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 أ مƾدمة

خطـرت لـي فكـرة كتابة قصة شاملة عن حياة الرسول الكريم             
مؤسـس الديانـة اإلسالمية عندما بدأت العمل في ترجمة القرآن الكريم إلى             
اللƺة اإلنجليزية وذلك منذ حوالي خمسة عشر عاما مضت، ولكنني كنت في            

  Źوالƺولذا لم      ذلك الوقت مش ǎالفكرة عمليا    أ بارتباطات أخر ǉستطع تنفيذ هذ .
تبر هذا العمل األدبي الذي تم تقديمǊ اǓن إليكم ثمرة تلك الفكرة، كما يعد              يع

 Źاوصـف Ņا مختصر Ņنسانية، وهو أيضا        ا وسريعǘلحياة غنية بالدروس النبيلة ل 
وال . قصة عامة بدون تفاصيل ألعظم تحول حدث في تاريخ الجنس البشري          

بر من ذلك   أدري هل سوف أعيƫ مدة كافية حتى أتمكن من إصدار عمل أك           
بحـيث يتـناول هذǉ القصة العظيمة بالتفصيل، وإني أقدم مؤقتا هذا العمل             
المتواضـع من أجل إحياء ذكرǎ من كرس كل حياتǊ من أجل خدمة الجنس              

 .البشري

إني أؤمن مثل كل المسلمين بظهور رجل خارق في كل أمة، 
، رسول شخص بارز أنار الطريق ألمتǊ، مصلح أثر في شعبǊ بأفكارǉ النبيلة

Ǌوسلم . رفع من شأن أخالق أمت Ǌعلي Ÿهو لكن يعتبر سيدنا محمد صلى ا
 كل نبي أمة واحدة ولكن نبي وذلك ألنǊ ليس ،"النبي"التجسيد األمثل لصفة  

األمم في العالم أجمع، وألنǊ هو الذي أكد أن اإليمان بكل الرسل الذين 
 بالدعوة إليها، وهكذا  ظهروا في العالم كلǊ شرط أساسي للعقيدة التي يقوم

"  أعظم المصلحين"وضع أسس السالم الدائم بين مختلف األمم، وألنǊ يعتبر  
نظرا لنجاحǊ في عمل تحول ال نظير لǊ سواء قبلǊ أو بعدǉ، وأخيرا ألنǊ يعد 

 يجب عند الحكم ١."أنجح شخصية بالمقارنة بكل الرسل والشخصيات الدينية"
 ǉويمكن القول على أي إنسان استعراض ما أنجز ،Ǌن سيدنا إأثناء حيات

Ņخالل عشرين سنة إنجاز ما لم تستطع مجهودات المصلحين  امحمد Ƴاستطا 
ة التي  دنيوياليهود والمسيحيين إنجازǉ خالل قرون، على الرغم من القوǎ ال

كما استطاƳ أيضا أن يمحو تماما من كل الجزيرة العربية ما . كانت تساندهم
Ņاء   لمدة قروناكان سائدƺكثيرة من الوثنية والمعتقدات الخرافية والجهل والب 

 ومئات  مدمرة للجميعوالقمار وشرب الخمر واضطهاد الضعفاء والحروب ال
ǎال يستطيع تاريخ العالم أن يشير إلى أي مصلح آخر  . من الشرور األخر

  ǉالقيام بهذا التحول الرائع والكامل لعدد كبير من األشخاص في هذ Ƴاستطا
لم يكن : "على ما حدث فيما يلي ) Muir(ولقد علق موير  .  القصيرةالمدة
 من  قط كما كان عندما بعث هذا النبي، كما لم يصل  أي إصالح مستحيالŹ قط

 
 .Bosworth Smithبوسورث سميث  ١
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)  Carlyle(أما كرليل ". قبل إلى هذا الكمال كما حدث عندما توفى هذا النبي
لعظمة ال يمكن فحياة بهذǉ ا. "يعد هذا ظهور نور بعد ظلمة: "فلقد قال ما يلي

إال أن تؤدي إلى أعمال عظيمة في المستقبل، كما أنها ال تستطيع إال أن  
إذا كان  . تؤثر في القلوب بهذǉ األفكار النبيلة التي تهدف إلى خدمة اإلنسانية

هناك سمة في شخصية سيدنا محمد يمكن مالحظتها أكثر من السمات    
دتǊ للضعفاء والبائسين،  األخرǎ فهي عطفǊ على األيتام واألرامل، ومساع

فهذǉ هي حياة إنسان عاƫ من أجل  . وحبǊ للعمل من أجل مساعدة المحتاجين
في ) Leonard(ولقد قال ليونرد . اŸ تعالى ومات من أجل اŸ تعالى

إذا كان هناك إنسان على هذǉ األرض وجد : "وصفǊ للرسول الكريم ما يلي 
 ،Ÿلوا Ǌبكل جد ونشاط، فهو إذا كان هناك إنسان كرس حيات Ÿخدمة ا

 ". بالتأكيد النبي الذي ظهر في الجزيرة العربية

كتبت النسخة األصلية لهذا الكتاب في البداية باللƺة األردية، ويعتبر          
الكتاب باللƺة اإلنجليزية ثمرة الجهد الكبير الذي قام بǊ مولفي محمد يعقوب            

مل باإلضافة إلى واجباتǊ    خـان إمـام الجامع في ووكينƝ، فلقد قام بهذا الع          
    Ɲكثيرا لهذا المجهود العظيم،        . كـواعظ مسلم في ووكين ǉومن ثم فأنا أشكر

            Ɲكمال الدين رئيس اإلرسالية اإلسالمية في ووكين Ǌكمـا أشكر أيضا خواج
              ǉلمـنح كـل التسـهيالت الممكنة لمولفي محمد يعقوب خان من أجل إنجاز

Ǌإلى موالنا صدر الدين الذي يعمل      ولقد أعطيت نسخة من هذا الكتاب       . مهمت
علـى نشر اإلسالم في ألمانيا كما فعلت من قبل عندما قمت بترجمة القرآن              
الكريم، وذلك من أجل اإلشراف على عملية الطباعة والمراجعة وكذلك من           

 .تجارب المطبعيةأجل تصحيح ال

 
  األحمديةىمبن

 الهور
 محمد علي           ١٩٢٣ أغسطس ٢٥
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د الحكم على أي إنسان استعراض ما أنجزǉ أثناء حياتǊ،          يجـب عن  
استطاƳ في خالل   ) صلى اŸ عليǊ وسلم   (ن الرسول الكريم    إويمكـن القول    

عشرين سنة إنجاز ما لم تستطع مجهودات المصلحين اǓخرين إنجازǉ خالل           
كما استطاƳ أيضا   . ندهما التي كانت تس   دنيويةقرون على الرغم من القوǎ ال     

 لمدة قرون كثيرة من     ا تماما من كل الجزيرة العربية ما كان سائدŅ        أن يمحـو  
الوثنية والمعتقدات الخرافية والجهل والبƺاء والقمار وشرب الخمر واضطهاد  

ال يستطيع  . ومئات من الشرور األخرǎ   دمرة للجميع   الضعفاء والحروب الم  
حول الرائع  تـاريخ العالم أن يشير إلى أي مصلح آخر استطاƳ القيام بهذا الت            

 أي  قطلم يكن   . ن األشخاص في هذǉ المدة القصيرة     موالكامـل لعـدد كبير      
  Źوسلم   ( كما كان عندما بعث سيدنا محمد        إصـالح مستحيال Ǌعلي Ÿصلى ا( ،

 .ي من قبل إلى هذا الكمال كما حدث عندما توفقطكما لم يصل 

 Alphonese(لفونس دو المرتين  أكتب الكاتب الفرنسي المشهور
de Lamartine (   الذي صدر عام Ǌ١٨٥٤فـي كـتاب  Hostoire de la 

Turquo  تإذا كان : "مـا يلي       Ɲعظمة الهدف وضعف الوسيلة وبراعة النتائ 
 على مقارنة أي رجل     ؤالمعاييـر الثالثة لعبقرية اإلنسان، فمن ذا الذي يجر        

إن أشهر الرجال يستطيعون القيام     ! ". عظـيم في التاريخ المعاصر بمحمد       
بصناعة األسلحة وسن القوانين وإقامة اإلمبراطوريات، ويعتبر كل ذلك         فقط  

ولكن استطاƳ  . قـوǎ مادية تنهار في أحوال كثيرة أمام أعين هؤالء الرجال          
هـذا اإلنسـان لـيس فقـط عمـل تƺيـر كبير في الجيوƫ والتشريعات                
واإلمبراطوريات والشعوب والسالالت الحاكمة ولكن في ماليين من الرجال         

ن كانـوا يعيشون في ثلث العالم في ذلك الوقت، كما استطاƳ أن يفعل              الـذي 
أشياء أكثر من ذلك، فلقد غير المذابح واǓلهة والديانات واألفكار والمعتقدات           

وأصـبح الكـتاب الذي جاء بǊ قاعدة يجب االلتزام بها، ومن ثم             . واألرواح
 دمƝ شعوب   ، كما خلق قومية روحية عملت على      اعتبر كل حرف فيǊ قانونŹ    ا

لقد تركنا النبي الكريم بعد أن      . تتحدث بلƺات عديدة وتنتمي لسالالت مختلفة     
تأصـلت القومـية اإلسـالمية بكـل صفاتها التي يتعذر محوها في نفوس              
المسلمين، وبعد أن تم القضاء تماما على اǓلهة الزائفة ونمى بدال منها الحب             

ي الثأر من تدنيس الفردوس     شكلت الرغبة القومية ف   . الروحـي لǘلǊ الواحد   
فضيلة التابعين لسيدنا محمد، وتعتبر معجزة النبي الكريم إخضاƳ ثلث سكان           

تعد . األرض لعقيدتǊ، وفي الواقع هذǉ ليست معجزة رجل ولكن معجزة عقل          
لثيوغونيا ا تهافتفكـرة وحدانـية اإللǊ التي نادǎ بها الرسول الكريم وسط            

معجزة في حد ذاتها، وذلك     ) طير اإلغريق أنساب اǓلهة في أسا   (الخـرافية   
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ـ   بمجـرد أن نـادǎ سيدنا محمد بها تم تدمير المعابد القديمة لǖصنام              Ǌألن
إن حياة النبي الكريم وتأمالتǊ وكرهǊ      . وإشـعال حماسـة ثلث سكان العالم      

الشـديد للمعـتقدات الخرافية السائدة في بالدǉ وجسارتǊ في محاربة الوثنية            
ثبات كل العذاب خالل الخمسة عشر عاما التي قضاها في          المتأصلة وتحملǊ ب  

مكـة قـبل هجـرتǊ إلى المدينة وقبولǊ السخرية من الجميع باإلضافة إلى              
اضطهاد عشيرتǊ لǊ، وأخيرا نورǉ ودعوتǊ المستمرة من أجل هداية الجميع           

    Ǌالخالفات وإيمان Ǌالمكرس      بومحاربت Ǌالرائع وطموح ǉوهدوء Ǌنجاح دعوت
ة واحدة وبدون أسلوب محدد إلقامة إمبراطورية واسعة وصالتǊ         تمامـا لفكر  

المتصـلة ومحادثتǊ الصوفية مع اŸ تعالى وموتǊ وانتصارǉ بعد وفاتǊ تشهد            
     Źلم يكن دجاال Ǌعلـى أن  Ōالقوة الالزمة من أجل        ا ولكن نبي Ǌراسخ اإليمان لدي 

   Ǌالعقيدة ثنائية، فهي تتضمن وحدانية      . إحـياء عقـيدت ǉوهي   وتعتبر هذ Ǌاإلل 
رشدنا  وهي التي ت   :اإللǊالمادية  التـي ترشدنا إلى معرفة اŸ تعالى األحد، و        

Ǌإلى كل مايتنافى مع حقيقة اإلل. 

 ا وفاتحŅ  ومقاتالŹ ا ومشرعŅ  ورسوالŹ ا وخطيبŅ انا محمد فيلسوفŹ  ديعد سي "
 Ņن إمبراطورية  ي للعقائد المنطقية وللعبادة بدون صور ومؤسس عشر       اومجـدد

ل التالي  االسؤوليس هناك ما يمنع من      . مبراطورية واحدة روحية  دنـيوية وإ  
: مـع الوضع في االعتبار كل المقاييس التي يمكن بها قياس عظمة اإلنسان              

 " الرسول الكريمÞ  منعظمأهل يوجد أي إنسان 

فحـياة بهـذǉ العظمة ال يمكن إال أن تؤدي إلى أعمال عظيمة في              
أجل اŸ تعالى ومات من أجل اŸ       فهـي حـياة إنسان عاƫ من        . المسـتقبل 

وال تسـتطيع مـثل هذǉ الحياة إال أن تؤثر في القلوب بهذǉ األفكار        . تعالـى 
 . النبيلة التي تهدف إلى خدمة اإلنسانية

 كما تم عمل بعض     ،تـم جمـع بعض الفصول تحت عنوان واحد        
 .التعديالت الثانوية في هذǉ الطبعة المنقحة الحالية

  أحمد فاروقيمتازم
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Ƙالƙال üصƻية: الǊاإلل Ɣالدعو            Ďđ 

 
 أول  - الوحي الثاني    - االنقطاƳ المؤقت للوحي     -الوحـي اإللهـي األول      

 المواقف اإلنسانية   -م المؤمنين اǓخرين     أه -المؤمنـين بالرسـول الكريم      
 . من الداخلا صوتŹم يكن الوحي ل-للدين الحنيف 

 
Ʋالراب üصƻال :Ɣديدƪة الƮارƴالم                    ďđ                            

     
 العذاب الذي تعرض لǊ العبيد الذين اعتنقوا        -اضـطهاد الرسـول الكـريم       

 الصلح  - الهجرة الثانية إلى الحبشة      -ى إلى الحبشة     الهجرة األول  -اإلسالم  
أبي إلى   األول   وفد ال - الجهر بالدعوة    -المـزعوم بـين المسلمين والكفار       

 - الموقف العصيب الذي تعرض لǊ الرسول الكريم         - الثاني   وفد ال - طالب
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ـ   - قـريƫ تعرض على الرسول الكريم الزعامة والثروة          - الـثالث    وفدال
 رحلة الرسول - وفاة كل من أبي طالب والسيدة خديجة -م  هاش يمقاطعة بن 

 . بيعة العقبة-الكريم إلى الطائف 
 

Ƨالخام üصƻلى المدينة: الƋ ƔجرǊال            đđ 
 

 الهجرة إلى   - غار ثور    -اجتماƳ قريƫ من أجل التخلص من سيدنا محمد         
واساة  الوحي الذي أدǎ إلى م     - مطـاردة سراقة للرسول الكريم       -المديـنة   

 - اإلخاء الذي جمع بين المسلمين       -جديـد   العهـد   ال -الرسـول الكـريم     
 .المعاهدات المختلفة بين مختلف القبائل

 
Ƨالساد üصƻاعية                               : الƺالد ƿارƴالمĒĔ 

 
 المعاهدات مع   -تخذها المسلمون   ا اإلجراءات الوقائية التي     -غـزوة بـدر     

 - دعاء النبي في ساحة القتال       - قريƫ تهاجم المدينة     -القـبائل المجاورة    
 تحقق  - معاملة أسرǎ الحرب     -مسـاندة اŸ تعالى للمسلمين في غزوة بدر         

 تقدم  - الرسول الكريم يعقد مجلس حرب       - غزوة أحد    -الـوعد اإللهـي     
 هجوم  - هزيمة قريƫ ومطاردة المسلمين لهم       -جـيƫ المسلمين نحو أحد      
 المسلمون  - موقف الرسول الكريم الباسل      -جيƫ  خالـد علـى مؤخـرة ال      

 لم تكن غزوة    - األعمال الوحشية التي قامت بها قريƫ        -يستجمعون قواهم   
 المسلمين  دعاة ذبح ال  -األخطار تحيط بالمدينة     -ن  أحـد هـزيمة للمسـلمي     

 معاهدات  - معاتبة اŸ تعالى لسيدنا محمد على دعائǊ على الطƺاة           -األبرياء  
 الرسول  ا رؤي – معركة األحزاب    -فتراء على السيدة عائشة      اال -تحالـف   

 المسلمين أثناء فترة    ة معانا -الكـريم التي تبشر بالمستقبل العظيم للمسلمين        
 عالقات المسلمين   - هـزيمة منكرة للجيوƫ المتحالفة       -حصـار المديـنة     

د  تƉمر اليهو  - فتح خيبر    - معاقبة اليهود على خيانتهم للمسلمين       -بالـيهود   
 زواج  - معاملة الرسول الكريم المتسامحة      -علـى حـياة الرسـول الكريم        

 .صفيةبالرسول الكريم 
 

Ʋالساب üصƻالحديبية :ال ƞصل           ČČĎ 
 

 خروج الرسول الكريم ألداء الحƝ      -انتشـار اإلسالم على الرغم من السيف        
-     ƫبنود صلح الحديبية - بيعة الرضوان - فشـل المفاوضـات مع قري - 



 ز محتوياƖ الكتاب

 حب الرسول   - تحقق الوعد اإللهي     -الهدنة التي تسببت في نصر المسلمين       
 انتشار رسالة   - حالة الحزن التي تكبدها أهل مكة        -سالم  الكـريم فـي اإل    

 - موقف قيصر ملك الروم من اإلسالم        -اإلسـالم خارج الجزيرة العربية      
عركة  م – اعتناق النجاشي اإلسالم     –كسـرǎ يأمر باعتقال الرسول الكريم       

 . إيمان الرسول الكريم الراسخ والمتأصل–مؤتة 
 

ǅامƙال üصƻمكة: ال ƞتƺ            ČčĔ  
 

عشرة  - االستعدادات من أجل فتح مكة       -انتهاك قريƫ لبنود صلح الحديبية      
تطهير  - العفو العام    - سفيان اإلسالم    ي اعتناق أب  -آالف مـن المؤمنـين      

إسالم أهل   -لكريم المنقطعة النظير     شهامة الرسول ا   -الكعـبة من األصنام     
 انسحاب قوة المسلمين واستجماƳ القوǎ المتفرقة من        - غزوة حنين    -مكـة   
 غزوة  - وفود القبائل العربية     - انتشار اإلسالم في الجزيرة العربية       -جديد  

 - الحملة على الحدود الشمالية      - الخطر الوشيك على حدود الشام       -تـبوك   
 خطط المنافقين ضد    - المنافقون في المدينة     - جـيƫ المسـلمين في تبوك     

 - عام الوفود    - نهاية المنافقين    - حب الرسول الكريم ألعدائǊ      -اإلسـالم   
 المبادƏ الحربية   – اعتـناق كل الجزيرة العربية اإلسالم        –وفـد نجـران     

 – إجازة القتال في اإلسالم ولكن بشروط        – ال إكراǉ في الدين      –اإلسـالمية   
 كيفية  – عالقات المسلمين بƺير المسلمين      – الكريم للسالم    تفضـيل القـرآن   

 .التعامل مع المرتدين
 

 Ʋالتاس üصƻال :Ʊحجة الودا                     ČĐĔ   
 

 مرض  - خطبة الرسول الكريم في منى       -حجـة الرسـول الكريم األخيرة       
 - وفاة الرسول الكريم     - بكر إماما    ي تعيين أب  -الرسـول الكـريم األخير      

 . بكريخطبة أب
 

 Čđđ          أخƼǘ الرسوü الكريم السامية: الƻصü الƴاƪر 
 

 ال يوجد أي عمل وضيع بالنسبة للرسول        -الرسـول الكـريم أسوة حسنة       
 عدم االكتراث   - الملبس   – الطعام   - بسـاطة الرسـول الكريم       -الكـريم   

  شهامة الرسول- حـب الرسول الكريم ألصحابǊ  - الـنظافة   -بالـرفاهية   
     Ǌتواضع الرسول الكريم     - العدالة المتساوية للجميع     -الكـريم مع أعدائ - 
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 آداب حسن الضيافة التي -عطـف الرسول الكريم على الفقراء والمحتاجين      
 أمانة الرسول   - دماثة خلق الرسول الكريم      -تحلـى بهـا الرسول الكريم       

ول  عطف الرس  - حياء الرسول الكريم     - عفـو الرسول الكريم      -الكـريم   
 شجاعة الرسول   - احترام الرسول الكريم لǔخرين      -الكـريم على الجميع     

 . قدرة الرسول الكريم على الثبات في جميع المواقف-الكريم 
 

 أǉم الصƻاƖ : الƻصü الحادǎ عƪر
ƞالكريم كمصل üالرسو Ɩالتي ميز     ČĒē  

 
       Ǌجنس  وحدة ال  - عالمية رسالة الرسول الكريم      -أنجـح رسول في العالم كل

 النجاح الرائع للرسول الكريم في كل       - تنمـية الطبيعة البشرية      -البشـري   
 . السالم العالمي- مدǎ تأثر الرسول الكريم ببيئتǊ –المجاالت 

 
 ČēĒ   زوجاƖ الرسوü الكريم: الƻصü الƙاني عƪر 

 
 السيدة  - السيدة سودة    - سن السيدة عائشة     - السيدة عائشة    –السيدة خديجة   
 السيدة  -السيدة زينب مطلقة زيد      -دة زينب والسيدة أم سلمة      حفصـة والسي  

ال  – السيدة صفية والسيدة مريم والسيدة ميمونة - السيدة أم حبيبة -جويرية 
 الفترات األربع من حياة الرسول      -االستقامة  وتعدد الزوجات   تعـارض بين    

ظروف التي   ال - الفترة الثالثة    - الفترة الثانية    - الفتـرة األولى     -الكـريم   
 بساطة  - كيفية قضاء الرسول الكريم لياليǊ       -عـاƫ فـيها الرسول الكريم       

 اهتمام  - حياة زوجات الرسول الكريم البسيطة       -حـياة الرسـول الكـريم       
 أسباب سياسية وراء زواج الرسول الكريم       -الرسـول الكريم بحماية المرأة      

 بƺض  -رابعة   الفترة ال  - اعتـبارات أخرǎ وراء زواج الرسول الكريم         -
 .الرسول الكريم الطبيعي لمسألة تعدد الزوجات والحروب

 
 االدعاƅاƖ : الƻصü الƙالƘ عƪر

 čċĎ    حوü األعماü الوحƪية  الخاƏƯة
 

 أبو  – تحريم قتل النساء     – كيف تحمل المسلمون تعسف الكفار       –نقد متحيز   
 السماح  - أبو الحقيق    - كعب بن األشرف     - إجازة قتل المقاتلين فقط      -أفك  

 .باالغتصاب افتراء خطير



 

 

 الفصل األول
 الƴصر المưلم

 
" ŽةŮِذي ِبَبكŮلŽاِس لŮِضَع ِللنŃو Ćتńَبي ćلŊوćأ Ŋِإن

 ٩٦ : ٣    ".مŃَباَركŹا َوهŃدǎŅ لŰلƅَعالŽِميَن
 

 :ƪبه الجزيرƔ الƴربية

تحـتل األراضي التي تعرف باسم جزيرة العرب أو شبǊ الجزيرة           
قع وسط قارات آسيا     في نصف الكرة األرضية، فهي ت      ا مركزي االعربية موقع 

صلى (ولد سيدنا محمد    . وأفـريقيا وأوربا، ولذا فهي تشكل قلب العالم القديم        
، الـذي بعث بدين جديد، بمكة المكرمة في شبǊ الجزيرة           )اŸ علـيǊ وسـلم    

 . العربية، وهو يعتبر آخر المرسلين الصالحين

تحد الجزيرة العربية من الجنوب مياǉ المحيط الهندي ومن الƺرب 
 دجلة اياǉ البحر المتوسط والبحر األحمر ومن الشرق الخليƝ الفارسي ونهرم

تعتبر العراق  . والفرات، ويجتاز هذان النهران الجزء الشمالي من المنطقة
وسوريا العربية وفقا للمؤرخين القدماء وعلماء الجƺرافيا ) بالد الرافدين(

Ņطة العالم الحديث  من الجزيرة العربية، وذلك على الرغم من أن خرياجزء
تƺطي شبǊ الجزيرة العربية  .  منهااشكالن جزءŅ ي ذين البلدينال توضح أن ه 

مساحة تقدر بمليون ومائتي ألف ميل مربع وذلك إذا لم نأخذ في االعتبار 
ƺطي ثلث هذǉ المساحة تالمساحة التي تƺطيها كل من سوريا والعراق، و

الصحاري في المنطقة تعتبر صحراء الدهناء من أوسع .  رمليةǎصحار
لم يذكر المؤرخون  . وهي تقع في وسط الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية

انتشار أي أنهار في هذǉ المنطقة، ومع ذلك كان يوجد بعض النهيرات  
كانت تفقد مياهها إما في الصحراء الرملية أو والصƺيرة في بعض المناطق 

 بجبال السرات من الجنوب  تمتد سلسلة الجبال التي تعرف. في مياǉ البحر
 . إلى الشمال، وتبلƸ أعلى قممها ثمانية آالف قدم

ولقد اشتهرت شبǊ   . يعتبر البلح من أهم المحاصيل في هذǉ المنطقة       
تعتبر . الجزيـرة العربية قديما بالذهب والفضة واألحجار الكريمة والتوابل        

          ǉكما .  المنطقة الجمـال من أقيم وأنفع الحيوانات التي عرفها اإلنسان في هذ
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٢

شـتهر الحصـان العربي بالجمال والنشاط والقدرة على التحمل، وال يوجد            ا
 .مثيل لǊ في العالم

 :الƴراƼ وسوريا

علـى الـرغم مـن أن التوزيع السياسي الحديث ال يعتبر العراق              
 Ņنهما تشكالن في الواقع جزءا متكامال       ، من الجزيرة العربية   اوسوريا جزءƎف 

 البصرة  تانشأت في هذǉ المنطقة مدين    . في شرق العراق  وتقع إيران   . مـنها 
اتان عمر بن الخطاب، ولقد استمرت ه     العظيم  والكـوفة فـي عهـد الخليفة        

تقع سوريا في شمال المنطقة،     .  لتعليم اإلسالم  كزين لمدة طويلة مر   المدينتان
عتبر علماء الجƺرافيا العرب أن الفرات      ا إلى حلب، لذا     شماالŹوهـي تمـتد     

يقع جبل سيناء في هذا الجزء، ولقد       .  الشمالية لشبǊ الجزيرة العربية    الحـدود 
نـزل علـى سيدنا موسى الوحي اإللهي في هذǉ المنطقة، كما كان للعماليق              

 .مملكة عظيمة في يوم من األيام في هذا المكان

 :الحجاز

تنقسم الجزيرة العربية إلى عدة مناطق، وتعتبر الحجاز اإلقليم الذي           
األراضي المقدسة أو   اسم  يطلق على هذǉ المنطقة     . لحرم الشريف يقـع فيǊ ا   
، كما  نذ القدم كانت محفوفة بأقصى درجات االحترام       ألنها م  حراماألراضي ال 

Ǌالقتال فوق أراضيها         أن Ƴمن أنوا Ƴأي نو Ƴتقع الكعبة الشريفة   .  محرم وقو
) ليهودالكتاب المقدس ل  (ويطلق على الحجاز في التوراة      . داخل حدود الحرم  

تعتبر المدن الرئيسية للحجاز مكة والمدينة والطائف، وتمتد هذǉ      . اسـم فران  
 وينبع  ةتعتبر جد . المـدن علـى مساحة مستطيلة في موازاة البحر األحمر         

ن للحجاز حيث ينزل الحجاج عندما يحضرون لزيارة مكة         ين الرئيسي يالميناء
هي جزء  التي  ر،  تحد الحجاز من الشرق نجد ومن الجنوب عسي       . والمديـنة 
 .من اليمن

ǅاليم: 

 الدول من حيث األهمية في جنوب شبǊ الجزيرة         ةتعتبـر اليمن ثاني    
     Ņالدولة   االعربية، وتشكل مدينة حضرموت واألحقاف جزء ǉتعد اليمن  .  من هذ

أكثـر المناطق خصوبة وتحضرا في شبǊ الجزيرة العربية، ونجد بها حتى            
   Ņبناء سدود  فيما مضى   ولقد تم   . ية الرائعة  قديمة لبعض األبن   ايومـنا هذا آثار



 الƴصر المưلم

 

٣

ضـخمة مـن أجل السيطرة على تدفق المياǉ من الجبال واالستفادة منها في              
ري األراضـي الزراعية، ومن أشهر هذǉ السدود سد مأرب وهو الذي جاء             

      ǉكانت اليمن عالوة على    ). ١٦ : ٣٤القرآن،  (في القرآن الكريم ذكر انهيار
ادن واألحجار الكريمة والتوابل التي كانت تشتهر       ذلـك مركـزا لتجارة المع     

ولقد جاء في القرآن الكريم ذكر      . بهمـا الجزيـرة العـربية من قديم الزمان        
اإلمبـراطورية العظـيمة التي أنشأها قوم عاد في هذǉ المنطقة وهي تعرف             

ـ  تقع حضرموت في جنوب اليمن على طول       ). ٦٥ :  ٧القرآن،  (اف  باألحق
. ي، وتعتبر صنعاء عاصمة اليمن وميناءها الرئيسي      سـاحل المحـيط الهند    

. وتقـع نجران في شمال صنعاء حيث انتشرت المسيحية قبل ظهور اإلسالم           
            Ǌولقد كان الوفد المسيحي الشهير الذي حضر لزيارة الرسول الكريم وسمح ل

وتقع عسير في شمال    . باإلقامـة فـي مسـجد النبي من سكان هذǉ المدينة          
 .نجران

 :نجد

ر نجد ثالث منطقة من حيث األهمية في شبǊ الجزيرة العربية،           تعتب 
تعد نجد هضبة غنية    . وهـي تمـتد من جبل السرات شرقا إلى داخل البالد          

قدم فوق  آالف  إلى أربعة   آالف  وخصـبة، وهـي تقع على ارتفاƳ من ثالثة          
 الرسول الكريم   قادعاشت قبيلة غطفان في هذǉ المنطقة، كما        . سـطح البحر  

تحد هذǉ المدينة الصحراء من     .  لعقابها على عصيانها   قبيلة هذǉ ال  حملة على 
كما عاƫ في هذǉ المنطقة     . الجهـات الثالث، وتقع اليمامة إلى الجنوب منها       

 . حنيفةيمسيلمة من قبيلة بنالدجال 

ǅعما: 

تقـع عمـان في الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية على طول             
يث أسست اǓن سلطنة مستقلة      ح سـاحل خليƝ عمان ومسقط عاصمة عمان      

يقع الميناء الذي يعرف بالبحرين شمال عمان، كما كان يعرف فيما           . اسـميا 
 بالقرب من   ةتقع الحير . مضـى باإلحسـاء، ولقد أشتهر هذا الميناء باللؤلؤ        

 .مملكةذات يوم البحرين، ولقد كانت 
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٤

 :الحجر

 تعتبـر الحجر منطقة أخرǎ جديرة بالذكر، فهي موطن قوم ثمود           
مر الرسول  .  عاƫ بينهم النبي صالح، وهي تقع شمال المدينة المنورة         نالذي

تقع  مدين غرب الحجر، وهي    . هذا المكان بالكريم وهو في طريقǊ إلى تبوك       
وتقع خيبر في شمال المدينة المنورة، ولقد كانت        . تعـد موطن النبي شعيب    

 .لليهودالقوي معقل الفيما مضى 

 :يƻةمكة المكرمة والكƴبة الƪر

تعتبـر كـل من مكة والمدينة والطائف المدن الرئيسية الثالث في             
تـرجع شهرة الطائف في واقع األمر إلى موقعها عند قدم الجبل،            . الحجـاز 

تقع . وهـي تشتهر باألراضي الخضراء وينابيع المياǉ الكثيرة ووفرة الفاكهة         
جاز، الطائـف في شرق مكة، وهي تعد المنتجع الصيفي العام ألشراف الح           

تعرف مكة بأم القرǎ،    . ومـع ذلـك تعتبر مكة والمدينة أشهر مدن الحجاز         
وهـي تحدها الجبال من الجهات األربع، ويبلƸ عدد سكانها حوالي خمسين            

تعتبر مكة منذ العصور القديمة العاصمة الدينية والروحية لشبǊ         . ألـف نسمة  
الحجاج يأتون إليها الجزيرة العربية حيث توجد بها الكعبة الشريفة، ولقد كان 

ونقدم . مـن كل مكان في شبǊ الجزيرة العربية قبل عصور ما قبل التاريخ            
حول قدم هذا البيت ) Sir William Muir(فيما يلي تعليق سير وليام موير 
أثر قديم جدا ينسب إلى السمات الرئيسية       : " الشـريف في كتابǊ حياة محمد     

فلقد كتب منذ ) Diodorus Siculus(أما ديودورس سيكولوس ". لدين مكة 
يوجد في هذǉ : "نصف قرن حول هذا المكان من شبǊ الجزيرة العربية ما يلي      

المـنطقة مـن شبǊ الجزيرة العربية، التي يحدها البحر األحمر من الƺرب،             
. يشير هذا الكالم بالقطع إلى الكعبة الشريفة بمكة       ". معـبد يوقرǉ كل العرب    

تعتبر . مكان آخر نال هذا التبجيل العالمي     نǊ ال يوجد أي     إويمكـن القـول     
الكعـبة وفقا للتقاليد القديمة مركزا للحƝ من كل أنحاء الجزيرة العربية، فلقد             

عام الحجاج من اليمن وحضرموت وسواحل الخليƝ        كـان يأتـي إلـيها كل      
فال بد   ومن ثم    . وبالد الرافدين  ةحيرالالفارسـي وصحراء سوريا وضواحي      

 . جداŹفي هذǉ المنطقة عبادة واسعة النطاق منذ زمن بعيدبدأت أنǊ كانت قد 

عـتمد موير لتحديد الزمن الذي تم فيǊ بناء الكعبة على الحقائق            ا 
كما أشار القرآن الكريم إلى الوقت الذي تم فيǊ         . التاريخية والقصص الشفهية  
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يńتĆ ِإنŊ أćوŊلć بَ  ": بـناء الكعـبة، فلقد جاء في سورة آل عمران قول اŸ تعالى            
بتعبير و). ٩٦ : ٣القرآن،   (".وŃِضَع ِللنŮاِس لŽلŮِذي ِبَبكŮةŽ مŃَباَركŹا َوهŃدǎŅ لŰلƅَعالŽِمينَ      

 فهو أول بيت على سطح الكرة األرضية يكرس لعبادة اإللǊ الواحد، كما             آخر
ومن التوافق .  هذا المكانأن نـور الوحي اإللهي قد انتشر أول ما انتشر من     

ترجع . ظة أن تنعم هذǉ المنطقة بميالد آخر األنبياء المرسلين        الجدير بالمالح 
ولقد كانت مكة منذ . أهمية مكة المكرمة لوجود الكعبة الشريفة على أراضيها

.  سنة قبل الميالد مركزا  للقوافل التي تمر بانتظام بين اليمن وسوريا            ٢٥٠٠
 عصر سيدنا   ويـؤكد القرآن الكريم وجود الكعبة الشريفة في هذا المكان قبل          

 سيدنا إبراهيم إلى اŸ تعالى عندما       توجǊفلقد  ). ١٢٥ :  ٢القرآن،  (إبراهيم  
رŊبŊنŽا ِإنŰي أćسńكŽنتſ ِمن ذſرŎيŊِتي     : "ترك ابنǊ إسماعيل في هذا المكان بهذǉ الدعوة       

          ŽالŊالص ƅواŃِقيمŃا ِليŽنŊِم َربŊَحرŃمƅِتَك الńِعنَد َبي ĆƳńِر ِذي َزرńيŽغ Ćَن    ِبـَوادŎم Źِئَدةƅفćأ ċَعلńاجŽف Žة
: ١٤القرآن،  ( ".الـنŮاِس تŽهńِوي ِإلŽيńِهمń َوارńزŃقƅهŃم مŎَن الثŮَمَراِت لŽَعلŮهŃمń َيشƅـكſرŃونَ        

وتثبت كلمات هذǉ اǓية الكريمة أن الكعبة كانت قائمة في هذا المكان            ). ٣٧
 .منذ عصور بعيدة

 :المدينة

ثرب، وعندما اختار فيما بعد     عـرفت المديـنة منذ قديم الزمان بي       
ثم أختصر هذا االسم    . سـيدنا محمـد اإلقامـة بها أصبح اسمها مدينة النبي          

تم إنشاء  . تدريجيا فأصبح اسمها اǓن المدينة، وهي تعتبر مدينة قديمة نسبيا         
 قبل الميالد، ولقد أقام العماليق بها       ١٦٠٠المدينة وفقا للحقائق التاريخية سنة      

 ثم استقر بها اليهود واألوس والخزرج فيما بعد، ولذا فلقد           فـي بداية األمر،   
كانـوا يشـكلون سـكان المدينة عندما قرر الرسول الكريم االستقرار بها،             

هاجر الرسول الكريم في السنة     . وعرف األوس والخزرج فيما بعد باألنصار     
 من دعوتǊ من مكة إلى المدينة وأستقر بها حتى آخر أيامǊ،            ةالـرابعة عشر  

ـ  ن الرسول الكريم لفظ أنفاسǊ األخيرة على أرضها،        إن ثـم يمكن القول      وم
 شمال مكة،    ميالŹ ٢٧٠تقع المدينة على بعد     . وتـوجد مقبرتǊ حتى اǓن بها     

وتختلف المدينة عن مكة في أنها ليست منطقة قاحلة، فهي غنية بالزراعات            
 .شتاءوأشجار الفاكهة، كما تعتبر أكثر برودة من مكة نسبيا في فصل ال

 :األجناƧ الƴربية

  Ǌيعتبر قوم عاد وثمود وطسم وجادي من أقدم األجناس في شب
الجزيرة العربية، ولقد جاء ذكر كل من قوم عاد وثمود في القرآن الكريم، 
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ظهر قوم عاد بعد ). العرب القدماء(وتعرف هذǉ األجناس بالعرب البائدة 
تثبت . بية وخارجهاهالك قوم نوح، ثم استقروا في شبǊ الجزيرة العر 

الحقائق التاريخية أنهم أحكموا سيطرتهم على الجزيرة العربية ومصر  
 .ظهر قوم ثمود كقوة في المنطقة بعد سقوط قوم عاد. وأماكن أخرǎ كثيرة

ن في هذا المكان، ولقد كان موطنهم األصلي        اثـم ظهـر بنو قحط     
يمة من القوة   ولقد وصل بنو قحطان أيضاŹ في أيامهم إلى درجة عظ          – اليمن

عرف كل هذǉ   تيعتبر األوس والخزرج من ذرية هذǉ القبيلة، و       . والسـيطرة 
 ).خلصالعرب ال(العاربة األجناس بالعرب 

 :سيدنا Ƌسماعيü وƤريته

  Ǌالمنطقة سيدنا إسماعيل الذي تعرف ذريت ǉفي النهاية جاء إلى هذ
هيم سيدنا ولقد ترك سيدنا إبرا). العرب بالتجنس(باسم العرب المستعربة 

إسماعيل وأمǊ هاجر في هذا المكان الذي تقع فيǊ الكعبة امتثاال لǖمر اإللهي  
ن سيدنا إبراهيم ترك ابنǊ وزوجتǊ إوقيل ). ١٢٥:   ٢ –  ٣٧:  ١٤القرآن، (

في هذا المكان بناء على طلب زوجتǊ الثانية سارة، ولكن هذǉ الفكرة تم 
اهيم عن تركهم في هذا المكان لت هاجر سيدنا إبرأفعندما س. إنكارها تماما

كما تؤكد ذلك اǓية التي جاء فيها .  هل هو امتثال ألمر إلهي، أجاب بنعم
 أعاد سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل فيما بعد بناء البيت .ذكر هذǉ الرواية

المحرم الكعبة، ويبدو أن الكعبة في ذلك الوقت كانت في حالة سيئة للƺاية  
عندما تم بناء الكعبة توجǊ سيدنا إبراهيم وسيدنا ). ١٢٧:   ٢القرآن، (

َربŊنŽا َوابńَعثƅ ِفيِهمń : "إسماعيل بالدعاء إلى اŸ تعالى كما جاء في سورة البقرة
 Žنتćَك أŮِإن ńيِهمŰَزكŃَوي Žَمةƅِحكƅاَب َوالŽِكتƅال ŃمŃهŃمŰَعلŃآَياِتَك َوي ńِهمńيŽو َعلſلƅَيت ńمŃهƅنŎم ŹوالŃَرس

ŃالَعِزيزŃولقد تحققت دعوة سيدنا إبراهيم ). ١٢٩:  ٢القرآن، " (. الَحِكيم
. ، خاتم األنبياء المرسليناŹوسيدنا إسماعيل وبعث اŸ تعالى سيدنا محمد

ولذلك فƎن الرسول الكريم كان يقول دائما لقد بعثت بناء على دعوة أبي 
 عدة وبمرور الوقت تضاعفت ذرية سيدنا إسماعيل وانقسمت إلى . إبراهيم

. قبائل، ولقد عرفت إحدǎ هذǉ القبائل بقبيلة قريƫ، وهي تنحدر من النضر
انقسمت هذǉ القبيلة فيما بعد إلى عدد من العشائر، ويعد سيدنا محمد من   

 .ساللة إحدǎ القبائل التي عرفت ببني هاشم
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  :عصر الجاǉلية

. يطلـق على العصر الذي سبق عصر سيدنا محمد العصر المظلم           
القرآن،   (،  )الجهل أو عصر الجهل    (يةجاهلبال القرآن هذا العصر     سمىولقـد   
ظŽَهَر : "وجاء وصف هذا العصر في سورة الروم      ). ٢٦ : ٤٨ – ٣٣ : ٣٣

يوضح هذا الوصف حالة    ). ٤١ : ٣٠القرآن،  " (…الƅفŽَسـادŃ ِفي الƅَبرŎ َوالƅَبحńِر      
ن وكل  ومسيحين من العرب واليهود وال    والفسـاد التي كان يعيƫ فيها الوثني      

 في  اŹالذين كانوا يتبعون ديانات أخرǎ، كما يثبت أيضا أن الفساد كان منتشر           
وال يدل ذلك على أن العالم لم يشهد أي نوƳ من أنواƳ            . كـل أنحـاء العالم    

االسـتقرار، ولكـن كلما كانت تحدث نهضة حضارية أو أخالقية من وقت             
Ǔ         اء السابقين لسيدنا محمد    خر في أي مكان من العالم من خالل ظهور األنبي

كما كانت كل األمم في العالم      . كانت تختفي هذǉ النهضة تماما بمرور الوقت      
فهل جاء هذا الكالم على لسان شخص بدون        . فـي ذلـك الوقت ضعيفة جدا      

كن لديǊ فرصة أن يتجول حول العالم لدراسة أحوال األمم أو           تشك جاهل، لم    
المتوفرة حاليا التي تجعلǊ يطلع على      االسـتفادة مـن نظم الدعاية واإلعالن        

 إن مراجعة كتب التاريخ تؤكد هذǉ الحقيقة        Þحالـة العـالم فـي ذلك الوقت       
  ƫففي الواقع كان في جنوب شرق أوربا إمبراطورية قوية         . بأسـلوب مده

. وهـي اإلمبراطورية المسيحية في روما، ولكنها كانت في حالة تخلف تام           
ولكن . ت العالم مهدا للحضارة   سائر قارا يوماŹ على خالف    كمـا كانت آسيا     

 للفلسفة والديانات توضح أن     اŹدراسـة أحـوال مختلف الدول التي كانت مهد        
 الحال في   ي ه ǉ هذ تالفسـوق كـان الـنظام السائد في هذǉ الدول، كما كان           

 الحال في الهند التي كانت      ي ه ǉ هذ تفلقد كان . المـناطق األخرǎ من العالم    
فلقد كان األشخاص   . ا للحضارة الشرقية القديمة   فـي يـوم من األيام مركز      

 فاسدة وبشعة، كما تمكن الشر منهم يقومون بتصرفات الذين يعتبرون كاǓلهة    
 الحال بنفس   تكما كان . حتى أنهم كانوا يصورون الصالحين منهم بلون داكن       

ويعتقد أن السبب وراء ذلك     . هـذا السـوء في كل من بالد فارس والصين         
ر قرون على مجيء المرسلين الصالحين، وعلى الرغم        بـدون شك هو مرو    

مـن حجم اإلصالحات التي كانت تتم في عهد هؤالء المصلحين فلقد كانت             
وكما جاء في القرآن الكريم في سورة       . تضـعف تدريجـيا ثم تتالشى نهائيا      

القرآن، " (.فŽاِسقſوَنفŽطŽالć َعلŽيńِهمŃ الƅأćَمدŃ فŽقŽَستƅ قſلſوبŃهŃمń َوكŽِثيرņ مŎنƅهŃمń        .. : "الحديـد 
١٦ : ٥٧.( 
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 .J.H(توصـل أحـد الكتاب المعاصرين وهو جي إتƫ دنيسون   
Denison(         ،الذي قام بدراسة النظم المختلفة للديانات والحضارات القديمة ،

           Ǌالنتيجة، ولقد جاء في كتاب ǉاإلحساس  كأساس الحضارة   "إلـى نفـس هذ :"
ادس على حافة الهاوية، كما     كـان العالم المتحضر في القرن الخامس والس       "

ضـعفت الـثقافات العاطفية القديمة التي أدت إلى نشوء الحضارة، ولم يعد             
 ويبدو أن الحضارة العظيمة التي أخذت       ٠٠٠ مناسب يحل محلها   يءهناك ش 

أربعـة آالف سنة لقيامها أصبحت على حافة االنهيار، وأن الجنس البشري            
ف حيث الصراƳ بين القبائل وانهيار      مسـتعد للعودة إلى حالة الهمجية والتخل      

كما كانت التعاليم الجديدة للديانة المسيحية تؤدي إلى        .... القوانـين والـنظم   
 وأصبحت الحضارة مثل    ٠٠٠االنقسـام والـدمار بدال من الوحدة والنظام         

         Ǌثم تداعت وتعفن    ٠٠٠الشجرة الضخمة التي وصلت أوراقها إلى العالم كل 
استطاƳ أن يوحد العالم     الذي   ١الناس أن وŃلد الرجل   وكان بين أولئك    . قلـبها 

 ".كلǊ من الشرق إلى الƺرب ومن الشمال إلى الجنوب

 :الƴجز التام للنصرانية

. يعتبر سيدنا عيسى أقرب الرسل لسيدنا محمد من حيث الزمان 
ن بالفضيلة واألخالق ووكان من المتوقع في حقيقة األمر أن يتحلى المسيحي 

 حال الديانة المسيحية في ذلك الوقت Þ سوف   تكيف كانولكن . الحميدة
. راء الكتاب المسيحيين حول هذǉ النقطةآنذكر هنا على سبيل المثال بعض 

كانت المملكة المقدسة مضطربة،  : " وصف أحد األساقفة تلك األيام باǓتي
". كما كان هناك نوƳ من الجحيم الحقيقي على األرض نتيجة للفساد الداخلي 

كانت المسيحية في  : " سير وليام موير في نفس هذا الموضوƳ ما يليكتب 
وقد أصابها العجز بسبب ما انتهابها  القرن السابع في حالة عجز وفساد تام، 

ولقد حلت سذاجة تصديق الخرافات محل اإليمان ، من حاالت االنشقاق
 . الطاهر ذي اǓفاق الرحبة الذي كان سائداŹ في العصور الباكرة

ي كل هذا صورة واضحة عن المسيحية بشكل عام، ولذا فƎن  ويعط
وأدي ظهور عقيدة الثالوث  . االعتقاد بوحدانية اإللǊ اختفت منذ ذلك الوقت

فتنافست طوائف  . األب واالبن والروح القدس إلى العديد من التعقيدات
 أو اŹمختلفة فيما بينهم ببراعة على فك لƺز كيف يمكن لǘنسان أن يصبح إله   

ولقد أدي ذلك إلى خلق  .  والعكس بالعكساŹف يمكن لثالثة أن يصبحوا إلهكي
 

 .يشير هنا إلى سيدنا محمد صلي اŸ عليǊ وسلم  ١



 الƴصر المưلم

 

٩

العديد من األعمال الهجومية العنيفة التي جعلت اإلنسان يبتعد كثيرا عن  
مالحظة هامة في ) Gibbon(قدم جيبون .  الƺرض الحقيقي من الديانة

 المسيحيين بعضتعليقǊ على حادثة حريق مكتبة اإلسكندرية بواسطة 
إذا كان في اإلمكان إنهاء هذا الكم الهائل من الجدل بين : " لمتعصبينا

اǓريين والقائلين بأن للمسيح طبيعة واحدة في الحمامات العامة فيمكن 
في النهاية لفيلسوف أن يشرح وهو يبتسم أن المكتبة كانت مخصصة   

 ن األشرار الفاسدينإوهكذا يمكن القول ". لمصلحة وخدمة الجنس البشري 
الذين يشربون الخمر ويقامرون ويƺشون كانوا يسيطرون على األوضاƳ في   

بقول الخليفة علي بن أبي ) Dozy(أستشهد دوزي . البالد في ذلك الوقت
كل ما : "طالب في وصفǊ لقبيلة مسيحية تدعي تƺلب بهذǉ الكلمات الرائعة 

قول ويمكن ال". تعلمǊ المسيحيون من ذهابهم إلى الكنيسة هو شرب الخمر
ن المسيحية التي كانت في ذلك الوقت آخر الديانات التي ظهرت  إباختصار 

في العالم كلǊ أصبحت من الناحية العملية مهملة، كما فقدت قوتها التي يمكن  
 .أن تؤدي إلى اإلصالحات األخالقية

 :الƴƪر الƴربي

وصل في الواقع الشعر العربي في شبǊ الجزيرة العربية قبل ظهور   
 على  اŹإلى ذروتǊ، ولقد قدم الشعراء العرب في ذلك الوقت أبياتاإلسالم 

 العرب ǎ لداŹكما كان فن الكتابة معروف. درجة عالية من البراعة والمهارة
وصلت . ولكنهم لǖسف لم يوجهوǉ إلى أغراض مفيدة إال في حاالت نادرة 

إلينا كل المؤلفات الشعرية التي ترجع إلى العصر المظلم عن طريق  
 التي تعرف بالمعلقات، والتي   وحيد هو القصائدصوص الشفوية باستثناء الن

إذا نظرنا إلى تطور فن الشعر العربي  . تم كتابتها وتعليقها على جدار الكعبة
 لم يقدم مقياساŹ مؤكداŹ  – كما هي الحال –فيكفي القول إن الشعر الخالص 

ألغلبية العظمى إن االهتمام بالشعر ملحوظ في ا. للمرحلة الحضارية لشعب
وهذا لسبب بسيط، . من مراحل تطور المجتمعات، مهما كانت خاماŹ وبدائية

ن لديهم اهتمامات قليلة وتتضاعف فقط مع نمو   و فاألشخاص البدائي
 .الشعر: ومن ثمŊ فƎنهم يهتمون فقط بالفن الجميل الوحيد المتاح الحضارة، 

ل األفكار الذي يأتي فقط  من سعة األفق وجمااولكن الشعر العربي كان خالي
 .ن كل ما ميز هذا الشعر هو جمال اللƺةإطالƳ، ويمكن القول بالثقافة واال
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 :صƻاƖ وخلƼ اإلنساǅ الƴربي

يوجد بدون شك بعض سمات األشراف في األسلوب العربي، كما    
ن حسن الضيافة وحب الحرية والجراءة والرجولة واإلخالص  إيمكن القول 

ولكن ال  . خرآرب التي ال يوجد مثيل لها في أي مكان القبلي من صفات الع
يمكن تأسيس حضارة على بعض صفات الفضيلة، خاصة عندما تفقد توازنها  

فلقد كان العرب كما يحسنون معاملة . بسبب انتشار الهمجية والتخلف
كما كانوا ال يشعرون بالوطنية  . الضيوف على استعداد لسرقة أي عابر سبيل

كانت الخالفات التافهة بين األشخاص تؤدي إلى اندالƳ حروب القبلية، فلقد 
مروعة وسفك دماء الكثيرين، كما كانت هذǉ الحروب تستمر من جيل إلى  

 .جيل

 :الƴرب وعبادƔ األصنام

مما ال شك فيǊ أن العرب كانوا يقدمون النذور إلى اإللǊ الواحد   
تتناقض مع النذور التي ولكن كان إيمانهم قليل العمق، فحياتهم العملية كانت 

قدم العرب هذǉ النذور إلى األصنام اعتقادا منهم أن اإللǊ عهد .  يقدمونها
ولذلك فهم يتضرعون    . تصريف مهام الكون إلى عدة آلهة وإلهات وأصنام

وبالتالي يعتبر . إليهم في كل أعمالهم من أجل الحصول على البركات
. يوجد مكان لها في حياتهم العمليةاعتقادهم باإللǊ الواحد عقيدة باطلة وال 

عبد العرب إلى جانب األصنام الهواء والشمس والقمر والنجوم، وكانوا 
ولقد وصل االنحطاط بالناس في ذلك الوقت  .  لتحديد مصيرهماون إليهأيلج

إلى عبادة قطع األحجار واألشجار والرمال، وكذلك السجود أمام أي قطعة 
ا فشلوا في الوصول إلى قطعة حجر يسجدون  حجر يمرون بها، كما كانوا إذ

 الحال تكما وصل. أمام هضبة من الرمال بعد أن يحلبوا جمالهم عليها
لم .  لهماŹبالعرب إلى عبادة المشاهير من الناس، ولذا كانوا ينحتون صور 

يهتم العرب كثيرا بطريقة نحت األحجار التي يعبدونها، فلقد كانت حتى 
 .عتقد العرب أن المالئكة بنات اŸا. ي بالƺرضاألحجار غير الملساء تف

 كان العرب عندما يذهبون في رحلة يحملون معهم أربع قطع من 
األحجار، يستخدمون ثالثة أحجار من أجل التدفئة والقطعة الرابعة من أجل 

وفي بعض األحيان كانوا ال يحتفظون بقطعة معينة من أجل العبادة، . العبادة
ولقد كانت كل قبيلة تعبد إلى . جار في التدفئة يعبدونهافبعد استخدام األح

 أخرǎ خاصة بهم، ا في الكعبة أصنامŅة الموجوداŹجانب الستة والثالثين صنم
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ويمكن القول . حتفظ كل منهم في بيتǊ بتمثال لǘلǊ الخاص بǊاومن ثم 
ن عبادة األصنام كانت متأصلة فيهم جدا وأثرت على حياتهم إباختصار 

عتقد العرب أن اإللǊ عهد مراقبة وإدارة الكون ا.  بكل تفاصيلهااليومية
Ǔخرين واختصهم بالقوي التي تمكنهم من شفاء المرضي ومنح األوالد   
والقضاء على المجاعات واألوبئة، ولم يكن في اإلمكان وفقا لمعتقداتهم  

ولذا فلقد   . الحصول على عطف اǓلهة إال من خالل شفاعة هذǉ األصنام
 يسجدون أمام هذǉ األصنام ويطوفون حولها ويقدمون القرابين إليها، كانوا

 .  من حقولهم وحيواناتهم كقرابين لهذǉ األصناماŹكما كانوا يهبون جزء

شبǊ الجزيرة العربية كلها من عبادة " محمد"انتشل النبي الكريم 
ǉفي فترة وجيزة مدتها عشرون عاما، ولم يتم فقط األصنام المهينة هذ 

ئصال جذور عادة عبادة األصنام من الجزيرة العربية ولكن أضاء هذا  است
Ǌ في كل نيمان القوي باإللǊ الواحد قلوب العرب أنفسهم وجعلهم ينشروإلا

 أليس استنقاذ من أجل رفع اسم اإللǊ الواحدالمعروف إذ ذاك أنحاء العالم 
 . قطر كامل

  الف ميلتبلƸ حوالي مليون ومائتيشاسعة على امتداد مساحة  
 بتقاليد – بشكل يائس –مربع، من لعنة عبادة األصنام التي كان مشدوداŹ إليها 

وموروثات راسخة على مدǎ زمن طويل، في مدة ال تتجاوز خمس قرن،  
أقوي  أليس ذلك ". محطم األصنام"بحيث اكتسب ذلك القطر بذلك لقب 

Þ المعجزات التي شهدها العالم 

Ɣالديانة الجديد ǅالسخرية م: 

وجد في الجزيرة العربية إلى جانب عبادة األصنام عبادة ت تكان 
عتقد العرب أن ا. النجوم، ولقد كانت لها جذور قوية جدا في هذǉ المنطقة

قدر البشرية مرتبط بتحركات النجوم المختلفة، وأن الظواهر الطبيعية التي  
 هذǉ  تؤثر على مصير اإلنسان سواء بالخير أو بالشر تنسب إلى تأثيرات

وعلى الرغم من سيطرة عبادة األصنام على عقول العرب بوجǊ عام . النجوم
خلود روح بجود اŸ وبوفلقد كان هناك بعض األشخاص الذين ال يعتقدون 

يوم القيامة، ولذا فلقد كانوا يسخرون من أي ديانة ومن أهم  وباإلنسان 
 -لمشهورين  ن أحد الشعراء اإويقال . األصنام التي عبدت في ذلك الوقت

تل والدǉ استشار الوحي اإللهي من أجل الثأر من قاتل عندما قſ - القيس أمرا
كانت هذǉ العملية تتطلب . أبيǊ، وذلك وفقا للتقاليد المتبعة في ذلك الوقت
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ن واحد بكلمة نعم واǓخر بكلمة ال، وذلك لǘشارة إلى يالتعليم على سهم 
وترك سهم بدون تعليم في حالة  اإلقدام أو عدم اإلقدام على فعل معين، 

سحب الشاعر األسهم ثالث مرات، وفي كل . اختيارǉ تعاد القرعة من جديد
 السهم في وجǊ الصنم ىمرة كان يختار السهم السلبي، فƺضب الشاعر ورم

ك ما كنت منعتني اكان القاتل قد قتل أبلو يا أيها البائس الحقير : "وهو يقول
Ǌمن الثأر من." 

 :تماعيةالحياƔ االج

 حال شبǊ الجزيرة العربية في ظل عدم وجود دين ي هǉ هذتكان 
وانتشار عبادة األصنام، ولم تكن الحياة االجتماعية في ذلك الوقت أحسن    
حاال فلقد كان العرب يجهلون المبادƏ األساسية للفضيلة االجتماعية، فطريقة 

القبلي يشƺل كل  كما كان العداء  مستحيالŹاŹحياتهم جعلت نمو الفضيلة أمر
ولم يكن العرب يعرفون الحياة المستقرة الهادئة التي ال غني . اهتماماتهم

كما كان كل ما يشƺل تفكيرهم . عنها من أجل رعاية الحياة االجتماعية
ن حياة العرب إويمكن القول . توقعات حدوث حرب بين القبائل في أي وقت 
د كانوا يتجولون بماشيتهم من  في ذلك الوقت كانت أشبǊ بالحياة البدوية، فلق

مكان إلى مكان آخر وينصبون خيامهم في أي مكان يجدون فيǊ ماء للشرب   
ولقد أقام بعضهم في قري والقليل منهم في مدن، لذا كان من    .  للماشيةاŹوعلف

 .المستحيل قيام مجتمع مستقل ومنظم في ظل مثل هذǉ الظروف

ǅانوƾام والưدام النƴان  : 

جزيرة العربية حكومة مركزية لفرض القانون والنظام كن في التلم  
في البالد، فلقد كانت الجزيرة مقسمة إلى عدد ال يعد وال يحصي من القبائل 

ولقد كانت . الصƺيرة، وكانت كل قبيلة تشكل وحدة سياسية مستقلة ومنفصلة
ع فرض العدالة السترداد الحقوق من يهذǉ الوحدات ضعيفة جدا وال تستط

.  ين، لذا فلقد كان كل شخص يعتمد على قوتǊ للحصول على حقǊ المƺتصب
ول عن حمايتها، ولكن لم يكن هناك قانون يربط  ؤكان لكل قبيلة زعيم مس

فكل قبيلة كانت مستقلة وال تعترف بأي والء ألي سلطة . القبيلة باألمة
قال وليام . مركزية حتى جاء اإلسالم ووحد كل القوǎ مع بعضها البعض 

إن أول ما يجذب االنتباǉ هو انقسام العرب  : "  هذا الصدد ما يليموير في
إلى قبائل كثيرة جدا، تحكمها نفس مجموعة قوانين الشرف واألخالق وتؤدي 
نفس التصرفات وتتحدث معظمها نفس اللƺة ولكنها مستقلة عن بعضها 
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فلقد كانوا على . البعض ويحدث بينهم في أحوال كثيرة حروب وصراعات 
د دائما للصراƳ ألتفǊ األسباب حتى لو كان يوجد بين هذǉ القبائل استعدا

وبالتالي فƎن استعراض أحداث التاريخ . عامل مشترك مثل الدم أو المصالح
العربي في عصر اإلسالم يوضح أن الوضع في الجزيرة العربية كان في  

نا تنافر،  فأحيانا يوجد بين القبائل اتحاد وأحيا)١(حالة تƺير دائم مثل المشكال
ومع ذلك كان يجب حل هذǉ  . ولذا فƎن أي محاولة للوحدة بينهم كانت تفشل

أو اجتذابها  ما هي القوة التي تستطيع إخضاƳ كل هذǉ القبائل :المشكلة
  .حلهالقد استطاƳ محمد . مشتركةلسلطة مركزية 

حالة الفساد الكلي التي سيطرت على  Ǝيجاز وصف القرآن الكريم ب 
َوكſنتſمń َعلŽَى شŽفŽا حŃفƅَرةĆ مŎَن النŮاِر فŽأćنقŽذŽكſم  : "ياة في جملة واحدةكل مظاهر الح

لقد كانت الصراعات التي تنشأ في ذلك الوقت  ). ١٠٣ : ٣القرآن، " (...مŎنƅَها
تستمر من جيل إلى جيل، كما كانت األشياء التافهة مثل كلمة احتقار أو أي 

رفع .  آالف وعبودية أبدية للمهزومينفعل تافǊ في سباق خيل يؤدي إلى قتل
سيدنا محمد من شأن هذǉ اإلنسانية الضائعة إلى أعلى مستويات االستقامة  

وأصبح البعض األخالقية، كما جعل كل العناصر المنقسمة تتحد مع بعضها 
لقد حدث بالفعل تحول . في تاريخ العالمأمراŹ فريداŹ الناس أخوة، ويعد هذا 
معجزة كما جاء في كتاب الكاتب المعاصر ! عربية كبير في الجزيرة ال

العثور على أناس من الصعب كان ": "المدخالت والمخرجات لبالد الرافدين"
ظهر رجل واستطاƳ ! أكثر انقساماŹ من أولئك، حتى حدث المعجزة فجأة

 وإعالنǊ أنǊ يتلقى إرشاداŹ "بشخصيتǊ، وهو توحيد كل األحزاب المتحاربة 
 . بالمستحيلإلهياŹ أن يأتي

Ɣالمرأ ƲƮو  : 

وعلى  . احتلت المرأة مكانة منخفضة جدا في المجتمع العربي 
الرغم من أغاني الحب التي كانت تثني على المحبوبة والتي كانت نتيجة 

، فلقد كانت المرأة تعامل مثل أقل الحيوانات  جنسية جسدية جامحةلرغبة 
 المراحل البدائية للمجتمع  كانت عادة تعدد الزوجات التي اشتهرت بها. درجة

منتشرة بشدة، كما لم يكن هناك حد لعدد الزوجات التي يحق للرجل الزواج 
كون لǊ توإلي جانب عادة تعدد الزوجات فلقد كان من حق الرجل أن . بهن

كما انتشر البƺاء كثيرا في ذلك . عالقات غير شرعية مع أي عدد من النساء 
 

. أداة بصرية على شكل أنبوب ذات مرايا تعكس أنماطاŹ متƺيرة باستمرار  )1(
 ).المراجع(
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جبرن على يعاملن مثل الخادمات ويأسرهن كانت النساء الالتي يتم . الوقت
السيدات المتزوجات هن بطرق خسيسة، كما كانت ادتالحصول على المال لس

 .١آخرين من أجل الذريةيسمح لهن أزواجهن أن يعاشرن 

 أو جزء من أمالك أćَمةŻكان ينظر للمرأة عالوة على ذلك على أنها 
ها المتوفى أو والدها الرجل، ولم يكن من حقها أن تشارك في ميراث زوج 

وعلى الرغم من ذلك فلقد كانت تورث كجزء من أمالك  . أو أحد أقاربها
ولقد كان من حق الوريث أن يتزوجها أو أن يعطيها ألي إنسان  . المتوفى

وعند موت األب كان ابنǊ يستطيع أن يتزوج زوجة . يختارǉ لكي يتزوجها
الق في ذلك الوقت بشكل انتشر الط.  من الميراثاŹأبيǊ، فهي تعتبر جزء

 Ǌألف مرة ثم يردها إلي Ǌخالل همجي، فلقد كان الرجل يستطيع طالق امرأت
 وأحيانا يقربهاكما كان أحيانا يقسم أنǊ لن . )تعرف باسم العدة(فترة معينة 

يحرمها على نفسǊ مثل حرمة أمǊ عليǊ، وهكذا يتركها معلقة فال هي زوجة  
رجل يفعل هذا من اجل إزعاجها وإذاللها، ولقد كان ال. مطلقةحتى وال هي 

 . ع أن تعترض على ذلك أبدايولم تكن المرأة تستط

 واكما كان. استخدم العرب افظع لƺة للتعبير عن العالقات الجنسية
يقصون حكايات الƺرام والعالقات غير المشروعة بدون أي حياء، وينظمون  

ذكر أسماء سيدات ت تانولقد ك. هذǉ الحكايات في أشعار بطريقة غير الئقة
وإذا أخذنا بعين االعتبار األشياء التي . من علية القوم في أغاني الحب

لم يكن من الصعب أن نحكم بمدǎ   حصلت عليها المرأة بظهور اإلسالم 
 محمد صلي اŸ  الدين الثقيل من العرفان بالجميل الذي تدين بǊ المرأة لسيدنا

من الذل فانتشلها مد من شأن المرأة  فلقد رفع سيدنا مح. عليǊ وسلم عليها
 ٢.والقهر إلى االحترام والكرامة

 تحسن وضع المرأة في اإلسالم فيجب اإلشارة إلى دعنا نعد إلى 
 ،)٢٢٨ : ٢القرآن، " (...َولŽهŃنŊ ِمثƅلĈ الŮِذي َعلŽيńِهنŊ ِبالƅَمعńرŃوِف: "قول اŸ تعالي

 
التي ما زالت " النيوجا "وكانت مثل ممارسة   " االستبضاƳ"كانت هذǉ الممارسة تسمى   ١

 . منتشرة بين الهدوس  
 فشلت الحضارة األوروبية الحديثة في إعطائها لها، وهي    اŹسالم المرأة حقوق لقد أعطى اإل  ٢

ويكمن االحترام الحقيقي للمرأة في حمايتها      . اŹ ظاهريالجنس اللطيف احترماŹ   الحضارة التي  
ولم يتم هذا لǖسف في أي مجتمع    . والمحافظة على طهارتها والمساواة بينها وبين الرجل        

 . أوروبي
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 – إذا صح التعبير –" Magna Charta"فƎن هذǉ اǓية هي الميثاق األعظم 
ولقد قال الرسول الكريم في نفس هذا . التي حصلت عليها المرأةللحقوق 

إن غرس ". وأنا خيركم ألهلي. م خيركم ألهلǊخيرك" :الموضوƳ ما يلي
احترام المرأة في تربة كان يعتبر فيها دفن الوليدة حية من عالمات العراقة 

فلقد كان من عادة العرب إذا . ة لǘنسانالخلقية لهو بالتأكيد خدمة غير هين
 ة كما كان يدفنها حي. بشر أحدهم بميالد أنثى يسود وجهǊ من الƺضب الشديد

وكان الرجل ). ٥٩، ٥٨ :  ١٦القرآن، (أو يتركها ويلحق بǊ الخزي والعار 
بنتǊ إلى الصحراء ويرميها في حفرة يكون قد حفرها من قبل ويدفنها ايأخذ 
بواقعة وعندما علم الرسول الكريم .  كومة من التراب وهي تصرƢ تحتةحي

كما كان في بعض األحيان . شديدباكياŹ بدموƳ إشفاق انفجر من هذا القبيل 
يعقد اتفاق صريح في أثناء مراسم الزواج يقضي بقتل األطفال اإلناث، وفي  

وكان على األم  . هذǉ الحالة كانت األم هي التي تقوم بهذǉ العملية الوحشية
لقيام بذلك في حضور كل أعضاء األسرة من النساء الالتي يتم دعوتهن   ا

لحضور هذا العمل الوحشي، انتهت كل هذǉ األعمال الوحشية بظهور 
.  َوِإذŽا الƅَموńؤĈوَدةſ سŃِئلŽتƅ: "اإلسالم بناء على أوامر اŸ تعالى في القرآن الكريم

ƅتŽِتلſق ĆنبŽذ Ŏيćو). ٩ - ٨ : ٨١القرآن، " (.ِبأ ǉلم تتم أي عملية وحشية من هذ
صلي اŸ (لرسول الكريم وفي هذا المقام فƎن ا. العمليات بعد ظهور اإلسالم

 .من حيث خدمتǊ للجنس البشريفي تاريخ العالم ليس لǊ نظير ) عليǊ وسلم

 :مƾاومة الƪرور

يعتبر شرب الخمر من الرذائل التي كان يقترفها العرب بشدة، ولقد  
مسمومة تقدم يوميا، كما كانت توضع أباريق الخمر في كانت الخمور ال
عندما ظهر اإلسالم حرم شرب الخمر كما جاء في سورة  . مخازن البيوت

فتم تكسير األباريق التي كانت تستخدم في تخزين ). ٩٠: ٥القرآن، : (المائدة
الخمور، ولقد أدي هذا إلى تدفق الخمور في شوارƳ المدينة فكان منظرها 

صال هذǉ العادة القديمة جدا التي ترجع ئوهكذا تم است. ل المطريشبǊ هطو
 .إلى عدة قرون مضت وامتنع الناس تماما عن هذǉ العادة السيئة

ويعتبر القمار لعنة أخرǎ سيطرت على المجتمع العربي، فلقد كان  
العرب يلعبون القمار يوميا من أجل التسلية، كما كان من يمتنع عن لعب 

قضي سيدنا محمد    . ليǊ على أنǊ بخيل ولذلك ال يريد اللعب القمار ينظر إ
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بقوتǊ الروحية على هذǉ العادة، وهكذا أراح الجزيرة العربية من شر كان  
Źعند العربمتأصال  . 

لم ينل العرب أي قسط من التعليم، ولقد كان عدد من يستطيع 
Źالتي أدي هذا إلى خلق المعتقدات الخرافية.  جداقراءة نص مكتوب قليال 

عتقد العرب في وجود الجن واألرواح ا. شملت كل أنواƳ المعتقدات الƺريبة
كما اعتقدوا أيضا . الشريرة وكانوا يقومون باستحضارهم في أماكن منعزلة

أن هذǉ األرواح الشريرة السبب في بعض األمراض، ولذا استخدموا التعاويذ 
فاف يثبتون أوراق وكان العرب في وقت الج. والرقى من أجل التخلص منها

النبات واألعشاب الجافة والشجيرات الصƺيرة في ذيل بقرة ويشعلون النار  
فلقد كانوا يؤمنون بأن لهيب النار  . فيها، ثم  يسوقون هذا الحيوان إلى الجبال

وكانوا . شبǊ وميض البرق ويمكن أن يؤدي هذا التشابǊ إلى هطول المطري
كما كانوا . من األبواب الخلفيةعندما تصيبهم مصيبة يدخلون بيوتهم 

يتفاءلون ويتشاءمون عند رؤيتهم للطيور وهي تطير، فƎذا اتجهت الطيور 
، وإذا طارت من اليمين إلى اŹ حسنالŹامن اليسار إلى اليمين يعتبر هذا ف

أما الذين كانوا يعتقدون الحياة بعد الموت فلقد كانوا  . ل سيƐأاليسار فهذا ف
Źالطعام حتى يموت جوعا، وذلك    في المقيربطون جمال Ǌبرة وال يقدمون إلي

اعتقد العرب أن  . العتقادهم أن المتوفى سوف يصعد عليǊ في يوم البعث 
الروح البشرية هي مخلوق صƺير يدخل جسم اإلنسان في يوم الوالدة وينمو 
بداخلǊ بمرور الوقت، ثم تأخذ الروح عند وفاة اإلنسان شكل بومة وتظل  

: وفي حالة موت الشخص مقتوال تظل البومة تدندن . تǊترفرف فوق مقبر
كما اعتقد العرب في . حتى يتم الثأر من القاتل" أعطني ماء، أعطني ماء"

عتقد اوباختصار . العرافين والمنجمين وكانوا يثقون في كل ما يقولون لهم
العرب في الكثير من الخرافات قبل مجيء اإلسالم، ولقد استطاƳ سيدنا  

الل عدة أعوام تحرير العرب من عبودية هذǉ القيود الموروثة،  محمد في خ
ويفخر التاريخ  . كما استطاƳ رفع شأنهم في مجال الثقافة والتعليم واألخالق

اإلسالمي بانتهاء هذǉ الصفحة المظلمة وباإلصالحات الشاملة التي تمت بعد  
أال . مظهور اإلسالم وبرفع شأن هذا الشعب الذي كان في حالة اضمحالل تا

 !اŹ عظيماŹيعد هذا إنجاز

üƏاألوا ƅاألنبيا: 

ظهر األنبياء في أماكن مختلفة من شبǊ الجزيرة العربية قبل  
شريعة سيدنا ابراهيم وبعدها، ولقد جاء ذكر بعض هؤالء األنبياء في القرآن 
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ومن بين هؤالء األنبياء سيدنا هود الذي فوض بƎصالح قوم عاد   . الكريم
وسيدنا صالح  . استقروا في جزء من اليمن عرف باألحقافالذين كانوا قد 

الذي بعث من أجل هداية قوم ثمود الذين كانوا يقيمون في المنطقة التي   
ولقد بعث اŸ تعالى  . يطلق عليها الحجر، وهي تقع شمال المدينة المنورة

هؤالء الصالحين قبل سيدنا إبراهيم، بينما ظهر سيدنا إسماعيل في اليمن 
جاء في األحاديث . بعد سيدنا إبراهيمعلى التوالي  ا شعيب في مدين وسيدن

وا  إمبراطورية أوالنصوص القديمة أن قوم عاد من أعظم الشعوب، فلقد أنش 
ويبدوا أن اŸ تعالى كان قد . عظيمة امتدت خارج حدود الجزيرة العربية

Źأرسل إليهم رسال Ǌارقين في هم عندما أصبحوا غيلإ قبل سيدنا هود، ثم بعث
Ǌولذا . الضالل، ولكنهم وضعوا أصابعهم في آذانهم ولم يستمعوا إلى نصائح

فلقد تم تدميرهم عن طريق عاصفة ترابية .  على ذلكاŹعاقبهم اŸ عقابا شديد
هبت عليهم من الصحراء التي تقع شمال األحقاف وتسمي الربع الخالي، 

وا بيوتا لهم في الصخر ولقد لجأ قوم ثمود بسبب ذلك إلى الجبال حيث نحت
ولكن طالما أن أمر اŸ كان قد نفذ فال يمكن ألي  ) . ١٤٩ : ٢٦القرآن، (

إذا نظرنا إلى . حصن حمايتهم من عذابǊ، لذلك قضى عليهم زلزال عنيف  
خريطة الجزيرة العربية فسنجد أن رسالة كل من سيدنا هود وسيدنا إسماعيل 

 رسالة سيدنا صالح وسيدنا اقتصرت على جنوب الجزيرة العربية، وأن 
بينما ظلت منطقة وسط الجزيرة . شعيب اقتصرت على شمال الجزيرة
ولكن عندما زار سيدنا إبراهيم مكة . العربية المعروفة بالحجاز بدون نبي

وترك ابنǊ إسماعيل هناك ثم رجع فيما بعد إلى مكة وبني الكعبة أوجد  
 . هناكم وأماكن معينةإلى هذا اليوسيدنا إبراهيم اسم ارتباط بين 

 : استيƯاǅ اليǊود

وصلت عبادة األصنام إلى أعلى معدل لها خالل زمن األنبياء من   
ولقد استطاƳ سيدنا سليمان هداية ملكة اليمن إلى عبادة اإللǊ . بني إسرائيل

هاجر اليهود واستقروا في هذǉ المنطقة منذ حوالي خمسة قرون قبل   . الواحد
بين اليهود  ثم انتشرت . ر من وطنهمنصŊدالملك نبوخالميالد عندما طردهم 

النبوءات التي تؤكد ظهور آخر المرسلين على أرض الجزيرة العربية،  
Źالمنطقة وأصبحت خيبر معقال ǉولذلك قرروا اإلقامة في هذŹلهم خالصا  .

عتنق ذو النواس  ا. عندما اكتسب اليهود منزلة قوية عملوا على نشر عقيدتهم
الديانة اليهودية في القرن الثالث قبل الميالد،  - وهذا اسمǊ - ملك اليمن 

واكتسابها معتنقين جدد لليهودية ولقد أدي هذا إلى تقوية الحركة اليهودية 



 مد النبيÛ صلى اهللا عليه وسلممح

 

١٨

متحولين عن ديانتهم األصلية، وبمرور الزمن صارت لليهودية مكانة   
ولكن على الرغم من ذلك ظلت األمة . مذكورة في شبǊ الجزيرة العربية

وبعد مدة قليلة . عربية ككل متمسكة بديانة األجداد وهي عبادة األصنامال
 .ستمر العرب في عبادة األوثانا طبيعية وةماتت الحركة الدينية اليهودية موت

 :الديانة المسيحية

بعد انهيار الحركة اليهودية في الجزيرة العربية حدثت موجة ثانية  
حيون يتدفقون إلى الجزيرة العربية من اإلصالحات، فلقد بدأ المبشرون المسي

كانت هناك أنشطة تعمل . في القرن الثالث الميالدي واستقروا في نجران
ن في المناطق اعلى هداية الناس في المنطقة كما كانت هناك قوتان مسيحيت

المجاورة للجزيرة العربية، وهما مملكة الحبشة في الƺرب واإلمبراطورية 
نق كل سكان نجران التي تمتد بين عسير وصنعاء اعت. الرومانية في الشمال

الديانة المسيحية، كما اعتنق أيضا هذǉ الديانة بعض الناس في مناطق متفرقة 
وبرغم ذلك يعتبر تأثير الديانة المسيحية على الجزيرة . من الجزيرة العربية

وهكذا باءت هذǉ المحاولة الثانية إلصالح األوضاƳ في .  جدااŹالعربية بسيط
 .بǊ الجزيرة العربية بالفشلش

 :ǅوالموحد

جاءت المحاولة الثالثة إلصالح أحوال الجزيرة العربية من داخل   
فلقد ظهرت . المنطقة نفسها، وكان ذلك قبل ظهور اإلسالم بفترة قصيرة

، ولقد تكونت هذǉ المدرسة من مجموعة  "اءالحنف"باسم مدرسة جديدة عرفت 
ادة األصنام ولكنهم لم يرغبوا في اعتناق جادة من الرجال الذين تركوا عب

لم تحاول . الديانة اليهودية أو الديانة المسيحية، ومن ثم عبدوا اإللǊ الواحد
هذǉ المجموعة إصالح الحياة االجتماعية لبالدهم، لقد كرهوا بشدة عبادة 

ومن بين هذǉ  . األصنام ولكنهم لم يرغبوا في اعتناق الديانة المسيحية
 الذي كان على  وعبد اŸ بن جحƫ،بن عم السيدة خديجةاقة المجموعة ور

لم يجد معظمهم إن .  جدااŹعددهم كان بسيطلكن حمزة، وصلة قرابة ماسة ب
ومن األسماء الجديرة  . الطمأنينة في الديانة المسيحية أو الديانة اليهودية 

بالذكر أيضا زيد بن عمر بن نوفل وعم عمر وأمية الذي كان من أشهر   
لم تكن هذǉ المجموعة متحمسة . عراء في ذلك الوقت وزعيم الطائفالش

لنشر هذǉ العقيدة الجديدة، ومع ذلك لم تحاول إخفاء بƺضها لعبادة األصنام 
كما كانوا يعترفون علنا بأنهم يؤمنون باإللǊ الواحد وأن هذا ما جاء بǊ سيدنا  
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عفها، ومع ذلك  كان لهذǉ الحركة الداخلية وجود على الرغم من ض . إبراهيم
تعتبر هذǉ . فشلت مثل الحركات السابقة، كما لم تؤثر في المجتمع العربي

 . الحركة في الواقع ضعيفة جدا بالمقارنة بحركات اإلصالح السابقة 

üƪƻال: 

يوجد بين كل من اليهود والعرب صلة نسب، وهم ينتمون إلى 
يشون بنفس أصل واحد، ويتكلمون نفس اللƺة، ولديهم نفس العادات، ويع

اعتنق ملك اليمن أكثر . األسلوب، كما كانوا يقدرون سيدنا إبراهيم كثيرا
المناطق خصوبة في الجزيرة العربية الديانة اليهودية، ولذا أصبح وفقا لكل 
التقديرات اإلنسانية هناك قوǎ مختلفة تناصر الديانة اليهودية ويمكنها التأثير 

ولكن وقفت الجزيرة .  هذǉ الديانةبشدة في اعتناق كل الجزيرة العربية
 .العربية أمام كل هذǉ التأثيرات ولم يدخل عدد كبير من سكانها هذǉ الديانة

 ثم جاءت الديانة المسيحية برسالة جديدة عرفت بالتوحيد، ولقد 
أما عبادة األصنام، التي . كانت تشبǊ إلى حد كبير المفهوم العربي لǖلوهية

. ، فلقد كانت تشبǊ عبادة األصنام لدي اليونانكانت المنتشرة بين العرب
ويمكن القول أن عقيدة الثالوث المسيحية ظهرت بسبب تأثير العبادة الوثنية  

فلقد أعطى القديس بول المؤسس الحقيقي  . اليونانية على الديانة المسيحية
Źوثنيلديانة الكنيسة شكال Źنبياء من بني إسرائياǖل  لتعاليم المذهب التوحيدي ل
وهكذا ضمنت المسيحية دخول عدد . ن في ذلك الوقتولكي يتقبلها الوثني

تميزت هذǉ الديانة بخاصية عملت على  . كبير من العرب إلى هذǉ الديانة
جذب العرب لها بصفة خاصة وهي عدم االلتزام بالقانون، فهي تعد رخصة 

 تمادوا ويمكن القول أن العرب في ذلك الوقت. تتماشى مع نمط الحياة عندهم
صبحوا  أفي فسادهم مع عدم وجود قوانين دينية أو مدنية تحكم تصرفاتهم و

فلقد سمحت الديانة المسيحية  . مثل أطفال متوحشين هائمين في الصحراء  
بƎشباƳ ميولهم إلى الفسوق والتحرر، ومن ثم فهي تعد عقيدة ال تمانع في  

ما يمكن القول أيضا ك. إشباƳ الشهوات، وهكذا كان من السهل اتباƳ تعاليمها
أن الديانة المسيحية تميزت، باإلضافة إلى عناصر الجذب المتأصلة، بمزايا 

 تناصرها، اإلمبراطورية الرومانية في الشمال دنيويةأخرǎ مثل وجود قوي 
 ةومملكة الحبشة في الƺرب وأحد أمراء اليمن وسيطرة المسيحيين على الحير

ذǉ الظروف اتباƳ كل شبǊ الجزيرة ولقد أصبح من المتوقع تحت ه. وغسان 
العربية الديانة المسيحية بمرور الوقت، وبرغم ذلك فشلت الكنيسة في التأثير 
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اقتصر دور حركة اإلصالح الثالثة،  . بصورة كبيرة على المجتمع العربي
التي ظهرت من داخل شبǊ الجزيرة العربية من أجل " الحنفاء"حركة وهي 

 هدف واحد وهو إحالل الوحدانية محل عبادة إصالح المجتمع العربي، على 
 تربة شبǊ  الطموحغير هذǉ الحركة برغم برنامجها وجدت ولكن . األصنام

الجزيرة العربية أقل تمهيداŹ أمامها مما كانت عليǊ أمام الحركات السابقة، لقد 
Źثبت أنها كانت أضعف الحركات جميعا .  ǉويثبت كل هذا ضعف كل هذ

 .ن السبب وراء ذلك أنها لم تدعم بقوǎ دنيويةالحركات، وربما يكو

ظهور ثالث حركات مختلفة هدفها األساسي إصالح   جدير بالمالحظة       
ولقد عملت هذǉ الحركات لعدة  .  سيدنا محمدةشبǊ الجزيرة العربية قبل بعث

ثم ظهر . قرون على خلق قوǎ دنيوية، ولكن باءت كل محاوالتها بالفشل
  Ƴبدون أي مساعدة وبصورة مطلقة ما فشلت حققأن يشخص استطا 

Ǌفي خالل سنوات قليلة عمل . المحاوالت السابقة في تحقيق Ƴكما استطا
فلقد استأصل الخرافات التي . إصالحات ال نظير لها في تاريخ العالم

انتشرت لمدة طويلة في هذǉ المنطقة، وقضى على عبادة األصنام، وعمل  
 . بشدة لمدة طويلةي كان متأصالŹكذلك على التخلص من الفساد الذ

Ɩحاǘربية باإلصƴال Ɣر الجزيرƙƉعدم ت: 

تستطيع أي عين ناقدة عن طريق مراجعة كل هذǉ الحقائق إدراك   
فهو الذي ساعد سيدنا . أن وراء كل هذǉ األحداث مساعدة اŸ العظيم الجبار

ة  على عمل هذا التحول الجذري في الحياة الدينية واالجتماعياŹمحمد
ن عاما، ويعتبر هذا وواألخالقية للجزيرة العربية في فترة قصيرة هي عشر

عترف وليم موير في نقد ودي  ا.  نوعǊ في تاريخ العالمفي اŹالتحول فريد
: " لسيدنا محمد باإلصالحات الرائعة التي حدثت في شبǊ الجزيرة العربية

فظ على كل ما كانت شبǊ الجزيرة العربية خالل فترة شباب سيدنا محمد تحا
هو قديم، وربما كانت أي محاولة إلصالح األوضاƳ مستحيلة في ذلك الوقت   
     ǉأكثر من أي وقت مضى، وكانت األسباب أحيانا وراء ذلك أن هذ
. المحاوالت لم تكن قادرة تماما على التأثير على الناس في الجزيرة العربية

حثهم على حياة ثم ظهر محمد واستطاƳ على الفور التأثير على العرب و
ولذلك نستطيع القول أن منطقة شبǊ الجزيرة العربية التي كانت . دينية جديدة

 بعد مرور خمسة قرون على  Ǌال ترحب بالتƺيير أصبحت مستعدة لتبنيǊ، وأن
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التبشير باإلنجيل لم يدخل في المسيحية إال عدد قليل من األشخاص في  
 ".أماكن متفرقة 

ن  إية الدينية يمكن القول باختصار وبدراسة كل ذلك من الناح" 
سطحياŹ بالموجات الوديعة للمجهودات   اŹ بسيطاŹالجزيرة العربية تأثرت تأثر

يرǎ أÝياناŹ في تيار الضعيفة للديانة المسيحية بينما كان تأثير الديانة اليهودية 
Źأعمق وأكثر اضطرابا . Ƴإلى اضطراب األوضا ǎمن  أعمق وأوضح وأد

 ولكن مدŊ عبادة األصنام المتأصلة والخرافة .لمنطقةفي احين إلى حين 
اإلسماعيلية المتجǊ بقوة من كل فƝ نحو الكعبة قد قدم دليالŹ كافياŹ على أن 
إيمان مكة وعبادتها كانا يسيطران على العقل العربي في استعباد صارم ال 

 ".يقبل المنازعة

ية قبل  كان الوضع في الجزيرة العرب: "جاء في هذا النقد أيضا
ظهور محمد ضد عملية اإلصالح الديني أو االتحاد السياسي أو اإلصالح    

 كما كان إيمان العرب مؤسساŹ على عبادة لǖصنام عميقة الجذور،  القومي
قاومت قروناŹ دون أي تراجع كل محاوالت التنصير القادمة من مصر 

 .وسوريا

عث نذيرا ألمة قد ب) صلي اŸ عليǊ وسلم (اŹوبالتالي فƎن سيدنا محمد
كانت ضد كل محاوالت التحذير، كما كانت تضع العراقيل أمام كل 

ومع ذلك نجح الرسول الكريم في جهودǉ  . محاوالت اإلصالح السابقة للتƺيير 
ولقد أشار القرآن  . إلصالح هذǉ األمة التي كان ال سبيل إلى إصالحها 

لمشركين وأهل العظيم في سورة البينة إلى التحول اإلعجازي الذي حدث ل
لŽمń َيكſِن الŮِذيَن كŽفŽرŃوا ِمنń أćهńِل  : "الكتب السماوية األخرǎ، فلقد قال اŸ تعالي
ſةŽنŎَبيƅال ŃمŃِتَيهċأŽى تŮيَن َحتŰكŽنفŃِرِكيَن مƅشŃمƅاِب َوالŽِكتƅا  . الŹفŃحŃو صſلƅَيت ǊِŮَن اللŎم ąولŃَرس

ŹَرةŊهŽطŋم .ŻَمةŎيŽق ņبſتſ٣ – ١: ٩٨قرآن، ال" (.ِفيَها ك.( 



 

 الفصل الثاني
 النبي المنتưر

 
" ŊيŎمĈاأل ŊِبيŮالن ćولŃسŊوَن الرŃِبعŮِذيَن َيتŮال

الŮِذي َيِجدŃونŃǊŽ َمكƅتſوبŅا ِعنَدهŃمń ِفي التŮوńَراِة 
 ١٥٧: ٧                      "...َواِإلنƅِجيِل

   
ورد فـي الكتب السماوية منذ قديم الزمان نبوءات تشير إلى بعث            

، ولقد انتشرت هذǉ النبوءات بصورة      )صلي اŸ عليǊ وسلم   (محمـد   سـيدنا   
كبيرة بين األمم، وربما كانت السبب وراء رغبة كل من اليهود والمسيحيين            
اإلقامـة فـي الجزيـرة العربية، فهي األرض التي سوف يظهر فيها النبي              
              ǉالمنتظـر كمـا جاء في الكتب السماوية، وسوف نذكر فيما يلي بعض هذ

 .ءاتالنبو

أكـد القرآن الكريم أن اŸ تعالى قد نبأ كل األنبياء السابقين ببعث              
تباƳ ملتǊ عند ظهورǉ، ومن ثم      اسـيدنا محمد، وأن اŸ قد أخذ عليهم العهد ب         

: ٣القرآن،  (أخذ هؤالء األنبياء العهد على أتباعهم بضرورة اتباƳ هذا النبي           
نبي إيمانǊ بكل ما جاء بǊ      ولقـد قيل لهم أن أهم ما سوف يميز هذا ال          ). ٨١

تلك  األفضل في    قدŊرويبدو أن اŸ تعالى     . ن في العالم كلǊ   واألنبـياء السـابق   
، وذلك عندما كان    ة على حد  ةاأليـام الماضية إرسال رسول إلصالح كل أم       

يعـيƫ الناس على هذǉ األرض في مناطق منعزلة عن بعضها البعض، ولم             
 لكل  اŹثم بعث اŸ سيدنا محمد    .  بعد تكـن وسائل االتصال الحديثة قد ظهرت      

البشـر من أجل دمƝ النظم الدينية المختلفة في عقيدة شاملة واحدة، وتوحيد             
بلƸ اŸ تعالى األنبياء    من ناحية،   وهكذا  . فـي أخوة واحدة عالمية    اإلنسـانية   

النبي  أمر   ومن ناحية أخرǎ   وهـو بعث نبي للعالم أجمع،        السـعيد الخبـر   
 مصدقاŹ لما داء بǊ األنبياء السابقون من الحق، أينما وأيان         الموعود بأن يكون    

: جاء في سورة آل عمران ما يلي      . أرسـلهم اŸ تعالـى في كل أنحاء العالم        
"               ąولŃَرس ńمſَجاءك Ŋمſث Ćَمةƅَوِحك ĆابŽن ِكتŎم مſكſتńيŽَما آتŽَن لńيŎِبيŮالن ŽاقŽِميث ŃǊـƃالل ŽـذŽخćأ ƅَوِإذ

كſمń لŽتſؤċِمنſنŊ ِبǊِ َولŽتŽنصŃرŃنŃǊŮ قŽالć أćأćقƅَررńتſمń َوأćخŽذƅتſمń َعلŽى ذŽِلكſمń ِإصńِري          مŋَصدŎقŻ لŰَما َمعَ  
 ).٨١: ٣القرآن، " (ć.قŽالſواƅ أćقƅَررńنŽا قŽالć فŽاشƅَهدŃواƅ َوأćنŽاƅ َمَعكſم مŎَن الشŮاِهِدين

يـوجد رسـول واحد في العالم ينطبق عليǊ الوصف الذي جاء في             
ولقد وصف اŸ   ). صلي اŸ عليǊ وسلم   (عمران وهو سيدنا محمد     سـورة آل    



٢٣ النبي المنتưر

والŮِذيَن يŃؤċِمنſوَن ِبَما أĈنِزلć    : "ن الذين يتبعونǊ في سورة البقرة       يتعالـى المؤمن  
كما وصف  ). ٤ : ٢القرآن،  " (.ِإلŽيńَك َوَما أĈنِزلć ِمن قŽبńِلَك َوِباǓِخَرِة هŃمń يŃوِقنſونَ       

ِإنŮا أćرńَسلƅنŽاَك ِبالƅَحقŰ َبِشيرŅا َونŽِذيرŅا     : " في سورة فاطر   اŸ تعالـى الرسول أيضا    
       ņِذيرŽخال ِفيَها ن Ůِإال ĆةŊمĈأ ńـنŎوفي سورة النساء   ). ٢٤ :  ٣٥القرآن،  " (.َوِإن م

أسماء بعض الرسل ولم يطلعǊ على  اŹذكـر اŸ تعالـى أنǊ أطلع سيدنا محمد       
  Ǔن سيدنا محمدول). ١٦٤ : ٤القرآن،  (خر  على البعض اƎذلك فŹيعتبر فريدا Źا 

ن كـل الرسـل السابقين، فمن ناحية نبأ اŸ تعالى كل األنبياء السابقين              بـي 
بمجيـئǊ، ومـن ناحية ثانية يعد هو الرسول الوحيد الذي كلف باإليمان بكل              

خر األنبياء  آالرسـل الـذين أرسـلوا في العالم كلǊ من قبلǊ، وبالتالي فهو              
 .Ÿ تعالى لكل األنبياء السابقينالمرسلين كما ذكر ا

 :نبوƅاƖ سيدنا Ƌبراǉيم

يعتبر سيدنا إبراهيم جد كل من بني إسرائيل وبني إسماعيل، وعلى            
الـرغم من عدم توصلنا إلى الكتاب المقدس الذي أوحي إلى سيدنا إبراهيم،             
فمـا وصل إلينا عن طريق العهد القديم في كتاب سفر التكوين ألقى الضوء              

ولقد أشار  . Ǌ إسحاق وإسماعيل  يبنا اŸ لسيدنا إبراهيم حول مستقبل       على وعد 
: القرآن أيضا إلي نفس هذǉ الوعود، فلقد جاء في سورة البقرة قول اŸ تعالى             

َوِإِذ ابńتŽلŽى ِإبńَراِهيَم َربŃǊŋ ِبكŽِلَماتĆ فŽأćتŽمŊهŃنŊ قŽالć ِإنŰي َجاِعلſَك ِللنŮاِس ِإَمامŅا قŽالć َوِمن             "
ſاِلِمينَ     ذŮِدي الظńَعه ĈالŽَين Žال ćالŽِتي قŊيŎكما جاء أيضا في    ). ١٢٤ : ٢القرآن،  " (.ر

َربŊنŽا َوابńَعثƅ ِفيِهمń   ": نفـس هذǉ السورة دعوة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل          
يŃَزكŰيِهمń ِإنŮَك أćنتŽ   َرسŃـوالŹ مŎـنƅهŃمń َيتƅلſو َعلŽيńِهمń آَياِتَك َويŃَعلŰمŃهŃمŃ الƅِكتŽاَب َوالƅِحكƅَمةŽ وَ          

   Ńالَحِكـيم Ńتعالى       ). ١٢٩: ٢القرآن،   (".الَعِزيـز Ÿجاء في العهد القديم وعد ا
فأجعلك أمة عظيمة   : "لسيدنا إبراهيم قبل ميالد سيدنا إسحاق وسيدنا إسماعيل       

. وأبارك مباركيك والعنك ألعنǊ   . وتكون بركة . وأباركـك وأعظـم اسـمك     
  ).٣، ٢: ١٢سفر التكوين، (ل األرض وتتبارك فيك جميع قبائ

 :م اإلشارة إلي سيدنا إسماعيل باالسم في نفس كتاب سفر التكوين          ث 
"      Ǌكثيرا جدا      . وأمـا إسماعيل فقد سمعت لك في ǉوأكثر ǉوأثمر Ǌها أنا أبارك .

 ).٢٠ : ١٧سفر التكوين، (اثني عشر رئيسا يلد وأجعلǊ أمة كبيرة 

 :نبوƅاƖ سيدنا موسى

: ث سيدنا محمد في نبوءة ثانية من خالل سيدنا موسى         جاء ذكر بع   
 من وسط اخوتهم مثلك وأجعل كالمي في فمǊ فيكلمهم بكل ما            اŹأقـيم لهم نبي   "

 Ǌب Ǌ١٨ : ١٨سفر التثنية، " (أوصي .( 
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لـم يستحق أي من األنبياء من بني إسرائيل الذين جاءوا بعد سيدنا             
الذي جاء ذكرǉ في هذǉ     موسـى حتـى سيدنا عيسى أن يكون النبي المنتظر           

وألسباب واضحة لم يستطع خلفاء سيدنا موسى الذين بعثوا إلتمام          . النـبوءة 
    Ǌأن يكونوا مثل Ǌولقد كان اليهود يفهمون تماما نبوءة سيدنا موسى        . رسـالت

  Źوما يؤيد ذلك تماما    .  بعد جيل بعث نبي مثل سيدنا موسى       وينتظـرون جيال
اني والذين حضروا إليǊ من أجل طرح       الحـديث الذي دار بين يوحنا المعمد      

وهذǉ شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم بعض         : "بعـض األسـئلة   
   Ǌالكهـنة والالويين يسألون :»    Þ عترف ولم ينكر، بل أكد قائال     ا ف »من أنت: 

 »!ياǉإلست  «:   قال  »لياÞإيماذا إذنÞ هل أنت     «: فسألوǉ. »لست أنا المسيح  
ويؤكد هذا  ). ٢١ - ١٩ : ١إنجيل يوحنا،    (»!ال« :  فأجاب  »أنت النبيÞ أَو«

ليا، إيأوال  . الحـديث أن الـيهود كانوا ينتظرون ظهور ثالثة أنبياء مختلفين          
الـذي توقعـوا أن يظهر مرة ثانية شخصيا، ثم يسوƳ المسيح، ثم نبي ينال               

. شـهرة عالمـية، وعند ظهورǉ لن تكون هناك ضرورة لمزيد من الدالئل            
. أن يثبت أنǊ المشار إليǊ في النبوءة      " بالنسبة لهذا النبي     " فسوف يكون كافيا  

ولقـد كـان هذا ما تضمنتǊ نبوءة سيدنا موسى، بعث نبي يكون مثلǊ ويقوم               
   Ǌفمن الواضح هكذا أن اليهود كانوا يتوقعون ظهور ثالثة         . الـيهود باتـباع

 . أنبياء قبل ظهور سيدنا عيسي، وذلك كما جاء في كتبهم المقدسة

تحققت اثنتان من هذǉ النبوءات في شخصي عيسى ويوحنا، إذ          وقد  
أعلـن أحدهما أنǊ المسيح عيسى بن مريم وأعلن اǓخر أنǊ أرسل في روح              

 النبي المنتظر الذي سوف يكون مثل سيدنا        علن أنǊ  لم ي  ا، ولكن أيا منهم   إيليا
وال نظـر أحـدņ ممن آمنوا بهما إلى أي منهما على أنǊ ذلك النبي               . موسـى 

ومـع مجيء المسيح انتهت مجموعة األنبياء الذين كانوا سوف          . منتظـر ال
ولذلك فƎن نبوءة سفر التثنية التي جاء بها أنǊ         . يبعـثون مـن بني إسرائيل     

. بقيت غير محققة فيما يخص بني إسرائيل      سـيظهر نبي مثل سيدنا موسى       
د وإذا رجعـنا إلـي تاريخ العالم سنجد انǊ ال يوجد أي نبي غير سيدنا محم               

، أعلن أبداŹ أنǊ النبي الذي تنبأ سيدنا موسى بظهورǉ        ) صـلي اŸ عليǊ وسلم    (
أشار إطالقاŹ إلى أي إنسان على      كما ال يوجد كتاب مقدس غير القرآن الكريم         

والحقائق كذلك تؤدي إلى نفس     . جاء في نبوءة سيدنا موسى    أنـǊ تحقيق لما     
  كان سيدنا محمد   فلقد كان سيدنا موسى صاحب شريعة كما      . هـذǉ النتـيجة   

، كما لم يأت الرسل من بني إسرائيل والذين جاءوا          )عليهما الصالة والسالم  (
ويعتبر سيدنا محمد النبي الوحيد الذي      .  جديدة شريعةبعـد سيدنا موسى بأي      

: ىكما جاء في سورة المزمل قول اŸ تعال       .  مثل سيدنا موسى   بشريعةجـاء   
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" .لŹا شŽاِهدŅا َعلŽيńكſمń كŽَما أćرńَسلƅنŽا ِإلŽى ِفرńَعوńَن َرسŃوالŹ       ِإنŮـا أćرńَسـلƅنŽا ِإلŽـيńكſمń َرسŃـو       "
إلى نبوءة سفر انتباǉ اليهود  اŸ مرة ثانية   يسترعيثم  ). ١٥ : ٧٣القـرآن،   (

قſلċ أćَرأćيńتſمń ِإن كŽاَن ِمنń ِعنِد اللǊِŮ       : "التثنية في قول اŸ تعالى في سورة األحقاف       
َد شŽاِهدņ مŎن َبِني ِإسńَراِئيلć َعلŽى ِمثƅِلǊِ فƉŽَمَن َواسńتŽكƅَبرńتſمń ِإنŊ اللǊَŮ لŽا            َوكŽفŽرńتſم ِبǊِ َوشŽهِ  

والتعبير الذي جاء في النبوءة،     ). ١٠: ٤٦القرآن،  " (.َيهńـِدي الƅقŽوńَم الظŮاِلِمينَ   
 يلقي الضوء على أن النبي المنتظر سوف يكون من نسل           "من وسط أخوتهم  "

 . بني إسماعيل وليس من نسل بني إسرائيل أنفسهمأƢ لهم أي من نسل

وجد نبوءة ثالثة تشير إلى نفس هذا المعني في كتاب سفر التثنية            تو 
تǖأل من جبل   وفقـال جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير           : "أيضـا   

ـ  ران، وجاء معǊ عشرة آالف قديس، وأتى من ربوات القدس وعن يمينǊ            اف
 ).٢ : ٣٣تثنية، سفر ال" (.نار شريعة لهم

إلي ظهور موسى عليǊ    " جـاء الرب من سيناء      " تشـير عـبارة     
. لفتح سعير على يد داود    " أشرق لهم من سعير     " السالم، بينما تشير عبارة     

صلي اŸ  (أمـا كلمة فران فهو االسم القديم للحجاز حيث بعث سيدنا محمد             
جاء ومعǊ " وتشير بوضوح جملة . من ساللة سيدنا إسماعيل ) علـيǊ وسـلم   

ومن . إلي هوية الشخص الذي يشار إليǊ في النبوءة       "  عشـرة آالف قديس     
 هو النبي الوحيد من بين كل األشخاص التاريخية         اŹالمعروف أن سيدنا محمد   

العظـيمة الـذي دخـل مكة وفتحها وهو بصحبتǊ عشرة آالف من التابعين              
اء ضى اليوم بالبي  كما أن الشريعة التي جاء بها للعالم تعرف حت        . الصـالحين 

وهـي توضح كل األمور المتعلقة بالدين واألخالق والمصالح         ). ئةالمضـي (
إلي الدين الذي جاء    " وعن يمينǊ نار شريعة لهم      " وتشير عبارة   . االجتماعية

 .بǊ سيدنا محمد

ƅياƴƪƋ Ɩاƅنبو: 

حـددت النـبوءة الـرابعة أن األرض التي سيظهر فيها الرسول             
في الوعر في   . ي من جهة بالد العرب    حو"لعربية    المنتظـر هي الجزيرة ا    

هاتوا ماء لمالقاة العطشان، يا سكان      . بـالد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين      
    ǉنهم من أمام السيوف قد هربوا     . أرض تيماء وافوا الهارب بخبزƎمن أمام  . ف

إشعياء، " (السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب         
١٥ - ١٣:  ٢١.( 

األول كافية  السطر  التي جاءت في    " بالد العرب   " تعتبـر عـبارة     
" من أمام السيوف قد هربوا      " ثم أوضحت عبارة    . لǘشـارة إلـي المكـان     
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 وهو هروب   اŹ مشهود اŹ واحد اŹولم يسجل التاريخ إال هروب    . الهدف من النبوءة  
من وقت هجرة سيدنا    يبدأ التقويم اإلسالمي    . سيدنا محمد من مكة إلى المدينة     

محمـد من مكة إلي المدينة، ولقد بدأت في الحقيقة منذ ذلك التاريخ صفحة              
         Ǌهربوا من  "وتعتبر عبارة   . جديـدة في تاريخ اإلسالم بل في تاريخ العالم كل

ويؤكد .  على واقعة هروب سيدنا محمد     ا واضحŅ دليالŹ"  أمام السيف المسلول  
      Ņمحاط     هرب من مك   االـتاريخ أن سـيدنا محمـد Ǌة بينما كان منزلŹبثالثين  ا 

شخصـا مـن أعدائـǊ الذين كانوا على استعداد للهجوم عليǊ بسيوفهم فور              
   Ǌمن بيت Ǌنتج         . خـروج ǎتولن نجد في تاريخ العالم أي واقعة هروب أخر 

عـنها عـواقب خطيـرة جدا هكذا، أو نبي هرب من أجل إنقاذ حياتǊ من                
اقعتان الموثوق بهما باإلضافة إلى     وتعتبر هاتان الو  .  نحوǉ شرعةالسيوف الم 

اإلشـارة المباشـرة إلي أن الجزيرة العربية هي مسقط رأس النبي المنتظر             
Źال يقبل الجدل على أن النبوءة تشير إلي الرسول الكريم محمددليال . 

ƞالسيد المسي Ɩاƅنبو: 

يوجد نبوءات أخرǎ ألنبياء من بني إسرائيل مثل داود وسليمان          ال  
ن من أجل اإليجاز سوف نشير فقط إلي إحدǎ هذǉ النبوءات           ولك. وآخـرين 

جاء في إنجيل   . وهـي نـبوءة سـيدنا عيسي آخر األنبياء من بني إسرائيل           
ب أن  وسوف أطلب من اǓ   . عملوا بوصاياي اإن كنـتم تحبونني ف    : "يوحـنا 

 Ń١٤إنجيل يوحنا،   " (عينا آخر يبقي معكم إلي األبد، وهو روح الحق        يعطيكم م
 :١٧ – ١٥( 

وأما الروح القدس، المعين الذي     : "جاء أيضا في نفس هذا اإلنجيل     
: ١٤إنجيل يوحنا،    (".يءمي، فƎنǊ سوف يعلمكم كل ش     ـسيرسـلǊ األب باس   

٢٦( 

من األفضل لكم أن    : ولكنـي أقول لكم الحق    : "كمـا ورد أيضـا      
ولكني إذا ذهبت أرسلǊ    . أذهـب، ألنـي إن كنت ال أذهب، ال يأتيكم المعين          

 ).٧ : ١٦إنجيل يوحنا، " (إليكم

ما زال عندي أمور كثيرة أقولها لكم، ولكنكم اǓن         : "وجـاء أيضا  
ولكن، عندما يأتيكم روح الحق يرشدكم إلي الحق        . تعجـزون عـن احتمالها    

كلـǊ، ألنǊ ال يقول شيئا من عندǉ، بل يخبركم بما يسمعǊ، ويطلعكم على ما               
 ).١٣  – ١٢ : ١٦إنجيل يوحنا، " (سوف يحدث 
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شـر كـل هذǉ النبوءات بصورة واضحة بظهور نبي بعد سيدنا            تب
كما أن . عيسـي، وال تثـبت عبارات النبوءة أن هذا النبي هو الروح القدس          

واضحة وال تحتاج إلي أي      "إن كـنت ال أذهـب، ال يأتيكم المعين        "عـبارة   
فلقد جاء في العهد القديم أن الروح القدس بداخل يوحنا من قبل أن             . تفسـير 
ثـم تتحدث النبوءة عن عيسى نفسǊ عندما استقبل الروح القدس في            . يـولد 

وبالتالي فƎن الروح القدس كان يقوم بزيارة األنبياء قبل عصر  . شـكل يمامة  
      ǉال نوإذ. المسـيح كما كان يزورهم أثناء عصرƎإن كنت ال   " تشير عبارة    َم ف

       Þ عتبر من  وي. بالطبع ال تشير إلي الروح القدس     " أذهـب، ال يأتيكم المعين
ولقد كان  . عـدم اإليمـان االعتقاد بأن عيسي لم تكن تصاحبǊ الروح القدس           

الحواريـون أنفسـهم يتطهـرون قبل الجلوس مع سيدنا عيسى وذلك ألنهم             
سيكونون في حضرة سيدهم العظيم، فيجب أن يكونوا على درجة عالية من            

ريا أيضا  النقاء لكي ينالوا شرف مصاحبة الروح القدس، ولقد كان هذا ضرو          
ولقد وضح القرآن   . إلثـبات التبجـيل الحقيقي لسيدنا عيسى وللروح القدس        

أĈوńلŽِئَك كŽتŽَب ِفي   : "ى في قولǊ تعال   اŹالكـريم وضع الذين يصاحبون سيدنا محمد      
ŃǊƅنŎم ĆوحŃم ِبرŃَدهŊيćيَماَن َوأƎِƅال Ńوِبِهمſلſ٢٢ : ٥٨القرآن، " (...ق.( 

ي وردت أيضا في النبوءة يقصد      الت" الروح القدس "كمـا أن عبارة     
بها أن النبي المنتظر سوف يالزمǊ دائما الروح القدس، وأن بعث هذا النبي             

      Ǌوجد عبارات أخر  تو. يرتبط بالطبع مجازيا بوجود الروح القدس نفسǎ  في 
النـبوءة ال تنطبق إال على سيدنا محمد، فمثال الصفات المميزة التي وردت             

تشير "  معكم إلي األبد   ىيبق"وعبارة  . سيدنا محمد بالنبوءة توجد كلها فقط في      
وهذا ما ورد في القرآن الكريم      . إلـي أن اŸ لن يبعث نبيا بعد النبي المنتظر         

ثم نجد في النبوءة    ). ٤٠ : ٣٣القرآن،  " (خاتم األنبياء "عـن سـيدنا محمد      
وهذا ينطبق على ما جاء في القرآن حول        " يءسوف يعلمكم كل ش   " :تعبيـر 

ويطلق ). ٣ : ٥القرآن،  " (… الƅَيوńَم أćكƅَملƅتſ لŽكſمń ِدينŽكſمń   : "يدنا محمد شـريعة س  
على النبي المنتظر في النبوءة الروح الحق، وهذا ما جاء في القرآن الكريم             

" .َوقſلċ َجاء الƅَحقů َوَزَهقŽ الƅَباِطلĈ ِإنŊ الƅَباِطلć كŽاَن َزهŃوقŹا        : "فـي قول اŸ تعالى    
 ). ٨١ : ١٧القرآن، (

 :سǘلة سيدنا محمد

يعـد سـيدنا إسـماعيل أكبر أبناء سيدنا إبراهيم، ولقد كان لسيدنا              
Ǌ قيدار  ئسم أحد أبنا  ا عشر ولدا كما جاء في العهد القديم، وكان          اثناإسماعيل  

ولذا فƎن العرب يعتبرون من ساللة      . تǊ في الحجاز  لوهـو الذي انتشرت سال    
وينتشر بين  . هد القديم ما يؤيد ذلك    سـيدنا قـيدار حتـى لو لم يذكر في الع          
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أجداد سيدنا محمد بما ال يحتمل الشك وأنǊ من         سم عدنان كأحد    االعرب أيضا   
      Źولم يختلف اثنان قط على     . أحفاد سيدنا إسماعيل من الدرجة األربعين تقريبا

 مؤسس ةلنضر بن كنانثم يأتي ا. حقـيقة أن سـيدنا محمداŹ من ساللة عدنان     
    ƫثم يأتي قصي من    . ن ساللة عدنان من الدرجة التاسعة     موهو  قبـيلة قري

 عن خدمة   والŹؤسـاللة النضـر بن كنانة من الدرجة التاسعة، ولقد كان مس           
ولقد كانت هذǉ الوظيفة في قمة      ). من حراسة وقيام بسائر شؤونها    (الكعـبة   

قصي جد عبد المطلب جد     وكان  . لمن يتوالها في الجزيرة العربية    الشـرف   
ين أشراف  أعلى مكان ب  حتل أسرة سيدنا محمد     توبالتالـي   سـيدنا محمـد،     
 .الجزيرة العربية

، وكان لهذǉ القبيلة صلة نسب      النجارتنتسـب أم عبد المطلب لبني         
نجب عبد المطلب عشرة أبناء،     أ. مـع أسـالف سيدنا محمد من ناحية األم        

لب ويعتبر من أهم أبنائǊ أبو لهب الذي تزعم اضطهاد سيدنا محمد، وأبو طا            
             Ǌمن أعمام Ǌوحمزة الذي كان أول من آمن ب ،Ǌشهدالذي قام بتربيتſفي  واست 

غـزوة أحد، والعباس الذي ظل لمدة طويلة بعيدا عن اإلسالم ومع ذلك كان              
تزوج عبد اŸ   . من أكثر المحبين لسيدنا محمد، وعبد اŸ والد الرسول الكريم         

يز الزوجان ليس فقط    تم. زهرةقبيلة  ن  ممـن آمنة بنت وهب بن عبد مناف         
ولكن بما كان امتيازاŹ أعظم في هذا       بانتسـابهما ألعـرق عائالت الجزيرة،       

 .بصفات رفيعة وساميةالعصر المظلم الذي كان يسودǉ الفساد، وهو تمتعمها 

ذهـب عبد اŸ بعد زواجǊ بأيام قليلة في رحلة تجارية إلي سوريا،             
         Ǌهكذا ولد سيدنا محمد بعد     و.  المدينة فيولقـد توفـى وهو في طريق عودت

وفـاة أبيǊ في يوم االثنين الثاني عشر من شهر ربيع األول، ووفقا لمصدر              
 أبريل  ٢٠أخـر ولد الرسول الكريم في التاسع من نفس هذا الشهر الموافق             

أطلق أبو  .  تبشرها بقدومǊ  رؤيارأت أمǊ قبل والدتǊ     .  مـيالدية  ٥٧١سـنة   
Ǌ اسم محمد،   با لمصدر موثوق    طالـب علـى سـيدنا محمد عند والدتǊ وفق         

    Ǌأم Ǌالتي كانت قد رأتها، ولقد ورد       اسم أحمد بناء على الرؤي    اوأطلقت علي 
 يقول وفقا لمصدر     نفسǊ كان سيدنا محمد  و. في القرآن الكريم هذان االسمان    

، كما كان يطلق عليǊ هذان االسمان في        "محمد وأحمد أنا   " موثـوق بǊ   آخـر 
 .المؤلفات الشعرية

 :ǉة على الكƴبةǉجوم أبر

نسـتطيع فـي هذا المقام اإلسهاب في سرد األحداث الرائعة التي            
حد هذǉ  أتـرتبط بمـيالد الرسول الكريم، ولكننا سوف نكتفي باإلشارة إلى            
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شيد زعيم المسيحيين في اليمن كنيسة عظيمة في العاصمة         . األحداث وأهمها 
إنشاء إلى   صـنعاء فـي نفس سنة والدة سيدنا محمد، وكان يهدف من ذلك            

. مركز تجاري وديني لكل شعوب العالم بدال من الكعبة التي قرر أن يهدمها            
ولقـد كـان ذلـك فـي الحقيقة صراƳ حياة أو موت بين التوحيد والثالوث                

 للهجوم على الكعبة من أجل هدمها، وعندما        اŹ كبير اŹقاد أبرهة جيش  . المقدس
ث برسالة إلى    خيامǊ وبع  نصب من مكة    مراحللـى مسافة ثالث     إوصـل   

ثم أسر جنود أبرهة في     . سـكان مكة ليبلƺهم بالمهمة التي حضر من أجلها        
 من جمال عبد المطلب، وعندما علم عبد المطلب بذلك          اŹنفـس الـوقت عدد    

         Ǌإعادة جمال Ǌوطلب من ƫإلى قائد الجي Ǌتأثر أبرهة من مظهر    . ذهـب بنفس
ان يتوقع بدون   عـبد المطلب المهيب وسألǊ عن سبب حضورǉ إليǊ، ولقد ك          

ولكن طلب عبد   . شـك أن يكـون السبب هو التوسل بعدم هدم البيت العتيق           
: المطلـب مـنǊ استرجاƳ جمالǊ، فتعجب أبرهة من ذلك وقال لعبد المطلب            

أتكلمني في مائتي بعير أخذت منك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت              "
   Ǌال تكلمني في Ǌعبد المطلب   ". ألهدم Ǌأنا رب اإلبل، وإن للبيت      إني: "فقال ل 

فقد  ةوجدوا أنهم أضعف من التصدي ألبره     إذ   قريƫ   قبيلةأن  ". Ǌحميربا سي 
. إلى الهضاب المجاورة لمكة من أجل االحتماء بها      جلـوا عـن مكة ولجأوا       

 من غطاء الكعبة ودعي بهذǉ      اŹأخـذ عبد المطلب أثناء رحيل أهل مكة جزء        
فأحم البيت  . ضعف من الدفاƳ عنǊ   يـا إالهـي هذا بيتك ونحن أ       : "الدعـوة   

     ǎتعالى أرسل طيرا أبابيل هبطت على         ". العتـيق مـن أي أذ Ÿويذكر أن ا
 وهرب  اŹ مروع اŹ ورمتǊ بحجارة من سجيل فأحدثت بǊ دمار       ةخيام جيƫ أبره  

 حدث هذا الموقف اإلعجازي في      .١مـن تبقـى من الجيƫ في فوضي تامة        
 ولد  اŹض المصادر أن سيدنا محمد    تفيد بع و. نفس وقت ميالد الرسول الكريم    

               ǉولد بعد هذ Ǌأن ǎأبرهة، كما تفيد مصادر أخر ƫفـي نفس يوم هزيمة جي
 .الواقعة بأربعة عشر يوما

Ɣالدعو üبƽ: 

كانـت تقاليد أشراف الطبقات العليا للعرب عدم إرضاƳ أوالدهم،           
 صلي اŸ (وعند مولد سيدنا محمد     . ولـذا كانوا يبعثون بهم إلى المرضعات      

ن ثم أرضعتǊ ثويبية خادمة أبي لهب لمدة        يأرضعتǊ أمǊ لمدة يوم   ) عليǊ وسلم 
ـ  . ن أو ثالثة، ثم عهدت أمǊ بǊ إلى المرضعة حليمة من قبيلة بني سعد             ييوم

ن إلي أمǊ آمنة، ولكن بعثتǊ      ي بعد مرور عام   اŹأحضـرت حليمة الطفل محمد    
 

 ١: ١٠٥القرآن، " (. ألم يجعل كيدهم في تضليل.ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل"  ١
– ٢.( 



٣٠ محمد النبيÛ صلى اهللا عليه وسلم

ظل . وقتأمـǊ مـع حليمة مرة أخرǎ نظرا لوجود وباء في مكة في ذلك ال              
الرسول الكريم في رعاية حليمة حتى سن السادسة، ثم قررت أمǊ زيارة قبر             

حرم هذا الطفل اليتيم من أمǊ أيضا       . زوجهـا في المدينة فأخذت معها طفلها      
في الطريق إلى المدينة، فلقد توفيت آمنة في مكان يطلق عليǊ األبواء ودفنت             

يǊ وأمǊ وهو في السادسة من      رم سيدنا محمد من أب    وهكذا حŃ . في نفس المكان  
         Ŋالفترة الحرجة من العمر، ولم يقد ǉفي هذ ǉعمـر      ،Ǌأن ينال حنان والدي Ǌر ل

ومع ذلك منح الرسول الكريم     .  نبوتǊ اكمـا لم تتح لǊ الفرصة لكي يثبت لهم        
خوتǊ من الرضاعة كل حنان     إمرضـعتǊ حليمة، التي كانت في مكانة أمǊ، و        

عندما ذهبت حليمة . يرة على صلة وثيقة بهم    وعطف، كما كان في أيامǊ األخ     
              Ǌلـزيارة سـيدنا محمد بعد الدعوة وقف النبي الكريم بمجرد أن دخلت علي
             Ǌوذلك من أجل الترحيب بها، كما أظهر لها كل احترام وتبجيل وبسط عباءت

تقديراŹ خاصاŹ   الرسول الكريم كان يكن      وبالمثل فƎن . لكـي تجلـس علـيها     
     Ǌوإخـوت Ǌرضـاعة ولكل قبيلة بني سعد التي تنتمي إليها         مـن ال  ألخـوات

Ǌمرضعت. 

ول عنǊ بعد وفاة والدتǊ،     ؤأصبح عبد المطلب جد سيدنا محمد المس      
ن بوفاة عبد المطلب، فانتقلت     يثم فقد سيدنا محمد رعاية جدǉ بعد حوالي سنت        

كان سيدنا محمد   .  طالب وهو في الثامنة من عمرǉ      يحضـانتǊ إلـى عمǊ أب     
كل من  وكان  . اŹ عميق اŹتǊ بالفضيلة مما جعل عمǊ يكن لǊ حب       يتحلى منذ طفول  

   Ǌالسن     حتى  يتعامل مع ǉالنبيل   المبكرة  وهو في هذ Ǌوسلوك Ǌينبهر بتصرفات .
             Ǌسيدنا محمد في كل مكان يذهب إلي Ǌلم . وكـان أبو طالب يحب أن يالزم

 في شبǊ الجزيرة العربية في ذلك الوقت،        تينتكـن القـراءة والكتابة منتشر     
لم ينل سيدنا محمد أي قسط من التعليم،        . ستثناءاتلكن كان هناك بعض اال    و

 من عمرǉ شرƳ أبو طالب في االستعداد للذهاب         ةوعـندما بلƸ الحادية عشر    
 كثيرا بعمǊ   اŹإلى سوريا في مهمة تجارية، وكان هذا الطفل اليتيم محمد متعلق          

ابل سيدنا محمد   ق. ع تحمل االبتعاد عن عمǊ فترة طويلة      يلـذا لـم يكن يستط     
ن هذا الراهب عندما    إ، ويقال   ǎبحيرى   يدع اŹ نصراني اŹخالل هذǉ الرحلة راهب   

Ǌ عالمات العظمة والنبوة، ومن ثم      هشـاهد الرسـول الكريم رأǎ على وج       
العناية بǊ ألنǊ سوف ينزل عليǊ في يوم من األيام الوحي           ب طالب   انصـح أب  
 .اإللهي

ƅاƻƴƮحلف حماية ال: 

مد وهو في العشرين من عمرǉ في المعركة التي    اشـترك سيدنا مح    
دارت بـين قريƫ وقيس عيالن، والتي أطلق عليها حرب الفجار أو حرب             
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 فيها  اŹانـتهاك المحرمات، وذلك الندالعها في األشهر الحرم التي كان محرم          
ولم يكن دورǉ في هذǉ الحرب لǊ عالقة بالقتال، ولكن كان عليǊ فقط             . القتال

اشترك الرسول الكريم بعد ذلك في الحلف       . األسهم إلى أعمامǊ  القيام بتسليم   
الـذي عـرف بحلف الفضول، والذي سن للدفاƳ عن حقوق الضعفاء وقمع             

ولقـد التزم كل أعضاء هذا الحلف بشرف الدفاƳ عن البؤساء ضد            . الظلـم 
 هاشم الفضل في    يولقد كان لسيدنا محمد وعائلتǊ بن     . الظلـم واالضـطهاد   

نǊ كان يميل إلى تقديم     إوهكذا يمكن القول    . سسة الخيرية تكـوين هـذǉ المؤ    
 اŹالمسـاعدة للمحتاجين في وقت المحن وأن تعاطفǊ مع اǓخرين كان راسخ           

ǉرƺمنذ ص Ǌبشدة في طبيعت.* 

كتسـب سـيدنا محمد في مكة في هذǉ السن المبكرة سمعة طيبة             ا
هذا اللقب بسـبب أمانـتǊ الشديدة، ثم أطلق عليǊ الصادق األمين، ولم يشمل          

لقد كان كل من يتعامل     . فقط األمانة في النواحي المالية ولكن في كل أشكالها        
      Ǌطوال حيات Ǌالفترة ال يكف أبدا عن الثناء علي ǉفي هذ Ǌفي تثم ظهر. معـ 

ذلـك الـوقت الحاجة إلعادة بناء البيت المقدس الكعبة، فتعاونت كل قبائل             
ية البناء خالف خطير بين القبائل      ثم نشب أثناء عمل   . قريƫ ألداء هذǉ المهمة   

سود في مكانǊ، وكان من الممكن أن       حول من سينال شرف وضع الحجر األ      
يتسبب هذا الخالف في نشوب حرب بين القبائل والقضاء على عدد كبير من             

فاقترح أحدهم أن يتم    . نسان حكيم جدا  إتم االستعانة بنصيحة    تالعائالت إذا لم    
كعبة في اليوم التالي لكي يحكم بينهم ويصدر        اختـيار أول مـن يظهر في ال       

انتظر . قـرار في هذǉ النقطة الهامة جدا، ووافق الجميع على هذا االقتراح           
الجمـيع في اليوم التالي بلهفة أول عابر سبيل، وكانت المفاجأة ظهور سيدنا             

هذا هو األمين، هذا هو     : "، فصاح الجميع  )صـلي اŸ علـيǊ وسلم     (محمـد   
وا بارتـياح شديد أن يكون محمد هو الحكم بينهم لشهرتǊ           ، وشـعر  "األمـين 
 اǉ، ووضع عليǊ الحجر األسود بيديǊ، ثم دع       ءبسط سيدنا محمد ردا   . باألمانة

رؤساء القبائل لحمل طرف الرداء من جوانبǊ األربعة، وهكذا اشترك الجميع           
       Ǌوبذلك تجنب الرسول الكريم    . بالتسـاوي في وضع الحجر األسود في مكان

 كان سيدنا   .تǊ ما كان يمكن أن يحدث من صراƳ هائل أو حرب مميتة           بحكم
 .محمد يبلƸ الخامسة والثالثين من عمرǉ في ذلك الوقت

 
 

 
 ).١٦ : ١٠القرآن، " (فقد لبثت فيكم عمرا من قبلǊ أفال تعقلون"  *
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 :السيدƔ خديجةبزواƚ سيدنا محمد 

 األرملة ذات المقام الرفيع، التي      – ١عـندما سمعت السيدة خديجة     
بأمانة سيدنا محمد    -كانـت تلقŮب قبل اإلسالم، لعفتها واستقامتها، بالطاهرة         

كانت السيدة  . ولية تجارتها ؤعهدت إليǊ وحدǉ مس   )  اŸ علـيǊ وسلم    ىصـل (
خديجـة أرملة من عائلة كبيرة في شبǊ الجزيرة العربية، ولقد اكتسبت قبل             

حصلت السيدة خديجة   . اإلسـالم لقـب الطاهرة بسبب نبل أخالقها وشرفها        
 من تجارتها، فأثبت ذلك أمانتǊ       على أرباح كبيرة   اŹنتـيجة ألمانة سيدنا محمد    

وأخالقـǊ العالـية مما جعلها تعرض عليǊ الزواج بها، وهكذا تزوج سيدنا             
محمـد وهو في الخامسة والعشرين من عمرǉ من أرملة تكبرǉ بخمسة عشر             

ن، كان اسم   ي من السيدة خديجة بأربع بنات وولد      اŹرزق اŸ سيدنا محمد   . عاما
 القاسم  بعد    يلق على الرسول الكريم اسم أب     أكبـر أوالدǉ القاسم ومن ثم أط      

وكانت أكبر بناتǊ زينب، ولقد     . مـولدǉ، ولقد توفي هذا الولد في سن الثانية        
ثم جاءت بعدها رقية التي تزوجت من عثمان        .  العاص يتـزوجت مـن أب    

ثم  أم كلثوم التي تزوجت أيضا من عثمان         . وماتت يوم االنتصار بƺزوة بدر    
نت أصƺر بناتǊ فاطمة التي جاءت منها الذرية التي         وكا. بعـد مـوت أختها    

عـرفت في تاريخ اإلسالم بذرية السيدة،  وتزوجت فاطمة من علي بن أبي              
فقد . وكـان أصƺر أوالد السيدة خديجة ولد توفي وهو طفل صƺير          . طالـب 

سـيدنا محمد في حياتǊ كل أوالدǉ ماعدا السيدة فاطمة التي عاشت بعدǉ ستة              
لرسول الكريم بولد واحد من امرأة أخرǎ غير السيدة         رزق ا . أشـهر فقـط   

خديجـة، وهـي السيدة التي تزوجها في المدينة، ولقد أطلق على هذا الطفل              
 . فقطتوفي هذا الولد بعد مولدǉ بثمانية عشر شهراولكن اسم إبراهيم، 

 جدا بالسيدة خديجة حتى بعد موتها، كما        اŹكـان سيدنا محمد متعلق     
وفي أحد األيام سألتǊ السيدة عائشة      . يان يتذكرها بالخير  كـان في معظم األح    

هل لم يعوضك اŸ بأفضل منها      : "أثـناء حديـثǊ عن محاسن السيدة خديجة       
لقد صدقتني عندما   "وأضاف  ". كال: "فرد الرسول الكريم  " Þبالـزواج منـي   
ولقد كان سيدنا محمد يكن لها كل الحب واالحترام بسبب          ". كذبنـي الـناس   

لرفيعة، كما لم ينس أبدا أنها أنفقت كل مالها وثروتها في سبيل اŸ،             أخالقها ا 
ولـم ترفض السيدة خديجة أبدا رغبة النبي في أنفاق ثروتها على األغراض             

 
Č      العائلية     يمكن تقسيم حياة الرسول Ǌلقد ظل أعزب حتى   . الكريم إلى أربع مراحل وفقا لحيات

سيدة واحدة وهي السيدة خديجة وهو في سن الخامسة     بسن الخامسة والعشرين، وتزوج  
ثم تزوج من عدة سيدات في الفترة من سن الرابعة والخمسين حتى السادسة            . والعشرين 
 . ن حتى وفاتǊ  وأخيرا لم يتزوج أي امرأة من سن الستي . والخمسين 
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طلق سراحǊ،  أفعندما اشترت عبدا لسيدنا محمد سعدت كثيرا عندما         . الخيرية
ن الذين  ومـن كـرم أخالقها أيضا تحرير رقبة زيد الذي كان يعرف بأنǊ م             

عندما نزل الوحي   .  في كل مكان يذهب إليǊ     اŹكانـوا يصاحبون سيدنا محمد    
ولية الشاقة، كما لم يكن واثقا من       ؤعلـى سـيدنا محمد أحس بثقل هذǉ المس        

قدرتـǊ علـى تحملها، ولكن وقفت السيدة خديجة إلى جانبǊ في ذلك الوقت،              
د قالت لǊ من    وحاولـت تشـجيعǊ لتخطي هذǉ الفترة العصيبة جدا عليǊ، ولق          

  Ǌكال: "أجـل تهدئت      Ÿما يخزيك ا Ÿإنك لتصل الرحم وتحمل الكل      . أبدا وا
ويوضح ذلك  " . على نوائب الحق   وتعين الضـيف وتكسب المعدوم      وتقـري 

كـيف كانـت السـيدة خديجـة متأثـرة بشدة بكرم أخالق الرسول الكريم               
تمتع . اان بينهم وبƎنسانيتǊ، ولقد كان هذا هو السبب في الحب العميق الذي ك          

ع أي شخص   يكل من سيدنا محمد والسيدة خديجة بأخالق عظيمة، وال يستط         
أن يعـرف أحـوال وأخـالق الزوج أكثر من زوجتǊ، فالزوجة تستطيع أن      

           Ǌزوجها ألنها تكون قريبة جدا من Ǌوفي الحقيقة  . تتعرف على كل ما يحس ب
أمانتǊ بنت تثق كانـت السـيدة خديجـة شـديدة الوالء لسيدنا محمد، كما كا       

ولم يكن أي نقد عدائي للرسول الكريم       . وأخالقـǊ الـرفيعة ثقـة كبيرة جدا       
ع النيل من حبها    ييكن أي أفاك يستط   لم  ، كما   بǊع أن يزحـزح ثقتها      ييسـتط 

Ǌالشديد ووالئها ل. 

Ɣالكريم الساحر üالرسو Ƽǘأخ: 

 تعتبـر شـهادة السيدة خديجة على سمو أخالق سيدنا محمد بدون            
ـ شـك    أقل آخرين تعاملوا معǊ لم يكونوا      .  لǊ ى أكبـر قـدر من األهمية      عل

  Ǌإخالصـا ل .           Ǌسيدنا محمد، بأن ابن ǉفعندما سمع والد زيد، العبد الذي حرر
وكعادة سيدنا محمد وأخالقǊ    .  حضر إلى مكة لكي يأخذǉ معǊ      اŹأصـبح حـر   

         ،Ǌا     الكـريمة لم يستطع الوقوف بين الرجل وابن ǎأن ير Źجدا ǉوإنما أسعد Źبنا
يستطيع مفارقة زيد على غير الرغبة      يعـود إلـي أبـيǊ، ومع ذلك لم يكن           

لذا عندما طلب والد زيد من الرسول الكريم السماح لǊ بأخذ           . الشخصية لزيد 
 إنǊ لم يكن يتخيل   وماذا كان يتمني أب أكثر من ذلك Þ         . ولدǉ ترك األمر لزيد   

 تحرر من   اŹن زيد أ.  وتعلقǊ بǊ  أن حـب ابـنǊ للرسـول يفوق عاطفة البنوة         
العـبودية الماديـة، ولكـنǊ مع ذلك أصبح أسيرا لشخصية الرسول الكريم             

وكما . ǉ ورفض الرجوƳ معǊ وفضل البقاء مع النبي       االسـاحرة، لذا أحبط أب    
 بكر الحميمة للرسول الكريم معروفة      يكان زيد متعلقا بالنبي كانت صداقة أب      

نبل أخالق الرسول، فعلى الرغم     هذا كما كان أبو طالب متأثرا جدا ب       . للجميع
مـن تمسـكǊ بشدة بدين أجدادǉ وقف إلي جانب سيدنا محمد في كل المحن               
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    Ǌهو لخطر كبير،       والظـروف التي مرت ب Ǌشخص Źمعرضا ،   Ǌكما دافع عن
بشدة عندما تعرضت حياتǊ لخطر شديد نتيجة اتحاد كل قبائل قريƫ من أجل   

   Ǌاالنطبا     . القضـاء علـي Ƹلـى هذا الحد يبلƎشخصية     ف Ǌالعميق الذي تركت Ƴ
لقد رأǎ أبو طالب أنǊ من      ف. الرسـول الكريم الساحرة على عقل أبي طالب       

الجبن الشديد التخلي عن شخص يتحلى بهذǉ األخالق الرفيعة، ومن ثم خاطر      
 من أجلǊ، وتصدǎ لكل المحاوالت الƺادرة التي كان يتم تدبيرها           يءبكـل ش  

عندما طلبت منǊ قريƫ التخلي عن      و. مـن أجـل النيل من الرسول الكريم       
واأسفاǉ عليكم Þ   . "  رد عليهم بمقطع شعري رائع     صلى اŸ عليǊ وسلم   سيدنا  

بعناية برعاية كل ما     وهو زعيم يقوم     -لـم تتخلـى قبيلة أبدا عن زعيمها         
فهو .  لكي يعهد بأمورǉ ألحد    اŹوهو ليس مستبدا أو ضعيف    . يسـتحق الرعاية  

البشاشة التي في وجهǊ، كما انǊ يدافع       خالل  لمطر من   لطيب القلب ويصلي    
 ".عن األيتام واألرامل

 :ƪخصية الرسوü الكريم الراƴƏة

مودة أعمق  كتسب  ا ان سيدنا محمدŅ  أوجز عبارة إ  يمكـن القول في      
ولكن أهم ما في هذا الموضوƳ أن كل من كان          . من تعامل معǊ  لكل  وصداقة  

فƎلي جانب الصحابة   . كريمةيصاحبǊ كانوا على درجة عالية من األخالق ال       
ǉ األوائل  ؤالمشـهورين فـي تاريخ اإلسالم بسبب سمو أخالقهم، كان أصدقا          

م، وهو أحد   ايتميـزون أيضـا بنبل أخالقهم، ومن بين هؤالء حكيم بن حز           
، ومنهم   بعد فتح مكة   إالزعمـاء قبائل قريƫ المحترمين ولم يدخل اإلسالم         

 من أعز أصدقاء سيدنا محمد      كان هذان الشخصان  . كـذلك ضماد بن ثعلبة    
بأخالق رفيعة، ويجعلنا هذا نستنتƝ أن الرسول الكريم كان         كانا يتميزان   كما  

في سمو ونبل أخالقǊ    ، ومن ثم أثر عن طريق        في القصة  مثل اللمسة الذهبية  
 Ǌحتى كل من تعامل معǊالمرحلة المبكرة من حيات ǉفي هذ. 

 مع الفقراء   عـد مـن أفضـل سـمات شخصيتǊ تعاطفǊ الشديد          يو 
أقصى ما  والمحتاجـين واأليـتام واألرامـل، فلقد كان على استعداد لعمل            

 بنبل أخالقǊ الجميع سواء     أعجبومن ثم   . من أجل تلبية احتياجاتهم   يستطيع  
وتؤكد كلمات السيدة خديجة    .  أو األعداء  ، التي راحت تواسيǊ بها،    األصدقاء

        Ǌالسـمات العالية في شخصيت ǉهـذ Ǌلـ .   Ɲالسمات    ولقد احت ǉأبو طالب بهذ
           Ǌضد أعدائ Ǌعن Ƴبالدفا Ǌالعالـية في شخصية الرسول الكريم لتبرير التزام .

عاجل هو  ويثـبت اشتراكǊ في حلف الفضول وهو الحلف الذي شكل بهدف            
ن إالـدفاƳ عن المظلومين اهتمامǊ الشديد بالضعفاء، ويمكن القول باختصار           

. األيتام غريزة متأصلة في طبيعتǊ    تعاطفǊ مع الفقراء والمساكين واألرامل و     
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وتحث تعاليم القرآن الكريم بوضوح على االهتمام باأليتام والمساكين، وجاء          
في سورة الماعون أن الذي يدفع اليتيم بعنف وال يحث اǓخرين على إعطاء             

وتثني سورة البلد   ). ٣ – ١ : ١٠٧القرآن،  (المسـاكين فكأنǊ يكذب بالدين      
القمة السامقة للكرامة   لفقراء والمساكين ألن هذǉ هي      علـى رعاية األيتام وا    

التهديد كما تشير سورة الفجر إلي      ). ١٦ – ١١ : ٩٠القـرآن،    (اإلنسـانية 
كما أن االنهيار القومي يحل كعاقبة طبيعية حيث         ال يكرم اليتيم     بالمهانة لمن 

 ).١٨، ١٧ : ٨٩القرآن، (. يسود إهمال األيتام والفقراء

ث عن المرحلة المبكرة من حياة سيدنا محمد أنǊ         نـتعلم مـن الحدي     
ولم يكن يؤدي  . تمتع منذ طفولتǊ بأنبل الصفات كما تحلى بالتواضع والرزانة        

أبـدا األفعال الصبيانية التي يتميز بها كل من في هذǉ السن المبكرة، ويؤكد              
يكذب أو يتحدث   قط  لم أرǉ   " : طالب عن سيدنا محمد للعباس     يذلك حديث أب  

كانت " . أو بأسلوب غير مهذب أو يختلط مع األطفال في الطرقات          بخشـونة 
الصـراعات بين القبائل منتشرة كثيرا في الجزيرة العربية في ذلك الوقت،            

 دورǉ في حرب    ولم يتعدŊ . ولكـنǊ كـان يكرǉ بطبيعتǊ هذǉ الصراعات بشدة        
       ǎباألسهم ومعدات الحرب األخر Ǌكل    . الفجـار إمداد أعمام ǉكما كان يكر

نـواƳ المعـتقدات الخرافية التي كانت تنتشر كثيرا في ذلك الوقت، ويكرǉ             أ
عندما دار الحديث عن أهم اǓلهة      . عـبادة األصنام منذ أن كان صƺيرا جدا       

            ǉال يكر Ǌالمناسبات أحس الرسول الكريم أن ǎفي إحد ǎالوثنية الالت والعز
ـ  لشعائر الدينية  في ا قط  لم يشترك سيدنا محمد     .  أكثر من هذǉ األصنام    يئاŹش

التي تقام من أجل تبجيل هذǉ األصنام، كما كان يرفض المشاركة في الوجبة             
 .التي تعد كقربان لǔلهة

 كان سيدنا محمد يتألم بشدة من حال اإلنسانية في ذلك الوقت، كما            
كانـت لديǊ رغبة قوية لرفع شأن الجنس البشري المتدني واالرتقاء بǊ إلي             

م كان يحب االعتكاف في غار حراء والصالة        ومن ث . الطـريق الصـحيح   
 .والتضرŸ Ƴ تعالى من أجل تƺيير حال البشرية
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خَلَقَ  . اقَْرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي خَلَقَ"

. اقَْرْأ َوَربَُّك الَْأكَْرُم. الِْإنَساَن ِمْن َعلٍَق
َعلََّم الِْإنَساَن َما لَْم  . الَِّذي َعلََّم ِبالْقَلَِم

 ٥ - ١:  ٩٦        ".َيْعلَْم

 
üي األوǊالوحي اإلل: 

العزلة واالعتكاف قبل بلوƷ ) صلي اŸ عليǊ وسلم (بدأ سيدنا محمد 
ولقد كان يذهب إلى غار حراء ويتأمل في . األربعين من عمرǉ بفترة قصيرة

كما كان في نفس الوقت يري الكثير من  .  لمدة أيام كثيرةىقدرة اŸ تعال
 .الرؤǎ والتي كانت تتحقق جميعها

ي العبادة في غار  نزل إلى الرسول الكريم بينما كان مستƺرقا ف 
 ميالديا، وطلب منǊ ٦٠٩حراء جبريل في ليلة من شهر رمضان عام 

 Ǌالقراءة فأجاب" :Əما أنا بقار " Ǌوسأل ǉإلى صدر Ǌجبريل وضم Ǌثم عانق
ولقد كرر جبريل على سيدنا محمد نفس الطلب ثالث . مرة ثانية أن يقرأ
ثم قرأ عليǊ . راءة كان يرد عليǊ بأنǊ غير قادر على القةمرات وفي كل مر
 التي سبق ذكرها وهي سورة العلق فقرأها سيدنا محمد  اتسيدنا جبريل اǓي

ǉالمسؤولية الثقيلة وهي . من بعد Ǌكان هذا هو أول يوم يتلقى سيدنا محمد في
وهكذا ظهر أخيرا لǊ الطريق الصحيح الذي طالما كان يتمنى . النبوة

ولقد عرف في الوقت . استمرارالوصول إليǊ، النور الذي كان يبحث عنǊ ب
Źأصبح مسؤوال Ǌمن ناحية ثانية أن Ǌولية كاملة عن إصالح الجنس ؤ مسنفس

 وإذ كان اإلنسان بطبيعتǊ ضعيفاŹ، فƎن من الطبيعي أن يحس بثقل   .البشري
أي مسؤولية حتى وإن كانت عادية وإن إصالح الجنس البشري لهو أصعب 

 بƎصالح   اŹفلقد كان سيدنا موسى مكلف. مهمة يمكن أن تلقى على عاتق إنسان
أكبر من طاقتǊ وحدǉ وصاح طالباŹ أمة واحدة وأحس برغم ذلك أن هذا حمل 

أما الرسول الكريم فلقد كلف ". أرسل معي من يعينني: "اŸ المساعدة
بƎصالح الجنس البشري كلǊ الذي كان غارقا في أعماق االنحالل 

ǉ المسؤولية لم يتردد قلبǊ القوي  هذفرط ثقلوعلى الرغم من . واالنحطاط
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وتحمل المسؤولية كلها وحدǉ غير معتمد إال على  لحظة واحدة في قبولها، 
Ÿمساعدة أحد.العون من ا Ÿولكن الوحي اإللهي يعتبر ظاهرة .  لم يسأل ا

 فاألمر يتطلب عزلة مطلقة عن  ووراء التجارب البشرية المألوفة،غير عادية 
تحت  اإلطار الجسدي للمتلقي كل اء هذǉ التجربة يكون بيئة الشخص، وفي أثن

 معتاداŹ لهذǉ الرسول صارعندما فحتى .  للقوة اإللهيةالتصرف المباشر
ويروي أحد صحابتǊ . ثقيالŹ جداŹالتجربة كان جسمǊ يتصبب عرقا ويصبح 

أنǊ في إحدǎ مرات نزول الوحي تصادف أن كانت إحدǎ فخذي الرسول 
حابي فثقلت الفخذ حتى خشي الصحابي أن تتحطم الكريم على ركبة الص

 هو األشد وطأة على  أول نزول للوحي على الرسول الكريمركبتǊ، وكان 
 .جسدǉ حتى لقد جعلǊ يرتجف

ليǊ ذهب إلى   إثر نزول جبريل    إعـندما أحس سيدنا محمد برعشة        
          Ǌطيتƺخديجة ت Ǌيرتجف من شدة البرودة، ولذلك طلب من زوجت Ǌوبعد . بيت

بالخوف ال مفر منǊ لت هذǉ الرعشة وكل ما كان يصاحبها من إحساس أن زا
ن اŸ  إحاولت زوجتǊ تشجيعǊ وقالت لǊ      .  يقص على زوجتǊ تجربتǊ كلها     أبد

        Ǌسينجح في مهمت Ǌأبدا وان Ǌوحسن      . لـن يخذلـ Ǌعن مكارم أخالق Ǌثم حدثت
 معاملـتǊ ألصدقائǊ وجيرانǊ وعشيرتǊ وعن مساعدتǊ للمساكين والمحتاجين        

أصعب واأليـتام واألرامـل، وعن حسن ضيافتǊ وعن دفاعǊ عن الحق في             
تسري في  أن يحزن إنسان    كيف يمكن أبداŹ    : "تطمئنǊثم قالت لǊ    ". الظـروف 

 ǊعروقÞالفضائل ǉكل هذ ." 
 بن نوفل ابن عم السيدة خديجة، ولقد كان يكرǉ األصنام           ةكان ورق 

نت خديجة على علم    وكا. عتنق المسيحية اويـبحث عـن دين حقيقي ولذلك        
ومن . بمعانـاة قـريبها لعـدم وجود دين يقنع قلب إنسان يبحث عن الحقيقة    

المحـتمل أن تكون قد سمعتǊ يتحدث عن ظهور نبي منتظر، الروح القدس             
نǊ سيبعث لهداية البشر، ولذلك فبمجرد أن عرفت أن         إالذي قال سيدنا عيسى     

خذتǊ إلى ابن عمها ورقة      مكلف بمهمة إصالح الجنس البشري أ      اŹسيدنا محمد 
الذي كان قد فقد بصرǉ وأصبح غير قادر        تعاطفاŹ مع هذا األخير     بـن نوفل    

     Ǌورقة بن نوفل أمر الوحي الذي     ما كاد يسمع    . علـى الحركة نظرا لكبر سن
هذا هو الناموس   : "تلقائياوكيف نزل حتى صاح     نـزل علـى سـيدنا محمد        

     Ÿا Ǌهذا إلى      ، و "لى سيدنا موسى  إاألكبر الذي نزل Ǌلقد أشار بوضوح بكالم
، فسألǊ النبي   "ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك     : "ثم قال . نبوءة سيدنا موسى  

Ǌ وأهلǊ  ئفـي دهشـة عمـا إذا كـان سوف يعامل بهذǉ الطريقة من أصدقا              
، "نعم، فهذǉ هي المعاملة التي صادفها كل األنبياء       : "وعشيرتǊ، فأجابǊ ورقة  
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ويعتبر ورقة من أصحاب سيدنا     . د ذلك بقليل  ولقـد توفي ورقة بن نوفل بع      
Ǌصدق الوحي الذي نزل علي Ǌمحمد ألن. 

 
 :االنƯƾاƱ المؤƖƽ للوحي

بعد أن نزل أول وحي على سيدنا محمد في غار حراء لم ينزل  
إليǊ جبريل مرة ثانية لفترة من الوقت، وتعرف هذǉ الفترة بفترة الوحي أو  

 هذǉ الفترة، يقول البعض  طول حول يوجد خالف كبير. فترة انقطاƳ الوحي
ن أو ثالث سنوات، ولكن وفقا البن عباس كانت هذǉ الفترة ينها كانت سنتإ

والقصة . Ǌ ألن الحقائق التاريخية تؤيدǉاŹ بقصيرة، ويعتبر هذا الرأي موثوق
خروج سيدنا محمد خالل هذǉ الفترة إلى قمم الجبال  التي وردت إلينا حول 
 Ǌرض اإللقاء بنفسƺللمقياس . من فوقها إنما هي محض هراءب Źطبقا ǊنƎف

الذي " الزهري"المعتمد لمصداقية الروايات ال يمكن األخذ بهذǉ الرواية ألن 
وإنما . جاءت على لسانǊ هذǉ الرواية ينتمي إلى جيل متأخر عن سيدنا محمد

. أحد أصحاب الرسول عليǊ الصالة والسالميؤخذ بالرواية التي ترجع إلى 
، عالوة على أن قصة محاولة  الرواية ال يمكن االعتماد على هذǉولذلك

 Ǌسيدنا محمد االنتحار تتعارض تماما مع األفكار التي كانت تسيطر علي
 بشدة  اŹفلقد كان قلب سيدنا محمد منذ صƺرǉ متعلق. تماما في ذلك الوقت

كن أن بالرغبة في إصالح البشرية، وعندما كلفǊ اŸ تعالى بهذǉ المهمة ال يم 
 مالحظة تصرفات غير عادية كانت قد تمتوإذا . نتصور أنǊ حاول االنتحار

على الرسول الكريم في هذǉ الفترة فهي لم تتعد رغبتǊ في االعتزال في 
 يجعلنا ذلك نستنتƝ استنتاجات ال يمكن الƃالجبل أكثر من ذي قبل، ويجب أ

لقد كان من عادتǊ ف. تصديقها وغير مؤيدة بالحقائق وهي محاولتǊ االنتحار
فƎنǊ بسبب عقلǊ الذهاب إلى الجبال قبل نزول الوحي عليǊ بمدة طويلة، 

االعتزال في الجبال حيث الهدوء والسكينة النزŊاƳ إلى التأمل كان يلجأ إلى 
وال يوجد سبب واحد . وحيث يستطيع االستƺراق في التأمل بدون إزعاج

ولئن كان قد راح يتجول  نتحار، نǊ لجأ إلى الجبل من أجل االأيجعلنا نعتقد 
 – وهذا أقصى ما يمكن ادعاؤǉ –في الجبال في حيرة زادت عن ذي قبل 

، ة بشدǉالنور اإللهي الذي كان ينشدإن . فƎن السبب ليس بعيداŹ عن األذهان
وازداد  .وهذا قد سبب لǊ مزيداŹ من القلق. تجلى لعقلǊبمجرد أن قد اختفى 

 Ƴلسما Ǌشوق قلب Ÿولذا كان يذهب إلى الجب كالم ا ،ǎأخر ǉفلقد كان  ل امر
كن لديǊ وهو يفعل ذلك أي نية  تولم . ليبحث عما كان ينشدǉ قلبǊ بشدةهذا 

ففي . دعاءتكذب هذا االحياتǊ التالية والسابقة النتحار، كما أن كل أحداث ل
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ولو للحظة واحدة  قط يتذبذب إيمانǊ مواجهة أشد الظروف إحباطاŹ لم
 .وال استسلم قط قيد أنملة ألشد الصعوبات جبروتاŹ لǊ مساعدة ربǊب
 
 

 :الوحي الƙاني
 هذǉ الفترة كانت ولقد كانتوأخيرا انتهت فترة توقف الوحي،  

Ǌبكل قلب Ǌفارق من يحب Ǌأحس أن Ǌبالنسبة لسيدنا محمد طويلة، وذلك ألن .
لسبب ولكن كان ا. ولهذا السبب اعتقد البعض أن هذǉ الفترة كانت طويلة جدا

فلقد أحدث  . الحقيقي وراء توقف نزول الوحي العناية اإللهية بسيدنا محمد
Ǌأثرا شديدا على جسم Ǌط على سيدنا محمد بسبب نزول الوحي عليƺالض  .

وربما لم يكن جسدǉ يستطيع تحمل تكرار نزول الوحي عليǊ بعد فترة 
ليǊ مرة  نزول الوحي عقبلوبناء على ذلك كان البد من مرور فترة . قصيرة

Ǌلم تكن  مرور فترة حتى بعدو. ثانية، وذلك من أجل المحافظة على صحت
 أحس سيدنا محمد في  ،على نزول أول وحيلتتعدǎ ستة أشهر على أي حال 

نها لم أالمرة الثانية أيضا بنفس الرعشة التي شعر بها في المرة األولى ولو 
أقل ة خديجة وهو  إلى السيدمرة أخرǎذهب سيدنا محمد . تكن بنفس القوة

ولقد كانت هذǉ هي . المرة األولى وطلب منها أن تƺطيǊرهبة مما كان في 
 Ǌَها . "المهمة التي يجب القيام بهافيها المرة األولى التي تعرض عليŋيćَيا أ

ŃرŰثŊدŃمƅال .ńنِذرćأŽف ńمſبدأ سيدنا محمد بناء على هذا ). ٢ – ١: ٧٤القرآن، " (.ق
 جديدة في حياتǊ كنبي، فلقد أمرǉ اŸ تعالى بƎعالن   األمر اإللهي مرحلة

 .رسالتǊ للجميع
 

 :أوü المؤمنيǅ بالرسوü الكريم
Ǌوآمن ب Ǌ١.تعتبر السيدة خديجة زوجة سيدنا محمد أول من صدق  

Źرسوال Ǌلهداية الناس فهي لم تشك ولو للحظة واحدة في حقيقة كون Ÿا Ǌبعث 
 الرسول الكريم عندما كان يشعر ساعدت السيدة خديجة كثيرا. أجمعين

بالحزن من تكذيب الناس لǊ، ولقد كانت تعلم تماما منذ خمسة عشر عاما 
 ،Ǌيتمتع بأخالق نبيلة، وكان ذلك سببا في إعجابها ب Ǌأن Ǌوذلك قبل زواجها ب
ثم زاد هذا اإلعجاب وأصبح عميقا جدا عندما اقتربت منǊ أكثر وأصبحت 

وقفت هذǉ السيدة الفاضلة إلى جانب  . تفاهم مودة وازوجتǊ وأصبح بينهم
الرسول الكريم عندما نزل عليǊ الوحي اإللهي ألول مرة وشعر بالحيرة  

 
 ).١١ – ١٠ : ٥٦القرآن، " (.أĈوńلŽِئَك الƅمŃقŽرŊبŃوَن. َوالسŊاِبقſوَن السŊاِبقſوَن" ١
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 مسؤولية كاملة عن مهمة هداية الجنس الŹؤوواالرتباك ألنǊ أصبح مس
كانت   . البشري، كما كانت خير عون لǊ بƎيمانها بǊ وبرسالتǊ من كل قلبها

 يتمتع بأخالق سيدنا محمد الرفيعة اŹن إنسانالسيدة خديجة على يقين أ
نǊ هو وحدǉ أوالسامية ال يمكن أن يأتي بباطل، كما كانت على اقتناƳ تام 

الرجل المناسب لتلقي الدعوة اإللهية من أجل هداية البشرية ألنها كانت تعلم 
Ǌوأحاسيس ǉوهكذا تعتبر السيدة خديجة أول المؤمنين برسالة . جيدا أفكار

 . وأشدهم حماساŹ لهاحمد سيدنا م
يعتبر ورقة بن نوفل ثاني المؤمنين بسيدنا محمد بعد السيدة 
خديجة، ولقد توفي ورقة خالل فترة توقف الوحي وقبل أن يطلب من سيدنا 

ومع . محمد اإلعالن عن دينǊ، وهكذا حرم من فرصة إعالن إسالمǊ رسميا   
م بينǊ وبين الرسول ذلك أشهر ورقة بن نوفل إسالمǊ خالل اللقاء الذي ت

. الكريم والذي ذكرناǉ من قبل، وهو اللقاء الذي قامت بترتيبǊ السيدة خديجة
 بدون شك هو النبي   اŹويعتبر إعالن ورقة في ذلك الوقت أن سيدنا محمد 

 .المنتظر كافيا لكي نضعǊ على رأس قائمة المؤمنين بسيدنا محمد
و بكر يقدر سيدنا كان أب. يأتي بعد ذلك أبو بكر أحد أشراف مكة 

 لحسن حكمǊ على األمور والحترام الجميع لǊ، كما كان على وفاق تام  اŹمحمد
ولذلك آمن على الفور . مع الرسول الكريم من قبل الدعوة بمدة طويلة

برسالة سيدنا محمد إيمانا راسخا مثل إيمان السيدة خديجة، كما لم يتذبذب 
د يسمع أن الرسول الكريم محمداŹ قد فلم يك. قط ولو دقيقة واحدةهذا اإليمان 

 Ÿرسول من ا Źحقا Ǌحتى بادر إلى تصريح علني أن Ÿرسول ا Ǌفهو أعلن أن
 .بسيدنا محمدالذكور يأتي على رأس قائمة المؤمنين 

 طالب ابن عم سيدنا محمد من أوائل المؤمنين يأببن يعتبر علي  
Ǌومن  ولقد كان يعرف الرسول الكريم معرفة تامة ألن. ب ،Ǌنشأ تحت رعايت Ǌ

 .كل ما يقولبثم لم يتردد لحظة واحدة في اإليمان بǊ نظرا لثقتǊ الشديدة 
كان زيد بن حارث عبدا لسيدنا محمد ثم أعتقǊ، ولقد كان شديد  

التعلق بǊ، كما فضل مصاحبة الرسول عن مصاحبة أهلǊ وعشيرتǊ عندما  
تبر من أوائل المؤمنين ولذا فهو يع. ǉ الرجوƳ معǊ إلى بيتǊوطلب منǊ أب
 .بسيدنا محمد

كان كل هؤالء األشخاص على صلة وثيقة بسيدنا محمد وعلى علم   
ولم . ǉ للنبوةاتام بحياتǊ الخاصة، كما كان لديهم اعتقاد مطلق بصدق دعو

 Ǌمنهم أدنى شك في صدق رسالت Źشتهر بالصدق  افسيدنا محمد . يخامر أيا
 طوال األربعين قطاألمين، ولم يكذب واألمانة طوال حياتǊ ومن ثم لقب ب

التي سبقت دعوتǊ، ولذلك لم يكن أحد منهم  - وهي فترة طويلة –سنة 
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إنهم يقينا لم يكونوا يستطيعون . ع تصديق أنǊ يكذب ويدعي النبوةييستط
Źدجاال ǉنوحيث إن كل هؤالء األشخاص كانوا يرافقو. اعتبار Ǌمنذ أيام Ǌ

الكتشاف كل سمات شخصيتǊ، فكلما اقترب   فلقد كانت لديهم فرصة ،األولى
  Ǌاصدق دعووالشخص من الرسول الكريم فتن وأعجب ب ǉفسمات . لنبوةل

 Sprenger وسبرنجر Muir ريشخصيتǊ النبيلة تجبر حتى النقاد مثل مو
فلقد كان . ǉافي دعوتمامŅا صادق صلى اŸ عليǊ وسلم االعتراف بأنǊ على 

ولو . اإللهية للوحي الذي نزل عليǊلصفة الرسول الكريم على ثقة تامة با
 من النفاق في رسالتǊ لكان أول من شك ورفض دعوتǊ ولو ظلكان هناك 

 .آمن بصدق نبوتǊن إليǊ، ولكنهم كانوا أول من والمقرب
 

 ǅخريǑا ǅم المؤمنيǉأ: 
بمجرد أن دخل أبو بكر في اإلسالم بدأ في دعوة اǓخرين للدخول   

لقد دخل اإلسالم في المرحلة . سيدنا محمد راسخافيǊ، فلقد كان إيمانǊ ب
 مكانة عالية مثل عثمان والزبير وعبد الرحمن وسعد واألولى أشخاص ذو

ويعتبر هؤالء من األشخاص البارزين ليس فقط في تاريخ اإلسالم . وطلحة
كما دخل اإلسالم في هذǉ المرحلة أيضا بعض   . ولكن في تاريخ العالم

وي المنزلة المتواضعة مثل بالل وياسر وزوجتǊ األشخاص اǓخرين من ذ
ويعتبر من أوائل من دخلوا في اإلسالم عبد اŸ بن  . سمية وابنهما عامر

 حوالي كان بيت األرقم مركزا لدعوة سيدنا محمد . مسعود وكعب واألرقم
السنة الرابعة من النبوة، ولقد دخل خالل الثالث سنوات األولى حوالي  

دعاء أن الوحي قد انقطع عن سيدنا محمد ا هذا الرقم يبطل. أربعين شخصا
 بداية انتشار تفلو كان هذا االدعاء صحيحا لتأخر. لمدة ثالث سنوات 

اإلسالم للسنة الرابعة للدعوة، في حين تؤكد الحقائق التاريخية دخول هذا  
تسبب دخول هذا العدد المتزايد في اإلسالم   . العدد في اإلسالم في هذǉ الفترة  

. تنبيǊ سكان مكة لخطر اإلسالم، كما جعلهم يتخذون موقفا معاديا لǊفي 
ضطر سيدنا محمد إلى اللجوء إلى مكان بعيد عن هذا الجو  اوبناء على ذلك 

العدائي، وذلك من أجل تبليƸ رسالتǊ في أمان، وهكذا اختار بيت األرقم لهذا 
 .الƺرض

 كان دخول  استمر عدد المسلمين في الزيادة بمرور الوقت، ولقد
.  الشخصيات البارزة من أهل قريƫ في اإلسالم سببا في تقوية المسلمين

 كان حمزة رجالŹ.  حمزة عم الرسول وأخوǉ في الرضاعةوكان أبرز هؤالء
ŌاعسكريŅئا، ولقد كان يتمتع باحترام وتقدير زمال يحب الرياضة كثيرŅنظر Ǌ ا

جاء إسالم حمزة .  محمد لسيدنااŹ خاصاŹألخالقǊ العالية، كما كان يكن حب
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، ثم رآǉ اŹ يضطهد كعادتǊ سيدنا محمداŹكان أبو جهل يوم: على النحو التالي
خادم حمزة وصدم من المعاملة القاسية التي يتعرض لها الرسول الكريم على   

ولقد كان حمزة في ذلك الوقت في رحلة صيد، وعند  . جهل ي عمǊ أبييد
زة بشدة عندما سمع المعاملة حزن حم. عودتǊ قص عليǊ خادمǊ ما حدث 

القاسية والعنيفة التي يتعرض لها ابن أخيǊ، فلقد كان من أشد المعجبين  
Ƴرأي . بأخالق سيدنا محمد ومن ثم قرر اتخاذ موقف حيال هذا الموضو

مثل أخالق الرسول على حمزة أنǊ ليس من الشهامة عدم الوقوف مع رجل 
ومن ثم ذهب مباشرة إلى . لحقالكريم، ولذلك قرر الدفاƳ بكل قوة عن ا

 وأصحابǊ يعقدون اجتماعا لشن حملة ضد   لهجالكعبة حيث كان أبو 
 .المسلمين وأعلن اعتناقǊ اإلسالم

كان .  شأن يتسبب في تقوية اإلسالم ايعتبر سيدنا عمر ثاني رجل ذ
Źسالمشد طبع حاد، ولقد كان من أا ذسيدنا عمر رجالǘقرر .  المعارضين ل

ل الرسول الكريم ألنǊ السبب الرئيسي في هذǉ الحركة الجديدة، قتمŅا عمر يو
ي نيتǊ  فومن ثم أخذ سيفǊ و. كلهاوبذلك يستطيع القضاء على المشكلة 

الذهاب إلى بيت سيدنا محمد وقتلǊ، ولم يكن عمر يعلم حتى هذǉ اللحظة أن  
قابل عمر وهو في طريقǊ .  قد دخال في اإلسالماŹأختǊ فاطمة وزوجها سعيد

إلى بيت سيدنا محمد رجل مسلم، ولقد الحظ هذا الرجل نية عمر للشر، ومن 
Ǌعن المكان الذي سوف يذهب إلي Ǌعمر. ثم سأل Ǌسوف أذهب ألقتل : "فأجاب

نǊ يجب عليǊ أوال معرفة ما يحدث في بيتǊ قبل إفقال لǊ الرجل ". اŹمحمد
. اعتنقا اإلسالمالتفكير في قتل الرسول الكريم، وذلك ألن أختǊ وابن عمǊ قد 

زداد غضبا واتجǊ إلى بيت أختǊ أوال لكي يحسم اعندما سمع عمر بذلك  
عندما دخل عمر بيت أختǊ كان خباب في ذلك  . المسألة معها ومع زوجها

ا الورقة التي يمنǊ أخفهما  من القرآن الكريم، ومن شدة خوفاŹ جزءأالوقت يقر
الدليل الكافي على تحولهما عمر لدǎ ولكن كان . وجد بها اǓيات الكريمةت

وما كاد يخطو داخل المنزل  للقرآن الكريم، اسمع تالوتهمفلقد  . إلى اإلسالم
حتى صاح بهما قائالŹ إنǊ جاء ليعرف عن ردتهما، ثم أمسك بسعيد وبدأ في 

Ǌأثناء محاولة فاطمة إنقاذ زوجها من غضب أخيها ضربها عمر . ضرب
افعل ما شئت فلقد اعتنقنا  " لǊ في تحدőأيضا وسال الدم منها، ومن ثم قالت

 على الرغم من   ،تسبب تصرف فاطمة بهذǉ الطريقة الجريئة" . اإلسالم
، ثم توقف على الفور عن  إلى حد ما في تهدئتǊ، عمرمنالمعاملة القاسية 

رفضت .  وطلب االطالƳ على القصاصة التي بها القرآن الكريماضربهم
.  بشكل ما أن يقوم بƎهانة الكتاب الكريمǉ هذǉ الورقة خشيةءفاطمة إعطا

 الدينية ومن ثم ا إلى مشاعرهميءعمل يسأتي بأي ولكنǊ أكد لها أنǊ لن ي
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 Ǌالقصاصة التي تحتوي على سورة ط Ǌبدايتهاأعطت ǉمِن   : " وهذńحŊالر Ÿِِم اńِبس
تŽنِزيلŹا مŎمŊنń . َرةŹ لŰَمن َيخƅشŽىِإلŮا تŽذƅِك. َما أćنَزلƅنŽا َعلŽيńَك الƅقſرńآَن ِلتŽشƅقŽى. طǊ. الرŊِحيِم

أن يستمر لم يستطع وإذ راح عمر يستمع " .خŽلŽقŽ الƅأćرńَض َوالسŊَماَواِت الƅعŃلŽى
حماقة معاداتǊ ومعارضتǊ لما مقاومة قوة صدق القرآن، وبدأ يفكر في في 

  كل هذǉ الفترةاŹ كان خباب مختبئ.كان على كل هذا القدر من الجمال والنبل
لم يبطƐ في القبض على هذǉ اللحظة  لخوفǊ من عمر، وعندما رأǎ ما حدث 

 Ǌوبدأ في وعظ عمرالنفسية فخرج من مخبئ . Ǌلم يستطع عمر رغم قوت
 عن مكان سيدنا محمد وذهب  اŹمقاومة انجذابǊ الروحي لǘسالم، ثم سأل خباب  

ت مع  الرسول الكريم في ذلك الوقƐمباشرة إلى بيت األرقم حيث كان يختب
Źوامرأة من أربعين رجال Ǌعمر الباب فنظر أحد الجالسين من  . صحابت Ƴقر

 عمر ومعǊ سيفǎ Ǌلى الطارق، وفزƳ الرجل عندما رأإخالل ثقب في الباب 
ولكن طلب سيدنا محمد من  . ألنǊ شك أنǊ جاء من أجل إيذاء المسلمين

الرسول الرجل فتح الباب لعمر، ثم دخل عمر بيت األرقم، وقبل أن ينطق 
 Ǌوأنك رسول : " الكريم بأي كلمة قال ل Ÿإال ا Ǌأشهد أن ال إل ،Ÿيا رسول ا

 Ÿأكبر  "ا Ÿأصاب ذلك الجميع بالفرح الشديد وصاحوا بصوت عال جدا ا ،
 .اŸ أعظم حتى ارتد صدǎ الصوت من الجبال المجاورة

 
 :المواƽف اإلنسانية للديǅ الحنيف

سنداŹ هائالŹ لمجتمع األخوة اإلسالمية  اإلسالمفي دخول عمر كان  
ولقد كانت هاتان . أضعف من مواجهة عاصفة المعارضةالناشƐ الذي كان 

 -اعتناق كل من حمزة وعمر الدين اإلسالمي  وهما -اإلضافتان الهامتان 
وحتى ذلك التاريخ لم يكن المسلمون يƺامرون  .في العام السادس من الدعوة
كانوا يؤدون أنشطتهم الدينية  بل ، هم في العلنبممارسة شعائرهم ودعوت

ولكن أحس المسلمون أنهم أقوياء وأنهم يستطيعون .  فقطداخل بيت األرقم
الجهر بƎسالمهم وتأدية صلواتهم علنا داخل البيت العتيق الكعبة بعد إعالن  

Ǌي اإلسالم في فولقد دخل الكثير من األشخاص المتواضعين . عمر إسالم
ستطاƳ أحيانا الذين ينتمون إلى عائالت كبيرة التهرب من ا. ذلك الوقت

اضطهاد المعادين لهم، ولكن تعرض العبيد الذين اعتنقوا اإلسالم ألبشع  
أنواƳ التعذيب، ومن ثم عاشوا في حالة من البؤس والشقاء، ولم يستطع أحد  

ومن أبرز المواقف التي تدل على سمو أخالق . حمايتهم من عقاب أسيادهم
بكر إنفاقǊ مالǊ في شراء العبيد الذين كانوا يتعرضون للتعذيب من جانب   يأب

يعتبر كل من بالل وعمار ولبينة وزنيرة ونهدية   . أسيادهم وإطالق سراحهم
Ǌوأم عبيس بعضا من العبيد الذين حررهم أبو بكر نتيجة لكرم . 
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من المعالم البارزة في بداية انتشار اإلسالم اقتصارǉ على الطبقات   
 ǉالدنيا، أما الطبقات العليا فلقد صموا آذانهم ولم يرغبوا في االهتمام بهذ

ولقد وضح القرآن الهدف الديني وراء عدم إسالم الطبقات   . الرسالة الجديدة
 بمحاولة هداية بعض  مشƺوالŹيوماŹكان سيدنا محمد . العليا في بداية اإلسالم

لم يكن  .  ابن أم مكتوم وهوىأشراف قريƫ عندما دخل عليǊ رجل فقير أعم
يعلم هذا الرجل أن الرسول الكريم مشƺول جدا وأخذ يلقي عليǊ العديد من  

Ǌاألسئلة متوقعا جذب نظر النبي إلي .Źوالƺبحديث وبما أن الرسول كان مش 
لم يعنف سيدنا محمد هذا . هام فكان من الطبيعي أال يحب أن يقاطعǊ أحد  

 على وجهǊ فقط عالمات عدم تكن ظهرالرجل كما لم يرد عليǊ باستياء، ول
ولكن لم يجعل اŸ تعالى هذǉ الحادثة تمر بدون إنذار، فهو يريد أن . ىالرض

ومن ثم نزل  . يجعل الرسول الكريم يبلƸ أعلى درجات السمو األخالقي
.  َعَبَس َوتŽَولŮى: "التحذير اإللهي على الفور على سيدنا محمد من خالل الوحي

ćأƅال Ńǉن َجاءćَمىأńسيدنا محمد ). ٢ – ١ : ٨٠القرآن،  (."ع Ǌتعالى تنبي Ÿأراد ا
هذا األعمى ربما يتعظ فتنفعǊ هذǉ الموعظة، وأن  إلى من خالل هذǉ اǓيات 

القرآن الكريم يعتبر قانون حياة يستطيع اإلنسان المتواضع من خاللǊ أن  
 بالفقراء إن تقدم الدين اإلسالمي متصل . يرتفع إلى منزلة الطبقة العليا

والضعفاء، فهم يستطيعون الوصول إلى مرتبة عالية عن طريق كفاحهم من  
وفي الواقع هذا هو الهدف اإللهي األساسي لجعل . أجل رفع شأن هذا الدين 

فاŸ تعالى يريد أن يعطي  . أضعف سكان مكة يعملون على إعالء كلمة الحق 
مساعدة العناية ن بي األشخاص المتواضعنصورة واضحة وملموسة عن إمكا 

ونحن على يقين وفقا   . ع تحقيقǊ أكثر الناس قوةياإللهية تحقيق ما يستط
للتاريخ أن ليس اإلسالم فقط الذي جعل نفس هذǉ الطبقة الضعيفة تسيطر  
على الوضع وترتفع إلى منزلة النبالء، ولكن الجديد هنا أن اإلسالم جعل  

فيǊ علوم والفلسفة في وقت كان   هذǉ الطبقة تحمل أيضا لواء التعليم والفن وال
وهل يمكن أن يكون هناك دليل أكبر على قوة . العالم في ظالم وجهل تام

Þتعاليم اإلسالم 
 

 : مǅ الداخüلم يكǅ صوتاŷالوحي 
تلقي واقعة الرجل األعمى على الرغم من بساطتها الضوء على     

حي فهي تمدنا بمعلومات تحدد طبيعة الو.  أهمية كبيرةيموضوƳ آخر ذ
 من داخل قلبǊ اŹفهل كان صوت. اإللهي الذي كان ينزل على الرسول الكريم

 Þ ن الوحي الذي نزل على سيدنا محمد إأو رسالة يتلقاها من مصدر خارجي
نتيجةŹ لعدم إقبالǊ على الرجل األعمى لهŃو شهادة بأن هذا الوحي ال يمكن  



٤٥ الدعوƔ اإللǊية

 ولكنǊ  الكريم،اعتبارǉ حصيلة العمليات الداخلية للعقل الخاص بالرسول
فال يمكن ألحد  . ىعمتذكير إلهي لسيدنا محمد لمعاتبتǊ على تجاهلǊ الرجل األ

ǉ أمام الناس إذا كان يستطيع تجنب ذلك حتى لو أحس بالندم ءأن يعلن أخطا
وعلى الرغم من أن الرسول الكريم كان يتمتع بحسن ونبل  . على ما فعل

يع أنǊ قصر في حق الرجل   أن يعلن أمام الجماŹأخالقǊ فلم يكن مضطر 
 جاء منǊ الوحي اإللهي وهو ا خارجيŌايثبت كل هذا أن هناك مصدرŅ. األعمى

 عن ترحيب  سيدنا محمد هو الطاعة ةن مفتاح حياإ. بدون شك اŸ تعالى
تثبت هذǉ الواقعة ليس فقط أن الوحي ينزل على . إلرادة اŸ تعالى العليا

 كذلك تمǖ مجلدات في إثبات أن  خارجي ولكنهاسيدنا محمد من مصدر 
 .الرسول الكريم كان ينكر ذاتǊ تماماŹ في الخضوƳ إلرادة اŸ تعالى



 الفـصـل الـرابـع
 Ɣديدƪة الƮارƴالم 

 
أćَحِسَب النŮاسŃ أćن يŃتƅَركſوا أćن َيقſولſوا  "

 ٢  : ٢٩               ".آَمنŮاَوهŃمń لŽا يŃفƅتŽنſوَن
  

كلمـا كـان اŸ يبعث مجموعة من الصالحين من أجل العمل على             
 في نفس الوقت    كانت تظهر إصـالح اإلنسـانية الفاسـدة ورفع كلمة الحق          

مجموعة من الفاسدين يعارضون بشدة هؤالء الصالحين ويوجهون إليهم كل          
 شيئاŹوفي واقع األمر كانت هذǉ المعارضة العاصفة        . أنواƳ التنكيل والتعذيب  

 اŹن يعتبر اختبار  وال مفـر منǊ، فاالضطهاد الذي يتعرض لǊ هؤالء الصالح         
ي زدد الخ فهم يتحملون بدون تر   .  إخالصهم وإيمانهم  ǎ مد في لهـم    اŹعصـيب 

 ولو للحظة واحدة في التخلي عن       اوالـذل واألذǎ والوحشية دون أن يفكرو      
جل أوهم يعيشون في الحقيقة من      . إعـالء كلمة الحق التي يؤمنون بها بشدة       

كما يشكل األلم   . رفـع كلمة الحق ويموتون أيضا في سبيل رفع كلمة الحق          
ى ترسيخ الفضيلة   بالنسـبة لهـم األسلوب الوحيد واألمثل لتدريب النفس عل         

ع اإلنسان الوصول إلى أعلى درجات الكمال       يوالمثابـرة، فـبدونǊ ال يستط     
فاإلنسـان ال يسـتطع أن يعمل على االرتقاء بمثلǊ العليا إال إذا      . األخالقـي 

فالمحن التي تصيب   . تعرض بشدة لكل أنواƳ القهر وتحمل األذǎ والحرمان       
م في االرتقاء بأخالقهم إلى     هـؤالء الصالحين تعمل على حمايتهم ومساعدته      

ويوجد عالوة على ذلك هدف ثالث من ذلك، فاŸ تعالى يريد . أعلى الدرجات
أن يوضح للجنس البشري أن الشجرة التي ترعاها العناية اإللهية مهما كانت            
تـبدو لǖعين ضعيفة تستطيع أن تتحمل الرياح العاصفة وتنمو وتكبر على            

    Ǌلى ذلك ووفقا للقانون اإللهي كان يجب أن        وبناء ع . الـرغم مما تتعرض ل
 من المشاكل على أيدي     َصىيتعـرض النبـي الكـريم وأصحابǊ لعدد ال يح         

 .المعارضين لهم

 :اǊƯƮاد الرسوü الكريم

أخـذت معارضـة سكان مكة لرسالة سيدنا محمد في البداية شكل             
يدة االسـتهزاء والسـخرية، فلـم يهتموا كثيرا في البداية بهذǉ الحركة الجد            

ولقد كانوا ينظرون إلى هذǉ     . العـتقادهم أنها سوف تموت بعد فترة قصيرة       



Ɣديدƪة الƮارƴ٤٧ الم

ولذا . ال تستحق أي اهتمام   على اعتبار أنها    الرسـالة باحتقار وعدم مبـاالة      
 سكان  على أيدي ن كل ما تعرض لǊ المؤمنون في ذلك الوقت          إيمكن القول   

 االلتجاء إلى العنف     فلقد كان الكفار يعتقدون أن     .مكة هو السخرية واالحتقار   
كما كان الكافرون   . مــع هـؤالء المؤمنين غير ضروري في ذلك الوقت         

منوا ويتƺامزون في سخرية عندما يمرون بهـم       آيضـحكون مـن الـذين       
بأنǊ  أحيانا اŹسيدنا محمدوكان الكافرون يصفون ). ٣٤–  ٣٠ : ٨٣ن، آالقر(

ومصيرǉ إلى  شـخص خيالي ال وزن لـǊ، منصرف إلى األوهام الشعرية،           
 Ź٣٠ : ٥٢القرآن،   (العدم طبعا .(     Ǌأصيب بشيء في    إكما كانوا يقولون عن Ǌن

أحـس سـكان مكة بالخطر من المؤمنين عندما بدأ          . عقلـǊ فهـو مجـنون     
 المكانة العالية في االلتفاف تدريجيا حول سيدنا        وو ذ وناألشـخاص الـبارز   
   Ǌخرية من المؤمنين   وهكذا لم يكتفوا في ذلك الوقت بالس      . محمـد واإليمان ب

وعـدم االهـتمام بما يقومون بǊ ولكنهم عملوا على شن هجوم عنيف عليهم              
وضع أبو جهل مشيمة ناقة على رقبة سيدنا        أن  واضطهادهم، ومن أمثلة ذلك     

كان من عادة سيدنا محمد الخروج من       . محمـد وهو راكع يصلي في الكعبة      
ضعون في طريقǊ بعض    بيـتǊ في الفجر من أجل الصالة، ولذا كان الكفار ي          

الشجيرات المليئة بالشوك لكي يقع عليها في الظالم، كما كانوا أحيانا يرمون            
 الرسول الكريم في أحد األيام     تهاجم. عليǊ التراب وأحيانا يقذفونǊ باألحجار    

 عقبة بن أبي معيط عباءتǊ حول عنقǊ ثم         لفمجمـوعة من أشراف قريƫ و     
 بكر في ذلك الوقت وأنقذǉ من بطƫ        جذبها بعنف حتى كاد يختنق فظهر أبو      

 "أتقتلون رجال أن يقول ربي اÞ Ÿ: "هؤالء الكافرين ثم قال لهم

 :الƤƴاب الǎƤ تƴرƭ له الƴبيد الƤيǅ اعتنƾوا اإلسǘم

 مكانوا نساء أأبلƸ اضطهاد الكفار للمؤمنين ذروتǊ ضد العبيد سواء      
Źالعذاب      رجـاال Ƴأن تعاليم اإلسالم     إال .، وهكذا تعرض العبيد ألقصي أنوا – 

ولقد كان  .  كان لها سحر قوي تƺلب على كل هذǉ اǓالم         –علـى أي حـال      
الذي كانت   عن اإلسالم،    االعبـيد علـى استعداد أن يفقدوا حياتهم وال يتخلو         

تعرض بالل ألقصى أنواƳ التعذيب على      . جذورǉ راسخة في أعماق قلوبهم    
رحǊ على األرض الساخنة في     يـد سيدǉ لكي يرتد عن اإلسالم، فلقد كان يط         

وقـت الظهر لكي يتعرض للشمس الحارقة التي تتميز بها الجزيرة العربية،            
وعلى الرغم مما كان    .  من الحجارة الثقيلة   اŹكمـا كان يضع على صدرǉ قطع      

             Ćمن ألم شديد بسبب هذا التعذيب فلقد أخذ يردد بصوت عال Ǌبالل يتعرض ل 
كما تعرض . ، أي ال الǊ إال اŸ"أحد، أحد : "عياء الشديدوهو في حالة من اإل
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Ǌ إلى  يفظع أنواƳ التعذيب، فلقد ربطوا رجل      أل ةوالد عمار بن ياسر وأمǊ سمي     
ـ  ن فتمزق جسمǊ إلى أجزاء     يعاكستن م ين ثـم سيق الجمالن في اتجاه      يجمل

تعرضت لبينة  . صƺيرة، كما قتلت سمية أيضا بطريقة وحشية ومخزية جدا        
قبل إسالمǊ للتعذيب، فلقد كان يضربها حتى يتعب  خادمـة عمر بن الخطاب      

 ".سوف أتركك اǓن ألنني تعبت وليس ألنني أشفق عليك: "ثم يقول لها 

 ييـدأتعرض أيضا األشراف الذين اعتنقوا اإلسالم للتعذيب على          
 لǊ  تكـان عثمان من عائلة كبيرة في الجزيرة العربية، كما كان          . أقـاربهم 

 ولكنǊ على الرغم من ذلك تعرض الضطهاد عمǊ،         مكانة اجتماعية عـالية،  
ولقد ذكرنا من قبل كيف     . فلقـد كان عمǊ يربطǊ بحبل ويقوم بضربǊ بعنف        

         Ǌوابن عم Ǌكما وضع الزبير في حصيرة     . عامـل عمـر بـن الخطاب أخت
   Ǌيستنشـق الدخان من أجل تعذيب ǉأبو بكر من اضطهاد يستثنولم . وجعلـو 

 Ǌمن كل من اعتنق اإلسالم سواء من العبيد أ        إ ومن ثم يمكن القول   . الكفار ل 
ولكن . األشـراف تعرض لنوƳ من أنواƳ االضطهاد الوحشي من قبل الكفار          

ولقد كان  . لـم تستطع المعاناة مهما بلƺت أن تطرد حب اإلسالم من قلوبهم           
           Ǌسالم وإيمانهم القوي بǘسـكان مكة يتعجبون من شدة إخالص المؤمنين ل. 

ـ    إال أن   غيظ الكفار وغضبهم  إشعال  أدǎ إلى   ين على إيمانهم     ثـبات المؤمن
 . في اضطهادهم للمسلمينتمادونوجعلهم ي

 :الǊجرƔ األولى Ƌلى الحبƪة

اجـتمع حـول سيدنا محمد بحلول العام الخامس للدعوة أكثر من             
، ولقد أدǎ إيمانهم المشترك باإلسالم إلى تقويتهم وترسيخ         اŹخمسـين صحابي  

ما كان اضطهاد سكان مكة السبب في ثباتهم على         خـوة بينهم، ك  أواصر األ 
ثم بدأ  . إيمـانهم واتحـادهم مع بعضهم البعض من أجل الوقوف أمام الكفار           

عـدد المسلمين يزداد يوما بعد يوم، ولكن كان قلب سيدنا محمد الرقيق يتألم              
بشـدة من رؤية أي شخص يتألم حتى ولو كان خصمǊ، فكيف كان يستطيع              

   Ǌوهـم يتألمون، وهم الذين كانوا بدون شك أكبر عون          تحمـل رؤية أصدقائ 
وفي نفس الوقت كانت عملية االبتعاد . دعوتǊ وتقويتهاوسند لـǊ في توصيل  

ولكن عندما شاهد أن اضطهاد     . عن أحد من أصحابǊ تسبب لǊ األلم والعذاب       
 إلى مكان   باللجوء مكة للمؤمنين يزداد وحشية وقسوة نصح المسلمين         أهـل 
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 أبشجاعة وبمفردǉ أسو  يؤثر أن يتحمل     لقد كان الرسول الكريم      ١.اŹأكثـر أمان  
 أنواƳ  سى أصحابǊ يتعرضون ألق   ǎعاصـفة مـن المعارضـة على أن ير        

وبناء على ذلك   . ǉ بǊ ؤ مما يمكن أن يفعلǊ أعدا     اŹ أو خائف  اŹ ولم يكن قلق   .العذاب
     Ǌثهم التماس الحماية في الحبشة، ولقد قال لهم لح       بنصح سيدنا محمد أصحاب

وجد أرض ال يظلم فيها أحد فهي أرض يسود فيها العدل،           ت: "علـى الهجرة  
أقيموا بها حتى يجعل اŸ لكم مخرجا من كل أنواƳ العذاب الذي تتعرضون             

 Ǌاإلشارة هنا إلى أن أهل الحبشة وملكهم النجاشي كانوا يؤمنون           وتجدر". لـ 
لى الحبشة في شهر    بدأ أول فوج من المهاجرين الهجرة إ      . بالديانة المسيحية 

حد عشر شخصا، ولقد    أربيع في العام الخامس للدعوة، وكان عدد هذا الفوج          
 Ǌكان يرافق أربعة منهم زوجاتهم، كما كان من بينهم عثمان بن عفان وزوجت

خر على  ذهب بعضهم راكبا فرسǊ والبعض اǓ     . رقـية ابـنة النبـي الكريم      
ـ  وراءهم وطنهم ملتمسين   لى المركب في سرعة وتركوا      إǊ، ثم صعدوا    يقدم

 .األمن والسكينة في مكان آخر

بمجـرد أن سمع أهل قريƫ برحيل المسلمين بعثوا وراءهم رجاال            
لكي يمنعوهم من السفر، ولكن عندما وصل هؤالء الرجال إلى الميناء كانت            

لم يضع ذلك نهاية لƺضب     . المـركب قد رحلت بالفعل وأصيبوا بخيبة أمل       
ن الحبشة قاعدة للعمل على انتشار      يخشون اتخاذ المسلم  الكفـار، فلقد كانوا ي    

             Ǌاإلسالم في كل مكان، ولذلك قرروا إرسال وفد إلى النجاشي لكي يطلبوا من
تم اختيار كل من    . ن الحماية وإجبارهم على العودة إلى مكة      يعدم منح المسلم  

 عـبد اŸ بن ربيع وعمرو بن العاص لهذǉ المهمة، ومن ثم ذهبا إلى الحبشة              
ـ  كانت أول خطوة اتخذها وفد قريƫ بمجرد       .  هـدايا قـيمـة جدا     اومعهم

وصـولǊ إلـى الحبشـة الحصول على مساندة القساوسة، ولذا اجتمعا معهم             
 واتبعا الضرب على    هم أن الدين اإلسالمي يعادي الديانة المسيحية،      اوأقـنع 

قناƳ  أغدقا عليهم الهدايا الثمينة، وهكذا نجحا في إ        وتـر العصب الديني بأن    
 الطريق للوصول إلى    ارجال الدين بممارسة نفوذهم على الملك، ومهدوا لهم       

 المسلمين الذين ا بتسليمهماقدم وفد الكافرين إلى النجاشي طلب. قصر النجاشي
 يعارض معتقداتهم   اŹن البتداعهم دين  ونهم كافر أا  يهاجـروا إلى الحبشة وادع    

 الملك  ىلى ذلك استدع  وبناء ع . القديمـة كمـا يعـارض الديانـة المسيحية        

 
١ "        ńوŽل Ńَبرƅكćِخَرِة أǓا ŃرńجćأŽَول ŹةŽَيا َحَسنƅنŋِفي الد ńمŃهŮنćئŎَبوſنŽل ƅواŃِلمſِد َما ظńِمن َبع Ǌِƃِفي الل ƅواŃِذيَن َهاَجرŮَوال

 ). ٤١: ١٦القرآن،   " (.كŽانſواƅ َيعńلŽمŃونَ  
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عندمـا حضر  و . التهمة الموجهة إليهم   ضدالمسـلمين لكـي يقدموا دفاعهم       
 :المسلمون أمام الملك تحدث بالنيابة عنهم جعفر بن أبى طالب قائال

كنا قوما أهل جاهلية نعبد األصنام ونأكل الميتة ونأتي         ! أيها الملك "
وي منا الضعيف فكنا على     الفواحƫ ونقطع األرحام ونسيء الجوار ويأكل الق      

               Ǌوعفاف Ǌوأمانت Ǌوصدق Ǌإلينا رسوال منا نعرف نسب Ÿذلـك حتـى بعـث ا
فـدعانا الـى اŸ لنوحدǉ ونعبدǉ ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة               
واألوثان وأمرنا بصدق ثم وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف           

فواحƫ وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف عن المحارم والدماء ونهانا عن ال
المحصـنات وأمـرنا أن نعـبد اŸ وحدǉ ال نشرك بǊ شيئا وأمرنا بالصالة               
 Ÿفعبدنا ا Ÿمن ا Ǌعلى ما جاء ب ǉواتبعنا Ǌوآمنا ب ǉوالزكاة والصيام، فصدقنا
وحدǉ فلم نشرك بǊ شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا               

ا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عبادة األوثان من عبادة اŸ تعالى             قومن
وأن نسـتحل مـن الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا             
وبـين ديننا خرجنا الى بالدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك             

 ".ورجونا أال نſظلم عندك

 من القرآن الكريم    اŹالمǊ جزء ثـم قـرأ جعفـر بعد أن فرƷ من ك           
نǊ لن يتخلى أبدا عن     إعجـب النجاشـي جدا بكالم اŸ، وقال لوفد قريƫ           أف

وا أأحس أهل قريƫ بناء على ذلك بالفشل، وبد       . االمسلمين ولن يسلمهم إليهم   
    ǎفي اليوم التالي تحريض الملك        . يفكـرون في خطة أخر ƫحاول وفد قري

ن عن دينهم ال يؤمنون بألوهية      يلمرتد أن هؤالء ا   يادعاعلـى المسـلمين، ف    
يعتبرون ال  فلقد أقر المسلمون أنهم     . عيسى، ولكن تم إحباط هذǉ الخطة أيضا      

ـ    إن " فأخذ النجاشي عودا من األرض وأشار إليǊ وقال          .اŹ بل نبياŹ  عيسـى إله
وهكذا " وصفǊ المسلمون بǊ  الحقيقة ال يزيد حتى بهذا القدر عما        عيسـي في    

 . في مهمتǊ في الحبشةفشل الوفد القرشي

ومن الجدير بالمالحظة شعور أهل قريƫ بالقلق الشديد من هجرة          
المسلمين إلى الحبشة، ولذا تتبعوهم في بادƏ األمر إلى الميناء للقبض عليهم            

هم ءولكنهم لم يستطيعوا اللحاق بهم فأصيبوا بخيبة األمل، ومن ثم ذهبوا ورا           
فار شديدي القلق هكذا Þ هل كان هذا        ولكن لماذا كان الك   . إلى قصر النجاشي  

بسـبب محاولـة المسـلمين نشر دعوتهم المناهضة لعبادة األصنام Þ ولكن             
المهاجـرين أصـبحوا اǓن بعيدين جدا ولن يؤذوا مشاعرهم بالحديث عن            
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لذا من المؤكد أن الحقد الذي نشأ بسبب اختالف         . كفـرهم وعبادتهم األصنام   
ـ  فلم يكن الكفار يستطيعون    . اŹداء شخصي ن أصـبح في ذلك الوقت ع      يالعقيدت

تحمـل مجـرد فكـرة أن المسـلمين الـذين تركوا ديارهم في مكة سوف                
ولذلك .  في مكان آخر، ومن ثم يعلو شأنهم       ǎيسـتطيعون أن يجـدوا المأو     

وا إلى كل الطرق مع النجاشي لكي يسببوا        أعقـدوا العزم على تدميرهم ولج     
 اŹألسباب أال يجعلوا سيدنا محمد    لهـم المشـاكل، كمـا قرروا أيضا لنفس ا         

وأصـحابǊ يسـتريحون في حياتهم في المدينة التي هاجروا إليها بعد هجرة             
وجد في المدينة أي قوة تستطيع حماية       تكن  تلم  . بعض المسلمين إلى الحبشة   

المسـلمين الـذين هاجـروا إليها من بطƫ الكافرين المتعطشين للدماء، لذا             
 كل إنسان نزعة    ǎوجد لد تولكن  . مين تماما قررت قريƫ القضاء على المسل    

طبيعـية لمحاولـة وقاية نفسǊ، ولذلك قرر المسلمون الهجوم على أعدائهم            
دخل المسلمون  . والدفاƳ عن أنفسهم، ولقد كان ذلك بداية الحروب اإلسالمية        

هـذǉ الحـرب فقط من أجل الدفاƳ عن أنفسهم، فلقد هجر المسلمون ديارهم             
     ƫالكافرين، ولكنهم لم يتركوهم في حالهم، فلم يكن       ووطـنهم هـربا من بط 

أمام المسلمين بناء على ذلك إال الدفاƳ عن أنفسهم بضراوة ومواجهǊ أعدائهم         
وعلـى الـرغم من ذلك نجد بعض النقاد يƺمضون أعينهم عن            . بشـجاعة 

 هو الذي بدأ هذǉ     اŹالحقائـق التاريخـية الثابـتة ويـزعمون أن سيدنا محمد          
 يرون أن اإلسالم دين قائم علـى السيف، ويعتبر هذا          الحـروب، ومـن ثم    

فƎن الوقائع التي ترتبط بهجرة المسلمين      . بـدون شك بعيدا عن الحقيقة تماما      
 اŹإلـى الحبشـة، والتـي تم ذكرها من قبل تلقي الضوء تماما على أن قريش               

 وبأي طريقة ومهما كلفها ذلك      إبادة تامة عقـدت العزم على إبادة المسلمين       
 .راألم

 :الǊجرƔ الƙانية Ƌلى الحبƪة

وصل غضب قريƫ إلى أقصى حد لǊ عندما فشل الوفد الذي ذهب             
إلـى الحبشة للعمل على إعادة المسلمين إلى مكة، واستمروا في اضطهادهم            

ندهƫ الكفار كثيرا من ثبات المسلمين      اولقد  . للمسـلمين بشـدة وبعنف أكثر     
يتعرضون لǊ، ولكن كانت هجرة     على دينهم الجديد رغم العذاب الذي كانوا        

   Źقاطع المسلمين إلى الحبشة دليال Źعلى أنهم على استعداد لخوض وتحمل كل        ا 
 يءن للتضحية بكل ش   يكان المسلمون مستعد  . أنواƳ األذǎ من أجل هذا الدين     

في سبيل إعالء كلمة اŸ، وعندما علم المسلمون الذين مكثوا في مكة بحسن             
الذين هاجروا إلى الحبشة قرر بعضهم الهجرة في        معاملة النجاشي للمسلمين    
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حاول . وتعرف هذǉ الهجرة بهجرة المسلمين الثانية إلى الحبشة       . العام التالي 
           ǎالهجرة أيضا ولكن بدون جدو ǉبكل الطرق وقف هذ ƫهاجر . أهـل قري

 إلى جانب   ن، وامرأتا من الرجال فـي المرة الثانية إلى الحبشة مائة وواحد         
ألطفال، ولقد استقر الجميع في الحبشة فيما عدا عثمان         عـدد كبيـر مـن ا      

     Źالـذين رجعا سريعا Ǌن إلى  و إلى مكة، ولم يذهب هؤالء المهاجر      وزوجـت
حدثت . المديـنة إال بعد مرور سبع سنوات من هجرة سيدنا محمد من مكة            

هدنة بين المسلمين وقريƫ لمدة عشرة أعوام بناء على صلح الحديبية الذي            
ن الطرفين في العام السادس للهجرة، ولقد أدت هذǉ الهدنة إلى           تـم توقيعǊ بي   

حـدوث نـوƳ من الطمأنينة لدي المسلمين في الجزيرة العربية، كما مكنت             
ن الذين هاجروا إلى الحبشة من الرجوƳ إلى أهلهم وعشيرتهم في           يالمسـلم 

 ن الذين هاجروا إلى المدينةو حتى المسلمǊويمكن أن نستنتƝ من ذلك أن  . مكة
لـم يـنعموا باألمـان إال فـي العـام السابع للهجرة عندما تم إبرام صلح                

 .الحديبية، ومن ثم استطاعوا أن يشعروا لفترة قصيرة بالطمأنينة

رد المسـلمون الجمـيل إلـى النجاشي ملك الحبشة على المعاملة             
وا إليǊ، فلقد اندلعت حرب بين الحبشة       أالكـريمة التـي قدمها لهم عندما لج       

فقدموا للملك كل   . منافسة لها أثناء إقامة المسلمين المؤقتة في المملكة       ودولة  
. Ǌئمـا يحـتاجǊ مـن مساعدة، كما دعوا اŸ تعالى لكي ينصرǉ على أعدا             

ويوضح ذلك كيف كان المسلمون يقدرون بشدة ما فعلǊ النجاشي من أجلهم،            
َهلċ : "لكريمة  كما كان شعارهم منذ تلك الفترة البعيدة ما جاء في هذǉ اǓية ا            

ŃَسانńحƎِƅا الŮَساِن ِإلńحƎِƅ٦٠  : ٥٥القرآن، " (.َجَزاء ال.( 

 :الصلƞ المزعوم بيǅ المسلميǅ والكƻار

يمكننا في هذا المقام اإلشارة إلى الواقعة التي تتعلق بهجرة   
أوحى اŸ إلى سيدنا محمد بعد هذǉ الهجرة . المسلمين األولى إلى الحبشـة

وأثناء . خر هذǉ السورة بالسجود أمام اŸ تعاليآمرǉ في بسورة النجم، وأ
 :ترتيل سيدنا محمد هذǉ السورة سجد بمجرد وصولـǊ لهـذǉ اǓيـة

فسجد أيضا وفقا لمصدر ). ٦٢ : ٥٣القرآن، " (.فŽاسńجŃدŃوا ِللǊِŮ َواعńبŃدŃوا"
ن في ذلك المكان من سكان مكة  يموثوق فيǊ الكافرون الذين كانوا متواجد

دما سمعوا هذǉ اǓية، وذلك إليمانهم المزعوم في اŸ تعالى على الرغم  عن
دعى  ا. من عبادتهم األصنام، ولقد علق البعض على هذǉ الواقعة بكالم باطل

 وجد من األفضل في ذلك الوقت عقد تسوية مع  اŹالبعض أن سيدنا محمد
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، وبناء على  الكافرين والسماح بعبادة األصنام إلى جانـب عبـادة اŸ تعالي 
ولكن هذا   . ذلك سجد الكافرون مع سيدنا محمد عندما قرأ سورة النجم

Ǌ بتاتا، وال يوجد أي دليل يؤكدǉ إال هذǉ  باالدعاء قائم على كالم غير موثوق 
ن إلى يوما حدث حول رجوƳ بعض المؤمن. القصة التي ذكرناها من قبل

Ņالواقعة ال يثبت أن سيدنا محمد ǉأي تسوية مع الكافرين عقد امكة بعد هذ .
ن مع الرسول يومن المحتمل أن المهاجرين عندما سمعوا بخبر سجود الكافر

الكريم اعتقدوا أنهم دخلوا في اإلسالم، ولذلك أراد بعضهم الرجوƳ إلى  
ن ما حدث في الواقع هو  إولكن يمكن القول . وطنهم للتأكد من هذا الخبر

ن هناك بما يتمتعون يليƸ المسلمرجوƳ بعض المهاجرين إلى مكة من أجل تب
بǊ في الحبشة من حرية وأمان تحت حكم النجاشي وإقناƳ بقية إخوانهم 

وهذا في الواقع ما حدث، فلقد نتƝ عن رجوƳ  . بمصاحبتهم إلى هناك
 .ن إلى مكة الهجرة الثانية إلى الحبشةيالمسلم

Ɣر بالدعوǊالج: 

 اإلسالمية على   لـم تقتصر محاوالت الكافرين إلخماد نشر الدعوة        
   Ǌ١.اضطهاد سيدنا محمد وأصحاب   Źعديدة من أجل القضاء     ا فلقد اتبعوا طـرق 

كانت الدعوة في بداية األمر سرا، ثـم تلقي الرسول         . علـى الـنور اإللهي    
الكـريم الوحـي اإللهي بالجهر بالدعوة وبتحذير المقربين إليǊ، فشرƳ على            

     ،Ǌومن ثم صعد   ). ٢١٤ : ٢٦ – ٩٤ : ١٥القرآن،  (الفـور بالجهر برسالت
  Ņاسيدنا محمد يوم            ƫعلى جبل الصفا وأخذ ينادي على كل فرد من قبائل قري 

فأجابوا في  " نني اكذب   أ اهل سمعتم يومŅ  : "حتى التفوا حولǊ كلهم ثم قال لهم      
أرايتم لو  :" صـوت واحـد بـأنهم يعرفون عنǊ الصدق واألمانة فقال لهم             

         Źك اأخبـرتكم أن خلـف هـذا الجـبل جيش Ņابير Ōللهجوم عليكم، أكنتم    ا مستعد 
: فقال لهم ".  تكذب قطنعم، نصدقك فلم نسمعك     ": Þ فأجابوا جميعهم  يŊمصـدقِ 

"              ƫتعالـى يأمـركم بتـرك عبادة األصنام وباالبتعاد عن كل الفواح Ÿإن ا
أصاب الجميع الƺضب عندما    ". وباإليمان باŸ الواحد الصمد وباتباƳ الفضيلة     

كن البƺض والحقد للرسول     جهل الذي كان يŃ    ا خاصة أب  سـمعوا هـذا الكالم    
نǊ ا جهل وزوجتǊ يعذب   االكريم، ولقد أدي هذا إلى زيادة عداوتǊ لǊ، فأصبح أب         

 من االستمرار   اŹلم يمنع ذلك سيدنا محمد    . نǊ بكل الطرق الممكنة   اويضـطهد 
كافة، فلقد كان ينتهز فرصة حضور الناس إلى مكة       فـي تبليƸ رسالتǊ للناس    

 
 .)٧٤ : ١٧القرآن، " (تناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليالولوǓ أن ثب"  ١
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كـل مكان في الجزيرة العربية في موسم الحƝ ويحاول االتصال بهم            مـن   
وكان أب جهل يتتبعǊ في كل مكان ويحذر الناس من          . وتوصيل رسالتǊ إليهم  

 .بكالمǊالوثوق في عدم نǊ شخص مجنون ويجب إتصديق كالمǊ ويقول لهم 

 :أبي ƯالبƋلى األوü وƺد ال

من سيدنا محمد   اجـتمع سـادة قريƫ سرا وقرروا التخلص نهائيا           
         Ŏإلى إخماد   عندما وجدوا أن اضطهاد المسلمين ووضع العقبات أمامهم لم يؤد 

الحـركة اإلسـالمية، وأن المؤمنـين على استعداد لتحمل كل أنواƳ العذاب        
ولكن باءت كل   . واالضـطهاد حتـى لو وصل األمر إلى هجرتهم لوطنهم         
بالفشل التام، ولذلك   محاوالت قريƫ السرية في القضاء على الرسول الكريم         

ولكن كانت التقاليد االجتماعية للجزيرة العربية      . عقدوا العزم على قتلǊ علنا    
تنص على أن كل قبيلة يجب أن تدافع وتحمي كل فرد فيها، ولذلك فƎنهم إذا               

 ةحاولـوا القضاء على سيدنا محمد ربمـا يؤدي ذلك إلى نشوب حرب أهلي            
 طالب  يي الحصول على موافقة عمǊ أب     ولذا أصبح من الضرور   . بين القبائل 

     Ǌوبناء على ذلك ذهب إلى أبي طالب وفد يتكون من          . قـبل المضـي في قتل
 طالب  اخاطب هذا الوفد أب   . زعمـاء قـريƫ، وكـان من بينهم أبـو جهل         

إن : "قائلين لǊ بأسـلوب فظ من أجل ضمان نجاحهم في مؤامرتهم الشريرة،           
. نو، ويدعي أننا قوم جهالء وكافر     ابـن أخيك يستخف بƉلهتنا ودين أجدادنا      

وأنت . فـيجب أن تتصـرف معǊ أنت أو أن تسمح لنا بالتصرف معǊ نحن             
ولكن استطاƳ أبو طالـب التخلص     ". ملـزم بالـدفاƳ عن شرف ديننا مثلنا         

 إلى سيدنا   اŹمن الواضح أن االتهام الذي كان موجه      . مـنهم بأسـلوب مهذب    
هتهم ألن القرآن الكريم يحرم ذلك       آل قطمحمـد مبالƸ فيǊ جدا، فهو لم يسب         

َوالŽ تŽسŃبŋواƅ الŮِذيَن َيدńعŃوَن    : "فلقد جاء في سورة األنعام قول اŸ تعالى         . تمامـا 
ِمـن دŃوِن اللƃـǊِ فŽَيسŃبŋواƅ اللǊَƃ َعدńوŅا ِبŽƺيńِر ِعلƅمĆ كŽذŽِلَك َزيŊنŮا ِلكſلŰ أĈمŊةĆ َعَملŽهŃمń ثſمŊ ِإلŽى     

 ŃِجعńرŊِهم مŎونَ    َربſَملńَيع ƅواſانŽم ِبَما كŃهĈئŎبŽنŃيŽف ńمŃوال يوجد  ). ١٠٨ : ٦القـرآن،   " (.ه
في القرآن الكريم الذي وصل إلينا بدون أي تحريف كلمة واحدة ضد اǓلهة             

كما أن كل اǓيات التي جاء فيها ذكر هذǉ         . التـي كـان الكافرون يعبدونها     
 عبادة األصنام واإليمان بتعدد     اǓلهة تصفها فقط بأنها ال تنفع وال تضر، وأن        

 ).٥٥ : ٢٥القرآن، (اǓلهة من عمل الشيطان 
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 : الƙانيوƺدال

استمر سيدنا محمد في تبليƸ رسالتǊ علنا على الرغم مما كان    
يتعرض لـǊ من اضطهاد وعذاب من قبل الكافرين، ودخل اإلسالم بمرور  

عندما وجدت  . مالوقت الكثير من الناس الذين تأثروا كثيرا بصدق اإلسال
 طالب تجاهل تماما تحذيرهم السابق لǊ، قرروا الضƺط عليǊ  اقريƫ أن أب

 ثانية وذكروǉ بطلبهم السابق، وأبلƺوǉ أنهم لن  ةومن ثم ذهبوا إليǊ مر. بشدة
يتحملوا أكثر من ذلك ما يفعلǊ ابن أخيǊ، كما طلبوا منǊ إما أن يسحب 

هة حربهم حتى تصل إلى  يقف معǊ في مواجحمايتǊ لسيدنا محمد أو أن 
حرج بالƸ الإلى وضع أبي طالب في موقف  النهائي أدǎ هذا اإلنذار . نهايتها

مع قريƫ، كما أصبح في مأزق خطير، ولقد كان من الصعب عليǊ تقرير ما  
ضد  فمن ناحية هناك احتمال اندالƳ حرب . يجب أن يفعلǊ حيال ذلك الموقف

ى ابن أخيǊ، الذي كان شديد عشيرتǊ، ومن ناحية أخرǎ يخشى علǊ وأهل
ƫقري ƫمن بط ،Ǌطالب الرسول الكريم من أجل وستدعى أبا. التعلق ب 

ارحمني، وال تحملني : "قائالŹ لǊالخروج من هذǉ الحيرة وشرح لǊ الموقف، 
Ǌللمعارضة الموحدة ع التصدي يفأنـا ال أستط. من األمر ما ال طاقة لي ب

 ".من قريƫ كلها

 : الكريمرسوüالموƽف الƾوǎ لل

ولوال تدخل ، متعطشة لدمǊ فلقد كانت كل قبائل قريƫ     !ضع حرج و 
 وأوشك أب ! ولكن يا حسرتاǉ    . أبـي طالب النتزعت حياتǊ في وضح النهار       

     Ǌطالب أن يسد باب  Źن لم تعد هناك حماية أرضية      أمام سيدنا محمد،    أيضاǓوا
   Ǌأعدائ ƫبط Ǌتقـي  ،  Ǌة بحياتهم من   الذين كانوا على استعداد للتضحي    فأصحاب

أجلǊ أصبحوا بعد هجرتهم إلى الحبشة بعيدين جدا عنǊ، فهم يقيمون اǓن في             
كان لو   ! أيمكن أن يعني هذا كلǊ شيئاŹ غير دمار أكيد ووشيكÞ          .قارة أفريقيا 

ولو  .الخوف قد مǖ قلب الرسول الكريم لŽما خرج ذلك عن الطبيعة البشرية           
إلى أن يŃسرƳ   الرسول الكريم   َدت ب كانت غريزة حفظ الذات من الهالك قد ح       

 إلى أي مكان آخر     ،ينقـذ حياتǊ ثم يذهب، بعد أن     Ǌ،  ئمع أعدا بعقـد تسوية    
    Ǌدعوت Ǌا طبيعيا      لكـي ينشر فيŅما كان ذلك إال أمرŽسيدنا محمد   شعرهل  . ، ل 

لǊ العذر في  لكانشعر بهذǉ الرغبة  بـأي رغبة في عمل هذا، ولو كان فعال          
يفكر قط سيدنا محمد بهذǉ     يشعر ولم    Þ بالطبع لم     مثل هذǉ الظروف الحرجة   

 لن يتخلى عنǊ    وبأنǊلǊ،   ماية اŸ تعالى  بحفلقد كان لديǊ إيمان قوي      . الطريقة
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على استعداد للتنازل عن أداء الرسالة التي بعث من         قط  كما لم يكـن    . أبـدا 
          Ǌالدعوة أهم حدث في حيات ǉلذا فبمجرد أن قال أبو    . أجلهـا، فلقـد كانت هذ 

نǊ ال يستطيع مواجهة قريƫ قال لـǊ الرسول بدون إطالـب للرسول الكريم   
واŸ لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على          ! يا عم : "أي تردد 

ولن أترك هذا األمر حتى يظهرǉ اŸ أو        . أن أتـرك هذا األمر ما تركتǊ أبدا       
 إحباطا شديدا،   شعر سيدنا محمد أنǊ بتمسكǊ بدعوتǊ سبب لعمǊ       ". دونǊأهلك  

              Ǌبحب وحنان، والذي كان دائما يدافع عن Ǌورعايت Ǌوهـو الـذي قام بتربيت
وغلبتǊ ، ولذلك غادر منزل عمǊ وهو في شدة الحزن          متحمالŹ مخاطرة كبيرة  

 Ǌدمـوع .            Ǌولكن ،ǉلم يكن أبو طالب يرغب في التخلي عن عبادة آلهة أجداد
وكانت مواجهة الموت   . بيلةمع ذلك كان شديد اإلعجاب بأخالق ابن أخيǊ الن        

        ǉمن أن يترك الرسول الكريم وحد Źكثيرا Ǌولذلك بعث على الفور     .أهون علي 
فعل ما  ااذهب يا بن أخي ف    : "لǊ  مرة أخرǎ وقال   اŹيسـتدعي سـيدنا محمـد     

 .  "أحببت فواŸ ال أسلمك لشيء أبدا

 : الƙالƘوƺدال

  ƫكانت قريŹلمطلبهم  في أن أبا طالب سوف يستجيبال تشك كثيرا 
هم الدهشة عندما علموا أنǊ عاقد العزم على الوقوف تالمشترك، ولذلك أصاب
Ǌر ألبي طالب بدال من  . إلى جانب ابن أخيƺتقديم عرض م ƫقررت قري

توجيǊ تهديد إليǊ نظرا لخشيتهم من اندالƳ حرب داخلية محفوفة بالمخاطر، 
يطرة قبيلتهم على  ن مثل هذǉ الحرب يمكن أن تؤدي إلى انهيار سيادة وسƎف

ومن ثم ذهبوا إليǊ هذǉ المرة ومعهم عمارة بن الوليد . التجارة فـي المنطقة
  Ǌفتيانهم، وطلبوا من أبي طالب تبني Ƴيرة وهو من أفضل وأبرƺبن الم

 ǉواتخاذ Źعلى أن يسلم لهم سيدنا محمدابنا Ǌوسلم (ال Ǌعلي Ÿمن أجل ) صلى ا
تعجب أبو طالب من هذا المطلب، . جدادقتلǊ الرتكابǊ جريمة في حق دين األ

واŸ لبئس مـا تساومونني بǊ، أتعطونني ابنكم لكي أربيǊ لكم، : "وقال لهم
ǉوأعطيكم ابني لتقتلوÞ!             .ماال يكون أبدا Ÿوهكذا أصاب قريش" .هذا واŹا 

خشي أبو طالب من لجوء  . إحباط مرة ثانية نتيجة لرفض أبي طالب مطلبهم
ƫبني هاشم، لذا دعاهم جميعا قري Ǌالتخاذ إجراءات عنيفة ضد عشيرت 

Ƴوالتشاور في هذا الموضو Ƴعلى عدم  . لالجتما Ƴولقد وافقوا باإلجما
 ƫالتخلي عن سيدنا محمد مهما كانت اإلجراءات التي سوف تتخذها قري

قررت كل القبيلة، باستثناء أبي لهب، الذي كان قد تحالف   . ضد بني هاشم
فلقد كانت كل قبيلة . لقتال من أجل الدفاƳ عن الرسول الكريملداء، مع األع
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، كما كان الجميع يحبونǊ اŹبني هاشم يحترمون ويقدرون كثيرا سيدنا محمد
وعلى الرغم من اختالف دينهم عن دينǊ فلقد كانوا . نظرا ألخالقǊ النبيلة

 .جلǊعلى استعداد لحمايتǊ حتى لو اضطروا إلى التضحية بحياتهم من أ

Ɣروƙالكريم الزعامة وال üعلى الرسو ƭرƴت Ʃريƽ: 

لم تستنفد قريƫ حتى ذلك الوقت كل وسائلها من أجل الوصول إلى  
تسوية مع سيدنا محمد بدون إراقة دماء العرب، فلقد كان مازال لديهم ورقة 

ولقد قاموا بتجربة اضطهاد المسلمين ولكن بدون جدوǎ، ولذا .  بهانيلعبو
 في إقناعǊ بالتخلي نقديم عرض مƺر لسيدنا محمد لعلهم ينجحوفكـروا في ت

 Ǌالمرة من أجل . عن دعوت ǉهذ Ǌومن ثم قرروا وفقا لذلك التفاوض مع
 وعرضوا اŹالتوصل إلى تفاهم بينهـم، وبناء على ذلك استدعوا سيدنا محمد

 : جدا وهذا هو نصǊ ياŹ مƺراŹعليǊ عرض

 جمعنا لك من ا األمر ماالŹإن كنت إنما تريد بما جئت بǊ من هذ" 
أموالنـا حتى تكون أكثرنا ماال، وإن كنت تريد بǊ شرفا وسلطة 
فنحن نسودك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان لك  

 ".ميل إلى الجمال زوجناك أجمل عذراء تقوم باختيارها 

فسوف يرفع جدا من شأن    !  جدا بدون شكياŹ مƺراŹيعتبر هذا عرض 
 اŹ سوف يصبح ملكاŹ ومضطهداŹ بائساŹ معدماŹدنا محمد، فبعد أن كان إنسانسي

 من أي إحساس باألنانية، ومن ثم  اŹولكـن كان قلب سيدنا محمد خالي. اŹعظيم
وفيمـا يلي رد سيدنا محمد الذي تسبب في . لم يوافق على هذا العرض

ƫإحباط ودهشة قري: 

 الشرف فيكم وال الملك  ما جئت بما جئتكم بǊ أطلب أموالكم وال" 
 Ÿكم  .  رسوال ونذيرابعثني إليكمعليكم، ولكن اƺوأمرني أن أبل

فƎن تقبلوا ما جئتكم بǊ فهو حظكم في الدنيا وفي . رسالتǊ إليكم
اǓخرة، وإن تردوǉ علي أصبر ألمر اŸ حتى يحكم اŸ بيني 

 ".      وبينكم

خر آإحباط أدǎ رفض الرسول الكريم لعرض قريƫ المƺري إلى 
فلقد فشلت محاولة إغراء سيدنا . محاوالت قريƫ للوصول إلى تسوية سلمية

محمد كما فشلت من قبل عملية اضطهادǉ، كان اضطهادǉ عملية غير محتملة 
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 Ǌكمـا كان العرض الذي قدم لǊال يمكن مقاومت Ņيساند . إغراء Ÿولكن كان ا
 تعالى يمǖ قلبǊ، ولذا فلم  ويثبت إيمانǊ، فكـان إيمانǊ باŸاŹسيدنا محمد

Ǌمن الدعوة على الرغم من العذاب الذي تعرض ل Ǌلقد  . يتنازل قط عن موقف
 عن أداء الرسالة التي بعث إثنائǊصمد الرسول الكريم وصد كل محاوالت 

من أجلها، وأشار القرآن الكريم في سورة اإلسراء إلى ما كان سيدنا محمد  
Ǌيتعرض ل" :ŊبŽن ثćأ ŽالńوŽَولŹِليالŽا قĄئńيŽش ńِهمńيŽِإل ŃنŽكńرŽت Ůِكدت ńدŽقŽاَك لŽنƅ١٧القرآن،  "(.ت :

٧٤.( 

 : ǉاƪميمƾاƴƯة بن

  Ǌمع سيدنا محمد من أجل تخلي ƫعندما فشلت كل محاوالت قري
كان . عن دعوتǊ قرروا في العام السابع للدعوة اللجوء إلى آخر سالح لديهم

وا إلى الحبشة، ودخل كل من حمزة معظم المسلمين في ذلك الوقت قد هاجر
ولقد رفض أبو طالب مطلب قريƫ في التخلي عن سيدنا . وعمر في اإلĆسالم

 هاشم باستثناء أبي لهب الوقوف إلى جانب  يمحمد، كما قررت كل قبيلة بن
وعالوة على ذلك بدأ نور اإلسالم . سيدنا محمد والدفاƳ عنǊ حتى آخر رجل

رǎ، وبناء على ذلك قررت قريƫ فرض في االنتشار من قبيلة إلى أخ
.  نهم أو التجارة معهمممقاطعة اجتماعية على بني هاشم، فحرموا التزاوج 

عندما علم . وكتبوا ذلك على صحيفة وعلقوها على الكعبة لكي يثبتوا قدسيتها
، الربع ِبعńشŰالوا إلى مكان منعزل عن مكة يعرف بأبنو هاشم بذلك لج

ل جهدǉ لمراقبة تنفيذ هذǉ المقاطعة لكي يضمن أن   وعمل أبو جهل ك. المحرم
 هاشم كامل، وعندما حاول حكيم بن حزام قريب السيدة يالحصار على بنـ

Ǌأبو لهب ومنع Ǌل ǎلم تتراجع بنو  . خديجة إمداد المحاصرين بالمؤن تصد
هاشم قط عن قرارها بمناصرة سيدنا محمد على الرغم من كل المعاناة   

ا لها، وتحملوا كل هذا العذاب بصدر رحب إكراما لǊ، والمشقة التي تعرضو
كان على الرسول الكريم حصر  . وذلك ألنهم كانوا يحترمونǊ ويقدرونǊ بشدة

دعوتǊ أثناء فترة الحصار داخل الشعب، ومع ذلك فلقد كان يخرج من هذا 
 ال اŹالحصار في أثناء وقت الحƝ عندما يصبح القتال انتهاكا للمحرمات وإثم

اغتفارǉ، وذلك من أجل االلتقاء بالحجاج الذين يحضرون من كل مكان  يمكن 
ولكن كان أبو لهب يتبعǊ مثل ظلǊ ويحذر الناس من  . ويدعوهم إلى اإلسالم

ونتيجة لذلك فلقد كان  . تصديقǊعدم  نǊ يكذب ويجب إتعاليمǊ، ويقول للحجاج 
لسخرية سيدنا محمد كلما ذهب إلى مكان لتبليƸ رسالتǊ يقابلǊ الناس با

  ،Ǌإتباع Ǌعن سبب رفض قوم Ǌويسألونǉفي دعوا Źإذا كان صادقا .
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 هاشم نظرا ي فترة المقاطعة كانت فترة عصيبة جدا على بنوباختصار إن
 . لتعرضهم للحرمان من كل ضروريات الحياة

في (بدأت ترتفع نƺمة تذمر بعد انقضاء فترة من هذا الحصار 
ƫالذي يتعرضبسبب) معسكر قري ǎبنو هاشم نتيجة لهذا الحصار،  األذ Ǌل 

فلقد أحست بعض القلوب الرحيمة من أبناء قريƫ بأن هذا الحصار ظلم 
ǖعلى الم ǊدانتƎفادح وقاموا ب . ƫوبناء على ذلك قرر خمسة من زعماء قري

ولقد حـدث في أثناء ذلك أن ذهب أبو طالب إلى . نقض الصحيفة وقطعها
حمـد، وأخبرهم أن الصحيفة التي زعماء قريƫ بناء على طلب سيدنا م

تحتوي على بنود المقاطعة والمعلقة بالكعبة قد أكلها النمل، وأن هذا يعتبر  
Źعليها دليال Ÿعلى عدم موافقة ا  . ǉبناء على ذلك إنهاء هذ ƫقرر زعماء قري

 صحة هذا الكالم وعلى ذلك ذهب الجميع إلى الكعبة تالمقاطعة إذا ثبت
 الزعماء بادر. ي اكتشفوا أنها قد تم التهامها فعالŹ التليفحصوا الصحيفة

 هاشم من هذا يالخمسة، الذين كانوا قد أحسوا من قبل بالظلم الواقع على بن
هذǉ الفرصة وحملوا سالحهم وذهبوا جميعهم إلى  إلى انتهاز الحصار، 

 هاشم  يالشعب وأعلنوا علنا نقض صحيفة المقاطعة، ثم أطلقوا سراح بن
 بني هاشم إلى ولم يجرؤ أحد على مقاومة رجوƳ. ديارهمفعادوا إلى 

 .   وكان الحصار قد استمر ثالث سنوات. مدياره

 :وƺاƔ كü مǅ أبي Ưالب والسيدƔ خديجة

توفى أبو طالب الذي كان خير سند لسيدنا محمد بعد رفع الحصار  
 طالب في اإلسالم ولكن كان   ولم يدخل أب. عن بني هاشم بفترة قصيرة

 الكريم يكن لǊ كل حب كما كان شديد التعلق بǊ، لذا فلقد تسبب موتǊ الرسول
 Ǌالمخلصة السيدة خديجة بعد موت . فـي صدمة كبيرة ل Ǌثم ماتت زوجت

أبي طالب مما تسبب لǊ في معاناة شديدة، فلقد كانت نعم الزوجة وكانت تقوم 
. زانبرعايتǊ بصدق ومحبة كما كانت خير سلوǎ لǊ في أوقات المحن واألح

 من أبي طالب والسيدة خديجة في العام العاشر كالŒوهكذا فقد سيدنا محمد 
ولقد . للدعوة، ومن ثم عرف هذا العام في التاريخ اإلسالمي بعام الحزن 

 .هذين المناصرينأصبح على الرسول الكريم مواجهة أصعب المحن بفقد 

 :رحلة الرسوü الكريم Ƌلى الƯاƏف 

اجهة أصعب المشاكل من أجل نشر  أصبح على سيدنا محمد مو  
ن كانا يصدان عنǊ  ي موت كل من أبي طالب والسيدة خديجة اللذدرسالتǊ بع
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ƫما تشاء . حقد وكراهيـة قري Ǌن تستطيع أن تفعل بǓا ƫأصبحت قري
 ولكن على الرغم من سوء الحالة التي ١.وأن تشبع ميولها للحقد والضƺينة
ز إيمانǊ الراسخ أبدا في أنǊ سوف ينتصر  كان يمر بها الرسول الكريم فلم يهت

كان سيدنا محمد . Ǌ، ويعمل على رفع كلمة اŸ تعالىئفي النهاية على أعدا
، وعندما رجع اŹفي أحد األيام يمشي في الطرقات فرمى عليǊ أحد الكفار تراب

 Ǌوهي تبكي على حال أبيها الذي كانت تحب Ǌسل وجهƺت Ǌأخذت ابنت Ǌإلى بيت
ال تبكي يا ابنتي، إن اŸ معي : " لها سيدنا محمد لكي يواسيهاكثيرا، فقال

ويثبت هذا أن الرسول الكريم ". وسوف يساعدني على تخطي هذǉ المحنة 
  ،Ǌسوف ينجح في توصيل رسالت Ǌوكان يؤمن بشدة أن Ǌيستطيع أن يواج Ǌأن

Ǌلب عليƺويت Ǌسيدنا محمد في اللجوء إلى   قطلم يفكر . كل من يعارض 
س ولو للحظة أكما فعل أصحابǊ لكي يعيƫ في مكان آمن، كما لم ييالحبشة 

من أنǊ سوف يستطيع نشر اإليمان في األرض التي نشأ فيها، فلقد كان يؤمن 
بأنǊ سوف يأتـي اليوم الذي تدرك فيǊ شبǊ الجزيرة العربية أن اإلسالم هو  

م بسبب وعلى الرغم من شدة اإلحباط الذي شعر بǊ الرسول الكري . دين الحق
  ǉلب على كل هذƺاألمل في الت Ǌفلقد كان لدي Ǌاألحداث التي مرت ب

Ǌ سوف ئلقد كان سيدنا محمد يؤمن من كل قلبǊ أن أشد أعدا. المصاعب
يصبحون في يوم من األيام أصدقاءǉ وأصحابǊ، ومع ذلك دفعǊ عدم والء 
تǊ قريƫ لǊ إلى التفكير في الذهاب إلى الطائف فربما يجد من يؤمن بدعو

تجǊ إلى  اذهب سيدنا محمد إلى الطائف بصحبة زيد بن حارثة، و. هناك
ثالثة إخوان من أشرف العائالت لكي يدعوهم إلى اإلسالم، ولكنهم مع 

Ǌأقام سيدنا محمد بين أهل الطائف عشرة أيام،  . األسف لم يستمعوا لكالم
ǎولكن دون جدو Ǌرسالت Ʒالفترة إبال ǉن  فلقد كا. ولقد حاول خالل هذ

 ƫقري Ƴلم يستطع إقنا Ǌبالسخرية ألن Ǌالناس في كل مكان يذهب إلي Ǌيواجه
   Ǌلو كان صادقا لكان أهل بيت Ǌألن Ǌولذا فهو غير صادق في ادعائ ،Ǌبدعوت

ثم طلبوا منǊ فـي النهاية الرحيل عنهم، ولكن بمجرد محاولة . منوا بǊآ
ها ئأحد زعماها بتحريض من ؤخروج الرسول الكريم من الطائف تبعǊ سفها

، ثم اصطفوا حولǊ على جانبي الطريق بǊويستهزئون منǊ وأخذوا يسخرون 
وعندما بدأت الدماء تسيل من سيدنا محمد . لمسافة طويلة ورموǉ بالحجارة

Ǌوصاح في ǉأحد السفهاء بيد Ǌووقع على األرض من شدة التعب رفع :
ثة أميال وهو فمشى الرسول الكريم ثال".  للراحةاŹمـض، هذا ليس مكانا"

 
" .وإن كادوا ليستفزونك من األرض ليخرجوك منها وإذا ال يلبثون خالفك إال قليال"  ١
 ).٧٦ : ١٧: القرآن (
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ǖ نعلǊ تما الحال، فلقد أخذ السفهاء يقذفونǊ بوابل من الحجارة حتى ǉعلى هذ
Ǌهؤالء السفهاء ورحلوا عن Ǌبالدماء، ثم أخيرا جلس في حديقة بعد أن ترك .

 على سيدنا محمد على الرغم من  ةأشفق صاحب هذǉ الحديقة عتبة بن ربيع
. ود عنب مع عبدǉ المسيحي عداسأنǊ لم يكن قد أسلم بعد، وبعث إليǊ بعنق

، فهو القول الذي   "بسم اŸ: "قبل أن يبدأ الرسول الكريم في أكل العنب قال
 ):على جانب من األهمية (يجب على المسلم أن يرددǉ قبل أن يؤدي أي عمل

تعجب العبد من هذǉ الكلمات التي قالها سيدنا محمد، وسألǊ بفضول عن هذا 
رǉ الرسول الكريم بتعاليم الدين اإلسالمي، فانشرح  الكالم الذي قالǊ، فأخب

 .صدرǉ لǘسالم ودخل فيǊ على الفور 

من رفض الناس في كل  وإذ أحس سيدنا محمد بالعجز المطلق  
وليس دعاؤǉ توجǊ إلى اŸ تعالى يدعوǉ قد مكان يذهب إليǊ اإليمان بدعوتǊ، ف

 من العجز الظاهر، تعبيراŹ عن اليأس أو الحزن، ومن ناحية أخرǎ، فبالرغم
وفيما يلي الدعاء الذي توجǊ بǊ إلـى اŸ  . فƎنǊ مǔن بالثقة في المستقبل

 :تعالى 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا  " 
 Þ أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني

 يإن لم يكن بك علÞ أم إلى عدو ملكتǊ أمري Þ يإلى بعيد يتجهمن
أعوذ بنور وجهك . غضب فال أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي  

الذي أشرقت لǊ الظلمات، وصلح عليǊ أمر الدنيا واǓخرة من أن  
، ىتنزل بي غضبك، أو يحل على سخطك، لك العتبى حتى ترض  

 ". وال حول وال قوة إال بك

الكلمات  فأي قلب بشري يمكنǊ أن يتذوق نقاء الروح التي عبرت ب 
عن هذǉ األحاسيس البالƺة السمو في ظروف بالƺة القسوةÞ أيمكن تخيل أن 
قلب محتال يمكن أن يستوعب عواطف على هذǉ الدرجة من النبل، وخاصة      
 ! بعد معاناة شديدةÞ بأي سكينة مذهلة اقتحم صعوبات فوق الطاقة البشرية

ن يمكن أن تدفع  بأي قدرة مدهشة استطاƳ أن يتحمل ألوان الحرمان التي كا
مستسلماŹ كم كان !  راسخاŹاŸ تعالىبكم كان إيمانǊ !  آخرين إلى تدمير ذواتهم

فكل ! كم كانت سعادتǊ الروحية خالصة! بابتهاج لǘرادة السامية Ÿ تعالى
 Ǌكان بالنسبة ل Ǌاأللم الذي مر ب Źتعالىبسيطا Ÿمادام يتمتع برضى ا . 

 



٦٢ ǁƐنبيƬ ÛلŶƐ Ǎ علǈǐ وƨلممحمد 

 :بيƴة الƾƴبة

 بعد أيام إلى مكة في حماية المطعم بن عدǎ، عاد سيدنا محمد
ولكن لم يكن األمر اإللهي قد نزل عليǊ . فطلبت منǊ قريƫ أن يخرج منها

ثم بدأ . بعد إلى أي مكان يذهب، ولذلك فلقد كان عليǊ أن يمكث في مكة
موسم الحƝ وبدأ الناس يتدفقون على مكة من كل مكان في الجزيرة العربية،   

مد هذǉ الفرصة وبدأ يجتمع بالناس لكي يدعوهم إلى  فانتهز سيدنا مح
 الناس إلى ويدعوولكن كان أبو لهب يتبعǊ في كل مكان يذهب إليǊ . اإلسالم

 Ǌألن Ǌنشق عن دين األجداد ويريد أن يدمر النفوذ الديني ِلاعدم تصديقŮت ال
  Ǌومن ثم لم يستطع التأثير على عدد كبير من الناس، كما عاملت ،ǎوالعز

ولقد أظهر أهل . ض القبائل بخشونة، ولكنǊ مع كل ذلك لم يفقد األمل قطبع
إحدǎ القبائل إعجابهم بتعاليم اإلسالم ولكنهم زعموا عدم استطاعتهم التخلي 

كما طلبت منǊ إحدǎ القبائل أن يكون لهم األمر  . عن دين األجداد على الفور
فرد عليهم . رǉأي الحكم والملك أو يشاركوǉ في الملك في حالة انتصا
وعلى الرغم . الرسول الكريم بأن األمر كلǊ بيد اŸ تعالى يضعǊ حيث يشاء

من بساطة هذǉ الواقعة فƎنها تعبر عن مدǎ صدق وإخالص سيدنا محمد في  
 ،Ǌالدعوة فلودعوت ǉمن هذ Ǌكان سيدنا محمد كما كان يزعم الكثيرون هدف 

Ǌالسيطرة على القبائل والسلطة، فما الذي منع ǉمن الحصول على مساندة هذ 
 هذا الوعد فحسب Þ ولكن من المؤكد أن الرسول إعطائهمالقبيلة عن طريق 

 السيطرة  إلىالكريم لم يكن يهدف من محاوالتǊ نشر الدعوة اإلسالمية
من سوء حالة الجنس بين جنبيǊ فلقد كان قلبǊ يحترق .  على القبائلالدنيوية

كان سيدنا .  هو رفع شأن البشريةحياتǊ  في البشري، كما كان كل ما ينشد
محمد ينتظر بشدة المساعدة اإللهية، ولم يكن لديǊ ذرة شك في أنها وشيكة،  

 . ولكنǊ كان ال يعلم موعدها

بينما كان سيدنا محمد يحاول نشر تعاليم اإلسالم بين مختلف القبائل 
ينة أثنـاء فترة الحƝ تقابل مع بعض الرجال من قبيلة الخزرج من المد

وبعد أن تحقق من هويتهم سألهم عما إذا كان لهم صداقة ومعامالت . المنورة
كان يقيم . مع اليهود، فأجابوا باإليجاب، فبدأ في تبليƺهم رسالة اإلسالم

بالمدينة عدد كبير من اليهود الذين قد سمعوا أن الوقت قد حان لظهور النبي 
 فلم تكن مفاجأة بالنسبة لهم المنتظر كما جاء فـي كتبهم المقدسة، وبالتالي

ولقد اقتنع هؤالء الرجال حقا . نǊ هو هذا النبيإأن يقول لهم الرسول الكريم 
 قام النبي بشرحها لهم، ولتوقعهم التيبسيدنا محمد لعظمة تعاليم اإلسالم  
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وبناء على ذلك اعتنق ستة أشخاص من قبيلة   . ظهور نبي في ذلك الوقت
لحادي عشر من الدعوة، وبدأ هؤالء األشخاص الخزرج اإلسالم في العام ا

بعد عودتهم إلى المدينة في نشر هذǉ الدعوة بحماس شديد، فأصبح اسم سيدنا 
وهكذا دخل اإلسالم عدد كبير من . محمد يتردد في كل بيت في المدينة

سكان المدينة، وذهب إلى مكة في موسم الحƝ في العام التالي عشرات منهم،  
دنا محمد في مكان يعرف بالعقبة وبايعوǉ على اإلخالص  ولقد اجتمعوا بسي

لن نشرك باŸ شيئا، ولن  : " والوالء لǊ، ونعرض فيما يلي نص هذǉ المبايعة 
ولن نعصي . نسرق، ولن نزني، ولن نقتل أوالدنا، ولن نأتي بهتانا على أحد

يعرف هذا النص ببيعة العقبة األولى، ولقد تمت هذǉ ". الرسول في معروف 
 . للدعوةةالبيعة في السنة الحادية عشر

عهد سيدنا محمد إلى مصعب بن عمير مسؤولية تعليم أهل المدينة 
نتشر اإلسالم سريعا في المدينة نتيجة لمجهوداتǊ  اتعالـيم الدين اإلسالمي، و

فدخل اإلسالم رجال من زعماء األوس والخزرج، ومن ثم ذهب  . الكبيرة
اجتمع . حƝ ثالثة وسبعون رجال وامرأتانإلى مكة في الموسم التالي لل

الرسول الكريم بهم أيضا في العقبة في أثناء الليل، وبدأ الحديث معهم عم  
النبي العباس الذي كان دائما في صحبة سيدنا محمد، ولقد كان العباس يعتقد 

 :أنهم لم يدخلوا اإلسالم بعد ولذا قال لهم ما يلي

ونحن . يحتلها سيدنا محمد بينناأنتم تدركون تماما المنزلة التي "
فهو في مأمن وعز من . Ǌائنوفر لǊ حتى اǓن الحماية من كل أعد

Ǌن تتمنون أن يصحبكم إلى مدينتكم وأن يلحق بكم. قومǓولكنكم ا .
فƎن كنتم ترون أنكم وافون لǊ بما دعوتموǉ إليǊ وأنكم سوف  

وإن . كتوفرون لǊ الحماية في كل مكان، فأنتم وما تحملتم في ذل
  ǉإليكم، فـدعو Ǌبعد الخروج ب ǉوخاذلو ǉكنتم ترون أنكم مسلمو

وأذكركم أننا نرحب بأن يصحبكم إلى المدينة شريطة أن . من اǓن
 أن تصمدوا أمام المعارضة الشديدة التي سوف    ستعدينتكونوا م

 ".تتعرضون لها من كل من العرب والوثنيين

ذلك الوقت األنصار، بأنهم رد أهل المدينة، الذين أطلق عليهم منذ 
فقرأ . موافقون على كل ما قالǊ العباس، وأنهم يبايعون الرسول على ذلك

الرسول الكريم عليهم على الفور آيات من القرآن الحكيم لكي يقدم لهم   
أبايعكم على أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني : " موعظة ثم قال لهم
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وعندئذ وضع زعيمهم البراء بن معرور  . "مما تمنعون منǊ نساءكم وأبناءكم 
. نهم يبايعونǊ على هذاإرسول اŸ صلى اŸ عليǊ وسلم ثم قال لǊ يد يدǉ على 

 .منهم الرسول الكريم اثني عشر زعيما عيŊنبعد أن تمت البيعة 

من الواضح هكذا أن الرسول الكريم ذهب إلى المدينة بناء على 
Ǌمن عادة العرب إذا تحالف عضو في قبيلة كان . طلب أهل المدينة أنفسهم ل

 ǎأما القانون العام  أن ما مع قبيلة أخر ،Ǌعن Ƴالقبيلة على الدفا ǉتتعاهد هذ
ولقد . للقبائل فلقد كان ينص على أن القبيلة مسؤولة فقط عن حماية أعضائها

أراد الرسول الكريم وعمǊ العباس إبرام هذǉ المعاهدة ألنهم كانوا يدركون  
ن سكان مكة لن يسمحوا للرسول الكريم بالعيƫ في أمان حتى في  تماما أ
وهكذا أصبح من الضروري أخذ تعهد على األنصار بالدفاƳ عن    . المدينة

 اŹولقد كان ذلك أمر. Ǌئالرسول الكريم في حالة حدوث هجوم عليǊ من أعدا
 ألن سكان مكة كانوا قد أثبتوا مدǎ حقدهم على المسلمين عندما اŹمتوقع
وتعرف هذǉ المعاهدة ببيعة العقبة  . عوا المهاجرين منهم إلى الحبشةتتب

 . من الدعوةةالثانية، ولقد تمت في السنة الثالثة عشر

أدرك الرسول الكريم أن الكفار سوف يحاربونǊ أينما ذهب، ولذا  
 تقتصراكان من الضروري أن تظل هذǉ البيعة سرية للƺاية، ومن ثم 

مكة بها على قلة منهم، وكان من بينهم بالطبع  معرفة المسلمين من أهالي 
كما لم يعلم غير المسلمين من أهل المدينة بما حدث بين . العباس عم النبي

سيدنا محمد واألنصار، وبناء على ذلك لم يستطع أهل مكة الحصول على  
ولكن بعد انتهاء موسم الحƝ ورحيل أهل المدينة من مكة  . أي معلومات منهم
ا حدث، ولم ينزعƝ الرسول الكريم من ذلك ألنǊ لم يكن في  علم الجميع بم

عندما علم أهل مكة بهذǉ البيعة ذهبوا لمطاردة . ذلك الوقت يريد تكتم األمر
قافلة المدينة، ولكنهم لـم يستطيعوا اللحاق بهم، ومع ذلك أمسكوا باثنين من 

بن ولقد استطاƳ أحدهما الفرار وقبضوا على اǓخر وهو سعد . األنصار
ولكن نظرا ألنǊ  . ، أخذ الكفار يجرونǊ طوال الطريق حتى أدخلوǉ مكةةعباد

كان يجير ألحد من سكان مكة قوافلǊ المارة بالمدينة فلقد أطلقوا سراحǊ، ثم  
بدأ أصحاب سيدنا محمد بعد هذǉ البيعة الهجرة سرا في مجموعات صƺيرة  

 .إلـى المدينة

 ولم يمكث في مكة إال  وهكذا هاجر معظم المسلمين إلى المدينة
الرسول الكريم واثنان من أصحابǊ وهما أبو بكر الصديق وعلي بن أبي 
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تثبت األحداث التي سوف يتم ذكرها فيما بعد كيف كان الرسول . طالب
فلقد كانت عداوة الكفار لسيدنا محمد . اŸ تعالىبالكريم يتحلى بƎيمان قوي 

فǊ مع األنصار ووجود جذور لǊ تزداد ضراوة يوما بعد يوم، كما أدǎ تحال
في المدينة إلى إشعال نار الحقد والƺضب الشديد عليǊ، وكان من الطبيعي أن  

Ǌ الشرسين، ئيتعرض لخطر كبير من الكفار نظرا لوجودǉ وحدǉ وسط أعدا
 على أصحابǊ الذين اŹ على نفسǊ مثلما كان قلقاŹولكنǊ برغم كل ذلك لم يكن قلق

Ǌ ئي المدينة، ولقد ظل وحدǉ في مكة وسط أعدا أرسلهم إلى مكان آمن فـ
 .المتعطشين للدماء



 الفصل الخامس
 الǊجرƋ Ɣلى المدينة

 
"  ŃǊَرَجƅخćأ ƅِإذ ŃǊƃالل ŃǉَصَرŽن ńدŽقŽف ŃǉوŃرŃنصŽت Ůِإال 

الŮِذيَن كŽفŽرŃواƅ ثŽاِنَي اثƅنŽيńِن ِإذƅ هŃَما ِفي 
 Ǌَƃالل Ŋِإن ńَزنńحŽت Žال Ǌِِلَصاِحِب Ĉولſَيق ƅاِر ِإذŽƺƅال
Ŋيćَوأ ǊِńيŽَعل ŃǊŽتŽَسِكين ŃǊƃالل ćنَزلćأŽا فŽَمَعن Ńǉَد

ِبجŃنſودĆ لŮمń تŽَروńَها َوَجَعلć كŽِلَمةŽ الŮِذيَن  
كŽفŽرŃواƅ السŋفƅلŽى َوكŽِلَمةſ اللǊِƃ ِهَي الƅعŃلƅَيا 

ņَحِكيم ņَعِزيز ŃǊƃ٤٠: ٩             ".َوالل 

 
Ʃريƽ Ʊاجتما: 

 ولم يعد في مكة إال الرسول الكريم دعوةبدأ العام الرابع عشر لل
ا أبو بكر وعلي، وكان أعداء النبي يتربصون بǊ ن من أصحابǊ وهماواثن

لقد رحل كل أصحاب النبي وتركوا . ويريدون أن يتخلصوا منǊ بأي طريقة
بيوتهم من أجل الحصول على األمن والطمأنينة في الحبشة أو المدينة، ولكن 

ولقد كان أبو بكر يسألǊ .  بعد اليأس من فرج اŸ تعالىاŹلم يتملك سيدنا محمد
 عن الهجرة إلى المدينة، ولكن كان الرسول الكريم يرد عليǊ بأن األمر كثيرا

كان هناك هدف إلهي من عدم السماح للنبي بالهجرة، . اإللهي لم يأتǊ بعد
فلقد فشلت حتى . تضح هذا الهدف جليا بعد اتخاذ قريƫ قرارها النهائياولقد 

دنا محمد، ذلك الحين كل مجهودات قريƫ الفردية من أجل التخلص من سي
كما لم تنجح محاوالتهم المتكررة في اضطهاد وتعذيب المسلمين، ولكن آخر  

وحان وقت القيام بهذǉ . محاولة خسيسة لكي تكتمل جرائمهم لم تتم بعد
المحاولة بعد أن أصبح الرسول الكريم وحدǉ في مكة، ولذا عقد زعماء  

تم مناقشة   تحيث، )مقر االجتماعات( في دار الندوة اŹ هاماŹقريƫ اجتماع
وتسوية الشؤون القومية الهامة في مكة، وذلك من أجل التشاور في أمر 

Ǌمع Ǌبعرض  . سيدنا محمد، ومن أجل تحديد ما سيفعلون Ƴبدأ االجتما
قترح بعضهم ااالقتراحات والحلول من أجل القضاء على الرسول الكريم، 

 على هذا تقييدǉ ووضعǊ في قبو حتى يموت جوعا، ولكنهم لم يوافقوا
االقتراح ألن أصحاب سيدنا محمد ربما يستطيعون إطالق سراحǊ إذا علموا   
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ثم اقترح أحدهم نفيǊ إلى أي مكان بعيدا عن مكة، ولكنهم خافوا من . باألمر
قدرتǊ على إقناƳ زعماء هذا المكان بدعوتǊ نظرا لتعاليم اإلسالم التي تؤثر 

 Ǌومن ثم يرجع إلى في الناس فيعتنقون اإلسالم ويتحالفون مع ،ƫضد قري
. مكة وهو بصحبتهم ويتƺلبون عليهم، وهكذا رفض هذا االقتراح أيضا

وأخيرا اقترح أبو جهل أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جليدا نسيبا وسيطا فيهم، 
  ،ǉضربة رجل واحد، فيقتلو ǉثم يعطوا كل شاب سيفا صارما، فيضربو

 يقدر بنو هاشم على حرب قومهم  وهكذا يتفرق دمǊ في  القبائل جميعا، وال
 بالفدية بدال من االنتقام، ولقد وافق زعماء قريƫ  نجميعا، ومن ثم يرضو

Ƴعلى هذا االقتراح باإلجما. 

 :Ʒار ƙور

   Ǌتخطط للتخلص من الرسول الكريم نزل إلي ƫبينما كانت قري
جبريل بوحي ربǊ تبارك وتعالى، وأخبرǉ بمؤامرة قريƫ، وحذرǉ من المبيت 

بعث النبي الكريم إلى علي بن أبي طالب ليطلعǊ  . فراشǊ في هذǉ الليلة في 
Ǌفي فراش Ǌالليلة بدال من ǉالمبيت هذ Ǌكان  . على األمر اإللهي ويطلب من

لدǎ سيدنا محمد ودائع تركها التجار لديǊ نظرا ألمانتǊ الشديدة، فطلب من 
لحق بǊ في علي تسليمها إلى أصحابها في اليوم التالي بعد رحيلǊ ثم ي

 على الرغم من معارضة قريƫ الشديدة Ǌنأونستخلص من ذلك . المدينة
للدعوة فلقد كان أهل مكة يثقون كثيرا في أمانة الرسول الكريم، ولذا   

ومن أجل توصيل األمانة إلى أصحابها كلف الرسول  . همئيأتمنونǊ على أشيا 
 يعد كل ما  بكر أني بالمكوث في مكة، في حين طلب من أباŹالكريم علي

Ǌمن أجل الهجرة ألن األمر اإللهي قد نزل علي Ǌكان أبو بكر . يحتاجون
يرغب بشدة في مصاحبة سيدنا محمد في الهجرة إلى المدينة، ولذا كان دائما 
يسألǊ عن ذلك، ولقد انفجر في البكاء من شدة الفرح عندما قال لǊ النبي  

ن أبو بكر يرغب بشدة في  ولكن لماذا كا. نǊ يجب عليǊ أن يصاحبǊإالكريم 
   Ǌمشاكل ومصائب ل Ƴالهجرة مع سيدنا محمد على الرغم من احتماالت وقو
من وراء ذلك Þ بالطبع ألنǊ سوف يكون في صحبة الرسول الكريم الذي     

كان أبو بكر قد أعد من قبل . يرحب الجميع بالتضحية من أجلǊ بكل شيء
لسفر أعد على الفور كل  ترقبا لهذǉ اللحظة، وعندما علم بموعد اجملين

وبعد أن حل الظالم  . الضروريات التي سوف يحتاجونها في رحلتهم
 مجموعة من شباب قبائل قريƫ بيت الرسول الكريم استعدادا تحاصر

Ǌمن منزل Ǌبسيوفهم بمجرد خروج Ǌللهجوم علي) .  Ǌومن الجدير بالذكر أن
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ذا فلقد كان كان من شهامة العرب عدم قتل أي شخص داخل جدران بيتǊ، ل
مكث علي في فراƫ النبي مما جعل  ). عليهم أن ينتظروا حتى يخرج إليهم

 يعتقدون أنǊ مازال في بيتǊ، وأن الضحية مازالت تحت أيديهم، ولكن اŹقريش
كان الرسول الكريم في عناية اŸ تعالى الذي حفظǊ من بطƫ الكافرين  

لظالم ثم خرج انتظر الرسول حتى حل ا. طوال هذǉ الثالث عشرة سنة 
بهدوء واخترق صفوف الذين كانوا يريدون البطƫ بǊ، وذهب إلى بيت أبي  

ثم رحل االثنان معا إلى طريق المدينة، فوصال إلى .  عليǊاŹبكر كما كان متفق
غار يعرف بƺار ثور على بعد ثالثة أميال من مكة المكرمة، وقررا االختباء  

 بكر أوال في هذا الƺار الذي  دخل أبو. ابǊ حتى تنتهي مطاردة قريƫ لهم
   Ǌولكي ينظف ،Ǌكان شديد الظالم حتى يتأكد من عدم وجود أعداء للنبي بداخل

 . ويسد ما بǊ من ثƺرات، ثم تبعǊ الرسول الكريم

 ƺفي التاريخ  انرييعتبر غار ثور وغار حراء من أشهر ال 
غار  اإلسالمي، فلقد نزل الوحي اإللهي ألول مرة على الرسول الكريم في 

حراء، كما بدأ عهد جديد لǘسالم في غور ثور، وذلك ألن الهجرة تعتبر   
 في التاريخ اإلسالمي، ومن ثم يبدأ التقويم اإلسالمي من هذا اŹ مشهوداŹحدث

 .اليوم العظيم يوم الهجرة

اندهƫ الكفار في اليوم التالي من وجود علي بدال من سيدنا محمد  
تǊ في الفجر عندما لم يخرج إليهم، ومن ثم في فراƫ النبي حينما اقتحموا بي

 لى  رصدوا مكافأة ضخمة لمن يدلهم عاقرروا البحث عنǊ في كل مكان، كم
Ǌالمكافأة للبحث عن   . مكان ǉهب الفرسان والمشاة وقصاص األثر نظرا لهذ

ثار أقدام النبي وصاحبǊ حتى آالهاربين، استطاƳ فريق قصاص األثر تتبع 
أبو بكر بأقدام الكفار بالقرب من الƺار أحس وعندما أحس . جبل ثور

  Ǌولكن على سيدنا محمد الذي كانت حيات Ǌبالخوف الشديد ليس على نفس
 Ǌمن نفس ǉاللحظة في الواقع حرجة جدا، فسيوف . أغلى عند ǉولقد كانت هذ

 Ǌولو أن أحدهم نظر تكاد تكون على رقبتيهماأعداء النبي المتعطشين لدمائ ،
لقد كان من . داخل الƺار لكان النزيالن قد مزقا إرباŹرآǉ إلى قدميǊ لكان 

الممكن في مثل هذا الموقف أن يƺوص أشجع القلوب، وأن يزلزل الرعب 
Źلقد كان الموت يحدق في وجهيهما ولم يكن ثمة إلى فرار  . أشد العقول ثباتا

ومع ذلك، حتى . من سبيل، وال إلى حماية يبسطها عليهما أي كائن أرضي
ǉ الساعة العصيبة من العجز المطلق فƎن قلب النبي الكريم كان في  في هذ

 بفضل إيمانǊ السامي –فƎنǊ . سكينة تامة ولم تتطرق إليǊ ذرة من خوف
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الذي ال نظير لǊ وثقتǊ التامة بالعون من اŸ القادر على كل شيء، الحافظ 
ال ":  راح يهدƏ من القلق والمخاوف لدǎ صديقǊ، قائالŹ لǊ–من كل سوء 

وبالتأكيد لم يكن ممكناŹ أن تكون هذǉ الكلمات صوتاŹ من  ." تحزن إن اŸ معنا
Ǌكما كان الشأن مع النبي الكريم، ما كان  . داخل ،Ćن قلب كائن بشري فانƎف

ليستطيع أن يبقى رابط الجأƫ إلى هذا الحد في مالبسات تنذر بخطر جد 
لصوت العلوي، من اŸ، إنها لم تكن صوتاŹ من داخلǊ، وإنما كانت ا. وشيك

Ǌقلب ابتلي في سبيل Ƴمن رو Źومهدئا Źالجميع، جاء مواسيا Ǌإل . Ÿومن، غير ا
العليم بكل شيء، كان يمكن أن ينبƐ بأنǊ في ذات اللحظة التي يوشك فيها  

Þنهم يحبطونƎاألعداء أن ينجحوا في خططهم الشنيعة ف 

 :الǊجرƋ Ɣلى المدينة

 بكر ي كان عبد اŸ بن أب.م في غار ثورمكث سيدنا محمد ثالثة أيا 
 بكل ما كان يحدث في مكة خالل هذǉ الفترة، كما كانت أسماء بنت ايخبرهم

أما عامر بن فهيرة خادم أبي بكر .  الطعام في الƺار اأبي بكر تحمل إليهم
إذ يرعى قطيعǊ من الماعز يسوقǊ إلى مدخل الƺار ويحلب الماعز  فكان 

أخيرŅا، بعد أن كفŮ البحث عنهما، وانقشعت الƺمامة، و. ليسقي نزيلي الƺار
. انطلق النبي الكريم وصاحبǊ في اليوم الرابع مستأنفين هجرتهما إلى المدينة

 يركب عامر خلف أب. واتخذا عبد اŸ بن أريقط، ولم يكن مسلماŹ، دليالŹ لهما
ستراحة، شتد الحر توقفوا من أجل االاعندما . بكر وسار الجميع إلى المدينة

 لقي عليهاوبسط عباءتǊ  لكي يستفي ظل صخرة فنظف أبو بكر األرض 
بدوياŹ  بكر ووجد أب. الرسول الكريم، ثم ذهب بنفسǊ لكي يبحث عن طعام

 ،ǉفي حلبيرعى معيز Ǌثم حلب اللبن ونظف حلمات العنزة ها،  إحدافاستأذن
يم، فلقد   في وعاء نظيف وغطاǉ بقطعة من القماƫ وحملǊ إلى الرسول الكر 

 Ÿللنظافةكان أصحاب رسول ا Ǌشدة حب Źيدركون تماما. 

 :مƯاردƔ سراƽة للرسوü الكريم

أعلنت قريƫ أن من ينجح في القبض على الرسول الكريم يحصل   
 ǉعلى مكافأة قدرها مائة ناقة، وكان من بين من أراد الحصول على هذ

 من ثالثة  اŹأǎ ركب رولذا فعندما سمع أن رجالŹ. المكافأة سراقة بن مالك
وذهب جواداŹ سريعاŹ أشخاص يتجهون إلى المدينة حمل درعǊ وامتطى 

 جوادǉ تعثر  إال أن. وكان سراقة رجالŹ متين البنيان. لمالحقة هذا الركب
وهو في طريقǊ إلدراك الركب ووقع على األرض، فأراد استشارة اǓلهة 
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في ذلك  (عادة العرب كالتي يستقسم بها خرج قداحǊ أفيما هو مقدم عليǊ ف
في مثل هذǉ الظروف، فخرج السهم الذي ال يبشر بالخير من متابعة  ) الوقت

المطاردة، ولكنǊ لم يكترث بذلك واستأنف مطاردتǊ للرسول الكريم، فتعثر 
Ǌللمرة الثانية وخرج أيضا السهم الذي يكره ǉفاستمر رغم ذلك في . جواد

رعة حتى اقترب جدا من النبي المطاردة وامتطى جوادǉ وأخذ يعدو بǊ بس
قوائمǊ هذǉ المرة في رمل وكاد أن يطلق سهامǊ عليǊ فتعثر جوادǉ وغاصت 

 :عندما حدث ذلك قال سراقة كما قيل حول هذǉ الواقعة فيما بعد. عميق
ومن ". أيقنت في ذلك الوقت أن رسالة سيدنا محمد مقدر لها أن يعلو شأنها"

قترب منǊ وهو في اي قتل سيدنا محمد، وثم قرر سراقة التخلي عن رغبتǊ ف 
شدة الندم، ثم أخذ يتوسل إلى النبي في الصفح عنǊ وفي عدم معاقبتǊ على ما    
 اŹفعل عندما يملك أمر الناس جميعا، ولقد أعطى الرسول الكريم لǊ تعهد

Ǌإ ثم قال سيدنا محمد لسراقة قبل أن يرحل ١.كتابيا بذلك بناء على طلب Ǌن
 رائعة اكانت هذǉ رؤي. ي يلبس فيǊ سوار كسرǎ ملك فارسسيأتي اليوم الذ

 جدا عن قدرة  اŹ بعيداŹلحدث سوف يحدث بعد ستة عشر عاما، وهو يعتبر حدث  
لقد تلقى .  من الموت ذاتها، خاصة لمن يحاول أن ينجو بحياتǊبشرتخيل أي 

سيدنا محمد هذا النبأ السعيد بأن المسلمين سوف يسيطرون على مملكة 
 ǎالحالة من العجزوهكسر ǉتتأرجح مهددة بالموت، و في هذ Ǌلقد . وحيات

 في زمن خالفة عمر بن الخطاب، فلقد دعا عمر بن  اتحققت فعال هذǉ الرؤي
ǎسوار كسر Ǌالخطاب سراقة عندما سقطت المدائن عاصمة الفرس، وألبس . 

 :الوحي الǎƤ أدى Ƌلى مواساƔ الرسوü الكريم

 بǊ الرسول الكريم في خضم األخطار إن الثبات العجيب الذي تحلى 
البالƺة إنما كان راجعاŹ إلى الوحي اإللهي الذي نزل عليǊ على فترات وثبت  

وكان مواساةŹ أخرǎ لǊ ما أوحى إليǊ وهو في طريق  . فؤادǉ على اإليمان
ل رŊبŎي ِإنŊ الŮِذي فŽَرَض َعلŽيńَك الƅقſرńآَن لŽَرادŋَك ِإلŽى َمَعادĆ قſ ":هجرتǊ إلى المدينة

Ćِبينŋم ĆالŽَو ِفي َضلŃه ńَوَمن ǎَدŃهƅَمن َجاء ِبال ŃمŽلńعć٨٥ : ٢٨القرآن، " (.أ  .(
كان سيدنا محمد يعلم . والحقيقة أن الهجرة بالنسبة لǊ لم تكن شيئاŹ غير متوقع

فع شأنǊ في مكان تمن قبل أن عليǊ أن يƺادر مكة، وأن اإلسالم سوف ير 
ما من التنبؤات ا المكان، ولقد جاء في القرآن آخر، ولكنǊ لم يكن يعلم هذ

وعندما بلƺت المعارضة الشديدة لǘسالم  . يشير إلى ذلك أكثر من مرة

 
بأسرƳ  الوحي اإللهي   أن يكتب  من أجل   ةحبرمكان الرسول الكريم يحتفظ دائما معǊ بقلم و      ١

 . ما يمكن من يعهد هو إليǊ بذلك  
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اإلسالم  أن  العجز أعلن للمǖذروتها وأصبح سيدنا محمد في أقصى حاالت 
، إن    مهما بلƸ أعداء اإلسالم في معاداتهم لǊ  ينتصر على المدǎ البعيدالبد أن
قصص تحكي لنا عن األنبياء السابقين د في القرآن الكريم من ما ورمعظم 

والمعارضة التي تعرضوا لها أثناء حياتهم، ثم النجاح الذي حققوǉ في 
نزل على الرسول الكريم في هذǉ الفترة العصيبة، ولقد عملت هذǉ قد  ،النهاية

رأǎ سيدنا محمد . القصص على مواساتǊ ومساعدتǊ في تخطي هذǉ الفترة
ولم إلى مكان مثمر وخصيب، قد هاجر  قبل هجرتǊ بفترة قليلة أنǊ ارؤيفي 

 . بحدائقهامشهورة إال المدينة التي مازالت يكن هذا المكان

كان المسلمون األوائل يعلمون تماما أن اإلسالم سوف يزدهر بعد   
وعلى ذلك فلقد كانوا ينظرون إلى هذا الحدث على أنǊ بداية جديدة . الهجرة
إلسالمي، ولذا يبدأ التقويم اإلسالمي كما أشير من قبل من وقت هجرة  للدين ا

الرسول الكريم إلى المدينة وليس من وقت نزول أول وحي على النبي وهو  
 الرسول الكريم ذروتǊ، عجزولقد جاءت الهجرة بعد أن بلƸ . في غار حراء

يد اŸ ولذا فƎن القرآن الكريم يشير إلى هذا الحدث كدليل على حقيقة أن 
وجاء  . كانت وراء اإلسالم وتعمل على مساندتǊ وعلى ضمان نجاحǊ الساحق

 الرسول الكريم في أشد قد أيŊدأن اŸ تعالى يؤكد في القرآن الحكيم ما 
 أهل مكة كان عليǊ أن يهرب من مكة هو وإذ لم ينصرǉ ،لحظات العجز

 غار ثور ولقد لجأ االثنان إلى). ٤٠ : ٩القرآن، ( فقط  واحدوصاحب
 ا لم يصبحا في مأمن في ذلك الƺار نظرا لمطاردة قصاص األثر لهماولكنهم
 قام  . وخشي أبو بكر أن يكوناŹ قد أĈخذا على حين غرة، مدخل الƺارحتى 

إن   . التخف: "قائالŹ لǊ صاحبǊ، بمواساةسيدنا محمد في هذǉ اللحظة الحرجة 
الرسول الكريم الراسخ   يعتبر إيمان . ولن يتخلى عنهم أبدا."  اŸ معنا

أن اŸ تعالى يساعدǉ دائما السر وراء الشجاعة التي تحلى بها في بوالمتأصل 
فلم يكن سيدنا محمد ينطق بأي كلمة يأس أو قنوط . أحلك وأصعب الظروف

أو فزƳ في أصعب األوقات، كما كان قلبǊ يمǉǖ دائما األمل أثناء أخطر  
وهو في هذا " إن اŸ معنا  : " قة ولقد أخذ يردد بكل أمل وث. المواقف

 في يكتشفون مكانهما وهما مختبئانالموقف العصيب، عندما كاد الكافرون 
 . غار ثور

وطوال الفترة المكية، التي زادت عن ثالث عشرة سنة، كان على      
الرسول الكريم أن يعمل لنشر اإلسالم في مواجهة أشد المعارضات مرارة، 

Űبفك Ǌيهاالتي كانت تطبق علي . Ćالروحية إلى تكوين ثالثمائة Ǌت قوتŊولقد أد
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Ǌواحدة في إيمانهم ب Źوال لحظة Źمن عمالقة الروحانية، لم يتذبذبوا مطلقا .
ووقفوا إلى جانبǊ رغم ألوان العذاب الرهيبة ولم يحملهم توديعهم بيوتهم 

 Ǌيير التي أحدثها في الفترة ال. وأمالكهم على التخلي عنƺقصيرة إن ظاهرة الت
البالƺة ثالث عشرة سنة، رغم المقاومة الموحدة من األمŊة بأسرها، قد 

، الذي يرسم فيما "Muir"" موير"انتزعت لǊ اإلعجاب، حتى من ناقد مثل 
Ǌيلي صورة وصفية أدبية مختصرة لصحابت: 

 انقسمت مكة في فترة قصيرة جدا بسبب هذǉ الحركة الرائعة إلى  " 
معارضةŹ مستميتة دون  ارض اǓخر حزبين، وأصبح كل حزب يع

القبائل واألسر في  عالقات اعتبار للسمات التي كانت تتميز بها 
بروح صبر تحمل المؤمنون خالل هذǉ الفترة االضطهاد . الماضي
فƎنǊ يمكن أن رأوا أن من الحكمة عمل ذلك، ورغم أنهم ، وتسامح

 ال –رأة إن مائة رجل وام. ينسب إليهم مجاناŹ شرف التسامح النبيل
 وإنما هم قد تركوا  –مجرد أنهم يتخلون عن عقيدتهم السابقة   

 هذǉ العاصفة أديارهم وبحثوا عن مأوǎ لهم في الحبشة حتى تهد
ثم هاجر عدد كبير . الشرسة ضدهم، وذلك من أجل تمسكهم بدينهم 

منهم مع النبي الكريم إلى المدينة المنورة تاركين مكة، هذǉ المدينة 
هي  بها الكعبة المشرفة التي توجدحبونها كثيرا، والتي التي كانوا ي
ولقد تسبب هذا السحر .  أقدس بقعة على وجǊ األرضبالنسبة إليهم

ن أو ثالث يالعجيب الذي يوجد في هذǉ الحركة الرائعة خالل سنت
 جعل أهل المدينة يستقبلون المهاجرين بلهفة ويعتبرونهم فيسنوات 

اد للدفاƳ عن النبي وأصحابǊ حتى  خوة لهم ويصبحون على استعد إ
 عن بعث اŹكان اليهود يرددون في آذان أهل المدينة قصص. الموت

نبي، ولكنهم لم يكونوا يكترثون بهذǉ القصص حتى سمعوا عن  
التي تحرك الروح، الصفات الشخصية الكريمة للنبي العربي، 

ن  يمكو. حياة جديدة جادةفجأة ون أ يفيقون من سباتهم ويبدأوا فبد
 األيات  ن فيوصف السمات النبيلة التي يتحلى بها المؤمنأن نجد و

 :الكريمة التالية من سورة الفرقان

" ŃمŃَبهŽاطŽا خŽا َوِإذŹنńِض َهوńرćأƅى الŽوَن َعلſشńِذيَن َيمŮَمِن الńحŊالر Ńَوِعَباد
 ".الƅَجاِهلſوَن قŽالſوا َسلŽامŅا
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 "ƅِرفńا اصŽنŊوَن َربſولſِذيَن َيقŮاَن َوالŽاَبَها كŽَعذ Ŋَم ِإنŮاَب َجَهنŽا َعذŮَعن 
 ".ِإنŮَها َساءتƅ مŃسńتŽقŽرŌا َومŃقŽامŅا. غŽَرامŅا

 ".َوالŮِذيَن ِإذŽا أćنفŽقſوا لŽمń يŃسńِرفſوا َولŽمń َيقƅتſرŃوا َوكŽاَن َبيńَن ذŽِلَك قŽَوامŅا" 

 "Žَر َولŽا آخŅهŽِإل ǊِŮوَن َمَع اللŃعńا َيدŽِذيَن لŮَوال ŃǊŮَم اللŊِتي َحرŮَس الƅفŮوَن النſلſتƅا َيق
 ".ِإلŮا ِبالƅَحقŰ َولŽا َيزńنſوَن َوَمن َيفƅَعلċ ذŽِلَك َيلƅقŽ أćثŽامŅا

 ".َوالŮِذيَن لŽا َيشƅَهدŃوَن الزŋوَر َوِإذŽا َمرŋوا ِباللƅƺŮِو َمرŋوا ِكَرامŅا" 

 "ńِهمŎَياِت َربƉوا ِبŃرŰكſا ذŽِذيَن ِإذŮاَوالŹَيانńمŃا َوعŌمŃَها صńيŽوا َعلŋَيِخر ńمŽل ." 

َوالŮِذيَن َيقſولſوَن َربŊنŽا َهبń لŽنŽا ِمنń أćزńَواِجنŽا َوذſرŎيŊاِتنŽا قſرŊةŽ أćعńيŃنĆ َواجńَعلƅنŽا " 
 ".ِللƅمŃتŮِقيَن ِإَمامŅا

توضح هذǉ اǓيات من القرآن الكريم ومئات غيرها الصفات التي  
ن، وال يمكن القول في الحقيقة إنها صورة خيالية،  وؤمنيتميز بها الم

ولذا فهذǉ اǓيات عملت  . ن يتحلون بحق بكل هذǉ الصفات النبيلةوفالمؤمن
كانت القوة الخارقة  . على تقديم وصف حقيقي لحياة أصحاب الرسول الكريم 

في شخصية سيدنا محمد الفريدة السبب في إحداث هذا التحول المذهل في  
لقد استطاƳ في فترة قصيرة جدا رفع شأن أخالق مئات األشخاص  الناس، ف

 أ الذين كانوا ينƺمسون في الرذيلة والمعتقدات الخرافية، ويميلون إلى أسو
. ي وأفظع العادات االجتماعيةزن بأغالل الخ يأشكال الوثنية، كما كانوا مقيد
بمبادƏ  جديدة في حياتهم وجعلهم يتمسكون اŹلقد أحيا الرسول الكريم روح

الحق والفضيلة وعمل الخير لǔخرين، وعندما اكتسبوا كل هذǉ الصفات  
لتخلي عنها أبدا مهما صادفهم من متاعب  لالحميدة أصبحوا غير مستعدين 

كما غرس فيهم اإلحساس بكرامة اإلنسان والشعور بالمسؤولية، . وصعاب
 . وتعتبر هذǉ السمات من أفضل سمات اإلنسانية 

 :جديدالǊƴد ال

 الرحلة إلى المدينة في ثمانية أيام، بينما ومن رافقǊسيدنا محمد  أتم 
ولقد وصلوا إلى المدينة في  . حد عشر يوماأتأخذ هذǉ الرحلة في العادة 

  ٢٨الثاني عشر من ربيع األول في العام الرابع عشر من الدعوة، الموافق 
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 من مكة قد  كانت أنباء هجرة الرسول الكريم. ميالديةال  ٦٢٢ سنة ومن يوني
هم في غار ثور لمدة ئوصلت إلى أهل المدينة، ولكن لم يعلم أحد بأمر اختبا

ومن ثم . ثالثة أيام، ولقد كانت المدينة كلها تنتظر وصول النبي بلهفة وترقب
كانوا يخرجون كل صباح إلى طريق مكة ليترقبوا ظهور نبيهم ويرجعون 

ا هذǉ الساعات الطويلة من عندما يحل الظالم إلى ديارهم، ثم انتهت أخير
االنتظار بظهور الضيف العزيز عليهم في األفق على بعد ثالثة أميال من 

كان  . المدينة في مكان يعرف بقباء، وتعتبر قباء ضاحية من ضواحي المدينة
يقطن قباء في ذلك الوقت عائالت من األنصار، ومن أشهر هذǉ العائالت  

ل الكريم دعوتǊ وتوقف في قباء قبل   الذي قبل الرسوعائلة عمرو بن عوف،
عندما علم أهل .  كما كان يقيم بها أيضا عدد من المهاجريندخولǊ المدينة

المدينة بوصول سيدنا محمد إلى قباء ذهبوا إليها في جماعات كبيرة وذلك  
مكث سيدنا محمد أربعة عشر يوما في قباء، . ة قائدهم المعظŮممن أجل مقابل

كما تم بناء أول مسجد  . بن أبي طالب في هذا المكانولقد حضر إليǊ علي 
أشار القرآن  .  عرف بمسجد قباءوهو الذيفي اإلسالم في هذǉ الضاحية،  

لćŽَمسńِجدņ أĈسŎَس َعلŽى  : " سورة التوبة:السورة التاسعة الكريم إلى هذا المسجد في 
Ǌِوَم ِفيſقŽن تćأ ůَحقćأ Ćمńِل َيوŊوćأ ńِمن ǎَوƅقŮولقد شيد). ١٠٨ : ٩لقرآن، ا" (...الت 

 بنائين  سيدنا محمد وأصحابǊ بأيديهم هذا المسجد، ولقد عمل الجميع مثل أي
التي وبعد بناء هذا المسجد دخل الرسول الكريم المدينة . وعمال عاديين

خرج الجميع لمقابلة سيدنا محمد وهم . اكتست تعبيراŹ عن االبتهاج الشديد
لنساء تتƺنى في جماعات بأبيات من الشعر  ثيابهم، وأخذت اأزهى يرتدون 

من فوق أسطح المنازل من أجل الترحيب بهذا الضيف العزيز، ولقد كان  
أرخى  . ن على إقامة الرسول الكريم في منزلهميالجميع في المدينة متلهف

سيدنا محمد زمام دابتǊ وتركها تتخذ طريقها وحدها، وقال للحشود التي 
Ǌمتلهفة علي Ǌسوف يستقر  كانت تحيط ب Ǌنها مأمورة، وأنƎخلوا سبيل الناقة ف 

ǉاستمرت الناقة في طريقها حتى وصلت . في المكان الذي سوف تتوقف عند
 . أيوب ثم توقفتيأمام منزل أبخالء إلى 

ǅالمسلمي ǅبي Ʋجم ǎƤال ƅاإلخا: 

يتيمين، ولقد مملوكاŹ لƺالمين كان الفناء الذي توقفت عندǉ الناقة  
ول الكريم هذا المكان بدون مقابل ولكنǊ رفض ذلك وأصر على الرسعرضا 

وكان أول عمل قام بǊ الرسول الكريم بعد ذلك هو . على أن يدفع ثمنǊ كامال
إقامة المسجد النبوي، وساهم سيدنا محمد وكل أصحابǊ بأيديهم في هذا  
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فلقد رغب الجميع بشدة في المشاركة في هذا العمل الجليل، وذلك . البناء
 Ǌنون ألنƺشرف كبير لهم أن يعملوا إلى جانب النبي الكريم، وأخذ الجميع ي

". ةاللهم ال عيƫ إال عيƫ اǓخرة، فاغفر لǖنصار والمهاجر: " وراء النبي 
Ǌ من الطوب اللبن والطين  ان جدا، فلقد كانت جدراŹكان هذا المسجد بسيط

ا فلقد كانت وسواريǊ من جذوƳ النخيل وسقفǊ من جريد النخيل وأوراقǊ، ولذ
مياǉ األمطار عندما تهبط تكسو أرضيتǊ بالوحل، ولحل هذǉ المشكلة كانوا 

وتم بناء حجرات مسقوفة في جانب هذا  . يƺطون أرضية المسجد بالحصى
المسجد إلقامة من ليس لǊ عائلة أو منزل، وعرف من أقاموا بهذا المكان   

 فحسب، بل كان لم يكن هذا المسجد مكان ألداء الصلوات. بأصحاب الصفة
 Ǌن  يتم بناء حجرتكما . جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم اإلسالم وتوجيهات

 .      إلى جانب المسجد من أجل أهل بيت رسول اŸ صلى اŸ عليǊ وسلم

لم يكن المسلمون يستطيعون الصالة في جماعة علنا وهم في مكة  
ا ذهبوا إلى المدينة  نظرا لتعرضهم لالضطهاد من قبل قريƫ، ولكنهم عندم

ولقد . أصبحوا يعيشون في أمان ويستطيعون أن يمارسوا صالتهم في جماعة
تبعوا في بداية األمر أساليب عديدة من أجل دعوة المسلمين إلى الصالة في ا

 - يردد هذǉ الكلمات  رجالŹاثم رأǎ عمر بن الخطاب في رؤي. أوقات محددة
 إلى   -Ǌ إال اŸ، أشهد أن محمدا رسول اŸ اŸ أكبر اŸ أكبر، أشهد أن ال إل

وبعد ذلك . اذان، فحكى لسيدنا محمد في اليوم التالي هذǉ الرؤيآخر كلمات األ
 ا، فقال النبي إن هذǉ الرؤيارأǎ أحد أصحاب رسول اŸ نفس هذǉ الرؤي

ذان   كلمات األاحق، ولذا قرر أن تكون هذǉ الكلمات التي جاءت في الرؤي
نǊ عندما ترك سيدنا محمد قباء ودخل المدينة أدǎ إكن القول ويم. للصالة

 .  المسلمون أول صالة جمعة جماعة

. تجǊ سيدنا محمد لمشكلة المهاجريناعندما تم تنظيم عملية الصالة  
كان معظم المهاجرين يعيشون في مكة في رغد من العيƫ، ولكنهم تركوا 

ولذلك كان عليǊ أن يعمل . دينةكل أموالهم وممتلكاتهم عندما هاجروا إلى الم
 ئاŹعلى المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار، ويعتبر ما فعلǊ الرسول الكريم شي

نصاري، اثنين مهاجر وأفلقد آخى بين كل .  في تاريخ العالم أجمعاŹفريد
  نبيالŹاŹ وشعوراŹخلقت هذǉ المؤاخاة حب. وأصبح لكل مهاجر أƢ من األنصار

أخذ كل .  في األنصار والمهاجريناŹ رائعاŹ انطباعبين الجميع، كما تركت
شخص من األنصار أحد المهاجرين ليقيم معǊ في بيتǊ وتقاسم معǊ بالتساوي  

كان األنصار مزارعين، ولذا أرادوا . كل شيء المنزل والمتاƳ والبضائع
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 اŹن تجارواقتسام أراضيهم بالتساوي مع إخوانهم الجدد، ولكن كان المهاجر
ومن أجل حل هذǉ المشكلة قرر األنصار أنهم . هم دراية بالزراعةوليست لدي

سوف يقومون بكل األعمال الخاصة بالزراعة بأنفسهم ثم يقتسمون اإلنتاج  
ن عالقة األخوة بين المهاجرين  إويمكن القول باختصار . مع المهاجرين

 واألنصار أصبحت قوية جدا وربما أقوǎ من العالقة التي توجد بين األشقاء
 أخوǉ في  ولكنأخوǉ الشقيق ال كما كان الشخص الذي يموت يرثǊ . أنفسهم

اإليمان، ولكن تم نسخ أمر التوريث فيما بعد وأصبح بين األخوة األشقاء كما 
 ).٧٥ : ٨القرآن، . (جاء في القرآن الكريم في سورة األنفال

وهكذا كانت هذǉ هي الروح الحقيقية للتضحية التي جمعت بين  
 والمهاجرين، والتي تدل على مدǎ كرم وحب األنصار للمهاجرين، األنصار

ومن الجدير بالذكر أن المهاجرين لم يستƺلوا هذا العطف للحصول على أي  
ومما يدل على عدم استƺالل المهاجرين كرم األنصار أن عبد   .١مزايا

Žمن األنصار نصف ما يملك شك ǉأخو Ǌالرحمن بن عوف عندما قدم ل ǉر
 Ǌعلى كرم Ǌعلى الطريق إلى السوق لكي فقط الشديد، ثم طلب من Ǌأن يدل

يتدبر أمور معيشتǊ، ولقد استطاƳ في مدة قصيرة جدا كسب مبالƸ كبيرة 
ولم يكن عبد الرحمن الوحيد من المهاجرين الذي فعل .  أعمالǊتوازدهر
 الذين لم يتوفر لهم المال لكي يتاجروا فيǊ فلقد عملوا كحمالين  اذلك، أم

  مناŹيين، وبذلك لم ينفقوا فقط على أنفسهم ولكنهم كانوا يوفرون جزءعاد
ولقد كان هذا المال يستخدم من أجل .  ويقدمونǊ إلى بيت المالأجورهم

تجارة قد ازدهرت و. الصرف على تحسين أحوال المجتمع اإلسالمي الجديد
 من    إلى حد أن قوافل بعض التجار كانت تتكونازدهارŅا كبيرŅاالمهاجرين 
ولكن كانت األحوال المالية للمسلمين في بعض األوقات سيئة  . سبعمائة ناقة

جدا لدرجة أن الرسول الكريم عندما حضر إليǊ أحد الضيوف ولم يجد أي 
.  استضافتǊ عندǉة طلحة أحد الصحابيشيء يقدمǊ لǊ في بيتǊ، طلب من أب 

في منزلǊ يكفي وعندما ذهب هذا الصحابي إلى بيتǊ وجد أن الطعام الموجود 
 النور في المنزل وقدم  أبالكاد أطفالǊ، وللخروج من هذا الموقف المحرج أطف

ن كان يجب اذلالطعام الذي لديǊ إلى الضيف فقط، أما طلحة وامرأتǊ ال 
فلقد أخذا يحركان أيديهما وفَميńهما ليوهما الضيف أنهما ǉ ا أن يجالساعليهم
 . للضيف، فƎن األسرة كلها بقيت جائعةوإذ كان الطعام بالكاد كافياŹ. يأكالن

 
١ "        ƅواŃَصرŽنŊو ƅِذيَن آَوواŮَوال Ǌِƃِفي َسِبيِل الل ńِسِهمſنفćَوأ ńَواِلِهمńمćِبأ ƅواŃَوَجاَهد ƅواŃَوَهاَجر ƅواſِذيَن آَمنŮال Ŋِإن

  Ćضńَبع Ńِلَياءńوćأ ńمŃهŃضńـِئَك َبعŽلńوĈ٧٢ : ٨القرآن، " ( ...أ .( 
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ولكن عمل المسلمون بجد ونشاط حتى تƺير الوضع تماما وبدأ  
وعلى الرغم . عصر جديد من الرخاء، ومن ثم عاƫ المسلمون حياة مريحة

من هذا التƺير الكبير في مستوǎ العيƫ فلقد كانوا يتصرفون على نحو  
ا يعانون من الفقر والتقشف، كما فلم يتذمر المسلون أبدا عندما كانو. رائع

ƫفلقد كانوا يصرفون . أنهم لم يبذروا عندما أصبحوا في رغد من العي
أموالهم في سبيل اŸ من أجل مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين  
واليتامى وأهل الصفة، هؤالء الذين كانوا ال يشƺلهم أثناء النهار إال تلقي 

وفي . ا محمد ويقضون الليل في الصالة والتعبدتعاليم اإلسالم وأحاديث سيدن 
ن  وأثناء كل ذلك بدأت تعاليم اإلسالم تنتشر في العالم كلǊ، وأخذ الصالح

الذين يحملون لواء اإلسالم يذهبون إلى مختلف البلدان ويعظون الناس في  
ومن أشهر هؤالء الصالحين أبو هريرة الذي وصل إلينا . كل أنحاء العالم
ولم يكن لهؤالء أي  .  كبير جدا من أحاديث سيدنا محمدعن طريقǊ عدد

ويذكر أن . مورد رزق ولذا فلقد كان أغنياء المسلمين يدعونهم للطعام عندهم
 . أحياناŹ وحدǉ كان يدعو حوالي ثمانين ضيفا للطعاماŹسعد

 :مƴاǉدƔ بيƽ ǅباüƏ مختلƻة

دينة كان ثالث أمر وجǊ سيدنا محمد اهتمامǊ لǊ عندما هاجر إلى الم
شكل . هو خلق عالقات ودية بين مختلف القبائل التي تعيƫ في المدينة 

اليهود في ذلك الوقت قوة ال يستهان بها في المدينة، ولقد كانوا متحالفين مع 
 ǉقبائل األوس والخزرج، كما كان لهم دور في الحرب المميتة بين هذ

دة خاصة بهم نظرا يعتبر اليهود من ساللة العرب، ولكنهم شكلوا وح . القبائل
بنو : هيالعتناقهم الدين اليهودي، ولقد كانوا ينقسمون إلى ثالثة قبائل، 

ن للمدينة وهم األوس وأما السكان اǓخر. قينقاƳ، وبنو النضير، وبنو قريظة
 يولقد كان األوس متحالفين مع بن. والخزرج فلقد كانت بينهم حرب مستمرة

 بعد أن دخل عدد كبير من األوس  النضير، ولكنيقريظة والخزرج مع بن
. والخزرج في اإلسالم قرر سيدنا محمد عقد معاهدة بين المسلمين واليهود  

 :ونوضح فيما يلي البنود الرئيسية لهذǉ المعاهدة

 . يجب على اليهود والمسلمين العيƫ كشعب واحد: أوال

مور لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، وال يحق ألي طرف التدخل في أ: ثانيا
 . دين الطرف اǓخر
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الحرب مع ييجب على كل طرف مساعدة الطرف اǓخر في حالة  : ثالثا
  Əوليس الباد Ǌعلي ǎطرف ثالث، شريطة أن يكون هذا الطرف معتد

 . بالعدوان

 . ن االتحاد معا في حالة االعتداء على المدينةييجب على الطرف: رابعا

 . الطرفيند مشاورة عقد أي اتفاقية سالم إال بععدم يجب : خامسا

 . يحرم سفك الدماء في المدينة ألنها مكان مقدس للطرفين: سادسا

يجب الرجوƳ إلى سيدنا محمد كحكم نهائي في حالة حدوث أي : سابعا
Ƴنزا. 
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" Ŋوا َوِإنŃِلمſظ ńمŃهŮنćوَن ِبأſلŽاتŽقŃِذيَن يŮِذَن ِللĈأ

ņِديرŽقŽل ńِرِهمńصŽى نŽَعل ǊَŮوا  . اللŃِرجƅخĈِذيَن أŮال
ِمن ِدَياِرِهمń ِبŽƺيńِر َحقŭ ِإلŮا أćن َيقſولſوا َربŋنŽا 

ńاَس َبعŮالن ǊِŮالل Ńعƅا َدفŽلńوŽَول ŃǊŮم اللŃَضه
 ŻَواتŽَوَصل ņَوِبَيع Ńَصَواِمع ƅَمتŎدŃهŮل Ćضńِبَبع
 ŹِثيراŽك ǊِŮالل Ńمńِفيَها اس ŃرŽكƅذŃي Ńَوَمَساِجد
  ōِويŽقŽل ǊَŮالل Ŋِإن ŃǉŃرŃَمن َينص ŃǊŮالل ŊَرنŃَينصŽَول

ņ٤٠ – ٣٩:  ٢٢        ".َعِزيز 
 

 :ƷزوƔ بدر

لمدينة بعد بدأ المسلمون في ممارسة شعائرهم الدينية في ا 
وا يتعرضون أاستقرارهم فيها، ولكن لم يمض وقت طويل حتى بد 

ذان في كل مكان لقد بنوا المساجد وأصبح يسمع صوت األ. للمضايقات
ن الكراهية ضد اإلسالم قد توقفت إلى  إبحرية، ولكن مع ذلك ال يمكن القول 

ل جدران فبينما كان المسلمون يتمتعون بممارسة شعائرهم بحرية داخ. األبد
كما استمرت . المدينة، كانت نفس نيران الحقد تشتعل في قلوب أهل مكة

العداوة التي كانت بين أهل مكة والمسلمين في النمو بصورة كبيرة وعلى 
ن  يولقد ذكرنا من قبل كيف حرصت قريƫ على تتبع المسلم. مدǎ أوسع

 وصل الذين هاجروا إلى الحبشة حتى ال تتركهم يعيشون في سالم، ولقد 
األمر إلى تتبعهم إلى قصر النجاشي من أجل محاولة استعادتهم إلى مكة   

وا أواǓن استقر سيدنا محمد وأصحابǊ في المدينة، وبد. والتخلص منهم نهائيا
 ويعيشون في أمن وسالم، لذا كان على قريƫ محاولة  اŹيكتسبون قوة ونفوذ
 .منع ذلك بأي طريقة

لشخصيات في المدينة، كما كان يتمتع  كان عبد اŸ بن أبي من أهم ا 
بنفوذ كبير فيها، ولقد كان أهل المدينة قبل هجرة الرسول الكريم إليها 

ولكن تخلى بالطبع أهل المدينة بعد وصول . يفكرون في جعلǊ ملكا عليهم
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  ǉواتخاذ Ǌذلك إلى إشعال نيران غيرت ǎالفكرة، ولقد أد ǉالنبي الكريم عن هذ
استƺلت قريƫ حقد عبد اŸ بن أبي على   .  المسلمين تجاǉاŹ عدائياŹموقف

المسلمين وبدأت تحرضǊ على طردهم من المدينة، ولكن كان عدد كبير من    
 Ǌقد دخلوا في اإلسالم، ومن ثم يمكن أن تؤدي أي محاولة من Ǌرجال قبيلت
للتصدي للرسول الكريم إلى إشعال حرب أهلية بين أهل عشيرتǊ ولذا فلقد  

 ǉبن أبي عملت  . الفكرة جزئياتخلى عن هذ Ÿمع عبد ا ƫعندما فشلت قري
كانت قريƫ تعتبر . على تحريض أهل األراضي التي تقع بين مكة والمدينة

ولة عن حراسة الكعبة الشريفة، ولذا فلقد كانت كل قبائل الجزيرة ؤالمس
Ņاالعربية تكن لها احترامŅكما كانت في وضع يسمح لها بممارسة ا شديد ،

ومن ثم نجحت في شن حملة شرسة على المسلمين . ا على كل القبائلنفوذه
ن بأعدائهم من كل يوتحريض كل القبائل ضدهم، فأصبح المسلمون محاصر 

فعبد اŸ بن أبي أخذ يثير معارضة قوية . جانب، حتى داخل المدينة نفسها
ضدهم في المدينة، كما قام بتحريض غير المسلمين وحثهم على عداوتهم،  

نǊ على  إويمكن القول .   كان لزاما على المسلمين الدفاƳ عن أنفسهملذا
الرغم من المعاهدة التي كانت بين المسلمين واليهود فلم يكن الرسول الكريم 

ع الوثوق بهم، كما كان عبد اŸ بن أبي على استعداد لالتحاد مع أعداء   ييستط
نفسهم وبتأمين أمنهم  المسلمين، لذا فلقد كان عليهم االهتمام بالدفاƳ عن أ

ولقد كان المسلمون يتوقعون الهجوم عليهم في أي لحظة من  . وسالمتهم
 .          الخارج، كما كانوا يتوقعون الخيانة من الداخل

بدأت قريƫ في إرسال بعض السرايا الصƺيرة من أجل النهب  
 والسرقة، ولقد كانت هذǉ السرايا تطوف المدينة وضواحيها وتسرق الجمال

عمل ذلك في الحقيقة على إثارة المسلمين إلى درجة أن  . من المراعي
المهاجرين كانوا يريدون بشدة في ذلك الوقت أن تسنح لهم الفرصة إلثارة 

ستعد المسلمون تحسبا ألي ا. المشاكل والعمل على نشر اإلسالم بالسيف 
ر  جدا، ومن ثم أصبح عليهم الحذاŹهجوم على المدينة، فالوضع صار حرج
ثم نزل الوحي على سيدنا محمد . من أي محاولة لهدم اإلسالم والمسلمين

كانت كلمات القرآن الكريم في هذا الصدد  . بالقتال من أجل الدفاƳ عن النفس
 عن  اإلشاعات وواضحة جدا، وتستحق أن يهتم كثيرا بها النقاد ومروج

قد جاء في  فل. اإلسالم، والذين يرددون دائما أن اإلسالم نشر بحد السيف 
أĈِذَن ِللŮِذيَن يŃقŽاتŽلſوَن ِبأćنŮهŃمń ظſِلمŃوا َوِإنŊ   :  "القرآن الكريم في سورة الحƝ ما يلي

ņِديرŽقŽل ńِرِهمńصŽى نŽَعل ǊَŮكما جاء أيضا في سورة   ). ٣٩ : ٢٢القرآن،  " (.الل
مń َوالŽ تŽعńتŽدŃواƅ ِإنŊ اللǊَƃ الŽ َوقŽاِتلſواƅ ِفي َسِبيِل اللǊِƃ الŮِذيَن يŃقŽاِتلſونŽكſ: "البقرة ما يلي
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وبالتالي فƎن القرآن الكريم قيد القتال ). ١٩٠ : ٢القرآن، " (.يŃِحبŎ الƅمŃعńتŽِدين
بشرطين، ينص الشرط األول على القتال في حالة الدفاƳ عن النفس فقط، 
Ǌكما ينص الشرط الثاني على توقف القتال بمجرد انتهاء الضرورة من .

ع المسلم وفقا ألوامر القرآن الكريم البدء بالهجوم  ي ذلك ال يستطوبناء على
. Ǌ، بل يجب عليǊ االنتظار حتى يضرب العدو الضربة األولىئعلى أعدا 

ويجب عليǊ بعد بداية الهجوم عدم المبالƺة في العنف أثناء مراحل القتال 
سالم، وهكذا المختلفة، وااللتزام بالمهادنة إذا أراد العدو وقف القتال وفضل ال

إذا أراد العدو الجنوح للسلم يجب عليǊ االلتزام باحترام رغبة العدو ووقف  
Ǌمؤقتا ل Ǌكراهيت . Ǌأال يتجاوز الحدود " كما يجب علي         ." 

 :تخǉƤا المسلموǅااإلجراƅاƖ الوƽاƏية التي 

قرر سيدنا محمد اتخاذ بعض التدابير الوقائية من أجل تأمين سالمة  
فلقد كان من الضروري الحصول على معلومات دقيقة عن خطط . نالمسلمي

وتحركات قريƫ، كما كان يجب خلق عالقات ودية مع مختلف قبائل أعراب  
ومن أجل ذلك بعث سيدنا . البادية الذين يقيمون في المناطق المجاورة للمدينة

محمد دوريات استطالعية صƺيرة للتعرف على تحركات األعداء والتقرب  
عض القبائل لضمان اتخاذهم موقف الحياد إذا حدثت معركة بين من ب

ƫربما تؤدي وكان يأمل النبي الكريم أن تلك اإلجراءات . المسلمين وقري
إلى وقف المخطط العدواني للعدو، وأن يدرك أعداء المسلمين أنهم أقوياء 

 ن على حماية أنفسهم، وبالتالي يفكرون أكثر من مرة قبل أن يتخذوا ووقادر
كما كان يتمنى أيضا أن تعمل هذǉ اإلجراءات على   . أي خطوة حاسمة

إحساس قريƫ بتفاقم الخطر على تجارتها في الشام، وهي التجارة التي  
فالمدينة تقع على . هائتعتمد عليها كثيرا في معيشتها كما أنها السبب في رخا

 سوء  ؤدييالطريق الذي تمر من خاللǊ القوافل التجارية، ولذا يمكن أن 
أدت هذǉ . العالقات بين قريƫ والمسلمين إلى تعرض هذǉ القوافل للخطر

إلى توقف عداء الكفار مؤقتا، وتم محمد اإلجراءات فعال كما توقع سيدنا 
 .إصدار أوامر مشددة لجميع األطراف باالمتناƳ عن السعي إلى حدوث قتال

 Ɣالمجاور üƏباƾال Ʋم Ɩداǉاƴالم: 

المجاورة، نتيجة للمفاوضات التي أشير إليها عقد الكثير من القبائل  
من الجدير . من قبل، معاهدات مع المسلمين والكفار الذين من بينهم أهل مكة

ونذكر . بالذكر أن هذǉ المعاهدات تميزت بصبƺتها الدفاعية على نحو صرف
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هذا كتاب من : "  هذǉ المعاهدات فيما يلي ǎحدإعلى سبيل المثال بنود  
Ÿنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم.  لبني حمزةمحمد رسول اƎوإن لهم . ف

Ÿالنصر على من رامهم إال أن يحاربوا دين ا . ǉوإن النبي إذا دعاهم لنصر
 ǉأجابو." 

 ةهجر للين تبعث سيدنا محمد في نهاية شهر جمادǎ اǓخرة سنة اثن 
  لديǊتسرية تحت قيادة عبد اŸ بن جحƫ، وكان معǊ كتاب، ولكنǊ كان

. أوامر مشددة من سيدنا محمد أال ينظر في هذا الكتاب إال بعد مرور يومين
 بمواصلة السير حتى الوصول اŹفسار لمدة يومين ثم  فتح الكتاب فوجد أمر

ƫنخلة، وذلك من أجل جمع معلومات عن خطط قري Ǌإلى مكان يطلق علي .
ي عدوان   يقوم بǊ المسلمون من أجل تجنب أاŹولقد كان ذلك إجراء وقائي

فجائي عليهم، ولم يكن لديهم أي دافع آخر من وراء ذلك، أو أي رغبة في 
. الهجوم على مكة ألن المسلمين كانوا أضعف من التفكير في مثل هذا األمر 

 أدرك في ذلك الوقت مثل أمهر اŹن سيدنا محمدإويمكن القول في هذا الصدد 
 والŹؤقد أصبح اǓن مسالقواد أهمية مالحظة ومراقبة تحركات األعداء، فل

 .عن حماية جماعة المسلمين الصƺيرة

عندما وصل عبد اŸ بن جحƫ إلى نخلة كما جاء في الكتاب مر   
. ببعض التجار من أهل قريƫ الذين كانوا في طريق عودتهم من سوريا

 منهم وهو عبد اŸ بن الحضرمي وأسر اŹفهجم عليهم عبد اŸ وقتل واحد
غضب سيدنا محمد عندما   . خالف أوامر الرسول الكريماثنين منهم، وهكذا 

ǉأوامر Ǌبشدة على مخالفت Ÿاألخبار، وعنف عبد ا ǉهذ Ǌولكن  . وصلت ل
استƺلت قريƫ هذǉ الفرصة التي كانت تنتظرها طويال من أجل إظهار  
. حقدها الشديد، فلقد كانت تسعى دائما ألي مبرر من أجل النيل من المسلمين

 اŹ هذǉ الحادثة التي راح ضحيتها عبد اŸ بن الحضرمي أمروفي الواقع تعد
 لدǎ العرب ويحدث بصفة دائمة، ولم يكن أحد يهتم بمثل هذǉ اŹمألوف

ولقد كان  . الحوادث وفقا للعرف السائد لدǎ المجتمع العربي في ذلك الوقت
ولكن كانت قريƫ . كل ما يحدث في مثل هذǉ الظروف هو طلب دية القتيل

دة لذريعة من أجل إثارة كل القبائل ضد اإلسالم، ووجدت حادثة تسعى جاه
ظلت قريƫ لمدة شهرين . مقتل عبد اŸ بن الحضرمي فرصتها لعمل هذا

تعد كل ما تحتاجǊ من أجل الهجوم على المدينة، وجاء الهجوم في شهر 
رمضان في العام الثاني للهجرة، ويعرف هذا الحدث في التاريخ اإلسالمي   

 .دربƺزوة ب
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 :ƽريƩ تǊاجم المدينة

كانت قافلة من قوافل قريƫ : يقال حول هذا الموضوƳ ما يلي 
 سفيان في ذلك الوقت في طريق عودتها من سوريا، يالتجارية تحت قيادة أب

فحدث  . فأرسل أبو سفيان رسالة إلى مكة من أجل تدبير حماية لهذǉ القافلة
مين يريدون مهاجمة هذǉ عتقد البعض أن المسلاوسوء فهم لهذǉ الرسالة 

تعد هذǉ القصة  . القافلة، وهكذا وقعت غزوة بدر نتيجة لهذǉ المفارقة الƺريبة
بدون شك غير صحيحة تماما، فهذǉ القافلة مرت بالمدينة وهي في طريقها 
إلى سوريا بدون أن يهجم عليها أحد، كما أن زعماء قريƫ لم يشيروا بكلمة 

فلة أثناء كل محاوالتهم لتحريض الناس واحدة حول سالمة وأمن هذǉ القا
على الهجوم على المسلمين، وكذلك أثناء إعدادهم ما يحتاجونǊ من أجل هذا 

ولقد استƺلت قريƫ فقط موضوƳ مقتل عبد اŸ بن الحضرمي من . الهجوم
أجل إثارة الجميع لالنتقام، باإلضافة إلى أن هذǉ القافلة قد غيرت مسارها 

تداد الساحل بأمان ووصلت مكة قبل أن يتقابل الطبيعي ومرت على ام
دعاء أن الهجوم على هذǉ القافلة السبب في اوبالتالي فƎن . الجيشان في بدر

غزوة بدر ال أساس لǊ من الصحة، وال يجب أن ينسب مثل هذا الدافع إلى 
ن رغبة قريƫ الشديدة والتي طالما انتظروها من إويمكن القول . المسلمين

ة المسلمين هي السبب الوحيد في هذǉ المعركة، ولقد اضطر أجل تحطيم قو
بلƸ . خوض هذǉ المعركة ولم يكن لديهم أية رغبة في القتالإلى المسلمون 

 بما في ذلك اŹجيƫ المسلمين في مجموعǊ ثالثمائة وثالثة عشر شخص  
أما جيƫ الكافرين فلقد .  بالسالح الكافي اŹالƺلمان، ولم يكن كل الجيƫ مزود

 تماما بالسالح، ويعتبر ذلك أكبر دليل على أن  اŹلف شخص وكان مجهز بلƸ أ
 الدخول في حرب مع المشركين نظرا للفرق الكبير بين االمسلمين لم يريدو

تمت ن عندما سلموويصف القرآن الكريم الحالة التي كان فيها الم. الجيشين
اŹ مŎَن الƅمŃؤċِمِنيَن  َوِإنŊ فŽِريق: "دعوتهم للدفاƳ عن أنفسهم في اǓيات التالية   

يŃَجاِدلſونŽَك ِفي الƅَحقŰ َبعńَد َما تŽَبيŊَن كŽأćنŮَما يŃَساقſوَن ِإلŽى الƅَموńِت َوهŃمń  . لŽكŽاِرهŃوَن
توضح هذǉ اǓيات كيف كان المسلمون ال ). ٦ – ٥: ٨القرآن، " (.َينظſرŃوَن

 إلى المعركة يرغبون في القتال ويعتقدون أن فيǊ هالكهم، وأنهم بذهابهم
فكأنهم يساقون إلى الموت، ولكنهم بالرغم من ذلك يجب عليهم القتال من 

عندما قرر سيدنا محمد أن على المسلمين الدفاƳ عن . أجل الدفاƳ عن أنفسهم
ن جميعا، ووضح لهم الموقف، وأكد لهم أنهم يجب  يأنفسهم، دعا المسلم

 التخلص منهم هم ألنهم مصممون علىئعليهم خوض المعركة مع أعدا
 أن يدافعوا عنǊ فقط داخل اŹكان األنصار قد وعدوا سيدنا محمد. وتدميرهم
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جدار المدينة، ولكن تطلب الموقف في ذلك الوقت مواجهة العدو خارج  
هم خارج  ئمحاربة أعدالولذا فلقد توجǊ إليهم وسألهم عن استعدادهم  . المدينة

عǊ إلى أي مكان يريدǉ، لذهاب ملالمدينة، فوجدهم جميعا على استعداد 
وضعت هذǉ . والوقوف إلى جانبǊ تحت أي ظرف مهما بلƸ من صعوبة

المجموعة الصƺيرة من المسلمين، الذين تطوعوا بسرعة للدفاƳ عن الرسول  
الكريم، والذين ليس لديهم السالح الكافي، ثقتهم واعتمادهم على اŸ تعالى، 

.  استعدادات قريƫ للهجوم عليهم ثم ساروا في الطريق إلى مكة ليتحققوا من 
عندما . فلقد كان غير مستحب اقتراب نيران المعركة من ديارهم في المدينة

وصل جيƫ المسلمين إلى بدر وجدوا جيƫ قريƫ قد عسكر بالفعل هناك، 
أطلق اسم بدر على هذǉ المنطقة نظرا لوجود بئر . فعسكروا في نفس المكان

 .حمل نفس هذا االسمت

 :ƺي ساحة الƾتاüدعاƅ النبي 

  ،ƫقري ƫالمسلمين من الناحية العددية أقل من ثلث جي ƫجي Ƹبل
 ƫالكافرين يتكون من محاربين ماهرين، بينما كان جي ƫكما كان جي

وبناء على ذلك كان  . المسلمين يتكون من شباب بدون أية خبرة في القتال 
 بالمقارنة  جداŹ  غير متكافƐ، وذلك ألن عدد المسلمين كان قليالŹاŹهذا صراع

بعدد المشركين، كما كان جنود المشركين يتميزون بالقوة والمهارة في فنون 
ن ليست لديهم خبرة كافية، وتسبب ذلك في قلق الرسول  والقتال بينما المسلم

   Ÿوأخذ يدعو ا Ǌفي مكان كان قد أعد ل Ǌالكريم، اختلى سيدنا محمد بنفس
 Ƴالعصبة من  اللهم إن: " تعالى وهو يبكي بالدمو ǉشئت أن تهلك هذ 

المؤمنين اليوم، فلن يبقى على األرض أحد من بعد اليوم يعبدك ويحمل  
بعد أن فرƷ الرسول الكريم من صالتǊ ودعائǊ إلى اŸ  ". رسالتك إلى العالم

Ąابتسامة، وأخذ يردد بصوت عال Ǌمن القرآن  ة آيتعالى خرج وعلى وج 
" َسيŃهńَزمŃ الƅَجمńعŃ َويŃَولůوَن الدŋبŃَر: "لة كانت قد أنزلت منذ فترة طويالحكيم

 ).٤٥ : ٥٤القرآن، (

 بأفضل أنواƳ السالح، وكانت أوامر اŸ  اŹكان جيƫ قريƫ مزود 
. وا القتال حتى يضرب األعداء الضربة األولىأتعالى للمسلمين أال يبد
 قريƫ وطلبوا مبارزة عدد مساو لهم من أبطالوأخيرا تقدم ثالثة من 

ن على نحو  ي من عادة العرب في ذلك الوقت تبارز المقاتلكانفلقد . مسلمينال
والذي حدث  فردي قبل بداية المعركة، فتقدم ثالثة من المسلمين للمبارزة، 
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. قريƫ على أيديهم في هذǉ المبارزة الفرديةهو أن قتل الثالثة من أبطال 
انقض جيƫ . صار القتال عاماŹ، ثم قليلةوتمت بعد ذلك مبارزات فردية 

قريƫ على جيƫ المسلمين، ولكن ثبت جيƫ المسلمين في موقعǊ وصد 
جديرة بالمالحظة،  وكانت المساندة إاللهية للمسلمين ظاهرة . Ǌئهجوم أعدا

 الذين  ورؤساء عصاباتها في هذǉ المعركة معظم زعماء قريƫ ذبحفلقد 
ل على يد م، كما قتل أبو جه سالكانوا يشنون هذǉ الحملة الشرسة ضد اإل

وقع من جيƫ الكافرين في   والحصيلة أنǊ . اثنين من شباب األنصار
يقتلون   رؤساءهم أن العاديون المعركة سبعون رجال، وعندما رأǎ الجنود 

الهروب في فوضى من ساحة المعركة، ولكن تتبعهم المسلمون    فزعوا إلى 
ربعة استشهد من المسلمين في هذǉ المعركة أ. ن رجاليوأسروا منهم سبع

 . فقطعشر رجال

 :مساندƔ اهللا تƴالى للمسلميƺ ǅي ƷزوƔ بدر 

 لمساندة اŸ تعالى للمسلمين، ويعتبر  اŹ رائعاŹتقدم لنا غزوة بدر مشهد 
ففي أحوال كثيرة يمكن . ١ من نوعǊ في تاريخ الحروباŹهذا المشهد فريد

لجيƫ يتكون من عدد صƺير من الجنود هزيمة جيƫ أكبر منǊ في العدد، 
 بأحدث أنواƳ األسلحة والذخيرة، أĄذلك إذا كان هذا الجيƫ الصƺير مجهزو

ولكن ما . ويتميز جنودǉ بالشجاعة والنظام وبمهارتهم في استخدام األسلحة
  ƫجعل غزوة بدر فريدة من نوعها أن كل شكل من أشكال الضعف في جي

كان فلقد . المسلمين كان يقابلǊ موطن من مواطن القوة في جيƫ الكافرين
جيƫ الكافرين يعادل ثالثة أضعاف جيƫ المسلمين، كما كان وضع الكافرين  
أفضل بكثير من وضع المسلمين، فالجنود الذين يتكون منهم هذا الجيƫ من  

كما كانت  . أشهر فرسان قريƫ، ويعتبر القتال بالنسبة لهم مهنتهم الرئيسية
 بمائة  اƫŹ مزودأسلحتهم على أحدث طراز ومتوفرة بƺزارة، وكان هذا الجي

 كان عددهم Þأما قوة المسلمين فكيف كان وضعها. فارس وسبعمائة جمل
ثلث عدد الكافرين، وتتكون صفوفهم من عدد من الشباب قليل الخبرة في   
أمور القتال وبعض المهاجرين المتقدمين في العمر وبعض األنصار من  

ثم . ة بقوة الكافرينالمدينة، وبالتالي فهذǉ القوة ال يمكن مقارنتها بأي صور
أما عن   . ماذا كان عدد الفرسان والجمال Þ كان لديهم فارسان وسبعون جمال

وهكذا فƎن الضعف التام في  .  نوƳ من المقارنةمجال ألياألسلحة، فال 
ولكن  . قابلǊ القوة الساحقة في صفوف الكافرين  ت تصفوف المسلمين كان 

 
 ).١٢٣ : ٣القرآن، " (ولقد نصركم اŸ ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اŸ لعلكم تشكرون "  ١
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 أمدهم اŸ تعالى بالقوة واإليمان امتدت يد اŸ من أجل مساعدة المسلمين، لقد
وليس بالعتاد واألسلحة والعدد الكبير من الجنود، وهكذا انهزمت القوة  

ويشير القرآن الكريم إلى هذǉ  . الدنيوية وانتصر المسلمون بالقوة اإللهية
قد كان لكم ءاية في فئتين التقتا فئة تقاتل في : " الظاهرة في اǓيات التالية 

خرǎ كافرة يرونهم مثليهم رأǎ العين واŸ يؤيد بنصرǉ من يشاء سبيل اŸ وأ
 ).١٣ : ٣القرآن، " (إن في ذلك لعبرة ألولي األبصار 

 :مƴاملة أسرى الحرب

تلقى الكافرون الذين تم أسرهم أثناء غزوة بدر معاملة حسنة على  
ل  وعندما دخ . أيدي المسلمين مما أدǎ إلى تأثر الكثير منهم بعظمة اإلسالم

أحدهم اإلسالم فيما بعد، تذكر المعاملة الحسنة التي كان تلقاها على أيدي   
ومن ثم أخذ يروي لǔخرين كيف كانت العائلة التي أقام عندها . المسلمين

تقدم لǊ أفضل أنواƳ الطعام بينما كان أهل البيت يقنعون بالبلح واألطعمة  
 تؤد هذǉ المعاملة إلى  ولكن على الرغم من هذǉ الحقيقة لم. األخرǎ البسيطة

ولقد تم إطالق سراح األسرǎ نظير دفع فدية . وقف عداوة الكفار للمسلمين 
. لهم، كما أطلق سراح الفقراء منهم الذين ال يستطيعون دفع مثل هذǉ الفدية

أما من كان يستطيع القراءة والكتابة فلقد كان يعهد إليǊ بعشرة غلمان من  
جدر اإلشارة هنا إلى أن رفض هذا المبلƸ    تو. أجل تعليمهم القراءة والكتابة

الضخم وهو أربعة آالف درهم تمثل الفدية المالية عن كل شخص من أجل 
تعليم القراءة والكتابة لدليل قوي على أن الرسول الكريم كان يهتم كثيرا  

لم يعامل المسلمون أبدا عدوهم المهزوم بقسوة، وذلك على الرغم    . بالتعليم
فرصتهم األولى لالنتقام منهم بعد المعاناة الطويلة والقاسية من أنها كانت 

التي تلقوها على أيدي أهل قريƫ، ولكنهم لم يختاروا أبدا االنتقام من  
كان . تم فعال معاملة األسرǎت توتوضح الواقعة التالية كيف كان. همئأعدا

ن من بين األسرǎ شخص يتمتع بموهبة البالغة الالفتة للنظر، ولقد كان م 
عادة هذا الشخص استخدام هذǉ الموهبة في مكة من أجل إثارة المعارضة   

تم إحضار هذا الشاعر أمام الرسول الكريم، واقترح أحدهم ضربǊ  . لǘسالم 
ين من أسنانǊ من أجل معاقبتǊ على ما كان يفعلǊ في حق سيدنا تنثوخلع ا

ن قال  ولك. ع تحريض أحد مرة أخرǎ على اإلسالميمحمد، وهكذا ال يستط
Ǌ فسوف ئإذا شوهت أحد أعضا: "الرسول الكريم للرد على هذا االقتراح

 "..يشوǉ اŸ أحد أعضائي
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 :تحƼƾ الوعد اإللǊي

ن غزوة بدر كانت ضربة قوية لقريƫ من  إيمكن القول باختصار  
ناحية، ومن ناحية أخرǎ عملت على تقوية جذور اإلسالم، كما أنها أثرت 

ولقد بدأ . اليهود وقبائل أعراب البادية المجاورةبصورة رائعة على كل من 
 كيف استطاƳ المسلمون هزيمة هذا الجيƫ الكبير إذا لم  ونلءالجميع يتسا

 وألد أعداء أسوأيكن اŸ تعالى قد ساعدهم في ذلكÞ ثم اندهشوا من رؤية   
أال يشير كل ذلك . اإلسالم ينهزمون ويقتلون جميعهم على أيدي المسلمين

كما توجد حقيقة أخرǎ تتعلق بƺزوة بدر، لقد صلى ! Þ اŸ تعالىإلى إرادة
الرسول الكريم أثناء غزوة بدر ودعا اŸ تعالى وهو يبكي من أجل نصر 
المسلمين، بينما صلت قريƫ في الكعبة قبل الخروج من مكة ودعت اŸ أن  

وبالتالي فƎن نتيجة المعركة كانت . يمنح النصر لمن يكون في صف الحق
 ضد الباطل، فمن كان على حق منحǊ اŸ تعالى اŹ إلهياŹ الواقع حكمفي

وهكذا . المساعدة والنصر ومن كان على باطل كان نصيبǊ الهزيمة والفشل
ورأǎ المسلمون في هالك  . أحبطت كل خطط األعداء ألنها كانت على باطل

.   سنةة عشرتيالكافرين تحقق وعد اŸ تعالى لهم بƎعالء كلمة الحق بعد اثن
ن طوال هذǉ المدة بسحق هذǉ المعارضة يوكان اŸ تعالى يعد المسلم

وبانتصار اإلسالم وبانتهاء كل المعاناة والمحن التي كانوا يمرون بها،  
وتحقق هكذا أخيرا ما كان يؤمن بǊ المسلمون، وأصبح واضحا للجميع أن 

 .اإلسالم هو دين الحق

 :ƷزوƔ أحد 

 لم تستطع كبرياء قريƫ اŹدر عاركانت هزيمة قريƫ في غزوة ب 
ولقد كانوا يتساءلون كيف استطاƳ جيƫ  . تحملǊ، ولذا قررت االنتقام

المنشقين عن اǓلهة، هذا الجيƫ الوضيع الصƺير وغير المجهز باألسلحة  
. وبناء عليǊ أصبح شعار كل أهل مكة االنتقام . ضربهم هذǉ الضربة الساحقة

ƫولذا انتخب أبو سفيان زعيما لهم، قتل في غزوة بدر معظم زعماء قري ،
وتعهد أبو سفيان فور انتخابǊ باالنتقام من العار الذي لحق بهم بسبب   

وافق الجميع على تكريس أرباح القافلة التي كانت . هزيمتهم في غزوة بدر
أثناء غزوة بدر عائدة من سوريا تحت قيادتǊ من أجل االستعدادات لمعركة 

، وكان هذا اŹحد عشر شهرأكبير بعد هزيمة بدر بتم إعداد جيƫ . االنتقام
Ƴيتكون من ثالثة آالف مقاتل بما في ذلك مائتا فارس وسبعمائة دار ƫالجي .
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ولقد سمح باصطحاب النساء في المعركة من أجل رفع الروح المعنوية 
تحرك الجيƫ في العام الثالث من الهجرة نحو . للمقاتلين عن طريق الƺناء

تاسع من شهر شوال عسكر الجيƫ أسفل جبل أحد، على بعد المدينة، وفي ال
استولى المشركون على المراعي الخاصة بالمدينة . ثالثة أميال من المدينة

بمجرد وصولهم إلى هذا المكان، ثم قاموا بحصد المحصول الوافر كعلف  
من أجل الجياد والجمال الخاصة بهم، وفي النهاية تركوا هذǉ الجياد والجمال 

 . في الحقول وتدمرهاترعى

 :الرسوü الكريم يƾƴد مجلƧ حرب 

دعا الرسول الكريم في اليوم التالي، الموافق الجمعة العاشر من  
ولقد كانت من . شهر شوال، أصحابǊ لالجتماƳ من أجل مناقشة خطة العمل 

ثم بدأ يقص الرؤيا . عادة النبي استشارة أصحابǊ قبل اتخاذ أي قرار هام
 ا في حرف سيفǊ، وفسرت هذǉ الرؤياŹ كسورا رأǎ في رؤيفلقد. التي رآها

 أخرǎ جسمǊ مƺطى بدرƳ، ورأوا أن اورأǎ في رؤي. أنǊ سوف يجرحعلى 
 اوفي رؤي. ذلك يشير إلى أنهم يجب أن يمكثوا داخل المدينة ويتحصنوا بها

. نالهم أذǎأخرǎ بقرا تذبح، وفسرت على أن بعضا من أصحابǊ سوف ي 
، أنهم يجب أال يƺامروا بالخروج ǎلى ضوء هذǉ الرؤ رأǎ سيدنا محمد، ع

لمواجهة األعداء خارج األسوار األربعة للمدينة حتى ال تقع المعركة في 
مكان مفتوح، ولكن عليهم أن يتحصنوا داخل المدينة نفسها والتصدي ألي 

 الخبرة ون في السن وذوووافق أصحاب النبي المتقدم. هجوم خارجي عليهم
دعى أنǊ اتراح، وكذلك عبد اŸ بن أبي هذا المنافق الكبير الذي على هذا االق

ولكن فضل األغلبية الذين كان معظمهم من  . دخل اإلسالم بعد غزوة بدر
فلقد . الشباب المتحمسين الخروج من المدينة ومالقاة األعداء في مكان مفتوح
 اŹ انطباع كانوا يعتقدون أنهم إذا مكثوا داخل أسوار المدينة سوف يعطي ذلك

. ، وهذا يزيد األعداء جرأةلدǎ األعداء بأنهم ضعفاء ويخشون المواجهة 
وعالوة على ذلك، لقد كان من الصعب عليهم وعلى كرامتهم مشاهدة اعتداء 

وبناء على ذلك تخلى  . الكافرين على حقولهم وتدميرها بدون الدفاƳ عنها
 Ǌعلىسيدنا محمد عن رأي Źاألغلبية نزوال ǎالرسول الكريم ثم ار.  رأ ǎتد

درعǊ وتدجƝ بسالحǊ وخرج من المدينة عند غروب الشمس على رأس  
Ƴألف مقاتل، وكان من بينهم فارسان ومائة دار Ǌقوام ƫفقطجي   . 
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 :تƾدم جيƩ المسلميǅ نحو أحد

قضى الجيƫ الليل في مكان قريب جدا من المدينة، ثم استأنف   
 اقترب جيƫ المسلمين من جيƫ وعندما. صباح اليوم التاليفجراŹ السير 

األعداء انسحب عبد اŸ بن أبي برجالǊ الذين كان يبلƸ عددهم ثالثمائة 
مقاتل، وهكذا انخفض عدد جيƫ المسلمين إلى سبعمائة مقاتل، وأصبح   
عليهم مواجهة أربعة أضعاف عددهم مما كان يتطلب مهارة عالية جدا في   

  ١.في حماسهم للدفاƳ عن الحقولكن كانت قوتهم تكمن فقط . أمور الحرب
المسنين منهم روح وقوة الشباب، كما حتى في قلوب غرس هذا الحماس 

ن أحدهم عندما رفض  إفلقد قيل . كان هذا الوضع أيضا بالنسبة للقصر منهم
Ǌ لكي يبدو يانضمامǊ إلى صفوف الشباب وقف على رؤوس أصابع قدم 

 لصفوف المقاتلين نظرا الموافقة على انضمامǊتمت أطول قامة، ومن ثم 
كما تقدم أحدهم بشكوǎ لعدم قبول إدراج اسمǊ، وأخذ يطالب . لحماسǊ الشديد

ولقد . سماƳ شكواǉ ألنǊ قوي جدا ويستطيع هزيمة من يصارعǊببƎلحاح 
منحوǉ الفرصة لكي يثبت ادعاءاتǊ، فتƺلب على زميلǊ فعال، وبذلك انضم  

 ƫولضمان عدم   تقدم أحد المسنين أيضااكم. لصفوف الجي ƫلالنضمام للجي 
.  أنا، يا نبي اŸ، قد اقترب أجلي : "رفض طلبǊ قال وكأنǊ في ساحة القضاء

وسوف يكون مفخرة لي أن تنتهي حياتي وأنا أقاتل من أجل الدفاƳ عن  
 Ÿن السبعمائة مقاتل الذين كان يتكون منهم إوهكذا يمكن القول ". رسول ا

هارة والقوة، ولكن كان يستعاض عن ذلك المكانت تنقصهم جيƫ المسلمين 
تقدم . بحماسهم الشديد ورغبتهم القوية للقتال والدفاƳ عن الدين اإلسالمي

جيƫ المسلمين لمواجهة ثالثة آالف مقاتل يتميزون بالجراءة مزودين بأحدث 
 لجيشǊ في ساحة القتال حيث  اŹ ممتازاŹختار سيدنا محمد موقعا. أنواƳ األسلحة
د يحمي مؤخرة الجيƫ، كما عمل بنفسǊ على تنظيم صفوف   يجعل جبل أح

. ن الرسول الكريم تصرف مثل أبرƳ قواد الجيوƫ إويمكن القول . الجنود
   Ǌولكن مع ذلك كان يوجد جانب واحد فقط مفتوح من الجبل يمكن من خالل

.  بتطويقهمايقوموأن تسلل فرسان المشركين خلف صفوف المسلمين، و أن ي
من الرماة الماهرين، قوامها خمسون مقاتال عند فتحة هذا  وضع فصيلة اولذ

ال يتركوا مواقعهم تحت أي ظرف أالمخرج، وأعطى أوامر مشددة لهم ب
 .    ومهما انقضى من وقت

 
 ).١٣٩ : ٣القرآن، " (وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين"  ١
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 حضرن من أجل  الالئيصاحب جيƫ قريƫ، إلى جانب النساء  
رفع الروح العسكرية للجنود، راهب مسيحي يدعى أبا عامر، وذلك من أجل 

كان هذا الراهب يعيƫ في المدينة، وكان يتمتع باحترام وتوقير . س السببنف
ولكن عندما . الجميع نظرا لورعǊ وأسلوب حياتǊ الذي كان يتسم باالعتدال

ستقبلǊ األنصار بحفاوة كبيرة لم يتحمل أبو اوصل سيدنا محمد إلى المدينة و
رسول عامر ذلك، وغضب بشدة من حسن معاملة واحترام األنصار لل 

عتقد أبو عامر أنǊ إذا ظهر في صفوف جيƫ ا. الكريم، ولذا ذهب إلى مكة
. قريƫ سوف يرهب أهل المدينة، ومن ثم يتخلون عن المهاجرين المسلمين

عندما بدأت المواجهة بين جيƫ المسلمين وجيƫ الكافرين ذهبت النساء إلى 
سكرية  من أجل رفع الروح العن كل مهارتهنطليعة جيƫ قريƫ واستخدم

ثم ظهر أبو عامر، وأخذ يذكر األنصار بمكانتǊ ولكنهم استقبلوǉ . للجنود
 .     باحتقار شديد، ومن ثم اضطر لالنسحاب من المعركة

 :ǉزيمة ƽريƩ ومƯاردƔ المسلميǅ لǊم 

بدأت المعركة العامة بعد سلسلة من المبارزات قتل حمزة خاللها  
. مين جيƫ المشركين بضراوةطلحة حامل راية قريƫ، ثم هاجم جيƫ المسل

 دجانة، هذا الرياضي المشهور، وحمزة شجاعة بالƺة يولقد أظهر كل من أب
ن الموت اعلى الجنود من كل جانب ويواجهكانا يهجمان في القتال، فلقد 

  ƫقري ƫحمزة في استشهدثم . ببسالة مما تسبب في ارتباك صفوف جي 
 ي، استأجرتǊ هند زوجة أباŹيالنهاية برمح أطلقǊ عليǊ عبد أسود يدعى وحش 

وسقط . باستماتةالمسلمون مع ذلك، فقد قاتل و. لهذا الƺرض العاجلسفيان 
سبعة من حاملي الراية من جيƫ مكة واحدا بعد اǓخر، مما تسبب في 

وا يهربون فتتبعهم المسلمون عن    أوفي النهاية بد .ارتباك كامل لجيƫ األعداء
ا على أهل مكة، ولكن  ا رائعŅا جديدŅ نصرŅيحرزونوهكذا كاد المسلمون . كثب

وقعت غلطة فظيعة من أغلبية فصيلة الرماة قلبت الوضع تماما، وأدت إلى  
عندما رأت فصيلة الرماة المشركين يهربون . إلحاق خسائر فادحة بالمسلمين

طلبوا من القائد اإلذن لهم باالنضمام إلى بقية الجيƫ من أجل مالحقة    
الرغم من رفضǊ ذلك تركوا مواقعهم التي كان الرسول  ولكن على . األعداء

الكريم قد أعطى لهم أوامر مشددة بعدم تركها مهما حدث، وذهبوا وراء 
ƫبن جبير وعدد قليل من . جنود قري Ÿولم يبق في الموقع إال عبد ا

 . الفصيلة
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 Ʃالجي Ɣجوم خالد على مؤخرǉ: 

لفرسان التي  أدرك خالد بن الوليد الذي كان على رأس فصيلة ا
تتكون من مائتي فارس الموقع الضعيف للمسلمين، وذلك ألنǊ كان يراقب  

ومن ثم استدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة جيƫ . المعركة بذكاء
المسلمين، وأباد فصيلة الرماة المتبقية عند فتحة المخرج، ثم انقض بعد ذلك 

عيفة وغير على جيƫ المسلمين من الخلف عندما أصبحت صفوفهم ض
ƫقري ƫمنظمة نتيجة الندفاعهم وراء الهاربين من جي .  ǎعندما رأ

 خالد بن الوليد يهجم على جيƫ المسلمين  المنهزمون والهاربونالمشركون 
من الخلف، عادوا أدراجهم وبذلك تم تطويق جيƫ المسلمين الهزيل من كل 

ا أن جيƫ لقد كان سيدنا محمد يدرك تمام. جانب، ووقعوا بين شقي الرحى
لذا  . المشركين يفوق بكثير جيƫ المسلمين، ومن ثم يستطيع سحقهم تماما

تخذ إجراءات وقائية مقدما وطلب من فصيلة الرماة عدم ترك مؤخرة ا
ولقد كان . الجيƫ أبدا حتى يستطيع الجيƫ اللجوء إليها إذا حدثت أي كارثة

 مهارة عالية ي ذ جدا في تفكيرǉ هذا، فهذا يعتبر تفكير رجل عسكرياŹبارع
 .ولكن نظرا لعدم انصياƳ الجنود ألوامرǉ حدثت هذǉ النكبة. بأمور القتال

 üالكريم الباس üف الرسوƽمو: 

  ƫكان سيدنا محمد في الخلف مع طلحة وسعد بينما كان جي
 Ǌجيش Ǌالمسلمين يطارد األعداء، ولقد أدرك الموقف الحرج الذي يواجه

ǎ خالد بن الوليد يتقدم ويسيطر على موقع ط بهم عندما رأيوالخطر الذي يح
فصيلة الرماة، ومن ثم أصبح أمامǊ اختياران، إما التقهقر بسرعة والذهاب  
إلى ملجأ مأمون تاركا أصحابǊ لمصيرهم المقدور، أو دعوة أصحابǊ من 

ختار اأجل اللجوء إلى مكان بعيد عن الخطر وبذلك يخاطر بنفسǊ، ولقد 
ن بشدة من يكان المسلمون محاصر. لموقف الثانيالرسول الكريم بالطبع ا

 Ǌهلم إلي، أنا : " كل مكان فأخذ الرسول الكريم ينادي عليهم بأعلى صوت
وبمجرد أن وصل صوتǊ إليهم، أداروا وجوههم نحوǉ  ". رسول اŸ تعالى 

ولكن بينما أدǎ هذا الصوت . وا يخترقون صفوف جيƫ المشركين أوبد
لمسلمين لسيدنا محمد، فلقد أدǎ في الوقت نفسǊ إلى  العالي إلى جذب انتباǉ ا

ولكن تقدم . معرفة المشركين بمكانǊ، وفي دقائق هاجموǉ ومالوا إليǊ بثقلهم
بسرعة أصحابǊ منǊ وضحوا بأرواحهم من أجل الدفاƳ عن حياتǊ الƺالية، 

 مصعب بن استشهدوفي أثناء ذلك .  وراء اǓخرم الواحد منهاستشهدوهكذا 
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، فانتشرت األنباء بسرعة كبيرة بأن   اŹي كان يشبǊ كثيرا سيدنا محمدعمير الذ
فأدǎ ذلك إلى إشاعة الذعر بين صفوف  . استشهدالرسول الكريم قد 

المسلمين الذين كانوا بالفعل في حالة ارتباك شديد، فلم يستطع أحد المسلمين 
نس بن النضر الذهول من رؤية  أحمل سيفǊ من شدة حزنǊ وذعرǉ، فأصاب  

فوضح لǊ هذا الجندي أنǊ ال فائدة من االستمرار . هذا الجندي بهذا الضعف
Ǌما : "في القتال طالما أن الرسول قد مات، وأخذ يقول للجنود من حول

 Þǉتصنعون بالحياة بعد " Ǌقاتلوا استشهدإن كان قد : "نسأفرد علي ،Ƹفقد بل 
 ".  عن دينكم

 :المسلموǅ يستجمƴوƽ ǅواǉم 

لمون يحاولون تشجيع بعضهم البعض ومحاولة وهكذا كان المس 
   Ǌاختراق صفوف األعداء من أجل التجمع حول زعيمهم الذي كانوا يحبون

وفي أثناء ذلك جرح سيدنا محمد ووقع على األرض، فتجمع أصحابǊ  . بشدة
وكان المشركون يحاولون  . المخلصون حولǊ وطوقوǉ بحائط من أجسامهم

وكلما كانت . لكنهم فشلوا تماما في ذلكاختراق هذا الحائط بأي طريقة و
تحدث فجوة نتيجة لسقوط أحدهم كان يندفع على الفور شخص آخر ويأخذ 

Ǌنظرا الختراق . مكان Ǌالمسلمين يفيق من الصدمة التي أصابت ƫثم بدأ جي
جيƫ األعداء صفوفǊ، وحاول الجنود مرة ثانية غلق صفوفهم والهجوم على  

نوا يقابلون كل ضربة من األعداء بضربة   هم بشراسة، ومن ثم كائأعدا
ǎالوقوف  . أخر Ǌثم رجع الجنود إلى جانب ذلك إلى موقع يستطيعون من

حاولت قريƫ تكرار هجماتها . أمام كل محاوالت العدو في الهجوم عليهم
العنيفة على جيƫ المسلمين ولكن كان المسلمون يصدونهم في كل مرة، 

. يث أنهم قد استعادوا قوتهم مرة أخرǎوبذلك فقدوا أي أمل في تحطيمهم ح
 طلحة، الذي اشتهر بمهارتǊ في رمي السهام، شديدة جدا يكانت ضربات أب

وفي منتهى الدقة مما تسبب في إحداث خسائر كثيرة في جانب المشركين، 
كما استخدم سعد كل السهام التي كانت مع . نǊ كسر ثالثة أقواسإويقال 

وبناء على ذلك  . ى ما غنمǊ من جيƫ األعداءالرسول الكريم، باإلضافة إل
قبل لسهام وأحجار المسلمين، ذي  أكثر من اŹأصبح جيƫ المشركين معرض

وهكذا رأت قريƫ أنǊ من المستحسن . الذين أصبحوا يحتلون مركزا متقدما
االنسحاب نظرا ألن فصيلة الرماة الخاصة بالمسلمين أصبحت منظمة، كما 

عاد الجنود روح التضحية والجسارة التي أن موقفهم بات أفضل واست
 .يتميزون بها
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Ʃريƽ اǊب Ɩامƽ ية التيƪالوح üاألعما: 

وا إلى إشباƳ أعندما فشلت محاوالت قريƫ في تدمير المسلمين لج 
 وحشية  الŹفعاولقد فعلوا أ. رغبتهم في االنتقام بتشويǊ جثثهم في ميدان القتال

، كما اكبد حمزة وأخذت تمضƺهفلقد انتزعت هند . ومروعة في هذǉ الجثث 
وأراد أبو سفيان قتل سيدنا محمد أثناء . Ǌ وتزينت بهائعملت قالئد من أمعا
ثم ". أفيكم محمدÞ فلم يرد عليǊ سيدنا محمد : " وقالبعيدالمعركة فصاح من 
أفيكم عمر بن : "فقال. فلم يجيبوǉ أيضا"  بكروأفيكم أب: "قال بصوت عال

Þوعندما لم يأِت" الخطابǊِأضاف Ǌإنهم كلهم أموات، : " أي رد على أسئلت
يا : "، فلم يملك عمر نفسǊ أن قال" كانوا على قيد الحياة لكانوا أجابوالوألنهم 

:  ثم صاح أبو سفيان". عدو اŸ إن الذين ذكرتهم أحياء، واأسفاǉ عليك
اŸ أعلى   : "فطلب سيدنا محمد من عمر الرد عليǊ فقال ". العظمة لهبل"

 سفيان لǊ، وفضل تجاهلǊ  يلم يهتم الرسول الكريم كثيرا بمهاجمة أب. "وأجل
ولكن عندما أصبح . تماما وعدم الرد عليǊ طالما أن المسألة كانت شخصية

فاالحترام الذي . األمر يتعلق بجالل واحترام اŸ تعالى فلم يستطع السكوت
ان الرد يكنǊ سيدنا محمد السم اŸ تعالى حثǊ على الرد على أبي سفي

فرد عليǊ عمر ". لنا العزǎ وال عزǎ لكم: "ثم صاح أبو سفيان. المناسب
كان قلب  ". اŸ موالنا وال مولى لكم: "أيضا بناء على طلب الرسول الكريم 

 رحمة ومحبة حتى بالنسبة ألعدائǊ على الرغم من كل  Ɛسيدنا محمد يمتل
ƫ، دعا اŸ تعالى ذلك، وعندما طلب منǊ أحد المسلمين الدعاء بهالك قري

 ".   نهم ال يعلمونƎي فقوم، اغفر لاللهم: "بكل تواضع وخشوƳ قائال

كان بعض المسلمين قد غادروا المعركة بناء على اعتقادهم  
الخاطƐ أن الجيƫ قد هزم، وذلك عندما تم انعزالهم عن بقية الجيƫ بسبب 

المفاجƐ على   خالد بن الوليد ماالرتباك الذي حدث في صفوفهم نتيجة لهجو 
ƫمؤخرة الجي .Ǌِوعندما أدركوا أن المعركة لم تنت Ƴبعد لم يستطيعوا الرجو 

وبعد انتهاء المعركة وعودة الجميع علمت زوجاتهم . إلى صفوفهم مرة ثانية
 في وجوǉ  ين في ساحة الميدان، فألقاŹبما حدث، وكيف أنهم تركوا سيدنا محمد

 عدد من النساء من أجل االطمئنان ذهب إلى ميدان القتال.  الƺبارنأزواجه
على سالمة وصحة سيدنا محمد، فلقد كن يخشين أن يكون قد أصابǊ أي    

.   على أقاربهنǊمكروǉ أثناء المعركة، كما استبد بهن القلق عليǊ أكثر من
 والدها قالت اǓية  باستشهادويحكى أن امرأة من األنصار عندما علمت 

القرآن، " (عون ا Ÿ وإنƉ إليǊ راِجإنŮ: "ظروفالقرآنية المألوفة في مثل هذǉ ال
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فقيل لها أن . ، ثم سألت بقلق شديد عن سالمة الرسول الكريم )١٥٦ : ٢
، فرددت نفس هذǉ اǓية، ولكنها سألت أيضا عن النبي استشهدها أيضا قد اخإ

 زوجها، فرددت نفس هذǉ استشهادثم قيل لها نبأ آخر مؤلم وهو . بنفس القلق
ي تندبǊ بحرقة، ولكن ذهب عنها كل هذا الحزن بعد أن سمعت أن اǓية وه

ǉمكرو Ǌالرسول الكريم سليم ولم يصب . Ǌثم صرخت بفرح شديد عندما رأت
تلقت كل النساء، بنفس هذا ". كل مصيبة بعدك صƺيرة: "بعينيها وقالت

 كما ذهبت. أو تشويǊ ذويهناستشهاد االستسالم إلرادة اŸ تعالى، نبأ فقد أو 
بعض النساء مثل السيدة عائشة إلى ساحة القتال من أجل إعطاء شراب 

 .للجرحى وتضميد جراحهم أثناء احتدام المعركة

أصبحت المدينة معرضة للخطر برجوƳ جيƫ المسلمين إلى الجبل  
 سفيان وجيشǊ الشجاعة الكافية  يمن أجل االحتماء بǊ، ولكن لم يكن لدǎ أب

مواصلة أعمالهم اإلجرامية حتى نهايتها للرجوƳ بالجيƫ إلى هناك أو 
ولقد كانت لديǊ أسباب وجيهة تجعلǊ يخشى من  . واستئصال المسلمين تماما

تجǊ بسرعة   اولذا . حدوث كارثة لجيشǊ إذا عاد مرة أخرǎ لساحة القتال
ستمر في السير لمدة ساعات طويلة من نفس هذا اكبيرة إلى طريق مكة، و

ن يتناقشون حول عملية انتصارهم و بدأ المشركوفي الطريق إلى مكة. اليوم
. فلم يكن معهم أي غنائم تدل على انتصارهم أو أي أسرǎ حرب. من عدمها

 هل هذا فعال انتصار Þ مازال جيƫ المسلمين في  :فأخذوا يسألون أنفسهم
هل هذا فعال   . وكرروا على أنفسهم مرة أخرǎ نفس السؤال. ميدان المعركة

قادرين على اجتياح المدينة على الرغم من عدم وجود  انتصار Þ إنهم غير 
 هل هذا فعال انتصار Þ وهكذا كانت  :ثم رددوا مرة أخرǎ. أي حماية لها

قترح بعضهم أنهم يجب عليهم اثم . األفكار التي كانوا يتبادلون اǓراء حولها
كن لديهم الشجاعة   تالرجوƳ أدراجهم وتقرير ما يجب أن يفعلوǉ، ولكن لم 

وبينما كانوا مترددين في مسألة الرجوƳ، . ية لدعوة الجنود للرجوƳالكاف
 في القرآن الكريم تجاء. جاءت إليهم األنباء بأن جيƫ المسلمين وراءهم

ولقد ). ١٥٣ : ٣القرآن، (آيات تشير إلى شجاعة المسلمين في هذا الموقف 
ا وضحت هذǉ اǓيات أنǊ على الرغم من المشاكل والمƉسي التي تعرض له

هم ئن في هذǉ المعركة، فعندما دعاهم الرسول الكريم لمطاردة أعداوالمسلم
ومن ثم تعقبوا جيƫ المشركين في اليوم . استجابوا بفرح شديد لمطلب النبي

التالي مباشرة إلى مكان يطلق عليǊ حمراء األسد، وهو يقع على بعد ثمانية 
لة مواجهة المسلمين  ولكن فكر أبو سفيان بتعقل في مسأ. أميال من المدينة
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مرة أخرǎ، ورأǎ أنǊ من األفضل أال يواجههم، ولذا أمر بسير جيشǊ إلى 
 .    مكة بمجرد سماعǊ بمطاردة المسلمين لهم

 ǅزيمة للمسلميǉ أحد ƔزوƷ ǅلم تك: 

إن من يدعي أن المسلمين انهزموا في غزوة أحد ليست لديǊ حقائق   
شك فيǊ أن المسلمين قد تكبدوا ومما ال . تاريخية كافية عن هذǉ المعركة

 ƫالمعركة، ولكن لقد حدث بالفعل أيضا أن جي ǉخسائر كثيرة في هذ
هل سجل التاريخ .  لما أصابǊ من خيبة أملاŹالمشركين رجع إلى وطنǊ حزين

حادثة انتصار واحدة مكث فيها جيƫ العدو المهزوم في ساحة القتال، بينما  
 وهل سجل !Þن أي أسرǎ حربتراجع الجيƫ المنتصر إلى أرضǊ بدو

التاريخ أن العدو المنهزم يقوم بتعقب الجيƫ المنتصر بشجاعة في اليوم  
التالي بعد ساعات قليلة من المعركة، وأن الجيƫ المنتصر يهرب بسرعة  

 ال شك أن المسلمين قد مروا بأزمات خطيرة  !Þعند سماƳ أمر هذǉ المطاردة
 قد أصيب بشدة، وأشيع أنǊ قتل، اŹدأثناء هذǉ المعركة، كما أن سيدنا محم

ولقد  . فظن الƺالبية أن اإلسالم قد انتهى أمرǉ، ولكن ال تعتبر هذǉ هزيمة فعال
كان يجب حدوث كل هذا في حياة سيدنا محمد من أجل األجيال التالية من 
المسلمين، فهو درس كبير لهم يعلمهم كيف يكافحون ويضحون من أجل 

سون أبدا إذا مرت بهم أي أزمة أي نفس الوقت ال ييرفعة كلمة اŸ تعالى، وف
ربما يبتهƝ األعداء ألنهم يعتقدون أنهم هزموا اإلسالم، . أو محنة أو خطر
إن اإلسالم باق وخالد ولن . مǖ قلوب المؤمنين الطمأنينةتولكن يجب أن 

ن أي كارثة تحدث لǊ مهما كانت شديدة يجب أن تصبح أكما . ينهزم أبدا
 .ا حقيقيا متخفيانصرا حاسم

ويمكن أن نضيف أن غزوة أحد تسببت في تأثير مزعƝ جدا على    
فلقد . هم السافر لǘسالمئقبائل العرب بوجǊ عام، وحثتهم على إظهار عدا

 تريد فعال تدمير هذا الدين الجديد وإال ما كانت تكبدت هذǉ اŹاقتنعوا أن قريش
ǉوكذلك تأكدوا من .  المعركةالمشقة والتكلفة الكبيرة من أجل اإلعداد لهذ

وا يظهرون حقدهم أرغبة قريƫ الشديدة في التخلص من المسلمين، فبد
اعتقد الجميع أن أمر المسلمين قد . الشديد الذي طالما أخفوǉ لمدة طويلة

وعلى . انتهى، وأنهم يجب أال يتخلفوا عن المشاركة في شرف هذǉ الهزيمة 
 .      للقضاء على  المسلمين تماماذلك بدأت القبائل في كل مكان اإلعداد
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كانت بدون شك المهمة الوحيدة لسيدنا محمد هي تثقيف الناس دينيا   
ع مع ذلك إنجاز هذǉ المهمة عن طريق هذǉ  يوأخالقيا، ولم يكن يستط

وعندما أصبح وجود هؤالء . المجموعة الصƺيرة التي تتميز بسمو أخالقها
ل تطهير الجنس البشري في خطر، الذين يريدون التضحية بأنفسهم من أج

ومن أجل الوصول . كان عليǊ أن يتخذ كل التدابير التي تعمل على حمايتهم
كان سيدنا . إلى الهدف الذي حددǉ من قبل عزم على اتخاذ إجراء حازم 

 عن الجميع في السراء ؤوالŹمحمد زعيم األمة اإلسالمية، لذا فلقد كان مس
وفي هذا   .  كان عليǊ االهتمام بمصالحهموالضراء، كما أنǊ بصفتǊ زعيمهم

الصدد أيضا يعتبر الرسول الكريم قدوة رائعة لمن يتولى السلطة على 
Źخرين، وقدم لنا مثاالǓرائعا Źالقائد والزعيم، فالقائد ا Ǌلما يجب أن يكون علي 

ول عن اǓخرين يجب أال يقبل هذǉ المهمة من أجل االمتيازات الكثيرة ؤالمس
وليات المضجرة  ؤحصل عليها، ولكنǊ يجب عليǊ أن يواجǊ المسالتي سوف ي

ولياتǊ األساسية التفكير في ؤ من بين مسويعدŋ. التي تستلزمها هذǉ المهمة
طرق وسبل من أجل الدفاƳ عن شعبǊ ضد أي عدوان، واتخاذ التدابير التي 

هل سجل ألي قائد ما فعلǊ . تساعد على إحداث الخير والرفاهية للجميع
فƎن ما فعلǊ يؤهلǊ بدون شك   . بالطبع ال! Þنا محمد من إنجازات رائعةسيد
 من كل اŹفلقد وجد جيشǊ محاصر. حتالل مكانة فريدة في تاريخ البشريةال

  Ǌبحكمت Ƴجانب بعدو لدود، ولذا أصبح وجودهم في خطر شديد، فاستطا
ورغبتǊ في التضحية بالذات إنقاذهم من كل المخاطر وجعلهم يظفرون  

أتي في مقدمة األعمال التي يسجلها التاريخ   يإن بناء أمة . ليل الفوزبأكا
البشري، وبناء على ذلك يعتبر نجاح سيدنا محمد في خلق مجتمع قوي، على 

Źأي عمل  الرغم من كل المشاكل الصعبة التي كان يواجهها، عمال Ǌال يضاهي 
 .خر في تاريخ بناء األممآ

 :األخƯار تحيƯ بالمدينة

ة غزوة أحد أثر سيƐ على المسلمين، فلقد نقض اليهود كان لمأسا
وا التخطيط في تدبير أمعاهدتهم معهم واتحدوا مع المشركين، ثم بد

هم السافر للمسلمين، وأرادوا النيل ئوكشف المنافقون عن عدا. المؤامرات
 قررت القبائل اكم. منهم، ولذا عملوا على إثارة المشاكل لهم كل يوم

لهم اصئ على المسلمين من أجل القضاء عليهم تماما، واست المجاورة الهجوم
وهكذا أحاطت األخطار بالمدينة من كل جانب، ولم يعد هناك . من الوجود

سالم وأمن للمسلمين فيها، فلقد كانت األخبار تأتي كل يوم بوقوƳ هجوم   
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ومن ثم مر المسلمون بوقت عصيب جدا، وأصبحوا ال يستطيعون  . جديد
أنهكت هذǉ الحالة من عدم األمن . جود سالح معهم التحرك بدون و

واالستقرار صبر المسلمين، فذهبوا إلى سيدنا محمد وتكلموا معǊ عن  
حاول الرسول الكريم تشجيعهم  . معاناتهم، وعن عدم احتمالهم هذǉ األزمة

. ومواساتهم، كما أكد لهم أن فجر سالم جديد سوف يحل في القريب العاجل
حمد هو أيضا هذǉ الشدة، وكان يتخذ كل االحتياطات ولقد واجǊ سيدنا م

وعندما حل . الالزمة من أجل تجنب الخطر الذي كان يهددǉ من كل جانب
 سمع صوت ضجيƝ، وخاف الجميع من أن يكون األعداء قد يوماŹالمساء 

فتجمع المسلمون من كل مكان  . هجموا على المدينة أو أغاروا عليها 
ولكنهم أصابتهم الدهشة من . دفاƳ عن مدينتهمواستعدوا للسير من أجل ال

ولقد قال لهم  . مشاهدة الرسول الكريم ممتطيا جوادǉ يطوف بضواحي المدينة
نǊ ال يوجد أي خطر وال سبب لقلقهم، وأنǊ أراد فقط أن يثبت للجميع إالنبي 

، ولكنǊ في نفس الوقت جندي شجاƳ جسور على  اŹ حكيماŹأنǊ ليس فقط زعيم
 .    اجهة أي خطراستعداد لمو

 : المسلميǅ األبرياƅدعاƤƔبƞ ال

المدينة يسيطر عليها خطر دائم، ولذا كان على المسلمين  أصبحت 
ومن ثم اتخذت كل االحتياطات الالزمة من أجل وقف . الحذر من أي هجوم 

Ǌذلك لو. أي خطر بسيط وهو في بدايتƎن أي مشكلة كانت تحدث في أي  ف
 على ذلك كانت بناءŅفƎنǊ م على المدينة، هجوويخشى معها حدوث بقعة 

وهكذا، عن طريق . استفحالǊعلى الفور لمعالجة أي خطر قبل ترسل سرية 
من  تم تجنب ما كان يمكن أن ينتƝ ، في حينهااالحتياطات التي اتخذت 

ن أن اإلسالم قد ويدعي الناقدون المعاد. مصائب مروعة بسبب الحرب
فلم يدخل .  يتعارض تماما مع حقيقة األمرانتشر بحد السيف، وهذا االدعاء

أي شخص أبدا اإلسالم  بحد السيف، ولم يتم تسجيل حالة واحدة دخل فيها 
ولقد كان سيدنا محمد . أشخاص اإلسالم بسبب حملة عسكرية أغارت عليهم

يتم إعدادهم خصيصا لهذا الƺرض من أجل نشر اإلسالم في كل  دعاة يعين 
 يحفظون القرآن الكريم عن ظهر قلب ويذهبون   الدعاةمكان، وكان هؤالء 

إلى القبائل المختلفة من أجل نشر نور اإلسالم بينهم بالطرق الودية عن  
بحجة دعاة كما كان بعض الخائنين يدعون هؤالء ال . طريق النصح واإلرشاد

عندما يذهبون إليهم وال يندمون ثم يقتلونهم سعيهم إلى معرفة تعاليم اإلسالم، 
ولقد حدثت إحدǎ هذǉ العمليات الوحشية الƺادرة في مكان . اŹطلقمعلى ذلك 
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حضر إلى . يطلق عليǊ بئر معونة في شهر صفر في العام الرابع للهجرة
سيدنا محمد أبو براء زعيم قبائل بني عامر وبني سليم، وأعطى النبي الكريم 

  معǊ من أجل عشيرتǊ، وذلكاةعدهدايا قيمة، ثم طلب منǊ إرسال بعض ال
نǊ ال إرفض سيدنا محمد قبول الهدايا، ثم قال لǊ . ألنǊ يأمل اعتناقهم اإلسالم

نǊ إولكن قال لǊ أبو براء . ع بعث أحد معǊ ألنǊ يخشى خيانة أهل نجد ييستط
ن  ي عن حمايتهم، ومن ثم وافق النبي الكريم على إرسال سبع والŹؤسيكون مس

 إلى بئر معونة الدعاةء عندما وصل هؤال.  تم اختيارهم لهذǉ المهمةيةاعد
 إبادتهم جميعا، وهم الذين حضروا إلى هذا تهم جيƫ كبير، وتم بأحاط

ŃƝتعالى، ولم ين Ÿالمذبحة المروعة المكان من أجل نشر رسالة ا ǉمن هذ 
 ǉالهروب وحكى لسيدنا محمد وقائع هذ Ƴغير عمرو بن أمية، الذي استطا

يم صدمة رهيبة بسبب هذǉ الخيانة  النبي الكرتصابأولقد . الحادثة الفاجعة
 .الوحشية

. تم تسجيل مأساة مشابهة حدثت في مكان آخر يطلق عليǊ الرجيع 
 إليهم، دعاةبعثت بعض القبائل إلى سيدنا محمد برسالة تطلب فيها إرسال 

 Ǌوذلك ألنهم حريصون على معرفة كل تعاليم اإلسالم بعد أن دخلوا في .
، ولكنهم لقوا نفس دعاةا محمد عشرة وبناء على ذلك أرسل لهم سيدن

وحاول ثمانية منهم المقاومة، ولكن تم قتلهم أثناء محاولتهم الدفاƳ . المصير
 زيد وخبيب بعد تعهد من هؤالء  اŹن منهم وهماعن أنفسهم، بينما استسلم اثن

 ا وباعوهمان وعدهم لهمو بالطبع هؤالء الخائنلم ينفذو. االخائنين بعدم قتلهم
فقتل خبيب على يد سيدǉ الذي اشتراǉ وهو من قبيلة  . لى أهل مكة إينكعبد

 فيها أي نوƳ من اŹحارث خارج حدود الحرم، وهي المنطقة التي كان محرم
وقبل أن يموت صلى Ÿ تعالى ودعا هذǉ ي. أنواƳ العنف حتى قبل اإلسالم

 : الدعوة

"Ÿمصكان أي جنب على    مسلماتـم ما أرجو إذا فوا Ÿرعيـ في ا " 

 "مزƳـال شلو مـى أوصـ عليبارك Ǌ وإن يشأـ في ذات اإللوذلك"

ولقد حضر أبو . أما زيد فلقد اشتراǉ صفوان بن أمية لنفس الƺرض 
ليقطع  استſلŮ السيفſ يد، وعندما ززعماء قريƫ لمشاهدة مقتل وسائر سفيان 

تحب  أ: "فلقد قال لǊ. رآǉ فوق المقاومةعليǊ إغراء أبو سفيان رأسǊ، طرح 
د زيوكان رد ". أن محمدا عندنا اǓن في مكانك نضرب عنقǊ وأنك في أهلك

يدل على مدǎ نبل وحسن أخالقǊ في هذǉ اللحظة الحرجة من حياتǊ، فلقد   
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Ǌما أحب أن  . إن حياتي ال شيء إذا قورنت بحياة سيدنا محمد: "قال ل Ÿوا
 ،Ǌشوكة تؤذي Ǌتصيب Ǌالذي هو في Ǌن في مكانǓا جالس في وأنمحمدا ا

ويوضح لنا هذا الموقف النموذجي كيف كان أصحاب سيدنا محمد  ". أهلي
 .يكنون لǊ كل الحب واالحترام والتقدير

ƔاƸƯه على الƏالى لسيدنا محمد على دعاƴاتبة اهللا تƴم: 

 األبرياء على يد للدعاةتسببت في الواقع المذابح البشعة التي حدثت  
فلقد كان يستطيع تحمل . شديدة لسيدنا محمد معاناة فيقبائل العرب الƺادرة 

ع يكل أنواƳ األذǎ إذا كان األمر يتعلق بǊ شخصيا، ولكن كان ال يستط
تحمل رؤية أصحابǊ يعذبون، فهم الذين يدافعون دائما عن الحق، كما وقفوا 

Ćأثناء الخطر، وهم أيضا الذين يضحون بحب بكل غال Ǌمن دائما إلى جانب 
. ، ولذا استحقوا أن تكون لهم منزلة رفيعة جدا عند اŸأجل وجǊ اŸ تعالى
 في صدمة شديدة جدا لسيدنا محمد، ولذا دعا اŸ   الدعاةومن ثم تسبب مقتل 

لقد استحقت هذǉ . تعالى معاقبة اǓثمين الذين ارتكبوا هذǉ الجريمة البشعة
 سيدنا القبائل في الواقع معاقبة مرتكبيها بنفس هذا العمل البشع، ولكن كان

محمد عندما يحزن على شيء بشدة يلجأ إلى اŸ تعالى بالدعاء من أجل     
إال أن اŸ تعالى أرسل الرسول الكريم رحمة للعالمين، . Ǌئاالنتقام من أعدا

ولذا لم يوافق اŸ تعالى ). ١٠٧ :  ٢١القرآن، . (كما جاء في القرآن الكريم 
ǉ صب غضبǊ على مثل على أن يصبح سيدنا محمد بهذǉ القسوة، ويناشد

هؤالء المجرمين، وألنǊ نبي يجب عليǊ أن يكون تجسيدا للرحمة الشاملة، 
ومن ثم نزل الوحي اإللهي على . وأن ال يفرق في ذلك بين صديق وعدو 

" .لŽيńَس لŽَك ِمَن األćمńِر شŽيńءņ أćوń َيتſوَب َعلŽيńِهمń أćوń يŃَعذŮَبهŃمń فƎِŽنŮهŃمń ظŽاِلمŃوَن: "النبي
متنع عن ابمجرد مراجعة اŸ تعالى للنبي على دعائǊ  ). ١٢٨ : ٣القرآن، (

.  األبرياءالدعاةإحساسǊ بالبƺض نحو هؤالء الخائنين الذين قتلوا بوحشية 
Þ الواقعة ǉفهل سجل التاريخ مثل هذ 

 :مƴاǉداƖ تحالف

قررت كل قبائل الجزيرة العربية شن حملة ضارية على المسلمين   
 نهائيا منهم، وهكذا يستريحون من المحنة التي تسببوا فيها من أجل التخلص

ن من أجل سحق المسلمين  ون والمشركوتحد اليهود والمنافقالهم، ومن ثم 
 قد تنبأ بهذا من قبل، ولذا عمل على اŹن سيدنا محمدإويمكن القول . تماما

إخماد أي عاصفة من المعارضة قبل اشتعالها، ولو لم يكن قد فعل هذا ما 
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ولم يكن بالتالي هناك  .  في المدينةاŹ واحداŹكان استطاƳ المسلمون المكوث يوم
أمام المسلمين بسبب هذǉ الظروف الصعبة غير سياسة واحدة عملية وهي  
محاولة تفريق قوات األعداء قبل أن تتحد مع بعضها البعض وتصبح قوية  

رج الذي ولقد استدعى الموقف الح. جدا بحيث يصعب على المسلمين سحقها 
 Ƴالسياسة الحكيمة، فلم يكن من المستطا ǉالمسلمون اتخاذ مثل هذ Ǌأصبح في
عدم فعل أي شيء إزاء مخطط  األعداء اإلجرامي، واالكتفاء بمراقبة تجمع 

فلقد كان ذلك . قوات األعداء حتى تصبح قوية جدا وال يمكن التصدي لها
ومن ثم فرضت    سوف يؤدي بدون شك إلى انطفاء نور اإلسالم تماما، 

غريزة حفظ الذات مواجهة المشكلة بشجاعة في ظل هذǉ الظروف شديدة   
ومن المصادمات الكثيرة البسيطة التي حدثت في ذلك الوقت يمكن  . التعقد

ǎرƺخرة أو بدر الصǓلقد أراد المسلمون بعد . اإلشارة إلى غزوة بدر ا
 عليهم مثلما غزوة أحد تحدي قريƫ مرة أخرǎ لعلهم  يستطيعون االنتصار

حدث في غزوة بدر، لذا خرجوا في العام التالي في الموعد نفسǊ لمواجهة 
ثم توجهوا مباشرة إلى بدر فلم يجدوا جيƫ قريƫ هناك، ومن ثم . المشركين

 هناك كل ما كان معهم من  ةعادوا بهدوء بعد أن باعوا في السوق السنوي
 العام الخامس للهجرة وتعتبر غزوة دومة الجندل وذات الرقاƳ في. بضاعة

 لحيان وذي قرد في العام السادس مثل غزوة بدر اǓخرة، فلقد يوغزوة بن
صلǊ أخبار تقدم قوات المسلمين  تكان جيƫ األعداء المولع بالحرب عندما 

حدث في بعض  ت تنحو ساحة القتال تتفرق قواتǊ على الفور، كما كان
 .األحيان مصادمات ولكن بسيطة

دمات البسيطة التي يمكن اإلشارة إليها وهي يوجد بعض المصا 
ينتسب بنو . غزوة المريسيع أو بني المصطلق في العام الخامس للهجرة

المصطلق إلى قبيلة خزاعة، ولقد كان بين هذǉ القبيلة وقبيلة قريƫ تحالف  
قوي جدا، كما كانوا يقيمون بمكان يطلق عليǊ المريسيع على بعد تسعة 

د زعيم هذǉ القبيلة الحارث بن أبي ضرار كل أع. أميال من المدينة
االستعدادات من أجل مهاجمة المدينة بناء على تحريض من قريƫ، وعندما 
وصلت هذǉ األخبار إلى سيدنا محمد وتحقق من صحتها، أصدر بناء على   

هرب الحارث . ذلك أوامرǉ بعمل استعدادات مضادة لتفرقة قوات الحارث
يع في المعركة وهزمهم جيƫ المسلمين، ولقد بجيشǊ بينما ظل أهل المريس

وقع أثناء المعركة ستمائة أسير في يد المسلمين بما فيهم ابنة الحارث  
دفع سيدنا محمد فدية جويرية ثم تزوجها بناء على طلبها، وبناء . جويرية

 .       الستمائة بدون فديةǎسراألعلى ذلك تم إطالق سراح 
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 :االƺتراƅ على السيدƔ عاƪƏة

حـدثت واقعـة اإلفك في العام الخامس للهجرة، وذلك أثناء عودة             
المسـلمين من غزوة المريسيع، فلقد ترك جيƫ المسلمين بدون قصد السيدة            

كانت السيدة عائشة قد اكتشفت أنها      . عائشة في المرحلة األخيرة من الرحلة     
فقـدت عقـدها فنـزلت من فوق هودجها للبحث عنǊ عندما بدأ الجيƫ في               

ك، ولكن لم يعلم بتƺيبها سائس راحلتها، فسار مع الركب اعتقادا منǊ            التحـر 
بعد أن فرغت السيدة عائشة من بحثها عن العقد عادت إلى           . أنها في هودجها  

مكـان هودجها، فاكتشفت رحيل كل الركب وأنها أصبحت بمفردها في هذا            
Ǌ عـندما حل الظالم قررت المكوث في المكان الذي كان يرقد في           . المكـان 

هـودجها ظنا منها أن السائس عندما سوف يكتشف غيابها سوف يرجع إلى             
     Ǌأوامر بالمكوث       . نفـس المكان الذي تركها في Ǌكان صفوان بن المعطل لدي

في مؤخرة الجيƫ، وذلك من أجل التأكد من عدم ترك أي شيء بعد تحرك              
اكتشـف صـفوان وجود السيدة عائشة في الفجر، فأركبها ناقتǊ،           . الـركب 

 وااستƺل المنافقون هذǉ الواقعة المشؤومة وبدأ     . حقـوا بالجيƫ عند الظهر    ول
يفتـرون على هذǉ السيدة الشريفة، فلقد كانوا دائما ينتهزون أي فرصة من             

يعتبر عبد اŸ بن أبي المصدر      . أجل النيل من الدين اإلĆسالمي ومن المسلمين      
أجرǎ . دة عائشة الرئيسـي لهذǉ اإلشاعة التي عملت على تشويǊ سمعة السي         

 في هذǉ الواقعة، وتم إثبات عدم وجود أي أساس على           اŹالرسول الكريم تحقيق  
ثم نزل على سيدنا    . اإلطـالق لهذǉ اإلشاعة التي تمس طهارة السيدة عائشة        

: ٢٤القرآن، . (محمـد الوحـي اإللهي واثبت براءتها من هذǉ التهمة البشعة    
ي اإللهي على سيدنا محمد     لـم يكن من المستƺرب نزول الوح      ). ٢٠ – ١١

ة الصالحة الطاهرة من هذا اإلفك الذي ال أساس لǊ          أمن أجل تبرئة هذǉ المر    
من الصحة، فلقد برأ أيضا القرآن الكريم السيدة مريم والدة المسيح من تهمة             

: ٤القرآن،  . (هـا بها اليهود عندما ادعوا عليها إفكا عظيما        ـتهمامشـابهة   
١٥٦.( 

 :مƴركة األحزاب

نـت قريƫ تستعد لشن حملة جديدة على المدينة بينما كان سيدنا            كا 
محمد يعمل على إخماد أسباب األذǎ من جانب قبائل العرب، وذلك من أجل             

تحالفت قبائل اليهود التي كانت قد تم نفيها        . تجـنب حرب على نطاق واسع     
مـن المديـنة واسـتقرت فـي خيبر مع قريƫ من أجل التخلص نهائيا من                
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واسـتطاƳ أعـداء اإلسالم إثارة قبائل البدو التي تسكن المناطق           . اإلسـالم 
وهكذا اتحد  . المجـاورة لمكة، وهكذا انضموا للتحالف الذي تم ضد اإلسالم         

كـل مـن قريƫ واليهود وقبائل البدو ضد الدين اإلسالمي، وقرروا ضرب             
تم في العام الخامس    . ن ضربة ساحقة من أجل القضاء عليهم تماما       ميالمسـل 

إلى أربعة  آالف  جـيƫ كبيـر جدا يقدر عددǉ من عشرة          جـرة تشـكيل     لله
 لهذا الجيƫ في اللحظة األخيرة قبائل       تثم انضم . وعشـرين ألـف مقاتـل     

ولقد .  عهدها مع المسلمين   نقضتالـيهود التـي كانت داخل المدينة، وبذلك         
ـ   لدǎ المسلمين بالمقاييس البشرية فرصة ضئيلة جدا للتصدي لهجوم          تكان

 . ƫ الساحقهذا الجي

عـندما وصلت األنباء إلى سيدنا محمد بهذا الهجوم الوشيك وغير            
المتكافـƐ، دعـا على الفور أصحابǊ لالجتماƳ، وأخذ يتشاور معهم على ما             

حد أكانت المدينة محصنة من     . يجـب عملـǊ لمواجهة هذا الموقف العسير       
ة جوانـبها بحاجـز طبيعي من الصخور الوعرة، ومن الجانب اǓخر محمي           

 المـنازل المبنـية من الحجر، والتي شكلت بتالصقها بƎحكام مع            انبجـدر 
وهكذا كان يوجد جانب واحد فقط مفتوح يمكن        . اŹ قوي اŹبعضها البعض تحصين  

مـن خاللـǊ الهجوم على المدينة، فاقترح أحد المسلمين الفرس وهو سلمان             
لى  وافق الجميع ع.حفر خندق عريض وعميق من أجل تحصين هذǉ المنطقة        

قسم سيدنا محمد العمال إلى     . وا حفر هذا الخندق في الحال     أهذا االقتراح وبد  
مجمـوعات تـتكون كل واحدة منها من عشرة أشخاص، وشارك بنفسǊ في             

أخذ الجميع يƺنون وهم مƺطون بالتراب      . عملية الحفر مثل أي عامل عادي     
دينا، وال تصدقنا    لوال أنت ما اهت    مŊهŃال: "والƺـبار من أثر الحفر بهذǉ األبيات      

 قد بƺوا   ونفراالك. فأنزل السكينة علينا، وثبت األقدام إن القينا      . وال صـلينا  
 ".علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا 

أهم جزء فيها، ولذا أخذوا     " أبينا  " تشكل آخر كلمات هذǉ األبيات،       
أثناء غناء المسلمين أخذ سيدنا محمد يتوسل إلى اŸ         . يكـررونها عدة مرات   

اللهم إن العيƫ عيƫ اǓخرة،     : " عالـى فـي حماية المهاجرين واألنصار        ت
 ". فاغفر لǖنصار والمهاجرة 

 : الرسوü الكريم التي تبƪر بالمستƾبü الưƴيم للمسلميǅارؤي

لـم يسـجل التاريخ سوǎ هذǉ الواقعة الفريدة من نوعها لشخص             
لى جنب مع   يحمـل اللـواء الروحي والدنيوي ألمة، ومع ذلك يعمل جنبا إ           
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              ǉالعمـال مثل أي عامل عادي، وذلك في الساعات الخطرة جدا من حياة هذ
يعتبر هذا الموقف من السمات البارزة في شخصية سيدنا محمد، فان           . األمة

أي عمل يقوم بǊ يتميز دائما بالعظمة، وهو دائما يتصرف بشهامة ونبل في             
   Ǌمتع بسمات الرجل   ن الرسول الكريم ت   إويمكن القول   . أي موقف يتعرض ل

الحـق على الرغم من أنǊ ملك، وفي نفس الوقت تحلى بصفات الملوك على              
        Źرجال Ǌاعتبر نفس Ǌعادي الـرغم مـن أنـ Źن أثناء عملية   ي المسلم تعترضا. ا

 أقصى جهد لهم من أجل كسرها،       وبذل الجميع الحفـر صـخرة صلبة جدا،       
ا منǊ معاونتهم في    ولكـنهم فشلوا في ذلك، فذهبوا إلى الرسول الكريم وطلبو         

حدد النبي حدود هذǉ الصخرة بيديǊ، ثم طلب منهم االنحراف          . هـذا العمـل   
              ǉقلـيال عن الخطة األصلية التي كانوا قد وضعوها من أجل عملية كسر هذ
الصخرة، ثم أخذ المعول لكي يقوم بنفسǊ بالمهمة التي فشل الجميع في القيام             

 الصخرة ضربة شديدة جدا     نـزل الرسول الكريم في الخندق وضرب      . بهـا 
         Ǌأصحاب Ǌأكبر   "فانبعثت شرارة نار، فصاح النبي ومن ورائ Ÿأكبر ا Ÿثم  "ا ،

ثم . نǊ رأǎ من خالل هذǉ الشرارة أن اŸ منحǊ مفاتيح قصر ملك الشام            إقال  
ضـرب الصـخرة مرة ثانية، فانشقت الصخرة وانبعثت شرارة ثانية، فكبر            

 مرة أخرǎ، وشاهد الرسول الكريم في هذǉ         بصوت عالĆ  "اŸ أكبر "الجمـيع   
أدت الضربة الثالثة إلى كسر الصخرة      . المـرة أنǊ منح مفاتيح مملكة فارس      

إلـى أجزاء صƺيرة، وأعلن النبي الكريم أنǊ رأǎ أن مفاتيح اليمن أصبحت             
 Ǌملكـ .           ǎوفي النهاية شرح سيدنا محمد للجميع ما حدث بالتفصيل، فلقد رأ

 القيصر، وفي المرة الثانية قصر كسرǎ في فارس،         فـي المرة األولى قصر    
وفي المرة الثالثة قصر ملك اليمن في صنعاء، وأن اŸ أخبرǉ بأن المسلمين             

! ما أروƳ هذǉ الواقعة   . سـوف يسيطرون على كل هذǉ الدول في المستقبل        
ن ألف مقاتل على أبواب المدينة، وهي       وهناك قوة هائلة قوامها أربعة وعشر     

م على سحق المسلمين تماما، وكل الجزيرة العربية متعطشة لدماء          عاقدة العز 
ومع ذلك يرǎ الرسول الكريم وسط هذǉ السحب السوداء في هذا           . المؤمنين

 ينبـثق مـن بعيد يبشرǉ بمستقبل مشرق وقوي   اŹالـوقت العصـيب شـعاع    
ولكن من غير اŸ تعالى، ! Þأال يفوق ذلك مدǎ تصور أي إنسان . للمسـلمين 
العلـيم، يستطيع أن يكشف أسرار المستقبل في هذǉ الفترة الحاسمة           الحكـيم   

  باالندثار Þ اŹعندما كان اإلسالم نفسǊ مهدد

تعتبـر ساعة هجوم الجيوƫ المتحالفة بكل قوتها على المدينة من           
أصـعب وأشد األوقات التي مرت بالمسلمين، فلقد اهتزت أسس المدينة من            

لقرآن الكريم هذǉ اللحظة العصيبة     ويصور ا . شـدة انـدفاƳ جـيƫ األعداء      
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ِإذƅ َجاؤĈوكſم مŎن فŽوńِقكſمń َوِمنń أćسńفŽلć      : "والرهيبة على المسلمين في اǓيات التالية       
. ِمـنكſمń َوِإذƅ َزاغŽـتƅ الƅأćبńَصارŃ َوَبلŽƺŽِت الƅقſلſوبŃ الƅَحنŽاِجَر َوتŽظſنůوَن ِباللǊِŮ الظůنſونŽا           

ċؤŃمƅِلَي الſتńاِلَك ابŽنŃاهŅِديدŽا شŹَزالƅوا ِزلſِزلƅلŃوَن َوزſ١١ – ١٠ : ٣٣القرآن، " (.ِمن               .( 

ولكـن رغم هذا المشهد الظاهري من الفزƳ والرعب، كانت قلوب            
المؤمنـين تحس وتشعر بأن الوعد الذي وعدهم بǊ اŸ تعالى ورسولǊ سوف             

فكر فيǊ المؤمنون   يـتحقق، وتوضح اǓيات التالية من القرآن الكريم ما كان ي          
 :في ذلك الوقت

"             ŃǊſولŃَوَرس ŃǊŮا اللŽا َما َوَعَدنŽوا َهذſالŽَزاَب قńحćأƅوَن الſِمـنċؤŃمƅال ǎćـا َرأŊمŽَول
: ٣٣القرآن،  " (َوَصـَدقŽ اللŃǊŮ َوَرسŃولŃǊſ َوَما َزاَدهŃمń ِإلŮا ِإيَمانŹا َوتŽسńِليمŅا        

٢٢  .( 

ت اليائسة ألعدائهم   أدرك المسـلمون أن هـذǉ هـي أخر المحاوال          
المقـدر لهـم الفناء في النهاية على الرغم من هذǉ الحشود الهائلة والƺامرة              

فهذǉ الحرب سوف تؤدي إلى كسر قوة       . العاقـدة العزم على تدميرهم تماما     
 .العدو تماما، ودخول اإلسالم في عصرǉ الذهبي من االنتصارات والفتوحات

 :مدينة المسلميǅ أƙناƺ ƅترƔ حصار الƔمƴانا

تم نقل النساء واألطفال إلى مكان آمن ومنيع تحسبا ألي احتماالت  
متد ا. ممكنة ألي هجوم على المدينة من الخارج أو لخيانة اليهود من الداخل

حصار المدينة حوالي شهر، ولقد عانى من الجوƳ الشديد خالل هذǉ الفترة  
Ǌيصل إليهم لمدة أيام  فلم يكن. المسلمون جميعا بما فيهم الرسول الكريم نفس 

 على بطونهم من أجل تخفيف األلم الفظيع  اŹأي طعام، وكانوا يعصبون حجر
قترح ا. الذي كان يصيبهم من شدة الجوƳ، ومع ذلك لم يستسلموا أبدا لليأس

الرسول الكريم أثناء فترة الحصار للخروج من هذا الموقف العصيب دفع 
وكان   .  منحهم ثلث إنتاج المدينةمبلƸ من المال إلى قبيلة غطفان عن طريق

يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف قوة األعداء، ولكن رأǎ المسلمون أن هذا      
سوف يحط من كرامتهم وسوف يجعلهم يخضعون إلذالل شديد، ولذا على 
الرغم من إحساسهم بالجوƳ الشديد ومعاناتهم من طول مدة الحصار وتعبهم 

وقال األنصار، .  هذا االقتراحمن طول السهر من أجل المراقبة رفضوا
 أي قطنهم لم يدفعوا إالذين كانت هذǉ الصفقة تتعلق بهم بصورة مباشرة، 

أموال إلى قبيلة غطفان من قبل من أجل اتقاء شرهم حتى قبل اإلسالم، 
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وأنهم لن يخضعوا أبدا لهم اǓن، خاصة أن كرامة اإلسالم هي التي سوف  
 أعدائهم حتى أخر رجل والتضحية  بةاستعداد لمحارتمس، كما أنهم على 

 .بأرواحهم من أجل رفع شأن اإلسالم والمسلمين

 :ǉزيمة منكرƔ للجيوƩ المتحالƻة

هم على  تمردن ينتظرون الفرصة لكي يعلنوا وكان اليهود والمنافق 
ت سنح، ولقد  متزامناŹ مع هجوم على المسلمين من خارج المدينةالمسلمين

 الكفار المدينة، وهكذا أصبح على المسلمين لهم هذǉ الفرصة عندما حاصر
حاول األعداء في البداية الدخول . هم من الداخل ومن الخارجئمواجهة أعدا

وقتل على يد . في مبارزات فردية مع المسلمين، ولكنهم فشلوا فشال ذريعا
علي بن أبي طالب أثناء هذǉ المبارزات عمرو بن ود، هذا البطل الشهير  

ثم هجمت . الجميع أنǊ يستطيع التƺلب على ألف شخص الذي كان يعتقد 
ها على المدينة، ولكنهم لم يستطيعوا ئقريƫ في النهاية بكل قوتها وقوات حلفا

ولقد سقطت سهام وأحجار األعداء على المدينة بصورة . اختراق الخندق
مروعة، ولكن نظرا لثبات وحسن تنظيم المسلمين لم يستطع أعداء المسلمين  

ويمكن القول . ليهم، وهكذا توجت قوة المسلمين في النهاية بالنصرالتƺلب ع
ن قوة األعداء التي بلƺت أربعة وعشرين ألف مقاتل فشلت في إضعاف   إ

مقاومة المسلمين وفي اقتحام الخندق، وهكذا أصبحت عملية حصار المدينة  
 المؤن تثم بدأ.  قواهمدمسألة مضجرة بالنسبة للمشركين وأدت إلى استنفا

في النهاية هبت  .  فتسبب ذلك في مشاكل كثيرة للكافريناŹيفي التناقص تدريج
على المشركين عاصفة شديدة جدا أسقطت خيامهم وقلبت قدور طعامهم،  

َيا أćيŋَها الŮِذيَن آَمنſوا : "ويشير القرآن الكريم إلى هذǉ الواقعة في اǓيات التالية
 ńمſكńيŽَعل ǊِŮالل Žَمةńوا ِنعŃرſكƅاذ ńمŮا لŅودſنŃا َوجŅِريح ńِهمńيŽا َعلŽنƅَسلńرćأŽف ņودſنŃج ńمſكƅَجاءت ƅِإذ

ساعدت هذǉ ). ٩ : ٣٣: القرآن "  (.تŽَروńَها َوكŽاَن اللŃǊŮ ِبَما تŽعńَملſوَن َبِصيرŅا
الرياح على إنجاز ما لم يكن المسلمون يستطيعون القيام بǊ بواسطة قوة 

زƳ والخوف عندما وجدت أن العوامل ها بالفؤشعرت قريƫ وحلفا. أسلحتهم
ولذا قرروا االنسحاب في  . الطبيعية ضدهم، كما أحسوا أن هذا نذير شؤم

نفس هذǉ الليلة، ولم يمكث أحد منهم حتى صباح اليوم التالي، ولقد أدǎ ذلك   
إلى فرح المسلمين كثيرا وشكروا اŸ تعالى على مساعدتهم في التخلص من   

ن يد اŸ كانت دائما مع المسلمين في أصعب   إ حقŒا. هؤالء المشركين
األوقات، وهي التي عملت على إحباط محاوالت القوǎ الساحقة في تحطيم  
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هذǉ المجموعة الصƺيرة من المؤمنين، كما أدت إلى فشل المخطط الƺادر 
 .لليهود والمنافقين

وهكذا انتهت أقوǎ الحمالت المنظمة ضد اإلسالم بالفشل التام، 
 .اء المسلمين باإلحباط الشديد والخوف التاموأصيب أعد

 : عƽǘاƖ المسلميǅ باليǊود

 جدا من سكان المدينة، اŹ قوياŹشكل اليهود كما هو واضح عنصر  
ها، كما كانت ئونظرا لممارستهم التجارة المقرونة بالربا أصبحوا من أغنيا

نوا ن اليهود كاإويمكن القول . قبائل األوس والخزرج تقترض دائما منهم
ǎيتفوقون على جيرانهم من حيث التعليم ومن حيث معظم النواحي األخر. 

عقد اليهود معاهدة مع المسلمين عندما هاجر الرسول الكريم إلى  
. المدينة، ولكن أدت زيادة قوة اإلسالم إلى إشعال نيران الƺيرة في قلوبهم

ذاء المسلمين ستمر اليهود في االتصال سرا بالمنافقين من أجل العمل على إيا
  ١.والنيل منهم على الرغم من المعاهدات التي كانت بينهم وبين المسلمين

ن بكلمات وقحة وبشعة، ولم يستثن الرسول يكان اليهود يخاطبون المسلم
التي  "ناراِع"الكريم من هذǉ الكلمات، ومن األمثلة على ذلك تحريف كلمة 

السالم   "، وكذلك كلمة "حمقأ" أنǊ التي تعني" نرِع"إلى " اسمع لنا"تعني 
 فيǊ تورية لما اŹوهكذا استخدم اليهود كالم". السام عليكم"إلى " عليكم

تعرضت الدعوة اإلسالمية في ذلك الوقت لخطط  . يقصدونǊ من النقيض
عتنق البعض اإلسالم بهدف محاولة إبعاد ابارعة من أجل اإلساءة إليها، كما 
 .ناشƐالكثير من المؤمنين عن هذا الدين ال

أصبحت بمرور الوقت الƺيرة التي تمǖ قلوب اليهود عداوة شديدة، 
وزادت كثيرا أبيات الشعر التي تلمح إلى سوء أخالق المسلمات، كما وصل  

Ƴبالمسلمات في الشوار ƫالوقائع  . األمر إلى التحر ǉهذ ǎعن إحد Ɲونت
 أدت مسلم، ثماستشهاد التي كانت تحدث في شوارƳ المدينة مقتل يهودي و
حذرت قبيلة قينقاƳ التي . في النهاية إلى قتال حقيقي بين اليهود والمسلمين

 
١ " Ůَها الŋيćَبَدِت      َيا أ ńدŽق ńمůَما َعِنت ƅواŋَود ŹَباالŽخ ńمſكŽونſلċَيأ Žال ńمſوِنكŃن دŎم ŹةŽانŽِبط ƅواſِخذŮتŽت Žال ƅواſِذيَن آَمن

القرآن،    " (. الƅَبƅƺَضاء ِمنń أćفƅَواِهِهمń َوَما تſخƅِفي صŃدŃورŃهŃمń أćكƅَبرŃ قŽدń َبيŊنŮا لŽكſمŃ اǓَياِت ِإن كſنتſمń تŽعńِقلſونَ           
١١٨  :٣ .( 
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ن درسا لن  ينشأ بينها وبين المسلمين هذا النزاƳ بأنها سوف تلقن المسلم
ينسوǉ أبدا، وأنهم ليسوا مثل قريƫ التي لم تستطع التصدي لهم والقضاء 

ن، وعقدت العزم على   وهكذا نقضت قبيلة قينقاƳ عهدها مع المسلمي. عليهم
جهز المسلمون بناء على ذلك . محاربتهم، ومن ثم تحصنوا في حصن منيع 

.  استعداداتهم من أجل خوض حرب مع هذǉ القبيلة، ثم حاصروا حصونهم
طلب اليهود بعد حصار دام خمس عشرة ليلة االستسالم والنزول إلى حكم   

العهد الذي كان بينهم  الرسول الكريم مهما كان، وذلك عقابا لهم على خرقهم 
حكم النبي الكريم عليهم بمƺادرة المدينة واالستقرار بالشام،  . وبين المسلمين

 .   وحدث ذلك تقريبا بعد غزوة بدر بشهر

 النضير اليهودية منذ البداية مفاوضات سرية مع يعقدت قبيلة بن 
دما ولذا عن. قريƫ على الرغم من المعاهدة التي كانت بينها وبين المسلمين

طلبت قريƫ من هذǉ القبيلة قبل غزوة بدر قتل النبي الكريم دعت الرسول   
  Ÿولكن أخبر ا ،Ǌالكريم للحضور إليها ودبرت مؤامرة للقضاء على حيات

.  من هذǉ المحاولة الƺادرةاتعالى النبي الكريم بأمر المؤامرة وهكذا نج
ǎ الرسول الكريم أصبح جليا بعد هذǉ األعمال خيانة وغدر اليهود، ولذا رأ

عدم ترك هذǉ العناصر الخطرة تعيƫ في قلب المدينة وتهدد سالمة 
ومن ثم طلب الرسول الكريم من اليهود إما أن يجددوا معاهدتهم . المسلمين

. مع المسلمين لتوكيد نواياهم السلمية أو العيƫ في مكان آخر غير المدينة
ين، فهي لم تكن حتى ذلك وافقت بنو قريظة على تجديد معاهدتها مع المسلم

 النضير التي كانت يولكن رفضت بن. الوقت قامت بأي أعمال غادرة ضدهم
مصرة على الخيانة والƺدر تجديد أي معاهدات مع المسلمين، وهكذا أصبح 

 يأيد عبد اŸ بن أبي رفض بن.  واضحا تماما أنهم أصبحوا أعداء لǘسالم
تعتبر هذǉ . تهم ضد المسلمينالنضير تجديد أي معاهدة، ووعدهم بمساند

الفترة من أخطر وأصعب المراحل التي مرت على اإلسالم، ولقد تزامنت  
ن يمع غزوة أحد، عندما كان كل أعداء المسلمين في كل األنحاء مستعد

إن أي هجوم على  . لتوجيǊ ضربة شديدة للمسلمين والقضاء عليهم تماما
 عليهم، ولكن األخطر من ذلك   اŹد شدياŹالمسلمين من خارج المدينة يعتبر خطر

في أي  هذا حدث يهو أي توتر أو خيانة من الداخل، وكان من الممكن أن 
لذا أصبح لزاما على المسلمين من أجل تجنب أي محاولة غادرة . لحظة

 بالنسبة اŹويعد هذا مستطاع. للقضاء عليهم االستعداد دائما للدفاƳ عن أنفسهم 
هذا الهجوم الخارجي سوف يعطي المسلمين  ألي هجوم من الخارج ألن مثل 

ولكن يختلف تماما   . الوقت الكافي لالستعداد لمواجهة مثل هذا الموقف
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الوضع إذا حدث هذا االضطراب أو القلق غير المتوقع من داخل المدينة   
 النضير يكانت قبيلة بن. نفسها، وسوف يصبح ضربة قوية في قلب اإلسالم

عتبر رفضهم تجديد معاهدتهم المسلمين، ولذا لها عالقات ودية مع أعداء ا
مع المسلمين بمثابة إعالن للحرب، ويجب اإلشارة في هذا المقام إلى   

وجد المسلمون في  . محاولتهم القضاء على سيدنا محمد التي ذكرناها من قبل
ضوء كل هذǉ االعتبارات أن عليهم التعامل معهم على أساس أنهم أعداء لهم  

 ومن ثم تم فرض حصار على حصون بني النضير، ثم   .ويجب الحذر منهم
تم رفع الحصار عنهم على شريطة مƺادرة المدينة تماما، فذهب بعضهم إلى   

 .وحدث كل ذلك في العام الرابع للهجرة. خيبر واستقروا هناك

 جدا في غزوة األحزاب، فƎلى  اŹ هاماŹ النضير دوريلعبت قبيلة بن 
سلمين أخذوا يطوفون الصحراء جانب تحريض قبائل قريƫ على الم

ولقد تأثرت  . ويزورون أماكن تجمع البدو ويقومون بƎثارتهم ضد اإلسالم
 النضير على الرغم من أنهم حتى ذلك  ي قريظة بمحاوالت بنيقبيلة بن

لقد رفضوا في البداية االنضمام إلى   . الوقت كانت عالقاتهم بالمسلمين ودية
هم غيروا رأيهم فيما بعد عندما أكدت  الحرب التي شنت ضد المسلمين، ولكن

 النضير مرارا أن المسلمين ليست لديهم أي فرصة للبقاء، يلهم قبيلة بن
وأنهم لن يستطيعوا الصمود أمام هذǉ القوة المتحالفة ضدهم، هذǉ القوة 
الشديدة جدا والتي تنتشر مثل الفطر في كل مكان من الجزيرة العربية من  

إلسالم، وأنها مسألة وقت وسوف يكون لزاما عليهم   أجل القضاء تماما على ا
وهكذا قررت . اختيار إما مساندة المسلمين أو االنضمام إلى القوǎ المتحالفة

 قريظة التحالف مع بقية القبائل المعادية لǘسالم، ومن ثم نقضت  يقبيلة بن
عهدها مع المسلمين وانضمت إلى القوǎ المتحالفة، ووعدتهم بمساعدتهم في  

وفى بنو قريظة بعهدهم مع األحزاب . اعهم أي في غزوة األحزابصر
واشتركوا بالفعل في هذǉ المعركة، ويشير القرآن إلى هذǉ الواقعة في اǓيات  

َوأćنَزلć الŮِذيَن ظŽاَهرŃوهŃم مŎنń أćهńِل الƅِكتŽاِب ِمن َصَياِصيِهمń َوقŽذŽفŽ ِفي : "التالية
Žا تŹِريقŽَب فńعŋالر ŃوِبِهمſلſاقŹِريقŽوَن فŃِسرċأŽوَن َوتſلſتƅوتعتبر ). ٢٦ : ٣٣القرآن، " (.ق

Źالقصة دليال ǉقويهذ Źزوةعلى  اƺال ǉي لقد خططت قبيلة بن . مشاركتهم في هذ 
قريظة الهجوم على النساء أثناء انشƺال الرجال بالتصدي ألعدائهم، وتسبب 

 قوامها فمن ناحية هناك قوة. ن في موقف خطير جدايذلك في وضع المسلم
أربعة وعشرين ألف مقاتل على الضفة الثانية من الخندق على أتم االستعداد   
لسحق وتحطيم اإلسالم، ومن ناحية ثانية يعمل المنافقون على محاولة إيذاء 
المسلمين والنيل منهم، ووسط كل ذلك تتƉمر بنو قريظة مع األعداء وتضيف  
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ǎ المسلمون بعد انتهاء ولهذا السبب رأ. مشاكل ومصاعب هائلة للمسلمين
 قريظة، وإجراء تدابير وقائية من أجل تجنب  يغزوة األحزاب معاقبة بن

ومن ثم حاصر المسلمون بني   . تكرار حدوث ما حدث من خيانة وغدر شنيع
قريظة في مكان منعزل، ثم استسلموا بعد مقاومة بسيطة، وحدث ذلك في 

 .العام الخامس للهجرة

 :Ǌم للمسلميǅمƴاƽبة اليǊود على خيانت

سعد بن معاذ حليفهم السابق لكي يصبح حكما عليهم،  ختار اليهودا 
نهم لو إويمكن القول . لمسلمينباويختار العقاب الذي يستحقونǊ على غدرهم  

Žعلى َحكمكانوا تركوا الحكم لسيدنا محمد ل Ǌعليهم بنفس الحكم الذي حكم 
. ت كان سوف يتم نفيهم  النضير، وفي أسوأ الحاالي قينقاƳ وبنيقبيلة بن

ولكن حكم عليهم سعد الذي اختاروǉ بأنفسهم بحكم شديد جدا، فلقد رأǎ أن 
    ǎاألذ ǎيض، كما أن مدƺالساعة الحرجة عمل ب ǉخيانتهم للمسلمين في هذ
الذي تسببوا فيǊ خطير جدا، ولذا يجب معاقبتهم بعقوبة تكون عبرة للجميع،  

 ئاŹلمستقبل معاهداتها وتعتبرها شيوبذلك تحترم األطراف المتحالفة في ا
ومن ثم   . تم معاملة المعاهدات كقصاصة ورق ال قيمة لهات، وال اŹمقدس

توصل إلى أن الحكم يجب أن يكون قاسيا جدا، وال يقل عما يحكم بǊ على  
ويعتبر هذا الحكم ما . ن في كتابهم المقدس وهو العهد القديمياألعداء المهزوم
. لمسلمينبامن عقاب، وذلك نتيجة لƺدرهم الشنيع Ǌ تماما نكانوا يستحقو

وإذا دفعها الرب : "ونقدم فيما يلي ما جاء في العهد القديم حول هذǉ النقطة
 وأما النساء واألطفال .إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف

ůتنمها  غنيمتها والبهائم وكل ما في المدينة كلƺلنفسك وتأكل غنيمة أعدائك فت
 ) ١٤–   ١٣: ٢٠سفر التثنية،  " (ي أعطاك الرب إلهكالت

وهكذا حكم سعد، وفقا لشريعة سيدنا موسى، على رجال بني   
قريظة الذين كان يبلƸ عددهم ثالثمائة شخص بالقتل، وعلى النساء واألطفال   

وعلى الرغم من أن   . بالعبودية، كما حكم بمصادرة كل ممتلكات هذǉ القبيلة
 كان تماما الحكم الذي يحكم بǊ اليهود على  فƎنǊيا جدا، هذا العقاب يبدو قاس

فباإلضافة إلى الجرائم الشنيعة التي . هم المهزومين وفقا لكتابهم المقدسئأعدا
ارتكبتها قبيلة بني قريظة وخيانتهم للمسلمين، فانهم كانوا سوف يحكم عليهم  

لقد . ال في هذا العصر المتحضرفعبنفس هذا العقاب إذا فعلوا هذǉ األ
. اختاروا بأنفسهم هذا العقاب، كما أن هذا الحكم يطابق تماما قانونهم المقدس
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نهم مذنبون الرتكابهم جريمة الخيانة العظمى ضد  إويمكن القول مرة ثانية 
ل البعض، هل يمكن انتقاد سيدنا محمد بسبب هذا الحكم ءوإذا تسا. المسلمين

ى هذا العقاب القاسي يعتبر   إن االعتراض عل: جداŹاÞŹ فيكون الرد بسيط
فأي انتقاد للرسول الكريم يعتبر في الواقع .  على شريعة موسىاŹاعتراض
 بأن القانون اإلنساني يجب أن ينسخ اŹ صريحاŹ لهذǉ الشريعة واعترافاŹاستهجان

ة بين هذǉ الشريعة والقانون نارقوإذا أردنا أن نعمل م. هذǉ الشريعة
وف يتضح أن الدين اإلسالمي جاء بأحكام اإلسالمي حول هذǉ النقطة، فس
 .تتسم بالعطف والرحمة والرأفة

 :ƺتƞ خيبر

 وقعت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية في العام السابع للهجرة، 
ولكن بقدر ما كان لها تأثير على العالقات بين المسلمين واليهود فال يوجد 

خاصة زعماءهم  استقر عدد كبير من يهود بني النضير . مجال لتناولها هنا
بعد طردهم من المدينة في خيبر، وهكذا أصبحت خيبر التي تبعد مائتي ميل 

Źالمدينة،  .  لليهودعن المدينة معقال ǉولقد سيطر اليهود سيطرة كاملة على هذ
عندما استقر . وأصبح لهم نفوذ كبير فيها، كما قاموا بتحصين المكان تماما

ية ضد اإلسالم قد نمت في قلوبهم،  بنو النضير في خيبر كانت بذرة الكراه
ولذا انتهزوا فرصة غزوة األحزاب وأخذوا يثيرون سكان مكة وقبيلة غطفان  
وقبائل بدو الصحراء على اإلسالم والمسلمين، كما طلبوا معاونة قبيلة بني   

أصبح للمسلمين بعد فشل غزوة  . قريظة في المدينة إلثارة الفتن من الداخل
.  اد بشدة حقد اليهود على اإلسالمزي المدينة، ولذا األحزاب جذور ثابتة ف

ومن ثم عقدوا مفاوضات سرية مع رأس  المنافقين عبد اŸ بن أبي، ولقد أكد 
منع سكان مكة . لهم هذا المنافق أنهم يستطيعون سحق قوة المسلمين تماما

الرسول الكريم في العام السادس هجريا من أداء الحƝ، فعقد معهم معاهدة 
وأدǎ ذلك إلى تعميق انطباƳ اليهود في خيبر بضعف قوة   . مجحفةوط بشر

استطاعتهم تدمير اإلسالم  وهي المسلمين، وأخذوا يتعلقون بƉمال عظيمة، 
 يتƉمرون مرة ثانية مع قبيلة غطفان أواومن ثم بد. يوماŹوسحق المسلمين 

 وصلت معلومات إلى الرسول الكريم. على توجيǊ غزوة جديدة ضد المدينة
تؤكد تدبيرهم المكائد من أجل القضاء على المسلمين، وبعد أن تحقق النبي 

تم .  قوامǊ ألف وستمائة مقاتل واتجǊ إلى خيبراŹمن هذǉ األخبار جهز جيش
اختيار مكان يطلق عليǊ الرجيع بناء على أساس استراتيجي في فنون الحرب  

الطريق بين  ليكون قاعدة لجيƫ المسلمين، ويقع هذا المكان في منتصف 
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ع قبيلة  يخيبر وغطفان، وبذلك يمنع أي اتصال بين الجانبين، وهكذا ال تستط
ن عليها يخشيت قبيلة غطفان هجوم المسلم. غطفان إرسال أي مساعدة لخيبر

نظرا لخيانتها لهم، ولذا رجعوا إلى ديارهم خوفا على أمالكهم وتخلوا عن 
ليهود في خيبر عندما يعلمون وتوقع المسلمون أن ا. مساعدة اليهود في خيبر

بتخلي غطفان عنهم سوف يتخلون عن مقاومتهم للمسلمين ويقررون  
ن نحو خيبر وجدوا اليهود قد أعدوا كل  يولكن مع تقدم المسلم. االستسالم

عندما بدأ القتال استولى واالستعدادات من أجل خوض معركة كبيرة، 
الحصون وهو القموس المسلمون على العديد من الحصون، ولكن صمد أحد 

لمدة حوالي عشرين يوما، وذلك ألنǊ كان من أقوǎ الحصون كما كان يدافع  
استطاƳ علي بن أبي طالب في النهاية فتح هذا . عنǊ الكثير من الجنود

Ǌطلب اليهود بعد استسالمهم عدم االستيالء . الحصن بعد هجوم شديد علي
وافق .  كجزية للمسلمينعلى أراضيهم على أن يلتزموا بدفع نصف إنتاجها

الرسول الكريم على طلبهم، وسمح لليهود باالحتفاظ بملكيتهم للمكان على  
الرغم من أن النبي كان يعلم تماما أنهم لن يتخلوا أبدا عن إثارتهم للمشاكل   

 .والمكائد للمسلمين

 :تƇمر اليǊود على حياƔ الرسوü الكريم 

رسول الكريم بعد تƉمر على الفور زعماء اليهود على حياة ال 
ولقد تم تحريض زينب زوجة   . التسوية التي حدثت بينهم وبين المسلمين

الحارث، أحد زعماء اليهود الذين قتلوا في المعركة، على دعوة الرسول 
Ǌولكن لم يضع سيدنا . الكريم إلى العشاء ووضع السم في الطعام الذي يقدم ل

ام نظرا للعناية اإللهية بǊ، محمد في فمǊ إال قطعة صƺيرة جدا من هذا الطع
Ǌعلى الفور في يدي Ǌدر فأخرجƺثم أحس بالخيانة وال .  Ǌإال أن أحد أصحاب

وهو بشر بن البراء أكل من هذا الطعام المسموم فمات على الفور من تأثير 
ن معاملة المسلمين الكريمة لليهود لم تؤثر فيهم، كما لم إويمكن القول . السم

 في دمهم، وفشلت تماما في ين كانا متأصللذينلƺدر التمنعهم من الخيانة وا
أثبت اليهود بمكائدهم التي كانوا يدبرونها . إطفاء نيران الƺيرة في قلوبهم

للمسلمين أنهم مصدر دائم للمشاكل، وأن الخيانة في دمهم، وأنهم لن يكفوا 
ن اليهود استمروا حتى عصر عمر إويمكن القول . أبدا عن إيذاء المسلمين

. ن الخطاب في محاوالتهم إلثارة الفتن والمكائد من أجل النيل من المسلمينب
كما وصل بهم األمر إللقاء عبد اŸ بن عمر بن الخطاب من فوق أحد  
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وكانت كل محاولة من جانب المسلمين الستمالتهم للسلم تفشل فشال    . المنازل
  .         ذريعا، لذا قرر عمر في النهاية نفيهم إلى سوريا

 :مƴاملة الرسوü الكريم المتسامحة 

تعامل الرسول الكريم مع يهود خيبر بتسامح ورحمة على الرغم   
ل أقصى ما  بذمن كل محاوالتهم لتدبير المكائد للمسلمين، كما حاول النبي 

وأثبتت محاولتهم تسميمǊ أمام العالم كلǊ  . همئيمكنǊ من أجل محاولة استرضا
 بالƺدر والخيانة، ولكن على الرغم من ذلك لم كيف أنهم قابلوا تسامحǊ معهم

يتخذ أي إجراء تأديبي ضدهم حرصا منǊ على توكيد رباط المودة بين  
ولقد اكتفى بعقاب زينب، التي ارتكبت هذǉ الجريمة . المسلمين واليهود

الشنيعة وتسببت في مقتل بشر،  بالموت، وأطلق سراح كل يهود خيبر على  
لقد كان الجميع . ي ارتكاب هذǉ الجريمة البشعة الرغم من تورطهم كلهم ف

يستحقون الموت مثل زينب،  ولكن كان الرسول الكريم يأمل أن يؤدي   
 .ر موقفهم العدائي تجاǉ المسلمينتسامحǊ معهم إلى تƺي

 :صƻيةبزواƚ الرسوü الكريم  

تخذ الرسول الكريم خطوة أخرǎ من أجل إرساء المودة بين ا 
ان من بين األسرǎ الذين وقعوا في أيدي المسلمين في ك. المسلمين واليهود

حرر الرسول الكريم صفية، ثم . موقعة خيبر صفية ابنة أحد زعماء اليهود
أشيع بعد غزوة خيبر أن  . تزوجها من أجل التوفيق بين المسلمين وأهل خيبر

المسلمين استولوا على كنز كبير جدا بعد انتصارهم في هذǉ المعركة، ولكن 
وما يثبت صحة ذلك أن الرسول الكريم لم يجد .  تماما هذا ادعاء باطالŹيعتبر

 Ǌفي يوم االحتفال بزواج Ǌألصحاب Ǌصفية، ولذا طلب من  بأي شيء يقدم
هؤالء األصحاب إحضار طعامهم معهم، وكان هذا الطعام هو كل ما قدم 

ضع أمام الحاضرين عبارة عن بلح   ما وŃكان و. للضيوف في هذǉ المناسبة 
شعير فقط، وهكذا تم االحتفال بزواج الرسول المنتصر وعروسǊ بهذǉ و

 .الطريقة البسيطة جدا
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 :انتƪار اإلسǘم على الرƷم مǅ السيف

أثبـتت غـزوة األحزاب حقيقة أن الدين اإلسالمي تساندǉ العناية            
اإللهية، ولقد حاولت قريƫ بذل قصارǎ جهدها في كل من غزوة بدر وأحد             

كما . ولكـنها مع ذلك لم تستطع إال التسبب في القليل من المعاناة للمسلمين            
والي إثارة المشاكل للمسلمين، ولكنهم فشلوا في       حاول بدو الصحراء على الت    

وحاول كل من اليهود والمنافقين إضعاف اإلسالم من        . زعزعة قوة اإلسالم  
وفي النهاية شن من الداخل     . الداخل ولكنهم فشلوا أيضا فشال ذريعا في ذلك       

ومـن الخـارج كـل من اليهود وقريƫ والبدو والمنافقين حملة قوية ضد              
تعتبر هذǉ الحملة هي آخر صراƳ      . انت النتيجة أيضا الفشل   اإلسالم، ولكن ك  

. اتحدوا من أجلǊ، ولم تتوفر لديهم الشجاعة أبدا بعد ذلك للهجوم على المدينة            
وتعد هذǉ حقائق تاريخية يعترف بها على قدم المساواة األصدقاء واألعداء،           

حد ومـع كـل ذلك مازال حتى اǓن هناك من يشيع أن اإلسالم انتشر فقط ب               
السـيف علـى الرغم من أن الوقائع التي تم تسجيلها على صفحات التاريخ              

والحقيقة التي يجب االعتراف بها من الجميع هي أن         . تشير لعكس ذلك تماما   
اإلسالم انتشر ليس بالسيف ولكن على الرغم من السيف، ولم ينتشر أي دين             

 فشل السيف من    لقد. آخر بمثل هذا الحماس الذي انتشر بǊ الـدين اإلسالمي        
كـل الجوانب أمام اإليمان، وبدال من أن يؤدي إلى تدمير اإلسالم عمل على        

ǉرض           . تمجيدƺتم شن ثالث حمالت متعاقبة تدعمها قوة هائلة على المدينة ب
هـل ضعفت قوة اإلسالم من أي      ! Þاستئصـال اإلسـالم، ماذا كانت النتيجة      

تماما، فلقد كان عدد    ومـا حـدث بالفعل هو العكس        . ناحـية Þ بالطـبع ال     
المسـلمين فـي كل مرة يزداد، كما اعتنق اإلسالم عدد كبير من المحاربين              
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كانت قوة المسلمين في غزوة بدر تتكون       . الƺـزاة فـي ساحة القتال نفسها      
بالكـاد مـن ثالثمائة مقاتل، وأصبحت في غزوة أحد سبعمائة، وأخيرا في             

جي وواضح في قوة المسلمين     وبالتالي حدث نمو تدري   . غزوة األحزاب ألفين  
وكلما كانت محاوالت   . علـى الرغم من ازدياد الهجوم على اإلسالم ضراوة        

 كـان انتشارǉ أسرƳ، وكلما حاول الكفار قمع         ،تحطـيم اإلسـالم تتكاثـر     
زدهر وانتشر اإلسالم بمرور األيام،     اوهكذا  .  كان يعلـو شأنهم   ،المسـلمين 

رة على استئصالǊ، كما لم تعد أي       ولـم تعد أي عاصفة مهما بلƺت قوتها قاد        
 .رياح عاصفة تستطيع أن تهزǉ، فالعناية اإللهية كانت تساندǉ دائما

ƛالح ƅالكريم ألدا üالرسو ƚخرو: 

 بعد مرور عام تقريبا على غزوة       ارأǎ سـيدنا محمـد فـي رؤي        
عتقد أن  كان من الم  ولقد  . األحزاب أنǊ هو وأصحابǊ يؤدون الحƝ في الكعبة       

ـ  Źلك بـدو الصحراء الذين كانوا من ألد أعداء المسلمين قد تأثروا            وكذ اقريش
عتقد أيضا أنهم ربما فوق ذلك قد       اكما  . أخيـرا بقـوة اإلســالم المتأصلة      

ن من دخول مكة وأداء     يأحسـوا بحقـيقة اإلسـالم، وأنهم لن يمنعوا المسلم         
Ɲعلى أسوأ أعدائها          كما كان . الح ǉحقا خاصا ال تنكر Ɲفي الحĂتر ƫت قري ،

       Źتقف في طريق المسلمين وتمنعهم      اوبالتالـي ال يوجد أي سبب يجعل قريش 
    Ɲألف           . مـن أداء الحـ Ǌوبـناء علـى كل ذلك خرج الرسول الكريم ومع

 أمر الرسول   ١.وأربعمائة من أصحابǊ ألداء العمرة في العام السادس للهجرة        
ي ال  الكـريم أصحابǊ بعدم حمل أية أسلحة معهم وهم ذاهبون إلى العمرة لك            

عتقد سيدنا محمد أن هذا     اولقد  . يعـتقد أهل مكة أنهم يريدون اإلغارة عليهم       
التصرف سوف يجعل أهل مكة ال يشكون في زيارة المسلمين، كما يؤكد لهم             

فقط،  ولقد سمح سيدنا محمد للمسلمين بحمل السيوف العادية       . نواياهم السلمية 
       Ņاليومي للعرب حتى في   من الرداء  افلقـد كانت السيوف في ذلك الوقت جزء 

 واتجهوا  ضحيةحمل المسلمون معهم الحيوانات التي يذبحونها ك      . حالة السلم 
          Źمستعدة  انحـو مكة، وعندما اقتربوا من المنطقة المجاورة لها وجدوا قريش 

وصلت األخبار إلى سيدنا محمد عن استعدادات       . للتصـدي لهـم ومقاومتهم    
ماء خزاعة الذي لم يكن قد اسلم       قريƫ للقتال عن طريق بديل، وهو أحد زع       

وبناء على ذلك   . بعـد ولكـنǊ كان يميل إلى اإلسالم ويتعاطف مع المسلمين          

 
 الحجة، ولكن هناك زيارة        ي من شهـر ذ ١٠ى  إل٨يحƝ المسلمون فقط في الفترة من        ١

تخللها بعض طقوس الحƝ تتم في أي وقت من السنة، وتسمى هذǉ الزيارة العمرة أو    تللكعبة 
 .ولذا كانت زيارة سيدنا محمد للكعبة في ذلك الوقت من أجل العمرة     . الحƝ األصƺر 
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طلب الرسول الكريم منǊ إبالƷ قريƫ أن المسلمين يريدون فقط دخول مكة             
ثم بعث  . مـن أجـل أداء العمرة، وأنهم ليست لديهم أي نية للحرب والقتال            

ƫ من أجل عقد معاهدة سالم معهم لفترة        الرسـول الكـريم برسالة إلى قري      
              Ǌالرسالة في مكان يطلق علي ǉمحـددة، وانتظـر المسـلمون الرد على هذ

 .الحديبية على مسافة يوم من مكة

Ʃريƽ Ʋم ƖاƮاوƻالم üƪƺ  : 

 الرأي  وقـام بـديل بتوصـيل هذا العرض إلى قريƫ، وكان ذو            
السالم في  والحكمـة يـريدون قـبول هـذا العرض الذي يعمل على إقرار              

المـنطقة، وذلك ألنهم كانت لديهم أسباب وجيهة جعلتهم يقتنعون تماما بأنهم            
فلقد حاولت قريƫ من قبل بكل قوتها وألكثر        . لن يستطيعوا سحـق اإلسالم   

عالوة على أن   . مـن مـرة سحق المسلمين ولكنها كانت تفشل في كل مرة           
مرة ثانية مع   إقـرار السـالم سـوف يجعلهم يستطيعون استئناف تجارتهم           

 التي توقفت مؤقتا بسبب عداوتهم للمسلمين نظرا ألنهم يسيطرون          ،سـوريا 
وتم إرسال عروة كمبعوث من     . علـى الطريق الذي تمر بǊ القوافل التجارية       

قبل قريƫ لمناقشة شروط هذǉ المعاهدة مع المسلمين، وفي أثناء المفاوضات           
االعتماد عدم  نǊ يجب عليǊ    إبـين المسلمين والكفار قال عروة  لسيدنا محمد          

 تهم كثيرا، وذلك ألنهم سوف يتخلون عنǊ إذا حدث        بعلى أصحابǊ أو الوثوق     
غضب أبو بكر بشدة من كالم عروة، وعاملǊ بخشونة، وهكذا          . لǊ أي كارثة  

نقل عروة إلى قريƫ بعد فشل المفاوضات       . فشـلت هـذǉ المفاوضات تماما     
. نهم يقدرونǊ ويحترمونǊ كثيرا   انطباعǊ عن سيدنا محمد وأصحابǊ، وكيف أ      

         Ǌعن الرسول الكريم وأصحاب ƫلقري Ǌلقد ذهبت إلى   ": ونشير هنا إلى ما قال
             Ǌويحترم Ǌولكنني لم أشهد من قبل ملكا يعظم ǎقصـور قيصر وكذلك كسر

 ".أصحابǊ مثل محمد

ǅواƮة الرƴبي: 

     Źمن أجل استئناف       اأرسـل الرسـول الكريم مبعوث ƫآخر إلى قري 
ثم .  ولكـنهم لم يحسنوا معاملتǊ وقتلوا الناقة التي كان يركبها          المفاوضـات، 

أرسـلت قـريƫ أيضا كتيبة مسلحة من أجل مفاجأة المسلمين، ولكن نجح             
ن أي رغبة في مقاتلة يومع كل ذلك لم يكن لدǎ المسلم. المسلمون في أسرها 

قريƫ، ومن ثم أطلقوا سراح كل األسرǎ، وفي النهاية تم تفويض عثمان من 
فقبضت قريƫ عليǊ ووضعتǊ في الحبس، وبعد       . جـل التفاوض مع قريƫ    أ
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ذلـك أشيع أنǊ قتل على يد الكافرين، وبالتالي كان لدǎ المسلمون سبب في              
 جدا،  اأصبح الموقف حرجŅ  . اعـتقادهم أن قـريƫ مصـممة علـى القتال         

ن تقريبا عـزل وعددهم قليل جدا، وقريƫ متفوقة عليهم تماما من           وفالمسلم
ولكن كان المؤمنون لديهم دائما إيمان ثابت وراسخ في حماية          . واحيكل الن 

قـرر المسـلمون االستعداد للقتال نظرا لفشل كل المفاوضات مع     . اŸ لهـم  
دعا الرسول الكريم أصحابǊ    . قـريƫ، وإلصرار أعدائهم على إراقة الدماء      

 وتعاهـدوا من جديد على القتال حتى آخر رجل من أجل الدفاƳ عن دينهم،             
وذلـك بـناء علـى طبيعة هذا الموقف الخطير والحرج الذي أصبح على              

  Ǌتحت        . المسـلمين مواجهت Ǌوهكذا تمت البيعة بين الرسول الكريم وأصحاب
وتعتبر . شجرة ما، وتعرف هذǉ البيعة في التاريخ اإلسالمي ببيعة الرضوان         

   Źالبيعة عمال ǉهـذ Ņا شجاع Źء كلمة   على التضحية بالنفس في سبيل إعال       ومثاال
Źاالحق، كما تعتبر حدثŅ١. في سجالت التاريخ اإلسالميا مشهود 

 :بنود صلƞ الحديبية

هم من أجل الدفاƳ    ئخر نقطة في دما   آأدǎ قـرار المسـلمين بƎراقة        
عن الدين اإلسالمي إلى جعل قريƫ تفكر بصورة عاقلة في أمر عقد معاهدة             

 بالمسلمين أنهم إذا    مـع المسـلمين، فلقـد أدركوا من واقع خبرتهم السابقة          
كانت قريƫ تعلم تماما أن     .  عنǊ أبدا  نصـمموا علـى شـيء ال يتـراجعو        

المسـلمين عزل وعددهم أقل منهم بكثير، وبالتالي فƎنهم إذا خاضوا معركة            
معهـم سـوف تكـون كارثـة بالنسبة لهم، وهكذا فوضوا سهيل بن عمرو               

 وتم إبرام هدنة    .السـتئناف مفاوضات السالم مع المسلمين على هذا األساس        
بـين المسـلمين وقريƫ من أجل تجديد حالة السلم بين الجانبين وذلك لمدة              

 : وفيما يلي البنود الرئيسية لهذǉ المعاهدة. عشر سنوات

١-Ɲيرجع المسلمون هذا العام بدون أداء الح . 

 
ǉ الشجرة التي شهدت   بدأ المسلمون يزورون باستمرار موقع هذ ،بعد موت الرسول الكريم  ١

ولكن تم قطع هذǉ  .  هذا القرار التاريخي الشجاƳ، وذلك من أجل إحياء ذكرǎ هذǉ البيعة        
ن  هذǉ الشجرة    يالشجرة بناء على أمر من عمر ثاني الخلفاء الراشدين خشية اعتبار المسلم           

 Źامكان  Ņا مقدسŅا  واجبǊالو   .   زيارت Əحدانية في   وهكذا تتجلى غيرة المسلمين األوائل على مباد
كون لǊ صفة خرافية مهما كانت أهميتǊ أو قيمتǊ      ت بتواجد أي أثر قطاإلسالم، فلم يسمحوا  

 .التاريخية  
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دخول مكة في العام المقبل ولكن ال يقيمون بها أكثر          ب يصـرح للمسلمين     -٢
 .اممن ثالثة أي

 ال يحق للمسلمين أخذ أي من المسلمين الذين يعيشون من قبل في مكة،              -٣
كمـا ال يحق لهم من ناحية أخرǎ الوقوف في طريق أي شخص من بينهم               

 .يريد المكوث في مكة وعدم الرحيل معهم

 يجـب علـى المسلمين إرجاƳ كل من يذهب إلى المدينة من أهل مكة،               -٤
مدينة إلى مكة فال يحق للمسلمين المطالبة       ولكـن إذا ذهب أحد من مسلمي ال       

 .برجوعǊ إليهم

 .التحالف مع أي أطراف يختارونهاب يسمح لكل القبائل العربية -٥

 عن كتابة هذا    والؤعـندما بـدأ على بن أبي طالب، الذي كان مس          
الصـلح،  كتابة بنود هذǉ االتفاقية كتب بسم اŸ الرحمن الرحيم، فاعترض             

ǉ الصيƺة اإلسالمية في بداية الوثيقة، وأصر على        سـهيل علـى اختيار هذ     
استخدام الصيƺة التقليدية في كتابة االتفاقيات، التي كانت شائعة في الجزيرة           

عترض اثم  . العربية، وهي باسمك اللهم، ولقد وافق الرسول الكريم على ذلك         
هذǉ اتفاقية بين محمد، رسول اŸ،      : "مــرة ثانـية علــى هـذǉ الكلمات       

ƫما صددناك عن البيت وال قاتلناك           : "وقال ". وقري Ÿلو نعلم أنك رسول ا
لم .  رسول اŸ بيدǉ   تŽيولكن أصر علي بن أبي طالب على عدم حذف كلم         ". 

يكتـرث سـيدنا محمد بكل هذǉ التفاصيل التافهة، لذا طلب من سهيل التعليم              
لب من  علـى كـل الكلمات التي يتجادل بشأنها ثم مسحها بيدǉ، وبعد ذلك ط             

 . بدال منها" محمد بن عبد اŸ: "علي بـن أبي طـالب كتابة

كانـت بنود هذǉ االتفاقية مجحفة جدا بالنسبة للمسلمين، ولكن ظل           
ـ    وفي أثناء كتابة بنود    .  على تعليمات النبي الكريم    ن بـناءŅ  يالمسـلمون هادئ

               Ǌاالتفاقـية ظهـر أبـو جندل بن سهيل الذي اعتنق اإلسالم في مكة وحبست
ثم استطاƳ . ريƫ من أجل تعذيبǊ وإجبارǉ على االرتداد عن الدين اإلسالميق

فـي الـنهاية الهـروب من أيدي هؤالء الكفرة الظالمين، وجاء إلى معسكر              
ن بǊ وتقديم كل مساعدة     يالمسـلمين، وتوقع أبو جندل بالطبع ترحيب المسلم       

Ǌفتأثر الرسول   آعرض هذا البائس على المسلمين      . ل ،Ǌالكريم من   ثار تعذيب 
هـول ما رأǎ  وحاول أن يطلب من سهيل استثناء البند الرابع من االتفاقية               

 جندل، ولكن رفض سهيل ذلك بشدة، ولذا لم يستطع سيدنا           يمن أجل إنقاذ أب   
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 جندل مشاعر كل    يأثار شكل بؤس أب   . محمـد أن يفعـل شـيئا إزاء ذلـك         
.  إلى هؤالء الظلمة   المسـلمين، ولم يستطيعوا احتمال فكرة إعادتǊ مرة ثانية        

ثـم احتƝ عمر بن الخطاب على ما يحدث، ولم يستطع ضبط نفسǊ من هول               
      Źمتحدث ǉوقال لسيدنا محمد باعتبار ،ǎألست رسول  ":  عن كل المسلمين   اما رأ

ÞŸا       Þ فقال". بلى  : "فقال الرسول الكريم  ". ألسنا على حق، وهم على باطل :
نǊ ال يفعل أي شيء     إفقال لǊ الرسول الكريم     . " في دينناÞ  عطŽى الدِنيŊة فلماذا ن "

ننا سوف نحƝ هذا العام     إألم تقل لنا    : "فقال لـǊ عمر  . إال بأمر من اŸ تعالى    
Þ .   الرسول الكـريم Ǌهذا العام     قطأنا لم أقل    : "فرد علي Ɲثم ".  أننا سوف نح

               Ǌما قال Ǌضب، وقال لƺذهب عمر بن الخطاب إلى أبي بكر وهو في شدة ال
 محمـد، وأجاب أبو بكر عليǊ بنفس الرد مؤكدا لǊ أن كل ما يفعلǊ               لسـيدنا 

Ǌال يتخذ أي قرار من نفس Ǌتعالى، وأن Ÿسيدنا محمد هو وفقا إلرادة ا. 

ن المسلمين تأثروا بشدة من وضع أبي       إويمكـن القـول باختصار      
جندل والعذاب الذي يتعرض لǊ على أيدي الكفار، ولكنهم لم يستطيعوا عمل            

قد أدرك الرسول   لف.  مـن أجل إنقاذǉ من هؤالء الكفرة الظالمين        أي شـيء  
الكـريم أن هذا الموقف هو امتحان عصيب لكلمة الشرف التي تعاهد عليها             
المسـلمون مع قريƫ في البند الرابع من صلح الحديبية، وأن عليهم احترام             

 جندل  ثم ذهب سيدنا محمد إلى أبي     . بنود هذǉ االتفاقية مهما كلفهم هذا األمر      
            Ǌعلى تخطي المحنة التي يمر بها، وقال ل Ǌوتشجيع Ǌإوحاول مواسات  Ÿن ا

 . تعالى بالتأكيد سوف يفتح لǊ طريقا للنجاة من هذا الكرب

نــزل على الرسول الكريم بعد عودتǊ إلى المدينة هـذا الوحي           
وتوضح هذǉ ). ٤٨ سورة الفتح، : القرآن" (.ِإنŮا فŽتŽحńنŽا لŽَك فŽتƅحŅا مŋِبينŹا    ": اإللهـي 

      Ņالمسلمون سالم ǉا مخز االسـورة أن ما اعتبرŅتعالى نصر       ي Ÿهو في نظر ا 
أرسل سيدنا محمد مباشرة بعد نزول الوحي عليǊ إلى عمر بن           . عظيم حقيقي 

خشي عمر أن يكون الرسول الكريم      . الخطاب لكي يبلǊƺ بهذǉ األنباء السعيدة     
يتعلق ببنود معاهدة السالم، وتوقع     غاضبا منǊ بسبب تحدثǊ معǊ بخشونة فيما        

أن النبي الكريم يستدعيǊ من أجل تأنيبǊ على ما فعل، ولكن تبدد هذا الخوف              
تمامـا وتحـول إلى سعادة تامة عندما قابل الرسول الكريم وعرف منǊ أمر              

ثم سأل عمر النبي هل ما نزل في هذا الوحي يتعلق بصلح            . الوحـي اإللهي  
ن أن هذا   ومحمد باإليجاب، وهكذا أدرك هو والمسلم     الحديبية، فأجابǊ سيدنا    

ن يتألمون  يوبعد أن كان كل المسلم    . الصـلح يعتبر فعـال نصرا كبيرا لهم      
ي الذي أصابهم نتيجة إلبرام هذا الصلح أصبحوا اǓن يرددون زبشدة من الخ
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 يتسم بالسذاجة   هل يعتبر ذلك من أي ناحية فعالŹ      . باسـتمرار سـورة الفتح    
    Þ بالطبع ال، وذلك ألن   الشـديدةǊ         وفقا لخبرتهم السابقة كان كل ما ينزل في 

خر بالكثير من   زكما أن التاريخ اإلسالمي ي    . الوحـي اإللهـي يتحقق تماما     
 .األحداث المماثلة

ǅي نصر المسلميƺ Ɩدنة التي تسببǊال: 

 تقريبا  صاحب الرسول الكريم في رحلتǊ إلى مكة بعد سنة ونصف          
ربعمائة الذين كانوا   األ آالف مسلم بدال من األلف و      من صلح الحديبية عشرة   

 تيصاحبونǊ في وقت هذا الصلح، ويؤكد ذلك حقيقة أن صلح الحدديبية أثبت           
        Ņكان نصرا للمسلمين وليس عار Ǌلهم ااأليام في النهاية أن  .   ǉفكيف حدثت هذ

الـزيادة الجديرة بالمالحظة في عدد المسلمين Þ تكمن الحقيقة في الواقع في             
ن حالة الحرب التي كانت سائدة بين المسلمين وغير المسلمين عملت على            أ

خلـق فجوة كبيرة بينهم، كما أدǎ الحقد العام ضد اإلسالم إلى عدم السماح              
ومن ثم لم يكن لدǎ غير المسلمين بناء على ذلك أي فرصة            . باالختالط بهم 

لقد تم ألول مرة    و. لالتصال بالمسلمين واالطالƳ على تعاليم اإلسالم السامية      
منذ بداية انتشار اإلسالم في الجزيرة العربية سد هذǉ الفجوة لفترة كبيرة من             

كما أعطت هذǉ الفترة لƺير     . الـوقت، وذلـك نتيجة إلبرام صـلح الحديبية       
المسـلمين فرصـة كبيـرة من أجل التفكير مليا في فضائل ومزايا اإلسالم              

 أخالق الرسول الكريم قد ارتفعوا      المتأصلة، وأدركوا أن كل من تأثروا بنبل      
وارتقـوا إلى أعلى المستويات، وأن كل إنسان يجب أن يقدر أسلوب هؤالء             

ن يلقد كان العرب مصمم.  هذǉ العداوة البشعة   االـذين كانـوا يكنون لهم يوم      
. علـى تدمير اإلسالم، وبسبب ذلك لم يحاولوا تقدير تعاليم اإلسالم السمحة           

نفت ؤلحاجز الذي كان بين العرب والمسلمين، واست      واǓن بعـد أن زال هذا ا      
العالقـات الطبيعـية معهـم، أصبح العرب يستطيعون إدراك وفهم أخالق            

ولقد تبدد تماما هذا االنطباƳ الخاطƐ الذي يتعلق        . وعادات وسلوك المسلمين  
بسـيدنا محمـد، والـذي عمـل على خلقǊ هذا العداء السافر الذي كان بين                

 القطيعة العرب أيضا بأنفسهم أن الرسول الكريم ال يريد          كما أدرك . الطرفين
أو التخلص نهائيا من روابط الدم التي تربط بين الطرفين، وال يرغب أيضا             

 اإن نبل طبيعتǊ وسمو أخالقǊ أصبح     . فـي إيـذاء أحد كما كانوا يتصورون       
 للجميع، وأدرك الكل أنهم كانوا خاضعين ألفكار خاطئة، وأن          يناǓن واضح 

وهكذا تأثر العرب   .  سيدنا محمد بعيدة كل البعد عما كان يوصف لهم         صفات
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بسمو أخالق الرسول الكريم العالية وبنقاء حياة أصحابǊ، وبالتالي اعتنق عدد      
 . كبير منهم اإلسالم

 :تحƼƾ الوعد اإللǊي

وهكـذا تحققت كلمات الوحي اإللهي التي نزلت على سيدنا محمد            
ليƺفر لك اŸ ما تقدم     : " عد إبرام صلح الحديبية   وهو في طريقǊ إلى المدينة ب     

سورة " (مـن ذنـبك ومـا تأخر ويتم نعمتǊ عليك ويهديك صراطا مستقيما            
وزالت كل التهم التي نسبت إلى سيدنا محمد بواسطة حقد الكفار،           ). الفــتح 

         Ǌعن سمو ونبل أخالق ǎوما "وتتضمن كلمات   . وكشـف الـنقاب مرة أخر
 بما سوف يحدث في المستقبل، وبالتالي تشير هذǉ         وعد لسيدنا محمد  " تأخـر 

 إلى أن أي اتهام يوجǊ إليǊ في أي وقت في المستقبل سوف           تنبئيةالكلمـات ال  
ويجب مراقبة التحول اليومي    . يتم التخلص منǊ نهائيا بنفس هـذǉ الطـريقة      

في وجهة النظر األوروبية تجاǉ سيدنا محمد من أجل تقدير صدق هذا الجزء             
 القرآن الحكيم، فلقد حدث تƺير واضح جدا في االنطباعات التي           مـن آيـات   

كانـت تعمـل على تشويǊ صفات النبي الكريم  بصورة بشعة، والتي كانت              
ولقد بدأت  . تشويǊ الخاطئة أو ال   تصوراتحتـى اǓن منتشرة إما من خالل ال       

أوروبـا تـدرك اǓن كـل يوم مدǎ نبل ونقاء أخالق سيدنا محمد، وسوف               
جميع إن عاجال أو آجال بحقيقة سمو حياة الرسول الكريم كما جاء            يعترف ال 

فلقد حان الوقت الذي يجب أن تتحرر فيǊ أوروبا من          . فـي القـرآن الكريم    
وهمها حول األفكار الخاطئة عن اإلسالم، وذلك عن طريق اتصالها المباشر           

 منذ  وربما تدرك في ذلك الوقت ما أدركǊ أعداء اإلسالم        . بالعـالم اإلسالمي  
ثالثة عشر قرنا من أن الصورة الحقيقية لǘسالم بريئة من كل ما يلصق بها              

وربما يدركون  . من تهم بسبب الجهل وعدم الدراية بتعاليم هذا الدين الحنيف         
أيضـا أثـناء محـاوالتهم الـتماس طريقة للوصول إلى نور الحق الذي ال               

كمن في الدين   ين  Ǌ في الديانة المسيحية أن خالص اإلنسا      انيسـتطيعون وجد  
يتعجب . اإلسالمي نفسǊ، هذا الدين الذي كانوا يشوهون صورتǊ لمدة طويلة         

ويتساءل القليل هل يجب على التاريخ اإلسالمي       ! الكـل من إرادة اŸ تعالى     
فهؤالء الذين يصرون على    ! Þأن يعـيد نفسـǊ لكي يدرك الناس كلمة الحق           

ارقة الكامنة فيǊ، وذلك كما حدث      تدمير اإلسالم ربما يقعون ضحايا للقوة الخ      
فربما تظهر قوة اŸ تعالى مرة أخرǎ، وما كان         . عـند إبرام صلح الحديبية    

Ǌسالم يصبح نصرا حقيقيا لǘيبدو بحسابات اإلنسان هزيمة نهائية ل . 
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 :لسǘملحب الرسوü الكريم 

كـان هناك هدف إلهي محدد وراء قبول سيدنا محمد هذǉ الشروط             
ي جاءت في صلح الحديبية، وتشهد هذǉ الواقعة بصورة قاطعة          المجحفة والت 

 للمسلمين حتى اǓن تكان. حقـيقة أن النبي الكريم يكرǉ بشدة الحرب     علـى   
الـيد العلـيا في كل الصراعات التي خاضوها مع قريƫ، فلم ينهزموا مرة              
واحـدة على الرغم من تحالف العديد من القبائل مع بعضهم البعض وتكوين             

لقد الحظوا أن البنود التي تتضمنها هذǉ المعاهدة تحط من          . لة ضدهم قوة هائ 
قـدر الـدين اإلسالمي، ومن ثم أصروا على رفضها، وتعاهدوا على القتال             

خر رجل من أجل الدفاƳ عن شرف اإلسالم، ولكن على الرغم من كل        آحتى  
ذلـك عـندما رأوا أن هناك رغبة لدǎ العدو نحو السالم رحب بها الرسول               

إن المسلمين لم ينهزموا في ذلك الوقت، ولكن كانت بنود          . كريم على الفور  ال
المعاهدة تعاملهم كأنهم الطرف المنهزم، وعلى الرغم من ذلك قبلها الرسول           

فهـل يمكـن أن يكـون هذا موقف شخص يصر على االستبداد             . الكـريم 
ة على  باǓخرين كما يدعي البعض عليÞ Ǌ أال تعتبر هذǉ الواقعة شهادة حاسم           

ولقد فرض القرآن الكريم هذا الموقف      ! Þحـب سـيدنا محمد الشديد للسالم        
َوِإن َجنŽحŃواƅ ِللسŊلƅِم فŽاجńنŽحń لŽَها َوتŽَوكŮلċ      : "أيضـا، وتشير اǓيات التالية إلى ذلك      

Ńَعِليمƅال ŃِميعŊَو السŃه ŃǊŮِإن Ǌِƃى اللŽ٦١ : ٨القرآن، " (.َعل.( 

ǉا أǉالتي تكبد ǅمكةحالة الحز ü: 

             Þ ماذا كانت برغم كل شيء نتيجة الهدنة التي تبدو للجميع مخزية
هـل أدǎ هذا الصلح إلى توقف اعتناق أهل مكة اإلسالم Þ ال لم يحدث ذلك                

إن بنود هذا الصلح من وجهة النظر البشرية تعتبر مجحفة          . علـى اإلطالق  
دة حية على   فهي شها . جدا، ولذا كان يجب أن تؤدي إلى عدم انتشار اإلسالم         

ن في مكة يعتمدون حتى ذلك الوقت على مساعدة         وبـؤس المسلمين، فالمؤمن   
ن من  يإخـوانهم في المدينة، ولكن وفقا لبنود الهدنة أصبح المسلمون محروم          

. نوحقهم في مساعدة وعون هؤالء المؤمنين الذين كان يسيطر عليهم الكافر          
الفرار والذهاب  في  كة  ن من أهل م   ووعالوة على ذلك إذا نجح هؤالء المؤمن      

       ǎن اإلنسان  إويمكن القول   . إلى المدينة فلن يمنحهم المسلمون هناك أي مأو
عـندما يمـر بأوقات صعبة يجد راحتǊ في مصاحبة أصحابǊ، ولكن هؤالء             

 أال يساعدوهم، وهكذا حتى هذا      انفسهم عهدŅ أخذين على   آاألصـحاب كانـوا     
    Ņمنين بناء على صلح الحديبية     على المؤ  االمصدر األخير للعزاء كان محرم .
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فكيف تحت هذǉ الظروف الصعبة يجد اإلنسان الشجاعة لكي يعتنق اإلسالم           
Þ ففـي مكـة يـتم تعذيب المسلمين بصورة فظيعة، واǓن حتى في المدينة               
الوضـع لـيس أفضـل حاال، كما أن ما حدث ألبي جندل يثبط روح أكثر                

مين بعد صلـح الحديبية،    هذا باختصار موقف المسل    .المتحمسـين لǘسـالم   
وكـان يجـب أن يـؤدي ذلـك الوضع في الواقع إلى توقف تام النتشـار                

ولكـن من الجدير بالمالحظة أن ما حدث كان العكس تماما، فلقد            . اإلسـالم 
استمر اإلسالم في االنتشار خالل هذǉ الفترة بسرعة عشرة أضعاف ما كان            

أن قيمة اإلسالم   فقط  طقي Þ    االستنتاج المن  نفما هو إذ  ! علـيǊ قـبل الصلح      
تفوق إلى حد بعيد كل توقعات هذǉ العمليات الوحشية من التعذيب           الجوهرية  

 بكل  نكمـا أن سحر وجمال اإلسالم يجعل محبيǊ ال يكترثو         . واالضـطهاد 
          Ŏالم التــي يمكــن أن تحـدث لهم، ولم يؤدǓعدم توفر الحماية لهم في      ا 

)  االضطهاد التي تعرضوا لها في مكة      الذي يعتبر أفظع من عمليات    (المدينة  
 جدا بالنسبة لهم أمام قوة      ا بسيطŹ ئĄا شي افالمعاناة واأللم أصبح  .  همتهم يثبتإلى  

ويجب على أي ناقد أن يتوقف أمام هذا الموقف ويفكر مليا           . وحالوة اإليمان 
أم انتشر اإلسالم على الرغم مـن      ! فهل انتشر اإلسالم بالسيف   . فـيما حدث  
 !Þاءسيف األعد

               Ǌحـذا عتـبة حـذو أبـي جندل وهرب إلى المدينة بسبب تعرض
 جندل على يد قريƫ،     ولǊ أب  لعملـيات تعـذيب ليست أقل مما كان يتعرض        

في  مبعوثان من قريƫ     وانطلق. ويعتبر عتبة من أجرأ الذين اعتنقوا اإلسالم      
حǊ نص.  إلى المدينة، وطلبوا تسليمǊ لهم وفقا لبنود صلح الحديبية         تبةععقَبي  

الرسـول الكريم كما فعل مع أبي جندل بالرجوƳ إلى مكة، فقال للنبي وهو              
حاول سيدنا محمد   ". !عبادة األصنامÞ لرجوƳ إلى   على ا هني  كِرأتſ: "في ذهول 

مثل المرة السابقة الدفاƳ عنǊ واستثناءǉ من هذا البند المجحف، ولكن أصرت            
ا محمد في هذǉ المرة في      كان سيدن . قريƫ على التقيد ببنود المعاهدة بالكامل     

المدينة، لذا فموقفǊ أفضل بكثير من موقفǊ مع أبي جندل في الحديبية عندما             
 العهد  ض سيدنا محمد نق   قبل، ومع ذلك لم ي    كـان المسلمون أقل عددا وعزال     

 واحترامǊ لكلمة الشرف، حتى  الذي قطعǊ على نفسǊ بناء على مبادئǊ السامية       
ال يسعنا إال   : "ولذا قال الرسول الكريم لعتبة    . سلمولو أدǎŊ األمر إلى ارتداد م     

   ƫشي     ". أن نسلمك إلى قري Ǌاويعتبر احترام سيدنا محمد لكلمتĄئ Źفعال،  ا مدهش 
أي سبب على األرض    ف. أقل إثارة للدهشة  حب عتبة لǘسالم    لم يكن   ولكـن   

 نفسǊ يدفعǊ  إذا كان الرسول الكريم      Þباإلسالمإلى مواصلة المباالة    عتبة  يدعو  
     ǉألم يكن من البديهي أن يفكر عتبة بهـذا        ! إلـى أيدي الكافرين   معـيدا إيـا
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ولكن سحر اإلسالم يمǖ قلبǊ، وليس هو بالشخص الذي يسأل مثل           . Þالشكل
ألمر سيدنا محمد، واتجǊ مع     وبشكل مطلق   ولذا خضع بخشوƳ    . هذا السؤال 

م تكن أي   ل. ن إلى مكة على الرغم من أن الموت كان ينتظرǉ هناك          يالمبعوث
قـوة أرضـية يمكن أن تنجيǊ من غضب قريƫ، ولكن غريزة حفظ الذات              

فكر عتبة في نفسǊ وقرر أنǊ يجب أن        . ǊئدفعتǊ إلى إنقاذ نفسǊ من أيدي أعدا      
Ǌ من أجل إنقاذ حياتǊ، وانتهز فرصة مناسبة وقتل أحد          ئيقـوم بضرب أعدا   

 محرمة  اة أرضŅ زالت المدين  ولكن ما . Ǌ ثم فر اǓخر خوفا على حياتǊ      يسرحا
     Źولذا يجب أن يجد مكان ،Ǌإلى العيص،         آ اعلي Ǌومن ثم اتج ،Ǌخر لكي يلجأ إلي

وهـو مكـان يقع على شاطƐ البحر، وقرر اإلقامة بهذǉ البقعة إقامة مؤقتة،              
لجأ فيما بعد إلى هذا المكان أيضا كل        . عتبر هذا الموقع منطقة محايدة    اولقد  

ال يستطيعون اللجوء إلى المدينة، ومن ثم       الفارين من مكة، وهم الذين كانوا       
أصـبح هذا المكان الذي لم يكن خاضعا لبنود صلح الحديبية معقل كبير جدا              

بسرعة  أزعجت قوة هؤالء الفارين التي كانت تنمو      . لكل الالجئين المسلمين  
ـ    Źكما خافت من اعتراضهم قوافل التجارة إلى سوريا بمرور          اكبيـرة قريش ،

 مـن األفضل شطب الفقرة التي تنص على تسليم   ومـن ثـم رأت    . الـوقت 
سوف تؤدي إلى إضعاف معقل      شطبها   دها أن االهاربـين مـن مكـة العتق      

 .      الهاربين في العيص

 : انتƪار رسالة اإلسǘم خارƚ الجزيرƔ الƴربية

            Ņاتـؤيد تمامـا األحداث التالية أن صلح الحديبية يعتبر حقا انتصار 
 Ņسالم ابـارزǘادت القوة العددية للمسلمين ألسباب متعددة، وانضم       فلقد ازد .  ل

إلـى لواء اإلسالم في ذلك الوقت كل من خالد بن الوليد وعمرو بن العاص               
وهكذا حقق السالم ما لم يحققǊ . أشـهر فرسان قريƫ ومفخرة جيƫ األعداء  

ومن ثم  . النصـر في ساحة القتال، كما تم إنجاز الكثير من األعمال العظيمة           
ـ   ول الكريم أن هذا السالم يبشر بƎتمام إنجازات رائعة، ولذا عدل           رأǎ الرس

استدعى سيدنا محمد على الفور بعد عودتǊ من        . بـرنامƝ أنشطتǊ وفقا لذلك    
الحديبـية كل المسلمين، وشرح لهم أن اإلسالم جاء رحمة لكل البشر، وأن             
الـوقت قـد حان لكي تصل رسالة اإلسالم إلى كل مكان في العالم من أجل                

Ǌولذا يجب إرسال مبعوثين إلى ملوك الممالك المجاورة مثل . دعوتهم العتناق
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قيصـر ملـك الـروم، وكسرǎ ملك الفرس، وملك مصر، والنجاشي ملك             
 ١.، يدعونهم إلى اإلسالمالحبشة، وبعض الزعماء العرب

استقبل المقوقس ملك مصر مبعوث الرسول الكريم بحفاوة كبيرة،         
تضمنت هذǉ . م، ولكنǊ أرسل إلى النبي الكريم هداياومع ذلك لم يعتنق اإلسال

 Źالƺوجاريت      الهدايا ب ،Ǌبنفس Ǌن، تزوج سيدنا محمد    ي كان الرسول الكريم يمتطي
 وهي مريم، وهكذا رفع من شأنها، فبعد أن كانت جارية أصبحت            ماإحـداه 

 .    وتزوج حسان أحد الشعراء الجارية األخرǎ. في مـنزلة الملكة

 :ƿ الروم مǅ اإلسǘمموƽف ƽيصر مل

أرسل سيدنا محمد رسالـة رسميـة إلى قيصر ملك الروم بواسطة      
كان أبو سفيان في نفس هذا الوقت في سوريا على رأس قافلة            . ٢دحية الكلبي 

تجاريـة لقـريƫ، فاستدعـاǉ القيصر إلى قصرǉ، وسألǊ العديد من األسئلة            
نا محمد على الرغم    شهد أبو سفيان بحسن أخالق سيد     . حول الرسول الكريم  

              Ǌسالم،  فلقد قال عنǘكان مازال يكن عداوة كبيرة ل Ǌمن عائلة   إمـن أن Ǌن
كما أنǊ لم ينطق قط إال      . كبيرة، وأن عدد أصحابǊ في زيادة مستمرة كل يوم        

 قطعǊ علـى نفسǊ، وعندما يعتنق      ا عهدŅ قطبالحـق طوال حياتǊ، ولم ينقض       
 

اكتشاف الرسالة األصلية التي أرسلت إلى المقوقس ملك مصر، ولقد وجدت مؤخرا تم   ١
لبة حتفظ بها في عاومن المعروف أن المقوقس اعتنى جدا بهذǉ الرسالة و. في حـالة جيدة

ولقد تم نشر صورة طبق األصل من هـذǉ الرسالة اǓن، وهي . لحفظ المجوهرات النفيسة
 .حاديثتشير تماما لما هو مسجل في األ

تضمنت الرسالة الرسمية التي أرسلت إلى قيصر روما مثل الرسائل التي أرسلت إلى        ٢
اِب تŽَعالŽوńاƅ ِإلŽى كŽلŽَمةĆ َسَواء َبيńنŽنŽا َوَبيńنŽكſمń     قſلċ َيا أćهńلć الƅِكتŽ : "ة الكريم ية القرآن ةياǓالملوك اǓخرين  

             ƅاńوŮَولŽن تƎِŽف Ǌِƃوِن اللŃن دŎا مŅَبابńرćأ Źضاńا َبعŽنŃضńَبع ŽِخذŮَيت Žا َوالĄئńيŽش Ǌِِرَك ِبƅشſن Žَوال Ǌَƃالل Ůَد ِإالŃبńعŽن Ůالćأ
 أهل الكتاب إلى قبول ما   ةتدعو هذǉ اǓي  ). ٦٤:  ٣القرآن،   (."فŽقſولſواƅ اشƅَهدŃواƅ ِبأćنŮا مŃسńِلمŃونَ 

هو مشترك بين دينهم والدين اإلسالمي، وهو عبادة إلǊ واحد ال شريك لǊ، وعدم اتخاذ             
كما توجǊ هذǉ اǓيات في الحقيقة االنتباǉ إلى مبدأ هام جدا إذا تم       . ا أرباب  بعضا بعضهم

بين األديان، وسوف يؤدي أيضا      اتباعǊ اليوم فسوف يعمل على إنهاء كل الصراعات التي  
ويساعد هذا . إلى دمƝ النظم المختلفة في دين واحد، وإلى التحام اإلنسانية في إخاء عالمي    

المبدأ أيضا على التخلص من كل الخالفات، ويؤكد على أن كل ما هو مشترك بين األديان      
البنية الفوقية لكل    فوق هذǉ القاعدة يجب بناء      Ǌيجب قبولǊ من الجميع على أنǊ قاعدة، وأن     
وبهذǉ الطريقة يمكن التقاء كل األديان في العالم    . التفاصيل التي تتƉلف مع الحقيقة األساسية   

ويمكن القول    .  على أساس مشترك، ويتم تسوية كل الخالفات التي توجد بين األديان المختلفة       
قة التي أعلنت منـذ   الحقي هذǉ تتوافق مع  حديثا  ن فكرة الدين االنتقائي التي برزت للوجود   إ

 . قرنŹا ة عشر ثالث
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 يتراجع عنǊ أبدا مهما حدث ومهما       أي إنسـان الدين الجديد الذي جاء بǊ ال        
وأن هذا الدين الجديد تقوم تعاليمǊ باختصار       . تعـرض لالضطهاد والتعذيب   

علـى عبادة اŸ وحدǉ، وال شريك لǊ، وإقامة الصالة، وترك الشهوات وقول             
الحق وصلة الرحم وحسن معاملة الجار والمحافظة على العالقات الطيبة مع           

 سفيان لسيدنا محمد على الرغم من       ي بوصف أب  ولقد انبهر قيصر  . الجمـيع 
ثم رأǎ قيصر رؤية ذو مƺزǎ حول هذا الموضوƳ،         .  لǘسالم ياكـونǊ معاد  

ومـن ثـم استدعى أشهر الكهان في مملكتǊ، وحاول استمالتهم إلى رأيǊ في              
نهم لو  إاإلسـالم، كما حاول إقناعهم باعتناق هذا الدين الجديد، ويمكن القول            

عندما رأǎ قيصر أنهم    . ك لكان في ذلك سعادتهم وصالحهم     كـان اقتنعوا بذل   
وا يثورون عليǊ حاول    أيكـرهون فكـرة ارتـدادهم عن عقيدتهم، وأنهم بد         

تهدئـتهم وأكد لهم أنǊ كان يختبر والءهم لدينهم، وبالطبع كان من الصعب             
ǉإثارة كل الكنيسة ضد Ǌعلي  . 

 : كسرى يƉمر باعتƾاü الرسوü الكريم

    Ÿولقد تم كتابة          حمـل عبد ا ،ǎبن حذافة رسالة سيدنا محمد لكسر 
صلى اŸ  (مـن محمد   "على رأس الرسالـة، ثم     " بسـم اŸ الرحمن الرحيم    "

غضب كسرǎ بشدة عندما قرأ هذǉ الرسالة ألنǊ لم يتحمل          )". علـيǊ وسـلم   
فلقد سخط من كتابة كلمة     . وضـع أي شخص في العالم اسمǊ قبل اسمǊ هو         

ولذا هاجم المبعوث بشدة، ومزق     . قبل اسمǊ ) ليǊ وسلم صلـى اŸ ع  (محمد  
ثم أرسل وهو في هذǉ النوبة من الƺضب األوامر         . الرسالة إلى قطع صƺيرة   

       Ņوبناء على ذلك أرسل بزان والي       اإلـى والي اليمن لكي يعتقل سيدنا محمد ،
كان الفرس ال يهتمون كثيرا بالعرب      . اليمن رجلين إلى المدينة لهذا الƺرض     

لك الوقت، فلم يكن لهم وزن يذكر بالمقارنة بهم، لذا كان من المألوف             فـي ذ  
   Ņعندما وصل هذان   .  من العرب بدون أي سبب     ااعتقال جنود الفرس أشخاص

       Ņا سيدنا محمدƺولقد اندهشا كثيرا      االـرجالن إلـى المدينة أبل ،Ǌبأمـر اعتقال 
جعا على  فر. ن ملكهم كسرǎ لم يعد لǊ أي وجود       إ النبي   اعـندما قـال لهم    

 أن كسرǎ قد تم قتلǊ على يد ابنǊ         ما فعالŹ الفـور إلى اليمن، وتعجبا عندما علِ      
أدت هذǉ الواقعة إلى    .  فيها الرسول الكريم بذلك    افـي نفس الليلة التي أبلƺهم     

 . اإسالم والي اليمن، وهكذا تخلصت اليمن من استعباد الفرس له
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 :اعتناƼ النجاƪي اإلسǘم

ملك الحبشة رسالة سيدنا محمد أسلم على       عـندما تسـلم النجاشي       
 يعيشون  نالفـور على يد جعفر أحد الالجئين المسلمين الذين كانوا ال يزالو           

 . هناك

 :مƴركة مؤتة

يجـب اإلشـارة هـنا إلى إحدǎ الرسائل التي أرسلت إلى زعماء              
العـرب، وهي الرسالة التي أرسلت إلى شرحبيل بن عمرو والي بلقاء التي             

عندما تسلم هذا الوالي رسالة سيدنا محمد قتل على         . د الشام تقـع على حدو   
الفور حامل الرسالة الحارث بن عمير متجاهال بذلك كل التقاليد القبلية التي            

لى العرف السائد في ذلك الوقت      ع ويعتبر هذا العمل بناءŅ   . كانت بين العرب  
د سيدنا  أع. عتبرǉ المسلمون هكذا  اإعـالن حالة الحرب ضد اإلسـالم، ولذا        

محمـد على الفور جيشا ضخما قوامǊ ثالثة آالف مقاتل وتحرك نحو العدو             
ولى . هم الفرصة لكي يستعدوا ويهجموا عليهم     ؤألنǊ لم يكن من الحكمة إعطا     

   Ņكان زيد من قبل عبدا للرسول الكريم ثم           اســيدنا محمد زيد ،ƫقيادة الجي 
بين المسلمين، التي يعمل    عـتقǊ، ويعتبر ذلك مثال نموذجيا للمساواة الرائعة         أ

ن من  ي محترم فلقد جعل سيدنا محمد رجاالŹ    . اإلسالم على غرسها في األذهان    
أنسـاب قريƫ ومن أشراف األنصار يعملون تحت قيادة رجل كان في يوم             

  Ņإلى مكان يعرف بثنية         . امن األيام عبد ƫالجي Ǌصاحب الرسول الكريم بنفس
Ƴالودا .     Źاحشد شرحبيل في نفس الوقت جيش Ōمائة ألف مقاتل،      ا قوي Ǌجدا قوام 

التقى جيƫ المسلمين وجيƫ    . كمـا كان قيصر أيضا يعد استعداداتǊ للحرب       
. األعـداء فـي مـؤتة، وبناء على ذلك أطلق هذا االسم على هذǉ المعركة              

 زيد في هذǉ المعركة فقاد الجيƫ جعفر بن أبي طالب، وأخذ يقاتل             استشـهد 
.  أيضا بعد أن أصيب بحوالي خمسين جرحاهداستشقتاال منقطع النظير حتى     

ن سيدنا  إويمكن القول   . فتولـى القيادة عبد اŸ بن رواحة، ولكنǊ قتل أيضا         
Ņامحمد              ǉقبل المعركة هذا التتابع في القيادة، فلقد كانت هذ Ǌهو الذي أعد بنفس 

 بعد استشهاد القواد الثالثة تم اختيار خالد بـن الوليد لقيادة         . عادتـǊ دائمـا   
ƫالمسلمين الذي            .الجي ƫإنقاذ جي Ƴالمقاتلين، ولذا استطا Ƴكان خالد من أبر 

  Źقليال ǉاألعداء الضخم     كان عدد ƫالمعركة في    .  جدا بالمقارنة بجي ǉوقعت هذ
 . هجريا٨جمادǎ األولى سنة 
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üصƉوالمت ơالكريم الراس üالرسو ǅيماƋ: 

الرسمية تسـتحق الظروف التي تم من خاللها إصدار هذǉ الرسائل           
قد  الرسول الكريم    لو كان . إلـى مخـتلف الملـوك أن تؤخذ بعين االعتبار         

   Ƴكل الجزيرة العربية      قبلاسـتطا Ƴذلك الوقت إخضا ،    ǉالعتبرنا إرسال هذ 
ـ االرسـائل ر   Ņولكن ماذا كان الوضع فعال فـي ذلك       .  إلى طموح النبي   اجع

 المسلمين،  حد عشر شهرا محاصرة مـن أعداء     أالوقت Þ كانت المدينة منذ      
ومازال المسلمون  .  جدا في نجاة شخص واحد منهم       ضئيالŹ وأصـبح األمـل   

حتـى ذلـك الوقت أضعف من المƺامرة بالذهاب إلى مكة من أجل أداء هذا       
      Ɲبكثير من      . الـواجب المقدس لديهم، أال وهو الح ǎومازال الكفار أيضا أقو

كما كان  . يبيةالمسـلمين، ولذا أملوا شروطهم على المسلمين في صلح الحد         
      Źمن كل مكان في الجزيرة العربية،        ااإلسـالم فـي ذلك الوقت مطوق Ǌبأعدائ 

              Ǌوعـدد المسلمين القليل جدا ينتشر في أماكن متفرقة من البالد، وال يعتد ب
وعلى الرغم من كل هذǉ الظروف الحزينة       . ع الدفاƳ عن نفسها   يكقـوة تستط  

إيمان الرسول الكريم في النصر     التي أصبح يواجهها المسلمون لم يهتز أبدا        
فلقد كان لديǊ ثقة تامة في أن اإلسالم سوف ينتشر في المدǎ            . الـتام لǘسالم  

نور اإلسالم كل   فيǊ  البعـيد، كمـا استطاƳ التنبؤ باليوم الذي سوف يضيء           
وهكذا دعا الرسول الكريم أقوǎ ملوك العالم       . مكـان وبقعــة فـي العالم      
من ضعف اإلسالم في ذلك الوقت، وذلك بسبب        العتناق اإلسالم على الرغم     

 .إيمانǊ الراسخ والمتأصل في قوة كلمة الحق

   Ņاويعتبر هذا درس Ņجدا للمسلمين في عصرنا الحاضر، هؤالء       ا مفيد 
الـذين يتشـككون في نجاح انتشار اإلسالم في الƺرب، فƎن أي إمبراطورية             

كما أن الحق ال يعتمد     . ع أن تظل دائما على القمة     يمهما بلƺت قوتها ال تستط    
علـى القوة من أجل المحافظة عليǊ، فالحق قوǎ جدا، ويستطيع الدفاƳ عن             

Ǌنفس .  Ņأيضا للذين يقومون بانتقاد اإلسالم، ونقطة يجب أن         اويعتبر هذا درس 
فهل يمكن ألي دجال أن يكون شديد اإليمان في         . تـؤخذ بعـين االعتـبار     

 هذǉ  ةؤالء الذين يميلون إلى نسب     ه ńƳفلنَد! Þانتصـار عقـيدتǊ فـي النهاية        
الرسـائل الطمـوحة إلـى عقلـية فاسدة يفكرون قليال في هذا النجاح غير               

إذا أشارت هذǉ   . االعتـيادي الـذي تـم إحرازǉ فقط بعد سنوات قليلة جدا           
    Ņوسلم    (االحقائـق إلى أن محمد Ǌعلي Ÿصلى ا (  Źالم يكن مجنون  Źفلن   أو دجاال ،

د ال يمكن إغفالǊ ألنǊ يفرض نفسǊ على الناقد         يصـبح هناك إال استنتاج واح     
Ÿرسول ا Ǌغير المتحيز، وهو أن . 
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           Ņالرسـائل أيضا حقيقة أن سيدنا محمد ǉكان منذ بداية    اتثـبت هـذ 
أما بالنسبة للديانة المسيحية    . دعوتǊ ينظر إلى اإلسالم على أنǊ دين للعالمين       

يطلب سيدنا عيسى نفسǊ    فهـي لم تحاول منذ بدايتها أن تصبح للعالمين، ولم           
نǊ أرسل لهؤالء الضعفاء البائسين من أهل       إهـذا المطلب، فلقد قال بوضوح       

كما كان يرفض حتى الصالة والدعاء من أجل أي سيدة ليست من            . إسرائيل
فكان على العكس من ) صلى اŸ عليǊ وسلم(أما سيدنا محمد . أهـل إسرائيل  

         Ǌبعث لهداية كل الجنس البشري،      ذلـك تماما، فلقد أعلن منذ بداية دعوت Ǌأن
فلم يبخل الرسول الكريم بأي جهد من أجل        . ولـم تكـن هـذǉ دعوǎ باطلة       

تحقـيق هذا الهدف طوال حياتǊ، ولذا دعا الكثير من الملوك العتناق دعوة             
 .الحق أال وهي اإلسالم

تـم إرسال كل هذǉ الرسائل في العام السابع للهجرة، وكانت كلها             
تذكر بعض  ". محمد رسول اŸ  " عليها   اسول الكريم ومكتوبŅ  تحمـل  ختم الر    

" اŸ"السجالت أيضا ترتيب الكلمات التي كان ينقƫ بها هذا الختم، في أعلى             
تحمل رسالة المقوقس التي تم     ". رسول"، وبين االثنين    "محمد"وفـي أسـفل     

 .اكتشافها مؤخرا نفس الختم الذي تم وصفǊ اǓن

 في نفس هذǉ السنة، وهي السنة السابعة        ذهب سيدنا محمد إلى مكة     
في صلح الحديبية وذلك من عليǊ مـن الهجـرة، بناء على ما هو منصوص     

أجـل أداء العمـرة فـي الكعبة، كما ذهب في نفس هذǉ السنة إلى المدينة                
 .ن الذين كانوا ال يزالون يعيشون في الحبشةون المسلموالالجئ



 الفصل الثامن
 ƺتƞ مكة

 
"  ŃǊƃالل Ńِفرƅƺَم َيńَيوƅال ŃمſكńيŽَريَب َعلƅثŽت Žال ćالŽق

 ٩٢: ١٢  ."لŽكſمń َوهŃَو أćرńَحمŃ الرŊاِحِميَن
 

 :انتǊاƽ ƿريƩ لبنود صلƞ الحديبية

 التي  ،انـتهت في العام الثامن للهجرة تعديات قريƫ على المسلمين          
 مفعول بنود صلح الحديبية     كانـت قـد بلƺت ذروتها، ومضى على سريان        

عمل استعادة المناƢ السلمي في الجزيرة العربية على نمو         . نيحوالـي عام  
وانتشـار اإلسـالم بصورة رائعة جدا، ولكن لم تستطع قريƫ مراقبة النمو             
التدريجي لǘسالم وانتشارǉ السريع في كل مكان بدون إثارة المشاكل، وأخير   

ة معاهدة مع المسلمين وبذلك استفادت      عقدت قبيلة خزاع  . نقضـت المعاهدة  
مـن حرية التصرف التي سمحت بها بنود صلح الحديبية، التي تنص على             

 بكر أعداء   يبينما عقدت قبيلة بن   . السماح لكل طرف بالتحالف مع من يشاء      
   Źابني خزاعة اللدودين تحالف  ƫحدإثم أغارت بنو بكر في      .  مع قريǎ  الليالي 

ني خزاعة، فاضطروا إلى اللجوء إلى منطقة       بمسـاعدة زعماء قريƫ على ب     
. الحـرم التي تعتبر وفقا للتقاليد العربية منطقة يحرم إراقة الدماء تماما فيها            

ولـم تكتـرث بنو بكر بذلك وهجموا عليهم في منطقة الحرم، وقتلوا الكثير              
وبذلك لم تمنع قريƫ اعتداء حليفتها، بل ساعدتها فعليا في نقض بنود            . منهم

وبناء على ذلك ذهب مندوب من قبيلة خزاعة إلى المدينة          . حديبيةصـلح ال  
أرسل . وطلـب مـن سـيدنا محمد الدفاƳ عنهم بناء على العهد الذي بينهم             
           őوطلب من زعمائها قبول أي ،ƫالرسـول الكـريم رسالة إلى قري   ǉمن هذ 

دفع دية القتيل لهؤالء الذين قتلوا من قبيلة خزاعة، أو          : الشـروط الـثالثة     
ولقد .   بكر، أو إعالن إلƺاء بنود صلح الحديبية       ينهـاء تحـالفهم مـع بن      إ

اخـتارت قريƫ الشرط الثالث، ثم قرر أبو سفيان فيما بعد إصالح الموقف،             
ألنـǊ أدرك أن هـذǉ الطريقة الفاضحة في خرق المعاهدة سوف تؤدي إلى              

    ƫوبناء على ذلك ذهب إلى المدينة من أجل تجديد         . مخاطـر جمة على قري
ولكن أدرك الرسول الكريم أن هذǉ خدعة من قريƫ، وأن أبا سفيان            . الصلح
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لـن يفـي بمطالب المسلمين، ومن ثم رفض تجديد الصلح، وهكذا رجع أبو              
 . سفيان إلى مكة بعد أن فشلت كل خططǊ بالكامل

 :االستƴداداƖ مǅ أجƺ üتƞ مكة 

ة على  أعد سيدنا محمد وفقا لما حدث كل الترتيبات من أجل اإلغار           
فلقد استبدت  . مكة، واستدعى كل القبائل المتحالفة مع المسلمين من أجل ذلك         

ن عاما، وخالل هذǉ الفترة أغارت على       يقـريƫ بالمسلمين لمدة واحد وثالث     
. المديـنة ثالث مرات من أجل سحق اإلسالم والتخلص نهائيا من المسلمين           

ي يعاقب فيǊ الظالم    ويتصـور المرء من هذǉ االستعدادات أنǊ جاء اليوم الذ         
أخيـرا على جرائمǊ، كما أنǊ من الطبيعي توقع أن األشخاص الذين ارتكبوا             

أرسل أحد  . هـذǉ الجـرائم الوحشـية ضـد اإلسالم سوف ينالون جزاءهم           
المسـلمين سرا وهو حاطب بن أبي بلتعة خالل هذǉ االستعدادات رسالة إلى             

ن اإلغارة على مكة،    يمقريƫ بواسطة رسول من أجل إبالغهم باعتزام المسل       
ولقد كان وصول هذǉ    . وذلـك حرصـا مـنǊ على عالقاتǊ الطيبة مع أهلها          

الرسـالة إلـى أهـل مكة سوف يؤدي إلى إعدادهم كل الترتيبات من أجل               
التصدي للمسلمين، ولكن أراد اŸ تعالى أن يتم هذا الفتح العظيم بدون إراقة             

 بأمر رسالة حاطب، ومن ثم تم       اولذا أخبر اŸ تعالى سيدنا محمدŅ     . أي دمـاء  
ولقد استطاƳ هؤالء   . إرسـال رجال على الفور من أجل القبض على حاملها         

الرجال الوصول إليǊ، وأعادوǉ إلى المدينة ومعǊ الرسالة التي كانت موجهة           
   ƫالواقعة إلى إثارة المسلم     . إلـى قـري ǉحاول     يأدت هذ Ǌن على حاطب ألن

كان أي جندي يفعل هذا     . تقالǊ وقدم للمحاكمة  خيانة إخوانǊ المسلمين، وتم اع    
الذنب في الظروف العادية يقدم على الفور إلى محاكمة عسكرية، ولكن أراد            

وتوسل حاطب إلى   . اŸ تعالـى أن يكـون فتح مكة مثاال للتسامح والرحمة          
الرسـول الكريم لكي يسامحǊ على ذنبǊ، ولقد قبل سيدنا محمد عذرǉ، وعفا             

Ǌعن .   Ÿتعالى أن يرتبط هذا الفتح العظيم لمكة بالرحمة، فحتى لو كان           أراد ا
حاطـب مـن ألد أعداء المسلمين لكان تم العفو عنǊ، أما حاطب فهو مسلم               
وأخطـأ خطأ كبيرا ولكنǊ مع ذلك ال يجب أن يعاقب عقوبة شديدة جدا، بل               

 .يعامل بتسامح ورأفة

ǅالمؤمني ǅالف مƆ Ɣرƪع: 

إلى مكة في العاشر من رمضان في       وأخيرا خرج الرسول الكريم      
ولقد . السـنة الثامنة للهجرة على رأس عشرة آالف من الصحابة الصالحين          



١٣١ ƺتƞ مكة

:  تشير إلى هذا الموقف    ارأǎ سـيدنا موسى قبل ذلك الوقت بألفي سنة رؤي         
لم تستطع الرواية   ). ٢ : ٣٣سفر التثنية،   " (وجـاء معǊ عشرة آالف قديس     "

 موسى فيما بعد تحديد أي واقعة أخرǎ        التـي تـم تسجيلها عن تاريخ سيدنا       
ن عدد  إويمكن القول   . تشـير إلى هذǉ الكلمات التي وردت في نبوءة موسى         

جنود المسلمين الذين اشتركوا في فتح مكة يطابق العدد المذكور في النبوءة            
" بالمؤمنين  "وصف هؤالء األشخاص    كما أن   التـي تـرجع إلى ألفي عام،        
الصالحين الذين اشتركوا بالفعل مع سيدنا محمد       يشـير بالقطع إلى الصحابة      

حتشد هؤالء العشرة آالف    اإن الهدف الذي من أجلǊ      . فـي هذا الفتح المبين    
مقاتـل حول راية الرسول الكريم لم يكن الƺزو أو إراقة الدماء، ولكن إقامة              

عسكر جيƫ المسلمين   . هم هم ئالعدل حتى لو كان ذلك على حساب سفك دما        
ثم . ق عليǊ مر الظهران، وهو على مسافة يوم واحد من مكة          عند مكان يطل  

طلب سيدنا محمد من كل جندي في الجيƫ إضاءة نار من أجل التأثير على              
قـريƫ بالمقدرة العددية لقوة المسلمين، وبذلك يتجنب أي مقاومة عسكرية،           
 .وبالتالي أي إراقة للدماء، ولقد استسلم أهل مكة فعال بدون أي مقاومة تذكر

 : سƻياǅ اإلسǘمبياعتناƼ أ

أحضـر المسلمون زعيم قريƫ أمام الرسول الكريم، وهو بالطبع           
أبو سفيان رأس المعارضين لǘسالم بعد أبو جهل، فلقد حاول أكثر من مرة             

فهل يمكن العفو عن زعيم للكافرين مثل    . العمـل علـى سحق اإلسالم تماما      
ـ   ال يوجد مستحيل أمام     ولكن. يـبدو ذلك بوضوح مستحيالÞ !    Ź سـفيان    يأب

كان أبو سفيان . شهامة هذا العقل العظيم، فلقد عفا عنǊ الرسول الكريم بالفعل
قـد شهد بنبل أخالق سيدنا محمد عندما استدعاǉ قيصر في قصرǉ منذ عام              

.  قلبǊ في ذلك الوقت    ويـبدو أن صدق اإلسالم كان بالفعل قد مǖ        . ونصـف 
عد أن كان يتمتع فيما مضى بالقوة،       واǓن أصـبح أبو سفيان عاجزا تماما ب       

وانتصـر اإلسـالم أخيرا على الرغم من كل شيء، وفوق كل ذلك أصبح              
واضحا للجميع مدǎ كرم أخالق سيدنا محمد، وكيف أنǊ على استعداد للعفو            

فكـان البـد أن يفكر مليا في كل هذا، وبالفعل اقتنع بالقوة             . عـن الجمـيع   
بو سفيان أخيرا قلبǊ للحقيقة واعتنق      وهكذا فتح أ  . المتأصـلة فـي اإلسـالم     

 . ن سنة كاملةياإلسالم، هذا القلب الذي ظل مختوما ضد اإلسالم لمدة عشر

 

 



١٣٢ محمد النبيÛ صلى اهللا عليه وسلم

 :الƻƴو الƴام

أسـرƳ أبو سفيان بالعودة إلى مكة من أجل إبالƷ أهلǊ أنǊ ال فائدة               
مـن أي مقاومة نظرا لقوة جيƫ المسلمين، ثم أطلعهم على ما قالǊ الرسول              

  Ǌفقال لهم   . الكـريم ل :           Ǌمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق علي
وبعد ذلك تقدم جيƫ    . بابـǊ فهو آمن، ومن دخل المسجد أي الكعبة فهو آمن          

كانت إحدǎ الكتائب تحت قيادة سعد . المسلمين نحو مكة من اتجاهات متفرقة
، اليوم يوم الملحمة  : " بـن عـبادة، وعندما مر بأي سفيان صاح فيǊ وقال            

وغضب سيدنا محمد كثيرا عندما سمع ذلك،       ". الـيوم لن يأمن فيǊ أهل مكة        
وأمـر بحـرمانǊ من قيادة هذǉ الكتيبة، ثم عهد بها إلى ابنǊ قيس، ولقد فعل                
الرسول الكريم ذلك من أجل تجنب سفك الدماء، فسيدنا محمد كان يريد فتح             

 .بمكة بدون إراقة أي دماء

ل مكة من الجزء الذي يقع فيǊ معقل        كان على خالد بن الوليد دخو      
أسوأ أعداء اإلسالم، وهم الكافرون من أهل قريƫ الذين اشتركوا في الهجوم            

ولقد كان من بين من يقيم في هذǉ المنطقة         . الـذي وقـع على قبيلة خزاعة      
وعلى الرغم من إعالن المسلمين أنهم يكفلون األمن        . عكـرمة بن أبي جهل    

يسمح سكان هذǉ المنطقة لخالد بالمرور بدون       العـام لكـل سكان مكة، فلم        
إلى واسـتقبلوا جيƫ خالد بوابل من السهام، ومن ثم اضطر خالد            . مقاومـة 

قدر عدد المصابين في هذǉ المصادمة بين ثالثة عشر إلى          . الهجـوم علـيهم   
كان . ثمانـية وعشرين وذلك من جانب األعداء، واثنين من جانب المسلمين          

ت هذǉ المصادمة قد وصل إلى منطقة هامة جدا من          سـيدنا محمد عندما حدث    
مكـة بدون أي قتال، ولذا صدم كثيرا عندما رأǎ سيوف جنود خالد تنطلق              

 ألم أعطِ : "وصاح قائال   . بسرعة في هذǉ المنطقة البعيدة من أطراف المدينة       
          Þأوامـر مشددة بعدم إراقة الدماء أثناء فتح مكة "  Ņمن أجل   اثم استدعى خالد 

 Ǌفي القتال            محاسـبت Ǌسبب اشتباك Ǌشرح ل Ǌوامر، ولكنǖل Ǌعلى عدم إذعان 
 .مع أهل مكة، واقتنع سيدنا محمد بأسباب خالد الوجيهة

 :تǊƯير الكƴبة مǅ األصنام

تقـدم الرسـول الكريم بعد ذلك إلى الكعبة، البيت الحرام، والذي             
د وهو  وأخذ يرد . يعتبـر رمزا للوحدانية وذلك من أجل تطهيرǉ من األصنام         

: يم، التي أوحيت لǊ من قبل     ريلمس كل صنم بعصاǉ هذǉ اǓية من القرآن الك        
). ٨١ : ١٧القرآن،  " (.َوقſلċ َجاء الƅَحقů َوَزَهقŽ الƅَباِطلĈ ِإنŊ الƅَباِطلć كŽاَن َزهŃوقŹا        "



١٣٣ ƺتƞ مكة

ولم يعد منذ ذلك الوقت أي صنم أو صورة في هذا المكان المقدس من البيت               
بعد أن فرƷ الرسول .  لعبادة اŸ الواحد الصمدا مكرسŅالعتيق، وأصبح المكان

الكريم من تكسير كل األصنام ذهب إلى مقام إبراهيم وصلى في هذا المكان             
المقـدس، ثم استدعى عثمان بن طلحة حامل مفتاح الكعبة، وطلب منǊ فتح             

وبعد . باب الكعبة، فدخل سيدنا محمد داخل جدران الكعبة وصلى مرة ثانية          
ـ    اد مفتاح الكعبة إلى عثمان، وقرر الرسول الكريم أن يظل عثمان           ذلـك أع

 .  عن هذا المكان المقدس ومن بعدǉ ساللتǊوالŹؤمس

 :Ǌƪامة الرسوü الكريم المنƴƯƾة النưير

ألقـى الرسـول الكريم بعد أن فرƷ من كل ما تقدم عظة على كل                
ثم . شرالحاضـرين مـن أجل حثهم على وحدانية اإللǊ واإلخاء بين كل الب            

ن وطلـب عقد اجتماƳ خاص بأهل قريƫ، فحضروا جميعا أمامǊ وهم مدرك           
كم ! كم من عذاب تسببوا فيǊ للمسلمين     . ن في حق المسلمين   وتماما أنهم مذنب  

من آالم فظيعة عانى منها المسلمون على أيديهم متجاهلين بذلك كل القوانين            
ضطهاد البشعة تجعل إن التذكر الفعلي لكل أشكال اال  ! العـرفية واألخالقـية   

القلوب ترتجف، كما أن استبدادهم لم يقتصر على أرض مكة، ولكنهم كانوا            
. ن إلى أي مكان يفرون إليǊ من أجل الحصول على ملتجأ          ييتعقـبون المسلم  

. ن تماما يولقد شنوا أكثر من مرة هجوما على المدينة من أجل سحق المسلم           
 والذي يقفون بسببǊ اǓن أمام      كـم هو بشع جدا اإلثم الذي ارتكبǊ أهل مكة،         

       Ǌفلقد تعدوا بكل حقد ومكر على      ! الرسـول الكـريم من أجل محاكمتهم علي
الحقوق الرئيسية لǘنسان، كما اضطهدوا األبرياء، ولذا فهم يستحقون أقصى          

ولن . عقـوبة لكي يكونوا عبرة للظالمين، وذلك وفقا لمعظم القوانين البشرية          
 الحكم إذا تم الحكم على زعماء قريƫ بالموت،         يستطع أحد الطعن في عدالة    

. وعلى بقية أهل مكة بالسجن من أجل أن يصبح هذا درسا وإنذارا للمستقبل            
فƎن أغلب األساليب المتحضرة للتعامل مع الجرائم التي من هذا النوƳ تنص            

كانوا أعلـى إنـزال أقصـى عقوبة على بعض من األطراف اǓثمة، سواء              
كان هذا هو   .  العقوبة على البقية إلى الذل والمهانة      مذنبـين أم ال، وخفـض     

هم المهزومين، كما   ئن مع أعدا  واألسـلوب الـذي يتعامل بǊ دائما المنتصر       
تعتبر هذǉ هي الطريقة التي يتم بها التعامل مع المذنبين الذين يرتكبون أيضا             

فƺريزة االنتقام قوية   . نفـس هـذǉ الجرائم اليوم في أكثر الحكومات تحضرا         
ـ  دا في طبيعة الجنس البشري، كما أنǊ دائما يميل إلى إنزال أقصى عقوبة             ج

Ǌخاصة عندما يصبح تحت رحمت ǉعلى عدو . 



١٣٤ محمد النبيÛ صلى اهللا عليه وسلم

لكن مع كل ذلك كانت قريƫ لديها إيمان مطلق في طبيعة الرسول             
وبالتالي عندما سألهم سيدنا    . الكـريم النبيلة، ولم يتوقعوا أبدا معاملتهم بقسوة       

خيرا، أƢ كريم   : "تي يتوقعونها منǊ، ردوا على الفور       محمـد عن المعاملة ال    
فلقد كانوا مدركين تماما مدǎ كرم أخالق الرسول الكريم،         ". وابـن أƢ كريم   

كمـا كانوا واثقين تماما أن شهامتǊ التي تميز بها خالل فترة األربعين سنة              
ولكن تجاوزت المعاملة التي    . التـي قضـاها بينهم قبل دعوتǊ لم تتƺير أبدا         

يا لŽعظمة  ".  اليومَ مŃ عليكſ ال تثريبَ : "فلقد قال لهم  . عـاملهم بهـا كل توقعاتهم     
فلم يوقع عليهم أي عقوبة، وعفا عن كل الجرائم         ! كـرم أخالق سيدنا محمد    

البشـعة التـي ارتكبوها في حق المسلمين واإلسالم، كما لم يطلب منهم أي              
لكات الالجئين الذين   ولم تؤخذ منهم ممت   . تعهـد على تصرفاتهم في المستقبل     

تـم نفيهم بعد إسالمهم، والتي كانوا قد استولوا عليها من قبل باإلكراǉ، كما              
 حتى  Ǌنإويمكن القول   . طلب من هؤالء الالجئين التنازل عن حقوقهم السابقة       

هرب عكرمة بن أبي جهل الذي هاجم كتيبة        . تم معاقبتǊ تأسـوأ المذنبين لم     
قاذ حياتǊ، ثم ذهبت زوجتǊ إلى الرسول الكريم        خالد أثناء فتح مكة من أجل إن      

شتد بǊ الكرب، وطلبت منǊ العفو عنǊ، ولقد منحǊ         ابالنيابة عن زوجها عندما     
كما عفا الرسول الكريم عن وحشي الذي قتل عمǊ         . النبـي الكريم هذا العفو    

ي أكلت كبدǉ، ويدل كل ذلك على مدǎ كرم ورحمة سيدنا           تحمـزة، وهند ال   
و أيضا عن هبار الذي رجم بالحجارة ابنة الرسول الكريم بينما           تم العف . محمد

كانـت فـي طريقها من مكة إلى المدينة، على الرغم من أن الجروح التي               
ال يوجد في تاريخ    . نـتجت عـن هذا العمل العنيف أدت إلى موتها فيما بعد           

د العـالم أي واقعة تماثل ما فعلǊ سيدنا محمد عندما أصدر العفو التام عن أل              
ـ أعدا ح لǊ أي   تŽ، ولكنǊ لم تſ   ئǊلقد طلب بالفعل سيدنا عيسى العفو عن أعدا       . Ǌئ

فرصة لكي يعفو عن هذا العدد الهائل من البشر، كما لم تتاح لǊ أيضا القوة               
ǉالالزمة للتعامل بهذا الشكل مع الذين قاموا باضطهاد. 

 :Ƌسǘم أüǉ مكة

لك الوقت، فتح   تم فتح مكة بالفعل، ولكن حدث فتح أعظم منǊ في ذ          
لـم يكن من الممكن الوصول إليǊ عن طريق قوة اإلسالم كلها، ولقد تم هذا               

فلقد أدǎ  . الفتح نتيجة للعفو الشامل الذي أصدرǉ سيدنا محمد عن سكان مكة          
 وذلك إلى تأثر قلوب الناس جميعا بشدة بعظمة أخالق النبي الكريم، وحتى أب            

أدت هذǉ الواقعة األخيرة    . مة اإلسالم سفيان الذي كان يتميز بقسوتǊ تأثر بعظ      
التـي تـنم عن مدǎ رحمة وإنسانية اإلسالم إلى تبدد المعارضة التي كانت              



١٣٥ ƺتƞ مكة

وشهد أهل مكة بأعينهم كيف تحققت أخيرا كل الوعود اإللهية          . ضـدǉ تماما  
             Ƴبها المسلمين من قبل، وذلك عندما كانوا يتعرضون لكل أنوا Ÿالتي وعد ا

دائهم، فلم تستطع القوة المتحالفة من المعارضة أن        العـذاب علـى أيدي أع     
 على  ا قاطعŅ ويعطينا ذلك دليالŹ  . تتسـبب إال فـي ضـرر بسيط جدا لǘسالم         

 ويمكن القول   ١.مصداقية هذǉ الدعوة، ويزيل أي شك مازال يكمن في القلوب         
ن كل أشكال المعارضة قد تالشت تماما بفتح مكة، ودخل اإلسالم           إباختصار  

جلس . لـوب أهل مكة من جذورها، ومن ثم اعتنقوǉ على الفور          بسـماحتǊ ق  
سيدنا محمد على قمة جبل الصفا من أجل مبايعة أهل مكة، تقدم أوال الرجال              
ثم تقدمت النساء، وهكذا دخل اإلسالم عدد كبير جدا من الناس، تم إسالم كل              

خل هـذا العدد بطريقة تلقائية تماما، وال يوجد شاهد واحد على أن شخصا د             
لم يعتنق بعض أهل مكة اإلسالم، ولكنهم لم يتعرضوا ألي          . اإلسـالم بالقوة  

فلقد ظلوا متمسكين بعقيدتهم الوثنية،     . نـوƳ من أنواƳ المضايقة بسبب ذلك      
ولكـن علـى الرغم من ذلك عاملهم المسلمون معاملة طيبة جدا، كما كانت              

 مع المسلمين   هناك عالقات ودية معهم، ومن أجل ذلك وقفوا جنبا إلى جنب          
ويدحض فتح مكة نهائيا التهمة الموجهة إلى       . عـندما وقعـت غـزوة حنين      

             ǉانتشر بحد السيف، فهل يمكن أن تتاح فرصة أفضل من هذ Ǌاإلسـالم بأنـ
ال يوجد أي دليل يشير إلى      ! Þ اإلسـالم هذا العدد الهائل من الناس       ليعتـنق 

نقدم هنا اعتراف   و. وجـود أي عملـية إكراǉ ألحد من أجل اعتناق اإلسالم          
ـ مو أن أهل مكة تقبلوا بسعادة     من  رغم  على ال : "ر علـى هذǉ النقطة الهامة     ي

سلطان محمد عليهم، فلم يعتنق هذا الدين الجديد كل المقيمين في مكة، كما لم   
 نفس الطريق الذي    جعتزم محمد انتها  اوربما  . يعترفوا رسميا بادعائǊ النبوة   

تناق أهل مكة اإلسالم تدريجيا وبدون أي       اتـبعǊ في المدينة، وترك عملية اع      
ǉإكرا        ." 

ǅحني ƔزوƷ: 

            Ǌوصلت األخبار إلى سيدنا محمد بعد مرور شهر تقريبا من خروج
مـن المديـنة بأن قبيلة هوازن التي تحتل المنحدرات الشرقية لمكة جمعت             

 Ņفي الهجوم على المسلمين        اأعـداد Ƴفانتشار اإلسالم  .  غفيرة من أجل الشرو

 
ǉ مصممين على استئصالǊ تماما، وكل قوǎ العالم       ؤ بشدة، وأصبح أعدا  واليوم يمر اإلسالم  ١

 مرة  تجلىيبدو وكأن القوة اإللهية سوف ت   واجتمعت من أجل محوǉ من على وجǊ األرض،     
 ،ǎا مثلما تجلت في الماضي،      أخرŅأن أيدي البشر       تمام Ǌالعالم كل Ƴوذلك من أجل إقنا

 .  تعالىمن أن تسحق الحقيقة التي يساندها اŸ     فضعأ
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السـريع بعد صلح الحديبية تسبب في قلقهم بالفعل، ولقد كانوا يحاولون منذ             
واǓن بعد هذا الفتح    . فترة كبيرة قبل فتح مكة إثارة قبائل البدو ضد اإلسالم         

العظـيم فكـروا فـي انـتهاز أقرب فرصة لكي يضربوا ضربتهم لǘسالم              
الوقت وال   جدا بمرور    اوللمسـلمين خشـية أن يصبح هذا الدين الجديد قوي         

ولقد استطاعوا خالل أيام قليلة أن      .  التصـدي لǊ والقضاء عليǊ     ايسـتطيعو 
يضموا إلى صفوفهم كل من لديǊ رغبة شديدة في القتال وجهزوا جيشا كبيرا             

عندما علم الرسول الكريم بترتيباتهم     . مـن أجل التخلص نهائيا من المسلمين      
ǉ المعلومات، فأكد لǊ ذلك     أرسل على الفور أحد جنودǉ من أجل التأكد من هذ         

وبناء على ذلك تم إعداد كل الترتيبات من أجل         . الجـندي صحة هذǉ األنباء    
زن، وبالفعل تم إعداد جيƫ قوامǊ      اتجهيـز جيƫ للعمل على تفريق قوة هو       

 مقاتل من أهل مكة إلى جانب جيƫ        اعشـرة آالف مقاتـل، ثـم تطوƳ ألف        
ƫ بمقدار ضخم من العتاد،     المسـلمين مـن أجل مساندتهم، كما أمدوا الجي        

تقدم الرسول الكريم على رأس هذا الجيƫ نحو        . وهكذا تكاثر عدد المسلمين   
 ١.زن مجتمعةاوادي حنين حيث كانت قبيلة هو

 :انسحاب ƽوƔ المسلميƙ ǅم استجماƱ الƾوى المتƻرƽة مǅ جديد

كـان جـنود قبـيلة هوازن ماهرين في فن الرماية، واحتلوا كل              
في ساحة القتال، كما انتشر أفضل رامي السهام لديهم على          األمـاكن الهامة    

. مخـتلف التالل، ومن ثم أصبح على المسلمين احتالل المواقع غير الهامة           
عـندما بـدأت المعركة انهمر على جيƫ المسلمين وابل من السهام من كل              
جانـب، بيـنما هجـم علـيهم الجزء الرئيسي من جيƫ األعداء من ناحية               

الد بن الوليد يرأس جناح جيƫ المسلمين، وكان تحت قيادتǊ          كان خ . الواجهة
 جاؤوا من أجل مساعدة المسلمين بما فيهم غير المسلمين،          نأهـل مكـة الذي    

ولقـد واجهـوا الوطأة العظمى لهجوم جيƫ األعداء ولم يستطيعوا الصمود            
أمـام هـذǉ القـوة الهائلة، ومن ثم انسحبوا وتسببوا في ارتباك كل صفوف               

ولقد تقهقرت في   . إلسـالمي، فانسحب بقية الجيƫ بدون أي نظام       الجـيƫ ا  
نفـس هـذا الـوقت كل كتائب األنصار والمهاجرين، وأصبح سيدنا محمد             

ن تماما لجيƫ األعداء المتقدم نحوهم      يوالعـباس والقلـيل من الجنود معرض      
 انا محمد تراجع جيƫ المسلمين ظل برغم ذلك ثابتŹ        دعندما رأǎ سي  . بضراوة

. حتفظ برباطة جأشǊ بصورة منقطعة النظير     االموقع الخطير، كما    فـي هذا    

 
لŽقŽدń نŽَصَركſمŃ اللŃǊƃ ِفي َمَواِطَن كŽِثيَرةĆ َوَيوńَم حŃنŽيńنĆ ِإذƅ أćعńَجَبتƅكſمń كŽثƅَرتſكſمń فŽلŽمń تƅƺſِن َعنكſمń شŽيńئĄا               " ١

 ). ٢٥ : ٩القرآن، " ( .َوَضاقŽتƅ َعلŽيńكſمŃ األćرńضŃ ِبَما َرحŃَبتƅ ثſمŊ َولŮيńتſم مŋدńِبِرينَ   
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           Ŏولكن لم يؤد ،ǉوهو تقريبا بمفرد ǉالعدو بسرعة وبقوة نحو ƫذلك  فاندفع جي 
    Ǌقطإلـى تخلي   Ǌألم يكن تحت الرعاية التامة ألعظم قوة في        .  عن هدوء نفس

ت لعزائǊ،  وهذǉ القوة هي نفسها المصدر الثاب     ! Þالوجـود وهي قوة اŸ تعالى     
فلقد كان شديد اإليمان في     . وسـوف تسـاندǉ اǓن مـثلما كان يحدث دائما         

        Ƴاقتنا Ǌكما كان لدي ،Ǌل Ÿفي النهاية   ب مطلقمساعدة ا Ǌعندما . انتصار دعوت
رأǎ الرسـول الكريم اندفاƳ جيƫ العدو بقوة نحوǉ صرƢ عدة مرات بأعلى    

   Ǌأنـا   : "صـوت       Ůأنا ابن عبد المط  ńثم صاح أيضا العباس    ". لبالنبي ال كذب
فرد عليǊ الجميع   !". يا أصحاب الشجرة  ! يا جيƫ األنصار  : "بصوت جهير   
، وقفزوا فوق األحصنة والجمال، وهكذا احتشدت       "لبيك، لبيك "من كل جانب    

ثم هجم جيƫ المسلمين على جيƫ العدو       . القوǎ المتفرقة حول النبي الكريم    
      ǎحتى زلزلوا العدو تماما من على      بضراوة، واستجمعوا شجاعتهم مرة أخر

فهرب جزء من الجيƫ، وقاوم اǓخرين لفترة قصيرة، ثم فروا إلى           . األرض
 .الهضاب بعد سقوط حامل الراية

عـندما بدأ تحرك جيƫ العدو نحو ساحة القتال في بداية المعركة             
ن يأمر مالك زعيم قبيلة هوازن، هذا الشاب المندفع الذي يبلƸ من العمر ثالث            

فلقد أعتقد أن وجودهم سوف يعمل      . ما، النساء واألطفال بمصاحبة القوات    عا
علـى رفـع الروح المعنوية لدǎ الجنود، ويمنعهم من التراجع والتقهقر إذا             

ومع ذلك عندما هجم جيƫ     . حـدث عليهم ضƺط عنيف من جيƫ المسلمين       
         ƫوحانت الساعة المشؤومة تراجع جي ،Ǌقوات Ƴالمسلمين عليهم بعد استجما 

. م كل شيء، بما في ذلك النساء واألطفال والماشية        ءهالعـدو تاركـين ورا    
 وعشرين ألف خروف    ةبلƺـت الƺنـيمة التي وقعت في أيدي المسلمين أربع         

ـ  بعد أن أخذ   .  آالف أوقـية فضة، وذلك إلى جانب ستة آالف أسير          ةوأربع
         Ǌتقدم ƫنيمة إلى مكان آمن، أستأنف الجيƺال ǉكان جزء من  . المسـلمون هذ 

جـيƫ العدو المنهزم قد لجأ إلى معقلهم في أوطاس، فأرسل الرسول الكريم             
 الجزء الرئيسي من    اأم. بعـض الجـنود إليهم من أجل العمل على تفريقهم         

جيƫ العدو فقد التجأ إلى داخل جدار الطائف في موقع أكثر أمنا، وتحصنوا             
ماهرين في  ويمكن القول إن أعداء المسلمين كانوا       . خلف الشرفات المفرجة  

ولقد . فن القتال، كما كانوا ملمين بأحدث سالح في ذلك الوقت وهو المنجنيق           
كفيهم سنة كاملة   تاتخذوا كل احتياطاتهم الالزمة من قبل وقاموا بتخزين مؤن          

 الجدار، كما أعدوا حامية شديدة جدا في كل         الـو تـم حصـارهم داخل هذ       
ندفع الرسول الكريم على    عندما تحصن جيƫ العدو داخل الطائف ا      . األنحاء

    Ņدام هذا الحصار مدة طويلة،     .  على المدينة  االفور إلى هناك، وفرض حصار
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               Ǌمن أجل تحديد ما يجب عمل Ǌثـم في النهاية تشاور سيدنا محمد مع أصحاب
لǊ تجارب كثيرة في    ت  قدم أحد زعماء البدو الذي كان     . تجـاǉ هـذا الموقف    

 وهي أن الثعلب عندما يدخل عرينǊ       أمـور القتال مالحظة جديرة باالعتبار،     
ولكن إذا ترك وحدǉ فلن يتسبب إال في        . يكـون مـن الصعب صيدǉ بسرعة      

رفع الحصار عن الطائف عندما     بوهكذا أمر الرسول الكريم     . ضـرر بسيط  
هم لن يتسببوا لفترة طويلة في أي ضرر لهم ،          ءتأكـد المسـلمون أن أعـدا      

. انت الهدف الرئيسي من هذǉ الحملة      العدوانية ك  هجماتفحماية اإلسالم من ال   
اسـتخدم جـيƫ المسلمين في حصار الطائف أسلحة جديدة وذلك بمساعدة            

وبينما كان الرسول الكريم يتراجع طلب منǊ المسلمون أن         . بعـض القـبائل   
يطلـب من اŸ تعالى إنزال غضبǊ على أعداء اإلسالم، وذلك نظرا ألن هذا              

ولكن رفض الرسول   .  محمد بالحجارة  هـو المكـان الذي تم فيǊ قذف سيدنا        
: الكـريم هذا الطلب، وبدال من أن يلعن الكافرين صلى من أجلهم ودعا لهم               

ولقد استجاب اŸ تعالى    . ، أي أدخلهم اإلسالم   " بهم ائتنياللهـم اهـد ثقيفا و     "
لدعـوة الرسـول الكـريم، واعتنق هؤالء القوم اإلسالم طواعية بعد فترة             

 .قصيرة

 الكريم بعد عودتǊ من الطائف الƺنائم على صفوف           قسم الرسول  
كان من بين األسرǎ أخت الرسول      . حتفظ بخمسها لبيت المال   االمسـلمين، و  

الكريم بالرضاعة شيماء، ولقد تم إحضارها أمامǊ، وعندما تعرف عليها بسط 
. لها عباءتǊ من أجل الجلوس عليها، ثم أبدǎ لها كل احترام وتقدير واعتزاز            

ـ      لǊ، ولكن لم يتم احترام أخت شقيقة مثلما تم           شقيقة ايماء أختŹ لـم تكـن ش
وحاول سيدنا محمد إقناعها بمصاحبتǊ إلى المدينة، ولكنها قالت         . احتـرامها 

 .نها تفضل البقاء مع أهلها، وهكذا تركها ومنحها هدايا كثيرةإ

ذهب إلى الرسول الكريم مندوب رسمي مفوض من قبل قبيلة ثقيف  
ة ضمان إطالق سراح األسرǎ، ووضح هذا الشخص كل  من أجل محاول

Ǌالرحمة ؤ ولكن كان قلب الرسول الكريم يمل١.المشاكل التي يعاني منها أهل ǉ
ولقد كان العدو يعلم تماما أن  . كن هناك أي حدود لرحمتǊتواإلنسانية، ولم 

 
أنا أدرك تماما مشاكلكم، ولكن تأخر         "  رد أكثر المنتصرين تحضراÞ     ماذا يمكن أن يكون    ١

هل انتصرتم . كان يجب عليكم التفكير في ذلك قبل القيام بالهجوم علينا   . جدا اعتذاركم اǓن 
ألم يكن هذا هو ". في صراعكم، لو كنتم قد انتصرتم فعال لكنتم تعاملتم معنا بأسوأ من ذلك  

 عن طريقǊ رفض توسالت العدو المهزوم في هذǉ األيام    الرد النموذجي الذي سوف يتم
 Þالمتحضرة 
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رحمة سيدنا محمد تختلف عن أي شخص آخر، وأن قلبǊ ال يتحمل رؤية  
قل عدد من البشر، فكيف يستطيع تحمل رؤية معاناة آالف من بؤس وشقاء أ

 ولذا أمر سيدنا محمد على الفور بناء على طلب رسول قبيلة ثقيف  Þالبشر
Ǌأو من نصيب أهل بيت Ǌطالق سراح كل السجناء الذين كانوا من نصيبƎب .

ع التدخل في حقوق األشخاص اǓخرين الذين ينǊ ال يستطإثم قال للمندوب 
ما أعظم هذا المثل . هم التصرف كما يشاءون في نصيبهم من األسرǎيحق ل

يضحون  كانوا وبالتأكيد فƎن المؤمنين، الذين ! للمساواة في حقوق اإلنسان
لم يكونوا  ،بثرواتهم وممتلكاتهم وحتى بحياتهم من أجل الرسول الكريم

الذي  ، الرسول الكريمإال أن . ليفكروا في رفض منحǊ امتياز إطالق أسراهم
تعدي على ممارسة اǓخرين لم يكن ليالمساواة بين البشر، دعائم رساء جاء إل

لǊ الحق في  فƎن أي ملك أو حاكم في اإلسالم ليس. لحقوقهم بحرية كاملة
ولكن كان قلب الرسول الكريم في نفس الوقت يتألم من  . ممتلكات األشخاص

 بشدة مساعدتهم في  رؤية المحنة التي أصابت هؤالء المساجين، وأصبح يريد
ولذا طلب منهم الحضور إليǊ مرة ثانية في وقت صالة العصر،  . أزمتهم

ن بمطلبهم، ويجعلهم يتعاطفون ينǊ سوف يحاول إقناƳ المسلمإوقال لهم 
وهكذا وافق بالطبع المسلمون على إطالق سراح بقية األسرǎ نظرا . معهم

ة آالف سجين على لتوسط الرسول الكريم، وبالتالي تم إطالق سراح ست
 جدا في سجالت تاريخ  األيس ذلك فريدŅ. الرغم من عدم اعتناقهم اإلسالم

 !Þالعالم

ميـز الرسـول الكريم بعض زعماء قريƫ وقبائل البدو عندما تم            
ولقد أدǎ ذلك   . تقسيم الƺنائم، هذا فيما عدا الجزء الذي أودعǊ في بيت المال          

قد أحسوا أن الرسول الكريم     إلـى تذمـر شديد بين بعض شباب األنصار، فل         
مدǎ ويمكن بسهولة تصور    . تحيـز ألقاربـǊ عـندما قام بتقسيم هذǉ الƺنائم         

 .القسوة التي كان سيتعامل بها حاكم مستبد مع من يوجǊ إليǊ مثل هذǉ اإلهانة    
لقد فولكـن بعث سيدنا محمد إلى األنصار وتكلم معهم بطريقة كريمة جدا،             

   Ǌون ل ؤامستمن أنهم    أخبـرهم عما سمع     ǉما بدا في ظاهرŅنحو زعماء   اتحيز 
 ƫلـم يستطع األنصار إنكار هذا الكالم، وذلك لتأثرهم الشديد بسيدنا    ". قـري

نعم، لقد قال بعض منا      ":لǊ الحقيقة كلها بشجاعة    محمـد نفسǊ، ومن ثم قالوا     
ألم آتكم ضالال فهداكم اŸ وعالة      : "فقال لهم الرسول الكريم   ". مـا قلتǊ اǓن   

فأجابǊ األنصار بأن كل هذا الكالم      ". كم اŸ وأعداء فألف اŸ بين قلوبكم      فأغنا
ثـم أضـاف الرسول الكريم أنهم كان يمكنهم الرد علي بطريقة            . صـحيح 

أما واŸ لو شئتم    : "مخـتلفة، وسوف يكون لديهم مبرر لفعل ذلك، إذ قال لهم          
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رناك، وطريدا  لقلـتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذوال فنص        
أوجدتم يا معشر األنصار في أنفسكم في لعاعة من         . فƉويناك، وعائال فƉسيناك  

ووكلتكم إلى إسالمكم أال ترضون يا معشر       . الدنـيا تألفت بها قوما ليسلموا     
            Þإلى رحالكم Ÿاألنصـار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول ا

ت امرأ من األنصار، ولو سلك الناس فوالذي نفس محمد بيدǉ لوال الهجرة لكن     
 أثبت انفعال سيدنا    ".شـعبا وسـلكت األنصار شعبا، لسلكت شعب األنصار        

محمـد الشـديد رقة قلبǊ، وعدم اهتمامǊ كثيرا بالثروات الدنيوية، ولقد تأثر             
األنصـار جـدا بكالمǊ، وانفجروا في البكاء من شدة الفرح، فسوف يذهب             

نة ويستقر فيها حتى بعد فتح مكة، وبالتالي يعتبر         النبي الكريم معهم إلى المدي    
 .هذا بالنسبة لهم أفضل من أي غنائم كان من الممكن الحصول عليها

 :انتƪار اإلسǘم ƺي الجزيرƔ الƴربية

زار سيدنا محمد مكة وهو في طريق عودتǊ من الطائف في شهر             
وطاف حول  ذي القعـدة من العام الثامن للهجرة، وقام بأداء فريضة العمرة            

 . البيت الحرام، ثم عاد إلى المدينة تقريبا في نهاية هذا العام

             Ǌوبرغم ذلك لم تكن العاصمة المؤقتة لشب ،ǎعـرفت مكة بأم القر
الجزيـرة العـربية، وكان كل من يقيم في الجزيرة العربية يدين لها بالوالء              

 كل  كمـا كان يذهب إليها في كل عام في أشهر الحƝ أفواج من            . الروحـي 
ولذا أصبح من الطبيعي أن يصبح ألهل مكة تأثير قوي          . مكـان فـي القطر    

عندما . علـى المنطقة، أما قبيلة قريƫ فلقد كانت مسؤولة عن أمور العبادة           
كان سيدنا محمد في الماضي يحاول وعظ القبائل خالل فترة الحƝ كان يرد             

. ل ذلك بثبات  علـيǊ الـناس بأنǊ يجب عليǊ أوال إقناƳ قومǊ، ولقد كان يتقب            
عتنق أهل مكة اإلسالم بأعداد كبيرة بعد فتحها أدǎ         اوبـناء على ذلك عندما      

. ذلك إلى حدوث انطباƳ رائع على الجماهير العامة في كل الجزيرة العربية           
ـ      ها هذǉ الجماهير كيف استطاƳ الرسول الكريم بدون        يفلقـد شـاهدت بعين

النهاية،  في نتصار العظيم مساعدة من أحد ومع تجاهل الجميع تحقيق هذا اال        
ولقد . وذلـك علـى الـرغم مـن كل هذǉ المعارضة التي كان يتعرض لها              

أصبحت الحقيقة اǓن واضحة للجميع، وبناء على ذلك اعتنق اإلسالم أعداد           
وهـذا هو السبب وراء انتشار اإلسالم في طول الجزيرة العربية           . غفيـرة 

أت فترة اعتناق أعداد غفيرة     بد. وعرضـها في العام التاسع والعاشر للهجرة      
اإلسـالم فـي العام التاسع للهجرة عندما بدأت قبيلة بعد قبيلة تعلن والءها              
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ولقد نظم سيدنا محمد في نفس هذا العام جمع صدقة للفقراء من كل             . لǘسالم
القـبائل التـي اعتـنقت اإلسالم، وتم تأسيس منشأة منفصلة لهذا الƺرض،             

كانت هذǉ  . ى أماكن مختلفة من أجل جمعها     وأرسل جامعي هذǉ الصدقات إل    
الصـدقة إجبارية على كل مسلم، ولقد كانت هذǉ الصدقة المصدر الرئيسي            

. لسد النقص في بيت المال، وكان المسؤول عنها السلطة المركزية في البالد           
 القبائل،  إلحدǎ هذǉ الصدقة في زيارة      وولقد حدث ذات مرة أن كان محصل      

 من الخراف   ال المجاورة غير المسلمة اغتصبت قطيعŅ     وأدرك أن إحدǎ القبائ   
    Ńَيوالماشـية، فأغار عليهم عńيŽة أحد الزعماء المسلمين من أجل االنتقام منهم،        ن
 .   وقبض على خمسين أسيرا

قـدم بنو تميم مساعدة إلى سيدنا محمد في غزوة حنين، لذا عندما              
       Ņاحـدث بينهم وبين المسلمين مشاكل أرسلوا وفد Ņإلى المدينة لمقابلة    ا مفوض 

وطلبوا عمل مناظرة بين شعرائهم وشعراء المسلمين، وفي        . النبـي الكـريم   
كانت الفكرة األساسية في    . الـنهاية اعترف بنو تميم بتفوق شعراء المسلمين       

            ǎولقد أد ،Ǌشـعر المسلمين بعد اعتناقهم اإلسالم تدور حول اإلسالم وجمال
ميم، وحيث أنهم أصبحوا اǓن على      ذلـك إلـى ترك انطباƳ رائع لدǎ بني ت         

عالقـة وثيقة بالمسلمين، وتعرفوا عن قرب على أخالقهم فلقد قرروا أخيرا            
وهكـذا كان اإلسالم ينتشر بسرعة كبيرة جدا، فالعقبة         . اعتـناق اإلسـالم   

ها في كل مكان وهي التحامل      هالوحـيدة التـي كانت أمامǊ والتي كان يواج        
        Ǌوعشيرت Ǌمن أهل Ǌسالم      القـديم علـيǘن، وبالتالي أصبح لǓتالشت تماما ا
 .قاعدة ثابتة يستطيع التقدم من خاللها

 في هذǉ الفترة في إحداث اعتداءات على      ءبني طي قبـيلة   تسـببت    
المسـلمين، فأرسل سيدنا محمد علي بن أبي طالب على رأس مائتي فارس             

 كان  كان من بين األسرǎ ابنة حاتم طيء الذي       . من أجل العمل على قمعهم    
أرسل الرسول الكريم في طلبها     . يشـتهر بكرمǊ الشديد، وكان اسمها صفناء      

عندما علم بوجودها بين األسرǎ، وقرر إطالق سراحها بدون أي فدية، كما            
ولكن لم ترغب هذǉ المرأة النبيلة ابنة الرجل        . ظهر لها كل احترام وإجالل    أ

نها إ بمفردها، وقالت    الـذي اشـتهر بكرمǊ الشديد االستفادة من هذا االمتياز         
سـوف تظـل في األسر طالما أن بقية السجينات لم يتم تحريرهن، ولقد تم               

كان أخو صفناء قد    . االستجابة لطلبها وتم إطالق سراح عدد كبير من النساء        
هـرب أثـناء اإلغارة على قبيلتǊ إلى الشام، وعندما أطلق سراحها أرسلت             

Ņهناك، ثم أخب    اأشخاص Ǌكرم سيدنا محمد من أجل البحث عن ǎبمد Ǌوبناء . رت
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             ǎعلـى ذلك رجع على الفور من الشام واعتنق اإلسالم، وأصبح مرة أخر
Ǌزعيما على قبيلت. 

اعتنق اإلسالم في هذǉ الفترة أيضا شاعر مشهور جدا لدǎ العرب            
ألف . وهـو كعـب بن زهير، ولقد كان كعب من أشد المعارضين لǘسالم            

، وذلك من أجل مدح     "ةبردال"ة جدا وهي    كعـب بعـد إسالمǊ قصيدة مشهور      
Ǌالقصيدة على تخليد اسم ǉالرسول الكريم، ولقد عملت هذ. 

 :وƺود الƾباüƏ الƴربية

نجـح اإلسـالم فـي كسب شعبية عامة في كل مكان في الجزيرة               
العـربية بمرور الوقت، فلقد انتشرت أخبار االنتصار النهائي لǘسالم بفتح           

ولقد كان كل الناس    . أبعد األماكن في البالد   مكـة فـي كل مكان حتى إلى         
مدركـين تمامـا ما كان يحدث بين الرسول الكريم وقريƫ طوال هذǉ المدة              

     Ƴكما كانوا على علم تام بما كانت       . الممتدة، ويراقبون بتلهف سير هذا النزا
             Ÿرسالة ا Ƹلمحاولتهم تبلي Ǌمن تعذيب سيدنا محمد وأصحاب Ǌتقوم ب ƫقـري

فلقد حاول الكافرون باستمرار طوال ثمانية أعوام       . نـية اإللǊ  تعالـى بوحدا  
طـويلة بعـد هجرة الرسول الكريم إلى المدينة القضاء نهائيا على اإلسالم             
والمسـلمين، ولقد حمل هذǉ األنباء إلى كل منطقة في البالد كل الذين كانوا              

        Ɲلم الكل  ولذا ع . يقومون بزيارة مكة أثناء التجمعات السنوية في مواسم الح
أيضا بنبوءة سيدنا محمد التي تبشر بنهاية كل المعارضات التي يتعرض لها            

 ومن ثم بدأت الوفود تتدفق على المدينة من كل مكان في الجزيرة             ١.اإلسالم
العربية، وأستقبلهم الرسول الكريم بكل احترام وإجالل، ثم بدأ يعلمهم تعاليم           

عث مع هؤالء الذين يعتنقون     وأصبح يب . الـدين اإلسالمي بكل لطف وحنان     
  Ņمن أجل تثقيفهم في أمور الدين الصحيحة       ااإلسـالم معلم  .   ǉوهكذا بدأت هذ

الوفود تعرج إلى المدينة في النصف األول من هذǉ السنة من األماكن البعيدة             
 .جدا مثل اليمن وحضرموت والبحرين وعمان وحدود الشام وفارس

سالم بحد السيف، بينما    ن انتشار اإل  ويدعـي الجهـالء والمتحيـز      
الحقـيقة عكـس ذلك تماما، فƎن السبب وراء تقدم اإلسالم هو التوقف التام              

فبمجرد أن عادت   . لحالـة الحرب التي كانت سائدة لمدة طويلة قبل فتح مكة          

 
" .هŃَو الŮِذي أćرńَسلć َرسŃولŃǊŽ ِبالƅهŃَدǎ َوِديِن الƅَحقŰ ِليŃظƅِهَرŃǉ َعلŽى الدŎيِن كſلǊِŰ َوكŽفŽى ِباللǊِŮ شŽِهيدŅا" ١
 ).٢٨: ٤٨القرآن، (
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. حالة السلم إلى المنطقة بدأ اإلسالم في االنتشار بسرعة كبيرة في كل مكان            
 خفية تعمل من أجل انضمام جماعات من        وكـان األمر يبدو وكأن هناك قوة      

ولم يتم أبدا إرسال أي حملة      . بعـد جماعات إلى المؤمنين بالدين اإلسالمي      
وهذǉ هي الحقيقة التي    . عسـكرية إلى األماكن التي جاءت منها هذǉ الوفود        

سالم فƎن ال . القدروهذا من سخرية    يحـاول الـبعض حتـى اǓن تحريفها         
ميز بهما الدين اإلسالمي وراء انتشار اإلسالم،        يت نيلذالالدينـية   والحـرية   

 . دائما على انتشارǉ في كل مكان في العالمنعماليوسوف 

ƿتبو ƔزوƷ: 

  ǎŊانتشـار اإلسـالم فـي أراضـي الجزيرة العربية إلى إنذار            أد
ها ؤاإلمبراطورية المسيحية المجاورة لها بالخطر، وأخذوا يراقبون بعيون تمل        

يع جدا لǘسالم في كل مكان على الرغم من تعاطف          الƺيـرة هذا النمو السر    
عندما اكتسحت  . المسـلمين مع اليهود والمسيحيين ضد الوثنيين وعبدة النار        

         Ǔالفـرس اإلمبراطورية الرومانية واستولت على ممتلكاتها ا ƫسيوية جـيو
باإلضـافة إلـى مصر، وأصبحت على أبواب قسطنطينية، وبدا أن الساعة            

بالنسبة لǘمبراطورية الرومانية تنبأ القرآن الكريم بأن       المشـؤومة قد حانت     
غſِلَبِت : "هذǉ اإلمبراطورية سوف تتƺلب على فارس في غضون تسعة أعوام         

 Ńومŋونَ        . الـرŃِلبƅƺَسَي ńِبِهمŽلŽِد غńن َبعŎم مŃِض َوهńرćأƅى الŽنńدćِفـي أ .    ǊِŮِع ِسِنيَن ِللńِفي ِبض
   Ńـرńمćأƅال   Ńدńَوِمن َبع ĈلńبŽونَ   ِمن قſِمنċؤŃمƅال Ńَرحƅَيف Ćَمِئذń٤ – ٢ : ٣٠القرآن،  " (. َوَيو .(

ولقـد تحققت فعال هذǉ النبوءة، واستردت اإلمبراطورية الرومانية أراضيها          
التـي كانـت قـد فقدتها، ثم تقدمت نحو حدود فارس نفسها في الفترة التي                

 .انتصر المسلمون فيها على المشركين في غزوة بدر

 :ى حدود الƪامالخƯر الوƪيƿ عل

عـندما بـدأ اإلسـالم ينتشـر فـي الجزيـرة العربية لم تستطع               
اإلمبـراطورية الـرومانية تحمل رؤية نمو قوة المسلمين، ولذا عملت على            
الفـور علـى إحداث مصادمات مع المسلمين كان من نتيجتها وقوƳ غزوة             

تنق واǓن وصلت األنباء إلى الشام أن كل الجزيرة العربية بدأت تع          . مـؤتة 
اإلسـالم، وأنـǊ بـدأ يشكل قوة في المنطقة، ومن ثم ثارت غيرة الرومان               

     Źكبيرة على إمكانية اعتناق الجزيرة العربية       الدينـية، فلقد كانوا يعلقون آماال 
فكر الرومان في أن اإلغارة على المسلمين سوف تعوق         . الديانـة المسيحية  

. ا من أجل ذلك    كبيرŅ اشŹعلـى األقل انتشار اإلسالم قليال، ومن ثم أعدوا جي         
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وصـلت المعلومات إلى الرسول الكريم بأن قيصر جمع قوة كبيرة من أجل             
سحق قوة اإلسالم، وأن كل القبائل المسيحية في الجزيرة العربية قد انضمت            
إلـى هذا الجيƫ، وكانت قبيلة غسان تشكل بصفة خاصة مصدر خطر على             

اء على هذǉ المعلومات إرسال     قرر الرسول بن  . أمن وسالمة الجزيرة العربية   
حملـة علـى حدود الشام، وجاء في القرآن الكريم أمر بتحصين الحدود من              

كان سيدنا محمد يدرك تماما كل      . ةئأجل حماية المسلمين من أي إغارة مفاج      
ع تجاهل األخبار   ي مادية، لذلك لم يكن يستط     مكانت روحية أ  أالمخاطر سواء   

الستعدادات الكبيرة التي كان يقوم بها      التـي وردت إلـيǊ عدة مرات حول ا        
 .قيصر من أجل استئصال اإلسالم تماما

 :الحملة على الحدود الƪمالية

أن أفضل طريقة للدفاƳ عن أنفسهم هي بقاء         فكـر المسـلمون في     
األعـداء خارج حدود الجزيرة العربية، ولهذا السبب توصلوا إلى ضرورة           

 الكريم كل القبائل من أجل الدفاƳ استدعى الرسول. إرسال حملة على الحدود
. عـن الـوطن األم، فالخطر الوشيك سوف يهدد سالم كل الجزيرة العربية            

اتضـح للمسـلمين أن  هـناك العديد من المصاعب التي يجب مواجهتها،              
فالمسـافة التي يجب اجتيازها طويلة جدا، والجو شديد الحرارة، والثمار قد            

ى كل ذلك كان الكثير من الناس       نضـجت وحان وقت حصادها، وعالوة عل      
يسيطر على قلوبهم الرعب من مواجهة جيƫ اإلمبراطورية الرومانية الذي          

وباإلضافة إلى كل ذلك كان من      . يتميـز جـنودǉ بالـنظام وحسن التدريب       
المستحيل اجتياز كل هذǉ المسافة الطويلة سيرا على األقدام، فلم يكن الكثير            

على دواب مثل األحصنة والجمال من      مـن المسـلمين يستطيعون الحصول       
أجـل السـفر، كما لم يكن الرسول الكريم لديǊ اإلمكانيات من أجل إمدادهم              

وبفضل اŸ تعالى عرض عثمان في هذǉ الفترة الحاسمة         . بمـثل هذǉ الدواب   
ومن ثم تم تجهيز جيƫ     . ألف جمل وعشرة آالف دينار من أجل هذǉ الحملة        

ن بالعتاد، وخرج هذا الجيƫ من المدينة في        ون ألف مقاتل مزود   وقوامǊ ثالث 
 .شهر رجب في العام التاسع للهجرة

ƿي تبوƺ ǅالمسلمي Ʃجي: 

تقـع تـبوك في منتصف الطريق بين المدينة ودمشق، على مسافة             
عسكر جيƫ المسلمين في هذǉ المنطقة،      . أربعـة عشر يوم سفر من دمشق      
لمسلمين المتاحة، باإلضافة   ويبدو أن قوة ا   . وانتظر األنباء عن جيƫ األعداء    
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إلـى تذكر جراءة جيƫ المسلمين الذي كان يتكون من ثالثة آالف مقاتل في              
مـواجهة مائـة ألف في غزوة مؤتة السابقة أثبطت روح القبائل التي كانت              

كما . تساند اإلمبراطورية الرومانية مثل قبيلة ساسان ولخوم وجذام وآخرين        
في األمر مرة أخرǎ قرر التخلي عن فكرة        يبدو أيضا أن القيصر عندما فكر       

الهجوم على المسلمين، وبناء على ذلك عندما وصل سيدنا محمد إلى الحدود            
   Ąاية اوجـد الوضع هادئƺيجب اإلشارة في هذا المقام إلى االدعاءات التي        .  لل

 لوتظهر كل فترة وتزعم أن اعتناق الناس الدين اإلسالمي تم بحد السيف، ف            
 لكان الرسول الكريم انتهز هذǉ الفرصة الواعدة وهجم         ،كـان هـذا صحيحا    

فلقد كان تحت قيادة سيدنا     . علـى أعدائـǊ وأجبرهم على اعتناق هذا الدين        
ـ    ن بالعتاد، ويتميزون بالجراءة والجسارة،     ون ألف مقاتل مزود   ومحمـد ثالث

ولكن . وعلى استعداد للتضحية بأرواحهم من أجل رفع شأن الدين اإلسالمي         
ا  أن شخصŅ  قط الرسول الكريم هذǉ الفرصة، ولم يسجل التاريخ         لـم ينتهـز   

 Ņالحملة الضخمة          اواحـد ǉ١. قـد اعتـنق اإلسـالم بسبب هذ    ǎبل لو كان لد 
الرسـول الكـريم الرغبة في التوسع اإلقليمي ألصبحت هذǉ فرصة مناسبة            

     Ǌفلقـد تحمل مشقة رحلة طويلة وشاقة في هذا الطقس الشديد           ! تمامـا لـ
ي تشتهر بǊ الجزيرة العربية في ذلك الوقت، وفي النهاية أصبح           الحرارة الذ 

 Ņجـدا من أبواب دولة األعداء، ووجدهم غير مستعدين للمقاومة، ولو            اقـريب 
هجـم هجوما شديدا إلى األمام حتى سوريا التي تمتد أمامǊ سوف تقع بدون              

 في  إطالقŹاشـك فـي قبضـتǊ ثـروة كبيرة جدا، ولكن كان قلبǊ ال يرغب                
طرة علـى هذǉ المناطق اإلقليمية من أجل إجبارها على اعتناق الدين            السـي 

ولذا لم يهجم جيƫ المسلمين على األعداء ألن الرسول         . اإلسـالمي بالقـوة   
الكـريم أحـس بعد هذǉ الرحلة التي استمرت عشرين يوما أنǊ لم يعد هناك               

 ومن  .سبب للخوف من هؤالء األعداء، وأنهم لن يتسببوا في إيذاء المسلمين          
ثـم عاد الجيƫ أدراجǊ وفقا لǖمر القرآني على الرغم من كل التكاليف التي              
             ǉالحملة والمشاكل التي تعرض لها المسلمون أثناء هذ ǉتم إنفاقها من أجل هذ

َوقŽاِتلſواƅ ِفي َسِبيِل اللǊِƃ الŮِذيَن يŃقŽاِتلſونŽكſمń َوالŽ تŽعńتŽدŃواƅ ِإنŊ اللǊَƃ الŽ           . "الـرحلة الطويلة  
 لقد أدرك الرسول الكريم أن األعداء     ). ١٩٠: ٢القرآن،  " (.يŃِحـبŋ الƅمŃعńتŽِدينَ  

وهكذا تم عقد معاهدات مع عدد      ! Þ يحاربهم نغير مستعدين للقتال، فلماذا إذ    
قلـيل من الدول المسيحية، وساد السالم على الحدود، ثم عاد الرسول الكريم             

 .إلى المدينة

 
:  ٩القرآن، " (...الŮتŮَبعŃوَك َولŽـِكن َبعŃَدتƅ َعلŽيńِهمŃ الشůقŮةſ لŽوń كŽاَن َعَرضŅا قŽِريبŅا َوَسفŽرŅا قŽاِصدŅا " ١

٤٢.( 



١٤٦ محمد النبيÛ صلى اهللا عليه وسلم

 : المناƾƺوƺ ǅي المدينة

 من الحرية للرسول الكريم، ولكنها      احت الهجرة إلى المدينة قدرŅ    أتا 
حاولت . مع ذلك عملت على زيادة المعارضة الشديدة لدعوتǊ عشرة أضعاف         

قريƫ في البداية التنفيس عن حقدها لǘسالم بتعذيب المسلمين في مكة وذلك            
لفتـرة قصـيرة، ولكنها صممت بعد ذلك على التخلص من المسلمين تماما             

كانت قبائل البدو في البداية تراقب فقط عملية        . سحق اإلسالم في كل مكان    و
اضـطهاد المسلمين، ولكنها مع نمو اإلسالم بعد ذلك في المدينة بدأت تثير             

أما اليهود فلقد ظلوا هادئين في البداية طالما أن اإلسالم على بعد            . المشـاكل 
هم في المدينة لم    مـنهم فـي مكـة، ولكن بعد أن أصبح المسلمون جيرانا ل            

يسـتطيعوا االكـتفاء بمراقبة نمو اإلسالم المستمر وأصابتهم نيران الƺيرة           
وباإلضافة إلى كل ما تقدم كانت هناك موجة أخرǎ من          . وا معارضتǊ أوبـد 

المعارضة داخل المعسكر اإلسالمي نفسǊ، وكانت هذǉ الفئة من المعارضين          
 ولكن لم   ١.المنافقينمون عليهم   تتميـز بطبيعة استثنائية، ومن ثم أطلق المسل       

يكـن لـدǎ هـذǉ الفئة الشجاعة لǘعالن عن معارضتهم علنا، ولذا اعتنقوا       
كان على رأس المنافقين عبد اŸ      . اإلسالم بهدف إضعاف مكانتǊ من الداخل     

بن أبي، ولقد كان هذا الرجل يتمتع قبل هجرة الرسول الكريم من مكة بنفوذ              
 أهل المدينة يفكرون في جعلǊ ملكا عليهم، ولكن         كما كان . شـديد في المدينة   

أدǎ ظهـور الرسـول الكـريم في البداية إلى إضعاف مكانتǊ، ثم إلى عدم               
ولقد حاول في البداية معارضة الرسول الكريم،       . وجـودها علـى اإلطالق    

ولكـنǊ عـندما الحـظ النمو السريع لǘسالم وجد أن النفاق أفضل سياسة              
هكذا وضع قناƳ اإلسالم على وجهǊ، ولكنǊ منذ ذلك         و. للتعامل مع المسلمين  

الوقت حتى أن لفظ آخر أنفاسǊ في العام التاسع للهجرة لم يدƳ أي فرصة إال               
ع حماية نفسǊ   يإن المرء يستط  . وحاول أن يسبب المشاكل لǘسالم والمسلمين     

مـن العدو الظاهر الواضح أمامǊ، ولكن العدو المتنكر بقناƳ الصداقة خطير            
فهذا العدو يجعل المرء يتعامل معǊ بثقة نظرا        . ويصعب التعامل معǊ  جـدا   

             Ǌالخارجي الودود، وعندما تحين ل ǉبسبب مظهر Ǌباألمـان معـ ǉلشـعور
كما يعرف هذا العدو عن     . الفرصـة يضـرب المرء على نحو غير متوقع        

            ǉمن عدو Ǌأكثر خطورة علي Ǌالداخلية مما يجعل Ǌوتحركات ǉالمرء كل أفكار
 .  أمامǊالواضح

 
١ "            ƅواſانŽك ńمŃهŮنćِبأ ŹةŽِئفƉŽط ńبŰَعذſن ńمſنكŎم ĆةŽِئفƉŽَعن ط ſفńعŮِإن ن ńمſَد ِإيَماِنكńم َبعſتńرŽفŽك ńدŽق ƅواŃِذرŽتńعŽت Žال

 ). ٦٦ : ٩القرآن،  " (. مŃجńِرِمينَ 



١٤٧ ƺتƞ مكة

 :خƯƯ المناƾƺيƮ ǅد اإلسǘم

 أثناء غزوة أحد، فلقد     ا واضحŅ تخذ حقد عبد اŸ على اإلسالم شكالŹ      ا 
تخلى عن جيƫ المسلمين ورجع إلى المدينة بالثالثمائة رجل الذين حضروا           
معـǊ بعد أن تأكد تماما أن قريƫ بجيشها الكبير الذي يتكون من ثالثة آالف               

عتقد أن انسحابǊ سوف يؤدي إلى      اولقد  . نيمقاتـل سـوف تسـحق المسلم      
           ƫالمسلمين وإلى خفض معنوياتهم، ومن ثم تستطيع قري ƫإضعاف قوة جي

 النضير بمساعدتهم في أعمالهم     يكما وعد عبد اŸ بن    . سحقهم جميعا بسهولة  
ولم يشترك هو والمنافقون في الدفاƳ عن المدينة        . العدوانـية ضـد اإلسالم    

ن ألف مقاتل في    ون بجيƫ قوامǊ أربعة وعشر    وعـندما حاصـرها المشرك    
غـزوة األحـزاب، وتحججـوا بحجة واهية وهي حراسة بيوتهم المعرضة            

إلسالم على ا وظهر حقد عبد اŸ     . للهجـوم علـيها مـن قبل جيƫ األعداء        
 اتبوضوح مرة أخرǎ في غزوة بني المصطلق،، فلقد حاول محاولة غير ذ           

رين واألنصار، كما اتهم عائشة هذǉ      جدوǎ من أجل خلق انقسام بين المهاج      
            ǉالسيدة الشريفة الصالحة بتهمة فظيعة جدا عند عودة الرسول الكريم من هذ

وهكذا تمنى  . خـتلق هو وأعوانǊ قصة تشكك في طهارتها       االƺـزوة، فلقـد     
المـنافقون فـي كل مناسبة إصابة اإلسالم باألسوأ،  كما سعوا دائما إليجاد              

المشاكل من الداخل، وبذلك يساعدون العدو من       فرصة من أجل خلق وإثارة      
كما تحجƝ المنافقون . الخـارج علـى تحقـيق تقدم ولو ضئيل على اإلسالم        

المتـناعهم عن التطوƳ في جيƫ المسلمين أثناء غزوة تبوك بالحر الشديد،            
ويعتبـر الـباعث الحقيقي وراء مكوثهم في المؤخرة هو إثارة المشاكل في             

ت كل مجهوداتهم من أجل إيذاء      ءولكن با . لمينالمديـنة فـي غـياب المس      
 .اإلسالم بالفشل

 :حب الرسوü الكريم ألعداƏه

ال يقـدم الـتاريخ الديني واألخالقي للعالم سوǎ مثل واحد            ربمـا  
لشخص يتصرف بهذǉ الطريقة غير المتوقعة تماما تجاǉ أعدائǊ، فعلى الرغم           

صائب على أيدي   ممـا كان يتعرض لǊ الرسول الكريم من عذاب وأسى وم          
كان سيدنا محمد يعامل    ". أحب أعدائي : "أعدائـǊ قـال هـذا القول المثالي       

ـ  Ǌ، كما لم يعاقبهم    ئن بحب وحنان على الرغم من كونهم أخطر أعدا        يالمنافق
وعندما اكتشفت محاولة عبد اŸ بن أبي       . أبدا على كل الجرائم التي ارتكبوها     

ترح عمر بن الخطاب على النبي      قاإلحداث قطيعة بين األنصار والمهاجرين      



١٤٨ محمد النبيÛ صلى اهللا عليه وسلم

     Ǌرد علي Ǌولكن ،Ǌإنني ال أحب أن يقول الناس       إ ":الكـريم قتل Ņيقتل  ان محمد 
 Ǌأصـحاب ."    Ņي في المدينة بتحريض من أب     اولكن عندما أنشأ المنافقون جامع 

عامـر مـن أجـل توفير مكان اللتقاء المتƉمرين على اإلسالم أمر الرسول              
   Ǌلجامع قبل غزوة تبوك، ولقد تم دعوة النبي        تـم بناء هذا ا    . الكـريم بحـرق

      Ǌوالصالة ب Ǌمن     . الكريم من أجل االحتفال بافتتاح Ǌعند عودت Ǌفقرر زيارت
غـزوة تـبوك، وأثناء هذǉ الفترة علم سيدنا محمد من خالل وحي إلهي أن               
الجامـع فـي الواقـع ما هو إال مكان لتدبير المكائد من أجل القضاء على                

ومن ثم أمر بحرق هذا الجامع بعد       ). ١٠٨ – ١٠٧ : ٩القرآن،  . (اإلسـالم 
كان . عـودتǊ مباشرة من هذǉ الƺزوة، ثم مات عبد اŸ بعد شهرين من ذلك             

عـبد اŸ يعـرف بين المسلمين برأس المنافقين، كما كانت عداوتǊ العميقة             
ولكنǊ كان دائما   . والمتأصلة لǘسالم معروفة من الجميع وبعيدة عن أي شك        

م الجميع كلمات الشهادة التي يعرف بها الدين اإلسالمي، ويطلق          يـردد أمـا   
     Ǌكان          . "مسلم"صفة  علـى نفسـ Ǌأيضا، ولكن Ÿعبد ا Ÿكان اسم ابن عبد ا

 Ņـ  امسـلم Ņي جدا وليس مثل أب    ا مخلصǊ .      جاء إلى الرسول ǉوعندما مات والد
ن، أول معروف هو منحǊ قميصǊ من أجل كفنǊ،         يالكـريم وطلب منǊ معروف    

ولقد كان النبي الكريم يختص فقط      . ثانـي أداء صالة الجنازة بنفسǊ عليǊ      وال
             Ÿالرقيق رفض طلب عبد ا Ǌالمعاملة، ومع ذلك لم يستطع قلب ǉبهذ Ǌأصحاب

ن، ين الطلب يومن ثم وافق على هذ    . ǉ كان من ألد أعدائǊ     أبا على الرغم من أن   
ر عمر بن   حض. وأعطـى لعـبد اŸ قميصـǊ من أجل تكفين والدǉ المتوفى           

الخطـاب إلـى الرسـول الكريم عندما كان يستعد من أجل صالة الجنازة،              
عن أداء هذǉ الصالة، مؤكدا أن عبد اŸ كان من ألد أعداء            أن يثنيǊ   وحـاول   

نǊ يجب عليǊ القيام بهذǉ الصالة      إلǊ النبي الكريم     ولكن قال . الدين اإلسالمي 
      Ÿع اوبناء على ذلك    . كمـا وعـد ابن عبد ا Ɲمر مرة ثانية، وذكر سيدنا     حت

 Ņيات من القرآن الكريم جاء بها      امحمـدƉِإن       : " ب ńمŃهŽل ńِفرƅƺŽتńسŽت Žال ńوćأ ńمŃهŽل ńِفرƅƺŽتńاس
               ǊِوِلŃَوَرس Ǌِƃِبالل ƅواŃرŽفŽك ńمŃهŮنćِلَك ِبأŽذ ńمŃهŽل ŃǊƃِفَر اللƅƺن َيŽلŽف ŹةŊِعيَن َمرńَسب ńـمŃهŽل ńِفرƅƺŽـتńسŽت

" فرد عليǊ سيدنا محمد     ). ٨٠ : ٩: القرآن  " (.لƅقŽوńَم الƅفŽاِسِقينَ َواللŃǊƃ الŽ َيهńِدي ا   
لقد ذكرنا من قبل كرم     ". سـتƺفر اŸ أكثـر مـن سبعين مرة          أ سـوف    نإذ

. الرسول الكريم غير المحدود مع أهل مكة، واǓن نحو ألد أعدائǊ في المدينة            
 عما فعلǊ من    طققل  ي ويمكن القول إن تعاملǊ بهذǉ الطريقة مع ألد أعدائǊ ال         

يعتبر ! وال يسعنا هنا إال أن نقول، ما أعظم هذا الكرم         . قـبل مـع أهل مكة     
            ſسـيدنا محمـد بدون شك الشخص الوحيد في تاريخ البشرية الذي ل Ņقب بناء 

فلقد كان قلبǊ   ). ١٠٧ : ٢١القرآن،  " (رحمة للعالمين "علـى الحقائق والمƉثر     



١٤٩ ƺتƞ مكة

Ǌ على حد ئيضا تجاǉ ألد أعدايفـيض بالرحمة ليس فقط تجاǉ أصحابǊ ولكن أ  
 .سواء

ǅيƾƺاية المناǊن: 

انخفضت شدة حقد المنافقين بعد موت عبد اŸ بن أبي، فلقد بدأ نور    
اإلسـالم يـدخل قلوبهم تدريجيا عندما بدأت محاوالت قمع هذا الدين الحق             

   ǎكما أنهم اكتشفوا أنهم يفشلون دائما في محاوالتهم        . تفشل واحدة تلو األخر
وا يدركون أن   أولقد مات زعيمهم اǓن، فبد    . بذلوا من قصارǎ جهدهم   مهما  

يد اŸ تعالى كانت وسوف تكون دائما وراء اإلسالم تساندǉ وتساعدǉ ضد كل             
 Ǌالعقيدة، وبمرور الوقت            . أعدائـ ǉومـن ثـم اقتنع الكثير منهم بصدق هذ

 أما الذين لم يسلكوا طريق الصواب  . أصـبحوا مـن أخلص وأتقى المسلمين      
ومن الجدير بالذكر في هذا     . فلقد تم إبعادهم عن المسلمين وفقا لǖمر اإللهي       

الصدد أن هؤالء المنافقين لم يتم على اإلطالق معاقبتهم، كما لم يتم قتلهم أو              
ن كلهم على المǖ من خطرهم، كما       يوكل ما حدث هو تحذير المسلم     . نفـيهم 

يلقي ). ١٠٣ : ٩آن،  القر. (لـم يفرض عليهم أي نوƳ من أنواƳ الضرائب        
َيا : "موقـف سيدنا محمد من هذا المنافق الضوء على المعنى الحقيقي للجهاد           

أćيŋَهـا النŮِبـيŋ َجاِهـِد الƅكſفŮـاَر َوالƅمŃنŽاِفِقيَن َواغƅلſظƅ َعلŽيńِهمń َوَمأċَواهŃمń َجَهنŮمŃ َوِبئċَس              
 Ńَمِصـيرƅيات على    ). ٧٣ : ٩القـرآن،   " (.الǓا ǉضوء معاملة   وإذا فسرنا هذ 

            Ǌالرسول الكريم العملية للمنافقين سوف نصل إلى استنتاج أن الجهاد يقصد ب
 .أي شيء إال إراقة الدماء من أجل نشر اإلسالم

انتهت مشاكل المنافقين أثناء حياة سيدنا محمد نفسǊ وأصبح اإلسالم          
. في مأمن من المكائد التي كانت تدبر ضدǉ سواء في الداخل أو في الخارج             

كمـا لـم يـتم فقط التخلص تماما من عداوة أعداء اإلسالم في كل الجزيرة                
ن أنفسهم إلى مؤمنين مخلصين جدا للدين       والعـربية بل تحول هؤالء المنافق     

هل يمكن أن يكون ذلك ضمن حدود أو نطاق اإلمكانيات البشرية           . اإلسالمي
 !          Ǔتعالى، وتشير ا Ÿيات التالية إلى   لقد تم كل هذا بالطبع بواسطة مساعدة ا

َعَسـى اللŃǊŮ أćن َيجńَعلć َبيńنŽكſمń َوَبيńَن الŮِذيَن َعاَديńتſم مŎنƅهŃم مŊَودŊةŹ َواللŃǊŮ قŽِديرņ             : "ذلـك 
ņِحيمŊر ņورſفŽغ ŃǊŮ٧ : ٦٠القرآن، " (.َوالل.( 
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 :عام الوƺود

 على المدينة قرب نهاية العام التاسع وطوال العام العاشر          تتـدفق  
 قام وفد من الطائف     ١.الوفود المفوضة من مختلف العشائر والقبائل     للهجـرة   

بـزيارة رسـمية لسيدنا محمد في حوالي نهاية العام التاسع للهجرة، ولقد تم              
ذكر ذلك بالفعل عند اإلشارة إلى غزوة هوازن، وذلك عندما التجأ جزء من             

كريم جـيƫ األعداء الذي أصابǊ االرتباك إلى الطائف، واضطر الرسول ال          
إلـى محاصرة المدينة، كما ذكرنا أنǊ أمر برفع هذا الحصار عندما تأكد من              

وما سيتم  . أن هـؤالء األعـداء لن يتسببوا بعد ذلك في أي ضرر للمسلمين            
إضـافتǊ اǓن أن عروة زعيم ثقيف كان أثناء ذلك متƺيبا في اليمن من أجل               

أصبح . لى المدينة تأهـيل نفسǊ لفنون الحرب، وعندما عاد اتجǊ على الفور إ          
عـروة في ذلك الوقت على علم بمزايا الدين اإلسالمي، كما تقابل مع سيدنا              
محمـد أثـناء صلح الحديبية، ولذا عندما وصل إلى المدينة اتجǊ على الفور              

ثم أصبح أهم شيء بالنسبة لǊ بعد ذلك هو         . إلـيǊ واعتـنق الدين اإلسالمي     
ولقد نصحǊ سيدنا   . لتي حلت عليǊ  استفادة أهل عشيرتǊ من النعم والبركات ا      

. محمـد بعـدم الذهاب إليهم ألنǊ لديǊ تجربة شخصية بمدǎ قسوتهم وعنفهم            
ولكن كان عروة شديد الثقة بƎمكانية تأثيرǉ على شعبǊ، كما أكد لسيدنا محمد             

. أنهـم يكـنون لǊ كل احترام، وبناء على ذلك سوف يكون في مأمن بينهم              
ستدعى كل أهل القبيلة ودعاهم العتناق      عـندما وصـل عروة إلى الطائف ا       

ثم أذن في وقت مبكر من فجر اليوم التالي للصالة، ومن ثم حاصر             . اإلسالم
بعض أعضاء عشيرتǊ الذين كانوا يتميزون بطباعهم الحادة منزلǊ، وأغدقوا          

 .السهام عليǊ حتى فارق الحياة

أدǎ مقـتل عـروة إلى مصادمات بين أهل الطائف وقبيلة هوازن             
ثم قرر أهل الطائف    . لـذين كانوا قد اعتنقوا بالفعل اإلسالم في ذلك الوقت         ا

فـي النهاية بعد عدة مصادمات اعتناق الدين اإلسالمي، فلقد وجدوا أن هذا             
. الدين ينتشر في كل مكان من الجزيرة العربية، وأن معارضتǊ لم تعد مجدية

ن، ون آخر ووعشروبناء على ذلك ذهب إلى المدينة ستة من زعماء الطائف           
عندما . ولـم يطلـب منهم الرسول الكريم توضيح السبب وراء مقتل عروة           

           Ǌالتقى الوفد بسيدنا محمد أبدوا استعدادهم العتناق اإلسالم، ولكنهم طلبوا من
عـدم تدميـر اإللǊ الوثني الالت لمدة ثالثة أعوام، وذلك ألن الجهالء منهم              

 
١ "Žا َجاء نŽِإذŃحƅتŽفƅَوال ǊِŮالل Ńرńا. صŅَواجƅفćأ ǊِŮوَن ِفي ِديِن اللſلſخńاَس َيدŮالن Žتńيćَك . َوَرأŎِد َربńِبَحم ńحŎَسبŽف

 ).٣ – ١ : ١١٠القرآن، " (.َواسńتƅƺŽِفرŃǉń ِإنŃǊŮ كŽاَن تŽوŊابŅا
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دنا محمد على الفور هذا الطلب      رفض بالطبع سي  . والنسـاء لـن يتقبلوا هذا     
تم عبادة اŸ   تولكن كيف   . تماما، وفي النهاية طلبوا منǊ مهلة لمدة شهر واحد        

ومن ثم أرسل سيدنا محمد المƺيرة لكسر هذا        ! Þتعالى واألصنام في آن واحد    
صيبهم بلية أو مصيبة إذا فعلوا      تالصـنم ألن أهل الطائف كانوا يخشون أن         

 .ذلك بأيديهم

لى الرسول الكريم كما ذكرنا من قبل في نفس هذǉ السنة           حضـر إ   
وبناء على ذلك انتشر اإلسالم بالفعل قبل نهاية العام         . وفـد مـن بنـي تميم      

فلقد اعتنق  . التاسع للهجرة في الجزء الشمالي والشرقي من الجزيرة العربية        
اإلسالم معظم زعماء عمان ومهرة واليمن والبحرين واليمامة وذلك إما من           

 يحب  اكان العرب بطبيعتهم جنسŅ   . خـالل الـتفويض أو الرسـائل الرسمية       
            Ņيعتبر بالنسبة لهم عار ǎاالحـرية، ولـذا كان دفع جزية لقبيلة أخر Źوإذالال  .

        Ņبالنسبة  إطالقا غير مرغوب    اوهكـذا كانـت مسألة دفع صدقة الفقراء أمر 
ـ ل عوا قبول  هم، فلقـد أحـبوا تعاليم اإلسالم السمحة، ولكنهم لم يستطي          بعض

ي والذل، وذلك ألنهم كانوا ينظرون إلى هذا األمر         زخضوعهم لمثل هذا الخ   
اعتنق المسيحيون  . وكأنـǊ دفع ضريبة حتى لو كان ذلك بناء على أمر إلهي           

ولقد تم إرسال   . أيضا في اليمن ومهرة الدين اإلسالمي بحلول نهاية هذا العام         
أرسلت . م بدون أي تردد   إلـى زعيم البحرين المنذر فاعتنق اإلسال      داعـية   

      Ņإلى الرسول الكريم من أجل اعتناق الدين        االقبـيلة المسـيحية بنو حنيفة وفد 
 ١.وتم إرسال وفد آخر من قبائل اليمامة. اإلسالمي

ǅد نجراƺو: 

         Ņالقبائل المسيحية وفد ǎلب أيضا وهي إحدƺاأرسلت بنو ت Źمن  ا مكون 
وفود المسيحية شهرة هو وفد     ستين شخصا إلى الرسول الكريم، ولكن أكثر ال       

ما هذا الوفد عبد    يكان زع . نجـران الـذي كـان يتكون من سبعين شخصا         
 وعبد الحارث من قبيلة بني حارث، وتنتمي هاتان         ةالمسيح من قبيلة بني كند    

ومن الجدير بالذكر أن الوفود     . القبيلـتان إلـى الكنيسة المسيحية الكاثوليكية      
مختلفة للمسلمين، في حين سمح لهذا الوفد       كانـت تقيم في العادة في منازل        

 
ن مجرد  عتقد أ اهذا األفاق الشهير الذي     هذا هو الوفد الذي كان من بين أعضائǊ مسيلمة      ١

        Ņالرسول محمد Ǌمن الصحة عن األمور الدينية يجعل Ǌولذا فكر   االتحدث بحديث ال أساس ل ،
ولقد وصل بǊ األمر أنǊ ادعى النبوة، لكنǊ قتل في     ! لماذا ال يجرب بنفسǊ عمل نفس الشيء   

 .  بكر الصديق يالنهاية في معركة خالل خالفة أب   
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باإلقامـة فـي مسـجد الرسـول، كما سمح ألعضائǊ المسيحيين بممارسة             
ولقد دعاهم النبي الكريم لǘسالم، ولكنهم كانت لديهم        . شعائرهم وفقا لعقيدتهم  

وعندما رفضوا  . رغـبة شديدة في مناقشة هذا الموضوƳ من جميع النواحي         
ريحة التي قدمها لهم سيدنا محمد، دعاهم لما يطلق         البراهين الواضحة والص  
ن قد أدركوا   وولكن كان هؤالء الزعماء المسيحي    . ١عليǊ بلƺة اإلسالم المباهلة   

 مع الرسول    على قبول دخول تحدő    وابالفعـل صـدق اإلسالم، ولذا لم يجرؤ       
الكـريم عـن طـريق التباهل، وفي نفس الوقت رفضوا أيضا التخلي عن              

النهاية رحلوا عن المدينة بعد أن عقدوا معاهدة مع سيدنا          وفـي   . عقـيدتهم 
 .محمد صلى اŸ عليǊ وسلم

جـاءت بعض القبائل األخرǎ اليمنية في زيارة رسمية إلى المدينة            
جدر تفـي العـام العاشـر للهجرة، ومن ضمن هذǉ القبائل قبيلة بجيلة التي               

لخلصة، وكان هذا المعبد     ا وكان لهذǉ القبيلة معبد يطلق عليǊ ذ      . اإلشارة إليها 
 الخلصة الذي بني    يولقد تم تدمير الصنم ذ    . يعتبر بالنسبة لهم الكعبة اليمنية    

 .من أجلǊ هذا المعبد بعد اعتناق هذǉ القبيلة اإلسالم

 وائل  ان من زعماء حضرموت وهم    احضر إلى الرسول الكريم اثن     
تدون مالبس  وكان الجميع ير  .  الكثير من األتباƳ   اوأشعث، كما حضر معهم   

ولقـد سـألهم الرسول الكريم إذا كانوا يرغبون في اعتناق           . مـن الحريـر   
وبناء على  . اإلسالم، فردوا عليǊ أن هذا هو هدفهم الحقيقي من هذǉ الزيارة          

ذلـك طلب منهم سيدنا محمد خلع مالبسهم الحريرية، ففعلوا ذلك على الفور             
 فحسب لتعليم بعض    الم يكن الرسول الكريم مفوضŅ    . ثـم اعتـنقوا اإلسـالم     

النصـوص الدينـية، ولكن كانت مهمتǊ األساسية هي استئصال كل الشرور            
االجتماعـية واألخالقية والقضاء على كل الفساد السائد منذ فترة طويلة في            

ولقد استطاƳ سيدنا . العالم، وإخضاƳ كل المجتمع لǖسلوب اإلسالمي المتميز
ي، وتطهيرها  زمحطمة من هاوية الخ   محمد بالفعل رفع شأن هذǉ اإلنسانية ال      

. من كل العادات السيئة وصبƺها باألساليب البسيطة والنقية للحياة اإلسالمية         
          Ņفي المجتمع   جديدة   اويمكـن القـول إن الرسول الكريم نفخ في الواقع روح

 .اإلنساني

 
Ÿ تعالى من خالل الدعاء بعد فشل المناقشات       والمباهلة هي مناشدة حكم ا   .  ٦١: ٣ القرآن،  ١

بين طرفين، فيدعو كل طرف اŸ تعالى أن يصيب الذي ينبذ عن عمد كلمة الحق كارثة من           
   Ņخرين  االسماء من أجل أن تصبح تحذيرǔل  . 
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وهكذا أخذت كل قبيلة بعد قبيلة وعشيرة بعد عشيرة ترسل وفودها            
ولقد كانوا يطلبون منǊ بعد ذلك      .  أجل اعتناق اإلسالم   إلـى سيدنا محمد من    

إرسـال معلم من أجل تثقيفهم بأمور الدين اإلسالمي ومن أجل جمع صدقة             
 .الفقراء

كـان يـوجد مـع ذلك حتى ذلك الوقت بعض األشخاص الذين لم               
يكونـوا قد فقدوا األمل في توجيǊ ضربة إلى اإلسالم، ومن بين هؤالء الذين      

م على سيدنا محمد هجوما فجائيا عامر بن الطفيل وأربد بن           قـرروا الهجـو   
كان على عامر بناء على الخطة التي وضعوها الدخول في مناقشة مع            . قيس

         Ǌأربد بالسيف حتى يزهق أنفاس Ǌذهب عامر  . الرسـول الكريم بينما يضرب
 تم  اوأربد إلى سيدنا محمد من أجل تنفيذ الخطة، وبدأ عامر التحدث معǊ كم            

فاق عليǊ من قبل، ولكن لم تتوافر لدǎ أربد الشجاعة الكافية لتنفيذ الجزء             االت
  Ǌالخطة ال يمكن أن            . الخـاص ب ǉوعندما وجد عامر في النهاية أن مثل هذ

تنجح طلب من الرسول الكريم الموافقة على االجتماƳ بǊ سرا وعلى انفراد،            
      Ǌعامر كثيرا عندما رفض طلب ƫعيم قبيلة ذات   فلقد كان عامر ز   . ولقد انده

     Ņسوف         اقوة كبيرة، لذا هدد سيدنا محمد Ǌبأن ǉإلى ديار Ǌوهو في طريق عودت 
Ņي Źاحضر جيش Ōجدا يتكون من جنود وفرسان كثيرة من أجل القضاء على           ا قوي 

فدعا الرسول الكريم اŸ تعالى بعد ذلك مباشرة من أجل          . الـدين اإلسـالمي   
  ،ǊحمايتŹالطفيل   اللهم اكفني عامر بن   : " قائال  ."   Ņريب أن عامرƺمات  اومن ال 

متأثرا بالطاعون وهو في طريق عودتǊ، وذلك قبل أن يستطيع الوصول إلى            
Ǌأهل قبيلت. 

 :اعتناƼ كü الجزيرƔ الƴربية اإلسǘم

هكـذا وباالختصار انتهت فترة الحرب، وبدأ الناس يتدفقون على           
ين واحد فقط وهو    ن هناك د  يوأصبح خالل عام  . دخول اإلسالم بأعداد كبيرة   

اإلسـالم فـي كل مكان من شبǊ الجزيرة العربية، وذلك باستثناء القليل من              
دوي قويا في كل مكان، ما       يŃ "اŸ أكبر "كما كان نداء    . الـيهود والمسـيحيين   
كان الرسول الكريم في الماضي عندما ينتهز مناسبة        ! أروƳ هـذǉ الظاهرة     

عوتهم العتناق اإلسالم ال    الحـƝ ويلـتف حـول مختلف القبائل من أجل د          
   Ǌن فالوضع اختلف تماما، وأصبحت القبائل هي التي         اأم. يسـتمعون إلـيǓا 

         Źويعتبرون قبول دخولهم في الدين اإلسالمي شرف ،Ǌاترسل الوفود إلي Ņا عظيم 
وهكذا فبمجرد انتهاء حالة الحرب التي كانت سائدة في الجزيرة العربية           . لهم
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ليس فقط إخضاƳ    -وهي عامان    - قصيرة جدا    استطاƳ سيدنا محمد في مدة    
 جدا في   Ǌ أحدث تحوال كبيرا   كـل الجزيرة العربية تحت لواء اإلسالم، ولكن       

ـ       الفساد تماما الذي كان منتشرا بصورة فظيعة جدا،         اهـذǉ المـنطقة، ومح
 . األمة إلى أعلى درجات الروحانيةارتقت

 :المبادƍ الحربية اإلسǘمية

رك الهامة المختلفة التي خاضها الرسول      بالبحث في المعا   اتضـح  
الكـريم مـع قريƫ أنها كلها كانت دفاعية، فلقد حاولت قريƫ ثالث مرات              

كما تنتمي أيضا إلى هذǉ     . الهجوم على المدينة وتوجيǊ ضربة ساحقة لǘسالم      
الفئة المعارك التي دارت بين المسلمين والقبائل األخرǎ أو التي حدثت بين            

كما ظهر أيضا من هذا البحث أن       . ل اليهودية والمسيحية  المسـلمين والقـبائ   
حملة من أجل محاولة هداية الناس إلى الدين        قط  سـيدنا محمـدŅا لـم يرسل        

ومع ذلك هناك اعتقاد    . اإلسـالمي باإلكـراǉ أو مـن أجل التوسع السياسي         
خاطـƐ حول هذǉ النقطة، لذا فƎن استعراض الموقف كلǊ في ضوء ما جاء              

دعاء أن سيدنا محمدŅا عمل على نشر       ا إن   ١.يم ضروري جدا  في القرآن الكر  
ويعتبر أكبر دليل على كذب هذǉ      . دعـوتǊ بحـد السـيف ما هو إال بهتان         

االدعـاءات المـبادƏ األساسـية التي يقوم عليها الدين اإلسالمي، وفرض            
فلقد كان . اإليمـان بكـل األنبياء الذين ظهروا في العالم قبل الرسول الكريم     

حمـد يقوم بوعظ الناس ليس فقط باحترام كل الذين أنزلت عليهم            سـيدنا م  
األديـان السابقة في العالم، ولكنǊ كان يحث الناس أيضا على أن اإليمان بهم             

إن كلمة التسامح ليست في     . ال يمكـن أن يـؤدي إلى التعصب لهذǉ األديان         
ن الحقـيقة الكلمـة المناسبة التي تدل على مدǎ سعة أفق موقف اإلسالم م             

     Ōفاإلسالم يفرض حب ،ǎا متساو ااألديـان األخرŅي Ņا متساو ا، واحترامŅي Źا، وإيمان 
 . لجميع األديانيŅامتساو

ǅي الديƺ ǇكراƋ ال: 

يجـب اإلشـارة مرة أخرǎ إلى أن التعصب ال يمكن انتسابǊ إلى              
وتؤكد بوضوح  . القـرآن الكـريم، وذلك ألنǊ يحرم تماما اإلكراǉ في الدين          

). ٢٥٦: ٢القرآن،  " (.الŽ ِإكƅَراǉَ ِفي الدŎينِ   : "كريمة التالية ذلك    كلمات اǓية ال  

 
 الŮِذيَن أĈخƅِرجŃوا ِمن ِدَياِرِهمń ٣٩رņ أĈِذَن ِللŮِذيَن يŃقŽاتŽلſوَن ِبأćنŮهŃمń ظſِلمŃوا َوِإنŊ اللǊَŮ َعلŽى نŽصńِرِهمń لŽقŽِدي" ١

ŃǊŮا اللŽنŋوا َربſولſن َيقćا أŮِإل ŭِر َحقńيŽƺ٤٠ – ٣٩ : ٢٢القرآن، " (...ِب.( 



١٥٥ ƺتƞ مكة

خـر القرآن الكريم في الواقع بالكثير من اǓيات التي تشير إلى أن إيمان              زوي
أي شخص بأي ديانة هو أمر يتعلق بǊ شخصيا، وأنǊ لǊ حرية االختيار فيما              

 الدين اإلسالمي فذلك    يتعلق باعتناقǊ أي ديانة، ولكنǊ إذا عرف الحق واعتنق        
وتشير . في صالحǊ هو، أما إذا اختار الباطل فسوف يتسبب لنفسǊ في الهالك           

القرآن، " (.ِإنŮا َهَديńنŽاŃǉ السŊِبيلć ِإمŊا شŽاِكرŅا َوِإمŊا كŽفſورŅا      : "اǓيـات التالية إلى ذلك    
" ... ن شŽاء فŽلƅَيكƅفſرń  َوقſـِل الƅَحـقů ِمـن رŊبŎكſمń فŽَمن شŽاء فŽلƅيŃؤċِمن َومَ          ). "٣: ٧٦

َجاءكſم َبَصƉِئرŃ ِمن رŊبŎكſمń فŽَمنń أćبńَصَر فŽِلنŽفƅِسǊِ َوَمنń  قŽـدń ). "٢٩: ١٨القـرآن،  (
      Ćم ِبَحِفيظſكńيŽَعل ƅاŽنćَها َوَما أńيŽَعلŽ١٠٤: ٦القرآن،  " (.َعِمـَي ف" .(   ńمſَسنتńحćأ ńمſَسنتńحćأ ńِإن

ŽلŽف ńمſتċَسأćأ ńَوِإن ńمſِسكſنفć٧ : ١٧القرآن، " (...َها ِلأ .( 

Ưروƪب ǅم ولكǘي اإلسƺ üتاƾال ƔجازƋ: 

! Þكـان يجوز بالفعل لسيدنا محمد مقاتلة أعدائǊ، ولكن بأي هدف           
ليس من أجل إجبار الكافرين على اعتناق اإلسالم، فذلك ضد التعاليم السمحة            

 للرسول  افلقد كان مصرحŅ  . لهذا الدين الحنيف التي كان يقوم بتعليمها للناس       
محاربة أعدائǊ فقط من أجل ترسيخ الحرية الدينية، ومن أجل وقف           بالكـريم   

االضطهاد الديني، ومن أجل حماية بيوت العبادة الخاصة بكل الديانات والتي           
 .من بينها الجوامع

لŽوńلŽا الŮـِذيَن أĈخƅِرجŃوا ِمن ِدَياِرِهمń ِبŽƺيńِر َحقŭ ِإلŮا أćن َيقſولſوا َربŋنŽا اللŃǊŮ وَ            " 
           ŃرŽكƅذŃي Ńَوَمَساِجد ŻَواتŽَوَصل ņَوِبَيع Ńَصَواِمع ƅَمتŎدŃهŮل Ćضńم ِبَبعŃَضهńاَس َبعŮالن ǊِŮالل Ńعƅَدف

           ņَعِزيز ōِويŽقŽل ǊَŮالل Ŋِإن ŃǉŃرŃَمن َينص ŃǊŮالل ŊَرنŃَينصŽَول ŹِثيراŽك ǊِŮالل Ńمńالقرآن، (  ".ِفيَها اس
تŮـى الŽ تŽكſوَن ِفتƅنŽةŻ َوَيكſوَن الدŎينŃ ِللǊِƃ فƎِŽِن انتŽَهواƅ فŽالŽ           َوقŽاِتلſـوهŃمń حَ  ). "٤٠ : ٢٢

َوقŽاِتلſوهŃمń َحتŮى الŽ تŽكſوَن    ). "١٩٣ : ٢القرآن،  ( ".عŃـدńَواَن ِإالŮ َعلŽـى الظŮاِلِمينَ     
          ſَملńِبَما َيع Ǌَƃالل ŊنƎِŽف ƅاńَهوŽِن انتƎِŽف Ǌƃِلل ŃǊůلſك ŃينŎوَن الدſَوَيك ŻةŽنƅِفت ņ٨القرآن،  " (.وَن َبِصير 

 :٣٩.( 

تـم وصـف الحاالت التي سمح فيها بالقتال للمسلمين في اǓيات            
السـابقة، ويعلـم كـل من يقوم بدراسة التاريخ اإلسالمي أن سيدنا محمدŅا              

 أبشع أنواƳ االضطهاد عندما بدأ اإلسالم في االنتشار في          قاَسواوأصحابǊ قد   
مائة مسلم إلى الحبشة، ولكن زاد مع ذلك        مكة، مما أدǎ إلى هجرة أكثر من        
اللجوء إلى  وفي النهاية اضطر المسلمون     . هذا االضطهاد وأصبح أكثر قسوة    

إلـى المديـنة، ولكـن لم يتركهم الكفار أيضا في حالهم، وقرروا محاربتهم              
 ويقدم لنا القرآن الكريم دليالŹ    . بالسيف من أجل إبادتهم تماما وسحق اإلسالم      



١٥٦ محمد النبيÛ صلى اهللا عليه وسلم

Ņيات التالية      على ذ  اواضحǓلك في ا" :   ǊَŮالل Ŋوا َوِإنŃِلمſظ ńمŃهŮنćوَن ِبأſلŽاتŽقŃِذيَن يŮِذَن ِللĈأ
      ņِديرŽقŽل ńـِرِهمńصŽـى نŽوا          ٣٩َعلſولſن َيقćا أŮِإل ŭِر َحقńيŽƺِب ńوا ِمن ِدَياِرِهمŃِرجƅخĈِذيَن أŮال 

 ŃǊŮا اللŽنŋلكريم بوضوح في   كما أكد القرآن ا   ). ٤٠ – ٣٩ : ٢٢القرآن،  " (...َرب
َوقŽاِتلſواƅ ِفي َسِبيِل اللǊِƃ الŮِذيَن     : "اǓيـات التالـية الحالة التي يسمح فيها بالقتال        
 ).١٩٠ : ٢القرآن، " (.يŃقŽاِتلſونŽكſمń َوالŽ تŽعńتŽدŃواƅ ِإنŊ اللǊَƃ الŽ يŃِحبŋ الƅمŃعńتŽِديَن

 :تƮƻيü الƾرǅƆ الكريم للسǘم

ال من أجل إنقاذ المجتمع المضطهد      سـمح إذن القرآن الكريم بالقت      
من جبروت الظالمين، ولكنǊ اشترط في نفس الوقت وقف هذا القتال بمجرد            

َوقŽاِتلſوهŃمń . فƎِŽِن انتŽَهوńاƅ فƎِŽنŊ اللǊَƃ غŽفſورņ رŊِحيمņ     : "انـتهاء عملية االضطهاد نفسها    
" .تŽَهواƅ فŽالŽ عŃدńَواَن ِإالŮ َعلŽى الظŮاِلِمينَ     َحتŮى الŽ تŽكſوَن ِفتƅنŽةŻ َوَيكſوَن الدŎينŃ ِللǊِƃ فƎِŽِن ان        

كمـا وضـح القرآن الكريم أن األعداء إذا         ). ١٩٣ – ١٩٢ : ٢القـرآن،   (
 نية  تعرضـوا عقـد معاهـدة سالم يجب قبولها على الفور، حتى لو كان             

: األعـداء فقط من هذا الطلب هي الخداƳ، وهذا ما تشير إليǊ اǓيات التالية               
"  Žَوِإن َجـن           Ńَعِليمƅال ŃِميعŊَو السŃه ŃǊŮِإن Ǌِƃى اللŽَعل ċلŮَوكŽَها َوتŽل ńحŽنńاجŽِم فƅـلŊِللس ƅواŃَوِإن . ح

" .يŃـِريدŃواƅ أćن َيخƅَدعŃـوَك فŽـƎِنŊ َحسńَبَك اللŃǊƃ هŃَو الŮِذَي أćيŊَدَك ِبنŽصńِرǉِ َوِبالƅمŃؤċِمِنينَ             
ر من معاهدات الصلح    عقد الرسول الكريم الكثي   ). ٦٢  –  ٦١ : ٨القرآن،  (

مـع أعدائǊ، ومن أشهر هذǉ المعاهدات صلح الحديبية، ولقد كانت بنود هذا             
فلقد . الصـلح ليست فقط غير مناسبة لمصالح المسلمين ولكنها أيضا مخزية          

إذا اعتنق أي كافر اإلسالم، وذهب إلى المسلمين يجب         " كان وفقا لهذǉ البنود     
إذا ذهب أي مسلم إلى الكفار ال يتم إعادتǊ         ولكن  . عليهم إعادتǊ إلى الكافرين   

وتقطع بنود هذا الصلح من جذورها كل االدعاءات التي         ". إلـى المسـلمين     
تشـير إلى استخدام الرسول الكريم صلى اŸ عليǊ وسلم القوة من أجل نشر              

 Ǌسيدنا محمد،            . دعـوت Ǌكمـا توضح أيضا اإليمان القوي الذي كان يتحلى ب
أيضا  من المسلمين عن الدين اإلسالمي، و      دم ارتداد أيő  وثقـتǊ الشديدة في ع    

ن الرسول الكريم لن يمنح لهم      فـي عدم امتناƳ أحد من اعتناق هذا الدين أل         
ولقد أثبتت األيام صحة هذǉ التوقعات، فلم يتخلى مسلم واحد          . أي مسـاعدة  

خـالل هذǉ الفترة عن اإلسالم، كما اعتنق عدد كبير جدا من الناس اإلسالم              
 ثناء سريان هذا الصلح، وعندما لم يجدوا مأوǎ لهم في المدينة كونوا معقالŹ            أ

 .لهم على أرض محايدة



١٥٧ ƺتƞ مكة

مـن الخطـأ اعتقاد أن الشروط التي وضعها القرآن الكريم والتي             
ها في أي وقت، فƎن الشرط الذي ينص على         ؤذكـرناها مـن قـبل تم إلƺا       

"    Ÿال يحب المعتدين     يقاتلونكم وال تعتدو   الذين   وقاتلـوا في سبيل ا Ÿا إن ا. "
ولقد حافظ الرسول الكريم على هذا الشرط       . ظل ساري المفعول حتى النهاية    

             ،Ǌأثـناء الحملـة المشهورة األخيرة وهي غزوة تبوك التي كان يقودها بنفس
قطع سيدنا محمد مسافة طويلة جدا حتى       .  اإلشارة إليها من قبل    توالتـي تم  

ƫ قوامǊ ثالثون ألف مقاتل، ثم بعد أن        وصـل إلى تبوك وهو على رأس جي       
وصـل هناك وجد العدو غير مستعد للقتال، ومن ثم أصبح الشرط الذي تم              
التأكـيد علـيǊ من قبل غير متوافر، وبناء على ذلك رجع إلى المدينة على               

جد شاهد واحد على    يوال  . الفور، ولم يسمح لقواتǊ بالهجوم على أرض العدو       
من أجل العمل على اعتناق الناس الدين اإلسالمي        بعث الرسول الكريم حملة     

وجد حالة واحدة طلب فيها النبي من أحد        تبالقـوة، لـيس هذا فحسب بل ال         
ومن ثم يعتبر بهتانا    . كم عليǊ بالموت  ـاإليمـان بالـدين اإلسـالمي وإال ح       

 على الكافرين من أجل إجبارهم على اعتناق        ادعاء أن المسلمين شنوا حربŅ    ا
 على المسلمين من    اوا حربŅ ـداء اإلسالم هم الذين شن    ـفأع. ميالدين اإلسال 

: أجـل العمـل على ارتدادهم عن دينهم، ويؤكد القرآن الكريم ذلك بوضوح            
"        ƅواŃاعŽطŽتńِإِن اس ńمſَعن ِديِنك ńمſوكŋدŃَى َيرŮَحت ńمſكŽونſاِتلŽقŃوَن يſَيَزال Ž٢القرآن،  " (...َوال :

٢١٧.( 

 :مسلميǅعƽǘاƖ المسلميǅ بƸير ال

يـؤكد أعـداء اإلسالم أيضا على أن القرآن الكريم يمنع العالقات            
       ǎالديانات األخر Ƴفكيف يمكن لكتاب يسمح    . الـودية بـين المسلمين وأتبا

ينص في  أن  ) ٥ : ٥القرآن،  (بـزواج الـرجل من امرأة تؤمن بكتاب آخر          
! Þرǎنفس الوقت على منع العالقات الودية مع أصحاب الكتب السماوية األخ          

فعالقة الحب بين الزوج والزوجة تعتبر من أنبل العالقات الودية بين البشر،            
وإذا كـان الـدين اإلسالمي يسمح بوضوح بوجود هذǉ العالقة فال يوجد أي              

والحقيقة هي أن   . سـبب يجعلنا نفترض أن العالقات الودية األخرǎ محرمة        
 في حالة حرب مع     القرآن الكريم حرم فقط إقامة صداقة مع األشخاص الذين        

 :المسلمين، وتؤكد اǓيات التالية ذلك بوضوح

لŽـا َيـنƅَهاكſمŃ اللŃǊŮ َعِن الŮِذيَن لŽمń يŃقŽاِتلſوكſمń ِفي الدŎيِن َولŽمń يŃخƅِرجŃوكſم مŎن              "
َينƅَهاكſمŃ اللŃǊŮ  ِإنŮَما  . ِدَيـاِركſمń أćن تŽَبرŋوهŃمń َوتſقƅِسطſوا ِإلŽيńِهمń ِإنŊ اللǊَŮ يŃِحبŋ الƅمŃقƅِسِطينَ         



١٥٨ محمد النبيÛ صلى اهللا عليه وسلم

            ńمſَراِجكƅى ِإخŽوا َعلŃاَهرŽَوظ ńمſن ِدَياِركŎم مſوكŃَرجƅخćيِن َوأŎِفي الد ńمſوكſلŽاتŽِذيَن قŮَعـِن ال
 ).٩ – ٨ : ٦٠القرآن، ( ."أćن تŽَولŮوńهŃمń َوَمن َيتŽَولŮهŃمń فŽأĈوńلŽِئَك هŃمŃ الظŮاِلمŃوَن

ǅالمرتدي Ʋم üامƴية التƻكي: 

ـ     ارة هنا أيضا إلى فكرة خاطئة حول الدين اإلسالمي         يمكـن اإلش
يعتقد الجميع أن القرآن الكريم ينص على الحكم        . وهـي منتشرة بشكل كبير    

بالمـوت على الذين يتخلون عن الدين اإلسالمي، ويمكن القول إنǊ ال يوجد             
فالقرآن الكريم يشير أكثر من مرة إلى       . صـحة هذا االفتراض   لأي أسـاس    

 يكفرون بعد إيمانهم، ولكنǊ لم ينص أبدا ولو لمرة واحدة           األشـخاص الذين  
 :على ضرورة معاقبتهم بالموت 

 "             ƅتŽـِئَك َحِبطŽلńوĈأŽف ņاِفرŽَو كŃَوه ƅتŃَيمŽف Ǌَِعن ِديِن ńمſِمـنك ńِددŽتńَوَمـن َيـر
أćعńَمـالſهŃمń ِفـي الدŋنƅـَيا َواǓِخـَرِة َوأĈوńلŽـِئَك أćصńَحابŃ النŮاِر هŃمń ِفيَها             

ŽوَنخŃ٢١٧: ٢القرآن، " (.اِلد.( 

 "               ĆمńوŽِبق ŃǊƃِتي اللċَيأ ŽفńَسوŽف Ǌَِعن ِديِن ńمſِمنك ŊدŽتńَمن َير ƅواſِذيَن آَمنŮَها الŋيćَيـا أ 
ŃǊŽونŋِحبŃَوي ńمŃهŋِحبŃ٥٤ : ٥القرآن،  " (...ي.( 

لŮن تſقƅَبلć تŽوńَبتſهŃمń  ِإنŊ الŮِذيَن كŽفŽرŃواƅ َبعńَد ِإيَماِنِهمń ثſمŊ ازńَدادŃواƅ كſفƅرŅا " 
 ).٩٠ : ٣القرآن، " (.َوأĈوńلŽـِئَك هŃمŃ الضƉŊلůوَن

ذكـر القرآن الكريم من ناحية ثانية الخطة التي وضعها اليهود من            
أجـل محاولة إشاعة انطباƳ لدǎ الناس بأن اإلسالم ال يستحق اتباعǊ، فلقد             

٣القرآن،  (عنǊ فيما بعد،    قرروا اعتناق الدين اإلسالمي في البداية ثم التخلي         
 قطويجـب اإلشارة هنا إلى أن اليهود كان من المستحيل أن يفكروا             ). ٧٢: 

 كانت عقوبة االرتداد عن الدين وفقا للشريعة اإلسالمية         لوفـي هذا المخطط     
. هي الموت، وذلك ألنهم كانوا يعيشون في المدينة ويخضعون إلدارة مسلمة          

د نشأت ألن األشخاص الذين كانوا يرتدون       ويـبدو أن هذǉ الفكرة الخاطئة ق      
عن دينهم ينضمون إلى أعداء المسلمين، ومن ثم يعاملون معاملة األعداء، أو         

         Ņوقتل مسلم Ǌبالموت   األن شخصـا ارتـد عـن دين Ǌلقد كان هذا   .  فحكم علي
Ǌارتد عن دين Ǌجريمة القتل العمد وليس ألن Ǌالحكم بالطبع الرتكاب. 



 الفصل التاسع
Ʊحجة الودا 

 
" ńمſكńيŽَعل ſتńَممƅتćَوأ ńمſكŽِدين ńمſكŽل ſتƅَملƅكćَم أńَيوƅال

 ٣:٥ "ِنعńَمِتي َوَرِضيتſ لŽكſمŃ اِإلسńالŽَم ِدينŹا
 

Ɣالكريم األخير üحجة الرسو: 

اقتربت نهاية العام التاسع للهجرة ولم تكن كل الجزيرة العربية قد            
. ، فلقد ظل بعض الناس يتمسكون بدين األسالف       تطهرت بعد من آثار الوثنية    

ولهـذا السبب كانت كل الزيارات التي قام بها الرسول الكريم إلى مكة من              
Ɲومع ذلك ظل اإلسالم في ذلك الوقت . أجل العمرة فقط وليست من أجل الح

ولذلك ذهب  . ينتشـر فـي كل مكان، وأصبح عدد القبائل الكافرة قليال نسبيا           
ن وعلى رأسهم أبو بكر إلى مكة من أجل أداء الحƝ، ثم            عـدد مـن المسلمي    

أرسـل سيدنا محمد بعد ذلك بفترة قصيرة علي بن أبي طالب إلى كل مكان               
في الجزيرة العربية من أجل إعالن الجميع بعدم السماح ألي مشرك بعد ذلك 

 من التنبؤ   اويعتبر ذلك في الحقيقة نوعŅ    . الحـين بأداء الحƝ في البيت الحرام      
دايـة كـل الناس في الجزيرة العربية، وهكذا لن يسمح ألي مشرك بأداء              به

اعتنق كل سكان الجزيرة العربية     . الحـƝ بعـد اǓن في هذا المكان المقدس        
الـدين اإلسالمي في العام العاشر للهجرة، وذلك عندما ذهب الرسول الكريم            

    Ɲألداء الحـ Ǌائة ألف  فلقد ذهب إلى مكة م      ! ما أعجب هذا المشهد     . بنفسـ
              ǉوأربعـة وعشـرون شـخص من كل أنحاء الجزيرة العربية من أجل هذ

وبعد أن  . المناسبة العظيمة، ولم يكن بين هذا الحشد الكبير أحد من الكافرين          
كـان سيدنا محمد يمر بأزمة كبيرة وهو في مكة في بداية دعوتǊ، وبعد أن               

 Ņاكان مرفوض Źتبد       ا ومنبوذ ،Ǌل الوضع تماما    من الجميع حتى من أهل عشيرت
          Ǌواإلخالص ل Ǌويتفانون في حب Ǌن وأصـبح الجميع يتقربون إليǓوأصبح . ا

 من األصدقاء المخلصين اǉ حولǊ حشودŅايرǎ اǓن في كل مكان تقع عليǊ عين
 Ǌفمـا أعظم تجلي القوة اإللهية       . لـ !        ǉيجب أن تكون كل هذ ǎوإلى أي مد

ة اŸ تعالى وبسلطانǊ الذي     الحشود المجتمعة في ذلك المكان قد تأثرت برهب       
ǉال يمكن إلى حد بعيد تصور ! 
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ولكن عندما رأǎ الرسول الكريم هذا المشهد الرائع النتصار الحق           
وهكذا . فـي النهاية أدرك في نفس الوقت أن مهمتǊ على األرض قد انتهت            

            ǉبهذا النجاح الرائع الذي لم يخول ولن يخول إلى أحد بعد Ǌتوجت مجهودات .
ـ  من هذǉ الحياة الدنيوية    فيǊ  ي حان الوقت الذي يجب عليǊ االنسحاب        وبالتال

فمن ناحية  . ألن الهـدف الكبير الذي بعث من أجلǊ قد تم االنتهاء منǊ بالفعل            
اعتـنقت كـل الجزيرة العربية الدين اإلسالمي، ومن ناحية ثانية وصل هذا             

في ذلك اليوم   ولقد أوحيت إلى النبي الكريم      . الدين إلى أعلى درجات الكمال    
الƅـَيوńَم أćكƅَملƅتſ لŽكſمń ِدينŽكſمń َوأćتƅَممńتſ َعلŽيńكſمń ِنعńَمِتي        ": اǓيـات الكـريمة التالـية     

 لم تعŃد  ،ومنذ ذلك الحين  ). ٣ : ٥القرآن،   (..."َوَرِضـيتſ لŽكſـمŃ اِإلسńالŽَم ِدينŹا     
تي ضرورة إلرسال رسول آخر، فلقد تم توفير كل المتطلبات الدينية ال          هناك  

يحتاجها اإلنسان من خالل القرآن الكريم، وسوف يصبح هذا القرآن مصدر           
المعرفة اإللهية الذي يمكن للجنس البشري أن ينال منǊ كل ما يحتاجǊ في أي       

وممـا ال شك فيǊ أنǊ لم تكن هناك مناسبة أفضل من هذǉ إلعالن              . زمـان 
ت الكمال، فلقد   األخبار الهامة والسعيدة لوصول الدين اإلسالمي ألعلى درجا       

 دنيويةكان هذا هو المكان الوحيد في تاريخ العالم الذي لم يشهد أي معارك              
كما أن هذا التجمع لǊ هدف واحد فريد وهو تمجيد القوة           . أو إراقـة للـدماء    

اإللهـية، ومـن ثم عدم التفكير نهائيا في كل ما يتعلق باألمور الدنيوية في               
لتجمع أعلى درجات المساواة بين     ولقد سيطر على هذا ا    . الـوقت الحاضـر   

البشر، فال يوجد تمييز أو فرق أثناء أداء الحƝ بين ملك وفالح عادي، فالكل              
يقـف جنـبا إلى جنب كأخوة من أجل تمجيد اŸ تعالى، كما أن كل القلوب                

 .ها رهبة اإللǊ الواحد الصمدؤتمل

 :خƯبة الرسوü الكريم ƺي منى

ل الكريم في هذǉ المناسبة رائعة      تعتبـر الخطـبة التي ألقاها الرسو       
ركب سيدنا محمد ناقتǊ وتجمع الناس حولǊ في ساحة منى، ثم بدأ في             . جـدا 

            Ćيرددون كل كلمة ينطق بها بصوت عال Ǌوأخذ الناس من حول ،Ǌإلقاء خطبت 
حضر هذا اليوم   . لكـي تصل خطبتǊ إلى أبعد األماكن حيث تتجمع الحشود         

رة في الجزيرة العربية، وبالتالي وصلت      المشهود مندوب من كل قبيلة وعشي     
رسالتǊ إلى كل مكان في شبǊ الجزيرة العربية من طولها إلى عرضها، وفيما 

 :يلي نقدم هذǉ الخطبة الخالدة



Ʊ١٦١ حجة الودا

 عامي بعد   ألقاكم لعلي ال    أدري، فƎني ال    قولي اسمعوا   الناس أيهـا "
  ١."أبداهذا بهذا الموقف 

 ربكمم حرام إلى أن تلقوا       إن دماءكم وأموالكم عليك    الـناس أيهـا   "
 ربكم، وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون       هذاكحـرمة يـومكم     

 عندǉ أمانة فليؤدها إلى  كانت، فمن   بلƺتفيسـألكم عن أعمالكم وقد      
 موضوƳ ولكن لكم رءوس أموالكم ال ربامن ائتمنǊ عليها، وإن كل 

 دعب بن   عباس ال ربا، وإن ربا      أنǊ اŸ   قضى. تظلمون وال تظلمون  
 في الجاهلية موضوƳ وإن     كان دم كلǊ وأن كل     موضوƳالمطلـب   

 وكان بن عبد المطلب،     الحارث بن ربيعة ابن دمائكم أضع دم     أول
 أول ما أبدأ بǊ من دماء       فهو هذيل ليث فقتلتǊ    بني في   مسترضـعا 

 يعبد  أن من   يئس قد   الشيطانأمـا بعد أيها الناس فƎن       . الجاهلـية 
   ǉإن    أبدابأرضكم هذ Ǌذلك     يطع، ولكن ǎمما   رضي فقد فيما سو Ǌب 

 النسيءتحقـرون مـن أعمالكم فاحذروǉ على دينكم أيها الناس إن            
 فـي الكفر يضل بǊ الذين كفروا، يحلونǊ عاما ويحرمونǊ           زيـادة 
 ما حرم اŸ فيحلوا ما حرم اŸ ويحرموا ما          عدة، ليواطـئوا    عامـا 
 السموات اŸ   خلق اŸ وإن الـزمان قـد استدار كهيئتǊ يوم           أحـل 

 شهرا، منها أربعة    عشر اثنا الشهور عند اŸ     عـدة  وإنواألرض  
أما .  وشعبان جمادǎ، الذي بين    مضر متوالية ورجب    ثالثةحـرم   

 حقا، لكم   عليكم حقا، ولهن    نسائكمبعـد أيهـا الناس فƎن لكم على         
 يأتين تكرهونǊ وعليهن أن ال      أحداعلـيهن أن ال يوطـئن فرشكم        

 فƎن اŸ قد أذن لكم أن تهجروهن في         بفاحشـة مبيـنة فـƎن فعلن      
 غير مبرح فƎن انتهين فلهن رزقهن       ضرباالمضـاجع وتضربوهن    

 خيرا، فƎنهن عندكم عوان     بالنساءوكسوتهن بالمعروف واستوصوا    
 واستحللتم بأمانة اŸ    أخذتموهنال يملكن ألنفسهن شيئا، وإنكم إنما       
ني قد بلƺت، وقد    ، فƎ قولي الناسفـروجهن بكلمات اŸ فاعقلوا أيها       
، أمرا بينا، كتاب اŸ     أبدا تضلواتركت فيكم ما إن اعتصمتم بǊ فلن        

 Ǌقولي الناس اسمعوا    أيها. وسنة نبي ǉواعقلو      Ƣتعلمن أن كل مسلم أ 

 
لǊ باǓية التي   اقتراب أجلǊ عندما أوحى اŸ تعالى قد أدرك النبي الكريم من الواضح أن  ١

فلقد كان يعلم   .  الحجة في عرفة ي من ذتشير إلى اكتمال الدين اإلسالمي في يوم التاسع 
          Ǌالناس جميعا بالقرآن الكريم بكل معاني Ʒمن أجل إبال Ǌتعالى قد بعث Ÿولذا   .تماما أن ا

عد بعد اǓن لǊ  تكتمل استنتƝ أن وجودǉ لم  اعندما أخبرǉ اŸ تعالى أن القرآن الكريم قد    
 .ضرورة
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 إال ما أعطاǉ    أخيǊ من   المرƏللمسـلم وأن المسلمين إخوة فال يحل        
ما لعبيد فأطعموهم ماأما  Ýعـن طـيب نفس منǊ فال تظلمن أنفسكم     

 ."كسوهم بما تكسون أنفسكماتطعمون أنفسكم، و

"           Ǌت    : ثـم صـاح الرسـول الكـريم بأعلى صوتƺاللهم إني قد بل
فدوǎ في الوادي الفسيح صدǎ صوت رد       . ". رسالتك، اللهم فاشهد  

     Ƴفيرة المحتشدة باإلجماƺال Ƴاللهم نعم   : " الجمو ."    Ǌمما ال شك في
 الحماس الذي ألقيت بǊ     أن هـذǉ الرسالة كانت سامية جدا، إال أن        

      Ōالخطبة لم يكن أقل سمو ǉالخطبة التي ألقيت من      . اهـذ ǉوتعتبر هذ
وأكثر صالحية للتطبيق من خطبة أخرǎ في       فـوق الجـبل أعظم      

 . سابقة عليها وقد ألقيت كذلك من فوق جبلتاريخ العالم

 :مرƭ الرسوü الكريم األخير

د عودتǊ  نبلة ربǊ ع   إلى مقا  كل دقيقة أصـبح الرسول الكريم يتطلع       
بعد أن تلقى النبأ السار باكتمال الدين اإلسالمي وأوصل         من حجتǊ األخيرة،    

مرض سيدنا محمد في نهاية     . )في خطبة الوداƳ  (رسالتǊ النهائية إلى الناس     
شـهر صفر من العام الحادي عشر للهجرة، ولقد كان بالفعل قبل مرضǊ قد              

ادة أسامة بن زيد الذي كان والدǉ       أمر بƎرسال جيƫ إلى حدود الشام تحت قي       
عهد النبي الكريم بنفسǊ .  عـبدا عندما ذهب في حملة سابقة إلى هناك       يـوما 

         Ǌبعلـى الـرغم مـن مرضـ    Źمركز  ي ذو الراية إلى أسامة، وجعل رجاال 
 بكر الصديق وعمر تحت قيادتǊ مثل أي جنود         ياجتماعـي رفـيع مـثل أب      

لتأكيد تماما في آخر أيام حياتǊ      ولقد قصد سيدنا محمد بعملǊ هذا ا      . عاديـين 
عسكر الجيƫ خارج المدينة، ولكن اشتد      . علـى مـبدأ المساواة بين الجميع      

مكث سيدنا محمد   . المرض على النبي الكريم مما أدǎ إلى تأجيل هذǉ الحملة         
            Ǌاألخيرة بعد موافقة جميع زوجات Ǌفي منزل السيدة عائشة خالل فترة مرض

ة إلى جانبǊ من أجل رعايتǊ حتى لفظ أنفاسǊ         وظلت السيدة عائش  . علـى ذلك  
األخيـرة، ولقـد كان الرسول الكريم حتى خالل مرضǊ األخير يذهب إلى             
المسـجد من أجل الصالة بالناس كالمعتاد على الرغم من إحساسǊ بالضعف            

وفي أحد األيام صب على رأسǊ الكثير من الماء حتى          . الشـديد أثناء الكالم   
إلى الصالة، كما وضع ضمادة حول رأسǊ من شدة         يسـتطيع أن يفيق ويقوم      
    Ǌالمحتشدة        . األلم الذي كان يشعر ب Ƴمن الصالة قال للجمو Ʒن إوعندما فر

عـبدا خيـرǉ اŸ أن يؤتيǊ من زهرة الدنيا ما شاء، وبين ما عندǉ فاختار ما                 
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 ǉفـأدرك أبو بكر على الفور عندما سمع هذا الكالم أن النبي الكريم             . عـند
ثم أمر سيدنا محمد . Ǌ، ومن ثم أخذ يبكي بشدةوفاتاقتراب موعد  يشـير إلى    

 بكر،  يبـƎغالق كل األبواب التي تؤدي إلى ساحة المسجد فيما عدا باب أب            
 .معاملة األنصار بكل مودة ورحمةبوبعد ذلك نصح المهاجرين 

 : بكر Ƌمامايتƴييǅ أب

سماƳ ازداد الرسـول الكريم في اليوم التالي ضعفا، ثم حاول عند             
صوت بالل يؤذن للصالة القيام من فراشǊ من أجل الوضوء ولكنǊ لم يستطع          

 بكر الصالة بالناس، فطلبت السيدة      يومن ثم طلب من أب    . أن يفعـل ذلـك    
عائشة من سيدنا محمد إعفاء أبيها من ذلك ألنǊ رجل ضعيف ورقيق وكثير             

كن كرر  ول. الـبكاء إذا قـرأ القرآن، باإلضافة إلى أن صوتǊ منخفض جدا           
النبـي الكـريم نفس الطلب، فقدمت السيدة عائشة نفس االعتذار بالنيابة عن             
أبـيها، ولكـن أصـر سيدنا محمد على طلبǊ، فتقدم أبو بكر حينئذ وصلى               

عـندما أحس النبي الكريم في أحد األيام ببعض الراحة كشف           . بالمسـلمين 
 في ذلك   السـتار جانـبا عن منزلǊ ودخل إلى المسجد، ولقد كان المصلون           

الـوقت يقومـون بالصالة، فنظر إليهم وهم في صفوف الصالة وتبسم من             
وذلك ألنǊ رأǎ بعينيǊ كيف كان المسلمون الذين عهد اŸ تعالى إليǊ            . الفرح

هدايتهم يصلون بكل خشوƳ وتواضع، وكيف أنهم يخضعون ويسجدون أمام          
     ǉتعالى حتى في عدم وجود Ÿمشهد الرائع في   ولقد تسبب في الواقع هذا ال     . ا

 .ولكنǊ أحس بضعف قوتǊ، ومن ثم رجع إلى دارǉ مرة ثانية. لǊ سعادة كبيرة

 :وƺاƔ الرسوü الكريم

توفـى الرسول الكريم في يوم االثنين الثاني عشر من شهر ربيع             
              Ǌالمحتشدة حول Ƴأعطى في ذلك اليوم للجمو Ǌـريب أنـƺاألول، ومـن ال

 Ņبدأ يتماثل للشفاء    اانطـباع Ǌعندما أحس أصحاب النبي بذلك استأنفوا      و.  بأن
إال أن  . حـياتهم الطبيعية، فذهب أبو بكر لزيارة أحد أفراد عائلتǊ في السنح           

 Ņاسيدنا محمد           ǉفي هذ Ǌانهار بعدئذ بسرعة، ولقد حاولت السيدة عائشة مساندت 
دخل أحد أقاربها خالل ذلك الوقت إلى غرفة النبي الكريم          . اللحظات األخيرة 

دǉ سواك، فطلب منǊ هذا السواك، وأخذ يحكǊ في أسنانǊ من أجل    وهـو في ي   
كانت آخر دعوة همس بها     .  حالǊ فجأة، وفقد قوتǊ بسرعة     تثم تبدل . تنظيفها

أدǎ الرسول الكريم التزاماتǊ نحو     ". اللهم الرفيق األعلى    : "وهـو يحتضر    
ا محمد  وهكذا توفى سيدن  . أصحابǊ في الدنيا، واǓن يعود إلى الرفيق األعلى       
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فـي يـوم االثنين الثاني عشر من شهر ربيع األول في السنة الحادية عشرة           
على الرسول الكريم من اŸ سبحانǊ      . هجـريا، وقد تم لǊ ثالث وستون سنة       
 .وتعالى أفضل الصالة وأزكى السالم

انتشر خبر موت النبي الكريم كالنار في الهشيم، فذهب الجميع إلى            
البداية أن خبر موتǊ ما هو إال إشاعة أطلقها         وأعـتقد عمـر في      . المسـجد 
ن عليǊ، فلقد كان الرسول الكريم منذ فترة قصيرة         و اإلشاعات الحاقد  ومروج

كما كان يبدو عليǊ أنǊ يتماثل للشفاء، وبناء على هذا          . معهـم فـي المسجد    
ن النبي الكريم   إاالنطباƳ الذي كان في ذهنǊ قال للجموƳ المحتشدة بƎصرار          

 قد مات سوف    ان سيدنا محمدŅ  إم أضاف وهو يستل سيفǊ من قال        ث. لـم يمت  
أخذت الجموƳ تستمع إلى كالم عمر حتى ظهر أبو         . يعـرض حياتǊ للخطر   

بكـر فـي الصـورة وذهب على الفور إلى غرفة السيدة عائشة، ثم كشف               
. كتشف أن هذا الخبر الحزين صحيح     االƺطـاء عـن وجǊ الرسول الكريم و       

 ".ال يجمع اŸ عليك موتتين: " وصرƢ فقبل جبين سيدنا محمد

 : بكريخƯبة أب

بعـد أن تأكد أبو بكر من موت الرسول الكريم، ذهب إلى المسجد             
أيها الناس، من   : "وصعد المنبر وبدأ في مخاطبة الجموƳ المحتشدة، وقال لهم        

     Ņكـان مـنكم يعبد محمد      Ņن محمدƎوسلم ف Ǌعلي Ÿا قد مات، ومن كان     ا صلى ا
   Ÿحي ال يموت     مـنكم يعبد ا Ÿن اƎبكر التحلي بالشجاعة    يكان على أب  ".  ف 

سودǉ اإلثارة  تالمعنوية لكي يستطيع التفوǉ بهذǉ الكلمات في هذا المناƢ الذي           
 ا بكر ومستعدŅ  يولقـد كان عمر بن الخطاب واقفا إلى جانب أب         . واالهتـياج 

. لىعبد اŸ تعا  ينǊ ال   إقول  يتجرأ و أي شخص ي  بسيفǊ من أجل ضرب رأس      
ولكـن كـان المسـلمون قد اقتنعوا نظرا لتأثير النبي الكريم عليهم بتكريس              

ولو لم يكونوا بالفعل    . قلـوبهم وأرواحهـم من أجل عبادة اŸ الواحد الصمد         
ثم بدأ  .  بكر يوا كثيرا من خطبة أب    ؤيؤمنون بشدة بوحدانية اإللǊ لكانوا استا     

ا مŃَحمŊدņ ِإالŮ َرسŃولą قŽدń خŽلŽتƅ ِمن       َوَم: "أبو بكر في تالوة آيات من القرآن الكريم       
قŽبńِلǊِ الرŋسŃلĈ أćفƎِŽن مŊاتŽ أćوń قſِتلć انقŽلŽبńتſمń َعلŽى أćعńقŽاِبكſمń َوَمن َينقŽِلبń َعلŽَى َعِقَبيǊِń فŽلŽن              

لقد أتم  ). ١٤٤ : ٣القرآن،  "  (.َيضŃـرŊ اللƃـǊَ شŽـيńئĄا َوَسَيجńِزي اللŃǊƃ الشŮاِكِرينَ        
الكـريم مهمتǊ على األرض، وهي توصيل رسالة اŸ تعالى إلى           الرسـول   

لدين لوبـناء علـيǊ لـن يتسبب موتǊ في وقوƳ ضرر            . الجـنس البشـري   
          Ǌألم يمت  . اإلسالمي، ولذا لم يكن هناك أي سبب لحزن المسلمين كثيرا علي



Ʊ١٦٥ حجة الودا

      Ǌكـل الرسل الذين بعثوا من قبلÞ !        Ÿلذا فيجب أن يموت أيضا محمد صلى ا
فال . ، كما يجب أن يصيبǊ ما يصيب الجنس البشري من أقدار    علـيǊ وسـلم   

. يمكـن اسـتثناء الرسل من القانون الطبيعي الذي يطبق على الجميع سواء            
ولقـد كـان يحـق للمسلمين الحزن عليǊ كثيرا إذا كان أي نبي من األنبياء                

 كل الرسل السابقين، ولذا ال يوجد أي شيء         يالسـابقين لم يمت، ولكن توف     
 بكر  يتسببت خطبة أب  . ائي في موت سيدنا محمد صلى اŸ عليǊ وسلم        استثن

فـي تهدئة الجموƳ المحتشدة، وأخذ الجميع يرددون آيات القرآن الكريم التي            
قـرأها عليهم، ولقد عملت هذǉ اǓيات على تعزية المسلمين في ذلك الوقت             

ة اŸ  وهكذا خضعوا واستسلموا لمشيئ   . الحزين والعصيب جدا على المسلمين    
ن هذǉ األرض إن    عتعالـى، فƎن الرسل وغير الرسل سوف يرحلون جميعا          

 .عاجال أو آجال، فاŸ تعالى وحدǉ هو الحي الذي ال يموت أبدا



 الفصل العاشر
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 :الرسوü الكريم أسوƔ حسنة

هذǉ هي الكلمات التي لخصت بها السيدة       " كان خلقǊ القرآن الكريم   " 
شـة زوجة الرسول الكريم وأكثر المقربين إليǊ وصف السلوك األخالقي           عائ

وبمعنى آخر تعد حياتǊ    . والعـادات الكريمة التي كان يتحلى بها سيدنا محمد        
اليومية صورة حية لتعاليم الدين اإلسالمي، فهي تجسد كل ما يأمر بǊ القرآن             

خالق السامية  فكما كان كتاب اŸ تعالى يتضمن مجموعة مبادƏ لǖ        . الكـريم 
التي تؤدي إلى نمو المقدرة الشخصية المتعددة السمات لǘنسان، كانت حياة           

وهكذا أدǎ القرآن الكريم بتعاليمǊ     . سيدنا محمد صورة حية لكل هذǉ األخالق      
السـامية وأسلوب حياة الرسول الكريم الذي تميز بالقدوة الحسنة إلى إرشاد            

 .المسلم إلى الطريق الصحيح

 :أǎ عمü وƮيƲ بالنسبة للرسوü الكريمال يوجد 

تميزت صفات الرسول الكريم باإلخالص والصدق، ولقد كان يحب          
ولم تكن األخالق السامية التي شكلت ميزة       . الفضيلة من أجل الفضيلة نفسها    

فلقد كان يحب أن    .  في طبيعتǊ   بل متأصالŹ  ا مكتسبŅ ئĄابـارزة في شخصيتǊ شي    
 مثال إعطاء صدقة لمتسول يضعها مباشرة       يفعـل كل شيء بيديǊ، فƎذا أراد      

ومن عاداتǊ مساعدة   . فـي يد هذا المسكين بسرعة بدون أن يشعر أحد بذلك          
زوجاتـǊ فـي أعمال المنزل، مثل حلب الماعز، وإصالح مالبسǊ الممزقة،            

 Ǌكما كان يحب تنظيف المنزل وربط الجمال والسهر عليها         . وإصالح أحذيت
شترك الرسول الكريم مثل أي     ا. الǊ وضيعŅ  سبةبنفسǊ، فلم يكن أي عمل بالن     

عامـل عادي في بناء مسجد المدينة، كما شارك أيضا مع الجنود والفرسان             
فـي أعمـال حفـر الخـندق من أجل تحصين المدينة ضد الهجوم الوشيك               

ومن عاداتǊ أيضا الذهاب  بنفسǊ للتسوق ليس فقط من أجل بيتǊ            . لǖعـداء 
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نǊ لم يحتقر   إويمكن القول باختصار    . أصدقائǊولكن أيضا من أجل جيرانǊ و     
 على الرغم من مكانتǊ الرفيعة      ا القـيام بـأي عمل مهما كان متواضعŅ        قـط 

وهكذا أثبت من خالل هذا المثل الشخصي أن مهنة اإلنسان          . كرسول وكملك 
          Ņف    امهمـا كانـت عالـية أو منخفضة ال تشكل معيار ،Ǌأو وضع Ǌلمنزلت Ǝ ن

عة وطريقة تعاملǊ مع اǓخرين هي التي تحدد ما إذا          اسـتقامتǊ وأخالقǊ الرفي   
   Źأو حطاب         .  أم ال  كان هذا الشخص نبيال Ƴكما أن أي عامل يعمل في الشار

     Ņاأو سـاقي ماء يعتبر عضو Ņباالحترام في المجتمع اإلسالمي مثل أي       ا جدير 
 .تاجر غني أو أي شخص صاحب مقام رفيع

 :بساƯة الرسوü الكريم

حركات سيدنا محمد بالبساطة والعطف     تميـزت كـل أعمـال وت       
فلم يكن  . والحـنان، ولقد كان يكرǉ بطبيعتǊ أي عمل يتميز بالزيف والتكلفة          

 ١. عندما يمتطي فرسا أن يجلس في المؤخرةقطيمانع 

لم يكن الرسول الكريم يحب أن يقف أصحابǊ عندما يدخل عليهم،            
من أجلي كما كانت    ال تقفوا   "رهم ذات مرة من فعل ذلك وقال لهم         ذولقـد ح  

ثم أضاف أنǊ مخلوق متواضع Ÿ      ". تفعل) غير العرب (الشـعوب العجمـية     
ولم يكن يحب أن يقبل     . تعالـى، فهو يأكل كما يأكلون ويجلس كما يجلسون        

يـدǉ أحـد، لـذا عندما حاول شخص تقبيل يديǊ مرة  سحبها وقال إن هذا                 
شخص حتى لو   ولقد كان يتقبل دعوة أي      . تصـرف غير العرب مع ملوكهم     

 Ņالجلوس   . ، كما كان يأكل في صحبة كل طبقات الناس        اكان عبد Ǌومن عادات
صـامتا لمدة طويلة عند تجمع الحشود، فƎذا كان هناك شيء مهم فعال يجب              

ثبات وجودǉ، ولم   إالـتحدث عنǊ تكلم، فلم يكن يحب التكلم لمجرد التحدث و          
 وحتى في أثناء    .يكـن يعطـي لنفسǊ أي أفضلية على اǓخرين في المجلس          

 قطالمشـي فلم يكن يهتم بمن يمشي أمامǊ أو خلفǊ، وفي الجلوس لم يرغب               
فـي الجلـوس في مكان بارز، فأي غريب يدخل في مكان هو جالس فيǊ لم           

ع تمييز مكانǊ، ولذا يضطر أن يسأل الجالسين عن موقع الرسول           ييكن يستط 
ميز بالتواضع الشديد   نǊ ت إوهكذا يمكن القول    . الكـريم صلى اŸ عليǊ وسلم     

 
حكى قيس أن الرسول الكريم مرة قام بزيارة أبيǊ سعد، ثم عرض سعد عليǊ امتطاء            ١

حمارǉ من أجل توصيلǊ إلى منزلǊ على أن يذهب قيس معǊ ماشيا على األقدام من أجل     
  Ǌولكن أصر سيدنا محمد على مشاركة قيس  . مصاحبت   Ǌفي ركوب الحمار، وعلى جلوس Ǌل

 . الحمار، ومن ثم فهو لǊ األفضلية في الجلوس في هذا المكان    في المقدمة وذلك ألنǊ صاحب    
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ولـم يكن يحب أبدا عندما يجلس على األرض أن يضع ركبتǊ فوق             . جـدا 
ومن عاداتǊ مشاركة اǓخرين    .  أحد وهو يتحدث   قطاǓخرين، كما لم يقاطع     

باالبتسام بكل بساطة عندما يكون هناك مناسبة لذلك، كما كان يتحدث ببطء            
ي ينطق بها، ويمشي بسرعة     شديد بحيث يستطيع الجالس معǊ عد الكلمات الت       

جـدا إلى حد أن أصحابǊ كانوا يضطرون أحيانا إلى الجري من أجل اللحاق       
Ǌب. 

 :الƴƯام

تميـزت طريقة معيشة الرسول الكريم بالبساطة الشديدة، فلقد كان           
 ،م إليǊ، ولكن لو قدم إليǊ شيء غير صالح لم يكن يأكلǊ        يقدŊرَضى بأي طعام    ي

     Ǌمن طعام سواء           ف. ومع ذلك  ال يعيب في Ǌلقد كان يأكل كل ما هو متاح لدي
بلح أو شعير أو قمح أو لحم أو لبن، ومن عادتǊ أنǊ إذا قدم إليǊ طعام فاخر                 

     Źيأخذ فقط صنف Ǌولكن كقاعدة عامة لدي Ǌايأكـل مـنŅا شها واحدŌفي الوجبةي  .
حـرص الرسـول الكريم  دائما على النظافة الشديدة في كل شيء، وعشق              

ة العسل، وبالنسبة للخضراوات الكوسة، أما األشياء التي تعطي         بصفة خاص 
 أثناء قط للوراء Ɛلم يكن يتك  . رائحـة كـريهة مثل البصل فلقد كان يكرهها        

ومن عادتǊ أيضا أنǊ إذا دعي إلى طعام، وصحبǊ بعض الرجال           . الجلـوس 
تلميحا رقيقŹا  يعطي Ǌ كان ال يحـاول إرباك المضيف بهم، ولكن  ،اإلضـافيين 

ـ  ، وهكذا يحل   معǊ غير المنتبهين للموقف    قادمينل من المضيف وهؤالء ال    لك
على غسل يديǊ قبل     ولقد حرص الرسول الكريم دائما    . هـذا الموقف الحرج   

 .األكل وبعدǉ وكذلك على تنظيف أسنانǊ جيدا

Ƨالملب: 

تميزت مالبس الرسول الكريم بالبساطة الشديدة، ولم يكن يمانع في           
كما لم يكن يفضل أن يلبس      .  وترك لباس وسيم جدا    ارتـداء ثـوب بǊ رقع     

الـرجال الحريـر، فلقـد كان يحب أن يتمتعوا بالصفات وبالعادات الالئقة             
أمر سيدنا محمد   . ومع ذلك حرص دائما على أن يكون ردائǊ نظيفا        . بالرجال

قد ارتداǉ بعدئذ   حتاج أن يختم رسائلǊ الرسمية، و     ابƎعداد خاتم منقوƫ عندما     
 .من مالبسǊدائمŅا ض
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 :عدم االكتراƘ بالرƺاǉية

تميـز منزل الرسول الكريم بالبساطة الشديدة، فلقد كان يتكون من            
غـرف صـƺيرة مبنية من الطين، واألثاث عبارة عن هيكل السرير وأناء             

 افلم يكن متاحŅ  . وبهذǉ الطريقة عاƫ سيدنا محمد حتى عندما فتح خيبر        . للماء
ة أي شيء يمكن تقديمǊ ألصحابǊ من أجل        لديـǊ في مناسبة زواجǊ من صفي      

حفل الزواج، فطلب من أصحابǊ إحضار طعامهم معهم، وتكون الطعام الذي           
لم تكن أحيانا توقد نار في بيت الرسول        . قـدم في هذا الحفل من شعير وبلح       

         Ǌتأكل فقط البلح والماء أثناء     إذ ذاك   الكـريم لعدة أيام، ولذا كانت كل عائلت
 كان ينظر لحياتǊ الدنيوية على أنها       ان سيدنا محمدŅ  إالقول  ويمكن  . اوجـباته 

تعتبر فترة حياتي على األرض مثل المدة       " : إقامة مؤقتة، ولذا قال ذات مرة     
المؤقـتة التي يقضيها عابر سبيل راكب راحلتǊ في ساعة الظهر تحت ظل             

           Ǌفي طريق ǎمرة أخر ǉكن تولم  ". شـجرة من أجل االستراحة ثم يتابع سير
 .ب الرسول الكريم األشياء الدنيوية مثل الثروة ووسائل الرفاهيةجذت

 :النưاƺة

تعتبـر الـنظافة والبسـاطة مـن أكثر العادات التي كان يهتم بها               
تǊ استخدام المسواك األخضر من أجل تنظيف       اومن عاد . الرسـول الكـريم   

كما كان يحب أن يظل     . أسـنانǊ، ولقـد كان يفعل ذلك عدة مرات في اليوم          
 ادǉ نظيفا جدا، ويحرص دائما على غسل وتمشيط لحيتǊ وشعرǉ وجعلهم          جس

 .ومن عاداتǊ أيضا استخدام العطور. في وضع حسن

 :حب الرسوü الكريم ألصحابه

     Ńكـان سيدنا محمد ي Ōاكن حب Ņولم يحب      ا كبير ،Ǌأن  قط جدا ألصحاب 
يع يكـون الـبادƏ بسحب األيدي عندما يسلم عليهم، ومن عاداتǊ مقابلة الجم            

   Ǌعن الرسول الكريم         . بابتسـامة على الوج Ÿإقال جرير بن عبد ا   ǉلم ير Ǌن
              Ǌمع أصحاب Ƴابتسامة، كما كان أحيانا يحب االستمتا Ǌقـط إال وعلـى وجه

تǊ أيضا التحدث بتلقائية، ولم يستخدم      اومن عاد . بالـنكات والدعابات البريئة   
 من التميز عن    انوعŅ أي كلمات فيها تحفظ أو تكلف من أجل إعطاء نفسǊ            قط

       Ǌير، كما لم يكن يتحدث بكبرياء عن نفسƺولقد كان يحب اإلمساك بأيدي     . ال
إذ أطفـال أصحابǊ مثل والدهم، ولم يكن يظهر على وجهǊ أي أثر لالستياء              

لم يحب الرسول الكريم أبدا االغتياب،      . تسـبب ذلك أحيانا في تلويثǊ     كـان ي  
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       Ǌقول أي   من  ولقـد منع من يقوم بزيارت   Ɛيفضل    عنشيء سي Ǌألن Ǌأصحاب 
حرص سيدنا محمد دائما على أن يكون       . دائمـا التفكيـر بكـل خير للجميع       

الـبادƏ بتحـية أصدقائǊ ومصافحة أيديهم، كما كان يدعوهم أحيانا باألسماء        
كان سيدنا محمد   . يهم من أجل إشعارهم بالمودة التي يكنها لهم       لدالمفضـلة   

تعلق . خالص السيدة خديجة حتى بعد موتها     يتذكـر دائما وهو شديد التأثر إ      
زيـد العـبد الذي أعتقǊ الرسول الكريم كثيرا بǊ نظرا لحسن أخالقǊ، ولذا              

             Ǌفي وطن Ǌبين أهل ƫللعي ǉعن الذهاب مع والد Ǌومن . فضـل المكـوث مع
عـادات الرسول الكريم التƺاضي عن عيوب اǓخرين، فلم يكن حتى يشير            

الخطب العامة يلمح إلى كيفية التخلص من أي        إلـيها أبدا، ومع ذلك كان في        
             Ǌأو يحاول مراجعت Ǌيشير إلي Ǌوكان . عـيب خـاص بدون أن يشعر أحد أن

يمقت بشدة الكذب ويشمئز من الخداƳ، ولم يكن يوجǊ إلى أحد أي إنذار إذا              
 ةفعلى سبيل المثال عندما ترك رما     . تسـبب فـي أذǎ بسـيط أو حتى كبير         

عهم التي حددها لهم الرسول الكريم، ونتƝ عن ذلك السهام في غزوة أحد مواق
فقـدان أحـب وأعـز الرجال إلى سيدنا محمد وجرحǊ هو شخصيا لم يقدم               
هؤالء الجنود الذين هربوا من ساحة القتال إلى محاكمة عسكرية أو يعاقبهم،            

 نهم تجاوزوا حدودهم  إكمـا أنǊ لم يعنفهم، وكان كل ما فعلǊ هو أنǊ قال لهم              
Źقليال. 

ǊƪهƏأعدا Ʋالكريم م üامة الرسو: 

 حقا في   ا فريدŅ ئĄاتعتبـر شهامة الرسول الكريم حتى تجاǉ أعدائǊ شي         
يعتبر عبد اŸ بن أبي من ألد أعداء اإلسالم، وكان          . سـجالت تـاريخ العالم    

يقضـي أيامـǊ ولياليǊ من أجل تدبير المكائد واألذǎ لهذا الدين الجديد، كما              
ومع ذلك  . يƫ واليهود على سحق المسلمين    وصل بǊ األمر إلى تحريض قر     

بنǊ اعـندما توفى دعا الرسول الكريم اŸ تعالى ليƺفر لǊ ذنوبǊ، كما أعطى              
      ǉمـن أجل تكفين جسد Ǌألهل مكة   ا عام امنح الرسول الكريم عفو   . قميصـ 

الـذين قاموا بتعذيبǊ هو وأصحابǊ بصورة بشعة، ويمكن بسهولة تصور أي            
ولكن كانت  .  يعامل بها مثل هؤالء اǓثمين     معاملـة كـان أي منتصر سوف      

رحمـة سـيدنا محمـد بال حدود، فلقد عفا عن هؤالء الكافرين ونسى تماما        
ولقد كان يطلق سراح أسرǎ     . ثالثـين عامـا طويلة من االضطهاد والتƉمر       
قالت السيدة عائشة عن سيدنا     . الحـرب حتى لو بلƺوا أحيانا ستة آالف أسير        

ن إن أي شخص فعل في حقǊ أي سوء، ويمكن القول           مقط  نǊ لم يثأر    إمحمد  
هـناك بدون شك حاالت قليلة جدا ومتباعدة عن بعضها البعض عاقب فيها             
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ولكـن كانت جريمة كل هذǉ الحاالت الخيانة        . الرسـول الكـريم المذنبـين     
العظمـى، ولم يكن العفو عن مرتكبي هذǉ الجرائم الفظيعة سوف يؤدي إلى             

ؤالء المذنبين بدون معاقبة سوف يؤدي إلى       إصـالحهم، كمـا كـان ترك ه       
 الرسول  قطلم يعاقب   .  المسلمين واإلسالم  إيذاءتشـجيعهم على التسبب في      

   Ņأمل   إذا كان هناك     االكـريم أحـد Źاولو بسيط       Ƴالتسامح إلى رد ǎفي أن يؤد 
لجميع على قدم   لفلقد منح سيدنا محمد عفوǉ      . هـؤالء المذنبـين أو تقويمهم     

 من التابعين لمذاهب أخرǎ مثل اليهود مانـوا مسلمين أ كأالمسـاواة سـواء    
 .والمسيحيين والوثنيين

Ʋدالة المتساوية للجميƴال: 

يعتبر سيدنا محمد من أعدل خلق اŸ، ولقد تميز بعدلǊ الشديد عند             
كانوا أتطبـيق العدالـة، فلقد كان يحكم على الجميع على قدم المساواة سواء             

شتهر كثيرا حتى قبل    اكما  . أعداءأم  قاء  غيـر مسلمين، وأصد    أم   مسـلمين 
عتاد الجميع الذهاب إليǊ من انزول الوحي عليǊ بالنزاهة والصدق واألمانة، و

فلقد كان الجميع في المدينة سواء      . أجـل تسـوية الخالفات التي تنشأ بينهم       
وعلى الرغم من الحقد    .  الـيهود يقـبلون تحكيمǊ في خالفاتهم       من أ والوثنـي 

كان يكنǊ اليهود لǘسالم فعندما وقع مرة خالف بين يهودي          المتأصـل الذي    
 في  اصدر حكمŅ أ، ف اومسـلم ذهـبا إلى سيدنا محمد من أجل االستماƳ إليهم          

صالح اليهودي على الرغم من أن مثل هذا الحكم من المحتمل أن يؤدي إلى              
           Ǌمع اليهودي عن Ƴولقد . تخلي المسلمين أو حتى كل قبيلة هذا المسلم المتناز

كـان ذلـك لو حدث سوف يتسبب في خسارة كبيرة لǘسالم في هذǉ الفترة               
 يعتبر ان سيدنا محمدŅإالصـعبة والحـرجة جـدا، لذا يمكن القول باختصار         

 الŮِذيَن آَمنſواƅ كſونſواƅ قŽوŊاِميَن ِللǊِƃ شſَهَداء      َيا أćيŋَها : "تجسـيد لǔيـة القرآنية التالية     
    Ůـِرَمنńَيج Žـِط َوالńِقسƅِبال     Ůالćى أŽَعل ĆمńوŽق ŃنƉŽـنŽش ńمſك      ǎَوƅقŮِللت Ńَربƅقćَو أŃه ƅواſِدلńاع ƅواſِدلńعŽت

ƅواſقŮونَ      َواتſَملńعŽِبَما ت ņِبيرŽخ Ǌَƃالل Ŋِإن Ǌَƃحذر الرسول الكريم   ). ٨ : ٥القرآن،  " (.الل
ابنتǊ فاطمة من أن أعمالها فقط هي التي سوف تنفعها يوم القيامة، وأنها إذا              

ولقد أعلن عالنية   .  خطأ فسوف تحاسب عليǊ مثل أي مسلم آخر        فعلـت أي  
إذا : "وهـو علـى فراƫ الموت قبل أن يلفظ أنفاسǊ األخيرة الحديث التالي              

وإذا كنت تسببت في أذǎ     . كـنت مدينا ألي شخص بأي شيء فليطالب بذلك        
 ". أحد فليثأر مني

 



١٧٢ محمد النبيÛ صلى اهللا عليه وسلم

 :تواƲƮ الرسوü الكريم

ي المقام األعلى أثناء تعاملǊ مع      لم يكن الرسول الكريم يضع نفسǊ ف       
ولقد حدث مرة  . اǓخـرين، فلقـد كان يتصرف دائما مثل أي شخص عادي          
 منǊ سيدنا   قترضوهـو في المدينة أن حضر إليǊ أحد اليهود الذي كان قد ا            

محمـد بعـض الـنقود، وخاطبǊ هذا اليهودي على الرغم من مكانتǊ كملك              
فلقد قال للرسول الكريم    . بǊ بديونǊ للمدينة بخشونة وبطريقة مهينة وهو يطال     

  Ǌعلى  ون عندما تحصل  مينك أبدا دَ  ون، يا بني هاشم، ال تعيد     مأنت: "وهـو يوبخ 
ولقد غضب عمر بن الخطاب كثيرا من عجرفة هذا         ". شيء من شخص آخر   

يا : "لǊ   الـيهودي وأراد البطƫ بǊ، ولكن عنفǊ سيدنا محمد على ذلك وقال           
نا نحن االثنين، أنا المدين ألني يجب أن أرد         عمر، كان األجدر بك أن تنصح     

 المال الذي كنت في حاجة إليǊ،       يقراضإلالـدين وأقر بفضل هذا اليهودي       
ثم دفع لليهودي أكثر    ". وهو الدائن ألنǊ يجب أن يطالب بحقوقǊ بطريقة الئقة        

مـن قـيمة الـدين الذي كان عليǊ، فتأثر اليهودي من مدǎ عدالة وإنصاف               
 .واعتنق اإلسالمالرسول الكريم 

        Ǌتواضع ǎتثبت مد ǎكان سيدنا محمد في     :وهـناك مناسـبة أخر 
الƺابـة مـع أصحابǊ، ثم حان وقت إعداد الطعام، فتم توزيع عمل على كل               

وهكذا شارك  . فرد، فذهب بنفسǊ من أجل الحصول على حطب إلشعال النار         
كما . ويةفـي العمل مثل أي رجل عادي على الرغم من مكانتǊ الدينية والدني   

كان الرسول الكريم يطبق نفس مبدأ المساواة في معاملتǊ مع الخادمين، ولقد            
       Ǌأنس خادم Ǌلم يقم ولو          إقـال عـن Ǌخالل عشر سنوات قضاها في خدمت Ǌن

  Ǌعلى أخطائهم،    قطفلم يكن الرسول الكريم يوبخ      . لمرة واحدة بتعنيف Ǌخادمي 
      Ǌقطكمـا لم يترك لدي Ņفبمجرد أن يصبح عبد    . ية في ذل الرق والعبود    ا أحد

 طوال فترة حياتǊ أي     قطملك يمينǊ يطلق سراحǊ على الفور، كما لم يضرب          
 .خادم أو امرأة

ǅوالمحتاجي ƅراƾƻالكريم على ال üف الرسوƯع: 

من المسجل عن سيدنا محمد أنǊ لم يتسبب أبدا في إحباط أي إنسان              
Ǌ رفضا تاما، فهو    معـدم، وحتى لو لم يكن معǊ أي نقود ال يقوم برفض طلب            

يفضل االنتظار أمال في أنǊ ربما يحصل على أي شيء ويستطيع سد حاجة             
ومن عادتǊ إعطاء من يسألǊ حتى لو ضحى براحتǊ هو، فلقد           . هذا المسكين 

 قططعام الجائع حتى لو ظل هو بال طعام، كما لم يحتفظ إلكان على استعداد 
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   Ǌالموت بتوزيع كل     قام الرسول الكريم وهو ع    . بأي نقود في حوزت ƫلى فرا
كما كان قلبǊ   . مـا كـان في حوزتǊ في المنزل في ذلك الوقت على الفقراء            

            Ÿغير اإلنسان التي خلقها ا ǎيفيض رأفة ورحمة حتى على الكائنات األخر
تعالـى، وكان يحب أن يحكى قصة الرجل الذي سحب ماء من بئر من أجل               

نǊ يدل على إشفاقǊ على هذا       عطƫ كلب ودخل الجنة على هذا العمل أل        ري
كما أشار ذات مرة إلى امرأة ماتت وتم معاقبتها على ما           . المخلـوق البائس  

و شراب وبذلك   أفعلتǊ في قطتها، فلقد ربطتها وتركتها جائعة بدون أي طعام           
كما كان منذ بداية    . ارتكـبت جـريمة شنيعة في حق هذا المخلوق الضعيف         

م والمحتاجين، ويحب أن يردد في أحوال       حـياتǊ يعطف على األرامل واأليتا     
ويشير بƎصبعيǊ السبابة   " أنـا وكافـل اليتـيم كهاتين في الجنة          : " كثيـرة 

يـوجد في القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى الرحمة باأليتام           . والوسـطى 
.  الƅَيِتيمَ فŽذŽِلَك الŮِذي َيدŋƳŃ  . أćَرأćيńتŽ الŮِذي يŃكŽذŰبŃ ِبالدŎينِ   : "والضـعفاء والمحتاجين    

كان الرسول  ). ٣ – ١ : ١٠٧القرآن،  " (.َولŽـا َيحŃـضŋ َعلŽى طŽَعاِم الƅِمسńِكينِ      
الكريم يستطيع أن يتحمل هو بهدوء وصبر أبشع كارثة، إال أن قلبǊ لم يكن              

ولذا وقف دائما إلى جانب المظلومين . ع تحمل أقل ألم يصيب اǓخرينييستط
ق المرأة من الرجل والعبد من سيدǉ       وعمـل دائمـا على الحصول على حقو       

 . والتابع من الحاكم والرعية من الملك

كـان سـيدنا محمـد يحـب بشدة األطفال، كما كان يحب مداعبة          
ولم يكن يكل من    . في طريقǊ وهو سائر   ومالطفـة األطفـال الـذين يقابلهم        

تǊ مصاحبة  ازيـارة المرضـى من أجل السؤال عنهم ومواساتهم، ومن عاد          
 .الجنازات

 :Ɔداب حسǅ الƮياƺة التي تحلى بǊا الرسوü الكريم

          Ǌفمن عادات ،Ǌالشديد لحسن ضيافة زائري Ǌتميز الرسول الكريم بحب
            Ǌحتى لو تسبب ذلك في مشاكل ل Ƴعلى قدر المستطا Ǌوإذا . إكـرام ضيوف

حدث وحضر إليǊ عدد كبير جدا من الضيوف بحيث ال يتسع منزلǊ إليوائهم             
 وبالتالي  ا شديدŅ اادة على أصحابǊ الذين يكنون لǊ حبŌ      كـان يـوزƳ العدد الزي     

ولقد كان هؤالء األصحاب أحيانا يقدمون      . يكـرمون ضيافة هؤالء الزائرين    
 .لهم كل ما لديهم من طعام وال يتركون ألنفسهم أي شيء
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 :دماƙة خلƼ الرسوü الكريم

في حياتǊ بأسلوب جارح، ولم يلفظ      قط  لـم يتحدث الرسول الكريم       
قـا بـأي كلمـة قاسية، كما حرم على اǓخرين أيضا استخدام األسلوب              مطل

وعـندما كان يحب تحذير اǓخرين كان يفعل ذلك         . الخشـن فـي الـتحدث     
: كان اليهود يخاطبون سيدنا محمد بهذǉ الكلمات      . بأسـلوب لطـيف ورقيق    

، وعندما سمعت السيدة عائشة بذلك      "السالم عليكم "بدال من   " السـام علـيكم   "
شدة وحزنت على حال الرسول الكريم ومن ثم دعت عليهم بهذǉ           غضـبت ب  
، ولكن لم يوافق سيدنا محمد على ما فعلت،         " عليهم اللهـم اقضِ  : "الدعـوة   

Ǌتعالى يحب الرفق في األمر كل Ÿوقال لها إن ا. 

 :أمانة الرسوü الكريم

شـتهر الرسـول الكـريم في كل أنحاء الجزيرة العربية بأمانتǊ            ا 
   Ǌولذلك لقب بالصادق األمين    واسـتقامت ،Ǌاللدود   اولقد  . وصدق ǉعترف عدو

، ولكنǊ يرǎ أن الرسالة     "كاذب"صفة  ع أن يطلق عليǊ     يأنǊ ال يستط  بأبو جهل   
كما شهد النضر بن الحارث باستقامتǊ في       . التـي جـاء بهـا غير صحيحة       

    Ǌلقد كان محمد فيكم غالما حدثا، وكان أصدقكم حديثا،         : " حضـور أصحاب
كـم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيǊ الشيب، وجاءكم بما جاءكم بǊ             وأعظم

كان سيدنا محمد إذا    ". ال واŸ ما هو بساحر      . مـن رسـالة، قلتم أنǊ ساحر      
             Ǌوعلى . تعهد بكلمة يفي بها تحت أي ظروف حتى لو تسبب ذلك في محنة ل

ي سـبيل المـثال تعهد سيدنا محمد وفقا لصلح الحديبية أن يرد إلى قريƫ أ              
التزم الرسول  . مسـلم يأتيǊ من أهل مكة من أجل التماس المأوǎ في المدينة           

الكـريم بكـل بنود هذا الصلح تماما تحت كل الظروف التي مرت بǊ، مما               
تسـبب فـي بعـض األحيان في إراقة دماء بعض من المخلصين جدا من               

د عاƫ   للطهارة والتقوǎ، فلق   ا رائعŅ اويعتبر الرسول الكريم نموذجŅ   . المسلمين
 أحـياة نقية جدا وهو أعزب حتى سن الخامسة والعشرين، ولم يستطع أسو            

 .الذين انتقدوǉ اإلشارة إلى شائبة ولو بسيطة في أخالقǊ النظيفة

 :عƻو الرسوü الكريم

تعتبـر مقـدرة الرسـول الكريم على العفو عن أعدائǊ من أعظم              
د مظاهر رائعة   الصـفات التي تحلى بها، وإذا درسنا تاريخ حياتǊ فسوف نج          

 بذلك كما جاء في     اأمر القرآن الكريم سيدنا محمدŅ    . لهـذǉ المقـدرة العظيمة    
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٧القرآن،  " (.خſِذ الƅَعفƅَو َوأċمŃرń ِبالƅعŃرńِف َوأćعńِرضń َعِن الƅَجاِهِلينَ      : "اǓيات التالية   
إن اŸ أمرك أن تعفو عمن      : "لǊ جبريل هذǉ اǓيات    ولقـد شـرح   ). ١٩٩: 

حافظ الرسول الكريم تماما    ". ن حرمك، وتصل من قطعك    ظلمك، وتعطي م  
لǊ، كما نفذǉ بالحرف الواحد حتى في أحرج المواقف          علـى أمـر اŸ تعالى     

  Ǌفعندما جرح في غزوة أحد ووقع على األرض من شدة األلم           . التي مرت ب
طلب منǊ أحد أصحابǊ مناشدة اŸ تعالى إنزال غضبǊ على أعدائǊ، ولكن قال 

لم أرسل لعنة للجنس البشري، ولكن لدعوة الناس للخير         : "لǊ كريمالرسول ال 
ومن أمثلة عفو سيدنا محمد عن      ".  أمتي فانهم ال يعلمون      اللهم اهدِ . والرحمة

ǉ حول عنقǊ من ءالناس أن أحد البدو أوقعǊ على األرض ذات مرة، ولف ردا
عليǊ رد  تاذا ال   ثم سألǊ أحد المسلمين لم    . لǊ شيئا  أجل تعذيبǊ، ولكنǊ لم يفعل    

. اإلساءة بنفس الطريقة، فرد عليǊ بأن الرسول الكريم ال يرد أبدا الشر بالشر            
ظهر حقا مدǎ عفو النبي الكريم أثناء فتح مكة، ويعتبر ما فعلǊ مع أهل مكة               

ـ  حدثت محاوالت عديدة من أجل     . لǊ مثيل في تاريخ العالم كلǊ     س   لي ئĄايـش
لى حياة الرسول الكريم، ولكنǊ على      استئصـال اإلسـالم تمامـا والقضاء ع       

      Ńالـرغم من كل ذلك لم ي         ſالجرائم البشعة كما لم يل ǉم شر ولو بكلمة واحدة لهذ
 سفيان عدو المسلمين اللدود،     ي لكل من أب    كامالŹ اولقد منح عفوŅ  . مـرتكبيها 

            Ǌمن أجل القضاء على اإلسالم والمسلمين، وزوجت Ǌوالذي فعل كل ما يمكن
 . عندما قامت بتشويǊ جثة حمزةا وحشيŌ عمالŹهند التي ارتكبت

 :حياƅ الرسوü الكريم

             Ǌالشديد، فلقد كان الحياء بالنسبة ل Ǌتميـز الرسـول الكريم بحيائ
 Ņالحكيمة           اجـزء Ǌمن تعاليم اإلسالم، ويشير القرآن الكريم إلى ذلك في آيات  .

نǊ لم  كـان الرسول الكريم في بعض األحيان يتألم بسبب جهل اǓخرين، ولك           
       Ǌبأي كلمة تعبر عن استيائ ǉولقد جاء في القرآن الكريم ما يدل       . يكـن يتفو

). ٥٣ : ٣٣القرآن،  " (...ِإنŊ ذŽِلكſمń كŽاَن يŃؤċِذي النŮِبيŊ فŽَيسńتŽحńِيي ِمنكſمń      : "على ذلك 
 أحد عن إهمالǊ بطريقة مباشرة، ولكنǊ كان        قط نهي لـم يحاول سيدنا محمد      
 .ريقة عامةيعبر عما ال يعجبǊ بط

رتكبǊ اومع ذلك كان يوجǊ على الفور أي شخص إلى الخطأ الذي             
 موت ابنǊ إبراهيم كسوف كامل      عندولقد حدث   . إذا تعلق األمر بأمور الدين    

. للشمس، فاعتبرǉ ضعفاء اإليمان من المسلمين أنǊ عالمة على حداد سماوي          
تقدات الخرافية،  ن في هذǉ المع   يولم يرغب الرسول الكريم في اعتقاد المسلم      



١٧٦ محمد النبيÛ صلى اهللا عليه وسلم

              Ǌاولـذا ألقى على الفور خطبة وشرح للجميع أن الخسوف ال عالقة لŹإطالق 
 .بموت أحد

Ʋالكريم على الجمي üف الرسوƯع: 

تميـز الرسول الكريم برقة قلبǊ وحنانǊ الشديد على الجميع، وكان            
قلـبǊ يـتألم بشـدة من فساد حالة الناس، ولقد أشار القرآن الكريم لذلك في                

كان ). ٣ : ٢٦القرآن، " (.لŽَعلŮَك َباِخعņ نŮفƅَسَك أćلŮا َيكſونſوا مŃؤċِمِنيَن: "ات التاليةاǓي
سـيدنا محمد يهتم كثيرا بسعادة التابعين لǊ ويدعو لهم دائما اŸ تعالى، كما              

هذǉ في  كـان يصور البلية التي سوف تقع عليهم في األيام التالية، ويواسيهم             
 تذكر أي معروف يقدمǊ إليǊ أحد وتقديم هدايا دائما          تǊاومـن عاد  . الكارثـة 

انتظر سيدنا محمد بنفسǊ الوفد الذي      . ألقـارب السـيدة خديجـة في ذكراها       
حضر إلى المدينة بتفويض من النجاشي ملك الحبشة على الرغم من عرض            

ولقد قال ألصحابǊ في    . أصحابǊ القيام بكل الخدمات التي يحب أن يقدمها لهم        
نǊ يفضل أن يقوم هو بنفسǊ بخدمة هذا الوفد ألنهم قد منحوا من             إ هذا المقام 

عندما تم أسر ابنة حاتم طيء      . قبل أصحابǊ المنفيين من مكة المأوǎ واألمان      
 الƺزوات قرر الرسول الكريم إطالق سراح ابنة هذا         ǎحدإضمن آخرين في    

ن الـرجل الكـريم، وبناء على ذلك تم إطالق سراح كل األسرǎ اǓخرين م             
 .أجلها

ǅخريǒالكريم ل üاحترام الرسو: 

 مكانوا متقدمين في السن أ    أهـتم الرسـول الكريم بالجميع سواء        ا 
 Ņبالرضاعة، ويبسط           اشـباب Ǌبالرضاعة وأخت Ǌكما كان يقف عند ظهور أم ،

حترم سيدنا محمد كل بناتǊ بالتساوي،      ا. عـباءتǊ مـن أجـل الجلوس عليها       
. ǎ تعاليمǊ العديدة التي كان يرددها دائما      إحد" احترم أطفالك "وتعتبـر جملة    

الجنة تحت أقدام   "كمـا كان يأمر الجميع باحترام األمومة كثيرا ويقول دائما           
 ".األمهات

 :ƪجاعة الرسوü الكريم

تميـز الرسول الكريم بتواضعǊ الشديد وحلمǊ الكبير، كما اتصف           
ن أعدائǊ،  فلم يحس ولو للحظة واحدة بخوف م      . أيضا بجراءة أشجع الرجال   

وحتى عندما كانت تدبر لǊ المكائد في مكة من أجل القضاء على حياتǊ كان              



١٧٧ أخƼǘ الرسوü الكريم السامية

        Ǌولقد طلب سيدنا محمد من     . يعمـل بجسارة ليال ونهارا من أجل نشر دعوت
كـل أصحابǊ الهجرة من مكة وظل هو تقريبا بمفردǉ في وسط أعدائǊ بدون              

ƫ أثر أقدامǊ   أن يـتملكǊ الفـزƳ والخـوف على حياتǊ، وعندما تتبعت قري           
ووصـلوا إلى باب غار ثور لم يعرف قلبǊ في هذǉ اللحظة الحرجة جدا أي               

عندما وقع كل جيƫ    ". ال تحزن "وقـال لصاحبǊ من أجل مواساتǊ       . خـوف 
المسـلمين في فخ في ساحة القتال أثناء غزوة أحد نادǎ بأعلى صوتǊ على              

لك بصرف  جيشǊ من أجل استجماƳ الجنود المضطربة قواهم مرة أخرǎ، وذ         
كما . النظر عن كل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها من جراء هذا العمل            

تقـدم وحدǉ ببسالة في مناسبة أخرǎ نحو جيƫ األعداء عندما فرت صفوف             
       Ćالمسـلمين وأخذ يصيح بصوت عال ƫالنبي ال كذب أنا ابن عبد      أنا  : "جـي

دينة عندما  ولقد كان الرسول الكريم أول من استطلع ضواحي الم        ". المطلـب 
هجم أثناء إحدǎ   . ن ذات ليلة في احتمال إغارة األعداء عليهم       وشـك المسلم  

الرحالت  أحد األعداء على سيدنا محمد بينما كان يستريح تحت ظل شجرة،             
، "ع إنقاذك اليوم من يدي    يمن يستط : " هذا العدو سيفǊ وصاح فيǊ     اسـتل ثـم   

 ومن الƺريب جدا أن     ".اŸ تعالى : "فأجـاب سـيدنا محمد بدون أدنى خوف         
             Ǌالرسول الكريم وسأل ǉبعد ذلك مباشرة، فأخذ Ǌسيف هذا العدو وقع من يدي

Ǌنفس السؤال وهو في شدة التواضع، ثم أطلق سراح. 

 :ƽدرƔ الرسوü الكريم على الƙباƺ Ɩي جميƲ المواƽف

 سواء التي   ،إن السـيرة الذاتية للرسول الكريم صلى اŸ عليǊ وسلم          
 تشير بƎعجاب إلى ثباتǊ الرائع وإخالصǊ       ، األعداء ماألصدقاء أ قـام بكتابتها    

 نوƳ من   ي بأ قطفلم يحس الرسول الكريم     . الشديد عند حدوث أفظع الكوارث    
انتصار ب إيمانǊ الشديد ولو للحظة واحدة       قطأنواƳ اليأس والقنوط، ولم يهتز      

تحيط بǊ  كلمة الحق في النهاية على الرغم من المعارضة الشديدة التي كانت            
ولم تستطع أشد   .  وعلى الرغم من تعرضǊ للظلم الفادح      ،دائما من كل جانب   

عواصـف األذǎ والمحـن واالضطهاد تحريكǊ ولو لخطوة من مكانǊ، ولقد            
                 Ÿ من قوة ثم يترك النتيجة Ÿا ǉبكل ما أعطا Ǌكـان يفعـل أفضل ما يمكن

     Ǌأو يث    . تعالى هو الذي يحددها وفقا لرحمت Ǌأي    ولم يكن يحبط Ǌبط من عزم
تƺيرات غير متوقعة تحدث لǊ، فلقد ذهب في اليوم التالي مباشرة بعد الكارثة             

ويمكن القول  . البشـعة التـي حـدثت في غزوة أحد لمطاردة جيƫ األعداء           
ن قلـب الرسول الكريم كان دائما تحت أكثر الظروف صعوبة           إباختصـار   

 .بعيدǉ اقتناƳ ثابت بانتصار كلمة الحق على المدǎ الؤيمل



 الفصل الحادي عشر
ƞالكريم كمصل üالرسو Ɩالتي ميز Ɩاƻم الصǉأ 

 
 ".َوَما أćرńَسلƅنŽاَك ِإلŮا َرحńَمةŹ لŰلƅَعالŽِميَن"

        ١٠٧ : ٢١ 
 

 :أنجƞ رسوƺ üي الƴالم كله

ظهـر علـى هذا الكوكب منذ بدء الحضارة اإلنسانية في عصور             
، وآخر هؤالء الرسل هو     مختلفة وأماكن عديدة العديد من الرسل والمصلحين      

وأحب أن أشير في هذا المقام      ). صلى اŸ عليǊ وسلم   (الرسول الكريم محمد    
إلـى بعـض النقاط القليلة والهامة جدا والتي تميزت بها فترة حكمǊ، ويأتي              
على رأس هذǉ النقاط النجاح المدهƫ الذي حققǊ في مهمتǊ، هذا النجاح الذي             

وال نحتاج  .  األعداء على قدم المساواة    م أ عترف بǊ الجميع سواء األصدقاء    ا
الطبعة (هـنا إال أن نشير إلى جملة واحدة جاءت في الموسوعة البريطانية             

لكي  "القرآن"في الجزء الخاص بالمقالة التي كتبت حول        ) ةالحاديـة عشـر   
يعتبر محمد أنجح رسول بعث في هذا العالم        : "نثـبت حقـيقة هـذا الكالم        

 ا من المصلحين شعبǊ غارقŹ     أيō قطůلم يجد   ". ات الدينية بالمقارنة بكل الشخصي  
     Ǌفلقد كانوا يجهلون . فـي الظالم مثلما وجد سيدنا محمد العرب عندما تم بعث

. تماما كل المبادƏ الصحيحة للدين وللحياة المدنية والسياسية على حد سواء          
       Ćولم تكن ل        كمـا لم يكن لديهم أي فن راق ،Ǌهم أي   أو علم متقدم يفتخرون ب

 عن الحياة   ئĄاكما كانوا ال يعلمون شي    . تعـامالت مـع بقـية العالم الخارجي       
االجتماعـية، فلقد كانت كل قبيلة تشكل وحدة مستقلة بذاتها وعلى االستعداد            

حاولت الديانة اليهودية في ذلك الوقت كل ما في         . دائمـا للقتال مع اǓخرين    
فشلت أيضا الديانة   اسـتطاعتها مـن أجـل إصالحهم ولكن بدون جدوǎ، و          

أما الحركة الحنيفية التي ظهرت في الجزيرة       . المسيحية في محاوالت مماثلة   
العـربية فـي ذلـك الوقت وشكلت موجة ضعيفة من أجل إصالح الوضع              
المخـزي الذي كان سائدا بين العرب فلقد أصابها الفشل مثل الحركات التي             

ولذا بعث اŸ   . مع العربي سبقتها، وماتت بدون أن تترك أي تأثير على المجت        
             Ƴتعالـى الرسـول الكريم من أجل إصالح هذا الشعب الضائع، ولقد استطا
سـيدنا محمـد فـي خـالل سنوات قليلة القضاء تماما على الفساد الديني               
واألخالقي واالجتماعي الذي كان سائدا لمدة طويلة جدا في الجزيرة العربية،           



ƞالكريم كمصل üالرسو Ɩالتي ميز Ɩاƻم الصǉ١٧٩ أ

التوحدي مكان  اء على ذلك استبدل     وبن. وهكذا غير األوضاƳ تƺييرا صارخا    
 حال هؤالء   تكـل األشكال الخسيسة من الوثنية والمعتقدات الخرافية، وتبدل        

األطفـال الهمجيين الذين كانوا يعيشون في الصحراء، وأصبح لديهم حماس           
شـديد إلعالء كلمة الحق، ومن ثم حملوا رسالة اŸ تعالى إلى أبعد جزء في               

ن اŸ تعالى بطريقة أفضل من التي يتعبد بها         والمؤمنولقد عبد هؤالء    . العالم
            Ʒأكثر الزاهدين والناسكين، وذلك ألنهم لم يعتزلوا العالم تماما من أجل التفر

فلقد كانوا بمجرد سماعهم صوت المؤذن أثناء انشƺالهم بأمورهم         . للعبادة فقط 
         Ÿ تعالى اليومـية يتركون أعمالهم الدنيوية ويركعون جميعا بتواضع طاعة  .

وهكذا على  . كمـا كانـوا يقضون ليلهم أيضا في أغلب األحيان في العبادة           
الـرغم مـن أنهـم كانوا يعيشون في هذا العالم، فلم يصبحوا جزء من هذا                

ن إلى أعلى درجات اإليمان     ووبـناء على ذلك وصل هؤالء المؤمن      . العـالم 
 .  هم إال نادران في صومعتون وهم منعزلووالتقوǎ التي لم يصل إليها الناسك

وفـي حين أن هؤالء المؤمنين قد وصلوا إلى أعلى درجات السمو             
الروحـي فـƎن إنجـازاتهم الدنيوية لم تكن أقل عظمة، فلقد احتلوا مركزا              

كما تالشت أمامهم مثل الثلƝ الذي      . مـرموقا وسط أعظم الفاتحين في العالم      
لسيطرة فقط على   ن ا وولم يستطع هؤالء المؤمن   . يذوب إمبراطوريات عظيمة  

واسعة، ولكنهم عملوا أيضا على تطوير فن إدارة شؤون         البعـض األراضي    
 عشر قرنا   يالدولـة مما أدǎ إلى استطاعتهم المحافظة على قوتهم لمدة اثن          

نهم وصلوا  إويمكن القول باختصار    . على الرغم من إهمال األجيال األخيرة     
كما استطاعوا أيضا   . إلـى أعلـى درجات الرقي األخالقي والنجاح المادي        
ن النهوض  ين االتجاه يباإلضـافة إلـى هذǉ اإلنجازات التي حققوها في هذ         

بمخـتلف فروƳ العلوم مما أدǎ إلى تنوير العالم كلǊ الذي كان في ظالم تام               
ويعتبر االنتهاء من كل هذǉ اإلنجازات في غضون عشرين         . فـي ذلك الحين   

حا للجميع أن تعاليم الرسول     وهكذا أصبح واض  . عامـا ما يثير الدهشة حقا     
الكـريم كانـت شـاملة، وتـم إعدادها بشكل يؤدي إلى تنمية قدرة الجنس               

 .البشري

ال يوجد أي مرض مزمن يصيب اإلنسان إال ولǊ عالج، فالطبيب            
ع معالجة معظم   يالماهر ليس من يدعى أنǊ من أعظم األطباء ولكنǊ من يستط          

وبالمثل فƎن أعظم المصلحين    . تاألمراض المستعصية ألكبر عدد من الحاال     
ع فعال القيام بأكبر قدر من      يلـيس مـن يدعـي أنǊ كذلك، ولكنǊ من يستط          



١٨٠ محمد النبيÛ صلى اهللا عليه وسلم

 وفقا لتقدير كل    اويعتبر هذا هو المعيار الذي جعل سيدنا محمدŅ       . اإلصالحات
 .شعوب العالم المتحضرة على رأس كل المصلحين اǓخرين

 :عالمية رسالة الرسوü الكريم

الة الرسول الكريم إلى تأكيد نظرية أنǊ من أعظم         تؤدي عالمية رس   
        Ǌفلقد اقتصرت رسالة كل    . المصـلحين الـروحانيين والرسـل في العالم كل

رسول قبلǊ على شعب خاص بǊ، كما بعث كل رسول من أجل هداية وتنوير              
قـوم أو بلد مستقل، وكانت عملية تطهير روح اإلنسان بدون شك مهمة كل              

أما بالنسبة لرسالة سيدنا محمد     . مة كانت محدودة دائما   منهم، إال أن هذǉ المه    
فلقـد كانـت من أجل العالم كلǊ ووصل نورǉ لكل بقعة في العالم، كما كان                

وفيما يلي بعض من آيات القرآن      .  بالنسبة لكل الناس   يŅامجـال عطفǊ متساو   
الكريم العديدة والتي تشير إلى أن الرسول الكريم كلف بالعمل على رفع شأن          

ـ  َوَما "). ١٠٧ : ٢١القرآن،  " (.وćََما أćرńَسلƅنŽاَك ِإلŮا َرحńَمةŹ لŰلƅَعالŽِمينَ    : "ل الناس ك
القرآن، " (.أćرńَسلƅنŽاَك ِإلŮا كŽافŮةŹ لŰلنŮاِس َبِشيرŅا َونŽِذيرŅا َولŽِكنŊ أćكƅثŽَر النŮاِس لŽا َيعńلŽمŃونَ          

قſلċ َيا أćيŋَها النŮاسŃ ِإنŰي     ). "١ : ٢٥قرآن،  ال" (ايرŅِذ نŽ يَنِمعالŽلƅ لِ وَنكſَيِل). "٢٨ : ٣٤
" .ِإنń هŃَو ِإالŮ ِذكƅرņ لŰلƅَعالŽِمينَ    ). "١٥٨: ٧رآن،  قال" (...َرسŃـولĈ اللǊِƃ ِإلŽيńكſمń َجِميعŅا    

 .)١٠٤ : ١٢القرآن، (

 مقسمة إلى العديد من األجزاء، ولقد       اكانـت البشـرية في وقت م       
 وطنها الخاص بها، وتعيƫ منعزلة تماما       كانـت كل أمة منƺلقة داخل حدود      

كمـا كانت وسائل االتصال محدودة جدا، ولذا لم يكن من           . عـن اǓخـرين   
المتوقع تحت هذǉ الظروف المعيشية حدوث أي نوƳ من النمو في المستقبل            

 ببيئتǊ المباشرة، كما كان اوذلك ألن هذا المستقبل كان محددŅ. المتوقع الفكري
وبالتالي كان من   . ة بالجزء الخاص بǊ في هذا النمو      كل شعب يقوم على حد    

حكمـة اŸ تعالى إرسال مصلح مستقل لكل شعب لكي يتكيف مع احتياجاتهم     
ن دورهم المحدد لهم،    ووظـروفهم الخاصة، ولقد لعب هؤالء الرسل المتعدد       

 اوكما كان نطاق مهمتهم محدودŅ    . وهو تطهير الشعوب التي بعثوا من أجلها      
كان بريق كل دعوة جديدة     . الروحية محدودة أيضا في مجالها    كانـت قوتهم    

يظـل متوهجا لفترة من الوقت، إال أنǊ ما يلبث أن يبدأ تدريجيا في الضعف               
وهكذا يصبح هناك حاجة لظهور قوة روحية ثانية من أجل          . حتى يخمد تماما  

وفي . إضاءة هذا العصر المظلم، ومن هنا حدث تعاقب مصلح وراء مصلح          
 العناية اإللهية أرادت إرسال الرسل لمختلف الشعوب من وقت Ǔخر           حين أن 
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من أجل إصالح الحالة الدينية للجنس البشري فلقد أدǎ ذلك إلى عدم معرفة             
عتقد االـناس بـبعض الرسـل اǓخرين الذين بعثوا في أماكن أخرǎ، ولذا              

ذلك وأدǎ  . بعضـهم أنهم هم فقط الذين اختارهم اŸ تعالى من أجل هدايتهم           
وا يعتقدون أن اŸ يتحيز لشعوب      أإلـى ظهور أفكار خاطئة لدǎ البعض وبد       

ومن ثم رأǎ اŸ تعالى     . معيـنة كمـا أدǎ إلى ظهور مجموعة من الفاسدين         
بعـث رسول عالمي وتفويضǊ برسالة لكل الجنس البشري، وذلك من أجل            
 إصـالح هـذا الشـعور بالتمييز العنصري، ومن أجل إزالة األضرار التي            

نشـأت بسبب الحواجز الجƺرافية واالجتماعية، ومن أجل دمƝ اإلنسانية في           
وكما كانت القوة الروحانية لهذا الرسول بدون حدود، كانت         . وحـدة واحدة  

أيضـا غير محددة بزمان معين، فهذǉ القوة سوف تحتفظ بفاعليتها حتى آخر             
. صلة األخيرة وهكذا انتهت هذǉ السلسلة من الرسل القوميين بهذǉ ال        . الزمان

، ينى، وذلك ألنǊ بعث لقوم محدد     عيسومن بين هؤالء الرسل القوميين سيدنا       
أرسلت للخراف الضالة من بني إسرائيل      : " ونشـير هنا إلى جملتǊ الشهيرة       

 األفق الديني   شرق في ثم حان الوقت المناسب لظهور شمس الروحانية لت       ".  
َوَما أćرńَسلƅنŽاَك  : "رسول الكريم   وذلـك من أجل إنارة العالم كلǊ وهكذا ظهر ال         

ظهر الرسول الكريم من أجل     ). ١٠٧ : ٢١القرآن،  " (.ِإلŮـا َرحńَمةŹ لŰلƅَعالŽِمينَ   
ويمكن تشبيǊ  . تحرير اإلنسانية من قيود الجهل والمعتقدات الخرافية والفساد       

ها ؤالرسل السابقين لسيدنا محمد بالعديد من المصابيح اإللهية التي يكفي ضو          
فقط لهذǉ الحجرة أو تلك، ومن ثم هناك حاجة إلى مصابيح مختلفة من أجل              

ولقد نشرت هذǉ المصابيح بريقها على      . المناطق الجƺرافية والقومية المتعددة   
، ولكن عندما   ةالمكان الذي حولها وأصبحت كل األشياء داخل نطاقها متوهج        

 على هذǉ   أشـرقت الشـمس على أرض الجزيرة العربية توقف الطلب ذاتيا          
ها يكفي  ؤفال يمكن أن يحل محل ضوء الشمس ضوء آخر، فضو         . المصابيح

 .إلنارة العالمين

ǎرƪالب Ƨالجن Ɣوحد: 

مـن البديهي عدم حدوث أي نوƳ من التقدم في أي عمل في الحياة          
إال إذا كـان هـناك دافع محدد وواضح أمامنا يعمل على حثنا إلى بذل أي                

سابقين يهتمون فقط بشعوبهم، وذلك ألنها      كان كل الرسل ال   . مجهـود ذاتـي   
 كان الرسول الكريم قد فعل      لوو. كانت المهمة المحددة التي أرسلوا من أجلها      

هتم فقط بمصلحة أهل الجزيرة العربية، وأصبح هذا        امـثل هؤالء الرسل، و    
           Ǌالوحيد في الحياة، لكان أحبط الهدف الرئيسي الذي بعث من أجل Ǌفلقد . هدف
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مل على التخلص من كل األضرار القومية والجƺرافية ووضع         كان عليǊ الع  
قـواعد الدين للعالمين ودمƝ كل المجتمعات المحتشدة في إخاء عالمي كامل            

ن من أجل توحيد األشخاص في      وولقـد كـافح الرسـل السابق      . ومـتجانس 
مجـتمعات، وهذا يعتبر في حد ذاتǊ خدمة عظيمة للبشرية، ولكن جاء الدين             

إذن فبينما  . جل دمƝ هذǉ الشعوب الصƺيرة في إخاء شامل       اإلسـالمي من أ   
ن الذين بعثوا قبل سيدنا محمد بأخالق طائفة ما، فƎن          واهـتم الرسـل الكثير    

رسـالة الرسـول الكريم تميزت بالدور األكبر وهو توطيد هذǉ المجموعات            
وبالتالي فƎن التميز الثالث الذي     . المتباعدة من الجنس البشري في إخاء واحد      

نفـرد بǊ الرسول الكريم يكمن في حقيقة أن الرسل اǓخرين بعثوا من أجل              ا
تعلـيم الناس سر الوحدة القومية والتقدم، بينما كان على سيدنا محمد إرساء             
الحقـيقة الكبيـرة للـوحدة األساسـية لكل الجنس البشري، ورسم الخطوط             

ولكن  - هذǉ أو تلك  لليس فقط    -زدهار  االالعريضـة التي يمكن من خاللها       
 .كل الجنس البشريل

 :تنمية الƯبيƴة البƪرية

ن مهمة كل من الرسل السابقين اقتصرت       إيمكـن القول مرة ثانية       
وبالتالي تقدم حياة كل من     . علـى إصالح جانب واحد من شخصية اإلنسان       

     Źالسلوك           هـؤالء الرسـل مـثال Ƴواحد من فرو Ƴفي فر Ǌيمكـن االقتداء ب 
ل الرسول الكريم على تنمية طبيعة اإلنسان ككل        ِماألخالقي لǘنسان، ولكن ع   

وإذا تتبعنا حياة سيدنا    . وعلـى إظهار وإصالح كل قدراتǊ الشخصية العديدة       
محمد فسوف نكتشف بوضوح كل مظاهر السلوك األخالقي للجنس البشري،          

وإذا أردنا الربط بين شريعة سيدنا      . فهـو يعتبـر لذلك قدوة حسنة لǘنسانية       
 بعدǉ فسوف نجد    والرسل اǓخرين الذين ظهروا سواء قبلǊ أ      موسى وشرائع   

ولكن اتحد في الرسول    . أنهـم يعتبـرون مثاال رائعا ولكن في ناحية واحدة         
فلقد . الكريم وحدǉ وبدرجة عالية جدا كل الفضائل التي تميز بها كل الرسل           

جمع سيدنا محمد بين شجاعة سيدنا موسى، وشدة حنان سيدنا هارون، وقيادة 
ـ  ، وصـبر سيدنا أيوب، وجسارة سيدنا داود، وعظمة سيدنا          وشـع يدنا ي س

يعتبر سيدنا موسى   . ، وتواضع سيدنا عيسى   َيىسـليمان، وبسـاطة سيدنا يح     
        Ņللقوة والمجد، االذي يعد أول رسول في سلسة الرسل من بني إسرائيل تجسيد 

         Ņالسلسلة تجسيد ǉلحلم،  للتواضع وا  اكما يعتبر سيدنا عيسى آخر الرسل في هذ
ويمكن . هذين الجانبين جميعا في شخصǊ    أمـا الرسـول الكريم فهو تجسيد ل       

 ا أو شعاعŅ  ا واحدŅ ا فقط نورŅ  أشعتن كل شخصية بارزة روحانية      إالقول هكذا   
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مـن الـنور في اتجاǉ واحد، أما سيدنا محمد فلقد كان المركز الذي يتم من                
ميزة الرابعة التي   خاللـǊ إرسال هذǉ األشعة في كل االتجاهات، وهذǉ هي ال          

 .انفرد بها

Ɩالمجاال üي كƺ ƲƏالرا Ɲالنجا: 

           Ǌأما الميزة الخامسة التي انفرد بها الرسول الكريم فهي أن إنجازات
غطـت كـل مجـاالت ونواحـي الجنس البشري بينما كانت إنجازات كل              

فƎذا كان على سبيل المثال يكمن      . الشخصـيات العظيمة مقيدة بمجال محدد     
 أعظم من   ادعاء أنǊ حقق نجاحŅ   اع  يالح شعب فاسد، فمن يستط    النجاح في إص  

الـذي حققǊ شخص نهض بأمة غارقة في الفساد مثلما كان العرب، وجعلهم             
وإذا كان النجاح يكمن في اتحاد العناصر ! Þحاملي مشعل الحضارة والمعرفة

المنقسمة لمجتمع في عنصر واحد متناغم، فمن استطاƳ الحصول على لقب           
الذي حصل عليǊ سيدنا محمد عندما نجح في العمل على وحدة           أفضـل من    

شعوب مثل العرب الذين كانوا يشكلون قبائل محبة لسفك الدماء وبينهم عداء            
عندما ظهر الرسول الكريم في الجزيرة العربية       ! Þدم يمتد من جيل إلى آخر     

             Ƴاستطا Ǌكـان العـرب مثل رمال الصحراء متناثرين في كل مكان، ولكن
 العالقة بينهم وجعلهم وحدة كاملة راسخة، ومنحهم قوة كبيرة جعلتهم           توطيد

وإذا كان  . يسـتطيعون الصـمود أمام هجمات أقوǎ إمبراطوريات العصر        
               ǉتعالى على األرض، فحتى في هذ Ÿالـنجاح يـتوقف علـى إقامة مملكة ا

فلقد استطاƳ  . الـنقطة اسـتطاƳ الرسول الكريم تحقيق نجاح منقطع النظير         
اء تماما على الوثنية والشرك باŸ في الجزيرة العربية، وأضاءها بنور           القض

وإذا كان النجاح يكمن في نشر األخالق الحميدة، فمن ذا          . اإليمان باŸ تعالى  
 مالـذي وصل إلى هذǉ المنزلة العالية واعترف بǊ الجميع، سواء األصدقاء أ            

جع إلى المقدرة على    وإذا كان النجاح ير   ! Þاألعـداء، بأنـǊ الصادق األمين     
 ال يوجد في تاريخ العالم إنسان مثل        ، فمـن المؤكد أنǊ    إخضـاƳ اǓخـرين   

الرسـول الكـريم، فلقد استطاƳ التحول من يتيم بائس إلى فاتح وملك عظيم              
ن قرنا أمام كل محاوالت العالم      يوأقام إمبراطورية كبيرة صمدت طوال ثالث     

رة الفعالة التي يتميز بها الزعيم      وإذا كانت الشخصية المؤث   . من أجل تدميرها  
هـي المعيار لنجاح الشخص، فƎن اسم الرسول الكريم حتى يومنا هذا يؤثر             

ة مليون شخص ينتشرون في كل أنحاء العالم، وهم يرتبطون معا           مائفي أربع 
برباط وثيق من اإلخاء والمحبة بƺض النظر عن لونهم أو طبقتهم أو موقعهم             

 .الجƺرافي
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 :ü الكريم ببيƏتهمدى تƙƉر الرسو

تكمن الميزة السادسة التي انفرد بها الرسول الكريم في أنǊ لم يتأثر            
  Ǌن الحالة السائدة في المجتمع في الواقع هي التي تتسبب    . بالبيئة المحيطة بƎف

 الناس بوجǊ عام إلى     وعلى سبيل المثال كلما حنŊ    . فـي وجود إنسان عظيم    
   Ůيبية تحتƺير       م ظهور فيلسوف  الحقـيقة الƺال Ƴوإذا حدث ميل شديد إلخضا ،
ن والشعراء  ووهكذا يبرز بطريقة مماثلة للوجود المعلم     . يتحـتم مـولد فاتح    

ن في شتى فروƳ األنشطة اإلنسانية كنتيجة       ون واألشخاص البارز  ووالـنحات 
للمـناƢ الفعلي السائد في المجتمع وذلك عندما يحدث طلب عام إلتمام شيء             

 في أنفسهم الروح التي تخترق العصر، وبمعنى        ويجسد هؤالء الزعماء  . هام
ختلف الوضع بالنسبة   اولكن  . آخر فƎنهم يظهرون في الطريق العادي للتطور      

للرسـول الكـريم، فلقد كان عليǊ مواجهة وتحمل المعارضة المباشرة لحالة            
المجـتمع العربي في ذلك الحين، كما كان عليǊ أيضا القيام بمهمتǊ في ظل              

فلقد كانت الوثنية والشرك باŸ     . يطرت تماما على هذا المجتمع    العقيدة التي س  
الـنظام السـائد فـي هذǉ المنطقة وفي ذلك الوقت، وبناء على ذلك أصبح               

 Źفي جهل تام، ويجب اإلشارة هنا إلى أن الرسول الكريم حتى            االمجتمع غارق 
 كان يمقت   ةفـي ذلـك الوقت المبكر من عمرǉ وهو في سن السادسة عشر            

فهل يمكن لمثل هذا المناƢ أن يتسبب في وجود عقل فلسفي           . ام تماما األصـن 
مـثل الرسول الكريمÞ فالناس في كل الجزيرة العربية يفخرون بالثورة على            

لذا . قبائلهم، كما كانت هذǉ القبائل بدورها تمقت بشدة فكرة السلطة المركزية          
الوحدة وفقا  ع تدعيم مبدأ التوافق و    يلـم يكن من المتوقع ظهور شخص يستط       

كان القمار وشرب الخمر    . للـتقدم الطبيعـي لǖحداث وتحت هذǉ الظروف       
والـزنا مـن أنواƳ التسلية الشائعة في ذلك الوقت، كما كان من الشائع جدا               

       Ƴبيـنهم قتل األطفال الرضع ومعاملة النساء كالمتا .     ǉوهكذا لم تكن مثل هذ
مية أو تؤدي إلى تحرير     الظروف تعمل على خلق إنسان يتميز باألخالق السا       

والذي حدث في الواقع هو أن نفس هذǉ اليد اإللهية التي خلقت هذǉ             . النسـاء 
الجوهـرة النقية في أعماق هذا الظالم الشديد خلقت هذا النور وجعلتǊ تحت             
السيطرة المباشرة للجوهرة، وذلك من أجل اختراق مثل هذǉ السحب الكثيفة           

 . ألرضمن الفساد وإضاءة كل بقعة على ا

 

 



ƞالكريم كمصل üالرسو Ɩالتي ميز Ɩاƻم الصǉ١٨٥ أ

 :السǘم الƴالمي

خر وأعظم ميزة تمتع بها الرسول الكريم في الواقع مقدرتǊ          آتعتبر   
فلقد عمل سيدنا محمد على تعليم الجميع       . علـى إرساء قاعدة السالم العالمي     

لـيس فقط كيف يستطيع الفرد العيƫ في سالم مع أي فرد آخر، ولكن كيف               
لعيƫ في سالم وتƉلف مع بعضها      تسـتطيع أيضـا األسر والقبائل المختلفة ا       

ج كل ذلك بتعليم ما لم يستطع أي شخص في العالم حتى   ثـم تـوŊ   . الـبعض 
. محاولة عملǊ وهو كيف يمكن حدوث سالم بين األديان المتنافسة في العالم           

وعلى الرغم من أن الرسول الكريم يعتبر باعتراف الجميع أعظم الرجال في            
 من أعضاء الجنس البشري     ا عاديŌ ا ذلك عضوŅ  العالم، فلقد كان يعتبر نفسǊ مع     

قſلċ ِإنŮَما أćنŽا   : "ويشير القرآن الكريم إلى ذلك في اǓيات التالية         . بـوجǊ عـام   
   ńمſكſلƅـثŎم ņـرŽفالرجال والنساء، والسيد والخادم،    ). ١١٠ : ١٨القرآن،  " (...َبش

بين الرجال  والملـك والتابع لهم نفس الحقوق عند اŸ تعالى، وهذǉ المساواة            
بعضـهم وبعض لم تشكل فقط الموضوƳ األساسي للخطب، ولكن كانت تنفذ            

فلقد كان يقف الملك والفالح جنبا إلى جنب أمام اŸ          . بدقة في الحياة اليومية   
كما كان  . تعالى في الصالة اليومية التي يؤديها المسلم خمس مرات في اليوم          

ة بنفس الحقوق المدنية التي يتمتع      العبد يجب أن يتمتع وفقا للشريعة اإلسالمي      
بها رجل من أصل رفيع، ولقد ظهر ذلك بوضوح عندما ولى الرسول الكريم             

Ņوأصبح             ازيد ƫقيادة الجي ،Ǌهذا العبد الذي كان سيدنا محمد قد أطلق سراح ،
أما فيما يتعلق بالمساواة القبلية والقومية . Ǌ رجال من عظماء قريƫئتحت لوا

لكريم الجميع أن تنوƳ القبائل والقوميات ال يعني إعطاء         فلقـد علم الرسول ا    
أي مـنهم أفضلية على اǓخر، ولكن يعتبر ببساطة وسيلة من وسائل تحديد             

 للتميز، ويشير القرآن    اكمـا علمهم أيضا أن القومية ليست معيارŅ       . الهـوية 
 : ٤٩القرآن،  " (مńاكſقŽ أتƅ  اŸِ َدنƅ عِ مńكſَمَر أكƅ إنŊ: " التالية ةالكريم  إلى ذلك في اǓي     

عمـل الرسـول الكريم عالوة على كل ذلك على التوفيق بين األديان             ). ١٣
المتعارضة مع بعضها البعض في العالم، وذلك عن طريق تأكيد مبدأ أساسي            
للمسـلم وهـو إيمانǊ بكل الرسل التي أرسلت لكل شعوب العالم بمثل درجة              

وجد أمة  تيم للجميع حقيقة أنǊ ال      كما أكد الرسول الكر   . إيمانهم بسيدنا محمد  
         Źتعالى لها رسوال Ÿها،  وأن   ئ من بين أبنا   علـى سطح األرض إال وأرسل ا

اإلعـالن باإليمـان بكل المصلحين الدينيين السابقين الذين ظهروا من وقت            
             Ņخـر يعتبـر فـي الحقيقة المبدأ الوحيد الذي يمكن أن يشكل أساسǓا Ōا ديني 

 Źن كل الرسل الذين    إينية في العالم، ويمكن القول       لكـل الـنظم الد     امشـترك
لǊ عدم   كما علم الرسول الكريم أيضا التابعين     . ظهـروا قـبلǊ لم يفعلوا ذلك      
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الـتحدث بـأي سـوء حتى عن اǓلهة الواضح تماما عدم مصداقيتها والتي              
َوالŽ تŽسŃبŋواƅ  : "ن، ولقد جاء في القرآن الكريم ما يشير إلى ذلك         ويعـبدها اǓخر  

Ůال         Ćمƅِر ِعلńيŽƺا ِبŅوńَعد Ǌَƃالل ƅواŋبŃَيسŽف Ǌِƃوِن اللŃوَن ِمن دŃعń١٠٨: ٦القرآن،  " (..ِذيَن َيد .(
وتعتبـر هـذǉ خطـوة أخرǎ من أجل خلق روح من التفاهم واالرتياح بين               
األديـان، ويشـير القـرآن الكريم أيضا إلى طريقة أخرǎ واضحة لتسوية             

َيا أćهńلć الƅِكتŽاِب تŽَعالŽوńاƅ ِإلŽى كŽلŽَمةĆ َسَواء َبيńنŽنŽا        قſلċ  : "الخالفـات التـي بين األديان     
 ńمſكŽـنńويشير هذا الكالم إلى اتخاذ ما هو مشترك        ). ٦٤ : ٣القرآن،  " (... َوَبي

بـين كل األديان كمبدأ أساسي، ثم الشروƳ بعد ذلك مباشرة في إقامة البنية              
 .  بين الجميعوهكذا نصبح قادرين على إقامة دين مشترك. الفوقية

ن الرسول الكريم بذل كل ما في استطاعتǊ        إويمكن القول باختصار     
من ناحية، ومن ناحية ثانية أن كل   من أجل ترسيخ وحدانية وجالل اŸ تعالى      

اŸ على الرسول الكريم من . خـوة أمام اŸ تعالى الواحد الصمد   إالمؤمنـين   
 .أفضل الصالة وأزكى السالمتعالى 



 الفصل الثاني عشر
 زوجاƖ الرسوü الكريم

 
" Ŋنſنتſَواِجَك ِإن كńزćأŰل لſق ŋِبيŮَها النŋيćَيا أ

تſِردńَن الƅَحَياةŽ الدŋنƅَيا َوِزينŽتŽَها فŽتŽَعالŽيńَن  
Źا َجِميالŅَسَراح ŊنſكńحŎَسرĈَوأ ŊنſكńعŰَمتĈأ." 
٢٨ : ٣٣  

 
 :السيدƔ خديجة

ة في حياتǊ وهو في سن الخامسة       تـزوج الرسول الكريم ألول مر      
. والعشـرين مـن السيدة خديجة التي كانت أرملة في األربعين من عمرها            
. رزق الرسـول الكـريم بكل أوالدǉ من السيدة خديجة باستثناء ابنǊ إبراهيم            

توفيت السيدة خديجة قبل الهجرة إلى المدينة بأكثر من ثالث سنوات، وكان            
ن عاما في ذلك الوقت، وهكذا عاƫ االثنان        يسيدنا محمد يبلƸ من العمر خمس     

ن الرسول  إومن ثم يمكن القول     . معا لفترة ال تقل عن خمسة وعشرين عاما       
الكـريم صـلى اŸ عليǊ وسلم لم يتزوج حتى هذǉ السن المتقدمة إال بزوجة               
واحـدة وهـي السـيدة خديجـة على الرغم من أن تعدد الزوجات كان من                

 .رة العربية في ذلك الوقتالعادات الشائعة في الجزي

 :السيدƔ عاƪƏة

كان موت السيدة خديجة ثقيل الوطأة على الرسول الكريم، وعندما           
 إليǊ شدة حزنǊ على فراق شريكة حياتǊ التي         اترأت إحـدǎ السيدات المقرب    

 بكر الصديق،   يكان يحبها كثيرا اقترحت ضرورة زواجǊ من عائشة ابنة أب         
كانت عائشة تتمتع   . مر بالنيابة عن سيدنا محمد     بكر في ذلك األ    اثم فاتحت أب  

بـأخالق رائعة، كما كان الرسول الكريم وأبو بكر على يقين من أنها سوف              
تكون سيدة عظيمة في المستقبل، وسوف تستطيع تأدية واجبات زوجة المعلم           
على أفضل ما يكون، وذلك ألن تعاليمǊ وأعمالǊ يجب المحافظة عليها تماما            

وجد مشكلتان أمام هذا    ت تولكن كان . د وتوجيǊ الجنس البشري   من أجل إرشا  
الزواج، أول مشكلة هي أن عائشة كانت مخطوبة لجبير، ومن ثم لم يكن أبو              

ع الموافقة على زواجها من الرسول الكريم قبل تسوية الموضوƳ          يبكر يستط 
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 Ǌمعـ .  Ņفي ذلك الوقت كان يريد التخلي       اإال أن جبير Ǌعن هذا االرتباط    نفس 
التي وبسـبب الخالفـات الكثيرة التي كانت بين المسلمين وغير المسلمين،            

أما المشكلة  . هذا الزواج غير مرغوب فيǊ    معǊ  صبح  أاشتدت كثيرا إلى حد     
تم حل  . الثانية فلقد كانت صƺر سن عائشة، فلم تكن قد بلƺت بعد سن الرشد            

 السن، وهكذا   ǉهـذǉ المشكلة بتأجيل إتمام الزواج نفسǊ حتى تبلƸ عائشة هذ          
ولقد تم ذلك   . أصـبحت مراسم الزواج التي تمت هي في الواقع خطوبة فقط          

 .في التاسع من شهر شوال في العام العاشر للهجرة

 :سǅ السيدƔ عاƪƏة

يمكننا توضيح هنا الفكرة الخاطئة الشائعة حول سن السيدة عائشة           
 أنها لم تكن    في وقت زواجها من الرسول الكريم، فلقد وضحنا تماما من قبل          

أنها لم تكن   أن القول ب  قد بلƺت سن الرشد، ولكن يجب التأكيد هنا على حقيقة           
من الواضح  .  هو قول غير صحيح    تـبلƸ السادسة من عمرها في ذلك الوقت       

 للبنت بالخطوبة   اسمح فيه ي يŃ تفي المقام األول أنها كانت قد وصلت للسن ال        
تكون قد اقتربت من سن     فـي الظـروف العادية، وبناء على ذلك يجب أن           

في حديثǊ عن ابنة الرسول     " في تمييز الصحابة  بة  اصاإل"كتاب  ذكر  . الرشد
الكـريم فاطمـة أنها كانت أكبر من عائشة بخمس سنوات، ومن المعروف             

   Ńإعادة بناء الكعبة، وهذا يعني       تلدت في العام الذي تم    تماما أن فاطمة و Ǌفي 
لدت في  ، أما السيدة عائشة فلقد وŃ     امأنهـا وŃلدت قبل عام الدعوة بخمسة أعو       

عـام الدعـوة أو قبلǊ بقليل، وبناء على ذلك فال يمكن إال أن تكون قد بلƺت                 
علـى األقل العاشرة من عمرها عندما عقد الرسول الكريم قرانǊ عليها في             

ولقد وضع هذا االستنتاج بناء على شهادة السيدة عائشة         . العام العاشر للدعوة  
 على الرسول   تت أنها كانت مجرد بنت تلعب عندما نزل       نفسـها، فلقـد حك    

، وأنها تتذكر بعض اǓيات    ) والخمسون ة الرابع سورةال(الكـريم سورة القمر     
   Ǌتكون قد نزل  تن ال يمكن أن     ي والخمس ةالرابعسورة  إن ال . التـي أوحيت إلي 

عتبر تعلـى الرسـول الكريم إال بعد العام الخامس للدعوة، وبناء على ذلك              
ـ   أن السيدة عائشة كانت تبلƸ السادسة من عمرها في          اي جاء فيه  ت ال يةرواال

 بالمرة،  ةالعـام العاشـر للدعوة عندما تم االحتفال بعقد قرانها غير صحيح           
 والخمسين  ةالرابعسورة  لدت في وقت نزول ال    شير إلى أنها وŃ   ت اوذلـك ألنه  

على العمر  ولكن تؤكد كل النظريات أنها كانت تبلƸ من         . مـن القرآن الكريم   
إتمام كما أن الفترة بين هذا العقد و      . قـل عشـر سنوات وقت عقد قرانها       األ

ليست أقل من خمس سنوات، وذلك      ) ببدء المعاشرة الزوجية  : أي(زواجهـا   
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ألن اكـتمال هذا الزواج حدث في العام العاشر للهجرة، ومن ثم ال يمكن إال               
ء على كل ذلك تعتبر     وبنا. ةأن تكون قد بلƺت في ذلك الوقت الخامسة عشر        

بـال جدال الرواية الشائعة بين الناس والتي تؤكد أن عقد القران قد تم وهي               
فـي السادسـة مـن عمرها، وأن الزواج الفعلي قد تم وهي في التاسعة من      
عمرها غير صحيحة، وذلك ألنها تقوم على أن الفترة بين مراسم عقد القران             

 اتبر من الناحية التاريخية غلطŹ    وإتمـام الـزواج ثالث سنوات فقط وهذا يع        
Ņاكبير. 

Ɣسود Ɣالسيد: 

كما ذكرنا من قبل كانت السيدة عائشة صƺيرة جدا في وقت إقامة             
مراسـم الـزواج، وأن الزواج الفعلي قد تأجل بعض السنين حتى تكبر، لذا              
تـزوج الرسـول الكريم في نفس هذا العام وهو العام العاشر للدعوة أرملة              

كانت هذǉ السيدة قد هاجرت مع زوجها       .  وهي السيدة سودة   متقدمة في السن  
إلى الحبشة، ثم مات زوجها  في طريق عودتهم وتركها في حالة فظيعة من              

 في هذا   اولقـد كـان من الصعب على سودة أن تجد ملتجأ محترمŅ           . الفقـر 
المجـتمع اإلسالمي الصƺير، ومن ثم عرضت على الرسول الكريم الزواج           

 . لك إكراما لهابها فوافق على ذ

 :السيدƔ حƻصة والسيدƔ زينب والسيدƔ أم سلمة

أصبحت السيدة حفصة ابنة عمر بن الخطاب أرملة بعد غزوة بدر            
فاتح عمر بن الخطاب أبو     .  زوجها خنيس في هذǉ المعركة     ستشهادنظـرا ال  

بكر وعثمان في أمر الزواج من ابنتǊ، ويدل هذا على قلة الرجال الصالحين             
حفصة، باعتذر كل من أبو بكر وعثمان عن الزواج         .  ذلك الوقت  للزواج في 

وفي النهاية . أنها كانت حادة الطباƳ إلى  وربمـا يـرجع السـبب وراء ذلك         
 في نفس هذا العام     استشهد .تـزوجها الرسول الكريم في العام الثالث للهجرة       

      Ńفي موقعة أح ƫبن جح Ÿزينب      عبد ا Ǌد فتزوج الرسول الكريم أيضا أرملت .
 سلمة وذلك   يثم تزوج الرسول الكريم بعد عام أم سلمة بعد موت زوجها أب           

Ǌفي بيت ǎمن أجل منحها المأو. 
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 :السيدƔ زينب مƯلƾة زيد

السيدة زينب هي ابنة عمة الرسول الكريم أميمة ابنة عبد المطلب،            
. يد العبد الذي أطلق سراحǊ    َزبها زواجها   يعـرض الرسول الكريم على أخ     

 وأطلق  ا كان عبدŅ  ازينب وأخيها هذا الزواج، وذلك ألن زيدŅ      كـرǉ كـل من      
         Źولذا لم يكن وفقا للتقاليد قبل اإلسالم إنسان ،Ǌاسـراح Ņفلم تكن امرأة    ا محترم ،

        Ņولقد أراد االثنان   .  مجرد عبد  امـن عائلة كبيرة تقبل الزواج برجل كان يوم
ا على زواجها    في النهاية وافق   ازينب، غير أنهم  بأن يتـزوج الرسول الكريم      

أراد سيدنا محمد بشدة من هذا الزواج       . زيد بناء على رغبة الرسول الكريم     ب
القضـاء على التمييز الخاطƐ لǖصل والطبقة االجتماعية الذي كان منتشرا           

ن ي بين الطرف  ت، ونشأ اولكن لم يكن هذا االرتباط موفقŹ     . كثيـرا بين العرب   
. وصلت إلى نقطة حرجة    حتى   ا كثيـرة وتوتـرت العالقة بينهم      تمشـكال 

 لم يكن هناك أي بديل غير       اعـندما فشـلت كل محاوالت اإلصالح بينهم       و
كانت هذǉ أمنية زينب    . الرسول الكريم بالطالق، ثم تزوجت زينب بعد ذلك       

وأهلهـا من البداية، وعندما فشل هذا الزواج الذي تم بناء على رغبة سيدنا              
ولقد تم هذا   . ية إال الزواج بها   محمـد نفسـǊ لم يكن أمامǊ من الناحية األدب         

 .الزواج في العام الخامس للهجرة

 :السيدƔ جويرية

وقعت في نفس هذا العام غزوة بني المصطلق، ولقد وقع في األسر             
كانت جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار       . عـدد كبير من الرجال والنساء     

ريم أحـد زعمـاء العـرب مـن بين هؤالء األسرǎ، فجاء إلى الرسول الك             
كان زوج  . ǉ اإلسالم االحـارث مـن أجـل افتداء ابنتǊ، ثم اعتنق هو وولد           

ها، ولقد قبل   ب في المعركة، فعرض الرسول الكريم الزواج        يجويرية قد توف  
أطلق المسلمون نتيجة لهذا الزواج سراح كل       . الحـارث ذلـك علـى الفور      

رأǎ فلقد  . أسـرǎ غـزوة بني المصطلق الذين كان يبلƸ عددهم مائة أسرة           
Ǝحدǎ بناتها  بالمسلمون أن هذǉ القبيلة التي نالت شرف زواج الرسول الكريم           

 .   تظل في األسراليجب أ

 :السيدƔ أم حبيبة

رتد ا سفيان مع زوجها إلى الحبشة، ثم        يهاجـرت أم حبيبة ابنة أب      
أم بتزوج الرسول الكريم    . زوجهـا عبيد اŸ هناك واعتنق الديانة المسيحية       
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اة زوجها وبينما كانت مازالت في الحبشة، ولقد ذهبت إلى          حبيـبة بعـد وف    
 .المدينة في العام السابع للهجرة

 :السيدƔ صƻية والسيدƔ مريم والسيدƔ ميمونة

تـم أسـر صفية ابنة أحد زعماء اليهود في غزوة خيبر في العام               
ويمكن القول  .  بالفعل في المعركة   يالسابع للهجرة، ولقد كان زوجها قد توف      

لـيهود قد شكلوا دائما مصدرا للمشاكل بالنسبة للمسلمين، ففكر الرسول           ن ا إ
              ǎاألذ Ǌبناتهم ربما يتوقفون إلى األبد عن توجي ǎحدƎإذا تزوج ب Ǌالكـريم أن

تزوج الرسول الكريم أيضا    . صفيةبللمسلمين، وهكذا تزوج الرسول الكريم      
ا المقوقس إلى   مريم القبطية، وهي الجارية التي أرسله     بفـي نفس هذǉ السنة      
ثم .  وهو إبراهيم  اأنجبت مريم من الرسول الكريم ولدŅ     . سـيدنا محمد كهدية   

طلبت أرملة أخرǎ وهي السيدة ميمونة في نفس هذǉ السنة الزواج من سيدنا             
 .محمد فوافق على ذلك

 ǅبي ƭارƴال ت Ɩدد الزوجاƴامةوتƾاالست: 

وقت من  يعتبـر زواج الرسول الكريم بأكثر من زوجة في نفس ال           
    Źااألمـور التي تسبب قلق          ǉللكثير من الناس، كما ال يتردد البعض في اعتبار 

 Źاإنسـان Ņأجاز مبدأ تعدد الزوجات       ا فاسد Ǌفهل يعقل أن يقع    .  وذلك ببساطة ألن
شخص في الخطيئة على الرغم من أنǊ استطاƳ عمل هذا التحول الرائع في             

ون مساعدة محو   أمـة فـي غضـون عشرين عاما، كما استطاƳ وحدǉ وبد           
الرذيلة والفسوق من القطر كلǊ، وذلك على الرغم من فشل معظم المحاوالت            
النشـيطة والقوية السابقة للتبشير فشال ذريعا، واستطاƳ أيضا بقدوتǊ الحسنة           

ع ي غير طاهر ال يستط    اإن إنسانŹ . تطهيـر حـياة الكثير من الجنس البشري       
 فكيف يستطيع أن يأخذ بيد      وعـظ الـناس بالتمسـك بالفضيلة بهذا الثبات،        

اǓخـرين ويحررهم من الوقوƳ في الرذيلة، ويؤثر تأثيرا حقيقيا في الجنود            
وهناك ! Þواللـواءات الـذين يعملون تحت قيادتǊ ويجعلهم يؤمنون بالفضيلة         

نقطة هامة يجب اإلشارة إليها في هذا المقام، فكيف كان ينظر مجتمع غارق             
الجزيرة العربية في ذلك الوقت إلى مسألة       فـي الفساد والرذيلة مثل مجتمع       

ال يوجد أدنى شك أن تعدد الزوجات كان سائدا بين الكثير           ! Þتعدد الزوجات 
مـن الشخصـيات العظيمة الدينية، الذين كانوا بƎجماƳ الجميع يعيشون حياة            

فسيدنا إبراهيم الذي ينال حتى هذا اليوم احترام أكثر من نصف           . نقـية جدا  
وهكذا كان الوضع بالنسبة لسيدنا     . ن لديǊ أكثر من زوجة    سـكان العـالم كا    
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 بني إسرائيل، وكذلك    من أنبياء ورسل  يعقـوب وسـيدنا موسى وسيدنا داود        
أما بالنسبة  . بالنسـبة أيضا لبعض المشاهير والحكماء المبجلين من الهندوس        

 لسيدنا عيسى فليس هنا المقام للتحدث عنǊ، وذلك ألنǊ وفقا لǘنجيل لم يتزوج
ومـن الجدير بالذكر أن نجاح هؤالء الحكماء العظام في التأثير على            . قـط 

 كانت تسيطر عليهم رغباتهم الشهوانية لتعدد       لوتحقق  ليالـناس مـا كـان       
فـƎن طهارة هؤالء من كل النواحي كانت الصفة الرائعة التي           . الـزوجات 

 تشويǊ  تميـزت بها حياتهم، وتعتبر هذǉ الحقيقة وحدها كافية إلدانة محاولة          
فماذا كان هدف هؤالء    . هم إلى تعدد الزوجات   ئسمعتهم التي تستند إلى التجا    

الـذين يحاولون تشويǊ سمعة الحكماء Þ يعتبر من الصعب جدا اإلجابة على             
ي يقومون بادعائها   توذلك ألن القصص ال   . هـذا السؤال في الوقت الحاضر     
 حياة سيدنا محمد    ولكن يمكن قراءة قصة   . تكون في العادة محفوفة بالƺموض    

صلى اŸ عليǊ وسلم بالكامل في كتب التاريخ، ولذا سوف نتناول هذǉ النقطة             
 .   بالتفصيل

 :الƻتراƖ األربƲ مǅ حياƔ الرسوü الكريم

يمكـن تقسـيم حـياة الرسول الكريم إلى أربع مراحل، وذلك فيما              
ن، ظل سيدنا محمد أعزب حتى سن الخامسة والعشري       . يخص حياتǊ العائلية  

وتـزوج زوجـة واحـدة مـن سـن الخامسة والعشرين حتى سن الرابعة               
والخمسين، ثم تزوج عدة مرات من سن الرابعة والخمسين حتى بلƸ الستين            

 .من عمرǉ، وأخيرا لم يتزوج على اإلطالق من سن الستين حتى توفى

 :الƻترƔ األولى

تǊ هي  إن أهـم فترة لتحديد ما إذا كان الرسول الكريم عبدا النفعاال            
 لوف. الفترة األولى من حياتǊ، وهي الفترة التي كان فيها سيدنا محمد أعزب           

    Ņالـم يكـن مسيطر        Ƴلما كان استطا Ǌالحياة   أن يحيا  تماما على انفعاالت ǉهذ 
الطاهرة االستثنائية حتى سن الخامسة والعشرين، والتي أكسبتǊ لقب الصادق          

زيرة العربية، حيث يحدث النمو      البلد الشديد الحرارة مثل الج     ااألمين في هذ  
ولم يستطع أسوء   . عادة أقوǎ في ال  وتكون انفعاالتǊ    ةبالضرورة في سن مبكر   

أعـداء الرسـول الكريم اإلشارة إلى وصمة واحدة في أخالقǊ عندما قاموا             
ولقد أجمعت كل المراجع وفقا لما ذكرǉ       ). ١٦ : ١٠(بـتحدي سيدنا محمد     

ـ مو ناء فترة شبابǊ بسلوكǊ المتواضع ونقاء      تمتع محمد أث  : "ر علـى التالي   ي
فمرحلة الشباب هي الفترة    ". عاداتǊ، ولقد كان ذلك نادرا بين أبناء أهل مكة          
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التـي تعـرف باالستهتار وباالنƺماس في الملذات، واإلنسان الذي يستطيع           
التحكم في انفعاالتǊ في فترة شبابǊ وعزوبتǊ ال يمكن تصور أنǊ يقع ضحية             

وبالتالي تعتبر الفترة األولى من حياة الرسول       . ن متقدمة شـهوتǊ وهو في س    
  Źالكـريم دليال Ņلم يقع      ا حاسم Ǌوهي الفترة التي      قط على أن ،Ǌضحية النفعاالت 

ويجب اإلشارة في هذا السياق     . كان فيها أعزب حتى سن الخامسة والعشرين      
قية إلـى أن المجتمع العربي في ذلك الوقت لم يحدد أي عقوبة أدبية أو أخال              

نǊ لم يرتكب أي أعمال     إضد من يمارس حياة فاسقة، ومن ثم ال يمكن القول           
فلقد كان الشائع في    . فاسـدة بسبب االلتزام األخالقي الذي يفرضǊ المجتمع       

ذلـك الـوقت االنحـالل األخالقي، كما كان الناس يتفاخرون بعدم التزامهم          
كان الرسول الكريم يتجاوز    بالقيود األخالقية وبعالقاتهم الجنسية الفاسدة، لذا       

وبناء على ذلك يعتبر السبب وراء تمتعǊ       . كـل الحدود بحياتǊ الطاهرة النقية     
Ǌالسمعة الحسنة طهارة أخالق ǉبهذ. 

 :الƻترƔ الƙانية

أمـا الفترة الثانية من حياة الرسول الكريم فهي الفترة التي تزوج             
عمرǉ تزوج أرملة   فـيها بـزوجة واحدة، فعندما بلƸ الخامسة والعشرين من           

عاƫ سيدنا محمد حتى بلƸ     . تكبـرǉ بخمسة عشر عاما وهي السيدة خديجة       
            ǎمخلصا للسيدة خديجة ولم يتزوج عليها أي امرأة أخر ǉالخمسين من عمر

كان تعدد الزوجات هو النظام السائد في الجزيرة العربية في          . حتـى موتها  
وج عليها زوجها، كما    ع الشكوǎ إذا تز   يذلـك الوقت، ولم تكن الزوجة تستط      

ع التذمر إذا أحضر الزوج امرأة ثانية أو ثالثة إلى بيت           يلـم تكن أيضا تستط    
السيدة خديجة في غناǉ، ومع ذلك لم       بتسبب زواج الرسول الكريم     . الزوجية

           Ņعلى  ايتـزوج عليها، ومن الجدير بالذكر أن تعدد الزوجات لم يكن مقصور 
 .اء يتزوجون بأكثر من زوجةاألغنياء فقط، فلقد كان أيضا الفقر

كانـت الـزوجة فـي ذلك الوقت تساعد كثيرا زوجها ماديا، فهي              
تساعدǉ في كسب العيƫ كما تفعل النساء عموما بين الطبقات العاملة، وهكذا            

 .لم يكن الفقير يخسر شيئا من اقترانǊ بأكثر من امرأة

الزواج كان الرسول الكريم ينتمي إلى أشراف قريƫ، ولذا إذا أراد            
     ǎيكون  بامـرأة أخـر Źاألمر سهال Ōجد  Ǌمع ذلك لم يتزوج على      . ا علي Ǌولكن

وعندما . السيدة خديجة أي امرأة، وظل مخلصا لها إلى أبعد حد طوال حياتها
ماتـت خديجة تزوج من سيدة متقدمة جدا في السن وهي السيدة سودة، التي              
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ين لǊ، والذي كان قد     كان فقط ما يميزها كونها أرملة أحد الصحابة المخلص        
       Ǌل ƫالمرحلة الرئيسية  وهكذا تعتبر   . هاجـر إلى الحبشة بسبب اضطهاد قري

في حياة الرسول الكريم وهي من سن       ) مـن حيث عنفوان الرغبة الجنسية     (
الخامسة والعشرين حتى الرابعة والخمسين قدوة للتابعين لǊ بأن الزواج من           

 . ياة الزوجيةامرأة واحدة هو القاعدة األساسية في الح

 :الƻترƔ الƙالƙة

بدأت . سوف نتحدث اǓن عن الفترة الثالثة من حياة الرسول الكريم          
في السنة الثانية من الهجرة سلسلة من الحروب ضد قريƫ والقبائل العربية            
األخـرǎ، ولقد أدت هذǉ الƺزوات إلى انخفاض عدد الرجال القادرين على            

   ƫزوات حت   . كسـب العـيƺال ǉى السنة الثامنة من الهجرة، ولقد      استمرت هذ
 بكل زوجاتǊ الالتي يبدو زواجǊ بهن       تزوج الرسول الكريم خالل هذǉ الفترة     

 ولكنǊ لم يكن مستنكرا من األصدقاء أو        مـثارŅا العتـراض العقل الحديث،     
! Þفكروا بهذǉ الطريقة  كيف استطاعوا أن ي   ولكن  . األعـداء فـي ذلك الوقت     
هؤالء السيدات من أجل اإلشفاق عليهن      بيم تزوج   لماذا أدركوا أن النبي الكر    

     Ǌماس في شهواتƺوليس من أجل االنÞ !عترف أيضا أحد الكتاب المسيحيين     ا
يجب اإلشارة إلى أن معظم زيجات      : "بهذا، فلقد قال عن سيدنا محمد ما يلي       
 من أجل الشفقة على الحالة      على األقل محمـد يمكن تفسيرها على أنها كانت        

 ؤالءفلقد كانت كل ه   . ألي دافع آخر  بقدر ما كانت    ء السيدات،   البائسة لهؤال 
 ولكن كن   ،السيدات أرامل، ولم تكن أي واحدة منهن تتميز بالجمال أو الثروة          

 فماذا كان الباعث وراء هذǉ الزيجات Þ يجب         ١".علـى العكس من ذلك تماما     
مـواجهة الحقائـق تمامـا، كان لدǎ الرسول الكريم في ذلك الوقت زوجة              
صƺيرة وجميلة وهي السيدة عائشة، ولم تكن أي من الزوجات الالتي تزوج            

ضاهي جمالها أو شبابها، وبالتالي لم يكن بدون شك انجذاب الرسول           تبهـن   
نǊ بالفعل استطاƳ   أفلقد رأينا كيف    . الكـريم للجمال السبب وراء هذا الزواج      

      Ņحتى أصبح متقدم Ǌفي شهوا  التحكم في السن    اخـالل فترة شباب Ǌلذا فهو  . ت
رجـل اسـتطاƳ أن يظل أعزب حتى سن الخامسة والعشرين مع االحتفاظ             
بسمعة طاهرة، كما عاƫ حتى سن الرابعة والخمسين مع زوجة واحدة على            
الـرغم مـن أن تعدد الزوجات في الواقع كان النظام السائد في ذلك الوقت               

          Ņاولـيس االستثناء، كما لم يكن تعدد الزوجات على األقل أمر Ņوهل . امكروه
يعقـل بعـد كل هذا القول أن مثل هذا الرجل قد تƺير فجأة بعد سن الرابعة                 

 
 .بوسورث سميث ١
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والخمسـين، عندما يؤدي تقدم السن في العادة إلى انخفاض االنفعاالت حتى            
بالنسبة للذين كانوا ال يستطيعون التحكم في رغباتهم في سن الشباب             Þ ومن                         

اعث آخر لالرتباط بهؤالء الزوجات غير      ثـم ال يمكن أن يكون هناك أي ب        
 كان هناك أي باعث آخر جدير باالعتبار لما وقع اختيارǉ           لوو. الشفقة عليهن 

على سيدات أرامل، فوفقا للعادات العربية في ذلك الوقت يستطيع أي شخص            
ǎالزواج بالعديد من الشابات العذار ǉفي مركز. 

 :الưروف التي عاƺ ƩيǊا الرسوü الكريم

ا كانـت الظروف التي عاƫ فيها الرسول الكريم في المدينة           مـاذ  
خـالل  السنين التي تزوج فيها بهؤالء األرامل Þ لم يعƫ سيدنا محمد حياة               
مريحة ومرفهة،  بل كانت حياتǊ قاسية، وذلك بسبب أن هذǉ الفترة تزامنت             

كفاح حياة أو موت من أجل      فيǊ  مـع الوقت الفعلي الذي كان عليǊ أن يكافح          
فجـيوƫ األعداء هاجمت العصبة القليلة من       . لتصـدي ألعـداء اإلسـالم     ا

المسـلمين في المدينة من أجل سحق الرسول الكريم وأصحابǊ، كما اشتعلت            
. كـل الجزيـرة العـربية ضـدǉ، ولذا لم يكن في مأمن ولو لدقيقة واحدة               

والƺـزوات كانـت متالحقة بسرعة كبيرة، ولذا اضطر إلى تنظيم حمالت            
ولقد قال لǊ أصحابǊ في     . رسـالها على الفور إلى أرض المعركة      كثيـرة وإ  

، فحاول  "يـا رسـول اŸ، لقد سئمنا القتال ليال ونهارا           : " المـرات  ǎحـد إ
نǊ سوف يأتي اليوم الذي يستطيع المسافر الذهاب من         إمواسـاتهم بقولǊ لهم     

كما اتحد اليهود   . جانـب هـذا الـبلد حتـى الجانـب اǓخر بدون أي قتال             
ن فـي ذلك الوقت مع الكافرين من أجل محاربتǊ، وتوفى خالل            وسـيحي والم

هـذǉ الفتـرة أعز أصحاب النبي الكريم إما في ساحة القتال أو أحيانا بسبب               
فهل يعقل أن أي إنسان يستطيع العيƫ حياة مريحة ومرفهة          . الخيانة والƺدر 

ƫ في مثل هذǉ الظروف الصعبة Þ فحتى لو كان لدǎ الشخص رغبة في العي    
حـياة يطلـق فيها العنان لرغباتǊ وشهواتǊ لم تكن أمامǊ فرصة لعمل ذلك،              
ويجـدر اإلشـارة فـي هذا المقام إلى أن الرسول الكريم وفقا لكل الدالئل               

 Ǌنإويمكن القول باختصار    . المـتاحة لم تكن لديǊ هذǉ الرغبة على اإلطالق        
اة سوف  حتـى لـو كان أي شخص يعيƫ حياة مستهترة فلقد كانت هذǉ الحي             

تتƺيـر تماما تحت ظروف الحرب الدائمة مع أعداء من داخل المدينة ومن             
خاض المسلمون هذǉ الحروب بأعدادهم الضئيلة بالمقارنة بأعداد        . خارجهـا 

أما .  الساحقة من كل مكان    ءهم، ولقد كانت تأتيهم أخبار هجمات األعدا      ئأعدا
           ،Ǌفهو رجل باعتراف   بالنسـبة لسيدنا محمد فال نستطيع القول أي شيء عن
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الجميع تميزت أخالقǊ بالنقاء والطهارة ولذا ال يمكن ألي إغراء أن يهزǉ أو             
 . يجعلǊ يلجأ إلى االنƺماس في الملذات

 :كيƻية Ʈƽاƅ الرسوü الكريم لياليه

، فهل كان   اتكـان لدǎ الرسول الكريم عدد من الزوجات الشرعي         
ضح في القرآن الكريم على     يقضـي لياليǊ في االستمتاƳ بهن Þ يوجد دليل وا         

        Ǌسيدنا محمد أثناء ليالي Ǌكما يوجد أيضا   ). ٢٠،  ٤ – ١ : ٧٣(ما كان يفعل
في األحاديث ما يشير إلى أنǊ كان يقضي نصف الليل وأحيانا أكثر من ذلك              
في الصالة Ÿ تعالى، وهو واقف على قدميǊ، وفي تالوة القرآن الكريم، ومن             

فهل يمكن  . ǉ من التعب  ة جدا حتى تتورم رجال    ثم كان يظل واقفا لمدة طويل     
ن مـثل هذا الرجل تزوج بالعديد من النساء من أجل االنƺماس في             إالقـول   

الملـذات، علـى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لحياتǊ والمتاحة لدينا تثبت             
بشـكل حاسـم أن حـياتǊ كانت شاقة جدا وأبعد ما تكون عن االنƺماس في                

Þ  الشهوات بأي صورة 

 :بساƯة حياƔ الرسوü الكريم

سـوف نشـير هنا إلى نقطة أخرǎ في حياة الرسول الكريم، هل              
حدث أي تƺيير فعلي في المرحلة األخيرة من حياة سيدنا محمد عندما أصبح             

إذا : "الحـاكم الرئيسي للبالد Þ قال بوسورث سميث حول هذǉ النقطة ما يلي            
 طريقة حياتǊ، وأن    قط يƺير   تتبعنا تطور تاريخ محمد فسوف نستشف أنǊ لم       

    Ņكـان واحد Ǌفلقد تصرف بنفس األسلوب وتمتع     .  في جميع األحوال   اأسـلوب
   ĆƳبنفس العادات وهو را    ņفي الصحراء، وهو تاجر      ņفي بالد الشام، وهو متعبد  

     ņقلية، وهو في المنفى في المدينة، وهو فاتح         فـي غار حراء، وهو مصلحǖل 
وإني أشك في   . رس وهرقل في اليونان   عظيم، وهو حاكم مثل كسرǎ في فا      

وجود أي إنسان آخر حدث لǊ مثل هذا التƺير الكبير الخارجي ولم يتƺير ولو              
فعلى الرغم من تƺير األحداث حولǊ      . قلـيال من أجل التوافق مع هذا التƺيير       

 الرسول الكريم منذ المهد حتى الممات مرŊ". قطفيبدو لي أن جوهرǉ لم يتƺير 
ختلفة، وهذǉ االختالفات يصعب أن تصادف شخص واحدا        بظروف كثيرة م  

فيعتبر اليتم بؤس شديد، كما أن الملكية هي أعلى         . فـي حـياتǊ وال يتƺيـر      
درجـات القوة، ولقد أرتفع الرسول الكريم من اليتم إلى قمة المجد الملكي،             
ولكـن علـى الـرغم من ذلك لم يحدث أي نوƳ من التƺير ولو البسيط في                 

Ǌفلقد ظل يأكل تماما نفس األكل المتواضع، ويلبس نفس الملبس . طريقة حيات
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يعتبر من . البسيط، ويعيƫ حياتǊ بنفس الطريقة التي كان يعيƫ بها وهو يتيم     
الصعب التخلي عن العرƫ الملكي والعيƫ مثل الزاهدين، ولكن من الصعب           

يتولى السلطة الملكية وفي نفس الوقت يعيƫ حياة        أن  أكثـر علـى إنسـان       
يمتلك فعال القوة والثروة    أن  من الصعب أيضا على إنسان      أن  كما  . اهدينالز

وكذلك من الصعب   .  مع ذلك لمجرد تعزيز الرفاهية لǔخرين      اويسـتخدمهم 
على المرء االستحواذ على أكثر مواطن الجذب إغراء ومع ذلك ال يفتن بها             

كم الفعلي تكون أثاث منزل الرسول الكريم عندما كان الحا. ولو للحظة واحدة
للـبالد مـن حصيرة مصنوعة من أوراق سعف النخيل وإبريق من الخزف             

ولـم يكن يتناول في بعض الليالي أي نوƳ من الطعام، كما لم تكن              . للمـاء 
                 ƫلمدة أيام، ومن ثم تعي Ǌتشـعل أي نـار مـن أجل إعداد الطعام في منزل

ناك أي نقص   نǊ لم يكن ه   إويمكن القول   . فقطوالماء  أسـرتǊ كلها على البلح      
فـي وسـائل العيƫ المريحة والمرفهة في المدينة في ذلك الوقت، فالخزينة             

     Ǌكما كان أغنياء المدينة، الذين كانوا على       . العامـة للبالد كانت تحت تصرف
اسـتعداد دائما للتضحية بأرواحهم من أجلǊ، من بين أصحابǊ، وكان سوف            

Ǌ لم يشأ قط االستفادة منهم      يسـعدهم كثيرا تقديم كل وسائل الراحة إليǊ، ولكن        
كن لها أي وزن بالنسبة لǊ، ولم       يوذلك ألن األمور الدنيوية لم      . بـأي شيء  

ويجب . ع التƺلب عليǊ في وقت الفقر أو الƺنى       يتكـن أي رغبة دنيوية تستط     
اإلشارة هنا إلى رفض الرسول الكريم كل ما عرضتǊ عليǊ قريƫ من ثروة             

 حالة البؤس الشديد في بداية دعوتǊ،       وقـوة وجمـال عندما كان ال يزال في        
ولقـد ظـل سيدنا محمد غير مكترث أيضا بكل هذǉ األمور الدنيوية عندما              

ǉالنعم من عند ǉتعالى كل هذ Ÿا Ǌمنح . 

 :حياƔ زوجاƖ الرسوü الكريم البسيƯة

 الرسول الكريم فقط هذǉ الحياة البسيطة مثل أي عامل،          لـم يحـيَ    
بعد أن هاجر المسلمون    . Ǌ باالنجذاب إلى الثروة   ولكنǊ لم يسمح أيضا لزوجات    

 المدينة بفترة قليلة تƺيرت الظروف بالنسبة لهم، وازدهرت تجارتهم إلى           ىإل
كما أدت انتصارات المسلمين إلى جعل حياتهم أكثر راحة وإلى          . حـد كبير  

ومن ثم بدأت الرغبات اإلنسانية تدب في قلوب نساء         . توافـر سبل الرفاهية   
كريم، فلقد أردن االستفادة مثل العائالت اإلسالمية األخرǎ من هذǉ         الرسول ال 

ذهـبت كـل نساء سيدنا محمد بناء على ذلك إليǊ من أجل المطالبة              . الـنعم 
بنصـيبهن الشرعي من الرفاهية الدنيوية، ولقد أردن التƺلب عليǊ بكثرتهن،           

ل لŰأćزńَواِجَك ِإن كſنتſنŊ تſِردńَن َيا أćيŋَها النŮِبيŋ قſ: "وبناء على ذلك نزل أمر اŸ تعالى
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َوِإن كſنتſنŊ تſِردńَن . الƅَحَياةŽ الدŋنƅَيا َوِزينŽتŽَها فŽتŽَعالŽيńَن أĈَمتŰعńكſنŊ َوأĈَسرŎحńكſنŊ َسَراحŅا َجِميلŹا
            ćأ Ŋنſاِت ِمنكŽِسنńحŃمƅِلل Ŋَعدćأ ǊَŮالل ŊنƎِŽف ŽِخَرةƉƅاَر الŊَوالـد ŃǊŽـولŃَوَرس ǊَـŮا اللŅا َعِظيمŅرńج." 

وهكـذا عـرض اŸ تعالى عليهن بدائل، إما         ). ٢٩ – ٢٨ : ٣٣القـرآن،   (
وأن اŸ سوف يعطي    . االسـتفادة بزينة الحياة الدنيا أو البقاء مع سيدنا محمد         

لهـن الكثيـر من هذǉ النعم إذا اخترن زينة الدنيا، ولكن سوف يفقدن على               
هل يمكن أن يوافق على ذلك      ف. الفـور شـرف كونهن نساء الرسول الكريم       

فمثل هذا الشخص كان سوف يفعل      ! Þع التحكم في انفعاالتǊ   يإنسـان ال يستط   
وليس هذا  . كـل ما في استطاعتǊ من أجل إرضاء نزواتǊ وعواطفǊ الجياشة          

      Ǌسيرغب  فحسب فلقد كان هو نفس      ƫأجمل المالبس والعي Ǌفي إلباس زوجات
دون الرسول الكريم كان     أنإلى  ويجب اإلشارة في هذا الصدد      . في رفاهية 

إن : "يكـن لزوجاتǊ كل حب واحترام، فلقد كان يقول دائما للمسلمين          شـك   
        Ǌهو من يحسن معاملة زوجات Ÿأفضـلكم عند ا ."    Ǌويوضح هذا الكالم موقف

     Ņامن النساء، فلقد كان يكن احترام Ņلحقوق المرأة، كما حارب كثيرا من       ا كبير 
ǉ من أجل المطالبة بحقهن الشرعي      ؤإليǊ نسا ولكن عندما جاءت    . أجـل ذلك  

ن الحصول على مثل هذǉ     إفي الزينة والملبس لم يوافق على ذلك، وقال لهن          
. األشياء سوف يترتب عليǊ عدم صالحيتهن للمعيشة في بيت الرسول الكريم          

    Źافهـل يعقل أن إنسان Ņالطريقة       عبد ǉبهذ Ǌيتجاهل رغبات زوجات Ǌا لشهواتÞ !
 من أي أساس    ا أي شك كيف كان قلب الرسول الكريم خاليŅ        ويثبت هذا بدون  

ستسلم تطليق كل زوجاتǊ وال ي    لفلقد كان على استعداد     . لهـذǉ األفكار الفاسقة   
كما يؤكد  .  منهن، وهو الرغبة في هذǉ األمور الدنيوية       ا تافهŅ ايعتبرǉ طلبŅ لما  

ذلـك بوضـوح أن الƺـرض األساسـي من زواجǊ بأكثر من واحدة ليس               
ƺماس في الملذاتاالن. 

Ɣالكريم بحماية المرأ üتمام الرسوǉا: 

سوف نقدم في هذǉ الفقرة مرة أخرǎ الحقائق التاريخية وراء زواج            
الرسـول الكريم بأكثر من زوجة في آن واحد وفي فترة قصيرة وهي خمس          
سنوات من العام الثالث للهجرة حتى العام السابع للهجرة بينما ظل قبل ذلك             

تتزامن هذǉ الفترة بالضبط    . ثالثين سنة متزوجا بزوجة واحدة    لمـدة حوالي    
مـع الفتـرة التـي حدثت أثناءها الحروب المتواصلة بين المسلمين وغير             

خلقت . المسـلمين، ولقد كانت جماعة المسلمين في ذلك الوقت محدودة جدا          
   Źبين مجتمع الرجال ومجتمع النساء، فلقد توفى        احالة الحرب المستمرة تفاوت 

لكن لم يكن   . كثير من األزواج في ساحة المعارك، لذا وجب إعالة األرامل         ال
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 النساء في مثل هذǉ األحوال كما       اي تحتاجه ت ال ة الوحيد ةنوالعيƫ والزبد المؤ  
فالرغبة الجنسية مƺروسة   . يتصور بعض رجال الدولة من محدودي البصر      

 يقود شعبǊ إلى    فـي الطبيعة البشرية، والحاكم الذي يهمل المتطلبات الجنسية        
فالمصلح الذي  . الفسـاد األخالقـي، وينتهي األمر إلى دمار كلي لكل األمة          

          Ǌيهـتم في المقام األول باألخالق الحميدة ال يمكن أن يكتفي بتوفير ما تحتاج
 إلى اولقد كان الرسول الكريم حريصŅ.  فقطهؤالء األرامل من مأكل ومشرب

 أكثر من حرصǊ على احتياجاتهن      ابعـد الحدود على طهارة هؤالء األرامل      
وهذا هو  . المادية، وبسبب ذلك أصبح من الضروري السماح بتعدد الزوجات        

السـبب أيضا وراء تزوج الرسول الكريم بالكثير من النساء في الفترة التي             
ن معظم  إاشـتدت فيها الحروب بين المسلمين وغير المسلمين، ويمكن القول           

 كان الحافز وراء زواجǊ هو      لومن ثم   و. زوجـات سـيدنا محمد كن أرامل      
إشـباƳ رغباتǊ لما كان تزوج من أرامل، ولكان تزوج من عذارǎ من أجل              

 Ǌفي ذلك الوقت، كما           . إرضاء نفس ǎويجب اإلشارة هنا إلى عدم قلة العذار
ولكن . كـان محل فخر شديد بالنسبة ألي مسلم زواج ابنتǊ بالرسول الكريم           

. ا، وهو حماية أرامل أصحابǊ     جدŌ لزواج نبيالŹ كان هدف الرسول الكريم من ا     
فاحتـياج المجتمع اإلسالمي في ذلك الوقت لتعدد الزوجات هو السبب وراء            
إباحـة هـذا الـتعدد، فلقـد أراد الرسول الكريم المحافظة على أخالق هذا               

 .المجتمع

 :أسباب سياسية وراƅ زواƚ الرسوü الكريم

ياسية وراء زواج الرسول     س ان هناك أسبابŅ  إيمكـن القـول أيضا       
ببعض السيدات، ولقد كان هذا هو الوضع بالنسبة لزواجǊ من جويرية وهي            

كما كان هذا هو الوضع أيضا بالنسبة لزواجǊ        .  المصطلق يسيدة من قبيلة بن   
فالباعث الوحيد وراء هذǉ الزيجات هو      . من صفية أرملة أحد الزعماء اليهود     
 .ين القبائلرغبة الرسول الكريم في التوفيق ب

 :اعتباراƖ أخرى وراƅ زواƚ الرسوü الكريم

يجـب اإلشـارة في هذا الصدد بصفة خاصة إلى زواج الرسول             
كانت زينب  . الكريم من زينب وذلك من أجل إبعاد الشبهات عن هذا الزواج          

ابـنة عمة الرسول الكريم، وعندما وصلت إلى سن الرشد طلب أخوها من             
كن زوجها سيدنا محمد إلى زيد وهو العبد الذي سـيدنا محمد التزوج بها، ول     

            Ǌوالذي كان شديد التعلق ب ،Ǌومع ذلك لم يوفق    . كـان قـد أطلـق سـراح
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فنصح الرسول الكريم   . الزوجان في هذا الزواج، وأراد زيد بعد فترة طالقها        
Ņ٣٧ – ٣٦ : ٣٣( بعدم فعل ذلك كما جاء بوضوح في القرآن الكريم           ازيد .(

ينظر إلى  .  في النهاية، ولذا طلق زيد زينب      اضروريŌولكـن أصبح الطالق     
    Ǌام بنظرة سيئة، ولقد كان هذا هو الوضع عندما طلق          عالمرأة المطلقة بوج

لذا تزوج الرسول الكريم مطلقة زيد من أجل        . عـبد سـيدة من عائلة كبيرة      
وهكذا رفع  . إزالـة الفكـرة الخاطئة عن أن الطالق يحط من مكانة المرأة           

كـريم بتصـرفǊ هذا من شأن كل السيدات المطلقات، فلوال هذا            الرسـول ال  
ي في المجتمع الذي يعشن     زالخمن  التصرف لعانت المطلقات طوال حياتهن      

 Ǌفـي .       Ņاويجب اإلشارة هنا أيضا إلى أن سيدنا محمد  Ņمن الناحية   ا أصبح ملزم 
           Ńالمرأة كانت قد ع ǉقبل   األدبـية بالزواج من زينب نظرا ألن هذ Ǌرضت علي

 اهذا الشخص الذي كان يومŅ    بواجها من زيد، وهو الذي أصر على زواجها         ز
 Ņعـبد Ǌأو         . ا ل ،Ǌرغبات Ƴكان يميل إلى    لوفلو كان الرسول الكريم يريد إشبا 

.  عندما عرضت عليǊ وهي عذراء     قطما كان رفضها    لهذǉ السيدة من البداية     
طالقها وبعد أن   ويعتبر رفضǊ الزواج بها في المرة األولى واقترانǊ بها بعد           

        Źأصـبحت في نظر المجتمع في مكانة أدنى دليال Ņوراء     ا حاسم Ǌعلى أن دافع 
Ǌرغبات Ƴهذا الزواج ليس أبدا إشبا. 

 :الƻترƔ الرابƴة

انتهت عمليا  . نأتي اǓن إلى الفترة الرابعة من حياة الرسول الكريم         
ن ظل هناك   فتـرة الحرب الداخلية بعد فتح مكة في العام الثامن للهجرة، ولك           

بعـض االضطرابات، ومع ذلك ساد السالم في كل الجزيرة العربية وعادت            
لم يتزوج الرسول الكريم من العام الثامن       . األحـوال إلـى وضعها الطبيعي     

         Źبأي امرأة، أليس هذا دليال Ǌللهجـرة وحتى نهاية حيات Ņعلى الحقائق   ا حاسم 
يع أن الرسول الكريم    لقد أصبح واضحا اǓن للجم    ! Þالتي تم سردها من قبل    

حالة الحرب في الجزيرة    فيها  تـزوج من عدة سيدات في الفترة التي سادت          
ستشهاد كثير منهم   العـربية، وذلك عندما انخفض عدد الرجال كثيرا نظرا ال         

أثناء هذǉ الحروب، وأصبح الكثير من النساء بدون حماية وبدون بيت، ومن            
 هذǉ المشكلة التي واجهت     ثـم وجـب السماح بتعدد الزوجات من أجل حل         

 عندما  اويجب اإلشارة في هذا المقام إلى أن سيدنا محمدŅ        . المجتمع اإلسالمي 
كـان في حالة صراƳ من أجل الدفاƳ عن نفسǊ لم يتزوج إال امرأة واحدة،               
وعندما انتهت حالة الحرب المستمرة بين المسلمين والكافرين لم يتزوج بأي           

 إلى وقف كل الشكوك التي تحوم حول   وتـؤدي كـل هـذǉ الدالئل      . امـرأة 
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الرسـول الكـريم وإلى تأكيد الباعث الحقيقي وراء زواجǊ بأكثر من امرأة،             
فلقـد كان وراء كل هذǉ الزيجات التي تمت أثناء فترة الحرب هدف أخالقي              

 .وديني مستور

 :بƭƸ الرسوü الكريم الƯبيƴي لمسƉلة تƴدد الزوجاƖ والحروب

ل الكريم عاƫ في مجتمع يسود فيǊ نظام على الرغم من أن الرسو 
ولقد عاƫ مطلع حياتǊ وحتى . تعدد الزوجات فلم يكن يحب قط هذǉ العادة

زوجة واحدة، وذلك من أجل ببلƸ الثالثة والخمسين من عمرǉ وهو متزوج 
تأكيد أن زواج الرجل المسلم بزوجة واحدة هو القاعدة العامة تحت الظروف 

ثت ظروف غير طبيعية لم يرغب التهرب من ولكن عندما حد. الطبيعية
Źمن أجل هذا المثل األعلى، فلقد كان إنسان ǊاواجبŌأن .  جداا عاطفي ǎولقد رأ

طهارة النساء سوف تتعرض للخطر إذا لم يسمح بتعدد الزوجات، لذا أجاز 
للرجال الزواج بأكثر من امرأة من أجل هذǉ المصلحة النبيلة بشرط أن يكون  

وهكذا سمح الرسول الكريم بتعدد .  لهذǉ الظروف غير العادية ذلك استثناء
اللجوء إلى إلى الزوجات وهو كارǉ لذلك مثلما حدث تماما عندما اضطر 

عاƫ الرسول الكريم لمدة . الحرب برغم عدم ميلǊ وبƺضǊ الشديد لها 
أربعين عاما كاملة قبل الدعوة على أرض يستخدم فيها السيف بحرية مثل 

عصا في أي مكان آخر، وحيث يعتبر القتال والعداء القاعدة العامة استخدام ال
السائدة، وحيث ينقض الشخص بسرعة على شخص آخر مثل الحيوانات 

وجد أي فرصة للبقاء لǘنسان الذي ال يعرف  تالوحشية، وحيث أيضا ال 
استخدام السيف، ومع ذلك لم يوجǊ ولو لمرة واحدة ضربة إلى أي من 

 بعد الدعوة، عاماان هذا هو الوضع أيضا خالل األربعة عشر   ولقد ك. Ǌئأعدا
Źإلى السالم، ويشير القرآن الكريم إلى األمر افهو يعتبر إنسان Ǌيميل بطبيعت 

َوِإن َجنŽحŃواƅ ِللسŊلƅِم فŽاجńنŽحń لŽَها َوتŽَوكŮلċ : "اإللهي الذي يتعلق بموضوƳ السالم
ƅال ŃِميعŊَو السŃه ŃǊŮِإن Ǌِƃى اللŽَعلŃَو    . َعِليمŃه ŃǊƃَبَك اللńَحس ŊنƎِŽوَك فŃَدعƅن َيخćأ ƅواŃِريدŃَوِإن ي

 ومما يعتبر دليالŹ ). ٦٢ – ٦١ : ٨القرآن، " (.الŮِذَي أćيŊَدَك ِبنŽصńِرǉِ َوِبالƅمŃؤċِمِنيَن
Ņعقد صلح الحديبية على الرغم من   اواضح Ǌالطبيعي للسالم قبول Ǌعلى حب 

ن  يمين، وعلى الرغم أيضا من أن هؤالء المسلمأن بنودǉ تعتبر مخزية للمسل
ولكن عندما .  التضحية  بأرواحهم عن قبولهم هذǉ البنودنكانوا يفضلو

 في حمل قطاستلزم واجبǊ القتال من أجل حماية المجتمع اإلسالمي لم يتردد 
ولقد قام بمهمتǊ على أحسن ما يكون، فلقد . سيفǊ ضد هذǉ األغلبية الساحقة

 عندما تطلب  جندي شجاƳ، وتصرف مثل حصيف كقائدرك خاض كل المعا
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Ǌ في   دائأدرك الرسول الكريم بذكائǊ الفطري ضرورة صد أع. األمر ذلك
الوقت المناسب قبل اكتسابهم قوة كافية تمكنهم من توجيǊ ضربة قوية 

ومما يثبت مدǎ شجاعتǊ تقدمǊ وحدǉ نحو جيƫ العدو حتى تجمع . للمسلمين
 ǉمن جديد جنود Ǌفي غزوة حنين بسبب الهجوم الخطير حول Ǌعندما فر جيش

لم يكن لدǎ سيدنا محمد أي نزعة نحو الحرب، .  سهام جيƫ األعداءةلرما
ى بالء لومع ذلك عندما حدثت ظروف اضطرتǊ إلى اللجوء إلى القتال أب 

حسنا وتصرف بحكمة بارعة مثل أفضل القواد، كما قاتل أعداءǉ مثل أشجع 
ن الرسول الكريم لم يكن يميل إلى مبدأ تعدد إن القول وهكذا يمك. الجنود

الزوجات، فلقد عاƫ حتى بلƸ الخامسة والعشرين من عمرǉ أعزب، ورغم  
ذلك تميزت هذǉ الفترة من حياتǊ بالطهارة المنقطعة النظير، وتزوج زوجة 
واحدة حتى بلƸ الرابعة والخمسين من عمرǉ، ولكن عندما استلزم األمر  

 واضطر ألداء واجبǊ  قطمن امرأة من أجل حمايتهن لم يتردد زواجǊ بأكثر 
ويمكننا في هذا المقام إضافة معلومة هامة جدا وهي أن  . نحو هؤالء النساء

 هناك ضرورة تاǓيات القرآنية التي حددت عدد الزوجات بأربعة عندما كان
Ǌمن نسائ Ǌللسماح بتعدد الزوجات قد أوحيت إلى الرسول الكريم بعد زواج ،

إال أن اŸ تعالى سمح لǊ باالحتفاظ بكل زوجاتǊ الالتي كان قد تزوج بهن  
، كما )٥٠ : ٣٣(قبل نزول هذǉ اǓيات، ويوضح القرآن الكريم ذلك تماما 
 ).٥٢: ٣٣(أمرǉ اŸ تعالى بعدم الزواج من أي امرأة أخرǎ بعد ذلك 
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"  Žنتſك ńوŽَول ńمŃهŽل Žِلنت Ǌِƃَن اللŎم Ćَمةńِبَما َرحŽف

فŽظŒا غŽِليظŽ الƅقŽلƅِب الŽنفŽضŋواƅ ِمنń َحوńِلَك  
فŽاعńفſ َعنƅهŃمń َواسńتƅƺŽِفرń لŽهŃمń َوشŽاِورńهŃمń ِفي  

ŮَوكŽتŽف Žتńا َعَزمŽذƎِŽِر فńمćاأل Ŋِإن Ǌِƃى اللŽَعل ċل
  ١٥٩: ٣   ".اللǊَƃ يŃِحبŋ الƅمŃتŽَوكŰِليَن

 
 :نƾد متحيز

يبدو أن النقد األوروبي قد فقد معنى العدل واإلنصاف أثناء التعامل            
مـع موضوƳ الرسول الكريم، كما يبدوا أن كل قواعد هذا النقد خاضعة إلى              

 سمعة الرسول الكريم كل ما كان عدائيا ومسيئا إلىاعتـبار واحـد وهو أن       
    Ǌبقلم " انتشار اإلسالم   " وسوف أشير هنا إلى كتاب      . يجـب التسـليم بصحت

  ƫالسـيد كا)Mr. Cash (Źملحق Ǌاكنموذج لهذا النقد، أرفق هذا السيد بكتاب 
           Ǌالتي  "االغتياالت  " من أربع صفحات حيث جمع كل األمثلة لما أطلق علي ،

ريم، والتي بناء عليها يدعي أن      تمـت كمـا يزعم بتحريض من الرسول الك        
 Ņدر والقسوة  " تميز   اسيدنا محمدƺ٢٩صفحة  " (بالوحشية وال .(   ƫأخذ السيد كا

ر وذلك باستثناء مادة واحدة، وبرغم أنǊ يكل مادتǊ العلمية لهذا الكتاب من مو
             ǉلم يحاول ولو قليال القيام بنقد هذ ǊنƎأضاف قائمة من المستندات األصلية ف

ل إدانة رجل ينظر إليǊ أربعمائة مليون شخص على أنǊ قدوة           المسـتندات قب  
التي سوف  " االغتياالت"إن حـاالت االدعاءات حول      . للفضـيلة والـرحمة   

 والحالة السادسة الخاصة ببني     ،نتناولها في هذا الفصل هي في مجملها خمس       
أما التهمة األخيرة التي وجهت     . قريظة تم ذكرها من قبل في الفصل التاسع       

الرسول الكريم والخاصة بالسماح بعملية االغتصاب فهي تهمة باطلة ولم إلى 
 . وسوف نقوم بمناقشة هذǉ الحاالت باختصار فيما يلي. رييذكرها السيد مو

 :كيف تحمü المسلموǅ تƴسف الكƻار

 ادعاءات من الستة    ةأول شـيء يسـتوقفنا في هذا المقام أن خمس          
 هلأ"يعتبر اليهود   . تعلق باليهود ت" مذابحال"و  " االغتياالت" حول   االمشار إليه 
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يعتبر من المألوف تعامل المسلمين مع أهل الكتاب بأسلوب أرفق          و،  "كـتاب 
 اومن ثم ال يمكن تصور أن سيدنا محمدŅ       . مـن تعاملهم مع العرب المشركين     

تعامل بقسوة مع أهل الكتاب الذين يذكر القرآن الكريم كثيرا رسلهم باحترام            
 كان فعال الرسول الكريم     لوف. ن أبدا أن يقرر قتل هؤالء القوم      شديد، وال يمك  
 لكان ارتكب مثل هذǉ الجرائم ضد العرب الكافرين، الذين          ونقاسيا كما يقول  

قامـوا بدون رحمة باضطهاد المسلمين لمدة ثالثين عاما في مكة، ثم حملوا             
من يدعي كل   !  للمسلمين في المدينة     ضيةالسـالح من أجل توجيǊ ضربة قا      

ـ سـير ولـيام مو     ر والسيد كاƫ أن المسلمين قتلوا كل هؤالء الناس بدون          ي
أدت إلى إزعاج   " ارتكـاب أي جـريمة سوǎ قيامهم بنظم أبيات من الشعر            

ن اليهود لم تكن لديهم موهبة الشعر في ذلك         إويمكـن القول    ". المسـلمين   
 بنظمها  الـوقت، وأن معظم األبيات التي أساءت إلى اإلسالم والمسلمين قام          

ن وليس اليهود   وفلقد اشتهر العرب الوثني   . ن وليس اليهود  والعـرب والمشرك  
فـي الواقع بموهبتهم الخاصة في الشعر، كما استخدم العرب بصفة خاصة            

ولم يتجشم كل   . الشعر الهجائي والفاسد كسالح من أجل تشويǊ سمعة اإلسالم        
تند الذي على   مـن سـير موير والسيد كاƫ عناء التحقق من مصداقية المس           

. أساسǊ أدانوا أرحم وأصدق إنسان في الوجود وحكموا عليǊ بالقسوة والƺدر          
 كـان الكاتب حاول الوصول إلى أصل المسألة لكان وجد أن الرسول             لـو و

الكـريم والمسلمين قد تحملوا بصبر أقسى اإلساءات وأبيات الشعر المزعجة           
 ذكروفي الواقع   . كفارالأم  يهود  من ال كانوا  أمن كل المعادين لǘسالم، سواء      

القـرآن الكريم بوضوح أن على المسلمين تحمل كل اإلساءات بصبر سواء            
وفيما يلي آيات من القرآن     .  المسيحيين م المشركين أ  مكانت من قبل اليهود أ    أ

مون قد  فيها المسل الكـريم نـزلت على الرسول الكريم في الفترة التي كان            
لŽتſبńلŽوŃنŊ ِفي أćمńَواِلكſمń   : "معارضين لهم دخلـوا بالفعـل فـي حالة حرب ضد ال         

             ǎŹذćأ ƅواſَركƅشćِذيَن أŮَوِمَن ال ńمſِلكńبŽاَب ِمن قŽِكتƅال ƅواſوتĈِذيَن أŮِمَن ال ŊنŃَمعńسŽتŽَول ńمſِسـكſنفćَوأ
). ١٨٦ : ٣القرآن،  " (.كŽِثيراŹ َوِإن تŽصńِبرŃواƅ َوتŽتŮقſواƅ فƎِŽنŊ ذŽِلَك ِمنń َعزńِم األĈمŃورِ        

د، التي وقعت   تضمن وصف غزوة أحŃ   تي  ت ال سورةجـاءت هذǉ اǓيات في ال     
فـي العـام الـثالث للهجرة، وال يمكن بناء على ذلك أن تكون نزلت على                
الرسـول الكريم قبل ذلك العام، وهذǉ هي الفترة تماما التي يدعى أن معظم              

 لذا كيف يمكن تصور أن الرسول الكريم      . االغتـياالت قـد تمـت خاللهـا       
وأصـحابǊ ال يلتـزمون تماما بأوامر اŸ تعالى لهم التي جاءت في القرآن              

 يخالف أي أمر جاء في      ئاع سيدنا محمد أبدا أن يفعل شي      يفال يستط . الكـريم 
القـرآن الكـريم، فلقـد جاء فيǊ بوضوح ما يؤكد على الصبر على إساءة               

بين الحرب دائرة   فيǊ  المعـادين لǘسـالم، وذلـك فـي الوقت الذي كانت            
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المسـلمين وكـل من المشركين واليهود، كما جاء أيضا أن المسلمين سوف             
ليس فقط تحمل هذا األذǎ بصبر ولكن  عليهم  يتعرضـون لǖذǎ وأنهم يجب      

. الحـذر حتـى من رد الشر بالشر أو محاولة قتل الذين تسببوا في ظلمهم               
قتل فكـيف يسـتطيع الرسول الكريم أمام هذا األمر اإللهي الواضح األمر ب            

، وكيف يمكن للمسلمين تنفيذ أمر يتعارض مع        إيذائǊأولئك الذين تسببوا في     
م أو  اهذا طبعا بوضوح أمر مستحيل، وإذا كان ابن هش        ! Þالقـرآن الكـريم   

ـ  ن الرسول الكريم أمر بقتل الذين قاموا باإلساءة إليǊ فهذا          إقدي قد قاال    اوال
 Ņايعتبر مصدر Źتماما، فال يعتد       ا ضعيف Ǌبكالم جاء على لسان ابن      ويجب رفض

ـ  ـ م أو   اهش  المصادر  قوǎقدي، ولكـن يعتد بالقرآن الكريم الذي يعتبر أ        اوال
لقد سمح القرآن الكريم    . الموثـوق بهـا للمعلومات التي تتعلق بسيدنا محمد        

بمقاتلة العدو المعتدي، ومع ذلك رفض معاقبة أي شخص أساء إلى الرسول            
تحمل ب فحسب فلقد أمر أيضا بوضوح       الكـريم أو اإلسالم بالقتل، وليس هذا      

 أمر بقتل   اتصور أن سيدنا محمدŅ   إطالقŹا  ولذا ال يمكن    . هـذǉ اإلساءة بصبر   
بعض األشخاص لمجرد نظمهم قصائد تسيء إلى اإلسالم، وفي نفس الوقت           
وفـي نفـس اللحظـة يحرم مقابلة اإلساءة باإلساءة ويأمر بتحمل أي إساءة              

 .  بصبر

ƅالنسا üتƽ تحريم: 

ذكر أول حالة السيد كاƫ،     . ةوف نقوم بتناول كل حالة على حد      س 
جاء في هذا االدعاء أن أسماء      . وهي الحالة الخاصة بأسماء من قبيلة األوس      

 وقامـت بنظم أبيات تصف فيها الرسول الكريم         ةكانـت شـاعرة مشـهور     
بالƺـرور وتتهمǊ بذبح الكثير من زعماء القبائل، وتشير هذǉ األبيات إلى ما             

ويدعى أن هذǉ الشاعرة قد قتلت بوحشية إلساءتها        .  فـي غزوة بدر    حـدث 
م لسـيدنا محمـد وذلـك على يد عمير أحد المسلمين، وأن الرسول الكريم ل             

علـى قتلها ولكنǊ أيضا أثنى على عمير من أجل هذا العمل            فقـط   وافـق   ي
قدي وابن هشام   اواليستشهد هذا النص بما جاء على لسان كل من          . الوحشي
عد، وال يعتد بقول كل هؤالء ألن كالمهم غير موثوق فيǊ، وذلك ليس وابن س

 بقتل من يقوم    قطفقـط لما وضحناǉ من قبل من أن القرآن الكريم لم يسمح             
ـ    إلسالم، ولكن أيضا ألن تعليمات     إلى ا  أو   ى الرسـول الكريم   باإلسـاءة إل

الرسـول الكـريم الخاصـة بعدم قتل أي من النساء حتى لو كان لهن دور                
نǊ ال  إويمكن القول   .  المسلمين كانت واضحة تماما    ضدقيقـي في المعركة     ح

قتل النساء  "يـوجد مستند أفضل من البخاري للتأكد من هذا األمر، ففي باب             
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:  عن ابن عمر   تي ورد ت ال ة التالي روايةنجد ال ) كتاب الجهاد " (فـي الحرب  
"Ńو              Ǌعلي Ÿصلى ا Ÿازي رسول اƺوسلم، جـدت امـرأة مقتولة في بعض م

فƎذا كان الرسول الكريم قد حرم      ". فنهى رسول اŸ عن قتل النساء والصبيان      
قـتل النسـاء حتـى لو كن يرافقن قوات الجيƫ في المعارك، فكيف يوافق               

وحتى ! Þويستحسن قتل امرأة لمجرد أنها قامت بنظم بعض األبيات المزعجة         
 أوامرǉ الصارمة ضد    الذين كانوا يرافقون الرسول الكريم كانوا يعلمون تماما       

قـتل النسـاء، ولذا عندما وقفت زوجة أبي الحقيق بين الجنود وأبي الحقيق              
سيوفهم أمسكوا عن الحركة    امتـنعوا علـى الفـور عـن مواصلة القتال و          

فتح " (وذلـك ألنهم تذكروا أن الرسول الكريم حرم قتل النساء           " المـرفوعة 
ع أحد،  ييل الواضح ال يستط   وأمام هذا الدل  ). الـباري، فصل قتل أبي الحقيق     

ن الرسول الكريم أمر    إإال إذا كـان متحيزا، تصديق الرواية التي يقال فيها           
عتبر تومن ثم   . ستحسـن قـتل سيدة لمجرد أنها قامت بنظم أبيات مزعجة          او
 .ة بدون شك مزورǉ الروايةهذ

             Ņاوهكـذا تعتبر الحقيقة التي ال يشوبها أي شك هي أن سيدنا محمد 
ـ    ويمكننا . ر مشـددة بتحريم قتل النساء حتى في حالة الحرب         أعطـى أوام

االستشهاد في هذا الصدد بقول للرسول الكريم ذكرǉ أوثق من كتبوا الحديث            
قتل "والعنوان الذي وضعǊ البخاري لهذا القول هو        . وهـو اإلمـام البخاري    

، وهكذا يؤكد هذا العنوان أن تحريم قتل النساء كان يجب           "النساء في الحرب  
لم يكن البخاري هو اإلمام الوحيد الذي ذكر        . التقـيد بǊ حتى أثناء الحروب     

هذǉ المسألة وهذا التحريم، فلقد جاء ذكر هذا التحريم في كل كتب الصحاح             
، وذلك باستثناء مجموعة واحدة،     )بها قالمجمـوعات الست الموثو   (السـتة   

 القول عالوة   ويمكن. وبناء على ذلك ال يمكن الشك أبدا في صحة هذا القول          
ن هذا التحريم قد تم قبولǊ كمبدأ أساسي من قبل الفقهاء فيما بعد،             إعلى ذلك   

       Ņفي أي ظرف مهما يكن وفقا       اوبالتالـي يعتبـر قتل النساء واألطفال محرم 
لمالـك واألوزاعي، ويجوز قتل المرأة فقط إذا كانت تقاتل أثناء الحرب وفقا         

 واحد حتى لو كانت المرأة تقاتل فال        للشـافعي والكوفيين، بينما وفقا لمرجع     
 باشرت القتل ذايجـوز مـن الناحية الشرعية القصد إلى قتلها إذا قاتلت إال إ    

   Ǌإن رأي كل   ).  داود، باب قتل النساء    ي أب شرحعون المعبود،   (وقصدت إلي
من مالك واألوزاعي بعدم قتل المرأة تحت أي ظرف كما ذكرنا من قبل يدل              

 تاربة إذا التجأت إلى النساء والصبيان أو تحصن       علـى أن القـوات المـتح      
. ا وال حرقه  ا النساء والصبيان لم يجز رميه     ا معه تبحصـن أو سفينة وجعل    

ألحد أمام هذǉ   إطالقا  وال يمكن   ). فـتح الـباري، بـاب أهل الدار يبيتون        (
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الحقائـق الواضحة تصور أن الرسول الكريم أمر بقتل سيدة في وقت السلم             
 . بعض األبيات المزعجةأنها نظمتمجرد ل

       : Żƺƿأبو أ

تخـتص الواقعة التالية بالقصة التي وردت عن السيد كاƫ والتي            
أحد كبار السن من المهتدين حديثا      "تـتعلق بعملية القتل المزعومة ألبي أفك        

ال شك أن هذǉ القصة     ". مـن اليهود، وتعتبر جريمتǊ مشابهة لجريمة أسماء         
صحة مثل القصة المتعلقة بأسماء، والسبب وراء       ادعـاء ال أسـاس لǊ من ال       

. ذلك هو أن تحريم قتل النساء تضمن أيضا تحريم قتل كبار السن واألطفال            
لقـد أشار في الواقع قول الرسول الكريم الذي جاء في البخاري إلى النساء              

   Ńداود  يشر إلى كبار السن، ولكن يوجد حديث آخر عن أب         واألطفال فقط ولم ي 
جاء على لسان أنس بن مالك يشير إلى أن سيدنا          ) المشركينبـاب دعـاء     (

Ņكما أن  ". ال تقتلوا كبار السن وال األطفال وال القصر وال النساء          ": قال امحمد
تحريم الرسول الكريم قتل كبار السن ظهر بوضوح أيضا في التعليمات التي            

أرسلǊ  سفيان عندما    يأصـدرها أبـو بكر أول الخلفاء الراشدين ليزيد بن أب          
    ƫالتعليمات التي أصدرها أبو بكر        . سورياإلى  على رأس جي ǉيوجد في هذ

وال تقتلوا امرأة وال صبيا     : "معلـومات تتعلق بالموضوƳ الذي نتناولǊ اǓن        
من الواضح أن   ). ٢٠٢فتح القدير، المجلد الخامس، صفحة      " (وال شيخا فانيا  

ذا كان ذلك بناء على     أبـا بكـر ال يمكن أن يصدر مثل هذǉ التعليمات إال إ            
أوامـر مـن الرسول الكريم، وبالتالي كان هناك تحريم قتل كبار السن من              

وأكرر مرة أخرǎ أنǊ من المستحيل      . الـرجال إلى جانب تحريم قتل النساء      
صدور مثل هذǉ األوامر الواضحة من سيدنا محمد، ثم يأمر في نفس الوقت             

دين حديثا، ألنǊ قام فقط بنظم       أفك، هذا اليهودي العجوز من المهت      يبقـتل أب  
 .أبيات مزعجة

Ưƾƺ ǅاتليƾالم üتƽ ƔجازƋ: 

وضـح الحـديث في الواقع عدم إجازة قتل أي إنسان إال إذا كان              
وال تقتلوا امرأة وال صبيا وال شيخا فانيا وال مقعدا وال           : "يقاتـل في معركة   

فية باب كي " (أعمـى ألن المبـيح للقـتل عندنا هو الحراب وال يتحقق منهم            
ويقوم هذا االستنتاج في الواقع، الذي يعتبر المبدأ األساسي للشريعة          ). القتال

        Ǌسجل أبو داود في    . الحنيفـية، علـى األقوال الواضحة للرسول الكريم نفس
كنا مع رسول اŸ صلى اŸ عليǊ       : "المستند الخاص برباح بن الربيع ما يلي      
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 من  رسل سيدنا محمد رجالŹ   ومن ثم أ  " وسلم في غزوة، فرأǎ الناس مجتمعين     
أجل معرفة سبب تجمع هؤالء الناس في ذلك المكان، رجع هذا الرجل إلينا             

ـ : "وقـال  ". ما كانت هذǉ لتقاتل    ":فقال الرسول الكريم  ". وجد امرأة مقتولة  ت
    Ņالمعركة في ذلك الوقت، افأشـار الرجل إلى أن خالد ǉهو الذي كان يقود هذ 

    Źى خالد وقال   إل فأرسـل الرسول الكريم رجال Ǌال تقتل    الحق خالدا فقل  : "ل Ǌل
الحظ هنا كلمات الرسول    أن ن يجب  ). باب قتل النساء  " (ذريـة وال عسـيفا    

وذلك ألن هذا دليل واضح على أنǊ حتى أثناء         " ما كانت هذǉ لتقاتل   " الكـريم 
 من يشترك فعال في عملية القتال، وينطبق ذلك         سَوǎالمعارك ال يجوز قتل     

رهم من  اجئن يتم است  ولى المأجورين أيضا، فهؤالء المأجور    علـى النساء وع   
. أجـل أعمـال أخرǎ غير القتال، ومن ثم ال يشتركون في القتال الحقيقي             

وعلى هذا األساس يستثني التشريع الحنيفي النساء واألطفال وكبار السن من           
وهكذا يعتبر هذا االستنتاج    . القـتل ألنهـم ال يستطيعون المشاركة في القتال        

Źألنب اموثوق ǊǊ وفقا ألوامر الرسول الكريم ال يجوز شرعا قتل أي شخص ما 
شير إلى مقتل شخص    ت روايةعتبر أي   تلـم يشترك في القتال نفسǊ، ومن ثم         

 حتى لو   ة أو غير دقيق   ةعلى الرغم من عدم اشتراكǊ في القتال غير صحيح        
ـ  مطلقŹا وال يمكن الوثوق    . هابالموثوق  أحد كتب الحديث     فـي    ت ورد تكان

 ةمثل هذǉ األمور، كما يجب رفض موضوƳ مقتل ابن سنين         في   بكتب السيرة 
   ǉجاء بناء   ةفالبيان الذي يشير إلى أن مقتل ابن سنين       . غير صحيح باعتـبار 

ضعاف الثقة بهذǉ   إل يكفيعلـى أمـر عـام من الرسول الكريم بقتل اليهود            
       Ņاالـرواية، فكـيف يصدر سيدنا محمد أمر    Ÿتعالى الذي    يتعارض مع أمر ا 

ما  كان قد صدر فعال ل     لوجـاء فـي القرآن الكريم، كما أن مثل هذا األمر            
 . واحديهوديكانت نتيجتǊ مجرد قتل 

  :كƴب بǅ األƪرف

سـوف نشير اǓن إلى الحاالت الحقيقية التي ذكرت في األحاديث            
قترح أ هذǉ الحاالت هي حالة كعب بن األشرف، و        ىالتـي تـم جمعها، أول     

ǉ الحالـة بالتفصـيل ألنها سوف توضح كيف يتم تشويǊ سمعة            تـناول هـذ   
، ولكن عندما ذهب إلى     ءينتمي والد كعب إلى قبيلة طي     . الرسـول الكـريم   

المدينة تحالف مع قبيلة من اليهود وهي بنو النضير، ثم أصبح لǊ نفوذ كبير              
وهكذا أصبح على عالقة    . ابنة زعيم القبيلة اليهودية   بوبذلك نجح في الزواج     

عندما ذهب الرسول الكريم إلى المدينة عقد       . طيـبة بكل من العرب واليهود     
اليهود معǊ معاهدة، ونصت بنود هذǉ المعاهدة على معيشة كل من المسلمين            
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والـيهود كشـعب واحـد، واحتفاظ كل منهم بعقيدتǊ، ومساعدة كل طرف             
الطـرف اǓخـر فـي حالة أي اعتداء على المدينة أوفي حالة حرب غير               

ولقد قبل الطرفان اللجوء إلى الرسول الكريم في        . انـية مع طرف ثالث    عدو
ومع ذلك عندما هجم جيƫ مكة على المدينة في         . كل النزاعات كحكم حاسم   

لتصدي لهم بمفردهم، وعلى الرغم من لالعام الثاني للهجرة اضطر المسلمون 
ة أن عـدد جيƫ المسلمين كان ثلث عدد جيƫ المشركين، كما كان أقل درج             

 وجǊ هزيمة ساحقة للجيƫ المعتدي في       فƎنǊ ،مـن ناحـية الكفاءة والسالح     
ن في هذǉ الƺزوة في زيادة حقد اليهود        يتسبب انتصار المسلم  . غـزوة بـدر   

             Ǌمعاهدة مع أهل المدينة موهبت ǉعلـيهم، واستخدم كعب على الرغم من عقد
 م يكتفِ ول. الشـعرية بحرية من أجل إثارة الضƺينة ضد اإلسالم والمسلمين         

بـذلك بـل ذهب أيضا إلى مكة وانضم بدون تحفظ ألعداء اإلسالم، ثم أخذ               
  Źعلى ضرورة الهجوم على المدينة بقوة خارقة في أقرب وقت           ايحـث قريش 

             ƫسوف يقاتل المسلمين عندما يهجم جي Ǌممكن، كما أقسم في الكعبة على أن
فلقد رجع من   وليس هذا كل ما فعلǊ كعب في ذلك الوقت،          . المشركين عليهم 

مكـة ومعـǊ خطـة من أجل وضع نهاية لحياة الرسول الكريم نفسǊ وذلك               
ومـن الواضح أن موير في كتابǊ عن حياة محمد لم يجد            . بأسـلوب ماكـر   

       Źاألعمال بينما وجد مجاال ǉا كاف فرصة مالئمة لسرد هذŅلكل التفاصيل الدقيقة    ي 
       Źالداخلي في   للتعبير عن شعو   احول كيف تم قتل كعب، كما وجد منفذ ǉنهايةر  

 :المزعومة في الكلمات التالية" االغتياالت"حد أوصف 

الطريقة ال تحسد عليها بالقياس إلى      بدأ تقدم اإلسالم يبرز بطريقة      " 
إلى  تحولونالتـي سـلكتها النصـرانية في بدايتها، فلقد اعتنق الم          

ن وعقـيدة عيسـى ألنهم شاهدوا كيف واجǊ المجاهر        النصـرانية   
المـوت بثبات وجلد، أما الذين اعتنقوا اإلسالم فلقد كان          بƎيمـانهم   

السـبب وراء ذلـك رؤيـتهم كيف أن الموالين لهذǉ العقيدة على             
ففي الحالة األولى يؤدي    . اسـتعداد إلنزال عقوبة الموت باǓخرين     

 لهذǉ العقيدة إلى تعرض حياتهم للخطر، أما في         المتحوليناعتـناق   
نقاذ ألنها الوسيلة الوحيدة إل   هذǉ العقيدة   الحالة الثانية فيعتنق الناس     

 ". حياتهم

            Ņتحول  اوإذا كان موير قد نجح في إخفاء الحقائق التي تؤكد أن كعب 
          ƫن السيد كاƎلطة    امن حليف للمسلمين إلى مقاتل لهم، فƺال ǉرتكب نفس هذ

       Ǌفلقد كانت هناك حرب    . عرض المستندات األصلية  استعلـى الـرغم من أن
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المزعوم " االغتيال  " لمسلمين وغير المسلمين في وقت هذا       بـدون شك بين ا    
وذلـك فـي العـام الثالث للهجرة، والخالف هنا هل كان كعب يحارب مع               

إذا كان فعال قد انضم ألعداء اإلسالم، ثم        . Þالمقاتلـين أعداء المسلمين أم ال     
وضـع نفسـǊ بين أولئك الذين يقاتلون مع المسلمين، فقتلǊ المسلمون حينئذ،             

إن مسألة انضمام   ! Þفهـل يعتبـر ذلك خيانة أو وحشية أو عملية سفك دماء           
            ǉمعهم تؤيدها كل الروايات التاريخية، بل إن بعض هذ Ǌعداء وتحالفǖكعب ل
الـروايات تشير إلى أبعد من ذلك فهي تؤكد أنǊ خطط لمقتل الرسول الكريم              

 :بطريقة غادرة، وفيما يلي بعض النصوص التي نستشهد بها 

 ثم  )في غزوة بدر  (ذهـب إلـى قريƫ، وأخذ يبكي على قتالهم           " 
 . "حثهم على محاربة محمد

 )١٠الزرقاني، المجلد الثاني، صفحة (

 يكن عداوة لنا ويتحدث بكل ما هو        اإن كعبŅ ) : "قال الرسول الكريم  ( 
الذين كانوا في حالة حرب     (كـريǊ علينا، كما ذهب إلى المشركين        

 ."  محاربتناوحثهم على) مع المسلمين

 )١١الزرقاني، المجلد الثاني، صفحة (

لكلبـي، تحالـف مع قريƫ أمام الكعبة من اجل محاربة           لووفقـا   " 
 ."المسلمين

 )١١الزرقاني، المجلد الثاني، صفحة (

وأعد مأدبة وتƉمر مع اليهود على أنǊ سوف يدعو الرسول الكريم           " 
 ." على نحو مفاجƐعندǉ، وعندما يحضر إليǊ يجب أن ينقضوا عليǊ كلهم

 )١٢الزرقاني، المجلد الثاني، صفحة (

 التي  ،ربـط مؤلـف فتح الباري، في تعليقǊ حول رواية البخاري           
تـتعلق بمقـتل كعب، الروايات التي استشهدنا بها من قبل والتي وردت في              
كـتاب الزرقاني، وتؤكد هذǉ الروايات ذهاب كعب إلى مكة ومحاولتǊ أمام            

    ƫمن أجل محاربة المسلمين، وإعالن الكعبة تحريض قري Ǌعلى التحالف مع
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    Ņمن أجل قتل االرسـول الكـريم أن كعب Ǌيكن عداوة شديدة للمسلمين، وخطت 
ولقد أشار البخاري إلى الوقائع    . سـيدنا محمـد عن طريق دعوتǊ إلى مأدبة        

           Ņفي  االتـي تتعلق بمقتل كعب تحت عنوان يتضمن كلمة حرب، ووصف كعب 
   Ǌالرواية بأن ǉالواقعة تحت عنوان        .  كان مقاتال  هـذ ǉعندما "ذكر أبو داود هذ

 ا وتشير هذǉ القصة إلى أن كعبŅ      ،"تم الهجوم على األعداء وهم غير مستعدين      
وفيما يلي  . كـان يتعامل مع أعداء المسلمين في حرب بين المسلمين والكفار          

         Ƴاعتاد كعب تحريض الناس على قتل      : " التعلـيق علـى هـذا الموضـو
ولقـد علـق نفس المعلق حول شرعية إرسال فريق من أجل            ". ين  المسـلم 

ال يسمح بذلك في حالة وجود اتفاق سالم مع العدو         : " معاقبة كعب بما يلي     
 ولكـن يسمح بذلك في حالة خرق أحد األطراف هذǉ االتفاقية ومساعدة             …

فأصبحت يهود  " وجاء في رواية ابن سعد      ". اǓخـرين على قتل المسلمين      
ل سيدنا غيلة، فذكرهم    قِت، فأتوا النبي صلى اŸ عليǊ وسلم فقالوا         مذعـورين 

" النبـي صلى اŸ عليǊ وسلم صنيعǊ وما كان يحرض عليǊ ويؤذي المسلمين            
ثم أصبحت  "،  "لقد استدعاǉ الرسول الكريم وعقد معاهدة معǊ      "زاد ابـن سعد     

لدالئل وتوضح كل هذǉ ا   ". هذǉ المعاهدة بعدئذ في حيازة علي بن أبي طالب        
   Ņاتمامـا أن كعب          Ǌألعدائ Ǌمع الرسول الكريم وانضمام Ǌمعاهدت Ǌقد قتل لخرق 

          Ǌوبناء علي ،Ǌاالـذين كانوا في حالة حرب مع Ņللمسلمين ومقاتال   اعتبر معادي 
ويجـب اإلشارة في هذا المقام إلى أن كل اليهود          . فـي صـفوف أعـدائهم     

تحدثهم بكل سوء عن    اǓخرين عاشوا في سالم مع المسلمين على الرغم من          
الرسول الكريم مثل كعب، وذلك ألنهم لم يصلوا إلى هذا الحد من الحقد الذي         

ولقد كان كل ما    . وصـل إلـيǊ كعب، كما لم يتƉمروا على قتل سيدنا محمد           
في يكون  طلبǊ الرسول الكريم منهم هو توقيع معاهدة بعدم االنضمام إلى من            

 .حالة حرب مع المسلمين

حيدة التي يجب اإلشارة إليها هنا هي لماذا تم قتل كعب         والمسالة الو  
أوال يجب  . بواسـطة بعـض المسـلمين الذين انقضوا عليǊ على حين غرة           

ņلحقيقِة    توضيح ōأن الرسول الكريم غير مسؤول عن الطريقة التي تم بها          تام
 يستحق القتل،   ا كان يرǎ أن كعبŅ    ا على الرغم من أن سيدنا محمدŅ      ،قتل كعب 
ال يـوجد أي دليل على أنǊ أعطى أي تعليمات باألسلوب الذي يجب             ولكـن   

ومن ناحية ثانية تشير رواية حول      . اتـباعǊ من أجل تنفيذ الحكم على كعب       
هذا الموضوƳ إلى أن محمد بن مسلمة عندما سأل الرسول الكريم ما إذا كان              

نت إذا ك  ":عليǊ قتل كعب التزم الصمت، بينما جاء في رواية أخرǎ ما يلي           
الزرقاني، المجلد  (سـوف تفعـل ذلك ال تتعجل حتى تستشير سعد بن معاذ             
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ويدل كل هذا على أن الرسول الكريم لم يكن على علم           ). ١٢الثاني، صفحة   
بتفاصـيل هـذا الموضـوƳ، وال يوجد ما يؤكد ما إذا كانت هذǉ التفاصيل               

            Ņأن سـيدنا محمد Ǌأي عالقة بهذا      اصـحيحة، وممـا ال شـك فـي Ǌليس ل 
وسـوف نترك اǓن مسألة مسؤولية الرسول الكريم بشأن هذا          . موضـوƳ ال

فالناقد . الموضوƳ، فلم تكن هناك أي طريقة أخرǎ للتعامل مع هذǉ الظروف          
ن في المدينة تشبǊ    والعدائـي يفتـرض أن الظروف التي عاƫ فيها المسلم         

لقد كان على المسلمين    . كثيـرا الظـروف التي يعيشها في القرن العشرين        
هم بالطريقة الوحيدة الممكنة في مثل هذǉ األحوال، فلقد         ئعامل مـع أعدا   الـت 

اخـتار كعب عقد معاهدة مع عدو في حالة حرب مع المسلمين، ولذا كان ال               
. يمكـن معاملـتǊ إال كعدو أثناء الحرب وفقا لكل القوانين البشرية واإللهية            

ء، ولذا  تعامـل الرسـول الكريم مع كعب على أنǊ مقاتل في صفوف األعدا            
    Źفريق Ǌويطلق على الفريق على نحو محدد سرية          اأرسـل إلـي ،Ǌأي ( لمقاتلت
   ƫإوذلك في كل كتب السيرة، ويمكن القول        ) جـزء من الجي  Ņان سيدنا محمد 

Źترك لقائد هذا الفريق اختيار أفضل الطرق اأرسل فريق Ǌلمحاربة كعب، ولكن 
بن مسلمة قائد هذا    ختار محمد   ا. التـي يمكـن بها توجيǊ ضربة إلى العدو        

الفـريق طـريقة كانت معروفة لدǎ العرب في ذلك الوقت، رأǎ من وجهة              
 كان محمد   لوف. نظرǉ أنها أفضل وأكثر األساليب فاعلية تحت هذǉ الظروف        

ختار الهجوم على كعب أمام الجميع لتسبب ذلك في إراقة الكثير           ابن مسلمة   
 النضير اليهودية   ي قبيلة بن  مـن الدماء، وربما أدǎ ذلك أيضا إلى معاناة كل         

لقد خرق كعب معاهدتǊ مع الرسول الكريم، وثار عليǊ، كما دخل           . مع كعب 
لهم تماما، وخطط في السر     اصئستافـي تحالف مع أعداء المسلمين من أجل         

من أجل قتل سيدنا محمد، ومن ثم كان يجب معاقبتǊ على كل جريمة بالقتل،              
وإذا رأǎ البعض أن    . هذا الحكم وهكـذا تـم إرسـال فريق من أجل تنفيذ           

الطـريقة التـي قتل بها كعب خاطئة ألنها كانت في السر، فƎنها تمتاز بعدم               
 كان قد تم قتلǊ علنا لكانت النتيجة        لوتـورط أشـخاص أبرياء مع المتهم، ف       

ن إوأخيرا يمكننا القول . بـدون شـك في هذǉ الحالة قتل الكثير من األبرياء       
 .      عن الطريقة التي تم بها تنفيذ عملية قتلǊؤوالŹالرسول الكريم لم يكن مس

Ƽيƾأبو الح: 

 بيلقـد تـم بحث موضوƳ كعب بالتفصيل، ولكن ال تحتاج حالة أ             
عترف موير في الواقع    القد  . إلى الخوض فيها كثيرا   ) أبـي رافع  (الحقـيق   
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مقتل أبي  "بجريمة أبي الحقيق ولكن بأسلوب مستتر، وهكذا قال تحت عنوان           
 :ما يلي" قالحقي

لة بني النضير بعد نفيهم مع إخوانهم في خيبر،         يتقر فريق من قب   اس" 
 الحقيق بجزء كبير من قبيلتǊ مع القوات        وشترك زعيمهم أب  اولقـد   

المـتحالفة من أجل محاصرة المدينة، كما قام بتشجيع بعض قبائل           
وبناء على ذلك أرسل الرسول الكريم      . الـبدو على السلب والنهب    

وصمم . ادة علي بن أبي طالب للهجوم على يهود خيبر        حملـة بقي  
تقد أنǊ وراء   اعمحمـد علـى الـتخلص مـن زعيم اليهود الذي            

ولم . تحريضهم من أجل ضمان وقف هجمات اليهود على المسلمين        
Ŏستمر ا الحقيق إلى إنقاذ محمد من شر يهود خيبر، فلقد           يتل أب  ق يؤد

عامة القبيلة، في   أوصـير، الـذي انتخب بعد موت أبي الحقيق لز         
 ".عالقتǊ مع قبيلة غطفان، ويعتقد أنǊ خطط للهجوم على المدينة

اليهودية في البداية في المدينة، وتحالفت    النضير يعاشـت قبيلة بن    
مـع الرسـول الكـريم عندما هاجر إليها، ولكن عندما شك سيدنا محمد في              

لفة معها بطريقة   عالقتها المريبة مع قريƫ، وقتلت إحدǎ قبائل العرب المتحا        
غادرة بعض المسلمين طلب الرسول الكريم من هذǉ القبيلة تجديد عهدها مع            

. المسـلمين، فرفضـت بشدة ذلك، ومن ثم تم طردها في النهاية من المدينة             
           Źلليهود، وأصبحت   اسـتقرت قبـيلة بـنو النضير في خيبر التي تعتبر معقال 

 Ņض باستمرار القبائل  لمشـاكل كثيـرة للمسـلمين، فلقد كانت تحر         امصـدر
كما كان زعيمهم أبو الحقيق من      . المحـيطة بالمدينة لسلب ونهب المسلمين     

بـين القواد الذين اشتركوا في غزوة األحزاب عندما اجتمعت قبائل العرب            
وهكذا اشترك أبو الحقيق    . والـيهود مـن أجل توجيǊ ضربة ساحقة لǘسالم        

يع رغم تحالف كل هذǉ القبائل      والـيهود في قتال المسلمين، ولقد انهزم الجم       
استمر أبو الحقيق بعد هذǉ الهزيمة المنكرة في إثارة ومساعدة . ضد المسلمين

قـبائل العرب التي تعيƫ حول المدينة على سلب ونهب المسلمين، وبالتالي            
قـرر الرسـول الكـريم إرسال حملة لمحاربة يهود خيبر في العام السابع              

 ا صƺيرŅ الحملة في العام السادس للهجرة فريقŹ     للهجرة، ولكنǊ أرسل قبل هذǉ ا     
كانت الخطة األساسية بدون شك تجنب إراقة الدماء        . للتعامل مع أبي الحقيق   

             ǎإذا تم التخلص من هذا الزعيم ربما يتوقف هذا األذ Ǌبقـدر اإلمكان، وأن .
    Ŏالمسلمين في سالم، وعلى ذلك           ولكـن لـم يؤد ƫموت أبي الحقيق إلى عي 

ختار الفريق الذي   ا. روري في النهاية مهاجمة وفتح خيبر     أصـبح مـن الض    
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أرسـل من أجل القضاء على أبي الحقيق نفس األسلوب الذي اتبع مع كعب،        
وذلـك ألنǊ أفضل طريقة للتعامل مع مثل هذǉ المواقف، وال يمكن أيضا لوم   

 . الرسول الكريم على ذلك

 :السماƝ باالƷتصاب اƺتراƅ خƯير

ت التي وجهها السيد كاƫ للرسول الكريم هو خر االتهاماآيعتبر  
السماح باغتصاب نساء بني المصطلق، ويعتبر هذا االتهام محاولة بشعة من  

ذكرت  " كل كتب األحاديث"دعاء أن اكما أن . أجل تشويǊ سمعة سيدنا محمد
Źاذلك يعتبر بيانŅيفال . ا وقحŹتضمن أي من كتب األحاديث دليال ǉيثبت هذ 
 للرسول الكريم، ر، الذي يعتبر من أكثر الكتاب عداءŅيير موالتهمة، فحتى س

والمسألة الوحيدة التي وردت في األحاديث التي تم . لم يذكر هذǉ التهمة
ري ورد بها أن بعض األشخاص في جيƫ  د سعيد الخيجمعها رواية عن أب

المسلمين أرادوا عقد زيجات مؤقتة مع بعض النساء من أسرǎ الحرب،  
دمن وسيلة لمنع الحمل، ولكن ال يوجد دليل على اإلطالق أنهم  على أن يستخ 
 سعيد بموضوƳ شرعية العزل، يوفي الواقع تتصل رواية أب. فعلوا ذلك

  Ƴوهو استخدام وسيلة لتحديد النسل، ولم يتم ذكر أي شيء حول موضو
وفي الواقع كانت عادة عالقات الزواج المؤقتة   . معاملة نساء بني المصطلق

Ņامسموح  ǉبها قبل ظهور اإلسالم، ولكن حرم القرآن الكريم مثل هذ
ويوجد بالقرآن  . العالقات، إال أن كل اإلصالحات يجب أن تحدث تدريجيا

الكريم آيات توضح تماما شروط زواج المسلمين بسجينات الحرب، وتعتبر 
Ōيات التالية ردǓااŅاا واضح ƫتي ليس لها أي أساس  ل على اتهامات السيد كا

 .الصحةمن 

َوَمـن لŮمń َيسńتŽِطعń ِمنكſمń طŽوńالŹ أćن َينِكَح الƅمŃحńَصنŽاِت الƅمŃؤċِمنŽاِت فŽِمن مŎا           "
             Ćضńن َبعŎم مſكŃضńَبع ńمſيَماِنكƎِِب ŃمŽلńعćأ ŃǊƃاِت َواللŽِمنċؤŃمƅال ŃمſَياِتكŽتŽن فŎم مſكſَمـانńيćأ ƅـتŽكŽَمل

   ŊنŃوهſَوآت Ŋِلِهنńهćِن أƅذƎِِب ŊنŃوهŃانِكحŽف      ĆَساِفَحاتŃَر مńيŽغ ĆاتŽَصنńحŃوِف مŃرńَمعƅِبال ŊنŃوَرهŃجĈأ 
َوالŽ مŃـتŮِخذŽاِت أćخƅـَدانĆ فŽـƎِذŽا أĈحńِصنŊ فƎِŽنń أćتŽيńَن ِبفŽاِحشŽةĆ فŽَعلŽيńِهنŊ ِنصńفſ َما َعلŽى               

           ƅواŃِبرńصŽن تćَوأ ńمſكƅِمن ŽتŽَعنƅِشَي الŽخ ńِلَك ِلَمنŽاِب ذŽَعذƅاِت ِمـَن الŽَصـنńحŃمƅال   ńمſكŮل ņرńيŽخ 
ņِحيمŊر ņورſفŽغ ŃǊƃ٢٥ : ٤القرآن، " (.َوالل  .( 

يـوجد دلـيل تاريخي واضح في كل كتب األحاديث حول معاملة             
نساء بني المصطلق على وجǊ التخصيص، وهو أن كل هؤالء النساء قد تم             
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 بدون دفع أي فدية، وذلك ألن جويرية إحدǎ هؤالء النساء           نإطالق سراحه 
 .الرسول الكريم صلى اŸ عليǊ وسلمباحها وتزوجت قد أطلق سر



 كتب عǅ اإلسǘم
ƕǐمǁعا ƔƥǊƪ ƖƐƤ ƖƐƥوƪمن 

 
 أو أكثر قيمةŹبقاءŅ ربما ال يوجد رجل على قيد الحياة قدŊم خدمة أطول "

إن أعمالǊ . من الهور"   علي محمدناموال"لقضية الصحوة اإلسالمية من 
حركة األحمدية الخواجة كمال الدين، قد أكسبتا / األدبية، مع أعمال الراحل

بكثال، مفكر بريطاني مسلم، ومترجم معاني القرآن   .  م–" شهرة وتميزا
 .الكريم إلى اإلنجليزية

 
 :كتب مǅ تƉليف موالنا محمد علي 

 The Holyية ترجمة مƴاني الƾرǅƆ الكريم Ƌلى اللƸة اإلنجليز

Qur'an Üđđ )lxvi+ (čĎđĒƗơƽƮ . 
النص العربي للقرآن مع ترجمة معانيǊ إلى اإلنجليزية، وتفسير موسŊع، 

ترجمة رائدة لمعاني القرآن الكريم . ومقدمة شاملة، وفهرس كبير باإلنجليزية
م على ماليين البشر في مختلف أنحاء  ١٩١٧أثŮرت منذ سنة . إلى اإلنجليزية

نقŰحت . كان لها أثر كبير في الترجمات الالحقة لمعاني القرآن الكريم. العالم
 .م١٩٥١تنقيحا موسعا سنة 

 
والتأثير الذي أحدثتǊ والفائدة الهادية لها  " محمد علي"إن إنكار امتياز ترجمة "

 موالنا عبد المجيد داريابادي، أحد قادة الرأي –" هو إنكار لضوء الشمس
 .دالمسلم المحافظ في الهن

أول كتاب ينشرǉ مسلم، يتسم بالدقة الواجبة للدراسات القرآنية، ويحقق "
 Student's" قرآن الطالب" أمير علي، في –" معايير المنشورات الحديثة

Quran  ،م١٩٦١، لندن. 
 

 The Religion of Islamالديǅ اإلسǘمي 
طبع  . عقائدǉ وعباداتǊ وأحكامǊ واإلسالمعمل شامل وبارز عن مصادر 

 .م ١٩٣٦سنة ألول مرة 
 الدكتور –" عمل مفيد للƺاية، ال يكاد يستƺني عنǊ دارسو اإلسالم".... 
 .محمد إقبال، الفيلسوف المسلم المعروف/ السير



إننا نلمس الحاجة الكبيرة إلى مثل هذا الكتاب، عندما نرǎ في كثير من  "
البلدان اإلسالمية أشخاصا يتوقون إلى إحياء روح اإلسالم، ويقعون في  

 مجلة –" طاء بسبب افتقادهم إلى فهم المعرفة التي يتيحها هذا الكتابأخ
 .م١٩٣٦، عدد أكتوبر "Islamic Culture"" الثقافة اإلسالمية"

 
 Ƙالحدي üدليA Manual of Hadith ÝĐČČ  ƗơƽƮ  

بحث في سيرة حياة النبي الكريم، يمحص الروايات الصحيحة من الروايات 
 .مفاهيم الخاطئة المتصلة بحياة النبي الكريمالمدسوسة، ويصحح كثيرا من ال 

 
  ƺ Early Caliphate ÝĎčĐ ƗơƽƮجر الخƺǘة اإلسǘمية

 .تاريخ اإلسالم في ظل حكم الخلفاء األربعة األوائل
)"١ ( ńمحمد النبي"إن كتاَبي "Muhammad The Prophet، فجر " و

لي،  ، من تأليف محمد ع"The Early Caliphate"" الخالفة اإلسالمية
يشكالن معŅا أوفŽى وأروƳ المراجع، التي كſتبت حتى اǓن باللƺة اإلنجليزية 

 Islamic"" الثقافة اإلسالمية" مجلة –" عن التاريخ المبكر للمسلمين
Culture" م١٩٣٥، عدد أبريل. 

 
 Û صلى اهللا عليه وسلمالتƴاليم الخالدƔ الموحŁى بǊا Ƌلى النبي الكريم محمد

The Living Thoughts of The Prophet Muhammad ÝčđČ 
ƗơƽƮ. 

 .حياة النبي الكريم، وتعاليمǊ في أمور شتى
 

 . The New World Order ÝčēČ ƗơƽƮ النưام الƴالمي الجديد
الحلول التي يقدمها اإلسالم للمشكالت الرئيسية التي يواجهها العالم  

 .المعاصر
 
 



 Ƨحركة األحمديةالمؤس Founder of the Ahmadiyya 
Movemen Ý يات المتحدة األمريكية، الوال١٩٨٤طبعة 

 Ǌسيرة حياة حضرة ميرزا، بقلم موالنا محمد علي، الذي عمل عن قرب مع
 .خالل السنوات الثماني األخيرة من حياة مؤسس الحركة

 
 :منƪوراƖ رƏيسية أخرى

، تأليف حضرة ميرزا غالم  The Teachings of Islamتƴاليم اإلسǘم 
 Ýصفحة ٢٢٦أحمد . 

بير من الترحيب، لسبيل اإلسالم من أجل التقدم شرح رائع، حظي بقدر ك

وقƥ قƥſم للمرƖ اǕولǏ كمơاưرƖ سنƗ . الماƥي والخلſقǏ والروǑơ لǘنسان
 .م ١٨٩٦
-" أفضل وأروƳ العروض التي صادفناها للعقيدة التي أتى بها محمد"... 

"Theosophical Book Notes". 
ألوردية لحضرة ميرزا، وهناك ترجمات إنجليزية وكذلك كتب أصلية باللƺة ا

 .متاحة لدينا  أيضا
 Muhammad in Worldمحمد ƺي الكتب المƾدسة ƺي الƴالم 

Scriptures ،صفحة في ثالثة   ١٥٠٠، تأليف موالنا عبد الحق فيديارثي 
 .مجلدات

بحث فريد كتبǊ عالم متبحر في الكتب الدينية المقدسة واللƺات، يبين 
كريم محمد في كل الكتب المقدسة الرئيسية النبوءات المتصلة بمجيء النبي ال

 .في العالم
، Ahmadiyyat in the service of Islamاألحمدية ƺي خدمة اإلسǘم  

 ١٤٩فاروقي، الرئيس السابق لǘدارة المدنية الباكستانية، . تأليف نصير أ
 . ١٩٨٣صفحة، طبع في الواليات المتحدة األمريكية، سنة 

اوǎ ومنجزات حضرة ميرزا غالم أحمد،  يتناول الكتاب معتقدات ودع
 .وأعمال حركة األحمدية في الهور

،  The Great Religions of the Worldاألدياǅ الكبرى ƺي الƴالم 
 . صفحة٢٥٨صمدÝ . يو/ تأليف السيدة



 Anecdotes from the Life of theمƪاǉد مǅ حياƔ النبي محمد 
Prophet Muhammadتأليف ممتاز أ ، . Ýصفحة ١٠٢فاروقي . 

 
. ، تأليف نصير أIslam and Christianityاإلسǘم والمسيحية 

 .فاروقي
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م، في ١٨٧٤وŃلد موالنا محمد علي سنة   
، وكان لǊ مسار  ) الهند (إقليم البنجاب  

أكاديمي مرموق، إذ حصل على شهادات   
.   في دراسة اللƺة اإلنجليزية والقانون   

وبينما كان يقف على أعتاب مستقبل المع      
في ميدان القانون، دعاǉ حضرة ميرزا    

د، مجدد القرن الرابع عشر     غالم أحم 
، إلى تكريس حياتǊ لخدمة      الهجري
وإذ ذاك تخلى موالنا محمد علي   . اإلسالم

فورا عن خططǊ الدنيوية، وانضم إلى   
وهنا تعلم  . المجدد العظيم في قاديان     

جواهر الحقائق اإلسالمية، التي أماط       
اللثام عنها في هذا العصر حضرة ميرزا    
صاحب، والتي قſدŎر لǘسالم من خاللها    

ب اǓن الناس من مختلف أنحاء    أن يجتذ 
وقد أصبح أمين سر المنظمة،       . العالم

 Review of"وعيŊنǊ حضرة ميرزا صاحب رئيس تحرير لمجلة األديان          
Religions"    ة اإلنجليزيةƺأوائل المجالت اإلسالمية بالل ǎوهي إحد ، .  ǉوقد قدمت هذ

م، إلى عالم لم تſقدŊم إليǊ عن  المجلة، إبان رئاستǊ لتحريرها، الصورة النقية المشرقة لǘسال    
 . اإلسالم إال صورة قبيحة مƺلوطة  

م،  ١٩١٤ سنة – موالنا نور الدين صاحب   -وعندما توفي خليفة حضرة ميرزا صاحب     
تولŮت أمر الحركة عناصر معيŊنة في المنظمة بقيادة ابن المؤسس، وحولتها إلى جماعة      

وقد شوŊهت هذǉ العناصر وحرŊفت  . ة مطلقة متعصبة منƺلقة على نفسها، تحكſمها سلطة روحي    
وقد أجبرت هذǉ الظروف موالنا  . آراء حضرة ميرزا صاحب، بزعمها أنǊ قد ادعى النبوة 

" األحمدية أنجŃمان إشاعة إسالم     "محمد علي على أن يترك قاديان، وأسŊس مع زمالئǊ مؤسسة       
الحقيقية لحضرة ميرزا     في الهور، لمواصلة الرسالة ) مؤسسة األحمدية لنشر اإلسالم  (

م، رأćس هذǉ المؤسسة، ونظŮم أنشطتها    ١٩٥١ومنذ ذلك التاريخ حتى وفاتǊ سنة      .  صاحب
الخاصة بالدعوة إلى اإلسالم في أنحاء العالم، وألŮف مجموعة ضخمة من الكتب النفيسة في      

 Theم دين اإلسال : وتشمل أعمالǊ الرئيسية  . علوم الدين باللƺتين اإلنجليزية واألوردية    
religion of Islam  دليل الحديث الشريف ،A Manual of 

Hadith ع لصحيح البخاري باألوردية  (، فضل الباريŊمحمد النبي    )وهو تفسير موس ،
Muhammad The Prophet  النظام العالمي الجديد ،The New World 

Order  فجر الخالفة اإلسالمية ،The Early Caliphate   التعاليم الخالدة ،
 The Living Thoughts of Theالموَحى بها إلى النبي الكريم محمد      

Prophet Muhammad .     سالمǘالمجموعة الفريدة من الكتب صورة ل ǉوتقدم هذ
لقد حظي إسهام  . تبرز نقاءǉ األصلي، بوصفǊ دينا للسالم، والتسامح، والسمو الروحي   

نقية لǘسالم بقدر كبير من تقدير  موالنا محمد علي في الكتب اإلسالمية وإحياء الصورة ال   
وإن أحد مشاهير المثقفين البريطانيين المسلمين،      . المسلمين البارزين في مختلف أنحاء العالم    

مارمادوك بكثال، قد    / الذي قام بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللƺة اإلنجليزية، وهو السيد   
 The" ي دين اإلسالمال"محمد علي  م في تعليقǊ على العمل البارز لموالنا   ١٩٣٦كتب سنة 

Religion of Islamم خدمة        " : ، يقولŉدƽ Ɣيد الحياƽ على üربما ال يوجد رج
 üوƯأ  ńƅاƾب ŷيمةƽ رƙأو أك      ǅمية مǘاإلس Ɣية الصحوƮƾور "  محمد علي  ناموال" لǉال ǅم. ". ..  
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