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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

 إىل سيدي رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ :
 ما أعظمك وما أحلمك وما أرفع خلقك.

أنت يا سيدي مثاؿ اإلنساف الكامل ، جعلك اهلل تعاىل سيد اخللق وإمامهم . . . 
اقتدى بسَتتك سعد ، ومن سار على دربك صلا ، وَمِن اىتدى ّٔديك كاف على من 

 صراط مستقيم .
فعن وىب بن منبّْو قاؿ : " أَْوحى اهلل تعاىل إىل نيب من بٍت إسرائيل يقاؿ لو شعياء ، 

 أف قْم ُب بٍت إسرائيل ، فإين سألطق لسانك بوحٍي ، فقاـ ، فقاؿ :
 ، فإف اهلل تعاىل يريد أف يقيي شيااً ، ويدبّر أمراً ، يا مساء امسعي ، ويا أرض أنصيت

 وىو منفُّْذه :
، وال سّخاب ُب األّمّيُت ، ليس بفظّْ وال غليظ إنّو يريد أف يبعث أّمّيًا من

 .(ٔ)األسواؽ
لو ؽلرُّ على السراج مل يطفاو من سكينتو ، ولو ؽلشي على القصب واليابس مل ُيسمع 

 من ٖتت قدميو .
، أفتح بو أعيناً ُعمياً وآذاناً صماً ، وقلوباً غلفاً ، (ٕ)بشَتاً ونذيراً ، ال يقوؿ اخلناأبعثػُو 

ُده بكل أمٍر ٚتيل ، وأىب لو كلَّ خلق كرمي . وأجعل السكينة لباسو ، والربَّ شعاره  وأسدّْ
والتقوى ضمَته ، واحلكمَة منطقو ، والصدؽ والوفاء طبيعتو ، والعفو وادلعروؼ خلقو ، 

                                                             

 . األسواؽ ُب صوتو يرفع ، الصخب كثَت:  ( السّخابٔ)
 . الكبلـ من الُفحشَ  يقوؿ ( الٕ)
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 حلقَّ شريعتو ، والعدؿ سَتتو واذلدى إماَمو ، واإلسبلـَ ِملََّتو ، وأٛتَد امسو .وا
وأعرّْؼ بو بعد الفكرة ، وأكثػُّْر بو بعد القّلة ، وأْغٍت بو بعد الَعْيلة ، وأٚتع بو بعد 
 (ٔ)الفرقة ، وأؤّلف بو بُت أمم متفرّْقٍة ، وقلوب سلتلفة ، وأىواء مشتَّتٍة ، وأستنقذ بو فااماً 

 من الناس عظيماً من اذللكة.
وؼ وينَهْوف عن ادلنكر ، وأجعل أمَتو خَت أمٍَّة ُأخرجت للناس ؛ يأمروف بادلعر 

، مؤمنُت ، سللصُت ، مصدقُت ٔتا جاءت بو رسلي ، أذِلُمهُم التسبيح والتحميد ، موّحدين
 ." (ٕ)والثناء والتكبَت ، والتوحيد

، فجعلك إمامًا وىاديًا . . صلى اهلل عليك فسبحاف اهلل من خلقك فسّواؾ فعَدلك 
ُب األولُت ، وصلى عليك ُب اآلخرين ، وحشَرنا ُب القيامة ٖتت لوائك ُب اآلمنُت ، اذلم 

 آمُت ، آمُت ، آمنُت .
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                             

 . الكثَت اليخم اجلمع:  الناس من ( الفااـٔ)
 . االحزاب سورة من ٘ٗ/ اآلية تفسَت ُب الثالث آّلَّد ، الصابوين للشيخ كثَت ابن تفسَت ( سلتصرٕ)
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 نبيُّ الرحمة والتواضع

 
العظيمُت ، تعاؿ معي ننظر بعُت البصَتة ال البصر ػ وال ظللك إال ىذا ػ إىل سّيَديْػَنا 

أحدعلا رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، واآلخر جربيل رسوُؿ اهلل إىل رسوؿ اهلل ، صلى 
اهلل على جربيل . . فإين أحبو رغمًا عن اليهود الذين يكرىونو ألف قلؤّم ملات حقداً 

 وكرىاً لسيد ادلبلئكة اجلليل .
ذباف أطراؼ احلديث ، قرب ىذا رسوؿ اهلل ، وجربيل معو يتدارساف القرآف ويتجا

الكعبة ، فقاؿ النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) يا جربيل ، والذي بعثك باحلق ما أمسى 
 آلؿ زلمد سفػٌّة من دقيق ، وال كفّّ من سػَويق (( .

ًة من السماء أفزعتو وكانت رللجلة ، ظّن  فلم يكن كبلمو بأسرع من أف مسع ىدَّ
 وسلم ػ أف اهلل أمر القيامة أف تقـو ، فتيعيعت السماء . رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو

نًا خوفو : ال . . إنو ملك نزؿ من السماء ، مل  فقاؿ جربيل مهدئًا من روعو ومسكّْ
 ينزؿ منها منذ خلقو اهلل تعاىل .

لقتو وجليل صورتو وىو يدنو ونظر الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ إىل عظيم خ
ّبح خالقو ، فلما وصل قاؿ ذلما : )) السبلـ عليكما ورٛتة اهلل ، فمؤل عينو ، وسمنهما

فرّدا عليو السبلـ  -وبركاتو ، ػ وىذا سبلـ ادلسلمُت منذ خلق اهلل تعاىل آدـ ُب اجلنة ، 
بأحسَن منو : وعليك السبلـ ورٛتة اهلل وبركاتو ومغفرتو ورضوانو . . . فلما ٘تكن واقفاً 

عليو وسلم ػ وقاؿ : إف رّبك يقرئك السبلـ ، ويقوؿ سبحانو : التفت إىل النيب ػ صلى اهلل 
إنو عّز شأنو مسع ما ذكرت ، فبعثٍت إليك ٔتفاتيح خزائن األرض ، وأمرين أف أعرض عليك 
أف أسػََّت جباؿ ِِتامة زُمرُّدًا ، وياقوتًا ، وذىبًا ، وفّية ، وأمرين أف أجعلك إف شات نبياً 
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 .ملكاً وإف شات نبياً عبداً 
اتب اإلنساف العبوديُة هلل إف الفطرة لتدعوه أف ؼلتار النبّوة مع العبوديّة ، فأعلى مر 

         : )ُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيبًل مَّْن اْلَمْسِجِد احلَْرَاـِ ِإىَل اْلَمْسِجِد األَْقَصى ( تعاىل
ه يوحي إليو : أف تواَضْع . فالتواضع [ ونظر إىل جربيل يستشَته ، فرآ ٔ] اإلسراء : اآلية 

 يرفع صاحبو ُب عليُّْت ، ومن تواضع هلل رفعو .
إف للُمْلك حظًا ُب النفس ورغبة ُب االستعبلء ، وشعورًا بالعظمة وإحساساً      

بالفوقّية على َمْن حولو ، وإف ُب العبودية تواضعًا لآلخرين ، وقدرة على الدخوؿ إىل 
 هم ، واكتساب قلؤّم وٖتمل أذاىم والصفح عنهم .نفوسهم والتباسط مع

فقاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) بل عبداً رسواًل ، أشبع يومًا فأشكر اهلل ، وأجوع 
ودية ، متذلبًل لو ، ضارعاً يومًا فأَٛتد اهلل ، إظلا أنا عبد ، واهلل ػلب أف يراين ُب مقاـ العب

 ال تصلح يل . . .، مقببلً عليو ، ال أصلح للدنيا و إليو
يا اهلل ما أعظم ىذا الرسوؿ الكرمي ! تأتيو الدنيا صاغرة ويدفعها عنو ، فقد دخل 
عليو عمر رضي اهلل عنو فرأى احلصَت قد أثرَّ ُب جنبو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، فيبكي عمر 
ا فيسألو ادلصطفى : )) ما يبكيك يا عمر ؟ (( فيقوؿ : ىذا ىرقل وذاؾ كسرى حيزت ذلم

 الدنيا ، يتنعماف ّٔا ، وأنت رسوؿ اهلل يؤثر ىذا احلصَت ُب جنبك !! 
فيقوؿ النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ منبهاً إىل حقارة الدنيا عند اهلل تعاىل وىواهنا على 
ادلؤمن : )) فوالذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تزف عند اهلل جناح بعوضة ما سقى منها  

 عمر أما يرضيك أف تكوف ذلما الدنيا ولنا اآلخرة ؟ (( . كافراً شربة ماء . . يا
ومات ىرقل وكسرى مذموَمُْت ، وال يُذكراف إال حُت يتحدث الناس ُب العظات 
والعرب ويتعوذوف من مصَتعلا ، أما رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، فيذكر ُب كل حلظة، 
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ر ، امسو مقروف باسم اهلل تعاىل ُب آناء الليل وأطراؼ النهار ، بكل حب وإجبلؿ وتقدي
ـَ َعْبُد اللَِّو َيْدُعوُه َكاُدوا َيُكو  ا قَا نُوَف األذاف وُب اإلقامة ، وُب كثَت من آيات القرآف ) َوأَنَُّو َلمَّ

 .  ٓٓ((ٔ) ِعَوَجا) احلَْْمُد لِلَِّو الَِّذي أَنَزَؿ َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب وملَْ غَلَْعل لَُّو  (( َٜٔعَلْيِو لَِبًدا ) 
)َوَما أَنزَْلَنا َعَلى َعْبِدنَا يَػْوـَ اْلُفْرقَاِف يَػْوـَ اْلتَػَقى اجلَْْمَعاِف ( فهل ىناؾ أعظم وأجلُّ من ىذه 

 ادلكانة؟!! 
إف رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ُب حجو حُت طلب ادلاء قالوا : انتظر يا رسوؿ 
اهلل قليبًل يأِت ماء زمـز فتشربو ػ وكاف ُب َعَرفَة ػ فإف ادلاء ىنا ؼلوض الناس فيو ، فقاؿ : )) 
ال حاجة يل فيو . . اسقوين شلا يشرب الناس (( فهو على بركتو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ 

عث إىل ادلاء الذي يشرب منو ادلسلموف يرجو بركتهم . . يا سبحاف اهلل . . رسوؿ اهلل يب
 يرجو بركة ادلسلمُت . . آمنُت أنو سيد البشر الشفيع ادلشفَّع ُب احملشر .

ى ركبتيو ويبدأ بل إنو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ غللس إىل قصعتو بُت الناس جاثيًا عل
؟ إهنا مل تعجبو ومل يرضها للرسوؿ أعرايب: ما ىذه اجللسة فيقوؿ لو، الطعاـ مع أصحابو

 رمي .الك
 ، ومل غلعلٍت جباراً عنيداً (( .اهلل جعلٍت عبداً كرؽلاً  : )) إففيقوؿ عليو الصبلة والسبلـ

وما أقربو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ إىل قلوبنا وقلب عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو 
هلل عليو وسلم ػ ُب العمرة . فأذف لو ، وقاؿ لو : يا أخي حُت استأذف رسوؿ اهلل ػ صلى ا

عمر ال تنسٍت من دعائك . فيناديو بامسو ، ويتقرب إليو بلفظ يا أخي ، ويسألو أف يشركو 
 بالدعاء ، وىو منقذ البشرية وىاديها إىل الصراط ادلستقيم .

ومل ال يقوؿ ويفعل وىو َمْن َتواَضَع وَلُطَف ؟ ، وىو الذي يعلّْمنا ُب حديثو الشريف : 
إف اهلل تعاىل أوحى إيلَّ أف تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد ، وال ينبغي أحد على 
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 أحد .
 تواضع لربّْ العرش َعّلَك ُترَفعُ 
 خيعفما خاب عبٌد للمهيمن يػ                              
 وداِو بػػذكػػر اهلل قػلػبػػػػك إنػػػو
 أجػػل دواٍء لػػلػقػلػػوب وأنػفػع                                                 
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 إنّو الفاروق

 
استأذف الفاروؽ عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو على رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو 

 قريش منهنَّ :وسلم ػ وعنده نساء من 
 ػ زوجاتو رضواف اهلل عليهن .ٔ     
 ػ أرحامو من أقاربو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ .ٕ     
ػ بعض نساء ادلسلمُت من ادلهاجرين واألنصار يستفتينو ويسألَنو ويكثرف من ٖ     

، من عادة النساء أف يتكلمن ٚتيعاً األسالة ، وأصواِتن تعلو صوتو عليو الصبلة والسبلـ ، و 
فتختلط أصواِتن فتحتاج إحداىن أف تعلو بنربِتا على َمْن حوذلا . . فغطُت بأصواِتن على 

 .اً شارحاً .صوت رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، وىو غليبهن ويردُّ عليهن موضح
فلما أذف لو رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ قمَن يسَتًتْف ويبتدرف احلجاب ، 

 فما تسمع منهنَّ إال علساً .وخفَض صوُِتن 
فدخل الفاروؽ عمر فرأى النيبَّ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ييحك ! ال بد أف ُب األمر 

 شيااً يتعلق بو فقد كاف رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ينظر إليو باّشاً ُب وجهو .
 ػ السبلـُ عليك يا رسوؿ اهلل .     
  وبركاتو يا أبا حف  (( .ػ )) وعليك السبلـ ورٛتة اهلل     
ػ أداـ اهلل سرورؾ يا رسوؿ اهلل ، فأسنانك النَّتة تشع اليياء ُب احلاضرين و٘تؤل      

 ادلكاف ّٔجة وسعادة ، فهبلّ أطلعتٍت على السبب وشرَّفتٍت باإلشارة إليو .
ػ )) ما أعجب صنيع ىؤالء النسوة يا ابن اخلطاب ، كانت أصواِتن مرتفعة      
ىهنَّ بارزة وأسالتهن متبلحقة ، فلما مسعن صوتك ابتدرف احلجاب ، وخفتت ووجو 
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 أصواِتم وتراجعن إىل الوراء ، فما الذي جعلهن يهبنك ؟! (( .
 ػ فأنت يا رسوؿ اهلل أحقُّ أف يهنب .     

ٍب التفت إليهن عمر قائبًل بلهجة مؤنّبة : أْي عدّوات أنفسهن ؛ أِتْبنٍت وال ِتنْبَ 
 ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ؟ وٗتفْػن مٍّت ، وال ٗتفن أف ترتفع أصواتكن على صوت رسوَؿ اهلل

 رسوؿ اهلل ، وتصدْرف اجللبة واليوضاء وأننت بُت يديو ؟!! .
: نعم طلافك يا ابن اخلطاب ، فأنت فظ غليظ ، لسانك صاـر قاطع ، قالت النساء

وسلم ػ فلُّت اجلانب ، شديد الرفق ، ويدؾ وما تصل إليو ، أما رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو 
 تأنس نفوسنا إليو وال طلاؼ َبْدَرَتو . .

فافًتَّ ثغر رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ عن مثل اللؤلؤ ٍب التفت إىل عمر رضي 
)) والذي  اهلل عنو فقاؿ رافعًا من قدر ابن اخلطّاب مبّينًا مكانتو العظيمة ُب اإلسبلـ :

( ] وذلك ٔك الشيطاف قطُّ سالكاً فّجاً إال وسلك فّجاً غَت فّجك (( )نفسي بيده ما لقي
 لشدة وطأتو على ادلنافقُت والكافرين [ .
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 من وْحِي حديث أم زرع

                                        
بعد حركة ، وٕتف قلوب الزوجات بعض األزواج يدخلوف البيوت ، فيسكن من فيها 

واألوالد من غوائلهم . وجوىهم عابسة ، أجبُػُنهم مقطّبة ، تنخلع القلوب دلرآىم ، 
 وتنقبض النفوس حُت تقع العيوف عليهم .

وقوامتهم فيمن واّلىم اهلل وال أعتقد ىذا إال جهبًل منهم بدورىم ُب احلياة األسريّة ، 
 .عليهم

لرسوؿ الكرمي ُب بيتو وبُت أىلو ونسائو ، ومعاملتو إياىم بلطف وكأهنم مل يقرأوا سَتة ا
 ادلعشر وبشاشة الوجو وطيب الكبلـ .

سائو ، وؽلازحهن ، ويتباسط فقد كاف صلى اهلل عليو وسلم يبادر فيتقرب من ن
 ، فيدخل السرور إىل قلؤّّن .معهنّ 

 من ىذا قولو لعائشة رضي اهلل عنها : 
 " كنت لك كأيب زرع ألـ زرع " 

 وذلك حُت حدثتو السيدة عائشة رضي اهلل تعاىل قائلة :
 إنو اجتمع ُب اجلاىلية إحدى عشرة امرأة ُب جلسة مسر ، فقلن بعيُهّن لبعض :

تعاَلُت نتحدث عن أزواجنا ، دوف أف نكتم من أخبارىم شياًا مدحًا أو ذّمًا ، وأف 
 أالّ يصل ىذا إليهم ... نكوف صادقاٍت ُب وصفهم ، على

فقالت األوىل : إف زوجي متكرب سيء اخلُُلق ، ال أصل إىل رضاه إال بشق النفس 
وبذؿ اجلهد ، وشّبهتو ُب رداءتو بلحم ٚتل غثٍّ شديد اذلزاؿ على رأس جبل وعر ال 

 يوصل إليو إال بعسر ومشّقٍة .
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فقد يصل إليو ما  –وكلو مساوئ  –وقالت الثانية :ال أستطيع ذكر زوجي بسوء 
 قلت فيطلقٍت ، فأضّيع أطفايل ، وأخسر بييت .

وقالت الثالثة : أما زوجي فهو سفيو أٛتق ، عقلو ُب لسانو ، ال يرعى يل ذمة ، وال 
فأطلَّق ، وإف سكتُّ فبل يأبو ػلفظ يل مكانة ، أٖتملو على ميض ، فبل أستطيع رلأّتو 

 .يل
وقالت الرابعة: إف زوجي معتدؿ األخبلؽ ، متوسط ُب رضاه وسخطو، وشّبهْتو بليل 
ِتامة ) وِتامة مكُة وجنؤُّا ، والنسبة إليها ِتامّي( ال ٕتد فيو حرًا وال بردًا ، وال ٗتافو وال 

 تسأمو .
وقالت اخلامسة : زوجي كرمي جواد ، ال يسألٍت ما أفعلو ُب البيت ، فإذا خرج فهو 

 ُب احلروب ، بطل ُب القتاؿ . أسد
وقالت السادسة : أما زوجي فإف أكل أو شرب مل يًتؾ لعيالو شياًا ، فإذا ناـ مل 
 يشعر ٔتا حولو . أناينّّ ال يهتم ْتاؿ أىلو إف مرضن أو اشتكُت . شديد الرغبة ُب النساء .

و غيّّ وضبللة ، وقالت السابعة : يا ويلي ، إف زوجي عِييّّ ال ػلسن تدبَت األمور ، في
أٛتق ال يهتدي للتصرؼ الصحيح ، يتخبط ُب أعمالو ، سريع إىل اليرب ، فإما أف يُشّج 
من خاصمو ، أو يكسر لو ضلعًا من أضبلعو ، أو غلمع بُت الشج والكسر ، فأنا منو 

 على أسوإ حاؿ .
عتناء وقالت الثامنة : أما زوجي فناعم ادللمس ، كاألرنب لِينًا وعطفًا ، شديد اال

 ٔتظهره وطيب رائحتو .
وقالت التاسعة : زوجي أصيل ادلنِبت ، فارع اجلسم ، كرمي اليد ، سريع إىل إغاثة 

 ادللهوؼ ، عظيم ُب قومو ، قريب إىل نفوسهم ، لو الصدر ُب رلالسهم .
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لو إبٌل كثَتة باركة ُب ِفناء منزلو ، ال يوّجهها  -مالكاً  –وقالت العاشرة : إف زوجي 
وادلرعى إال قليبًل ، فهو مل يْقَتِنها لينّمَيها ، إظلا جعلها للييفاف ، فيقريهم من ألباهنا  للكئل

وحلومها . وقد عِهدِت اإلبل منو ذلك ، فإذا مسعن صوت ادلزاىر وآالت الطرب علْمَن أّف 
 أجَلهّن قد اقًتب .

فقد انتزعٍت  -وما أدراؾ ما أبو زرع ؟ –وقالت احلادية عشرة : أما زوجي أبو زرع 
من بيت فقَت وحياة بائسة إىل غًٌت واسع وحياة رغيدة ، وأكرمٍت أؽّلا إكراـ ، طعاـ كثَت ، 
وخَت وفَت .. وذىٌب مؤل يدّي ، ففرحت ٔتا أُْلُت إليو من نعمة ، وعّظمٍت فَعُظَمْت نفسي 

ىل رضاي عندي ، فقويل عنده القوؿ الفصل ، واخلدـ من حويل يأ٘تروف بأمري ، ويسَعْوف إ
... أـ أيب زرع : ٘تتلك الكثَت من ادلاؿ ، وبيتها واسع رائع .... ابن أيب زرع : نشيط ٚتيل 
ادلنظر ... بنت أيب زرع : من أٚتل الفتيات ، ذات خلق رفيع ، تغار منها األتراب ...حىت 

 اخلادمة : فإهنا أمينة تكتم السر وٖتافظ على البيت ، وتعتٍت بو .
ـْ يل .. فقد خرج زوجي ُب بعض أعمالو فرأى امرأة ٚتيلة ُب إال أف ىذه النع مة مل تُد

مقتبل العمر ، تبلعب ولدين ذلا ، وتسقيهما من ثدييها لنب األمومة اللذيذ ، فأعَجَبْتو ، 
 فطّلق أـ زرع ، وتزّوجها .

، كثَتاً الية ، فأغدؽ عليها خَتاً  ومل تلبث اـ زرع أف تزّوجت رجبًل أصيبًل غنّياً ذا عّلة ع
أف قلبها مل يكن لو ، بل كاف أليب زرع ... أمل يقل  وأمرىا بصلة أىلها وإكرامهم . . إال

 الشاعر : 
 نّقل فؤاَدؾ حيث شات من اذلوى      ما احلّب إال للحبيب األّوؿ     
 كم منزٍؿ ُب األرض يألفو الفىت       وحنينو أبػداً ألّوؿ منػزؿ ؟     

 ُت كل شيء أعطانيو ما بلغ أصغَر ما أعطانيو أبو زرع .فكانت تقوؿ : فلو ٚتعْ 
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 فلما قاؿ ذلا النيب الكرمي صلوات اهلل تعاىل وسبلمو عليو :
 " كنت لك كأيب زرع ألـ زرع " .. قالت :  
 رسوؿ اهلل ، بل أنت خَت من أيب زرع . يا  

 قاؿ صلى اهلل عليو وسلم :" نعم ، فقد طّلقها ، وإيّن ال أطلقك ."
 وتسػارع بنت الصّديػق           بكػبلـ حلػو ورقػيػػق          

 بػل أيػن أبػو زرع أينػا            من زوج بػر ورفيػق؟             
 أرسػوؿ اهلل يشػأّػو الػ            أغػيار ٓتلػق موثػوؽ ؟            
 يػققد صاغك ريب من نور           وحباؾ بكػل التوفػ             
 أنت العػليػاء وذروِتػػا            وسواؾ بوىد التيييق             
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 بالل يؤذن

 
 ببلؿ ! وما أدراؾ من ببلؿ؟....      

عبد أمّية بن خلف وساعده األؽلن ُب ٕتارتو إىل الشاـ واليمن، اعتمد عليو وآثره على 
 سواه من العبيد ألمانتو وإخبلصو..

، فانسابت إىل قلبو -صلى اهلل عليو وسلم -مسع ببلؿ كلمة احلّق من ُّب رسوؿ اهلل  
 وعقلو دفاقة نَّتة وأعلن لسانو شهادة التوحيد ودخل ُب سلك ادلوحدين...

ودين الشرؾ واليبلؿ، وىو يظن أنو  عرؼ سيده ذلك منو فأمره أف يعود إىل الكفر  
وىل يعود َمن ذاؽ حبلوة  -فلم يستجب ببلؿ -حُت ملك جسده ملك عقلو ولّبو 

اإلؽلاف ومسّو التوحيد إىل وىدة الوحل ودرؾ البهيمّية، أوَعَدُه سيُده، ٍب عذبَو، فلما رأى منو 
بلسعة والرمياء احلارة، اإلصرار والثبات اجتهد ُب تعذيبو، وافنّت فيو األفانُت، السياط ال

والصخور الثقيلة، فازداد ببلؿ ٘تسكًا بدينو وجلجل صوتو ُب أرجاء مكة أَحٌد أَحٌد، فرد 
 صمد، واشًتاه الصديق رضي اهلل عنو وأعتقو هلل عّز وجّل.

فكاف عمر الفاروؽ يقوؿ: سيدنا أعتَق سيَدنا.  وكاف لببلؿ رضي اهلل عنو صحبة 
 وكاف مؤذنو ُب مسجده وحّلو وسفره ... -يو وسلمصلى اهلل عل -رسوؿ اهلل 

مكة وطّهرىا من األوثاف أمر ببلالً  -صلى اهلل عليو وسلم -وحُت فتح القائد العظيم 
أف يرتفع إىل ظهر الكعبة يعلن كلمة التوحيد، فصدح باألذاف، اهلل أكرب، اهلل أكرب.... 

  ما أعذب ىذا النداء وأطيبو.ومادت أرجاء مكة منتشية ّٔذا النداء اخلالد.. يا اهلل
صلى اهلل عليو  -كاف بُت اجللوس ثبلثة من عتاولة مكة، الذين ٚتعهم رسوؿ اهلل

ُب فناء الكعبة فأظهروا اإلؽلاف لينجوا من ادلوت وظلت قلؤّم على ما كانوا عليو  -وسلم
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 من رجس الشرؾ وظبلمو.
 قاؿ أوذلم عّتاب بن أسيد حُت مسع النداء:

اهلل أسيداً )والده( أال يكوف مسع ىذا، فيسمع منو ما يغيظو، ) ومل يدر أف لقد أكـر 
أباه الكافر ىذا ُب نار جهنم يتلّظى، ويوّد من أعماؽ قلبو لو عاد إىل الدنيا مسلماً تائباً ، 

 وليس بعائد (.
إف كلمة التوحيد ال تغيظ َمن ُب قلبو مثقاؿ ذرة من فهم، وعقِلو َقدُر أظللة من 

 .تفكَت
: أما  -إف صح أف فيو عقبل -وقاؿ ثانيهم احلارث بن ىشاـ وكاف أعقل من صاحبو 

واهلل لو أعلم أنّو زلق التبعُتو!.. وال أدري مىت ينتبو الغارقوف ُب سكراِتم إىل احلق الصراح، 
 ومشسو الساطعة، لوال أف على قلؤّم غشاوة، وُب سويدائهم ... سواد....

ن حرب وكاف أقرّٔم إىل التفكر والتمحي : ال أقوؿ شيااً، وقاؿ ثالثهم أبو سفياف ب
 -صلى اهلل عليو وسلم -لو تكلمُت ألخبَػَرْت عٍت ىذه احلصا !! إذ ىو يعلم أف زلمداً 

! لكّن الكبػَْر أف يكوف تابعاً منعو اإلسراع إىل صفاء اإلؽلاف بل إف أبا سفياف ىذا رأى نيبّ 
شي والناس وراءه فقاؿ ػلّدث نفسو: ما أدري م ؽل  -صلى اهلل عليو وسلم -رسوؿ اهلل 

، فيرب ُب صدره وقاؿ: ) باهلل نغلبك(  -صلى اهلل عليو وسلم -يغلبنا زلمد؟ فأتاه النيب 
 ...  يا اهلل من الذي أخربه ٓتبايا نفسي ؟!

 إّف أبا سفياف ىذا ؼلربنا عن حادثة مشأّة لو فيقوؿ:
ُب مكانتو العظيمة، والناس يوقرونو،  -وسلمصلى اهلل عليو  -دلا رأيت رسوؿ اهلل 

قلت ُب نفسي: لو عاودُت ىذا الرجل القتاؿ، وٚتعُت لو ٚتعاً !... فجاءه الرسوؿ الكرمي 
 حىت ضرب ُب صدر أيب سفياف، غليبو .. ) إذاً طلزيك( . -صلى اهلل عليو وسلم -
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اف: أتوب إىل اهلل، َمن أخرب زلمدًا ٓتبياة الرجل؟!! إنو اهلل تعاىل، فقاؿ أبو سفي
 وأستغفر اهلل، ما أيقنت أنك نيب إال الساعة، إين كنت ألحدث نفسي بذلك .   
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 الشيماء أخت الرسول

 
نصر اهلل تعاىل نبيو ُب غزوة حنُت بعد ما كاد ادلسلموف يهزموف!.. وكيف يهزموف 

 بطل األبطاؿ وسيد الشجعاف؟!!.        -صلى اهلل عليو وسلم -وفيهم رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو  -فقد نصب ادلشركوف كميناً ذلم ففاجأوىم فوّلوا األدبار إال رسوؿ اهلل 

العباس وعدد من ادلسلمُت، فأمر عّمو أف ينادي: يا معشر  ، ثبت على بغلتو ومعو-وسلم
 األنصار يا معشر ادلهاجرين:

 أنػػػػػا النبػػػػػػّي ال كػػػػػػػذب              أنػػػػػػػا ابػػػػػن عبػػػػػػػد ادلػػػػطلب        
ومسع ادلسلموف الصوت اجلهَت الذي عرؼ بو العباس رضي اهلل عنو، فاجتمعوا إليو، 

كاف النصر حليفهم، وانقلب السحر على الساحر، وقتل من مشركي ىوازف رجاٌؿ كثَت، و 
وىرب الباقوف ال يلووف على شيء. تركوا نساءىم وأطفاذلم، وأنعامهم، فاألرواح أغلى من  

 .     -صلى اهلل عليو وسلم -كل شيء ، فوقع كل ىذا ُب أيدي ادلسلمُت، وساقوه إىل النيب 
من  -صلى اهلل عليو وسلم -الشيماء بنت احلارث أخت رسوؿ اهلل وكاف ُب السبايا 

فعّنفوا عليها ُب السياؽ ودفعوىا كغَتىا من  -فقد اسًتضع ُب بٍت سعد بن بكر -الرضاعة 
إين ألخت صاحبكم من الرضاعة!  -واهلل -النساء واألطفاؿ، فقالت للمسلمُت: تعلموف 
، فلما رأتو قالت  -صلى اهلل عليو وسلم -فلم يصدقوىا حىت أتوا ّٔا إىل رسوؿ اهلل 

واندفعت إليو: يا رسوؿ اهلل إين أختك من الرضاعة، فهّدأ من روعها، وأجلسها أمامو 
 وسأذلا يستوثق حقيقة دعواىا: ) ما امسك؟( قالت الشيماء.

 قاؿ: )فما عبلمة ذلك؟(. 
رتو وكشفت فأ –قالت: عية عييتنيها ُب ظهري حُت كنت أٛتلك على ِوركي 
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 أثرىا ُب ظهرىا فبسط رسوؿ اهلل 
رداءه ذلا، وأجلسها عليو، وباسطها احلديث حىت سّري  -صلى اهلل عليو وسلم -

 عنها، وقاؿ ذلا :
) يا أختاه إف أحببت أف تعيشي ُب بييت معّززة مكّرمة فلك ذلك، وعلى الرحب 

  قومك فعلت( .والسعة، وإف أحببت أف أعطيك من ادلاؿ والّنعم ما يرضيك وترجعي إىل
 قالت: بل أرجع إىل قومي يا رسوؿ اهلل ، و٘تتعٍت ٔتا أفاء اهلل عليك .

 -ورّدىا إىل قومها ٍب قسم رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم -فمّتعها رسوؿ اهلل 
الفيء والسيب بُت ادلسلمُت، وكاف خَتاً كثَتاً من اإلبل والشاء ما ال  -صلى اهلل عليو وسلم

 وستة آالؼ من الذراري والنساء. يُدرى عّدتو
وفد ىوازف وقد أسلموا معلنُت توبتهم إىل اهلل تعاىل  -صلى اهلل عليو وسلم -ٍب أتاه 

: )إف اإلسبلـ  -صلى اهلل عليو وسلم -مستغفرين ما بدر منهم، فقاؿ ذلم رسوؿ اهلل 
خل ُب حظَتة  غلّب ما قبلو، وإف اهلل تعاىل يفرح بالعبد التائب الثائب إىل رشده الدا

 اإلؽلاف فرحاً يليق بو وبكرمو سبحانو( .
ونظر بعيهم إىل بعض، كأهنم يريدوف أف يبدأوا حديثًا ؽلنعهم منو احلياء، وتدفعهم 
إليو احلاجة، فتقّدـ رجل من سعد بن  بكر قـو حليمة السعدية أـ الشيماء، يقاؿ لو زىَت، 

 ويكٌت أبا ُصَرد، فقاؿ:
يا رسوؿ اهلل إظلا ُب احلظائر اليت وضع فيها السيب عماتك وخاالتك، وحواضنك 

صلى اهلل عليو  -البلٌب كّن يكفلنك، يزعم بذلك أنو يريد  ٖتريك مشاعر الرسوؿ الكرمي 
أشّد الناس شفقة، وأكثرىم  ّٔم رٛتة،  -صلى اهلل عليو وسلم -، والرسوؿ  -وسلم

 وأحناىم عليهم، وأرٛتهم ّٔم .
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ٍب أردؼ قائبًل: يا رسوؿ اهلل ، لو أننا أرضعنا للحارث بن أيب مُشّر، أو للنعماف بن 
ادلنذر، ٍب نزؿ منا ٔتثل الذي نزلت  بو رجونا عطفو وفيلو علينا، وأنت يا رسوؿ اهلل خَت 

 ادلكفولُت .
 : -صلى اهلل عليو وسلم -فقاؿ رسوؿ اهلل 

ن آلَو ُب مساعدتكم. وأخَّتكم بُت أبنائكم لقد ُوزّع السيب وادلاؿ على احملاربُت، ول
 ونسائكم أو أموالكم، فانظروا أحّب األمرين إليكم أعطكموه. 

قالوا: يا رسوؿ اهلل ، خَّتتنا بُت أموالنا وأحسابنا، بل ترّد إلينا نساءنا وأبناءنا، فهو 
 أحّب إلينا.

عبد ادلطلب فهو : أما ما كاف يل ولبٍت  -صلى اهلل عليو وسلم -فقاؿ ذلم النيب 
لكم، وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسوؿ اهلل إىل ادلسلمُت، 
وبادلسلمُت إىل رسوؿ اهلل ُب أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك ما وعدتكم بو، وأسأؿ 

 لكم ادلسلمُت أف يرّدوا عليكم ما طلبتم ...
أخذ حق ادلسلمُت عنوًة أو ليفرض عليهم ما ال لي -صلى اهلل عليو وسلم -مل يكن 

صلى اهلل عليو  -يريدوف، وىل ينزع عن الناس حقوقهم إال الظامل ادلستبّد ؟! وحاشاه 
أف يكوف كذلك، لكّن ىوازف وقبائلها جاءوا مسلمُت، وُحّق للمسلم أف ترتاح  -وسلم

ي ادلتكافل ادلًتاحم، وىذا ما نفسو ليكوف جنديًا صاحلاً، وفردًا نافعًا ُب آّتمع اإلسبلم
 . -صلى اهلل عليو وسلم -يسعى إليو 

بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي  -صلى اهلل عليو وسلم -فلما صّلى رسوؿ اهلل 
أماـ اجلمع الغفَت: أما ما كاف يل ولبٍت  -صلى اهلل عليو وسلم -أمرىم بو، فقاؿ رسوؿ اهلل 
 عبد ادلطلب فهو لكم .
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اجروف رضي اهلل عنهم وأرضاىم، وىم الذين تركوا أمواذلم ودورىم وقاؿ ادله -
 . -صلى اهلل عليو وسلم -وىاجروا إىل اهلل ورسولو : وما كاف لنا فهو إىل رسوؿ اهلل 

رضي اهلل عنهم وأرضاىم وىم الكراـ الربرة الذي آَووا رسوؿ اهلل ،  وقاؿ األنصار -
مثبًل عظيمًا ُب اإليثار: وما كاف لنا فهو لرسوؿ وبذلوا لئلسبلـ دماءىم وأرواحهم وكانوا 

 . -صلى اهلل عليو وسلم -اهلل 
أما القبائل األخرى فقد ٘تسكت بنصيبها من السبايا فلم تفّرط فيو إال بٍت ُسليم . 

 إال أف قاؿ: -صلى اهلل عليو وسلم -فما كاف من رسوؿ اهلل 
أبنائهم ونسائهم، فُرّدوا ما )يا من ٘تسكتم ْتقكم فإين قد وعدت إخوانكم برّد 

عندكم ذلم ولكم علّي بكل إنساف ترّدونو سّت من اإلبل، ِمن أّوؿ سيب أصيبو، وال أراين 
 إال منصفاً، ومؤدياً ما وعدتكم بو، إف شاء اهلل.

 قالوا: صدقت يا رسوؿ اهلل .
 ورّد الناس إىل سعد بن بكر وإخواهنم من ىوازف نساءىم وأبناءىم .

 مػػػػػػػػػادٌح عليػػػػػػػاؾ فنّػػػػػػػي       اهلل إنّػػػػػػػػػي             ػا رسػػػػػػػػػوؿيػػػػػػػػػ
 ؽلنػػػػػػػػح البسػػػػػػػػػمة سنػّػػػػي      ػػػػػظى بشػػػػػػػػػػفع           عّلنػػػػػػي أحػػػػػ
 ػػػػح األحػػػػػػػزاف عنػػػػيؽلسػػػ      ػوٌر ُب فػػػػػػؤادي            أنػػػػػػػػت نػػػػػػػػػ
 يوقػػػػػػػػػد الفكػػػػػػػػػر بذىنػػػي           ػراس سنػػػػػػػػػاء        أنػػػػػػػػت نبػػػػػػػػػ

 طاىػػػػػػػػػػر األنػػػػفاس يبنػػػػي        ى مثػػػػػػاالً          صاغػػػػػػػػك ادلولػػػػػػػػ
 ػػرع الػ                    ػػّلو ، ال ظلػػػػػػػػػػم التجنّػػػػػػيأمػػػػػػػػػًة ٖتيػػػػػػػا بشػػػػػػػ

***** 
 يػػػػػػػػا رسػػػػػػػوؿ اهلل ليػػػػػػس الػ                         ػػحػػػػػّب ُب قلبػػػػػػػػػي ٘تػػػػػنّ 
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 ىػػػػػػات ُب شػػػػػػػػدو ولػػػػحن                         ليػػػػػػػس شعػػػػػػػػراً ينثػػػػػػػػػر اآل
 إنػػػػػػػػما ُحبػػػػػػػػػي امتثػػػػػػػػػػػاؿ                          للهػػػػػػػػدى، باحلػػػػػّق يُغنػػػػي

  منّػػػػػػػػػػػيإنػػػػػػػػما حبػػػػػػػػػي اقػػػػػػػػػػػتداء                           يرتييػػػػػػػػػػو اهلل
***** 

 مػػػػػػػػن رسػػػػػوؿ اهلل يدنػػػي          رضػػػػػػػػػػاًء              أسػػػػػػػػػػػػػػػػػأؿ اهلل 
 يػػػػػػػػا إذلػػػػػػػي، بل ٔتػػػػػنّ         بنقصػػػػػػػػػػػي               ال تػػػػػػػػػػػػعاملٍت

 ػػي                   ال تػػػػػػػخّيْب حسػػػػن ظنّػػػي)  (حسػػػػػْػػػػُن ظنػػػػػي فيػػػك ربػ
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 َفضالة بن عمير الليثيّ 

 
مكة عاـ الفتح يقود جيش اإلؽلاف،  -صلى اهلل عليو وسلم -دخل رسوؿ اهلل 

فاستقبلو البيت احلراـ وأىلو استقباالً رائعاً دّؿ على أف دين الفطرة اليت فطر اهلل الناس عليها 
 ىو الذي ترضاه العقوؿ السليمة.

، ساجداً هلل على ناقتو القصواء حانياً ظهره -صلى اهلل عليو وسلم -دخل رسوؿ اهلل 
عّز وجّل، شاكرًا لو فيلو، متواضعُا لعظمتو وطاؼ حوؿ الكعبة وىدـ األصناـ كلها، 

 وكّبها على وجوىها، فعاد الدين كما كاف ديناً قيماً مّلة إبراىيم حنيفاً .
وجاء الناس أفواجًا يعلنوف الدخوؿ ُب ىذا الدين العظيم، ونبذ الشرؾ والتربؤ منو، 

عّمن آذوه، وكادوا لو، وأذاقوه العذاب ألواناً،  -صلى اهلل عليو وسلم -وعفا رسوؿ اهلل 
 فقاؿ ذلم قولتو ادلشهورة: اذىبوا فأنتم الطلقاء العتقاء .

وكاف فيالة منهم أعلن لسانو اإلسبلـ، وأضمر قلبو العداء للدين ورسولو، وْتث  
َتًا من طواؼ رسوؿ اهلل عن فرصة ساضلة يدنو فيها من الرسوؿ الكرمي فيقتلو ، فلم غلد خ

بالكعبة، فدنا منو حذرًا متأّىباً، نوى الغدر، وكانت عيناه  -صلى اهلل عليو وسلم -
وحركاتو تنبئ عن ذلك، لكّن اهلل تعاىل عاصٌم رسولػَو،)َوالّلُو يَػْعِصُمَك ِمَن النَّاِس (  

دينو ، أخربه ٔتا نواه فيالة ىذا وما بّيَت لو، فهل غيب رسوؿ صلى اهلل  -اهلل  وحافظ ٌ
من الرجل وأمر أتباعو أف يقتادوه إىل زنزانة ٖتت األرض مظلمة، تفوح منها  -عليو وسلم

 رائحة التعذيب واإلرىاب، يقف عليها الزبانية آّرموف ؟!
م، وقّطعوه بسيوفهم  إرباً ىل أمر بقتلو فوراً، فأطلق حراُسو عليو سهامهم  وحرأّ

 ؟!إرباً 
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 ؟ -صلى اهلل عليو وسلم - ماذا فعل رسوؿ اهلل
وكيف تصّرؼ وىو ينظر إىل ىذا الرجل الذي يدنو منو رويداً رويداً، يًتب  بو فرصة 

 ساضلة، لينقّض عليو ٓتنجره ادلسمـو وطعنتو القاتلة ؟
 قائبلً :  -صلى اهلل عليو وسلم -دلا دنا منو فاجأه الرسوؿ 

 أفيالة ؟
فيالة يا رسوؿ اهلل... ذكر كلمة يا رسوؿ فأجاب بسرعة دّلت على ارتباكو : نعم، 

 اهلل موحياً بإؽلانو باهلل ورسولو، ساتراً ما نابو من خوؼ كاد يكشف أمره، فيناؿ عقابو.
 : )ماذا كنت ٖتدث بو نفسك ؟(. -صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ رسوؿ اهلل 

ؿ موارياً: ازدادت نبيات قلبو إذ فوجئ بسؤاؿ يكشف سّره، ويعّري نّيتو األثيمة، فقا
ال شيء .. ٍب تذكر أف ىذا مقاـ ذكر ودعاء وعبادة، ىكذا يقوؿ زلمد، فاستدرؾ قائبًل: 

من حسن ٗتل  فيالة من  -صلى اهلل عليو وسلم -كنت أذكر اهلل...!! فيحك النيب 
 ىذا ادلوقف الصعب، وقاؿ لو : )استغفر اهلل..(.

سبب وجودي ىنا.. يا ويلي،   دلاذا قاؿ يل استغفر اهلل يا فيالة، فهو إذف يعرؼ
ذ  ِِ كنت القاتل فصرت ادلقتوؿ.. إف زلمداً ال بّد مقتّ  مٍت، لقد وقعُت َوِضعُت ودلّا أنفػّْ

 ما قررتو...
، الرحيم بادلؤمنُت، العزيز عليو ما يعنتهم، -صلى اهلل عليو وسلم -لكّن رسوؿ اهلل 

ة، وينجوا من النار ٚتيعاً... مّد الراغب بإؽلاف الناس ٚتيعاً، حريٌ  على أف يدخلوا اجلن
 يده الكرؽلة إىل صدر فيالة ودعا.

ماذا قاؿ يا رب حىت سكن قليب وىدأ روعي؟! إف لػَِيِده الشريفة على صدري برداً 
وسبلماً، ولذة ما تعدذلا لذة، إنٍت أنظر إىل وجهو الشريف الوضاء فأراه يرقبٍت ٔتحبة ووّد 
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 فأغّض بصري ىيبة وإجبلاًل.
كراىيتو ُب قليب؟! لقد انقلبت حبًا وشوقاً، حّبًا شديدًا لو، وشوقًا إىل استمرار أين  
 لقائو.  

صلى اهلل عليو  -أيها ادلسلموف، يا إخواين ويا أحبائي، واهلل ما رفع رسوؿ اهلل 
 يده عن صدري حىت ما ِمن خلق اهلل شيء أحّب إيّل منو. -وسلم

العظيم، ما ىذه القوة اإلؽلانية الدفاقة اليت أشعر ّٔا سبحاف اهلل وْتمده، سبحاف اهلل 
اآلف؟ إنٍت اآلف أسعد الناس فقد ىداين اهلل لئلؽلاف وأذىَب عٍت ظبلـ الشرؾ والكفر، 

إىل أنٍت اآلف  -صلى اهلل عليو وسلم -وتألق نوُر احلق ُب وجهي، فاطمأف رسوؿ اهلل 
وتبعتو أسأؿ اهلل العفو وادلغفرة وأصّلي إنساف غَُت الذي كنت، فدعا يل وعاد إىل طوافو، 

 على رسولو العظيم ذي القلب الرحيم.
قاؿ فيالة: فرجعت إىل أىلي فمررت بامرأة كنت أٖتّدث إليها ُب جاىلييت وأجلس 
إليها الساعات الطواؿ فأغرَؼ عندىا من مستنقع اإلٍب ورجس الشهوة احملّرمة واليبللة، 

يا فيالة، ىلّم إىل من ٖتبك وٖتّبها، وتأنس إليها وتأنس  فنادتٍت كعادِتا: أْف ىلم إيلّ 
 إليك،... إين أنتظرؾ على أحّر من اجلمر...

إف الشيطاف يدعوين على لساهنا، ويسعى إىل طمس النور ُب قليب وإعادٌب إىل الغواية 
، والفساد...فأجبتها بكل ما ُب النفس من طهارة ونقاء: ال...ال أنا غَُت الذي كنت تعرفُت

 أنا فيالة ادلسلُم ، فيالة ادلؤمُن ، وابتعدت عنها قائبلً:
 يأبػػػى عليػػػِك اهلل واإلسػػػبلـ      ّم إىل احلديث فقلت ال         قالت ىل

 لو ما رأيت زلمداً وقبيػػػػػػلو                      بالفتػػػػح يـو تكّسػػػر األصناـ
 والشرؾ يغشى وجهو اإلظبلـ                أضحى بّينػػػػاً      لرأيت دين اهلل 
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 رّب رحيم أرسل نبّياً رحيماً 

                                                                                 
ٔتا أّف يـو القيامة آٍت ال ريب فيو، فتعاؿ معي لنحير عرض أحد ادلؤمنُت على رّب 

واحلقيقة أننا ٚتيعًا سنقف ىذا  -بع َعرضو، وقد أكوف أنا العّزة، وقد تكوف أنت الذي نتا
 فهل أعددنا لو ما يُنجي ؟... -ادلوقف

يدين اهلل سبحانو عبده ادلؤمن منو على الرغم من أنو ذو ذنوب كثَتة وأخطاء 
جسيمة، ولكّنو الرّب الكرمي، الرّب الرحيم ...يدنيو منو فيسًته برٛتتو عن أعُت ادلخلوقات 

 على العكس شلا بفعل مع الكافر، إذ يبعده ويفيحو، أتدري دلاذا يا أخي ؟ومسعهم، 
أتعرؼ سبب ىذا السًت واإلخفاء ؟!! ألف اهلل سبحانو وتعاىل غٍّت عن عذاب عباده 
الذين شهدوا لو بالوحدانية، واتقوا اهلل ما استطاعوا، وحاولوا جهدىم اإلخبلص لو ، ولكّن 

ومن شيمة الناق  التكاسل والغفلة، والزّلة والنسياف )َوُخِلَق اإلنساف خطّاء، ُخلق ناقصاً، 
اإِلنَساُف َضِعيًفا ( فنحن ضعفاء، ال قوة لنا إال بالرجوع إىل اهلل تعاىل، واالتكاؿ عليو، 
واالعتماد عليو.. فنرفع أيدينا إىل السماء وصلأر بالدعاء إليو جّل شأنو فيمسح على قلوبنا 

 .دائماً ويتجاوز عن سيااتنا، وىكذا ضلن دائماً، وىكذا ىو سبحانو  بيد الرٛتة، ويعفو عنا،
يدنيو منو سبحانو ويسًته ويقّرره بذنوبو، فيقوؿ: أتعرؼ ذنب كذا؟  فيقوؿ: يا رب، 

 نعم وأعًتؼ بو، وأقّر بارتكايب إياه.
 ، فيقوؿ سبحانو: يا عبدي، فإين قد سًتِتا عليك ُب الدنيا وأنا أغفرىا لك اليـو

 ى صحيفة حسناتو، ويسعد سعادة ال شقاء بعدىا ....    فُيعط
ويأٌب رجٌل آخر فيقف أماـ احلق سبحانو خائفاً وجبًل فكبائر ذنوبو كثَتة، وىو مؤمن 

 يعلم أف اهلل تعاىل ال ؼلفى عليو شيء فيهاب أف يسألو عنها، وػلاسبو عليها .
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قّر بفعلها ويسأؿ اهلل تعاىل فيأمر اهلل تعاىل بعرض سيااتو الصغَتة، ويقرره ّٔا، فيُ 
ادلغفرة ، فيقوؿ سبحانو لو: قد غفرِتا لك وجعلت مكاف كل سياة حسنة، فيقوؿ: يا رب 
قد عملت كذا وكذا، ويقصد السياات الكبَتة آمبلً أف ػلوز مكاهنا حسنات كبَتة تناسبها، 

 فييحك اهلل سبحانو من طمع اإلنساف ، وػلقق أملو بالعفو وادلغفرة .
نك يا رب، أنت إلو تُعبد، رّب حقيٌق أف ػلّبك من يعرفك، رحيم رحيم .... سبحا
 غفرانك .

من  -صلى اهلل عليو وسلم -وىذا النيب الكرمي الرحيم أرسلتو إىل عبادؾ لتنقذىم بو 
الظلمات إىل النور، ومن النار إىل اجلنة، يقرأ قولك الكرمي ُب سورة إبراىيم عليو السبلـ: 

نَّ َأْضَلْلَن َكِثَتًا مَّْن النَّاِس َفَمن تَِبَعٍِت فَِإنَُّو ِمٍتّْ َوَمْن َعَصاين فَِإنََّك َغُفوٌر رَِّحيٌم ( )َربّْ ِإنػَّهُ 
بْػُهْم فَِإنػَُّهْم ِعَباُدَؾ َوِإف ٖٙ) (  ، ويقرأ قوؿ عيسى عليو السبلـ ُب سورة ادلائدة : ) ِإف تُػَعذّْ

( فتغرورؽ عيناه بالدموع، ويرفع يديو الشريفتُت ٛٔٔيُز احلَِْكيُم ( )تَػْغِفْر ذَلُْم فَِإنََّك أَنَت اْلَعزِ 
 إليك يا رب يناديك :

أميت أميت، ويبكي وتسيل دموعو الطاىرة رقراقة حاّرة ٖتفر ُب وجهو ادلييء أخدود 
األمل والرجاء، فًتسل إليو جربيل عليو السبلـ يسألو: ما يبكيو، وأنت أعلم ٔتا يبكيو... 

عظيم أملو ُب اهلل سبحانو أف يغفر ألمتو، ويعفو عنها، ويبعدىا عن النار، ويدخلها فيخربه ب
اجلنة وفراديسها، صلى اهلل عليو وعلى آلو من بّر رحيم، عطوٍؼ كرمي ، ويرفع األمُت جربيل 

 ما قالو الرسوؿ الرحيم إىل ادللك اجلليل سبحانو وىو أعلم ٔتا قالو رسولو الكرمي .
حانك، جل شأنك، وعُظم سلطانك، تقوؿ جلربيل: اذىب إىل وتقوؿ يا رب سب

 زلمد فقل: إنا سنرضيك ُب أمتك، وال نسوؤؾ . 
 -فنراه يبشرنا أٚتل بشرى، يقوؿ  -صلى اهلل عليو وسلم -ونقف أماـ رسوؿ اهلل 
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 : -صلى اهلل عليو وسلم
ىذا فكاكك من  إذا كاف يـو القيامة دفع اهلل إىل كل مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقوؿ:

 النار.
فاهلل تعاىل قّدر للنار عدداً ؽللؤىا فإذا دخلها الكفار بذنؤّم وكفرىم، صاروا ُب معٌت 

 الفكاؾ للمسلمُت .
ولكل إنساف منزؿ ُب اجلنة، ومنزؿ ُب النار، فادلؤمن لوحدانيتو هلل تعاىل يدخل اجلنة، 

 قّرب إليها من قوؿ أو عمل ... وؼللفو الكافر ُب النار، نعوذ باهلل من الناروما
 يػػػػػػا رّب سبػػػػػػػػػػػػػحانك            أنػػػػػػػػػت اإللػػػػػػػػػو احلػػػػػػق               
 ػػػػػػػك رؽ                   للمسػػػػػػػػػػلم ادلذنػػػػػػػػػػػب            قػػػػػػػػػػػوٌؿ لذاتػػػػػػ               

*** 
 مػػػػػػػن فيػػػػػػػلك النػػػػػار            ولّػػػػػػػػػػػت، فػػػػػػػػػػػػػػػبل دار                    

 إال رُبػػػػػػػػػػػا اجلػػػػػػػػػػػػنو             فَِلَوجػػػػػػػػػػػػػػهك ادلػػػػػػػػػػِّنو                    
*** 

 ينػػػػػػػػا              يُػػػػػػػػػهدي لنػػػػػػػػػا دينػػػػػػاأرسػػػػػػػػػػػػػلت ىاد                    
 نػػػػػػػػػوٌرعلػػػػػػى نػػػػػػػػور             باخلػػػػػػػػػػػَت منثػػػػػػػػػػػػػور                     

                                                          *** 
 ػػػػارفعو مػػػػػػػػػػػػقدارا               أعػػػػػػػػػلى الػػػػػػػػورى دارافػػػػ                    
 صلػػػػػػػػػى عليػػػػػػػػػػو اهلل               مػػػػػػػػػن فيػػػػػػػػػػػلو أواله                       

 
     



- 29 - 
 

 عدي بن حاتم

 
، صلى اهلل عليو وسلم -هلل أشّد الناس كراىية لرسوؿ ا -كما يقوؿ عن نفسو  -كاف 

أف ضلارب أحداً، فخشيت أف أقع بيد ادلسلمُت إف جاءوا  -آؿ طيء -ومل يكن بوسعنا 
 إلينا داعُت إىل دينهم مقاتلُت من يقف ُب طريقهم .

وكنت رئيس قومي، شريفًا فيهم، أدين بالنصرانّية، فقلت لغبلمي: وػلك أعدد يل 
 قريباً مٍت، فإذا مسعت ّتيش حملمد فآذيّن.عدداً من اجلماؿ ذلبلً مساناً فاحبسها 

ٍب إنّو أتاين ذات غداة فقاؿ: " يا عدّي أما زلت راغبًا عن دين زلمد وجيشو ؟ 
قلت: بلى، قاؿ: فإين رأيت رايات، فسألت عنها، فقالوا: ىذه جيوش زلمد قد دنت، فإف 

ا، فاحتملت بأىلي رأيت أف تصنع اآلف ما تريده فافعل، قلت: فقّرب إيّل أٚتايل، فقرّٔ
وولدي وقلت: أحلُق بأىل ديٍت من النصارى فهم أقرب إىل نفسي، ودنوت من الشاـ سلّلفاً 

 أخيت سػفػّانة بنت حاًب وأىلها. 
فلما قدمت الشاـ أقمت ّٔا، وٕتيء خيل ادلسلمُت فتصيب أخيت فيمن أصابت. 

وكاف  -ض من السبايا فيمن ُعر  -صلى اهلل عليو وسلم -فلما ُعرَِضْت على رسوؿ اهلل 
قالت: يا رسوؿ اهلل ، غاب الوافد  -)صلى اهلل عليو وسلم( قد عرؼ ىريب إىل الشاـ

 وانقطع الوالد، وأنا عجوز كبَتة، ال أستطيع أف أخدـ أحداً، فُمّن علّي، َمّن اهلل عليك .
 : " من وافدؾ ؟ " قالت: عدّي بن حاًب . -صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ 

ي فّر من رسوؿ اهلل ، وكاف أوىل بو أف يلحق بركب اإلؽلاف، وقد ُعرؼ قاؿ: " الذ
 عنو وفرُة عقلو ؟

 قالت: ىو ذاؾ يا رسوؿ اهلل ، فُمّن علّي .



- 31 - 
 

: إهّنا ابنة كرمي كاف يَقري الييف، ويُعُت على نوائب  -صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ
 احلق، والكرمي ُيكَرـ ُب نفسو وأىلو.
ؿ اهلل إنو ال يعرؼ أصحاَب الفيل إال أولو الفيل، وال صلى اهلل عليك يا رسو 

ـَ إال الكرمي، صدقَت إذ قلتَ : " إظلا بعثت أل٘تم مكاـر األخبلؽ" وأنت يا سيدي  الكرا
 تيرب ادلثل األعلى دائماً ُب حسن األخبلؽ ومسّوىا .
حاًب  يا ابنة  -صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو : " إنّو 

 ُمطلقك ومعتقك فاسأليو ما ػلملك إىل أىلك وأخيك .
 فسألتو، فأعطاىا ما ػلملها وأكرَمها ٍب أرسلها .

زلمداً صلى -: وكرىُت ما فعلُت أشّد الكره، فقلت: لو أتيُت ىذا الرجل قاؿ عديّ 
تتٍت أخيت فإف كاف كاذبًا مل ؼلَف علّي َكِذبُو ، وإف كاف صادقًا اتّبعتو، فأ -اهلل عليو وسلم
 فقالت: 

قد فعل زلمد من اجلود والعرفاف ما مل يفعلو أبوؾ حاًب، إيِتِو راغباً أو راىباً، فهو أىٌل 
لكل خَت ومكرمة، فقد أتاه كثَت من الناس فأصابوا منو الفيل والكرامة، فلتكن واحداً 

 منهم، قلُت: ىذا ما حدثتٍت بو نفسي و إين لقاصده .
ادلشرفة استشرفٍت الناس وقالوا: عدّي بن حاًب ، عدّي بن  فلما أقبلت إىل ادلدينة

صلى اهلل عليو  -حاًب ، فأتيتو وىو جالس ُب ادلسجد فلما وصلت إليو أخذ بيدي ، وكاف 
 -قبل ذلك قاؿ: " إين ألرجو أف غلعل اهلل يده ُب يدي " ٍب أخذين إىل داره  -وسلم

ادة جلس عليها، وجلست بُت يديو على ،فألقت إليو خادمتػُو وس -صلى اهلل عليو وسلم 
 وسادة دفعها إيّل ، ٍب قاؿ: " يا عديُّ  بن حاًب أسلْم تسلْم " .
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 قلت: إف يل ديناً .
 قاؿ: " أنا أعلم بدينك منك " .
 قلت: أنت أعلم بديٍت مٍّت ؟

 قاؿ: " نعم ، نعم ألست ترأس قومك ؟ " .
 قلت: بلى .

 " .قاؿ: " ألست ركوسياً نصرانياً ؟ 
 قلت: بلى .

 قاؿ: " ألست تأكل ادلرباع ) ربع الغنيمة( ؟ " .
 قلت: بلى .

 قاؿ: " فإف ذلك ال ػلل ُب دينك " .
 قاؿ عدي: فحرّكُت لساين ُب فمي متلجلجاً ال أِحَُت جواباً .

قاؿ: " يا عدّي أسلم تسلم ... إنو ما ؽلنعك أف تسلم إال غياضة تراىا من حويل، 
 إلباً واحداً علينا .وإنك ترى الناس 

 ُب النظر إىل وجو عدي ٍب قاؿ: -صلى اهلل عليو وسلم  -ٍب أمعن الرسوؿ 
 " ىل أتيَت احِلَتة ؟ ) وىي عاصمة العراؽ قدؽلاً ( " .

 قاؿ عدي: مل آِتا، وقد علمت مكاهنا.
: " يوشك الظعينةُ ) ادلرأة ُب ىودجها ( أف ترٖتل من  -صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ 

 احلَتة حىت تطوؼ بالبيت ُب غَت جوار أحد " .
 قاؿ عدي ُب نفسو: فأين لصوص طيء ؟!

 : " ولتػُفتػَحّن علينا كنوُز كسرى بن ىرمز " . -صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ 
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 قاؿ عدّي متعجباً: كنوز كسرى بن ىرمز ؟!!
 مؤكداً: " كسرى بن ىرمز، كسرى بن ىرمز " .  -صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ 

 . يقبلو أحد "" وليفييّن ادلاؿ حىت ال قائبًل: -صلى اهلل عليو وسلم - ٍب أردؼ النيب
قاؿ عدّي: فقد واهلل رأيت اثنتُت: الظعينة ترٖتل بغَت جوار حىت تطوؼ بالكعبة، وقد 
كنت ُب أّوؿ خيٍل أغارت على كنوز كسرى بن ىرمز .. وأحلف باهلل لتجياّن الثالثة ، 

 ُب اثنتُت وليصدقّن ُب الثالثة . -صلى اهلل عليو وسلم - فلقد صدؽ رسوؿ اهلل
لقد أسلم عدي وحسن إسبلمو وثبت على دينو مع قومو حُت ارتّد كثَت من الناس 

 عن اإلسبلـ، وحارب ادلرتدين مع الصديق أيب بكر، وكاف جواداً شريفاً ُب قومو .
صلى اهلل عليو  -َؿ اهلل ، وأحب عدّي رسو  -صلى اهلل عليو وسلم -أحّبو رسوُؿ اهلل 

وَمن أحّب رسوَؿ اهلل اقتدى بو  ، وانتفع بسَتتو ، وسار على طريقتو ، فكاف من  -وسلم
 اخلالدين .  
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 ُخبُث المنافقين

 
روى احِلب ابن احِلّب أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما أنو كاف ولداً مل يبلغ احللم حُت 

ٛتاره، وأردؼ أسامة وراءه قاصداً سعد بن عبادة  -اهلل عليو وسلمصلى  -ركب رسوؿ اهلل 
يعوده من مرض أملّ  -رضي اهلل عنو سّيد اخلزرج وذلك قبل غزوة بدر الكربى بفًتة وجيزة 

، ومرّا ٔتجلس فيو عبداهلل بن أيّب بن سلوؿ وذلك قبل أف يظهر اإلسبلـ .. فإذا ُب  -بو
د وادلشركُت عبدة األوثاف، وُب ادلسلمُت عبداهلل بن آّلس أخبلط من ادلسلمُت واليهو 

رواحة رضي اهلل عنو الشاعر الذي نافح عن اإلسبلـ وادلسلمُت بشعره ، وكاف بعد ذلك 
 من قادة مؤتة الذين استشهدوا قبل أف يستلم الراية خالد بن الوليد رضي اهلل عنو.

الغبار الذي تثَته الدابة وىي فلما مّرت ّٔم الدابّة غشيت رللَسهم عجاَجتػُها ) أي 
صلى  -منطلقة(.. فخّمر ابن أيّب أنفو بردائو، وقاؿ: ال تُغرّبوا علينا، فاغتنمها رسوؿ اهلل 

، وسّلَم عليهم ، ووقف عندىم ، فدعاىم إىل اهلل تعاىل، وقرأ عليهم  -اهلل عليو وسلم
 القرآف الكرمي .

شلا تقوؿ، إف كاف كبلُمك حقاً !!.. وال  فقاؿ عبداهلل بن أيّب : أيها الرجل؛ ال أحَسنُ 
نرغُب أف تأٌب فتكلمنا ُب رلالسنا بو، ولك احلريّة الكاملة أف ٖتّدث من يأتيك ، وضلن 

 اآلف ال نرغب ّٔذا ... أسلوب خبيث نسميو بلغة العصر )ديبلوماسي(.
، وادعنا إىل قاؿ عبداهلل بن رواحة رضي اهلل عنو: بلى يا رسوؿ اهلل فاغشػَنا ُب رلالسنا

اهلل ، وعظنا ، فإنا ضلب ذلك. فاستّب ادلشركوف واليهود من جهة وادلسلموف من جهة 
صلى اهلل عليو  -أخرى ، وعلت أصواِتم، وكادوا يثوروف متحاربُت لوال أّف رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو وسلم  -اجتهد ُب ِتدئتهم وإصبلح ما بينهم حىت سكنوا، ٍب ركب  -وسلم
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: -صلى اهلل عليو وسلم -رسوؿ اهلل وسار حىت دخل على سعد بن عبادة، فقاؿ دابتو،  -
 أْي سعد أمل تسمع ما قالو أبو حباب ؟ يريد ابن أيّب، فإنّو قاؿ كذا و كذا .....

فقاؿ سعد: أْي رسوؿ اهلل ، بأيب أنت، اعُف عنو، واصفح، فواهلل الذي أنزؿ عليك 
ة من األوس واخلزرج قد اتفقوا على تتوغلو ملكاً الكتاب، لقد جاَت إلينا، وأىل ادلدين

عليهم، وكاد األمر يكوف، فرّد اهلل ذلك باحلق الذي أعطاكو من النبّوة والرسالة، فغّصت 
صلى اهلل عليو  -نفسو، وعّدؾ سلبتو ملكو، فكاف منو ما كاف. فعفا عنو رسوؿ اهلل 

 . -وسلم
عن ادلشركُت وأىل الكتاب،  -ىمأوؿ أمر  -وكاف الرسوؿ الكرمي، وأصحابو يعفوف 

 : ٙٛٔويصربوف على األذى امتثاالً لقولو تعاىل ُب سورة آؿ عمراف اآلية 
)  لَُتبػَْلُوفَّ ُب أَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن قَػْبِلُكْم َوِمَن 

 َوِإف َتْصربُواْ َوتَػتػَُّقواْ فَِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ األُُموِر ( .الَِّذيَن أَْشرَُكواْ أًَذى َكِثَتًا 
 : ٜٓٔوقاؿ تعاىل ُب سورة البقرة اآلية 

)َودَّ َكِثٌَت مّْْن أَْىِل اْلِكَتاِب َلْو يَػُردُّوَنُكم مّْن بَػْعِد ِإؽلَاِنُكْم ُكفَّاراً َحَسًدا مّْْن ِعنِد أَنُفِسِهم 
 َ ّلَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء  ذَلُُم احلَْقُّ فَاْعُفوْا َواْصَفُحوْا َحىتَّ يَْأٌبَ الّلُو بَِأْمرِِه ِإفَّ المّْن بَػْعِد َما تَػبَػُتَّ

 .َقِديٌر(
)أُِذَف لِلَِّذيَن يُػَقاتَػُلوَف  : ٜٖالقتاؿ ُب سورة احلج اآلية  حىت أذف اهلل تعاىل لرسولو ُب

 ْصرِِىْم َلَقِديٌر ( .بِأَنػَُّهْم ظُِلُموا َوِإفَّ اللََّو َعَلى نَ 
فلما نصر اهلل سبحانو رسولو وادلؤمنُت ُب غزوة بدر نصراً مؤّزراً، فقاؿ تعاىل ُب سورة 

 :ٖٕٔآؿ عمراف اآلية 
)َوَلَقْد َنَصرَُكُم الّلُو بَِبْدٍر َوأَنُتْم أَِذلٌَّة فَاتػَُّقوْا الّلَو َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَف ( وقتل اهلل ّٔا من قتل 
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وأصحابو  -صلى اهلل عليو وسلم -ديد الكفار، وسادة قريش، وقفل رسوؿ اهلل من صنا
غاظلُت، أعزّاء، معهم أسارى الكفار أذالء مقهورين. قاؿ ابن أيّب بن سلوؿ ومن معو من 

 ادلشركُت عبدة األوثاف :
فأظهروا اإلسبلـ وبايعوا  لقد صعد صلم زلمد وأصحابو، وليس لنا من حيلة، فهلموا
 ..... فكانت وجوُىهم وجوهَ  ادلسلمُت وقلؤُّم قلوَب الكفار.

 ُب الدرؾ األسػػػػفل، ُب النػػػػػػػاِر            َمن كػػػػػاف جليػػػػػس الكفػػػػػارِ       
 فجػػػػػّارَمن كػػػػػاف يػػػػػػػحوؾ لػػػػنا سوءاً             ويػػػػػػصاحب كػػػػّل ال       
 وؼلػػػػػػػوف الديػػػػػن إذا اسػػػػتًتا             ويػػػػػػػػريد لنػػػػػا كّل عثػػػػػػار          
 فػػػػػػإذا يػػػػػػلقاؾ بػػػػػػػدا حػػػػذراً             ويػػػػػػجيء بسمػػػػت األبػػػرار          
              وحقيقتػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػّم ىػػػػارٍ ويػػػػػػريك لسػػػػػػػػاناً معسػػػػػػوالً           
 ويػػػػػػداري مػػػػػا أمػػػػكن عنػػػػػا             ىيهػػػػػػػػات فمخبػػػػػرُه عػػػػارٍ           
 فتحرّكػػػػػػػػػػػػو وتصّرفػُػػػػػػػػػػػػو             يفيػػػػػػػُح مػػا خلف األستػػػار          
 وسيبػػػػػػػقى زلتقػػػػػػػػػراً أبػػػػػداً             ويعيػػػػػػػػػش بػػػػػػذّؿ وشنػػػػار          
 وسيػػػػػػصلى نػػػاراً موقػػػػػػػػػػػدًة             ُب األخػػرى، يا سوء الػػػػػدار!            
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 أصحاب رسول اهلل ـ صلى اهلل عليو وسلم ـ

 
صلى اهلل عليو وسلم ػ وأصحابُو إىل مكة يريد العمرة ، وذلك زمن  خرج رسوؿ اهلل ػ

احلديبية ، حىت إذا دنَوا من مكة قالت عيوف النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ الذين بثػَّهم 
يستطلعوف لو الطريق : إف خالد بن الوليد ػ وكاف كافراً ػ غلوؿ ٔتايت فارس من فرساف قريش 

ىم حىت ُت ُتدعى )) الغميم (( ، فتابع ادلسلموف السَت وراءُب منطقة قريبة من ادلسلم
 ّٔم خالد ، فأسرع بفرسانو يركض نذيراً لقريش . أدركوا مؤّخرِتم ، فأحسَّ 

وسار النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ بادلسلمُت ، فقاؿ : )) َمْن ؼلرجنا من ىذا الطريق 
ركوف ؟(( ، فقاؿ رجل من أسلم : أنا الذي ساره فرساُف مكة ٖتّسباً لكمُت قد ينصبو ادلش

 يا رسوؿ اهلل .
قاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) خذ بنا عن ؽلُت الطريق إىل ِسيف البحر (( ، 
فسلك ّٔم طريقًا وعرًا أوصلهم إىل أرض سهلة ، فقاؿ ذلم رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو 

 وسلم ػ: )) استغفروا اهلل (( ، ففعلوا .
: " والذي نفسي بيده إهنا لػَلِحّطة اليت عرضت لبٍت  -عليو وسلمصلى اهلل  -قاؿ 

هلل الذي ىدانا لطاعتو، فلما دنػَوا من مكة بركت  إسرائيل فامتنعوا ". قاؿ ادلسلموف: احلمد
فأحّل ادلسلموف عليها أف تتابع ادلسَت،  -صلى اهلل عليو وسلم - القصواء راحلة الرسوؿ

فقالوا ذلا ما يقاؿ للناقة إذا بركت: " َحل َحل " فأبت أف تقـو فقالوا: خؤلت القصواء 
 وَحَرنت، وىذا من عادة النوؽ.

: " ما َخؤلت القصواء، وما ذاؾ ذلا ٓتلق وال  -صلى اهلل عليو وسلم -فقاؿ النيب 
ها ىذه العادة، ولكن حَبسها اهلل عّز وجّل عن دخوؿ مكة، كما حبس الفيل عن اعتدنا من
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 دخوذلا " .
قصة الفيل معروفة مشهورة ذكرىا اهلل تعاىل ُب سورة الفيل مطلعها ) َأملَْ تَػَر َكْيَف 

 ( . . . ( . ٔفَػَعَل َربَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفيِل )
فها كاف ما فَعلتو خَتًا للمسلمُت، فلو ولعل الناقة حُت بركت وتوقف ادلسلموف بتوق

دخلوا مكة على تلك الصورة وصّدِتم قريش لوقع بينهم قتاؿ قد يفيي إىل سفك الدماء، 
وهنب األمواؿ، كما كاف حُت دخل الفيل وأصحابو مكة، لكن سبق ُب علم اهلل تعاىل ُب 

وحد اهلل وغلاىد ادلوضعُت أنو سيدخل ُب اإلسبلـ خلق كثَت، وسيخرج من أصبلّٔم من ي
 ُب سبيلو .

كما أف ٔتكة ٚتعًا كثَتًا من ادلؤمنُت ادلستيعفُت من الرجاؿ والنساء والولداف، فلو 
دخل ادلسلموف مكة وجرى قتاؿ فقد يصيب ىؤالء ادلؤمنُت ادلستيعفُت بأيدي ادلسلمُت 

مُّْؤِمُنوَف َوِنَساء  : ) َوَلْواَل رَِجاؿٌ  ٕ٘ما يسوءىم كما قاؿ اهلل تعاىل ُب سورة الفتح اآلية 
ْ تَػْعَلُموُىْم أَف َتَطُؤوُىْم فَػُتِصيَبُكم مّْنػُْهم مََّعرٌَّة ِبَغَْتِ ِعْلٍم . . . (.  مُّْؤِمَناٌت ملَّ

أف ادلشركُت إذا سألوه خصلة فيها تعظيم  -صلى اهلل عليو وسلم -وأقسم رسوؿ اهلل 
: إظلا بعثت أل٘تم مكاـر  -عليو وسلمصلى اهلل  -حلرمات اهلل فليجيبّنهم إليها، أمل يقل 

 األخبلؽ ؟!.
زجر الناقة فوثبت، فرجع ّٔا حىت نزؿ  -صلى اهلل عليو وسلم -ٍب إف رسوؿ اهلل 

بأقصى احلديبية على حفَتة فيها ماء قليل، ال يُتناوؿ إال بالكفُت لقّلتو، فشرب منو بعيهم 
دلو فتوضأ منو ٍب أفرغ وضوءه ُب العُت حىت انتهى، أما جّل الناس فقد افتقدوا ادلاء، فدعا ب

وانتزع سهمو صلى اهلل عليو وسلم فوضعو فيها، ودعا اهلل تعاىل ، ففارت ادلاء وتدفقت 
 حىت ارتوى الناُس ، ومؤلوا آنيَتهم ، وصدروا عن ادلاء وىو كثَت ينبع ال يتوقف .
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فيهم ادلسلم  وبينما ىم على ذلك إذ جاء بُديل بن ورقاء اخلزاعي ُب نفر من قومو
وادلشرؾ ، وكلهم ناصحوف للنيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، فقد كانت بنو خزاعة وبنو 

 ىاشم أحبلفاً ُب اجلاىلية ينصح بعيهم بعياً ، واستمروا على ذلك ُب اإلسبلـ .
: معك فقاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػفقاؿ بُديل : يا رسوؿ اهلل لقد غزوَت وال سبلَح 

 قتاؿ ، وليس معنا إال السيوؼ ُب أغمادىا (( .)) مل صَلئ ل
قاؿ بَُديل : ولكنَّ قريشًا نزلت ُب احلديبية على آبارىا ، وتركت لكم ىذه احلفَتة 

 يريدوف لكم أف تعطشوا ، ويهياوف أنفسهم لقتالكم رجاالً وعدة وعتاداً .
نا بؿ الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػقا ادلاء الوافر ، فهذه : )) ولكنَّ اهلل تعاىل أمدَّ

احلفَتة صارت نبعًا يروي ادلسلمُت ٚتيعًا . ومل صلئ للقتاؿ ، ولكننا إف أرادوا قتااًل 
 جالدناىم (( .

قاؿ بَُديل : يا رسوؿ اهلل لقد أقسموا أف يدافعوا عن مكة ، وال يظنوف إال أنك 
 مقتحم عليهم .

ارًا للبيت العتيق يا بُديل . . .  قاؿ رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) جانا عمّ 
ة ) ىادنتهم ( وؼُللُّوا بيٍت  وإف قريشاً هِنكتهم احلرُب ، وأضرَّت ّٔم ، فإف شاءوا ماَدْدُِتم مدَّ
وبُت الناس من العرب أدعوىم إىل اإلسبلـ ، فإف ظهر غَتىم عليَّ كَفْوىم مؤنيت ، وإف 

اءوا تابعوين كسائر العرب ، وإاّل فما أظهْر على العرب فَأُسوَدىم فلهم اخليار ، إف ش
 تنقيي مدة الصلح إال وقد اسًتاحوا وِتيأوا حلريب ، ؤّم قوة .

أّما إذا أبوا مصاحليت ومهادنيت فليس أمامهم سوى القتاؿ حىت ينصرين اهلل عليهم أو 
 أقيَي شهيدًا . وإين على يقُت أف اهلل تعاىل ناصرين عليهم وخاذذلم (( . يا رسوؿ اهلل

 صلى اهلل عليك  ، ما أعظم ثقتك بربك سبحانو !! 
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 قاؿ بُديل : يا رسوؿ اهلل سأبلغهم ما تقوؿ فأذف يل .
 قاؿ : )) على بركة اهلل (( .

فانطلق بَُديل وقومو إىل احلديبية من الطرؼ اآلخر ، حيث كاف ادلشركوف ، فقاؿ 
معقواًل ، فإف شاتم أف نعرضو لقريش : إنا قد جاناكم من عند زلمد ، ومسعناه يقوؿ قواًل 

 عليكم فعلنا . قاؿ سفاؤىم : ال حاجة لنا أف ٗتربنا عنو بشيء فانصرؼ .
 وقاؿ ذوو الرأي : ىات ػ يا بُديل ػ ما مسعتو يقوؿ .
وىو من  –ـ عروة بن مسعود فحّدثهم ٔتا قالو النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، فقا

 قاؿ : أْي قـو ألسُتم مٍت وأنا منكم ؟ .، سيد بٍت ثقيف  وحليف لقريش فالطائف
 : بلى ، ومكانػُك فينا عظيم كرمي .قالوا
 : أتتهمونٍت ُب حب ووالء وسداد رأي ؟.قاؿ
 : ال ، فأنت ُب الصدارة منا حكمًة وفهماً .قالوا
ُتُكم بأىلي وولدي وَمْن : أمل آمر أىل عكاظ أف ينصروكم ، فلما أبَوا َنَصرْ قاؿ
 ؟.أطاعٍت

 : صدقت أيها الشيخ وال ننسى يدؾ البيياء ىذه .قالوا 
قاؿ عروة: فإف زلمدًا قد عرض عليكم خّطة رشد فاقبلوىا منو ، وإف أردًب أف 

 تستوثقوا من صّحة ما نقلو بَُديل فدعوين أذىب إىل زلمد أتأكد من مقالتو .
 : افعل ما بدا لك ، ال طلالفك .قالوا

فانطلق عروة بن مسعود إىل رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، يكلم النيب ػ صلى 
اهلل عليو وسلم ػ ، والرسوؿ الكرمي غليبو ٔتا قالو لبديل . . . فلما تأكد عروة من صدؽ ما 
نقلو بُديل التفت إىل الرسوؿ الكرمي ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ فقاؿ : يا زلمد إف للحرب 



- 41 - 
 

 : النصر أو اذلزؽلة. فإذا انتصرت على قومك واستأصلتهم فهناؾ العار إحدى نتيجتُت
والشنار على مدى الدىر . . إف العرب ستقوؿ : إف زلمدًا أباد أىلو وعشَتتو ، وإذا  
كانت اذلزؽلة بدؿ النصر فهل ىؤالء الذين معك قادروف على الدفاع عنك وافتدائك 

معك ، وال أرى رجااًل ، وخليق ّٔم أف يفّروا  بأرواحهم ؟!! إين ألرى أخبلطًا من الناس
ويدعوؾ ، حُت ػلمى الوطيس وَٖتَْمرُّ احِلدؽ . ) ما يقولو وقاحة واستفزاز للمسلمُت 

 مهاجرين وأنصاراً (. 
 ومسع ادلسلموف ما تقّولو واّدعاه فامشأّزت النفوس ِمن قالتو وٕترأوا عليو .

 عنو ، فأجابو ٔتا مل يكن يظن أف يسمعو . وكاف أكثرىم نفوراً منو أبو بكر رضي اهلل
يق : يا ىذا ألست تدعي أف البلت اليت تعبدىا  . ولكّنو يستحقو على سفاىتو ، قاؿ الصدّْ
بنت هلل ، وحاشا هلل أف يكوف لو ولد ، فاذىب إىل البلَّت وامص  ِبْظرىا )) وىي القطعة 

 اليت تبقى بعد اخلتاف ُب فرج ادلرأة (( .
اب مقذعًا ، ولكنو شاٍؼ للنفس من مساجة ىذا ادلّدعي . . ولكْن أف كاف اجلو    

يق احليي اللطيف ؟! فهذا مؤشر على عمق اإلساءة اليت  ٗترج ىذه الكلمة من الصدّْ
صدرت عن عروة بن مسعود ىذا ُب حق ادلسلمُت ػ وضحك ادلسلموف احتقاراً وازدراء ذلذا 

 الدعّي ادلتطاوؿ .
برىة ذلذا الردّْ الذي مل يكن يتوقعو : َمْن ىذا الرجل الذي وقاؿ عروة بعد أف وجم 

 سبٍَّت ؟
قالوا : ىذا الصدّْيق أبو بكر وزير الرسوؿ الكرمي . رضي اهلل عن الصديق صاحب 

 رسوؿ اهلل.
قاؿ عروة : لوال أف لك ٚتيبًل ُب عنقي ػ فقد ساعدتٍت ُب دية بعوف َحَسٍن ػ لرددت 
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 ، ولكْن ىذه بتلك .عليك
ف عروة كلما كلم النيبَّ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ مدَّ يده إىل حليتو ػ صلى اهلل عليو وكا

وسلم ػ ، وادلغَتة بن شعبة قائم على رأس النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ومعو السيف ، 
وعلى وجهو ادلغفر كلما أىوى عروة بيده إىل حلية النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ضرب ادلغَتُة 

قائم سيفو وقاؿ لو : أخّْْر يدؾ عن حلية رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ قبل أف ال يده ب
 تصل إليك ، فإنّو ال ينبغي دلشرؾ أف ؽلّسو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ .
 ويقوؿ عروة ذلذا الواقف : وػلك ما أفظك وأغلظك !! .

 فلما أكثر ادلغَتة من قرع يد عروة قاؿ : 
ن ىذا الذي آذاين من بُت أصحابك ؟ فواهلل ال أحسب فيكم ليت شعري يا زلمد م
 أألـ منو وال أشرَّ منزلة . . .

 فتبسَّم رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ .
 فقاؿ عروة : من ىذا يا زلمد ؟

 قاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) ىذا ابن أخيك ، ادلغَتة بن شعبة يا عروة (( .
قاؿ عروة بن مسعود : باس االبن أنت ، أحسنُت إليك ، وأسأت إيلَّ ! ٍب التفت 

 إىل ابن أخيو ادلغَتة فقاؿ : 
أمل ٗترج إىل ِمْصَر مع ثبلثة عشر من ثقيف زائرين ادلقوقس ، فأحسن إليهم وأعطاىم 

ا ، فوثبَت أكثر شلا أعطاؾ ، فِغرَت منهم ، فلما كانوا بالطريق شربوا اخلمر وسكروا ٍب نامو 
 عليهم وقتلتهم وٛتلَت أمواذلم وحلقت ٔتحمد ُب يثرَب ؟!! 

 إنٍت أنا الذي دفعُت ديَتهم وما سلبتػَو منهم ، وحقنُت دماءنا ودماء بٍت ثقيف .     
 والتفت بعد ذلك إىل النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ 
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لتو منو ، فاإلسبلـ غلبُّ فقاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) أما اإلسبلـ يا عروة فقد قب
 ما قبلو وقد َحُسن إسبلـ ابن أخيك .

 وأما ادلاؿ ُب اجلاىلية فليس لنا أف نسأؿ عنو : إظلا يكوف ىذا ُب اإلسبلـ (( .
َـّ فقاؿ : )إهنم  وأراد ادلسلموف أف يرّدوا عملياً على ٗترصات عروة حُت قدح فيهم وذ

يهم (، فما وقعت طلامة أو رذاذ من رسوؿ اهلل ػ أخبلط ، يفروف من اللقاء . . .  ال كراـ ف
 صلى اهلل عليو وسلم ػ ُب يد أحدىم حىت دلك ّٔا يديو ومسح ّٔا وجهو تربكاً ّٔا .

وما سقطت شعرة من رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ إال بادروا إليها ػلفظوهنا ُب 
وضوئو ؽلسحوف بو وجوىهم  ثيأّم ، وال توضأ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ إال بادروا إال

وجلودىم ، وإذا تكلموا ْتيرتو خفيوا أصواِتم ؛ وال يدؽلوف النظر إليو ػ صلى اهلل عليو 
 وسلم ػ تعظيماً لو .

فرجع عروة إىل قريش فقاؿ : يا قـو ، لقد وفْدُت على قيصر وكسرى ، والنجاشي ، 
مداً ، وق َّ عليهم ما رآه من فلم أر مليكاً قط يعظمو أصحابػُو ما يعظم أصحاُب زلمٍد زل

 ادلسلمُت ُب حق النيب زلمد ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ .
 .خَت وعدؿ وإنصاؼ ، فاقبلوىا منو : إف زلمداً قد عرض عليكم ما فيوٍب قاؿ عروة

النت قناة ادلشركُت ِلما مسعوه من عروة ُب وصف ادلسلمُت وىابوا لقاءىم ، خاصة 
يو وسلم ػ جاء معتمراً ال يريد حرباً . . كما أف دينو يعظم بيت أف رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عل

 اهلل احلراـ ، الذي سيبقى قبلة العرب ، وستبقى ذلم ادلكانة العالية ، فهم سدنتو .
قاؿ رجل من بٍت كنانة يدعى احلُليس بن علقمة : دعوين أستجلي اخلرب ، قالت 

يرضوف أف ُيَصدَّ أحد عن زيارة بيت قريش : لك ذلك ، فانطلق . . وكاف الرجل شلن ال 
اهلل ، ورآه ادلسلموف قادماً ، فلما عرفوه قالوا : ىذا أمره سهل أرسلوا عليو اذلدي . . فلما 
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 رآى اذِلْدَي يسيل ُب الوادي عاَد إىل قريش وىو يقوؿ :
،،، هللم أف تصدوا َمْن َقَصَد بيت ا، ومن الظلعّماٌر لبيت اهلل وليسوا زلاربُتواهلل إهنم 

 يا معشر قريش ما على ىذا عاقدناكم .
 قالت قريش : كّف عنا يا حليس حىت نأخذ ألنفسنا ما نرضى .

 قاؿ حليس : واهلل ال أكوف معكم ، وعاد إىل مكة .
 ٍب جاء سهيل بن عمرو يفاوض ادلسلمُت . . وكاف ما كاف من صلح احلديبية .

 رىبػػاف الػليػػػلِ يا أصحػػاب رسوؿ اهلل      أنتػػم         
 أّما ُب احلرب الدعلاْء      فػتػػدفُُّق مػاِء السػػيػػلِ          
 أنػتػم نػػور لػؤلجػػيػػاْؿ      يػهػدي للػحقّْ األمػثػلْ         
 (ٔأنػتػم صخٌر بَػْلَو جػبػاؿ      ثَػبَّتِت الدين األكمْل )       
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 تـَْيٌس مستعار

 
القرظي ػ وىو خاؿ أـ ادلؤمنُت صفية رضي اهلل عنها وكاف أسلم حُت  طلق رفاعة

أسلمت ػ زوجتو ٘تيمة بنت وىب ثبلثاً على عهد رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ وكانت 
ٖتّبو وػلّبها ، ولكنَّ احلمَق قد يؤذي صاحبو وَمْن ػلبُّو . فكاف الفراؽ بينهما فراؽ بينونة . 

ا حرامًا إال إذا تزوجت ادلرأة من رجل آخر ، ومل تستطع العيش معو . وىكذا أصبح لقاؤعل
 ففارقها كاف ذلا أف تعود إىل زوجها األوؿ . .

ما أف انتهت عدِتا حىت تقدَّـ إليها عبدالرٛتن بن الزَّبَت القرظيُّ فسرعاف ما رضيت بو 
 زوجاً .

نها رضي اهلل ع فما ميْت أياـ من انتقاذلا إىل بيتو حىت جاءت إىل بيت عائشة
، ووحشّيتو ، فقد ضرّٔا حىت ظهرت آثار اليرب على تشكو إليها ظلم زوجها اجلديد

 جسدىا زرقاء ، تدؿُّ على أنّو يصعب العيش معو .
 وجاء رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ إىل بيت عائشة ومعو أبوىا الصديق رضي اهلل

يو وسلم ػ : يا رسوؿ اهلل ىذه ٘تيمة بنت ، قالت السيدة عائشة للنيب ػ صلى اهلل علعنو
وىب كانت ٖتت رفاعة ، فبانت منو ، فتزوجها عبدالرٛتن بن الزَّبَت ، فلم ٘تكث عنده 
أياـ حىت جاءت شاكية ، فقد آذاىا ، وقد رأيت أثر اليرب على جسدىا ػ يا رسوؿ اهلل ػ 

الزواج ، خاصة ُب وىي تطلب أف يطلقها فما تستطيع أف تعيش مع رجل ال يرعى حرمة 
 أياـ عرسها األوىل . .

 وكانت عائشة ٘تيل إىل قوؿ ٘تيمة ىذه ، والنساء ينصر بعُيهن بعياً .
والرسوؿ الكرمي ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ أعقل الناس ، وأكثرىم حكمة ، ال ػلكم 
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 ألحد حىت يرى حجة الثاين ويسمع منو ، فلعلو صاحب حقٍّ واألوؿ أحلُن منو .
ؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ للمرأة : )) ما خطبك أيتها ادلرأة ؟ (( قاؿ رسو 

 فأعادت عليو حديثها الذي ذكرتو عائشة .
 قاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) أفبل نصلح بينكما ؟ (( .
 قالت : يا رسوؿ اهلل ال أطيق العيش معو وال أرغب فيو .

ِو زوجًا ، وتودين اآلف طبلقك منو ودلّا قاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) فكيف قبلت
 ٘تكثي معو أياماً (( .

قالت : يا رسوؿ اهلل ، واهلل ما معو إال مثل ىذه اذلدبة ، وأخذت ىدبة من جلبأّا 
٘تثل بو ما أرادت التعبَت عنو . ) تريد أف توىم السامع أف رفاعة القرظي ليس قادرًا على 

 الزواج(
وكاف خالد بن سعيد بالباب يسمع قوذلا فقاؿ مستاًء :  يا أبا بكر أال تنهى ىذه 

 ادلرأة عما ٕتهر بو عند رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ . . 
 فتبّسم رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ جلرأة ادلرأة ، وحياء خالد بن سعيد .

 أين زوُجها ؟ (( .: )) سوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػٍب قاؿ ر 
ما فهداف ، فقاؿ : إهنا  فجاء عبدالرٛتن بن الزَّبَت ومعو ابناف لو من غَتىا يتبعانو كأهن

ض نفيًا ، فأنا من فحوؿ ، واهلل يا رسوؿ اهلل ، إين لقادر أف أنفيها فوؽ األر َكَذَبتْ 
 ! الرجاؿ!

يقولو أماـ رسوؿ اهلل  فتبسَّم رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ من قولو الصريح ىذا ،
ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، ولكنو ما صرَّح بو إال للدفاع عن نفسو ، فقاؿ رسوؿ اهلل ػ صلى 

 )) إنك ضربَتها فأثَّرَت ُب جلدىا !! (( . اهلل عليو وسلم ػ :
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قاؿ عبد الرٛتن : يا رسوؿ اهلل إهنا رضيت يب زوجًا ، فِلَم منعتٍت نَػْفَسها ؟!      
 نشوزاً ، وغمطاً حلق الرجل ؟ . أليس ىذا

 فسأذلا النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ أف ٕتيب ، فسكتت .
فقاؿ عبدالرٛتن : إهنا تريد اآلف بعد أف عقػَْدُت عليها ومل أَمسَّها أف تعود لرفاعة 

 زوجها األوؿ ، وما رضيت يب زوجاً إال ألكوف تيساُ مستعاراً ، واهلل ال أكوف .
 ال حُت دفعتٍت وامتنعت عٍت ، وشتمتٍت وسبتٍت سباً قبيحاً .وما ضربتػُها إ

 والتفت النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ إىل الولدين فقاؿ لعبدالرٛتن :
)) أىذاف ولداؾ ؟ (( قاؿ عبدالرٛتن : نعم يا رسوؿ اهلل . . . ٍب التفت النيب ػ صلى 

 اهلل عليو وسلم ػ إىل ادلرأة يقوؿ مؤنباً :
 ي تزعمُت ما تزعمُت ، فواهلل ذلما أشبو بو من الغراب بالغراب .)) ىذا الذ 

إنّو ال غلوز للمرأة أف تعود إىل َمْن طلقها طبلَؽ بينونة حىت تذوؽ عسيلة رجل آخر 
 ويذوؽ عسيلتها (( . فيتمّتع ّٔا وتتمتع بو .

واستأذف  قاؿ عبدالرٛتن : واهلل ال أكوف ىذا الرجل يا رسوؿ اهلل ! إهنا طالق ثبلثًا .
 ٍب ميى لشأنو ومعو ولداه .

 أما ادلرأة فقد خسرت زوجها الثاين ومل تستطع العودة إىل زوجها األوؿ .
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 إسالُم ثقيف

 
ُب شواؿ سنة ٙتاف للهجرة أراد الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ادلسَت إىل الطائف ػ 

الكّفُت ػ وىو صنم قريب من الطائف ػ معقل بٍت ثقيف ػ فبعث الطفيل بن عمرو إىل ذي 
يهدمو ، وأمره أف يستمدَّ قوَمُو ، ويوافيو بالطائف ، فخرج الطفيل سريعًا إىل قومو ، فهدـ 

 ، وػلرّْقو ويقوؿ :ا الكّفُت، وجعل ػَلُشُّ النار ُب وجهوذ
 يا ذا الكفَُّت لسُت من ُعّبادكا     ميبلدنا أقدـ من ميبلدكا          

 إين َحَشْشُت الناَر ُب فؤادكا                          
واضلدر معو ِمْن قومو أربع ماٍة سراعاً ، فوافػَْوا النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ بالطائف ، 

( ، وكاف على مقدمة جيش رسوؿ اهلل ٔبعد َمقػََدمو بأربعة أياـ ، وقِدـ بدبابتُت ومنجنيق )
لد بن الوليد . َوَرَـّ ثقيُف حصنهم ، وأدخلوا فيو ما يصلح ذلم ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ خا

لسنة ، فلما اهنزموا إىل داخل حصنهم أغلقوه عليهم ، وِتّيأوا للقتاؿ ، وسار رسوؿ اهلل ػ 
صلى اهلل عليو وسلم ػ فنزؿ قريبًا من حصن الطائف ، وعسكر ىناؾ فرمى ادلشركوف 

و رجل جراد ، حىت أصيب ناس من ادلسلمُت ّتراحة ، ادلسلمُت بالنبل رميًا شديدًا ، كأنَّ 
وقُِتل منهم اثنا عشر رجبًل ، فارتفع رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ إىل موضع مسجد 
الطائف اليـو ، وكاف معو من نسائو أـ سلمة وزينب ، فَيَرب ذلما قُػبَّتُت ، وكاف يصلي 

ة عشر يومًا ، ورماىم بادلنجنيق ، وىو بُت القبتُت مّدة حصار الطائف ، فحاصرىم ٙتاني
 أوؿ ما رمي بو ُب اإلسبلـ .

وحصلت شدخة عند جدار الطائف ، فدخل نفر من أصحاب رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل 
عليو وسلم ػ ٖتت دبابة ، ٍب دخلوا ّٔا إىل جدار الطائف ليحرقوه ، فأرسلت عليهم ثقيف 



- 48 - 
 

فرمتهم ثقيف بالنبل ، فقتلوا منهم رجااًل ،  ِسكك احلديد زلّماة بالنار ، فخرجوا من ٖتتها
 فأمر رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو   وسلم ػ بقطع أعناب ثقيف ، فوقع الناس يقطعوف فيها .
كاف قطع األعناب حرباً نفسّية فّت ُب عيد ثقيف ، فها ىي زروعهم وٙتارىم تقتلع 

 أماـ أعينهم ، وال يستطيعوف ذلا َصوناً .
ا وسيلة ، فهم يعرفوف رسوؿ اهلل ، تقواه وورَعو ونػُبَل أصلو فسألوه ولكنهم لن يعدمو 

أف يدعها هلل والرحم ، يا اهلل ! إنّو بعث للدعوة إىل اهلل وصلة الرحم ، وىم يسألونو ّٔما 
أف ػلفظ عليهم أمواذلم ، فأجأّم سريعًا ، ونادى مناديو أف كفػّوا عن ذلك فامتثل 

 ادلسلموف لذلك .
نادي رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ سلاطباً أىل احلصن من العبيد يريد ٍب نادى م

 أف يوىن ٚتع أسيادىم ويغيظهم :
أؽلا عبد نزؿ من احلصن وخرج إلينا فهو حرّّ ، فخرج منهم بيعة عشر رجبًل ، 
فأعتقهم رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، ودفع كل رجٍل منهم إىل رجل من ادلسلمُت 

ه ، فشق ذلك على أىل الطائف مشقة شديدة ، فهؤالء عبيدىم يصبحوف أحراراً ؽلُ  ونُو وؽلُِدُّ
 رغماً عنهم ، وينتقلوف إىل صف ادلسلمُت .

علم رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ أنو مل يؤذف لو ُب فتح الطائف ، فقد رأى 
فهراؽ ما فيها ، فذكر ذلك  فيما يرى النائم أنّو أىدي لو َقَدٌح شللوءة زبدة فنقرىا ديك

لوزيره األوؿ أيب بكر رضي اهلل عنو ، فقاؿ الصديق : ما أظنُّ أف تدرؾ منهم يومك ىذا ما 
تريده ، فقاؿ رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : وأنا ال أرى ذلك ، ومل يكتِف سيدنا 

يل ا ترى يا معاوية ؟ ي فقاؿ : مالرسوؿ أف يستشَت واحدًا فاستشار نوفل بن معاوية الدّْ
: يا رسوؿ اهلل إفَّ مثلهم بُت ادلسلمُت كمثل ثعلب ُب جحر ، إف صربَت عليو أخذتو ، قاؿ
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 وإف تركتو مل ييّرؾ .
فأمر رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو ، فأّذف ُب 

ومل تُفتح علينا وقد فتح  الناس بالرحيل ، فيجَّ الناس من ذلك وقالوا : نرحل عن الطائف
 اهلل علينا مكة وىي أكرب وأعظم ؟!! 

فأراد رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ أف يعلّْم ادلسلمُت طاعة القائد ، فقاؿ : )) 
فاغُدوا على القتاؿ (( فغػََدوا ، فأصابت ادلسلمُت جراحات فتأدلوا و٘تّنوا الرحيل ، فقاؿ ػ 

إنا قافلوف غداً إف شاء اهلل (( ، فسّروا بذلك وأذعنوا ، وبدأوا صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) 
يرحلوف ، ورسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ييحك . . . فلما ارٖتلوا واستقلوا ، قاؿ : 

 )) قولوا : آيبوف ، تائبوف ، عابدوف ، لربنا حامدوف (( فرددوىا .
 وقيل : يا رسوؿ اهلل ؛ ادُع على ثقيف .
 قاؿ : اللهم اىد ثقيفاً ، وائت ّٔم . . .

لقد بُعث رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ىادياً إىل احلقّْ داعياً ، ومل يبعث جابياً ، 
وىو نيب الرٛتة باإلضافة إىل أنو نيب ادللحمة . كيف يدعو عليهم ، وىو ػلارّٔم ال ليبيدىم 

 إظلا ليعطفهم إىل احلقّْ ويأطرىم عليو ؟.
ذا كاف ، فلم ؽلض على ارٖتالو عنهم عشرة أشهر حىت جاءه وفد ثقيف ُب وىك

رمياف من السنة التالية ، ولكْن كيف جرت األحداث حىت اقتنعوا بالدخوؿ ُب اإلسبلـ 
 بقّيهػِم وٚتعهم ؟!!

إف رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ دلا انصرؼ عنهم تبعو أحد زعمائهم عروة بن 
بل أف يدخل ادلدينة ، فأسلم وسألو أف يرجع إىل قومو يرّغبهم ُب مسعود حىت أدركو ق

اإلسبلـ ، قاؿ لو رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) إفَّ قومك أزمعوا أف يقتلوؾ إف 
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 عدت إليهم مسلماً ، فما يزالوف شلتنعُت،  يكرىوف أف يًتكوا دينهم إىل دين اهلل (( .
أَحبُّ إليهم من أبكارىم ، وكاف فيهم كذلك زلّببا : يا رسوؿ اهلل ؛ أنا قاؿ عروة

 مطاعاً .
 قاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم : فأخرج إذاً . . وأكػُِل أمرؾ إىل اهلل .

فخرج عروة يدعو قومو إىل اإلسبلـ وىو يرجو أف ال ؼلالفوه دلنزلتو الرفيعة فيهم ، فلما 
إلسبلـ ، وأظهر ذلم دينو ، رموه وصل الطائف ، وأشرؼ على َعلّية لو ، وقد دعاىم إىل ا

 بالنبل من كل وجو ، فأصابو سهم فقتلو .
مل يراعوا فيو منزلتو ، وال مكانتو الرفيعػَة فيهم ، لقد حركتهم طلوة اجلاىليَّة ، وشياطُت 
اإلنس ، ووسوساُت اجلاف . وىذا ما نراه ُب كل زماف ومكاف ، ال يرَعوف ُب مؤمن إالِّ وال 

 ذّمة .
هم متشّفيًا : ما ترى ُب دمك ؟! أمل يذىب سدى ؟! قاؿ : ال بل كرامة قاؿ بعي

أكرمٍت اهلل ّٔا ، وشهادة ساقها اهلل إيلَّ ) يالَْيَت قَػْومِى يَػْعَلُموَف ( وما أنا إال واحد من 
الشهداء الذين قتلوا مع رسوؿ اهلل  ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ قبل أف يًتحل عنكم ، فادفنوين 

 نوه معهم .معهم . فدف
وقاؿ رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ فيو : )) إفَّ مثػَلو ُب قومو كمػَل صاحب يس 

 ُب قومو ((.
لقد كاف مقتل عروة حدثًا جليبًل ُب قومو ، جعلهم يفكروف فيما ىم عليو ويأ٘تروف 

وؿ اهلل ، بينهم ، ورأوا أهنم ال طاقة ذلم ْترب العرب من حوذلم الذين أسلموا ، وبايعوا رس
فأٚتعوا أف يرسلوا إىل رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ  رجبًل كما فعل عروة ، ٍب أٚتعوا 
على أف يرسلوا وفدًا من القبائل كلها كاف عددىا ستة . وانطلق الوفد إىل ادلدينة ، فلما 
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ػ بقدومهم ، دنوا منها لقيهم ادلغَتة بن شعبة فاشتد ليبشر رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم 
فلقيو أبو بكر فقاؿ : أقسمت عليك ، ال تسبقٍت إىل رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ 
حىت أكوف أنا من ػلدثو ، فأجابو ادلغَتة بن شعبة ، فدخل الصديق على رسوؿ اهلل فأخربه 

 بقدومهم عليو .
عليو وسلم ػ :  أما ادلغَتة فقد جلس إليهم وأعلمهم كيف ػليُّوف رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل

اجلاىلّية : عم صباحًا يا )) السبلـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو (( فلم ػليوه إال بتحيَّة 
 فأسلموا بعد ذلك وطلبوا أموراً ، منها :  .زلمد..
ػ أف يدع الطاغية البلت ثبلث سنُت ال يهدمو ، فأىب رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو  ٔ   

ال (( قالوا فشهراً قاؿ : )) ال (( . . . ال غلتمع إؽلاف وشرؾ  وسلم ػ قالوا فسنة ، قاؿ : ))
أبدًا ، وكانت حجتهم أهنم يريدوف أف َيسلموا من سفهائهم ، ويكرىوف أف يروعوا أىلهم 
ّٔدمها حىت يدخَلهم اإلسبلـُ دخوالً على مراحل دوف طفرة !! فبعث رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل 

 هدماه .عليو وسلم ػ أبا سفياف وادلغَتة ف
ػ أف يعفيهم من الصبلة . . قاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) ال دين دلن ال  ٕ   

صبلة لو ، وال خَت ُب دين ال صبلة فيو ، إف بُت الرجل والكفر ترَؾ الصبلة . وىي الركن 
 الثاين من اإلسبلـ (( .

ػ أف ال يكسروا أوثاهنم بأيديهم . . فهم قريبو عهد بالشرؾ ، فأجأّم إىل ذلك  ٖ  
وأعفاىم منو ، وأّمَر عليهم عثماف بن أيب العاص وكاف أحدثهم سنًا لكّنو حري  على 

 التفقو ُب اإلسبلـ وحفظ القرآف .
كتابو وكاف فبل يكوف ادلسلم عظيمًا إال إذا عظم اإلسبلـُ ُب نفسو وَفقػِو دين اهلل و 

 حريصاً على االستزادة منو فهماً ودراية ، وعِمَل ٔتا َعِلَم . . .
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 صوٌر من الرحمة

 
ػ دخلت امرأة على السيدة عائشة رضي اهلل عنها تزورىا ومعها ابنتها ، فسألتها  ٔ

عن أمور دينها ، وأحواؿ نساء النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ معو كي تقلدىّن ُب اإلحساف 
: )) لنيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ قاؿ، فقد مسعت أف الًتضيو فَتضى اهلل عنها ،جهاإىل زو 

 .تسجد لزوجها لعظيم حقو عليها (( لو كنت آمراً أحداً أف يسجد ألحد ألمرت ادلرأة أف
وأرادت السيدة عائشة أف تكـر ىذه ادلرأة وابنتيها ، فلم ٕتد سوى ٘ترة واحدة ، 

ًا أف يفتقر اإلنساف ، فالرزؽ من عنده سبحانو وتعاىل ، إظلا أعطتها إياىا ، وليس عيب
 العيب أف ٘تنع جودؾ الناس ، وأنت ٘تتلك شيااً يزيد عن حاجتك .

تبّسمت ادلرأة ألـ ادلؤمنُت وشكرت ذلا فيلها ، ٍب قسمت التمرة بُت ابنتيها ، فرحًة 
ا وتنظر إليهما سعيدة ّٔمّٔما ، مشفقة عليهما ، ينبع احلناف واحلب من عينيها وفمها ، 

 ا تفعلو ادلرأة ّٔما . ٍب خرجت ... وأـ ادلؤمنُت تراقبها متابعة م. فؤادىافهما رػلانتاىا وٙترة 
ودخل النيب ػ صلى اهلل علو وسلم ػ ، فحدثتو السيدة عائشة ٔتا كاف من ادلرأة فقاؿ ػ 

أحسن إليهن ، كنَّ لو سًتاً صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) من يػَِل من ىذه  البنات شياًا ، ف
 من النار (( .
ػ خرج رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ من بيتو إىل ادلسجد ، وعلى عاتقو  ٕ  

حفيدتو من ابنتو زينب رضي اهلل عنها ، فكرب للصبلة وىي بُت يديو فإذا ركع وضعها على 
ي تبلعبو وتداعبو وترمي األرض ، وإذا سجد كانت بُت يديو ، فإذا قاـ رفعها إليو . . وى

 بنفسها عليو .
ػ دخل األقرع بن حابس التميمي على رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ فرأى  ٖ
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 احلسن بن علي رضي اهلل عنهما على فخده ، ٍب جعلو بُت يديو وقّبلو .
 قاؿ األقرع : السبلـُ عليك يا رسوؿ اهلل .
 سبلـ ورٛتة اهلل وبركاتو (( .قاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) وعليك ال

 قاؿ األقرع : أتقبّْلوف صبيانكم ؟! قاذلا وىو متعجب ، فنحن ال نقبلهم .
 : )) من ال يَػْرَحم ال يُػْرحم (( .قاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ

 قاؿ األقرع : فإف يل عشرة من الولد ، ما قّبلُت منهم أحداً .
 : من قساوة قلبو وقاؿسبلـ متعجباً فنظر إليو عليو الصبلة وال

 )) أََو أملك لك أف نزع اهلل من قلبك الرٛتة ؟!! (( .
ػ قاؿ أسامة بن زيد بن حارثة رضي اهلل عنهما : كاف رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو  ٗ 

وسلم ػ ػلب أيب رٛتو اهلل وػلبٍت حلّبو ، وكاف إذا جاُتو قاؿ : ىذا احِلبُّ ابن احِلبّْ ، 
 إىل فخذه وإذا ركب بغلتو أو ناقتو كثَتاً ما أردفٍت خلفو .ويقّبلٍت وغُللسٍت 

جاتو مّرة وأنا صغَت ومعي احلسُن بن علّي فابتسم لنا ، ومدَّ يديو الشريفتُت إلينا ، 
فأقعدين على فخذه ، وأقعد احلسن على فخذه األخرى ٍب أخذ ييمنا إليو ػ صلى اهلل عليو 

 ، فإين أرٛتهما . . (( .وسلم ػ ٍب يقوؿ : )) اللهمُّ ارٛتهما 
ػ أقبل رجٌل من بعيد إىل رللس رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، والصحابُة  ٘ 

رضواف اهلل عليهم متحلقوف حولو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، ينظروف إىل وجهو ادلييء ، 
جل قادـٌ ويسمعوف ىديو ادلنَت ، فالتفت إليهم ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ وقاؿ : )) ىذا الر 

يريد مٍّت مسألة وإين معطيو إياىا إف شاء اهلل ، ولكْن إذا سألػَنيها فاشفعوا لو ، واهلل 
 يُؤجركم على شفاعتكم وْليقض اهلل على لساف نبّيو ما يشاء (( .

فلما وصل الرجل سّلم على رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، وعلى أصحابو 
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ت شفة فقاؿ لو النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) ألك الكراـ ، ٍب جلس ودلّا ينبس ببن
 حاجة يا رجل ؟ (( .

 قاؿ : نعم يا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليك وسلم ، وذكرىا فكاف أصحابو يقولوف : 
 ػ ىو أىٌل لفيلك يا رسوؿ اهلل . .     
 ػ ما علمنا منو إال خَتاً يا رسوؿ اهلل .     
  ، فما عهدناَؾ إال زلسناً .ػ أحِسْن إليو يا رسوؿ اهلل     

كاف الرجل ينظر إليهم مسرورًا من شفاعتهم ، وقد أحّبهم وشعر أنّو منهم . . يا 
 ذلذا آّتمع ادلسلم ادلتحاب ادلتكافل . . . 

وابتسم الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو سومل ػ ، فقد اكتسب إىل ادلسلمُت واحدًا آخر ، 
 ، . . . وقيى للرجل حاجتو .وعّلم أصحابو مناصرة بعيهم بعياً 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 



- 55 - 
 

 خبث اليهود

 
امرأة منهم شاة مشويّة فيها دلا فتح رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ خيرب أىدتو 

 .سمّّ 
وعرؼ رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ما فعلتو ، فقد أخربه بذلك جربيل عليو 

 السبلـ فًتكها ومل يأكلها .
 الصبلة والسبلـ :ٍب قاؿ عليو 

)) اٚتعوا يل َمن كاف ىهنا من اليهود (( ، َفُجِمعوا لو ، فلما مثػُلو بُت يديو قاؿ ذلم 
 :لم ػالرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وس

 )) إين يا معشر يهود سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقيَّ عنو ؟ (( .
 قالوا : نصدقك ، فسل ما بدا لك .
 : أبونا فبلف .قاؿ : )) من أبوكم ؟ (( قالوا 

قاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) كذبتم ، بل أبوكم فبلف (( ، وذكره ذلم ، قالوا : 
 صدقَت وبَرْرَت . . عجيب أمرىم يتعّهدوف الصدَؽ وال يفوف بو .

قاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) أسألكم الثانية فهل تتعهدوف الصدؽ أـ تكذبوف  
 كما فعلُتم بسابقتها؟ (( .

 الوا : يا أبا القاسم نصدقك ، فقد عرفت كذبنا حُت سألتنا عن أبينا .ق
 قاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) َمْن أىل النار ؟ (( .

سؤاؿ ال يريدوف أف يصدقوا فيو كعادِتم ، فلو صدقوا لكانوا مسلمُت . . فرأوا ادلواربة 
َنا النَّاُر ِإآلَّ أَيَّاماً أوَب ذلم . . ىكذا ظنوا فقالوا : نكوف فيها يسَتًا ، )(  َوقَاُلوْا َلن َ٘تَسَّ
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 مَّعُدوَدًة )( ٍب ٗتلفوننا فيها . . . أخزاىم اهلل ُب الدنيا واآلخرة .
قاؿ النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) اخسؤوا فيها ، واهلل إنكم ماكثوف فيها أبد 

 نار (( .اآلبدين ، وال طللػُفكم فيها أبداً ، فلنا اجلّنة ولكم ال
 فلما رأوا غيبو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ خنسوا ووٚتوا . .

 فقاؿ ذلم الثالثة : )) فهل أنتم صادقيَّ عن شيء إف سألتكم عنو ؟ (( .
 قالوا : نعم نْصدقك يا أبا القاسم .

 فقاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) ىل جعلُتم ُب ىذه الشاة مساً ؟ (( .
هم صدقوا ىذه ادلرة خوفًا أف يأمرىم أف يأكلوىا أو يقتلهم ، قالوا : نعم . . . ولعل

 فقالوا نصدؽ .
 فقاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) فما ٛتلكم على ذلك ؟ (( .

 فقالوا : أردنا أنك إف كنت كّذاباً نسًتيح منك ، وإف كنت نبيِّا مل ييّرؾ . . .
اإلسبلـ ؟!! قالوا وإف  دخوؿ ُب أرأيتم إصرارىم على التكذيب بو ، وعدـ الرغبة ُب ال

 مل ييرؾ ، ومل يقولوا : وإف كنت نبياً اتبعناؾ . . . . كنت نبياً 
 لعنة اهلل على يهود وَمْن واالىم .
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 ِحلم رسول اهلل ورحمتو

 
دلا كانت غزوة أحد وانتصر ادلسلموف بادئ األمر ٍب دارت الدائرة عليهم ألف الرماَة 
عصوا أوامره ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ فنزلوا من التل ، كسرت رباعيُة رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل 
عليو وسلم ػ ، وُجرح ُب شفتو السفلى ، وُشجَّ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ُب جبهتو الشريفة 

 منو الدـ .  حىت ساؿ
فجعل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ينشفو لابل ينزؿ على األرض ويقوؿ : )) لو وقع منو 

 شيء على األرض ، لنزؿ عليهم العذاب من السماء (( . . 
موقف عجيب ال يصدر إال من رؤوؼ رحيم جبلو اهلل تعاىل على العفو وادلغفرة . . . 

اإلسبلـ ُب قتلو ، ولو وصلوا إليو دلزقوه إْربًا إْرباً . العدوُّ ػلاصره ، ويسعى لقتلو ووأد دعوة 
. وىو عليو الصبلة والسبلـ ، وُب ىذا ادلوقف العصيب ، ؽلنع دمو أف يسيل إىل األرض ، 

 لابل ينزؿ العذاُب على ظادليو ، وطارديو ، والعازمُت على التخل  منو ؟
فهذا موقف قريب إىل اهلل لقد شق ذلك على الصحابة ، فقالوا : لو دعوَت عليهم ، 

تعاىل ، وأنت يا رسوؿ اهلل مستجاب الدعوة فاغتنم ما أنت عليو ، وادع اهلل أف ينصرؾ 
 عليهم ، فنتخل  منهم . . فأىب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ .

 قالوا : مل إذاً نقاتلهم يا رسوؿ اهلل ؟!
ًا ، وما نقاتلهم إال لنأطرىم : )) مل أُْبعث لّعانًا ، ولكْن بعثت داعيًا وىاديًا وراٛتقاؿ

 على احلق أطراً . . . اللهم اىد قومي فإهنم ال يعلموف . . .(( .
 وروى أبو ىريرة رضي اهلل عنو فقاؿ :

حدثنا رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ساعة إىل أف قاـ ، فقمنا معو ػ صلى اهلل 
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، سوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػر عليو وسلم ػ ، فإذا أعرايب يلج ادلسجد بسرعة يسأؿ عن 
وىو ال يعرفو ، فقلنا لو : ىذا ىو اخلارج لتوّْه من ادلسجد ، فتبعو مسرعًا ، فلما أدركو 
جبذه بردائو جبذة شديدة ، وكاف رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ يلبس رداء خشنًا ، 

الناعمة ، من الدمقس واإلستربؽ . . وكاف فلم يعتد الدعاة لباس احلرير ، وال الثياِب اللينِة 
 ثوبو خشناً إذاً ، فاٛتّرت رقبتو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ لشدة اجلبذة !! ؟

 ماذا يريد ىذا األعرايب الغليظ ؟!! 
إف كاف لو حق فليطلبو برفق ، فالرفق أسرع إىل قياء احلوائج ، وإف كاف يطلب عوناً 

 والشفقة والعوف وادلساعدة . فليست ىذه طريقة ُيكتسب ّٔا العطف
سيكوف ذلذه اجلبذة ردُّ فعل غَت زلمودة عواقبها ، فبل ينتج عن القسوة إال أختها ، 

 وال عن الغلظة إال ما يناسبها . . . 
ػ والتفت النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ إىل األعرايب ، يريد أف يسألو ما يريد . . فلم  

ألمر ، وكأنو ادلنعم ادلتفّيل : اٛتلٍت على بعَتيَّ ىذين ، أريد ؽلهلو األعرايب أف قاؿ بلهجة ا
 أف ٘تؤلعلا طعاماً من ماؿ اهلل الذي عندؾ ، ال من مالك والماؿ أبيك . . !!

فظاظة ، وسوء أدب ، وتصرؼ مشُت يصدر عن جاىل يظنُّ أنّو زلقّّ فيما يفعل ، 
 وماذا تقوؿ ألٛتَق ، ىذه صفاتو وىذا خلقو .

يب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ىنيهة حىت اسًتدَّ أنفاسو وىدأت حفيظتو،  ٍب فسكت الن
 قاؿ :

)) ادلاؿ ماؿ اهلل ، وأنا عبده ، وأستغفر اهلل . . ولكْن ال أٛتلك حىت ٘تكنٍت من 
 القصاص منك فأجبذؾ بشدة مثلما فعلت بردائي فأسأَت إيل (( .

 ! فقاؿ لو األعرايب : واهلل ال أمكُّْنك من القصاص
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 .ؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم: )) ومل يا أعرايبُّ، أال تستحق مكاف السياة القصاص؟ ((قا
 قاؿ األعرايب : ألنك ال تكافئ بالسياة السياة . . . 

عرؼ األعرايب أنَّو تسرَّع فأخطأ ، والرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ مثاؿ الرجل اخللوؽ ، 
 والطبع السليم والتصرؼ احلكيم .

: )) اِٛتْل لو على بعَتيو يو وسلم ػ ٍب دعا عمر فقاؿ لوالنيب ػ صلى اهلل علفيحك 
 ىذين ، على بعَت ٘تراً ، وعلى اآلخر شعَتاً (( . . .

وجاء رجل آخر من األعراب إىل رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ومل يسّلم عليو بل 
لى اهلل عليو وسلم ػ من برده حىت فعل ما فعلو األعرايب األّوؿ ، فقد شدَّ رسوَؿ اهلل ػ ص

َبَدْت صفحُة عنقو وقد أثرت فيها حاشية بُرده من شدة اجلبذة ، ٍب قاؿ ما قالو أخوه من 
األعراب : ُمْر يل من ماؿ اهلل الذي عندؾ ، فالتفت إليو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ بعُت 

ًا نقيَّ السريرة ، فأراد تثبيتو البصَتة ػ وكل نظر الرسوؿ الكرمي بصَتة ػ فرأى فيو رجبًل بسيط
على اإلؽلاف ، وأف غلنبو الفنت وادلزالق ، ويسلك بو مسلك الرٛتة واذلداية ، فهذا أدعى إىل 
إسبلمو ودخولو اجلّنة ، والرسوؿ الكرمي حري  علينا رحيم بنا . التفت إليو النيب الكرمي ػ 

 لو : صلى اهلل عليو وسلم ػ وضحك ، ٍب أمر لو بعطاء ، وقاؿ 
 )) يا أعرايب ، ىل أحسنُت إليك ؟ (( .

.  بأكثر من ىذا : ال ، وال أٚتلتَ  ، فقد كاف يطمعؿ األعرايب وكأنو استقلَّ ما أخذقا
 فغيب ادلسلموف ، وعّلوا أف يقوموا إليو مؤدبُت .

 فأشار رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ أف كفػّوا .
وسلم ػ ، وبلغ إىل منزلو دعا األعرايبَّ إىل البيت .  فلما قاـ رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو

: )) إظلا جاتنا تسألنا فأعطيناؾ فقلَت ماقلَت (( فزاده رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو فقاؿ



- 61 - 
 

 وسلم ػ شيااً ، وقاؿ : )) أحسنُت إليك ؟ (( .
 فقاؿ األعرايب : نعم ، فجزاؾ اهلل من أىل وعشَتة خَتاً . 

 عليو وسلم ػ : )) إنك حُت جاتنا وأعطيناؾ ، فقلَت ما قلَت ، فقاؿ النيب ػ صلى اهلل
وُب نفس أصحايب عليك من ذلك شيء ػ لقد غيبوا ػ فإذا جات فقل بُت أيديهم ما قلت 

 بُت يديَّ حىت يذىب الغيب عن صدورىم (( .
 قاؿ األعرايب : نعم ، أفعُل ذلك .

وسلم ػ : )) إف صاحبكم كاف  فلما جاء األعرايب قاؿ رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو
جاءنا فأعطيناه ، فقاؿ ما مسعتموه ، فوجدًب عليو ، وإنا قد دعوناه إىل البيت فأعطيناه 

 فزعم أنو رضي . . أكذلك يا أعرايب ؟ ((
 فقاؿ األعرايب : نعم جزاؾ اهلل من أىل وعشَتة خَتاً .

مثػَلي ومثػَل ىذا األعرايب   فقاؿ النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ معلمًا ومربيًا : )) إف
كمثػَل رجل كانت لو ناقة ، فشرَدْت عليو ، فاتّبعها الناُس ، فلم يزيدوىا إىل نفوراً . فقاؿ 
ذلم صاحب الناقة : خّلوا بيٍت وبُت ناقيت ، فأنا أرفق ّٔا ، وأنا أعلم ّٔا . فتوجو صاحبها 

؛ تجابت ، وشدَّ عليها رحَلهات واسإليها ، وأخذ ذلا من نبات األرض ، ودعاىا حىت جاء
 ولو أين أطعتكم حيث قاؿ ما قاؿ ، فوثبتم عليو ، لعاد كافراً ودخل النار (( . . .

 بػك يػا رسػوؿ اهلل نػلػنػػا جػنّػػة     وبك ابتعدنا عػن سػعيػر النػار 
 بػرّا عطػوفػاً جاػتػنػا فػهػديػتػنػا     فعليك صلَّى ذو اجلبلؿ الباري 

 ارٛتنػا إذا ُحػمَّ القيػا     بشفػاعػٍة عظمى من ادلخػتػار يػا رب ف
 إين أحب رسولك اذلادي فهػب     لػي رفقػة اذلػادي مع األبػرار
 (ٔمػن كػاف حػبُّ زلمد فػي قلبػو      ناؿ اذلناء وحاز خَت جوار )
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 وما عّلَمناُه الشعر

 
مل يكن القرآف الكرمي شعراً ، والشعراء يعرفوف ذلك ، ومل يكن نثراً بادلعٌت الذي يفهمو 

 األدباء الناثروف .
 وقد حكم ّٔذا األعداُء قبل األصدقاء ، وادلشركوف قبل ادلؤمنُت .

فهذا النير بن احلارث يصف الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ فيقوؿ : يا معشر 
نزؿ بكم أمر ما أتيتم لو ْتيلة بعُد ، قد كاف فيكم زلمد غبلماً َحَدثاً ، قريش ، إنو واهلل قد 

. إىل أف يقوؿ . . وقلتم :  أرضاكم فيكم ، وأصدقكم حديثًا ، وأعظمكم أمانة . .
 .( ..َٔجو، وَرَجَزه )، ال واهلل ما ىو بشاعر ، قد رأينا الشعر ، ومسعنا أصنافو كلها َىزَ شاعر

َتة حُت مسع القرآف من الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ أخذ يداوؿ وىذا الوليد بن ادلغ
األمر مع ادلشركُت فيقولوف . . . . نقوؿ : شاعر . فَتّد عليهم الوليد : ما ىو بشاعر ، 
لقد عرفنا الشعر كّلو رجَزه ، وىَزجو ، وقرييو ، ومقبوضو ، ومبسوطو ، فما ىو بالشعر ، 

( ٖ( وإف فرعو جلَناٌة )ٕ إف لقولو حلبلوة ، وإف أصلو لَعذُؽ )ٍب يقوؿ قولتو ادلشهورة : واهلل
 وما أنتم بقائلُت من ىذا شيااً إال ُعرؼ أنو باطل .

أما عتبة بن ربيعة فقد أرسلو وجهاء قريش ليفاوض الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ُب 
يبلت ، وادللك أمر دينو ، فجاءه ، وعرض عليو السيادة وادلاؿ الوفَت ، والنساء اجلم

العريض ، والطبَّ ػ يداوونو زعمًا منهم أف رِئِّيًا من اجلنَّ يأتيو ػ ، والرسوؿ ػ صلى اهلل عليو 
         وسلم ػ يستمع حىت إذا انتهى قاؿ : )) أفَػَرغَت يا أبا الوليد ؟ (( قاؿ : نعم . قاؿ : 

من سورة )) فّصلْت (( وعتبة ينصت صدرًا   )) فامسع مٍت (( . . وقرأ عليو الرسوؿ
مأخوذًا من ببلغة القرآف ، فلما قاـ إىل قومو قاؿ بعيهم لبعض : ضللف باهلل ، لقد 
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جاءكم أبو الوليد بغَت الوجو الذي ذىب بو ، فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءؾ يا أبا 
واهلل ما ىو بالشعر ، ، قواًل ، واهلل ما مسعت ٔتثلو قط الوليد ؟ قاؿ : ورائي ؟!! أين مسعت
الرجل ، وخّلوا بُت ىذا معشر قريش ؛ أطيعوين واجعلوىا يلوال بالسحر ، وال بالكهانة . يا 

 ( .ٗ)لقولو الذي مسعت منو نبأ عظيم ، فواهلل ليكوننَّ وبُت ما ىو فيو ، فاعتزلوه
وٚتاذلا قَػْلُب رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ موصوؿ باهلل وقراءتو تنبع ّتبلذلا 

وحسن ترتيلها من ىذا القلب العظيم ّٔذا القوؿ اجلليل ، وعتبة ذّواقة ، أديب ، أريب . . 
، سوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػقادتو فطرتو إىل أف ىذا القرآف الذي مسعو ليس من عند ر 

 فحكَم ٔتا حكم ، وأبدى رأيو وانسحب . .
( ) َوَما ٘( ( )ْٔٗوِؿ َشاِعٍر قَِليبًل َما تُػْؤِمُنوَف )والقرآف الكرمي يؤكد ىذا ) َوَما ُىَو ِبقَ 

 ( .ٙ( ( )َٜٙعلَّْمَناُه الشّْْعَر َوَما يَنَبِغي َلُو ِإْف ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر َوقُػْرآٌف مُِّبٌُت )
وقد كاف ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، وىو أفصح الناس وأعظمهم ببلغة يطرب للشعر 

( عن أنس رضي اهلل عنو ٚنفوس العرب ، فقد روى النسائي )ويعرؼ لو مكانتو وتأثَته ُب 
الشاعر ؽلشي بُت أف النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ دخل مكة ُب عمرة القياء وابن رواحة 

 يديو وىو يقوؿ :
 خلّػوا بٍت الكفاِر عن سبيػلو     اليـو نيربكم على تنزيلوِ 

 عػن خليلػوِ ضرباً يُزيل اذلاـ عن مقيلو     ويُذىل اخلليػَل 
فقاؿ لو عمر رضي اهلل عنو : يا ابن رواحَة ، بُت َيَدْي رسوؿ اهلل ، وُب حـر اهلل تقوؿ 
شعراً ؟!! فقاؿ النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) خلّْ عنو يا عمر ، فلهي أسرع فيهم من 

 العرب نفح النبل (( . . . إذًا فالرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ يعرؼ أف الشعر يفعل ُب
 ( وأنكأ .ٛأشدَّ ما تفعلو السيوؼ )
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 ( :ٜوروى جندب بن سفياف البجلي قاؿ )
أصاب حجٌر إصبع رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، َفَدِمَيْت فقاؿ ) متمثبلً 

 بالبيت ادلشهور ( :
 ( ٓٔىل أنِت إال إصبع َدميِت     وُب سبيل اهلل ما لقيِت )

ليو وسلم ػ ُب غزوة حنُت حُت انفض عنو ادلسلموف دلا وقوؿ ُ الرسوؿ ػ صلى اهلل ع
 فوجاوا بكمُت ىوازف مشهوٌر . .

 (ٔٔأنا النيبُّ ال كذْب     أنا ابن عبدادلطّلب )
وعن عائشة رضي اهلل عنها ، قيل ذلا : ىل كاف النيّب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ يتمثل 

ويتمثل بقولو : ويأتيك باألخبار  بشيء من الشعر ؟ قالت : كاف يتمثل بشعر ابن رواحة ،
 ( .ٕٔمن مل تزوِّْد )

 وعن أيب ىريرة مرفوعاً :
 ( .ٖٔ)) أصدؽ كلمة قاذلا الشاعر لبيد : أال كل شيء ما خبل اهلل باطل (( )

وقد كاف ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ييع حلساف بن ثابت رضي اهلل عنو منربًا ُب 
صلى اهلل عليو وسلم ػ ويدافع عن اإلسبلـ ويهجو ادلسجد قائمًا يفاخر عن رسوؿ اهلل ػ 
 قوؿ لو : اىجم وروح القُدس معك .الكفار ، وكاف ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ي

( وأنا منهم ؟ (( قاؿ : ٗٔوقد قاؿ لو الرسوؿ الكرمي مرة : )) كيف ِتجوىم )
لم ػ : " استعن أسلَُّك منهم كما ُتَسلُّ الشعرة من العجُت ، فقاؿ لو ػ صلى اهلل عليو وس

 بأيب بكر فإنو نّسابة ) عليم    األنساب (" .
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 وكْلناه إلى إيمانو

 
 وروى سعد بن أيب وقاص قاؿ :

اجتمع رىط عند رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ فأعطاىم من ادلاؿ واألنعاـ ما 
 رضيْت بو نفوسهم ، وكانوا قرييب عهد باإلسبلـ .

وكاف ُب رللسو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ رجل معروؼ ْتسن اإلؽلاف وكماؿ اإلسبلـ 
فلم يعطو النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، فقلت ُب نفسي : إف ىذا الرجل أحقُّ منهم 
بالعطاء ، وكنت أحسب أف العطاء على قدر التقوى ، وأف رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو 

سوؿ اهلل ىذا فبلف إىل جانبك وأظّنو مؤمناُ صاحلاً مل تعِطو ما وسلم ػ نسَيو ، فقلت : يا ر 
 أعطيتهم ، وىو أحق منهم بذلك . وسكتُّ أنتظر ما يفعلو النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ . 
فلما مل أره أعطاه شيااً . . . قلت : لعلو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ مل يسمعٍت ، وىذا 

خذ الرجل شياًا ، فعدُت دلقاليت : يا رسوؿ اهلل ىذا فبلف إىل ادلاؿ يوزَّع وقد ينَفُذ وال يأ
 جانبك وأظّنو مؤمناً صاحلاً مل تعطو ما أعطيتهم وىو أحق منهم بذلك .

فتعجبت شلا وسلم ػ غليبٍت أو يعطيو شياًا ، لكنٍت مل أجد الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو 
معرفيت بالرجل وصفاتو احلميدة فعل رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ وسكتُّ ، إال أف 

غلبتٍت فعدت أذّكر الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ بو . . وىو عليو الصبلة والسبلـ 
يعطيهم ويزيد ُب إكرامهم دوف أف يلتفت إىل ىذا الرجل ، فسكتُّ ومل أنبس بعد ذلك 

 ببنت شفة . 
ؿ : يا سعد ، ما أعطيُتهم فلما فرغ رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ التفت إيلَّ ٍب قا

ومنعتو حبًا ّٔم وتفييبًل ذلم عليو ، إنو أحبُّ إيلَّ منهم وأقرب إىل نفسي إال أهنم حديثو 
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عهد باإلسبلـ ، ودلّا يدخل اإلؽلاف ُب قلؤّم ، فأنا أتألُفهم ، وأرّغبهم فيو ، خشية أف 
إؽلانو ، إف من ٘تكن اإلؽلاف  يعودوا إىل الكفر فيكبهم اهلل ُب النار ، ووكلت ذلك الرجل إىل

 ُب قلبو وحلَّ ُب سويدائو ، وذاؽ حبلوتو استغٌت بو عن الدنيا وما فيها .
 قلػٌب بػو اهلل ال يػػحػتػاج أُعػطيػةً 
 فػاهلل أكػرمػػو بػػالػديػن والػتػقػوى                        

 وادلاؿ يُهدى لتأليف األىل وَىنوا
 (ٔوادلؤمن احلق ُب إؽلانو أقوى )                        
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 َمهر غالٍ 

 
ىذه امرأة يبدو عليها احلاجة إىل االستقرار ُب بيت زوج مناسب ، ػلفظها من أقاويل 
الناس إف بقيت دوف زوج أو معيل ، فهي تعيش ُب وحدِة ووحشة . . . أليس ذلا أب أو 

يكوف . .، أليس ذلا أرحاـ ػلوطوهنا ويدفعوف عنها ويقيوف حوائجها ؟! قد إخوة ؟! قد 
يكوف . . . لكنَّ ىؤالء ال ؽللؤوف مكاف الزوج الذي ػلدب عليها ، ويهتمُّ ّٔا ، وِتتمُّ بو ، 

 ؽلؤل عليها بيتها ىناءًة وسعادًة ، وٖتفظو ُب بيتو ومالو وولده . .
ا ؟!! فلتذىب إىل رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل إىل أين تذىب ؟ وعلى َمْن تعرض نفسه

 عليو وسلم ػ فهو أوىل ّٔا من اآلخرين ، وأوىل ّٔا من نفسها . وىو الرسوؿ والقائد . . .
 دخلت عليو ، فقالت : يا رسوؿ اهلل جات أىب نفسي !!

ومل تزد على ىذا فليست رغبتها بادلهر وال األثاث الفاخر ، وال بشيٍء من ّٔارج 
سوى رجل يصوهنا . . وىا ىي ِتب نفسها للنيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، إف  الدنيا . .

 أراد أف يستنكحها خالصة لو من دوف ادلؤمنُت . . . 
ووقفت أمامو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ طويبًل ، وىو ينظر إليها ، مصّوبًا ومدققَا ، 

فقد تعجبو ، وقد ال تروؽ  فهي تعرض نفسها عليو ، ولو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ أف يرى ،
لو ، فإف قاؿ نعم فهي لو . . ومن أدبو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ أف ال يرفض ىذا العرض 
بقوؿ ، أو إشارة ، فهذا أدعى حلفظ ماء وجو ادلرأة وكرامتها ، وسكوتػُو ػ صلى اهلل عليو 

 وسلم ػ أبلغ رّد .
: يا رسوؿ اهلل ، إف مل فلما طاؿ مقامها ، قاؿ رجل جالس ُب حيرة ادلصطفى 

: )) ادخلي إىل عائشة (( ، . نظر إليو الرسوؿ الكرمي ٍب قاؿيكن لك ّٔا حاجة فزوجنيها 
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 ٍب قاؿ للرجل : )) أعندؾ ما تدفعو مهراً ذلا ؟ (( 
 قاؿ الرجل : ال يا رسوؿ اهلل .

ث ما تستطيع ولعلَّ أحداً قاؿ الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) اذىب ، فاْت
 ينفلك (( فذىب الرجل وعاد خايل الوفاض فقاؿ :

 واهلل يا رسوؿ اهلل ما وجدُت شيااً فأنا رجل فقَت .
 قاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) اذىب فالتمس شيااً ولو كاف خا٘تاً من حديد (( .

، وأنّو حُت يدفع مهراً يريد ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ من الرجل أف يشعر بأعلية الزواج 
 وعليو أف يتعب ويكدَّ ُب سبيلو ..، ن بيتولزوجتو مهما قلَّ ىذا ادلهر ، قد أصبح مسؤوالً ع

وكأف البحث قد أعياه ، ليس ألف ادلسلمُت ٓتلوا عليو لكْن ػ واهلل أعلم ػ ليعلم أف 
الباؿ : ال ػ واهلل يا للزواج أعباًء ، وحلكمة يريدىا اهلل سبحانو ، فعاد يقوؿ حزينًا كاسف 

رسوؿ اهلل ػ وال خا٘تًا من حديد . . . وجلس ال يدري ما يفعل . . . كاف عليو إزار ، 
واإلزار ما يلفػّو الرجل على جسده ويربطو على خصره أو على أحد عاتقيو وليس معو غَته 

 ػ أما الرداء وىو الثوب ادلخيط يرتديو اإلنساف فلم يكن ؽللكو .
ؿ اهلل ُأصِدُقها إزاري ىذا . . فنظر إليو رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ : يا رسو 

ػ وقاؿ : )) أتعطيها إزارؾ ؟! إف أنَت جعلَتو عليَك مل تستفِد ادلرأة منو ، وإذا كاف عليها 
فستظلُّ أنت دوف إزار (( . ووجم الرجل ، وجلس مكانو بائساً وقد أسقط ُب يده . فلما 

 وُب قلبو جرح كبَت وحزف شديد . .  ياس وىل مدبراً ،
ولكنَّ النيبَّ الرحيم والرسوؿ احلاين كاف يريد لو أف يبٍت بيتًا مسلمًا فيو زوجة زلّبة 

 فاضلة ، وبراعم مسلمة تكوف عدة للغد ادلسلم ادلشرؽ . .
قاؿ لبعض أصحابو : )) ادعوه ال يبتعد (( فأسرع أحدىم إليو فقاؿ : إف رسوؿ اهلل ػ 
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 عليو وسلم ػ يدعوؾ . . فرجع مسرعاً مستبشراً . . . ىذا أنا يا رسوؿ اهلل ، ىل صلى اهلل
دعوتٍت ؟ تبّسم النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ٍب قاؿ : )) ما ٖتفظ من القرآف ؟ (( قاؿ : 
أحفظ كذا وكذا ، وبدأ يعدد السور اليت ػلفظها . . . إذاً فهو ليس فقَتاً ، ففي قلبو كنوز 

فَتة ، قاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ :    )) قد ملَّْكُتَكها ٔتا معك من القرآف ، بارؾ رائعة و 
 اهلل لكما ، وبارؾ عليكما وٚتع بينكما على خَت (( .

 وكاف ىناؾ أسرة مسلمة جديدة .
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 اضربوا لي معكم بسهم

 
انطلق رىط من أصحاب النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ُب سفرة سافروىا ، فلما 

، مرمى نظرىم حيّّ من أحياء العرب قاربت الشمس للمغيب أسرعوا اخلطا ، فقد كاف على
وخَت ذلم أف يقيوا ليلتهم ُب أرض مأىولة ، من أف يقيوىا ُب مكاف مقفر موحش ، ال 

ري حوذلم ، كما أّف بإمكاهنم زيارة القـو ، يتعّرفوف إليهم يدروف ُب ىذا الليل البهيم ما غل
 ويدعوهنم إىل اإلسبلـ ، فإْف كتب اهلل اذلداية ألحدىم أو ذلم ٚتيعاً كما حدث لقبيلة عبد

 القيس غمرىم من اهلل اخلَت والفيض الرباين من احلسنات إىل يـو القيامة .
 واحد لقػُوه :ووصل الرىط إىل ميارب القبيلة وسألوا أّوؿ 

أين شيخكم ؟ فدلوىم عليو ، فلما وصلوا إليو وسلموا عليو لقيهم بوجو جاؼ ، ومل 
يسأذلم النزوؿ عليو !! أْمُرُىْم عجيب . . إهنم ٚتيعًا كانوا ٓتبلء أصحاب شحٍّ وعهدىم 

 بالعرب أىل كـر وضيافة . . أمل يقل الشاعر ُب مدح قبيلتو : 
 كبلُّٔم     ال َيسألوف عن السواد ادلقبل   يُغَشْوف حىت ما ِترُّ      

وىذا طرفة ال يسكن التبلؿ سلافة الييفاف ، بل ينصب خيمتو أسفل الطريق ، 
 ليسهل قدـو ادلسافر إليو : 

 ولست ْتبّلؿ التبلع سلافة     ولكْن مىت يسًتفِد القوـُ أرفدِ         
 ريباً من ىؤالء .وآب الرىط راضُت من الغنيمة باإلياب وضربوا خيامهم ق

وُلدغ سّيُد احلي ، فسعى لو الناس بكل حيلٍة ، فلم تنفعو حيلة ، إف احلّمى تشتد ، 
 الّزَبُد ؼلرج من فمو ، فما ىم فاعلوف !؟ 

قاؿ بعيهم : لو أتيتم ىؤالء الغرباء الذين قد نزلوا بكم ، لعلو أف يكوف عند بعيهم 
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 دواء أو ترياؽ فننقذ صاحبنا .
الوا : أيها الرىط إف سيّدنا ُلدغ ، فسعينا لو بكل شيء ينفعو ، فلم فأتوىم ، وق

 ُيشَف ، فهل عندكم ما تداوونو بو ؟.
 قاؿ أحد الرىط : نعم واهلل ، إف عندنا ما ينفع .

 نظر أحدىم إىل صاحبو . . إنّو يعلم أْف ليس معهم شيء ، وما منهم طبيب . .
تيفناكم فلم تيّيفونا ، وما أنا لكم راقياً إال أف القائل أردؼ : ولكن واهلل لقد اس

 حىت نأخذ أجرتنا ، فإف فعلتم رقيناه .
 قالوا لكم ذلك .

 قاؿ الراقي : نذىب معكم على أف يكوف لنا قطيع من الغنم ،
 قاؿ القـو : نعم ، فهلّموا . .

فانطلق اجلميع حىت وصلوا إىل سّيد القـو الذي جفاىم وطردىم فرأوه يتلّوى من 
، فقرأ عليو الفاٖتة مرّات كثَتة ، وكاف كلما قرأ مرة يتفل عليو وينفخ حىت أبرأه اهلل األمل

 تعاىل فكأظلا نشط من عقاؿ ، ؽلشي ليس يشعر بأمل . فأوفوىم ما اتفقوا عليو .
 قاؿ بعيهم : اقسموا بيننا ىذا الرزؽ ، فهو حبلؿ .
صلى اهلل عليو وسلم ػ فنق َّ عليو  قاؿ الراقي : ال تفعلوا ذلك حىت نأٌب رسوؿ اهلل ػ

ما فعلنا . قالوا : نعم فلعلها رُقْػَيٌة ال ٕتوز لنا ، فلما قدموا عليو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ 
 أخربوه ٔتا كاف .

 فقاؿ : وما يدريك أهنا رُقيٌة ؟ أصبُتم ، اقسموا ، واضربوا يل معكم بسهم .
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 أبو طلحة وسعد ـ رضي اهلل عنهما ـ

 
ضلن اآلف قرب جبل أحد ، بينو وبُت جبل الرماة ، وادلشركوف ػليطوف بادلسلمُت بعد 
أف كاف ادلسلمُت ػليطوف ّٔم ، فلماذا انقلب نصرىم إىل ىزؽلة ؟!! وىل يعقل أف ينهـز 

 ادلسلموف وفيهم رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ؟! .
، ٍب إحساس بفتور العزؽلة ، ٍب رغبة اذلزؽلُة : شعور باليعف ، يتبعو استخذاء ويأس 

ُب التخّلي عن القتاؿ ، وىذا يؤدي إىل خوؼ يتنامى حىت يُلِجَئ صاحبو إىل اذلروب من 
 أرض ادلعركة ، والفرار بالنفس سلافة ادلوت أو األسر .

ويًتؾ الفارُّ كلَّ شيء طمعًا بالنجاة وينسى أنو مقاتل فيكوف جلُّ علو منصبًا على 
ٔتا يصيب اآلخرين من قتل زاؿ  . . . ٍب يطلق ساقيو أو فرسو للريح . . غَت مباٍؿ رلانبة الن
 عدوُّ ّٔم ليجهز عليهم إف استطاع.، وتنحلُّ عقدة اجليش وينفرط ٚتعو ، ويلحق الأو أسرٍ 

 فهل حدث ىذا للمسلمُت يـو أحد ؟ ..
تمعوا ، فقد تفرَّقوا ػ أصدر رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ للمسلمُت أمراً أف غل ٔ

أّوؿ األمر وراء ادلنهزمُت من مشركي قريش ، ونزؿ الرماة عن اجلبل فدعلهم خالد مغتنماً 
الفرصَة فصار من ورائهم بفرسانو ففاجأىم فبغتوا إال رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ 

 وَمْن معو . .
لفرصة لآلخرين أف غلتمعوا ػ قتل عدد من ادلسلمُت كانوا غلالدوف ادلشركُت مهياُت ا ٕ

حوؿ الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ فيكونوا قريبُت من القائد ، فيدافعوف عنو وعن 
أنفسهم ، وليؤكدوا ذلم أف اإلشاعة بقتل النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ اليت أطلقها ادلشركُت 

يعودوا للقتاؿ ، لتوىُت عزائم ادلسلمُت ليس ذلا ذرٌة من الصحة ، فيثوبوا إىل رشدىم و 
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ولكي يذكروىم أف القتاؿ الدائر ليس للدفاع عن رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ 
فحسب بل لتثبيت دعائم دين اهلل سبحانو وتعاىل ، وليموتوا على ما مات عليو زلمد عليو 
إىل  الصبلة والسبلـ ، ولينبهوىم إىل أف ادلوت ُب سبيل اهلل خَت من اذلروب والفرار والعودة

 اجلاىلية .
ىذه آّالدة وادلصابرة مّكنت رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ من اللجوء إىل سفح 
جبل أحد فأّمنت ذلم الَعطاء الظهرّي وباتوا أحسَن حاالً ، فقاموا ّٔجـو ميادٍّ أوقف تقدُّـ 

االلتحاـ  ادلشركُت وأقنعهم بالتوقف عن مهاٚتتهم ، فاحتجز الفريقاف كلّّ منهما  يهابُ 
باآلخر . . إذًا . . . فهذه ليست ىزؽلًة بادلعٌت الذي يفهمو الناس ، فادلسلموف ُب أرض 
ادلعركة ، وجهًا لوجو أماـ العدو الذي أمسك عن مبلحقتهم لقناعتو بأنو ال يقدر على 
ثتو نفسو  ذلك ، ولو كاف يظّن إمكانّية استاصاذلم لفعل ، وما جاء إال لذلك ، وحلدَّ

 ؿ ادلدينة ادلنورة واستباحتها ، والقياء التاـ على نور اإلؽلاف . . .باحتبل
فهذه جولة ينتصر الباطل فيها انتصارًا ال يوازي خسارتو الشنيعة أماـ ادلسلمُت ُب 

 بدر ، لكّنو رضي ٔتا ناؿ ادلسلمُت من جهد وضعيعة .
 والرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ يصّور ىذا أحسن تصوير فيقوؿ :

أيت ُب رؤياي أيّن ىززت سيفاً ، فانقطع صدره ، فإذا ىو ما أصيب من ادلؤمنُت )) ر 
يـو أحد ، ٍب ىززتو أخرى ، فعاد أحسَن ما كاف ، فإذا ىو ما جاء بو اهلل من الفتح 

 .ؤمنُت يـو أحد ((. رواه البخاريفإذا ىم ادل -واهللُ خٌَت  -واجتماع ادلؤمنُت ، ورأيُت بقراً 
طلحة رضي اهلل عنو ثابتًا مع رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ،  ُب أحد كاف أبو

ػلوطو بًتس من جلد ، ػلميو من نباؿ ادلشركُت ، فإذا أشرؼ النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ 
من خلفو ينظر إىل القـو خاؼ عليو أبو طلحة ، وقاؿ : بأيب أنت وأمي يا رسوؿ اهلل ، ال 
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 ـ . . ضْلري دوف ضْلرؾ يا رسوؿ اهلل .تشرؼ يصبك سهم من سهاـ القو 
وكاف أبو طلحة نّبااًل شديد الرمي شديد النزع كسر يوماذ قوسُت أو ثبلثة ، فكلما 

 مرَّ ُمْسِلٌم ّٔما قاؿ النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم لو ػ : )) انثر ما فيها أليب طلحة (( .
يو دقيقاً سريعاً صائباً ، وكاف سعد بن أيب وقاص إىل جانبهما يرمي السهاـ ، وكاف رم

أوقع ُب العدّو وخلخلو ، فكاف النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ يشجعو وػلفز علتو قائبًل : ارـِ 
 سعد ، ارـِ ، فداؾ أيب وأمي (( .. 

 وكاف سعٌد رضي اهلل عنو يسمع ىذا فيزداد نشاطاً . 
 وكاف ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ يدعو على ادلشركُت فيقوؿ :

 شتد غيب اهلل على َمْن قتلو النيبُّ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ (( .)) ا
 )) اشتدَّ غيُب اهلل على قـو دمَّْوا وجو نيب اهلل (( .

وقد ُكِسَرت َرباعيُتو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ودخلت بعض حلقات ادلغفر ُب وجهو  
 الكرمي ، وُشجَّ وجهو وُكِسَرت البيية على رأسو ، والبيية غطاء الرأس .

ػ ودلا وقف ادلشركوف وادلسلموف وجهاً لوجو قاؿ أبو سفياف قائد ادلشركُت أنشدكم اهلل 
يُّ ىو أو ميٌت ، فأمرىم الرسوؿ الكرمي ػ صلى اهلل عليو أفيكم زلمٌد ؟ يريد أف يعرؼ أح

وسلم ػ أف ال غليبوه ، فيظن أبو سفياف أف رسوؿ اهلل قتل ، وىذه أدعى إىل تسكُت علة 
 ادلشركُت . . فلم غليبوه .

ونادى مرَّة أخرى : أفيكم أبو بكر بن أيب قحافة ؟ فما أجابوه . ونادى ثالثة : 
 . . . . أفيكم عمر بن اخلطاب ؟

 مل يستطع عمر رضي اهلل عنو السكوت ألكثر من سبب .
 األّوؿ : أف طبيعتو ٘تيل إىل رّدة الفعل وقد كاف مغتاظاً من ادلشركُت . . 
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الثاين : أنو أراد إغاظة ادلشركُت بوجود الرسوؿ الكرمي ووزيريو أحياء ، فكأف مسَتة 
ػ على الرغم من كيد الكائدين وحقد الدعوة ستستمر ْتياة النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم 

 احلاقدين .
الثالث : لَتيهم أف ادلسلمُت قادروف وىم على ىذه احلاؿ أف يتابعوا القتاؿ . . وقد 
تبّسم الرسوؿ   ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ حُت مسع عمر رضي اهلل عنو يقوؿ : أخزاؾ اهلل يا 

 .وإىل جانبو الصديق، وأنا عمر . يّّ ابن حرب فها ىو رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ح
 فتوقف أبو سفياف عن تعداد من كاف يظن أهنم قتلوا ٍب صاح بأعلى صوت : 

اُعُل ىبل اُعُل ىبل ، وادلسلموف ساكتوف ، فقاؿ الرسوؿ ادلعّلم : )) أال ٕتيبونو ؟ (( 
بتحدٍّ قالوا : وماذا نقوؿ ؟ قاؿ : )) اهلل أعلى وأجل (( فارتفعت صيحات ادلسلمُت 

 وإصرار ٘تؤل أرجاء ادلكاف :
 اهلل أعلى وأجلُّ ، اهلل أعلى وأجل . . . 

 .قاؿ: لنا عّزى ، وال عّزى لكم .فما كاف من شيطاف أيب سفياف إال أف وسوس لو ف
دعوٌة عجيبة ، غريبٌة ، تدؿُّ على سفاىة قائلها ، وَمْن ُعزَّى ىذه ؟! إهنا صنم يعبده 

 ، ىدمو خالد رضي اهلل عنو وقتل شيطانتو وساِدهَنا . ادلشركوف كاف بوادي طللة
والتفت الرسوؿ الكرمي إىل اصحابو قائبًل : )) أال ٕتيبوف ؟ (( قالوا : وم صليب يا 
رسوؿ اهلل ؟ قاؿ : )) قولوا : اهلل موالنا ، وال موىل لكم (( فارتج ادلكاف بصيحات 

 ادلسلمُت .
 اهلل موالنا ، وال موىل لكم . .اهلل موالنا ، وال موىل لكم . . .  

وعاد ادلشركوف راضُت ٔتا حصلوا عليو من ادلعركة ، إىل مكة ، ورجع ادلسلموف 
 ّتراحاِتم إىل ادلدينة ، 
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لكنَّ اهلل تعاىل أراد أف يُري ادلشركُت قوَّة ادلسلمُت فبل يفكروف باذلجـو على ادلدينة ، 
، فخرج رسولو الكرمي ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ وليبلغهم أف ىذه ادلعركة مل توىن ادلسلمُت 

بادلسلمُت ادلقاتلُت أنفسهم دوف غَتىم ّتراحاِتم إىل ٛتراء األسد جنوب ادلدينة باثٍت 
عشر كيلو مًت فأقاـ فيها ثبلثة أياـ ينتظروف فيها ادلشركُت الذين قرروا مبلحقة ادلسلمُت إىل 

رفهم ، وقادِتم ٍب نرجع قبل أف نستأصلهم ؟! ادلدينة ، قائلُت : أصبنا حدَّ أصحابو ، وأش
لنكرَّف على بقّيتهم فلنفرَغّن منهم . . فلما علموا انتظار ادلسلمُت ذلم أوقع اهلل الرعب ُب 

 قلؤّم فثَنوا رواحلهم وانطلقوا إىل مكة . .
 وعاد ادلسلموف إىل مدينة رسوؿ اهلل ، وعُت اهلل ترعاىم .
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 رضي اهلل عنهما . وابن مسعود زاىر . .

 
ػ رجل من أىل البادية امسو زاىر . . ولكل من امسو نصيب ، فهو ذو روح طيبة 

 وأخبلؽ رائعة تفوح منو كرائحة الزىر األخَّادة .
ػ كاف إذا جاء ادلدينة ٛتل إىل النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ من باديتو خَتىا ، لبنها ، 

: يا رسوؿ اهلل ىذه ىدية زاىر إليك ، فاقبلها منو ٕترْب خاطره ، مسنها ، زبدِتا ، ويقوؿ 
 وتسعْد قلبو .

ػ كاف النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ يبتسم لو ويأخذىا منو قائبًل : قد قبلناىا منك يا 
زاىر ، جزاؾ اهلل عن نبّيو خَتًا ، وأجزؿ لك ادلثوبة ، فإذا ما عاد إىل أىلو جهزه النيب ػ 

ليو وسلم ػ من الطػَُّرؼ وادلستحسنات ادلدنيَّة ما يقر ّٔا عينو ، جزاًء وفاقًا ، صلى اهلل ع
وكاف ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ يقوؿ : إف زاىرًا باديتنا ، وضلن حاضره ، وكأنو ػ صلى اهلل 
عليو وسلم ػ يقوؿ للناس : ِتاَدوا ٖتابُّوا . . ومهما كانت اذلديّة صغَتة فإف أثرىا ُب النفس  

 َت . . كب
ػ رآه ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ُب السوؽ مّرة فجاءه من خلفو ، واحتينو ػ وكاف زاىر 
دميمًا ػ إال أف رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ػلبو حلسن أخبلقو ورفعة مشائلو . . 
وحاوؿ زاىر أف يعرؼ زلتينو فالتفت قائبًل : دعٍت يا من احتينٍت ، فلما عرفو جعل 

صدر رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ تيّمنًا وتباركًا ، واجتهد أف يظل ظهره ظهره إىل 
: نيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ يقوؿملتصقاً بصدر ادلصطفى عليو الصبلة والسبلـ ، فجعل ال

 )) من يشًتي العبد ، من يشًتيو ؟ (( .
 رسوؿ اهلل ؟ !! قيقوؿ زاىر : إذف ػ واهلل ػ ٕتدين كاسداً ، من يشًتي دميماً يا 
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 فيقوؿ الرسوؿ الكرمي ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : 
)) ولكّنك عند اهلل لست بكاسد ، أنت عند اهلل غاؿ . إف اهلل ال ينظر إىل صوركم 
وأجسادكم ، إظلا ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم (( . . إىل زلل التقوى ، واخللق الرفيع ، 

 والعمل الصاحل . . . 
 خربه ال ٔتظهره .وقيمُة اإلنساف ٔت

وقد كاف عبداهلل بن مسعود حُت أسلم أىب إال أف يعلن بالقرآف عند الكعبة فحذره 
رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ من ادلشركُت أف يؤذوه فقاؿ : ومايل أف ألقى ُب سبيل 

 اهلل ما ألقى !!
ل إال أف وصدح بالقرآف الكرمي وادلشركوف يسمعوف ويكرىوف . فما كاف من أيب جه

ة قطعتها ، فرماىا إليو وىو ييحك شامتاً .  شّده من أذنو شدَّ
أخذ األمل من ابن مسعود مأخذه ، وٛتل أذنو إىل رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ 
يشكو ظلم الظادلُت ، وفجور ادلستكربين . فما كاف من الطبيب الرحيم إال أف أعادىا إىل 

، فعادت كما ىي كأهنا مل تقطع .....  يد مباركة رحيمة ،  مكاهنا ، ودعا اهلل لو بالشفاء
 خ َّ اهلل صاحبها ػ صلى اهلل عليو  وسلم ػ باليمن ، باخلَت والربكات .

قاؿ ابن مسعود رضي اهلل عنو : ذلي أقوى من أختها وأمسع ، وألختػُها أشدُّ حاجة 
قرآف الكرمي ويغيظهم ، فيقوؿ إىل ما حصل لؤلوىل ، وىمَّ أف يعود إىل ادلشركُت ليسمعهم ال

 لو ادلعلم األوؿ : حسبك اآلف يا ابن مسعود فلقد كاف ما فعلتو اليـو شديداً عليهم . .
ويـو بدرجاء ابن مسعود رضي اهلل عنو  ػلمل رأس من قطع أذنو رأس أيب جهل ، 

 فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وسلم " األذف باألذف ، والرأس زيادة . 
يب اجلليل كاف قصَتًا ضليفًا . . صعد مرة إىل شجرة ، فرأى الصحابة دقة ىذا الصحا
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ساقيو فيحكوا لذلك ، فما كاف من اذلادي العظيم وأستاذ األساتيذ إال أف نبههم إىل أف  
كرامة اإلنساف ومكانتو بعملو ال بقولو فقط ، وبفعلو ال ٔتظهره فقاؿ : إف ساقو ألثقل عند 

 عم من جبل أحد .اهلل  من جبل أحد . . ن
 ليػس اإلنػساف بػمظهػره     وبػػمػػسػكػنػو وبػمػا يػمػلػك
 فػإذا مػا ظػّن بػهػا يعػلػو     ُب الدرِؾ ىوى ، وبو يهِلكْ 

 ػػػػػػػ      ػػػػػػػ      ػػػػػػػػػ                  
 إف اإلنػسػػػاف بػػتػػقػػواُه     يػعػػلػو ويػػبػػارؾ مػػسػعػاه

 ل الصاحل يرفعو      فػي الػنػاس ، ويػكػرمػو اهللوالػعػم
 ػػػػػػ        ػػػػػ       ػػػػػػ                  

 فاعمل خَتاً تلًق األجرا     تػُرفػْع عػنػد الػمػولػى ذكػرا
 (ٔوتػعػاىد إخػوانػك دوماً     فػإذا عسػْرؾ يصػبُح ُيسرا)
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 ثم أسلمتُ 

 
الذين أسلموا حُت رأوا صفات النيب ػ صلى  -زيد بن سعنة  -اليهود  قاؿ أحد أحبار

: صلى اهلل عليو وسلم سوؿ اهلل ػوسلم ػ ادلكتوبة ُب التوراة واضحًة وضوحاً بّيناً ُب ر  واهلل علي
مل يبَق من عبلمات النبّوة الداعية إىل تصديق الرسوؿ الكرمي واتّْباعو عبلمة إال وعرفتها إال 

 ُت مل يتسنَّ يل معرفتهما .صفتُت اثنت
 األوىل : يسبق حلمو جهلو . . فهو واسع الصدر حليم ال يغيب لنفسو .

لو  الثانية : كّلما جهل عليو أحد زاد حلمو وأضاءت أخبلقو ، فكنت أزوره وأتطلف
ألستطيع سلالطتو والتعرُّؼ عليو عن كثب ، فلما خرج رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ 
يومًا من األياـ من احلجرات ) وىي بيوت أزواجو رضي اهلل عنهن ( ومعو علي بن أيب 

 طالب رضي اهلل عنو ، أتاه رجل بدوي على راحلتو ، فقاؿ : 
ا ، وقد أصأّم قحط شديد ، وجوع ىدَّ يا رسوؿ اهلل إف قرية بٍت فبلف قد أسلمو 

جسومهم ، وأنا رسوذلم ، فإف رأيت أف ترسل إليهم بشيء تعينهم بو يكونوا لك شاكرين ، 
وألفيالك ذاكرين ، ومل يكن مع الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ إذ ذاؾ شيء يعطيو إياه ، 

العرب لعلَّ اهلل تعاىل يؤذف وال ُب بيت ماؿ ادلسلمُت ما يكفي ، فقاؿ لو : انتظر يا أخا 
بالفرج . فقلت لنفسي : يا زيد ىذه فرصة ذىبّية فاغتنمها ، لتخترب حلم رسوؿ اهلل      ػ 

 صلى اهلل عليو وسلم ػ ، فدنوت منو فقلت : 
يا زلمد إف رأيُت أف تبيعٍت ٘تراً معلوماً من بستاف بٍت فبلف إىل أجل كذا وكذا ) وكاف 

)) ال ، يا أخا يهود ، ولكْن أبيعك ٘ترًا معلومًا إىل أجل  ( فقاؿ : ٘ترىم معروفًا ّتودتو
 زلدود معروؼ وال أمسي بستاف بٍت فبلف (( .
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اف ما أعطاىا لذلك الرجل وقاؿ فقلت : نعم . فبايعٍت وأعطيُتو ٙتانُت دينارًا ، سرع
 : انطلق إىل قومك راشداً عسى اهلل تعاىل أف ؼلفف عنهم . .لو

اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ليخفف عن الناس ، ويقيي حوائجهم ، استداف رسوؿ 
ويعينهم على نوائب الدىر ، وىكذا القائد يسعى إىل خدمة مرؤوسيو ويسهر على 
مصاحلهم ، وغلهد نفسو لَتاىم ُب موقف مريح ، وحياة طيبة ، أما من يستغل منصبو 

فرض عليهم ما يثقل كاىلهم ، ليمؤل خزائنو ظلمًا وَعْدوًا ، وؽلت  قوت شعبو ، وي
ويرىقهم ، ليفوز بادلاؿ ويغٌت على حسأّم دوف أف يأبو ذلم ، ل ّّ ال خَت فيو ، ورلرـٌ ال 

 فرؽ بينو وبُت قطّاع الطرؽ .
قاؿ زيد : فلما كاف قبل زلل األجل بيومُت أو ثبلثة ، خرج رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل 
عليو وسلم ػ ُب جنازة رجل من األنصار ، ومعو أبو بكر ، وعمُر ، وعثماُف ، ُب نفر من 
أصحابو ، فلما صلى على اجلنازة أتيُتو ، فأخذت ٔتجامع ثوبو ونظرُت إليو متصنّْعًا الغلظة 

قلت : أال تقيي يا زلمد حقّْي ، ىا قد مرَّ األجل ومل تلتـز بوعدؾ فيو ؟ واجلفاء ، ٍب 
فواهلل ما علمتكم ػ يا بٍت عبدادلطلب ػ لسّياي القياء ، ُمطْػبًل ، ورأيتو وقد أثرت جبذة 

 الرداء ُب عنقو ، ومل ينبس حىت ذاؾ الوقت ببنت شفة .
 من الغيب واسَتلَّ سيفو قائبلً :فتحرَّؾ عمُر وعيناه تدوراف من الغيظ ووجهو زلمرّّ 

أْي عدوَّ اهلل أتقوؿ ذلك لرسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ؟ خلّْ عنو ، فوالذي بعثو 
 ليربُت بسيفي رأسك . -معشر يهود  -باحلقّْ لوال العهُد الذي بيننا وبينكم 

عمر  ورسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ينظر إىل عمر بسكوف وتبسُّم فقد كاف
بلسمًا جلراحات ادلسلمُت مدافعًا عنهم خادمًا ذلم ، أفبل يكوف كذلك لسيده وسيدىم 

 ٚتيعاً زلمد رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ !
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        : ومعلمًا إياي وَمْن كاف حاضراً  قاؿ رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ معلمًا عمرَ 
أف تأمره ْتسن االقتياء ، وتأمرين ْتسن .  أنا وىو إىل غَت ىذا منك أحوج)) يا عمر 

القياء ، اذىب يا عمر إىل بيت ماؿ ادلسلمُت ، بزيد بن سعنة فاقيو حقو ، وزده 
 عشرين صاعاً مكاف ما رّوْعَتو وأفزعتو .

ما ىذا اخللق العظيم واحللم الواسع واذلدوء الرائع ؟! واهلل ما يكوف ىذا إال لنيب ، وإف 
هلل حقًا وصدقًا ، وانطلق يب عمر ليعطيٍت حقي وىو واجد عليَّ ، لكّنو زلمدًا ذلو رسوؿ ا

ال ؽللك إال التزاـ أمر رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، فلما وصلنا قاؿ يل : ىذا حقك 
 يا رجل ، فخذه ، ال بارؾ اهلل لك فيو .

 قلت : )) بل إنو سبحانو بارؾ يل فيو . أتدري يا عمر ؟ (( .
 دىشاً وقاؿ : وكيف ذلك يا يهوديَّ ؟ فنظر إيلَّ 

قلت : يا عمر ، كل عبلمات النبّوة قد عرفُتها ُب وجو النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، 
إال اثنتُت مل أخربعلا : يسبق حلمو جهلو ، وال تزيده شّدة اجلهل عليو عليو إال حلمًا ، 

باً  وباإلسبلـ ديناً ، ؤتحمد ػ صلى فقد اختربتو ّٔما ، فاشهد يا عمر أين قد رضيُت باهلل ر 
اهلل عليو وسلم ػ نبيًا ، وإين أشهدؾ يا عمر أف ىذا التمَر وشطَر مايل ) نصفو ( إىل فقراء 

 ادلسلمُت .
 واعتنق عمر زيد بن سعنة أخاه ُب اإلسبلـ واعتنق زيٌد أخاه عمر ُب اإلسبلـ .

 .وأسلم أىل بيتو إال شيخاً كبَتاً غلبت عليو الشقوة 
اللهم صّل على حبيبك رسوؿ اهلل واحشرنا ُب زمرتو ادلباركة ، وشفػّْعو فينا ... يا أكـر 

 األكرمُت ..
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 أمهات المؤمنين

 
كانت بنو النيَت من ادلدينة على ميلُت ػ ثبلثة كيلو مًتات ػ فلما نقيوا عهدىم 
وتآمروا على رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، فأرادوا قتلو غيلًة ، وخططوا لذلك 
فيحهم اهلل تعاىل ، وأمر رسولو الكرمي ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ فزحف ّتيشو إليهم ، فلما 

ا حصوهنم ػلتموف ّٔا ، فلما ألقى اهلل تعاىل الرعب ُب قلؤّم ػ فقد علموا بقدومو دخلو 
نصر رسولو الكرمي بالرعب مسَتة شهر ، فماذا تقوؿ ُب ميلُت ػ نزلوا على حكمو ػ صلى 
اهلل عليو وسلم ػ ، فأجبلىم ومل يسمح ذلم أف ػلملوا معهم إال ما يستطيعوف من زاد ، 

 وثياب ، وآنية . 
مل يقاتلوا ، وال ركبوا إىل بٍت النيَت طريقاً شاقاً ، ومل يبذلوا ذلك   - إذاً  –فادلسلموف 

اجلهد ادليٍت ، افتتحها رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ وأجبلىم عنها وأخذ أمواذلم ، 
فجعلها اهلل تعاىل لرسولو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ خاصة ، ييعها حيث يشاء ، ولو ػ صلى 

أف يصرفها على نفسو وعلى مصاحل ادلسلمُت وألقرباء الرسوؿ  ػ صلى اهلل اهلل عليو وسلم ػ 
        :  ٚعليو وسلم ػ ولليتامى وادلساكُت والغريب ادلنقطع . قاؿ تعاىل ُب سورة احلشر اآلية 

ْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكُِت ) مَّا أَفَاء اللَُّو َعَلى َرُسولِِو ِمْن أَْىِل اْلُقَرى فَِللَِّو َولِلرَُّسوِؿ َوِلِذي اْلُقْرىَب َوا)
 َواْبِن السَِّبيِل (( . . .

وتنطبق ىذه اآلية كذلك على يهود بٍت قريظة . وظن أزواجو حُت قرأف ىذه اآلية أف 
 اهلل تعاىل اختصو بنفائس يهود وذخائرىم ، وكنَّ تسع نسوة ، فقلن :
خلدـ واحلشم ، وضلن يا رسوؿ اهلل ؛ بناُت كسرى وقيصر ُب احللّي واحللل واإلماء ، وا

 على ما تراه من الفاقة ، والييق ، وقلػّة ذات اليد .
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وآَلْمَن قلبو ٔتطالبتهن إياه بتوسعة احلاؿ ، وأف يعاملهن ٔتا تعامل بو ادللوؾ وأبناء 
الدنيا وأزواجهم . . ومل يكن رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ يفكر بنفسو أبداً ، كما مل 

ؼلطر على بالو أف يوزع ىذا ادلاؿ على نسائو ليعشن ُب أّّٔة ، وسعٍة ،  يفكر بأىلو ، ومل
ورغد ، إنو ال يريد لنفسو وال ذلّن أف يعيشوا كما يعيش ذوو اجلاه والسلطاف . إف ادلاؿ 

 يُطغي ، وغلعل صاحبو يًتّفع .
نَساَف لََيْطَغى )    ( ( . ٚ( َأف رَّآُه اْستَػْغٌَت )  ٙ)َكبلَّ ِإفَّ اإْلِ
نو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ يريد آللو أف يعيشوا كفافًا ال ذلم ، وال عليهم وكثَتًا ما إ

 دعا : )) اللهم أحيٍت مسكيناً ، وأمتٍت مسكيناً ، واحشرين ُب زمرة ادلساكُت (( .
وإذا كانت نساؤه يتطّلعن إىل مَسرّات الدنيا ويسَعُْت إليها ، فلُهنَّ ذلك ، شرط أف 

 يفارقنو .
الداعية األّوؿ ، وادلاؿ ورغد العيش يثٍت الداعية عن دعوتو ويشّده إىل أثقاؿ الدنيا  إنّو
اِتا .  وملذَّ

نْػَيا َوزِيَنتَػَها  َْزَواِجَك ِإف ُكننُتَّ تُرِْدَف احْلََياَة الدُّ فأنزؿ اهلل تعاىل عليو : )يَا أَيػَُّها النَّيبُّ ُقل ألّْ
يبًل   ) فَػتَػَعاَلُْتَ أَُمتػّْْعُكنَّ َوُأَسرّْ  اَر  ْٕٛحُكنَّ َسرَاًحا ٚتَِ ( َوِإف ُكننُتَّ تُرِْدَف اللََّو َوَرُسوَلُو َوالدَّ

سورة األحزاب اآليتاف : ]( (  ٜٕاآْلِخَرَة فَِإفَّ اللََّو أََعدَّ لِْلُمْحِسَناِت ِمنُكنَّ َأْجرًا َعِظيًما ) 
 .[  ٜٕػ ٕٛ

ة ىاتُت اآليتُت على نسائو ، وبدأ بعائشة فبدأ رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ بقراء
رضي اهلل عنها ، ودلا كانت رضي اهلل عنها أثَتة لديو صغَتة السنّْ ، وقد تتطّلُع إىل احلياة 
الدنيا ، وألهنا ادلرأة الوحيدة اليت تزوجها بكراً ، وأبوىا رضواف اهلل عليو ، أقرب أصحابو إىل 

 ما أحب أف تعجلي فيو حىت تستأمري أبويك (( . نفسو قاؿ ذلا : )) إين ذاكر لك أمراً 
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 فقالت : ما ىو يا رسوؿ اهلل ؟ 
 فتبل عليها اآليتُت الكرؽلتُت ، ونظر إليها يقرأ ما ُب نفسها .

فقالت : يا رسوؿ اهلل ، أيها الزوج العظيم ، أفيَك أستأمر أبويَّ ؟! أتتخّلى ادلرأة من 
 وأكـر رجل ؟! .أجل حطاـ الدنيا الفانية عن أشرؼ رسوؿ 

 : )) بوركت أيتها الصديقة ، يا بنت الصّديق (( .قاؿ
: يا رسوؿ اهلل إهنا الدنيا الفانية من جهة ، ويقابلها ُب اجلهة الثانية اهلل تعاىل قالت

خالق الكوف ومّدبره وسيده سبحانو  والدار الباقية ذات النعيم األبدي اخلالد . ورسولو 
 الكرمي أحب الناس إىل قليب. 

إىل زوجاتو فتبسَّم رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ وضمَّها إليو . ٍب انطلق 
           األخريات الكرؽلات فقلن ما قالتو عائشة ، فشكر ذلّن إؽلاهنّن وأكرمهن فأطلق عليهن 

 )) أمهات ادلؤمنُت (( .
 إفَّ بعض َمْن يتلفػّعن بعباءة الدعوة من النساء اآلف تراُىّن ال ػليْرف لقاًء بالثياب اليت

 ُهنَّ إىل ذلك قلن : ىذا أدعى إىل االحًتاـ !!!. فإذا نبػَّْهتػَ كانت عليهن ُب اللقاء ادلاضي .
 وقلن : صلاري النساء حىت ندخل إىل قلؤّّن !!!

 وقلن : إف اهلل ػلب أف يرى أثر نعمتو على أَمِتو !!!
 وقلن ، وقلَن ، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل . وال حوؿ وال قوة إال باهلل .
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 عزيز عليو ما عنّتم

 
٘تت بيعة العقبة الثانية ُب السنة الثالثة عشرة للبعثة : وكاف من بنودىا أف يهاجر 
ادلسلموف من مكة إىل إخواهنم ُب يثرب ، فموطن اإلتساف احلقيقي وداره اليت غلب أف 
يسعى إليها ، ويعيش فيها ، ذلك ادلكاف الذي يتعّبد فيو ْتريّة ، ويقيم فيو شعائره دوف أف 

، ويصنع فيو مع إخوانو ُب العقيدة رلتمعًا مسلماً ب ، وػلسُّ فيو بشخصيتوعليو رقي يكوف
 . . إهنا ادلدينة ادلنوَّرة إذاً . .

وأمر الرسوؿ الكرمي ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ادلسلمُت أف يهاجروا إليها ، واذلجرة 
اإلنساف متجره ، ليست أمرًا سهبًل ، فهي إىدار للتجارة وتيحية بادلصاحل ادلادية ، يًتؾ 

وأرضو الزراعية ، ومصنعو ، وبيتو الذي تعب ُب إنشائو ، وقد يدع أىلو وأوالده وَمْن ػلب 
لينجو بنفسو ودينو . . وال مفرَّ من التيحية وإف كانت فادحة الثمن ليكسب ما ىو أٙتن 

 وأغلى وأدَوـُ . . .
يتعقَّبوهنم وؽلنعوهنم وبدأ ادلسلموف يهاجروف . . كلّّ بطريقتو ، وبدأ ادلشركوف 

لشعورىم أفَّ َمْن يًتؾ كلَّ شيء ال بدَّ أف يكوف ُب نفسو قويًا ، وسيعود ليهددىم ُب عقر 
 دارىم ، ويستعيد حّقو ، ويقيي عليهم . وكاف ىناؾ ظلاذج من ادلنع .

 مكاف آمن ٍب انطلق ضلو ػ دلا أراد صهيب رضي اهلل عنو اذلجرة جعل مالو ُب ٔ
سَّ بو ادلشركوف ، فقد كاف حانوتو ػ مصنع احلِداَدِة للسيوؼ وأّسنِة الرماح ػ ، فأحادلدينة

مغلقًا . . وطاردوه ٓتيوذلم حىت صاروا على مقربٍة منو ، فشعر ّٔم وأسرَع إىل تلٍّ قريب 
يشرؼ عليهم وانتيى أحد سهامو ووضعو ُب قوسو وسدَّد ضلوىم ، فلما عرفوا فيو صدؽ 

 أنَت فاعل يا صهيب ؟ما انتواه قالوا : ما 
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 قاؿ : وأليّْ شيء تبعتموين يا أعداء اهلل ؟!
قالوا وقد كشروا عن نواياىم اخلبيثة : أتيتنا صعلوكاً حقَتاً فكثر مالك عندنا ، وبلغَت 

 الذي بلغَت ، ٍب تريد أف ٗترج ٔتالك ونفسك ؟ 
ولن تصلوا قاؿ ذلم : تعلموف أنٍت واهلل أشدكم إصابة للهدؼ ، وأف سهمي ال ؼليب 

 إيلَّ حىت تفرغ سهامي وأقتل بكل سهم رجبلً .
 قالوا : ىات مالك نَػُعْد أدراجنا .

 قاؿ : ال أٛتل منو شيااً وقد تركتو ُب سلبأ ُب مكة .
 قالوا : دلّنا عليو إذاً . .

 قاؿ : ىو ُب مكاف كذا وكذا وأنتم تعلموف صدقي .
َده ٍب توقف أحدىم ، فقاؿ أال يكوف كاذبًا ُب  فانطلقوا إىل ذلك ادلكاف الذي حدَّ

 قولو لنا آنفاً ؟
قالوا لو : ضلن نعرؼ أصحاب زلمد ال يكذبوف . . فقد رأوا ادلاؿ ُب ادلكاف لذي 

 حّدَده .
وحُت وصل إىل ادلدينة ادلنّورة استقبلو رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ باّشًا ، فرحاً 

 ِت ، ربح البيع أبا ػلِت (( .بقدومو قائبلً لو : )) ربح البيع أبا ػل
ػ كاف أبو سلمة رضي اهلل عنو أّوؿ ادلهاجرين ػ قبل العقبة الكربى بسنة ػ وخرج  ٕ

ه : ال نستطيع أف نغلبك بزوجتو أـ سلمة وابنو سلمة ، فلما أٚتع اخلروج قاؿ لو أصهار 
واهلل ال ، أما زوجتك فهي ابنتنا ، فعبلـ نًتكك تسَت ّٔا ُب الببلد ، ال على نفسك

 ، فانتزعوىا منو ومعها ابنها .ذىاتأخ
غيب آؿ أيب سلمة حُت رأوا أىل زوجتو قد منعوىا أف تسافر معو فقالوا : ىذه 
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ابنتكم حبستموىا ، فعبلـ نًتؾ سلمة معها ؟ واهلل ال نًتؾ ابننا معها ، وٕتاذبوا الغبلـ 
 بينهم فخلعوا يده ، وذىبوا بو .

ادلدينة ، وكانت أـ سلمة بعد ذىاب زوجها ، وضياع وانطلق أبو سلمة وحده إىل 
ابنها ، ٗترج كل صباح إىل خارج ادلنازؿ تبكي على تشتت أسرِتا حىت ٘تسي . . وميى 
على ذلك سنٌة ، فَرؽَّ ذلا أحد ذويها ، وقاؿ : أال ٗترجوف ىذه ادلسكينة ؟!! فرَّقتم بينها 

احلقي بزوجك إف شات ، فاسًتجعت ابنها من وبُت زوجها وابنها ، فَرّقوا ذلا وقالوا ذلا : 
عصبتو ، وخرجت تريد ادلدينة وليس معها أحٌد ِمْن خلق اهلل . . وادلدينة تبعد عن مكة 
ثبلث ماة ميل ، ولكْن ما تقوؿ ُب قسوة القلوب ، وجفاء الطبع ؟!! حىت إذا كانت 

طلحة قاؿ ذلا : ىل بالتنعيم ػ خارج مكة صوب ادلدينة ػ لقيها عثماف بن طلحة بن أيب 
َـّ سلمة ؟ وكاف يعرؼ حاذلا ، قالت : نعم . . قاؿ : أزمعت اللحاؽ  أفرج عنك يا أ
بزوجك ؟ قالت : نعم فلم تطب نفسو أف يًتكها تسَت وحدىا ال معُت ذلا ، فشيعها إىل 
ادلدينة ػ وىو صاحب طلوة ومروءة ػ فلما نظر إىل قباء قاؿ : زوجك ُب ىذه القرية ٍب 

 راجعاً إىل مكة . انصرؼ
ػ تواعد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو وعياش بن أيب ربيعة ادلخزومي وىشاـ بن  ٕ 

العاص بن وائل موضعًا يصبحوف عنده ، ٍب يهاجروف إىل ادلدينة ادلنّورة ، إال أف ىشاـ بن 
العاص حبسو أىلو حُت علموا بعزمو مغادرة مكة فهاجر عمر وعياش وحدعلا ، ودلا قدما 

دلدينة نزال بُقباء . . ومل ٘تض مدة حىت قدـ إىل قباء أبو جهل وأخوه احلارث يريداف عّياشاً ا
ػ وأـ الثبلثة واحدٌة ػ فقاال لو : إف أمك نذرت أف ال ؽلس رأسها مشط ، وال تستظل 
بشمس حىت تراؾ ، وكاف باراً بأمو ، زلباً ذلا ، فرؽَّ قلبو ، وأزمع السفر إىل مكة ، فقاؿ لو 

مر : يا عياش ؛ واهلل ، إف القـو يريدوف أف يفتنوؾ عن دينك ، وػلبسوؾ ، ويعذبوؾ ، ع
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فاحذرىم ، فواهلل لو كثر القمل ُب رأس أمك المتَشَطْت ، ولو قد اشتد عليها حرُّ مكة 
 الستظلت ، وما ىذاف إال كاذباف مّدعياف . فأىب عياش إال اخلروج معهما لَيبَػرَّ َقَسَم أمو 

عمر : إذا أبيت نصيحيت وقررت اخلروج معهما ، فخذ ناقيت ىذه ، فإهنا فقاؿ لو 
 ناقٌة أصيلة ذلوؿ ، فالـز ظهرىا ، وراقبهما ، فإف رأيت ُب القـو ريبة فانج عليها .

فخرج عليها معهما ، حىت إذا كانوا ُب بعض الطريق ، يليناف لو القوَؿ ويبتسماف ُب 
؛ إفَّ بعَتي ىذا غليظ ىجُت ، أفبل تردفٍت على  وجهو ، قاؿ أبو جهل : واهلل يا أخي

ناقتك ىذه ؟ قاؿ عياش : بلى ، فأناخ ناقتو ، وأناخا ليتحوؿ أبو جهل عليها ، فلما 
استووا باألرض َعَدَوا عليو ، وأوثقاه ، وربطاه ، وظل ىكذا على حالتو ىذه حىت وصلوا إىل 

رؤ أحد على اذلجرة ، وسلالفة ادلشركُت ، مكة فدخلوىا هنارًا لَتاه اجلميع مكببًل ، فبل غل
 وقاال : يا أىل مكة ىكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا ىذا !!

ػ صلى اهلل علي وسلم ػ قاؿ وبقي عياش ُب قيد الكفار حىت إذا ىاجر رسوؿ اهلل 
فهما  : )) َمن يل بعّياش وىشاـ ؟! فقد طاؿ أسرعلا وأرجو اهلل أف يفرَّج عنهما . .يوماً 

زلبوساف ُب بيت ال سقف لو إمعاناً ُب التعذيب ، تلفحهما الشمس ُب النهار ، ويؤذيهما 
 الربد ُب الليل ، وٖتمل إليهما طعامهما امرأة (( .

 قاؿ الوليد بن الوليد : أنا لك يا رسوؿ اهلل ّٔما .
 قاؿ الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) ِسْر على بركة اهلل (( .

وليد مكة مستخفيًا ، ولقي ادلرأة ٖتمل طعامهما ، فتبعها حىت عرؼ فقدـ ال
 .لهما على بعَته حىت قدـ ادلدينة، وٛتضعهما ، فلما أمسى تسوَّر اجلدار، وقطع قيدعلامو 

 يعاً .ٚتو وسلم ػ وادلسلمُت ّٔم ن فرحة رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليوال تسل ع
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 عين تبوك

 
اهلل عليهم : يا رسوؿ اهلل قلَّ ادلاُء ، فما نكاد صلد ماًء . قالوا قاؿ الصحابة رضواف 

 ذلك وىم منطلقوف إىل غزوة تبوؾ .
 قاؿ : )) تشربوف إف شاء اهلل تعاىل (( .

فما إف ساروا ساعات حىت قاؿ ذلم رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) إنكم 
م لن تأتوىا حىت ُييحي النهاُر ، فمن ستأتوف غدًا إف شاء اهلل تعاىل عُت تبوؾ ، وإنك

 جاءىا فبل ؽلسَّنَّ من مائها حىت آٌب (( .
وانطلق اجليش يغذُّ السرب ليلو حىت أصبح ، فقاموا يتيمموف لصبلة الفجر ، فلما 
أّدوىا تابعوا ادلسَت حىت وصلوا عُت ادلاء فوجودىا ال ماء فيها سوى رشح ضايل ال يكفي 

 أحداً .
أصحابو : )) ىل مّسها أحٌد ؟ (( قالوا : يا رسوؿ اهلل سبقنا إليها سأؿ رسوؿ اهلل 

فبلف وفبلف وكانا منافقُت فلم يأّٔا ألمر رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ حُت هنى عن 
مسّْها وشربا منها ، فلعن رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ادلنافقُت ٍب قاؿ : )) أمل أهنكم 

ا وعيوهنما تنبئ عن غيب دفُت ، ٍب نزؿ إىل العُت ووضع يده ٖتت أف ٘تّسوىا ؟! فسكت
الوشػَل )) الطُت ادلبلوؿ (( فجعل يصب ُب يده ما شاء اهلل أف يصبَّ حىت اجتمع لو قليل 

 من ادلاء ، توضأ منو ٍب نيحو ُب العُت ، ودعا ٔتا شاء اهلل أف يدعو بو . .
حىت كرب ادلسلموف وىللوا ، وصلوا على نبيهم الكرمي ذي الفيل  ومل ٘تض ىنيهة

 العظيم ، فقد رأوا بأعينهم ومسعوا بآذاهنم . . فماذا رأوا وماذا مسعوا ؟!! .
لقد تفّجر ادلاء من الصخر انفجاراً فمؤل النبع واندفع بقّوة ُب رلراه ، يتسع ويّتسع ، 
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 ، وانفلق ُمؤذناً للماء احلبيس أف ينطلق . . ومسعوا النفبلؽ الصخر صوتاً كحسّْ الصواعق
 فشرب الناس ، واستقوا حاجتهم منو ، وملؤوا أوعيتهم وسقوا دوأّّم .

قاؿ رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) لان بقيُتم ، أو بقي منكم ليسمعن ّٔذا 
 الوادي وىو أخصب ما بُت يديو وما خلفو (( .

 يرار كثَتة ادلاء ، واسعة االنتشار . . وتبوؾ اآلف واحة رائعة االخ
 اللهم صلّْ على ادلبارؾ زلمد ، واحشرنا معو ُب زمرة عبادؾ الصاحلُت اللهم آمُت .

 ىػذا النػػبػي وعػيػن اهلل تػكػلػؤه     قد فجَّر األرض باألمواه تندفع
 يػسقي العػطػاش بإذف اهلل خالِقنا     وكم بفيل رسوؿ اهلل نػنػتػفػع

 ىي ادلاء حىت اآلف جارية     وُب تبوؾ غراس اخلَت تػتسعوىا 
 (ٔقػد أكػـر اهلل بالػمػخػتػار أمػتػو     على ىداه إذا سرنا سنرتفػع )
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 مزاحو ـ صلى اهلل عليو وسلم ـ

 
 روى أنس بن مالك قاؿ :

يبلطفنا وؽلازحنا ػ حىت ػ إْف كاف النيبُّ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ليخالطنا ػ أي :  ٔ
 يقوؿ ألٍخ يل )) يا أبا ُعمَت ، ما فَػَعَل النػَُّغَت ؟ (( .

 وكاف للصغَت طٌَت يلعب بو ، فمات ، فحزف عليو .
ػ وكاف ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ؽلازح نساءه ، فهذه عائشة رضي اهلل عنها كاف  ٕ

ف ؽلازحها فقاؿ : )) يا عائشة لو رأسها يؤدلها ، فقالت : وارأساه ، فأراد الرسوؿ اللطيف أ
أّنك متّْ لساعتك ، وأنا حيَّ الستغفرُت لك ، وكفػّنتػُِك وصليُت عليك ، وىذا خَت من 

 أْف ٘توٌب بعدي ، ولن ٕتدي مثلي َمْن يفعل ذلك (( .
فنادت : واثكلياه . . أتريد أف أموت يا رسوؿ اهلل لتتخّل  مٍت ؟! أنتم ىكذا يا 

يدوف أف ٘توت نساؤكم لِتَػَرْوا غَتُىنَّ ، ولو أين متُّ دلا اىتممَت يب ، ، معشر الرجاؿ ، تر 
على فراش  وألتيَت إىل بعض نسائك ُب بيوِتن تبلعبهن وتداعبهن وأنا ما أزاؿ مسّجاةً 

 ادلوت .
ػ وجاء رجل إىل النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ يسألو أف يهبو دابّة يبلغ ّٔا أىلو  ٖ

 ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ :فقاؿ لو النيب   
 )) إين حاملك على ولد الناقة (( .

 قاؿ : يا رسوؿ اهلل ، ما أصنع بولد الناقة ؟
 .د احُلواَر فيكرب حىت يصَت ٚتبلً وظنَّ أنو يعطيو ولد الناقة الصغَت، ونسي أف الناقة تل

 قاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) وىل يلُد اإلبَل إال النوُؽ ؟! (( .
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 وجاءت امرأة فسألتو السؤاؿ نفسو قائلة :  ػ ٗ
 )) يا رسوؿ اهلل اٛتلٍت على بعَت (( .

 قاؿ دلن عنده : )) اٛتلها على ابن بعَت (( .
 قالت : ما أصنع بو ؟ وما ػلملٍت يا رسوؿ اهلل !

 قاؿ عليو الصبلة والسبلـ : )) وىل غليء بعٌَت إال ابَن بعَت (( .
الكرمي ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ فقالت : إف زوجي  ػ وجاءت امرأة إىل الرسوؿ ٘

 يدعوؾ . .
 فقاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) َمْن ىو ؟ أىو الذي بعينيو بياض ؟ (( .

 فقالت : ما بعينيو بياض ! تقصد أنّو يرى جيداً وعيناه سليمتاف .
 فقاؿ ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ : )) بل بعينو بياض (( . .

 واهلل . .قالت : ال 
 وضحك رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ وقاؿ : 

 )) ما من أحد إال بعينيو بياض . وىو الذي ػليط باحلدقة (( .
ػ حىت إف أصحابو رضواف اهلل عليهم ؽلازحونو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ فقد جاء  ٙ

وة تبوؾ ، عوؼ بن مالك األشجعي إىل خيمة رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ُب غز 
وكانت من جلٍد صغَتًة ال تتسع إال للقليل ، فسّلم عليو فرّد السبلـ على عوؼ وقاؿ : )) 

 ادخل يا عوؼ (( . .
فقاؿ عوؼ : أكػُلػّي أدخل يا رسوؿ اهلل ؟ موحياً بصغر اخليمة ، قاؿ ػ صلى اهلل عليو 

 وسلم ػ مبتسماً : )) كػُلّػك (( فدخل .
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 الخوض مع الخائضين

 
ُب رىط من الفسقة يسخروف بادلسلمُت ، وينعتوهنم باجلهل والعودة إىل عصر  رأيتو

االضلطاط واذلمجّية !! ويلمزوف الذين ػُلَّجُبوف نساءىم فبل غللس الرجاؿ إىل النساء ، 
وؽلنعوف أنفسهم من تعاطي اخلمور !! وػلفظوف ألسنتهم عن الغيبة والنميمة والقذؼ 

 فيها سهاـ إبليس . والشتائم ، وأبصاَرىم أف تقع
 قلُت لو : يا ىذا ألست تصّلي ؟ قاؿ : بلى .
 ألسَت ٗتالفهم ُب فجورىم ؟ قاؿ : بلى .

 أما ترى اجللوس معهم يفنت النفس ، ويوقع ُب مستنقع اإلٍب وبار الفاحشات ؟
 قاؿ : يل معهم مصاحل أقييها ، وأنا ال أتأثُر ّٔم .

امى ، والنكتة إىل النكتة حفرة تتسع ، ومن قلت : ولكن النقطة إىل النقطة ماء يتن
 اعتاد على شيء وقع فيو ، ٍب أدمنو .

 قاؿ : أعرؼ نفسي ، فأنا ال أشاركهم ُب خوضهم .
 قلت : وال تناقشهم كذلك ، وال تقف أمامهم منّبهاً ومذكراً ؟!

 قاؿ : لست داعياً مثلك ، أنا من عامة الناس !!
فيو ، منحدرًا إىل ىاوية قد تًتّدى فيها ، وال حُت   قلت : أال تراَؾ سلطاًا فيما أنت

 مندـ ؟!
) َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن ؼَلُوُضوَف ُب  : ٛٙعاىل ُب سورة األنعاـ اآلية وتذكرت قوؿ اهلل ت

 بل تَػْقُعدْ ؼَلُوُضوا ُب َحِديٍث َغَْتِِه َوِإمَّا يُنِسيَػنََّك الشَّْيطَاُف فَ  َنا فََأْعِرْض َعنػُْهْم َحىتَّ آيَاتِ 
 ( (ٛٙبَػْعَد الذّْْكَرى َمَع اْلَقْوـِ الظَّاِلِمَُت )
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كاف أصحاب رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ؼلالطوف ىؤالء ادلنافقُت وادلشركُت    
واليهود وال يسمحوف ألحد منهم أف يفسد ُب آّلس كبلمًا كاف أـ عمبًل ، وإذا بدر من 
أولاك ما يسيء أوصل ىذا إىل رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ ، ومل يأُؿ أف يهدد 

 ص للعقيدة أىم من صحبة أعدائها .ويتوّعد ، فاإلخبل
كاف عمَت بن سعيد ربيباً جُلبلس بن سويد بن الصامد ، وكاف ػلّبو ألنّو رباه وكاف لو 

 أباً بعد أبيو .
مسع عمَت ىذا من زوج أمو كلمًة نابيًة قاذلا ُب النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ فقاؿ : 

عندي فيبًل ، وال أريد أف يصيبك  واهلل يا ُجبلس ، إنك ألحب الناس إيلَّ وأكرمهم
، ا ليهلكنَّ ديٍتمكروه أبداً ، ولكنك قلَت مقالة لان أوصلُتها ألفيحنَّك ولان سكتُّ عنه

والدين أغلى عليَّ وأكـر . . ٍب مشى إىل رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ فذكر لو ما 
رسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ، قالو ُجبلس . وجاء اجلبلس يستغفر اهلل تعاىل ويعتذر إىل ال

 ويبكي أسفاً وندماً . وكانت توبتو صادقة ، وَحُسن إسبلمو بعد ذلك . 
واجتمع ادلنافقوف يومًا ُب ادلسجد يتناجوف باإلٍب ال يوفّْروف ىذا الدين العظيم وال 

 حاملو ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ وال ادلؤمنُت .
ر بطردىم من ادلسجد ، فأخرجهم الصحابة ومسعهم النيب ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ فأم

 إخراجاً عنيفاً .
ىذا أبو أيوب األنصاري ادلسلم اجلليل الشأف ضائف رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو 
وسلم ػ من بٍت النجار يشدُّ  ابن عمو سادف آذلتهم ُب اجلاىلية من رجلو فيسحبو من 

يعة ، فيمسك بتبلبيبو وينًتُه نًتاً ادلسجد ويرميو خارجًا ، ٍب يقبل إىل قريبو رافع بن ود
 شديداً ويلطم وجهو ٍب ؼلرجو من ادلسجد .
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قاؿ زلمد بن علي رضي اهلل عنهما : ال ٕتالسوا أىل اخلصومات ، فإهنم الذين 
 ؼلوضوف ُب آيات اهلل .

 قاؿ ابن العريب : ىذا دليل على أف رلالسة أىل الكبائر ال ِٖتلُّ .
 آيات اهلل تُرَِكْت رلالسُتو ، وُىِجَر مؤمناً كاف أو كافراً .وقاؿ أحدىم : َمْن خاض ُب 

 ومنع اجلمهور ػ إال لسبب ػ الدخوؿ إىل أرض العدو ، ورلالسة الكفار وأىل الِبدَع . 
 وقاؿ فاسق أليب عمراف النخعي : امسع مٍت كلمة يا أبا عمراف .

 قاؿ أبو عمراف منتفياً : وال نصف كلمة .
عياض : من أحبَّ صاحب بدعة أحبط اهلل عملو وأخرَج نور وقاؿ الُفييل بن 

وَمْن جلس مع صاحب رؽلتو من مبتدع فقد قطع رٛتها ، وَمْن زّوج كسبلـ من قلبو ، اإل
وإذا علم اهلل عزَّ وجلَّ من رجل أنو ُمبغض لصاحب بدعة رجوُت  بدعة مل يؤَت احلكمة ،

 أف يغفر اهلل لو .
 َب بدعٍة فقد أعاف على ىدـ اإلسبلـ (( .)) َمْن وقػََّر صاح : وقاؿ

 وأقوؿ راجياً عفو ريب ومغفرتو :
 ليس ُب قليب سوى الػ     إيػمػاف بػاهلل الػعػظػيػػمْ 
 فهو ريب ، وىو حسيب     وْىَو بػي البػرُّ الرحيمْ 
 ال أوالػي فػػي حػيػاتػي     غػيػر مػوالي الكريػم

 سوء الكبلـ  ال أجػاري الػفػاجػر الػ     زنديق ُب
 ال أوالػي غػيػر دين الػ     مصطفى خػيػر األنػاـ 
 فهو ِحيّب ، نوُر عينػي      ولػػػو منػي السػػػػبلـ 
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