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 ملخص فقه السرية
 لشيخ الشهيد سعيد رمضان البوطي ل

 األخت فاطمة حكيمةمشاركة 
 الستنباطمث العودة إليها  ،الطريقة يف شرح السرية النبوية هو استعراض احلادثة كما وقعت تارخييا

 .تارخيا وحتليال واستنباطًا للمبادئ واألحكام املختلفة، وهكذا جنمع بني دراسة السرية املبادئ والعرب
 .هذا هو املنهج الذي سنسري عليه

 
السرية النبوية كيف تطورت دراستها  ،ـ أمهية السرية النبوية يف فهم اإلسالم 1 :املقدمة األوىل

 :ونلخص ذلك كما يلي .وكيف جيب فهمها
زعيم  ،أهي شخصية نيب مرسل أم شخصية قائد ،فهم شخصية حممد صلى اهلل عليه وسلم -أ

 .. وتتبني احلقيقة بدراسة السرية .قائد عسكري ،سياسي
يف األخالق  ،جيد اإلنسان نفسه أمام سرية املصطفى أمام املثل األعلى أي النموذج األعلى -ب

ومبقدار  .يف التعامل مع األسرة يف كل األحوال ،سواء كانوا أعداء أو أصدقاء اآلخرينوالتعامل مع 
وبقدر ما نبتعد عن سريته لنعلم  ،من سرية املصطفى نشكر اهلل تعاىل أننا أمام املثل األعلى ندنوما 

 يف التعامل مع اآلخرينأننا متخلفني بعيدين عن امليزان السليم 
لوجود عالقة كبرية  ، عند دراستنا لسرية جند أنفسنا يف فهم كثري من غوامض القرءان الكرمي  -ت

 .اة النيب وآيات كتاب اهلل تعاىلبني حي
جتمع قدر كبري من الثقافة العامة اإلسالمية  من خالل دراسة سرية النيب صلى اهلل عليه  -ث

 تعامله مع اآلخرين  ،أي التعرف على اإلسالم إمجاالً معتقداته شرائعه أخالقياته ،وسلم
كيف ندعو التائهني املارقني   .تبصرنا بقدر كبري من منهج الدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل -ج

 ... ورسول اهلل هو سيد الدعاة إىل اهلل تعاىل.األصدقاء ،األعداء
وكيف تطورت دراستها وكيف جيب  ،مث هناك مقدمة أخرى وهي  مصادر فهم السرية النبوية

 فهمها.
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 :ـ من أهم مصادر السرية النبوية

كتاب اهلل تعاىل حيث فيه مشاهد من سرية املصطفى صلى اهلل عليه وسلم منها يف سورة   :أوال
.. والقرءان يضعنا أمام ملخصات من سرية املصطفى .الفتح ،سورة األنفال  سورة التوبة ،آل عمران

 .غري مفصلة
جة ابن مثل الكتب الستة البخاري الرتمذي النسائي ابن ماكتب السنة أي كتب احلديث   :ثانيا

يف هذه الكتب جند الكثري من حياة  .مسند اإلمام أمحد وغريه املساند ،وتسمى كتب السنةداود 
 .النيب يف بيته مع أصحابه يف الغزوات حواره مع اآلخرين

 مؤلفات كتبت خصيصا لسرية املصطفى منهم "عروة ابن الزبري" " ابن شهاب الزهري "  :ثالثا
 .حممد ابن اسحاق ما كتبه هؤالء وخلصها ابن هشام " اإلمام الطربي "   وقد مجع

 :كيف كتبت سرية املصطفى وكيف تناقلها املسلمني حىت وصلت إلينا
يكون أمينا على  ،كتبت كما كتبت السنة بطريقة موضوعية دون أن يدخل الراوي رأيه فيها

 .نقلها كما هي معتمًدا على سند توفرت فيه شروط الصحة كاملة
حيث أحتلت بريطانيا مصر  ،القرن املاضي حصل تطور تراجعي يف كتابة السرية النبويةيف أوائل 

وهذا بفضل أزهرها الذي كانت فيه  ،اليت كانت آنذاك أم العامل اإلسالمي ونأمل أن ترجع كذلك
زهر والقيادة االجتماعية واحلكومة املصرية ال تتصرف إال بأمر األ ،والقيادة الدينية ،القيادة السياسية

رأت أنه لن يقر هلا قرار إن بقيت السلطة لألزهر  ،لإلسالمدود وباحتالل بريطانيا العدو الل   .وتصرفه
وهدا صعب ملا سيحدثه  ،وفكرت يف أحد حلني ومها إما  قطع الصلة ما بني األزهر واجملتمع املصري

 .من ضوضاء وإثارة عواطف  يف وجهه
 واويغري  ،يف األزهر احلل الثاين هو أن ترسل بعض رسلها إىل داخل األزهر فيغريوا عقلية الدراسة 

طريقة دراسة العقيدة والسرية وما إىل ذلك وهو طريق آمن ال يلفت النظر اعتمدته بريطانيا وهكذا 
ت بريطانيا لتحقيق واعتمد .شيئا فشيئا استطعوا أن يغريوا املناهج التعليمية يف األزهر خالل سنوات

حيث كانت الدولة العثمانية يف بداية اهنيارها وباملقابل  ،آنذاكذلك على نقطة ضعف أساسية ملصر 
ومن هنا شعر املسلمني  ،الدول األوروبية قد هنضت هنضتها وتألقت حياهتا املادية احلضارية

توحي عن طريق رسلها  كانتفاستغلتها بريطانيا و  ،بغضاضة كبرية أهنم متخلفني وهي نقطة ضعف
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طورت دينها حسب ما يقتضيه  العلم وغريت كل  :أن  السر يف تراجعكم وتقدم أوروبا هو التايل
حيث أن  ،إن فعلتم ما فعلنا تطورمت ،وأبقت إال  ما يتفق مع العلم ،معتقداهتا اليت تتعارض مع العلم

بريطانيا يف عقول  بثثتهاهذه هي الطرقة اليت  .الدين اإلسالمي فيه كثري ما يتعارض مع العلم
فتح هدا اجملال للكتاب واملؤلفني وكلف أحدهم امسه "سني هيكل "  .املسلمني عن طريق عمالئها

أن يؤلف كتاب يف السرية النبوية امسه "حياة حممد " وكلف أن يكتب بطريقة اليت متليها بريطانيا  
بعيدة عن املعجزات واخلوارق  ،ول اهلل صلى اهلل عليه وسلموعن نبوة رس ،كتابة بعيدة عن الغيبيات

وأقامت بريطانيا الدنيا وأقعدهتا دعاية  ،... وخرج الكتاب.تصور من حممد أنه رجل عظيم  وزعيم
وكتب املؤلف يف مقدمة الكتاب أنه حتدث عن سرية حممد بطريقة علمية بعيدة عن  .هلذا الكتاب

بعيد عن النبوة وأنه  ،اليت هي أمور غيبية ال تتفق مع املنهاج العلمياخلوارق واملعجزات والكرامات 
إىل تغيري  املتجرءونوهكذا جترأ  .انتشر الكتاب ومعه هذا النهج أيضا ،عظيم وزعيم وما إىل ذلك

الكثري يف سرية املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وتغريت كتابات السرية استجابة لرغبة بريطانيا اليت 
وبذلك سيطرت على األزهر وأصبح ملجما ال يستطيع أن  ،ذلك على نقطة ضعفاعتمدت يف 

 .األوىل انطالقتهينطلق 
وعن املالئكة اليت  .وأصبح احلديث عن اإلسراء واملعراج مثال حادثة روحية ال أكثر من ذلك

وهكذا  ،نزلت يوم بدر أهنا قوة روحية ورباطة جأش وقوة وشجاعة املسلمني ال مالئكة وال شيء
ومع  .سار األزهر وجل املفكرين على هذا النهج بوعد من بريطانيا أنه سبيل تقدمهم ورقييهم

راجت هذه الطريقة حني من الزمن  .تراجًعا للوراء وازدادت بريطانيا متكنا على مصر ازدادوااألسف 
 :ونذكر قوله «ون اهلل غالب على أمره لكن أكثر الن اس ال يعلم» :وحتقق وعد اهلل تعاىل يف قوله

أنفقت أموال طائلة «  يريدون أن يطفئوا نور اهلل بأفواههم واهلل متم نوره ولو كره الكافرون»تعاىل 
لنشر ذلك الفكر وأخفيت سرية النبوة من حياته صلى اهلل عليه وسلم ومع الزمن اندثر ذلك كله 

ما »  :هلل من خالل قوله هلموجاءت كتابات تبني حقيقة النيب وأنه قدم نفسه لناس أنه رسول ا
جئتكم مبا جئتكم به أبغي مالكم وال الشرف فيكم وال امللك عليكم ولكن اهلل جعلين رسوال وأنزل 

وإن ترفضوه أصرب ألمر اهلل فإن تؤمنوا به فذلك حظكم مين وحظي منكم  ،علي ا كتابًا فبلغتكموه
  « بيين وبينكمحىت يقضي 
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ويقول رمحة اهلل عليه أنه من أهم األسباب اليت جعلته يؤلف كتاب فقه السرية هو متزيق تلك  
 .النظرية اليت جاء به "لورد كلوير " عند احتالله ملصر

 
 :سر اختيار اجلزيرة العربية مهدا لرسالة النبوية :املقدمة الثانية

اجلزيرة العربية يعود لسببني  اختياروسر  ،الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم أرسل للعامل كافة
 اثنني:
أي  ،أن اجلزيرة العربية تقوم يف نقطة الوسط لوجدنا آنذاكـ لوعدنا إىل خريطة العامل املعمور  1

 .وما بني الشرق والغربهي ممر للقوافل ما بني الشمال واجلنوب 
اهلل أعلم حيث »ـ شاء اهلل تعاىل أن تكون اللغة العربية هي ترمجان لرسالة الربانية للعامل كافة 2

واللغة العربية هي األقدر على استيعاب املشاعر وعلى استيعاب املعاين ودقائق « جيعل رساالته 
 .، واجلملة الواحدة تستبطن معىن واحد واثنني وثالثةاألفكار

البيت احلرام أول بيت بين لناس وجدده نيب اهلل إبراهيم عليه وعلى نبينا  ـ جعل اهلل تعاىل 3
فكان من املناسب أن تكون بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ظل بيت  ،أفضل الصالة والسالم

 .اهلل احلرام
هي أن البقعة الوحيدة اليت متيز أهلها ـ ولعل هناك حكمة هي أرجى وأحكم مما سبق  4

كانت آنذاك احلضارة الفارسية تقوم على .احلضاري واألمية والبساطة هي اجلزيرة العربيةبالتخلف 
كان   املز دكيأما املذهب  ،ذهب الزردشيت الذي يقوم على املوبقات سيئة جدامذهبني فلسفيني امل

األموال مشاعة واألعراض أيضا هل من املعقول أن يبعث نيب يف هذه  ،متطرفة اشرتاكيةيقوم على 
 .احلضارة

احلضارة الرومانية أيضا كانت متألقة يف ذلك الزمان وعرفت بأهنا حضارة عسكرية وكانت بالد 
حيث أن الشام ومصر من مستعمراهتا وكان هلا ماض يف التشريع موسوعة جيستنيان  استعمارية

 .القانونية املعروفة
ال تعد  وآهلتهاورة واخلرافات حضارة معروفة باخليال واألسط قد يقول قائل لتكن بعثته باليونان

فلو كانت بعثة النيب ببالد الفرس الختلطت دعوة املصطفى اليت تنزلت وحيا من السماء  .وال حتصى
 .بالفلسفة األرضية وجلاء من قال أن بعثته هي طبعة جديدة هلذه الذاهب
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ولو أن بعثة النيب كانت يف الرومان لقيل عن الفتح اإلسالمي ليس بتوفيق من اهلل تعاىل وإمنا دفع 
جديد لسياسة الرومانية العسكرية واالستعمارية وامتزج هذا بذاك وقيل أن هذه الشريعة هي جزء 

 .جديد ملوسوعة جستنيان 
اجلنة والنار هي أخيلة أسطورية من  ولو بعث النيب باليونان جلاء من يقول أن حديث القرءان عن

 .مثرات احلضارة اليونانية
أي  ا فيه سبب أرض ال يتأن تكون بعثة النيب يف لطفا بعباده فشاءت حكمة رب العاملني 

أرض مادهتا خام أناس تغلب عليهم البساطة  ،النبوية يف شخصية الرسول صلى عليه وسلم  إلتباس
 « و الذي بعث يف األميني رسوال منهم ه»وهو نفسه أمي  السذاجة األمية 

 
 

 :دعوة النيب صلى اهلل عليه وسلم وعالقتها بالدعوات السابقة  :مقدمة ثالثة
وسؤال املطروح هل الدين الذي بعث به النيب حممد هو نفسه  ،كلمة الدين تطلق على املعتقد

»  :الدين الذي بعث لرسل من قبله ؟ نقول نعم هو معتقد واحد جلميع األنبياء والرسل لقوله تعاىل
شرع لكم من الدين ما وصى به نوًحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 

أي أحكام سلوكية قد ،لكن الشرائع اليت بعث هبا األنبياء والرسل «وا فيه أقيموا الدِّين وال تتفرق
مثال سيدنا عيسى عندما بعث إىل بين إسرائيل  ،ختتلف بينهم وهي مرتبطة بالظروف ومصاحل الن اس

أي يف  «جئتكم ومصدقا ملا بني يدي من الثورات وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم  »قال هلم 
 .وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم االعتقاد ستجدون ما هو موجود يف الثورات أما يف السلوك 

 
 حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم

القسم الثاين من ،من مولده إىل البعثة ،أقسامنقسم دراسة سريته صلى اهلل عليه وسلم إىل ثالث 
 .فاته صلى اهلل عليه وسلمالقسم الثالث من اهلجرة إىل و  ،البعثة إىل اهلجرة
 :من مولده إىل البعثة :القسم األول

املشهد األول 
 نسبه صلى اهلل عليه وسلم ووالدته
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هو ثابت وموثق إىل عدنان حيث ينتهي إىل اخلليل إبراهيم عليه  :نسبه صلى اهلل عليه وسلم .1
إن  اهلل اصطفى »    :السالم وهو طاهر مطهر وهذا مما صح عنه صلى اهلل عليه وسلم حيث قال

واختار قريش من كنانة واختار هامشًا من قريش واختارين من هاشم فأنا خيار من إبراهيم ولده كنانة 
 «من خيار إىل خيار 

ولد يف عام الفيل العام الذي توجه فيه أبرهة إىل مكة قاصدا هدم الكعبة فارتد على  :والدته .2
ولد  ،ثنني بعد اثنتا عشرة ليلة مضت من الربيع األولوكان ذلك يوم اال .أعقابه جبيِش من الطيور

هي  امرأةواسرتضع له  ،وعين به جده عبد املطلب ،يتيما حيث مات أبوه وأمه حامل به لشهرين
ويف أعقاب ذلك حصلت له  ،وعاش طفولته هناك ،حليمة السعدية من قبيلة بين سعد أليب بكر

عندما أتى إليه َمَلكني وشقا اخلارقة اليت وردت يف الصحيح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
عمره بني الرابعة  آنذاكوكان هذا حظ الشيطان منك  :بطنه وأخرجا من قلبه علقة سوداء وقاال له

 .قدمة نبوته صلى اهلل عليه وسلموهي م ،فخافت عليه حليمة السعدية فأرجعته إىل أمه ،واخلامسة
بادية بين سعد كانت يف ذلك العام قاحلة وأرضها جافة ليس فيها عرق أخضر وأهلها يعانون 

ما إن حل  حممد صلى اهلل عليه وسلم يف تلك البادية ومرت أيام حىت أصبحت  .من جدب آنذاك
 ،وامتألت ضروع األنعام ،ضوسرعان ما اخضرت األر ار جاءهتا األمط ،تلك البادية أرضا ممرعة

ما إن حل  الطفل بالبادية حىت حتول اجلدب إىل  ،قائلني حلليمة إن جئِت بنسمة مباركة اوتعجبو 
عاد املصطفى إىل  .اجلافة إىل ممتلئة باأللبانوحتولت األرض من جافة إىل ممرعة والضروع اخضرار 

 .خالصة املشهدهذه    .أمه وبعد مدة قصرية ماتت وعمر حممد ست سنوات
 

حتليل املشهد 
 بداية علينا  أن جنيب على األسئلة التالية:

كيف نوفق بين حديث رسول اهلل عن نسبه الشريف وحديثه أن ال فرق بين   .1
الرسول يقصد باألعجمي والعريب  واألبيض  أعجمي وعربي وأبيض وأسود إال بالتقوى ؟

بالتقوى واإلنسان يسمو ويعز ويدل بعوارض بنو هاشم قريش   ويتفاوتونواألسود من حيث هم 
ولوال والدة الرسول يف بالد العرب ملا وجدناها  .كنانة شرفت بعارض النيب صلى اهلل عليه وسلم

أحدهم للمجوهرات الثمينة واألخر  اختذتلنفرض وعاءان متشاهبان ، تعلوا بأي مكانة أخرى
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إًذا مصدر اخليار هو  .هان فاحنطن أحدمها شرف ومسا واألخر رغم أهنما من نفس النوع فإ ،لألقدر
 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

سؤال أخر فيما اختار اهلل تعالى لنبيه محمد اليتم رغم حبه له وقوله له ولسوف   .2
 ،اجلواب اختار اهلل تعاىل له اليتم لتكون حياته بعيدة عن لغو الالغني يعطيك ربك فترضى ؟
 ،كيف ؟ لو عاش أبوه وعاشت أمه وما جلده من مكانة الرفادة والسقاية  .بعيدة عن كدب املزيفني 

 ،والنبوة هي صدى عن هذه الرغبة يف كيانهجلاء من قال أن النيب رضع حب الزعامة من أمه وأبيه 
ومع ذلك  .بأن نشأه يف ظل اليتمواهلل عز وجل أسكتهم  .وأراد أن يطورها هبذه الصبغة الدينية

وأسكتهم اهلل تعاىل حيث كانت حياة  ،هناك من قال عنه أهنا رغبة يف إحياء مرياث آبائه وأجداده
وجاء أيضا من يطلب منه الزعامة وامللك واملال  .النيب مثال الزهد والتقشف من أوهلا إىل أخرها

ا جئتكم مبا جئتكم به وقال هلم م .هذا الدين وهم صادقني فيما عرضوا عليهعلى أن يرتك  ،والنساء
منه فإن تؤمنوا به فذلك حظكم مين .. ولكن بعثين اهلل إليكم برسالة .أبغي الشرف عليكم وال وال

 .وإن ترفضوا أصرب حىت حيكم اهلل بيين وبينكم ،وحظي منكم
المسألة األخرى الملكين اللذين شق ا صدره وأخرجا تلك الحبة وق اال له هذا حظ   .3

السوداء دون  العلقة كان اهلل تعاىل قادرا أن خيلقه دون هذه ؟  حلكمة ايا ترى ما  ،الشيطان منك
؟ الواقع أن هذا الذي شاءه اهلل تعاىل وصح من سرية املصطفى صلى اهلل اللجوء إىل عملية جراحية 

 ،وةوحيفظ الناس هذا ويفسر عندما تأتيه النب ،هي مقدمة بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلمعليه وسلم 
هذه  .هره من حظ الشيطان جمسدا هبذا الذي حدث له وهو الطاهر املطهروجعل اهلل تعاىل ط  

وأهل البادية   .هي اليت تقرب إلينا نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم ،اإلرهاصات واحلوادث الغريبة
 .كلهم آمنوا به لعلمهم هبذه احلادثة

 جافة إلى ممرعة خضراء ؟  أمر أخر هل صحيح أنه بين عشية وضحاها تتحول أرض .4
إله إال هو لو وجدت بادية أوت نيب اهلل وأرضعته وبقيت قاحلة  وإجابة للمبطلني نقول واهلل الذي ال

 ،وجعل فيها حنوه  آوتهأما وأن جعل اهلل تعاىل شبعه يف تلك األرض اليت  ،لشككنا يف نبوته
ألمطار وختضر األرض وينبت الزرع والبارئ عز وجل أكرم من هؤالء ومن الطبيعي أن يرسل هلم ا

اهلل  باللطفإذن كل هذا معرفة  .واألمر بيد اهلل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ،وتكثر اخلريات
وهو تعاىل مسبب األسباب الذي جعل الغيوم متطر بإذن  .تعاىل وبنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
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البادية إلكرامهم هذا الطفل الذي هو نيب اهلل من الطبيعي أن يكرم اهلل تعاىل أهل .عالم الغيوب
  .وحبيبه صلى اهلل عليه وسلم

 
املشهد الثاين  

 رحلة املصطفى إىل الشام وكدحه يف سبيل الرزق
وكان مع عمه أبو طالب وهو الذي بقي  ،كان عمر النيب صلى اله عليه وسلم اثنتا عشرة عاًما

وصل القوم إىل مصر  .فأشفق العم على الطفل حممد فأخذه معه ،أراد أن يسافر يف رحلة جتارية ،له
وسأل العم من يكون هذا الطفل  ،وأخذ حبرية ينظر إىل حممد ويكلمه ،حبريةومروا هناك براهب امسه 

فقال الراهب ال ما ينبغي أن يكون والد هذا الطفل حًيا ؟ فقال صدقت تويف  .فقال ابينمنك ؟ 
وسرعان ما  .ه شراواحذر منه اليهود فإن عرفوه ليبلغن ،فقال له عد به إىل مكة .والده وأمه حامل به

وملا كان حال عمه الفقر قرر الطفل أن .عاد أبو طالب بالرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم إىل مكة
وبقي مدة من الزمن يشتغل هذه  ،وخرج يرعى الغنم مع غالم على قراريط ،خيرج للعمل ويكتسب 

حتدث رسول اهلل عن هذه الفرتة قائال ما احنرفت عن شيء من  يت تدر له شيء من الرزق املهنة ال
حيث طلبت من الغالم الذي معي أن ينظر إىل أغنامي أيضا فأذهب إىل  ،دنس اجلاهلية إال  مرتني

يف دار وقال الرسول ذهبت ومسعت معازف  .وقال الطفل أفعل ،مكة وأمسر مع القوم كما يسمرون
لكن ما إن جلست حىت ضرب اهلل يف أذين الرقاد  فرقدت إىل وهج من الدور وقال فجلست 

أي حجبين عن هذا  ،وقال ومرة أخرى فعلت مثل ذلك وأكرمين اهلل تعاىل مبثل ذلك .الشمس
   .هذا ملخص املشهد الثاين .األمر
 

حتليل املشهد 
ما لذي نفهمه من لقاء النيب مع الراهب وحديثه  :رحلة المصطفى مع عمه إلى الشام .1

معهم؟ نفهم من ذلك أن اهلل تعاىل قدم لنا إرهاص آخر لنفهم نبوة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم 
بنبوة حممد صلى اهلل عليه هذا اإلرهاص هو شهادة األنبياء الذين سبقوا شهادة اإلجنيل وغريه  .

ومن مث عند السؤال  ،وتبني الصحيح منهايل وهو نصراين وسلم  واملرتجم هو حبرية الدارس لإلجن
علم من كتاب اهلل اإلجنيل و الثورات حيث أن البارئ عز وجل والبحث تبني أن حممدا سيكون نبيا 
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وهناك األن من هو مثل حبرية  .أن يربز لنا هوية حممد وهو ال يزال طفالً  ،شاء من حكمته الباهرة
ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال  أماين  » :تعاىل أجابنا عن هذا يف قولهفاهلل  ،وال يشهدون هذا

وإن هم إال  يظنون فويل للدين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهلل ليشرتوا به مثنا 
لوال حتريف تلك الكتب لوجدنا تناغم « قليال فويل هلم مما كتبت أيديهم وويل هلم مما يكسبون 

عندما أسلم عبد اهلل بن سالمة وهو يهودي جاءه أحد الصحابة وقال له إن  .ها والقرءان الكرميبين
فهل تعرف نبوة حممد كما  «الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم  »  :اهلل تعاىل يقول

ه يف أرضه فبلغه تعرف بنوة أبنائك لك ؟ قال نعم وأشد أعرف أن اهلل أرسل أمينه يف مسائه إىل أمين
 .فكان حممد آمني بعد أمانة جربيل ،الرسالة

كانوا كلما اشتدت األزمة اليهود الذين كانوا باملدينة املنورة بين قريظة وبين قنيقاع وبين النضري  
ونقتلكم معه قتل  بنهم واألوس واخلزرج يقولون هلم لقد حانت بعثة نيب عما قريب فلسوف نتبعه 

ومن أهم أسباب اإلميان به اليهود  ،وملا جاء هذا النيب هرع األوس واخلزرج باإلميان به .عاد و إرم
وملا جاءهم كتاب  من عند اهلل مصدقا ملا معهم وكانوا من »  :وهم حرموا من هذا ويقول البارئ

 « قبل يستفتحون على الذين كفروا وملا جاءهم ما عرفوا كفروا به 
ملاذا ؟ كان  ،طلب الرزق برعي األغنام على دراهيم زهيدةوعمره ثالث عشرة سنة خرج ل .2

ال يريد حممد أن يكون كالً  .النيب يعيش مع أوالد عمه يف بيت أبو طالب الذي كان رقيق احلال
رغم أهنا ال تفعل شيئًا لكنه الذوق  ،على عمه فأصر على العمل وتقدمي هذه القراريط إىل عمه

ياه إنه واهلل .ريد أن يقول هذا ما أستطيع وال أريد أن أكون كالً عليكالرفيع لسيدنا رسول اهلل كأنه ي
 .خللق عظيم ألنه نيب

أفصح النيب عن أمر حمرج يف احلقيقة حيث قال ما مهمت بأمر كان يفعله أهل اجلاهلية إال  .3
وهذا عندما أراد أن يسمر مع القوم ومسع معازف فجلس لكن اهلل تعاىل ضرب على عينيه  .مرتني
وجيعلها ؟ ملاذا تركه لغريزته ومشاعره البشرية سؤال أمل يكن باهلل سبحانه أن يبعد عنه هذا كله  .الرقاد

 تتغلب عليه ويسوقه إىل ذلك املنزل ملاذا ؟ 
  .وليس ملك من املالئكة تنزل بصورة إنسانمدا بشر يريد ربنا عز وجل أن يبني لنا أن حمــ 

وليس ــ ويريد اهلل عز وجل أن يبني لنا أن احلماية اليت متع اهلل هبا نبيه هي محاية من اهلل عز وجل 
لنفرض أن النيب نشأ مند صغره ال يتشهى هذه األمور اليت تتشهها النفس  .شدوداً تكوينيًا يف كيانه
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وهبذا بني اهلل تعاىل لنا أنه بشر مثلكم  .يف النشأة وليس فضال من اهلل عليه شدودالبشرية لقلنا أنه 
 ،وعصمتهلكن محاية اهلل أبعدته  ،يشعر مبا تشعرون به ركبت فيه املقومات البشرية كلها دون نقص

أنه حاول برغبة من تلك الرغبات أن جيلس يف تلك اجملالس ليطرب ويسمع صوت الدليل على هذا 
 .ولكن سابقت رعوناته محاية اهلل سبحانه وتعاىل ،يات إىل أخر ما هنالك املغن

  
املشهد الثالث  

 جتارته صلى اهلل عليه وسلم مبال خدجية وزواجه منها
وعادة العرب يف  ،كانت خدجية بنت خويلد ذات مال وثراء  ،ملا كان عمره مخس وعشرون عاما

وإن كان هلا مال تنميه عن طريق  ،وال ترث أيضا ،اجلاهلية أن املرأة ال متارس التجارة بنفسها
ليذهب مباهلا تاجرا إىل الشام استدعته   ،انتهوبأمملا مسعت باملصطفى صلى اهلل عليه وسلم  .الرجال

حالف التوفيق  .قا لرسول اهللليكون رفيوأرسلت معه خادم امسه ميسرة  ،فوافق سيدنا رسول اهلل
 ،وملا عاد باملال إىل السيدة خدجية ،وربح ماًل مل تعهد به خدجية من قبل ،رسول اهلل يف هذه الرحلة

فأعجبت  ،حدث ميسرة خدجية عن األعاجيب اليت رآها يف هذه الرحلة مع سيدنا رسول اهلل
 .السيدة خدجية به ومبا مسعته عنه

وكلمته يف ذلك  .أن تكلم رسول اهلل يف الزواج منها ،نفيسة بنت منيةفكلفت صديقة هلا امسها 
وخطبت خدجية لرسول  ،وكلم عمه أبا طالب فوافق ،وسرعان ما وافق سيدنا رسول اهلل على ذلك

   .عشرونوناهز عمرها األربعني وعمر النيب مخسة و  ،وهي قد تزوجت مرتني قبله ،اهلل
 

حتليل املشهد 
وكان هلا  ،كانت تدعمه صلى اهلل عليه وسلم يف غرة الدعوة إىل اهلل عز وجلالسيدة خدجية   .1

كأن اهلل تعاىل يرينا من   ،أثر كبري جدا جدا يف نصرة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وتثبيت فؤاده
وقال  .وهلذا كان الرسول حيب خدجية ،وهي اليت تبثثه يف أول الطريق ،خالهلا مكانة املرأة يف اجملتمع

حىت أنه صلى  .ابر ملا توفيت خدجية حزن عليها رسول اهلل عليها حزنًا شديًدا حىت خشينا عليهج
حىت قالت السيدة عائشة  .إىل صاحبات خدجية منها اهلل عليه وسلم إذا ذبح ذبيحة قال أرسلوا 

  :لرسول يوما قائلة له أنت دائما خدجية خدجية خدجية فقالاإين أغضبت 
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 .«ورزقت منها الولد  ،وهي اليت أعانتين يف السراء والضراءإين رزقت حبها » 
وتنفيذ اخلطة الرامية إىل توقيف  ،عصبيتهمممن حيرتفون الغزو الفكري من أجل حتقيق مغامنهم و 

وحنن  ،وهلذا تزوج بالعدد الذي تزوج به من النساء ،إهتم املصطفى بأنه رجل شهواين ،املد اإلسالمي
ونقول هلؤالء الرجل  .ونستند يف معتقداتنا إىل العلم .ال نصِّم أذاننا عما يقال وال عن كتاب اهلل

جمتمع جاهلي  ،يف جمتمع ال يالم فيه أحد ،الشهواين ال يبقى إىل اخلامس والعشرون عفيف اإلزار
 .طاهر السلوك ،نقي السمعة عفيًفاومع ذلك بقي املصطفى صلى اهلل عليه وسلم  ،إباحي آنذاك

وكل إمرأة تزوجها رسول اهلل بعد وفاة  .تزوجت قبله مرتني وتكربه خبمسة عشرة عاًما امرأةوتزوج من 
هؤالء النسوة إجتمعن يف حياته يف السنوات األخرية من  ،السيدة خدجية كان هلا حكمة إنسانية

كلها أدلة واضحة أنه بعيد كل البعد عما يصفونه   .من اخلمسني إىل ثالث وستون من عمرهحياته 
ومتر الليايل الطويلة وال  ،ضف إىل ذلك أن بيت رسول اهلل كان مضرب املثل يف الزهد والتقشف .به

  .يستوقد نار لطعام
مل يرد املصطفى عليهن ال  ،عندما اقرتحن عليه أن يرتفع مستوى معيشتهن كبقية نساء الصحابة

إن كننت تردن احلياة يا أيها النيب قل ألزواجك »  :نزل قول اهلل عز وجل .اببالسلب وال باإلجي
الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراًحا مجياًل وإن كننت تردن اهلل ورسوله والّدار اآلخرة فإن 

ومجع املصطفى نساءه وأمسعهن كالم اهلل عز وجل وخريهن  «اهلل أعّد للمؤمنات منكن أجرًا عظيما  
أهكدا يكون حال الرجل  .فاختارت مباشرة اهلل ورسوله والّدار اآلخرةوبدأ بعائشة رضي اهلل عنها 

 .الشهواين ؟؟؟ ال ميكن لعاقل أن يتماسك برأيه ذاك إن استوعب عقله هذه احلقائق 
الشرع بأربعة وبشروط ؟ نقول أن هذا شيء اختصه اهلل وأما ملاذا تزوج هبذا العدد يف حني أجاز 

فاع دوحنن هنا لسنا بصدد ال .منها قيام الليل له واجب .تعاىل للمصطفى كما اختصه بعدة أشياء
   .حىت يأيت إنسان تافه مثلي ليدافع عنه اهتامعن النيب والرسول ليس يف وضع 

يشاء اهلل تعاىل أن  ،مرة ثانية النيب يشتغل يكدح يف سبيل الرزق ،جتارته صلى اهلل عليه وسلم .2
ألن هذا أن الداعي إىل اهلل ال ينبغي أن يكون رزقه عن طريق الدعوة  ،يبصرنا بأمر ال سيما أمثالنا

 .من الصعب أن يثق الناس بإخالصه
 

املشهد الرابع  
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 اشرتاكه صلى اهلل عليه وسلم يف بناء الكعبة
فقام أهل مكة جبمع ما أمكن من  ،عرم إىل مكة وأصاب الكعبة فتصدعت جدراهناجاء سيل 

وكان منهم سيدنا رسول اهلل  ،وقام املشركون آنذاك يتعاونون يف بناء الكعبة ،املال إلعادة بناء الكعبة
والقوم  ،حيث كان حيمل احلجارة على كتفه إىل مكان الكعبة ،صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ونصح أبو طالب هناك شيء خميط قد شاع وداع يف مكة آنذاك األزر مل يكون آنذاك يلبسون 
وملا رأى  ،وأخذ إزاره ورفعه إليهالرسول أن جيمع إزاره فوق كتفه حىت ال يتأثر كاهله من ثقل احلجر 

م وقال ما فعله عمه جلس صلى اهلل عليه وسلرسول اهلل أن شيء من العورة قد تتكشف بسبب 
عندما أمتوا بناء الكعبة اختلف القوم يف من يضع احلجر األسود يف مكانه  .أرين إزاري أرين إزاري

أقبل  ،أثناء هذا اخلالف الذي استشرى فيما بينهم ،واشتد اخلالف وكاد أن يتحول إىل حرب
وملا سألوه  .فلما رأوه قالوا هذا هو األمني سنحكمه ،املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ليعمل معهم

وكان حله سبب لدرء حرب كادت أن  ،عن األمر حل  املصطفى صلى اهلل عليه وسلم هذه املشكلة
 :كان الرأيتشتعل واهلل أعلم كيف سيكون مداها  

أن يوضع احلجر األسود يف رداء كبري ويأيت املختلفون وحيملون مجيًعا هذا الرداء كل يف طرف  
 .فطابت نفسهم هلذا الرأي ،ينبغي أن يوضع فيها احلجر األسودإىل أن يوصل إىل الزاوية اليت 

  .وهكذا ملا جيء به وضعه املصطفى يف مكانه
 
 

 
 حتليل املشهد 

حمرتفوا الغزو الفكري قالوا  إن املسلمني طوروا  الكعبة المشرفة ما موقعها من اإلسالم ؟ .1
أي مازال  ،الصنم إىل هيكل بناءعبادة األصنام ومل يتجاوزوها  حيث كان هياكل ألشخاص حتول 

 .املسلمون ميارسون عبادة األصنام وال خيتلف األمر عما كان عليه املشركني سابًقا
ومن ظن ذلك فقد أشرك  ،ال تضر وال تنفععلينا أن نعلم أن حجارة الكعبة اليت نطوف حوهلا 

إذن ملاذا نطوف حوهلا ؟ شاء البارئ عز وجل أنه ملا أرسل أبو األنبياء سيدنا  .باهلل تعاىل وكفر
شاء اهلل  .وحتطيمهاحيث وفقه اهلل تعاىل أن يقلع عبادة األصنام من اجلزيرة العربية آنذاك إبراهيم 
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 ،وكان أول بيت بين لناس كما قال اهلل تعاىل ،تعاىل أن يبىن يف مكاهنا بيت يعبد فيه اهلل تعاىل وحده
هذا البيت احلرام الذي هو رمز التوحيد ورمز القضاء على كل أنواع الشرك جعل اهلل منه مثابة لناس 

شاء اهلل تعاىل هلذه األمة وهلذا الدين أن ينتشر عرب أرجاء املعمورة وجعل هلم حمور جيذهبم   ،وأمًنا
 .أراد اهلل تعاىل أن جيسد قوله إمنا املؤمنون إخوة يف لقاء يتكرر ، أيكلما اقتضت الضرورة ذلك

وتقول كما كان املصطفى  :وأنت عندما تطوف بذلك البيت فهو انقيادا ألمر اهلل سبحانه وتعاىل
قيتم أيها تال .أي أمرتين فاستجبت ، لبيك اللهم تعبًدا ورقا ،لبيك اللهم حًقا وصدق :يقول

مزقوا أسباب الفرقة اليت جعلت  ،وا اخلالفات املستشرية بينكم ذبناهلل احلرام أ املسلمني طائفيني ببيت
إًذا بقي عليكم  ،وجعلته مثابة وسرًا جاذبًا لكمأنا وضعت احملور  .بعضها ضد بعض ،منكم فئات

 .أن تـ َتِمم وا
 إال وهي أربعة أدوار ال نشك فيها :أهم األدوار التي تعاقبت على بناء البيت الحرام .2

 الدور اخلامس 
  ما اتفق عليه أن البيت احلرام بين للمرة األوىل على يد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السالم

ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » :واهلل تعاىل يقول
أن سيدنا إبراهيم قال إلمساعيل إن اهلل أمرين  :وحديث رواه البخاري .أي رفع البناء من أسسه «

أمرين اهلل سبحانه وتعاىل أن  :فقال .قال أعينكبأمر فقال فاصنع ما أمرك به ربك قال أفتعينين ؟ 
وهكذا كان سيدنا إمساعيل يأيت باحلجارة وسيدنا إبراهيم  .أي البيت يبىن ألول مرة .أبين هاهنا بيًتا

من حيث الطول ثالثني  ،حيث كان علو الكعبة فيما صح عن املؤرخني تسعة أدرع .يقوم بالبناء
 .العرض اثنان وعشرين ذراع  ،ذراع

 الذي أفاض مكة وجتمع عند البيت احلرام ،املرة الثانية عندما تصدعت بذلك السيل العرم، 
الذي يسمى حبجر وجزء من الذراع وهو املقدار وكانت النفقة غري كافية فأخرج مقدار ستة أذرع 

  .إمساعيل
 وصل األمر إىل  ،املرة الثالثة عندما نشب خالف بني الزبري رضي اهلل عنه وزيد بن معاوية
وانتظر الزبري رضي  .أصاب البيت احلرام وتصدع مرة أخرىالكعبة حبجارة عن طريق املنجنيق  قذف

 ،أن يرمم أو ينقض ويعاد بناؤه .يفعلوهوالعلماء فيما ينبغي أن اهلل عنه وجوه القوم عند موسم احلج 
وفعالً  . ثالثًا وأرى ما يشرح اهلل به صدريريوالزبري مل يوافق وقال سأستخ .فاألكثرية رأت أن يرمم
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ي بناه سيدنا إبراهيم وأدخل ذوبناها على النحو ال .استخار فشرح اهلل صدره لنقضه وإعادة بنائه
 .ثالثني ذراعا وهكذااحلجر إىل الكعبة وجعل ارتفاعها 

 فقال إن ابن الزبري فعل كذا وكذا ماذا  ،جاء عصر احلجاج واستشار عبد امللك بن مروان
أنقض الكعبة وابنيها على النحو الذي   .فقال عبد امللك لسنا من ختليط ابن الزبري يف شيء .نصنع

 .اعيلوانقضت للمرة الرابعة وأخرج حجر سيدنا إمس .كانت عليه يف عصر رسول اهلل
يا أمري أنشدك  :فجاءه اإلمام مالك وقال له ،قيل أن هارون أراد أن يعيد بناءها على حنو الزبريــ 

استجاب  ،بني الناس تقودهم السياسة إىل أن يفعلوا ما يشاءوناملؤمنني أن ال جتعل الكعبة لعبة 
    .هارون الرشيد إىل كالم اإلمام مالك رمم وبقي على النحو الذي عليه اآلن

 وهي رواية ضعيفة واألصح أنه أول من بناها أبو سيدنا آدم عليه السالم  قيل أنه بين منذ
وهناك من يستشهد باآلية اليت قال فيها .األنبياء سيدنا إبراهيم عليه السالم والرواية اليت سبق ذكرها

ربنا ليقيموا الصالة  غري ذي زرع عند بيتك احملرم بواد  من ذرييت ربنا إين أسكنت »       :عز وجل
معىن ذلك أن ذلك  « لعلهم يشكرون فاجعل أفئدة من الناس هتوي إليهم وارزقهم من الثمرات 

لكن نقول ملن يستشهد هبذه األية أنه حسب سياق األية أنه دعا اهلل بعد بناء  ،البيت كان موجوًدا
نا إمساعيل قد اشتد عوده وهلذا قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وكان سيد ،هذا البيت

 . وكرب
 مشاركة النبي في بناء الكعبة وحله الخالف الذي كان بين المشركين   .3
 

املشهد اخلامس 
 اختالء الرسول صلى اهلل عليه وسلم بغار حراء

حبب  اهلل تعاىل إليه  ،من العمرملا أخذت سن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم تدنو إىل األربعني 
وهي مغارة  ،وسرعان ما تعرف على مكان طاب له الذهاب إليه بني احلني واألخر ،الناسمن العزلة 

 ،والصعود إليه صعب جدا  ،هو غار حراء يف الشمال الغريب من مكة املكرمة ،يف قمة جبل النور
وما يكفيه لعشرة أيام أو أسبوعني ولرمبا حىت  حيث كان يأخذ زاده  ،وهو بعيد عن ضجيج الناس

فلم تكن تضيق درًعا هبذا رغم حمبتها  ،كانت السيدة خدجية خري عون له على ذلكو  .شهر
وهكذا إىل أن جاءه الوحي وهو يف  .وهذا هو منطق احلب ،. حيث كانت تؤثر هواهالشديدة له
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به صخرة  ،فهو ال يكاد يتسع لشخصني ،الشيء الذي يلفت النظر هو طبيعة الغار .ذلك الغار
  .نافذة أو تقب اجلالس أمامها يرى الكعبة الشريفةمائلة أشبه ما تكون مستند اإلنسان وإىل جانبها 
حتليل املشهد 

من    االعتزالالسؤال هو لماذا حبب اهلل عز وجل لنبيه قبل أن تأتيه الرسالة هذا       
 .ومن آيات كثرية يف كتاب اهلل تعاىل ،اجلواب من مواقف سيدنا رسول اهلل بعد البعثة يأيت الناس ؟

ومشاعره لتلقي  يهيئ نفسية املصطفى صلى اهلل عليه وسلم  ناحلكمة هي أن اهلل عز وجل أراد أ
وكل شيء يسري به « إن  سنلقي عليك قواًل ثقيال »  :الذي وصفه اهلل تعاىل بقوله ،هذا الوحي

وأمرنا اهلل تعاىل أن حندو حدوه يف  ،ا ألنه أرسل معلًماوإرشاٌد لن موالنا رسوله فيه فإمنا هو تعليم لنا 
قل إن  » :وقال «أطيعو الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل و » :حيث قال ،أقواله ويف أفعاله

إنه التشريع الذي يبني لنا أنه ال بد للمؤمن من ساعات  «فاتبعوين حيببكم اهلل كنتم حتبون اهلل 
  .وهي من أهم أدوات الرتبية اليت ال ميكن أن يستغين عنها اإلنسان ،خيتلي به بنفسه

حيث أمرنا اهلل تعاىل  ،يف دار التكليف هذههي أن اإلنسان مبتلى  ،احلاجة إىل هذه اخللوةـــ 
 ،األهواء الداخلية،الرعونات ،متمثلة يف النفس األمارة بالسوء ،بواجبات تعرتضها عقبات وعراقيل

وهذا بالعودة إىل  ،وأنت مكلف بتطهري قلبك من هذه الشوائب ،والشيطان الذي يأتينا من اخلارج
ومن تطهره من الضغينة ومن حب الدنيا والتكالب عليها  ،فتطهره من اإلستكبار واحلسدقلبك 

وذروا » :لكنه مكلف حيث قال تعاىل ،واإلنسان جمبول على هذه .املنافسة غري الشريفة مع األقران
 :والسبيل إىل التطهر من باطن اإلمث مها سبيالن اثنا ظاهر وباطن «ظاهر اإلمث وباطنه 

 وال يغتب بعضكم بعضا» :الظاهر أن تصغي إىل حتذيرات اهلل عز وجل عندما يقول »
زين لناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطر »« اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث »

واهلل عنده  املقنطرة من الذهب والفضة  واخليل املسومة واألنعام واحلرث ذلك متاع احلياة الدنيا
  .. تصغي إليها وتعاهده برتكهامن كل ما يتعارض من تزكية النفس اهلل تعاىل حيذرنا « حسن املآب 

 ألن نفسك أثناء هذه اخللوة  ،هبا تطهر نفسك من هذه األمراض ،السبيل الثاين اخللوة اجلزئية
علم ما توسوس نولقد خلقنا اإلنسان و »تفكر يف مراقبته لك  ،عز وجلتطلعك أنك عبد مملوك هلل 

وأفكر أن كل من حويل هم عبيد أدالء هلل عز وجل لن  «وحنن أقرب إليه من حبل الوريد  به نفسه
سبحانه وتعاىل وهو النافع الضار ال إله إال إال حبكم وقرار من اهلل عز وجل ينفعين أو يضروين بشيء 
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أنا بني يديك واقفا ببابك ملتصقا بأعتابك يف اخللوة أهتف وأدعو اهلل قائال يا ريب أنا ضعيف  .هو
إذا من أراد أن يصلح حاله  .يا رب طهر قليب من هذه السخائم دخيل كرمك وجودك  اآلنأنا 

وأفضل وقت هو  ،عندها يتجلى اهلل تعاىل عليكالداخلية عليه أن خيلو بنفسه من حني ألخر 
والكلمة اليت تناجي هبا ربك تسمع صداها يف أذنيك واهلل خياطبك قائال لبيك عبدي يا  ،السحر

ليل ثلثه أو وهكذا حبيبنا املصطفى استمرت خلوته بعد البعثة حيث كان يناجي ربه يف آخر ال .اهلل
وطائفة من الذين و ثلثه إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثليت الليل و نصفه »نصفه يف قوله تعاىل:

إذن اخللوة  .إذا اخللوة اجلزئية وظيفة أقامها اهلل تعاىل لنبيه املصطفى وهي واجبة بالنسبة إليه «معك 
  .هي دواء للمؤمن لتزكية نفسه من األدران

ال بد له يف بداية  ،حياته بامللهيات وأراد التوبة امتألتواخللوة هلا شروطها إذا اختل شاب  
و تقرأ طائفة من أحاديث املصطفى صلى أأن ميسك القرءان ويتدبر آياته ومعانيها  ،األمر من وسيلة
إىل وحدانية اهلل تعاىل والتقرب إليه  اليت تشدك من خياالت الدنيا وضجيجها  ،اهلل عليه وسلم

إذن اخللوة هلا شرائطها اليت ينبغي أن تنضبط هبا حىت ال تكون  .ملوأنت تتأعندها ابدأ يف التفكر 
  .خلوتك بدعة

       املشهد السادس 
 بدأ الوحي

وقد حاول املبطلون كثريا  .نقول احلديث عن بدأ الوحي كما قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وشككوا فإن جنحوا يف إدخال الريبة يف القلوب  ينبوع اإلسالم أنه  االتشكيك يف الوحي ألهنم علمو 

 .فقد أدخلوا الريبة بالدين كله ،املسلم
كما يقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم أنه ما رأى رؤيا   ،أول ما بدأ به الوحي الرؤية الصادقة

وهو بغار جاءه امللك فقال له إقرأ فجأة  .وهو مقدمة بني يدي الوحيلق الصبح جاءت مثل فإال 
حىت بلغ مين اجلهد فأرسلين  ،فقال ما أنا بقارئ وقال املصطفى فغطين أي عانقين وشدين ،حراء

إقرأ باسم ربك الذي خلق  :فأخذين و غطين الثالثة فأرسلين فقال ،فقلت ما أنا بقارئ ،فقال إقرأ
إذن مل يكن  ....الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلموربك األكرم  اقرأاإلنسان من علق خلَق 

فرجع رأسا من الغار يرجف  .مث غاب هذا امللك ومل يعلم املصطفى من هو .هذا رقادا بل يف اليقظة
فزملته حىت ذهب  ،زملوين   ،فدخل على السيدة خدجية رضي اهلل عنها وهو يقول زملوين ،فؤاده
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خدجية كال واهلل ال قالت  ،فأخربها اخلرب قائال هلا لقد خشيت على نفسي أي من اجلان .عنه الروع
وتعني على نوائب  ،وتقرئ الضيف ،وحتمل الكلى واملعدوم ،إنك ال تصل الرحم ،خيزيك اهلل أبدا

وهذا ورقة بن نوفل كان قد جتاوز  ،مث انطلقت به إىل ورقة بن نوفل وهو ابن عم هلا .طمأنتهاحلق 
 .وكان يتقن اللغة العربية ،وقد تنصر يف اجلاهلية املائة

فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى ؟  .خدجية يا ابن عمي امسع من ابن أخوك ما يقولفقالت 
 ،أي الوحي أو جربيلفقال له ورقة هذا هو الناموس  .صلى اهلل عليه وسلم مبا رأىفأخربه الرسول 

فقال  .قويًا ليتين أكون حًيا إذ خيرجك قومكيا ليتين كنت جذًعا أي شابًا  ،الذي نزل على موسى
 ،إال  عوديقال نعم مل يأيت رجل قط مبثل ما جئت به الرسول صلى اهلل عليه وسلم أوخمرجيا هم ؟؟ 

مدة وانقطع الوحي بعد ذلك  .مث مل يلبث  ورقة أن تويف .ألنصرنك نصرًا مؤزرًاوإن يدركين يومك 
 .ستة أشهر

 
حتليل املشهد 

ملاذا ؟ حادثة بدأ الوحي من أهم األحداث اليت كتب فيها املستشرقني كتب كثرية بعضها ترجم 
فالقرءان والسنة  ،ويلبسوا على املسلم ذلكأن يعكروا صورة الوحي وحقيقته ألهنم ان استطاعوا 

هلذا بدلوا جهودا شاقة لتفسري الظاهرة على النحو  .كلها تبصري تابعة لذلك وينتهي األمرالنبوية  
 .الذي يطيب هلم

 ،والسنة والسرية أيضا ،خرب بدأ الوحي تناقلته كتب التاريخ كلها .وحتليلنا لألمر من األمهية مبكان
املستشرقون وغريهم إنكار بدأ الوحي بل يأخذونه ويبنون وفقه وتواتر توا ثرا معنويا لذلك ال يسع 

  .ويفسرونه حسب ما يروق هلم ،تصوراهتم
منهم من قال من كثرة خلوته بالغار صار عنده شفافية  ماذا ق الوا في تفسير الوحي ؟

عن أي الوحي شعور داخلي نتيجة استمرار البعد  .نتيجة العزلةوصارت له أفكار داخلية  ،روحية
وتألقت  ،له أفكار نادرة وقلما جتدها عند اآلخرين ،آخرون قالوا ال من األصل حممد عبقري .الناس

 .رأي ثالث قال ال بل إنه يعاين من صرع .بعد خلوته اليت تعود عليها
هل أرحتم أنفسكم   ؟نحن نقول لكم لماذا تنسبون إلى محمد حديث بدأ الوحي  

  .ال يوجد يف التاريخ شيء امسه بدأ الوحيو أنه وأنكرمت حديث بدأ الوحي ؟ 
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إذن ينبغي أن يكون  ،لنجعل املقياس يف تفسري الوحي هو بدأ الوحي مادمتم تؤمنون بهإذن 
 .تفسريكم هلا غري متناقض معها

لنرى ما حدث لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومن هنا نستبني حكمة رب العاملني الغريبة ــ 
وأنتقع وجهه  ،فرائسه مما رأى د حمبوب لدى رب  العاملني ملاذا تركه ترتعدمالرسول حم ، والعجيبة 

نقول هل اإلنسان الذي يتمتع بشفافية روحية وشعور  ملاذا ؟  ،وقال زملوين،  زملوين ،معىن اصفر  
ما رأينا من العباقرة إن انتاهبم إهلام داخلي يصفر وجههم  .داخلي تنتابه البـ َرداء واخلوف والرعب

ومل يربط على قلبه وهو قادر على  ،فربنا سبحانه وتعاىل تركه لطبيعة البشرية  .داءرَ وتأخذهم البـ  
ويف  .يتخرصون ويقولون هذا الكالم حىت يكون وضعه هذا تكذيًبا وتقطيًعا أللسنة من  ،ذلك

 .من شدة اخلوف ،حادثة بدأ الوحي عندما التقى بامللك فاضت روحه ومل يستطع البقاء يف مكانه
قصة بدأ الوحي اليت تؤمنون هبا تقول أن السيدة  .إذن كيف جنمع بني هذا وقولكم أنه شعور داخلي

 ،حلكمة إالهية أراد املوىل أن يستدل بالقصة برجل أرىب املائة ،خدجية مضت به إىل ورقة بن نوفل
وس أي الوحي أو هذا هو النام  ،ات  رَ و  وعلم الكثري من اإلجنيل ومن الثـ   ،وقد تنصر يف اجلاهلية

يا ليتين كنت جذًعا أي شابًا قويًا ليتين أكون حًيا إذ خيرجك  ،الذي نزل على موسى ،جربيل
وإن يدركين يومك ألنصرنك نصرًا  ،مث قال مل يأيت رجل قط مبثل ما جئت به إال  عودي .قومك
ال ميكنكم تكذيب ورقة  .شاء اهلل تعاىل أن يكون من كالم ورقة شهادة اإلجنيل و الثـ و رَات   .مؤزرًا

  .وهو نصراين قد جتاوز املائة
نقول هل ميكن ألشهر ممثلي هوليهود أن يغري  ،قد يقول قائل أن رسول اهلل كان ميثل مبا رآهــ 

أن رسول اهلل بلغت به القدرة التمثيلية  بدون ماكياج ؟؟ نقولنظارة وجهه إىل منتقع بدون أصداء 
حدث حملمد ؟؟ وهلل احلمد الذي أسكت املتخرصني هبذا الذي أن يغري الدورة الدموية يف كيانه 

  .صلى اهلل عليه وسلم
خ يَل لرسول اهلل أنه  ،شاء اهلل تعاىل أن يقطع الوحي عن نبيه قيل ثالث سنوات وقيل ستة أشهر

ما حلكمة من تأخر الوحي ؟ حىت  .وهلذا كان يضيق صدره جًذا ،وزراً هلذا حتولت النبوة عنه ارتكب
هل املتمتع بالشفافية والعبقرية ينتابه هذا الضيق ويعود إىل  .يكون ذلك إسكاٌت هلؤالء املتَقولني

يلقي نفسه حمواًل أن باحثا عن هذه الشفافية يف شعاب اجلبال  وعندما ال جيدها  ،إهلامات نفسه
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والشفافية الروحية إهلام يأيت  ،فاألفكار الداخلية تأيت وتذهبهل حيدث هكذا معهم ؟؟ منها ؟؟ 
 .إذا حادثة بدأ الوحي من أوهلا إىل أخرها تكذيبا لتفسرياهتم .ويغيب
حالة النيب وقت نزول الوحي وإخباره خدجية وقد انتابه اخلوف والفزع دليل صدق املصطفى  -

 .عليه وسلمصلى اهلل 
وكان أكرب رجل مبكة آنذاك وهي شهادة النصرانية  ،شهادة التاريخ من خالل ورقة بن نوفل -

 .واليهودية و التاريخ
ظنا من نفسه أنه  .الكرب واهلم واحلزن الذي انتاب احلبيب املصطفى عند غياب الوحي -

 .ارتكب ذنبا أو إمثا فغاب الوحي عنه
 العدلإذن قصة بدأ الوحي هي احلكم 

  :من خالل احلادثة اليت رويناها هوتعريف الوحي الذي فوجئ به حممد صلى اهلل عليه وسلم 
لنبأ عن طريق ملك مل يكن له حٌظ يف دفعه إليه وال يف رده صلى اهلل عليه وسلم تلِق من حممد »
 «عنه 

وأنه كان يأتيه  ،من األدلة القاطعة أيضا على نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم.أي ليست مكتسبة
 :الوحي
 .حادثة بدأ الوحي كما شرحت -
وهو جالس على كرسي  ،على شكل آخرامللك الذي رآه رسول اهلل بعد مدة انقطاع الوحي  -

وأخذه اهللع مرة أخرى  ،ويقول له أنت رسول اهلل إىل الناس ،وقد مأل ما بني السماء واألرض
  .دثروين ،عائدا إىل بيته يقول دثروين

 .األدلة أيضا اختالف األسلوب بني القرءان واحلديث من -
ألنه ال يعلم وال يريد أن يأيت  ،كثريا ما كان النيب يسأل يف أمر من أمور الدين فا ال جييب -

مثال  .حىت يأيت الوحي ليجيب عن السائل ،بشيء من عنده ال يعلم أهو مطابق لعلم اهلل أم ال 
 ،عن فتية خرجوا من الدار ومل يعودوا هلم قصة :ته سألوهعندما أراد اليهود اختبار صدق نبو 

ذهبوا إىل الرسول وسألوه األسئلة  .وسألوه عن الروح ،يف األفاق ملك بوسلوه عن رجل جوا
ومضت  ،مل ينزل الوحي بعد يومني ،فرجعوا إليه يف الغد .فقال هلم تعالوا غدا أجيبكم .الثالثة

حىت  .أيام قيل مخسة عشرة يوًما  حىت أخذ املشركني يشمتون برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
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قال الروح وأما عن الروح  .وقصة ذو القرنني إلسكندر ،أنزلت سورة الكهف لتجيب عن الفتية
 م اهلل كلها أدلة أنه كال  .من أمري ريب وقال ال تقلن لشيء إين فاعل ذلك غدا إىل أن يشاء اهلل

ويأيت الوحي  ،أحيانا كان الرسول جيتهد يف بعض األمور حسب ما ميتلكه من علم يف الشريعة -
يا رسول اهلل  :زوجة "أوس بن الصامط" قالت مثال ذلك ملا جاءته امرأة امسها خوله .ليخطئه

حر م ِت قد  ماذا يرتتب عن ذلك ؟ قال الرسول ما أ راِك إالزوجي قال يل أنت مين كظهر أمي 
قال الرسول ما أ راِك إال قد حر م ِت عليه. قالت  قالت يا رسول اهلل لعله ال يريد طالقًا ؟  .عليه

يرجع يفكر النيب ويقول  .وإن ضممتهم إيل  جاعوا،ضاعواإن ضممتهم إليه  ،إن  يل منه صبية
وإذا بآيات تنزل يف  .يفقامت وهي تقول أشكوا إىل اهلل أمر  .ما أ راِك إال قد حر م ِت عليه :هلا

إىل  «واهلل مسيع بصري وتشتكي إىل اهلل قد مسع اهلل قول اليت جتادلك يف زوجها »  :سورة اجملادلة
الذين يظاهرون منكم من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا » :أن قال

  .ودعا زوجها وتال عليه اآليات ،وأرسل إىل املرأة خيربها عن ذلك .إذن الظهار ليس طالقا «
الشرك يف مكة وكلنا يعلم قصة األعمى الذي وقف يستمع لكالم رسول اهلل وهو مع صناديد ــ 

أراد أن يشرتك يف احلديث سأل  ،وهذا الضرير الفقري املسكني .إىل اإلسالموهو يرى رمبا هداهم اهلل 
 .فذهب .أكثرت وسأله مرة ثانية ومل يكثرت منه أي مافلم يصغي إليه ليرتكه فيما بعد  .النيب سؤاالً 

فأنزل اهلل تعاىل سورة كاملة عتابًا لرسول اهلل بشأن هذا اإلنسان " عبد اهلل بن أم مكتوم " سورة 
 ،كله حق وصواب  ،ألمره لنا وحديثه معنا حنن البشر ةالرسول صلى اهلل عليه وسلم بالنسب .عبس

. أما عالقة الرسول مع ربه فاهلل أن خي َِطَئه  « أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول» :وجيب علينا أن نطيعه
من قول اهلل تعاىل يف وتقول السيدة عائشة ما نزلت آية أشد على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  

وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتقي اهلل وإذ تقول للذي أنعم اهلل عليه » :متبناه زيد حق 
وتقول السيدة عائشة لو كان  «نفسك ما اهلل مبديه وختشى الناس واهلل أحق أن ختشاه  وختفي يف

حيث أن البارئ نسخ نظام التبين الذي كان  .خفًيا شيًئا من القرءان ألخفى هذه اآليةتالرسول مس
حىت ينتشر بني الناس أن نظام التبين  ،وأنه بعد طالق زيد من زينب يتزوجها رسول اهلل .يف اجلاهلية

 كيف نقول بعد هذا أن الوحي شعور داخلي ؟؟؟   .ألغيا
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املشهد السابع 
 بعثة املصطفى صلى اهلل عليه وسلممرحلة 

وثيابك فطهر وربك فكرب ر ذيا أيها املدثر قم فأن »:تتابع الوحي إىل أن أنزل عليه قوله تعال
 .بعثته صلى اهلل عليه وسلم على رأس أربعني سنة من حياتهوهكذا بدأت  «...والرجز فاهجر

  :مراحل الدعوة من اآلن فصاعدا هي كالتايل
  .قد استمرت ثالث سنوات :مرحلة الدعوة سرًا

واستمرت إىل هجرة النيب من مكة إىل  ،باللسان فقط بدون جهاد قتايل  مرحلة الدعوة جهرًا:
 .املدينة املنورة

واستمرت املرحلة إىل أن  ،والبادئني بالقتال أو الشرللمعتدين  مع قتال:مرحلة الدعوة جهرا  
 .هي مرحلة دعوة إىل اهلل تعاىل مع مقاتلة املعتدين ،مت صلح احلديبية

 .مع مقاتلة كل من يريد أن يقف يف وجه الدعوة :أنحاء العالممرحلة الدعوة في كل  
 
بدأ  ،عليه وسلم يا أيها املدثر قم فأندر عندما أنزل عليه صلى اهلل :مرحلة الدعوة سرًا -

وكان  .دون أن يعلن دعوته هذه إىل العامة من الناس  ،ويثقون به الذين يثق هبم يدعو سرا قرابته
ومعها  ،أول من دخل اإلسالم يف هذه املرحلة السيدة خدجية زوجة الرسول صلى اهلل عليه وسلم

وسيدنا أبو بكر بن أيب  ،الذي كان موىل رسول اهلل ومتبناه ،وزيد بن حارثة ،علي بن أيب طالب
  ،وسعد بن أيب وقاص وعبد الرمحان بن عوف ،وزبري بن العوام ،وسيدنا عثمان بن عفان ،قحافة

ملا وصل عددهم الثالثني اقرتح عليهم رسول اهلل مكانا  .كلهم من األوائل الذين دخلوا اإلسالم
واملكان هو دار األرقم  ،ويعلمهم أمور اإلسالم وعقائده ،ن القرءانليتلوا عليهم ما يتنزل عليه م

  .ووصل العدد إىل األربعني تقريبا ودامت املرحلة ثالث سنوات ،ابن أيب األرقم
حتليل املشهد 

قال له املوىل عز وجل يا أيها املدثر قم فأنذر األمر عام ليس  ما لحكمة من الدعوة سرا  ؟.1
ويتق أن  ،ولكن أليس من األوىل وإن حممد صلى اهلل عليه وسلم يتق بربه ،مقيد ال بالسر أو باجلهر 

أليس من األوىل أن يدعو إىل اهلل جهرًا ؟ اجلواب على هذا أن ابتداء الرسول  ،ربه سيوفقه مادام نبًيا
 ،هذا املوقف منه صلى اهلل عليه وسلم موقف تشريعي  .ماعدا اهللالدعوة سرًا ليس خوفا على حياته 
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ولو بدأ بتبليغ  .لناسأي مبلغ شرع اهلل سبحانه وتعاىل  ،ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مشرع
بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه  ماضيةعز وجل الدعوة إىل اهلل الفقه أن وة جهرًا لكتب يف كتب الدع

ينبغي أن  ،صلى اهلل عليه وسلموأن الدعاة إىل اهلل الذين خيلفون رسول اهلل  ،إىل يوم القيامة وسلم 
ويف هذا حرٌج   ،سواء يف الضعف أو القوةوال جيوز هلم أن يلجئوا إىل السر  ،جيهروا هبا كما جهر

وحىت يف عهد رسول اهلل ليسوا الناس بعد رسول اهلل متفاوتون يف قوة اإلميان أي املسلمون  .كبري
وهلذا   .أوضاعهم خمتلفة وضع العدو الذي يرتبص هبم متفاوت ،على نفس الثقة من نصر اهلل وتأيده

إن وجدوا أن الظرف  ،يف أسلوب  الدعوةكان من لطف اهلل عز وجل عليهم أن فتح هلم جمال 
 ،فلهم أن يسروا هباوأن اجلهر بالدعوة يوشك أن يؤدي باملسلمني خطري واألخطار حتدق باملسلمني 

وأن اجلهر بالدعوة هو الذي حيقق  ،وإن وجدوا أن الظرف مواِت هلم .الدليل عمل رسول اهلل
وهم يتحدثون عن ومن هنا قرر الفقهاء  .املصلحة الدينية يف حياة املسلمني إًذا ينبغي أن جيهروا

ويسلكون أنه جيب على ثلة من املسلمني أن ينهضوا بواجب الدعوة إىل اهلل الدعوة إىل اهلل عز وجل 
إن كانوا ضعاف سلكوا منهج السر يف الدعوة  ،يف ذلك السبيل الذي تقتضيه املصلحة الدينية

إذا مل حتصل النكاية مبقاتلة من يريدون أن ف»ويقول العز بن عبد السالم  .منطلقه سلوك النيب
يقاتلونا بسبب الدعوة إىل اهلل وجب اإلهنزام ملا يف الثبوت من فوات النفس  مع شفاء صدور الكفار 

 « وإرغام أهل اإلسالم وقد صار ثبوهتم هنا مفسدة حمضة ليس يف طيها مصلحة
وحرمة مقاتلة العدو يف مثل  ،حلالةيف مثل هذه اــ قد يظن البعض أن حكم الشرع بالدعوة سرًا 

علة هذا احلكم  .نقول ال .أهنا رمحة من البارئ لدعاة أي نبعد عن أنفسنا األخطارهذه احلالة 
وإذا  .وأن ال جنعله ضحية خطِئَنااستنادا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو احملافظة على الدين 

إذن  .ففي هذه احلالة مرحًبا بالقتال ال مانع ،سنقتلالدين سيبقى متألقا ولكن حنن  علمنا أن
 .الحظوا الفرق

إذا نظرنا إىل مستواهم وهويتهم  ،.نالحظ أن األوائل الذين دخلوا إىل اإلسالم هؤالء األربعون2
يف حلكمة ؟  ليس فيهم واحد من الصناديد أبًدا ما ،أو عبيد ال ي ؤبه هبم ،جند أن معظمهم فقراء

ويروي لنا املوىل حديث احلقيقة هذا شأن مجيع الرسل الذين جاءوا قبل حممد صلى اهلل عليه وسلم 
هذا كالم  «ما نراك إال بشرا مثلنا وما نراك إال اتبعك الذين هم أراذلنا» :قوم نوح عليه السالم قال

نا القوم الذين كانوا وأورث» :وعن أتباع سيدنا موسى يف قوله تعاىل .الصناديد يف عهد سيدنا نوح
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السبب أن الفقري من الناس الذي ال تكتب له شهرة بني  «يستضعفون مشارق األرض ومغارهبا
ويقتنع باحلق الذي يصغي إليه ما حيجزه عن محله خفيف ال جيد عندما يقتنع بدعوة النيب  ،الناس

إذا عرفوا  ،مملوكني هلل تعاىل عبيد  .. ودعوة الرسل مجيعا أن يعرف الناس هويتهماالستجابة هلذا احلق
كما عرفوا أهنم   ،، أن يعرفوا أهنم عبيد هلل بالسلوك االختياريذلك جعلوا عبوديتهم هلل موضع التنفيذ

ومشاعرهم تتناقض مع  ،هذه الدعوة تصطدم مع كربياء املستكربين .عبيد هلل بالسلوك االضطراري 
بينما الفقري والعبد واملسكني فإن هذه احلقيقة يتقبلها بيسر وسهولة  ،الذي بعث به الرسل واألنبياء

هلذا جند هذه  .وهم أسرع استجابة لنداء اهلل تعاىل .وهي خفيفة احلمل  ،ألهنا متفقة مع مشاعره
ومن املاديني من قال أن هؤالء الضعفاء دخلوا هذا الدين  .الفئة هم طليعة املستجبني لنداء الرسل

ألهنم يقولون بأن الطبقة  .نتقام هلؤالء الصناديد يوما ما ال ألجل نصرة هذا الدينمن أجل اال
، ومن مث ينتهزون .ني اجلشعني وما إىل ذلكالكادحة تكون دائما حاقدة على اإلقطاع والرأس مالي

 .فرصة املبادئ واألخالق والدين وما إىل ذلك ليجعلوا من ذلك سلما ينقضون به على هؤالء الناس
اجلواب على  .مثل ثورة بليوتاريا الكادحني على اإلقطاع .األمرودائما الثورات قامت بسبب هذا 

بعد  ،الواقع أن كل الذين مسعوا كالم حممد صلى اهلل عليه وسلم وأصغوا إىل ندائه  :ذلك هو التايل
وهذا  ،ن بأنه صادق كلهم كانوا مؤمنو   ،نية اليت تتنزل عليهآأن عرفوا من هو وأصغوا إىل اآليات القر 

وصدق فيهم قول إال  أن املستكربون غصوا مبا آمنوا  ،وبني املستضعفنيجامع مشرتك بني املستكربين 
واملستضعفني هم مؤمنون وال جيدون ما  «جحدوا هبا واستيقنتها نفوسهم ظلًما وعلًوا» :اهلل عز وجل

عملوا أن ينفضوا وحياة حممد صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه  .حيملهم على أن خيفوا إمياهنم هذا
 .أيديهم من هذه الدنيا ال متنعهم الوصول إىل اهلل عز وجل

أرسل  ،يف غزوة القادسية الصحايب "ربعي بن عامر" من أبسط جنود "سعد بن أيب وقاص "ــ 
فاوضه يف أمر القتال الذي أن أرسل إلينا ضابطا من عندكم حىت نإليه "رستم" قائد اجليش الفارسي 

فذهب وكان قائد الفرس قد أقام قصرا مزخرف  فأرسل له اجلندي "ربعي بن عامر" ،بيننا وبينكم
وأخذ يتوكأ  ،ما أخذ هبا بل امشأز من ذلك وجعل زج رحمه إىل األرضبأَلأِل  اليت تذهب باألبصار 

 ،فوجد رستم عن ميينه وأناس أمامه راكعني له ،بقوة على البسط حىت ملس مجيع البسط بزج الرمح
ولكن ما رأيت قوًما أسخف  ،وي عقولذكنا نظنكم أصحاب أحالم أي   ":نظر فضحك وقال

وما ظننت فيكم آهلة تعبد وأناس كما نتواسى ونتساوى ظننت أنكم تتواسون وتتساوون   ،منكم



 ملخص فقه السرية

 www.naseemalsham.com موقع نسيم الشام           24
 

وهؤالء الكبار لفت نظره  .الراكعنيهذه الكلمات رأسا قدحت زناد الثورة يف نفوس  . يعبدون"
 .تنزع إليهالقد رمى العريب بكلمة مازال سفهائنا وأراذلنا   :أحدهم إىل الثاين  قال

 .هذا هو السبب أن املستضعفني دائما هم األقرب ملعانقة احلق 
 

املشهد الثامن 
 مرحلة الدعوة جهرًا

حتدث الناس عن الدعوة بني منكر هلا ومستهزئ خالل هده املرحلة أنزل اهلل تعاىل لرسوله آيات 
فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني إن  كفيناك » :يف قوله تعاىليأمره أن يصدع بالدعوة 

واخفض وأنذر عشريتك األقربني » :وخالل تلك األيام أنزل اهلل تعاىل عليه قوله «املستهزئني
فقام املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يصدع بالدعوة انتقلت  .«جناحك ملن اتبعك من املؤمنني

وأخذ ينادي بطون مكة  ،حيث خرج املصطفى ووقف على جبل الصفا ،الدعوة من السر إىل العلن
 ،حممد يدعوا الناس .فجعل الناس يسرعون لالستجابة ،يناديها بأعلى صوهتاوقبائلها قبيلة قبيلة 

ملا اجتمع حوله الناس على  ،س من شأنه ذلك ال بد أن هناك خطر أو شأن جعله يدعوا الناسولي
  :قالاختالف قبائلهم وعشائرهم وفئاهتم 

  :قالوا «تريد أن تغري عليكم أمصدقي أنتمأن خياًل يف بطن هذا الوادي أرأيتم لو أين أخربتكم »
وأخذ خيتصر الدعوة اليت  «يدي عذاب شديدإين نذير لكم بني » :قال «ما جربنا عليك كذبًا»

فأنزل تًبا لك سائر اليوم أهلذا مجعتنا ؟  :فصاح أيب هلب بأعلى صوته .أمره اهلل تعاىل أن يبلغها جهرًا
 «ما أغىن عنه ماله وما كسب سيصلى نارًا ذات هلبتبت يدا أيب هلب وتب » :اهلل تعاىل يف شأنه

 ،بين هاشم ،بين مشس ،و بين مرة بن كعب ،لؤي والنيب بدأ الدعوة بأسرته حيث دعا بين كعب بين
يا بين كعب بن » :قائاًل هلممنفدا أمر البارئ عز وجل وأندر عشريتك األقربني  ،بين عبد املطلب

يا بين عبد املناف أنقدوا  ،يا بين عبد مرة أنقدوا أنفسكم من النار ،لؤي أنقدوا أنفسكم من النار
أنفسكم من النار يا بين عبد املطلب أنقدوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت حممد أنقدي نفسك 

وهكذا استجاب الرسول  «إال رمحا سأصلها مبا أستطيعفإين ال أملك لكم من اهلل شيئا  ،من النار
 .ألمر ربه
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وهي ثرات اآلباء  ،وأهنم مرتبطون بتقاليد ،أهنم اعتذروا بادئ األمر :ردة فعل المشركين
وأنزل اهلل عز وجل هذه اآلية اليت تالها على  .املتمثل يف عبادة األصنام ،واألجداد مند عدة قرون

وإىل الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو   ،وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهلل» :مسامعهم
وجرحهم ألنه تسفيل  ملا مسعوا هذا الكالم اهتاجوا «وال يهتدون ال يعلمون شيًئاكان آباؤهم 

 .آلبائهم وأجدادهم 
 .عندها حتولوا من االعتذار السلمي إىل اإليذاء
حتليل املشهد 

 :مايليال حظنا يف هذا املشهد مفاجأة املشركني بالدعوة اليت أعلنها الرسول حممد وأصدعها 
دعاهم إىل نبذ ما   ،دعاهم إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.املشركني فوجئوا هبذا الذي 1

 :ال حظنا ذلك من أيب هلب وقوله ،اليت ورثوها عن آبائهم وأجدادهم كانوا عليه من عبادة األصنام
نفهم من ذلك أنه مل يكن هناك أي تواطأ  بني املشركني ودعوة تبا لك سائر اليوم أهلذا مجعتنا ؟

 :قالوا .احلاقدون واملدجلون ،الكاذبون املستشرقون ،املرجفونرسول اهلل كما يقول 
يستلما من الدعوة أمٌر اتفق به مع قومه لكي إن  هذا الذي هنض به حممد عليه الصالة والسالم  

وجند هذا يف كتاب "لفانك فلوتينق" امسه السيادة  .السيادة من األعاجم إىل العرب باجلزيرة العربية
على أن أن سيدنا حممد أعلن هذه الدعوة بعد أن اتفق مع صناديد مكة ورؤسائها  ،كتبالعربية  

ورأينا باملقابل موقف أهل مكة يف خمتلف قبائلهم وفئاهتم  .ينقلوا السيادة من األعاجم إىل العرب
 .أهنم فوجئوا هبذا ومل يتوقعوه

 .يف البداية اعتذار فمجاهبة مث إيذاء وقتال ،والوقوف يف وجه هذه الدعوة ،االستنكار واحملاربة .1
ذا اإلعرتاض أو هذه النظرية إذا كان ه ،وكل ما يقال عن حممد وسريته نضعه يف ميزان الرؤية العلمية

 ،أما إذا رأينا أن الوضع التارخيي يرده يرفضه العلم فنحن نرفضه ،أو التصور يؤيده العلم فنحن نؤيده
ورفض عندما وضع حتت  ،كالم هؤالء األجانب مرفوض .لعقل يرفضهومضطرون أن ال نقبله ألن ا

 .جمهر البحث والنظر
وهذا  ،املوىل عز وجل أمر رسوله أن يصدع مبا يؤمر ويعرض عن املشركني وأنه كفاه املستهزئني .2

  .يقتضي منه أن يعلنها أمام القاصي والداين



 ملخص فقه السرية

 www.naseemalsham.com موقع نسيم الشام           26
 

البارئ عز وجل أمر ا لرسول أن  ،والسؤال املطروح ما سبب قوله له وأنذر عشريتك األقربون
أن الدعوة إىل اهلل سواء من الرسول  :احلكمة من ذلك ما يلي .توجه دعوة خاصة لعشريته األقربني

  :هلا ثالث مراحل هيأو عامة الناس 
ومأل الفؤاد  ،ـــ أن يدعو اإلنسان نفسه من تقومي للعقيدة وغرس حقائق اإلسالم  يف الفكر

 ،وتلقى رسول اهلل هذه الدعوة عندما توقف الوحي .مث مراقبة السلوك ،املتوهجةبالعاطفة اإلميانية 
 .عندها حتقق من الدعوة إىل اهلل يف حق نفسه

من مساهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم خاصتك وهذا ما  ،ــ املرحلة الثانية دعوة األسرة واألقربني
 .رسوله أن أنذر  عشريتك األقربني أمر به اهلل عز وجل

  .ــ دعوة الناس بإتباع هذه املراحل يكون التوفيق من اهلل عز وجل
املشركني اعتذروا لرسول اهلل من إتباع هده الدعوة حبجة أهنم ال يستطيعوا ترك التقاليد اليت  .3

قيل هلم تعالوا إىل ما وإذا » :والبارئ عز وجل ناقشهم يف قوله تعاىل ،ورثوها من آبائهم وأجدادهم
وإىل الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم ال يعلمون شيًئا وال  ،أنزل اهلل
دليل هذا الكالم الرباين املوجه للمشركني  .عندها غضبوا من هذا القول على أهنم سفهاء «يهتدون

إن اهلل تعاىل   .واإلسالم حيارب ما يسمى تقاليد وثرات ،على أن اهلل عز وجل حيذر من إتباع التقاليد
رأيته حقا أسلك  ،كرم اإلنسان بالعقل عليه أن يستعمله بوضع كل ما يطلب منه حتت اجملهر

 .ويف اإلسالم ال يوجد ما يسمى تقاليدوإن رأيته ال يتفق مع العقل ضعه وراءك ظهريًا  ،سبيله
يستأنس الناس هبا ألن آباؤهم  موروثة من جيل سابق  أن يرى اإلنسان عادات  والتق ليد

عليك أيها اإلنسان أن حتاكم هذه  .أي الالحقني يقلدون السابقني وهكذا ،وأجدادهم ساروا عليها
كلمة مدسوسة   "تقاليد إسالمية"إذا كلمة  هكذا يريب كتاب اهلل تعاىل عباده  .السلوكات إىل رشدك

 " ثرات اآلباء واألجداد"كذلك كلمة   .وال سلوكاته ،يف معتقداتهال وجود هلا يف قاموس ديننا وال 
لكنه كالقنبلة  ،وإسالمنا حيارب بأمثال هذه الشعارات اليت يعطى هلا هالة من اإلعجاب والتقدير

 .يف حلظة حمددة ينفجر هذا الشعار بالدمار على اإلسالم وحقائقه ،املوقوتة
إن اجليل احلايل تشبع من كلمة احلرية يف وقت من األوقات تشمئز نفسه من كلمة التقاليد 

 ،ديننا حيارب العادات والتقاليد .ومن مث حماربة التقاليد اإلسالمية ألهنا تتناىف مع احلرية والعادات 
ويقول لك أنت أكرم من أن تغمض عينيك وتصفد يديك وتتبع  ،وهذا ما جيعلنا نرفع رأسنا عاليا به
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فكر  ،من كان قبلك دون أن تستبني أن ذلك النهج الذي ورثته من األجيال السابقة حٌق أم باطل
 .ال تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أوالئك كان عنه مسئوال

وآمنت أن هذا القرآن كالم  ،وجوده ووحدانيته وأنت آمنت هبذا اإلله الذي تعلمت منه دالئل
 ،ومل ينهاك إال مبا هو شٌر لك ،إذا أنت آمنت بأن اهلل عز وجل مل يأمرك إال مبا هو خري لك ،اهلل

امسه "قواعد يقول يف مقدمة كتاب له "العز بن عبد السالم"  ورحم اهلل.عرفت ذلك أم مل تعرف
اعلم أنه كلما قرأت يف كتاب اهلل قول "يا أيها الذين آمنوا "أو "يا  ":يقول األنام " مبصاحل األحكام

فإنه لن يأمرك إال  ،أيها الناس" اعلم انه جيب عليك أن تصغي السمع جيًدا إىل ما بعد هذا النداء
  " ولن ينهاك إال عن ما هو شٌر لك  ،مبا فيه خري لك

 
املشهد التاسع 

 اإليذاءمرحلة الدعوة جهرا مع     
نكتفي فيه  اهلل عليه وسلم وللقلة الذين اتبعوهاملشركني لرسول اهلل صلى  إيذاءاحلديث عن 
أن  النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم  » "عبد اهلل بن عمرو بن العاص"ما رواه ــ  :بنماذج من ذلك

الرسول أعداء وإذ "بعقبة بن أيب املعيض" واحد من أشد  ،بالقرب من الكعبةكان يف بيت احلرام 
وجاء أبو بكر رضي اهلل عنه ودفع  ،خينقه نورأى الرسول قد أقبل فشده على ثوبه من رقبته كاد أ

  « أتقتلون رجاًل أن يقول ريب اهلل ؟  :عقبة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائاًل 
"عقبة بن  كان ساجًدا هناك جاء  ،من ذلك أيًضا أن  النيب كثريًا ما جيلس حول الكعبة املشرفةــ 

جرها وألقاها على رأس الرسول من أقدار أيًضا باسال اجلذور أي الكرشة بكل ما فيها  أيب املعيض"
إىل أن جاءت فاطمة رضي اهلل عنها ابنته وألقتها  ،وبقي الرسول صلى اهلل عليه وسلم هكذاالشريفة 

 .جانبا ودعت على من فعل هذا
أن  املصطفى صلى اهلل عليه وسلم بينما يسري يف سكك  رواه"الطرباين" أيًضاــ من ذلك أيًضا ما 

وإذ مبجموعة من املشركني قد تعمدوا مجع األتربة واألوساخ وألقوها عليه من علو عند  ،املكرمةمكة 
ت إحدى ذوأخ ،وعاد إىل البيت والرتاب قد لبسه من الرأس إىل قدمه ،مروره صلى اهلل عليه وسلم

 .ن  اهلل مانٌع أباكِ إف ،فقال هلا رسول اهلل ال تبكي ،بناته تغسل الرتاب من رأسه وهي تبكي



 ملخص فقه السرية

 www.naseemalsham.com موقع نسيم الشام           28
 

حىت مات منهم من مات حتت  ،فقد جترع كل واحد منهم ألوان كثرية ،أما عن إيذاء أصحابه
 واحلديث طويٌل عن .أصاهبم ضنٌك شديٌد يف الواقع .ومرض من مرض وعميا من عمي ،العذاب
وهو من السابقني لإلسالم وسيدته امرأة  ،كان رقيقا" ث"خباب بن األر  :نضرب مثال .هذا كله

وتدعوه  ،وتكوي هبا أطرافًا من جسد اخلبابحتمي قطع احلديد  ،كانت تعذبه كل يوم بالنار  ،مشركة
يقول اخلباب جئت رسول اهلل  .وجتاوزت الشدة لديه ونفد صربه يف يوم من األيام .للعودة إىل الكفر

فقال لرسول أال فأراه اخلباب شيء من جسده مكويًا بالنار  .يوما ووجدته بالكعبة مسنًدا ظهره
 تدعوا لنا ؟ كان الرسول متكًئا 

أحدهم مبشاط من واهلل لكان الذين من قبلكم ليمشط » :وامحر وجهه وقالستوى جالًسا فا
حىت يسري  ،واهلل لينصرن اهلل هذا الدين ،عن دين اهلل شيًئا حديد بني فرخه وقدمه ال يثنيه ذلك

 «ال خياف إال  اهللالراكب من صنعاء إىل حضر موت 
حتليل املشهد 

وثناء اهلل لرسوله يف القرآن  ،ماحلكمة من هذه الظاهرة ؟ حنن ال نشك يف حمبة اهلل تعاىل لرسوله
 .برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمإذن ملاذا ترك اهلل أيدي املشركني تفعل من إيذاء  .مقروء ومعروف

 :اجلواب
أن   ،وعلى عامة الناسوالصاحلني واألولياء  ،وعلى األنبياءهناك قانون عام يسري على الرسل  -

واملطلوب من العبد الذي يعيش فوق هذه األرض أن يعلن عن  ،اإلنسان عبٌد مملوك هلل عز وجل
 ،تمتع بالنعيم املقيم الصايف عن الشوائبتكيف يتم ذلك ؟ لو كنت   .عبوديته هلل عز وجل

املتع املختلفة كلها  ،الطعام من أطيبه ،مستتباألمن  ،األثاث رائع ،داٌر مرتفة ،صحة وافرة
ولكي تتجلى عبودييت هلل  .عندها لن تفوح رائحة عبودية هلل وأنا أمتتع هبذه احلياة الر خية ،موفورة

وينبغي أن تكون هذه  ،أي أكلف بأوامر ونواهي وأنقاد هلا ،ينبغي أن أخضع لسلطان التكليف
ز هنا تفوح رائحة عبودييت هلل عواملشقة عند التطبيق  فيها شيء من اجلهد  والنواهي  األوامر

ومل ا يأتكم نبأ الذين  ،أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة» ويتجلى هذا القانون يف قوله تعاىل  .وجل
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حىت يقول الرسول والذين معه مىت نصر  اهلل أال خلو من قبلكم 

 «إن  نصر اهلل قريب
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هنا ألفت نظركم إىل حقيقة وهي عندما نرى املسلمون وهم يسريون يف طريق الدعوة إىل اهلل 
فإن أصحاب العقول والنظرة الثاقبة يواصلون املسرية إىل إقامة  ،واألذىواآلالم  ،وتصادفهم العقبات

فاعلم أنك تتجاوز الطريق  ،ومبقدار ما جتد يف طريقك من آالم وأنت تصرب عليها .هنج اهلل تعاىل
وهي سنة رب العاملني  ،ألن درجات النصر هي درجات أذى ومتاعب .والعكس صحيح ،إىل الغاية

بال د   ،الرسول صلى اهلل عليه وسلم بشر أصحابه أنه ستفتح هلم مغاليق الدنيا  :والدليل الناطق هلذا
قال إن يدك هذه مل ختلق لتقتل  :ملا أمسك الرسول بيد سراقة وقد جاء ليقتل رسول اهلل ،كسرى 
السؤال ملاذا مل  .وألبسك سواري كسرى ،كيف بك إذا فتح اهلل على املسلمني بالد فارس  ،هبا نبًيا

السبب أن املسلمني مل يكونوا قد دفعوا يشأ البارئ أن تفتح بالد فارس بيد رسول اهلل وهذا شرفه ؟ 
 .يف عهد عمر دفعت األقساط ومن مت جاء النصر .من مثن هذا النصراألقساط اليت ال بد منها 

وأن  ،وقد اشتد به األذى أنه ال يستطيع املصطفى صلى اهلل عليه وسلم لو شاء لدعا ربه  أ( -
والدليل ملا طرد الرسول من  ،ال ستجاب اهلل لهينقده من هؤالء الذين يعادونك ويعادونين 

 .النيب ما أمر .وجاءه ملك اجلبلني وقال له لو شئت أأمرين أن أطبق عليهم اجلبلني ،الطائف
وفضل رسول اهلل أن يشبع يوًما فيحمد اهلل وجيوع يوما فيسأله وكان من دعائه صلى اهلل عليه 

 .«كنيوأمتين مسكيًنا واحشرين يف زمرة املسا  ،اللهم أحييين مسكيًنا» :وسلم
احلكمة الثانية أن رسول اهلل لو دعا ربه أن يبعد عنه األذى فاستجاب اهلل له فإن االستجابة  ب(

ألن الدعاة الذين يأتون من  ،إذا أنظروا اآلن حلب رسول اهلل وعطفه على أمته .تكون خاصة به هو
رىب  .ديتهم لهحىت تظهر قيمة انقيادهم ألوامر اهلل وعبو  ،بعده يتعرضون لقانون اهلل ويناهلم األذى

هو سار على هدا الطريق إىل  ،قائل منهم يقول بفكره أو بلسانه ما بال النيب ما أصابه ما أصابنا 
إذا كان » :والنيب احملب ألمته العطوف عليهم قال .حمفوفًا بعناية اهلل ،ية نفسها آمنا مطمئًنااالغ

إذا كان الدعاة  ،فينبغي أن أكون أوهلم جترًعا هلذا الكأس ،الدعاة من بعدي سيتجرعون كأس الفقر
يف سبيل اهلل عز ألكن أنا أول من يطرد من وطنه  إىل اهلل سيقعون يف مغبة الطرد من أوطاهنم فا

وجل، إذا كان من الدعاة إىل اهلل من بعدي من يناله الضرب والشتم وتسيل الدماء من جسمه فا 
وهكذا جند الدعاة يقولون اآلن إن ما أصابنا من األذى ال يساوي  «ا أول من يصاب هبذانألكن أ

عشر ما أصاب نبينا حممد وما أصابه من الفقر شيء تافه بالنسبة ملا أصاب النيب حممد حيث كانت 
 .متضي الليايل الطويلة وال يستوقد يف بيت رسول اهلل نار لطعام
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أنه  ،صلى اهلل عليه وسلم يتهم على ألسنة اخلراصني والد جالني من أعداء اهلل والرسل الرسولج(
شاء اهلل عز وجل أن تسري حياة  .للملك وبلوغ الرئاسة جيعل من الدعوة اليت اصطنعها سلًما

هذا  إىل  مىت وصل رسول اهلل ،املصطفى مناِقَضًة م َناَقَضًة حادة هلذا الذي يفرتيه أعداء اهلل ورسوله  
عندما وضعت احلرب أوزارها يف صلح  أبًدا العرش الذي حيلم به ؟؟ أعندما هاجر إىل املدينة ؟

  .أم قبيل وفاته ؟ ال وألف ال تويف رسول اهلل ودرعه مرهونة  ،أبًدااحلديبية ؟
كان حيلم   ،للمستعمرة الرومانية مثل الجئ سياسي بالشام  وهو دخل "عدي بن حامت الطائي"

 ،ضاق درًعا ورحل إىل الشام ،لكن عندما جاء رسول اهلل إىل املدينة وآمن أهلها به،دائما بامللك
إن   ،فقال يف نفسه ملاذا ال أذهب إليه وبإمكاين أن أعرفه .والناس هناك يتحدثون عن حممد ورسالته

عدي ذهبت إىل املدينة  يقول .وهذا قبيل وفاة الرسول .وإن كان نبًيا صدقته ،كان ملكا اتبعته
" عدي بن حامت :فقال من الرجل ؟ فقلت .سلمت عليه ،ودخلت املسجد وكان فيها رسول اهلل

قال وحنن يف الطريق وإذ بامرأة عجوز  .ين ومضى يب إىل السوق وبعد ذلك إىل دارهفأخذالطائي" 
مث عمد  .بشأن ملك يقول عدي فقلت يف نفسي واهلل ما هذااستوقفته فوقف هلا طويالً.  ،ضعيفة

قذفها إيل  وجلس هو على  ،فدخلت داره ليس هبا شيء سوى حشيا حمشوة ليف .يب إىل داره
علم عدي أن حممًدا ليس طالب ملك أو جاه أو  .قلت يف نفسي واهلل ما هذا بشأن ملك ،األرض

 .وإمنا هو رسول اهلل حًقا فأمنت به ،غىن
ويتحمل يف سبيل ذلك كل ما يأتيه يف سبيل مرضاة اهلل سبحانه  ،حممد هو رسول ينفد أمر ربه

 وتعاىل
ــ شاء اهلل تعاىل أن تكون املفاوضات لسانًا آخر أن حممد نبًيا مرساًل من قبل اهلل عز وجل إىل 

 قومه.
املشهد العاشر 

 املفاوضاتمرحلة 
واجتمعت قريش ورأت أن هذا األذى ما زاد حممد  ردحا من الزمن فكرت قريش  ــ استمر األذى
 " وغريه قالوا هذاشركني مثل " عتبة بن ربيعةاملالعقالء من  .فتعالوا نفاوضه .إال  تباتًا عند شأنه

دون أن يسفه  ،لنرتكه يكون ملًكا علينا ،فيه مزايا كثرية تعالوا لنسرتضيه قد يكون يريد ماالً الرجل 
  :إليه وقال له جلس امسه " عتبة بن ربيعة "وأرسلوا له شيًخا مسًنا  .فاتفقوا على هذا ،آهلتنا
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فامسع  وفرقت مجعهم،آهلتهم وعبتسفهت آباءهم  ،لقد جئت قومك هبذا الذي جئت به
إن   :قال .فقال له الرسول قل يا أبا الوليد فإين أمسع .منها بعًضاأعرض عليك أمورًا لعلك تقبل 

وإن كنت تريد ملًكا  ،حىت تكون أغنانا نال  اتريد ماال أعطيناك من أمو  ،كنت جئت مبا جئت به
وإن كان هذا الذي  ،وإن كنت تبتغي نساًء زوجناك من أمجل أبكارنا ،ملكناك فال نقطع لك بأمر

فلما انتهى قال أفرغت يا أبا الوليد ؟ قال  .دعونا إليك األطباء لينظر ما بك ،يأتيك مس من جن
 :فقال الرسول .نعم

( ِكَتاٌب ف صَِّلت  آيَات ه  قـ ر آنًا 2( تـَن زِيٌل ِمَن الر مح َِن الر ِحيِم )1حم )بسم اهلل الرمحان الرحيم "» 
ثـَر ه م  فـَه  3َعَربِيًّا لَِقو م  يـَع َلم وَن ) َمع وَن )( َبِشريًا َوَنِذيرًا َفَأع َرَض َأك  ( َوقَال وا قـ ل وبـ َنا يف َأِكن ة  مم ا 4م  اَل َيس 

ع ونَا إِلَي ِه َويف آَذانَِنا َوقـ ٌر َوِمن  بـَي ِنَنا َوبـَي ِنَك ِحَجاٌب فَاع َمل  ِإنـ َنا َعاِمل وَن ) َا أَنَا َبَشٌر ِمثـ ل ك م  5َتد  ( ق ل  ِإمن 
َا ِإهَل ك م  إِلَهٌ  رِِكنَي ) ي وَحى ِإيَل  أمن  تَـغ ِفر وه  َوَوي ٌل لِل م ش  َتِقيم وا إِلَي ِه َواس  واستمر الرسول يتلوا   ( "6َواِحٌد فَاس 

فَِإن  أَع َرض وا فـَق ل  أَن َذر ت ك م   "جوابا ألسئلته إىل أن وصل إىل قوله تعاىل  األيات اليت تتضمن فعالً 
عندها انقض أبا الوليد على رسول اهلل واضًعا يده يف فم الرسول  " َصاِعَقًة ِمث َل َصاِعَقِة َعاد  َومَث ودَ 

فقال الرسول هذا  .دليل خوفه وعلمه أنه ليس كالم بشر " ناشدتك الرمحة أن تصمت "قائاًل له: 
" ورائي أين مسعت قوال ما مسعت  :فقالوا له ما وراءك يا أبا الوليد قال .عاد عتبة إىل قومه .ما لدي

وخلوا بني هذا الرجل  ،واهلل ما هو بالشعر وال بالسحر وال الكهانة يا معشر قريش أطيعوينمبثله قط 
وإن  ،فإن تصبه العرب فقد ك ِفت م وه ،فو اهلل ليكنن لقوله الذي مسعته منه نبٌأ عظيم .وبني ما هو فيه

سحرك يا أبا  :قالوا وكان جواب إخوانه املشركني "يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم 
  .الوليد بكالمه

يروي الطرباين وابن كثري أهنم أرسلوا نفرًا آخر غري عتبة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يغرونه 
 فأجاهبم بنفس اجلواب الذي كان لعتبةمن جديد 

جيب وهو حٌل يست .وتعب د  إهلنا يوًما ،نعبد  إهلك يوًما :ورجعوا إليه مرة أخرى مقرتحني عليه حالً 
فأنزل على  ،يستجيب ملا يأمره به ربه عز وجل ،إليه السياسيون أما رسول اهلل مرسال من قبل ربه

( 2( اَل أَع ب د  َما تـَع ب د وَن )1ق ل  يَا أَيّـَُها ال َكاِفر وَن )» :رسوله هذه اآليات وأمره أن خياطب هبا هؤالء
مت   )( َواَل 3َواَل أَنـ ت م  َعاِبد وَن َما أَع ب د  ) ( َلك م  ِدين ك م  5( َواَل أَنـ ت م  َعاِبد وَن َما أَع ب د  )4أَنَا َعاِبٌد َما َعَبد 

  «(6َويلَ ِديِن )
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 ،الدبلوماسية كما نقول اليومأي باقة لمل ييئسوا عادوا وأرسلوا إليه من زعمائهم املشهورين بال
 :فأجاهبم هذا اجلواب الذي أيئسهم .البشرأن يطمع به اإلنسان من يغرون رسول اهلل بكل ما ميكن 

 ،ما يب ما تظنون ما جئتكم مبا جئتكم به أبغي مااًل وال الشرف فيكم وال السؤدد عليكم»
فبلغت لكم  ،وأمرين أن أكون بشريًا ونذيرًا ،علي ا كتابًا بعثين إليكم رسواًل وأنزل ولكن اهلل عز وجل 

وإن ترفضوا أصرب  ،ك حظكم مين وذلك حظي منكمفإن تؤمنوا فذل ،رسالة ريب ونصحت لكم 
 :فأجابوه جواب املستهزئ املستهرت  .«حلكم اهلل حىت يقضي اهلل بيين وبينكم

وال أقل ماًءا وال  ،أن يف الناس ال يوجد من أضيق بلدافإن مل تقبل ذلك منا فإنك قد علمت  
سل لنا ربك أن يوسع علينا هذه اجلبال وسله أن يفجر لنا ينابيع هنا وهناك  ،أشد  عيًشا من ا

حىت  ،وسل لنا ربك أن يبعث لنا من مات من آبائنا .والعراقحىت تكون أرضنا مثل أرض الشام 
مث سل ربك أن  .ألنه رجل صدوق وليكن منهم " قصي بن كالب " ،بكالمك نستشهد هم

ألن هذا الذي نراه يف حياتك من   .اة الرغيدة وما إىل ذلكواحلي ،يكرمك بالقصور الذهبية
 .يتناقض مع هذا الذي جئتنا به ،البساطة والفقر وما إىل ذلك

 " ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربه هذا " :فقال هلم رسول اهلل
وإننا لن  " إننا قد كشفنا فوجدنا باليمامة رجل امسه الرمحان يعلمك هذا الكالم :وقالوا له  

  .وانتهت املفاوضات هبذا الشكل "نؤمن هبذا الرمحان أبدا
 

حتليل املشهد 
  :نبينهاينبغي أن يتضمن هذا املشهد ثالث دالئل هامة جًدا 

هان بعض الناس منها حممد رسول اهلل ذهناك احتماالت تطوف بكثري من أ :الداللة األولى -
ولعله كان يبحث  .أي يطمح إىل امللكما حقيقته ؟ لعله كان يطمع بكرسي  ما هي هويته ؟

هذه  .لعله يريد أن حييا مرياث أجداده .به عيش املرتفنيعن كنز  مايل ينعم به ويعيش 
بل وهي تطوف اليوم بدهن حمرتيف الغزو الفكري  ،االحتماالت طافت بدهن أوالئك املشركني

ليلبسوا على املسلمني هوية  ،اهلل صلى اهلل عليه وسلميصطنعون هذا يف شخصية رسول 
  .منهم " فاك فلوتينق " و " كليمار "املصطفى صلى اهلل عليه وسلم 
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ربنا عز وجل يا عجب كيف صاغ حياة رسول اهلل وكيف َسيـ َره يف الطريق الذي اختطه اهلل عز  
ون شخصية الرسول حممد صلى اهلل من أجل أن تتقطع ألسنة هؤالء املتخرصني الذين يزيف ،وجل له

 .عليه وسلم
إذا ملاذا عرضوها عليه ؟ ألن  .ــ  املشركني كانوا على علم أن حممد لن يقبل هذه العروض منهم

   .اهلل عز وجل أهلمهم أن يعرضوا كل هذا على رسول اهلل
حممد صلى وكي يعلم الناس إىل يوم القيامة من هو كي تتجلى شخصية املصطفى وتتبني هويته 

 .رسول اهلل مل يكن طالب زعامة أو مال أو نساء .حكمة إالهية غريبة وعجيبة اهلل عليه وسل؟
هذه لباقة من حممد تسامى أثناء املفاوضات  :لعل واحد من هؤالء احملرتفني للغزو الفكري يقول 

رمبا يقول قائل  .يهولكنه فيما بعد وصل إىل هذا الذي تظاهر بزهده ف ،من أجل أن يزدادوا تعلًقا به
؟ حياته السلوكية إىل أن جنيب مىت وصل الرسول إىل شيء من هذا الذي عرضوه عليه  .هذا الكالم

وسنجد من خالل دراستنا لسريته صلى اهلل عليه وسلم   ،مصداق كالمهالتحق بالرفيق األعلى كانت 
 ،وظلت حياته كما دعا ربه .وجيوع يوما فيسأل اهلل ،كما طلب من ربه أن يشبع يوما فيحمد اهلل

  .واحشرين يف زمرة املساكني ،اللهم أحييين مسكيًنا وأمتين مسكيًنا
 .يطرحه بعض املهتمون بالدعوة إىل اهللهي أننا قد جند أنفسنا أمام سؤال   :الداللة الثانية -

وال نشك أنه قد بعث من أجل عقيدة وتشريع  ،ويقول قائل حممد نيب ال نشك يف نبوته
 ،وحنن نعلم أن الناس اليوم والذين حيملون مذاهب يودون فرضها على جمتمعاهتم ،ومبادئ

ما هو الطريق الذي ينبغي أن  .واألحزاب اليت حتمل ألوانا من حياة اقتصادية اجتماعية فكرية
كل الفئات اليت تتبىن   .يسلكوه لفرض مبادَئهم ومذاهبهم وأفكارهم ؟ هو الوصول إىل احلكم

أسلوب معني يف النظام االقتصادي أو االجتماعي يتخذون يف يف احلياة اليوم فلسفة معينة 
 وفلسفاهتم سلم احلكم أفكارهم تطبيق 

وعندما يصل  ،سول اهلل مل يقبل احلكم حيث يتخلى على مبادئههناك من يقول ملاذا سيدنا ر  -
يفرضها عليهم فرضا دون قتال أو مواجهة ؟ وهناك من الدعاة إىل اهلل عز وجل من يسلك هذا 

ويصطبغ  ،يتصورون أن  اإلسالم كي يطبق والشريعة اإلسالمية كي تكون هي احلاكمة .املسلك
هؤالء ميكنهم أن  .ة إىل اهلل أن يتسللوا إىل أماكن احلكمينبغي لدعا ،الناس بالسلوك اإلسالمي

  :اجلواب عن هذا هو .يسألوا ملاذا النيب مل يعمل هكذا وأبواب احلكم فتحت أمامه
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وهو نشر دين بتحقيق الغاية اليت بعث هبا أن  اهلل عز وجل كما أمر رسوله صلى اهلل عليه وسلم 
أي كما تعبد ربه بالغايات تعبده  ،بإتباع الوسيلة املشروعة لذلكاهلل عز وجل يف األرض أمر أيًضا 

فال جيوز أبًدا أن نقول أن املسلمني مكلفني بتطبيق العقيدة اإلسالمية واصطباغ  .إليه أيًضا بالوسائل
أن يقفزوا ميينا مشاال  ،فليتخذوا يف ذلك السبيل الذي يشاءون ال يهم ،املسلمني بالصبغة اإلسالمية

ربنا عز  .هل هذا الكالم يف ميزان الشرع ؟؟ ال ...املهم أسلك طريًق يوصلك إىل الغاية.ايداهنو 
من الدعوة إىل اهلل عز وجل ومن نشر اإلسالم والتعريف  كما تعبدنا أي أمرنا بتحقيق الغايات وجل  

ينبغي أن تكون الوسيلة إليها  ،كما أن  الغاية شريفة  ،تعبدنا أيًضا بالسبل اليت شرعها إىل ذلك ،به
 :أمثلة ذلك ..أيًضا شريفة

إذا   ،واحد من الناس يقول أنا أعيش مع أناس منحرفني  ال حيِلل ون حرما وال يلتزمون بواجب -
إذا املصلحة تقتضي أن أجلس معهم وأن أسكت  ،كشفت نفسي ال أستطيع أن أقوم بشيء

 .ال ؟ هل هذا مقبول عند اهلل  .لي  أن أغض النظرإذا لكي أصل ع ،عن احملرمات اليت يرتكبوهنا
 لو كان هذا جائًز لكان الرسول أوىل هبذا 

هناك من  .يف اجلامعة أو غريه ،لو أن الفتاة يف أوروبا أجربت أن تكشف ما أمر اهلل بسرته -
ونصبغ أوروبا  ،ولكي يكون وجودنا اإلسالمي حاضر ،يقول لكي تكون أنشطتنا حاضرة يف أوروبا

كي تتمكن من أن تنشط   .وال بأس أن تزيل احلجاب ،بصبغة اإلسالم ينبغي أن نتجاوز هذه النقطة
 .مستقبال

ويأيت من  ،مثال آخر امرأة دخلت اإلسالم وزوجها كافر احلكم أن ال تبقى حتت عصمته -
ونغري الوسيلة  ،وتتبعثر األسرة ،يقول املصلحة تقتضي بقاءها مع زوجها ليس هلا مكان تلتجئ إليه

هل أنت تأيت لتصحح كالم رب العاملني ال  .لكن النص صريح وال جيوز ذلك .من أجل هذه الغاية
و لك يف رسول اهلل  .رب العاملني وضعك أمام سلسلة وسائل ينبغي أن تلتزم هبا ،ينبغي لك هذا

 .أسوة حسنة
حيث أفتوا   ،الفقهاملنظمني إليه بعيدين عن  ومعظم ،اجمللس األعلى األورويب املختص للفتوى

  .ومل تقتنع بفتواهم تلك ،وكانت أشد غرية منهم لإلسالم ،المرأة دخلت اإلسالم البقاء مع زوجها
خادًما للهوية لقبل امللك ليجعله  .نقول أيًضا  لو كان هذا جائًز لكان الرسول أوىل هبذا 

 .لكن الرسول مل يفعل ذلك ألن  اهلل تعاىل مل يأذن له بذلك .خادًما للغاية اليت بعث هبا ،اإلسالمية
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حيث أن اهلل عز وجل شرع لنا الغايات وشرع لنا  ،إذن هذا الذي يتصوره بعض املسلمني خطأ
 .ينبغي لنا أن ال ننحرف ال ذات اليمني أو ذات اليسار .للوصول إىل هذه الغايات الوسائل ا أيضً 

 .املشروعة إىل الغاية اليت أمرك هبااحلكمة أن تسلك أقرب الطرق 
مينعونك احلوار إذا رأيت أن الناس الذين تعرفهم بدين اهلل مينعونك من أن تبلغهم رساالت اهلل 

وأنت تستطيع أن تقف يف وجههم احلكمة تقتضي أن تقف يف وجههم  ،مينعونك الدعوة اللسانية 
وقد  ،ألن احلكمة قد تكون قتاالً  ،وإذا ساملت وسكتت فليست حكمة .ولو قتلت يف سبيل ذلك 

الرسول صلى اهلل عليه وسلم  .ما امليزان ؟ هو أقصر الطرق املوصلة للغاية هي احلكمة .تكون املساملة
ا يف مكة كان حكيًما

ً
الذين يرتبصون بالدعوة ويف املدينة عندما قاتل املعتدين  ،عندما كان مسامل

 .كان أيًضا حكيًما  ،اإلسالمية
 .إذا كان مشروًعا .إذا احلكمة أن تلتزم النهج الذي يوصلك إىل الغاية

صحيح يستطيع أن يقودهم إىل الشريعة  .لو كان النيب هيمن عليهم عن طريق امللك والرئاسة -
ولكن هل هذه هي الدعوة اليت بعث هبا رسول اهلل  ؟  صاروا   ،اليت  يشاء والنظام الذي يشاء

هناك كثري من السياسيني يصلون إىل احلكم ويفرضوا على جمتمعاهتم نظام  .كارهني وهم مسلمني
 .معني أخالق معينة

لذلك الداعي إىل اهلل ينبغي أن خياطب العقول  ،لكن اإلسالم ينطلق من القلب مث إىل السلوك
 .وينقادون بعد ذلك باختيارهم ،وبوالقل

يريد النصح  وأعرض عن " عبد اهلل بن أم مكتوم " وهوالرسول يف األسلوب  اجتهدعندما 
وسلم عاتبه ربه عن هذا وأنزل سورة كاملة عتابًا لرسول صلى اهلل عليه  ،والرسول مع صناديد قريش

ات ينبغي أن نسري إليها وال جيوز نفهم من هذا العتاب أن اهلل عز وجل شرع لنا غاي" سورة عبس " 
  .اليت نريد للوصول إليها لنا أن خنرتع الوسائل

كلها   ،ما نالحظه من هذه املطالب اليت طلبها املشركني من رسول اهلل :الداللة الثالثة فيها -
وخاصة عندما طلبوا منه الدعاء جملموعة مطالب ذكرت من  ،نشم منها رائحة اهلزأ والسخرية

والرسول مل يستجب هلم ذلك ألنه علم  .والبارئ عز وجل كان ممكن أن حيقق هذا كله ،قبل
  :وأيده املوىل عز وجل يف ذلك عندما أنزل قوله ،وليسوا صادقنيأهنم ساخرون 
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 فتفجر وعنب خنيل من جنة لك تكون أو ينبوعا األرض من لنا تفجر حىت لك نؤمن لن قالواو »
 أو قبيال واملالئكة باهلل تأيت أو كسفا  علينا زعمت كما  السماء تسقط أو تفجريا خالهلا األهنار
 قل نقرؤه كتابا  علينا تنزل حىت لرقيك نؤمن ولن السماء يف رقىت أو زخرف من بيت لك يكون

هل يعين هذا أن حممد مل جيهز مبعجزات وأن معجزته  « رسوال بشرا إال كنت  هل ريب سبحان
وكان ممكن أن يدعوا  ،نقول ال الرسول حممد جهز ملعجزات ،الوحيدة هي القرءان كما يزعم البعض

  .وأهنا لن تؤمن سواء نفد هذا أم مل ينفد ،لكنه علم أن قريش هتزأ به وتسخر ،ربه ويستجيب
 

    
 

املشهد احلادي عشر 
 حماوالت قتل النيب

وسعوا إىل بين هاشم وبين  ،أمجعوا الرأي على قتله ،عندما مل تنجح املفاوضات يف إقناع النيب
والعصبية عند العرب  ،املطلب يطلبون منهم تسليم حممد لقتله لكن بين هاشم وبين املطلب رفضوا

كيف يسجل التاريخ أن أناس غرباء أخذوا شاب من بين   ،تكاد تكون أشد من عبادة األصنام
أمجع رأيهم على مقاطعة  ،هملا وجدوا ال سبيل إىل قتل .هاشم وبين املطلب فقتلوه على مرأى منهم

وعلقوها داخل الكعبة كتبوا وثيقة فيما بينهم   ،حيثاملسلمني مبن فيهم بنو هاشم وبنو املطلب 
  :تقول الوثيقة

وأن  ،وبنو املطلب وبنو هاشم ،أن يناكحوا املسلمني" أنه ال جيوز ألهل مكة أي املشركني 
وتواثقوا  هنائًيا مقاطعة تؤدي باهلالك "وعليهم أن يقاطعوهم  ،يعطوهم أي سلعة نوأ ،يبايعوهم

والرجل املسلم يذهب يف الصباح ليبتاع طعام  ،وحوصروا يف شعب بين املطلب ، مجيًعا على ذلك 
ألنه كان ممن يؤيد وأبو هلب كان مستثىن من بين املطلب  .هنائياألهله وأوالده فال يتأتى له شيء 

ويدور هذا أيب هلب يف األسواق وإذا رأى مسلما يقول إياكم أن تبيعوا  ،وسلمقتله صلى اهلل عليه 
بقي  .ويعود الرجل مساءا إىل أهله وليس معه شيء وأهله يتدورون من اجلوع ،هلذا غالوا يف الثمن

 ،إبتداًءا من حمرم العام السابع من البعثة إىل العام العاشر ،املسلمني على هذه احلال ثالث سنوات
والرسول ومن معه  ،منهم من مات وجهدوا جهًدا كبريًا حىت أخذوا يأكلون أوراق الشجر مات

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1045#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1045#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1045#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1045#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1045#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1045#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1045#docu
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وأكلتها   ،وبعد ثالث سنوات أرسل اهلل تعاىل لتلك الوثيقة دودة األرضة وهي تأكل الورق ،صابرون
 ويف تلك الفرتة بذات تالوم بعض بين قصي منكلها ومل يبقى منها إال اسم اهلل " بامسك اللهم " 

وحنن  ،وهم عرب مثلنا ،قائلني إىل مىت نبقهم هكذا؟ هذا عار يف حقنا ،قبائل الشرك  يف تلك الفرتة
 ؟؟ نراهم يتدورون جوًعا وأطفاهلم ميوتون  

إن اهلل تعاىل قد بعث األرضة على الوثيقة  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعمه أبو طالب
أربك أنبأك  :فقال أبا طالب .إال  على األجزاء اليت عليها اسم اهللفأكلتها كلها  ،اليت كتبها املشركون

 بذلك ؟ 
  .نعم أنباين ريب :فقال

بالوثيقة  أتوينفقال هلم  ،فذهب أبو طالب للمشركني املقاطعني لرسول صلى اهلل عليه وسلم
إن ابن أخي   :فقال هلم .فجاءوا هبا وهي مطوية ،متومها أنه سي وقع معهم ويدخل معهم يف القطيعة

وإن   ،إن األرضة أكلت معظم أجزاء الوثيقة اليت كتبت ومل يبقى منها إال ما كان من اسم اهلل :قال
 .وإن مل يكن صحيًحا فأنا سأسلمه لكم لتقتلوه ،كان ما قال صحيح فأفيقوا وأهنوا هذه املقاطعة

هؤالء املشركون وإرتأ  وعندئذ   تالوم  .وإذ باألرضة قد أكلتها ،الوثيقةوفتحت هذه  .قالوا قبلنا
منهم " زهري بن أمية " " املطعم بن عدي " " أبو البخرتي بن هشام مخسة منهم إهناء هذه القطيعة 

 .هذه القطيعةوانتهت بذلك  ،" فقام " املطعم بن عدي " إىل الوثيقة فمزقها" و " زمعة بن األسود 
 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابهوهذه صورة ولعلها أشد حالة ابتليا هبا 

حتليل املشهد 
  :هناك دروس وعرب نستنتجها من هذه القطيعة وهي

باهلل عز وجل ويقينهم باهلل وماعنده أن املسلمون الذي صربهم هو إمياهنم  ،هناك من يسأل -
؟ ملاذا خضعوا أيًضا هلذه القطيعة ولكن ما بال بين هاشم وبين املطلب  .خري من الدنيا وما فيها

؟ وهناك رمبا من جاء يقول أن عصبية بين هاشم وبين وصربوا هذا الصرب على هذه الشدة 
أي أن رسول اهلل تعاون يف  ،املطلب كانت تكمن خلف دعوة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

قبائل العرب وما أدل على على السر مع بين هاشم وبين املطلب ليأيت يوم تكون السيادة هلم 
 ما اجلواب ؟   .ذلك بقاؤهم مع املسلمني هناك
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يدرك بكل سهولة سر  ،هو أن كل من عرف العرب يف اجلاهلية وعرف القبائل واحلمية العربية
 ،حيث محيتهم هذه ال تقبل من أحد دخيل أن يأيت ويقتل شابًا منهم على مرأى منهم ،هذا املوقف

 .لدليل أهنم مل يسلموا بقوا على كفرهموا ،من أجل ذلك رفضوا
ما بال هذا عن  .ملدة ثالث سنواتنأيت إىل املسلمون والشدة اليت عانوا منها خالل املقاطعة  -

الذين قالوا أن حممد كان ميثل ثورة يسار ضد اليمني اإلقطاعي املستغل ويقولون ما أدل على 
نقول هلم ما جوابكم عن هذا املوقف الذي  .ذلك الفئة الفقرية اليت أسلمت يف بداية الدعوة

ووصل  ،وكيف ميرض أوالده  ،ويرى الرجل كيف ميوت طفله ،وقفه املسلمون مدة ثالث سنوات
 .هل موقف الثائر يكون على هذا الصرب ،هبم األمر إىل أكل الورق واخلبط نبات ال يؤكل

 .لسنة هؤالء املتخرصنيشاءت حكمة اهلل أن يكون هذا اإلقطاع مع هذه الشدة إسكاتًا أل
حيث أهنم ختلوا عن كل أمواهلم وما ميلكون وذهبوا مع رسول اهلل حيث ذهب بإمياهنم 

 .وعقيدهتم
ويأيت رمبا  من يقول أليس هؤالء الفقراء أصبحوا أغنياء فيما بعد وسيقت إليهم الغنائم من هنا 

ونقول له باهلل عليك واحد  .محون إليهاوهناك وفتحت هلم الدنيا إذن وصلوا إىل الغاية اليت كانوا يط
وعلى تركه ألمواله وعقاراته من أجل  ،من هؤالء الصحابة وهو يصرب على هذا الضنك وهذه القطيعة

هل كان يفعل ذلك ألن لعابه كان يسيل على غنائم كسرى ؟؟ أي أمحق يعلق بدهنه  ،هذه العقيدة
ن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كانوا مثل هذا التصور ؟ واهلل الذي ال إله إال هو لو أ

 ،واهلل ما وصلوا إليها ،يبدلون ما يبدلونه من جهد وجهاد وصرب وم َصابـََرة يف سبيل تلك الغنائم
قال هلم اهلل عز وجل خذوا ما  ،ولكن ملا تساموا عن الدنيا وزخارفها واملشتهيات واملال وما إىل ذلك

 :حيث يقول تعاىلتركتموه يف سبيلي وها أنا ذا أعطيكم هذا الذي فاتكم ومعه األضعاف املضاعفة 
َر ِض َوجَن َعَله م  أَِئم ًة َوجَن َعَله م  ال َوارِِثنيَ  » ِعف وا يف األ  ت ض   .« َون رِيد  َأن من  ن  َعَلى ال ِذيَن اس 

ع عن حطام الدنيا وابتغي وجه اهلل وانظر كيف يستخدم اهلل عز وجل الدنيا وترف   خملًصا هللكن 
  .وكيف جيعلها خادًما لك هذا هو اجلواب على ما يتصورون ،لك

 
املشهد الثاين عشر 
 إىل احلبشة األوىل  اهلجرة    
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 (11)درس 
ولكن ليتجدد األذى الذي امتد من  ،إن إهناء املقاطعة ال تعين أن يسرتيح رسول اهلل واملسلمني 

وملا رأى  .إىل أصحاب رسول اهلل ويصيب رشاشه أيًضا رسول اهلل صلى  اهلل عليه وسلماملشركني 
 .وتضيق على خناق املسلمني بكل أنواعها ،رسول اهلل أن الشدة تزداد على املسلمني

فإن فيها ملًكا ال يظلم فيه أحًدا  ،لو خرجتم إىل أرض احلبشة » :قال رسول اهلل إىل أصحابه
عندها اجته عدد كبري من الصحابة « حىت جيعل اهلل ملا أنتم فيه فرًجا وخمرًجا  ،وإهنا أرض صدق

بنت رسول  وزوجته " رقيةوكان يف مقدمتهم " عثمان بن عفان "  ،مهاجرين سرًا إىل أرض احلبشة
و " مصعب بن عمري " و " عبد الرمحان بن وام " يفة " وزوجته و " الزبري بن العذو " أبو حاهلل " 

علمت قريش  .عوف " ومجع كبري رضي اهلل عنهم حيث وصل عددهم إىل أكثر من مثانني شخص
استخربت فعلمت أهنم يذهبون الجئني إىل أرض  ،باألمر عندما الحظت أن عددهم يتناقص

مرو بن العاص " وكٌل منهما معروف " ع    اهلل بن ربيعة " و  وأرسلوا شخصني مها " عبد .احلبشة
وكلفهما لعمل كل ما  ،وبعضها لنجاشي أيضا ،حلاشية النجاشيومعهم هدايا كثرية  ،بلباقته ودهائه

ووصلوا وبدؤوا بالبطارقة وسلموا إليهم  ،من احلبشة وإعادهتم إىل مكةميلكون إلعادة وطرد املسلمني 
 ،كان هلما ما أرادا ووصال إىل النجاشي  وفعالاهلدايا ليسهلوا هلم دخوهلما إىل امللك "النجاشي " 

ومل يدخلوا يف  ،متردوا على دين آبائهم وأجدادهم ،وأخربوه أن ثلة من السفهاء قد خرجوا من مكة
فاستقدم النجاشي  ، بلدهم ألهنم سيعتون فساًدا يف بلدكفهؤالء ينبغي أن يعودوا إىل ،دينك أيًضا

وتركتم من أجله  ،ما هو هذا الدِّين الذي دخلتم فيه  :فقال هلم .املسلمني ومل يكن قد رآهم بعد
 .ومل تدخلوا أيًضا يف الدِّين الذي أنا عليه ،دين آبائكم وأجدادكم

أيها امللك كن ا قوًما أهل » :له " فقال بامسهم " جعفر بن أيب طالبفاتفق املسلمون أن يتكلم 
ويأكل من ا  ،ونسيء اجلوار ،ونأيت الفواحش ونقطع األرحام ،ونأكل امليتة ،جاهلية نعبد األصنام

 ،وعفتهوصدقه وأمانته حىت بعث اهلل فينا رسواًل آميًنا نعرف نسبه  ،القوي الضعيف فكنا على ذلك
 ،وأداء األمانةوأمرنا بصدق احلديث  ،وخنلع ما كن ا نعبد من األوثان ،لنوحده ونعبدهفدعانا إىل اهلل 

فعاد علينا  .وصدقناه وأمن ا به واتبعناه على ما جاء به من اهلل ،وهنانا عن الفواحشوصلة الرحم 
وا فلما قهرونا وظلموفتنونا عن ديننا لريدونا إىل ما كنا عليه من عبادة األوثان  أقوامنا فأذونا وعذبونا
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ورجونا أن ال  ،خرجنا إىل بالدك واخرتناك على من سواك ورغبنا يف جوارك ،علينا وضيقوا علينا
 «نظلم عندك 

الذي هو غداء  ،الذي أكرم اهلل به عباده فيه "جعفر بن أيب طالب" اإلسالمهذا النص اختصر  
يكره العدل ويكره  ،يكره اإلنسانية ،ال شك أن الذي يكره اإلسالم وحياربه ،لإلنسانية بكل مقوماهتا

 .الرتاحم
فتال عليه آيات  ." إقرؤا يل شيء من هذا الذي تقول أن نبيكم قد أوحى به :فقال هلم امللك

" إن هذا و  الذي جاء به عيسى ليخرج  :ملا مسع اآليات قال ،والنجاشي مسيحي .من سورة مرمي
 من مشكاة واحدة " 

واهلل ال أسلمهم  :" عبد اهلل بن ربيعة " و " عمرو بن العاص " قال الرسولنيمث التفت إىل هذين 
 ،إهنم يقولون عنه قواًل عظيًما ،امسع ما يقولون عن عيسى بن مرمي :عمرو بن العاص :وقال .إليكم

 ،فالتفت النجاشي إىل جعفر وإخوانه .ظًنا منهم أن النجاشي ممن يؤله سيدنا عيسى عليه السالم
جعفر نقول فيه الذي جاءنا  به نبينا حممد صلى اهلل  :قال .ماذا تقولون يف عيسى بن مرمي :قال

أخد النجاشي عود من  .العذراءهو عبد اهلل وروحه وكلمته  ألقاها إىل مرمي البتول   :عليه وسلم
أي واقع عيسى ال يتعدى هذا الوصف الذي  ،األرض وقال واهلل ما عاد عيسى مما قلت هذا العود 

ورد كل اهلدايا ملشركي مكة وطردهم وقال واهلل لن أطرد منهم واحد وليبقوا ما  .أخربه به نبيكم
 ،حىت وصلهم خرب أن املسلمون انتصروا وانتشر اإلسالم ،استمروا مدة من الزمن .طاب هلم البقاء

مكة علموا أن لكن ملا اقرتبوا من  ،د منهم إثر األخرعادوا أىل مكة الواح .واملشركون دالوا للحق
دخلوا  وكل واحد حتت أمان  ،اخلرب غري صحيح واملشركون ما زالوا على ما هم عليه من اإليذاء

أيب سلمه" جبوار" أيب  مثال "عثمان بن مضعون " دخل جبوار "الوليد بن املغرية " ،واحد من املشركني
عليهم  الشرتاطهمإىل عدم جماورهتم  اضطروافيما بعد  لكن .طالب " وهذه من مزايا أهل اجلاهلية

وعادوا إىل العذاب وما   ،أال يدعوا إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،دينهم لشعائرممارستهم شروط منها عدم 
    .كانوا عليه

حتليل املشهد 
وبني  ،أن املسلم إذا وجد أن تناقًضا قد قام بني أمنه املادي ،من هذه اهلجرة :الداللة األولى -

هنا وجب عليه أن يضحي مبا ميلك يف  ،واملعتقد احلق الذي يستمسك به ،املبدأ الذي يدين به
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املسلمون وصل هبم األمر يف مكة أن شعر الرسول أنه رمبا  ،سبيل االستمساك بالعقيدة احلقة
  .ومل يعودوا يستطيعون الصرب على هذا الضري ،يفتنون يف دينهم

فإذا كان  ،وحصن للممتلكات والعقار والوطن ،أن اإلسالم جاء محاية للوطن ،قد يقول قائلــ  
إذن ما الذي استفدته من  ،التمسك باإلسالم يوصلوين إىل هجران الوطن وترك مايل وعقاري

أن  اهلل تعاىل يبتلي عباده  ،اجلواب أن هذا الذي يقوله لنا اإلسالم وقاله الرسول ألصحابه .اإلسالم
وعندها يتبني  .حني يعلنون متسكهم باملعتقد الذي جاءهم من عند اهلل ورأوه واضحا يف كتاب اهلل

فوق كل شيء ومتسكنا ملا هدانا اهلل عز وجل  ويقولون إمياننا باهلل ،صدقهم يف مثل هذا االمتحان
تلك  ،يعيد هلم وطنهم وكل ما فقدوه وخريًا منه ،وعندما يتجلى صدقهم ،إليه أغلى من كل شيء

 :هي سنة رب العاملني والنتيجة هي
أن اهلل عز وجل جعل املبادئ الصحيحة النابعة من العقيدة السليمة هي احلصن لألوطان 

  :حيث قال اهلل عز وجل .اتواملمتلكات والعقار 
َر ِض َوجَن َعَله م  أَِئم ًة َوجَن َعَله م  ال َوارِِثني » ِعف وا يف األ  ت ض   «َون رِيد  َأن من  ن  َعَلى ال ِذيَن اس 
لو كانت مكة دار  :اجلواب هو التايلقد يقول قائل أن هؤالء فروا من الدعوة إىل اهلل عز وجل ــ 

واحلبشة حسب الظاهر دار كفر لكن تبني فيما  .ومكة دار كفر ،اإلشكال واردإسالم لكان هذا 
 .إذا خروج املسلمني إىل احلبشة هو حترك تكتيكي .آنذاكمن مكة بعد أهنا أقرب إىل اإلسالم 

وأحيانا يكون خروج املسلمني من دار اإلسالم واجب إذا رأوا أهنم ال يستطيعون أداء الشعائر 
وبإمكاهنم  وحيرم هلم أن خيرجوا إذا أتيح هلم أن جياهدوا يف سبيل اهلل تعاىل  ،يةاإلسالمية األساس

   .أداء الشعائر
 
 

 (11)درس 
هي موقف النجاشي وشهادته أن هذا الذي مسعه عن سيدنا عيسى ينبثق  :الداللة الثانية -

يدل هذا أن املعتقد الذي جاء به سيدنا عيسى هو  ،وما جاء يف اإلجنيل من مشكاة واحدة
النجاشي كان خملًصا لنصرانيته  .نفسه املعتقد الدي جاء به سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم

أن هذا الذي مسعه وما جاء به  ،دفعه هذا أن يعلن أمام البطارقة ورجال الدين الذين حوله
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ذه أي اهلشة وقال أيًضا ما عدومت ما جاء به عيسى ه ،سيدنا عيسى خيرجان من مشكاة واحدة
 .اليت أخذها من األرض

واألحكام التشريعية ميكن أن جند إختالفًا  ،نفهم من هذا أن العقائد اليت بعث هبا األنبياء واحدة
 .ألنه من رمحة اهلل تعاىل جعلها تسري وفق مصاحل العباد ،بينهم فيها

هل جيوز للمسلمني يف ظرف ما أو يف وقت ما أن  ،ة هامةمسألة فقهي :الداللة الثالثة -
إن دخول املسلمني حتت  ،ال حظوا الفرق بني الوالية واحلمايةيدخلوا يف غري محاية املسلمني ؟ 

أما الرب أي التعايش السلمي  .والية أو محاية غري املسلمني هذا غري جائز يف األوقات العامة
فهذا أجازه  والتعاون بينهم على مستوى البلدة الواحدة أو الظروف االقتصادية أو االجتماعية

ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلكم يف الدين ومل » :اهلل تعاىل بنص واضح من بيانه احملكم
املواالة لغري  ،بني الرب واملواالةما الفرق  «أن تربوهم وتقسطوا إليهم  ،خيرجوكم من دياركم

أما الرب  ،فهذا ال جيوزاملسلمني أن يكون املسلمني يف الطرف األدىن واألخر يف الطرف األعلى 
دون أن يكون املسلمون أتباًعا  ،جبسور من العالقات والتعاون هذا جائز ،فهناك عالقة ندية

  .لغريهم
 .«تقياإال أن تتقوا منهم » :جيوز املواالة يف قوله تعاىل استثنائيةإال يف حاالت 

وملا  ،رأينا يف املشهد أن ثلة من املسلمني رجعوا إىل مكة ظًنا منهم أن املسلمون قد انتصروا
والضرورات تبيح  .اضطرهم الظرف أن يدخلوا يف غري محاية املسلمني  ،وصلوا فوجئوا بغري ذلك

عندها  ،والرسول صلى اهلل عليه وسلم ملا هاجر إىل الطائف ورجع دون أن حيقق هدفه .احملظورات
فاضطر أن يدخل يف جوار  ،انتشر اخلرب يف مكة أنه أراد أن يستعدي أهل الطائف على أهل مكة

أو هذا جائز بشرط أن ال يضطره ذلك إىل تغري أحكام اهلل رجل من مكة هو " الطعم بن عدي " 
  .هلذا جند أن النيب ملا طلب منه "املطعم" أن ال يدعوا إىل اهلل خرج من محايته ،مللةاخلروج عن ا

وهلذا ملا تليا عليه ما قال اهلل كان  ،النجاشي كان نصراين متبعا ملا جاء به عيسى عليه السالم
مات وصح أنه ملا .وأصبح مسلًماوازداد إميانه وآمنا مبحمد صلى اهلل عليه وسلم  ،منه ذلك الرد

  .وصلى عليه صالة الغائب ،النجاشي خرج رسول اهلل وأصحابه إىل املصلى
حيث أن هجرة هؤالء املسلمني إىل احلبشة  ،هذا الذي عرفناه يبني لنا قاعدة رب ضارة نافعة

أنه الثمرة األوىل  ،ولكن عندما نرى إىل املآل جند أهنا خطة ربانية رائعة ،حسب الظاهر شيء ضار
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لكن لو تأملنا  ،قد حتدث فتنة تأيت على األخضر واليابس رمبا .سبيل النتشار اإلسالم باحلبشة 
 .العواقب لنتج منها خري كثري ألهنا خطة ربانية
املشهد الثالث عشر 

 أول وفد إىل رسول اهلل
وفد إىل رسول اهلل صلى اهلل  ،يف غمرة ما كان يعانيه رسول اهلل وأصحابه من العذاب واألذى

جلسوا إىل رسول  ،عليه وسلم وفًدا من خارج مكة بلغ بضٌع وثالثون شخًصا جاؤوا من احلبشة
واستمعوا إىل آيات تليت  ،واكتحلت أعينهم بالنظر إىل احلبيب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم،اهلل

 وفوجئوال حقهم أبا جهل  ، بني املشركنيفانتشر اخلرب .أعلنوا إمياهنم به ،عليهم واقتنعوا به رسوالً 
فاهتاجت مشاعر احلقد بني جوانح أبا جهل  ،أهنم خرجوا مجيعهم مسلمني من جملس رسول اهلل

فلم تطمئن له أرسلكم قومكم لتعلموا خرب هذا الرجل " ما رأينا ركبًا أمحق منكم  :وقال هلم
ا لنا م ،سالم عليكم ال جناهلكم ":قالوا" جمالسكم حىت فارقتم دينكم وصدقتم هذا الذي جاءنا به

، أي مل نقصر على أنفسنا يف البحث عن اخلريأنفسنا خرياً  "  حنن عليه ولكم ما أنتم عليه مل نأل  
  :نزل يف حق هذا الوفد هذا الذي يقوله سبحانه وتعاىل

َناه م  ال ِكَتاَب ِمن  قـَب ِلِه ه م  ِبِه يـ ؤ ِمن ونَ  »  قُّ 52) ال ِذيَن َآتـَيـ  ( َوِإَذا يـ تـ َلى َعَلي ِهم  قَال وا َآَمن ا ِبِه إِن ه  احلَ 
ِلِمنَي ) َسَنِة 53ِمن  َربِـَّنا ِإن ا ك ن ا ِمن  قـَب ِلِه م س  َرء وَن بِاحلَ  ِ مبَا َصبَـر وا َوَيد  َره م  َمر تـَني  ( أ ولَِئَك يـ ؤ تـَو َن َأج 

( َوِإَذا مسَِع وا الل غ َو أَع َرض وا َعن ه  َوقَال وا لََنا أَع َمال َنا َوَلك م  أَع َمال ك م  54ن ِفق وَن )الس يَِّئَة َومم ا َرَزقـ َناه م  يـ  
َاِهِلنيَ  أي ما جاءكم يف اإلجنيل وفيه وصف حممد  من قبله مسلمني « َساَلٌم َعَلي ك م  اَل نـَب َتِغي اجل 

أي مند ذلك  ،وفيه نبأ عن بعثته واليت ستكون خامتة بعثة الرسل واألنبياء ،صلى اهلل عليه وسلم
صلى اهلل  وعززوا إمياهنم مبحمد  ،إلمياهنم باإلجنيل ،مرتني أجرهم هلذا يؤتون  ،الوقت وحنن مؤمنني

 .وما جاء بهعليه وسلم 
 
 

حتليل املشهد 
 :الدالالت من هذا املشهد
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 ،والصعوبات  طريقهم عند التزامهم بأوامر اهلل عز وجل األذىاملسلمني عندما جيدون يف  .1
ال ينبغي أن يفهموا من ذلك أهنم تراجعوا وأن أعداءهم هم الذين  ،واالبتالءات اليت تكتنف حياهتم

حيث كلما وجدوا أمامهم صعوبات وصمدوا أمامها وال  .بل ينبغي أن يفهموا العكس ،تغلبوا
ويظلون جهد استطاعتهم سائرين على النهج الذي شرعه هلم اهلل عز وجل  ،ينكسون على أعقاهبم

وأية ذلك هذه اهلجرة إىل احلبشة حسب  ،وهذه التحديات هي مقياس لتوجههم إىل األمام ،
لكن أنظروا إىل النتائج اليت تدل على العكس  ،أن مبدأ رسول اهلل لن يكتب له النجاحالظاهر 

 .متاًما
وجناحك مبين على شرط  احلق ال بد أن جتد صراًعا يف طريق دعوتك أي وأنت تدعوا إىل
وانتصار الدين منوط  .والتمسك بأوامره وتتويج ذلك بااللتجاء إىل اهلل ،الصدق مع اهلل عز وجل

 .املطلوب منا حنن املسلمون الثبات  " إن حنن نزلنا الذكرى وإن له حلافظون " :بربه لقوله تعاىل
وهو واقع ينبع من  ،الفنت اليت تعصف باألمة هي نتاج حصاد النفاق واملنافقونولتعلموا أن هذه 

  .ومهما اشتدتإذا كونوا على العهد لن تضركم الفنت مهما ادهلمت  ،داخلنا حنن
" إن الدين عند اهلل اإلسالم  :؟ هو دين واحدهل مها دينان نصرانية وإسالم  :الداللة الثانية .2

آية ذلك هؤالء الذين وفدوا إىل رسول اهلل من  ،هبذا واملنطق يديل هبذاوالكتب السماوية تديل "
َوِإَذا " :قالوا ،حيث قارنوا بني ما جاءهم يف اإلجنيل وما جاء به هذا النيب فوجدوه واحد ،احلبشة

قُّ ِمن  َربِـَّنا ِإن ا ك ن ا ِمن   ِلِمنيَ يـ تـ َلى َعَلي ِهم  قَال وا َآَمن ا بِِه إِن ه  احلَ   .إًذا معتقد واحد " قـَب ِلِه م س 
والشدة اليت ال حتسبنا األذى الذي تراه  :رسالة آتية إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم تقول  .3

أو على أن هذه الدعوة لن جتد  ،دلياًل على أنك لن تنجح يف دعوتكتراها أمام دعوتك إىل اهلل 
وأنت تضرب معولك يف هذا الصخر األصم من أجل  ،إياك أن تظن ،تستنبت فيهاتربة صاحلة 

 ،وما تقوم به هو جهٌد كلفك اهلل به .وها هو النصر جاءك من ما ال تتوقع ،الوصول إىل هدفك
هذه الرسالة اليت  "وإنك ال هتدي من أحببت ولكن اهلل يهدي من يشاء "  ،واجب تعبدين اهلل هبا

فلن يقف هذا  ،مهما كان موقف أهل مكة من املشركني ،جاءت إىل رسول اهلل أتلجت الصدر
  .حائاًل دون نشر هذا الدين على هذه البسيطة
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 (    12درس ) 
املشهد الرابع عشر 

 نعام احلز 
وعمه أبا طالب واملدة  ،هو العام الذي فقد فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زوجته خدجية

بينهما شهرًا وبضعة أيام والسيدة خدجية هي أول من صدقته وأيدته يف وقت الشدة وهي اليت 
وهي الوسيلة اليت تثبته على منهج الدعوة إىل اهلل سبحانه  ،يشكوا إليها وجيد منها سلواه وأنسه

وحرزًا يف أمره وناصرًا له يف أما أبو طالب كان عضًدا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وتعاىل
وفاهتما أحدث أثرًا كبريًا يف قلب رسول اهلل صلى اهلل  ،على الرغم من أنه مل يعلن إسالمه ،دعوته

ألن ذاك  ،وزد على ذلك أنه أصبح ال يستطيع التفوه بكلمة يف سبيل الدعوة إىل اهلل ،عليه وسلم
وحيل بينه وبني الدعوة وحواره مع  ،واشتد عندئذ األذى لرسول اهلل ،الذي كان حيميه مات

 :من صور األذى ،املشركني
أنه بينما كان ميشي يف بعض سكك مكة عمد بعض السفهاء إىل كمية من األقدار واألوساخ 

وراح إىل بيته على هذه احلالة وأخذت إحدى بناته ،واألتربة فألقوها من على سطح على رسول اهلل
يا بنية ال تبكي  ":وقال هلاروعها والرسول هدأ من  ،وهي تبكيتغسل عن رأسه األوساخ واألقدار 

   .ومساه هذا العام بعام احلزنفإن اهلل مانع عباده عين " 
 

حتليل املشهد 
  :ما يلي من دالئل املشهد

وال غرابة هي أوال زوجه سكًنا وهي خري سكن لرسول  ،شدة حب رسول اهلل لزوجه خدجية .1
من الشدة والقسوة وتربد له لغا هذه حيث جيد عندها السلوى ويشكوا إليها ما يرى  ،اهلل

والرسول كان  ،ال شك أن فقدها سيسبب له األسى ،وهي وزير صدق له على إسالمه ،الصعوبات
 : ولقد صح فيما يرويه جابر .وشفافية الوجدان ،والرمحة واخللق الرفيع ،مضرب املثل يف رقة القلب

هل  نتساءل هنا ملا توفيت خدجية حزن عليها رسول اهلل حزنًا شديًدا حىت خشينا عليه "" أنه 
بل هذا احلب الشديد من رسول اهلل لسيدة خدجية رضيا اهلل عنها يزاحم حمبته هلل ؟ اجلواب ال أبًدا 

بد فإن هلا عندما تغرس حمبة اهلل يف قلب الع .هذا احلب هو جدٌع أو أغصان حملبته هلل سبحانه وتعاىل
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كثرية من احلب حيث أن حمبة املؤمن لربه تتفرع عنها أغصان   ،شأن خمتلف عن احملبة لزيد من الناس
إن حمبة اهلل شعور سام  ال يشعر به إال  من  ،ومها خمتلفان .وتلك هي مزية حمبة العبد لرب ،لعباد اهلل

وليس  ،أما حمبة العبد لغري اهلل فلها شأن آخر .به وذاقوا تـ ر ياق هذا احلب أكرمهم اهلل عز وجل
 .بينهما تنافس أو تناقض بشكل من األشكال

حبهم هلل ينسيهم حب أهلهم  و أقارهبم هي أحوال  أنوهناك أحوال تعرتي بعض الصاحلني  -
 .ذلك أن مشاعرهم ال تتحمل املشاعر واملعاين اليت كان يتحملها رسول اهلل ،تأيت ومتر

أنًا وبسلوكه سيدنا رسول اهلل كان مشرًعا أي أنه ينقل لنا أحكام اهلل عز وجل بكالمه وبيانه  -
 .أنًا آخر وحبنا هلل عز وجل ال يتعارض مع حمبة األغيار

        ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا احلب له  ،هو الرتياق الذي ال بديل عنهاحلب يف اجملتمع اإلنساين 
وهو  ،ينبغي أن يكون جذع هذا احلب لواحد هو اهلل عز وجل ،وله فروٌع وأغصان ،جدٌع وجذور

وهو أعظم عظيم يف الكون إذا عوامل  ،وهو احملسن األوحد يف الكون ،مجيل يف الكون   أمجل 
فإن حتقق لك  سر مبشاعرك وأحاسيسك إىل حمبة اهلل ،تقودك إىل حمبة اهلل عز وجل  احلب كلها 

 .جتد أن هذا يقودك إىل حمبة األغيار من زوجة واألوالد وإخوانك وعباد اهلل مجيًعا ذلك 
 ،وكان مينع املشركني من قتله ،له يف طريق دعوته إىل اهللأيب طالب الذي كان له عونًا أما عن  .2

الكثري فاته مل يستطع تبليغ دعوته وناله األذى و وبعد  ،فحق له أن يتأمل لوفاته  ،ومينعهم من إسكاته
وكثريون تساءلوا أمات أبا طالب مشرًكا وهو الذي دافع عن رسول اهلل ومنع ملشركني  .من املشركني

أما من  ،؟ من الناحية القضائية أي الشكلية ال نستطيع أن نقول أن أبا طالب دخل اإلسالمعنه 
 ،وجل مؤمًنا فنحن ال نشك أن أبا طالب لقي ربه عزناحية الديانة أي مآله الذي انتهى إليه 

لكن هناك موانع نفسية شكلية اهلل  ،ودفاعه عن رسول اهلل دفاع من وقر يف قلبه تصديق رسول اهلل
األرضة اليت أكلت  ودليل ذلك عندما سأل رسول اهلل عن ،أعلم حالت دون أن يعلن إسالمه

 .و اهلل أعلم.لأي أن كالم رسول اهلل هو خرب من عند اهلل عز وج  أربك أخربك ؟ :الوثيقة قائال
واستلب منه عمه ما احلكمة أنه استلب من رسول اهلل زوجه وهو أحوج ما يكون إليها ؟  .3

 .ربنا عز وجل حكيم ورمحته تتحقق مبعاين عميقة وخفية مما ندركه حنن وهو أحوج ما يكون إليه ؟
إىل أن انتصر  ،أخيه طريًقا عريًضا لدعوة البنلو أن اهلل عز وجل ترك أبا طالب وفسح ــ 

أن بين املطلب وبنو هاشم خططوا ألنفسهم لينسجوا  اإلسالم جلاء املبطلون اليوم من يقول
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وأبا طالب هو الذي يرسم هذا املخطط البن أخيه إىل آخر ما ألنفسهم مكانة باجلزيرة العربية 
 .هذا جانب .فشاء اهلل أن يتخطف املوت أبا طالب .هنالك
سيأيت من بعده دعاة يسريون  ،اجلانب األخر هو لو أن النيب سار يف هنجه بنفق من احلماية ـــ 

رمبا وسوس الشيطان لبعض منهم أن الرسول  ،وسيتعرضون لكل أنواع األذى حىت القتل ،على هنجه
 .. .وعمه كان حيميه ،سار يف هذا الطريق آمًنا مطمئًنا

لكن النيب أثر أن يالقي كل أصناف األذى  ،أنواع األذى الرسول حممد لو شاء اهلل حلماه من كل
 ."واهلل يعصمك من الناس" :إال القتل حيث قال ،اليت سيالقيها الدعاة من بعده

  .؟ ليس هذا الستمرار حزنه مدة سنةملاذا مسى الرسول هذا العام بعام احلزن  .4
فلما وجد أن أبواب الدعوة أغلقت يف  ،احلزن إمنا كان ألنه مل يعد يستطيع أن يبلغ رساالت ربه

أن حيزن القلب بدون تكلف هذه  .أحزنه ذلكومل يعد يستطيع أن ينفد أمر مواله وخالقه وجهه 
ألنه إعالن عن  ،ويغضب اهلل عز وجل ،أما أن يتكلف احلزن فهذا غري جائز ،رمحة من رب العاملني

 .عدم الرضا عن اهلل عز وجل
 
                     ( 13الدرس ) 

عشرمس املشهد اخلا 
 هجرة املصطفى إىل الطائف

  مل يعد املصطفى بعد وفاة عمه أبا طالب يستطيع الوقوف يف نوادي املشركني لدعوة إىل اهلل
وذهب  ،فكر املصطفى يف الذهاب إىل الطائف يلتمس النصرة والتأيد من قبيلة تقيف ،عز وجل

والطريق غري وخرج عليه الصالة والسالم ماشًيا من مكة إىل الطائف  ،فعالً يصطحبه زيد بن حارثة
وبعد أن وصل واجلهد الذي بدله  ،واألشواك يف أكثر من مثانني كيلو مرتمعبد بني اجلبال واألودية 
 ،ويبني دالئل نبوته ،. جلس إليهم يدعوهم إىل اهلل تعاىل ويعرفهم بنفسهوهو يتأمل خريًا من تقيف

أمل  :واحد يقول له ،فأخذوا يسخرون منه ويسمعونه الكالم السيئ  ،ويتلو عليهم شيء من القرءان
وملا يئس املصطفى  ،.وهكذا كانت أجوبتهم له ألوان من السخرية واإليذاء.جيد ربك نبًيا غريك يرسله

ولكن أيًضا مل يستجبوا  ،طلب منهم أن يكتموا عن قريش خرب وصوله إليهم .له يستجيب   نمن أ
حىت دميت قدما فاجتمعوا عليه يضربونه باحلجارة  ،وأغروا به صبياهنم وسفهاؤهم ،له طلبه هذا
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وكان زيد بن حارثة ِحب  رسول اهلل جَي وب  بنفسه عن رسول اهلل   ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
حىت ش ج  رأس زيد عدة  ،وسلمكي ال تصيب حجارة هؤالء السفهاء رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ورأس رسول اهلل أيًضا إىل أن وصل لبستان " عتبة بن ربيعة " وهو بضاحية من ضواحي  ،شجاج
فجلس إىل ظل شجرة متجًها إىل  ،حىت دخل ذلك البستان توقف عنه هؤالء السفهاء ،الطائف

اللهّم إليك أشكو ضعف قّويت وقّلة »    وغريههبذا الدعاء الذي رواه الطرباين السماء باسطًا كفيه 
حيليت وهواين على الّناس، يا أرحم الرّامحني، أنت رّب املستضعفني، وأنت ريّب، إىل من تكلين؟ إىل 
بعيد  يتجّهمين؟ أم إىل عدوٍّ مّلكته أمري؟ إن مل يكن بك علّي غضب فال أبايل ولكن عافيتك هي 

ظّلمات، وصلح عليه أمر الّدنيا واآلخرة من أن تنزل أوسع يل، أعوذ بنور وجهك اّلذي أشرقت له ال
وهكذا دعا  «يب غضبك أو حيل علّي سخطك، لك العتىب حىّت ترضى، وال حول وال قّوة إاّل بك

ا وحزنًا 
ً
ليس على ما أصابه وإمنا على عدم متكنه من تبليغ رسالة املصطفى وهو يف أشد حاالته أمل

 ،عتبة عندما رأيا الرسول على هذه احلالة دخلتهما رقة على حالهابنا  يف البستان  .اهلل إىل الناس
طلبا منه أن يأخذ قطف عنب ويضعه يف طبق  لصاحب البستان امسه " عداس " نصراين  وأجري

فمضى " عداس " بطبق العنب فوضعه أمام رسول اهلل صلى اهلل عليه  .وميضي به إىل هذا الرجل
واهلل ما مسعت هذه الكلمة من  :فمد الرسول يده وقال " بسم اهلل " فقال عداس ،وقال ك لوسلم 

من نينوة ) هي قرية قرب املوصل  :ومن أي البالد أنت ؟ قال :فقال له رسول اهلل .أهل البلدة قط
 .كان نبًيا مثليوما أدراك بيونس بن مته ؟ قال: :قال " يونس بن مته "من بالد :بالعراق ( قال

 ه يقبلهم.يديه ورجلي و رسولالفأكب عداس على رأس  
      أقام رسول اهلل تلك الليلة هناك سريه إىل مكة وملا وصل إىل" واد النخلة "  وتابع الرسول

فانصرفوا إىل أهلهم مؤمنني  ،اجلن يسمعون قراءته للقرءانفصرف اهلل تعاىل له نفر من  ،يصلي
وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه » :ويف حقهم نزل قوله تعاىلموحدين 

 قالوا يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إىل قومهم منذرين
لئن خابت أمالك  :كأن اهلل تعاىل يقول لهو  «طريق مستقيم مصدقا ملا بني يديه يهدي إىل احلق وإىل

يف هم هؤالء اجلان قد أمنوا بك دون أن تبدل أي جهد فهامن أهل الطائف وطردوك شر طردة 
 .  .سبيل إمياهنم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2399&idto=2399&bk_no=64&ID=2083#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2399&idto=2399&bk_no=64&ID=2083#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2399&idto=2399&bk_no=64&ID=2083#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2399&idto=2399&bk_no=64&ID=2083#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2399&idto=2399&bk_no=64&ID=2083#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2399&idto=2399&bk_no=64&ID=2083#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2399&idto=2399&bk_no=64&ID=2083#docu
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عن وهم قد طردوك ورمبا قد مسعوا  اآلنفقال له زيد كيف ندخل  ،واصل النيب طريقه إىل مكة
وإن اهلل ناصرًا دينه ومظهرًا نبيه يا زيد إن اهلل قد جعل ملا ترى فرًجا وخمرًجا "  :ذهابنا لطائف ؟ قال

خيربه مث إن رسول اهلل ملا وصل إىل مشارف مكة أرسل رجل من " خزاعة " إىل "مطعم بن عدي"  "
  .وبقي عدة أيام  مث خرج من جوارهورضيا بذلك  .أي يف جواره أنه يريد أن يدخل مكة يف محايته 

 
 
 

حتليل املشهد   
  :من العظات والنتائج اليت ميكن استخراجها من املشهد هي

لرساالت ربه من معتقدات وتشريع والتزامات إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعث مبلًغا  .1
 :وطريقة تبليغ ذلك مها طريقتان سلوكية وحنو ذلك

والرسول عليه الصالة والسالم كان يعلم أصحابه  .ــ الثانية السلوك ــ األوىل البيان والكالم 
الرسول أمرنا بالصرب  ،صلوا كما رأيتموين أصلي :مثال قال هلم ببانه القويل وبسلوكهالعبادات املختلفة 

ومل يكتفي الرسول ورابطو واتقوا اهلل لعلكم تفلحون "  اصربوا وصابرو " :ويف حمكم كتابه تعاىل
وإمنا علم أصحابه وإخوانه من بعده كيف يكون الصرب ؟ الرسول حتمل مثل هذا  ،القويل باإلبالغ

قد يقول قائل أن الرسول مل يكن راض  هبذا  ،وطريق التبليغ مليء بالعقبات والشدائد ،األذى وأمثاله
واجلواب هو أن  .األذى الذي حلقه بعد خروجه من الطائف وما أذل على ذلك أنه وقف يشكوا
يعين أن شكوى  ،رسول اهلل يعلمنا أيًضا أن نقف هذا املوقف بعد أن تعاين مثل ما عاىن رسول اهلل

وإمنا هذه عبودية ميارسها رسول اهلل ملواله  ،ما عاد اهللهلل إىل ربه ليس تعبري عن تأففه رسول ا
إذن جيب أن تصرب وتعلن أيضا عجزك وضعفك  ،إظهار الضعف والعجز وهذا واجب أيًضا ،وخالقه

وهكذا وقف رسول اهلل يقول يف  .واصرب وما صربك إال باهلل :وتطلب من اهلل أن يعينك على الصرب
 "ال حول وال قوة إال باهلل "  :نا رسول اهلل الكلمة القدسية وطلب منا تكرارها وهيموعل .دعائه

إن مل يكن بك علّي غضب فال أبايل ) قولهالصرب والشكوى هلل تعاىل يف دعاء رسول اهلل مزيج من 
 (ولكن عافيتك هي أوسع يل
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يف كل موقف من مواقف الشدة اليت عاىن  ،يف كل جالل مجالاللطف الرباين وقاعدة تقول  .2
جند هذا ملا التجأ إىل  ،ما ينسي رسول اهلل تلك الشدةمنها رسول اهلل جند يف داخلها موقف بشرى 

الذي ميثل الرساالت السماوية قبل رسول اهلل  "عداس " وجاءه ذلك الشاب ،بستان ابين ربيعة
كما بينها ورأينا كيف أكب على ودارت حماورة بسيطة بينه وبني سيدنا رسول اهلل   ،ف عنببقط

وكأن رسالة عيسى تعتذر عن  ،وهي رسالة لرسول اهلل كي يثبته بعد الشدة ،رأس رسول اهلل يقبله
عما وعن قطف العنب تعبري أن كل حبة هي مملكة من ممالك اإلسالم تتحقق  ،سفهاء الطائف

 .بدعوتك إىل اهللقريب 
 . ؟اجلان ما خرب هؤالء  ،صرف اهلل تعاىل له نفر من اجلن يسمعون منه كالم اهلل عز وجل .3
 (  14الدرس )

يف  ،هذا ما رواه ابن إسحاق والبخاري ومسلم .اجلان إىل أقوامهم خيربوهنم مبا مسعوا انصرف
ك يلإوإذ صرفنا " :يف قوله :رواية عبد اهلل بن مسعود أن الرسول مل يرى اجلن وإمنا أوحى اهلل تعاىل له

 ..".قالوا يا قومنا إن مسعنا ،إذ يستمعون القرءان فلما قضوا ولو إىل قومهم منذريننفر من اجلن 
وما ورد يف البخاري يدل على أنه  .أما رواية عبد اهلل بن مسعود فتقول أنه مل يرى هؤالء اجلن

 .رآهم وهي األرجح لزيادة الثقة واهلل أعلم
أما عن مجع الصحابة الذين كانوا معه أتناء ذلك رمبا هم من الذين مسعوا مبقدمه فاجتهوا إليه 

وحادثة استماع اجلن لرسول اهلل تكررت قبل اإلسراء واملعراج وبعده  ،بسوق عكاظة يف مشارف مكة
واجلان خليقة موجودة خلقها اهلل تعاىل وحبثوا  .به يف وقت صالة الفجر مع مجع من أصحابهإلتقوا 

وهذا النفر وجدوا رسول اهلل  ،يف األرض ما حدث عندا حال بينهم وبني التجسس خلرب السماء
 ،أدركوا أن هذا الذي حال بينهم وبني اسرتاقهم السمع من السماء  ،واستمعوا إىل تالوته للقرءان

  .ومن يستمع اآلن جيد له شهابًا رصدا 
 املشهد السادس عشر 

 خارقة اإلسراء واملعراج
 هذه املكرمة اليت أكرم اهلل هبا نبيه كانتا يف ليلة واحدة وهي اإلسراء به إىل املسجد األقصى و

وهذه اخلارقة  ،وكان هذا قبل هجرته إىل املدينة املنورة بسنة ونصف ،به إىل السماوات العلى العروج 
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 تثبيتا لفؤاد املصطفى ملا أمل به من وفاة زوجه وعمه وعدم متكنه من حتقيق هدفه من أهل الطائف
  .الدعوة إىل اهلل مثومن 

وأسر به إىل املسجد األقصى وصلى  ،أتيا لرسول اهلل بالرباق وهي دابة فوق احلمار ودون البغل
وبعدها أتى إليه جربيل بإنئني أحدمها لنب واألخر مخر فاختار اللنب فقال  ،هناك ركعتني إماًما لألنبياء

جربيل وبقي وحده  مث ع رج به إىل السماء حىت سدرة املنتهى حيث انفصل عنه  ،له اخرتت الفطرة
وملا كان  .وهناك فرضت الصالة حيث كانت مخسون فأصبحت مخسة  ،حيث تبوأ هذه املكانة

وطفق  ،حتدث رسول اهلل عن هذا الذي حدث له ،د عاد الرسول إىل مضجعهصبيحة اليوم التايل وق
وحتدوه أن يصف هلم  ،املشركون جيمعون بعضهم بعضا يتناقلون هذا اخلرب الطريف وليضحكوا منه

وأخذ  ،فاهلل سبحانه وتعاىل جل  له بيت املقدس ،أطالالً  وكانبيت املقدس وقد ذهبوا إليه من قبل 
الذي حال بينهم  إنه االستكبار،مع كل هذا مل خيضعوا له ومل يؤمنوا به ،يصفه وجييب على أسئلتهم

أتعلم ما يقول  :فذهبوا وقالوا له ،البعض قال ستهتز عقيدة أبا بكر لنذهب إليه وخنربه ،وبينه
إىل السماء العليا  إنه يقول أن أ سر به إىل بيت املقدس وع رج به :قالوا :صاحبك ؟ قال وما يقول

فباؤوا باخلزي بعد أن ظنوا ميكنهم أن يهزوا  .لئن قال ذلك فقد صدق  :فقال هلم .وعاد قبل الفجر
 .عقيدة أبا بكر

 ،يف ذلك الصباح أيًضا جاء جربيل ليعلم الرسول كيفية الصالة من عدد ركعات وأداء وشروط
هذه خالصة اخلارقة اليت أكرم اهلل  ،مند ذلك اليوم شرفنا اهلل عز وجل بأداء الصالة إىل قيام الساعة

 .هبا رسوله
حتليل املشهد   

 وارقاخل بتواتر األنباء الصحيحة عن  رويت لقد ما حقيقة معجزة اإلسراء واملعراج ؟ اجلواب  .1
تزايد املاء بعد أن  ،نبع املاء من بني أصابعه صلى اهلل عليه وسلم منها نبيه حممد اليت أكرم اهلل هبا 

عندما طلب املشركني ذلك فدعا  انشقاق القمر ،عند رجوعه من غزوة تبوكتفل رسول اهلل فيه 
وهناك من أنكر له  ،وغريها كلها حقيقة رويت يف جمموعها متواترةالرسول ربه أن حيقق له هذا األمر 

يني وحىت بعض املسلمني الذين يقدسون الغرب أكثر من نبيهم حممد صلى اهلل عليه ذلك من الغرب
   .وسلم

 ( 15) الدرس 
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هناك من املسلمني من ال يؤمن هبذه اخلوارق اليت أجراها اهلل عز وجل على رسوله شعورًا منه 
ينفض عقله من اإلميان  وهكذا ،وأنه ليس رجل علم ،أنه قد يتهم أنه ال يفقه يف العلم ،بالنقص

حيث أنه متناقض  ،وهو يف احلقيقة متخلف علمًيا لشعوره بالنقص ،وحنو ذلك واملعجزاتبالغيبيات 
مع نفسه من جهة يؤمن بنبوة حممد اليت هي من أجل املعجزات ومن جهة ال يؤمن باخلوارق اليت 

وهو أمٌر  ،واملألوف بني الناس  . نتساءل ما املعجزة ؟ هو أمر خارق للمعروفأكرمه اهلل تعاىل هبا
نسان هو كتلة إلاو  وكل ما يف الكون معجزة  ،نسيب ما هو خارقة اآلن قد يصبح أمرًا عاديا مستقباًل 

 .معجزات متشي يف األرض
وخلق املكونات  ،وإميانك القوي خبالق الكون وأنه قادر على كل شيء ألنه احلكيم العظيم

والعلم هو إدراكك  .وهكذا فإنك ال تناقش املعجزة واخلارقة وهلل يف علمه شؤون ،وأعطاها قانوهنا
ال ميكن لإلنسان أن  .وهي تابعة لقدرة اهلل عز وجل ،للقوانني اليت أرساها اهلل عز وجل يف الكون

وارد ألن تغري النظام ،جيزم على وقوع شيء يف املستقبل وإنا هناك يقني تدرييب نتيجة تكرار التجربة
 .وهو داخل يف قدرة اهلل ومشيئته

يف هذا العام فقد ما موقع الزمن أو التاريخ من حياة رسول اهلل لهذه المكرمة ؟  .2
فكانت  ،وهاجر إىل الطائف ومل ينجح حسب الظاهر يف مهمته وعاد طريًدا ،الرسول زوجه وعمه

من نوع خاص به من بني سلم هذه املكرمة استضافة من اهلل عز وجل لرسوله حممد صلى اهلل عليه و 
 .وأن ما حدث له هي سنة رب العاملني يف األنبياء والرسل ،ليكون ذلك تثبيًتا لفؤاده ،األنبياء مجيًعا

لكي نستبني قداسة هذا املكان  لماذا كانت هذه الرحلة عن طريق بيت المقدس ؟ .3
وأهنم مجيًعا بعثوا لعقيدة  ،ولكي نستبني عالقة الرسل واألنبياء بعضهم مع بعض ،عند اهلل عز وجل

 ،وعن صالة رسول اهلل ببيت املقدس .ودين ورب واحد إىل هذه األسرة اإلنسانيةودعوة واحدة 
وهي محاية  ،وهي رسالة للمسلمني إىل قيام الساعة عن املهمة اليت ينبغي أن حيملوها يف أعناقهم

ي جعله ذور الدين الزنكي " ما ال" ن .هذا املكان املقدس من أيدي العابثني ومن كيد الكائدين
يا عجبا اليوم  .الصلبيني ؟ هي هذه الرسالةخيطط ليل هنار من أجل تطهري بيت املقدس من رجز 

وها حنن نرى األخطار اليت حتدق ببيت املقدس  ،هذه الرسالة مطوية عن األفكار ومنسية
 أين هم قادة املسلمني ؟؟؟؟  .والتحديات اليت متارس
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نسأله تعاىل أن جيعلنا .اليوم هو أن املسلمون معرضون عن رسالة اهلل إليهم األسىواحلزن و  .4
 .والرسالة اليت محلنا اهلل إياها واحلمد هلل رب العاملني ،ننهض بالواجب الذي كلفنا به

 (  16) الدرس 
 ،منها االستنكار الشديد للمشركني ،أسريا برسول اهلل جسدا وروًحا ودالئل ذلك كثرية .5

 ،واملشركون استعظموا األمر إىل درجة اهلزأ والسخرية ،أن يصف هلم بيت املقدس وإخبارهم له
كلها دالئل أهنا مكرمة أكرم اهلل هبا جسده وروحه   ،وطمعوا أن ال يصدقه أبا بكر رضي اهلل عنه

  ""سبحان الذي أسرى بعبده من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى  :وقوله تعاىل.وليست رؤيا
 .وشك يف إميانه ،ما املوجب لتأويل ؟ إن الذي يـ َؤِول  ذلك لوجود ريب قد استقر بني جواحنه

  .وهو يعاين من مرض يف إميانه نسأل اهلل له العفو والعافية
تبس عليه حديث اإلسراء واملعراج الذي ذكر يف الصحيحني حبديث آخر ذكره لهناك من ي .6

كان املصطفى إذا انفلت من صالة الصبح   :اهلجرة يبدأ هكذابعد املصطفى عليه الصالة والسالم 
أما أنا  :يف يوم من األيام سأهلم هذا السؤال مث عاد فقال؟  هل رأى أحٌد منكم رؤيا :قال للمصلني

أنه ع رَِج به إىل السماوات  ،حيكي عليه الصالة والسالم قصة طويلة خالصتها وأخذ .فقد رأيت رؤيا
البارئ عز وجل أرى املصطفى فئات من  .يف النار احلياة الربزخيةوعرضت عليه فئات ممن يتعذبون 

يف الناس من مزج هذا احلديث الذي هو عبارة عن رؤيا حبديث  .الذين يعذبون وكيف يعذبون
وتذرعوا  ،ومن مث من اختذ هذا دلياًل أن حادثة اإلسراء و املعراج مثت بالروح فقط.اإلسراء واملعراج
وحادثة اإلسراء واملعراج كانت  .وهذا كان بعد اهلجرة" ما فارق جسده جسدي "  :حبديث عائشة

  يف مكة قبل اهلجرة
وهو كتاب من أوله إىل أخره إسهاب مطول " معراج ابن عباس " التحذير من كتاب امسه   .7

وهل عرف التأليف  .هل ألف عبد اهلل ابن عباس هذا الكتاب ؟ ال أبدا ،لقصة اإلسراء واملعراج
وإمنا هنالك أناس ألفوا  .وإمنا عرف التأليف يف أواخر العصر األموي ،ال .الصحابة ؟ أصال يف وقت

والكتاب فيه كثري مما يتعارض مع   ولفقوا وتوسعوا وزادوا مث ألصقوا هذا " بعبد اهلل ابن عباس " 
وهناك شخص امسه "لويس عوض " أخرج هذا الكتاب ظنا منه أنه بإمكانه  .وسنة رسولهكتاب اهلل 

العبث بعقول املسلمني والتحدث عن أمور بعيدة عن العلم واملنطق يف هذا الكتاب لكن هيهات أن 
 .يتمكن من ذلك ممن هنض عقله على حقائق اإلسالم املوافقة للعلم
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 (  17) الدرس  
املشهد السابع عشر 

 عرض رسول اهلل نفسه على القبائل وبيعة العقبة األوىل
هاجر إىل الطائف أماًل يف مساندهتم  ،بعدوفاة عم رسول اهلل مل يتمكن الرسول من نشر دعوته

كان   إذن ماذا بقي لرسول اهلل من خيار من أجل نشر دعوته ؟  ،إياه لكنهم أدوه وطردوه شر طردة
عليه الصالة والسالم ينتظر املوسم الذي تأيت فيه القبائل العربية من كل مكان من أجل حج بيت 

وحتني  ،آنذاكوخيتارون له الشهر الذي حيبون حسب ما تقتضيه مصاحلهم بطرق اجلاهلية  ،اهلل احلرام
با هلب كان يسري لكن أ ،الرسول هذا املوسم ليمشي معهم ويسأهلم أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل

وكانوا يردون عليه ردا منكرا ويسيئون إليه ويعرضون عنه  ،أنا سار ويقول ال تصدقوه فإنه صابئوراءه 
" أيها الناس من حيملين منكم إىل  وكان الرسول يقول فيما يقول كما يرويه أمحد واحلاكم وآخرون .

يف سنة من السنوات بينما هو يسري  ،أحدجييبه فال  "فإن قومي منعوين أن أبلغ رساالت ريب  ،قومه
 مر  على قبيلة " بين عامر ابن صعصعة " ويعرض الدعوة اليت أمره اهلل بإبالغها  بني هذه القبائل

 ،قال يف نفسهوأخذ يعرفهم بنفسه ويدعوهم إىل اهلل كان فيهم رجل زعيم امسه " بيحرة بن فراس " 
أي يستثمرنه ويستغله من أجل رفع مكانة له بني  .العربواهلل لو حتالفت مع هذا الرجل ألكلن به 

يكون لنا  اأرأيت إن اتبعناك ونصرك اهلل عز وجل بنا أف :فقال لنيب عليه الصالة والسالم ،العرب
 األمر هلل يضعه حيث يشاء  :فقال الرسول؟  األمر من بعدك

مث يكون األمر من بعد ذلك  ال حاجة لنا إىل أن هنتف حنورنا للعرب يف هذه املغامرة :فقال له
 .لغرينا

 .هذه صورة من اجلهد الذي كان يبدله املصطفى من أجل إبالغ الناس الدعوة إىل اهلل
مر على قبيلة آتية من املدينة  ،وتطوافه بني القبائل ،يف السنة احلادية عشرة من البعثة أثناء املوسم

 :قالواأمن موايل اليهود ؟  :قال .حنن اخلزرج :فسأهلم رسول اهلل من أنتم ؟ فقالوا " اخلزرج "املنورة 
ويتلوا  ،ويدعوهم إىل اهلل ،أخذ يعرفهم على نفسه :أفال جتلسون أكلمكم ؟ جلسوا إليه :فقال .نعم

فنظر بعضهم إىل بعض يقول لتعلمّن إنه النيب الذي حتدثكم به  .عليهم ما قد تنزل من القرءان
أهل املدينة  وواليهود إذا حدثت مشكلة بينهم وبني األوس أو اخلزرج  .فال يسبقنكم إليه ،يهود

لتعلمن إنه حان وقت بعثة نيب آخر الزمان ولسوف نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد  :يهددوهنم ويقولوا
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 ،لئن نصرنا اهلل بك ولسوف ننصرك نصرًا مؤزرا :وقالوا لههلذا آمنوا به صلى اهلل عليه وسلم  .ارمو 
وفد من املدينة املنورة  ،السنة الثانية عشرة من البعثةويف العام الذي يليه  ،ووعدوه املوسم الذي يليه

يف العقبة وتعرفوا على رسول اهلل والتقوا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،اثنا عشرة رجال 
أي  .وبايعهم بيعة النساء ،شيئا من القرءان ومدو إليه أيديهم ليبايعوهوتال عليهم  ،وعرفهم بنفسه

ويقول " عبادة بن الصامت " وكان من هؤالء الذين  .املبايعة على كل مبادئ اإلسالم إال اجلهاد
تعالوا بايعوين على أن ال  :بعد أن آمنا بهقال لنا رسول اهلل  :إىل رسول اهلل يف املوسم يقولوفدوا 

وال تأتوا ببهتان بني وال تقتلوا أوالدكم وال تعصوين يف معروف  ،وال تسرقوا وال تزنواتشركوا باهلل شيئا 
فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب يف الدنيا  ،فأجره على اهللفمن وىف ذلك  ،وأرجلكمأيديكم 

إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه  ،ومن أصاب من ذلك شيئا فسرته هلل فهو إىل اهلل ،فتلك كفارة له
أرسل  ،إىل املدينة املنورة وملا أراد القوم االنصراف .فبايعنه على ذلك عبادة بن الصامتويقول  "

والدعوة إىل اهلل واتفقوا لينوب عن الرسول يف التعريف باإلسالم  " مصعب بن عمري "الرسول معهم 
 .مع الرسول يف العودة يف العام الذي يليه 

 
حتليل املشهد   

 ،قبل تعداد املبادئ من املشهد لنتأمل هذا اجلهد الذي بدله املصطفى صلى اهلل عليه وسلم
ال  تربةوكأنه يـ ع ِمل  يف  ،وكأنه يضرب حبديد بارد ،عشرة سنة والرسول يعاين فيها من الشدائد دىإح

 ،إحدى عشرة سنة ويف كل دقيقة املشركون يرتبصون به وخيططون لقتله ،جدوى منها وال فائدة فيها
وهناية هذا أنه  ،إىل اخليبة اليت فوجئ هبا عند اهلجرة إىل الطائفباإلضافة  ،عليه األذىويشتدون يف 

وهو  ،يواجههم بكلمة ومل يعد يستطيع أن بعد وفاة عمه حيل بينه وبني الدعوة من مشركي مكة 
إذ تفد القبائل من أطراف اجلزيرة ومير حوهلم وكأنه  ،األمر الذي دعاه أن ينتظر كل سنة موسم احلج

  .ومع ذلك مل يلقى استجابة ،يعرض بضاعة الرمحان عليهمدالل 
وقد قال اهلل  ،هنا قد يتساءل الواحد منا هذا الرسول من أفضل خلق اهلل وخري النبيني والرسل

ملاذا أسلمه اهلل عز وجل هلذا الضنك " وإنك لعل خلق عظيم "  عنه كالم يدل على أنه حيبه وجيله
 ،ألنه نيب واهلل تعاىل أعصمه من الناس ووعده بنصر دعوته هلذا كان يغالب الشدائد .وهذه الشدائد

هي سنة  ،؟ اجلوابن هذه الشدائد والسؤال وارد ملاذا اهلل عز وجل مل يكرم نبيه باستجابة الناس بدو 
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حيث أن اهلل عز وجل قضى أن ميارس اإلنسان  ،ولن جتد لسنة اهلل تبديالً  ،رب العاملني يف عباده
على أنه عبًدا هلل بواقعه أن ميارس عبوديته هلل بسلوكه االختياري كما أنه مفطور أي كان 
إال وحقيقة ممارسيت للعبودية هلل تكون  .حىت يكون هناك انسجام بني السلوك والواقع ،االضطراري

وعندما أحتمل الشدائد يف سبيل  ،فأحتمل وأصرببأن يأتيين الضنك من اهلل فأصرب تأتيين املصيبة 
وهذا ينطبق على كل الناس ويف مقدمتهم الرسل  ،عندئذ تفوح عبودييت االختيارية هلل ،مرضاة ريب

على ما يقولون وسبح حبمد ربك  " فاصرب :نها قوله تعاىلوآيات الصرب لرسول اهلل كثرية م ،واألنبياء
أي كن وسيلة إيضاح ملن حولك ومن يأيت من بعدك عن كيفية  "قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 

ويكفينا  .والرسول كلما ازداد حتمال لشدائد كلما دنا للغاية اليت بعث ألجلها .إعالن العبودية هلل
ولنسلك السبيل العريض  ،أال وهو السري على خطاه ،حنن شيء واحد لنكون على هنج املصطفى

" وإنكم ستلقون أثرة من بعدي  :متذكرين قول رسول اهلل لألنصار ،وال نلتفت إىل السبل املتعرجة
 "فاصربوا حىت تلقوين على احلوض 

يا سبحان اهلل رسول اهلل يبدل اجلهد  ،من املدينة املنورة ،فجأة جاءت تباشري النصر من بعيد .1
ملاذا ؟ ها هنا يكمن مظهر من مظاهر لطف اهلل عز يف هذه الرتبة ويأتيه النصر من حيث مل يتوقع 

لي قرب إىل العقول نبوة حممد وبشهادة من اليهود حني كانوا يغرسون يف عقول األوس  ،وجل
الشيء الذي جعلهم  ،وعرفوا هذا من التوراة ،أنه حان وقت بعثة نيب هو آخر النبيني ،واخلزرج

  .يؤمنون به بسرعة كالم اليهود هلم
األوس كانوا مضطرين  ،اليهود كانوا ينفخون يف نار الفتنة ألكثر من مئة وعشرين سنة .2

واليهود  ،ري من اليهود واخلزرج حتالفوا مع بين قنيقاع وبين النض ،لدخول يف حلف مع بين قريظة
جعله اهلل تعاىل سبًبا لتألف قلوب هؤالء فالنيب عليه الصالة والسالم  ،يسلطون بعضهم على بعض

هذه  .واملبايعة بني رسول اهلل وفئة األنصار كانت على أمور عدة كما وضحت يف املشهد .العرب
ناس إال إذا أتبع العقيدة اليت ال من األمم أو مجاعة منالبيعة تتمة اإلسالم فال يكمل إسالم أمة 

 .بالسلوك الذي ينبغي أن يضبط به حياته و من هبا لسانه يؤ 
 املشهد الثامن عشر 

 بيعة العقبة الثانية
 ( 18) الدرس 
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الذي أرسله ملصعب بن عمري " " دخل كثري من أهل املدينة اإلسالم وكان الفضل يف ذلك 
وقد صح أنه كان  ،وقد أبلى بالءًا حسًنا يف دعوته ،إىل اهللداعيا رسول اهلل مع الوفد الذي بايعه 

ليقتل مصعب وما إن يسمع هو حيمل حربته يأتيه الواحد منهم يأيت مجاعة من املشركني يف املدينة و 
فيجلس وهو يستمع  ،شيئا من القرءان الذي يتلوه مصعب حىت يغرس حربته إىل جانبه يف األرض

 .يدخل يف اإلسالمويف آخر اجللسة  ،أمنا مطمئنا
وملا دخل يف  ،وحب الذاتيف جاهليته كان مضرب املثل يف الرتف " مصعب بن عمري " و

وهو الذي  ،من الدنيا إىل اهلل بكل كيانهوأقبل إىل حياة الزهد اإلسالم طوى كل ذلك النعيم 
وملا  .وعليه ثوب ممزق إذا سرتوا أعاله تكشف أدناه والعكس ،استشهد يف غزوة أحد فنظروا إليه

" أسرتوا به أدناه :وقالأخربوا رسول اهلل بكى وتذكر احلالة اليت كان عليها ورحيله إىل اهلل هبذه احلالة 
 واسرتوا رأسه بشيء من اإلخبر أي نبات "

 ،وبينهم امرأتانعندما رجع إىل مكة يف السنة املوالية كان معه بضع وسبعون مسلم من املدينة 
وملا  :يقول كعب بن مالك وكان واحدا منهم ،والتقوا برسول اهلل يف العقبة بعد مضي ثلث الليل

وجتمعوا كلهم بالعقبة وجاء رسول اهلل ومعه  من فرشهم رويدا رويداحان امليقات أخذوا يتسللون 
أي حنن مستعدون أن  ،لنفسك ولربك منا ما أحببت وقالوا له خد يا رسول اهلل .عمه العباس

أبايعكم  :وتكلم رسول اهلل وتال عليهم شيء من القرءان ورغبهم يف اإلسالم وقال .نبايعك مبا تشاء
هذه البيعة الثانية فيها إشارة إىل  ،ساءكم وأبناءكمعلى أن متنعوين على ما متنعون به أنفسكم ون

" والذي بعثك باحلق نبيا وقال  فتكلم " الرباءة بن معروف " من الذين وفدوا من املدينةاجلهاد 
فبايعنا يا رسول اهلل فنحن أهل احل رب وأهل احلربا أي أهل وملنعنك مبا مننع به أ ز رَنا أي أعراضنا 

إن بيننا وبني الرجال عهوًدا وإنا قاطعوها "يقصد  :وقال ابن اهليثم "عن كابرورثناها كابرا السالح 
بل  :وقالفتبسم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  اليهود وإذا انتصرت هل أنت راجع إىل قومك ؟

 .احملىي حمياكم واملمات مماتكمالدم الدم واهلدم اهلدم أنتم مين وأنا منكم 
فاختاروا اثنا عشر من  .يكونون نقباء على بقية املسلمنيأخرجوا إيل  اثنا عشرة منكم  :مث قال

اعتربوا نقباء أي ممثلني لسبعني وكل من يدخل الدين  أنفسهم تسعة من اخلزرج وثالثة من األوس
فقال رجل من  .وال أحد له علم بلقائهم برسول اهلل  .مث قال هلم انفضوا إىل رحالكم ،من بعدهم

نبيا لئن شئت لنميلن على واهلل الذي بعثك باحلق  :امسه " العباس بن عبادة "املسلمني الوافدين 
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ولكن ارجعوا إىل " مل نؤمر بذلك بعد  :فقال هلم رسول اهلل "  أهل هذا الوادي اآلن بسيوفنا
ملا أصبحنا جاء بعض مشركي مكة  ،ورجعنا إىل مضاجعنا" كعب بن مالك " ويقول  "رحالكم 

وتقاتلونا معه وتبايعونه من بيننا " يا معشر اخلزرج قد علمنا أنكم تريدون أن خترجوا صاحبنا قالوا 
هكذا بلغنا وإنه واهلل ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن ينشب احلرب بننا وبينهم على حربنا 

 .ويقول كعب فسكتنا حنن .ما حصل هذا فتصايح املشركني الوافدين من املدينة قالوا أبدا منكم "
" سعد بن عبادة  اثننيلكن يف النهار تتبعوا هذا وعلموا أنه صحيح وحلقوا من عرفوهم وقبضوا على 

أما سعد فقد قبضوا  ،أما املنذر فقد أفلت منهم ،وهم من النقباء اإلثنا عشر" و " املنذر بن عمر " 
وحيك أليس لك  :من أهل مكة وقال له جاء واحد .وأخذوا جيررونه يف سكك مكة ويضربونه ،عليه

أنا كنت أجري " جلبري بن مطعم " و " احلارث بن  :صلة من أهل مكة هنا " فتذكر سعد قال نعم
وجنا  . أمية " جتارمها وأمنع أن يسئ إليهم أحد فنادمها ومسعا وجاءا وأخذاه من بني أيدي املشركني 

 .بنفسه وعادوا إىل املدينة املنورة
شهدحتليل امل     

ما الفارق بني البيعتني ؟ البيعة األوىل كان أبطاهلا اثنا عشرة رجال والثانية أبطاهلا بضع  .1
البيعة األوىل تضمنت كل أحكام اإلسالم إال اجلهاد، أما بيعة العقبة الثانية فقد  ،وسبعني رجال

 .حوت باإلضافة إىل ذلك اجلهاد
وبقي أن  ،أن دخوهلم يف اإلسالم مت بشهادتني الجوابنحن نتساءل لماذا هذه البيعة ؟ .2

بلغ ما أنزل  :اهلل تعاىل قال له .يدخلوا حتت إمامة الرسول باعتباره مبلغ عن اهلل وإمام للمسلمني
ومن هنا نقول أن  .ألنك إمام املسلمني ان أحكم بينهم مبا أنزل اهللو  :مث قال ،ألنك نيب .إليك

دليل أخر هو أن  .دين ودولةالدين الذي بعثه اهلل لنبيه وكانت انطالقته الكربى باملدينة املنورة هو 
وخطابات الرسول إما أن تكون وحي  ،اخللفاء الذين جاءوا من بعد رسول اهلل هم خلفاؤه يف احلكم

 .منه لكونه إمام املسلمنيأو قرارات  ،من اهلل
كما قال لتكن لنا كلمة هنا عن اجلهاد القتايل باعتباره ركن من أركان اإلسالم إىل يوم الدين   .3

وهو الركن الذي حياولون به  إىل يوم القيامة "" هو الركن الذي ترتعد به فرائس أعداء اهلل رسول اهلل 
من أجل أن  ،هلذا هناك تشويه لركن اجلهاد ،أن جيهدوه ويبطلوه وميزقوه إىل ما هنالكبكل جهد 

  .أو اخلوف منه فسموه إرهاب ،يبعثوا يف نفوس املسلمني أنفسهم كراهية اجلهاد
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 :اجلهاد إىل اهلل أنواع سيد هذه األنواع
" ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهلل وعمل صاحلا وقال إنين  :لقوله تعاىلــ الدعوة إىل اهلل باحلوار 

يف مكة  السؤال ملاذا أرجئ القتال إىل اهلجرة إىل املدينة املنورة ؟  .هذا كان يف مكة  "من املسلمني
وال نظام وال جمتمع  ،ال ميلكون وطنا يدافعون عنهكان املسلمني أفراد متناثرين يف جنبات ذلك البلد 

باللطف واحلوار مل يكن إال العقيدة اليت هم مطالبون ببياهنا إذن اجلهاد يكون دفاع عن ماذا ؟
والوعاء الذي  ،ملا هاجروا إىل املدينة واستقر هبم األمر وجدت هلم األرض .واجملادلة باليت هي أحسن

وصار هناك شيء يطمع به .ووجد اجملتمع اإلسالمي والنظام السلطوي ،حيوي املسلمني أي الوطن
هذا .هلذا شرع هلم القتال باملدينة املنورة .وينبغي للمسلمني أن يهبوا دفاعا عن هذا الوجود ،العدو

يدل أن اهلل تعاىل شرع اجلهاد ال جلر الناس إىل اإلسالم جرا وإمنا شرعه لدفاع عن مكتسبات 
وسنجد سلسلة الغزوات ما  .حلماية الدولة اإلسالمية اليت تتألف من أرض وجمتمع ونظام .املسلمني

"   :ا عن اجلهاد ما يلي وهم قسمان من فريق واحد واحلاقدين على اإلسالم قالو  .يدل على هذا
وألنه أراد أن يدخل الناس عنوة  ،األول قالوا أن حممد أعلن اجلهاد ألنه حاقد على اجملتمع اإلنساين

ال حممد مل يكن كذلك بل إنه رجل "القسم الثاين قال  يف دينه بطريق السيف والتهديد بالقتل "
إن  "مسامل وديع ال يقاتل أحدا وال يرفع السيف إال على من هتجم عليه وكثريا ما كان مسامح 

السدج من املسلمني  و ،الثاين القسم تتمة اخلطة ما قاله  ،شدة غضب املسلمني من الفريق األول
وهلذا جتد يف كثري من املسلمني من يلغي اجلهاد وجترأ  .ثاين وحتقق هدف الفريقالالقسم قاموا بتأييد 

 .إىل إلغاء آيات اجلهاد
قوا ر والطغاة مهما تف ،واجلنوب لإذا وجدنا أن املسلمني ي رتبص هبم يف املشرق واملغرب والشما

؟ نركع هلم ونقول ديننا دين  عندها ما الذي جيب على املسلمني .فإهنم ضد املسلمني يتفقون
وجنعل على أن حناور الناس يف أمر العقيدة حنن ربانا إسالمنا أي مغفل يقول هذا الكالم ؟ .مساملة

ويتجهون للقضاء على  ،ولكن إذا وجدنا أناسا خيططون لقتالنا  ،بيننا وبينهم جسور املوازين العلمية
 قول اهلل عز وجل ذننفماذا نصنع ؟  ،أو الديين االجتماعي أو االقتصادي أو احلضاريوجودنا 

إذن اجلهاد ماض إىل  «وال تعتدوا إن اهلل ال حيب املعتدين  ،وقاتلوا يف سبيل اهلل الذين يقاتلونكم»
"وقد تبني  هو خرب والدينونة حملها القلب"ال إكراه يف الدين "وقوله  .يوم القيامة ملن قاتل املسلمني

 الرشد من الغي.
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 (  19) الدرس 
   

 املشهد التاسع عشر 
 إذن رسول اهلل باهلجرة إىل املدينة املنورة      

صلى اهلل عليه وسلم وأناس دخلوا يف أهل مكة املشركون علموا أن هنالك توطأ بني رسول اهلل 
على املسلمني واشتدت مظاهر األذى فتوجس املشركون خيفة من ذلك  ،اإلسالم من أهل املدينة

فجاءوا إىل رسول  ،حىت مل يستطع الكثري منهم البقاء والصرباملوجودين بني ظهراين املشركني يف مكة 
وهي املدينة فمن  " قد أخربت بدار هجرتكمفقال هلم رسول اهلل  .يف اخلروج من مكة اهلل يستأذنوه

الذي  االتفاقالع أهل مكة على وال ننسى حكمة رب العاملني على إط "إليها  أراد اخلروج فليخرج 
املسلمون من مكة إىل حىت يكون هذا بابا يتسرب منه جرى بني رسول اهلل ووفد املدينة املنورة 

للخروج تباعا وفعال بدأ املسلمون يتهيئون وحيزمون أمورهم سرًا  .أي مربر شرعي خلروجهم  ،املدينة
 ،يف سبيل أن يرحلوا بدينهم إىل اهلل عز وجلتاركني العقار واملتاع وكل ما ميلكون إىل املدينة املنورة 

كلهم خرجوا خ فيًة إال واحد أصر أن خيرج   ،وأنزلوهم يف دورهموأهل املدينة استقبلوهم بكل ترحاب 
ومحل عصاه وأقبل إىل بيت اهلل احلرام فطاف  حزم أمره مستعلًنا وهو سيدنا "عمر رضي اهلل عنه " 

ال يرغم اهلل إال هذه املعاطس من أراد أن  " شاهت الوجوه :قائالً سبعا ونظر إىل املشركني بالبيت 
 .ومل يتبعه أحد ،مث تركهم ومضى "فليلقين وراء هذا الوادي أو يرمل زوجته  أو ييتم ولده يثكل أمه 

  .وهكذا تتابع املسلمني يف اهلجرة ومل يبقى إال رسول اهلل وثلة معه
 

حتليل املشهد    
متمثل يف مستمر يف بادئ األمر  كان االبتالء الذي أبتلي به من هاجر من مكة إىل املدينة  .1

وأحيانا ترك أما اآلن ابتالؤهم هو ترك الوطن والعقار  ،صباح مساءاإليذاء الذي يناهلم من املشركني 
لنسأل أنفسنا ما الذي جعل هذا االبتالء سهال سائغًا  .وأع ِظم به من ابتالءجزء من األسرة 

إذا هيمن  .وهو اجلناح الثاين لإلميان بعد اإلميان العقالين ؟ اجلواب هو احلب هلل سبحانه للمسلمني 
ويلني وعندئذ يسهل الصعب  ،والعقار واملال واألقارباحلب على القلب طرد حب اهلل حب الوطن 

لنرى وسارو جبناحي اإلميان العقلي واحلب هلل سبحانه وتعاىل هذا ما فتقدانه ووجده أوالئك  ،احلديد
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الذي اعرتضه املشركني يف الطريق حىت زوجته وقال هلم أترون لو أخذمت كل ذلك  " صهيب الرومي "
" عند التعارض علينا أن نؤثر حمبة اهلل أنظروا إىل قوله تعاىل  .فقالوا نعم وتركوهوتركتموين أهاجر ؟ 

ونسأله تعاىل  "والذين آمنوا أشد حًبا هلل حيبوهنم كحب اهلل ومن الناس من يتخذ من دون اهلل أنداًدا 
 .أن يطهر قلوبنا عن حمبة األغيار

. وعن أهل املدينة وموقفهم عن هؤالء املهاجرين واستقباهلم هلم بكل ترحاب وفتحوا هلم 2
والوالء يف الدين يقوم مقام الوالء  ،وأثرهم على أنفسهم باملال وكل شيء ،قبل البيوتالقلوب 

إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم  ":حيث قال اهلل عز وجلالنسيب بالنسبة للمرياث 
والذين آمنوا ومل يهاجروا ما  وأنفسهم يف سبيل اهلل والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض

إال على قوم  حىت يهاجروا وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصرلكم من واليتهم من شيء 
 سرة نسخ هذا وبقي املرياث بالنسب.حىت أمنت كل األ "بينكم وبينهم ميثاق واهلل مبا تعملون بصري

إذا مل يتأتى ملسلم أن يؤدي . ما حكم اهلجرة ألصحاب رسول اهلل من مكة إىل املدينة ؟ 3
والذي نسخ وطوي هو  .هنا جيب عليه أن يهاجر إىل دار اإلسالم ،يم فيهاوظائفه الدينية يف دار يق

ِإن    )  :هذا من قوله تعاىل .أما بقية أقطار العامل احلكم باقي ،اهلجرة من مكة إىل املدينة بعد الفتح
َعِفنَي يف اأَلر ِض قَال وا َأملَ  َتك ن  ال ِذيَن تـََوف اه م  ال َمالِئَكة  ظَاِلِمي أَنف ِسِهم  قَال وا ِفيَم ك نت م  قَال وا   َتض  ك ن ا م س 

لَِئَك َمأ َواه م  َجَهن م  َوَساَءت  َمِصريًا َعِفنيَ   أَر ض  الل ِه َواِسَعًة فـَتـ َهاِجر وا ِفيَها َفأ و  َتض  ِمَن الرَِّجاِل  ِإال  ال م س 
َتد وَن َسِبياًل  َتِطيع وَن ِحيَلًة َواَل يـَه   ۚ  لََِٰئَك َعَسى الل ه  َأن يـَع ف َو َعنـ ه م  َفأ و  )98( َوالنَِّساِء َوال وِل َداِن اَل َيس 

 ( وََكاَن الل ه  َعف وًّا َغف ورًا
والفقه اإلسالمي واحد وال ميكن لعاقل وعارف بدين اهلل أن يستعيض عن اهلجرة بفقه جديد 

وبدل أن يهاجروا يغريوا يف أحكام  ،يناسب حاله يف املكان الذي مل يتمكن فيه من تطبيق شرع اهلل
  .وليس هناك فقه أقليات وإمنا هناك فقه الضرورات .اهلل عز وجل

صروا فيما بينهم وقد أثىن اهلل عز وجل على أهل املدينة يف أكثر من نتاملسلمني عليهم أن ي. 4
نظام  ولكن التحرك النقاد املسلمني املضطهدين يكون حبكمة و ،موضع وخاصة يف سورة احلشر

  .وضبط وليس عشوائيا
ِإن  ٱل ِذيَن آَمن وا  َوَهاَجر وا  " :يف قوله تعاىل ويف سورة األنفال ما يوضح هذه املسألة واألوطان )

َواهِلِم  َوأَنـ ف ِسِهم  يف َسِبيِل ٱلل ِه َوٱل ِذيَن َءاَووا  و َنَصر و   لَِيآء  بـَع ض  َوٱل ِذيَن  اَوَجاَهد وا  بَِأم  لَٰـَِئَك بـَع ض ه م  أَو  أ و 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=625#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=625#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=625#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=625#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=625#docu
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya98.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya98.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya98.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya98.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya99.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya99.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya99.html
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ينِ  َتنَصر وك م  يف ٱلدِّ ء  َحىت َٰ يـ َهاِجر وا  َوِإِن ٱس   فـََعَلي ك م  آَمن وا  وملَ  يـ َهاِجر وا  َما َلك م  مِّن َوالَيَِتِهم مِّن َشي 
نَـه م  مِّيثَ  َنك م  َوبـَيـ  علينا بنصر املؤمن إن طلب  "اٌق َوٱلل ه  مبَا تـَع َمل وَن َبِصريٌ ٱلن ص ر  ِإال  َعَلىَٰ قـَو م  بـَيـ 

إال أن يكون بيننا وبني املعتدي ميثاق فال ننصره ولو كان الذي طلب  ،النصرمن غري أهل الدار
أما إذا كان املعتدى عليه من .كما هو معمول به اآلن  .العتبارات سياسية ،واهلل أعلم .النصر مؤمن
  ( .ينقض امليثاق وال يعمل بهأهل الدار 

 
  

 املشهد العشرين 
 هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم     

وهو حريص على البقاء  ،ورد يف الصحيح أن أبا بكر وجد أن مكة قد خلت تقريًبا من املسلمني
أرجوا  فإينعلى رسلك :فقال له حبيبنا املصطفى .وجاء يستأذن رسول اهلل يف اهلجرة ،مع رسول اهلل

  أن يؤدن يل
فحبس  .نعم :قال بأيب وأمي وهل ترجوا ذلك ؟ قالوكم استبشر سيدنا أبا بكر هبذا الكالم 

وجد املشركون أن مكة قد خلت  .إذن رسول اهلل باهلجرةسيدنا أبا بكر راحلته بالرعاية منتظرًا ساعة 
 دار الندوة وخططوا لقتل حممد واجتمعوا يف ،تقريًبا من املسلمني فعلمت أن الرسول أكيد الحٌق هبم

خالصة ما اتفقوا عليه أن يأخذوا من كل قبيلة شابًا جلًدا ويرتصدون لرسول  .صلى اهلل عليه وسلم
ويتفرق دمه بني القبائل وال تستطيع قبيلة بين  ،اهلل حني خيرج من داره ويضربونه ضربة رجل واحد

أوحى اهلل تعاىل إىل  حيثواهلل باملرصاد  .هاشم وبين املطلب أن يتأروا هلم واتفقوا على يوم حمدد
جاء الوحي أن يهاجر يف تلك الليلة وأن ال  ،رسوله حول الليلة اليت أمجع فيها املشركون على قتله

 واهلل اهلل وميكر وميكرون خيرجوك أو يقتلوك أو ليثبتوك كفروا  الذين بك ميكر وإذ" : يبيت يف فراشه
  أي ميزق مكرهم حني ميكرون "  املاكرين خري

رأينا رسول  ،يف يوم من األيام وقد اشتد احلر :السيدة عائشة قالتورد يف البخاري فيما ترويه 
يف ساعة مل يكن خيرج فيها رسول اهلل رآه أبا بكر فقال فًدا أيب وأمي ما  اهلل أقبل متقنع أي مثلتم 

فاستأذن رسول اهلل فقال أخرج من عندك فقال هم أهلي ال أحد  جاء به يف هذه الساعة إال أمر
 .فقد أذن يل باهلجرة :غريهم فقال الرسول

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=591&idto=591&bk_no=51&ID=582#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=591&idto=591&bk_no=51&ID=582#docu
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فأسرع أبا بكر لتجهيز الراحلتني وكانت أمساء حاضرة تساعد أباها وأتت بنطاقها وشقته  
اهلل من " علي بن أيب طالب وأمر رسول  .ومسيت بذات النطاقني ،فربطت به جراب األكلقسمني 

سبحان اهلل تناقضات غريبة يرتبصون   .لكي يرد الودائع الكثرية اليت عنده للمشركني ،يتخلف" أن 
لكنها العصبية الرعناء وليس الشك يف وال جيدون أمينا غريه يف مكة يضعون عنده أمناهتم ؟  ،لقتله

 .صدق رسول اهلل ونبوته
 ( 21)الدرس  

  يوم إىل غار أمر أبا بكر ابنه أن يغدوا يف كل  ،أمر ختطيط اهلجرة إىل أبا بكروكل رسول اهلل
ويف نفس الوقت أمر " عامر بن  ،ختطيطا هتم ثور مكان اختبائهما خيربمها عن أخبار املشركني و

وراء أقدام إىل غار ثور ليطعما منها ويعود بعد ذلك  راعي أغنامه أن يغدوا بأغنامه كل يوم فريهة " 
وطلب من رجل من املشركني وهو مسامل وخبري بالطرقات أن  ،عبد اهلل بن أيب بكر " لتمحوها "

 .إىل غار ثور ليدهلما على الطرق اخللفية غري الطريق املعروف بني مكة واملدينةيأيت يف وقت معني 
 .مع رسول اهلل  باتفاقخطة دقيقة وحيطة كاملة 

   يروي "اإلمام أمحد" يف مسنده و"ابن اسحاق "أن والد أبا بكر "أيب قحافة" جاء بعد
ما أرى أبا بكر إال وقد أخذ كل ماله ومل يدع لكما شيء  :وقال ألمساءخروج أبا بكر ورسول اهلل 

ال يا أبتاه فقد ترك لنا شيئا كثريا وقالت فعمدت إىل حجارة وغطيتها بكوة أي منديل  :فقالت
وقد أخذ كل ماله احتياطا  .وقال قد فعل حسناوهو ضرير وظنا أهنا دراهم  .لت ترك لنا هذاوقا

 .لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 ،يف الليلة اليت اتفق فيها املشركني على قتل رسول اهلل أحدق هؤالء الشباب ببيت رسول اهلل

ورسول اهلل أمر علي أن يبيت  ،ارلكي يقتل رسول اهلل جملرد خروجه من الدومعهم سيوفهم ماضية 
الرقاد  ذوخرج رسول اهلل يف أول الليل لكن شاء اهلل أن يأخ .تلك الليلة يف فراشه ويتغطى بردائه

" وجعلنا من بني أيديهم سدا ومن وخرج من بينهم وهو يتلو قوله تعاىل رؤوس هؤالء املشركني مجيًعا 
يف اليوم الثاين  .من الرمال على رؤوسهم وروي أنه وضع شيء خلفهم سدا وهم ال يبصرون "

يف كل سبيل وواد عن ن فانتشروا خارج مكة يبحثون خابت آمال املشركني فيما قد عزموا عليه 
  .رسول اهلل
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وإذ  كان جالًسا مع قبيلة " بين مثلج "أن " سراقة بن جعشم "  وروي أيضا فيما رواه الشيخان 
يقول  ،ما أ راهم إال حممد وصحبهأي أشخاص من بعيد  برجل يأيت يقول لقد رأيت الساعة أسودة

ألن املشركني وعدوا أن من يأيت  ،سراقة علمت أن اخلرب صحيح لكن أردت أن أ ثين عزائم اجلالسني
طئ عزائم يقول سراقة جلست ساعة من الزمن لكي يب .مبحمد حًيا أو ميًتا يعطونه مئة من اإلبل

يقول مث خرجت وأخذت فرسا َجريًا  ،واللحاق برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلماملشركني عن اخلروج 
حىت وصل إىل مقربة من رسول اهلل  ركضو  ،إىل اجلهة اليت أشار إليها ذلك الرجلوعدوت عليه 

 ،إىل رسول اهلل وأخذ يركض بهوركب فرسه مرة أخرى  ،يف الرمال خوإذ بأقدام فرسه تسي ،وأبا بكر
ساخت مرة أخرى أقدام وال يلتفت وأبا بكر يلتفت خائًفا  فسمع رسول اهلل يقرأ القرءان فدنا منه 

فوقفا  ،فنديتهما باألمان .يقول سراقة عندها علمت أنين ممنوع من رسول اهلل ،الفرس يف الرمال
 ،واعتذر إليه ودخل اإلسالم وتشهد بشهادة اإلسالم ،ووصلت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

فقال له رسول اهلل لسنا حباجة إىل  .وطلب من رسول اهلل أن يأمره بأي عمل يقوم به من طعام
أن رسول اهلل أمسك  :وهناك من علماء السرية من أضاف عن الشيخان وقال .شيء لكن َعِمي عنا

هبا نبًيا كيف بك إذا فتح اهلل بالد الفرس وألبسك سواري هذه اليد مل ختلق لتقتل  :بيد سراقة وقال
  .ورجع سراقة إىل مكة مؤمنا خيفي خرب رسول اهلل عن املشركني رضي اهلل عنه كسرى ؟

 .يف اليوم احملدد جاء " عبد اهلل بن األرقط " لرييهما الطرق اخللفية اليت ال يعرفها املشركون
واملشركون حبثوا عن رسول اهلل ووصلوا إىل فم الغار وشكله مائل إن وقف أحدهم جبانبه لرأى ما يف 

وقال يا رسول اهلل لو أن أحدهم رأى عند قدمه  عندئذ أبا بكر ساورته املخاوف واخلشية ،الغار
عمى أبصارهم عن ما واهلل تعاىل أ" " ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما :فقال له رسول اهلل مطمئًنا ،لرآنا

ودل " عبد اهلل بن األرقط " الطريق إىل مكة ووصلوا على األرجح يوم اثنا  .يف الغار فبحثوا مث عادوا
وصل الرسول إىل مكان قباء من ضواحي  ،حيث خرج يوم اثنان ربيع األول ،عشر ربيع األول

أ سس على التقوى من أول يوم " ملسجٌد :ونزل هناك وأسس مسجد حيث قال عنه بيان اهلل ،املدينة
وأهلها خيرجون كل يوم  ،وواصل السري إىل املدينة"  فيه رجاٌل حيبون أن يتطهروا  ،أحق أن تقوم فيه

وأقبل كثري منهم  ،ويوم فرحة ما مثلها فرحةإىل أن رأوه قادًما وكان هلم يوم عيد  ،ينتظرون مقدمه
وقال  ،يرجونه أن ينزل ضيًفا عندهمميسك بزمام الناقة اليت عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

إىل أن وصلت إىل  ،وأخذت تسري ميينا مشاال .أي الناقة دعوها فإهنا مأمورةهلم رسول اهلل مالطفا:  
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وأشار الرسول إىل املنزل اجملاور  ،و أناخت يف ذلك املكان وهي مكان لتجفيف الثمر ،ساحة واسعة
 ،للمكان وقال ها هنا املنزل وهو منزل " أيب أيوب األنصاري " هذا الذي أكرمه اهلل تعاىل دون غريه

رجوت رسول اهلل أن يصعد إىل  :يقول أبا أيوبوبيته غرفتني واحدة باألسفل واألخرى باألعلى 
  .فقبل أبا أيوب .فأىب وقال ذلك أيسر ملن خيشانا وألهل البيت .األعلى
يقول فأخذنا جنفف  ،و حكى أنه كان هلم حب أي جرة كبرية ويف ليلة من الليايل انكسرتـــ 

يقول أبا أيوب فنزلت إىل رسول اهلل أستعطفه  ،منه على رسول اهللاملاء خوفًا من أن يتقاطر شيء 
ويقول من عادتنا أنا وأم ي أبا أيوب أنه يف يوم من األيام أرسلت له طعاًما وحيكــ  .يف الصعود فقبل

ويف يوم رجعت القصعة  ،أيوب عند رجوع القصعة نتسابق إىل أماكن أصابع رسول اهلل بغية الربكة
فلم جند  ،كنت أنا وأم أيوب نتيمم مكان أصابعك  :فقالفصعد إىل رسول اهلل  ،وليس فيها أي أثر

ى ذيعين الثوم فما أردت أن يتألقد مشمت يف الطعام رائحة تلك الشجرة  :فقال .هلا اليوم اليوم أثر 
وصار بيت أبا أيوب حماط بالناس لرؤية رسول اهلل عند  .أما أنتم فكلوا ،الضيوف برائحة الثوم

سلم من قبيلة بين النجار إذا رأينا رسول اهلل صلى اهلل عليه و وكان هناك بنات  ،دخوله أو خروجه
فيدنوا رسول اهلل  .يا حبذا رسول اهلل من جار حنن بنات من بين النجار  :مقبال يقفزنا ويقلنا غناء

 .فيقول واهلل يعلم أن قليب حيبكن .إليهن فيقول أحتببنين ؟ يقلنا نعم
حتليل املشهد    

حيث أن رسول اهلل مل خيرت رفيًقا له يف  ،مكانة أبا بكر عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -
ومن أحبه اهلل  ،وهذا ملكانة أبا بكر عند رب العاملني ورسوله ،هذه الرحلة املتميزة إال أبا بكر

 .ورسوله فإننا حنبه رضي اهلل عنه وأرضاه
يف حني أن  ،وحتدى املشركني رأينا أن سيدنا عمر هاجر مستعلًنا ،لنتأمل يف خطة اهلجرة -

سرا شأن إنسان خائف أن يفشل  رسول اهلل اختذ هذه اخلطط الدقيقة جدا من أجل أن يهاجر
اجلواب سيدنا ملاذا تكون هجرة عمر علنية وهجرة املصطفى باخلفية ما سر يف هذا ؟  .يف هجرته

بلغ أما رسول اهلل فهو م ،وليست حجة لنا ،عمر ليس مشرعا وهجرته هذه حجة على نفسه
إذن هجرة املصطفى  ،اليت ينبغي أن نأخذ أنفسنا هباأي ينقل لنا شرعة اهلل عز وجل اهلل ع شر 

ومجع أن رسول اهلل بعد أن رتب هذه الطريقة الدقيقة  والدليل على هذا ،تعليًما لنا وليس خوفًا
رأيناه بعد ذلك  ،هذه االحتياطات وجعل من العقل والتدبري حصن من أجل جناح هجرته 
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وهذا عند اقرتاب املشركني للغار وقوله لصاحبه ما ظنك باثنني اهلل مضرب املثل لألمن والطمأنينة 
أبا بكر كان خائف والرسول مل  ،وأصبح على مقربة منه  عندما حلقهدليل آخر سراقة  ،ثالثهما

أنه ناجح يف إذن النيب مطلع أن اهلل سيعصمه و  ،يلتفت إليه أبًدا وكان مستمرًا يف تالوته للقرءان
علمنا الرسول أن اإلنسان املتكل على اهلل وأن ال  .وأن اهلل سيفتح له بال فارس والروم ،هجرته

 .عليه أن يتعامل مع األسباب أيًضا ،ضار وال نافع إال اهلل
" ملسجٌد :أقام رسول اهلل أيام بقباء وأسس أول مسجد يف اإلسالم هناك وأثىن على أهله -

 .فيه رجاٌل حيبون أن يتطهروا  " ،من أول يوم أحق أن تقوم فيهأ سس على التقوى 
لنقف يف صورة مقام  ،الرجل واضحةإقامة رسول اهلل ببيت " أبا أيوب األنصاري " ومزية هذا  -

لنالحظ موقف أبا أيوب وزوجه يف تلمس أصابع رسول اهلل يف الطعام  ،النيب عند هذا الرجل
 ،بذلك التربك بأصابع رسول اهلليبتغيان  ،فيأكالن من تلك املواضع الذي يرجع إليهما منه

ولنتأمل أهنما ذات يوم رجعت إليهما القصعة كما هي مل تلمسها أصابع رسول اهلل قط وأقبل أبا 
فلم  ،نبتغي بذلك الربكةكنت أنا وأم أيوب نتيمم مكان أصابعك   :أيوب مسرعا جزعا و قال

أنه ال حرج  ،ها هنا تكمن احلجة .كان اإلقرارفماذا كان موقف رسول اهلل ؟   ،جند اليوم أثر هلا
 .من التربك بآثار رسول اهلل

عندما مات أتى وقد ورد يف الصحيح أيضا أن " عبد اهلل بن أيب بن سلول " رأس املنافقني  ــ 
ابنه " عبد اهلل " وكان مسلما على استحياء لرسول اهلل يطلب منه قميصه أن يكفن به أباه لعله 

فخلع الرسول قميصه وأرسله ليكفن به " عبد اهلل بن أيب  ،يكون شفيًعا له أو خمفًفا له يوم القيامة
 .صحيح باب التربك بآثار رسول اهللوورد يف ال .وأقر مرة أخرى مبدأ التربك واآلن بثوبه  بن سلول " 

حيث ال ميكن لقلب أحب رسول اهلل حًبا  أىن لنا أن نفهم معىن حب رسول اهلل ومعىن التربك بآثاره
ومعاد وهذا يعرب عن منتهى التوحيد هلل عز وجل  ،بتربك بكل آثاره إال  أن جيد نفسه مندفًعاحقيقًيا 

بريقة " برتبة أرضنا  :وإذ كان الرسول يقول كما ورد يف الصحيح .اهلل أن نشم فيه رائحة شرك هلل
 ،فكيف برسول اهلل  ،إذا كان هذا برتبة املدينة املنورة و بريق الصاحلني" بعضنا يشفى مريضنا 

  .واحملجوب عن حمبة رسول اهلل ال يقبل هذا الكالم
 ( 21) الدرس 

     املشهد احلادي و العشرين 
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 دولة إسالمية كيفية إنشاء أول
فإنه رئيس دولة أيًضا والدليل هو مبايعة  ،لرسول صلى اهلل عليه وسلم باإلضافة إىل كونه نبًياا

واألركان  .اآلن وبعد أن استقر مقامه باملدينة املنورة وهي أول دار إسالم .الصحابة له وقبول سلطته
 :ثالث دعائمهبا رسول اهلل هذه الدولة هي  بنااليت 

 .الذي بناه فور وصوله إىل املدينة املنورةاملسجد  -
واألخوة  ،رباطها بني املسلمني املهاجرين واألنصاراألخوة اليت عقد صلى اهلل عليه وسلم  -

 .العامة بني املسلمني
 .الوثيقة أي ما يسمى اآلن الدستور  -

وهي مربد  كان أمام دار أبا أيوب ساحة واسعة حيث استقر مقام النيب :بناء المسجد :أوالً 
قد اختذ هذا املكان لصالة هو واملسلمني " أسعد بن زرارة "  لتجفيف الثمر علم رسول اهلل أن

مها  ،فسأل عن أصحاب هذه الساحة فقيل له ،مسجًدافطلب رسول اهلل أن يبىن يف هذا املكان 
رض وتبىن يف أن تشرتى هذه األاستدعهما الرسول وساومهما  .مل يبلغا سن الرشدغالمان يتيمان 

وابتاعها  .لكن الرسول رفض وأىب إال أن يأخذها بالثمن ،الغالمان قاال حنن هنبها لك ،مسجًدا
وطلب الرسول أن يبىن املسجد فنظروا فوجدوا فيه قبور قدمية للمشركني  ،منهما بعشرة دنانري

أمر الرسول بنبش تلك القبور ونقلها إىل مكان آخر  .وشجر يسمى الغر قد ،وأشجار النخيل
وقام املسلمني يتعاونون يف بناء املسجد ويف  .وأمر باقتالع تلك األشجار ،وتطيب األرض وتطهريها

وأمر أن  ،وعرضه كذلك أو أقل بقليل وجعل طوله مئة ذراع  ،مقدمتهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم
ومتأل ما بني جذع وجذع باَلنِب  وأمر أن يسقف جبريد األشجار  يبىن اجلدار القبلي من جذوع تلك

  .وأرضها رمال وحصبة ،النخل وأعشاب
حتليل املشهد    

نتساءل ما احلكمة من هذا الرتتيب ملا مل تكن الوثيقة هي األوىل ؟ اجلواب أن األخوة اليت عقد 
واحلب والوئام بني املسلمني ال ينضجان  ،ال تنضج إال يف املسجدرباطها رسول اهلل بني املسلمني 

إن اجملتمع  .واملساواة والعدالة االجتماعية ال يوجدان إال يف داخل املسجد ،إال يف داخل املسجد
واملطلوب من الدولة  ،خارج املسجد ينمي الفوارق واهلل تعاىل أقام الناس متفاوتني حلكمة أرادها
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واملكان  ،هبااوهتم ال يشعرون حيث مع تف املسلمني اإلسالمية أن تقضي على هذه احلواجز بني
 .الذي ميكنه حتقيق ذلك هو املسجد

ونرى إىل هؤالء الذين توازعتهم الرتب  ،لنرى املسجد ماذا يصنع ؟ عندما يؤذن لصالة ما
ويف داخل املسجد  ،نراهم مجيًعا يتوافدون سراًعا حلضور صالة اجلماعة  ،والدخل املايل وما إىل ذلك

بني أمري وأجري، وبني حاكم ،وتنظر إليهم ال تستطيع أن تفرق بني غين وفقري ،تذوب الرتب
 ،إذا املسجد حطم الفوارق ،وتظهر هنا عبودية اجلميع هلل ،وهبذا يستأنس بعضهم ببعض ،وحمكوم

األخوة يعلن عنها  .نائهبدأ الرسول يف بنائه لدولة اإلسالمية هبذه الدعامة وأسرع يف بومن أجل هذا 
وروحها  ،واليت هي جمموعة مبادئ وأنظمةالوثيقة يعلن عنها  ،لكن البوتقة اليت تنضج فيها املسجد

  .اليت جتعل الناس تنقاد لتطبيقها بطواعية واختيار املسجد
  :ه المناسبةتلنتوقف عند حكم شرعي اقتض

جيوز التعامل معهم مباشرة ؟ من العلماء ؟ هل  وهو حكم التعامل عند من مل يبلغ سن الرشد -
األرض لبناء  من قال ال مانع واستدل من فعل رسول اهلل عندما اشرتى من هذين الغالمني

اجلواب  .واملساومة كان لعم هلما كان يكفلهما .لكن مجهور الفقهاء على خالف ذلك .املسجد
اشرتى ،مجيعا فبحكم هذه الواليةالثاين أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان ويل املسلمني 

باليت هي أحسن وحىت يبلغ إال  " وال تقربوا مال اليتيم :القرءانية صرحية واآلية .هذه األرض منهم
   أشده "

واحتجنا  ،وليست موقوفة مقربة ،جيوز نبشها إذا كانت قدمية عبارة عن رميم ،أرض فيها قبور -
  .أن نقوم يف املكان مسجدا جيوز

هو أن تقيم البناء  التشييدلنقف عند حكم تشيد املساجد وزخرفتها ونقشها يف الشريعة ؟ و  -
والدليل  ،والنيب مل يشيد إسراعا يف البناء وال مانع فيما بعد من التشييد ،قويًا ذا دعائم مشيًدا 

أما  .وعمران املساجد يكون بتشييدها " إمنا يعمر  مساجد اهلل من آمن باهلل " :الثاين قوله تعاىل
هناك فرق بني صرف مال موقوف لبناء املسجد ومال رجل يريد أن  ،حكم النقش والزخرفة

أما من أراد  .متفق عليهفاملوقوف للبناء ال جيوز صرفه لزخرفة  .من ماله اخلاصيزخرف املسجد 
كراهة تنزيه ال ثواب الزخرفة من ماله اخلاص هنا اختلف العلماء منهم من حرم ومنهم من كره  
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" منهم سيدنا عمر قال ملن يبين الدليل ما كان عليه السلف رضوان اهلل عليهم  .ملن فعل هذا
 "إياك أن حتمر أو تصفر 

ليخلوا  ،األسواق والدنيا وشؤوهنا ألن الداخل إىل املسجد فارًا من  ما الحكمة من هذا ؟
وهو ما فتصور وهو متجه إىل القبلة تستقبله هذه الزخارف بألواهنا وأشكاهلا  ،داخل املسجد مع ربه
والفقري يرى هذا خارج  ،واملسجد يستقبل الفقراء واألغنياء .وهكذا اإلنسانيصرفه عن اخلشوع 

هلذا  .وبيته ليس فيه شيء من هذا ،املسجد ويتمىن دخول املسجد كي ال يراها فيجدها أمامه
 .ما يقربه إىل اهلل إال  املسجد ينبغي أن ال جيد فيه املسلم مهما كانت مرتبته 

رجة العامة بني وهي الددرج املصطفى بعد بناء املسجد إىل األخوة بني املسلمني  :األخوة    :ثانيا
فمثال جعل " محزة بن وعقد رسول اهلل ربط أخوة أخرى بني املهاجرين واألنصار  ،املسلمني مجيًعا

وجعل " أبا بكر الصديق " و " خارجة بن زهري " أخوين  و" زيد بن حارثة " أخوين" عبد املطلب 
" وعبد الرمحان بن عوف " مع "سعد بن الربيع و "عمر بن اخلطاب" و " عثمان بن مالك" أخوين 

لكون املهاجرين تركوا أوطاهنم متجردين عن  ،كل هذا كي يتحمل األنصاري مسؤولية املهاجري" 
 عقاراهتمأمواهلم و 

" وإذ هبذا خى الرسول معه و"سعد بن الربيع ورد يف الصحيح أن " عبد الرمحان بن عوف " قد آ
فاختار أحد البستانني وإحدى الزوجتني  ،أنا يل بستانني وزوجتني :فقال لهيريد أداء حقوق األخوة 

 .لكن دلين على السوق ،بارك اهلل لك يف مالك وأهلك :وسيدنا عبد الرمحان قال له .أتركها لك
أجاز النيب  .وبعد أن أكرم رب العاملني هؤالء املهاجرين وحتسنت أوضاعهم .وعوضه اهلل ماال وفريا

. وعندما أكتمل بناء األسرة وهذه هي العدالة االجتماعية ،بعد أن كان غري جائز .د ذلكاإلجيار بع
 .وقويت هذه الدعامة نسخ هذا األمر وعاد املرياث إىل أصوله الثابتة من النسب

    ( 22)الدرس 
وهي اليت اكتتبها رسول اهلل بني املهاجرين واألنصار وبني املسلمني واليهود  :الوثيقة :اثالث ً 

 .الذين كانوا يسكنون مع  املسلمني باملدينة املنورة
مل متضي له إال فرتة قصرية حىت اجتمع ،يروي بن هشام يف سريته أن النيب عليه الصالة والسالم

 ،ودعا فيه اليهود وعاهدهم ،فاكتتب رسول اهلل كتابًا بني املهاجرين واألنصار ،له إسالم عامة املدينة
 .ووردت يف مسند أمحد بسند صحيح .واشرتط عليهم ،وأقر هلم على دينهم وأمواهلم وشرط هلم
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 .لنقتطع جمموعة منها ألخذ فكرة عنها ،بنود الوثيقة كثرية تبلغ حنو مثانني بنًدا
فلحق هبم وجاهد معهم أمة واحدة تبعهم من املسلمني من قريش ويرتب و أول بند فيها هو  -

 .من دون الناس
يهم باملعروف والقسط لهؤالء املسلمني مجيًعا على اختالف قبائلهم يتعاقلون بينهم ويفدون ع -

 . افل االجتماعيأي التضامن والتك ،بني املسلمني
 .بالديون بينهم أن يعطوه يف فداء أو عقلإن املؤمنني ال يرتكون مفرًحا أي املثقل  -
أو عدوان أو فساد بني يعة ظلم أو إمث سإن املؤمنني املتقني على من بغى عليهم أو ابتغى د -

 .وإن أيديهم عليه مجيًعا ولو كان ولد أحدهم ،املؤمنني
 .وال ينصر كافرًا على مؤمن ،ال يقتل مؤمن مؤمًنا يف كافر -
لى سواء وعدل يف سبيل اهلل إال عال يسامل مؤمن دون مؤمن يف قتال إن سلم املؤمنني واحدة  -

 .بينهم
 .ذمة اهلل واحدة جيري عليهم أبناءهم واملؤمنون بعضهم موايل بعض دون الناس -
 حيل ملؤمن أقر مبا يف هذه الصحيفة وآمن باهلل واليوم اآلخر أن ينصر حمدثًا أي مرتكب ال -

ال وإن من نصره أو أواه فإن عليه لعنة اهلل وغضبه يوم القيامة  ،أو أن يؤويه وإمنا النَصرةجرمية 
 .يؤخذ منه صرف أو عدل

فاليهود هم  ،إذا اجتهت عداوة خاصة إىل اليهود ،ني حمارباليهود ينفقون مع اليهود ما داموا  -
 .وميزانيتهم خاصة هبم ،املسئولون عن رد هذا الظلم 

 .إال من ظلم وأمث ،، لليهود دينهم وللمسلمني دينهميهود بين عوف أمة مع املؤمنني  -
وإن عليهم النصر على من حارب أهل هذه  ،إن على اليهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم -

 .الصحيفة
اف فسده فإن مرده إىل اهلل عز  - كل ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حذر أو شجار خي 

  .حممد رسول اهللوجل وإىل 
 .إال من ظلم وأمثمن خرج من املدينة فهو آمن ومن دخل فهو آمن  -   

  .وإن اهلل جار ملن بر  واتقى ،إن اهلل على أصدق ما يف هذه الصحيفة وأبر -
دراسة مشهد الوثيقة   
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 ،ودولةألبلغ بيان ال ترتك جماال لشك وال ريبة أن اإلسالم دين إن هذه الوثيقة حجة ناطقة  .1
وأن اجملتمع اإلنساين الذي يلتزم أفراده اإلسالم  ،وأن اإلسالم ليس صلة فردية بني العبد وربه فقط

على أن حممد صلى وبنود الدستور هي الدليل احلاسم اجلازم  .البد أن يفرز ذلك الدولة اإلسالمية
ويأيت  .وأن اجملتمع باملدينة املنورة هي أول دولة أنشأها رسول اهلل ،اهلل عليه وسلم بىن دولة إسالمية

 .ربيطانياعمالء ل من يقول وقال أن الدولة اإلسالمية منفصلة عن الدين وعالقة الفرد بربه ومنهم 
ودليل آخر كون الرسول  ،وواقع السرية النبوية يناقض هذا القول وأكرب دليل على ذلك هذا الدستور

وهناك أوامر يصدرها  ،ومهمة أو شخصية رئيس دولة ،مهمة مبلغ عن ربه بوصفه رسوال له مهمتان
 .سياسة األسرى ،املعاهدات ،على أساس كونه رئيس دولة مثل إعالن احلرب وإهنائه

اليت أرستها الشريعة بني  جل البنود اليت ذكرت من هذه الوثيقة تدل على العدالة االجتماعية  .2
ويف نفس الوقت  ،حيث أعلن املصطفى أن اليهود أمة مستقلة على أرض املدينة ،املسلمني واليهود

وال جيوز للمسلمني أن يظلموا ومحاية دينهم  ،على هذه األرضيتبىن هذا الدستور محاية اليهود 
وينفقون  ،كما ال جيوز لليهود أن يظلموا املسلمني يف إنتمئاهتم الدينية   ،اليهود يف انتمائهم الديين

هدا يدل على أن الشريعة اإلسالمية هي أحىن على غري املسلمني  .أمواهلم ملصاحلهم اخلاصة هبممن 
دليل  .عندما يكونون متعايشني مع غري املسلمني يف دولة إسالمية واحدةمن كل القوانني األخرى 

 ،عندما فتحت بالد الشام وطرد منها الرومان املستعمر هلا ،آخر على التعايش مع غري املسلمني
ماذا كان حال غري املسلمني يف القرن األول  .وأصبحت بالد إسالمية ،عندها تنفس أهلها الصعداء

؟ كانوا أعزة أحرار ميارسون دينهم واخلامس إىل أن جاءت الغزوات الصليبية والثاين والثالث والرابع 
والحظوا الفرق بني  ،هم الدولة اإلسالمية حقوقهم كاملة غري منقوصةوتعطي ،دون أي إساءة

ويف  .ورعى ومحىالروماين الذي قت ل وهنب وسلب وبني الفتح اإلسالمي الذي احتضن  االحتالل
احلروب الصليبية أرسل قادة احلروب كتب سرًا إىل زعماء املسحيني يف بالد الشام يسألوهنم عن 

هل الوقوف مع بين قومكم املسلمني أم مع يقولون حنن وافدون ما قراركم الذي اختذمتوه  ،موقفهم
وسجل التاريخ كيف  .بين دينكم الوافدين ؟ كان جواهبم مجيعا الوقوف مع بين قومنا املسلمني

 .حارب املسحيني واملسلمني فلول الصليبني يف خندق واحد
 :وهيعة ينبغي أن نعلمها دلت هذه البنود على أحكام عامة يف الشري .3
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" أول بند فيها هو املسلمني من قريش ويرتب ومن تبعهم فلحق من البند األول  :   الحكم األول
متضامنة  الشيء الذي جيمع األمة يف وحدة متآلفة هبم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس "

وغري املسلمني أيضا أمة مل  .وكل الفوارق األخرى تذوب يف ضرام اهلوية اإلسالمية ،إمنا هو اإلسالم
 .يسأ إليهم ومل يظلموا

تبني لنا من البند الثاين والثالث هو التضامن االجتماعي وما رمسته لنا الشريعة  :  حكم ثاني
وإن نفذت  .نسيج التآلف ،نسيج الوحدة ،الرمحة ،جتدون العدالةاإلسالمية يف الضمان االجتماعي 

مهمة الدولة اإلسالمية رعاية مصاحل املسلمني والرمحة ألن  .الشريعة كما هي لن جتد حمتاج أو فقري
 .هبم

"إن سلم املؤمنني واحدة ال يسامل مؤمن دون نقرأه من خالل قول رسول اهلل  :  حكم ثالث
الدولة اإلسالمية واحدة لنفرض أهنا  مؤمن يف قتال يف سبيل اهلل إال على سواء وعدل بينهم ".

هنا ال  .أي مسئول يف كل منطقة مركزي هناك حكم الترامت أطرافها مثل الدولة العباسية مثال 
سبحان اهلل  .صلح مع عدو إال باتفاق شامل مع املسئولني اآلخرينجيوز ملسئول أو ويل أمر أن يربم 

لنرى حال املسلمني اليوم إن عقدت دولة صلح مع إسرائيل فإهنا جمربة على الدفاع عن إسرائيل يف 
أين املسلمني من  . إن سلم املسلمني واحدةوهلذا قال املصطفى  .اهلل أكرب.حاالت االعتداء عليها

 .هذا الدستور لرسول اهلل وهم قد عقدوا صلح مع العدو إسرائيل
ذمة اهلل واحدة جيري عليهم أبناءهم واملؤمنون بعضهم موايل بعض  "من البند السابع  :عحكم راب
أحد مالحق مل  .الشرعية كلهم سواءبالنسبة لذمتهم وقيمة أهليتهم يعين أن الناس  ."دون الناس 

مثال من السرية "  .تثبت براءته ميكن ألي أحد أن جيريه إال إذا تبت إجرامه عندها ينفد حكم اهلل
إىل رسول اهلل بعد فتح مكة قالت يا رسول أنه جاءت أخت سيدنا علي رضي اهلل عنه " أم هانئ " 

" قد أجرنا من أجريت يا :اهلل " زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجل أجرته ماذا تقول يا رسول اهلل ؟ قال
 . واحدةتكرمي للمرأة وذمة املسلمني .ورفع سيدنا علي يده عنه .أم هانئ

إمنا هو  وعند كل اختالف يف هذا اجملتمع وأوضح لنا املصطفى أن احلكم العدل عند كل شجار 
 .هذه الوثيقة هي دستور املسلمني يف كل العصور إىل أن تقوم الساعة .كتاب اهلل وسنة رسول اهلل

و تنفيذ ما جاء يف الوثيقة كان من أبرز ما يدل على العدالة االجتماعية الدقيقة اليت   .11
جعل الرسول يف  .واإلقليمية واملذهبية وما إىل ذلك ،احلقوق اإلنسانية فوق االختالفات الدينيةترعى 
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ومن تبعهم "املسلمني من قريش ويرتب أول بند هو من خالل  هذه الدولة مقياس األمة هو العقيدة 
" كنتم خري أمة أخرجت لناس ويف قوله تعاىل  .فلحق هبم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس"

" إذن وحدة األمة تنبثق من عقيدهتا  ،الذين شرفوا بهيقصد هبا املسلمني عامة من عرب وغريهم " 
  "اليت تتبىن اللغة العربية

 (  23) الدرس 
 املشهد الثالث و العشرين 

 مرحلة احلرب الدفاعية
لوجود  ،مع استقرار النيب يف املدينة نشأت أول دولة إسالمية بعد بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم

وناسب أن  ،وهنا البد للمسلمني من محاية الدولة ،األمة والنظام السلطوياملقومات وهي األرض و 
 :وكانت أول غزوة للمسلمني وهي غزوة بدر الكربى وسببها .تبدأ احلرب الدفاعية أي اجلهاد آنذاك

بإشراف أيب سفيان جتارية لقريش آتية من بالد الشام " أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مسع بعري 
ومدخرات إىل ذلك وهو فندب املسلمني إليها ليأخذوها لقاء ما تركوه يف مكة من أموال وعقارات 

وأبا سفيان وهو عائد إىل مكة أخذ يتحسس  ،البعض وتثاقل البعضفخف النذر القليل مما تركوه 
فأرسل إىل املشركني خيربهم مبا عزم عليه رسول اهلل  ،وبلغه أن رسول اهلل خارج ملالقاة هذه العرياألمر 

وإمنا جهزوا  ،يكتفوا بإرسال ما يضمن سالمة العري وملا بلغ اخلرب املشركني مل ،وطلب منهم النجدة
ورسول اهلل ال  ،وعددهم ما بني تسع مئة واأللف ،جيًشا كبريًا دعموه بكل ما يستطيعون من العدد

عددهم ثالث مائة وأربعة عشرة علم له بذلك حيث مضى يف ليلة من رمضان مع ثلة من املسلمني 
عزم عليه املشركني يف ما قد وأثناء خروجهم بلغهم  ،عليها يتعقبونوإبلهم حوايل سبعني  ،تقريًبا
 أما أبا سفيان فقد استطاع أن يأخذ طريقا خلفًيا .وأن جيًشا كبريًا قد خرج ملالقاة املسلمني ،مكة

لكن  ،قريش أن ال يفعلوا شيئا ألنه أفلت من أيدي املسلمني وأخرب ،وأن ينجوا بعريه من املسلمني
وأعلن أبا  ،وأصروا إصرارهم على أن يتجهوا لقتال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وا ذلكاملشركني أبَ 

اخلمور وتغنيهم املغنيات ويذكرهم جهل أهنم لن يعودوا حىت يقتلوا حممد وينحروا اإلبل ويشربوا 
عندما بلغ رسول اهلل األمر جلس يستشري .ليعلموا شأن املشركني وقوهتمالعرب دائما وأن يهاهبم 

سيدنا أبا بكر واملقداد محسا رسول اهلل باللقاء والصرب ماذا ترون نعود أم جنابه هذا العدد ؟ أصحابه 
مل يقتنع بكالمهما وظل يقول أشريوا لكن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم  .و املصابرة وما إىل ذلك
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 .فقال نعمكأنك تريدنا يا رسول اهلل ؟  :فقال " سعد بن معاد " وهو من األنصار .علي  أيها الناس
وأعطيناك على هذا عهودنا  " لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو احلق فقال

ذي بعثك باحلق فلو خضت بنا الفو  ،ومواثيقنا على السمع والطاعة فامضي ملا أردت فنحن معك
أنظر إىل مصارع  "أبشروا لكأين عندها استبشر رسول اهلل وقال .خلضناه معكهذا البحر غمار 

وأن كل صناديد قريش والزعماء  ،وعلم أن العدد كبري ،وأخذ الرسول يتحسس واقع املشركنيالقوم " 
وقريبة  ،وعسكر رسول اهلل عند منطقة هبا آبار وعند أدىن منطقة هبا مياه .موجودون يف هذا اجليش

يا رسول اهلل أهذا منزل  :فقال فجاءه رجل من الصحابة وهو " احلباب بن املنذر "  .إىل املدينة
وقال هذا ليس منزالً  أم هو احلرب والرأي واملكيدة ؟ فقال بل هو احلرب والرأي واملكيدة ،أنزلكه اهلل

حىت نفوت  ،كلهاراءنا ونغورها  وبقية اآلبار تكون و نعسكر عند أدىن ماء من مياه بدر إىل املشركني 
وحتول إىل املكان الذي  فصوب رسول اهلل رأي "احل باب بن املنذر" .على املشركني الوصول إىل املاء

وحيرص من أن يصيبه أدى من  ،سيدنا " سعد بن معاد " اقرتح أن يبىن عريش لرسول اهلل .أشار إليه
ويف ليلة اخلميس من  .فوافق رسول اهلل ،ويتمكن من العودة للمسلمني وأغلبهم باملدينة ،املشركني

يستنزل أمضى رسول اهلل تلك الليلة متضرًعا ملتجًئا داعًيا يستغيث  ،املباركالسابع عشر من رمضان 
اللهم أحليهم الغداة اللهم إن هتلك  " اللهم نصرك الذي وعدت  ومما دعامن عند اهلل تعاىل  النصر

كفى يا رسول اهلل فق عليه الصحابة ومنهم أبا بكر  إىل أن أش هذه العصابة فلن تعبد يف األرض "
والرسول صلى اهلل عليه وسلم يواصل دعاءه  .لينزلن اهلل لك ما وعد ذي نفسي بيدهالأبشر فو 

شاهت  :حفنة من احلصباء وقاليف صبيحة اجلمعة بدأ القتال وأمسك رسول اهلل  .والتجاءه إىل اهلل
وقد ورد  .ورمى هبا املشركني ومل تبقى عني من عيون املشركني إال وامتألت من هذا الغبار الوجوه "

يف الصحيح أن رسول اهلل قد أشار إىل أماكن صرعى املشركني بأمسائهم فما جتاوز أحد من صناديد 
إذ  "  قوله تعاىل: يفتعاىل املسلمني باملالئكة  وأيد اهلل ،املكان الذي حدده رسول اهللقريش 

مردفني وما جعله اهلل إال بشرى  تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة
وقتل من صناديد قريش  ."  ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إال من عند اهلل إن اهلل عزيز حكيم

ألقيت جثت املشركني يف إحدى تلك  ،وعندما وضعت احلرب أوزارها.سبعني وأ ِسر سبعني أيضا
" يا فالن ويا فالن بن فالن  :املوتى، ووقف رسول اهلل على قرب تلك البئر يقول خماطًبا اآلبار

فهل وجدمت ما وعد ربكم  ،فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ،أيسركم لو أنكم أطعتم اهلل ورسوله
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و اّلذي نفسي بيده " :فقال " ما تكلم يف أجساد ال أرواح فيها ؟ "  :" فقال له سيدنا عمرحًقا ؟ 
أما  مث إن الرسول استشار أصحابه يف األسرى ماذا نصنع هبم ؟  ." ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم

أما سيدنا عمر فأشار أن يقتل هؤالء األسرى ألهنم صناديد  .سيدنا أبا بكر فأشار أن يفدوا باملال
لكن اهلل  .فافتداهم باملال ،ولكن سيدنا رسول اهلل محلته الشفقة على أن يأخذ بالرأي األول .الشرك

ما كان "يف قوله تعاىل فيه نوع من إشارة لرسول اهلل العدل عن هذا الذي اختار عز وجل أنزل آيات 
واهلل يريد اآلخرة واهلل عزيز  رض تريدون عرض الدنيالنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األ

فكلوا مما غنمتم حالال طيبا واتقوا  لوال كتاب من اهلل سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم حكيم
   اهلل إن اهلل غفور رحيم" 

حتليل املشهد    
لكن اهلل عز وجل شاء ، إن هدف رسول اهلل من اخلروج من املدينة هي احلصول على هذه العري

ذلك حيث أفلت العري من أيدي املسلمني واستبدل بالعري النفري أي اجليش هذه الظاهرة تدل غري 
  :على أمرين ومها

كلها إذا وقعت يف أيدي األمر األول حكم فقهي وهو أن أموال احلربيني أثناء إعالن احلرب   -
ال يدخل  ،يشاؤها وعلى رئيس الدولة توزيع تلك األموال بطريقة اليت ،املسلمني تكون ملًكا هلم

فإن اهلل تعاىل أحب لعباده  ،على الرغم من مشروعية هذا األمر .وأهل الصلح الذمةهنا أهل 
غزوة بدر كانت فاحتة لسلسلة من االنتصارات  .املسلمني أن يغنموا ما هو أمسى وأغىن وأبقى هلم

ومبقدار انتصار عري أبا سفيان عظيمة  ،اليت كانت من بعد ورسخت مكانة الدولة اإلسالمية
وإذ  ":مبقدار ما كانت هزمية جيش قريش عظيمة أيضا والعكس بالنسبة للمسلمني يف قوله تعاىل

ا لكم وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم ويريد اهلل أن حيق يعدكم اهلل إحدى الطائفتني أهن
الطائفتني مها "  ليحق احلق ويبطل الباطل ولو كره اجملرمون  احلق بكلماته ويقطع دابر الكافرين

 .أي يريد أن يهيئكم لألغىن واألفضل ،عري واجليشال
عندما علم بإفالت العري وإقبال جيش كبري من ،األمر الثاين أن الرسول مل يستبد ويستقل برأيه -

بأن الشريعة اإلسالمية تقضي بأن على رئيس ندرك من هذا  ،بل جلس يستشري أصحابهقريش 
 ،أن يعود إىل جملس الشورى ،وال يف السنةإذا وجد مشكلة ال نص عليها يف كتاب اهلل الدولة 

أي يسمع لألعضاء ويفعل ما قد شرح صدره له إن كان ذا  ،وهذا اجمللس معِلم وليس ملزِم
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ولكن إذا كان خليفة املسلمني ليس بعامل بأمور الشريعة وليس جمتهد وأعضاؤه .بصرية بشرعة اهلل
وداللة أخرى من هذه االستشارة لرسول اهلل أصحابه  .هنا ينبغي أن يأخذ برأيهمعلماء بشريعة 

أحكام وهي وهي تصرفات يبلغنا هبا وحيا أتًيا من عند اهلل أن النيب له نوعني من التصرفات 
فيها خري للمسلمني  تركها اهلل لرسول يتصرف فيها مبقتضى ما يرى  أمور وهناك ،تنفيذية

 .أحكام السياسة الشرعية أو  أحكام اإلمامةوتسمى 
وأصر على مساع  و املقداد وغريهم  ملاذا سيدنا رسول اهلل مل يكتفي جبواب سيدنا أبا بكر -

" عليها إذا دامهها عدومن بنود الوثيقة " على أهل املدينة أن يدافعوا  ،اجلواب ؟رأي األنصار 
حيث حنن بعيدين عن ،وهنا من حق األنصار أن يقولوا ال لقتال العدو ألنه ال يتفق مع البند

واطمأن النيب أن  .علم هذا فقال حنن معك فيما تقضي"و"سعد بن معاد املدينة بعدة أميال 
مرسل على شخصية الرسول أنه نيب منا على يقني جيمعهم إالقوم ليسوا مرتبطني معه على وثيقة و 

 .سبحانه وتعاىلمن عند اهلل 
هل لرئيس دولة مسلم أن يستعني من أجل معرفة أسرار  :من أحكام السياسة الشرعية أيضا -

بشرط وضع هذا األمر ضمن بصريته وأمره نعم جيوز ببعض العيون من غري املسلمني ؟ العدو 
أخذ له احلق أن يستعني هبم من أجل إذا وجد أن هؤالء موثوق هبم وال خيشى جانبهم  .النافذ

ما هي معلوماتك  :وفعل هذا النيب متنكرا يف غزوة بدر فرأى شيًخا فقال لهمعلومات عن العدو 
إنين  :فقال األعرايب .إن أخربتنا أخربناك :فقال النيب .؟فقال األعرايب من القوم عن حممد ؟

كم عددهم ؟ قال ال أعلم   :فقال .مسعت ورأيت أعداد هائلة من القوم أتو من مكة لقتال حممد
فعلم النيب أن عددهم  .ما بني تسعة وعشرة مجال :كم مجل يذحبون يف اليوم ؟ قال  :فقال النيب

 .حنن من ماء  :من أنتم ؟ فقال النيب :فقال األعرايب .بني تسعمائة وألف
وما أدل على ذلك عندما قال الرسول عليه الصالة والسالم كان مطمئًنا أن اهلل سينصره ببدر  -

أبشر هذا  :وورد يف الصحيح أنه قال ألبابكر .أبشروا وإذ به حيدد مصرع الكفار بأمسائهم 
متضرعا  ميضي ليلة اجلمعة كلها ملتجئانتساءل ما الذي أجلأه أن  .جربيل على النقع آت بنصر

؟ اجلواب النيب عليه الصالة والسالم علم أن اهلل  أبدا غري مطمئن هبذا النصرأنه وكا خائفً 
التضرع على أعتاب  ،اللجوء إىل اهللوعلم أن مثن النصر الذي سيأتيه من عند اهلل هو  ،سينصره

وهو يقول لنا إذا أردمت  والرسول يف كل أحواله وأفعاله معلًما لنا  .التدلل هلل سبحانه وتعاىل،اهلل
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يف يوم من األيام فما عليكم إال  األمور يف املسلمني  م  هل ِ د  عندما تَ أن تستنزلوا النصر من عند اهلل 
إذ تستغيثون  "  :وخلد اهلل تعاىل هذا العمل بقوله تعاىلوهو مفتاح النصر أن تعمدوا هلذا العمل 

ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني وما جعله اهلل إال بشرى ولتطمئن به 
املسلمني قدميا إلتجؤوا إىل  من حكامعزيز حكيم" قلوبكم وما النصر إال من عند اهلل إن اهلل 

هذا املفتاح لتحقيق النصر منهم " نور الدين الزنكي " " صالح الدين األيويب " " حممد الفاتح 
املالئكة لربط قلوب املسلمني وازدياد ثقتهم باهلل تعاىل وهي خارقة من خوارقة نتيجة  دوجو . "

وهي رسالة من رب العاملني تقول كونوا  ،التضرع واللجوء إليه وحده وما النصر إال من عند اهلل 
              .يل كما أحب أكن لكم كما حتبون

    (24) الدرس 
 بعد أن ألقيت جثت األموات يف إحدى اآلبار :لألمواتنتحدث عن الحياة البرزخية   -

" يا فالن ويا فالن بن فالن أيسركم لو أنكم  :ويقولوقف رسول اهلل على فم القليب أي البئر 
فقال  فهل وجدمت ما وعد ربكم حًقا ؟ " ،قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فإن   ،أطعتم اهلل ورسوله

"و اّلذي نفسي بيده ما أنتم  :" ما تكلم يف أجساد ال أرواح فيها ؟ "  فقال :له سيدنا عمر
وليس فقًدا وخطأ يدلنا على أن املوتى ليس عدًما على ما يدل املشهد ؟  بأمسع ملا أقول منهم "

واملوت كما هو مفصل يف بيان اهلل ويف سنة  .أن نقول إعدام فالن أو ننعى لكم فقيدنا
وإذا  ،واإلنسان يف الدنيا روحه حمبوسة جسده .من حياة إىل حياة أخرى املصطفى هو انتقال

وفرق بني من ختم باحلسىن  ،ا حبساب الروححمبوسً  جلسدمات اإلنسان حتول األمر فأصبح ا
فمن هنا وقف الرسول  .ومن ختم بالسوء تكون روحه حمبوسة يف السجني ،تكون روحه طليقة

 .خياطب املوتى
واتبع الرأي  ،واجتهاد املصطفى عليه الصالة والسالم فيهم األسرى  ننتق ل إلى مسألة -

ورسول اهلل كثري الشفقة على أصحابه املهاجرين التاركني ألمواهلم وورد أنه ملا رآهم قبيل  ،القائل
وإهنم جياع  ،وإهنم عراة فاكسهم ،" اللهم إهنم حفاة فامحلهم:بدر رفع يديه يدعو قائال

" َما َكاَن لَِنيبٍّ َأن :املصطفى فأفىت بذلك البارئ عز وجل أنزل قوله رمحة ساورتفأشبعهم " 
َر ِض  َرىَٰ َحىت َٰ يـ ث ِخَن يف األ  ِخَرَة  ۚ  َيك وَن َله  َأس  نـ َيا َوالل ه  ي رِيد  اآل  َوالل ه  َعزِيٌز  ۚ  ت رِيد وَن َعَرَض الدُّ

مت   َعَذاٌب َعِظيمٌ  َحِكيمٌ  ت م  َحاَلاًل طَيِّبًا ( ل و اَل ِكَتاٌب مَِّن الل ِه َسَبَق َلَمس ك م  ِفيَما َأَخذ  َفك ل وا مم ا َغِنم 
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هذا يبني لنا أن املصطفى إذا تأخر الوحي عنه وهناك "  ِإن  الل َه َغف وٌر ر ِحيمٌ  ۚ  َواتـ ق وا الل َه  ۚ  
    دائم  ينبغي أن يتبعوه. واجتهاده بالنسبة ألصحابه حق ،موقف يقتضي البدء فيه جيتهد

ؤية الغنائم أيضا أول ور  ،ميارسون جتربة كتابهنا ألول مرة أصحاب رسول اهلل  :مسألة الغنائم - 
يروي "عبادة بن  .سروا واستبشروا وجاءوا مسرعني إىل رسول اهلل يسألونه كيف يتقامسوهنا ،جتربة

الغنائم يف موضوع " آيات يف صدر سورة األنفال نزلت فينا عندما ساءت أخالقنا  :الصامت " يقول
َنـ َفاِل  " :" يف قوله تعاىل أَل وَنَك َعِن األ  َنـ َفال  لِل ِه َوالر س وِل  ۚ  َيس  فَاتـ ق وا الل َه َوَأص ِلح وا َذاَت  ۚ  ق ِل األ 

َا ال م ؤ ِمن وَن ال ِذيَن ِإَذا ذ ِكَر الل ه  َوِجَلت  قـ ل وبـ ه م  َوِإَذا   َوَأِطيع وا الل َه َوَرس وَله  ِإن  ك ن ت م  م ؤ ِمِننيَ  ۚ  بـَي ِنك م   ِإمن 
م  يـَتَـوَك ل وَن " ؟ أن يرتبوا على ما احلكمة  .هذه تربية إالهية ت ِلَيت  َعَلي ِهم  آيَات ه  زَاَدتـ ه م  ِإميَانًا َوَعَلى َرهبِِّ

عليهم أن خيرجوا هذا التعلق باملال من  ،م أكثر من هذهليست اهلدف ألنه ستأتيهم غنائرؤية الغنائم 
الذي قاتلتم يقول هلم البارئ إياكم راجعوا اهلدف الذي من أجله هاجرمت واهلدف القدسي  ،قلوهبم

ومرت أيام  .صاح املسلمني من غفلتهم وعاد كل واحد يستغفر اهلل ويبكي ويتأمل .يف سبيل اهلل ببدر
ء  َفَأن  لِل ِه مخ  َسه  :نزل قوله تعاىلونسي الصحابة قصة الغنائم كلها  ت م مِّن َشي  َا َغِنم  " َواع َلم وا  أمن 

َعَلى َعب ِدنَا يـَو َم  َناَولِلر س وِل َوِلِذي ال ق ر ىَب َوال َيَتاَمى َوال َمَساِكنِي َواب ِن الس ِبيِل ِإن ك نت م  آَمنت م  بِالل ِه َوَما أَنزَل  
ء  َقِديرٌ  َعاِن َوالل ه  َعَلى ك لِّ َشي  م  يريد منا البارئ أن تكون قلوبنا أوعية حلبه هو " ال ف ر قَاِن يـَو َم ال تَـَقى اجلَ 

  .كأنه يقول اجعلوا قلوبكم يل وأنا سأعطيكم الدنيا كلها ،وحده

املشهد الرابع و العشرين 
 اع  قَ قبيلة بين قينـ    

وتعاون أمن إن الرسول قضى يف الوثيقة أن تكون العالقة بني املسلمني واليهود عالقة سلم 
 .لنستعرض هذا الواقع التارخيي ،لكن طبيعة الغدر البد أن تعلن عن نفسها عند الغائرين ،وطمأنينة

فرأى مر  على سوق بين قينقاع  يروي ابن إسحاق أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعد غزوة بدر
احذروا من اهلل عز وجل مثل ما نزل بقريش يا معشر اليهود  ":وقال هلم ناصًحا واعظًابعض اليهود 

إنك لقيط قوم " يا حممد  :فقالوا له " جتدون هذا يف كتابكموأسلموا فإنكم تعلمون أين نبًيا مرسل 
ومل يكتفوا هبذا وفيما  "فأصبت فرصًتا إن واهلل لو حاربتنا لتعلمنا أننا حنن الناس ال علم هلم بالقتال 

فوقفت إىل  ،جاءت جبلبة أي بضاعة إىل السوق فباعتها امرأة" أن يرويه ابن هشام والطربي وغريه 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya69.html
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1490&idto=1495&bk_no=65&ID=492#docu
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وجاء  ،فلم توافق على ذلك أبًدا ،فأردوها على كشف وجهه وكانت منقبة ،من اليهودصائغ هناك 
فلما قامت انكشفت دون أن تشعر الصائغ وربط رداءها من األسفل وهي جالسة إىل األعلى 

وجتمع أصحابه  ،فقتل الصائغومر رجل من املسلمني ورأى هذا األمر  ،واستضحكوا منهاسوأهتا 
عدة  وعندما وقع هذا األمر أقبل املصطفى وحاصر سوق بين قينقاع  .وقتلوا املسلم فتصايح الناس

 .ويل معهم حلفمسرًعا إىل حممد يقول أحسن يف مواليا أيام فجاء " عبد اهلل بن أيب بن سلول " 
فأمسك "عبد  ،مل يلتفت إليه رسول اهلل ،وعاد الثانية ابن سلول يكرر ذلك ،فأعرض الرسول عنه

فقال له  .أقول لك  أحسن يف مواليا :اهلل بن أيب بن سلول " جبيب رسول اهلل و أخذ ينثره يقول
فقال له "ابن سلول" ال واهلل لن أرسلك حىت حتسن  .وعاد يقول له وحيك أرسلينأرسلين  :رسول اهلل
واحدة إين رجل تعاهدين أنك ال تؤديهم أربعمائة حاسر وثالمثائة ذارع حتصدهم يف غداة يف موايل 

واكتفى أن أرسل إليهم بأن خيرجوا من املدينة  .هم لك :فنظر إليه رسول اهلل فقال .أخشى الدوائر
عبادة بن الصامت "  .وخرج معظمهم إىل منطقة أدرعاة قرب الشام وهلك معظمهم هناك .املنورة

فأسرع إىل رسول اهلل يقول أما أنا أتوىل اهلل ورسوله  .يف اجلاهلية هو األخر كان حمالًفا لبين قينقاع
" يا أيها :املوقفني نزل قول اهلل تعاىل ويف هذين .ومواالهتم كفاروأبرأ من حلف هؤالء الواملؤمنني 

فإنه منهم إن الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود و النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض  ومن يتوهلم منكم 
يقولون خنشى أن تصيبنا فرتى الذين يف قلوهبم مرض يسارعون فيهم اهلل ال يهدي القوم الظاملني 

القسم  نادمني "فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم فعسى اهلل أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده دائرة 
األول للمؤمنني أمثال " عبادة بن الصامت " والقسم الثاين إشارة للمنافقني أمثال " عبد اهلل بن أيب 

  بن سلول "
حتليل املشهد    

جيسد ما هو معروف يف التاريخ من أن اليهود ليست هلم ذمة بين قينقاع  من املوقف هذا -
حيث كانوا  .واحلقد على عباد اهلل تعاىل يهيمن على قلوهبماخليانة جتري يف دمائهم وليس هلم عهد 

انتصار إىل أن انتصر املسلمني يف غزوة بدر صامتني بعد توقيع الوثيقة ويف داخلهم حقد أخفوه 
ظهر من خالل كالمهم لرسول اهلل ملا نصحهم وأشفق  ،وهلذا ظهر حقدهم ،ساحق مل يكن متوقع

ومع ذلك الرسول يف احلرب سوف ترى ما نفعل بك  النتصاركقائلني له أنت تشعر بنشوة عليهم 
وهي إىل وقع األمر الثاين وقصة املرأة مع الصائغ كما فصلت يف املشهد  ،ما اعترب هذا الكالم خيانة
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ومع ذلك الرسول مل يقاتلهم بل قال لعبد اهلل بن سلول  ،قد الذي بينهم واملسلمنيخيانة ومتزيق للع
 ." هم لك واكتفى بطردهم من املدينة

إن ثلة من العلماء قالوا أن  :احلكم الشرعي هوأهو واجب أم ال ؟ موضوع نق اب المرأة   -
هذا النقاب شيء آخر  إذا ما الذي دعاها أن تتنقب ؟هذه احلادثة كانت قبل نزول أية احلجاب 

وأن تتنقب املرأة  ،هذا شيءأن تتنقب املرأة املسلمة عن الرجال ولو كانوا مسلمني  .مها أمران
هناك  ،وعن فرضية النقاب .وأكيد أهنا تنقبت ألهنا مع اليهود .املسلمة مع غري املسلمني شيء ثاين

وهلم أدلة منها ما رواه مجهور من العلماء قالوا جيب على املرأة أن تتنقب عند خروجها من بيتها 
" ال قالت يف باب ما يلبس احملرم عند اإلحرام البخاري يف سنده من حديث عائشة رضي اهلل عنها 

أن مام مالك يف موطئه وحديث ثاين يرويه اإل وال تلبس ثوبا به زعفران أي به عطر "تتلثم وال تتربقع 
" وهنى املرأة من غري الرجل ال تتنقب املرأة احملرمة وال تلبس القفازين  :النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

يرويه مسلم يف صحيحه من حديث " كذلك دليل أخر   .ألهنا كانت تتنقب دليل حكم الشرع
أن تعتد يف بيت أم ليه وسلم فاطمة بنت قيس " ملا طلقها زوجها أمرها رسول اهلل صلى اهلل ع

" عبد اهلل بن أم  تشريك " مث أرسل قال ال بيت أم شريك يرتد إليه أصحايب بل اعتدي يف بي
  .ألنه ضريرفإنه ال يراك إذا وضعت مخارك مكثوم " 

إال ما  :وهم الذين فسروا قول اهلل عز وجلومجهور آخر من العلماء قالوا أن الوجه ليس بعورة 
أن املرأة إذا تأكدت أن يف الناس إذا خرجت لسوق من  :وكال الفريقني قال .أي الوجه ظهر منها"

 .إذن خوف الفتنة .من أجل املنع عن املنكراتفقوا أن عليها أن تسرت وجهه ينظر إليها بشهوة 
" عبد اهلل بن أيب ابن سلول " منافق والرسول يعلم يقيًنا أنه  :موضوع النف اق والمنافقين -

وعامله على حسب ما يظهره من  ،إذا ملاذا مل يعامله املصطفى بناًءا على كفره الباطين ،منافق
فيما ؟ اجلواب أن كناك قاعدة فقهية تقول أننا مكلفون يف دار الدنيا بأن نتعامل إسالمه املزيف 

ما  وال ينبغي أن أحكم على زيد من الناس بناًءا علىالذي يتبدى لنا بيننا بناًءا على الظاهر 
ويف شككت من عصيان وغريه والرسول يقول " أما اآلن فال حنكم إال مبا ظهر لنا منكم "

على حنو من اآلخر فأقضي له الصحيح قال " إنكم ختتصمون لدي ولعل بعضكم أحلن حبجته 
وحمكمة اهلل هي اليت تقضي  ." والنيب ال جيوز عليه أن حيكم بناًءا على ما اطلع عليهما أمسع 
وأن فالنا من الناس هو  ،ذكر لرسول اهلل أن رجل اهتم زوجته بزنا .استقر يف القلوبعلى ما 
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ودعامها رسول اهلل حلكم اللعا  فتالعيا فرق النيب بينهما وكانت الذي اقرتف الفاحشة يف حقه 
كان أكحل العينني خدجل الساقني فهو   إنهبوا وانظروا قالوا اذ حامل فلما وضعت محلها

فوجدوه كذلك فقال النيب لوال كتاب اهلل سبق لكان يل هلما شأن  حماء" لشريك بن س"
إذا علينا األخذ بالظواهر واهلل يتوىل  .وعلينا أن ال نأخذ الناس بظن .وصدق ما قاله زوجها

حياور هؤالء بقوله " وإن أو  واهلل تعاىل يعلم رسوله كيف .السرائر وكفانا من تكفري بعضنا البعض
وقوله "  .أو يف ظالل مبني " واحلوار البناء هو الذي يبني الضال عن املهتدي  إياكم لعل هدى

" علينا باللطف يف احلوار واملناقشة على قل ال تسألون عما أجرمنا وال نسأل عما كنتم تعملون 
   .اآلخذين من املصطفى الذي أخذه من بيان اهلل سبحانه وتعاىلما كان عليه السلف الصاحل 

  ( 25) الدرس 
لعبد اهلل بن سلول  السيئالرسول صلى اهلل عليه وسلم رغم تصرف  التعامل مع المنافقين -

ومل يزل منه مسة  ،والذي تفوح منه رائحة الكفر إال أن رسول اهلل مل خيرجه من امللة ومل يطرده
أرسل إىل رسول اهلل أن يرسل  ،وعندما مات وقد ورد يف الصحيح أن ابنه " عبد اهلل ،اإلسالم

فاستجاب رسول اهلل لذلك  ،لعل ذلك خيفف عنه من عذابه يوم القيامةإليه ثوبه ليكفن به أباه 
وملا جيء ليصلى عليه أسرع  ،وأرسله إليه ليكفن بهوخلع ثوبه الذي كان ملتصًقا جبسده الشريفة 

والرسول مل  ،عل يوم كذا ويوم كذاوأقبل إليه سيدنا عمر يذكره مبا ف ،رسول اهلل ليصلي عليه
 .التفت إليه وقال لقد خريين ريب وقد اخرتت عليه عمر أكثرتوملا يصغي إليه واجته لصالة عليه 

وإن أيقنا أنه يف واقع األمر   ،نفهم من هذا أن النفاق ال يلغي مسة اإلسالم عن هؤالء الناس
أما السبيل الذي يقضي فيه اهلل  .اجلانب الظاهر من سلوكاتنا يتم القضاء فيه يف دار الدنيا .كفر

وعند التقاضي أمام رسول اهلل يقول " إمنا  .عز وجل وهي من بواطن األمور من قصود ونيات 
أن ال تفتح أي ذريعة أمام القضاة واحلكام  :واحلكمة هي حنكمكم مبا ظهر لنا من أعمالكم "

 .يكونوا حريصني على تنفيذها ناليت ينبغي للمسلمني أعن موازين العدالة  االبتعادلظلم و 
لنفرض أن  .والقاضي حيكم بقرائن األحوال اليت هي بدون بينة يف مرحلة التحقيق وليس احلكم

قاضيا رأى اخلصام الذي جرى بني اثنني يتقضيان أمامه هنا ال يقضي مبا رأى وإمنا ينزل إىل 
إذا بقدر ما يتألق الوعي اإلسالمي لدى  .ع شاهد أمام قاض أخر لسد باب هذه الذريعةموض
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وبقدر ما يعاين املسلمني باجلهل بدينهم تتسرب  .بقدر ما تبتعد ظالل الفتنة عنهم ،املسلمني
 .الفنت أشكاال وألوانا

بين قينقاع للمسلمني و موقف بعض  رأينا خيانة   والية المسلمين لغير المسلمين -
مثل عبادة بن الصامت وتربئه وموقف بعض أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،املنافقني

" يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا : من هؤالء وتوليه اهلل ورسوله واملؤمنني والبارئ أنزل يف ذلك
م منكم فإنه منهم إن اهلل ال يهدي اليهود و النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض  ومن يتوهل

القوم الظاملني فرتى الذين يف قلوهبم مرض يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة فعسى 
 املوقف مااهلل أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم نادمني " 

غري  يتولوا بأن للمسلمني جيوز ال ؟ اآليات هذه ومن املوقف هذا من نفهمه الذي الشرعي
هي أن يرضى املسلمني أن يكونوا تبًعا لكن ما معىن والية ؟  .أو دولة سواء فرد أو أمةاملسلمني 

فينفذون الرأي الذي يرتئونه  حيكمون فيطبقون ما حيكمون عليه يرتئون ،ألمة أو دولة غري مسلمة
أما عن العالقة الندية  .هذا ما هنى اهلل تعاىل عنه ،يشريون إليهم فينفذون املشورة وهكذا ،هلم

ال ينهاكم اهلل يف الذين مل يقاتلكم يف الذين ومل خيرجوكم  يف قوله تعاىل:"هذا مل ينهى اهلل عنه 
من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهلل حيب املقسطني إمنا ينهاكم اهلل عن الذين قاتلوكم يف 

لكن لو أقامت عالقة بني الذين وأخرجوكم من دياركم وأظهروا على إخراجكم أن تولوهم" 
ال مانع بل الفقهاء هل من ضري يف ذلك ؟   .عالقة جتاريةمسلم وكافر جوار شراكة وظيفة 

وتشارك أفراحه وأحزانه من هتنئة ومواساة حتدثوا عن أدب بني املسلمني وغريهم أي غري احلربيني 
ديننا يقوم على القواعد العلمية واملنطق وال يعدر هؤالء الدين   .وهي عالقة ندية ال تابع ومتبوع

وردة فعلهم جعلتهم ال يفرقون بني  ،انعني اخلاضعني لغري املسلمنيكانت هلم ردة فعل من اخل
 .ألنه مل يستطع أن حيرر نفسه من ردة فعله ،عالقة الندية وعالقة املواالة

 
  

املشهد اخلامس و العشرين 
 غزوة أحد  
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اجتمع رأيهم على ضرورة الثأر  ،ما سبب الغزوة ؟ هي أن البقية اليت بقيت حية من زعماء قريش
لتجهيز جيش كبري ورأوا أن يستعينوا بعري "أبا سفيان " الذي كان هو السبب بغزوة بدر  ،لقتالهم

مسع رسول اهلل  .بلغ عدد اجليش ثالثة آالف وزيادة ،وقد انضم إليهم عدد كبري من األحابيش ،قوي
ن إما البقاء باملدينة دون أن حيركوا ساكنا هناك سبيال .باألمر فجمع أصحابه فاستشارهم يف األمر

احلل الثاين خروج املسلمني إىل ظاهر املدينة وأن يستقبلوهم  .حىت إذا وقع االعتداء هبوا لدفاع
كان احلماس هو الذي يهيمن   أما أوالئك الذين مل يكن هلم شرف االشرتاك بغزوة بدر .خبارجها

 .و " عبد اهلل بن أيب بن سلول " كان يرى عدم اخلروج ،عليهم ورأيهم اخلروج إىل هؤالء املشركني
أثناء  ،مة احلرب أي عدة احلرب كاملة وخرجفدخل داره ولبس ألَ ،والرسول استجاب لرأي األول

ملا ذهب إليهم  ،غياب الرسول وقع انتداب بني أصحاب  الرأي األول وأصحاب الرأي الثاين
إذا  أي األول لعلنا استكرهناك على ما ال تريد ؟قال أصحاب لر  ،املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

 النيب فخرج أن يضعها حىت يقاتل"ال ينبغي لنيب لبس ألمته "  :شئت ال خنرج إليهم ؟ فقال هلم
 " اخندل حىت املدينة ظهر إىل املسلمون وصل إن وما ،آالف ثالثة املشركون أما ،أصحابه من بألف
أطاع الشباب وترك  :هلم قال شخص مائة ثالث بلغ معه كبري  جبمع " سلول بن أيب بن اهلل عبد

 أن اهلل يناشدهم أخذ " حراب بن اهلل عبد " امسه الصحابة من رجل تبعهم" رأينا فيما نقتل أنفسنا 
 حق يف وجل عز اهلل أنزل ،لتبعناكم قتاال نعلم لو :وقال رئيسهم يستجب مل لكنه ،نبيهم خيذلوا ال

" فما لكم يف املنافقني فئتني واهلل :قوله هذا موقفهم عن املنافقني يثنوا أن حاولوا الذين املسلمني
 بعض اقرتح ،مائة سبع املسلمني عدد أصبح "أركسهم فيما كسبوا أتريدون أن هتدوا من أظل اهلل 

" إذا اجته أي عدوان إىل املدينة  :يقول لوثيقةا نص ألن باليهود يستعينوا أن اهلل رسول على الصحابة
 . مشرك على مبشرك أستعني ال :النيب قال"  املنورة فا على أهل املدينة أن يهبوا هبة رجل واحد

 ،وجعل ظهره واملسلمني إىل جبل أحد ،أحد سفح عند وسلم عليه اهلل صلى النيب عسكر
وأمر عليهم ،يكونوا محاة لظهور املسلمني يف تلك الرابيةأن فاختار مخسني رامًيا  ،وتوجد هضبة أمامه

فامحوا ظهورنا فإن رأيتمونا قد  قوموا على مصافيكم ":رجل امسه " عبد اهلل بن جبري "  وقال هلم
هكذا أمرهم صلى اهلل عليه " وإن رأيتمونا نقتل فال تنتصروا لنا  ،انتصرنا فال تشركونا أي يف الغنائم

" أقبل طفالن اثنان كالمها ال يتجاوز اخلامسة عشر  .وأخذ يراقب أصحابه ويهيئهم للقتال ،وسلم
نظر الرسول إليهما فرأى أن أحدمها أقوى من صاحبه رمبا "رافع  رافع بن خديذ " و" مثرة بن جلثم "
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الرافعة أي  وأقبل إليه "مثرة " يقول واهلل إين ألصرعبن خديج " واألخر مل يشأ أن يقبله جنديا معه 
 :وأمسك الرسول السيف بيده وقال .بعد إحلاح منهما ،من صرعين أصرعه فأقبل ليقاتل هو األخر

فأعطاه إياه ورجع "  .أنا أخذه حبقه :قالأقبل " أبو دجانة " من يأخذ هذا السيف حبقه ؟ 
  " يف هذا املوقفإن هذه املشية يكرهه اهلل إال " :. فقال رسول اهللأبودجانة " إىل مكانه يتبخرت

 ،احلرب ومحيت الناس اقتتل فا عينيه نصب املوت جاعال رأسه هبا فعصب محراء عصابة وأخرج
 بن مصعب " و " املطلب عبد بن محزة " و دجانة أبو مقدمتهم ويف شديدا قتاال املسلمون واقتتل
 وتركوا األدبار ولو و وهزموا املشركون انكشف ما وسرعان ،الغزوة هذه يف استشهد ممن وهم " عمري

 البعض اهلضبة تلك يف اهلل رسول وصفهم الذين الرماة هؤالء إن ؟ حصل ماذا لكن ،وراءهم الغنائم
 ال " جبري بن اهلل عبد " :فقال ولوا والكفار الغنائم يتعاقبون املسلمني هنا وقوفنا ملا قال منهم

 هؤالء من بسيطة ثلة وبقيت نزل منهم البعض ،اجتهاداهتم اختلفت .وكذا كذا وقال هنانا الرسول
 قد فيها من معظم املسلمني ظهور حتمي كانت  اليت اهلضبة أن فوجد " الوليد بن خالد فنظر ،الرماة

 جاءت وهكذا هناك من وقتل اهلضبة تلك إىل وصل ما وسرعان فاستدار ،الرماة من وخلت نزل
 ،هدى غري على يقاتلون املسلمني وأصبح األمر اختلط وعندئذ ،ظهورهم من للمسلمني السهام

 حىت ،اهلزمية بعد هلم الح الذي بالنصر املشركون وانتشا ،كبري  عدد منهم وقتل املسلمون وانكشف
 رسول أن املسلمني يف وشاع ،كمني  يف ووقع وجهه وشدا رباعيته كسرت  حيث اهلل رسول إىل وصلوا

 قتل قد حممد مادام هنا وقوفكم ما قالوا اإلميان ضعاف منهم ،فريقني املسلمني فأصبح ،قتل قد اهلل
  .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول موت بعد حياتكم ما قال " نضر بن أنس " لكن .لنذهب

 اهنزم أحد يوم كان  ملا أنه صحيحه يف البخاري يروي ،الغزوة هذه يف من التضحيات اليت ظهرت
 وكان رامًيا كان  اهلل رسول يدي بني " طلحة أبا " وكان ،وسلم عليه اهلل صلى النيب على الناس
 املسلمني حال لينظر رأسه يرفع ألخر منحني والرسول املشركني ويرمي اهلل رسول على نفسه جيوب

 ،حنبك دون حنيب القوم من سهما يصبك رأسك ترفع ال اهلل رسول يا طلحة أبا له ويقول واملشركني
 منحن وهو " دجانة أبا " ظهر يف يتالحق والنبل اهلل رسول حلماية بنفسه فرتس " دجانة أبا " يأيت
 اهلل رسول على نفسه من جوب األخر هو " سكن بن زياد .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول على
 " ديزي بن عمارة " وأخرهم الرسول إىل  تصل أن السهام مينعون أصحابه من ومخسة هو قتل حىت
 رأسه فوضع مين أدنوه والسالم الصالة عليه الرسول فقال بدمائه مدرجا وقع السهام أثبتته حىت قاتل
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أخذ املنافقني واليهود يهزجون ويرقصون   .احلال هذه على وهو الروح وأسلم اهلل رسول فخد على
وأنزل اهلل عز وجل يف سورة " آل عمران " آيات كثرية فيها بيان  .ويفرحون ويعلنون عن انتصاراهتم

" وإذ غدوت من وأول هذه اآليات قوله  ،النصر يف بادئ األمر وسبب اهلزمية فيما بعدلسبب 
 ."املؤمنني مقاعد للقتال واهلل مسيع عليمأهلك تبوء 

 (26)الدرس 
يف  ،وباتوا الليلة يداوون جراحاهتم ،رسول اهلل وأصحابه مساء السبت عاد :غزوة حمراء األسد

أمر الرسول بالل رضي اهلل عنه أن الرسول يأمركم بطلب العدو وقال ال خيرجنا معنا  ،صباح األحد
فأعطاه لعلي  ودعا رسول اهلل بلوائه الذي كان معقوًدا بغزوة أحد .إىل من شهد معنا القتال باألمس

وخرجوا وهم م لنداء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسرعان ما ستجاب القو  ،رضي اهلل تعاىل عنه
مل يتح هلم أن ينظروا إىل جراحاهتم وخرجوا مع الرسول وال يعلمون إىل  ،ما بني جمروج ومشجون

  محراء األسدىل مكان امسه ووصل إ ،حىت جتاوز املدينة مبقدار عشرة أميالمضى هبم رسول اهلل  ،أين
يف تلك  ،وأشعلوا نريانًا عظيمة يف ذلك املكان ،وكان الوقت ليالهناك الرسول ومن معه وعسكر 

ورأى حانة املسلمني تركهم ومضى متجه امسه " معبد اخلزاعي " األثناء مر  باملسلمني رجل مشرك 
وكانوا يرتاوضون ويتشاورون  ،وهم منتشون بالنصريف الطريق رأى املشركني وهم يزجمرون  ،حنو مكة

وكأهنم خطئوا أنفسهم برجوعهم إىل  ،يف العودة إىل املدينة ليجهزوا على املسلمني وعلى رسول اهلل
فقال  ما وراءك يا معبد ؟سألوه  ،فلما رأوا " معبد " آتًيا من جهة املدينة .وهم منتصرون مكة

وهم ماضون  ،لكموا مجوًعا كثرية وقد مجع ،وحيكم لقد رأيت باملسلمني حنق شديًدا عليكم
وبات .وعادوا مسرعني متجهني إىل مكة ،فداخلهم الرعب من هذا الكالم .متجهون لقتالكم

  .هذه الغزوة ذيل لغزوة أحد ،مث إنه عاد أدراجه إىل املدينة املنورة ،الرسول يف ذلك املكان ثالثة أيام
حتليل املشهد    

يف كل ما حيتاج مبدأ التشاور الذي كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شديد التمسك به  .1
ورأينا يف املشهد تفاصيل ذلك بشيء واضح  أي فيما مل ينص البيان اإلهلي على حكم  ،إىل تشاور

ندم الذين أشاروا عليه  ،نرى هنا أن الرسول ملا دخل ولبس ألمة احلرب وخرج إليهم ،ورأي الفريقني
ملاذا  أن يضعها حىت يقاتل" ه  تَ مَ " ال ينبغي لنيب لبس أَل   :هنا الرسول مل يستشر بل قال هلمباخلروج 

، وهذا نفهمه من االستشارة مث بعد ذلك اختاذ القرار؟ ألن إمام املسلمني مكلف السيما يف احلرب 
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واحلكمة واضحة الرتاجع عن القرار يفهم منه ضعف   " فإذا عزمت فتوكل على اهلل ":قول اهلل تعاىل
 ." وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل على اهلل ":وقوله تعاىل ،ختاذلو 

وحسبكم من ذلك موقف " عبد اهلل بن أيب بن سلول للمنافقني يف هذه الغزوة مشهًدا بارزًا  .2
شخص من مث اخندل ومعه ثالث مائة  ،خرج مع املسلمني يف بادئ األمر ومل يكن من رأيه اخلروج" 

ومتحيص وهو دور جيد إلبرازهم  ،من أجل أن يدخل الضعف والوهن يف نفوس املسلمني ،أتباعه
واهلل تعاىل يف  ،صحيح املنافق يقضى معه على أنه مسلم مادام يظهر اإلسالم .املؤمنني عن املنافقني

ندمج مع املسلمني من أجل غاية واحدة وهي واملنافق ي ،الفنت واالبتالءات ميحص املسلم من غريه
إذا االبتالءات من أجل التمحيص  ،ويستفيد من املغارم اليت يتقيها املسلم .أن ينال مغامن املسلمني

فإن ميسسكم القرح فقد مس القوم  ،" وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني:قال تعاىل
وليعلم اهلل الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهلل ال حيب  بني الناسوتلك األيام نداوهلا قرح مثله 
 ."وليمحص اهلل الذين آمنوا وميحق الكافرين الظاملني 

ال أستعني  :قيل لرسول أال نستعني مبوالينا اليهود ؟ وجتاهل الرسول ما كان يف الوثيقة وقال .3
على " ال نستنصر بأهل الشرك :ول قالوفيما يرويه ابن سعد " يف طبقاته أن الرسمبشرك على مشرك 

ال جيوز هلم أن يستعينوا بغري هذا يدل أن املسلمني إذا اجتهوا لرد عدوان أحدق هبم أهل الشرك " 
حكم اإلمامة أن هذه املسألة داخلة يف  :لكن مجهور الفقهاء منهم الشافعية قالوا .أيا كاناملسلمني 

فإن اعتقد ويل أمر املسلمني أن  ،بصرية ويل أمر املسلمني ألمر إىلأي حنيل هذا اوالسياسة الشرعية 
وإذا وثق ويل أمر املسلمني  ،هؤالء جاءوا يعرضون خدماهتم ليكونوا عونًا للمسلمني على أعدائهم

أما إذا  ،سواء احلروب أو ما دون ذلكجيوز االستعانة هبم  بأهنم صادقني وخملصون فيما قد يعرضون
على أن الدليل على هذا أن الوثيقة اليت اكتتبها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .هبم فال جيوزمل يثق 

ووجد الرسول كرئيس دولة  ،أهل املدينة كلهم ينبغي أن يهبوا هبة رجل واحد يف الدفاع عن املدينة
ونرى أن الرسول استعان بصفوان ابن أمية " وكان مشرك  .أن املصلحة تقتضي عدم االستعانة هبم

   .ك بأسلحة استعارها منه يف غزوة حننيآنذا
أقبال إىل رسول اهلل ليقبلهما جنديان يف  " رافع بن خديج " و" مثرة بن جلثم "الطفالن  .4
يقولون أن طبيعة الغريب املضحك أن حمرتيف الغزو الفكري  .فأجازمها بعد إحلاح منهما ،الغزوة

ويغمضون  ،على ذلك ونفوسهم تواقة إىل ذلك اجملتمع هي احلروب والفنت وهلذا ترىب هؤالء األطفال
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واملغفلني .أعينهم عن أشياء أخرى مثل اخنذال " عبد اهلل بن أيب بن سلول " وثالث مائة الذين معه
وظهر استبساله  ،لنرى إىل موقف " خالد بن الوليد " كان من الفارين .من املسلمني يصدقون ذلك

" ولئن متتم أو قتلتم :عندما يطرق باب املوت قوله تعاىلل لديه ثمتألنه ي.عند دخوله إىل اإلسالم
 .اهلل حتشرون " الَ ئِ لَ 

اليت حلامية من وراء ظهر املسلمني حال املصطفى وهو يرتب اجليش امليمنة وامليسرة والقلب وا .5
وألن اهلل  ،وهي مثرة نبوة رسول اهللهذا يدل على الرباعة العسكرية يف كيان رسول اهلل  ،يف الرابية

 .أعداء اهلل سبحانه وتعاىلمحله مهمة الدفاع عن اإلسالم ومواجهة 
 ،واألهم من هذا أننا نالحظ من خالل وصية رسول اهلل للحامية اليت وضعها وراء املسلمني  .6

"  فإن رأيتمونا قد انتصرنا فال تشركونا أي   هلمعندما قال  ،نفهم أن الوحي قد أنبأه مبا سيحصل
وهذا ينبهنا إىل ضرورة انقياد اجلنود لقرارات قادهتم  وإن رأيتمونا نقتل فال تنتصروا لنا " ،يف الغنائم

قد نتساءل ملاذا خالف هؤالء أمر رسول اهلل وكانوا  .يفية والعلة وما إىل ذلكدون تساؤل عن الك
 اجلواب سبب اهلزمية ؟ 

رغم أنه ال حيق هلم أوال كان املسألة خمالفة منهم يف الظاهر ولكن هي اجتهاد منهم يف احلقيقة ــ 
 .ذلك لكنهم ليسوا معصومون وقد غفر هلم ذلك

فأخذه أبو دجانة وأخذ  ،نتذكر أيضا السيف الذي محله رسول اهلل وقال من يأخذ حبقه ــ 
وأخرج عصابة محراء عصبها يف  ،مشية يكرهه اهلل إال يف هذا املوضع :وقال له رسول اهلليتبخرت 

ممنوع  وهودل ذلك على أن االستكبار الذي هو منبع احملرمات  .رأسه أنه واضع املوت نصب عينييه
هي حرب وهي من وسائل االنتصار و يف كل األحوال إال يف حالة واحدة وهي أثناء مواجهة العدو 

ألهنا تبعث يف  ال حرج يف هذاولذلك جتميل األسلحة بنقوش الفضة  ،اهللنفسية ملواجهة أعداء 
لكن التباهي الذي  .يف حني ال جيوز استعمال األواين الفضية ،صاحبها القوة واجلرأة ورفع الرأس 

  :مارسه أبا دجانة حممود جدا والشاعر يقول
 ومما زادين شرفًا وتيًها             وكدت بأمخصي أطأ الثريا
 دخويل حتت قولك يا عبادي       وأن صريت أمحد يل نبًيا

بأسلحة حقيقية وكلها من أجل العرب  ون  ب  ارَ لب الفائدة من هذه الغزوة لكأن املسلمني حي َ  .7
 ،وغزوة أحد تنقسم إىل شطرين ،ولو كانت سلبية وهي ترسخ يف املسلمني دروس إجيابيةوالدروس 
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وولوا األدبار ثالثة آالف وما هي إال ساعات واندحر املشركني  ،كان لنصر نادر كغزوة بدر األول
الذي وقعت فيه تلك يف اخلطأ  يتمثل الثاينالشطر  ،أدخل اهلل يف قلوهبم الرعب من سبع مائة

 ،وعددهم مخسة وعشرون والكل هم مخسوناحلامية اليت وضعها رسول اهلل حلماية ظهور املسلمني 
والبارئ عز وجل هو مقلب القلوب إذ لفت عيين خالد  ،وحتول النصر خالل دقائق إىل هزمية تامة

وقتلوا من فيها وتوجهوا بالنبال إىل ظهور بن الوليد إىل تلك الرابية اليت كانت حتمي املسلمني 
 وهكذا قتل من قتل وجرح وتكسرت رباعية الرسول وسقط على شقه وشج وجهه وشيع ،املسلمني

واهلل تعاىل وصف يف سورة آل عمران أسباب النصر يف الشطر األول وأسباب  .يف املسلمني أنه قتل
 اهلزمية يف الشطر الثاين 

م اهلل وعده إذ حتسوهنم بإذنه حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر ولقد صدقك "  :قوله تعاىل
ما حتبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة مث صرفكم عنهم  وعصيتم من بعد ما أراكم

إذ تصعدون وال تلوون على أحد والرسول  ليبتليكم ولقد عفا عنكم واهلل ذو فضل على املؤمنني
يدعوكم يف أخراكم فأثابكم غما بغم لكيال حتزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم واهلل خبري مبا 

مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أمهتهم أنفسهم  تعملون
ألمر كله هلل خيفون يف يظنون باهلل غري احلق ظن اجلاهلية يقولون هل لنا من األمر من شيء قل إن ا

أنفسهم ما ال يبدون لك يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم يف بيوتكم 
لربز الذين كتب عليهم القتل إىل مضاجعهم وليبتلي اهلل ما يف صدوركم وليمحص ما يف قلوبكم 

إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما   واهلل عليم بذات الصدور
  اهلل غفور حليم كسبوا ولقد عفا اهلل عنهم إن

ينبغي أن يتوقعوا هذا  ،ستنبط من الغزوة أنه عندما ينتشر خطأ يف صفوف اجليشدرس املالإن 
  " واتقوا فتنة ال تصبنا الذين ظلموا منكم خاصة "األمر رغم أهنم من القلة وجند هذا يف قوله تعاىل 

ولو قارنا خطأ تلك الثلة من الصحابة وهو خطأ اجتهادي وأخطاءنا اليوم  ،هذه سنة رب العاملني
 ،من تضيع لشرائع اهلل ،وما أكثر ما يتعمده املسلمني من انتهاك حلرمات اهلل ،أن ختسف بنا األرض

 .وشعائر اإلسالم واستخفاف بدين اهلل
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  ( 27) الدرس 
ولكن  ،الحظنا أن رسول اهلل أصابه رشاش من اخلطأ الذي وقع فيه أصحاب رسول اهلل .8

وكان هلا  ،أخطر ما وقع له صلى اهلل عليه وسلم هي الشائعة اليت انتشرت بني املسلمني بأنه قد قتل
وكثري منهم قال فيما نبقى على هذا النهج مادام الرسول قد قتل  ،تأثري كبري على نفوس املسلمني

ما احلكمة من هذا ؟ كثري من املسلمني ال  ،بل فيما حياتنا إن كان الرسول قتل آخرونورد عليه 
من شدة واعتقدوا أن هناك التزام بني إمياهنم وبقاء رسول اهلل معهم  ،يتصورا غياب رسول اهلل عنهم

من أجل أشبه ما يكون باملناورة احلية فالبارئ عز وجل شاء أن جيعل من هذه املسألة  ،تعلقهم به
وأنزل اهلل عز وجل تعقيبا هلذا الذي أصاب إذا حان ميقاته ري هتيئة نفوس املسلمني هلذا احلدث الكب

) َوَما حم َم ٌد ِإال  َرس وٌل َقد  َخَلت  ِمن  قـَب ِلِه  :قوله تعاىلأي اهلزة اليت زلزلت مكان العقيدة املسلمني 
َقِلب  َعَلى َعِقبَـي ِه فـََلن  َيض ر  الل   زِي الرُّس ل  أَفَِإن  َماَت َأو  ق ِتَل انـ َقَلب ت م  َعَلى َأع َقاِبك م  َوَمن  يـَنـ  َه َشي ئاً َوَسَيج 

ولقد تبني أثر  ،ومكان العقيدة فيها اب رسول اهللهذه اآلية حصنت نفوس أصح ( الل ه  الش اِكرِينَ 
حيث أن هذه اآلية هي اليت تبتت املسلمني على النهج هذه احلكمة الباهرة يوم وفاة رسول اهلل فعالً 

  ." عند وفاة رسول اهللروسنرى ذلك يف خطبة" أبا بكوالعقيدة 
حصون لرسول اهلل رأينا وقع املوت من أصحاب رسول اهلل الذين كانوا جيعلون من أنفسهم  .9

ورأينا كيف أن  ،ليقي بنفسه حياة رسول اهلل من مكروهوجي َوِب ون بأنفسهم عليه صلى اهلل عليه وسلم 
لسيدنا وهم ال يشعرون إال بنشوة واجب احلماية سهام املشركني كانت تتواىل على ظهور هؤالء 

نتساءل ما الذي جعلهم يستعذبون املوت  .وقد مات منهم من مات رضوان اهلل عليهم  ،رسول اهلل
وهذا الذي مسا هبم أوال هو إمياهنم القوي هلل ورسوله وحبهم الشديد هلل ورسوله  ؟وينتشونهبذه احلالة 

  .إنه احلب وهو الذي يقود اإلنسان إىل السلوكإىل هذه الدرجة 
بأن يدفن قتلى  يف الصحيح وغريه أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أمر يوم أحدورد . 11

وملا كان عددهم كثري والوقت قصري أمر أن  ،هذا تابت ،وأن ال يصلى عليهم املسلمني بدمائهم 
واألصح أنه ورد يف  ،وقيل أنه صلى عليهم عشرة بعد عشرةجيمع أكثر من واحد يف قرب واحد 

  .وأنه يبعث لونه لون دم ورحيه مسك ،الصحيح أن الشهيد ال يغسل وال يكفن وال يصلى عليه
عودة املسلمني إىل املدينة وما كانوا يعانونه من جروح مساء ويف فجر اليوم املوايل أمر . 11

اخلطأ الذي ما احلكمة ؟  .مع رسول اهللرسول اهلل أن ينادي مناديه باخلروج لكل من شارك يف أحد 
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واملسلمني مل يتفرغوا لشؤوهنم قط بل مسعوا نداء رسوِل رسوَل  ،وهو هذا األمروقع حيتاج إىل كفارة 
خرجوا وعسكروا حيث أمرهم  ،وبدون أي مثن لنرى كيف أن هذه الكفارة قلبت اهلزمية نصرًا  ،اهلل

 ،ومر هبم رجل امسه " معبد " ورآهم واجته إىل مكة ،رسول اهلل وكان الوقت ليال وأوقدوا نريانًا كثرية
ومجاعة من أصحابه يتشاورون يف رجوعهم إىل املدينة مادام حممد حي  ،ووجد املشركني يف الطريق

أتيا من أطراف يف تلك األثناء مر " معبد "  لنجتث هذا الدين من اجلذورلنعد لقتلهم مجيعا 
تركت حممد وأصحابه وأسناهنم تصطك حنقا منهم وكلهم  :لسألوه ما وراءك يا معبد ؟ قا ،املدينة

وأدخل اهلل رعبا شديدا يف قلوب املشركني من   .وهكذا كان يتصورآتون ليقضوا عليكم وليهلكوكم 
يف وسجل اهلل تعاىل هذا الدرس يف حمكم كتابه  .وولوا األدبار مسرعني إىل مكةكالم هذا الرجل 

َسن وا ِمنـ ه م  َواتـ َقو ا ال ِذيَن  ﴿  :قوله تعاىل َتَجاب وا لِل ِه َوالر س وِل ِمن  بـَع ِد َما َأَصابـَه م  ال َقر ح  لِل ِذيَن َأح  اس 
ٌر َعِظيمٌ  بـ َنا  * َأج  َشو ه م  فـَزَاَده م  ِإميَانًا َوقَال وا َحس  الل ه  ال ِذيَن قَاَل هَل م  الن اس  ِإن  الن اَس َقد  مَجَع وا َلك م  فَاخ 

َواَن الل ِه َوالل ه  ذ و َفض ل   * َونِع َم ال وَِكيل   ه م  س وٌء َواتـ بَـع وا رِض  فَانـ َقَلب وا بِِنع َمة  ِمَن الل ِه َوَفض ل  ملَ  مَي َسس 
لَِياَءه  َفاَل خَتَاف وه م  َوَخاف وِن ِإن  ك ن   * َعِظيم   َا َذِلك م  الش ي طَان  خي َوِّف  َأو  هذا  نتمثلمىت  ﴾ ت م  م ؤ ِمِننيَ ِإمن 

إىل مىت حنسب هلا ؟ إىل مىت خناف من أمريكا ؟؟وإىل مىت خناف أولياء الشيطان  ؟األمر الرباين 
وحيدرنا  .؟ وهي عبارة عن خملوق دليل ضعيف هزيل من خلق اخلالق سبحانه وتعاىلمليون حساب 

َا َذِلك م  الش ي طَان  خي َ  ":املوىل بقوله لَِياَءه  َفاَل خَتَاف وه م  َوَخاف وِن ِإن  ك ن ت م  م ؤ ِمِننيَ ِإمن    "  وِّف  َأو 
 

 (               28) الدرس 
املشهد السادس و العشرين 

 فاجعة بئر معونة وجيع الر   يومحادثة 
وقعت يف السنة الثالثة للهجرة تتلخص يف أن وفدا من قبيلة عضل والقارة وفد على رسول اهلل 

وأهنم حباجة إىل من يعلمهم  ،أن أخبار اإلسالم قد وصلت إليهم يذكرصلى اهلل عليه وسلم 
مرثد بن أيب مرثد فاختار رسول اهلل نفرًا من أصحابه ست أو سبعة ومن خريهتم فيهم "  ،اإلسالم

" وزيد بن الدثنة و " " خبيب بن عدي و " و " عاصم بن تابت " الغنوي " و " خالد ابن البكري "
توجهوا إىل تلك اجلهة اليت و " عبد اهلل ابن طارق " وأمر عليهم رسول اهلل " عاصم ابن تابت " 

مسع خبربهم حيا من قبيلة هذيب ساروا حىت وصلوا إىل منطقة بني مكة وعسفان أشار إليها الوفد 
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وتبعوا أثارهم حىت وصلوا إىل وهم مشركون فتبعوهم وهم يف مائة رام تقريبا يسمى " بين حلياء " 
فلما  ،فظلوا يتبعون أثارهم حىت حلقوهم ،وفحصوها فعرفوا أهنا من نواة املدينةمكان فيه نوى مثر 

ولكن هؤالء الرماة  رابية عالية فرارًا من القوم إىلانتهوا إليهم جلأ أمريهم وهو " عاصم بن تابت " 
وظلوا  ،أال نقتل منكم رجلوأخذوا يصيحون لكم العهد وامليثاق إن نزلتم إلينا املشركني أحاطوا هبم 

 أما أنا فال أنزل يف ذمة كافر " فقال " عاصم  .أهنم ال يريدون هبم شرًاحيلفون ويقسمون ويؤكدون 
يعطون  وعادوانة " ثوبقي ثالثة " خبيب " و" زيد بن الد   فقاتلوهم حىت قتلوا  ،اللهم أخرب نبيك عنا

حلوا فنزلوا إليهم ملا نزلوا و استمكن املشركون منهم أننا ال نؤذيكم وال نسيء إليكم  املواثيقهلم 
 واآلخران استقوهم إىل املدينة وهدفهم املال .الرجل الثالث قاوم حىت قتل ،أوثار قفيهم وربطوهم هبا
ملا وصلوا إىل مكة جاء أوال احلارث فاشرتوا خبيب الذي قتل احلارث يوم  .ويبيعوهم ألصحاب الثأر

تقول بنت احلارث استعار مين  ،أخذوه وحبسوه بدار إىل أن يأيت امليقات الذي يقررون فيه قتله ،بدر
عن صيب هلا  حبثتوملا كانت غافلة عنه إىل بعض شؤوهنا  ،فأعطتهخبيب شفرة ليستعد هبا للقاء ربه 

أختشني أن أقتله ؟ ما  :فقال هلا كأنه أبوه اجتهت إليه مرعبةوإذ به يف حجر خبيب يالطفه ويداعبه  
لقد رأيته يأكل من ما رأيت أسريًا قط خريا من خبيب  :وقالت .كنت ألفعل ذلك إن شاء اهلل

وأخريا  .وإنه كان مثقل باحلديد وما كان إال رزقا رزقه اهلل إياه  ئذ مثرة قطف عنب وما يف مكة يوم
وهو أول من فعل هذا قبل القتل وبعدها  ،خرجوا به إىل احلرم ليقتلوه وقال هلم دعوين أصلي ركعتني

 قال " واهلل لو أن يرى  ما يب جزع من املوت الستكرتث من الصالة " وقال أبيات منها 
 ولست مبال حني أقتل مسلما   على أي جنب يف اهلل كان مصرعي                 
 وذلك يف دين اإلله  وإن يشأ    يبارك على أوصال شيم ممزع                

وهذا جاء يف البخاري بصحيحه يرويه أبا هريرة  .ثأرا ألبيهوقام إليه "عقبة بن احلارث" فقتله 
 وغريه

ويزيد الطربي قال حدثنا جعفر بن عوف   .الكفار جبثته ومل يعثروا عليها عاصم قتل أيضا وطلب
" أن رسول اهلل ابن أمية عن أبيه عن جده وأخربين جعفر بن عمر عن إبراهيم ابن إمساعيل قال 

وأنا فجئت إىل خشبة خبيب اليت صلب عليها  ":قالعيًنا على قريش صلى اهلل عليه وسلم بعثه 
فانتبذت غري أي يريد أخذها إىل املدينة فوقع إىل األرض أختوف العيون فرقيت فيها فحللت خبيًبا 

" أما زيد ابن اسحاق يف سريته قال ". فكأمنا األرض ابتلعته فلم أرى خلبيب ذمة  بعيد فالتفتت
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" أنشدك باهلل يا :يان "فابتعه " صفوان ابن أمية " فلما خرجوا به إىل احلرم ليقتلوه قال له " أبو سف
؟ أنشدك اهلل أن أحتب أن حممًد اآلن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك يف أهلك آمن مطمئن  زيد 

" واهلل ما أحب أن حممد اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤديه وأين جالس :قال جتيبين ؟
كحب  الناس أحًدا حيب أحًداما رأيت من " وقال أبو سفيان ملتفًتا إىل صحبه  يف أهلي "

  ." أصحاب حممد حملمد
وقعت يف أوائل السنة الرابعة للهجرة  : حادثة ف اجعة بئر معونة  :الحادثة الثانية هي

" أقبل إىل رسول  مبالعب األسنةيكىن زعماء جند أمسه " عامر بن مالك " أن رجل من  :ملخصها
يا حممد لو بعثت رجال من أصحابك إىل  :فقالوأظهر جتاوبًا مع اإلسالم  ،اهلل فعرض عليه اإلسالم

فقال عليه الصالة والسالم فإين أخشى  إىل أمرك رجوت أن يستجيبوا لك ؟أهل جند فدعوهم 
 أي أجريهم ؟ فقال عامر أنا واملشكلة اليت قبلها مل جيف دماء أصحاهبا بعد عليهم أهل جند 

إىل جند يف فبعت رسول اهلل سبعني رجال من خيار أصحابه  .أمحيهم فابعثهم ليدعوا الناس إىل أمرك
ثوا واحد وبع ،فساروا حىت نزلوا مكانًا يسمى ببئر معونة .شهر صفر بعد أربعة أشهر من غزوة أحد

 ." بعثوه بكتاب من رسول اهلل إىل " عامر بن طفيل " من زعماء املشركني  ملكان امسه " حرام بن 
روى البخاري " أن " حرام بن ملحم "  .وملا وصل إليه فلم ينظر إىل كتابه بل عاد عليه رأًسا فقتله

مث استصرخ عامر بن طفيل بين عامر  فزت ورب الكعبةملا طعن وانتضح الدم يف وجهه صاح 
عامر بن لن نغفر أبا براء فأبو أن جييبوه فقالوا يدعهم إىل قتل البقية لدعاة  يستعديهم على بقية

ولبوا  ذكوانعل و و و  سليم وعصيةفاستصرخ عليهم من أناس من قبائل  ،وهم يف ذمته مالك
لكن هنالك اثنان بعيدين عن  ،وأحاطوا بالقوم كإحاطة السوار باملعصم وقاتلوهم إىل أن قتلوا مجيًعا

وكأن اهلل أبقامها ليعودا باخلرب إىل  ،عمرو بن أمية الضمريواحد منهم امسه صرح هؤالء الدعاة 
فعمرو بن أمية ومعه واحد من وقيل أن) وذهبا لدفاع عن زمالئهم قتل زميله وأفلت هو رسول اهلل 

وهم  ،فحدثت املقتلة واجلماعة يرعون ،رعوهنااألنصار كانوا أخذين اإلبل اليت كانت للقراء أخذينها ي
فاقرتبوا حذرين ,  ،فقالوا إن هلذه الطيور لشأن ،الطيور حملقة فوق مكان أصحاهبمرأوا يرعون فجأة 

قالوا ما  ،فهنا تشاوروا ،فإذا أصحاهبم كلهم قتلى والقوم واقفني على رؤوسهم ،نظروا من فوق  التل
واهلل ما كنت  ،فقال األنصاري ،قال عمرو أنا رأيي نرجع للرسول صلى اهلل عليه وسلم خنربه ،الرأي

) من شدة حبة  ،ألربأ عن نفسي مبكان قتل فيه املنذر بن عمرو واهلل ما كانت لتخربين به الرجال
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 ،لوهللمنذر بن عمرو يريد أن ميوت معه ( فهجم األنصاري على الكفار يريد أن يقتلهم وحده فقت
أسر عمرو بن  ،أسروه ،فهجم عليهم لكنهم ما قتلوه ،أخذته العزة ،األنصاري رأىفعمرو بن أميه ملا 

قال عامر  ،من بين ضمره  :قال ،من أين الرجل ؟ فعرف عن نفسه :فقال  له عامر بن الطفيل ،أميه
عبيد أنظر  هذا  أمي قد نذرت أن تطلق عبدا من ضمره ) ضمره كلهم أحرار ماهم إن   :فيل لطبن ا

النذر , فاآلن يتحقق هلا هذا  النذر ( فاآلن سأطلقك وفاء لنذر أمي  فحلق رأسه عالمة العبودية 
رجالن كافرين ظنا اهنما من الناس الذين قتلوا  عمرو بن أمية الضمريوأطلقه  ( ويف الطريق لقي 
وملا  .وفيما بعد تبني أهنما ليسا من القوم الذين اعتدوا على إخوانه ،إخوانه فرتبص هبما وقتلهما

وصل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وأخربه اخلرب قال الرجلني من قبيلة " بين كالب " جيب أن أدفع 
وبقي شهر يدعو  ،وتأثر املصطفى تأثرا كبريًا ملقتل هؤالء الدعاة الصاحلني .دية كل منهما ألهله

وقنوت رسول اهلل  هذه  .و بين حليان  ذكوانووعل و  سليم وعصيةالفجر على قبائل  عقب صالة
 .ومن هنا عرفنا مشروعية قنوت النادبةاملدة روي يف الصحيحني للبخاري ومسلم 

حتليل املشهد 
 :من العضات والعرب والدروس اليت ميكن استخراجها من احلادثتني ما يلي

حىت يف عصر رسول اهلل مل يكن كال منهما إن الدعوة هلل والتعريف بدين اهلل سبحانه وتعاىل  .1
ورأينا   ودليل على ذلك ما فعله يوم الرجيع بل كان واجب على سائر املسلمني وقًفأ على رسول اهلل 

أن ال يوافق وكل منا يتوقع وبعد أشهر جاء من يطلب إرسال دعاة إىل اهلل إىل جند  ،كيف أهنم قتلوا
على هذا وعهد احلادثة اليت قبل هذا لقريب والرسول ال خيار له ال بد أن ينفد أمر اهلل يف قوله 

"   ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون "
سبعني وكل منا عليه قسط من الدعوة إىل اهلل على مبدأ قوله تعاىل " لينفق ذو سعة من  ،بدل سبعة

علينا  ،واملسلم املثقف يعلم أهله ،مستوى البلدة وطالب العلم على مستوى احلي" العامل على سعته 
 .يف أثناء الدعوة ننضبط مببادئ الدين وأحكامه

 أن اإلنسان الذي ال يتأتى له تنفيذ أوامر اهلل و ،يف حكم إقامة املسلم يف ديار الغرب .2
أما الذي يتاح له أن يلتزم بأوامر  ،هناكال جيوز له البقاء عن نواهيه يف حق نفسه وأسرته  االبتعاد

"  :يف هذه املناسبة نضيف إىل هذا الكالم شيًئا نقول .فال حيرم له ذلك وإن كرهه بعض العلماء اهلل
جند كانت دار كفر لكن  "فرتتفع الكراهة عندئذ هذا الشخص من أجل الدعوة إىل اهلل  إن خروج

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=275&idto=275&bk_no=49&ID=280&gclid=CjwKEAiA3vamBRDJ1Lfwt5Pckw4SJAAdhnk2NPGEpT9OvHHTH_w7VyggCLjjvK1RBee0em1lOYtF5RoC5Yvw_wcB#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=275&idto=275&bk_no=49&ID=280&gclid=CjwKEAiA3vamBRDJ1Lfwt5Pckw4SJAAdhnk2NPGEpT9OvHHTH_w7VyggCLjjvK1RBee0em1lOYtF5RoC5Yvw_wcB#docu
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ويثاب إىل تلك البالد دعاة إىل اهلل عز وجل الرسول صلى اهلل عليه وسلم أرسل ثلة من أصحابه 
وكثريون قفزوا هذا الباب إىل  .وهي بوابة اجلهاد ،صاحبه وهو أهم لون من ألوان اجلهاد يف سبيل اهلل

 .أمر خطري  وهذا ،قتال حتت راية عمية الذي هنى عنه رسول اهلل أي املقاتل ال يعرف من يقوده
لداللة واضحة على ما كانت تفيض إذا جتاوزنا كل ما تنطوي عليه حادثة الرجيع وبئر معونة  .3

لنقف عند مسألة  .واملسلمنيبه قلوب املشركني من حقد وغل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
كانوا وال يزالون يصفون العرب بأوصاف غالية جدا شهامة مروءة   ،مهمة وهي أن القوميني العرب

الوفاء بالعهد هل هذا صحيح ؟ الذي حدث يوم الرجيع وهذه الثلة اليت حوصرت وكان  النجدة 
فما الذي حدث منهم ؟   الذين وصفهم القوميون عاصم بن تابت " أمل يكونوا عربًا "على رأسها

 .واحد وهي كثرية من هذا القبيل منوذجهذا واقع وهو  ،واخليانةللؤم كانوا املثل األحط واألدىن يف ا
ضعوا عهودهم وصدقهم من صدقهم منهم خبيب والد ثنة وو عاهدوهم وأقسموا هلم األميان املغلظة 

والذين تشبثوا باإلسالم واكتشف هويته عبدا هلل أنظروا  ،ريهمات بسيطةحتت أقدامهم من أجل ذ
نقول هل عروبته هي اليت  ،مادا فعل طفل جلس حبجره وقادر أن يساوم حياة حبياة وقد ينجح

وتربيته  ،؟ قوميته ؟ شهامته العروبية ؟ أبدا إسالمه هو الذي صده عن ذلكصدته عن ذلك 
ولكنه تبسم هلا وطمأهنا قائال أتظنني  ،يفعله أمثاهلا نا أوهلذا ارتعدت أم الطفل ظنا منه ،اإلميانية

إذا  .الذي أوجد العروبة وليس العكس واإلسالم هو.أين سأقتله ؟ ما كنت ألفعل ذلك إن شاء اهلل
 .املكانة اليت يتبوأها اإلنسان ال يتبوأها بسلم القومية و إمنا باملعتقد

أن ميتنع من قبول األمان أنه جيوز لألسري يف يد العدو  :مما سبق يتبني لنا حكم شرعي وهو .4
وله أن يهرب من األسر إن متكن من  .أي ال يستسلم ،وأن ال ميكن من نفسه ولو علم أنه سيقتل

 .ذلك حسب رأي الفقهاء
عندما وجدت بيده عنها بنت احلارث واليت وقعت خلبيب رضي اهلل عنه  حدثتاملكرمة اليت  .5

نفهم من هذا القاعدة اليت  .وروى هذا البخاري يف صحيحه يس مبكة العنب قطف العنب شتاء ول
إال   " أن كل ما جاز أن يكون معجزة لنيب جاز أن يكون كرامة لويل ":وهوقاهلا علماء العقيدة 

يف حني أن الكرامة اليت جتري يف يد  ،فارق واحد أن معجزة النيب مصحوبة بتحدي وإعالن النبوة
والقاعدة هي أن نرى هذا اإلنسان مستقيم .رجل صاحل من األولياء ال تكون مصاحبة لتحدي ما

أما إذا رأينا  ،وال يتحدى الناس هبذه اخلوارق إذا هي مكرمة ،على أوامر اهلل بعيد عن املنكرات
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أال إن أولياء اهلل  " عرفه اهلل تعاىل يف كتابه والويل .خالف ذلك فلنعلم يقينا أن هذا اإلنسان دجال
هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ال  الذين آمنوا وكانوا يتقون ال خوف عليهم وال هم حيزنون

أي االبتعاد التقوى مأخوذة من الوقاية أي احلذر   "  . ات اهلل ذلك هو الفوز العظيمتبديل لكلم
وكثري ما نسأل بشرى احلياة الدنيا كيف تكون ؟ اإلنسان الذي  .عن الوقوع يف حدود اهلل عز وجل

رضي اهلل عنه وأكرمه باالستقامة البد قبل اخلروج من هذه احلياة الدنيا أن يتلقى البشارة من اهلل عز 
 .والذي خلط عمل صاحل بغريه فاألمر عائد إىل اهلل سبحانه .وجل

 ،ء الذين خرجوا حمبني هلل دعاة صاحلنيما احلكمة من أن ميكن اهلل يد الغدر على هؤال .6
مضحني يف سبيل اهلل وحمبني لرسول اهلل ؟ اجلواب يتلخص يف أن اهلل عز وجل ألزم عباده بأمرين 

  ،اثنني
 أن يسلك النهج الذي أمره اهلل عز وجل به بعد اإلميان باهلل  :األمر األول

والعقبات أن يسري يف تنفيذ هذه األوامر على أرض فيها كثري من األشواك  :األمر الثاني
وصدق أدائه لضريبة العبودية  ،حىت يتضح صدق استقامة هذا الشخص على أوامر اهلل ،واألخطار

َواهَل م:وجند هذا يف قوله تعاىلهلل عز وجل  تَـَرى ِمَن ال م ؤ ِمِننَي أَنف َسه م  َوأَم  بَِأن  هَل م  اجلَن َة  " ِإن  الّلَه اش 
تَـل وَن َوع دًا َعَلي ِه َحّقًا يف التـ و رَاِة َواإِلجِنيِل َوال ق ر آنِ  تـ ل وَن َويـ ق  ِدِه يـ َقاتِل وَن يف َسِبيِل الّلِه فـَيَـق   َوَمن  َأو ىَف ِبَعه 

َتب ِشر وا  بِبَـي ِعك م  ال ِذي بَايـَع ت م بِِه َوَذِلَك ه    َو ال َفو ز  ال َعِظيم  " ِمَن الّلِه فَاس 
اشرتى مبعىن أنك متوطن ومتيقن لتقدمي حياتك ومالك وكل ما متلك ضحية يف سبيل اهلل عز 

وال هتنوا  ":ويقول تعاىل يف موضع آخر .هنا يظهر صدق الصادقني وميتاز املنافقني عن غريهم ،وجل
وتلك األيام  إن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله  وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني

َولِي َمحَِّص الل ه   نداوهلا بني الناس وليعلم اهلل الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهلل ال حيب الظاملني
خ ل وا ا َن َة َوَلم ا يـَع َلِم الل ه  ال ِذيَن َجاَهد وا ِمن ك م  َويـَع َلَم ال ِذيَن آَمن وا َومَي َحَق ال َكاِفرِيَن أَم  َحِسب ت م  َأن  َتد  جل 

  "  الص اِبرِينَ 
                      (29)الدرس 

املشهد السابع و العشرين 
 إجالء بين النظري
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اإلجالء هلذه القبيلة كان خليانة قدرة ارتكبوها وكان يوم الثاين عشر ربيع األول سنة رابعة 
" أن "عمر بن أمية " الضمري " وهو واحد من  :سببها كما يروي ابن سعد يف طبقاته ،للهجرة

أثناء رجوعه حتدثنا أنه لقي  ،وهو بقي و اآلخرون قتلواالسبعني الذين بعثهم رسول اهلل دعاة إىل جند 
ومها من  ،لكن تبني أهنما ليسا كذلك ،فقتلهماشخصني ظن أهنما من الذين اعتدوا على إخوانه 

ورأى رسول اهلل أن عليه دفع دية لكل واحد  .قبيلة بين كالب وكان بينهم واملسلمني حلف أي سلم
 ،على املسلمني يف عالقتهم بعضهم مع بعض :وفيهاونرجع إىل نص الوثيقة  .من هذين القتيلني 

أن يفدوا عانيهم أي أهنم عليهم مجيعا ويف عالقة املسلمني مع اليهود كمواطنني يف املدينة املنورة 
 .على يد أي واحد من أهل املدينة خطًئاوأيضا يتعاونون يف دفع دية فيما إذا قتل شخص  ،أسري

صالة الظهر حيث صلى مبسجد قباء يوم السبت  ،فالنيب بناء على ذلك اجته إىل قبيلة بين النظري
فكلمهم بلطف أن يعينوه  .مث اجته بعد ذلك إىل قبيلة بين النظري ،ومعه ثلة من املهاجرين واألنصار

فقالوا لرسول اهلل صلى اهلل  .قتال خطئا من قبيلة بين كالبيف دفع دية هذين الشخصني اللذين 
وذهب اليهود  .فوقف رسول اهلل حتت ظل جدار ينتظر " نفعل يا أبا القاسم " :عليه وسلم

حسب الظاهر لكن أحدهم وهو " يف سبيل أن جيمعوا املال الذي يستطيعون  ،ليتشاوروا فيما بينهم
فأطرح  " هذه فرصة وأنا أظهر على البيت أي فوق سطح البيت:قالعمروا بن جحاش النظري " 
وإرتأ هذا اليهودي أن يعلو السطح ويرمي بصخرة حيث يقف رسول  "عليه صخرة تكون فيها أجله 

ال تفعلوا  ":حذر من ذلك وقال هلمسلم بن مشكم " وهو يهودي أيضا يروي سعد هنا أن "  .اهلل 
أي يف نيته لن ننجح وقاهلا خوفا على  وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه "واهلل ليخربن مبا مهمتم 

فتظاهر  .فجاء رسول اهلل اخلرب من السماء ملا قد عزم عليه يهود بين النظري .نفسه وأصحابه
نظر أصحابه مييًنا ومشااًل فلم  ،ولكنه توجه مسرًعا إىل املدينة ،املصطفى وكأنه يريد أن يقضي حاجة

" مهت :؟ فقاليا رسول اهلل قمت ومل نشعر جلماعة ذهبت لتأيت باملال  :فقالوا .جيدوه فلحقوا به
" :اهلل عليه وسلم إليهمأرسل املصطفى صلى  مث" فأخربين اهلل عز وجل بذلك فقمت يهود بالغدر 

يا يف املدينة بعد ئِ فمن ر  وقد أجلتكم عشرًا فقد مهمتم مبا مهمتم به من الغدر أن أخرجوا من بلدي 
لكن " عبد اهلل ابن أيب ابن  .اجلرمية واضحة فأخذ اليهود يتهيئون للخروج" ذلك ضربت عنقه 

"  ال خترجوا فأقيموا :النظري يقول هلمأرسل إىل يهود بين  ،سلول " جاء ليتدخل يف األمر مرة أخرى
فأمر رسول  .فعادوا وصدقوا ما قاله هلم يف حصونكم معي ألفني من قومي وغريهم يقاتلون عنكم "
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وهم يف حصوهنم ومعهم النبل واحلجارة يرموهنا إىل  ،اهلل بإعداد العدة حملاربتهم فحاصرهم رسول اهلل
واستمر حصارهم وملا اشتد  ،ولكن " عبد اهلل بن أيب بن سلول " مل ينفد ما وعدهم به .املسلمني

ذ يصيحون من النواف فنادوه من حصوهنم  .وإتالفها ،أمر رسول اهلل بقطع خنيلهم ،هبم احلصار
 ؟ وحتريقها فما بال قطع النخيل وتعيبه على من يصنعه يا حممد قد كنت تنهي عن الفساد  ":قائلني

" ما قطعتم من لينة أو :يف قولهولكن اهلل عز وجل أنزل تأيًدا لعمل املصطفى صلى اهلل عليه وسلم 
أال وملا يئسوا من صاحبهم املنافق ورأوا  وليخزي الفاسقني "على أصوهلا فبإذن اهلل تركتموها قائمة 

لكن  .من املدينة أن خيرجوانزلوا على أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،مناص هلم من القتل
وليس لكم من أموالكم إال  " اآلن ال أقبله لكم إال على دماؤكم فقط:رسول اهلل أرسل إليهم يقول

ومل يظفر باإلسالم منهم إال اثنني " ميني ،وتفرق هؤالء اليهود ما بني خيرب والشام" ما محلته اإلبل 
يف وعاشا مع املسلمني يف املدينة ابن كعب " و" أبو سعد ابن وهب " فأحرزا أماهلما  بن عمري 

الذين  .على املهاجرين دون األنصارقسم رسول اهلل األموال اليت غنمها من بين النظري  .سلم وأمان
إال بعض  ،واملهاجرين جاءوا تاركني كل شيء يف مكة ،هم أصحاب البلد والعقارات واألراضي

أي يضعها حيث يشاء  ،وأموال بين النظري خاصة برسول اهلل .البيوت اليت اقتسمها األنصار معهم
يأخذ من ذلك قوت سنة  ،وكان الرسول يزرع حتت خنيلهم قوت سنة .ألنه حتصل عليها بدون قتال

ونزل يف قصة بين النظري  .وما فضل من ذلك كله جيعله يف الكراع والسالح ،لنفسه وأزواجه
فيها يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا املال الذي تركه بين و وإجالئهم سورة كاملة وهي سورة احلشر 

ت م  َعَلي ِه ِمن  َخي ل  َواَل رَِكاب  َولََِٰكن  الل َه ي  :النظري قوله َسلِّط  " َوَما أَفَاَء الل ه  َعَلىَٰ َرس ولِِه ِمنـ ه م  َفَما َأو َجف 
ء  َقِديٌر  ۚ  ر س َله  َعَلىَٰ َمن َيَشاء   ِل ال ق َرىَٰ فَِلل ِه َوالل ه  َعَلىَٰ ك لِّ َشي  م ا أَفَاَء الل ه  َعَلىَٰ َرس ولِِه ِمن  أَه 

َغ ِنَياِء ِمنك م  َولِلر س وِل َوِلِذي ال ق ر ىَبَٰ َوال َيَتاَمىَٰ َوال َمَساِكنِي َواب ِن ا َ األ  َوَما  ۚ  لس ِبيِل َكي  اَل َيك وَن د ولًَة بـَني 
    " .ِإن  الل َه َشِديد  ال ِعَقابِ  ۚ  َواتـ ق وا الل َه  ۚ  آتَاك م  الر س ول  َفخ ذ وه  َوَما نـََهاك م  َعن ه  فَانتَـه وا 
حتليل املشهد 

 ،ألوان خيانة اليهود اليت تسري يف دمائهم وال تزالمرة أخرى يبني لنا التاريخ لونًا آخر من ..1
والرسول صلى اهلل عليه وسلم مل  ،وهي احلقيقة اليت عرفت من التاريخواخلائن ال يلدغ إال نفسه 

" وال جيرمنكم شانئان قوم على أن ال تعدلوا :يسئ إليهم وعليه أن ال يسئ إليهم واهلل تعاىل يقول
واليهود هم  .هما كان بغضكم لقوم فال حيملكم ذلك على ظلمهمأي م "اعدلوا هو أقرب لتقوى 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura59-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura59-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura59-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura59-aya7.html
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ودراستنا لتاريخ تبني لنا  ،الذين غدروا بعد أن قالوا له نفعل ما حتب لكنهم ذهبوا خيططون لقتله
 .تصورنا يف معاملتنا هلؤالء كيف ينبغي أن تكون

ليست من أجل  ،أن مقاتلة املسلمني للمشركني :قاله كثري من الفقهاء وهو :حكم شرعي. 2
قبيلة بين كالب مشركني ومع ذلك   .إرغامهم على اإلسالم وإمنا من أجل كف يدهم من احلراب
وفتح مكة من نتائج دفاع رسول اهلل  ،كان بينها وبني رسول اهلل حلًفا وكان مساملا ومدافًعا عنهم

ان قتلهما عمرو بن أمية خطئا مشركان إال أن رسول اهلل ورغم أن القاتلني اللذ .على قبيلة بين كالب
. كل هذا دليل على أن احلرب أو اجلهاد ليس وجد أنه ينبغي أن يدفع الدية لوليهما أو ورثتهما

وهذه احلادثة مما  ،غرضه إرغام املشركني على الدخول يف اإلسالم وهو هذا احللف مع بين كالب
 .ل املسلمني لغري املسلمني لكف أيديهم عن االعتداءستدلل به كثري من الفقهاء أن قتا

حيث ركب  ،الرسول صلى اهلل عليه وسلم عندما حاصر يهود بين النظري :حكم فقهي . 3
وأخذوا  أمر عندئذ باقتالع النخيل ،اليهود رؤوسهم ومل يشاءوا أن ينزلوا على أمر رسول اهلل

تنهي عن الفساد وتعيبه على من يصنعه فما بال  " يا حممد قد كنت:يتصاحيون من النوافذ ويقولون 
" ما قطعتم من :يف قوله ورأينا أن بيان اهلل أيد هذا الذي فعله رسول اهلل  قطع النخيل  وحتريقها؟

مجهور  :واحلكم الشرعي هو لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهلل وليخزي الفاسقني "
الفقهاء قالوا أن األمر داخل يف فصل اإلمامة والسياسة الشرعية أي ختريب البيوت وقطع النخيل 

وتصرفات النيب تنقسم إىل قسمان  .وليست من أحكام التبليغ ،عندما تكون حرب مع املشركني
رئيس  وهناك تصرفات يقوم هبا بوصف كونه .منها تصرفات وأوامر ونواهي تبليغية وهي ال تتغري

 .وجيوز العقوبة باملال إتالفًا ال امتالكا  .حيث ينتقي ما هو األصوب ملصلحة املسلمني ،دولة
يا رسول اهلل قمت ومل نشعر اجلماعة ذهبت . الرسول ملا رجع إىل املدينة سأله أصحابه قالوا:" 4

الذي فعله رسول " مهت يهود بالغدر فأخربين اهلل عز وجل بذلك فقمت " هذا :لتأيت باملال ؟ فقال
 .وال نقول أهلم أو فراسته دلته على ذلك ال بل أخرب ،فأخربين اهلل عز وجل :اهلل هو وحي هلذا قال

 .وهو من أحكام السياسة الشرعية ،. املال الذي جاءه من بين النظري جعله اهلل حتت سلطته5
 وكان أيضا 
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وما فضل من ذلك كله  ،يأخذ من ذلك قوت سنة لنفسه وأزواجه ،يزرع حتت خنيلهم قوت سنة
هذا النهج على ما يدل ؟ على أن املصطفى ماله والدنيا شيئا بل قال  .جيعله يف الكراع والسالح

  .عن نفسه كجالس حتت شجرة مث تركها ومضى
  ( 31) الدرس 

أمجع فقهاء املسلمني  .بعد قتال أو عدم وجود قتالحكم ما تركه األعداء للمسلمني سواء .6
فأمر هذه األموال عائد إىل  ،أموال من أعدائهم بدون قتالأنه إذا وقعت غنائم يف أيدي املسلمني 

" وما أفاء :وهو ما يسمى بالفيء وبني اهلل تعاىل حكمهيطبق فيها مصلحة املسلمني  ،رئيس الدولة
ومن مث فقد جعل اهلل أمر هذا  "اهلل على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب 

ونظر إىل حال الفقراء من  ،ووزع أكثرها على املهاجرين ،الفيء إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 ":ليت تستهلك تقسم لقوله تعاىلفإن ا ،أما الغنائم اليت يرتكها األعداء بعد قتال .األنصار فأعطاهم

 "  واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هلل مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل
أما املالكية واحلنفية فرتى " أن إمام املسلمني  ،فقد اختلف يف شأهنا علماء الشريعةأما العقارات 

إما أن توزع أو تبقى يف ملك الدولة لتستتمثر، هؤالء رأوا إىل ما يرى يف ذلك ما تقتضيه املصلحة 
فعله سيدنا عمر بعد حرب القادسية لسواد العراق وهي أراضي زراعية أن تستتمثر جيل بعد جيل 

 الشافعية ترى" أنه ال فرق بني العقارات واألموال اليت تستهلك أي كلها توزع " "إىل يوم القيامة  
 
 
 

املشهد الثامن و العشرين 
 غزوة ذات الرقاع

أي يف العام الرابع للهجرة كانت بعد شهر ونصف من إجالئه صلى اهلل عليه وسلم لبين النظري 
بأولئك السبعني القراء الذين قتلوا إال "عمرو بن أمية سبب الغزوة هو ما فعله بعض قبائل جند 

ولكن يف احلقيقة أن رسول اهلل ملا خرج من املدينة  ،الضمري " حيث جهز رسول اهلل جيًشا ثأرا هلم
" ووصل إىل جند وتوغل بني قبائل جند وعسكر يف مكان امسه خنل أبا در الغفاري"ونصب يف مكانه 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1467&bk_no=65&ID=485#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1467&bk_no=65&ID=485#docu
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وهلذا مسيت بغزوة ذات فولوا هاربني أدخل اهلل الرعب يف قلوب تلك القبائل  ،من أرض غطفان
 :ووقعت يف هذه الغزوة أمور جيدر بنا أن نقف عندها  .الرقاع وعملًيا ما حصل فيها القتال قط

واب أنه ورد يف الصحيحني من حديث " أبا موسى اجل لماذا سميت بذات الرق اع ؟ .1
نعتقب يف غزوة كنا ستة أشخاص األشعري " قال " وقد خرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

هلذا مسيت بذات  ،فعمدنا نلف اخلرق على أقدامناوسقطت أظافرها حىت نقبت أقدامنا  بعريًا لنا 
 .أبا موسى ندم بعد ذلك مما قال ألنه رأى أنه أسقط أجره عند اهلل تعاىل .الرقاع النعدام األحذية

لوجود أناس ميكنهم هي أن رسول اهلل صلى ألول مرة صالة اخلوف  الحادثة الثانية .2
وقسم الرسول املسلمني إىل قسمني قسم أمره أن حيرص  ،اهلجوم على املسلمني يف كل حلظة
وقسم اقتدى برسول اهلل وصلى هبم ركعتني بينما ب حتركاهتم املسلمني وأن يتجه إىل العدو ويراق

وجاء هؤالء واقتدوا برسول  ،رسول اهلل يقرأ يف الركعة الثانية هم قد أمتوا وسلموا وذهبوا حيث إخواهنم
وهكذا يكون  .وأمتوها معه مث قاموا وأمثوا ألنفسهم الركعة الثانيةاهلل وهو ما زال يف الركعة الثانية 

 .عندما يكون العدو يف جهة والقبلة يف جهة ثانية
يف الطريق تعبوا و  ،هي عندما قفل رسول اهلل عائًدا إىل املدينة املنورة :الحادثة الثالثة .3

حوا افاسرت  أدركتهم القائلة وقد وصلوا إىل واد كثري الشجر فالنيب أمرهم أن يسرتحيوا يف ذلك الوادي
ويروي  .يف إحداها حيث علق سيفه يف تلك الشجرةار والنيب أيضا متدد حتت ظالل تلك األشج

ودعانا إليه يقول فجئنا إليه وإذا عنده أعرايب جابر يقول " مننا نومة بسيطة مث أيقضنا رسول اهلل 
فاستيقظت وهو يف  إن هذا اخرتت سيفي وأنا نائم " :غريب فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

حيث ملا قال اهلل  ." اهلل " فهاهو ذا أمامكم جالس :من مينعك مين ؟ قلت :وقال يليده سلطًا 
مل يعاقبه رسول اهلل وكانت عاقبة ذلك أن  .سرت رعدة يف جسم األعرايب وسقط السيف من يده

 .دخل اإلسالم قلبه
ث أيضا من حديوابن اسحاق يف سريته ما يرويه اإلمام أمحد يف مسنده  :الحادثة الرابعة .4

" خرجنا مع رسول اهلل أصيبت امرأة من املشركني فلما انصرف رسول اهلل صلى اهلل عليه :جابر قال
وسلم قافال ومل يتبني كيف أصيبت ومن َمن جاء زوجها رآها تعاين من جرحها فأقسم أن يتعقب 

كان الوقت   وتتبع أثر رسول اهلل يف تلك اللحظة رسول اهلل وأصحابه وال يرجع حىت يهرق بينهم دًما 
فانتدبا اثنان واحد من  فقال من يكلؤنا ليلتنا هذه ؟ لياًل نزل رسول اهلل وأصحابه ليسرتحيوا
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فلما بدأ  .فقال هلما كونا بفم الشعب واجلهة الثانية يوجد مثلهماملهاجرين واألخر من األنصار 
 .ري بل اكفيين أولهمهمتهما قال األنصاري للمهاجري أي الليل حتب أن أكفيكه؟ فقال له املهاج

وزوج تلك املرأة يبحث ولعله أدرك أصحاب  .فاضطجع املهاجري وقام األنصاري حيرص وقام يصلي
رماه  رسول اهلل يسرتحيون يف ذلك الوادي رأى سواد رجل واقف وهو األنصاري الذي يصلي 

نظر وإذ بدم بسهمه تابع األنصاري صالته وتبث قائًما أتبعه بسهم أخر أصابه أيًضا وبثالث و 
ملاذا مل تناديين عند السهم األول  :أسبتت  قام الرجل قالعندها قال لصاحبه قم فقد  يشخب منه 

" كنت أقرأ سورة من كتاب اهلل عز وجل و واهلل لوال واجب أمرين به رسول  :الذي أصابك ؟ قال
 .اهلل لقطع نفسي قبل أن أقطعها 

مع رسول اهلل إىل غزوة ذات الرقاع على مجل  " خرجت:كل رواة السرية رووه عن جابر قال .5
فلما قفل رسول اهلل راجًعا جعل الغزاة يسرعون وجعلت أختلف حىت أدركين الرسول صلى  ،لضعيف

لكونه يتعقب أصحابه ويسأل من املتخلف ؟ وعندما ختلف هنا جابر انتظره رسول  ،اهلل عليه وسلم
 :قال .يا رسول اهلل أبطأ يب مجلي هذا إنه ضعيف :المالك يا جابر؟ ق :ملا وصل إليه قال له ،اهلل

ويقول جابر أخذها وخنس هبا  .قال أعطين هذه العصا .وأناخ رسول اهلل ناقته .فأخنته :أخنه قال
وبقي جابر ورسول اهلل بعيدين عن اجليش يقول  .ناقيت خنسات و واهلل قامت تسابق ناقة رسول اهلل

قال  .بل أهبه لك  :قال جابر .أتبعين مجلك يا جابر؟ :ين قال يلأخذ رسول اهلل حيدث ،سيدنا جابر
 :قال .ال يا رسول اهلل إذا تغبنين :قال .هل تبعين بدرهم :قال .فساومه :فقال جابر .بل بعين :له

يا رسول اهلل أرضيت ؟  :قلت .أقية من فضةجعل قيمة هذا اجلمل  نإىل أ .ال :قلت .فبدرمهني
هل تزوجت يا جابر أم ليس  :مث قال يل .فإذا وصلنا املدينة إتين به :قال .فهو لك :قلت .نعم :قال

هل جلارية  :قال .بل ثيًبا يا رسول اهلل :قال ثيبا أم بكرًا ؟. قال .نعم لقد تزوجت :بعد ؟. قال
وترك لنا سبعة أوالد فأحببت أن أتزوج قلت يا رسول اهلل تويف والدي يف أحد  .تداعبها وتداعبك

أما لو جئنا ومسعت زوجتك مبقدمك فإهنا  .حسًنا فعلت :فقال .امعة جتمع رؤوسهنامرأة ج
أما إهنا  .واهلل يا رسول اهلل ليست لنا من منارق :فقال.ستنفض منار قها أي البسط و الزرايب

ومن عادة النيب عند عودته من غزوة عسكر يف  .فإن وصلنا إىل املدينة فاعمل عماًل كيًسا ،ستكون
 ،حىت يسمع أهل املدينة بعودهتم ويتم هتيئ يف البيوت ملقدمهم ،ضواحي املدينة بياض ذلك اليوم

يقول جابر يف اليوم املوايل جئت ذلك اجلمل فأخنته عند  .من لطف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
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 :فقال .وجد رسول اهلل ناقة تربك أمام باب املسجد .فلما خرجنا ،باب املسجد ودخلت املسجد
فأمر بالل أن يعطيه أقية وزاده أيضا على  .فقال جلابر خذ ناقتك هذه .هذه جلابر :ملن هذه ؟ قالوا

 .ذلك
حتليل املشهد 

وليست بعد غزوة غزوة ذات الرقاع كانت يف العام الرابع بعد إجالء يهود بين النظري    .1
وهنا  ،علم فيها رسول اهلل بزواج جابر عندما قال لزوجه أطعموا الناس فإهنم جياعاليت  واخلندقخيرب 

 يسأله هل تزوجت أم بعد؟
أن األحذية تتقطع يف أقدم أصحاهبا وأن األظافر تتساقط  :الذي دكره أبا موسى األشعري .2

أي  قدر املغرم " "أن املغنم على ويعمدون إىل اخلرق بديال عن األحذية والقاعدة اليت ال شدود فيها 
 كل من 

فهو  ،ودون أن ينفد ما قد طلب منه من قبل اهلل عز وجل ،حلم بالنصر دون أن يدفع الثمن
الظمأ واآلالم وكل من اشرتى أحالمه بتنفيذ ما طلب اهلل عز وجل وحتمل  .حيلم مبا لن يتحقق

:" فـََلم ا بسورة البقرة قوله تعاىلويف القرءان ما يصب يف هذا املعىن  .صابرًا حمتسًبا البد أن جيد األجر
ه  فَِإن ه  ِمينِّ َفَصَل طَال وت  بِاجل  ن وِد قَاَل ِإن  الّلَه م ب َتِليك م بِنَـَهر  َفَمن َشِرَب ِمن ه  فـََلي َس ِمينِّ َوَمن مل   َيط َعم  

مِّنـ ه م  فـََلم ا َجاَوزَه  ه َو َوال ِذيَن آَمن وا  َمَعه  قَال وا  اَل طَاَقَة ِإال  َمِن اغ تَـَرَف غ ر َفًة بَِيِدِه َفَشرِب وا  ِمن ه  ِإال  قَِلياًل 
ِفَئًة َكِثريًَة بِِإذ ِن  لََنا ال يَـو َم جِبَال وَت َوج نوِدِه قَاَل ال ِذيَن َيظ نُّوَن أَنـ ه م مُّالَق و الّلِه َكم مِّن ِفَئة  قَِليَلة  َغَلَبت  

هنا يظهر أن تنفيذ أمر اهلل هو انقياد  ،كانوا كلهم يف ضمأ والنهر أمامهمالص اِبرِيَن"الّلِه َوالّله  َمَع 
  .والقلة الذين استجابوا نصرهم اهلل تعاىل ،هلل

ما يذكرها الطريقة اليت صلى هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم آنذاك صالة اخلوف ك .3
علينا يف وقت الرخاء فوجوهبا يف وقت  إن هذه الصالة إن كانت واجبة على ما تدل؟ .الفقهاء

وملا تشم رائحة املوت فإن قيمة الدنيا تنزل أمامك كثريا ويكون اهتمامك  ،الشدة يتضاعف أضعاف
وضعفنا يكون عند عدم انقيادنا  .رأس مالنا هو صدق االلتجاء والتضرع إىل اهلل .مبا أنت مقبل عليه
 .ألوامر اهلل عز وجل

من األخالق أن سأل صاحبه أي جزء من الليل تريد أن حترس  ،راسةالرسول كلف اثنان للح .4
حىت اضطر أن يرتك الصالة من  ،؟ وقام الرجل أثناء احلراسة بالصالة وجاءته األسهم ما ترك الصالة
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والتابعون من بعده واجتهنا إىل اهلل واهلل لو أن فعلنا ما فعل أصحاب رسول اهلل  .أجل أداء الواجب
  .ألكرمنا اهلل خبوارق النصر.نكون مع اهلل مستغفرين مسبحني قارئني لكتابهيف ليالينا اليت حنرس فيها 

 ،والنيب نائم فأيقضه ،الرسول كان نائم وجاءه أعرايب يريد قتله واخرتق سيف رسول اهلل .5
 :من ينجيك مين يا حممد ؟قال له :وقال له فاستيقظ وهو مستلق على ظهره والسيف عليه مسلط

ِإن  يـَن ص ر ك م  الل ه  َفال َغاِلَب َلك م  َوِإن  خَي ذ ل ك م   " .املسألة مسألة رب يتجلى عليك بالنصر تنصر .اهلل
ِل ال م ؤ ِمن وَن" عدة يف جسم األعرايب سارت ر   َفَمن  َذا ال ِذي يـَن ص ر ك م  ِمن  بـَع ِدِه َوَعَلى الل ِه فـَل َيتَـوَك 

لكي يعلمهم أدب  ،فعفا النيب عنه وأشهد على ذلك ثلة من أصحابه ،فسقط السيف من يده
وهلؤالء الذين يرفعون  .وهو درس لنا أيضا .اإلخالص هلل ومنهج الدعوة إىل دين  هلل سبحانه وتعاىل

ويسريوا على هذا النهج الذي ربانا به سيدنا  لواء اجلهاد لكنهم مل يراقبوا أنفسهم مل يتخذوا احلذر
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

                             ( 31) الدرس 
املشهد التاسع و العشرين 

 غزوة بين املصطلق
مجهور العلماء قالوا أن هذه الغزوة كانت يف شهر شعبان من العام اخلامس للهجرة سبب الغزوة 
ما بلغ النيب من أن بين املصطلق جيمعون له حلربه وقائدهم " احلارث بن ضرار " ملا مسع رسول اهلل 

وهزم اهلل تعاىل  ،والتحم القتال يف ذلك املكان ،املريتيةحىت قابلهم عند ماء هبذا األمر خرج إليهم 
وغنم املسلمون إثر هزمية املشركني  ،بين املصطلق وقتل منهم من قتل ونصر اهلل تعاىل رسوله واملؤمنني

وبقية أرباع اخلمس على حسب مصلحة املسلمني وهو اخلمس  وقسم رسول اهلل الغنائم  .ما غنموه
 .املقاتلني الراجل سهم وللفارس سهمان

أي ) حماولة الزوج صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف شأن العزل يف هذه الغزوة استفىت ال
أن ال حتمل منه زوجه عند اجلماع بأن حيتال الزوج بوسائل بأن ال يكون هناك محل ( سألوه أجيوز 

يوم  ىل" ما عليكم أن ال تفعلوا ما من كائنة تقع إ:النيب فيما اتفق عليه الشيخان مذلك ؟ فقال هل
إن قضى  ،من هذا شيئا يعين إفعلوا إن شئتم ال حرج لكنكم لن تستفيدواالقيامة إال وهي كائنة " 

 .اهلل أن خيلق طفال خيلقه مهما فعلتم
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من احلوادث اليت حدثت يف هذه الغزوة ما رواه ابن سعد يف طبقاته وابن هشام أن غالًما لسيدنا 
 عمر بن

تنازع مع غالم آخر امسه "سنان ابن وبر اجلهين"  امسه " جهشاء بن سعيد الغفاري "  اخلطاب 
 ،تنازعا عند ماء املريتية واشتد التنازع بينهما فصاح أحدمها يا لألنصار وصاح الثاين يا للمهاجرين

قد  ،أوى فعلوها ؟ يقصد املسلمني :فغضب وقال ملن حوله ،مسع عبد اهلل ابن سلول " هذا الصراخ
أما  ،واهلل ما أعدنا وجالبيب قريش إال كما يقول املثل مسن كلبك يأكلك ،نفرونا وكثرونا يف دارنا

مسع رجل من الصحابة امسه " زيد ابن األرقم  " األذلواهلل لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن منها األعز 
فقال مر به " ه سيدنا عمر وكان عند .مبا قالفمشى إىل رسول اهلل وأخربه  ." هذا الكالم من سلول
" فكيف يا عمر إذا حتدث الناس أن حممد :فقال له عليه الصالة والسالم .عباد ابن بشر " فليقتله

فهب الناس  .وكانت ساعة راحة ال يرحتل فيها رسول اهلل "يقتل أصحابه ؟ ال ولكن أدن بالرحيل 
وصدرًا من النهار  ،ومشى يومهم ذاك حىت أمسو وليلهم حىت أصبحوا ،مرحتلني تنفيذا ألمر قائدهم 

فلم تكد متس  .ليسرتحيواحىت أدن هلم رسول اهلل بأن ينزلوا  ،الشديد إىل أن آل حاهلم التعب .التايل
كل هذا ليشغل الناس عن احلديث يف هذا  .حىت ذهب كل منهم يف سبات عميق ،جنوهبم األرض

يـَق ول وَن لَِئن   ":قوله تعاىلنزلت يف حق عبد اهلل ابن أيب بن سلول " آية يف سورة املنافقني  .املوضوع
ََذل   َها األ  ََعزُّ ِمنـ  رَِجن  األ  َولِل ِه ال ِعز ة  َولَِرس ولِِه َولِل م ؤ ِمِننَي َولََِٰكن  ال م َناِفِقنَي اَل  ۚ  َرَجع َنا ِإىَل ال َمِديَنِة لَي خ 

ه أن رسول اهلل قد غضب على أبياملدينة مسع عبد اهلل ابن عبد اهلل ابن أيب ابن سلول  يف م وَن"يـَع لَ 
 ،" يا رسول اهلل بلغين أنك تريد قتل أيب فيما بلغك عنه:فمشى إىل رسول اهلل يقول له .وأنه قرر قتله

فإن كنت ال بد فاعاًل فأمرين أنا أمحل لك رأسه  فو اهلل قد علمت اخلزرج أنه ما كان هلا من رجل 
فال تدعين نفسي أنظر إىل قاتل أيب ميشي بني  ،وإين أخشى أن تأمر غريي فيقتله ،أبر بوالده مين

 "ا كان بيننا " ال بل نرتفق به وحنسن صحبته م:فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمالناس " 
" أهنا خرجت  :ويف هذه الغزوة وقعت حادثة اإلفك عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها قالت 

فلما فرغ رسول اهلل من غزوته تلك وقفل عائًدا  ،مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف هذه الغزوة
ملست صدري فإذا  ،إىل مكة أذن ليلة بالرحيل فقمت إىل بعض شأين فلما رجعت إىل الرحل

فرجعت فالتمسته فحبسين ابتغاءه أي البحث عنه قالت وأقفل الرهط الذين كانوا عقدي قد انقطع 
و فرحلوه على بعريي الذي كنت أركب عليه وهم حيسبون أنين فيه  ،يرحلونين فاحتملوا هودجي
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فيممت  ،يبفجئت منازهلم وليس هبا داع وال جم ،فوجدت عقدي بعد ما استمر اجليش  ،ساروا
إيل وكان " صفوان ابن املعطل " من وراء وظننت أهنم سيفتقدونين ويرجعون  ،منزيل الذي كنت به

وكنت قد غلبتين عيناي فنمت  فعرفين حني رآين ،اجليش فأصبح عند منزيل فرأى سواد إنسان
فخمرت وجهي جبلبايب و واهلل  .فاستقضت باسرتجاعه حني عرفين أي بقوله إنا هلل وإنا إليه راجعون

 ،فقمت إليها فركبتهاوهوى حىت أناخ راحلته  ،ما تكلمنا بكلمة وال مسعت منه كلمة غري اسرتجاعه
فهلك من هلك يف  ،وهم نزولموغرين يف حنر الظهرية حىت أتينا اجليش فانطلق يقود يب الراحلة 

سلول" قالت وهي ال تعلم مبا يقوله الناس  وكان الذي توىل كرب اإلفك " عبد اهلل ابن أيب ابن ،شأين
عنها وحني وصلت املدينة اشتكيت شهرا أي مرضت والناس يفيضون يف قول اإلفك وال أشعر 

إمنا  ،بشيء من ذلك غري أين ال أعرف من رسول اهلل اللطف الذي كنت أرى منه حني أشتكي
أم مصطح لقضاء حاجة ومل  كيف تيلكم ؟ فلما نقهت خرجت ذات ليلة معيدخل مث يسلم ويقول  

فلما رجعنا عثرت أم مصطح يف مرطها فقالت تعس  ،بعد نكن قد اختذنا الكنف أي املراحيض
أومل تسمعي ما قال ؟ قالت  :قالتس ما قلت أتسبني رجال قد شهد بدرًا ئقلت هلا ب ،مصطح

ال يرمق يل دمع  وبكيت تلك الليلة حىت أصبحتفازددت مرًضا إىل مرضي  ،فأخربتين بقوهلا لإلفك
وأخذ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يستشري بعض أصحابه يف األمر ويف فراق  .وال أكتحل بنوم

ومنهم من يقول مل يضيق اهلل عليك  ،ومنهم من يقول هم أهلك وال نعلم منهم إال خريًا .أهله
هل رأيت من شيء يريبك  :فدعا رسول اهلل بريرة فسأهلا .والنساء كثري فاسأل اجلارية بريرة تصدقك

 .من عائشة ؟ فأخربهتا أهنا مل تعلم عنها إال اخلري
" يا معشر املسلمني من يعذرين من رجل قد بلغ أداه :فقام عليه الصالة والسالم على املنرب فقال

 يف أهل
فقام "  .ولقد ذكروا رجال ما علمت عنه إال خريا ،بيته فو اهلل ما علمت على أهلي إال خريا

وإن كان من  ،إن كان من األوس ضربنا عنقه ،" أنا أعذرك منه يا رسول اهلل:بن معاد" فقالسعد 
تقول عائشة رضي اهلل  .فتالغط الناس يف املسجد حىت أسكتهم رسول اهللاخلزرج أمرتنا ففعلنا أمرك 

ومل جيلس عندي  ،ومها يظنان أن البكاء فالق كبدي مث دخل علي رسول اهلل وأبواي عندي "  :عنها
أما  :فتشهد حني جلس مث قال :مند قيل ما قيل وقد لبث شهر ال يوحى إليه يف شأين بشيء قالت

وإن كنت أملمت بذنب  ،بعد يا عائشة إنه قد بلغين عنك كدا وكدا فإن كنت بريئة فسيربئك اهلل
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 .ما أحس منه قطرة فلما قضى رسول اهلل مقالته قلص دمعي حىت :قالت .فاستغفري اهلل وتويب إليه
فقالت واهلل  .فقلت ألمي أجييب عين .فقال واهلل ما أدري ما أقول .فقلت أليب أجب عين رسول اهلل

 :فقلت .ما أدري ما أقول
فإن قلت لكم  ،م قد مسعتم هبذا حىت استقر يف نفوسكم وصدقتم بهك" واهلل إين قد عرفت أن

ولئن اعرتفت لكم بأمر واهلل يعلم إين بريئة  ، ذلكإين بريئة واهلل يعلم إين بريئة ال تصدقوين يف
لتصدقنين إنين واهلل ما أجد يل ولكم مثال إال كما قال أبو يوسف فصرٌب مجيل واهلل املستعان على ما 

قالت فو اهلل ما رام رسول اهلل جملسه وال خرج  .تصفون قالت مث حتولت فاضطجعت على فراشي
عز وجل على نبيه صلى اهلل عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من  من أهل البيت أحد حىت أنزل اهلل

يف يوم شات من ثقل القول الذي  الربحاء عند الوحي حىت أنه ال يتحذر منه مثل اجلمان من العرق 
فكانت أول كلمة تكلم  ،فقالت فسري عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يضحك .أنزل عليه

فقلت ال واهلل ال أقوم  ،قالت أمي قومي إليه أي اشكريه .أما فقد برأكأبشري يا عائشة  :هبا أن قال
ف ِك :قالت فأنزل اهلل عز وجل قوله إليه وال أمحد إال اهلل هو الذي أنزل براءيت " ن  ال ِذيَن َجاء وا بِاإل ِ

َبٌة ِمن ك م   مثِ   ۚ  َلك م   َبل  ه َو َخيـ رٌ  ۚ  اَل حَت َسب وه  َشرًّا َلك م   ۚ  ع ص  َتَسَب ِمَن اإل ِ ِلك لِّ ام رِئ  ِمنـ ه م  َما اك 
َره  ِمنـ ه م  لَه  َعَذاٌب َعِظيٌم "  ۚ   املؤمنني  إىل آخر عشر آيات كلها نزلت يف تربئة أمَوال ِذي تـََوىل َٰ ِكبـ 

أنفق عليه  فقال واهلل ال ،لقرابته ولفقره" وكان أيب ينفق على مسطح :قالت .عائشة رضي اهلل عنها
حيث كان ينقل ما كان يقوله "عبد اهلل ابن سلول " فأقسم أبا  ،شيء أبًدا بعد الذي قال لعائشة

وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا  ":فأنزل اهلل عز وجل قوله .بكر أن يقطع له الصدقة
أويل القرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهلل وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهلل لكم واهلل 

إين أحب أن يغفر اهلل يل " بلى واهلل :فلما تال أبا بكر على رسول اهلل هذه اآلية قال  " غفور رحيم
مث خرج رسول اهلل على الناس فخطبهم وتال عليهم  .مسطح النفقة اليت كان ينفقها عليهفأرجع على 

  .ما أنزل اهلل سبحانه وتعاىل يف ذلك
 
 

حتليل املشهد 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1264&idto=1264&bk_no=49&ID=1290#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1264&idto=1264&bk_no=49&ID=1290#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1264&idto=1264&bk_no=49&ID=1290#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1264&idto=1264&bk_no=49&ID=1290#docu
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الصحيح أن الغزوة كانت يف العام اخلامس للهجرة وهو ما قاله اجلمهور والدليل هو ما قاله "  .1
وإن كان من  ،إن كان من األوس ضربنا عنقه ":وقالسعد بن معاد "بعد أن خطبهم رسول اهلل 

وكان ذلك  ،" وسعد ابن معاد تويف يف غزوة بين قريظة بعد اخلندق مباشرة اخلزرج أمرتنا ففعلنا أمرك
 .وهذا ملن أراد التحقيق يف التواريخ ،يف العام اخلامس

يوزعها على الفقراء على النحو الذي ذكره اهلل  ،ال حظنا أن الرسول استبقى مخس الغنائم .2
وهذا متفق عليه لألموال  .واألربعة أمخاس وزعها بني الغامنني ،سبحانه وتعاىل يف سورة األنفال

 .أما العقارات فيها خالف ،املنقولة
عرفنا  ،أي حكم ما يسمى بتحديد النسل عموًمابالنسبة للعزل عند اجلماع   :حكم فقهي .3

وأوضح من هذا ما رواه جابر يف الصحيح  .الذي اتفق عليه الشيخان أن هذا جائزمن احلديث 
والقرءان ينزل علينا " خالف يف هذا "  ،" كنا نعزل على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:قال

ابن حزم " من علماء املسلمني  فقال هذا غري جائز واستند يف هذا إىل حديث يرويه مسلم يف 
" واجلمهور قالوا قوله ذاك دل على ءودة الصغرى عن العزل فقال تلك هي املو سئل  ،صحيحه

قاس العلماء الوسائل األخرى اليت  .الكراهة التنزيهية، واألحاديث األخرى دلت أن ال حرمة يف ذلك
تؤدي إىل اإلجهاض على العزل. مجهور العلماء قالوا إن كان ذلك قبل التخلق أي قبل أربعني يوم 

ودليلهم على ذلك  .أما بعد التخلق فاجلمهور على أن ذلك غري جائز .جائز مع الكراهة التنزيهية
" يف إسقاط اجلنني غرة أي :الصالة والسالم قال" النيب عليه :ما قاله الشافعي يف كتابه األم قال

نصف عشر الدية " يف اللغة ال يسمى حمصول الرحم جنيًنا إال إذا بدأ التخلق وهذا يتم بعد أربعني 
جيوز ما مل يبلغ اجلنني عمر نفخ أما إذا كانت هناك ضرورة سواء تعلقت حبياة األم أو اجلنني  .يوًما

  .وما رخصه اهلل لفرد ال جيوز أن يتدخل اجملتمعل يف هذا وال جيوز ألحد أن يتدخ.الروح
وهذا نراه عندما نطق " عبد  ،ننتقل إىل صفات يتصف هبا رسول اهلل اإلخالص الصرب واحلكمة

رجعنا إىل املدينة ليخرجنا األعز منها األذل وهو كالم يوجب  لئناهلل ابن أيب بن سلول " بقوله واهلل 
وبعد  .وعندها أمر الرسول اجليش أن يرحتل حىت يفوت على الناس احلديث يف هذا الشأن  .قتله

وبعد كثري من الناس ظنوا أنه سيقتل " ابن سلول  .اسرتاحوا وغرقوا يف الرقاد ،يوم ونصف من السري
سن " ال بل نرتفق به وحن:. بل حبيبنا املصطفى قال.ومنهم ابنه الذي جاء إىل رسول اهلل ،" سرًا

وحتدثنا كيف أن النيب استجاب إلبن  .هذا التصرف ال يصدر إال من نيبصحبته ما كان بيننا " 
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وهذا كله ال يصدر إال عن رسول  ،وصلى عليه ،سلول ملا طلب منه قميصه ليكفن به أباه ملا مات
 .ونيب

 ( 32) الدرس 
 عن حادثة اإلفك وما استنبط منها من أحكام  .4

ألن أنواع  ،ى الذي مين به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمذتعد حادثة اإلفك هذه قمة أل :أوال
وكان قد وطن نفسه هلا ألن البيان اإلهلي كان يبني له أن األنبياء  ،األذى األخرى كانت متوقعة

"عبد  أما هذا اإلفك الذي نشره .وعليه أن يصرب كما صربوا ،السابقني  أذوا أيضا وأن له أسوة هبم
وأن يعود إىل  ،يف وقت شاء اهلل أن ينقطع الوحي عن رسول اهلل ،اهلل ابن أيب بن سلول " بني الناس

وبالتايل ال يعلم هذا الذي قيل عن أم املؤمنني أهو صحيح أم  ،وضعه البشري ال يعلم غيًبا
ومن مث صح  .ومن مت اضطرب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ،واملسألة تتعلق بشرفه وبيته وعرضه.ال

الذي  األذىأن نقول أن هذا األذى الذي نال املصطفى صلى اهلل عليه وسلم شر من كل أنواع 
حيث أن املنافق تتأتى له ساحة  ،وهذا الذي خيتلف به املنافقني عن املشركني .من املشركني لقيه

وهذه قاعدة تصدق يف كل عصر ويف كل  .تعامله الواسع معهمواسعة لألذى الحتكاكه باملسلمني و 
 .زمان

الذي انتابه مع ما شاءه اهلل عز وجل من هذه الفرتة اليت مين هبا رسول اهلل هبذا األمل  :ثانيا
وعلى الفارق الكبري  ،يف داخل هذا كله من أقوى األدلة وأهبرها على نبوة رسول اهلل ،تلبث الوحي

وكل حلظة مرت يف  .من الناس وشخصيته نبيا يوحى إليه من عند اهلل عز وجلبني شخصيته بشرًا 
وأنه مل يكن ليتفوه بكلمة  .تلك الفرتة كانت حامسا وجازما على نبوة حممد وأمانته على الوحي

والواقع " ال حتسبوه شرا لكم بل هو خري لكم " هلذا قال اهلل عز وجل  .واحدة يتقول فيها على اهلل
ورسخت  .احلادثة مكنت اإلميان يف قلوب كثري من الناس الذين كانوا حديثي العهد باإلميانأن هذه 

ولو تقول علينا بعض األقاويل  :قوله تعاىل وهذا يؤكد  .إمياهنم بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم
    ألخذنا منه باليمني مث لقطعنا منه الوتني فما منكم عنه من أحد حاجزين"  

 ،عن هذا الذي يقوله الناس وما أجابت به رسول اهللملا كان رسول اهلل يسأل عائشة  :ثالثا
ولرباءة أم املؤمنني عائشة  ،وجل أنزل على حممد عشر آيات بيانا لكذب هؤالء املتقولني البارئ عز

فقالت عائشة  ال واهلل ال أقوم إليه وال أمحد  ،قالت هلا أمها  قومي إليه أي اشكريه .رضي اهلل عنها

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3573&idto=3573&bk_no=48&ID=3040#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3573&idto=3573&bk_no=48&ID=3040#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3573&idto=3573&bk_no=48&ID=3040#docu
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وهذه الظاهرة اليت  ،وهذه ليس فيها أي سوء أدب مع رسول اهلل .براءيتإال اهلل هو الذي أنزل 
والرسول  ،يف الوقت الذي تأملت عائشة وليس بيدها دليل لرباءهتا .يسميها الربانيون وحدة الشهود

وحدة   .وال يبقى إال اهلل هو املفرج يف حرية أيضا وتأيت البشارة من اهلل للرباءة عندها تذوب األغيار
ترى من خالهلا لكن تأملك فيها ال  ،كألواح الزجاج الصايف موجودة  أن ترى كل املكونات ودالشه

  .إال قدرة اخلالق
هذه التربئة اليت برأ اهلل تعاىل هبا أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها أهي حقيقية أم شرعية ؟ :رابعا

َبٌة ِمن ك م  "" ِإن  ال ِذيَن أن أول كلمة يف تربئة السيدة عائشة  نالحظ ف ِك ع ص  واإلفك شر  َجاء وا بِاإل ِ
إذا كانت شرعية إذا هي  .وهو يعلم أنه مفرت على أم املؤمنني رضي اهلل تعاىل عنها ،أنواع الكذب

واضطراب النيب عليه الصالة والسالم واألسى الذي  .مربأة بدون عشرة آيات لعدم وجود أربع شهود
؟ ال وألف فقط من أجل أن يعلم أهي ستخضع للحد أم ال ختضع  ،انتابه واحلزن الذي هيمن عليه

وهلذا ملا نزلت اآليات سكنت نفس املصطفى وزال االضطراب ألن اهلل  .ال وإمنا أهي صحيحة أم ال
.وهذا الذي توىل كربه وكان قد وصف الرسول وأصحابه بالكالب وأهنم أذلة وهم األعزة كيف برأها

 نصدقه فيما يقول ؟؟؟ 
                         (33)الدرس 

املشهد الثالثني 
 أو األحزاب غزوة اخلندق

سببها أن نفر من زعماء بين  ،كانت يف الصحيح يف شهر شوال من السنة اخلامسة للهجرة
 ،الذين قد أخرجهم الرسول من املدينة إثر خيانة بدرت منهم بدون موجباليهود من بين النظري 

ومل يزالوا هؤالء النفر خرجوا حىت أتوا إىل مكة ودعوا قريش إىل حرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ويؤكدون  .ويقولون هلم مطمئنني سنكون معكم حىت نستأصله ومن معه هبم يهيجوهنم ويستثريوهنم

أمل تر إىل الذين  ":ونزل يف حقهم قول اهلل عز وجل ،لقريش أن ما هم عليه خري من دين حممد
أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين 

فتم االتفاق بينهم على حرب  " أولئك الذين لعنهم اهلل ومن يلعن اهلل فلن جتد له نصريا آمنوا سبيال
هي من أكرب ومل يكتفوا هبذا بل ذهبوا أيضا إىل قبيلة غطفان و  .رسول اهلل صلى اهلل عله وسلم

وما زالوا هبم حىت أقنعوهم هبذا  ،فدعوهم إىل مثل ما دعوا به قريش ،القبائل العربية وكانوا مشركني

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1778&idto=1778&bk_no=132&ID=536#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1778&idto=1778&bk_no=132&ID=536#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1778&idto=1778&bk_no=132&ID=536#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1778&idto=1778&bk_no=132&ID=536#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1778&idto=1778&bk_no=132&ID=536#docu
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ألبوهم مجيعا على بين فجارة " و " مرا " وغريها "واجتهوا إىل قبائل أخرى هي  .الذي جاءوا به
لذلك مسيت أيضا  ،معهومن حرب رسول اهلل وأكدوا هلم أن هذه احلرب هي القاضية على حممد 

 .بغزوة األحزاب
وجلس يشاورهم يف األمر  فجمع أصحابه  ،بلغ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا الذي مت 

وهي من  .رضي اهلل عنه حبفر خندق من اجلهة اليت تلي املشركني فأشار "سلمان الفارسي" ،كعادته
فأعجب  ،ومل تعرف عند أهل اجلزيرة العربية ،وسائل الدفاع يف احلروب كانت معروفة عند الفرس

إىل اخلروج حلفر اخلندق  ،املوجودوناملسلمون واملصطفى أعجب هبذا وندب  ،املسلمون هبذا الرأي
وهب اجلميع حلفر اخلندق وعلى رأسهم  .من اجلهة اليت سيأيت منها املشركونمبقدار نصف دائرة 

عرض اخلندق  .وعدد ما اجتمع من املشركني حوايل عشرة آالف ،رسول اهلل وعددهم ثالثة آالف
وعمق اخلندق إذا قفز فيه الفرس ال يستطيع أن  ،ال يستطيع فارس أن يقفز من طرف إىل طرف
 .يقف من كبوته مبقدار نصف حميط املدينة املنورة

 ،ل اهلليروي البخاري من حديث براء رضي اهلل عنه قال:" ملا كان يوم األحزاب خندق رسو 
رأيته ينقل الرتاب حىت وارى عنه الرتاب جلدة بطنه " وروي أيضا عن أنس رضي اهلل عنه أن 

وينقلون الرتاب على  ،حفر اخلندقاألنصار واملهاجرين كلهم يسابقون رسول اهلل إىل هذا العمل 
حنن الذين بايعوا حممَد     على       :متوهنم ويرجتزون من أجل أن يشجع بعضهم بعضا يقولون

 اإلسالم ما بقينا أبدا 
فبارك يف األنصار و  ،اللهم ال خري إال خري اآلخرة":ملصطفى كالمهم هذا فريد قائاليسمع ا

وقال اهلل  .كان عليه الصالة والسالم ال يستطيع أن يقيم لسانه على بيت من الشعرو " ةَ جر اامله
 وما علمناه الشعر وما ينبغي له " :"تعاىل

" كنا يوم اخلندق حنفر فعرضت كدية شديدة أي صخرة :قال وروى البخاري أيضا عن جابر
فقال أنا نازل ألرى هذه فجاءوا إىل رسول اهلل يستشريونه يف أمرها  ،مل نستطع أن حنطمها ،عاتية

يقول جابر فعادت   .فنزل وأخذ املعول من يد أحدهم وضرب به تلك الصخرة ، فجاء ،الصخرة
ورأى جابر الرسول يفعل ذلك وحجر معصب على  .كتيبا أهيل ويف رواية أهيم أي حتطمت كلها

لبضع دقائق إىل البيت فأدن له  وأستأذن رسول اهلل ليذهب ،وتأثر جابر هلذا املنظر. من اجلوعبطنه 
؟ فهل عندك شيء  ،رأيت بالنيب شيًئا ما كان يل يف ذلك صرب المرأتهودخل بيته وقال  .رسول اهلل
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عندي شعري وجدي صغري. يقول جابر فذحبت العناق وطحنت الشعري وجعلنا اللحم يف :قالت
فقلت لرسول اهلل  .والعجني قد هتيأ و الربمة يف األسفي ،مث جئت النيب صلى اهلل عليه وسلم ،القدر

فقال له رسول اهلل كم هو ؟ يقول جابر  .مهًسا طعيم يا رسول اهلل يل فقم أنت ورجل أو رجالن
 .فقل لزوجتك ال تنزعي الربمة وال اخلبز من التنور حىت أيت .إنه كثري طيب :فقال .فذكرت له الطعام

فإن جابر قد صنع لكم صورا فحيا  ،مث نادى رسول اهلل قائالً: يا معشر املهاجرين واألنصار قوموا
ملا دخل على  ،وجابر مسع نداء رسول اهلل هذا .هال بكم إىل بيت جابر. وعددهم ثالث آالف

هل سألك كم  :قالت .ومن معهموحيك جاءك رسول اهلل باملهاجرين واألنصار  :قال هلا امرأته
مث جاء النيب عليه .فاهلل ورسوله أعلم :قالت .نعم :وهل أخربته ؟ قال :نعم قالت :قال طعامك ؟ 

جلس رسول اهلل  ،وقال هلم أدخلوا وال تضاغطوا .الصالة والسالم وقد إستاق معه أهل اخلندق 
وكلما أخذ شيًئا من اللحم خيمر الربمة أي وجيعل عليه اللحم واملرق خاف الربمة وجعل يكسر اخلبز 

يقول جابر ومل يزل يكسر اخلبز  .فئة بعد أخرى ويأمر جابر أن يقدم هذا إىل .ال يدعها مفتوحة
وهنض رسول اهلل يقول لزوج جابر كلوا وأهدوا إن بقي فإن الناس قد  .ويغرف حىت شبعوا وبقي بقية

 ا لتغط باللحم وإن عجيننا ليخبز.يقول جابر واهلل إهنم ألكلوا حىت شبعوا وإن برمتن .أصابتهم جماعة
يف الصحيح أهنم  .خرجوا لنداء رسول اهلل يف حفر اخلندق وهم أيضا :لنرى موقف المنافقين

يوري ضعفه عن  ،مث خرجوا وحيفر الواحد منهم ساعة أو ساعتني ويأيت رسول اهلل ،تباطئوا يف اخلروج
بعضهم  .فيتسللون الواحد إثر األخر عائدين إىل دورهم .العمل وأن له عذرا يقتضي الرجوع إىل داره

أما  هي بعورة إن يريدون إال فرارا "  خيتلقون أعذار قائلني بيوتنا عورة " و مادون إستأذان واألخر 
  .املسلمون الصادقون إن كانت له حاجة يستأذن رسول اهلل يذهب مث سرعان ما يرجع إىل عمله

" إمنا املؤمنني الذين :البارئ عز وجل أنزل يف حمكم تبيانه وصفا للمسلمني الصادقني ولغريهم يف قوله
 يستأذننكإن الذين  ،وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه منوا باهلل ورسولهآ

يؤمنون باهلل ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأهنم فأذن ملن شئت منهم واستغفر هلم  أوالئك الذين
    "اهلل إن اهلل غفور رحيم 

 ما الذي حصل ؟وهي خيانة بين قريظة  :قمة الخيانة التي ظهرت من اليهود
خرج زعيم من زعماء يهود بين النضري امسه " حيي بن األخطب النضري " تسلل حىت دخل 

سرا بدون علم املسلمني وأوصل نفسه إىل "أسد بن كعب القرظي " زعيم بين قريظة يف املدينة املدينة 
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" جئتك يا كعب بقريش على قادهتا :ل لهفأغراه بنقض العهد مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقا
طفان من سادهتا حىت أنزلتهم باملكان غوسادهتا حىت أنزلتهم مبجتمع األسيار من روما وجئتك ب

ويقول له  الفالين وقد عاقدوين وعاهدوين على أن ال يربحوا حىت يستأصلوا حممد ومن معه  " 
ولكنه يعود  ،إال صدًقا ووفاءً جئتين واهلل بدل الدهر وحيك يا حيي فأنا مل أرى من حممد  ":كعب

وعندها  .وظل يستثره ويقنعه حىت اقتنع .اليهودية النائمة بني جواحنهفيستثره وحيرك فيه كوامن اخليانة 
شاع اخلرب باملدينة وبلغ  .أعلن يف قومه أنه قد مزق كتاب العهد والعقد الذي بينه وبني رسول اهلل

أرسل " سعد بن معاد "  ،وهو يف اخلندق مل يتأكد من األمر ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
حىت ال يفت ذلك يف عضد  .وأوصاه إذا رجع أن يلحن له بالقول وال يصرح ،ليتحقق من اخلرب

وعاد إىل رسول  ،نه صحيح. فلما استطلع سعد اخلرب ورأى أوإن كان األمر كذبا فليجهر ،املسلمني
" اهلل :فقال رسول اهلل .أي غدر كيوم الرجيع وبئر معونة"يا رسول اهلل عضل والقارة " :اهلل يقول

  أكرب أبشروا يا معشر املسلمني "
هنا استغل املنافقون هذا األمر  .هنا آل أمر املسلمني إىل عدو من اخلارج وأخر ظهر من الداخل

حيث يقول أحد  ،عوامل الرعب واخلوف يف أذان املسلمني يستثريونوراحوا الذي فوجئوا به 
وقيصر وإن أحدنا اليوم كان حممد يعدنا أن نأخذ كنوز كسرى ":املنافقني مستهزأ بوعد رسول اهلل 

 ،ملا وجد املصطفى أن املنافقني أيضا يلعبون هذا الدور "ال يأمن على نفسه أن يذهب إىل الغائط 
حيث  ،الظاهر استشارة ولكن احلقيقة أن يشد عضد املسلمني ورباطة جأشهمرسول اهلل حكيم يف 
واملهاجرين واستشارهم يف أن يعقد صلًحا مع قبيلة غطفان على أن يعطيهم  مجع بعض األنصار

" :بعض الصحابة قالوا .بعض مثر املدينة على أن يرجعوا وخيففوا من وطأة هذا البالء على املسلمني
قالوا لسنا حباجة إىل ذلك "شيء أصنعه لكم " :وحي أو أمر تصنعه لنا " قال يا رسول اهلل هذا

أفـَيَـَنا ل وَن ذلك وقد غطفان ما كانت تستطيع أن تأكل شيئا من مثار املدينة وحنن يف ظل الكفر 
وأنتم وما  :وقال،سرورا عندها استبشر املصطفى و هتل وجهه ملا مسعأكرمنا اهلل بعزة اإلسالم " 

وجاء املشركني وهم  .وإمنا مروضة بني رسول اهلل وأصحابه ،صلح مع غطفان أيمل يتم  إذاً .قلتم
نظروا فإذا هم يفاجئون  ،يهزجون ويفرحون ظنا منهم أنه اليوم الذي تدور فيه الدائرة على رسول اهلل

ا أمام هذا عسكرو  .وقالوا إن هذه ملكيدة مل تكن العرب تكيدها .وهو اخلندقمبا مل يكونوا يتوقعون 
 .سوى أنه ما بني العصر إىل املغرب كان هناك قتال بالنبال .ومل حيدث قتال بسبب اخلندق ،اخلندق
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مرئية وهي  وآل األمر إىل هزمية املشركني لعدة عوامل .ومل يتأتى للمشركني املرور إىل املسلمني قط
وغري مرئية رعب أدخله اهلل عز وجل يف قلوب املشركني   ،اخلندق من العدة اليت أمر هبا اهلل عز وجل

أقلبت قدورهم و أطارت مع ريح مصفرة شديدة عاتية وجل  يف جنح ليل مظلم شاءه اهلل عز
 .كفى اهلل أيدي املؤمنني هبذه الطريقة  ،خيامهم

امسه " اهلل يف قلب رجل من أعتا املشركني  فذق حيث :ووسيلة أيضا غير مرئية وعجيبة 
فقال له  ،ويستأذنه أن يفعل ما قد يأمره به ،جاء إىل رسول اهلل سرًا يعلن إسالمه نعيم بن مسعود " 

تسرب إىل داخل   :فأهلمه اهلل ما يلي ،الرسول ولكنك شخص واحد ولكن خذل عنا ما استطعت
أنه مشرك على أساس  واتصل " بكعب بن أسد القرظي " املدينة وأوصل نفسه إىل بين قريظة 

هؤالء زعماء قريش األن خيططون إذا رأوا الدائرة  ،أنت تعلم مدى إخالصي لكم :قال له ،فرحب به
ولسوف ولكن أنتم الذين ستقعون يف الشباك  ،دارت عليهم سيفرون عائدين والطريق أمامهم مفتوح

ون املدينة أن " أرسلوا إىل حلفائكم الذين حياصر  :لذلك أرى أن تفعلوا التايليستأصلكم حممد 
فإن فعلوا ذلك أستطيع أن أضمن أهنم  ،ويولوا األدباريرسلوا رهائن إليكم حىت ال يرتكوكم 

لقد  :.وعاد " النعيم بن مسعود " إىل قومه يقولقالوا واهلل هذا هو الرأي وشكروه "سيدافعون عنكم 
هؤالء متفقون سرًا مع  ،وتوصلت إىل خرب خطري جًدادخلت إىل املدينة واتصلت بيهود بين قريظة 

حبجة أنكم أنتم ولقد علمت أن خطة قبول ينبغي أن يأخذوا منكم رهائن  ،حممد أن جيتثوا شأفتكم
وبعد قليل  .وهم سيقدمون هذه الرهائن إىل حممد حسب خطة مبيتة ،رمبا ترتكوهنم وتولون األدبار

حىت يكون  ،بون عدد من الرهائنمن غطفان وغريهم يطل ،فعال أرسل بين قريظة إىل هؤالء املشركني
فدخل بذلك رعب شديد يف قلوب  .بني أيدي املسلمنيضمانة أن ال يرتكوا اليهود وحدهم 

 " نعيم بن مسعود"املشركني ألهنم تصوروا أهنم أمام اخلرب الصحيح الذي جاءهم به 
الصورة اليت يرويها ظر إىل هذه نللن.هي ثالثة عوامل كانت سبب أن كفى اهلل هبا املؤمنني القتال

" لقد رأيتنا مع رسول اهلل صلى اهلل :من حديث "حذيفة بن اليمن " قال ،لنا مسلم يف صحيحه
"أال رجل يأتيين خبرب من :فقال رسول اهللليلة األحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر أي برد عليه وسلم 

وصوت الريح  ،الوقت ليل مظلم .فسكتنا ومل جيبه أحًدا القوم أسأل اهلل أن جيعله معي يوم القيامة ؟"
 أال رجل يأتيين خبرب من القوم أسأل اهلل أن جيعله معي يوم القيامة ؟ ":عاد رسول اهلل يقول .مرعب

وال تدعر هم وأتين خبرب القوم  " قم يا حذيفة واذهب أنت:ملا مل جيد يف القوم من جييبه قال حلذيفة
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حىت أتيتهم فرأيت أبا  ،جعلت كأين أمشي يف محام ،فلما وليت من عنده "  علي أي ال ترعبهم 
 ،فوضعت سهًما يف كبد القوس فهممت بأن أقذفه به ،أي يتدفأ بالنار،ي ظهره بنارسفيان َيص لِ 

ويقول  ،"وال تدعر هم علي " ولو رميته ألصبته:فتذكرت قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ألبسين رسول اهلل من فضل  ،وفرغتاحلمام فلما أتيته وأخربته خبرب القوم  فرجعت وأنا أمشي مثل

فلما أصبحت أيقضين رسول  .فلم أزل نائًما حىت أصبحت ،عباءة كانت عليه يصلي هبا قيام الليل
" :وهناك تفصيل أخر رواه علماء السرية زيادة على هذا يقول حذيفة ."قم يا نومان  ":اهلل فقال يل

يقول حذيفة وأخذت بيد الرجل  .فسمعت أبا سفيان يقول يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه 
إنكم واهلل ما " :يقول أبا سفيان مث ،الذي كان جبانيب فقلت له من أنت ؟ فقال فالن بن فالن

نهم فأخلفتنا بين قريظة أي خانتنا وبلغنا ع أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكرع أي األكل و اخلفث
وهكذا عاد أبا حذيفة هبذا اخلرب  ".فارحتلوا فإين مرحتل  ،ولقينا من شدة الريح ما ترون ،الذي نكره

يف سواد تلك الليلة مل تنم  ،يف صبيحة اليوم التايل كان املشركون قد ولو األدبار .إىل رسول اهلل
وعاد رسول اهلل  .طوال الليل كان يصلي ويدعوا ويلتجأ ويتضرع إىل اهلل عز وجل ،لرسول اهلل عني

" اللهم منزل الكتاب سريع :ومن مجلة دعاء رسول اهلل يوم اخلندق .وصحبه إىل املدينة املنورة
 .." .اللهم أهزمهم وزلزهلم ،احلساب أهزم األحزاب

وفاتت أيضا بعض أصحابه  ،مشغولني برمي النباليف هذه الغزوة فاتت النيب صالة العصر كانوا 
يا رسول اهلل ما كدت أصلي العصر حىت غابت ":منهم سيدنا عمر الذي جاء إىل رسول اهلل يقول

" واهلل ما صليتها " أي أنا أيضا فقمنا :" فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمالشمس أو كادت 
اهلل لصالة وتوضأنا هلا وصلينا العصر بعد أن غربت فتوضأ رسول وعاء كبري به املاء  ،إىل بطحان

" أن سيدنا رسول اهلل :وزاد مسلم على هذا يف صحيحه .مث صلى بعدها املغرب ،الشمس قضاءً 
مث صالها بني مأل اهلل بيوهتم وقبورهم نارًا  ،قال لعمر شغلونا عن الصالة الوسطى وهي العصر

 العشاءين " 
 
 

                 (  34) الدرس 
حتليل املشهد 
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ونالحظ أن كل الغزوات اليت درست كان  ،هذه الغزوة أيضا كانت نتيجة مكر خططه اليهود .1
وكان يف هذه الغزوة كيد  .وموقف املسلمني بقيادة رسول اهلل الدفاع ،البادئ فيها الطرف األخر

وأثاروا قريش وغطفان  ،رسول اهللحملاربة اليهود جلمع كل من يناصب العداء لدين ولرسول اهلل 
وأجربوهم على أن  ،وأصروا إصرارهم على بين قريظة أن يلغوا معاهدهتم مع رسول اهلل ،وقبائل أخرى

هذه املواقف هي اليت جعلت  .احلرب على رسول اهلل وهم يف قلب املدينة املنورة اآلخرينيعلنوا هم 
ال جربا للكافرين على الدخول  ،اإلسالم هي رًدا للحرابةمجهور الفقهاء يقولون أن شرعة اجلهاد يف 

تعتدوا إن اهلل وقاتلوا يف سبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال   ":وأدلتهم كثرية منها قوله تعاىل .يف اإلسالم
       ال حيب املعتدين" 

يف  ،ليستشريهمالحظنا يف هذه الغزوة أن رسول اهلل مجع أصحاب الرؤى واحلل والعقد  .2
وهذا شأن رسول اهلل يف  ،املقبلالسبيل الذي جيب أن يتخذوه للوقوف يف وجه هذا العدوان 

يف هذه  .هذا ال جمال لشورى فيه ،إال إذا كان حكم شرعي أوحى اهلل به لتطبيقه .االستشارة دائما
والرسول سرعان  ،وهي عادة عند األعاجم ،الغزوة أشار سلمان الفارسي رضي اهلل عنه حبفر اخلندق

يعلمنا كيف نسري يف أمورنا نفهم من هذا أن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم  .ما وافق على ذلك
يعين أنه إذا رأينا أن  .أن احلكمة ضالة املؤمن أن  وجدها فهو أحق هبا :بناء على القولاملختلفة 

نظرنا فوجدنا أهنا حتقق ،ولكنها معروفة عند غريه ،هنالك وسيلة من الوسائل اليت ال يعرفها املسلمون
أو أن املصلحة الكامنة فيها أكرب من الضرر اليت ميكن أن تأيت من  ،وال تضرللمسلمني خريًا كثريا 

وكل أمر  .واحلكمة ضالة املؤمن يف كل األوقات  .عندها ال مانع أن نأخذ هبذا األمر .رائهاو 
إن حقق األهداف الشرعية اليت أمرنا هبا اهلل عز وجل  ،مستحدث علينا وضعه يف ميزان الشرع

 .والبدعة الشرعية هي كل ما ستحدث يف الدين وهو ليس منه .طبقناه
وكما عهدنا أن خيرج من يستطيع للحفر  ،صورة فريدة من نوعها :موضوع حفر الخندق .3
ويضرب ضربات عدة مث خيرج يوما معني يف إطار احتفال ويأخذ املعول من يد أحدهم  احلاكم

هذا ما  .وميارس املسلمون العمل ،ويعود إىل دارهيابه مما علق عليها من تراب ثيذهب وينفض 
 .والرسول أول من حيمل املعول وحيفر ،لكن املصطفى مل يفعل ذلك بل خرج اجلميع للحفر .ألفناه

وشدة اجلوع  ،واملصطفى أكثرهم جوًعا ،وأصحاب رسول اهلل جيوعون من احلفر املتواصل للخندق
هذا  .وهكذا العمل بقيادة رسول اهلل من بدايته إىل هنايته .أدت هبم إىل ربط حجر على بطنهم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=102&idto=102&bk_no=51&ID=97#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=102&idto=102&bk_no=51&ID=97#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=102&idto=102&bk_no=51&ID=97#docu
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وعلم هو   ،واهلل تعاىل ربا رسوله .يدل على أن سيدنا رسول اهلل يفعل ما قد أوحى اهلل إليه املظهر
والدميقراطية اليت يدعيها الناس يومنا هذا هي ترمجة نفاق   .بدوره الناس أهنم سواسية كأسنان املشط

فإذا خمرت هذه الظواهر وجدت  ،واليت تعين أن تتحقق املساواة يف الشعارات واإلعالنات والظواهر
  .علنا املساواة احلقيقيةأاإلسالم هو الذي  .وجدت االستبداد وتضييع احلقوق .نقيضها متاًما

 ( 35) الدرس 
.. املبادئ .لستة أو سبعة أشخاص دعوة سيدنا جابر لرسول اهلل إىل طعام يف بيته يكفي  .4

 عز  ،عن جابر تصرفه يدل على إنسانيته وشدة حبه لرسول اهلل  :اليت تستنبط من هذا املشهد هي 
والطعام ال يكفي  ،عليه أن يرى رسول اهلل وقد عصب على بطنه الشريف حجرا من شدة اجلوع

حيث  ،أما رسول اهلل فلماذا فعل هذا .للجميع هلذا دعا رسول اهلل ومن يشاء الرسول من أصحابه
 ،نتقاسم املغرم مهما كتف بالعدل أي اجلهد :هو التايل مبدأهاستاق كل أصحابه وهم مئات 

وأكثر من هذا أىب رسول  .هكذا تقول الرمحة املهداة صلى اهلل عليه وسلم .ونتقاسم املغنم مهما قل
هذا املشهد الذي نراه جيعلنا  .ورسول اهلل آخرهم يف األكل ،اهلل أن جيلس خلف الربمة خادًما 

 كيف تزايد هذا الطعام .إال املستكربين ،عليه وسلم ستنال أمته مجعاءنطمئن أن شفاعته صلى اهلل 
وكأنه عز وجل يقول لرسوله أنت أبيت إال أن تدعوا أصحابك  ،تدل هذه الغرابة أهنا رمحة اهلل ؟

هلذا شاء اهلل عز وجل  .مجيعا رغم أن الطعام ال يكفيهم رمحة هبم أفا تكون أنت أكثر رمحة هبم مين
 .إذا رمحة املصطفى هي فرع من رمحة رب العاملني .ذا الطعامأن يتزايد ه

الرسول دعا ثلة من أصحابه وعرض عليهم الصلح مع قبيلة غطفان على إعطائهم بعض مثار  .5
" يا :بعض الصحابة قالوا ،يف مقابل أن يرحلوا وال يقاتلوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،املدينة

"شيء أصنعه لكم " قالوا لسنا حباجة إىل ذلك غطفان :تصنعه لنا " قالرسول اهلل هذا وحي أو أمر 
ما كانت تستطيع أن تأكل شيئا من مثار املدينة وحنن يف ظل الكفر أفـَيَـَنا ل وَن ذلك وقد أكرمنا اهلل 

؟ ال إمنا قال هذا  ونقول هل الرسول كان جادا فيما قاله .عندها استبشر الرسول بعزة اإلسالم "
 .أمام هذه الشدة ليعلم مدى رباطة جأشهم وقوهتم املعنوية  ليجس نبض املسلمني من أصحابه

هنا ندخل يف مسألة فقهية هل  .وهلذا عندما مسع هذا اجلواب منهم استبشر عليه الصالة والسالم
والدليل أن الرسول شاور جيوز دفع جزية ألعداء اهلل عندما جيدون أنفسهم ضعافا واخلطر أحدق هبم 

هل هذا جائز ؟ ال ألن مشاورة الرسول ألصحابه يف أمر ما ال  .أصحابه يف ذلك مع قبيلة غطفان
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ومل تأيت آية من القرءان حتول الرسول  ،يعد دليل شرعي إال بعد جتاوز األمر من املشاورة إىل التنفيذ
   .مرا شرعياأمره عندها يصبح أمن 

  .جيوز للمسلمني أن يدفعوا شيئا باختيارهم من أمواهلم ألعدائهم أبدا هلذا قال الفقهاء ال
والتدلل على أعتاب كيف وبأي وسيلة انتصر املسلمون يف هذه الغزوة ؟ بااللتجاء إىل اهلل  .6

هذا هو العمود الفقري  ،على باب اهلل ويف مقدمتهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اهلل واالنكسار
" يَا أَيّـَُها ال ِذيَن آَمن وا اذ ك ر وا نِع َمَة الل ِه َعَلي ك م  ِإذ  :أنظروا إىل هذا الكالم الرباين ،لعوامل النصر

َجاء وك م  ِمن   َجاَءت ك م  ج ن وٌد َفَأر َسل َنا َعَلي ِهم  رحًِيا َوج ن وًدا ملَ  تـََرو َها وََكاَن الل ه  مبَا تـَع َمل وَن َبِصريًا ِإذ  
ََناِجَر َوَتظ نُّوَن بِالل ِه الظُّن ونَافـَو ِقك   َب َصار  َوبـََلَغِت ال ق ل وب  احل  َفَل ِمن ك م  َوِإذ  زَاَغِت األ  يبني اهلل " م  َوِمن  َأس 

 .مها سببا االنتصار أن التجاءهم إىل اهلل مع وجود السبب املادي املتمثل يف حفر اخلندقعز وجل 
  .وهو صدق االلتجاء إىل اهلل عز وجلدواء النصر اليوم  ودواء االنتصار اليوم هو نفسه

   (36) الدرس 
ومعه ثلة من  مسألة فقهية وهي أن رسول اهلل فاتته صالة العصر وقضاها بعد املغرب .7

نفهم من ذلك أن الصالة املكتوبة  ،املسلمني يف تلك الساعات بالرمي انشغالالسبب  الصحابة 
" من نام عن صالة أو نسيها :يكن السبب نوم أو نسيان حلديثولو مل إذا تركت جيب أن تقضى 

م العصر إال يف بين كأال ال يصلينا أحد " :فليصليها إذا ذكرها " وأمامنا دليل أخر وهو قول النيب
البعض عمل مبا فهمه من احلديث ،بعض الصحابة أدركتهم صالة العصر وهم يف الطريق"  قريظة

فلنصليها اآلن نيب أن نكون يف وقت العصر هناك.قالوا إن قصد الوآخرون  ،وصالها يف بين قريظة
      لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. الذين مل يصلوا قضوها بعد إخبارهم .حنن تأخرنا

املشهد الواحد والثالثني 
 غزوة بين قريظة   

ورد يف الصحيحني أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا رجع من اخلندق دخل املدينة ووضع 
" إىل أين :" قد وضعت السالح ؟ واهلل ما وضعناها فاخرج إليهم " قال:أتاه جربيل فقال لهالسالح 

فخرج النيب صلى اهلل عليه وسلم  .قال ها هنا ،أشار سيدنا جربيل إىل ضاحية بين قريظة ؟ "
" أال ال يصلينا أحدنا العصر إال يف :و نادى يف املسلمني .جيبا ألمر اهلل عن طريق سيدنا جربيلمست

فاختلفوا منهم من  .والبعض ختلفوا ،وسار الناس وأدرك معظمهم العصر يف بين قريظة بين قريظة "
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حاصر بين قريظة  .ومنهم من أخر استجابة حلرفية كالم النيب عليه الصالة والسالم ،صلى يف الطريق
حيث كانوا آمنون مطمئنون مل  .الذين خانوا العهد الذي بينهم وبني رسول اهلل وهي أقدر خيانة

فانتهزوا فرصة الضيق الذي انتاب  .ومن املسلمني إال أمنا وطمأنينة ،جيدوا من رسول اهلل إال خريا
وأهنا  ،لن أهنا نقضت العهدأن تععندها طاب لبين قريظة  ،حيث أحدق الكل على املدينةاملسلمون 

حاصر النيب حصوهنم قيل مخسة وعشرون يوما وقيل مخسة عشرة  .مع الذين جاءوا لقتال املسلمني
كعب بن أسد القرظي " هو رئيسهم مجع مستشاريه وقال  .ضاق األمر على بين قريظة ،اهلل أعلم

وأنا أعرض عليكم ثالثة أمور اختاروا واحدا  " يا معشر يهود قد نزل بكم من األمر ما ترون:هلم
 .تفضل :قالوا .منها

نتابع هذا الرجل ونصدقه فو اهلل لقد تبني لكم أنه لنيب مرسل  وأنه للذي جتدونه   الحل األول:
 .ال نفارق أمر التوراة أبدا" :يف كتابكم فتأمنون على دمائكم وأبنائكم ونسائكم تنتهي املشكلة قالوا

 " فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهلل " بأيديهم  اليت كتبوها
" :قالوا .فهلم نقتل أوالدنا ونساءنا مث خنرج إىل حممد وليس وراءنا شيء ونغامر :الحل الثاني

 وما ذنب املساكني
غدا السبت حممد وأصحابه يعلمون أننا يف السبت ال نعمل شيء تعالوا لنغامر  :الحل الثالث  

 .رفضوا أيضا القتال يوم السبت .أي نصرونواجه املسلمني بالقتال لعلنا حنصل منهم على غرة 
بين قريظة كانوا يف اجلاهلية حلفاء  .عندئذ استسلموا لألمر الواقع وخضعوا حلكم رسول اهلل

وكان سيدنا " سعد بن معاد " كان  ،يف األمرسول اهلل رجل من األوس ليحكم هو لألوسيني فدعا ر 
ملا  ،استدعاه الرسول وجيء به على محار .مريض وقد أصابه سهم يف كاحله وكان ميرض يف خيمته

طلب منه رسول اهلل أن حيكم مبا يراه  .وصل قال رسول اهلل ألصحابه قوموا إىل سيدكم محلوه فنزل
" :قال .نعم :يا رسول اهلل أحكمي نافد هاهنا وها هنا " أي ال يرى حكمي نقًضا قال ":فيهم قال

وأنزل هؤالء اخلونة  .تقتل مقاتلتهم مجيًعا " قال حكمت فيهم حبكم اهلل من فوق سبع مساوات
أما "حيي بن أخطب "  .إال من دخل اإلسالم ،وجيء هبم إىل اخلندق فكانوا يقتلون واحد إثر أخر

النظري الذي كان هو السبب يف إقناع "كعب بن أسد" وقد جيء به إىل رسول اهلل وقد قيدت يداه 
" واهلل ما عاتبت نفسي يف عداوتك " أنا إىل اآلن على ما  :إىل عنقه وملا نظر إىل رسول اهلل قال
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 ،يقتل هؤالء ألهنم كافروننالحظ أن الرسول مل  .كنت لكن من خيذل اهلل خيذله  وضربت عنقه 
  .يف أحلك أوقات املسلمنيوإمنا للخيانة اليت بدرت منهم 

 
 
 

             ( 37) الدرس 
حتليل املشهد 

إذا وجدوا أن املصلحة  ،هام وهو جواز قتال من نقض العهد مع املسلمني :حكم شرعي .1
ومن الغريب أن هناك من اهتم املسلمني من هذا ملوقف الذي وقفه رسول اهلل من  .تقتضي ذلك

عميت عيناه على الظلم الذي أوقعه  ،اهتموهم بالظلم والقسوة يهود بين قريظة ونقضهم العهد
يف أحلك  ومل يتنبه إىل شناعة عمل بين قريظة إذ نقضوا العهد .اليهود على املسلمني على مر التاريخ

وأن يكونوا ديوال ملن  ،وشريعة اهلل تريد عز املسلمني وتأبه للمسلمني املهانةملسلمني ظروف ا
 .خيططون على القضاء عليهم

أي جيوز لويل أمر املسلمني أن حيكم  ،يجوز التحكيم في أمور المسلمين ومهامهم .2
ممن يرى أنه يصلح لتحكيم يف هذا  ،يف مهمة من مهام املسلمني ،واحدا من رعايا األمة اإلسالمية

ودليل ذلك حتكيم رسول اهلل " لسعد بن معاد " . ...مع توفر صفات الصدق واألمانة والورعاألمر 
  .وكان حكمه نافد ،يف أمر بين قريظة

هذا  ،أي اخلالف أمر البد منه ،يف الفروع وضرورة وقوع اخلالف فيها مشروعية االجتهاد .3
هذا النص داللته على  " أال ال يصلينا أحدنا العصر إال يف بين قريظة ":استنبطناه من قول املصطفى

حيتمل أن يكن قصد املصطفى أن يسعى املسلمني الوصول إىل بين قريظة يف أقرب  ،املعىن ظنية
 .قريظة وحيتمل أن يكون مراد املصطفى أن صالة العصر ال تسوغ إال يف بين ،وقت وهو العصر

صلى اله واجلماعة اليت مل تصل يف الوقت احملدد وقع بينهم خالف يف املعىن الذي يقصده رسول اهلل 
شاء اهلل عز وجل أن تكون معظم أحكام الشريعة حمتملة  .والرسول أقر عمل الفريقني.عليه وسلم

وعلينا حنن  ،منيواحلكمة من ذلك واهلل أعلم تيسري األمر للمسل .أي غري قطعية كنصوص العقائد
  األدب مع هذه اإلجتهدات واحرتامها.
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"كعب بن أسد  ونستدل هبذا من قول ،تأكد اليهود من نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم .4
": نتابع هذا الرجل ونصدقه فو اهلل لقد تبني لكم أنه لنيب مرسل  وأنه للذي جتدونه يف  القرظي 
مل يتبعوه و جند هذا  ومع ذلك  على دمائكم وأبنائكم ونسائكم تنتهي املشكلة:" فتأمتنونكتابكم 

َها أَنـ ف سهم   ":يف قوله تعاىل َقَنتـ  تَـيـ   "  ظ ل ًما َوع ل وًّا َوَجَحد وا هِبَا  و اس 
نأمل صالحه وتقواه ؟ اجلواب عندما أقبل " ما هو احلكم الشرعي لقادم  :حكم شرعي .5

إكراما للقادم الذي يستأهل  .إىل سيدكم أو خريكم قوموا  :محاره قال سعد بن معاد" وهو راكب
العبارة  ،ورمبا يقال أن طاب رسول اهلل لكون سعد مريض فقال قوموا إلنزاله عن دابته ال .اإلكرام

أن  ،وهناك أدلة أخرى يف الرتمذي والبخاري وردت يف األدب املفرد  .واضحة من قوله إىل سيدكم
وإذا  ،مت إليه فقبلها وأجلسته يف مكاهناصالة والسالم إذا دخل على السيدة فاطمة قاالنيب عليه ال

وهنى رسول اهلل عن القيام  .دخلت السيدة فاطمة إىل رسول اهلل قام رسول اهلل وأجلسها يف مكانه
" من أحب أن يتمثل الناس له قياما :لقوله التمثل أي أن يقوم الناس لك حىت تأذن هلم باجللوس 

وإذا شعرت أنه  ،ألن تقوم له شيء أخرفليتبوأ مقعده من النار " وقيامك للعامل الفاضل شيء وحبه 
" ال تقوموا يل كما يقوم األعاجم بعضهم لبعض " وهم :والرسول أيضا قال .حيب ذلك فال تقم له

يقول أن القيام والنووي .وهنى رسول اهلل عن هذا النوع من القيام .يقومون لسيدهم إىل درجة الركوع
 .للعامل إكراما ال تعظيما

6. 
                          ( 38) الدرس 

املشهد الثاين والثالثني 
 صلح احلديبية

سبب هذا  ،صلح احلديبية كان يف أواخر شهر دي القعدة من أواخر السنة السادسة للهجرة
 ،الشهر أنه متوجه إىل مكة معتمرا أعلن يف املسلمني يف هذاالصلح أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

وأحرم رسول اهلل  ،بلغوا ما يقارب ألف وأربعمائة شخصفتبعه مجع كبري من األنصار واملهاجرين 
وساق معه اهلدي ليأمن الناس جانبه وليعلموا أنه ما خرج حلرب صلى اهلل عليه وسلم يف الطريق 

وأرسل رسول اهلل عينا له من قبيلة خزاعة  ،العمرةوقاصدا مناسك وإمنا خرج زائرا البيت احلرام  ،أحد
وإن علموا ما هل علموا باخلرب أم ال  ،ليأتيه بأخبار املشركني من أهل مكة امسه " بشر ابن سفيان "
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سار صلى اهلل عليه وسلم إىل أن وصل إىل مكان امسه "غدير األشطاط  .هي ردة الفعل عندهم ؟
إن قريش قد علمت باخلرب وإهنا قد مجعت  :يف هذا املكان رجع إليه " بشر ابن سفيان " وقال له ،"

 .ومانعوك من دخول مكةمجعوا لك األحابيش وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت احلرام مجوعا كثيفة 
" يا :بكرفقال له أبا "  ماذا ترون ؟ " أشريوا علي  أيها الناس:فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم

فمن صدنا عن  ،وال حرب أحد فتوجه إليهخرجت عامرا إىل هذا البيت ال تريد قتل أحد رسول اهلل 
" أمضوا على اسم اهلل " ولكنه :" أعجب املصطفى برأيه وقالالبيت قاتلناه ومن تركنا مضينا لشأننا 

من " من رجل فيكم يدلنا على طرق خلفية غري الطريق اليت سيوجهنا منها املشركون األتون :قال
واملسلمون على وأخذ يدله  .وقال أنا يا رسول اهللفخرج رجل من بين األسلم خبري بالطرق  ؟مكة 

" ثنية إىل أن وصلوا إىل مكان امسه  .طرق مستوعرة غري الطرق اليت قد يظن املشركون أنه سيأيت منها
هنالك بركت ناقة رسول اهلل صلى وهو مكان يشرف على ساحة واسعة امسها " احلديبية " املرار " 

وأخذ الصحابة الذين من حوهلا يقولون هلا حل حل وهو اسم صوت يقال لناقة من  ،اهلل عليه وسلم
فقال  .قال قائل منهم خألت القصوى أي حرنت .فما حتركت الناقة قط ،أجل استنهاضها

 .ولكن حبسها حابس الفيل" ما خألت القصوى وما ذلك هلا خبلق :املصطفى صلى اهلل عليه وسلم
خطة يعظمون فيها حرمات " والذي نفسي بيده ال يسألونين  :قال املصطفى بصوت مرتفع وعندئذ

مث  .وإذا اشرتطوا شرطا أن يعظموا حرمات اهلل ،أي ال أريد لنفسي شيئا" اهلل إال أعطيتهم إياها 
عندئذ نزل املصطفى وأصحابه إىل ساحة  .استنهض الناقة فنهضت وتوجه هبا وجهة أخرى فسارت

جاءوا يشكون  سرعان ما انتهى املاء منهاحبثوا عن ماء وجدوا حفرية بسيطة هبا ماء قليل  ،احلديبية
سهما من كنانته وأمرهم أن جيعلوه يف اهلل عليه وسلم  فانتزع املصطفى صلى الظمأإىل رسول اهلل 

" أي نبع املاء " فو اهلل مازال جتيش هلم تلك احلفرية بالري :يقول الراوي ،ففعلوا ذلك تلك احلفرية
 .منها وما زال ينبع حىت صدروا عنه

ذيل ابن ورقاء اخلزاعي " ب" الرسول مقيم هناك يف تلك األثناء جاء رجل من املشركني امسه  ــ 
إين تركت قريش مبختلف بطوهنا وقبائلها نزلوا مباء " :فقال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ومعه نفر

ومعهم العود املطافيل وأنوق األمهات ومعها صغارها ألهنا ذات ألبان  احلديبية أي مكان قريب 
 لبديلالرسول فقال   .دوك ورادوك عن البيتليبقوا املدة الطويلة ومعهم حاجاهتم وألباهنم وهم صا

وأضرت هبم فإن شاءوا ماددهتم مدة  ،" إن قريش قد هنكتهم احلرب:وهو حيمل رسالة إىل قريش
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وإن أظهر أي إذا انتصرت يف دعويت اليت  ،وخيلوا بيين وبني الناس بدون حروب أي عقد صلح 
وإن هم  ،وإال فقد مجوا من القتال هلم ذلك ،إن شاءوا دخلوا فيما دخله الناس فعلوا ،بعثت هبا

 "ولينفذن اهلل أمره  ألقتلنهم على أمري هذا حىت تنفرد سالفيترفضوا إال القتال فو الذي نفسي بيده 
الرسول يف أدىن ساحة احلديبية واملشركون يف الطرف  .ذيل حسنا سأبلغهم هذا الذي تقولبفقال 

 .اخلرب إىل املشركنيذيل هبذا بوعاد  .األخر مما يلي مكة
على املشركني أن يأيت رسول اهلل ويناقشه يف هذا  يعرضفقام رجل امسه " عروة بن مسعود "  ــ 

" عروة بن مسعود " إىل أن وصل  فذهب  .األمر الذي جاءهم به " بذيل بن ورقاء " فقالوا اذهب
أرأيت  :بذيل فقال له عروةفكلمه املصطفى بنفس ما كلم به  ،إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أي فأنت تقول فإن أبوا  ،هل مسعت أحدا من العرب اجتاح أهله قبلك ،إن استأصلت قومك
ألقتلنهم على أمري حىت تنفرد سالفيت ؟؟؟ ما هذا وهل مسعت أحدا من العرب اجتاح أهله وحاول 

فإين واهلل ال أرى وجوها ا أردت أن تعرف موقفنا حنن عندما تريد أن تواجهنا ذإ و .أن يقضي عليهم
املسلمون يسمعون هذا الكالم  .أن يدعوك فيفرواوإمنا أرى أشوابا أي أخالطا من الناس يوشك 

" انصص بدر الالت أحنن نفر عنه وندعه ؟؟ كالم أبا بكر يف حمله :منهم أبو بكر " الذي قال له
" أما إنه :قال .؟؟ قالوا هذا أبو بكرفالتفت عروة قائال من هذا  .هلذا عروة املفتخر بنفسه ومبا قاله

مث جعل يكلم النيب  .أي أنت لك فضل علي قبل األن هلذا ال أجيبك .لوال يد لك عندي ألجرتك
وكان سيدنا " املغرية بن شعبة " واقفا على رسول اهلل  ،وهو ميد يده إىل حلية رسول اهلل مستهزئ

" أرجع يدك :ول اهلل ضربه بنعل السيف وقال لهحارسا وبيده السيف وكان كلما مد يده إىل حلية رس
قبل أن ال تعود إليك " فقال من هذا ؟ قيل له " املغرية بن شعبة " أي غدر وهل عن رسول اهلل 

وجعل عروة ينظر إىل أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .غسلت سوأتك إال باألمس
 ،" ما تنخم حممد خنامة إال ابتدروها يتباركون هبا:يقول عروة عندما رجع إىل املشركني .والتفاهتم إليه

" واهلل لقد وفدت على امللوك :وقال هلم .وما توضأ وضوء إال وابتدروا وضوءه ليتباركوا بالَوضوء
واهلل ما رأيت ملك قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب  ،والنجاشيووفدت على قيصر وكسرى 

 شد فاقبلوها " وإنه قد عرض عليكم خطة ر  ،حممد حم ََمد  
" سهيل بن عمر " رجال امسه وأرسلوا  .ــ اتفق املشركون مبدئيا على هذا الذي قاله رسول اهلل

وملا جلس إىل  .أنه كان كاتبا ممثال عنهم ليكتب كتاب عهد وسلم بني املسلمني واملشركني يبدوا



 ملخص فقه السرية

 www.naseemalsham.com موقع نسيم الشام           123
 

 ،فدعا رسول اهلل الكاتب وكان علي رضي اهلل عنه ،" هات لنكتب كتابا بيننا وبينكم:رسول اهلل قال
فقال  .بسم اهلل الرمحان الرحيم ،أول كلمة أمالها عليه ،وأخذ ميلي رسول اهلل وسيدنا علي يكتب

قال املصطفى صلى اهلل عليه  .الرمحان الرحيم ال نعلم ما هو ولكن أكتب بسمك اللهمال  :سهيل
هذا ما طاب عليه حممد رسول اهلل  .الكلمة اليت بعدها .لهم" أكتب كما قالوا بامسك ال:وسلم لعلي

قل هذا ما طاب  ." لو نعلم عنك رسول اهلل ما صددناك عن البيت:سهيل :قال .مشركي قريش
" فقال عليه الصالة والسالم واهلل إين لرسول اهلل وإن  عليه حممد بن عبد اهلل مشركي قريش 

فأخذ الرسول القلم من  ،قال واهلل ال أحموها ،فرفض سيدنا علي أن ميحها ،لكن أحمها.كذبتموين
 :مث أمال ما يلي .فأراه مكاهنا فشطب عليها ،علي وقال أرين مكاهنا

"  العهد بيننا عشر سنوات على أن ختلوا بيننا البيت فنطوف فيه " ال تتحدث العرب على . 1
ترجعون هذا العام ويف العام القادم تأتون وتطوفون بالبيت وليس معكم من  ،أننا أخذنا ضغطة

قبل الرسول هذا الشرط واستكتب علي هذا  .إال السيوف يف قراهبا ثالثة أيام مث ترجعوناألسلحة 
  .الكالم
 ،" وعلى أن ال يأتيك يا حممد منا  رجل وإن كان على دينك إال رددته إلينا:. مث قال سهيل2
       ." ذا جاءنا من عندكم رجل فنحن ال نلتزم بإعادته إليكأما إ
أنكتب هذا الكالم  ،والتفت بعضهم لبعض وقالوا لرسول اهلل ،املسلمون استعظموا هذا الكالم 

ومن جاءنا منهم سيجعل اهلل له فرجا  ،" نعم  فإنه من ذهب منا إليهم فال رده اهلل:؟ قال الرسول
 وخمرجا "

سيدنا  .الصلح كله ملصلحة املشركني إال يف مسألة عشر سنوات ال حرب بينهمالظاهر أن هذا 
" ألست نيب اهلل :" إن هذا األمر أمهه جدا جًدا وجاء إىل رسول اهلل وقال له:عمر يقول عن نفسه

" أليس قتالنا :" نعم " قال:باطل ؟" قال" ألست على حق وأعداؤك على :" بلى" قال:حقا ؟" قال
" يا عمر أنا ال :" فلماذا نرضى الدنية يف ديننا " قال:" بلى " قال:الهم يف النار؟" قاليف اجلنة وقت

فقال ذهبت  .ما شفي غليل سيدنا عمر .أعصي اهلل وهو ناصري" أي هي أوامر اهلل وأنا ال أعصيه
ال يعصي " إنه رسول اهلل :فقال له أبا بكر .إىل أبا بكر وأعاد له نفس الكالم الذي قاله لرسول اهلل

 .وسرعان ما نزلت سورة الفتح كاملة أثناء عودة املسلمني إىل املدينة .وسكت .واهلل ناصره ،ربه
عندئذ انفرجت أساريره وقال أهو فتح يا رسول اهلل  .فاستدعى رسول اهلل عمر وتال عليه سورة الفتح
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أعلن رسول  .وهم حمرمون ،اآلن املسلمون ال ميكنهم الدخول إىل مكة فقد حوصروا .؟ قال " نعم "
ومل يفعلوا ما أمرهم به رسول  ،وجم املسلمون ومل يتحركوا .اهلل ألصحابه أن ينحروا بدهنم مث حيلقوا

فقالت  .دخل رسول اهلل خباءه وكانت معه " أم سلمة " فأخربها رسول اهلل باألمر وأحزنه ذلك .اهلل
" أخرج ال تقل شيئا أحنر بدنك :قالت .نعم" أحتب يا رسول اهلل أن يفعلوا ذلك ؟ قال :له زوجه

وادعوا حالقك حيلق رأسك وانظر كيف يفعلون ما تفعل " وخرج رسول اهلل وفعل ما أشارت عليه به 
قاموا هم  ،زوجه " أم سلمة " ملا رأى القوم جد يف أمر رسول اهلل وأنه بدأ فنحر بدنه وحلق رأسه

واهلم يكاد خينقهم ألهنم عائدون دون أن يدخلوا  ،أيضا ينحرون بدهنم وحيلق بعضهم رأس األخر
" أن كل من جاء من :والبند يقول ،يف هذه األثناء جاءت نسوة هاربات مؤمنات من مكة .مكة

 .مقتضى البند أن يرجع رسول اهلل هؤالء النسوة إىل املدينة .مكة مسلما جيب على رسول اهلل رده
" يَا أَيّـَُها ال ِذيَن آَمن وا ِإَذا :يف قوله تعاىل.تثين النساءلكن البارئ أنزل آية شاء من خالهلا أن يس

ت م وه ن  م ؤ ِمَنات  فَ  َتِحن وه ن  الل ه  أَع َلم  بِِإميَاهِنِن  فَِإن  َعِلم  اَل تـَر ِجع وه ن  ِإىَل َجاءك م  ال م ؤ ِمَنات  م َهاِجرَات  فَام 
وتال على " سهيل  ،وعندئذ أىب رسول اهلل أن يعيدهن  ه م  حيَِلُّوَن هَل ن  "ال ك ف اِر اَل ه ن  ِحلٌّ هل  م  َواَل 

يف تلك  .لكن آنذاك كان مشركا .وهذا سهيل بعد ذلك أسلم .اليت نزلت وخنسبن عمر" اآلية 
وأمره أن يدخل بيوتات للمسلمني  ،األثناء أرسل رسول اهلل سرا " عثمان بن عفان " إىل مكة

وفعل ذلك  .أمره أن يدخل إىل هذه األسر ويبشرها بالفتح القريب ،ضعاف مل يتمكنوا من اهلجرة
فجمع  .فشاع بني املسلمني يف احلديبية أن عثمان قتل .سيدنا عثمان وتلبست عودته أي تأخرت

هذه البيعة   ،ني فعال أن عثمان قد قتلإذا تب ،رسول اهلل أصحابه فطلب منهم أن يبايعوه على املوت
وملا ،بايعهم الرسول واحدا تلو األخر ،كانت حتت الشجرة وأشار إليها بيان اهلل سبحانه وتعاىل

مث تبني أن عثمان خبري ورجع ومل يكن  .أمسك رسول اهلل يديه وقال هذه عن عثمان ،بايعهم مجيعا
    .هناك أي إشكال

حتليل املشهد 
وإهنا من أبني األدلة اليت تثبت  ،نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم يف هذا الصلحمن دالئل  .1

ومل تنبثق من استناد املسلمني لقوهتم  ،أهنا يستحيل أن تنبثق من عبقرية مفكر ذكي أو سياسي ماهر
إذا أشكال  .ويتبني لنا ذلك من موقف سيدنا عمر الرافض يف البداية لبنود الصلح ،واعتزازهم هبا

وتساؤالت سيدنا عمر لرسول اهلل مل  .صلح تنزلت وحيا من علياء الربوبية إىل حممد نيب اهلل ورسولهال
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إهنا  ." يا عمر أنا ال أعصي اهلل وهو ناصري":وكان جواب املصطفى ،جيد هلا جوابا بشريا يقنعه
أو من  ،ريوال ميكن أن تثمرها عبقرية عبق ،احلكمة اخلفية اليت ال ميكن أن ختطر يف بال أحد

ال فتح وهي مشيئة اهلل تعاىل أن تفتح مكة فتح مرمحة وسلم احلكمة جتلت فيما بعد .سياسة سياسي
وهو من ختطيط البارئ عز  ،ومقدمة هذا الفتح هو هذا الصلح الذي مث هبذا الشكل .ملحمة وقتال

  .وجل
صلح احلديبية  " إن املسلمني الذين دخلوا ما بني:يقول علماء السرية ،من مثرات الصلح .2

يف هاتني  .وفتح مكة إىل اإلسالم كانوا يساوون عدد املسلمني املوجودين إىل ذلك اليوم أي الصلح
واملشركون بدؤوا يفكرون ويتحدثون ويعودون إىل  ،السنتني كان بإمكان املسلمني أن حياوروا ويناقشوا

وكثري من صناديد رو بن العاص " يف هذه الفرتة دخل اإلسالم " خالد بن الوليد " و" عم .هوياهتم
" يا أيها الناس اهتموا أنفسكم فإين مازلت أستغفر اهلل وأستغفره مما قلته :يقول سيدنا عمر .قريش

 ."ولقد رأيتين ولو استطعت أن أرد أمر رسول اهلل لرددته لرسول اهلل يوم صلح احلديبية 
  (39) الدرس 

اخلزاعي "  بشر ابن سفيانرأينا هنا استعانة الرسول بغري املسلمني مرة أخرى حيث أرسل "  .3
هذا  ،وهو مشرك  عينا ليأتيه خبرب حال املشركني يف مكة وردة فعلهم عن جميء رسول اهلل للعمرة

 هل جيوز شرعا لويل أمر املسلمني أن يستعني بغري املسلمني يف مثل هذه .يفتح لنا باب تساؤل
 .األمور ؟ ذهب مجهور العلماء إىل أن هذا من أحكام اإلمامة والسياسة الشرعية فيما دون القتال

مثل هذا األمر أو يف استعارة أسلحة كما فعل الرسول يف غزوة حنني واستعار من " صفوان بن أمية 
 " كان مشركا.

"  : لقوله تعاىلوهو مبدأ مشروع ومطلوب من ويل أمر املسلمنيطبيعة الشورى يف اإلسالم  .4
مسألة طرحت ليس فيها نص " وأمرهم شورى بينهم" :ومدح املسلمني يف قوله وشاورهم يف األمر "
ينبغي أن نعرضها  ،وليس فيها كالم من رسول اهلل من حديث صحيح واضح ،من كتاب اهلل واضح

والشورى يف  .املخلصنيوجملس الشورى مؤلف من علماء الشريعة اإلسالمية األمناء  .على الشورى
وإذا اختلفوا قيل أن املسألة كذا فيها  ،ويتلمسون حكم اهلل يف األمر،اجملالس اإلسالمية ليست ملزمة

هي عليه يف احلكم الدميقراطي الذي يأخذ برأي األغلبية باعتبار أن احلكم  عكس ما.خالف
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وأن احكم بينهم مبا أنزل اهلل وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن  " :أما عند املسلمني احلكم هلل .لشعب
 ." يفتنوك عن بعض ما أنزل اهلل إليك

وبعد السري بركت  ،الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف صلح احلديبية أخذ برأي أبا بكر لوحده
" والذي نفسي بيده ال يسألونين خطة يعظمون فيها :الناقة وعندئذ قال املصطفى بصوت مرتفع

وهي معلمة حرمات اهلل إال أعطيتهم إياها " أي الغرض من جملس الشورى تبني حكم اهلل تعاىل 
ندها يتبني له الرأي ع ،أن ويل أمر املسلمني ينبغي أن يستعرض أكثر من رأيوليست ملزمة وفائدهتا 

أما إذا كان أقل علم من مستشاريه هنا ينبغي أن  .هذا إذا كان عامل وجمتهد مثلهم .األصوب
ألنه حصيلة اجتهاد تدل على حكم اهلل يف  ،واملسألة هنا مرجع إسالمي ينبغي أن ينفد .يتبعهم
  .األمر

رأينا موقف " عروة بن مسعود " وقوله عند التوسل والتربك بآثار النيب عليه الصالة والسالم  .5
وما توضأ وضوء إال وابتدروا  ،ما تنخم حممد خنامة إال ابتدروها يتباركون هبا رجوعه إىل قومه وهو:" 

" واهلل لقد وفدت على امللوك ووفدت على قيصر وكسرى :وقال هلم .وضوءه ليتباركوا بالَوضوء
وإنه قد عرض  ،صحابه كما يعظم أصحاب حممد حم ََمد  واهلل ما رأيت ملك قط يعظمه أ ،والنجاشي

.. ذل .نفهم من هذا أن الصحابة كانوا يتباركون مباء وضوء النيب وعرقهعليكم خطة رشد فاقبلوها " 
وهذا ما   ،واحملبة عاطفية ووجدانية.هذا كله أنه ال يتم إميان املرء باهلل ورسوله بدون حمبة هلل ولرسوله

  .ل اهللكان عليه أصحاب رسو 
للمكانة اليت يتبوأها رسول  وتوسل والتربك برسول اهلل حيا أو ميتا ،علينا أن نفهم أن الفاعلية هلل 

هذه املزايا هي اليت جتعلنا نستشفع به عند اهلل  ،وهو حيبهوألن اهلل تعاىل جعله رمحة للعاملني  ،اهلل
أن يرجع له من السرية أن رجال ضرير كان مع مجع من الصحابة سأل رسول اهلل أن يدعو له .تعاىل
 ." أوى تصرب فيكون أفضل لك ؟ " فشكا أنه ال جيد قائدا يقوده إىل املسجد:فقال له النيب .بصره

رمحة يا " اللهم إين أتوجه إليك بنبيك حممد نيب ال:" أسبغ الوضوء فصلي ركعتني مث قل:فقال له النيب
فعل الرجل  حممد إين توجهت بك إىل ريب يف حاجيت لتقضى اللهم فشفعه يف " وأذكر حاجتك "

  .ذلك وأصبح يبصر
  ( 41) الدرس 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=408&idto=408&bk_no=51&ID=396#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=408&idto=408&bk_no=51&ID=396#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=408&idto=408&bk_no=51&ID=396#docu
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أي رجل قاعد وجبانبه شخص واقف تعظيما وتكرميا  ،حكم الوقوف على إنسان وهو قاعد .6
" من أحب أن يتمثل له :وهذا ما هنى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال ،وهذا غري جائز ،له

ح أن " املغرية بن شعبة " وهو من أصحاب ورأينا يف هذا الصل .الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار "
كان واقفا على رسول اهلل وبيده السيف والحظنا أن " عروة بن مسعود " كلما مد يده   ،رسول اهلل

" رد عنك : حلية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعبث هبا ضرب املغرية يده بنعل السيف وقال لهإىل
أن ذلك احلكم  :اجلواب .وهذا يتعارض مع ما قد قلناهيدك عن رسول اهلل قبل أن ال تصل إليك " 

وتكون له ساعة لقاء بينه وبني  ،العام يستثىن منه هذا احلال أي أن يكون قائد املسلمني يف معركة
 .يف هذه احلالة يشرع وجود من يقوم على قائد املسلمني هبذا الشكل الذي رأيناه ،من ميثل أعداءه

وقد قال  ،وهذا يذكرنا مبا قاله رسول اهلل يوم أحد عندما جاء أبو دجانة وأخذ السيف من رسول اهلل
" أنا يا رسول اهلل " :" فأقبل أبو دجانة وقال " من يأخذ هذا السيف حبقه:عليه الصالة والسالم

حاالت احلرب هلا  " هذه مشية يبغضها اهلل إال يف هذا املوقف " :ومشى مشية متبخرت فقال الرسول
 .و إدخال هيبتهم يف قلوب األعداء ،ينبغي فيها إبراز عزة املسلمني ،أحكامها

مجهور املسلمني قالوا أنه جائز واستدلوا على ذلك  ،مشروعية اهلدنة بني املسلمني وأعدائهم .7
 .واملسألة منوطة مبا يراه ويل أمر املسلمني.بالصلح الذي أبرمه الرسول يوم احلديبية مع املشركني

بني املسلمني وأعدائهم ما حكمها ؟ اجلواب كل شرط ال يتعارض مع  الشروط اليت تؤخذ  .8
ى اهلل عليه وسلم ال مانع لويل أمر املسلمني أن كتاب اهلل ومع ما صح من سنة رسول اهلل صل

لو  ،لنرى إىل الشرط الذي يقول كل مسلم ذهب إىل املدينة يرجع إىل مكة.يشرتط على األعداء
إال  .أعيد هذا الشرط اليوم هل لويل أمر املسلمني األخذ به ؟ قالوا نعم ألن الرسول قبل هذا الشرط

أما إن مل  ،أيت مسلمة إن كانت هلا عشرية حتميها أو فئة نرسلهمالشافعية استثنت أن اجلماعة اليت ت
هل  ،جاءت إلينا ينبغي أن تردلو أن العدو اشرتط أن أي امرأة مسلمة  .تكن هلا فال جيوز إرساهلم

" يَا أَيّـَُها ال ِذيَن آَمن وا ِإَذا َجاءك م  :جيوز ؟ ال هذا غري جائز ألنه خيالف كتاب اهلل يف قوله تعاىل
ت م وه ن  م ؤ ِمَنات  َفاَل تـَر   َتِحن وه ن  الل ه  أَع َلم  بِِإميَاهِنِن  فَِإن  َعِلم  ِجع وه ن  ِإىَل ال ك ف اِر ال م ؤ ِمَنات  م َهاِجرَات  فَام 

  اَل ه ن  ِحلٌّ هل  م  َواَل ه م  حيَِلُّوَن هَل ن  " 
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مجاعة داهبة إىل احلج أو عمرة وحيل بينهم وبني  ،حكم اإلحصار إن يف احلج أو العمرة .9
وال جيب عليهم العودة يف العام  .تنفيذ املناسك ما احلكم ؟ احلكم أن يذحبوا وحيلقوا مث يتحللوا

 .نعم جيب إذا أمكن ،املقبل إذا احلكم مندوبا أما إذا كان واجبا
لغ بيوتات يف مكة موضوع بيعة الرضوان يوم أرسل الرسول سيدنا عثمان إىل مكة ليب .11

ودعا الرسول إىل البيعة فبايعوه  ،فشاع بني الصحابة أنه قتل ،فذهب فتلبثت عودته ،أن الفتح قريب
هذا يتبني مدى مكانة سيدنا  ،" وهذه عن عثمان:والرسول أمسك بيده وقال ،صلى اهلل عليه وسلم

  .والصاحلنيمن الصحابة واخللفاء وعلينا أن نتأدب مع هؤالء مجيعا  ،عثمان عند اهلل وعند رسول اهلل
11.  

                  (41) الدرس 
املشهد الثالث والثالثني 

 غزوة خيرب
وخيرب هي  ،يف آخر شهر حمرم لسنة السابعة من هجرة النيب صلى اهلل عليه وسلمحدثت الغزوة 

 ،إىل جهة الشامومزارع تقع على بعد مائة ميل من مشال املدينة املنورة  مدينة كبرية ذات حصون
سبب  .بسبب سلسلة اخليانات اليت بدرت منهم ،جتمع فيها اليهود الذين أجلوا من املدينة املنورة

 ،الغزوة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بلغه أن يهود خيرب خيططون مع قبيلة غطفان لقتال رسول اهلل
وكان معه ألف  ،جته إىل خيربوا ،قطع الطريق ما بني خيرب وغطفان ،وملا تأكد الرسول من اخلرب

" :قالوملا أشرف الرسول على خيرب من علو وكان الوقت ليال  ،وأربعمائة مقاتل بني فارس وراجل
ورب الشياطني وما أضللن  ،اللهم رب السماوات وما أظللن ورب األراضني وما أقللن أي وما محلنا 

ونعود بك من شرها  ،هلها وخري ما فيهاورب الرياح وما أدرين إن  نسألك خري هذه القرية وخري أ
وكان النيب عليه الصالة والسالم إذا أراد أن يغزوا مدينة أقدموا بسم اهلل "  ،وشر أهلها وشر ما فيها

يف  .وإال دخل ،بات على مشرفة تلك املدينة إىل الصباح فإن مسع آذان ما يدل على اإلسالم رجع
فرآه فالحوا  ،هلذا أمر أصحابه بالدخول إىل خيرب ،الصباح مل يسمع ما يدل على إسالم هذه املدينة

نادى  و .ولو هاربني يصيحون حممد واخلميس أي احلرب ،خيرب الذين خرجوا باكرا إىل مزارعهم
ل اهلل الناس وعظ رسو  .إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين،اهلل أكرب خربت خيربالرسول 

 ،وحتصن اليهود حبصوهنم  ،وابتدأت املعارك بني رسول اهلل وأهل خيرب ،ودعا وفرق عليهم الرايات
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إال حصنني تعسر على املسلمني يف بادئ األمر  ،وأخذ املسلمني يفتحوهنا حصنا بعد حصن
مث إن اهلل  ،ليلة حاصرمها الرسول صلى اهلل عليه وسلم بضعة عشرة ،فتحهما ومها الوطيح والس المِل 

  .عز وجل فتح عليه 
رضي اهلل  " فيما يرويه أمحد والنسائي وابن حبان وابن احلاكم من حديث "ب ريده ابن اخلطيب

وملا كان الغداة أعطى الرسول  ،ملا كان يوم خيرب  أخذ أبو بكر اللواء فرجع ومل يفتح له ":عنه قال
"ألدفعن غدا لوائي :قال عليه الصالة والسالم ،يف مساء اليوم الثالث ،الراية لعمر فرجع ومل يفتح له

ندوك أي إىل رجل يفتح عليه حيبه اهلل ورسوله أو حيب اهلل ورسوله " يقول ب ريده بتنا تلك الليلة 
والنيب عليه الصالة والسالم بشر أن الفتح سيكون على يديه  ،نتفكر من هذا الرجل الذي سيعطاها

فنظر فيهم املصطفى وقال أين  ،ملا أصبح والناس كلهم يتساءلون من الرجل . ورسولهوأنه حيب اهلل
فبصق  ،" فأرسلوا إليه. فجاءه وهو يعاين من رمد يف عينيه:قال .علي ؟ فقيل هو بعيد يشكو عينيه

  .مث أعطاه الراية ،فربأ وكأن مل يكن به وجع ،املصطفى غليه الصالة والسالم يف عينيه ودعا
ثلنا مؤمنني " فقال أنفد على رسلك فو اهلل " يا رسول اهلل نقاتلهم على أن يكونوا مِ :ال عليفق)

فخرج علي وقاتل هناره  أي اجلمال احلمراء "النعم  خري لك من مح ر  ألن يهديا اهلل بك رجال واحدا 
 .متفق عليه (" ذاك فكان الفتح على يديه

عندئذ نزلوا على أمر رسول  ،حىت أيقن من فيه باهلالك أما الوطيح والس المِل  حاصرمها املسلمني
أما  ،ويرتكوا له األموال املنقولةعلى أن خيرجوا وحيقن رسول اهلل دماءهم لكنهم اقرتحوا عليه  ،اهلل

رضي رسول اهلل  .واخلارج منها يكون قسم للمسلمني وقسم هلم ،األرض فقالوا حنن أدرى بزراعتها
إن واشرتط الرسول إخراجهم مىت شاء  ،للمسلمني والعاملني فيها اليهودأي األرض  ،معهم على هذا

وملا وضعت احلرب أوزارها واطمأن الرسول لذلك  .األرض ليست هلم باعتباراقتضت املصلحة ذلك 
 جاءت امرأة يهودية امسها " زينب بنت احلارث " زوجة "سالم ابن مشكم" ،االتفاقومث هذا 

جاءت بشاة مصلية أي مشوية إىل رسول اهلل بعد أن سألت طبيعة املصطفى عليه الصالة والسالم 
ووضعت هذه الشاة  ،فدست السم فيه ما شاءت أن تدس .؟ فقيل هلا الذراعأي اللحم أحب إليه
وكان معه " البشر  ،فلم يسغها وأخرجها ،تناول الرسول الذراع والك منها مضغة،بني يدي رسول اهلل

" :وقال ،لكن الرسول لفظ هذه القطعة ،هو األخر أخذ من هذا اللحم قطعة بن الرباء " جالس معه
أما البشر فقد  ،فأجنى اهلل رسولهلكن بشر كان قد ابتلع اللقمة  .إن هذا العظم حيدثين أنه قد س م  
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" ما محلك على هذا ؟ قالت :هلا قالواستقدم رسول اهلل هذه املرأة " زينب بنت احلارث "  .مات
فقال هلا  .فقلت إن كان ملكا ختلصنا منه وإن كان نبيا لن يصاب بأذى" ما بلغت من قومي :له

الصحيح فيما  ." ما كان اهلل ليحملك على ذلك أو ليقدرك على ذلك:الرسول صلى اهلل عليه وسلم
وهناك من قال أن الرسول دفعها إىل  .رواه علماء السرية أن النيب عليه الصالة والسالم جتاوز عنها

 .والصحيح أن النيب صفح عنها .أهل بشر فاقتصوا منها فقتلت
وفسر ذلك فيما  .وقيل ثالثة  قسم رسول اهلل أموال خيرب املنقولة لراجل سهم وللفارس سهمان

وإن مل يكن له فرس فله سهم  ،ي أنه إذا كان رجل معه فرس فله سهم وللفرس سهمانرواه البخار 
 .واحد

ومعه  قدم منها يف هذه الفرتة إىل خيرب وقد وضعت احلرب أوزارها :قدوم جعفر من الحبشة  
 .ولكن بعد أن استأذن املسلمني ،وأسهم له من الغنائمففرح رسول اهلل مبقدمهم  ،ستة عشرة رجال

وقبل  ،ويروي ابن هشام يف رسالته أن سيدنا جعفر ملا وصل خيرب قام رسول اهلل فاستقبله إكراما له
 أم بقدوم جعفر ؟ " ،" ال أدري بأيهما أسر بفتح خيرب:بني عينيه وقال

استعمل على خيرب واليا امسه " سواد بن غزية " وهو من وملا قفل رسول اهلل عائدا إىل املدينة 
فقال ممتاز امسه مثر جنيب وبعد أشهر أخذ إجازة وجاءه من خيرب بثمر  ،بين عديمن األنصار 

 ." أكل مثر خيرب هكذا ؟ قال ال يا رسول اهلل إن لنأخذ الصاع منه بصاعني وثالثة صعان:الرسول
 ".جنيبابل بع بالدراهم واشرتي بدراهم  ،فقال رسول اهلل ال تفعلوا ذلك

حتليل املشهد 
أما يف خيرب فإن الرسول فاجأ  ،بدأ من املشركنيمجيع الغزوات األخرى فإن العدوان الفعلي  .1

والرسول مل ينتظر أن يصل التخطيط  .أهلهم بعد أن علم أهنم خيططون مع غطفان حملاربة رسول اهلل
سول يوم سابق ؟ نعم استدل الفقهاء مما فعله الر هل جيوز مباغتة العدو بدون إنذار   .إىل التنفيذ

  .مادام موجبات الغزو موجودة والعدوان وقد بلغتهم الدعوة،خيرب أنه جيوز
واعلموا أمنا غنمتم من شيء  ":تقسيم الغنائم على األساس الذي ذكر وهذا يف قوله تعاىل .2

فأن هلل مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل إن كنتم آمنتم باهلل وما أنزلنا 
وهذا ما فعله الرسول يوم "  على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان واهلل على كل شيء قدير

أي ما غنمه املسلمني يقسم على قيامة ؟ . السؤال الوارد هل هذا احلكم ماض إىل يوم الخيرب

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2686&idto=2686&bk_no=132&ID=989#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2686&idto=2686&bk_no=132&ID=989#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2686&idto=2686&bk_no=132&ID=989#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2686&idto=2686&bk_no=132&ID=989#docu
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أي يبقى  ،وقلنا أن ما غنمه املسلمون إن كان غري منقول عند مجهور من الفقهاء ال يوزع .املقاتلني
 مما استشهد عليهوهذا  ،ويسمى مال خراجي .جيال بعد جيل املسلمني ويستصلحه ،بيد الدولة

َوانَِنا ال ِذيَن َسبَـق ونَا  َوال ِذيَن َجاء وا" :سيدنا عمر من قوله تعاىل خ  ِمن  بـَع ِدِهم  يـَق ول وَن َربـ َنا اغ ِفر  لََنا َوإلِِ
ميَاِن َواَل جَت َعل  يف قـ ل وبَِنا ِغالًّ لِل ِذيَن َآَمن وا َربـ َنا ِإن َك َرء وٌف َرِحيٌم " ل املال للمهاجرين واألنصار ج عِ  بِاإل ِ

 إضافات وحاليا ال بأس أن تقسم على شكل ،ينبغي أن يوزعأما املنقول ف.ومن جاء من بعدهم
وهذا من أحكام السياسة الشرعية أي ويل أمر املسلمني ال يدفع  ،رواتب وعالوات على اجل ند  ل

 ،ألهنم مطموع فيهم من قبل األعداء ،واحلكمة من جعل اجلند مرفهني دائما .الغنائم دفعة واحدة
وليخرتقوا قوة  ،ليتسللوا منها إىل محى اإلسالم ،اجلنودوالعدو يبحث دائما عن نقطة ضعف 

هل جيوز أن نشرك غري املقاتلني يف  .وأخطر نقطة الضعف أن حيتاج اجلنود .املسلمني بواسطة ذلك
وهو ما فعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مع ،عم شرط أن يأذن بذلك املقاتلنياجلواب ن الغنائم ؟

 بعد إذن املقاتلني. ،معه آخرين" جعفر بن طالب " و 
طعام مسموم دليل ذلك موت  ،العصمة اليت قضى اهلل تعاىل هبا لرسوله صلى اهلل عليه وسلم .3

" إن هذا العظم حيدثين :والرسول مج اللقمة اليت وضعها يف فيه وقال ،من لقمة واحدة أكلها ر  ش  البِ 
السؤال: .محلها على هذا ما فعلته بقوميمن أنه قد س م " واستقدم املرأة فأقرها فأقرت وقالت أنه 

هنا األمر يعود إىل  ،فقط اجلواب أن القصاص شرعة خيضع هلا املسلمون ملاذا مل يقتلها رسول اهلل ؟
والرسول هنا أراد أن يظهر مزية الشريعة اإلسالمية  .ويل أمر املسلمني إن شاء صفح وإن شاء قتل

 .، يف حني أن اخليانة من صفات اليهود ناليت تأمر بالصفح والفرق بينها و اآلخري
   (42) الدرس 

عقد املساقات هو أن يتعاقد صاحب األرض مع فالح على أن خيدم أشجار هذه األرض  .4
مجهور العلماء قال أن هذا  ،من سقية ورعاية على أن يكون قسم مما تنتجه األرض هلذا الفالح

ورضاه مبا اقرتحه اليهود  ،العقد جائز ودليل على ذلك العقد الذي أجراه رسول اهلل مع يهود خيرب
أما عن عقد املزارعة فهو أن تكون األرض مزروعة  .من بقائهم يف األرض ألهنم األدرى خبدمتها

هور العلماء قالوا عقد املزارعة قياسا على ..ويتم العقد ذاته بني املالك والفالح مج.حبشائش ونباتات
 .عقد املساقات جائز
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تقبيل القادم والتزامه قال العلماء هذا جائز ودليلهم استقبال رسول اهلل جعفر عند مشروعية  .5
وما رواه الرتمذي من حديث عائشة  .قدومه من احلبشة قام إليه وقبله صلى اهلل عليه وسلم و التزامه

" قدم زيد بن حارثة يقرع الباب فقام إليه رسول اهلل فاعتنقه وقبله " ويف الرتمذي :رضي اهلل عنها قال
به أينحين له ؟ " " يا رسول اهلل الرجل منا يلقى صاح:أن أحد أصحاب رسول اهلل ولعله أنس قال

" نعم " كيف نوفق بني هذا احلديث وتقبيل الرسول :" أيصفحه " قال:ال قال :" أيقبله؟ قال:قال
 االحنناء و .ر وزيد ؟ال إشكال وسؤال أنس عن تكرار اللقاء يف اليوم بني األصدقاء واإلخوةعفجل

  .مرفوض يف كل األحوال سواء القادم من السفر أو غريه
عاد بعد أشهر إىل  ،ما الحظناه من ذلك الصحايب الذي وظفه رسول اهلل واليا على خيرب .6

تاز من خيرب امسه مثر جنيب أعجب رسول اهلل بالثمر املدينة املنورة وجاء إىل رسول اهلل بثمر مم
" أكل مثر خيرب هكذا ؟ قال ال واهلل يا رسول اهلل إننا لنبتاع صاع منه بصاعني من الثمر :وقال

بل بع الثمر بالدراهم واشرتي بالدراهم جنيبا " دل ذلك على  ،" ال تفعل ذلك:قال الرسولالعادي 
لنا رسول اهلل هذا يف  وأكد .أن مبادلة مطعوم مبطعوم من جنس واحد ال جيوز إال أن يكونا متماثلني

"مسعت رسول اهلل :حديث آخر يرويه عبادة بن الصامت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
والرب بالرب والشعري بالشعري وامللح بامللح والفضة بالفضة والثمر بالثمر  ينهى عن بيع الذهب بالذهب

 إال سواء بسواء عينا بعني يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرىب " 
وتبني  ،أو حيب اهلل ورسولهبه اهلل ورسوله قول رسول اهلل ألصحابه ألعطينا غدا لوائي رجال حي .7

بصق رسول اهلل فيهما وعادتا  ،سأل عنه قال أنه يشكو عينيه وعندما .أنه سيدنا علي رضي اهلل عنه
وحسبنا  ،وهذا يدل على أمرين اثنني أوال مزية علي رضي اهلل عنه ،التو إىل حالتهما العادية وشفيتا

وهكذا علينا أن حنب علي وآل بيت رسول اهلل ومجيع  .شهادة رسول اهلل له وهي كافية ووافية
  .الصحابة بنفس القدر رضي اهلل عنهم مجيعا

8.  
املشهد الرابع والثالثني 

 ..وكتب إىل امللوك.سرايا إىل القبائل    
  يف أثناء الصلح مع املشركني انتهز رسول اهلل هذه الفرصة لبعث سرايا إىل القبائل ورسائل إىل

 ،وكلها كانت يف العام السابع من هجرة النيب عليه الصالة والسالم ،يدعوهم إىل اإلسالمامللوك 



 ملخص فقه السرية

 www.naseemalsham.com موقع نسيم الشام           133
 

وعن الرسائل منها ما يروي ابن سعد يف طبقاته عدد الرسائل اليت أرسلها رسول  ،عدد السرايا عشرة
 امللوك إىلحيث ملا رجع من احلديبية يف ذي احلجة من ذلك العام أرسل رسول اهلل  "اهلل إىل امللوك 

قالوا يا رسول اهلل إن امللوك لن يقرءوا كتابك مل خيتم  ،رسائل متشاهبة يدعوهم فيها إىل اإلسالم
ويف يوم  ،فاختذ رسول اهلل خامتا ونقش عليه حممد رسول اهلل وكان يضعه يف إصبعه ،املرسلخبامت 

 ،لك الذي أرسله إليهوكل واحد كان يثقن لغة امل ،واحد أرسل ستة من أصحابه إىل أماكن متفرقة
 :أوهلم
 وجلس  ،إىل النجاشي سلمه الرسالة فنزل النجاشي من عرشه "" عمرو بن أمية الضمري

 " لو استطعت جلئت إليه ". :معظما كتاب رسول اهلل وقبله وتشهد شهادة اإلسالم وقال
  َية الكليب " الذي كثريا ما يأيت سيدنا  جربيل بشكله ما  ،إىل هرقل ملك الروم ،وبعث ِدح 

بل دفعها إىل عظيم بصرا، فدفعها األخر إىل هرقل قرأه وكان نص  ،استطاع أن يعطيه الرسالة مباشرة
" بسم اهلل الرمحان الرحيم من حممد رسول اهلل إىل هرقل عظيم الروم سالم على من اتبع :الكتاب

تك اهلل أجرك مرتني فإن توليت فإن فإين أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم يؤ  ،اهلدى أما بعد
أن ال نعبد إال اهلل وال نشرك إىل كلمة سواء بيننا وبينكم   اويا أهل الكتاب تعالو  ،عليك إمث األرثيني

الواقع أن  فإن تولوا فقل اشهدوا بأن مسلمون " ،به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهلل
" يا معشر الروم هل لكم يف الفالح والرشد :من حاشيته وقال وقرأه أمام مجع ،هرقل تأثر بالكتاب

 ؟" وما ذاك يا عظيم الروم:ما قال عيسى بن مرمي عن هذا الرجل " قالواوأن يثبت ملككم وتتبعون 
أي خنروا بأفواههم وتصاحيوا صيحة  فحاصوا حيصة محر الوحش ." تتبعون هذا النيب العريب:قال

فخشي هرقل عندئذ على سلطانه  .و تنجزوا ورفعوا الصليب ،يهم هرقلاملنكر هلذا الذي اقرتحه عل
 ." أنا كنت أريد أن أمتحنكم " وآثر امللك على اهلداية واستمر على هنجه:وقال

   ( 43) الدرس 
إىل كسرى ملك الفرس يدعوه إىل اإلسالم وأرسل معه  افة السهمي " ذأرسل " عبد اهلل بن ح ــ 

أخذه ومزقه وبلغ ذلك رسول اهلل  ،وملا وصل الكتاب إىل كسرى وتلي عليه وترجم له ،كتابا إليه
ومل يكتفي كسرى هبذا بل أرسل إىل " بادان" عامله " مزق اهلل ملكه " :صلى اهلل عليه وسلم فقال

يقول له ابعث برجلني جلديني إىل حممد  إىل اليمن اليت كانت حتت سلطة الفرس وواليها "بادان "
وبعث فعال رجلني جلديني كما طلب كسرى إىل رسول اهلل وكتب " بادان " كتابا  ،أتياين بهفلي
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وقدما املدينة ومعهما هذا الكتاب ودخال على  ،معهما ليسلم نفسه إليهما ليذهبا به إىل كسرى
ا " ارجع:فقالفتبسم الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأعطياه الكتاب

" أبلغا صاحباكما :فانصرفا وعادا إليه من الغد فقال هلما رسول اهلل" عين يومكما هذا وإتياين غدا 
وكانت ليلة الثالثاء لعشرة ليايل أن ريب قد قتل ربه يف هذه الليلة لسبعة ساعات مضت منها " 

وقال هلما  سنة سبع من هجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مضينا من شهر مجادى األوىل 
فكان األمر   ،فرجعا إىل اليمن بذلك اخلرب ."" أن اهلل سلط عليه ابنه " شراويه " فقتله :الرسول أيضا

  .فأسلم هو ومجع ممن كانوا يديرون شؤون اليمن هناك ،كما أخرب رسول اهلل
 ــ وأرسل رسول اهلل " احلارث بن عمري األسدي " إىل عظيم بصرا حتت قيادة الروم يف بالد

قرأ الكتاب  ،أعطى له كتاب رسول اهلل إىل " شرحبيل ابن عمر الغساين " عظيم بصرا ،الشام
 .بيد عريب .ومل يقتل رسوٌل لرسول اهلل غريه ،فغضب وأوثق رسول رسوِل اهلل رباطا فقتله

أسلم كثري  ،ــ وأرسل رسول اهلل بكتب كثرية أخرى إىل أمراء عرب وغري عرب يف ذلك العصر
وأسلم أيضا يف هذه الفرتة صناديد من أهل مكة من أبرزهم " سيدنا .والكثري منهم مل يسلم ،منهم

يروي ابن  .والتقيا معا يف طريقهما إىل املدينة املنورةعمرو بن العاص " و " خالد بن الوليد " 
يقول خرجت عامدا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلقيت "  اسحاق عن "عمرو بن العاص "

 ":ط أذهب واهلل ألسلم فحىت مىت ؟ فقال:خالد بن الوليد" فقلت له إىل أين يا أبا سليمان ؟ فقال
وهي من  .أنا واهلل أيضا خرجت ألسلم فأتيا معا ودخال على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأسلما

   . عصر الرسولأكرب الظواهر يف
حتليل املشهد 

وما إن  ،صلى اهلل عليه وسلم واملسلمني مشغولني باحلروبقبل صلح احلديبية كان رسول اهلل  .1
وضعت احلروب أوزارها ومث الصلح وهدأت النفوس وفرغ العقل وهتيأ لتفكري حتول الرسول عندئذ 

 .رسالة اهلل سبحانه وتعاىلإلبالغ الناس وهو أساس 
الرسول أن فارق أخر احلروب اليت كانت قبل صلح احلديبية كلها دفاعية حيث إذا شعر  .2

لكن بعد الصلح انتقلت املرحلة اجلهادية إىل أن  ،العدو على مقربة من مدينتهم خيرجون لدفاع عنها
 .مثل مفاجأته ألهل خيرب ،الرسول يبادئ كل من خيطط لإلعتدء عليه
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" ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي " عند اجلمهور أن ال هنا :البارئ عز وجل قال .3
لكن اإلسالم له قانون ونظام وجاء  ،ألن مكان التدين القلب ، يتأتى اإلكراه يف الديننافية أي ال

وهلم أن يظلوا على  ،والناس حتت سلطان هذا الدين هلم إذا شاءوا الدخول فيه ،ليعم العامل كله
من هنا جاءت  .وسلطانه وقوانينهلكنهم ماداموا حتت مظلة اإلسالم هلم أن خيضعوا لنظامه  ،دينهم

 .أي نظام اإلسالم ،يف العامل كلهحنن مدعوون اآلن ألن نبسط سلطان اإلسالم  .هذه املرحلة الثانية
وأن يصطبغوا  ،وأن اهلل قد أمرهم بأن خيضعوا هلذا الدين ،الناس إىل معرفة هذا الدين ندعو و

ومنعونا من تبليغ الدعوة لناس  فإن نصبوا لنا العداء. إذا أبوا هنددهم بعذاب اهلل وعقابه ،بعقائده
لدرأ العدوان وهو ما ذهب إليه كثري من  ،عندئذ جيب أن نقاتلهم إذا استطعنا إىل ذلك سبيال

 .الفقهاء
رجال وجس نبض  ،نظر وأراد أن يدخل اإلسالم ،الحظنا أن هرقل ملا قرأ رسالة رسول اهلل .4

يف الفالح والرشد وأن يثبت ملككم  " يا معشر الروم هل لكم:الدين الذين من حوله وقال هلم 
" تتبعون هذا :" وما ذاك يا عظيم الروم؟ قال:وتتبعون ما قال عيسى بن مرمي عن هذا الرجل " قالوا

" أنا كنت أريد أن أمتحنكم :فخشي هرقل على ملكه قائال   .فنخروا خنرة محر الوحش .النيب العريب
حيث  ،ن اإلسالم شيء واحد هو العصبية لذاتهذا يوضح لنا أن كثريين هم الذين مينعهم م "

 .ي عصبيتهم أقدس عندهم من احلق الذي يدعون إليهذرغم معرفتهم أهنم على باطل الذي يغ
نسبة ألريوس الذي كان واحدا من كبار وكلمة األرثيني اليت جاءت يف رسالة هرقل هم   .5

عندما عقد قسطنطني مؤمتر  ،بهمن أتباع سيدنا عيسى دون أن حيرف أو يبدل ما جاء رجال الدين 
نيقيا وكان له أتباع ورجال أوحى إليهم أن يعتمدوا أربعة أناجيل بعد أن حرفت قام أريوس يف وجه 

. ودافع عن .قسطنطني وأخذ يربهن أن سيدنا عيسى نبيا ومل تكن له شخصية الهوت و السوت
ويف  ،هو وثلة معه على احلق وبقي ،ولكنه مل يتمكن أن يتغلب على املوقف .حقيقة سيدنا عيسى

يسمون األرثيني وقال النيب يف رسالته " فإن أبيت فعليك إمث األرثيني " عصر هرقل بقي منهم الكثري 
 .احلقة أي تتحمل نتيجة الضغط عليهم ويف عدم متكينهم من استعالء عقائدهم 

فاختذ عندئذ  ،ختم مرسلهاقيل لرسول اهلل ملا أراد إرسال الرسائل أهنا ال تقرأ إن مل يكن فيها  .6
واستنتج العلماء أن وضع  ،ونقشه مبحمد رسول اهلل صر يده اليمىننخامت من فضة وضعه يف خ

 .من فضة على خنصر اليد اليمىن اخلامت سنة
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دعة إىل اهلل الرسول صلى اهلل عليه وسلم أرسل ستة أشخاص من أصحابه إىل ست بالد  .7
وهذا يدلنا أن اللغة  ،يتقن لغة القوم الذين أرسل إليهمكل واحد منهم   ،حيملهم رسائل الدعوة

ومن أهم  ،ولكن ينبغي للمسلمني أن يعلموا أهنم دعاة إىل اهلل ،العربية هي فعال لغة مقدسة
 .األسلحة اليت تعينهم على الدعوة إىل اهلل معرفة لغة اآلخرين 

دلنا هذا الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعث الرسائل إىل امللوك بعد سبع سنوات من اهلجرة  .8
فالبلدة  ،والداعي يبدأ بأسرته ،فتكرب شيئا فشيئا ،أن الدعوة إىل اهلل عز وجل تبدأ من دائرة صغرى

يسهل  ،جيعل من جمتمعك وسيلة إيضاح ،والتوفيق الذي حيالفك أثناء هذه الدعوة،اليت هو فيها
  .عليك من خالهلا الدعوة إىل اهلل يف أوسع نطاق

 
 

                              (44) الدرس 
املشهد الرابع والثالثني 

 عمرة القضاء
وهي ترتبط  ،كانت عمرة القضاء يف العام السابع من هجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

على أن على املسلمني أن يعودوا يف هذا العام  ،بصلح احلديبية حيث كان من بني البنود بند ينص
وأن ال يدخلوا مكة وهلم إن شاءوا أن يدخلوا يف العام القادم أن يأتوا مكة معتمرين ملدة  ،إىل املدينة
توجه رسول اهلل ومن كان معه يف تنفيذا للبند  ،وال تكون معهم إال السيوف يف قراهبا.ثالثة أيام

علمت قريش مبقدم رسول اهلل  ،وآخرين ألداء العمرة وهذا يف شهر ذي القعدة صلح احلديبية 
 ،وشدة وأمراض بسبب وباء املدينة وحتدثت فيما بينها أن رسول اهلل ومجاعته يعانون من عسر وجهد

فلما  .من ذلكمتصورين أهنم يعانون  ،وعندما وصلوا فعال إىل مكة اصطف املشركون لينظروا إليهم
دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املسجد إضطعض بردائه وأخرج يده اليمىن واجته ألصحابه 

مث استلم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحابه "  رحم اهلل اليوم امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة":قائال 
ويف حجة وداع الرسول أيضا هرول الرسول  ،ألخرىومشى مشيا عاديا يف األربعة امعه ثالثة أشواط 

وملا مضى ثالثة أيام و يف مكة " مبيمونة بنت احلارث ".وتزوج الرسول وه .يف ثالثة األشواط األوىل
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فخرج النيب   " قل لصاحبك ليخرج ":علي وقالوا لهأتى صناديد املشركني  ،من دخول الرسول مكة
  .وسلموعلى آله وصحبه صلى اهلل عليه وسلم 

حتليل املشهد 
ودخول مكة نالحظ يف هذه العمرة اليت تكحلت فيه أعني صحابة رسول اهلل مبرأى الكعبة  .1

لقد صدق اهلل رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام  ":جند يف ذلك مصداق قول اهلل عز وجل
ال ختافون فعلم ما مل تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا  إن شاء اهلل آمنني حملقني رءوسكم ومقصرين

 ،نزلت هذه اآليات لتطمني املسلمني عندما حيل بينهم وبني دخول مكة يف صلح احلديبية " قريبا
 .لفتح الكبريونفد اهلل وعده وهو مقدمة ا

 ،وفقر وشدة ،ظن املشركني أن أصحاب رسول اهلل يف ضعف ووهن من أمراض املدينة .2
" رحم :وأوحى اهلل إىل رسوله هبذا الذي كانت تتهامس به أفواه املشركني ولذلك اضطبع بردائه وقال

اضطبع بردائه أي جعل وسط ردائه حتت إبطه األمين وألقى طرفيه اهلل امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة "
:" علوا وأخذوا يقولون لبعضهم البعضنظر املشركني ملا ف .وفعل الصحابة كذلكعلى كتفه األيسر 

" إنه مظهر من مظاهر الرعب ..إهنم أجلد من كدا وكدا ،تهمهؤالء الذين زعمتم أن احلمى قد أهنك
ح مرمحة وسلم ال فتح ملحمة الذي شاء اهلل عز وجل أن يكون فت ،للفتح يف قلوب املشركني متهيدا

 .من السنة اإلضطباع واهلرولة يف األشواط الثالثة األوىل.وقتال
نتوصل إىل حكم شرعي وهو ذهاب بعض وعن زواج النيب من " ميمونة بنت احلارث "  .3

واعتمدوا على الرواية اليت نقلت أنه صلى  ،الفقهاء إىل جواز عقد النكاح أثناء اإلحرام حلج أو عمرة
أنه ال جيوز للمحرم أن لكن مجاهري الفقهاء قالوا  .اهلل عليه وسلم أنه عقد على ميمونة أثناء إحرامه

  .والسادة األحناف قالوا احملرم هو البناء وليس العقد .يعقد نكاحا ال لنفسه وال وكالة عن غريه
 .ر أربعة مرات وحج مرة واحدة الرسول صلى اهلل عليه وسلم اعتم .4

املشهد اخلامس والثالثني 
 غزوة مؤتة   

" احلارث بن عمر األزدي " الذي محل رسالة من رسول اهلل إىل " شرحبيل بن عمرو الغساين " 
ومن حق  ،أخذ كتاب رسول اهلل فغضب فعاد على احلارث وقتله ،وهو عميال لروم على بالد الشام

فجهز جيشا إىل ذلك املكان الذي قتل فيه رسول رس وِل اهلل  ،رسول اهلل أن يواجه العدوان بالردع

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1737&idto=1737&bk_no=51&ID=1768#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1737&idto=1737&bk_no=51&ID=1768#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1737&idto=1737&bk_no=51&ID=1768#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1737&idto=1737&bk_no=51&ID=1768#docu
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كان هذا يف العام الثامن من هجرة   ،وهو يعلم أن ذلك شرحبيل يعد جيشا للمدينة  لقتال رسول اهلل
الكرك اليوم على مشارف والغزوة كانت يف مكان يسمى مؤتة وهو ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

لذلك يف املصطلح التارخيي  ،ومل خيرج رسول اهلل معهم ،وجتمع لرسول اهلل ثالثة أالف مقاتل ،الشام
" أمري الناس " زيد بن :ودعهم حبيبنا املصطفى قائال ،ولكثرة العدد مسيت غزوة ،تسمى سرية

رواحة " فإن قتل فلريتضي املسلمون فإن قتل " فعبد اهلل بن حارث " فإن قتل "فجعفر بن طالب "
ويف تلك األثناء رؤيا سيدنا " عبد اهلل بن رواحة " يبكي فسأله  من بينهم إماما فليجعلوه عليهم "

بعضهم ما يبكيك ؟ قال:"  أنا واهلل ما يب حب الدنيا وال الصبابة بكم أي التعلق بكم ولكين 
وإن منكم إال واردها كان على ربك حتما  " :وجلمسعت رسول اهلل يقرأ سورة يف كتاب اهلل عز 

فهذا هو الورود فأن يل بالصدر أي الورود أكيد لكن من الذي يصدر عن هذا الورود  "  مقضيا
وقيل  .وأنا غدا سألقى اهلل فهل أنا من الذين يردون فيصدرون أم من الذين يردون فيقعون ؟ ،ساملا

" مسعهم " عبد اهلل بن رواحة " وقال  هلم صحبكم اهلل وردكم إلينا ساملني ودفع عنكم اهلل عز وجل
 هلم " 

 وضربة ذات قرع تقذف الزبد         لكنين أسأل الرمحان مغفرة       
 أو طعنة بيدي حران جمهزة                   حبربة تنفد األحشاء والكبد

 وقد رشدا ،أرشده اهلل من غاز                حىت يقال إذا مروا على جدثي 
جاءهم اخلرب أن هرقل جهز جيش قوامه مائة  ،اجليش إىل املكان الذي قتل فيه احلارثوسار 

وشرحبيل جهز هو األخر جيشا  من مجاعته والعمالء من أصحابه قوامه أيضا مائة  .ألف مقاتل
 ،جلس املسلمون يتشاورون حوايل ليلة ويوم .مقاتل مقابل ثالثة أالف ألف  أي مائتا ،ألف مقاتل

" يا قوم إن هذا الذي ختشونه ال الذي خرجتم :ولكن سيدنا " عبد اهلل بن رواحة " شجعهم وقال
وإهنا ألحدى األمرين فاثبتوا وسريوا على توفيق من اهلل  أنتم خرجتم إما لنصر أو لشهادة ،من أجله

عندما قال  ؟ حيث كانت الفكرة هل نرسل إىل رسول اهلل هبذا الذي فوجئنا به أم المتوكلني عليه " 
 .ووصلوا سريهم متكلني على اهلل عز وجل ،هلم " عبد اهلل بن رواحة " هذا الكالم احتدت آراءهم

فقاتل " زيد بن  ،أي مؤتة آنذاكوالتقى املسلمون الثالثة آالف بأعدائهم مائتا ألف وأكثر يف الكرك 
حىت أجلمه  عظيمافأبلى بالء فأخذ الراية " جعفر بن طالب " ،حارثة " ِحبُّ رسول اهلل حىت قتل

 :وهو ينشدفعقرها مث انطلق يقاتل قتاال شديدا القتال فنزل عن فرسه 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1120&idto=1120&bk_no=49&ID=1141#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1120&idto=1120&bk_no=49&ID=1141#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1120&idto=1120&bk_no=49&ID=1141#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1120&idto=1120&bk_no=49&ID=1141#docu
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 طيبة وباردا شراهباها           ــــيا حبذا اجلنة واقرتاب
 كافرة بعيدة أنساهبا     والروم روم قد دنا عذاهبا       

 علي  إذا القيتها ضراهبا
وأخذ الراية حسب وصية رسول اهلل " عبد اهلل بن رواحة " وأقبل يقاتل وهو  ،وقتل سيدنا جعفر

 :يقول
ـــــــــنه  أقسمت يا نفس لتنزلــــــــنه              لتنزلن أو لتكرهـ

 إن أجلب الناس وشدوا الرنة             مايل أراك تكرهني اجلنة
  نطفة يف شن ةقد طال ما كنت مطمـــــــئنة             هل أنت إال

وجدوا أمامهم  ،أن خيتاروا واحدا منهم ونظر أصحاب رسول اهلل اآلن ،وأخذ يقاتل حىت قتل
روى البخاري أن الرسول  .وهي أول غزوة يغزوها خالد مع املسلمني ،واجتمعوا عليه خالد بن الوليد

" قاتل زيد بن :صلى اهلل عليه وسلم وقف أمام أصحابه يف املسجد ينعي هؤالء الذين يقاتلون قال
حارثة " حىت قتل مث أخذ الراية جعفر فقاتل حىت قتل مث أخذ الراية " عبد اهلل بن رواحة " فقاتل 

وهذه شهادة كربى "  اهلل عليه " حىت قتل إىل أن أخذ الراية سيف من سيوف اهلل عز وجل ففتح
سيدنا خالد غري اخلطة حيث جعل  .خلالد بن الوليد " وهذا يدل أن اهلل عز وجل نصر املسلمني

الروم نظروا فوجدوا وجوها جديدة وظنوا أن معونة كبرية  ،امليمنة ميسرة وامليسرة ميمنة وغري القلب
" نصرت بالرعب " :ى اهلل عليه وسلم يقولوالرسول صل ،من األعداد والعدد وصلت إىل املسلمني

وقاتل سيدنا " خالد بن الوليد " قتاال عجيبا وغريبا وكأنه يف قتاله هذا يكفر عن أيامه الغابرة اليت  
حيث قطعت بيده ثالثة سيوف ومل تبقى يف يده  ،كان يقاتل فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

وهذا يدل على العدد الكبري الذين قتلوا على يد سيدنا  .دهإال صفحة مينية انتهى القتال وهي يف ي
سيدنا خالد ملا رأى املشركني ولو األدبار وفروا وقد داخل الرعب  .خالد رضي اهلل عنه من الروم

ملا وصلوا إىل مشارف املدينة خرج رسول اهلل يف  ،عاد جبيش رسول اهلل إىل املدينة ،قلوهبم مجيعا
معهم الصبيان وكل واحد  وكان ،ستقبلون القادمني من جيش رسول اهللمقدمة املوجودين معه ي

وأخذ البعض يصيح باجليش " يا أيها الفرارون أي مل  ،وأخذ رسول اهلل حيمل أوالد جعفر ،حيمل ابنه
حسبهم أهنم انتصروا " بل أنتم الكرارون " :بل النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ،تأتوا بكتاب الصلح

  .كبريةعلى أعداد  
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حتليل املشهد 

ما يلفت النظر هو ثالثة آالف مقاتل يتغلبون على مائتا ألف فال نتعجب من هذا عندما  -
"إن ينصركم اهلل فمن خيذلكم وإن :وقوله" وما النصر إال من عند اهلل " :نؤمن بقوله تعاىل

 حىت الكفار قلوب يف الرعب أدخل الذي هو تعاىل واهللخيذلكم فمن ذا ينصركم من بعده " 
 .وجل عز اهلل بقدرة تتم إمنا الناس وحتركات ،مدبرين ولو
وأن يويل  ،حكم فقهي أنه جيوز لويل أمر املسلمني أن يعلق إمارة أحد املسلمني بشرط -

 .وهو ما فعلة الرسول يف هذه الغزوة .لكن واحد إثر األخر ،املسلمني بعدة أمراء يف وقت واحد
ودلت وصية رسول اهلل يف قوله وإن قتل عن " عبد اهلل بن رواحة " فليخرت املسلمني واحدا 

 .هذا دليل أن الرسول أعطى أصحابه حق االجتهاد .منهم
 .نعث الرسول خالد أنه سيف من سيوف اهلل وهي شهادة من رسول اهلل " خلالد بن الوليد " -

وال يوجد مكان يف جسده إال وفيه ضربة  ،ملا كان سيدنا خالد على فراش املرض بني يدي املوت
" ما من مكان يف جسدي إال وفيه ضربة بسيف أو :بسيف أو طعنة برمح وقال كلمة قبيل وفاته

طعنة برمح ومع ذلك ها أندا أموت يف فراشي حذف أنفي كما ميوت البعري فال نامت أعني 
 .اجلبناء "

" اصنعوا ألهل  :وأخذ أوالد جعفر يضمهم إليه وقال ،سيدنا رسول اهلل جاء يستقبل العائدين -
مضت السنة تنفيدا هلذا الذي قاله رسول اهلل  جعفر طعاما فإنه قد جاءهم اليوم ما قد شغلهم "

طعاما أن يصنعوا ...صلى اهلل عليه وسلم يستحب جلريان الذي تويف أحد فيه أصدقاءه أقربائه
 .ويرسلوه إىل البيت الذي حدثت فيه الوفاة

               (45) الدرس 
املشهد السادس والثالثني 

 فتح مكة
السبب الظاهر للفتح أنه ملا مث صلح  ،وكان ذلك يف شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة

كان هناك قبيلتان قبيلة خزاعة وقبيلة   ،احلديبية من طرف الرسول واملسلمني معه وطرف أهل مكة
وأما بين  ،فأما خزاعة فدخلت يف حلف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،كانتا مشركتنيبين بكر  
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قبيلة بين بكر أرسلوا سرا إىل رجال يف مكة أن يعينوهم على غارة خططوا هلا  .بكر احنازوا إىل قريش
وفعال ،إىل قبيلة بين بكرفوافقت قريش على ذلك فأرسلوا عددا من رجاالهتم  ،ليبيتوا هبا قبيلة خزاعة

 .بدون موجبوقتل فيها ما ال يقل عن عشرين رجال  ،بيتوا على خطة وشنوا غارة على قبيلة خزاعة
" ال :فقام رسول اهلل جير رداءه قائال ،وهرع رجال من قبيلة خزاعة إىل رسول اهلل خيربونه مبا حصل

" :ونظر إىل سحابة يف السماء فقال مل أنصر بين كعب أي خزاعة مما أنصر به نفسي " نصرت إن
كأهنا استيقضت   ،بعد أيام ندمت قريش على ما فعلتإن هذا السحاب ليستهل  بنصر بين كعب " 

" أبو سفيان ابن أرسلت قريش رجال منها وهو .واضحة أن هذا الذي أقدمت عليه خيانة صلعا
فعال دخل أبو سفيان على رسول اهلل وعرض عليه  .إىل رسول اهلل ليجدد اهلدنة وميددها حرب "

حتول عنه إىل سيدنا أيب بكر طلب منه أن يكون وسيطا يف  .فلم جيبه ال سلبا وال إجيابا ،هذا األمر
فمضى أبو سفيان إىل " عمر بن اخلطاب "  .لكنه رفض أن يتوسط له بذلك ،قبول هذا األمر

الد ر  أشفع لكم عند رسول اهلل واهلل لو م أجد إال الدر لقاتلتكم به " " أنا :فكلمه يف األمر فقال
واستكتم  ،فتجهز سراأما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .فرجع أبو سفيان خائبا .هو صغار النمل

أي ال يطلعون على ما  ى أبصار قريش فال يروين إال بغتة "" اللهم خد علال        :اخلرب وقال
وملا أمجع الرسول صلى اهلل عليه وسلم على املسري مسع رجل من  .عزمت عليه حىت يروين بغتة

فأرسل كتابا إىل قريش خيربهم مبا عزم عليه  ،فعرف األمرالصحابة امسه " حاطب ابن أيب بلتعة "
 ." خذوا حذركم " :رسول اهلل ويقول فيه

كلف علي واملقداد والزبري أن أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم   ،واخلرب كما يرويه سيدنا علي 
إىل مكان امسه " روضة خاخ " سيجدون امرأة معها  يسرعوا متجهني يف طريق مكة حىت وإن وصلوا 

حىت إذا  ،نا خيولنايقول علي فخرجنا تتعادى ب ،يأخذوه منها ويعودوا به إىل رسول اهلل كتاب 
 .ففاجئوها قائلني أخرجي الكتاب ،يف ذلك املكان وجدوا امرأة تسرتيح   ،وصلوا إىل ذلك املكان

عندئذ أخرجت الكتاب  ،" لتخرجنا الكتاب أو لنلقينا الثياب:قال هلا علي .قالت ما معي كتاب
قرأ الكتاب  .أخذوا الكتاب وعادوا به إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .من عكيصة يف شعرها

.." خيربهم مبا قد عزم عليه .وإذا به فيه " من حاطب ابن أيب بلتعة إىل أناس مبكة من املشركني
" يا حاطب ما هذا ؟"  قال :فاستدعى رسول اهلل حاطب وقال له .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

وكان من  ،إين كنت امرأ ملصقا بقريش أي أنا حليف لقريشول اهلل ال تعجل علي " يا رس:حاطب
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فأحببت أنا إذ فاتين هذا الذي  ،معك من املهاجرين هلم قرابات حيموهنم يف مكة إن أصاهبم ضري
وأنا مل أكفر بعد إميان ومل أرتد بعد حىت حيموا بذلك قرابيت  ،يتوفر للمهاجرين أن أختذ معهم يدا

" إن هذا قد :فقال له رسول اهلل .دعين أقطع عنق هذا الكافر أو املنافق عمرفقال سيدنا "  إسالم
وعفا عنه ولعل اهلل قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم "  ،شهد بدرا

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم  ":قوله عز وجل رسول اهلل وأنزل اهلل يف حق حاطب
م أولياء تلقون إليهم باملودة وقد كفروا مبا جاءكم من احلق خيرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باهلل ربك

إليهم باملودة وأنا أعلم مبا أخفيتم وما  إن كنتم خرجتم جهادا يف سبيلي وابتغاء مرضايت تسرون
 .اهلل تعاىل خاطب حاطب وأمثاله بصفة اإلميان"  أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل

لعشرين  األربعاءوخرج يف يوم استخلف رسول اهلل على املدينة رجال امسه " كلثوم ابن حسني " 
وقد اجتمعت قبائل كثرية إىل جانب رسول اهلل صلى اهلل  ،من رمضان بعد العصر متجها إىل مكة

واجتمعوا مع  ،هزينة وغريهم كلهم اجتهوا إىل مكة مع رسول اهلل ،ِكَفار  ،منهم أسلمعليه وسلم 
هم مدججون وبلغ عددهم عشرة أالف كلرسول اهلل يف مكان امسه " الظهران " بني مكة واملدينة 

  .بالسالح
أما قريش فأرادت أن تستشم األخبار، وخاصة ملا رأت أن رسول اهلل مل يشأ أن ميدد أجل 

بينما  ،وهديل ابن ورقاء ليلتمسوا اخلرب ،وحكيم ابن حزام ،فأرسلوا أبا سفيان والد معاوية ،الصلح
هم يتحسسون األخبار رأوا نريان عظيمة  يف الليل وأرادوا أن يدنوا منها ويتعرفوا على مصدرها وإذا 

 .حبراس رسول اهلل قبضوا عليهم مجيعا وأخذوهم إىل رسول اهلل
أدخل سيدنا العباس أبا سفيان إىل رسول اهلل جلس إليه  ،يقول ابن إسحاق يف تفصيل اخلرب

" :وحيك يا أبا سفيان أمل يأىن لك أن تعلم أن ال إله إال اهلل " قال أبا سفيان ":وقال له املصطفى
بأيب أنت وأمي ما أحلمك وأوصلك وأكرمك لقد حسبت أن لو كان مع اهلل أحد أخر لنصرنا " 

" بأيب أنت :" وحيك يا أبا سفيان أمل يأين لك أن تعلم أين رسول اهلل ؟ قال له أبا سفيان:وقال له
ك وحي" أما هذه ففي النفس منها شيء " فقال له العباس  ،أحلمك وأوصلك وأكرمك وأمي ما

ومل يكن العباس ليضربه لو مل  .نعم فتشهد شهادة اإلسالم :أسلم قبل أن تضرب عنقك " قال
" يا رسول اهلل إن أبا سفيان رجل حيب الفخر لو :فقال العباس لرسول اهلل .هلا هكذاايتشهد فقط ق
" امضي :" مث قال للعباس" نعم أعلنوا أنه من دخل دار أبا سفيان فهو آمن  :ا " قالجعلت له شيئ
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كل هذا كي يدخل بأيب سفيان وأحبسه عند مضيق الوادي كي يرى جند اهلل تعاىل وهم ميرون "
يقول العباس فخرجت بأيب سفيان وحبسته  .الرعب يف قلوب املشركني ليكون الفتح فتحا مساملا

وعند مرورهم كان أبا سفيان يقول هذه قبيلة أسلم "  ،عند مضيق الوادي  الذي سيمر منه اجلنود
مث  .ويقول مايل ولغفار .يقول هذه قبيلة غفار .ل من هؤالءمتر قبيلة أخرى يقو  .ويقول مايل وألسلم

فالتفت أبا  .هؤالء املهاجرين واألنصار :قال .الءمن هؤ  :قال .جاء قوم اليرى منهم إال احللق
مث قال " وحيك إهنا النبوة " :قال" لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما " :سفيان للعباس فقال

لتحدثهم عما رأيت احلق بقومك قبل وصول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " العباس  أليب سفيان 
" يا معشر قريش هذا حممد قد جاءكم مبا ال :ودهب أبا سفيان وجملرد دخوله مكة أخذ ينادي "

" :فمن دخل دار أبا سفيان فهو آمن " فأقبلت إليه امرأته هند وأخذت بشاربه تقولقبل لكم به 
فإنه " ويلكم ال تغرنكم هذه من نفوسكم :فقالأقتلوا احلميتة الدسم األمحس قبح من طليعة قوم " 

قد جاءكم ما ال قبل لكم به فمن دخل دار أبا سفيان فهو آمن" فنظر إليه املشركني قائلني قاتلك 
ومن دخل داره وأغلق بابه فهو  ،" ومن دخل البيت فهو آمن:اهلل وما تغين عنا دارك " فعاد فقال

 آمن ومن دخل دار أبا سفيان فهو آمن " 
ه وسلم أن " سعد بن عبادة " قال وقد أخذت النشوة ويف الطريق بلغ رسول اهلل صلى اهلل علي

" بل اليوم يوم :اليوم تستحل الكعبة " فرد الرسول مقالته هذه وقال ،برأسه  " اليوم يوم امللحمة
املرمحة اليوم تكسى الكعبة " وأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قادة جيوشه أن ال يقاتلوا أحدا 

قسم دخل برئاسته مكة  ،فى صلى اهلل عليه وسلم قسم اجليش قسمنيمث إن املصط .إال إن قوتلوا
  ،والقسم الثاين أمر خالد بن الوليد أن يكون أمريا عليهم حيث دخلوا مكة من األدىن ،من األعلى

" ما :فقال .ورأى رسول اهلل بارقة سيوف تلمع من بعيد .كي يفوت فرصة االجتماع على املشركني
 " قضاء اهلل خري ":د بن الوليد قوتل فقاتل " فقال" خال:هذا ؟ " قالوا له

فدخل رسول اهلل مكة معتجرا بعمامته وصح أنه كان واضعا رأسه حىت أن شعريات ذقنه تلمس  
" رأيت :واسط رحله من شدة ما طأطأ رأسه ويروي البخاري من حديث عبد اهلل بن املغفل يقول

لوال أين ويرجع فيها أي يرتمن بقراءهتا و واهلل رة الفتح رسول اهلل يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سو 
أن جيتمع الناس علي لرجعت كرتجيعه " ودخل عليه الصالة والسالم البيت وكان حوهلا خفت  

باألرض وكان معه صلى اهلل عليه وسلم عصاه فجعل يطعن  ثالث مائة وستني صنم مرصصني
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 جاء احلق وما يبدئ الباطل وما يعيد " ،وزهق الباطل" جاء احلق  :قائالالواحدة منها تلو األخرى 
أمر  .فأىب الرسول الدخول حىت خيرجوها ،وكان أيضا بداخل البيت أصنام  ،وحطم األصنام مجيعا

مث دخل الرسول وصلى كما ورد يف الصحيح  ،فجيء مبفتاح الكعبة وفتحت وأخرجت هذه األصنام
 .وكان قد أمر " عثمان بن طلحة" وهو من حجرة البيت أن يأتيه باملفتاح .ركعتني يف جوف الكعبة 

. مث نادى " خذوها خالدة تالدة ال ينتزعها منكم إالُّ  ظامل ":وملا خرج أرجع له املفتاح ثانية وقال
وخرج املصطفى صلى اهلل عليه وسلم  .صلى اهلل عليه وسلم بالل فصعد فوق الكعبة وأذن لصالة

" ال إله إال اهلل وحده ال  :وقف وقال ،ينظرون إليه ال يعلمون ماذا سيصنعحييطون به واملشركون 
شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده أال كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو 

.. يا معشر قريش إن اهلل قد أذهب عنكم خنوة .هاتني إال سدانة البيت وسقاية احلاج حتت قدمي
يا أيها الناس إنا " :وتال قوله تعاىل ،الناس من آدم وآدم من تراب .تعظمها باآلباءاجلاهلية و 

أتقاكم إن اهلل عليم خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل 
 :فقال .أخ كرمي وابن أخ كرمي ،" خريا:" يا معشر قريش ما ترون أين فاعل بكم؟ قالوا:مث قال  خبري"

   اذهبوا فأنتم الطلقاء "
" إن مكة حرمها اهلل ومل :هذاأن رسول اهلل قال أيضا يف خطابه ورأى الشيخان البخاري ومسلم 

فإن  ،أو يعضد هبا شجراأن يسفك هبا دما  واليوم اآلخر يؤمن باهلل ئمر الال حيل  ،حيرمها أناس
وإمنا أذن له فيه  ،إن اهلل أذن لرسوله ومل يأذن لكم :أحد ترخص لقتال رسول اهلل فيها فقولوا له

يقصد الساعة  وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس وليبلغ الشاهد الغائب "  ،ساعة من هنار
 .خالد بن الوليداليت قاتل فيها 

ولكن  ،وهنا الرسول مل يكلف أحدا أن يبايعه ،مث إن الناس اجتمعوا بعد ذلك ملبايعة رسول اهلل
فجلس الرسول يستقبلهم وبايعهم   .من شاء منهم ملبايعة رسول اهلل لدخوهلم اإلسالمهم تسابقوا 

النساء أقبلن ليبايعن مث إن  .واملبايعة لرسول بوصف كونه رئيس دولة .واحدا واحدا لإلسالم
وكان الرسول يقول هلن  ،وجاءت امرأة متقنعة .فبايعهن بالكالم املصطفى صلى اهلل عليه وسلم 

.. وقالت هذه املرأة املقنعة واهلل إنك ال .تبايعنين على أن ال تشركن باهلل شيئا وال تسرقن وال تزنني
 :وقالت .مث قال وال تسرقن .نلتزم مبا تقولتأخذ علينا أمرا ما أخذته على الرجال وسنؤتيك  هو أي 

وكان  .وعلم رسول اهلل أهنا هند .واهلل إن كنت ألصيب من مال أبا سفيان اهلنة واهلنة وهو ال يعلم
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" أما ما أصبت فيما :فقال أبا سفيانأبا سفيان يسمع وقالت ال أدري إن كان ذلك حالال أم ال ؟ 
 ." وإنك هلند بنت عتبة ؟ قالت نعم فاغفر غفر اهلل لك:مث قال هلا رسول اهلل .مضى فهو حل لك

قالت قد ربيناهم صغارا  .وال تقتلن أوالدكن :قال ." وهل تزين احلرة:فقالت .وال تزنني ":مث قال
وال تأتني ببهتان تفرتينه  :قال .فضحك عمر من قوهلا حىت استغرب .فأنت وهم أعلموقتلتهم كبارا 

وال  :مث قال .واهلل إن إتيان البهتان لقبيح ولَبعض التجاوز أمثل :وقالت .بني أيديكن وأرجلكن
 .فبايعهن سيدنا عمر .ول اهللفقال رسول اهلل لعمر فبايعهن واستغفر هلن رس .تعصينين يف معروف

وروى البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها أن الرسول كان يبايع النساء بالكالم وأنه ما مست يدا 
 .قط جنبية عنهرسول اهلل امرأة أ

الرسول صلى اهلل عليه وسلم هنى عن قتال املشركني إال ستة أشخاص هؤالء أدن رسول اهلل 
 .بقتلهم أينما وجدوا ألهنم ارتكبوا أشياء كثرية منهم " صفوان ابن أمية " الذي أسلم فيما بعد

ي ليقتله فجاء سيدنا عل ،لكن أم هانئ أخت سيدنا علي أدخلت واحدا من هؤالء يف محايتها
ظرته حىت خرج مث صلى فأقبلت إىل رسول اهلل فوجدته يغتسل فانت .فقالت أبدا أنا أدخلته يف ذميت

" :مث رحب هبا الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقالت يا رسول اهلل ،الضحى مثانية ركعات وهي تنتظر
 ريت يا أم هانئ " " لقد أجرنا من أج:إين أجرت رجال زعم ابن أمي أنه قاتله " فقال رسول اهلل

  .والبعض منهم قتل ،أما عن أوالئك النفر الذين أسلموا انتهى اإلشكال وصفح عنهم رسول اهلل
عليه وسلم رجل امسه " فضالة بن عمري كان من املشركني الذين مل يبايعوا رسول اهلل صلى اهلل 

فوجد أن خري مكان لذلك  ،وكان شديد الكراهية لرسول اهلل قرر يف نفسه أن يقتل املصطفى الليثي"
ألنه كلما فرغ يطوف حول الكعبة فاختبأ لرسول اهلل وراء ركن من أركان الكعبة حبيث ميكنه  ،الكعبة

مواجهة املصطفى وجها لوجه ويقتله فجأة. ولكن اهلل عز وجل أوحى إىل رسوله فالنيب استدار وغري 
ماذا تصنع ؟  :قال .ل أفضاله ؟ قال نعممساره وفاجأ فضالة من خلفه فالتفت إليه وقال له الرسو 

فضحك املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ووضع يده على  .ال شيء يا رسول اهلل استغفر اهلل :قال
" فو اهلل مل يكن شخص أكره إيل  من حممد رسول اهلل فلما وضع يده على  :فقال فضالة .قلبه

وتشهد شهادة  ى اهلل عليه وسلم "صدري مث رفعها مل يكن أحدا أحب إيل  من رسول اهلل صل
فلما رأته من بعيد ظنت أنه آت  لزيارهتا   ،يف الطريق كان خيتلي إىل فتاة له .اإلسالم وعاد إىل داره
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" هلم إىل :قالت .فاستضافته ورحبت به لكنه أعرض عنها ونشوة اإلسالم تطوف برأسه ،كالعادة
 :احلديث " فقلت

 
 

 ــالمــــال            يأىب اهلل علي  واإلســ :قالت هلم إىل احلديث فقلت
 ــنامـــــبالفتح يوم تكسر األص          لو ما رأيت حممًدا و قبيـــــــله 

 بيـــــــًنا            والشرك يغشى وجهه اإلظالم لرأيت دين اهلل أضحى
                                   (46) الدرس  

     حتليل املشهد 
وقد   ،نالحظ الصلة املمتدة بني صلح احلديبية وفتح مكة الذي كان متهيدا لفتح مرمحة وسلم.1
وكل هذا يزيدنا يقينا بنبوة املصطفى  ،ختطيطا ربانيا أوحى هبا نبيه حممد عليه الصالة والسالم كان

 صلى اهلل عليه وسلم.
يف محاية املسلمني  وهذا استتبع دخول قبيلة من املشركني ،اهلدنة اليت كانت يف صلح احلديبية.2

نفهم من هذا أنه ال مانع من دخول فئة من  .ودخول قبيلة بكر حتت محاية املشركني ،وهي خزاعة
وال  ،الكافرين اجلاحدين يف محاية املسلمني ويشيع يف الدولة اإلسالمية بينها وبينهم عالقة سلمية

مانع أن يكون موقف الدولة اإلسالمية موقف احلارس واحملامي على تلك الفئة ضد من يعتدي 
وهذا الذي فعله رسول اهلل من أكرب األدلة أنه رسول مبلغ غري جمرب أحد على الدخول يف  عليها.

 .اإلسالم
وفئة  ،نا معهاوكانت هناك دولة حمالفة مع اليت صاحل ،. إذا قام صلح بيننا وبني دولة أخرى3

  .فإذا فئة من الذين صاحلناهم نقضوا العهد شرعا نعترب أهنم مجيعا نقضوا العهد ،أخرى يف محايتنا
الذي كتب رسالة للمشركني خيربهم عن ما يريد رسول اهلل  عن قصة " حاطب ابن بلتعة ". 4

نبوته صلى اهلل عليه . وعلم به رسول اهلل وهو دليل أخر على وهو مسلم شهد بدر ،فعله وحيذرهم
ودليل أن مسة اإلميان ال تسقط بسبب هذا التصرف ولقد عفا عنه رسول اهلل ونفهم من هذا .وسلم

والفتوى اليت جتيز قتل أعوان الظلمة فتوى باطلة ال تتفق  .هذا كالم اهلل الذي نزل يف حق حاطب
 مع كتاب اهلل وسنة رسوله.
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تشديد على عدم  اآليةويف .اخل يف أحكام اإلمامةإذن قضاء الرسول هذا بالعفو عن حاطب د
ينهاكم ال  "  يف قوله تعاىل:.أي العدالة والتعاون نهموال مانع أن يشيع الرب بي ،الكفار أولياء اختاذ

اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهلل حيب 
  " املقسطني

حكم استنتجه الفقهاء من قول سيدنا علي للمرأة " لتخرجنا الكتاب أو لنلقينا الثياب " أنه  .1
ما فعله رسول اهلل بعد غزوة خيرب واستدلوا أيضا من  .يف سبيل أن يعرتفجيوز لنا أن نعذب املتهم 

وسأل اليهود عن مسك " حيي بن األخطب " املسك هو كيس من جلد به كنوز خبأها على 
فقال عليه الصالة  ." أكلتها األيام والسنون:وسأل رسول اهلل ما فعل باملسك ؟ قالوا .األرض

حىت  بهذ أحد أصحابه ليعإىل" الوقت أقرب من ذلك مل حيل " وأحيل اليهودي الذي سأله :والسالم
ونقول هنا أن كال احلادثني الرسول أوحيا إليه بأمر املرأة  .اعرتف باملكان الذي دفنت فيه الكنوز

 .واملتهم برئ إىل أن جيرم بعد التحقيق معه .واليهودي ومها جمرمني وليسا متهمني
  أمر أبي سفيان وموقف رسول اهلل منه  

فوقع أبا سفيان  ،أصحابه عندما كانوا يتحسسون أخبار رسول اهلل. يف أمر أبا سفيان وبعض 1
وفيه  وجرى حوار بينه وبني رسول اهلل كما ذكر يف املشهد  يف األسر و استقه العباس إىل رسول اهلل 

والعباس هنا ليس مشرعا حىت يستدل منه أنه " أسلم قبل أن تضرب عنقك " :أن العباس قال له
وسكوت رسول اهلل ال يدخل يف حكم اإلقرار وإمنا  .الدخول يف اإلسالم جيوز إجبار املشرك على

 هو حكم ال ينسب إىل ساكت قول
وقال  ،. موقف رسول اهلل ملا مهس له العباس أن أبا سفيان رجل حيب الفخر فافعل له شيئا2

الم وهذا يدخل من قبل تألف قلوب الداخلني يف اإلس .الرسول من دخل دار أبا سفيان فهو آمن
  .مثل ما قيل ذلك يف املال لتأليف القلوب ،جديدا لرفع من شأهنم ومكانتهم

. وإبقاء أبا سفيان يف مضيق لرؤية املسلمني الوافدين واحلكمة اإلهلية من وقوعه هو بالذات يف 3
من أجل أن يعود أبا سفيان مسلما فيدخل الرعب يف قلوب إخوانه  ،وهو من قادة املشركني األسر

 :ويقول هلم
  .وهذا من العوامل اليت جعلت فتح مكة سلميا"  ..." لقد جاءكم حممد مبا ال قبل لكم به

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2330&idto=2331&bk_no=46&ID=2344#docu
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لقد أصبح ملك ابن " :كلمة قاهلا أبا سفيان ملا رأى فئة املهاجرين واألنصار قائال للعباس. 4
كلمات أجراها اهلل على لسان العباس   " وحيك إهنا النبوة ":" قال العباس أخيك الغداة عظيما

..والرسول دائما .ملك وأن دماء امللك كانت تنبض يف عروقه ،إلخراس من ينعت أن الرسول زعيم
 .ويومها قال للمشركني نصر عبده وهو ينتشي بعبوديته هلل ،يتجلبب جبلباب العبودية هلل

ه وسلم عند دخوله مكة كان معتجرا بعمامة أي كورها وتدلل وطأطأ الرسول صلى اهلل علي5.
مث حطم األصنام  .رأسه وهو يتلو سورة الفتح ويرتمن فيها وهذه من مظاهر عبوديته هلل سبحانه وتعاىل

ويف داخل الكعبة وجدت صور وأمر بنزعها واستدل العلماء من  ،وهو يقول جاء احلق وزهق الباطل
 .هذا عدم جواز تعليق الصور واختلف العلماء يف ذلك

 
 (47) الدرس 

 ،ورسالته لكفار قريش موقف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اجتاه حاطباحلديث كان بيان 
  .بيان مستفيض يف تعامل املسلمني مع الكفار .رضي اهلل عنهم ألىب سفيان  وبيان قول العباس

 (48) الدرس 
 تأمالت في كيفية دخوله صلى اهلل عليه وسلم إلى مكة  

أن الرسول وهو على مشارف مكة يقرأ  ما رواه البخاري من حديث " عبد اهلل ابن املغفلي " .1
خوله مكة " كان قد يف وصف النيب عند د وقد زاد ابن إسحاق أيضا ،سورة الفتح يرجع يف تالوهتا

هذا  ،حىت أن شعرات أسفل شفته السفلى لتمس واسطة رحلهوضع رأسه تواضعا هلل سبحانه وتعاىل 
هذا كله يدل على صفة العبودية اليت كانت مالزمة لرسول صلى اهلل عليه  .هلل تعاىل تدل ِلَه من شدة 

األن  و ،بالصرب والرضا مبا قضاه اهلل لهأثناء الشدة مارس عبوديته هلل  .يف كل أحواله وشؤونه وسلم 
الذي  ترمجت عبوديته هنا بالشكر والتدلل هلل تعاىلملا دانت له مكة ودخلها من أعلى قمم النصر 

وعن  .وهكذا جيب علينا أن منارس عبوديتنا هلل تعاىل بالصرب عند الشدة والشكر يف الرخاء ،نصره
 ،الرتمن إذا نستنبط من هذا أن الرتمن بالقرءان أمر مطلوبتالوته لسورة الفتح وهو يرجع فيها أي 

  .أي اجلمع بني التجويد والرتمن .بشرط احملافظة على األحكام أثناء الرتمن
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كي يفوت فرصة القتال على أهل   ،املصطفى عند دخوله مكة فرق أصحابه إىل عدة مداخل .2
كلها  .ال فتح ملحمة وقتالسلم بفتح مرمحة و ألن املصطفى كان يبتغي أن يتم فتح مكة  ،مكة

 .ترتيبات ربانية
ملا خطب الرسول تضمنت خطبته طائفة من األحكام ختص احلرم  :أحكام تخص الحرم المكي

 .املكي
" إن مكة حرمها اهلل ومل :هنى الرسول عن أي قتال ميكن أن يقع يف احلرم املكي حيث قال .1

وأن يعضد هبا شجرا أي  ،وال حيل المرئ يؤمن باهلل واليوم األخر أن يسفك هبا دما ،حيرمها الناس
وإمنا أذن له ساعة من هنار  ،فإن أحدا رخص لقتال فقل إن اهلل أذن لرسوله ومل يأذن لكم ،يقطع

تساءل املسلمني إن دخل مكة مشركني وأرادوا القتال أو بغاة  أي ما فعله خالد ملا قوتل فقاتل " 
ما السبيل ؟ وتساءلوا عن إقامة احلدود أي يف حالة  ،ن املسلمني خرجوا عن أمر ويل املسلمنيم

شخص ارتكب موجب حد ما السبيل أيضا ؟ اجلواب على هذه األسئلة كما قاهلا علماء الشريعة 
يف مسألة املشركني مينعون من دخول مكة " ال جيوز ملشرك أن يدخل مكة " من قوله اإلسالمية 

أما إن  )يا أيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا( :تعاىل
بط معينة ما البغاة إن مل ينتصحوا جاز القتال بضواأ .اقتحموا جل العلماء قالوا نصدهم ونقاتلهم

عن إقامة احلدود ذهب مجهور العلماء منهم الشافعية واملالكية إىل أن  .وهذا حق من حقوق اهلل 
   .وهناك من قال خنرجهم خارج احلرم ونقيم عليهم احلدود ،احلدود تقام عليهم داخل مكة

ينفر صيده " إذا اصطاد أحد حيوان من مكة " ال يعضد شوكه وال :حيرم صيدها حيث قال .2
واستثىن  .إن أتلفها عليه أن ينبغي أن يدفع اجلزاء الذي يدفعه احملرم نفسه ،عليه أن خيلي سبيلها

الكلب العقور وقاس العلماء  ،الفأرة ،العقرب ،احلدأة ،الرسول مخسة حيوانات ألذاها وهي الغراب
 .الضارية حيوانات مؤدية أخرى مثل احلية والسباع

  .إال الضار منها كنبات الذي به شوك ،ال يقطع نباهتا الذي خرج بذاته ال الذي زرع  .3
إما لعمرة أو حلج إال من كانت هلم  ،دخل احلرم املكي أن ال يدخله إال حمرماينبغي ملن  .4

 .ومكة حرمها اهلل تعاىل على غري املؤمنني .وظيفة تقتضيهم إما داخلني أو خارجني من مكة
صوص دخول النيب إىل داخل الكعبة سؤال صلى أم مل يصلي ؟ روى البخاري من حديث خب .5

ومسلم يف  ." عبد اهلل ابن عباس " أنه صلى اهلل عليه وسلم دخل جوف الكعبة وخرج ومل يصلي
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أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا دخل يف حديث عن "عبد اهلل ابن عمر "  صحيحه روى 
ودين م" جعل ع:هو معه وبالل وأسامة وعثمان ابن طلحة حاجب البيت يقولجوف الكعبة وكان 

بالنسبة لروايتني كالمها صحيح " وثالثة أعمدة وراءه فصلى ركعتني "   ،عن يساره وعمودا عن ميينه
أما رواية مسلم فإن  ،عبد اهلل ابن عباس " مل يكن مع النيب داخل الكعبة فقال أنه مل يصلي

هلذا معظم  .هلذا نرجح رواية مسلم ،جوف الكعبة املشرفة وى عنهم دخلوا معهر الصحابة الذين 
  .العلماء أجازوا الصالة داخل الكعبة

  (49) الدرس 
 موضوع التصوير

وأن متحى اليت كانت مرسومة  ،حيث أن الرسول أمر بالصور اليت يف داخل الكعبة فأخرجت  .1
هلذا استدل العلماء على عدم جواز  ،بعد ذلك دخل املصطفى عليه الصالة والسالم ،على اجلدران

" يا ابن :فقالجاء رجل إىل ابن عباس  .أي األحياءتصوير األشياء اليت لو كانت حقيقة لعاشت 
فأنشدك اهلل هل بلغك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه  ،عباس أنا رجل أكتسب رزقي من هذه الصور

" من صور :" أما وقد سألتين فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:فقالشيء ؟ "  وسلم يف هذا
وليس بنافخ " ولكن أما وإن كان ال بد مثل هذه الصور كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح 
  عليك فصور اجلبال ورحال اإلبل واألشجار وحنو ذلك "

وذكر ما  ،على صحيح مسلم شرحهوقد ذكر اإلمام النووي يف هذا كالما مفصال يف  .2
لى أن تكون جمسدة هلا ظل أي ععلى أن الصور احملرمة ال فرق فيها خالصته أن مجهور العلماء 

مادامت صور حيوانات لو كانت حقيقة على الورق أو اجلدران متاثيل وبني أن تكون نقوشا 
 ،لكن اإلمام النووي رد ذلك .وهناك من العلماء من قال أن الشيء احملرم إمنا هو التماثيل ،لعاشت

بأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عاد يوما من سفر له فدخل بيت السيدة عائشة فنظر فوجد 
وملا علمت السيدة عائشة السبب مزقت هذه احلجب وجعلت منها  .فخرج ،سرت عليها صور

وتساءل العلماء اليوم عن  .أي الصور إن كانت على األرض يداس عليها أو النوم ال بأس ،وسائد
قالوا أن التصوير يف عصر رسول اهلل كان يتم وكثري من العلماء الثقاة  التصوير الفوتوغرايف اليوم

حسب مهارة املصور يف رمسه أحياء كما هي أي رسم يدوي قائم على املهارة سواء نقشا أو جمسدا 
ال ينطوي على أي مهارة لإلنسان يف " هذا التصوير :لوالشيخ " خبيث املطيعي " يقو  ،هذا حرام
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ولكن إذا أتينا إىل  كمن يقف أمام مرآة بناء على ذلك أجاز العلماء هذا النوع من التصوير "  ،ذلك
 .فهنا التصوير حمرم والنظر إليه حمرمالشيء املصور إذا كان مما حيرم النظر إليه 

   :ة النساء وكيفية بيعة الرسول لهنبيع 
وكانت باختيار الناس دون أن جيرب أحد  ،عليه وسلم بايع الرجال والنساءالرسول صلى اهلل  .1
واملرأة هلا احلق أيضا يف مبايعة إمام املسلمني وهي  ،وموضع البيعة أهنا بيعة الرعية إلمامهم ،عليها

  .مساوية لرجل يف احلقوق السياسية
احلكم هو  .وليست باملصافحة ،وعن أدأب بيعة النساء أن الرسول بياعهن بالنطق والكالم .2

ولنا دليل أخر يف قول  .والرسول بايع الرجال باملصافحة والنساء بالكالم ،حرمة مصافحة املرأة
 " ما مست يد رسول اهلل يد امرأة أجنبية عنه قط " :عائشة مما رواه البخاري

خالل األحداث اليت قرأناها فإن مكة فتحت  من هل فتحت مكة سلما أم عنوة وحربا ؟
وبنود الصلح اليت قاهلا الرسول والذي كان ميثل هذا الصلح عند املشركني هو أبو سفيان  ،صلحا

أليب سفيان هي من دخل بيته فهو آمن ومن دخل البيت فهو آمن ومن دخل دار أبا سفيان فهو 
 .آمن

الصحابة حينها كانوا كلهم مدججني  من العلماء من قال أن مكة فتحت عنوة ودليلهم
نقول ملاذا مل يفعل رسول اهلل   .ولو كان صلحا لدخلوها حمرمني ،ودخلوا من ينتظر قتاال ،باألسلحة

قالوا: ال أرض مكة هلا مزايا خاصة هبا ال يضع  .كما فعل خبيرب ويقسم أراضي مكة وغنائمها
هذا  .دليل أن مكة مل تفتح عنوة املصطفى يده فيها على مغنم من أرض أو مال وهذا ليس

" قضاء اهلل :لذلك قال الرسول .وسيدنا خالد قوتل فقاتل .والراجح أن مكة فتحت صلحا.رأيهم
 خري " 

ديث عن موقف املصطفى ملا خرج من الكعبة واملشركون ينظرون إليه واجته إىل هذه اجلموع ــ احل
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم األحزاب " ال إله إال اهلل وحده ال شريك له :خيطب قائال

.. يا .وحده أال كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو حتت قدمي هاتني إال سدانة البيت وسقاية احلاج
 ،الناس من آدم وآدم من تراب .معشر قريش إن اهلل قد أذهب عنكم خنوة اجلاهلية وتعظمها باآلباء

الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن  يا أيها  ":وتال قوله تعاىل
ل بكم؟ " يا معشر قريش ما ترون أين فاع:مث قال أكرمكم عند اهلل أتقاكم إن اهلل عليم خبري"
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هنا طافت عبوديته هلل تعاىل وهو اذهبوا فأنتم الطلقاء "  :فقال .أخ كرمي وابن أخ كرمي ،" خريا:قالوا
   .صلى اهلل عليه وسلم وال يقول هذا الكالم إال رسولٌ  .ما يسمى بوحدة الشهود

                             (51) الدرس 
   املشهد السابع والثالثني 

 غزوة حنني
جزعت هلذا  ،إن قبيلة هوازين عندما بلغها انتصار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف فتح مكة

ومشت أشراف هوازين بعضهم إىل بعض وقد توغرت صدورهم من هذا الذي فوجئوا به  ،اخلرب
وقال هلم أن  قيفت وهم هوازين و ،فأمرهم وجاءوا مجيعافجمعوا أمرهم بقيادة " مالك ابن عوف " 

ة وهي عادة عربيكي حتبسهم عن الفرار   ،وأمواهلم يصطحبوا معهم درا ريهم أي النساء واألوالد
عسكروا هناك يف انتظار أوامر من رئيسهم امسه أوطاس ونزلوا يف مكان بني الطائف ومكة .قدمية

وبلغ اخلرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وخرج إليهم يف اليوم  ،ليتجهوا إىل مكة غزاة مقاتلني
أرسل  ،وقد اجتمع له من املسلمني اثنا عشرة ألف ،يف العام الثامن للهجرةالسادس من شهر شوال 

مث يعود  ،فيقيم بني املشركنيليذهب متنكرا فيدخل حدرد األسلمي " رسول اهلل " عبد اهلل ابن أيب 
كان قد   .وذهب واستطاع الدخول يف صفوف املشركني وجاء إىل رسول اهلل باألخبار .إليه بأخبارهم

والنيب حباجة إىل  عند أذراع وأسلحة كثرية  ،ذكر لرسول اهلل أن " صفوان ابن أمية" كان مازال مشركا
بل ال  :" أغصبا يا حممد ؟ قال:فقال له صفوان ،املزيد فأقبل إليه وطلب منه هذه األسلحة واألذرع

وعلم "  .وأعطاه صفوان مائة ذرع مبا يكفيها من األسلحةعارية وهي مضمونة حىت نؤديها لك " 
وأمرهم أن ينتشروا يف أطراف هذا فعبأ أصحابه يف واد حنني  ،مالك ابن عوف " مبقدم رسول اهلل

رجل واحد  وأن يكمنوا لرسول اهلل حىت إذا دخلوا الوادي محلوا عليهم محلة ،ومضايقهالوادي وشعبه 
وقد قال قائلهم من املسلمني من قبل " لن ووصل املسلمني إىل ذلك الوادي  .من كل األطراف

فوجئوا  ،ملا وصل املسلمني إىل ذلك الوادي كان الوقت يف غبش الصبح .نغلب اليوم من قلة "
فدعر ينحطون قتاال يف املسلمني بالكتائب خترج هلم من هنا وهناك من مضايق الوادي وشعبه 

واحناز رسول اهلل وكان يركب بغلة بيضاء ذات  ،ونشمر الناس راجعني ،املسلمني وانكشفت اخليول
إيل  يا عباد اهلل أنا النيب ال   ،" إيل  يا عباد اهلل .وأخذ يصيح يف املسلمني وكأنه يعلن عن نفسهاليمني 
  "أنا ابن عبد املطلب كذب 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1749#docu
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" شهدت مع رسول اهلل  :قال النيب عم عنه اهلل رضي العباس عن صحيحه يف مسلم ويروي
فلزمته أنا و" أبو سفيان ابن احلارث ابن عبد املطلب " ومل نفارقه صلى اهلل عليه وسلم يوم حنني 

فطفق رسول اهلل وىل املسلمون مدبرين  .فلما التقى املسلمون والكفار ،وكان على بغلة له بيضاء
إرادة أن  البيضاء قبل الكفار وأنا أخذ بزمام بغلة رسول اهلل أكفهاصلى اهلل عليه وسلم يركض بغلته 

صيتا نادي أصحاب  وكان سفيان أليب الرسول فقال ال تسرع وأبو سفيان أخٌذ بركاب رسول اهلل "
 .احلديبية صلح يوم أصحابه فيها اهلل رسول بايع اليت الشجرة اسم . والسمرةأين البيعة ؟السمرة 

فكأن عطفة املسلمني إىل رسول  ،ملا مسعوا نداءه يقول كالمه  يردد سفيان وأبا ينادي الرسول فكان
 آنذاك الشعار وكان .الكافرين يقاتلون وأقبلوا ،لبيك يا لبيك يا فقالوا "اهلل عطفة البقر إىل أوالدها 

 احلرب شدة عن كناية  "" اآلن محي الوطيس  :قائال قتاهلم إىل ينظر اهلل رسول أشرف .يالألنصار
 وجوه يف هبا وقذف حصيات األرض من اهلل رسول وأخذ . اهلل رسول قاله من أول عريب مثل وهو

 ،الرعب املشركني قلوب يف عندئذ وجل عز اهلل قذف ." اهنزموا ورب الكعبة ":قال مث ،الكفار
 املسلمون واتبع " عوف ابن مالك " رئيسهم مقدمتهم ويف ،أحد على منهم واحد يلوي ال فاهنزموا
 اهلل صلى اهلل رسول يدي بني جمندلة واألسرى إال الناس رجع فما .ويأسرون يقاتلوهنم الفارين هؤالء
" من قتل قتيل  :هي حكمها عن ويتساءلون الغزوة هذه يف اهلل رسول قاهلا كلمة  هناك .وسلم عليه

 له عليه بينة فله سلب " 
 ووىل وانتصروا املوقف على املسلمني هيمن عندما الغزوة هذه يف والسلم الصالة عليه الرسول

 رسول هلا فقال " طلحة أيب " زوجة " سليم أم " ذلك أثناء اهلل رسول رأى ،منهزمني املشركني جل
  عنك ينهزمون الذين هؤالء أقتل اهلل رسول يا وأمي بأيب نعم ":قالت ؟ هنا أنت ؟ سليم أم ":اهلل

 ؟ معك اخلنجر هذا ما ":طلحة أبا زوجها هلا وقال خنجر بيدها وكان .يقاتلونك الذين تقتل كما
  .بسوء يريدين من بطن به أثقب خنجر ":قال

 مقتولة الناس عليها اجتمع وقد بامرأة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مر أيضا األثناء هذه يف
 وقل خالد أدرك ":معه من لبعض الرسول فقال " الوليد ابن خالد " له قيل ؟ قتلها الذي من سأل

 .أجريا أي عسيفا أو امرأة أو وليدا تقتل أن ينهاك اهلل رسول إن له
 الغنائم الرسول مجع عندها أوزارها احلرب وضعت .الطائف إىل فروا معه ومن "عوف ابن مالك"

 الطائف إىل معه مبن اهلل رسول واجته ،حراسا عليها ووقف اجلعرانة منطقة يف فحبست واألسرى
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 تقذف كانت  اليت بالسهام الصحابة بعض وقتل ليلة عشرة بضعة عوف" ابن "مالك وفيها وحاصرها
 أنرحل ": أصحابه بعض له فقال .اغد راحلون إن الرسول قال الثاين اليوم يف .بالطائف احلصون من

 ":الرسول فقال .آخرون وجرح املسلمني من عدد قتل التايل اليوم يف .أبقوا :فقال ؟ نفتحها ومل عنها
 غيظ قلبه مأل وقد قائل له فقال .وعادوا الرسول وتبسم .اهلل رسول يا نعم :فقالوا .غدا راحلون إن
" اللهم :وقال كفيه  اهلل رسول فرفع .ثقيف على اهلل أدعوا اهلل رسول يا ":واملشركني الطائف أهل من

 ،تقسيمها يف وبدأ ،الغنائم حيث جعرانة إىل الرسول عاد .ف وأيت هبم مسلمني " اهدي ثقي
 قلوهبم تأليف أراد فالرسول ،مكة أهل من اجلدد املسلمني من ألفني قرابة معه كان  والرسول

 قائل وقال بينهم فيما اجتمعوا األنصار بعض .واملهاجرين األنصار أصحابه أعطى مما أكثر فأعطاهم
 بلغ يغفر اهلل لرسوله صلى اهلل عليه وسلم يعطي أقواما ويرتكنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ""  :منهم
فجمع هؤالء األنصار فقط وخطب فيهم خطابا يصب فيه عطف وحساسية  ،رسول اهلل الكالم هذا

 :وقال عليه وأثىن اهلل محد والسالم ودوق النيب عليه الصالة
عنكم أمل أتيكم ظالال فهداكم اهلل يب وعالة فأغناكم اهلل يب " يا معشر األنصار مقالة بلغتين 

جتيبونين يا معشر األنصار ؟ قالوا بلى يا  أال .ومتفرقني فوحدكم اهلل يب وخمذولني فنصركم اهلل يب
" أما :" مباذا جنيبك يا رسول اهلل ؟ قال:يعود فيقول أال جتيبونين يا معشر األنصار ؟ قالوا ،رسول اهلل

با فصدقناك :فلصدقتم ولص دِّقتم  مو شئتم لقلتواهلل ل  ،وطريدا فآويناك،وخمذوال فنصرناك ،أتيتنا م كذِّ
" أوجدمت يا معشر :مث تابع رسول اهلل قائال .وعائال فآسيناك " فصاحوا بل املن علينا هلل ورسوله

أال  ،سالمكمإ م إىلووكلتك ،األنصار يف أنفسكم من أجل لعاعة من الدنيا تأل فت  هبا قوما ليسلموا
ترضون يا معشر األنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعري وترجعوا برسول اهلل إىل رحالكم ؟ فو اهلل 

ولو  ،والذي نفس حممد بيده لوال اهلجرة لكنت امرًءا من األنصار ،ملا تنقلبون به خري مما ينقلبون به
نصار وإنكم ستلقون أثرة من بعدي لسلكت شعًبا األ ،وسلكت األنصار شعبا ،سلك الناس شعبا

 اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار "  ،فاصربوا حىت تلقوين على احلوض
    .ونصيبا قسما ورسوله باهلل رضينا وقالوا ، حلاهم أخضلت حىت القوم فبكى

 وال ،تأخرمت لقد واهلل هلم فقال ،مسلمني هوازن من كبري  مجع جاء الغنائم اهلل رسول قسم أن بعد
" إن إخوانكم هؤالء جاءوا  هلم: وذكر أصحابه اهلل رسول فجمع أستأذن حىت أسرتجع أن أستطيع

ونعوضكم عنها بأول فتح من اهلل  ،مسلمني فإن مسحت نفوسكم تستعيدوا األموال اليت أخذمتوها
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 طيب من ندري وال مجيعا قلتم لقد ":وقال ،جمتمعني اهلل رسول قاله ما فقبلوا  "سبحانه وتعاىل
 طابت وهكذا.واحد واحدا يسألوهنم صحابة وأرسل " رحالكم إىل فعودوا يطب مل ومن منكم

 .أخذوه قد ما إلعادة مجيعا نفوسهم
 ،بالعطايا يطالبونه األعراب من عدد أدركه الطريق يف ،مكة إىل متجها بغلته اهلل رسول وركب

واهلل يا أيها الناس ردوا علي ردائي ":قائال اهلل رسول فوقف ،شوك ذات بشجرة اهلل رسول رداء فعلق
  واخلمس مردود عليكم "  ،ليس يل من فيئكم إال اخلمس

 وكاد عنقه طرف يف الرداء أثر حىت شديدة جذبة وجذبه اهلل رسول إىل جاء مسرعا أعرايب وأدركه
  .بعطاء له وأمر ،وسلم عليه اهلل صلى املصطفى "فضحك اهلل أعطاك مما أعطين ":له ويقول ينثره

 ،العمرة مناسك وأدى مكة إىل ,اجته معتمرا جعرانة من خرج وسلم عليه اهلل صلى الرسول إن مث
 .مماتكم واملمات حمياكم احملىي هلم قاله قد ما ونفد املنورة املدينة إىل واملهاجرين األنصار مع عاد مث

 املشهدحتليل 
 مل الغزوة هذه يف املسلمني وكثرة ،خلذالهنم سببا تكن مل بدر غزوة يف املسلمني قلة كانت  ذا إ
" إن ينصركم اهلل فال :وتعاىل سبحانه اهلل إىل احلالتني كلتا  يف عائد األمر وإمنا ،النتصارهم سببا تكن

لقد " :تعاىل وقال  اهلل من والتأييد النصر غالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده "
نصركم اهلل يف مواطن كثرية ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم 

مث أنزل اهلل سكينته على رسوله وعلى املؤمنني وأنزل جنودا مل  األرض مبا رحبت مث وليتم مدبرين
مث يتوب اهلل من بعد ذلك على من يشاء واهلل غفور  تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين

حيث سرعان ما حتول اخلذالن إىل نصر ألن الرسول ناداهم وذكرهم وكأهنم كانوا قد أخذوا   رحيم"
 .وبعدها تنبهوا إىل أن النصر بيد اهلل سبحانه وتعاىل ،وذهلوا لكثرهتم

   والعضات األحكام
 والسالم الصالة عليه النيب ؟ مشروع غري أم مشروع هو هل العدو صفوف يف العيون بث .1

 الشرع بأمور ذلك انضباط مع ،مطلوب أمر هو العيون بث إذن ،الغزوات من كثري  يف ذلك فعل
 .وأحكامه

  (51 الدرس )
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 لقتال جيشا بذلك ليجهز املسلمني غري من عتادا أو أسلحة املسلمني إمام استعارة حكم .2
 ابن صفوان " من أسلحة استعار والسالم الصالة عليه الرسول أن حنني غزوة يف رأيناه ما .عدو
 وجيوز.املسلمني بغري اجليش جتهيز يف يستعني أن املسلمني أمر لويل جيوز أنه هذا دل ،أمية"

 جير ال هذا أن ويتأكدوا فيها هم اليت الراهنة احلالة تدرس أن بشرط لكن.استئجار أو استمالك
 .الشرعية السياسة قبيل من األمر هذا أن أي ،وباال للمسلمني

 يف الحظناها اليت اجلرأة هذه وهي ،أصحابه بقية عن الرسول هبا متيز عجيبة مزية إىل لفتة .3
 صامدا الرسول وبقاء املسلمني اهنزام حلظة الحظناه ما هذا ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول شخص

 ببغلته يركض كان  ذلك ومع به حييطون كلهم  واألعداء بطيئة وبغلته انكشف وقد نفسه عن يعلن
 يستمدوا كي  وهذا " اهلل رسول إىل التجأنا الوطيس محي إذا كنا  ":علي سيدنا ويقول .املشركني اجتاه
  .إليها أرسله اليت للمهمة أهله إذ ،وجل عز اهلل من مزية وهي .ألنفسهم شجاعة منه

 الرجل مع تشارك أن للمرأة ينبغي العام النفري حالة يف ،الرجال مع للجهاد املرأة خروج حكم .4
 ليبادئ املسلمون خيرج عندها ،املسلمني حملاربة خيطط لعدو القتايل الدفاع الثانية احلالة .ذلك يف

 اجلرحى تطبيب أجل من كان  إن،هنا املرأة خروج عن ،حنني غزوة مثل خطته إفساد ألجل العدو
 غري أهنا العلماء مجهور ذهب تقاتل لكي خروجها أما ،جائز أنه فاالتفاق وسقايتهم وعالجهم

 أم ":اهلل رسول هلا فقال حنني غزوة يف سليم أم رأى ملا الرسول أن من احلكم أخذ.بذلك مكلفة
 تقتل كما  عنك ينهزمون الذين هؤالء أقتل اهلل رسول يا وأمي بأيب نعم ":قالت ؟ هنا أنت ؟ سليم
 ":قال ؟ معك اخلنجر هذا ما ":طلحة أبا زوجها هلا وقال خنجر بيدها وكان .يقاتلونك الذين

 عند إشكال هناك لكن.النفس عن لدفاع كان  اخلنجر أي.بسوء يريدين من بطن به أثقب خنجر
 عدم على كان  الفقهاء جواب ،يقاتلونك الذين تقتل كما  عنك زمونينه الذين هؤالء أقتل  قوهلا

 عن البخاري روى .األعداء هؤالء مبقاتلة املرأة بقيام يتناىف ال هذا لكن ،القتال يف مشاركتها وجوب
 وال عليها واجب ليس أي" احلج جهادكن ":فقال مرة اجلهاد يف اهلل رسول استأذنت أهنا عائشة

  .لذلك شروط توفر مع للجهاد خرجت إن حرج
 وتبني ذلك جيوز ال ؟ طفال أو أجريا أو امرأة تقتل أن بالقتال املسلمني قيام أثناء جيوز هل .5
  .ذلك عن وهناه خالد قتلها اليت املرأة من اهلل رسول موقف من ذلك



 ملخص فقه السرية

 www.naseemalsham.com موقع نسيم الشام           157
 

 من فالن بيد قتل قتيل حبوزة قيمة هلا اليت واألشياء وماله القتيل سالح وتعين القتيل سلب .6
 سلبه فله بينه عليه قتيال قتل من ":حنني غزوة يف قال الرسول .سلبا يسمى هذا املسلمني من الناس

 ،تبليغي حكم قال الشافعي الفقهاء اختلف ؟ الشرعية السياسة من أم ؟ تبليغي حكم هذا هل "
 غزوة يف إال هذا يقل مل الرسول ألن اإلمامة أحكام من هذا قالوا وآخرون ومالك حنيفة أبا أما

   .للمسلمني تشجيعا حنني
 اجلواب ؟ نفوسنا يف كافرينال على حقدا يستشف أن ينبغي أنواعه بكل القتايل اجلهاد هل .7

 اهلل رسول يا ":واملشركني الطائف أهل من غيظ قلبه مأل وقد اهلل لرسول قائل قال  ملا الدليل ،ال
 ودليل." اللهم اهدي ثقيف وأيت هبم مسلمني " :وقال كفيه  اهلل رسول فرفع .ثقيف على اهلل أدعوا
  .جيتمعان ال والنصح واحلقد ،الناس لعامة " نصيحة الدين ":وسلم عليه اهلل صلى قوله يف أخر

 (52الدرس )
 بعد إال الغنائم ميتلكون ال أنه اجلواب ؟ أوزارها احلرب تضع عندما الغنائم اجلنود ميتلك مىت .8

 ذلك ودليل ،فيها زكاة ال ،سنة عليها ومرت تقسم مل الغنائم بقيت وإذا .عليهم الدولة تقسمها أن
 بعض عودة أمل على ،الطائف إىل وذهب ،جعرانة منطقة يف الغنائم حبس عندما اهلل رسول فعله ما

 ،ذلك له جيوز فال يسرتجعها أن له وبدا الغنائم اإلمام قسم وإذا .مسلمني تائبني املشركني هؤالء
 مسلمني وغريها هوازن من أناس جاء ،الغنائم قسم أن بعد والرسول ،الغزوة أحداث من ذلك وعرفنا

 إذا ،الوافدون هلؤالء العطايا بعض اسرتجاع يف واستشارهم املسلمني مجع أنه الرسول فعله وما ،
  .لذلك أنفسهم طابت
 الذين هم قلوهبم واملؤلفة ،هلؤالء إتباعها ينبغي اليت الشرعية والسياسة قلوهبم املؤلفة أحكام .9
 يرجى الذين الكافرين أن يرى من وهناك .إمياهنم يرسخ ما إىل حباجة وهم ،حديثا اإلسالم دخلوا

 األلفني سواء ،بالعطاء هؤالء ميز الرسول حنني غزوة يف .قلوهبم املؤلفة اسم حتت يدخلون إسالمهم
 من بوحي ذلك الرسول وفعل .هوازن من جاءوا الذين أو مكة أهل من حديثا اإلسالم دخلوا الذين

  .الزكاة تستحق اليت الفئات من قلوهبم املؤلفة كانت  هنا من تعاىل. اهلل
 غرابة وال ،هلم اهلل رسول حمبة ومدى فضلهم لألنصار اهلل رسول خطاب يف نالحظ .11

 ألبناء الرمحة أدركته الرسول أن ":قالوا حىت األنصار بعض يف وساوسه بعض دس الشيطان أن يف
 وطنه"



 ملخص فقه السرية

 www.naseemalsham.com موقع نسيم الشام           158
 

 الدوق جند مث .الكالم هذا منهم صدر وقد عليهم يعتب جعلته لألنصار الرسول حب شدة
 صلى اهلل رسول حبيبنا يف العالية واحلكمة ،املتناهي واللطف ،جدا جدا السامي واإلحساس ،العايل

 وسلم عليه اهلل
 

املشهد الثامن والثالثني 
 غزوة تبوك 

سبب الغزوة أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم مسع من األنباط وهم الذين يفدون من الشام 
وأجلبت معها كثري من  ،أن الروم قد حشدت حشودا كثرية لقتال رسول اهلل ،لتجارة وهم نصارى

 ،وعددهم أربعني ألف مقاتل ،وهي يف األردنوهؤالء قد عسكروا بأرض البلقاء  ،القبائل العربية
وكان يف  ،وشاء اهلل تعاىل أن يكون هذا يف أشد أيام الصيف حرا،فندب رسول اهلل الناس إىل اخلروج
وظالل ومثار املدينة قد أينعت  ،وكان الناس يف عسرة من العيش ،شهر رجب سنة تسع من اهلجرة

وعسر  يف هذه الغزوة نظرا لبعد املسافة ،كل شيء يغري بالبقاء يف املدينة املنورة  ،امتدتاألشجار 
ومن أثارها أهنا ميزت بني املنافقني واملؤمنني  ،أخربهم عن مكان التوجه ليستعدوا جيدا الوقت

 ،واملنافقني ظهر نفاقهم ومل يستجيبوا ،املخلصني وهؤالء مجيعا أي املؤمنني استجابوا لنداء رسول اهلل
" أخشى على إمياين وأنا معروف بني الناس أنين :أحدهم جاء لرسول اهلل يقول .وأخذوا يعتذرون

والبارئ عز وجل سلط بيانه  ."وأخشى أن ال أصرب عند رؤييت نساء بين األصفر ،أفتنت بالنساء
فرح املخلفون مبقعدهم خالف رسول اهلل وكرهوا أن جياهدوا " :املعجز على هؤالء وهؤالء حيث قال

وقالوا ال تنفروا يف احلر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا  بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهلل
فإن رجعك اهلل إىل طائفة منهم  فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا جزاء مبا كانوا يكسبون يفقهون

رضيتم بالقعود أول مرة  فاستأذنوك للخروج فقل لن خترجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم
يل وال تفتين أال منهم من يقول ائذن "  :وعقب اهلل على األخر بقوله تعاىل"  فاقعدوا مع اخلالفني

 " يف الفتنة سقطوا وإن جهنم حمليطة بالكافرين
 رذيعت كان  والرسول ،يركبوهنا ظهورا يطلبون وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل فقراء أناس وجاء

 بني الفرق يوضح وجل عز البارئ ،يتأملون يبكون وهم عادوا يركبوهنا، دواب هلم جيد ال أنه هلم
 شظف من يعانون والناس وطويلة شاقة الرحلة .املنافقني أوالئك وبني الصادقني املؤمنني هؤالء

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1624&idto=1624&bk_no=65&ID=540#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1624&idto=1624&bk_no=65&ID=540#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1624&idto=1624&bk_no=65&ID=540#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1624&idto=1624&bk_no=65&ID=540#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1624&idto=1624&bk_no=65&ID=540#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1624&idto=1624&bk_no=65&ID=540#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1624&idto=1624&bk_no=65&ID=540#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1624&idto=1624&bk_no=65&ID=540#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1624&idto=1624&bk_no=65&ID=540#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1597&idto=1597&bk_no=65&ID=527#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1597&idto=1597&bk_no=65&ID=527#docu
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 مبا الرسول إىل أتى واحد وكل ،املال من بفضل يأيت أن واحد كل  من الرسول فطلب ،العيش
" :يقول عنه اهلل رضي عمر نع وغريه الرتمذي يرويه حديث ويف .اجليش لتجهيز عون من يستطيع

فقلت  اليوم أسبق أبا بكر قال فجئته بنصف  ،أمرنا رسول اهلل أن نتصدق ووافق ذلك عندي ماال
فقال له  ،وأتى أبا بكر بكل ما ميلك." ما أبقيت ألهلك ؟" قلت له مثله:مايل فقال رسول اهلل

" ال أسبقه إىل شيء :فقلت  يف نفسي ." أبقيت هلم اهلل ورسوله:" ما أبقيت ألهلك ؟ قال:الرسول
وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما  " :وعن البكائني قال اهلل عز وجل أبًدا "

  " ولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أال جيدوا ما ينفقونت أمحلكم عليه
 (53) الدرس 

وختلف نفر دون ريبة أو شك وكانوا  ،خرج رسول اهلل فيما يقرب ثالثني ألف من أصحابه
مسلمني صادقني وهم " كعب ابن مالك " و " هالل ابن أمية " و " مرارة ابن الربيع " وختلف رابع 

 ،على مقربة من تبوك وامسه " أبو خيتمة " ولكنه تدارك أمره وأدرك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
  .البقاء يف املدينة املنورةوسبب ختلف الثالثة هو اجلو الذي كان يغريهم ب

أنه رجع يف يوم شديد احلر إىل بستان له  ،يروي الطرباين وابن إسحاق وغريهم عن أبو خيتمة
ولكل منهما عريش  ،دخله وكانت له زوجتان كل منهما قد هيأت له طعاما لذيذا وبردت له املاء

" رسول اهلل :وقف رضي اهلل عنه يقول ،وملا دخل أبو خيتمة ووجد العريشني ،داخل البستان
وأبو خيتمة يف ظل بارد وطعام مهيأ وزوجة حسناء ما هذا واهلل  ،يف الشمس والريح واحلر ملسو هيلع هللا ىلص

وأقسم أنه لن يدخل عريش أي منهما ويظل واقفا حىت هتيأ راحلته ويلحق برسول اهلل بالنصف " 
حلقه وكان  وسرعان ما هتيأت وبدأ السري حلاقا برسول اهلل ،فقامت كل منهما بتهيئة الراحلة.ملسو هيلع هللا ىلص

وملا دنا أبو خيتمة قالوا يا رسول اهلل هذا راكب على  ،هو وأصحابه يف مكان هناك يسرتحيون
فأقبل وسلم على  ،قالوا واهلل يا رسول اهلل هو ،فنظر رسول اهلل قائال كن أبا خيتمة ،آتالطريق 

مث أخرب املصطفى  ،أوىل لك يا أبا خيتمة " كلمة عتاب " :ىفقال له املصطف ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
 .فدعا له رسول اهلل خبري ،بسبب تأخره

 ،والظهر األقل ،واملاء القليليف جو الهب من احلر الشديد وواصل رسول وأصحابه طريقهم 
 .واملسافة طويلة جداحيث كان الثالثة من أصحاب رسول اهلل أو أكثر يتناوبون على ظهر واحد 

. ويف مرحلة من حىت أهنم من شدة الظمأ أحيانا يذحبون إحدى اإلبل ويشربون ما يف أكراشها

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1209&idto=1209&bk_no=61&ID=1221#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1209&idto=1209&bk_no=61&ID=1221#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1209&idto=1209&bk_no=61&ID=1221#docu
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" افعلوا إن :استشاروا رسول اهلل يف ذبح بعض من ظهورهم لشدة اجملاعة فقال ،املراحل أثناء الرحلة
قل " الظهر قليل فإن أذنت هلم هبذا فسوف يكون الظهر أ:شئتم " لكن عمر رضي اهلل عنه قال

ولكن أدعوا أصحابك بفضل أزوادهم أي بقايا الطعام اليت عندهم بالربكة ولعل  ،وتكون العاقبة أسوأ
وهكذا   ،وطلب أن يأيت كل منهم مبا عنده ،فوافق رسول اهلل سيدنا عمر فيما اقرتح.ذلك يكون أوىل

ل ذلك يف كل منهم يأيت بطعامه أحدهم كف درة واألخر شعري وأخر مثر أو كسرات خبز ومجع ك
 ،" خذوا ألزودكم:مث دعا بالربكة وقال ،فمسح رسول اهلل بيده على ذلك الطعام ،بساط من جلد

النيب عليه الصالة والسالم  .فالبارئ عز وجل أكرمهم وتضاعف ذلك الذي مجعوه بالوفري من الطعام
ال يلقى اهلل هبذه غري شاك  وأشهد أين حممد رسول اهلل  ،" أشهد أن ال إله إال اهلل:قالملا رأى ذلك 

القى املسلمني يف طريقهم إىل تبوك ما مل يلقوه من قبل أو من بعد من " فتحجب عنه اجلنة
حيث أهنم ملا وصلوا تبوك ألقى اهلل الرعب يف قلوب  ، واهلل سبحانه وتعاىل حكيم ورحيم .الشدائد

أربعني ألف مقاتل من الرمان وبعض مجوعهم اليت يبلغ عددها ما ال يقل عن  أوالئك الذين حشدوا 
جاءت بعض الوفود من نصارى الشام  .ولو األدبار ومل جيد املسلمون من يقاتلوهنم .القبائل العربية

 .على اجلزية رضا منهم ملسو هيلع هللا ىلصفصاحلوا رسول اهلل  ،أهل جرداء و أدرح
أدراجه إىل املدينة املنورة يف الطريق مر رسول اهلل وأصحابه باحلجر  ملسو هيلع هللا ىلصوعاد رسول اهلل 

" ال تدخلوا مساكن :فقال ألصحابهمنازل مثود اليت شهدت غضب اهلل سبحانه على القوم هناك 
بدأ رسول اهلل فقنع الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصاهبم إال أن تكونوا باكني متخشعني" 

. وملا أصبح الرسول على مقربة ملسو هيلع هللا ىلص اجتاز ذلك الوادي وهو رسول اهللرأسه وأسرع السري حىت 
هذا أحد جبل هذه طابة " :من املدينة والح أمامه وأمام أصحابه جبل أحد ونظر الرسول إليه قائال

     .استغرقت الرحلة ما ال يقل عن شهرين حيبنا وحنبه "
حتليل املشهد 

كانت تراقب   ،كانت تستعمر هذه البالد وهي الشام ومصرعن واقع اإلمرباطورية الرومانية اليت  
وملا جاءهتم أخبار فتح مكة  ،تراقب ذلك حبذر وختوف ،وتطوره من ضعف إىل قوةانتشار اإلسالم 

 ،لذلك أعدت العدة حملاربة رسول اهلل ،أدركت أن اخلطر أصبح حيدق هبا ملسو هيلع هللا ىلصوانتصار املصطفي 
 .وهنا كان البد له من درء احلرابة ورد العدوان ،وملا وصل اخلرب لرسول اهلل
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ونالحظ يف غزوة تبوك  ،اجلهاد و به يتم هتيئة اجلهاد القتايل  أمهية اجلهاد باملال وهو من أنواع -
لضائقة اليت كان فيها املسلمني آنذاك ولبعد املسافة إىل  ،ندب أصحابه بالتربع باملالأن الرسول 

ون كل حسب استطاعته منهم سيدنا عثمان الذي جاء بقدر كبري وأقبل الصحابة يتربع .تبوك
راحلة وبأكثر من ذلك وضعها بني يدي رسول اهلل  211من فضة و بـ  أقيه 211بـ من املال 
هذا الكالم يتضمن زجرا  " ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم ":ذلك قال الرسول رأىملا  ملسو هيلع هللا ىلص

  .سوء يف حق سيدنا عثمان رضي اهلل عنهكبريا ملن جاء من بعد وميد لسانه بقالة 
" لو أتيح يل أن أسبق أبا بكر اليوم ولسوف أسبقه :عن قول عمر رضي اهلل عنه عندما قال -

مث وجد أن أبا بكر  ،اليوم " وجاء بنصف ماله ظنا منه أن أبا بكر ال يستطيع إىل ذلك سبيال
أبدا " احلديث رواه أبو داوود والرتمذي " أنا ال أستطيع أن أسبق أبا بكر :وقال ،جاء بكل ماله

أما الزيادة اليت وجدت يف بعض املساند أن الرسول قال ألىب بكر إن  ،واحلاكم هذا هو الصحيح
وما بين على اهلل راض عنك وهل أنت راض عنه وهنض أبا بكر يرقص إهنا زيادة ال أصل هلا 

 . باطل فهو باطل
 .ةن قلة األدب مع اهلل تعاىل وهذا مما تسرب يف احلضر الرقص أثناء الذكر قال العلماء هذا م

 أثناء االبتالءات واحملن يعرف املنافقني من غريهم  ،دور غزوة تبوك يف متيز املنافقني عن املؤمنني -
" فرح املخلفون مبقعدهم خالف رسول اهلل وكرهوا أن :وأعقب البيان اإلهلي  عنهم يف قوله

 املؤمنني هبا يبتلي اليت احلكم أجل من واالبتالءات ..".سبيل اهلل جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف
 .املنافقني يربز وفيها ،الطيب من اخلبيث ليميز

 أن أصحابه وأمر ،وأسرع بردائه رأسه قنع مثود مبنازل مر ملا والسالم الصالة عليه النيب أن عرفنا -
 بني يكون أن دائما عليه املؤمن أن هي احلكمة ؟ ماحلكمة باكني متخشعني إال باملكان مير ال

 أخذ يأخذ وأنه ،وعقابه وجل عز اهلل سطوة تذكر من وحالة باهلل واألمل الرجاء من حالة حالتني
 ال تعاىل هلل وخشية وعربة تذكر مرور يكون أن ينبغي الديار هبذه املسلم مرور إذا .مقتدر عزيز
 .متجول سائح مرور

 رسول يا قال " قيس ابن "اجلد جاءه وملا ،املنافقني عذر قبل الرسول أن نالحظ املخلفني عن -
 ،عذره الرسول فقبل وأخشى أن ال أصرب عند رؤييت نساء بين األصفر" بالنساء أفتنت رجل أنا اهلل

 كأن  ،يشاء ما نعطيه الدنيا دار يف املنافق أما ؟ ملاذا .الثالثة عذر يقبل مل أنه سنرى كما  ولكن
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 فإن الثالثة عن أما ،الظاهرة مقاييسه حسب حناكمه وحنن ،لآلخرة حماكمته دعوا لنا يقول اهلل
 .أمهاهتم ولدهتم كيوم  العقاب من ذلك بعد وخرجوا وعزرهم بشدة عاتبهم الرسول

    (54 الدرس ) 

     والثالثني تاسعاملشهد ال 
 املخلفني قصةو  أحد جبل

 عند عاهنا كاليت  الصعوبات من عاىن املدينة إىل تبوك من عائدا وأصحابه الرسول قفل عندما
 كثري  أن حىت ،واجلوع الظمأ و لركوب الكايف الظهر وجود وعدم والشدة احلر حيث من ،الذهاب

 رسول أصحاب أخص من دين" البجا دو اهلل عبد " منهم الطريق يف توفوا اهلل رسول أصحاب من
 وقال حفرته إىل بنفسه الرسول ونزل فيه تويف الذي املكان يف قربا إخوانه له حفر حيث ،اهلل

وكان الوقت مساء ورفع  بيده يف تربته ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فأضجعه " أخاكم أعطوين ":ألصحابه
 من صورة هذه .فا أرضى عنه  "ي البجا دينذ"" اللهم إين أمسيت راضيا عن :املصطفى يديه يقول

 وصل عندما ،وتعاىل سبحانه اهلل رضا ذلك يف ألن ،ومسرورين منتشني صابرين راضني الشدائد
 ":وقال أحد جبل إىل أشار مث ،طابة هذه ":وقال إليها املصطفى أشار املدينة مشارف إىل املصطفى

 " وحنبه حيبنا جبل أحد هذا
 :املشهد من وعضات عرب

 نظر املصطفى كذ ومع مجادات كتلة  أي تعقل وال تعي ال وأتربة صخور جمموعة هو أحد جبل
 اهلل رسول أصحاب شهداء من عدد حيتضن وسفحه ،أحد موقعة شهد ألنه ،اجلبل هبذا وتغزل إليه
 هذا ملرأى مشاعره اهتزت ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى كان  إذا نقول وهنا ،" عمري ابن و"مصعب محزة مثل

 اهلل رسول وخاطب أخذ وإذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مثوى يرى عندما املسلم ينال أن عسى ماذا اجلبل
 يتأتى بل ،يالم ال عندها ،لباجل اهلل رسول هبا خاطب اليت املشاعر أضعاف هي اليت باملشاعر
 املصطفى نالت اليت الفياضة املشاعر تلك ينال أن إال له يتأتى وال ،يؤخذ أن إال اهلل لرسول للمحب

 .اجلبل إىل يرى وهو
 ابن مالك " و " هالل ابن أمية " و " مرارة ابن الربيع " " كعب هم ختلفوا الذين الثالثة قصة
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 الرسول عودة عند وخاصة انتابته اليت واملشاعر نفسه عن " كعب ابن مالك " قاله ما إىل لنصغي
ملا وصل رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول عامله كيف  مث ،انتابه الذي الشديد واحلزن ،املدينة إىل
 الغزوة  تلك يف معه يكونوا مل الذين مث جلس لناس ،دخل املسجد وصلى ركعتني ملسو هيلع هللا ىلص

 ،عذرا لنفسه خيتلق واحد كل  ،يعتذرون جاءوا املنافقون مقدمتهم ويف املخلفون وجاء ،يستقبلهم
 " كعب ابن مالك "يقول  الثالثة عن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول موقف وعن ،أعذارهم يقبل والنيب

 ،يف تلك الغزوة ملسو هيلع هللا ىلص" كان من خربي أين مل أكن قط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنه 
فأرجعوا ومل أقضي شيئا فأقول يف نفسي أنا قادر عليه ) أي  ،وطفقت أغدوا كي أجتهز مع املسلمني
يزل يتمادى يب حىت اشتد بالناس اجلذُّ ومل أقضي من  ( فلمال يعوقين شيء عن سرعة التجهيز 

ومل يزل يب حىت أسرعوا وتفارق الغزو ) أي خرجوا وفاتوا ( ومهمت أن أرحتل  .جهازي شيء
فكنت إذا خرجت يف الناس بعد خروج رسول اهلل  ،فلم يقدر يل ذلك ،وليتين فعلت ،فأدركهم
أو رجال ممن عذر اهلل من  ،فطفت هبم أحزنين أنين ال أرى إال رجال مغموسا بنفاق ملسو هيلع هللا ىلص
فطفقت أتذكر الكذب وأقول مباذا  ،وملا بلغين أنه توجه قافال أي عائدا حضرين مهي ،الضعفاء

 ،غدا واستعنت بذلك من كل ذي رأي من أهلي أستشريه ملسو هيلع هللا ىلصسأخرج من سخط رسول اهلل 
فجئته وملا سلمت  .زاح عين الباطل وأمجعت أن أصدقه ،قد أقبل ملسو هيلع هللا ىلصوملا قيل أن رسول اهلل 

" ما خلفك ؟ أمل تكن :فقال يل .فجئت أمشي حىت جلست بني يديه عليه تبسم تبس م املغضب
بلى إين واهلل لو جلست عند غريك من أهل الدنيا لرأيت أين سأخرج من  :قد ابتعت ظهرك " فقلت

واهلل لقد علمت فإن حدثك اليوم حديث كذب ترضى به  سخطه بعذر ولقد أ عطيت جدال ولكين
إين ألرجو فيه  ،ولئن حدثك حديث صدق جتد علي فيه ،يسخطك علي  ليوشكن اهلل أن  ،عين

واهلل ما كنت أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنك " فقال  ،واهلل ما كان يل من عذر .عفو اهلل
وثار رجال من بين  ،فقمت" أما هذا فقد صدق فقم حىت يقضي اهلل فيك "  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

هل لقي هذا  :سلمة فاتبعوين يؤنبونين ) أي يعتبون عليه أن يعتذر مثل ما اعتذر أوالئك ( فقلت
" :من مها فقالوا :فقلت .نعم رجالن قاال مثل ما قلت فقيل هلما مثل ما قيل لك :معي أحد ؟ قالوا

وهنى  .فذكرا يل رجلني صاحلني شهدا بدر يل فيهما أسوة " و " مرارة ابن الربيع " هالل ابن أمية
فما  ،وتغريوا لنا حىت تنكرت يل األرض ،فاجتنبنا الناس  .عن كالمنا أي الثالثة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ا وأم ،فأما صاحباي فاستكنا وقعدا يف بيوهتما يبكيان ،هي باليت أعرفها فلبتنا على ذلك مخسني ليلة
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فكنت أخرج وأشهد الصالة مع املسلمني وأطوف يف األسواق وال أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم 
فأقول يف نفسي هل  ،فأسلم عليه وهو يف جملسه بعد الصالة  ملسو هيلع هللا ىلصوأيت رسول اهلل  ،يكلمين 

مث أصلي قريبا منه أسارقه النظر فإذا أقبلت على صاليت أقبل  .برد السالم علي أم الحرك شفتيه 
باط الشام ممن قبطي من أقوبينما أنا أمشي بسوق املدينة وإذا  .وإذا التفت حنوه أعرض عين ،علي

قدم بالطعام يبيعه باملدينة يقول من الذي يدلين على " كعب ابن مالك " ؟ فطفق الناس يشريون له 
يل كتابا من غسان فإذا فيه " أما بعد فإنه قد بلغين أن صاحبك قد جفاك ومل حىت إذا جاءين دفع إ

" وهذا أيضا من البالء " جيعلك اهلل يف دار هوان وال مضيعة فاحلق بنا نواسك " فقلت ملا قرأهتا 
حىت إذا مضت أربعون ليلة من اخلمسني إذا رسوِل رسول  اهلل  .فتيممت هبا التنور فسجرته هبا

" :"إن رسول اهلل يأمرك أن تعتزل امرأتك " فقلت أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال:ويقول يأتيين ملسو هيلع هللا ىلص
فكوين  ،فقلت المرأيت احلقي بأهلك .ال بل اعتزهلا وال تقرهبا " وأرسل إىل صاحباي مبثل ذلك

ت كملت بذلك مخسون ليلة يفلبثت بعد ذلك عشر ليايل ح .عندهم حىت يقضي اهلل يف هذا األمر
فلما صليت صالة الفجر وأنا على ظهر بيت من بيوتنا وبني  .ى رسول اهلل عن كالمنامن حني هن

مسعت  ،قد ضاقت علي نفسي وضاقت يب األرض مبا رحبت أنا جالس على احلال اليت ذكر اهلل 
" يا كعب ابن مالك أبشر " فخررت ساجدا  .صوت صارخ أوىف بأعلى جبل سلع بأعلى صوته

فذهب الناس  .وأذن رسول اهلل بتوبة اهلل علي عقب صالة الفجر ،فعرفت أنه قد جاء الفرج
وملا جاءين الذي مسعت صوته يبشرين فنزعت ثويب    .وذهبوا قبل صاحباي يبشرون ،يبشروننا

وانطلقت إىل رسول  ،واستعرت ثوبني فلبستهما ،واهلل ال أملك غريمها يومئذ ،فكسوته إيامها ببشراه
 ملسو هيلع هللا ىلصفدخلت املسجد فإذا رسول اهلل  ،يهنئونين بتوبةفتلقاين الناس فوجا َفوًجا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

  فقام إيل   جالس وحوله الناس
قال كعب فلما سلمت على رسول اهلل  ،" طلحة ابن عبد اهلل " يهرول حىت صافحين وهنأين

 :. قال" أبشر خبري يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك ":جهه من السرورقال وهو يربق و  ملسو هيلع هللا ىلص
قلت يا رسول اهلل إن  ." ال بل من عند اهلل :قلت أمن عندك يا رسول أم من عند اهلل تعاىل ؟ قال

 ،أمسك عليك بعض مالك :فقال رسول اهلل .من توبيت أن أخنلع من مايل صدقة إىل اهلل ورسوله
صدقا ما وإن من توبيت أن ال أحدث إال  ،"  يا رسول اهلل إمنا جناين الصدق:فقلت   .فهو خري لك

لقد تاب اهلل على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف " :وأنزل اهلل تعاىل على رسوله .بقيت
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وعلى الثالثة  ب فريق منهم مث تاب عليهم إنه هبم رءوف رحيممن بعد ما كاد يزيغ قلو  ساعة العسرة
الذين خلفوا حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال 

ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهلل  من اهلل إال إليه مث تاب عليهم ليتوبوا إن اهلل هو التواب الرحيم أملج
عن رسول اهلل توبة اهلل تعاىل عن الثالثة الذين ختلفوا إعالنا عن  اآلياتهذه  "وكونوا مع الصادقني

  .الرتبية كانت للذين حيبهم هلل ورسوله. يف غزوة تبوك
 

حتليل املشهد 
منهم من  ،هل جيب أن خيرج عن ماله كله ،الفقهاء اختلفوا لو أن إنسان نذر كل ماله صدقة -

أما ما عدا  ،أما األحناف قالوا هذا النذر ال يقع إال على الزكوي من ماله ،قال نعم إذا قال ذلك
 .ذلك فال

،أي نعمة أنعمها اهلل تعاىل عليك ينبغي أن ه مالك على مشروعية سجدة الشكردل ما فعل  -
تسجد شكرا هلل عليها،وعمل الصحابة حجة ال سيما علم رسول اهلل هبا وعدم إنكاره هلا 

  ئط الوضوء.وتنطبق عليه شرا
املشهد األربعني 

 سنة تسعحج أيب بكر رضي اهلل عنه بالناس 
أراد احلج مث قال إمنا حيضر املشركون  ،عندما قفل رسول اهلل عائدا من تبوك  يف نفس السنة

 ،أي حىت ال يقال أن الرسول رضي بذلك ،فيطوفون عراة فال أحب أن أحج حىت ال يكون ذلك
ينهيان املشركني عن حج بعد ذلك العام  ،فأرسل أبا بكر رضي اهلل عنه ومعه علي رضي اهلل عنه

مث ليس بينهم وبني املسلمني إال  ،هبذه الطريقة ويعطياهنم مهلة لدخول يف اإلسالم أربعة أشهر
حجة  يروي البخاري يف صحيحه أن أبا بكر بعث يف احلجة اليت أمره هبا رسول اهلل قبل .القتال

"ال حيج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان " الوداع  يوم النحر يف رهط يؤذن يف الناس 
سنة تسع بعث أبا بكر أمريا على املوسم  ملسو هيلع هللا ىلصوروى "حممد ابن كعب القرضي " وغريه أن النيب 

فقرأها كلفه أن يتلوها على مسع املشركني   ،وبعث علي بثالثني أو أربعني آية من براءة ،من اهلجرة
أج لهم  ،فقرأها عليهم يوم عرفة ،جِيلهم وميهلهم أربعة أشهر يسيحون يف األرض ،على املشركني

وقرأها عليهم يف  ،وعشرة من ربيع اآلخر ،عشرين من ذي احلجة وحمرم وصفر وربيع األول بكامله
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 حيجنا بعد عامنا هذا مشرك وال يطوف بالبيت عريان " ال:منازهلم وأينما وجدوا يكررها عليهم وقال
البيت وما كان صالهتم عند " :منع املشركني من الطواف الذي كانوا يطوفونه وقال عنهم اهلل تعاىل "

 .املكاء تصفري وتصدية أي التصفيق"   إال مكاء وتصدية
                                (55) الدرس 

حتليل املشهد 
 :بعد غزوة تبوكما ينبغي أن نفقهه من حج أبا بكر بالناس 

كانوا قد ورثوا من أبو األنبياء سيدنا إبراهيم مشاعر   ،املشركني كانوا يعظمون بيت اهلل احلرام -
لكنهم أقحموا مع شعائر احلج كثري من املوبقات وأعمال سيئة يربأ منها خليل الرمحان  ،احلج

وبعد الفتح كان املشركون يطوفون مع املسلمني رافعني أصواهتم إلغالط املسلمني  ،سيدنا إبراهيم
كان الرسول يغظ الطرف   .أثناء ذلك ويقولون " ال شريك لك إال شريكا لك متلكه وما ملك "

 ،لكن يف العام التاسع أمر أبا بكر أن يأمر املشركني أن هلم فرصة أربع أشهر .لوجود عهود
أما من كانت له عهود مع رسول اهلل  .هبذا الشكلن مشرك أن يطوف بالبيت بعدها ال يقبل م

 :قال تبقى العهود على ما هي عليه مادام املشركني ملتزمون هبا ويف هذا قال اهلل تعاىل
رِِكنَي مث   ملَ  يـَنـ ق ص وك م  َشي ًئا وملَ  ي ظَاِهر وا َعَلي   "  مت   ِمَن ال م ش  ك م  َأَحًدا َفَأمتُّوا إِلَي ِهم  ِإال ال ِذيَن َعاَهد 

بُّ ال م ت ِقنَي " َده م  ِإىَل م د هِتِم  ِإن  الل َه حيِ  من هذا كله أن اجلهاد يف اإلسالم بعدما استقر  نفهم  َعه 
وال يقف ،جهاد متكامل ال يقف عند ما يسمى حرب دفاعية ،وتكاملت أحكام الشريعة اإلسالمية

وكلما   ،إمنا هو اجلهاد الذي يبتغى منه إعالء كلمة اهلل سبحانه وتعاىل ،مبا يسمى حرب هجومية
وإن وجدت  ،كان الطريق لذلك معبدا فاجلهاد ال يعين عندها أكثر من حوار ودعوة باللسان

وصدر سورة براءة اليت أمر .وجب مقاومة ذلك ،عقبات أثناء ذلك كصد واملنع والردع وما إىل ذلك
بـَرَاَءٌة ِمَن الل ِه َوَرس ولِِه ِإىَل   " :للمشركني فأمر أبا بكر بذلك هي يف قوله تعاىل اهلل نبيه أن يبلغها

رِِكنَي ) مت   ِمَن ال م ش  ه ر  َواع َلم وا أَن ك م  َغيـ ر  م ع ِجزِي الل ِه َوَأن  1ال ِذيَن َعاَهد  َر ِض أَر بـََعَة َأش  ( َفِسيح وا يف األ 
رَبِ َأن  الل َه بَرِيٌء ِمَن 2اِفرِيَن )الل َه خم  زِي ال كَ  َك  جِّ األ  ( َوأََذاٌن ِمَن الل ِه َوَرس ولِِه ِإىَل الن اِس يـَو َم احلَ 

ٌر َلك م  َوِإن  تـََول ي ت م  فَاع َلم وا أَن ك م  َغيـ ر  م ع ِجزِي ا رِِكنَي َوَرس ول ه  فَِإن  تـ ب ت م  فـَه َو َخيـ  ِر ال ِذيَن  لل ِه َوَبشِّ ال م ش 
رِِكنَي مث   ملَ  يـَنـ ق ص وك م  َشي ًئا وملَ  ي ظَاِهر وا َعَلي ك م  3َكَفر وا ِبَعَذاب  أَلِيم  ) مت   ِمَن ال م ش  ( ِإال  ال ِذيَن َعاَهد 

بُّ ال م ت ِقنَي ) َده م  ِإىَل م د هِتِم  ِإن  الل َه حيِ  ه ر  احل  ر م  فَاقـ تـ ل وا  (4َأَحًدا َفَأمتُّوا إِلَي ِهم  َعه  َش  فَِإَذا ان َسَلَخ األ 
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مت  وه م  َوخ ذ وه م  َواح ص ر وه م  َواقـ ع د وا هَل م  ك ل  َمر َصد  فَِإن  تَاب وا َوأَقَام وا رِِكنَي َحي ث  َوَجد  الص اَلَة  ال م ش 
من خالل اآليات واليت بعدها نفهم أن اجلهاد ( " 5ِحيٌم )َوآتـَو ا الز َكاَة َفَخلُّوا َسِبيَله م  ِإن  الل َه َغف وٌر رَ 

 .واجلهاد وسيلة لتعبيد الطريق إىل قلوب الناس وأذاهنم ال أكثر .معناه إبالغ رساالت اهلل إىل الناس
وإن أحد من املشركني  " :ودليل ذلك قوله تعاىل .دون إجبار أحد على الدخول يف اإلسالم

أي من طلب "  استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهلل مث أبلغه مأمنه ذلك بأهنم قوم ال يعلمون
وإذا مل يشأ الدخول يف اإلسالم  ،ف على اإلسالم واملسلمنيجوارك يا رسول اهلل فأجره واتركه يتعر 

   .أي أتركه خيرج .وأراد اخلروج عندها أبلغه مأمنه
ي حيكم ويقضي على مواجهة من صدنا على تبليغ رسالة اهلل ذهنا ويل أمر املسلمني هو ال

 وحيكم بإمكانية ذلك أو ال " وال يكلف اهلل نفسا إال وسعها "  ،لناس
 (56 ) الدرس

املشهد الواحد و األربعني 
 مسجد الضرار

حيث يروي علماء السرية  ،وهو يأيت بعد رجوع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من غزوة تبوك
" أبو عامر الراهب "  هوالسنة أنه كان يف املدينة رجل من املشركني كان قد تنصر يف اجلاهلية امس

وملا قدم رسول اهلل مهاجرا إىل املدينة واجتمع عليه املسلمون  ،وكان يتشوف إىل الزعامة والرئاسة
حزن وجزع لذلك هذا " أبو عامر الراهب " وأظهر العداوة  ،وحتولت املدينة إىل أول دار إسالم

وأقام بني ظهراين املشركني  ،ومل جيد لنفسه مقاما مستقرا باملدينة فتوجه إىل مكة ،ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اهلل 
ولكن  ،ملسو هيلع هللا ىلصندهم ويتوقع أن يقف معهم يف الوقوف يف وجه رسول اهلل يطمع أن يرى النصر ع

 ،فتوجه الجئا إىل هرقل بالشام ،وانتهى إىل فتح مكة ،رأى بعد حني أن أمر قريش آال إىل الضعف
وأطمعه هرقل من أن  ،فأكرم هرقل وفادته .ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول اهلل  واتصل به وطلب منه أن يعينه

وأصبح يراسل  ،" أبو عامر الراهب " خريا من بقائه يف الشامفتأمل  هذا الذي يرجوه سيتحقق
من  ،ملسو هيلع هللا ىلصوينسق معهم اخلطط الرامية إىل الكيد لرسول اهلل  ،باملدينةاملنافقني من َمن  يعلم حاهلم 

" أبو عامر ليكون ملتقى ومرفض هلم ولكي يتلقا فيه مجاعة اخلطط أن يبنوا يف الظاهر مسجدا 
وفعال استجابوا  .الرامية إىل القضاء على اإلسالم والكيد لرسول اهلل مؤامراهتمويعدوا فيه الراهب " 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=632&idto=632&bk_no=49&ID=643#docu
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وصادف انتهاءهم من بناء املسجد قبيل توجه رسول اهلل  ،وبنو مسجد على مقربة من مسجد قباء
 :ؤالء املنافقني وقالوافجاء ثلة من ه ،إىل تبوك

إن أعددنا مسجدا هنا يف ضاحية من ضواحي املدينة للمريض واملقعد ولليلة  يا رسول اهلل  " 
رضا رسول اهلل لكي يكون ذلك إعالنا عن " فلعلك تأيت وتصلي لنا يف هذا املسجد  الشاتية
وملا  ." حنن اآلن على سفر ولكن إذا عدنا إن شاء اهلل " :ملسو هيلع هللا ىلص فقال هلم املصطفى .عنه ملسو هيلع هللا ىلص

إال يوم أو بعضه نزل سيدنا ومل يبقى بينه وبني  ،قفل رسول اهلل راجعا إىل املدينة املنورة من تبوك
وأنبأه بأن ال  الذي مساه اهلل عز وجل ضرارا  خيربه هبذا املسجد ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول اهلل جربيل 

فبعث  .ومرصد كيد وخطط لإليقاع باملسلمني ، وأنه بين ليكون منطلق عدوان .يذهب لصالة فيه
والذين شادوه نزل يف حق هذا املسجد  .وجعله أثرا بعد عني ،من هدمهرسول اهلل إىل ذلك املسجد 

ذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بني املؤمنني و إرصادا ملن حارب اهلل والذين اخت ":قوله تعاىل
جد أسس ال تقم فيه أبدا ملس من قبل وليحلفن إن أردنا إال احلسىن واهلل يشهد إهنم لكاذبون ورسوله

    حيب املطهرين "  على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهلل
   

حتليل املشهد 
وهذا املوقف  .كشف عن نفاق املنافقني  " أبو عامر الراهب "هذا الكيد الذي خطط له  -

الذي كشفوا به هل حوهلم من منافقني إىل كفرة ؟ أما عن فضحهم فإن كتاب اهلل فضحهم 
وهذا ألن يف  ،مهورغم ذلك ظلوا منافقني يف تطبيق أحكام الشريعة علي ،على رؤوس األشهاد

حالة  أي يف .الشريعة فرق كبري بني ارتكاب جرائم كبرية يف حق اإلسالم واملسلمني وبني املعتقد
وال جيوز .حمالفة املسلم للعدو وارتكابه جرائم يف حق املسلمني عندها نضرب على يديه ونعاقبه

  .لنا اخرتاق الظاهر إىل الباطن
والشريعة اإلسالمية تلزم  ،الفئة اليت ترتكب جرمية من اجلرائم ال شك أهنا تتعرض للعقاب -

لذي طرحه الفقهاء هو هل جيوز لنا أن نعاقب لكن السؤال ا .بإنزال العقوبة يف حق هؤالء اجلناة
 أي إتالف شيءاجلاين باملال 

منها املعاقبة باملال إتالفا جائز بشرط ان تكون  ،له ؟ قال مجهور الفقهاء املعاقبة باملال أنواع 
وهذا من قبل رئيس الدولة أو القاضي  ،أن نريقهاجلرمية مالية مثل رجل يبيع حليب ممزوج باملاء جيوز 
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أما اجلناية إن  .وكما فعل املصطفى بتهدمي مسجد ضرار .وهذا ما فعله سيدنا عمر رضي اهلل عنه ،
 .وإمنا بأنواع أخرى من العقاب و التعزير .مجهور العلماء قالوا غري جائز العقاب باملال ،مل تكن مال

الفقهاء قالوا هذا  لفقهاء هل جيوز لدولة أن تعاقب اجلاين باستالب املال وامتالكه ؟ مجهوروسأل ا
ينبغي أن يكون مبعثا  االجتماعوالسبب أهنم قالوا أن العقاب فيما يقرره املنطق وعلم  .غري جائز

. ألن اجملتمع كله مطالب من تطهري وال ينبغي أن يكون مبعثا لسرور وخري من جانب أخر ،ألمل
 ،ولكن لألخذ هو مبعث سرور ،أما جعل العقاب بأخذ املال نعم هو أمل للجاين ،اجملتمع من اجلرمية

وبتايل يكون اجملتمع بعضه وهكذا هذه اجلهة تنتظر كثرة اجلرائم ليكون حظها من هذا النعيم أكثر 
م جواز أخذ املال من اجلاين أن مصادر املال مخسة منها إحراز دودليل أخر على ع .ضد بعض

 .العقود والتجارة وغريها ،رياثامل ،املباحات
 
     

املشهد الثاين و األربعني 
 وفد تقيف ودخوهلم اإلسالم

وما إن استقر  ،املدينة من تبوك يف شهر رمضانرسول اهلل يروي علماء السرية وغريهم أنه ملا قدم 
به املقام يف املدينة املنورة حىت أقبل إليه وفد من الطائف اليت كان النيب قد حاصرها بضع وعشرين 

أهايل الطائف وهم تقيف تشاوروا فيما بينهم ورأوا أنه ال طاقة هلم حبرب  .ليلة بعد غزوة حنني
فأرسلوا وفدا كبريا منهم يرأسه " كنانة أبن عبد ياليل " وملا دنو  ،وأن أمره يرتسخ ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

فأسرع  ،وعلم مدى فرح رسول اهلل هبذا الوفدإىل املدينة املنورة أول من رآهم " مغرية ابن شعبة " 
 ،حول املسجدوبىن هلم خياما  فاستقبلهم يف املسجد .بقدوم هذا الوفد ملسو هيلع هللا ىلصيبشر املصطفى 

ويف املسجد هم جالسون  .وجاءوا ملناقشة رسول اهلل وليسألوه وليطرحوا شبهاهتم وما إىل ذلك
يتعب فيعتد  ،وجييب عن أسئلتهم الساعات الطويلة ،والرسول واقف يكلمهم ويدعوهم لإلسالم

عند ذهاهبم للمسجد يرتكون أصغر واحد فيهم حلراسة  .على أحد رجليه لرييح األخرى وهكذا
 ،إىل خيامهموامسه " عثمان ابن أيب العاص " فإذا ما رجعوا من جملس رسول اهلل  باخليام  أمتعتهم

فأعجب ذلك  ،إخوانه يريد أن يستفيد مما استفاد منه ملسو هيلع هللا ىلصتسلل هو منهم وعاد إىل رسول اهلل 
وكان  ،أخريا دخل اإلسالم قلوهبم ملسو هيلع هللا ىلصأقام هذا الوفد عدة أيام عند رسول اهلل  .رسول اهلل منه
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وعندما كان الرسول يقف يكلمهم وإذا به تقع عيناه على وحشي .قاتل محزة وهو" الوحشي " فيهم
" إن استطعت أن تغيب وجهك عين فافعل " :فقال له رسول اهلل ،تأمله فدار وحشي وجهه عنه

 .الواقع ال حيث كان شأنه شأن اآلخرين ،البعض انتقد املصطفى على هذا ظنا منه أنه قد أسلم
أفرأيت الزنا إننا نغرتب وال بد لنا ملا دخلوا اإلسالم قال رئيسهم " كنانة أبن عبد ياليل " قال 

" أفرأيت الربا فإن :" وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال " قال:منه " فتال عليهم قوله تعاىل
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا إن   " :وتال عليهم قوله تعاىل .أموالنا كلها منه

 انقتاهت حنن اخلمرة و قالوا ،الدين يؤخذ كله وال يتجزأبأن  ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى وأقنعهم كنتم مؤمنني"
ياأيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم   ":تعاىل قوله عليهم فتال احلنطة من أكثر

 أمر هذا والليلة اليوم يف صلوات مخس وقالوا"   رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
" ال خري يف دين ال صالة فيه  ملسو هيلع هللا ىلص  فقال عليها نتمرس حىت ليالق أنظرتنا أنك فلو علينا عسري

" ال مادام :قال قالوا هذه الالت و العزى اليت يف الطائف ال تقرتب منها فإن أهلها يفتتنون" 
 وقال هلم " سأكفيكم األمر يف هذا" "  اإلسالم قد دخل قلوبكم ما ينبغي بقاء هذه اآلهلة املزيفون 

كأحسن طائفة من العرب دخلوا وهكذا عادوا إىل الطائف مؤمنني وقد حسن إسالمهم  
سفيان  " و" املغرية ابن شعبة " و " من ورائهم " خالد ابن الوليد ملسو هيلع هللا ىلصأرسل املصطفى  .اإلسالم

عندها خرجت نساء الطائف تعول  .ابن احلارث " من أجل أن يكسروا وحيطموا هذه اآلهلة املزيفة
 .ملسو هيلع هللا ىلصمن اهلل لدعاء رسوله وهكذا دخلت الطائف اإلسالم استجابة  .وتولول أن آهلتهم حتطم

                              (57) الدرس 
 تتابع وفود العرب ودخوهلم يف دين اهلل

وجاء وفد تقيف وعادوا إىل  ،علماء السرية أن رسول اهلل ملا افتتح مكة وفرغ من غزوة تبوكيقول 
وفود العرب من كل  ملسو هيلع هللا ىلصضربت إىل رسول اهلل  ،وقد حسن إسالمهمالطائف مسلمني مؤمنني 

ذلك ألن قبائل العرب كانت تنظر  ،جهة وصوب مقبلني إىل اإلسالم داخلني يف دين اهلل عز وجل
وأن  ،وجدت أن أقوى قبيلة وهي قريش قد دخلت يف دين اهلل سبحانه وتعاىل طوعا ملا ،وتراقب

وأن اهلل سبحانه وتعاىل قد أكرم رسوله واملؤمنني بالنصر على الروم يف غزوة  ،قبيلة تقيف قد تبعتها
ودخل اإلميان  ،نصر اهلل له أحدال ميكن أن يقف يف وجه  ملسو هيلع هللا ىلصتبوك وغريها أدركوا أن رسول اهلل 

لكن الكرب كان قد حال بينهم وين االعرتاف مبا آمنت به  ،بعد أن كان دخل عقوهلم ،قلوهبم
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من جند وأطرافها ومن اليمن أقبلوا  يدخلون يف دين  ،وهكذا أقبلوا من كل حدب وصوب .عقوهلم
ورأيت الناس يدخلون   إذا جاء نصر اهلل والفتح " :اهلل أفواجا وكان هذا مصداق قول اهلل عز وجل

علماء السرية ذكروا قائمة طويلة هلذه  " فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا   دين اهلل أفواجا يف
   .تثرى من شىت جهات العرب مؤمنني مسلمنيالوفود اليت جاءت 

حتليل املشهد 
ينبغي أن نتذكر ذلك اليوم الذي ذهب فيه رسول اهلل إىل الطائف مشيا على األقدام عرب الوديان 

استقبل  ،واستقبل هناك بنقيض ما كان يتأمله ،والشعوب واملسافة بني مكة والطائف مثانني كيلو
يفيدون إىل رسول اهلل مؤمنني مسلمني عن  ،ها هم الذين طردوه وأدوه .باهلزأ والسخرية والطرد

"كيف ندخل اآلن مكة :يومها كان مع رسول اهلل " زيد ابن حارثة " الذي قال لرسول اهلل .طواعية
" يا زيد إن اهلل جاعل ملا ترى فرجا وخمرجا " :وقد بلغهم خروجنا إىل الطائف ؟" فقال له رسول اهلل

وجند أن الرسول  ،ءته الوفود من قريش ومن هنا وهناكحيث جاها هو ذا مصداق قول رسول اهلل  
وملا حاصر الرسول الطائف بعد  ،مل يضمر شيئا يف نفسه هلؤالء على الرغم من كل ذلك اإليذاء

وقتل عدد من الصحابة  ،آنذاكومل يشأ اهلل أن يفتح على رسول اهلل  ،غزوة حنني قرابة عشرين يوما
اللهم اهدي  ":فرفع يديه قائال ،صحابة أدعوا اهلل على تقيفعندها قال أحد ال ،بالسهام وغريها

 .شأن من يتحرك بوحي من اهلل ،هذا شأن رسولتقيف واتيين هبم"
 األحكام والعظات 

حيث دل استقبال رسول اهلل لوفد تقيف الذين  ،جواز إنزال املسلمني للمشركني يف املساجد -
وقال  .وحواراهتم مع رسول اهلل متت باملسجد .وأعلنوا عن إسالمهم فيما بعد ،أقبلوا مشركني

 مجهور الفقهاء هذا جائز إذا
وهناك شروط أخرى لدخول املشرك  .ويظهر لنا ذلك من خالل تصرفاهتم ،رجونا إسالمهم   

 املسجد 
 .أن يؤذن له الدخول إىل املسجد من قبل املسلمني :األول

بينهم وبني املسلمني يوم عقد الذمة أن ال  ثانيا أن ال يكون هؤالء املشركون قد مت االتفاق 
 .يدخلوا املسجد
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إذا كان الدخول من أجل األكل .ثالثا أن يكون دخوهلم ألمر ال يتناقض مع دين اهلل عز وجل
 .فإن اإلمام النووي يرجح أن ال مينعوا إال إذا تسبب بدخوهلم إيذاء للمسجد ،والراحة

استقبلهم يف ى جنران بلغ عددهم ستني شخصا وتبث أن رسول اهلل استقبل وفدا من نصار 
وبالنسبة لدخول املرأة املشركة ينبغي عليها أن حترتم صاحب هذا البيت  .مسجده باملدينة املنورة

 .بالسرت
أما املستأمن فهو  ،والوفود هم مجاعة ترسلهم دولتهم ،ضرورة حسن معاملة الوفود واملستأمنني -

 استقباالوعندها ينبغي أن نستقبلهم  ،ية وال يكون ممثال لغريهالذي يأيت معربا عن رغبته الشخص
املشركني وإن أحد من  " :جند هذا يف قوله تعاىلاجتاه اآلخرين املسلم خلق حسنا يعرب عن 

 " استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهلل مث أبلغه مأمنه ذلك بأهنم قوم ال يعلمون
؟ أحق الناس أن يويل مسلما على بلدة يد رئيس الدولة ر من هو أحق الناس بالوالية عندما ي -

عرفنا ذلك من رسول اهلل عندما  ،وبسنة رسوله وأكثرهم متسكا هبما ،بذلك أعلمهم بكتاب اهلل
وكانوا يتخذونه خادما مراقبا  ،" عثمان ابن أيب العاص " وكان أصغرهم سناانتقى من وفد تقيف 

ما قاله ألصحابه وهو يضحي ولكن ملا تبني لرسول اهلل شدة حرصه االستماع منه  ،ألمتعتهم
 .ووافقوا على ذلك ،فاختاره وليا لطائ ،بساعات راحته يف سبيل أن جيلس لرسول اهلل

حيث  .سواء كانت تعبد أم ال ،كيفما كانت عالقة الناس هباوجوب هدم األوثان واألصنام   -
" و" املغرية ابن شعبة " و " سفيان ابن احلارث  إىل الطائف " خالد ابن الوليدأرسل رسول اهلل 

 .اليت كانوا يعبدوهنا " من أجل أن يكسروا وحيطموا هذه اآلهلة املزيفة
 :وفد " عدي ابن حامت " رضي اهلل عنه

 ،كان نصرانيا وهو ابن حامت اجلواد املشهور الذي كانت العرب تتحدث عن جوده شعرا ونثرا  
يأخذ من قومه املرباع أي ربع ما تغنمه  عدي  وكان ،وكان رجال شريفا يف قومه وذا أهبة ومكانة

كره دعوته ورأى أن وجوده يف املدينة   ،ودعوته ملسو هيلع هللا ىلصملا مسع برسول اهلل  ،العرب يف احلروب
"  :وحتدث عدي عن نفسه وقال .فرحل إىل بالد الشام ،سيزاحم مكانته وجمده وقيمته بني قومه

فلو كان ملكا  ،فقلت يف نفسي لو أتيتهملسو هيلع هللا ىلصكرهت مكاين بالشام أشد من كرهي لرسول اهلل 
فسلمت وقال فخرجت حىت أتيت املدينة فأتيت مسجده  ،وإن كان نبيا أمنت به ،فلن خيفى علي

قال إىل بيته  ملسو هيلع هللا ىلصعدي ابن حامت " فعمد يب رسول اهلل  :" من الرجل ؟" قلت:وقال يل ،عليه
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مث أدخلين  ،قلت يف نفسي واهلل ما هذا بشأن ملك ،فاستوقفته امرأة عجوز ضعيفة فوقف هلا طويال
فقذفها إيل وقال فاجلس  ،حشية من جلد حمشوة ليفوهي عبارة عن أرض حفراء مرتبة فيها  ،داره

فجلست عليها وجلس رسول اهلل على  ،فردها إيل وقال بل أنت ،قلت ال بل أنت فاجلس ،عليها
مث قال رسول اهلل إيه يا عدي ؟ هل تعلم من إله  .قلت يف نفسي واهلل هذا ما بشأن ملك ،الرتاب

أمل تكن ركوسيا ) عقيدة  :قال .مث قال هل تعلم أجل من اهلل ؟ قلت ال .سوى اهلل ؟ قلت ال واهلل
وهذا مل يكن  ،أمل تكن تسري يف قومك باملرباع :قال .بلى :قلت متطورة عن عقيدة النصرانية ( 

لعلك يا عدي إمنا مينعك من الدخول يف هذا  :مث قال .نعم :قلت .جائزا يف دينك أو دين غريك
فو اهلل ليوشكن أن يفيض فيهم املال حىت ال يوجد من  .أي الفقر ،جة أهلهالدين ما ترى من حا

وقلة عددهم فو اهلل ليوشكن أن  ،ولعله إمنا مينعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم .يأخذه
ولعلك إمنا  ،عينة أي املرأة من القادسية على بعريها حىت تزور هذا البيت ال ختاف إال اهللظتسري ال

وامي اهلل ليوشكن أن تسمع ،مينعك من دخول يف هذا الدين أنك ترى أن امللك والسلطان يف غريهم
فرأيت  اثنتني  :فقال .عدي فأسلمت :قال .بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم
 ،سرىوكنت يف أول خيل أغارت على كنوز ك ،الظعينة لتسري من القادسية إىل مكة آمنة مطمئنة

 .وسوف تأتينا الثالثة
حتليل املشهد 

 العرب والعضات
هي قول بعض املتفلسفني أن التقديس  ،الشيء الذي جعلين أختار قصة وفد عدي عن غريه

ونقول حنن  .يتناىف مع حرية الفكر، أي ال جيب أن يكون يف الدين شيء امسه تقديس املغيبات
وكان التقديس نتيجة هلذه  ،تقديس املسلم حلقائق اإلسالم نتيجة رحلة للفكر احلر والبحث احلر

 ،وعدي ابن حامت مارس حريته ومن خالهلا حبث لعله ملك أو كاذب .احلرية قبل أن يدخل اإلسالم
والذي ال يبحث  .فلما سار عرب هذه الرحلة مستعمال فكره وصل إىل احلقيقة عندها تقدس احلقيقة

 .وحرم نفسه من حرية الفكر والنظر ،عن احلقيقة هو املقيد ضد احلرية
     (58) الدرس 

ألنه قرر الذهاب إىل املدينة وهو إن حرية البحث والنظر جمسدة يف شخصية " عدي ابن حامت " 
عندها الحظ عدة  .وأنه لن خيفى عليه أمره ،يف نيته إمهال عقله وفراسته ملعرفة شخص رسول اهلل
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والحظ عدي أيضا تواضع حجرة  ،مواقف من رسول اهلل منها وقوفه المرأة عجوز حيدثها طويال
نه رسول اهلل لعدي أ تتبثكلها دالئل أ  ،رسول اهلل وما فيها وسلوكه عليه الصالة والسالم مع عدي

 .فعال
وقال  ،ال يوجد من يأخذه فو اهلل ليوشكن أن يفيض فيهم املال حىتومما قاله رسول اهلل لعدي 

عدي وقد رأيت هذه حيث أنه يف عصر عمر ابن عبد العزيز مجع مال الزكاة وأمر من يوزعها على 
فأمر بشراء أرقاء هبذه األموال  ،فعاد عماله بقدر كبري من املال مل جيدوا من يستحقه ،احملتاجني

 .الفائضة وإعتاقها
أن تسري الظعينة أي املرأة من القادسية على بعريها حىت فو اهلل ليوشكن له رسول اهلل أيضا وقال 

وكلها أدلة على نبوة املصطفى  .يقول عدي لقد رأيت ذلك أيضا ،تزور هذا البيت ال ختاف إال اهلل
 .ملسو هيلع هللا ىلص

لكن هنا املصطفى يصف  ،وهناك من استنبط مما قاله رسول اهلل من جواز سفر املرأة لوحدها
 " ال حيل المرأة:حيث أنه يف موضع أخر قال .ة أمر أو عدمهواقع سيقع وال يتحدث عن مشروعي

 أن تسافر إال مع ذي حمرم "  تؤمن باهلل واليوم األخر 
  .وقد حسن إسالمه عقيدة وسلوكا رضي اهلل عنه ،انتهى لقاء عدي برسول اهلل بإعالن إسالمه

املشهد الثالث و األربعني 
 إىل الناس ملسو هيلع هللا ىلصبعوث رسول اهلل 

 مبادئ اإلسالملتعليمهم 
أرسل رسول اهلل عدد كبري من أصحابه لتعليم الناس مبادئ اإلسالم وخاصة إىل جنوب اجلزيرة 

 .العربية
وأرسل " علي رضي اهلل عنه " إىل جهة من جهات  ،مثال أرسل " خالد ابن الوليد إىل جنران

  .وكل يف جهة معينة وأرسل " أبا موسى األشعري " و " معاد ابن جبل " أيضا إىل اليمن ،اليمن
" يسرا :ودعهما ووصامها قائال ملسو هيلع هللا ىلصوورد يف الصحيح فيما اتفق عليه الشيخان أن رسول اهلل 

 ،" إنك ستأيت قوما من أهل الكتاب:وبشرا وال تنفرا وتطاوعا أي تعاونا " مث قال ملعاد ،وال تعسرا
فإن أطاعوا لك فأخربهم أن اهلل قد  ،فإذا جئتهم فادعوهم أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل

فأخربهم أن اهلل تعاىل قد فرض  ،فإن هم أطاعوا لك ،فرض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة
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واتق دعوة املظلوم فإنه  ،عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وإياك من كرائم أمواهلم
دع معاد وكان راكب الناقة ورسول اهلل حتت وخرج رسول اهلل يو  بينها وبني اهلل حجاب " ليس 

" يا معاد إنك :ملسو هيلع هللا ىلصوأصر على ذلك وملا ودعه وأراد العودة قال له رسول اهلل  ،الراحلة ميشي
فبكى  "ولعلك إن عدت أن متر مبسجدي هذا وقربي ،عسى أن ال تلقاين بعد عامي هذا أبدا

اليمن وجاءه نبأ وفاة رسول اهلل وهو ولبث معاد يف  ،ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا معاد هلذا الذي قاله رسول اهلل 
 .ملسو هيلع هللا ىلصفاجته رأسا إىل مثوى رسول اهلل  ،وملا عاد نفد ما قد أوصاه به رسول اهلل  .هناك

حتليل املشهد 
  :العرب والعضات 

إىل العامل  املشهد أن تعريف الناس باإلسالم وإبالغ رسالة اهلل سبحانه وتعاىل نفهم من هذا .1
وإذا مل يقع  .تعاىل بأعناق اجملموعة املسلمة اليت ترفع املسؤولية عن البقيةفرض كفائي أناطه اهلل 

ولتكن منكم أمة يدعون " :وجند هذا يف قوله تعاىل ،العدد الكايف لتبليغ رسالة اهلل فكل املسلمون أمث
أنه و ولتكن دليل على الواجب  " إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون

 ،لكن مع األسف هذا العصر اشتدت فيه حاجة الناس لإلسالم .ايففرض كفائي مع توفر العدد الك
واملسلمون متقاعسون عن أداء واجب التبليغ رغم أن أدوات التبليغ هي من أسهل ما يكون اليوم 

لكن  ،) والشيخ دعا إىل قناة فضائية مبختلف اللغات لتبليغ الناس دين اهلل تعاىل .عنها يف ما مضى
 تعاىل العفو والعافية (  ال من جميب نسأل اهلل

أن ال لعلك  ذيا معا" :وقال لهحديث اإلمام أمحد عن حديث رسول اهلل ملعاد وكيف أوصاه  .2
مجلة تدل على أن ولعلك إن عدت أن متر مبسجدي هذا وقربي"  ،تلقاين بعد عامي هذا أبدا

وهو  ،هنا دليل على أن املصطفى يريد أن نزوره ونسلم عليه ،من معاد أن يزور قربه رجاالرسول 
" وددت لو أين رأيت إخواين " وزيارة قرب رسول اهلل كان من شأن الصحابة :مشتاق إلينا بقوله

 .ملسو هيلع هللا ىلصوهذا هو منطق احلب لرسول اهلل  ،والسلف الصاحل
 ( 59) الدرس 

وقد يقال أن رسول اهلل بعث الرجال ومل  ،إن واجب الدعوة إىل اهلل خيص الذكور واإلناث .3
العلماء قالوا أن الفارق بني الذكورة واألنوثة يف جمال الدعوة ساقط االعتبار وهو  ،يكن معهم النساء
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االعتبار، أيضا وأيضا ما خيص العروبة والعجم ساقط   ،مع شروط البد منها،ما يسمى بتنقيح املناط
 .فارق الزمن ساقط عن االعتبار

نصحهما على التعاون و التطاوع  ملا بعث معاد وأبا موسى األشعري ملسو هيلع هللا ىلص أن الرسول  .4
فهمنا من هذا  أن النيب عليه الصالة والسالم علمنا أن الدعوة إىل اهلل  ،وما إىل ذلك مما ذكرناه

ت وإن استجابوا ننتقل إىل السلوك بدءا بأهم العبادا ،والدعوة أوال تكون إىل العقيدة ،تكون بتدريج
 ،ونالحظ بالنسبة لوفد تقيف منع عنهم التدريج يف تطبيق األحكام .وهكذاوهي الصالة فالزكاة 

الفرق بني احلالتني هو التايل أن وفد تقيف ظلوا يسألون و يستشكلون والرسول جييبهم إىل أن دخل 
أما عن  ،وماداموا كذلك عليهم أن يلتزموا مجيع أوامر اإلسالم  ،وأعلنوا اإلسالماإلسالم قلوهبم 

  .الذين حتدث عنهم ملعاد يقول أهنم أناس غري مسلمني تدعوهم بتدريج
املشهد الرابع و األربعني 

 ة الوداعحج 
مكث يف املدينة  ملسو هيلع هللا ىلصروى البخاري يف صحيحه من حديث جابر رضي اهلل عنه أن النيب 

فتسامع  ،حاج يف ذلك العام أنه ملسو هيلع هللا ىلصيف السنة العاشرة أعلن املصطفى  ،تسع سنني ومل حيج
كلهم يريدون أن يأمتوا برسول اهلل   ،فقدم املدينة خلق كثري ،الناس ذلك وأخربوا بعضهم بعضا

والكثري منهم يريد أن ينتهزها فرصة للقاء رسول اهلل جمليئهم من أماكن  ،يف حجه هذا ملسو هيلع هللا ىلص
يقول جابر  ،متجه إىل مكة ،دينة خبمس ليايل بقينا من ذي القعدةخرج رسول اهلل من امل .بعيدة

نظرت مبد بصري بني يدي رسول اهلل من فلما استوت به ناقته صلى اهلل عليه وسلم يف البيداء 
ونظرت إىل يساره  ،وعن ميني رسول اهلل نظرت فوجدت مد بصري من راكب وماش ،راكب وماش

 .ورسول اهلل بني ظهرانينا ينزل عليه القرءان ،فوجدت أيضا على مد بصري أناس وهكذا من خلفه
وهذا هو األفضل عند السادة الشافعية  ،أهل املدينة كلهم يرون أن رسول اهلل أهل باحلج مفردا

 .ى آخرون أن رسول اهلل متتعوير  ،ويرى غريهم أن رسول اهلل قارن احلج بالعمرة ،ومجاهري من الفقهاء
وملا وصل إىل باب بين شيبة وقف ودعا هبذا  ،دخل صلى اهلل عليه وسلم مكة من أعالها

وزد من عظمه ممن حجه و  ،تشريفا وتعظيما ومهابة وتكرميا" اللهم زد هذا البيت       :الدعاء
ومر رسول اهلل مبناسك حجه ويف كل مرة  ،مث دخل وتكرميا ومهابة وتعظيما وبرا "اعتمره تشريفا 

خطبته  اهلليف يوم عرفة ألقى رسول  .والذي يليه وهكذا ،يعلم الناس النسك الذي هم بصدده
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ألهنا   ،ومل جند من استطاع أن حيصي هذا العدد ،اجلامعة يف مجوع الناس الذين احتشدوا من حوله
 :ىل وأثىن عليه قالبعد أن محد اهلل تعا .كانت أعداد هائلة وكبرية جدا

  .أيها الناس امسعوا قويل فإين ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا هبذا املوقف أبدا "
يف بلدكم  ،يف شهركم هذا ،أيها الناس إن دماؤكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا

 .هذا
وإن أول دماء  ،ودماء اجلاهلية موضوع ،وإن كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدماي موضوع

وأول ربا أضع ربا " العباس ابن  ،وربا اجلاهلية موضوع ،أضع من دمائنا دم " ابن ربيعة ابن احلارث "
  عبد املطلب"

ولكنه وإن يطع فيما سوى  ،أبدا هأيها الناس إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذ
 .فاحذروه على دينكم ،ذلك فقد رضي به مما حتقرون من أعمالكم
يظل به الذين كفروا حيلونه عاما وحيرمونه عاما ليطئوا عدة أيها الناس إن النسيئة زيادة يف الكفر 

وإن الزمن قد استدار هبيئته يوم خلق اهلل  .وحيرموا ما أحل اهلل ،فيحلوا ما حرم اهلل ،ما حرم اهلل
 السموات واألرض 

حلجة وحمرم ورجب الذي بني مجادى السنة اثنا عشرة شهرا منها أربعة حرم ذو القعدة وذو ا
 .وشعبان

إن لكم  ،واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل ،بأمان اهللاتقوا اهلل يف النساء فإنكم إمنا أخذمتوهن 
فإن فعلن  ،لكم عليهن أن ال يطأن فرشكم أحد تكرهونه أي الدار .وهلن عليكم حقا ،عليهن حقا

فاعقلوا أيها الناس قويل وإين  .باملعروفورزقهن  ذلك فاضرهبن ضربا غري مربح وهلن عليكم كسوهتن
 .قد بلغت

 .لن تظلوا بعدي كتاب اهلل وسنة رسولهوإين قد تركت فيكم ما إن متسكتم به 
 .ما أقام فيكم كتاب اهلل تعاىل ،يا أيها الناس امسعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي

وإن جاءوا بذنب ال تريدون أن  ،مما تلبسونأطعموهم مما تأكلون واكسوهم  أرقاء كم أرقاء كم 
 .فبيعوا عباد اهلل وال تعذبوهم تغفروه 

فال حيل  ،وأن املسلمني إخوة ،و أعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلمأيها الناس امسعوا قويل 
 .فال تظلمن أنفسكمإلمرء من أخيه إال ما أعطاه من طيب نفس منه 
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 ،ال ترجعوا بعدي ظالال يضرب بعضكم رقاب بعضاللهم هل بلغت وستلقون ربكم ف.11
فأنتم  .أال ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض ممن يبلغه يكون أوعى من بعض ممن مسعه     

فابتسم رسول  .فصاح اجلميع نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحتتسألون عين فماذا تقولون ؟ 
" اللهم اشهد :وأخذ يشري بأصبعه إىل السماء وينكثها إىل األرض ويقول .اهلل وفاض وجهه سرورا
 .اللهم اشهد اللهم اشهد

مث ذهب إىل املزدلفة والناس معه وينادي السكينة  ،وبقي يف عرفة إىل أن غابت الشمس
لعقبة وبات باملزدلفة مث توجه إىل منا فرمى مجرة ا ،عندما وصل صلى املغرب والعشاء تأخريا ،السكيَنة

فنحر بيده الشريفة  ،مث انصرف إىل املكان الذي حنر فيه بدنه ،بسبع حصيات ويكرب مع كل حصاة
مث اجته رسول اهلل إىل مكة وصلى هنالك الظهر مث  ،ووكل علي بذبح بقية املائة ،ثالث وستني بدنا

وجاءهم املصطفى قائال  ،طاف بالبيت طواف اإلفاضة وأتى بين املطلب وهم ينزحون يسقون زمزم
فلوال أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت  " انزعوا بين عبد املطلب يعين انزحوا من ماء زمزم :هلم

 .يعين خاف املصطفى إذا نزح معهم الناس كلهم ويغالبوا بين عبد املطلب اليت جعلت هلممعكم " 
  .مناسكه عاد أدراجه إىل املدينة املنورة وبعد أن أهنى .فناولوه دلوا فشرب منه صلى اهلل عليه وسلم
حتليل املشهد 

 :حج ثالث حجات قبل هجرته إىل املدينة املنورة ملسو هيلع هللا ىلص يروي الرتمذي وابن ماجة أن النيب .1
الوافدين من شىت القبائل  يءجم أنه كان هناك من يأيت إىل املوسم والنيب ينتهز احلجة األوىل 

 .وتعرف عليهم ومن مجلة من جاء األوس واخلزرج ،ليسري بينهم داعيا إىل اهلل عز وجل
مث  ،حج رسول اهلل ــ مث عادوا إليه يف العام املوايل يف موسم احلج كانت بيعة العقبة األوىل كذلك

 .وهي احلجة الثالثة ،وفدوا إليه يف السنة الثالثة كانت بيعة العقبة الثانية
شر من هجرة املصطفى ايف العام الع عند مجهور العلماء أن احلج مل يوجب ومل يفرض إال

 ملسو هيلع هللا ىلصباحلوار الذي جرى بني رسول اهلل  ومن أهم األدلة على ذلك ما رواه الشيخان ملسو هيلع هللا ىلص
أمركم بأربع  ":ملسو هيلع هللا ىلصوقالوا لرسول اهلل مباذا تأمرنا يا رسول اهلل فقال هلم املصطفى  ووفد عبد القيس
ما ذكر    إيتاء الزكاة صوم رمضان"أمركم باإلميان باهلل عز وجل إقام الصالة   ،وأهناكم عن أربع

 .اء قبل العام العاشر من اهلجرةاحلج وهذا الوفد ج
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وملاذا أعلن يف  ،ملسو هيلع هللا ىلصماهو املعىن الكبري الذي ينبغي أن نقف عنده يف حج املصطفى  .2
بالفتح الناس أنه حاج إىل بيت اهلل احلرام ؟ النيب عليه الصالة والسالم أكرمه اهلل عز وجل آنذاك 

وعلم املصطفى من هذا الذي خاطبه ... " ." إذا جاء نصر اهلل والفتح:الذي عرب البارئ عنه بقوله
أن جيعل  ملسو هيلع هللا ىلصفأراد املصطفى  .وأنه يوشك أن يلحق إىل الرفيق األعلى ،اهلل به أن مهمته انتهت

 مثابة لعدة أمور  من حجه هذا
 .بعد ملسو هيلع هللا ىلصومل يتمتعوا من رؤية رسول اهلل  ،للقاء هؤالء الذين دخلوا اإلسالم حديثا أوال

 .تبدأ وتنتهي بعد أيام ،ملا فيها من تعقيد ،ضرورة تعلمهم مناسك احلج بطريقة عمليةثانيا  
اجة وهؤالء الذين دخلوا اإلسالم حديثا حب ،النيب عليه الصالة والسالم عما قريب سريحل ثالثا

إذا فينبغي أن يسمعوا منه كلمة جامعة يتبينون هبا اإلسالم الذي أن يستوعبوا كليات اإلسالم،
 .شرفهم اهلل عز وجل به عقيدة وسلوكا

اللقاء،وشاء أن يستخرج منهم شهادة أنه قد يف هذا ن يودعهم أ ملسو هيلع هللا ىلصأراد املصطفى رابعا
  .أدى األمانة اليت طلبت منه

   دراسة بنود الخطاب  
 .كان خياطب من أمامه واألجيال اآلتية يف أشخاصهم  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

أيها الناس إن دماؤكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم  بقوله وافتتح رسول اهلل خطابه 
وأعلمه  ،وكأن البارئ عز وجل كشف له عن سجاف الغيب .يف بلدكم هذا ،يف شهركم هذا ،هذا

الذي ستقع فيه أمته بعد اهلداية إىل اإلسالم إمنا يتمثل يف اهلرج  ربنا سبحانه وتعاىل أن االحنراف
وهلذا افتتح  .ويف القتل الذي سيستحر بني املسلمني أنفسهم ،ويف الفنت اليت ستشتد الذي سيكون

أيها الناس امسعوا قويل و  وختم به خطابه أيضا بقوله  ،رسول اهلل خطابه هبذا األمر اخلطري جدا
فال حيل إلمرء من أخيه إال ما أعطاه  ،وأن املسلمني إخوة ،أعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم
 .من طيب نفس منه فال تظلمن أنفسكم

 ( 60) الدرس  
ودماء اجلاهلية  ،وإن كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدماي موضوعالبند الثاين هو  .1

وأول  ،وربا اجلاهلية موضوع ،وإن أول دماء أضع من دمائنا دم " ابن ربيعة ابن احلارث " ،موضوع
وكلها أمور  ،وقد عطف العام على اخلاص وهو الربا خلطورتهربا أضع ربا " العباس ابن عبد املطلب" 
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لكي ال يقول قائل عندما ينبش هذا والرسول قال هذا  ،نتنا حتت قدميه أصبحت رجسا ودفينا
أسكته وأغلق عليه هذا الباب  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ،الدفني من االهتمام بالقومية والعرق أنه يتقدم صعدا

والقومية انتماء نعتز به دون أن يبعدنا عن حمبة األخر  .حتت قدماي موضوعبتعبري رسول اهلل 
  .والعقيدة شيء والقومية شيء آخر .واحرتام انتمائه

النيب أعلن أن الزمن قد استدار يف ذلك العام والشهر كما لو كان يوم خلق اهلل تعاىل  .2
حيث إذا  ،حيث كان من عادة العرب يف اجلاهلية التالعب باألشهر احلرم ،السموات واألرض

يتفقوا على  ،ر شهر حرمواملشكلة أن الشه ،احتدم اجلدال بني قبيلتني وحتول إىل خصام وحرب
وال جيوز بعد هذا التالعب باألشهر بالزيادة أو  ،تأخري ذلك الشهر ومسى اهلل هذا العمل بالنسيئة

  .نقصان
وهذا ألمهية موضوع املرأة والرسول يتحدث  ،أوصى رسول اهلل خريا بالنساء كما جاء يف البند .3

هلذا الرسول أراد  ،اجلاهلية كانت مهدرة احلقوقوهو أن املرأة يف ،ولذلك سبب ،عن كليات اإلسالم
والشريعة  .وأكرمهم عند اهلل أتقاهم .أن يبني لناس أن الرجل واملرأة متساوون يف احلقوق والواجبات

 .اإلسالمية هي اليت كرمت املرأة وجعلت هلا مكانة
 (61) الدرس 

 ملسو هيلع هللا ىلصمها كتاب اهلل القرءان وسنة املصطفى  وضع الرسول الناس مجيعا أمام مصدرين اثنني .4
متسكوا فإن هم  .وإين قد تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تظلوا بعدي كتاب اهلل وسنة رسولهبقوله 

احلكم الذي ينبغي أن يلجأ إليه  .الدنيا واآلخرةهبذين املصدرين ضمن اهلل تعاىل هلم سعادة 
وفهم نصوص القرءان  ،املسلمون يف كل وقت هو الصادر من كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله

إن مل  ،أي علم أصول الفقهوالسنة يرجع إىل ضرورة فهم قواعد اللغة العربية وقواعد تفسري النصوص 
واالستقامة والصدق مع اهلل تتوفر لدينا هذه امللكة نرجع إىل األئمة الذين شهدت هلم األمة بالعلم 

وهناك أناس ال يبتغون من كتاب اهلل  .ى رأسهم األئمة األربعةلوع ،واإلخالص لدين اهلل عز وجل
رقية وإرشاد وتوجيه وآخرون حتت اسم التصوف والط ،وسنة رسوله مرجعا حتت اسم العوملة والتحضر

حتت  فإن أي شرود عن كتاب اهلل وسنة رسوله ،وهم األخطراملريدين واملريدات إىل سبحانه وتعاىل 
  .أي اسم دليل الكذب على اهلل وعدم اإلخالص له
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بالنسبة لطاعة احلاكم فقهاؤنا سألوا هل جيوز اخلروج على احلاكم الفاسق أي املرتكب  .5
ينقل اإلمام النووي يف شرحه على صحيح مسلم باإلمجاع على أنه  كفره ؟املوبقات مع عدم إعالن  

 ،وحنذره من ارتكاب املوبقات باحلكمة ،وعلينا أن نأمره بطاعة اهلل وننهاه .ال جيوز اخلروج عليه
من املعصية اليت نريد أن خنلص  ر  لكن اخلروج عليه ال ألن ذلك يسبب فتنة بش    ،ونكرر ذلك
و"العز ابن عبد .فإن ما قاله مرفوض ،من جاء خبالف ما قاله النووي وهي اإلمجاعو  .اجملتمع منها

 .أيضا ذكر ذلكالسالم" يف كتابه " قواعد األحكام " 
هناك من يسأل عن احلاكم الظامل قائال أال يكون ظلمه سببا مبيحا للخروج عليه ؟ أجاب 
املصطفى صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك يف احلديث الذي يرويه عبد اهلل ابن عمر " فيما اتفق عليه 

أي ستكون بعدي أثرة وستكون أمور تنكروهنا ")أدركنا ذلك " :قال ملسو هيلع هللا ىلص الشيخان أن النيب 
"أعطوهم ما عليكم وسلوا اهلل :؟ قالفسأل ابن عمر فكيف نصنع عهد لكم هبا (  معاصي ال

لكن خضوعك هلذا الظلم  ،ملاذا ؟ ألن ظلم ويل األمر يسجل عليه معصيةسبحانه وتعاىل ما لكم " 
وحديث أخر يرويه مسلم وغريه  .بالعكس إذا صربت يثيبك اهلل عز وجل ،ال يسجل عليك معصية

 ،" سيكون بعدي أمراء تعرفون منهم وتنكرون :قال ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث حذيفة ابن اليمام أن النيب 
وال يهتدون  ،ال يستنون بسنيت ،وسيكون فيكم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جسمان إنس

وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن " تسمع     :" فقال له حذيفة ماذا نصنع إذا أدركنا دلك ؟ قالهبداييت
 :ويف رواية زيادة على ذلك أخذ مالك "

ويف  ،يف حالة أمر احلاكم ملعصية ال يطاع "" إال أن ترو كفرا بواحا لكم عليه من اهلل سلطان 
 .نفس الوقت ال خترج عليه مادام مسلما وال متلك حجة واضحة عن خروجه من دائرة اإلسالم

يسمع شهادة احلاضرين للخطبة أنه قد بلغ ما أمر به من  أراد املصطفى من خطبته تلك أن .6
" وإنكم ستسألون عين فماذا أنتم :لذلك نظر إليهم قائالويرحل إىل ربه هبذه الشهادة  ،رب العاملني

ونصحت وأديت الرسالة وأديت األمانة ونصحت  "نشهد أنك قد بلغتقائلون ؟ " فصاحوا مجيعا 
  وشع نور من وجهه ورفع إصبعه إىل األعلى ملسو هيلع هللا ىلصهنا ظهرت الفرحة يف عيين رسول اهلل  "  األمة 

وأكيد أن هذه اللحظة من  ." اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد:وأخذ ينكثها إىل األسفل يقول
وشهادة  املؤلفة  اآلالفحلظة مسع فيها شهادة  ملسو هيلع هللا ىلصأمجل اللحظات اليت مر هبا حبيبنا حممد 

 اليت بعث هبا إىل الناس. يوم القيامة أنه قد أدى املهمة واليت سيمضون هبا إىل رهبماألجيال كلها 
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املشهد اخلامس و األربعني 

 وحلاقه بالرفيق األعلى ملسو هيلع هللا ىلصشكوى رسول اهلل 
 ( 62)الدرس 

 بعث " أسامة ابن زيد " إلى البلق اء  
جملرد أن استقر يف املدينة املنورة  ،من حجة الوداع إىل املدينة املنورة ملسو هيلع هللا ىلصعندما عاد رسول اهلل 

ملا أرسل  ،أمر املسلمني لتهيؤ لغزو الروم إىل املكان الذي قتل فيه "زيد ابن حارثة " رضي اهلل عنه
يف منطقة الكرك  " قتل آنذاك "زيد ابن حارثة ،ومل يكن النيب معهم ،جيشا إىل مؤتة  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

يافعا واجليش الذي جهزه النيب جعله بقيادة" أسامة ابن زيد ابن حارثة  " وكان شابا  .باألردن اآلن
املنافقون ما إن مسعوا هبذا  .ملسو هيلع هللا ىلص وكان هذا مع بدأ شكوى رسول اهلل ،بني مثانية عشرة والعشرين

شاب حدث  ":ريون القالئل ويقولونثحىت أخذوا ي ،اجليش الذي أمر رسول اهلل عليه هذا الشاب
هبذا الذي يقوله املنافقون يف اجملالس هنا  ملسو هيلع هللا ىلصيؤمره على جلة األنصار واملهاجرين " مسع النيب 

فخرج رسول اهلل إىل الناس وقد عصب رأسه وكان بدأ مرضه الذي تويف فيه صداعا شديدا  ،وهناك 
" إن تطعنوا يف إمارة " أسامة ابن زيد " فقد طعنتم يف  :صعد املنرب ومحد اهلل وأثىن عليه  ،يف رأسه

وامي اهلل  ،ألن كان من أحب الناس إيلإمارة أبيه من قبله وامي اهلل إن كان ال خليقا هبا زيد وامي اهلل 
  " من صاحليكم  فأصيكم به فإنه ،من بعده كان من أحبهم إيل    إن وامي اهلل  ،إن هذا هلا ال خليق

جتهز الناس وأوعب سيدنا أسامة اجليش وخرج إىل حوايل فرسخ خارج  .اهلل إىل بيتهفعاد رسول 
فرأى أسامة أن يتأخروا  ملسو هيلع هللا ىلصولكن الصحابة مسعوا مبرض رسول اهلل  ،املدينة أي مخسة كيلومرت

 يف هذه األثناء اشتد الوجع برسول اهلل ،ملسو هيلع هللا ىلصإىل أن يطمئنوا إىل شفاء رسول اهلل  وينتظروا
يروي اإلمام أمحد وابن إسحاق  .مث حتول إىل محى ،الذي بدأ بصداع برأسه وتفاقم املرض  ملسو هيلع هللا ىلص

بعثين " :قال ملسو هيلع هللا ىلص وابن ماجة عن أبو مويهبة  وهو من خدم رسول اهلل وابن سعد وأبو داوود  
قد أمرت أن أستغفر ألهل البقيع أي  يا أبا مويهبة  ":رسول اهلل من جوف الليل أي نادين فقال يل

فلما وقفنا على  ،فانطلقت معه"  وجل أن أخرج و أدعوا ألهل البقيع فانطلق معيأمرين اهلل عز 
أقبلت  ،ليهنأ ما أصبحت فيما أصبح الناس فيهالسالم عليكم يا أهل املقابر  ":أهل البقيع قال

يقول أبو مويهبة مث أقبل " واآلخرة شر من األوىل ،يتبع أخرها أوالها ،الفنت مثل قطع الليل املظلم
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واجلنة فخريت بني ذلك وبني لقاء ريب  ،إين قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا واخللد فيها ":فقال إيل
ال واهلل يا أبا مويهبة  ":" قال فاخرت مفاتيح الدنيا وختلد فيها مث اجلنةبأيب وأمي أنت  ":فقلت له" 

  " وجعه واشتد  فعاد إىل داره ،مث استغفر ألهل البقيع "قد اخرتت لقاء ريب واجلنة
وددت لو أين رأيت  ":" أن النيب خرج وسلم على أهل البقيع وقال:موطئهاإلمام مالك يروي يف 

 .وهذا كان قبل األخر " ...إىل آخر احلديث.قال بل أنتم أصحايبألسنا إخوانك ؟  :إخواننا ؟ قالوا
استقبلته وهي ملا رجع من البقيع  ملسو هيلع هللا ىلص أنه  "عن مرض رسول اهلل روت عائشة رضي اهلل عنها

 ،بل أنا يا عائشة وآ رأساه ملسو هيلع هللا ىلصفقال هلا رسول اهلل  ،تشكوا من وجع يف رأسها ،تقول وآآآ رأساه
 .كانت تنتابه بني احلني واألخر  ،مث اشتد عليه الوجع وحتول وجع الرأس إىل محى شديدة 

جرته ان بدأ وجعه صلى اهلل عليه وسلم يف أواخر شهر صفر من السنة احلادية عشرة من هك
 ،وقد صح أن السيدة عائشة رضي اهلل عنها كانت ترقيه مبعودات من القرءان ،صلى اهلل عليه وسلم

 ملسو هيلع هللا ىلصروى ذلك البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا أخربته أن رسول اهلل 
أي يفتح كفيه ويقرأ وينفخ فيهما بدون ريق مث مسح  ،كان إذا اشتكى نفث على نفسه باملعودات

تقول السيدة عائشة وملا اشتد به املرض أخذت أرقيه مبا كان يرقي به نفسه من  .جسمه بكفيه
وشعرت  .دهاملعودتني وآيات أخرى حيث كنت أفتح يديه وأقرأ مث أنفخ فيهما وأمسح هبما جس

من فخرج  ،ووافقن على ذلك ،نساؤه أنه صلى اهلل عليه وسلم كان يفضل أن ميرض ببيت عائشة
وقد اشتد به املرض إىل  و " علي رضي اهلل عنهما "متكئا على " الفضل ابن عباس " عند ميمونة 

فأحب املصطفى أن خيرج إليهم  ،وهناك اشتد القلق بأصحاب رسول اهلل .بيت السيدة عائشة
" أهريقوا علي من سبع قرب :فقال لنسائه ،لكن احلمى شديدة كانت ،ويلقاهم وحيدثهم ويطمئنهم

وتقول عائشة أجلسناه يف  .مل حتلل أوكيتهن لعلي أعهد إىل الناس ) أي أخرج إليهم ألكلمهم (
 .خمضب أي وعاء كبري وأخذن يرقن عليه من هذا املاء من سبع قرب إىل أن أشار عليهن أي يكفي

" عبد :معصبا رأسه وجلس على املنرب ومحد اهلل مث أثىن عليه مث قال إىل الناس ملسو هيلع هللا ىلصمث خرج النيب 
  فبكى أبا بكر رضي اهلل عنه فاختار ما عنده " ،ؤتيه زهرة الدنيا وبني ما عندهخريه اهلل بني أن ي

" على :الصالة والسالمفقال عليه " فديناك بآبائنا وأمهاتنا" :وناداه قائال ،علم ما يقصده رسول اهلل
أيها الناس إن أمن الناس علي  يف ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذا خليال  ،رسلك يا أبا بكر

ولكن أخوة اإلسالم ال تبقني يف املسجد خوخة إال خوخة أيب بكر )أي  ،الختذت أبا بكر خليال
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وإين واهلل ما أخاف أن تشركوا الباب ( وإين فرط لكم )أي أسبقكم ألستقبلكم ( وأنا شهيد عليكم 
واشتد عليه  ،مث عاد رسول اهلل إىل بيته  "  ى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيهولكين أخش ،من بعدي

 ملسو هيلع هللا ىلص" قال يل رسول اهلل :روت عائشة رضي اهلل عنها قالت .الوجع واشتدت احلمى مع الصداع
ويأىب اهلل  ،ويقول قائل أنا أوىل ادعي يل أباك وأخاك حىت أكتب كتابا فإين أخاف أن يتمىن متمن

 واملؤمنون إال أبا بكر"
املرض قال لرجال كانوا يف  ملسو هيلع هللا ىلص" ملا اشتد برسول اهلل :وروى ابن عباس رضي اهلل عنه قال

" إن رسول :كتابا ال تظلوا بعده " فقال بعضهم وهم جلوس عند رسول اهلل  البيت هلموا أكتب لكم
 ،فاختلف أهل البيت واختصموا  ،القرءان وحسبنا كتاب اهللقد غلبه الوجع وعندكم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

وملا كثر اللغط قال هلم  ،بعضهم يقول ال بل كلفنا أن نكتب كتابا وأخر يقول ال نكلفه شططا
 .رسول اهلل قوموا

" مروا أبا بكر فليصلي :ومل يعد رسول اهلل يطيق اخلروج إىل الصالة فقال لعائشة رضي اهلل عنها
فقالت يا رسول اهلل إن أيب رجل أسيف أي رقيق القلب وإنه إذا قام مقامك مل يكد  بالناس "

" إنكن صواحبات يوسف أقول مروا أبا بكر :يسمع الناس من بكائه " فقال عليه الصالة والسالم
وخرج رسول اهلل خالل  .وكان أبا بكر مند ذلك الوقت هو يصلي إماما بالناس"  فليصلي بالناس

لكن النيب  ،فاستأخر أبا بكر أي أراد التأخر ،فوجد أبا بكر يصلي ،مرة وقد شعر خبفة تلك الفرتة
، وكان أبا بكر فصلى رسول اهلل جالسا إىل جانب أبا بكر ،أشار إليه أن ابق يف مكانك ملسو هيلع هللا ىلص

ولكن  ،واستبشر الناس خريا خبروجه ذاك .بصالة أبا بكريصلي لصالة رسول اهلل والناس يصلون 
دخل  .إىل املسجد يصلي مع الناس ملسو هيلع هللا ىلصوكانت هذه أخر مرة خيرج فيها  ،الربحاء اشتدت عليه

جسد رسول اهلل وإذا به  فمسا" عبد اهلل ابن مسعود " على رسول اهلل يعوده يف تلك الفرتة سيدنا 
 أوعك  " أجل إين:؟ فقال عليه الصالة والسالميلتهب فقال يا رسول اهلل إنك لتوعك وعكا شديدا 

" أجل      :ملسو هيلع هللا ىلص" ذلك ألن لك أجرين ؟" فقال رسول اهلل :كما يوعك رجالن منكم " فقلت
 أي" ما من مسلم يصيبه أدى من مرض فما سواه إال حط اهلل به سيئاته كما حتط الشجرة أوراقها 

 . اآلالم كفارة لسيئات
مخيصة عنه مث يعيدها إيه وكان عليه الصالة والسالم أثناء برحائه والشدة اليت تنتابه يلقي 

  .يشري أن ال نفعل مثلهم" لعنة اهلل على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد " :ويقول
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 .قرار اختذه اهلل تعاىل على كل حي" إنك ميت وإهنم ميتون " :قال له اهلل تعاىل :ساعة وفاته
الثاين عشر من ربيع األول على الناس يف املسجد وهم يصلون الفجر  االثننيدخل فجر يوم 

ويطل رسول اهلل من  ،وإذا بالسرت الذي بني بيت السيدة عائشة واملسجد يرتفع ،ويؤمهم أبا بكر
ورأوه املصلني وفرحوا لرؤيته ظنوا  ،خالل تلك النافدة على املصلني وقد امتأل هبم املسجد يضحك

 ،مث أرخى السرت ،أشار إليهم أي تابعوا صالتكملكنه صلى اهلل عليه وسلم  ،أنه قد نشط من عقال
وجعلت تتغشاه  ،وأسندت عائشة رأسه إىل صدرها ،فاضطجع إىل حجر عائشة ملسو هيلع هللا ىلصعاد رسول 

 ملسو هيلع هللا ىلصفجعل رسول اهلل  ،وكان بني يدي وعاء به ماء بارد ":وتقول السيدة عائشة .سكرة املوت
" وكانت فاطمة إىل إن للموت سكرات يدخل يده يف املاء وميسح وجهه ويقول " ال إله إال اهلل 

" ليس على أبوك كرب :" وا كربا أباه " فقال هلا عليه الصالة والسالم:جنبه تسمع كالمه فقالت
دخل علي بعد اليوم " وتقول السيدة عائشة أن اهلل تعاىل مجع يف ذلك الوقت بني ريقي وريقه حيث 

فقلت  ،" عبد الرمحان" أخوها وبيده سواك وأنا مسندة رأسه إىل صدري فنظرته ينظر إليه أي السواك
فلينته فأمره يف فمه  ،فقلت ألينه لك فأشار نعم  ،أخده لك فأشار برأسه نعم فكان قاس عليه

" مث نصب إن للموت سكرات ويقول " ال إله إال اهلل وجعل يدخل يده باملاء وميسح وجهه  ملسو هيلع هللا ىلص
وانتشر  .ملسو هيلع هللا ىلصيده إىل األعلى يقول اللهم بالرفيق األعلى اللهم بالرفيق األعلى حىت قبض وتويف  

وأبا بكر كان يف ضاحية املدينة  .بعدما ظنوا أنه قد حتسن عندما أطل عليهم ،خرب وفاته يف الناس
حدا حىت وصل إىل ومل يكلم أودخل بيت عائشة رضي اهلل عنها  ،فأقبل على عجل بعد مساعه اخلرب

" :فكشف عن وجهه الثوب مث أكب عليه فقبله وبكى مث قال وكان مغشا بثوب ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
بأيب أنت وأمي ال جيمع اهلل عليك موتتني أما املوت اليت كتبت عليك فقد انتهى " مث خرج رضي 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عنه وإذا بعمر ابن اخلطاب قد أخذه احلماسة وخيطب وينهى الناس أن يقولوا أن حممد 
 .ملنافقنيوتتطهر من ا ،وأخذ يؤكد عليهم أنه لن ميوت حىت جيتث النفاق من املدينة املنورة ،قد مات

 ،لكن ال يريد أن يصمت فرتكه وتنحى جانبا وبدأ يتكلم ،لكن أبا بكر أشار إىل عمر أن يصمت
" أيها الناس من كان منكم يعبد حممد فإن حممد :واجته الناس إىل أبا بكر رضي اهلل عنه فقال لناس

" َوَما حم َم ٌد ِإال  َرس وٌل َقد  َخَلت  :ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حيٌّ ال ميوت مث تال قوله تعاىل ،قد مات
َوَمن يَنَقِلب  َعَلىَٰ َعِقبَـي ِه فـََلن َيض ر  الل َه  ۚ  أَفَِإن م اَت َأو  ق ِتَل انَقَلب ت م  َعَلىَٰ أَع َقاِبك م   ۚ  ِمن قـَب ِلِه الرُّس ل  
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زِي الل ه  الش اِكرِيَن"  ۚ  َشي ًئا  ت هذه اآلية حىت علمت أن رسول اهلل يقول عمر فما هو أن مسعَوَسَيج 
 .قد مات فعقرت أي وقعت على األرض

قضى  ،عاش ثالثة وستني عاما من العمر ملسو هيلع هللا ىلص أمجع الرواة وأهل العلم مجيعا على أن النيب
أعوام يف املدينة ثالثة عشرة عاما يف مكة وعشرة  ،أربعني منها قبل البعثة وثالثة وعشرين بعدها

 .املنورة
أنه ما ترك أبيضا أو أصفر أي ما ترك   صح فيما يرويه البخاري وغريه ملسو هيلع هللا ىلصتويف   وعندما 

  .إال بغلته البيضاء وسالحا وأرضا جعلها إلبن السبيل صدقة ،دينارا وال درمها وال عبدا وال أمة
 
  

حتليل املشهد 
 ،إنه املوت ،لنقف إىل هذا الذي حتدى اهلل به عباده وجعله مظهر عبودية اإلنسان هلل أي كان

هذا القرار " إنك ميت وإهنم ميتون " :لنتأمل إىل خطاب اهلل تعاىل ملن هو أحب اخللق يقول له
" قل إن املوت الذي تفرون منه فإنه ملقيكم " :إنه قرار عام وقوله ،الذي قضى اهلل به عز وجل

نما تكونوا يدرككم املوت " أي:وقوله يوم القيامة "كل نفس ذائقة املوت وإمنا توفون أجوركم  ":وقوله
وليخرتع ما يشاء من املخرتعات لن  ،مهما وصل اإلنسان وأين وصل ولو كنتم يف بروج مشيدة "

  .هذا ما حتدى اهلل به عباده ،خيرج بذلك من أقطار دله وعبوديته هلل تعاىل
  .إن أكرب مصيبة كانت للعامل كله هي وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

عندما بدأ مرضه الذي تويف فيه رأسا نصب ذلك اجليش الذي نصب فيه  ملسو هيلع هللا ىلصإن النيب  .1
وكان أسامة  .وأمره أن يذهب إىل كرك حيث قتل والده " زيد ابن حارثة " ،"أسامة ابن زيد "أمريا

إال أن  ،شابا نعم هناك من هو أكرب منه ورمبا أقدر منه يف فنون اللياقة واحلروب وما إىل ذلك
الرسول مل يبايل بالسن وإمنا نظر إىل احلكمة اليت اقتضت أن ينصب سيدنا "أسامة ابن زيد " دل 

وإمنا يتفاضل  ،وال رتبذلك على أنه ال مفاضلة يف حكم اإلسالم ال بسن وال بلياقة وال بشهرة 
 .وبإتقان املهمة اليت وكلت إليه ،الناس بعضهم مع بعض بالعمل الصاحل

كان يرقي نفسه باملعودتني وبعض السور األخرى   ملسو هيلع هللا ىلصائشة قالت أن رسول اهلل السيدة ع .2
 ،أفعل له كذلك بيديه الشريفتني ملسو هيلع هللا ىلصوتقول يف مرضه  ،على يديه وميسح هبما وجهه ثمث ينف
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وليست بطالسم  .وهي اليت تكون بكتاب اهلل سبحانه وتعاىل ،دل ذلك على أن الرقية مشروعة
" أعرضوا علي رقاكم " لكي جييز أو يبطل الرقية :وكلمات خنرتعها ونبتدعها وكان رسول اهلل يقول

وقد كانت هناك سرية لدغ زعيمهم فسألوا أليس فيكم من يرقي ؟ قالوا نعم فرقاه  .اليت تعرض عليه
 .تلك الرقية هلل فأجاز هلم وملا وصلوا سألوا رسول ا ،فأعطوا هلم قطيع من الغنم ،بسورة الفاحتة

 .والرسول يفعل كذلك نفس الشيء عند الذهاب إىل النوم
 (63) الدرس 

أقبل إىل  وتروي السيدة عائشة أنه كان إذا اشتكى منا أحد شيء أي مرض أو حنو ذلك   
" أذهب البأس رب الناس وأشف أنت :بيمينه أي مكان األمل وقالفمسحه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

   "الشايف ال شفاء إال شفاؤك 
مجهور الفقهاء ومنهم الشافعية ذهبوا إىل أن ال مانع من أخذ أجرة من الرقية وأخذوا ذلك من 

 ...حديث السرية اليت مرت بقيلة لدغ زعيمها
 السحررقى نفسه من  ملسو هيلع هللا ىلصوعن موضوع السحر أنه ورد يف صحيح البخاري ومسلم أن النيب 

شكا إىل السيدة  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  اهلل وخالصة حديث سحر رسول .فعفاه اهلل من عقابيل السحر
فدعا مث دعا فدعا فأوحى اهلل عز وجل إليه أن يذهب إىل بئر ذروان وأن  عائشة وضعا يف جسده

ينزح ماءه أي يدفنها وعلم أن رجال امسه " لبيد ابن األعصم "أنه أخذ مشطا ومشاطة أي شعرات 
فأنبأ  ،يعقد على أسنان هذا املشط ويتلوا ما يشاء من وسائل سحره وألقى ذلك يف بئر ذروان وأخذ

وأوحى اهلل إىل رسوله أن يرقى نفسه باملعوذتني فعفاه اهلل تعاىل من عقابيل ذلك  .اهلل رسوله بذلك
كمة وح ،وهذا مظهر من مظاهر عصمة اهلل تعاىل لرسوله .فأمر رسوله بسد ذلك البئر ،السحر

وشكوى رسول اهلل منه من أجل أن يتساءل  ،البارئ عز وجل أن يقدم هذا الرجل على هذا الفعل
وأنه مل يتأثر اهلل عز وجل من خالل احلادثة عصمة رسول اهلل  تبثوأ ،فيستبني األمر فيأتيه الوحي

وأن ما روته السيدة عائشة ال يلحق أي نقيصة برسول  ،ويقيننا أن احلديث صحيح .هبذا السحر
وإطالع رسول اهلل هبذا األمر دليل واضح  .وهذا الذي انتاب جسده ليس له تأثري بالوحي أبدا،اهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلصعلى محاية البارئ برسوله 
  .السحر مثل أي ضرر أخر ال يعمل عمله إال بإذن اهلل تعاىل وهذه هي حقيقة السحر
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أمور أبرزت أن أبا بكر ميتاز بفضل مل يؤته كثري من  ةصية أبا بكر مررنا بعدفيما يتعلق بشخ .3
محد اهلل  ،ليطمئن الناس على حاله ،الصحابة أول هذه الدالئل أنه ملا خرج رسول اله معصبا رأسه

" عبد خريه اهلل بني أن خيتار زهرة الدنيا وما عنده فاختار ما عنده " فصاح أبا :وأثىن عليه مث قال
وقال عنه رسول اهلل إن من أمن الناس علي يف ماله ونفسه أبا بكر ولو  .بكر فديناك بآبائنا وأمهاتنا

وما رواه مسلم وغريه عن السيدة عائشة أن رسول اهلل طلب  .اختذت خليال الختذت أبا بكر خليال
 واملؤمنون إال أبا ويأىب اهلل ،" فإين أخاف أن يتمىن متمن ويقول قائل أنا أوىل:وقال أباها وآخرين 

" مروا أبا بكر فليصلي :ودليل الثالث ملا قال ،كلها دالئل على املزية اليت ميتاز هبا أبا بكر   بكر"
وهذه الدالئل هي اليت استند عليها أصحاب رسول اهلل رضوان اهلل عليهم يف سقيفة بين  بالناس "

وهذا ال يغظ عن مزايا  .ملسو هيلع هللا ىلصواختيارهم أبا بكر خليفة لرسول اهلل  ،ساعده عند وفاة رسول اهلل
 .بقية الصحابة وخاصة سيدنا علي رضي اهلل عنه وغريه

" لعنة اهلل على :":أينا رسول اهلل يقول أثناء مرضهر حيث النهي عن اختاذ القبور مساجد  .4
  :أحكام من هذا الكالم وهياستنبط العلماء عدة اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد "

ـ ال عدم اختاذ القبور مساجد ـ إذا كانت األرض موقوفة مقربة فال جيوز استعماهلا لشيء أخر 
 .جيوز دفن أي كان يف املسجد مهما كانت مكانته

رفع رسول اهلل السرت بني حجرته  ،إن الصحابة صباح يوم االثنني أثناء صالهتم الفجر .5
 ملسو هيلع هللا ىلصووقعت أعني الصحابة على وجه رسول اهلل  ،املصلني يبتسمواملسجد وأطل على مجوع 

 .لكن تبني أن األمر ليس كذلك ،وظنوا أن رسول اهلل قد شفي من مرضه ،وكادوا يفتنون يف صالهتم
فأراد أن يتخذ لنفسه زاد خيفف عنه سكرات  ،وعلم رسول اهلل أنه راحل إىل ربه أعلمه اهلل تعاىل

نفهم من  .وهي أخر لوحة رحل هبا إىل ربه ،وهو منظر الصحابة وهم يصلون خلف أبا بكر ،املوت
وهي اليت توفقنا إىل  ،وهي اليت تتكفل مبحو ذنوبنا ،هذا أمهية الصالة واليت هي دعامة الدين وعماده

وهي ،هوهي مظهر عبودية اإلنسان لرب ،وهي اليت ترقق قلوبنا ،األمر باملعروف والنهي  عن املنكر
  .غذاء العبودية

6.  
 (64) الدرس 

املشهد السادس و األربعني 
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 وفضل زيارة مسجده وقربه ملسو هيلع هللا ىلصيف بعض صفاته   
عباءة أو عمامة لرأس وهذا هو بنها كفن يف ثالثة أثواب ليس   ملسو هيلع هللا ىلصبعد وفاة رسول اهلل 

أول من  ،دخل الناس إليه مجاعات بعد مجاعة لصالة عليه دون إمام ،وبعد أن غسل وكفناملسنون 
يف املكان  ملسو هيلع هللا ىلص ودفن ،مث بنوا هاشم مث املهاجرون مث األنصار ملسو هيلع هللا ىلصدخل العباس عم النيب 

تويف الرسول وعمره ثالث وستون عاما  .الذي تويف فيه أي حجرة عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها
وله  ،ورزق ثالث أوالد ذكور وهم القاسم وعبد اهلل وإبراهيم وكلهم رحلوا صغار ،عن تسع نساء

حيث أن رقية وكلثوم زوجتا سيدنا عثمان وملا توفيت الثانية أربع بنات زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم 
 .وهذا ملقام سيدنا عثمان عند رسول اهلل ،قال له رسول اهلل واهلل لو كانت عندنا الثالثة لزوجناكاها

 :وهي قولهوقد خلص لنا سيدنا علي مشائل النيب عليه الصالة والسالم 
وكان أحسنهم  ،وكان أجود ما يكون يف شهر رمضان ،" كان صلى اهلل عليه وسلم أجود الناس

 ،ال يغضب لنفسه ،وأشدهم هلل خشية ،وأحسنهم عشرة ،وأطيبهم رحيا ،وألينهم كفا ،خلقا وخ ل قا
فال يقوم عندئذ لغضبه شيء حىت ينتصر  ،وإمنا يغضب إذا انتهكت حرمات اهلل ،وال ينتقم هلا

 ،وخيفض جناحه للضعفة ،يقضي حاجة أهله ،وكان أكثر الناس تواضعا ،وكان خلقه القرءان ،للحق
وال  وال يأكل متكئا  ،إن اشتهاه أكله وإال تركه ،وما عاب طعام قط ،وكان من أشد الناس حياء

وكان يأيت الشهر والشهران ال  ،) اليقطني ( ويعجبه الدباء وكان حيب احللواء والعسل  ،على خوان
ويرقع  ،وكان خيصف النعل ،وكان يأكل اهلدية وال يأكل الصدقة ،يوقد يف بيته النار لطعام

 ،كان فراشه من أدم أي جلد حشوه ليف  ،وجييب من دعاه من غين أو فقري ،ويعود املريض،الثوب
 ،فأىب أن يأخذها ،وقد أعطاه اهلل مفاتيح خزائن األرض كلها ،وكان متقلاًل من أمتعة الدنيا كلها

وكان ميزح وال يقول إال  ،جل ضحكه تبسم ،وكان كثري الذكر دائم الفكر ،واختار اآلخرة عليها
بت يف الصحيح عن أنس ابن ثو  .وكان يتألف أصحابه ويكرم كرمي كل قوم ويوليه أمورهم ،حقا

" ما مسست ديباجا وال حريرا ألني من كف :اهلل أنه قال مالك رضي اهلل عنه وهو خادم رسول
عشر  ملسو هيلع هللا ىلصولقد خدمت رسول اهلل  ،وال مشمت رائحة قط أطيب من رائحته ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

كان   ،سنني فما قال يل قط أف وال قال يل شيء فعلته ملا فعلته وال لشيء مل أفعله أال فعلت كذا
 "يكثر من قوله قضاء اهلل خري قضاء اهلل خري 
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وعلينا حنن أن ختذ من هذه الصفات اليت نتذكرها ونتذاكرها بديال عن عدم رؤيتنا للحبيب 
 إىل أن جيمعنا اهلل به على أحسن حال يوم القيامة. ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى  

 :حكم زيارة مسجد رسول اهلل وقبره
واملسألة اليت مت  ،من أعظم القربات وأجلهامة على أن زيارة مسجد رسول اهلل وقربه أمجعت األ

  .وقيمة اإلمجاع أنه أغلق باب االجتهاد يف هذا املوضوع ،فيها اإلمجاع ال جيوز أن يقع فيها خالف
فذهب ويف هذا املوضوع فإن ابن تيمية رمحه اهلل خالف يف هذا وأتى املخالفني من بعده تبعا له 

أن زيارة مسجد رسول اهلل مشروط وكان رأيه أن اإلنسان يذهب من بيته إىل املدينة املنورة إىل 
  .ملسو هيلع هللا ىلصقاصدا املسجد وإذا دخل املسجد يسلم على رسول اهلل 

 إىل أن العلماء أمجعوا على أن زيارة قرب رسول اهلل من أجل األعمال ودليل اإلمجاع وهي 
وهذا  ،ويسلم على أهلههلل كل يوم سبت يزور البقيع ونعلم أن رسول ا ،مشروعية زيارة القبور .1

  .وقرب رسول اهلل قرب من القبور ،تابت يف الصحيح
كلما  والسالم عليه ملسو هيلع هللا ىلصما تبت من إمجاع الصحابة والتابعني ومن بعدهم على زيارة قربه  .2

  .مروا بالروضة الشريفة
 .ملسو هيلع هللا ىلصوالتابعني كلهم وحىت البعيد منهم يزورون قرب رسول اهلل  .3
" لعلك لن جتدين  :وقد أرسله إىل اليمن قال لهملا ودع معاد  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  ما رواه أمحد  .4

 "إن"إذا دخلت على  "لعل"و ولعلك إن عدت أن متر مبسجدي هذا وقربي " ،بعد اليوم أبدا
 .تتمحض لرجاء أي معناها أرجوا

وهو جمتهد ويف نظرنا أخطأ ويف اجتهاده أجر إن  ،أما الدليل الذي تفرد به ابن تيمية رمحه اهلل
" ال تشد الرحال إال إىل ثالثة :يف احلديث الصحيح ملسو هيلع هللا ىلصودليله قول املصطفى  ،شاء اهلل تعاىل

وقال أن شد الرحال إىل مسجد النيب ال  مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى "
 :ملسو هيلع هللا ىلصودليله الثاين قول املصطفى  .إىل قربه
" ال جتعلوا قربي عيدا " كلها أدلة :وحديث أخر لعن اهلل اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد "" 

  .استدل هبا ابن تيمية على أن اإلنسان إذا خرج من بيته جيعل نصب عينيه زيارة املسجد وليس القرب
الرحال إىل أي من خالل ما فهمه ابن تيمية من حديث رسول اهلل األول أنه ال جيوز لنا أن نشد 

ولكن نقول أن فهمنا للحديث يكون ضمن مفتاح من  .مكان مهما كان إال إىل املساجد الثالثة
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وذكر  ،ف املستثىن منهذوهي أن االستثناء يف احلديث مفرغ وهو الذي حمفاتيح اللغة العربية 
إال عند اهلل واحد اليت مستواها  ،إذا يف  احلديث املستثىن منه هي مساجد العامل كلها .االستثناء

وعن احلديث الثاين  .إذا هنا نقول ما عالقة القبور والنيب يتحدث هنا عن املساجد.ثالثة منها متميزة
 ،رب أمامه عند الصالةقهنا على املسلم أن ال جيعل ال ،يف لعن رسول اهلل اختاذهم القبور مساجد

ودليله .له عالقة أبدا بزيارة القبوروهذا ليس  .وإمنا يتحرك حيث يكون القرب عن ميينه أو يساره
أي أتركوا زيارة قربي يف أي يوم  ،الثالث يقصد النيب أن ال جنعل زيارة قربه يف موسم من املواسم

 .واملعىن الثاين ال تثريوا صخبا وضجيجا عند زيارة قربي .شئتم
  : ملسو هيلع هللا ىلصب زيارة قبر رسول اهلل  اأد

 ،ويسن أن تغتسل قبل الدخول إىل قربه الشريف ،وثانيا قربه ،ــ أعقد العزم أوال أن تزور مسجده
مث  ،مث تأيت املسجد وتدخل الروضة وتصلي ركعتني ،مث تلبس أمجل ثيابك األفضل البياض وتطيب

وتسلم على  ،تقف بأدب وتنظر إىل أسفل القرب غاضا طرفك  ،ملسو هيلع هللا ىلصتتجه إىل مثوى رسول اهلل 
إال اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وأشهد يا رسول " أشهد أن ال إله :وتقول  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

اهلل أنك قد بلغت رسالة ربك ونصحت ألمتك ودعوت إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة 
مث بعد ذلك  وعبدت ربك حىت أتاك اليقني فجزاك اهلل عن أمتك خري ما جزي به نيب عن أمته "

مث تتجه إىل مثوى  .يقول فالن ابن فالن السالم عليكتذكر أمساء من طلب منك السالم عليه قائال 
مث جتعل قرب النيب عن  .فا قرب سيدنا عمر رضي اهلل عنهما ،سيدنا أبا بكر وتسلم عليه وتثين عليه

" :وأطل يف الدعاء كما شئت بثناء على اهلل مث تقول .يسارك وتتجه إىل القبلة وتدعوا اهلل عز وجل
ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهلل واستغفر هلم  "  اللهم إنك قد قلت وقولك حق
 ،مستشفعا برسولك إليكوقد أتيتك يا ريب مستغفرا من ذنيب "   الرسول لوجدوا اهلل توابا رحيما

فأسألك يا ريب أن جتيب شفاعته يل وأن تكرمين بالصفح اجلميل " وادعوا بعد ذلك مبا تشاء من 
واستحضر يف قلبك أنك يف املدينة اليت عاش فيها رسول   .األدعية لنفسك وأقاربك وسائر املسلمني

عندها إن شاء  ،إىل أصحاهبا ورد املظامل ،وينبغي أن يسبق هذا كله توبة نصوح .اهلل عشر سنوات
  .اهلل دعاؤك مستجاب

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1312&idto=1312&bk_no=50&ID=1319#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1312&idto=1312&bk_no=50&ID=1319#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1312&idto=1312&bk_no=50&ID=1319#docu
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" :متعه اهلل تعاىل حبياة برزخية متميزة عن بقية املوتى ودليل على هذا قوله تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
 من أفضل ليسوا أكيد وهؤالءوال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون " 

  .الشهداء سيد هو اهلل ورسول .اهلل رسول
 حالة يف ":قال  مث عليه وسلم اهلل رسول قرب زار ملا  "الرفاعي أمحد " اإلمام عن يروى الذي هذا

 هبا حتظ لكي ميينك فامدد ....دولة وهذه نائليت وهي عين األرض تقبل أرسلها كنت  روحي البعد
  " الرفاعي أمحد سيدنا وقبلها القرب داخل من يد خرجت أنه قالوا " شفيت
 
 (65 الدرس )

املشهد السادس و األربعني 
 الراشدة اخلالفة عن خالصة

 خالفة أيب بكر الصديق
وتشاوروا يف من ينبغي أن  ،مبجرد وفاة رسول اهلل اجتمع أعيان املسلمني يف سقيفة بين ساعده

بعد املذاكرة واملداولة واستعراض طائفة من املقرتحات  ،يف قيادة املسلمني ملسو هيلع هللا ىلص خيلف رسول اهلل 
ذاك الذي  ملسو هيلع هللا ىلصاجتمعت كلمتهم أخريا على أن يكون أول خليفة بعد رسول اهلل  ،املختلفة

وذاك الذي كان صديقه األكرب وصاحبه كما قال اهلل  ،استخلفه رسول اهلل يف الصالة يف مكانه
كلهم وحىت سيدنا علي مل يكن  ملسو هيلع هللا ىلصفة لرسول اهلل فبايعوا أبا بكر الصديق خلي .يف الغارتعاىل 

، فقط تأخرت بيعته ومل تعرف املدة جماريا يف ذلك زوجته فاطمة بنت رسول له خالف يف هذا األمر
لكن سيدنا أبا بكر أوضح هلا   .اهلل ظنا منها أن الرسول إن ترك شيئا فهو للورثة شأنه شأن املسلمني

ما هتدأ احلالة ثوانتظر ري ،وكان سيدنا علي يف موقف حرج .كالم سيدنا رسول اهلل الصريح يف ذلك
 .وفيما بعد بايع سيدنا أبا بكر ،النفسية لسيدة فاطمة

 .وبضعة أشهر مدة خالفته سنتني  أهم األعمال التي أنجزها سيدنا أبا بكر
الذي أمر به رسول اهلل أن يتوجه إىل بالد الشام حيث أول عمل قام به جتهيز جيش أسامة   .1

هنالك أراء طرحت تقول أما أن قد انتشرت الردة يف أطراف اجلزيرة العربية "قتل " زيد ابن حارثة
أبا بكر ولكن  .ورمبا كنا حباجة إليه ألمر أهم ،إىل بال الشامينبغي أن نرتيث وال نرسل هذا اجليش 

خرج الصديق  .وكانت حجته أن هذا اجليش جهزه رسول اهلل ،رضي اهلل عنه مل يبايل هبذه اآلراء
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وبيده زمام راحلة أسامة رضي وكان أسامة راكبا وأبا بكر ميشي  ،رضي اهلل عنه يودع جيش أسامة
" وأوصى سيدنا أبا بكر  " ال واهلل ال نزلت وال ركبت:فأراد أسامة أن ينزل فقال له الصديق ،اهلل عنه

وأن ال حيرقوا  ،أسامة أن ال خيونوا وال يغدروا وال يغلوا وال ميثلوا وال يقتلوا طفال أو إمرأة أو شيخا
إذا مررمت بقوم تفرغوا للعبادة  :وقال هلم .خنال وال يقطعوا شجرة وال يذحبوا شاة وال بعري إال لألكل

   .يف الصوامع فدعوهم وما تفرغوا له
" إن أذنت بعمر املقام عندي حىت أستعني :ا أراد سيدنا أبا بكر أن يعود قال ألسامة مستأذناومل

ويقول املؤرخون باإلمجاع  ،مث انطلق أسامة." األمر أمرك:برأيه على أمور املسلمني " فقال له أسامة
من مر هبم هذا حيث كانت الرهبة تشيع على كل  ،أنه ما مر بقبيلة انتشر فيها االرتداد إال أرجعها

الذي كان قاتل جيش الرومان  ،ملسو هيلع هللا ىلصوملا وصل أسامة إىل املكان الذي أمر به رسول اهلل  ،اجليش
وسبحان اهلل كيف جعل اهلل  .ورجعوا منتصرين غامنني ،فنصر اهلل تعاىل أسامة وجيشه ،كثري العدد

حيث عرف املرتدين أن املسلمني يتمتعون بقوة شديدة وكان هذا سببا  ،الربكة يف هذا اجليش
 .لرجوعهم

حيث عقد أحد عشرة لواء وأصر  ،ومانعي الزكاة ،جهز أبا بكر جيوش حملاربة أهل الردة .2
وانطلق ليقاتل هؤالء ة " واختار مكان " دو القص  رضي اهلل عنه أن حيمل إحدى هذه األلوية 

" مل   :وأصر عليه أن يعود وأمسك بزمام راحلته وقال له ،لكن سيدنا علي وقف يف وجهه ،املرتدين
وأصر لن تقوم هلم قائمة من بعدك "  ،بكوأمتعنا بنفسك فو اهلل لئن نكب املسلمون  سيفك

بعض أصحاب رسول اهلل خطر يف باهلم رأي  .برأي علي ورجع إصراره حىت اقتنع سيدنا أبا بكر
واجلراح مل تضمد  ،وجدوا أن املسلمني يعانون من هزة شديدة بسبب وفاة رسول اهلل أخر حيث ملا

حىت سيدنا عمر كان رأيه  ،وخروج هذا العدد رمبا يكون له خطر على كينونة املسلمني ،بعد
" رجوت نصرتك وجئتين    :وقال لسيدنا عمرولكن أبا بكر رضي اهلل عنه أصر إصراره  ،التمهل

وقال  .سبحان اهلل كيف حتولت القوى بينهم يف اإلسالم ؟؟" وخوانخبذالنك أجبار يف اجلاهلية 
وأيد اهلل املسلمون حيث رجع من  ." واهلل لو منعوين أنا قد يعطونه لرسول اهلل لقاتلتهم عليه ":أيضا

 .رجع من الردة وقتل من قتل
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ادته إىل " خالد ابن الوليد" وأمر أن يتجه به إىل العراق جهز سيدنا أبا بكر جيشا جعل قي .3
وفتحوا بالدا  وبعث معه " ابن حارثة الشيباين " ومضى سيدنا خالد وأجنز ما أمر به سيدنا أبا بكر 

 .كثرية وعادوا منتصرين
وفعال أراد أبا  "إذا مل تغزى غزت  " الروم :والروم كما قال الغزايل ،نفسه بغزو الروم حدثته .4

وفيهم سيدنا  ،لكنه مجع أعيان الصحابة وشاورهم يف األمر ،بكر أن يشغلها عن غزو املسلمني 
" أرى  :قال" ما تقول يا أبا احلسن ؟" :ومل يكتفي برأي الصحابة بل التفت إىل علي وقال ،علي

أبا بكر هبذا  ر  س   منصور إن شاء اهلل تعاىل فاسر إىل ما قد عزمت عليه " موفقأنك مبارك الرأي 
 ،يف سبيل اهللومجع املسلمني وخطب فيهم حيثهم على اجلهاد  .الكالم وعزم التوجه إىل بالد الروم

وجعل "أبا عبيدة " أمريا على اجليش  ،هلذه املهمة الفريدة املتميزة وكتب كتبا إىل الوالة جيمعهم
على الصلوات  وحسن الصحبة و املواظبةوودع اجليش وأوصى أفراده بتقوى اهلل  .تجه إىل الشامامل

وأن يكرموا رسل العدو إذا أقبلوا إىل " أيب  .وأن يصلح كل واحد نفسه حىت يصلح له الناس ،مجاعة
وأن يعملوا على تقليل لبثهم عندهم حىت خيرجوا من عسكرهم وهم جاهلون ألمر ،عبيدة "
وأرسلوا إىل أبا بكر بكثافة مجوع  .واجتمعوا يف الريموك شاموتوجه املسلمون كلهم إىل ال.املسلمني

وأن يأخذ نصف اجليش معه  ،فكتب سيدنا أبا بكر إىل خالد بالعراق يأمره بالتوجه إىل الشام .الروم
ا أمر خليفة ذواجته سيدنا خالد منف ،ويبقي النصف األخر بالعراق وجيعل إمرته " للمثىن ابن حارة "

" أما بعد فإين أسأل اهلل يل :وكتب سيدنا خالد كتابا أليب عبيدة يقول له فيه .رسول اهلل إىل الشام
فقد أتاين كتاب خليفة رسول اهلل  ،والعصمة يف دار الدنيا من كل سوء ،األمن يوم اخلوفو لك 

 ،و واهلل ما طلبت ذلك وال أردته ،دها والتويل على أمرهايأمرين فيه باملسري إىل الشام ولقيام على جن
قرأ أبا عبيدة   "فأنت على حالك اليت كنت عليها فال نعصيك وال خنالفك وال نقطع دونك أمرا 

وأبا بكر  ." حيا اهلل خليفة رسول اهلل فيما رأى وحيا اهلل خالد على ما صنع":كتاب خالد فقال
أما بعد فإين قد وليت خالد على قتال العدو يف الشام فال " :أرسل رسالة إىل أبا عبيدة يقول فيها

أن له ولكنين ظننت  ،أنه عندي خري منكفإين يا أخي مل أبعته عليك ألجل  ،ختالفه وامسع وأطع له
  " أراد اهلل بنا وبك اخلري والسالم ،فطنة يف احلرب يف هذا املكان احلرج

وكالمها كانا  ،وكان كل واحد منهما ردءا لصاحبه اجتمع القائدان وتناسق العمل بينهما     
        منفذين ألمر خليفة 



 ملخص فقه السرية

 www.naseemalsham.com موقع نسيم الشام           195
 

وكانت هنايتها نصرا   ،ودامت املعارك مدة من الزمن ،التحم القتال بني اجليشني .رسول اهلل   
وأسر أيضا عدد كبري  .وقتل يف هذه املعارك عدد كبري مل حيصه املؤرخون من الروم  ،كبريا للمسلمني

يف هذه األثناء عندما وضعت احلرب أوزارها وصل اخلرب لسيدنا خالد وأبا عبيدة بوفاة سيدنا  .منهم
زل بع، وجملرد أن توىل سيدنا عمر اخلالفة أرسل كتابا وأنه قد بويع من بعده لسيدنا عمر .أبا بكر

بلغ الكتاب أبا عبيدة كتم اخلرب عن  ولكن ملا  .وتويل سيدنا أبا عبيدة ،عن تويل اجليش سيدنا خالد
  .حىت وضعت احلرب أوزارها .سيدنا خالد

وكانت وفاته   ملسو هيلع هللا ىلصيف السنة الثالثة عشرة من هجرة رسول اهلل  كانت  :وف اة سيدنا أبا بكر
وكانت مدة خالفته  .تويف عن ثالث وستني من عمره،يف ليلة الثالثاء لسبع بقينا من مجادى األخرى

قبل وفاة سيدنا أبا بكر خشي أن خيتلف املسلمني فيمن ينصب .سنتان وثالثة أشهر وثالثة أيام
ولكنهم مجيعا ، ملسو هيلع هللا ىلصفشاور أثناء مرضه طائفة من أصحاب رسول اهلل  ،بعده وأمهه هذا األمر

وهو أول من عهد  .بعده سيدنا عمر رضي اهلل عنهأن يكون اخلليفة من فارتأى  .تركوا األمر إليه
خرج  .وعاهد سيدنا عمر على أن الناس من بعده سيبايعونه .باخلالفة من بعده إىل فالن من الناس

وأنه  ،أنه مل يلو جهدا على من يستخلف من بعده" :سيدا أبا بكر على الناس وخاطب فيهم وقال
 ،فإن رأو ذلك فليبايعوه " إذا سيدنا عمر أصبح خليفة على أساس البيعة ،رأى أن يستخلف عمر

" :وعندها كتب كتاب عهد إىل سيدنا عمر جاء فيه ما يلي .بعد تزكية رأي أبا بكر رضي اهلل عنه
وأول  ،ن الرحيم هذا ما عهد به أبا بكر خليفة رسول اهلل عند آخر عهده بالدنيابسم اهلل الرمح
إين استعملت عليكم عمر ابن  ،يف احلال اليت يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر ، عهده باآلخرة

واخلري  ،وإن جار وبدل فال علم يل بالغيب ،اخلطاب فإن صرب وعدل فذلك علمي به ورأيي فيه
     وسيعلم الظاملون أي منقلب ينقلبون ".  ،ولكل امرئ ما اكتسب ،أردت

بناء على هذا الكتاب بايع .عثمان فقرأه على الناس مجيعاوخرج به سيدنا  ،مث ختمه خبتمه
  .الصحابة سيدنا عمر رضي اهلل تعاىل عنه

" أمل ترى يا عمر أمنا خفت :هناك وصية رائعة أوصى هبا سيدنا أبا بكر سيدنا عمر يقول فيها
وحق مليزان أن ال يوضع فيه إال باطل أن  ،ألهنا كانت خفيفة على نفوسهم ،أعمال الكافرين عليهم

أمل ترى يا عمر أمنا ثقلت أعمال املسلمني لرؤيتهم هلا ثقيلة وحق مليزان ال يوضع فيه  ،يكون خفيفا
ووضع  ،أمل ترى يا عمر أن اهلل وضع آية الرمحة إىل جانب أية العذاب ،غدا إال حق أن يكون ثقيال
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وال يرهب  ،ي ال يرغب مؤمن رغبة يتمىن على اهلل ما ليس لهلك ،آية العذاب إىل جانب آية الرمحة
فإن  .ترى يا عمر أن اهلل عز وجل ال جييز نافلة حىت تؤدى الفريضة أمل ،رهبة يلقي فيها بيديه

  حفظت وصييت فلن يكون شيء أقرب إليك من املوت وهو آت ولست مبعجز " 
حتليل املشهد 

وال من   ،مل تكن خالفته من نص صريح يف القرءان ،خالفة سيدنا أبا بكر كانت بشورى  .1
 .حيث تعددت اآلراء حىت استقرت إىل أبا بكر رضي اهلل عنه  ،ملسو هيلع هللا ىلصكالم سيدنا رسول اهلل 

واختار  ،وعقد أحد عشرة لواء ،سيدنا أبا بكر أصر على أن يتوجه بنفسه لقتال املرتدين .2
يا  ":وقال لهنا علي رضي اهلل عنه ديفوقف يف وجهه س ،أحدها أن يكون قائدا فيه إىل ذا القصة

لن تقوم هلم قائمة من  ،مل   سيفك وأمتعنا بنفسك فو اهلل لئن نكب املسلمون بكخليفة رسول اهلل  
وهي كلمات  ،كالمه هذا ينسينا البيعة إن وجدت أم مل توجد من سيدنا علي ألبا بكر .بعدك "

وتدل على إقراره بقوله يا  ،وتدل على وحدة الكلمة ،إهنا تدل على احلب الشديد ،أجل من البيعة
 .خليفة رسول اهلل 

وموقفه من جيش  ،موقف سيدنا أبا بكر يف املرتدين على الرغم من يف الصحابة خالفه .3
حيث عندما أجنز أبا بكر ما أصر عليه تبني أن اخلري كل ،أسامة على الرغم من وجود من خالفه

ونفهم من هذا كله أن اخلري كل اخلري يف خالفة  ،وأصر إصرارهبكر اخلري يف هذا الذي قضى به أبا 
وكأن اهلل تعاىل جعل من شخصية أبا بكرهي احلل للمشكالت  ،ملسو هيلع هللا ىلصأبا بكر بعد رسول اهلل 

حيث أنه لوال الوقوف يف وجه املرتدين  ملسو هيلع هللا ىلصواملعضالت اليت نبعت وظهرت بعد وفاة رسول اهلل 
 .لقضي على املسلمني

 ،الناس أن سيدنا أبا بكر استقل باألمر ونصب سيدنا عمر من بعده خليفةما كتبه بعض  .4
هلذا سأل من الشخص الذي تنصبونه  ،لكن نقول أن أبا بكر خشي أن خيتلف املسلمني من بعده

 ،ووافقوا على ذلكأنا أرتئي أن يكون اخلليفة من بعدي عمر  :فقال .من بعدي ؟ قالوا األمر إليك
 ،للمبايعةتويف أبا بكر وجد فراغ وكانت مهمة أبا بكر إنضاج أمر اجتاه األذهان إىل سيدنا عمر 

 .وهذا ما حصل
ما يتعلق بتنصيب سيدنا أبا بكر" خلالد ابن الوليد "رضي اهلل عنه ومل يكن ذلك عن اهتام  .5

على أنه يتوجس  والسبب أن رسالة أبا عبيدة من قوله عن كثرة جيوش الروم تدل"أليب عبيدة " 
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ر ذهلذا أعت ،هنا ملع يف ذهن سيدنا أبا بكر أن سيدنا خالد أكثر جرأة من أبا عبيدة ،خيفة من الروم
  .عبيدة موضحا له سبب تنصيبه خالد قائدا سيدنا أبا بكر بلطف أليب

 (66) الدرس  
 خالفة سيدنا عمر رضي اهلل عنه

وهذا يؤكد أن خالفته مل تتم بالعهد الذي  ،اهلل عنهبويع للخالفة ملا تويف سيدنا أبا بكر رضي 
 ، وإمنا أبا بكر است شري فأشار أن خري من ينصب من بعده "عمر ابن اخلطاب " عهد به أبا بكر

وتنصيب "أيب عبيدة ابن  ،يف بالد الشامأول عمل قام به سيدنا عمر هو عزل خالد عن القيادة 
 ،" واهلل إنك لعلي لكرمي:رأى خالد أتيا من بالد الشام قال لهوقد روي أن سيدنا عمر ملا اجلراح " 

 ،" أنا ما عزلت خالد عن سخطه يف نفسي عليه:وإنك إيل حلبيب " وأرسل إىل الوالة كلهم يقول
ولعله "  ولكن لشدة أموره وصدماته أشفقت على الناس من صدماته السريعة وجرأته ومغامراته 

صورون أن النصر آت ال ريب فيه مادام القائد هو" خالد ابن الوليد " أن الناس كلهم يت :أيضا قال
 " فكأن يف الناس من نسي أن النصر بيد اهلل عز وجل " 

  أعمال سيدنا عمر في سنة رابعة عشرة  
فتح بعضها صلحا وبعضها  ،والبصرة واألبلة ،ــ قام بفتح دمشق ومحص وبعلبك من بالد الشام

 .عنوة أي قتاال
بعشرين  ،سيدنا عمر الناس يف شهر رمضان على صالة الرتاويح ألول مرة يف املسجدــ مجع 

 .ركعة
 .ووقعة القادسية ،وكانت وقعة الريموك ،ــ يف السنة اخلامسة عشرة فتحت األردن والطربية

وأقام " سعد ابن أيب وقاص "  ،من بالد فارســ يف السنة السادسة عشرة فتحت األهواز واملدائن 
وهنا نلفت النظر أن  .الذي كان قائدا يف جيش القادسية ،اجلمعة آنذاك يف إيوان كسرىصالة 

وكان فيهم سيدنا علي يف أن يذهب هو  ،استشار أصحابه ،سيدنا عمر ملا جهز جيشه للقادسية
وهو دين  ،" إن هذا األمر مل يكن نصره وال خذالنه بكثرة وال قلة:وقال له سيدنا علي ،بذاته قائدا

ومكان القيم باألمر  ،وجنده الذي أعده وأمده حىت بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع اهلل الذي أظهره 
 مث مل جيتمع حبذافريه ،جيمعه ويضمه فإن انقطع النظام تفرق اخلرز وذهب ،مكان النظام من اخلرز

من هذه إنك إن شخصت  ،وأصلهم دونك نار احلرب ،فكن قطبا واستدر الرحا بالعرب ،أبدا
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أهم إليك مما بني حىت يكون ما تدع وراءك من العورات  ،األرض انتقضت عليك العرب من أقطارها
 يديك " 

هنا سيدنا علي ينصحه بعدم الذهاب وشبهه بنظام الذي جيمع حبات العقد إن انقطع تناثرت 
عمر هناك وأقام سيدنا  ،يف هذه السنة أيضا فتح بيت املقدس .حباته ولن جتتمع بعد ذلك قط

ويف ربيع  .واملرتجم إىل اللغات األجنبية ،وكتب كتاب الصلح املعروف واملشهور واملتداولعشرة أيام 
إذن األمة  .التاريخ اهلجرياألول من نفس السنة اعتمد سيدنا عمر باتفاق أهل الشورى والصحابة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأمجعت أن يكون تارخيها هو هجرة املصطفى 
، وهنى عن وضع ملسو هيلع هللا ىلص وسع سيدنا عمر من مسجد رسول اهلليف السنة السابعة عشرة ــ 

وخرج بأصحاب رسول اهلل إىل  ،وهذا العام أيضا كان عام الرمادة واجملاعة ،نقوش وتصفري وحتمري
وأساس خروجه هذا أن "بالل أبن  ،ملسو هيلع هللا ىلصوتوسل وتوسلوا معه بالعباس عم النيب  صالة االستسقاء

وترك الشاة وذهب إىل مثوى رسول اهلل  ،ذبح شاة فأفزعه هزاهلا الشديد احلارث " رضي اهلل عنه 
وقال  ملسو هيلع هللا ىلص" أغث أمتك يا رسول اهلل " فرأى يف تلك الليلة رسول اهلل :سلم عليه وقال ملسو هيلع هللا ىلص

" فغدا سيدنا بالل ابن احلارث " إىل فأيت عمر وقل له عليك بالكيس الكيس " إنكم ستغثون :له
" :فجمع سيدنا عمر الصحابة يف املسجد واختطب فيهم وقال .ومبا رأىسيدنا عمر فأنبأه مبا فعل 
... " فماذا تفهمون من قوله عليك بالكيس .يف الرؤيا فقال له ملسو هيلع هللا ىلصإن هذا رأى رسول اهلل 

فخرج إىل الفناء وأصحاب رسول اهلل  .قالوا إنه يستعجلك باخلروج بنا إىل االستسقاء .الكيس
فسقوا  ،أن توسل بعم رسول اهلل  العباسومما دعا به  ،اوصلوا صالة االستسقاء وخطب عمر ودع

  .وانطوى عام الرماد آنذاك ،وأكرمهم اهلل عز وجل باألمطار السخية
وكان سيدنا عمر  ،ــ يف السنة الثامنة عشرة وقع طاعون يف جهة من جهات الشام امسها عمواس

مجع بعض أصحابه  ،ولكن عندما مسع هبذا الطاعون ،قد رغب أن يأيت إىل الشام مرة أخرى
" إذا مسعتم الطاعون وقع يف أرض :فأنبأه أحدهم بأن النيب عليه الصالة والسالم قال ،واستشارهم

الصحابة ومل فرجع أحد فال خيرج من كان يف داخلها وال يدخلن إليها من كان خارجا منها ". 
" نفر من قضاء :أفنفر من قضاء اهلل يا أمري املؤمنني ؟" قال " :ورد أن أحد الصحابة قال له ،يدخل

بأي  ،ووجدت عدوة جرداء وعدوة مزدهرة يانعة ،أرأيت إن كان لك غنما ترعاها ،اهلل إىل قضاء اهلل
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وذاك بقضاء اهلل  ،هذا بقضاء اهلل" :" فقال طبعا بالعدوى املمرعة  ":العدوتني ترعى أغنامك ؟ قال
". 

وفتح  ،أهي صلحا أم عنوة ،واختلف العلماء يف طريقة فتحها ،ــ يف السنة العشرين فتحت مصر
وأساءوا  بسبب ارتكاهبم لبعض اجلرائم خيرب وفيها أجلى سيدنا عمر اليهود من  ،املغرب األقصى

  .واتفقوا على ما قد عزم عليهواستشارهم يف هذا األمر  ،فجمع سيدنا عمر جملس شورى
وعلى أعقاب  ،ودخلت يف دائرة البالد اإلسالمية ،يف عام الواحد والعشرين مث فتح بالد فارس ــ 

أناخ يف مكان امسه البطحاء حيث عندما نزل من عرفة ووصل إىل منن  ،ذلك حج سيدنا عمر
فأسألك اللهم أن " اهلل إن قد كرب سين وضعفت قويت وانتشرت رعييت :واستلقى ودعا اهلل تعاىل قائال

حيث هنالك يف املدينة غالم جموسي  .قتل سيدنا عمر رضي اهلل عنه" يف تلك السنة تأخذين إليك 
كان يشكوا من أن اخلراج الذي يكلف به كثري فدخل وامسه " عبد املغرية "  يكىن " بأيب لؤلؤة " 

 :قال .كم يؤخذ منك ؟ذكر  :قال .أنه خراجه كثري على سيدنا عمر وشكا
ووضع نصب عينيه " يسعه عدله الناس كله دوين أنا " :فخرج مغضبا وقال ."هذا ليس بكثري "

وانتظر فجر يوم من األيام ينتظر  ،وكان ذا خرب بكثري من األمور ،فعمد إىل خنجر مسه .اجلرمية
مث جعل يطعن كل من يريد أن يدنو  ،خروج عمر إىل املسجد فطعنه عدة طعنات فسقط على إثرها

وعندما سأل عمر من فعل يب  .وقتل نفسه ،لكن أحدهم ألقى عليه ثوب فاضطربت حركته ،منه
وأوصى ابنه عبد اهلل . "احلمد هلل أنه مل جيعل مويت على يد رجل مسلم  ":فقال.هذا ؟ قيل له فالن

يف الفرتة اليت كان يعاين فيها من  .بأن يويف ما عليه من الديون وهي ستة ومثانون ألف درهم
ا ال ن" أ:وقال ،س ِئل من ميكن أن خيتاره هلم فاختار ستة أشخاص هم أهل الشورى .اجلراحات

سيدنا علي " سيدنا عثمان ــ :وهؤالء الستة هم "اختاروا من هؤالء من ترون تا أحتمل أمرهم حيا ومي
ــ سيدنا طلحة ابن عبيد اهلل ــ سيدنا الزبري ابن عوام ــ سيدنا عبد الرمحان ابن عوف ــ سيدنا سعد ابن 

فقام هؤالء الستة بتنفيد وصية سيدنا عمر رضي  .وتويف سيدنا عمر بعد ذلك بأيام .أيب وقاص "
ووقف على باب اجمللس سيدنا طلحة مينع الناس من الدخول  ،فاجتمعوا مبجلس .اهلل تعاىل عنه

وعندئذ أخذ يطوف سيدنا عبد الرمحان ابن عوف على الناس  ،ثالثة منهم تنازلوا لثالثة .عليهم
فكان  ،ل من الذين تفضلون سيدنا علي أم عثمانيسأل الغادي والرائح الرجال والنساء واألطفا
 ،وسيدنا عبد الرمحان ظل ثالثة أيام يسأل الناس ،اجلميع يفضلون سيدنا عثمان رضي اهلل عنه
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وبايعه سيدنا  ،ار سيدنا عثمانيوكانت النتيجة اخت ،وأنبأهم هبذا الذي كان ،فاجتمع بأهل الشورى
    .علي رضي اهلل عنه

حتليل املشهد 
والذي دفعهم إىل هذا إثارة  ،هناك من لغا كثريا وعلق على عزل سيدنا عمر خلالد ابن الوليد -

وجاء من يقول أن  ملسو هيلع هللا ىلصاه أصحاب رسول اهلل يف قلوب املسلمني اجتالفتنة وإدخال الريبة 
ولعلهم قالوا أن يف حروب  ،قد ارتكب موبقات ولذلك عزله سيدنا عمر" خالد ابن الوليد "

كذب   .وربطوا عزله هبذا األمر ،وبعدها تزوج زوجتهالردة قتل سيدنا خالد " مالك ابن النويرة " 
" مالك ابن النويرة " كان من الذين ارتدوا فلما رأى  .وعمر من زعم هذاوافرتى على خالد 

قال له سيدنا خالد   ،سالمهفاستسلم وأظهر إإقبال " فخالد ابن الوليد" إليه أخذته الرعدة 
فقال خالد أوال تراه لك  .أي رسول اهلل فقال ابن النويرة أوكان صاحبكم يقول ذلك ؟  .كلمة

ورأينا ما قاله سيدنا عمر  .وهذه هي غرية خالد على دين اهلل وحبه لرسول اهلل.فقتله صاحبا ؟
ر بوفاة سيدنا خالد ثأتوروي عن سيدنا عمر كيف  ." وإنك إيل لكرمي وعلي حلبيب ":خلالد

 " اهلل اهلل  يف أصحايب ال تتخذوهم غرضا :وقد قال املصطفى عن أصحابه .رضي اهلل عنهم مجيعا
وتشعر بتقزز ملا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه " فإن أحدكم لو أنفق  ،من بعدي

وال يدري من .قدارة فعالترى أمثال هؤالء يتحدثون عن أخطاء الصحابة رضوان اهلل عليهم إهنا 
 .نفسه أنه كتلة من األخطاء

 .قال أن سيدنا خالد تويف يف محصابن كثري يف كتابه " البداية والنهاية "  -
والرسول صلى اهلل عليه وسلم  .بعشرين ركعةسيدنا خالد مجع الناس على صالة الرتاويح  -

 ،وهناك من قال أهنا بدعة .واجد "" عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدون فعضوا عليها بن:قال
أي ما استحدث ومعىن اصطالحي ،والبدعة هلا معنيان لغوي وهي بديع كل ما وجد واستحدث

وال سقف لصالة فأي عدد شئت فصلي  .والرتاويح من السنة احلسنة .يف الدين فهو ضاللة
  .وهي خري مشروع ،النافلة

واستشاره بأن يكون لنقف عند الكلمات اليت قاهلا سيدنا علي لسيدنا عمر وقد استنصحه  -
 :ونفهم من كالمه أن سيدنا علي .هو القائد على جيش القاديسية

 .كان شديد احلب لسيدنا عمر أوال
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وهلذا  .التامة من أن سيدنا عمر هو األهل يف هذه املرحلة لقيادة األمة ثقتهإضافة إىل  ثانيا 
 .شبهه بنظام الذي جيمع حبات العقد

 ،وعلى اخلطر الذي يرتبص باملسلمني ،كالم سيدنا علي دل على خ ربته الدقيقة السياسيةثالثا 
 .من االضطراب بعد وفاة رسول اهلل وخاصة من جيوب الدول العربية اليت تعاين

وهو  ،شاب جموسيوهو أبو لؤلؤة وامسه عبد املغرية بالنسبة لشخص الذي قتل سيدنا عمر  -
وهناك  .هذا ما ذكره املؤرخون .الذي غضب ملا سيدنا عمر ما أصغى إليه ملا اشتكى كثرة اخلراج

وطبخت يف  ،من دقق وقال أن هناك مؤامرة يهودية جموسية تكاملت خيوطها ومجعت أطرافها
هنا نفتح باب الدواعي اليت جعلت كل من أبا  .ليل ونفدت املؤامرة بعد أن غطيت هبذا السبب

بكر وعمر يقدمون على فتح بالد الشام وفارس وهذا بسبب أن خيوط املؤامرات كانت حتاك إن 
وهلذا  ،كلها من أجل القضاء على اإلسالم  ،من بالد الروم بشام أو من قبل بالد الفرس باملشرق

والروم دائما ختطط .أن يبادروا ويشغلونافإن املسلمني بادروا هؤالء واشغلوهم باحلرب قبل 
ومجاعات الردة قد  .والفتح اإلسالمي كان شيء مرعب بالنسبة هلا ،للحرب لتبقى هي السائدة

 .هلذا ثار ضدهم سيدنا أبا بكر الذي أهلم لذلك ،اهتجت بقياداهتا لغرض القضاء على اإلسالم
  .وهذا توفيق رباين وهلل احلمد ،ا يف اخلالفةوكل من أبا بكر وعمر كانا مناسبني للفرتة اليت قضياه

وتويف يف العام الرابع والعشرين أي  ،توىل سيدنا عمر اخلالفة يف السنة الثالثة عشرة من اهلجرة
 .مدة أحدى عشرة عاما ونيف

  (67)الدرس 
 خالفة سيدنا عثمان رضي اهلل عنه
 .ملسو هيلع هللا ىلصبويع سيدنا عثمان يف العام الرابع والعشرين من هجرة املصطفى 

 :أعمال سيدنا عثمان في مرحلة خالفته
  ،ــ يف السنة األوىل من خالفته مث فتح بالد الري وهي منطقة كبرية من بالد الفرس

ويف هذه السنة أصاب الناس مرض ومل ينجوا منه سيدنا عثمان رضي اهلل عنه الذي حيل بينه 
  .وبني عزمه على احلج يف تلك السنة

ويف عام اخلامس  .ــ عزل سيدنا " املغرية ابن شعبة " ونصب يف مكانه " سعد ابن أيب وقاص "
من إمارة الكوفة ووىل عليها " الوليد ابن عقبة ابن  والعشرين عزل سيدنا " " سعد ابن أيب وقاص "
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وكان هذا التنصيب مثار جدل وانتقاد من بعض  ،والوليد هو أخو سيدنا عثمان ألمه د "ي  عَ أيب م  
 .الصحابة

واشرتى بعض البيوت  ،ــ يف العام السادس والعشرين من اهلجرة وسع سيدنا عثمان املسجد احلرام
 .بأمثاهنا وأدخلها باملسجد احلراماحمليطة باملسجد 

فركب البحر غز معاوية قربص  ،ــ يف العام السابع والعشرين كان معاوية واليا على بالد الشام
 ،ج البحرا ووصفهم بأهنم أناس يركبون سبيف حديث صحيح  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أنبأ رسول اهلل  ،باجليوش

سقطت عن دابتها وزوجته "أم حرام بنت بلحان األنصارية " وكان معهم " عبادة ابن الصامت " 
وكان واليا على ويف هذه السنة أيضا عزل عثمان " عمرو ابن العاص "  .فتوفيت يف ذلك املكان

وقام هذا بأعمال كبرية ووىل يف مكانه " عبد اهلل ابن سعد ابن أيب صرح" مصر يف أيام سيدنا عمر 
وكأنه  ،وفتحت األندلس على يده أيضا يف ذلك العام ،سهال وجبالحيث غز إفريقيا فافتتحها كلها 

 .جعل من ذلك كفارة لعهد سابق مضى
وبناه ووسع أيضا من احلرم النبوي  ،ــ يف السنة التاسعة والعشرين فتحت مدن كثرية أخرى

وجعل طوله مائة  ،وجعل عموده حجارة وسقفه الساج نوع من اخلشبباحلجارة املنقوشة ألول مرة 
 .اهلل عنه بتوسيع احلرمني املكي واملدين قام عثمان رضي .وعرضه مائة ومخسني ذراعاوستني ذراعا 

 .وكثر اخلراج واندلقت الغنائم واألموال على املسلمنيفتحت بالد خراسان ــ يف العام الثالثني 
منهم العباس ابن ــ ويف سنة اثنتني وثالثني تويف عدد من أصحاب رسول اهلل رضوان اهلل عليهم 

و " عبد اهلل ابن مسعود " و" أبو الدرداء و"عبد الرمحان ابن عوف "  ملسو هيلع هللا ىلصعبد املطلب عم النيب 
 " و " أبو ذر الغفاري " 

 :سياسة سيدنا عثمان في اختيار الوالة
وقد  ،من بين أميةمن املعروف لدارسني التاريخ أن سيدنا عثمان كان يستعني يف التوظيف أقاربه 

هذه السياسة جرت عليه انتقاد كثري  .اقتضى ذلك من أن يعزل عدد من الذين اختارهم سيدنا عمر
 بابنوهذا االنتقاد هي الورقة اليت متسك هبا " عبد اهلل ابن سبأ " والذي يكىن  .من الصحابة

  .وهيج بذلك أسباب الفتنة ،اليمن تظاهر باإلسالم السوداء وهو من يهود 
" مجهور من أهل الكوفة ثاروا على" :ذكر هذا وننقل ما قالهوالنهاية "البداية "ابن كثري يف كتابه 

سعيد ابن العاص " وتألبوا عليه وبعثوا إىل عثمان من يناظره فيما فعل وفيما اعتمد من عدد كبري من 
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فدخلوا  .مكاهنم وتوظيف مجاعة من بين أمية يف ،الصحابة الذين كان أهل الكوفة مسرتحني إليهم
فشق ذلك على سيدنا عثمان فبعث إىل أمراء األجناد من بالد بعيدة  ،عليه وأغلظوا عليه القول

و فاجتمع معهم " معاوية ابن أيب سفيان " حيث جاء من الشام  .وقريبة فأحضرهم إليه يستشريهم
" عمرو ابن العاص " من مصر و " عبد اهلل ابن سعد ابن أيب سرح"من املغرب و " سعيد ابن 

وانتهى رأي عثمان بعد استشارهم فأدىل كل واحد منهم برأيه  ،وغريهمالعاص " أمري الكوفة 
بالوسائل املختلفة وأن يتألف قلوب الثائرين .االستشارة على أن يبقي كل شيء على ما هو عليه

 " وأمر هبم فبعثوا إىل الغزو والثبور أي فرقهم  ،ملالوبا
لبون الناس على عثمان بقيادة " عبد ؤ ينشأ على إثر ذلك يف مصر طائفة من أبناء الصحابة  

وكان السبب هو هذا عبد اهلل  .وينكرون على سيدنا عثمان الكثري من أعمالهاهلل ابن سبأ " 
ذو مكانة  ملسو هيلع هللا ىلص" إن سيدنا حممد :اليهودي الذي جاء من اليمن حيرض هؤالء الصغار قائال هلم

وال  ،فإذا كان سيدنا عيسى سيعود قبل أن يتوفاه اهلل فسيدنا حممد أوىل ،أعلى من سيدنا عيسى
ويؤلبهم على هكذا كان يغرس يف هؤالء الصغار  ،رضي اهلل عنهشك أنه سيعود يف شخص علي 

فاجتهوا  ،فاستنفر هذا اليهودي حوايل ست مائة شخص ،إىل أن اجتمع له كم كبري ،سيدنا عثمان
املنورة وعلم وملا دنوا من املدينة  .والواقع أهنم جاءوا ليثوروا على عثمان ،حبسب الظاهر إىل العمرة

اقرتح سيدنا عثمان على علي  .وعلم بالعبث الذي عبث به ابن السوداء بعقوهلم ،هبم سيدنا عثمان
 افولو  ،" فخرج سيدنا علي فصدهم وردهم وقاتلهمأنا أكفيك هم  ":فقال ،أن يذهب فيصدهم

فعل ذلك ندافع عنه وجئنا كي نعطيه الوالء هذا هو الذي  :األدبار فالتفت بعضهم إىل بعض وقالوا
مث اقرتح سيدنا  .وملا رجع علي إىل عثمان أخربه برجوعهم وطمأنه .هذه مقدمة الفتنة .؟؟ رجعوا

من  ،منهوأن يعتذر إليهم مما كان قد وقع أن يقوم فيخطب يف الناس  علي على سيدنا عثمان 
فقبل عثمان مشورته .أثناء خالفته على بعض من َمن  والهم سيدنا عمراإليثار إىل بعض أقاربه 
اللهم إين أول تائب  ،" اللهم إين أستغفرك وأتوب إليك:وقال هلم فيما قالوخطب الناس يوم مجعة 

وعاد وأكد هلم نزوعه عما مما كان مين " واستعرب باكيا وبكى املسلمون أمجعون الذين كانوا باملسجد 
 .وأنه سينحي عنهم "مروان ابن احلكم "ودويه ،نقم الناس عليه من أجله

"لوددت أن مقالتك :ناقما منه وقال له فيما قالإىل داره دخل عليه" مروان ابن احلكم"وملا عاد 
كنت إذا أول من رضي هبا و  ،) أي أثناء القوة وليس وأنت ضعيف ( هذه  كانت وأنت ممنع منيع
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واهلل ال إقامة على خطيئة  ،ولكنك قلت حني جاوز احلزام  الطبيني وبلغ السيل الزىب ،وأعان عليها
مث   "ومل تقر لنا باخلطيئة  ،وإنك لو شئت لعزمت التوبة ،تغفر منها خريا من توبة خوفا عليهايس

" أخرج :فقال له سيدنا عثمان ،يريدون أن يدخلوا عليهأخربه مروان أن بالباب مجاعة من الصحابة 
 ،عثمانوخرج إليهم مروان فقال كالما أفسد كل ما قد أصلحه سيدنا إليهم وقل هلم ما تشاء " 

فما واهلل إن ملتمونا ليمرن عليكم " جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا أخرجوا عنا :وفيما قال
  " أمر يسوؤكم وال حتمدون غبه 

ىت دخل على سيدنا ح ،فجاء مغضباهذا اخلرب وصل إىل سيدنا علي عمل "مروان ابن احلكم " 
 عثمان فقال له:

واهلل ما مروان بذي منك إال بتحويلك عن دينك وعقلك ؟" أما رضيت من مروان وال رضي 
) أي يدفعك إىل اخلطر وال سيوردك مث ال يصدرك ومي اهلل إين ال أراه رأي يف دينه وال يف نفسه 

فلما خرج سيدنا علي كانت زوجته نائلة  "بعائد إليك بعد هذا مبعاتبتكينتشلك منه ( وما أنا 
" :" بل تكلمي " فقالت:فقال هلاأأتكلم أم أسكت ؟" ":دخلت وقالت لسيدنا عثمان ،تسمع

" :قالت "" فأشريي علي:" قالوقد أطعت مروان حيث شاء  ،أنه ليس يعاودكمسعت قول علي 
ومروان  ،فإنك مىت أطعت مروان قتلك ،من قبلكوتتبع سنة صاحبيك تتقي اهلل وحده ال شريك له 

وهو ال فإن له قرابة منك  إىل علي فاصطصلحه ، فأرسلوال حمبةليس له عند اهلل قدر وال رهبة 
 .وقال إين أعلمته أين لست بعائد .فأرسل سيدنا عثمان إىل علي فأىب أن يأتيه" يعصى

ويف الواقع إن سيدنا عثمان  .رمحه اهلل يشكل مقدمة الفتنةهذا املوقف الذي ينقله لنا ابن كثري 
بل كان ما نقم منه من الصحابة أحد يف أول األمر  ويف املدة الطويلة اليت أمسك فيها بزمام اخلالفة

نظرا إىل أن سيدنا عمر كان قاسيا أما  ،أحب إىل كثري من القرشيني والصحابة أكثر من سيدنا عمر
وكان  ،وأهل بيتهلكنهم تغريوا عليه ملا أخذ يستعمل أقاربه  ،والتواضعسيدنا عثمان كان معروفا بلني 

وأنه ما أعطى واحدا منهم وظيفة إال عن جدارة  ،مكلف بأن يوصل رمحههبذا يعتذر بأنه إذا عوتب 
ويقول سيدنا عثمان أن قرابة هؤالء يل ال  .مثل " سعد ابن أيب سرح " الذي فتحت بيده كل إفريقيا

 .تنسخ مزياهم
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" هل أنت :د ابن املسيب "يأنه سأل " سعاحملدث يروي عن الزهري ابن عساكر يف تارخيه 
؟ " فقال له " سعيد ابن املسيب " وهو من  خمربي كيف قتل عثمان ؟ وما كان شأن الناس وشأنه 

 :كبار التابعني فقال رضي اهلل عنه
" مث قصا تفاصيل مقتل ومن خذله كان معذورا  ،ومن قتله كان ظاملا ،" قتل عثمان مظلوما

 :وهي" عثمان 
كتب سيدنا   .سعد ابن أيب سرح " وشدته عليهم  يشتكون" جاء أهل مصر" إىل سيدنا عثمان

فأىب ابن أيب سرح أن يتقبل  .عثمان إىل ابن أيب سرح كتابا ينصحه ويتهدده أن أهايل مصر يشكوك
مث إن كبار الصحابة  .فشكوه إىل سيدنا عثمان ،وأغلظ وأساء إىل من ذهبوا ،نصيحة سيدنا عثمان

وأن يوىل  ،اقرتحوا على سيدنا عثمان عزل ابن أيب سرح وعائشة مثل سيدنا علي وطلحة وابن الزبري
حممد ابن أيب بكر " قال "" خنتار :قالوافقال هلم اختاروا من تشاءون له بديال  .على مصر غريه

وذهب مجاعة من  ."حممد ابن أيب بكر" مكانه وتنصيب وأرسل كتابا بعزل ابن أيب سرح  ،حسنا
بعد أن ابتعدوا عن يف الطريق  وفيهم "حممد ابن أيب بكر" الصحابة إىل مصر لينفذوا هذا األمر

" ما :فأوقفوه وقالوا له ،على بعري خيبطه ويستعجله فوجئوا بغالم أسود  ،املدينة مقدار ثالثة أيام
ا غالم أمري املؤمنني وجهين إىل عامل مصر " وملا ن" أ:فقال هلم" كأنك هارب أو طالب   شأنك ؟

مروان ابن احلكم " "مرة يقول أنا غالم أمري املؤمنني ومرة يقول أنا غالم قالوا غالم من أنت ؟ تلعثم 
فجمع "حممد ابن أيب بكر" من كان عنده يف الطريق  .فأوقفوه وفتشوه واستخرجوا من أمتعته كتابا

وفالن " إذا أتاك" حممد ابن أيب بكر" :فض الكتاب أمامهم فإذا فيه مث ،من األنصار واملهاجرين
رأي وأحبس من جييء إيل يتظلم وقر على عملك حىت يأتيك  ،وفالن فاحتل يف قتلهم وأبطل كتابه

ودخلوا  ملسو هيلع هللا ىلصومجعوا طائفة من أبرز صحابة رسول اهلل رجع هؤالء الصحابة إىل املدينة  منك "
الذي أثار حنقا وغيظا يف صدور واطلعوا قبل كل شيء على هذا الكتاب  على سيدنا عثمان 

فقال سيدنا  ،فدخلوا مجيعا .واألمر مل يكن كذلك ،ألهنم تصوروا أنه من خط عثمان .الصحابة
 :فقال .نعم :والبعري بعريك ؟ قال :قال.نعم :هذا الغالم غالمك ؟ فقال" :علي لسيدنا عثمان

وال أمرت به وال علم يل  وحلف باهلل ما كتبت هذا الكتاب ،ال :فأنت كتبت هذا الكتاب ؟ فقال
" كيف خيرج غالمك ببعريك وبكتاب عليه :قال .نعم :واخلامت خامتك ؟ قال :فقال له علي .به

فحلف باهلل ما كتبت هذا الكتاب وال أمرت به وال وجهت هذا الغالم إىل خامتك وال تعلم به ؟ 
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فسألوه أن يدفع إليهم مث نظروا يف اخلط فعلموا أنه خط " مروان ابن احلكم "  .فصدقوه .مصر قط
فخرج اجلمع من عنده غضابًا ألنه مل  .وكان مروان معه يف الدار يف مكان أخر .فأىب .مروان

حاصروا دار فأقبل الناس و وانتشر اخلرب يف املدينة  .وعلموا أن عثمان ال حيلفوا كاذبا .يسلمهم مروان
والقيادة  ،وهم ثلة من الذين كانوا حيبون أن يصطادوا باملاء العكر ،ومنعوه من املاء ،سيدنا عثمان

 .نكر عليهم ذلكأف ،بلغ سيدنا علي أن دار سيدنا عثمان قد حوصرتبيد " عبد اهلل ابن سبأ " 
مث أمر ابنيه احلسن واحلسني  .وال نريد به أدىوأما عثمان فال شأن لنا به  ،إمنا أردنا مروان :وقالوا

وأن يردا كل من يأيت  ،على باب سيدنا عثمانرضي اهلل عنهما أن يذهبا بسيفيهما ويقفا حارسني 
.وذهبا فعال ووقفا واملوقف خطري وهي مغامرة من سيدنا علي بابنيه .بقصد سيء باقتحام الدار

سيدنا علي  ابينتني الزهرتني اووقف كثري من الصحابة يدعمون ه ،حارسني على دار سيدنا عثمان
 ،لكن كانا سيدنا احلسن واحلسني ومن معهم ،يريدون الوصول إليهوتزاحم الغوغاء  .رضي اهلل عنه

نزلوا إىل الدار واحتوشت سيدنا  ،ونزل بعض الغوغاء ال يعرف من هم ،فتصوروا الدار من األعلى
وملا بلغ اخلرب سيدنا علي رضي اهلل عنه أسرع  .مشال وقتل هبذه الطريقةعثمان سيوفهم من ميني و 

، وقال هلما وهو مغضب كيف قتل أمري املؤمنني وأنتما على الباب ؟ ورفع يده واجته رأسا إىل ابنيه
يعلم أن ومل وشتم "حممد ابن طلحة "و "عبد اهلل ابن الزبري"  ،ولطم احلسن وضرب صدر احلسني

  .الدار القتلة تصوروا
 بد منبويع لسيدنا علي رضي اهلل عنه يف ذلك اليوم حيث هرع إليه مجع من الناس وقالوا ال 

وإمنا األمر أوال ألهل بدر "  ،" ليس األمر إليكم:أمري قبل كل شيء فمد يدك لنبايعك فقال هلم
فبايعه الناس مجيعا يف بياض  ،وجيء بأهل بدر فأمجع الكل على مبايعة سيدنا علي رضي اهلل عنه

وجاء على إىل  .وما إن استتب األمر لعلي حىت فر مروان إىل حيث مل يعلم هو وابنه .ذلك اليوم
ومعهما "حممد دخل عليه رجالن ال أعرفهما  ،يسأهلا عن قاتلي عثمان فقالت ال أدري امرأة عثمان

  .شقر اللون جاءوا من مصرووصفت أحدمها أنه أزرق العينني أ ،فقتالهابن أيب بكر " 
 " قتل عثمان رجل من أهل مصر أزرق أشقر  ":قاليقول عساكر نقال عن كنانة موىل صفية 

لقد  ":" دخلت على عثمان وهو حماصر فقال:قال أخرج ابن عساكر عن أيب ثور الفهمي 
وأنكحين رسول اهلل  ،وجهزت جيش العسرة ،اختبأت عند ريب عشرا إين لرابع أربعة يف اإلسالم

وما متنيت وال متنيت وال وضعت مييين على فرجي  ،مث توفيت فأنكحين ابنته األخرى ،ابنته ملسو هيلع هللا ىلص
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إال وأنا أعتق فيها رقبة إال أن يكون  وما مرت يب مجعة مند أسلمت   ملسو هيلع هللا ىلصمند بايعت رسول اهلل 
وال سرقت يف جاهلية وال  ،وال زنيت يف جاهلية وال إسالم قط ،يل فيها شيء فأعتقها بعد ذلك

وأهم من ذلك كله شهادة رسول اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصولقد مجعت القرءان على عهد رسول اهلل  ،إسالم قط
الزوجة الثانية لعثمان قال  توعندما توفي ،" ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ":عندما قال ملسو هيلع هللا ىلص

    ." له رسول اهلل واهلل لو كانت عندنا الثالثة لزوجنكاها
 املشهدحتليل 

هذا يدل  ،على يد سيدنا عثمان إدبان خالفتهالحظنا كثرة الفتوحات اليت حتققت  .1
وأثبتوا أهليتهم  ،داللة واضحة على أن الناس الذين وظفهم سيدنا عثمان قد برهنوا على جدارهتم

جتلت يف  وهذه اجلدارة اليت .وإال ملا رأينا هذه الفتوحات الكثرية والكبرية ،للوظائف اليت كلفوا هبا
 ،وال معصوم بعد األنبياء والرسل قط .هؤالء الذين عينهم عثمان ال يعين أهنم ليسوا معصومني

  .والتقاط أخطاء األخرين ليس أمرا إجيابيا يف أي حال من األحوال
حنن ميكن  ،بالنسبة لظاهرة اليت الحظها املؤرخون أن سيدنا عثمان كان يقرب أقاربه .2

لكن ال يعين هذا أن سيدنا عثمان ارتكب أمرا إًذا أي   ،ينبغي أن يكونأن نرى يف هذا أمرا ما 
وال  ،ال فالرجل جمتهد مث إنه إما أن أصاب أو أخطأ .وأنه يستأهل ما فعله الغوغائيون ،كبريا

  .نستطيع حنن أن حنكم أو جنزم خطأه أو صوابه
 ،إىل قولنا أنه أخطأهل جيوز أن نتجه بسوء األدب  .ــ لنفرض أن أحد الصحابة أخطأ يف أمر ما

من أن خنوض يف احلديث عن أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حذرنا رسول اهلل  .وهذا أمر خطري جدا جًدا
" اهلل اهلَل يف أصحايب فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ :رضوان اهلل عليهم مجيعا أمل يقل

ن من مّدض لسانه بقالة سوء إىل أي أحد من أصحاب وهذا جيعلنا نقول أ مد أحدهم وال نصيفه "
وقد يكون هذا سببا ملوته على الكفر الذي له أسباب  ،رسول اهلل هذا جيعله شقيا إىل أبد األبد

" من عاد يل وليا :ويف حديث قدسي .من أمهها سوء األدب على من أحبهم اهلل ،خفية وظاهرة
 فقد آذنته باحلرب " 

وظهور الحظنا أن هنالك أمرين متالزمني اسم شخص هو " عبد اهلل ابن سبأ "  .3
حيث أهنم  ،هذا الرجل من يهود اليمن دخل اإلسالم كشأن اليهود قدميا وحديثا ،الفتنة شيئا فشيئا

حاول ذلك يف  ،وتاريخ اليهود يف هذا معروف ،املظلمةخيططون ملؤامراهتم القدرة يف السراديب 
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واستغل فرصة فتح مصر ووجود أناس مل  ،وحاول يف أيام الردة فلم يستطع ،ستطيعاليمن فلم ي
وفعال مجع حتته عدد كبري  .إذا هو يستطيع أن يفعل فعله هناكيتعمق الشعور اإلسالمي يف كياناهتم 

وال أحد   .، صداه وحلمته حب رسول اهلل وال يفتأ يكرر هذا الكالممن الناس حتت شعار ديين
أو كتب عنه وأكيد هم تالمذته لدرجة أنه هناك من قال عنه أنه  يف هذا العصر أمره القدر  كشف

وذ كرت فيها ترمجته وهذه هي اليت تربطين عن ذلك ومجيع كتب التاريخ كتبت عنه  .شخصية ومهية
 العصر.
الحظنا أن أول من بايع سيدنا عثمان هو سيدنا علي رضي اهلل عنهما وهذا موقف  .4

وما القسوة اليت لوحظت يف األخري إال دليل حب ولذلك أرسل ابنيه  ،غرية من علي لعثماناحلب وال
ومادمنا صادقني حنن يف حبنا لسيدنا علي ينبغي أن حنب من أحبهم  .حلراسته يف أحلك الساعات

  .سيدنا علي رضي اهلل عنهم مجيعا
   (68) الدرس 

 خالفة سيدنا علي رضي اهلل عنه
رضي اهلل عنه باخلالفة يف أواسط شهر ذي احلجة سنة ثالثة وثالثني يوم مقتل  بويع لسيدنا علي
ابتدأت مبا يسمى  ،واحلروب والفنت ومدة خالفته مليئة بسلسلة االضطرابات ،عثمان رضي اهلل عنه

يف  ،مث مشكلة اخلوارج اليت انتهت مبقتل سيدنا علي رضي اهلل عنه،مث وقعة الصفني،وقعة اجلمل 
 .والواقع أن هناك يد يهودية حترك وتسخر لذلك ال شك يف هذا ،الظاهر أن اجلرمية من اخلوارج

 واقعة الجمل
وكان جيسدها  ،ومن ورائهم يد يهودية ماكرة ،إن مقتل سيدنا عثمان كان بيد طائفة من البغاة

وكان البد من معاقبة اجملرمني  ،اليهودي املاكر الذي تزي بزي اإلسالم وهو " عبد اهلل ابن سبأ "
لكن سيدنا علي كان يرى أنه   ،وهذا كان رأي يتقامسه كل الصحابةوإخضاعهم لسلطان القصاص 

من أن تستقر األمور  ،كي ينجح يف العثور على هؤالء القتلة ويف إخضاعهم لسلطان القصاص
وهذه رؤية سياسية  ،اهلل عنهمااليت أعقبت انتقال اخلالفة من عثمان إىل علي رضي وتنهي هذه اهلزة 

منهم طلحة الزبري السيدة عائشة كانوا يرون أن األمر بالعكس  يف حني أن بعض الصحابة  ،ثاقبة
الذي مث بعد ذلك يف  .ومن مث تستقر األمورالبد من العثور على قتلة سيدنا عثمان والقضاء عليهم 

أن كل الذين رأوا البدء يف البحث عن القتلة اجتهوا إىل البصرة وفيهم  ،االختالف يف االجتهاد
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بلغ األمر  .السيدة عائشة وطلحة والزبري للبحث عن قتلة سيدنا عثمان باالستعانة مبسلمي البصرة
إىل طلحة وأرسل معهم سيدنا " القعقاع ابن عمر " سيدنا علي فأرسل جيشا هو األخر إىل البصرة 

" يا :بدأ القعقاع بسيدة عائشة فقال ،يسأهلم ما الغرض من اجمليء إىل البصرة دة عائشةوالزبري والسي
 :أماه ما أقدمك على هذا البلد ؟ قالت

بالبحث مع الناس بقتلة سيدنا عثمان وتقدميهم للقضاء وعندئذ هتدأ  ،" اإلصالح بني الناس
 .انفراد فسأهلما أيضا فكان اجلواب نفسه.مث توجه القعقاع إىل كل من طلحة والزبري على "الفتنة 

" إنه ليس أقل منهم اهتماما بضرورة :وأبدى سيدنا علي مرة أخرى رأيه وقال ،وتكلموا يف هذا األمر
ولكن اتركوا يل األمر ريتما تستقر األمور " فاقتنعوا وتركوا األمر لسيدنا  ،القضاء على هؤالء القتلة

وأن كل  ،ي الناس وخطب فيهم وبني أن األمور انتهت إىل وفاقومجع سيدنا عل .علي رضي اهلل عنه
لكن ريثما ،أصحاب رسول اهلل اتفقوا على أنه من الضروري إخضاع قتلة سيدنا عثمان للقصاص

لكن هناك من كان حيرك خيوط الفتنة وهو " عبد اهلل ابن سبأ " ومعه ثلة من َمن   .تستتب األمور
سوا هذا األمر وتبادلوا الرأي فقال منهم قائل ّ" إذا ماداموا اتفقوا فاجتمعوا وتدار  .كان على شاكلته

" احلل هو أن :" عبد اهلل ابن سبأ " سخف هذا الرأي قال اللنلحق علي بعثمان " ولكن  فا
ومل تعد تتعارف الوجوه يدخل قسم منكم يف صف السيدة  ،وإذا أسدل الليل ظالمه ،ختتلطوا بالناس

 ،وقبيل الفجر ابدءوا بقتاهلم ،وقسم خيتلط مع اجليش الذي مع سيدنا علي ،عائشة وطلحة والزبري
  .وهذا ما طبقولسوف ختتلط األمور وهذا هو احلل " 

ولكن يف وقت الغلس تسرب مجاعة من " عبد اهلل ابن  ،حيث بات القوم كلهم بأحسن ليلة 
 ،دوا سيوفهم ونزلوا فيهم قتاالسبأ " إىل صفوف الناس الذين كانوا مع السيدة عائشة وهم نيام فجر 

فئة أخرى دخلت يف صفوف مجاعة سيدنا علي وفعلوا  .وظنوا أن مجاعة سيدنا علي غدروا هبم
الظالم  .ومل يشكوا أن مجاعة السيدة عائشة قد غدروا ،على أصوات السيوف استيقظوا ،الفعل ذاته

 هذه هي  .دامس وهم يدافعون عن أنفسهم ال يعلم أحدهم من يقاتل
ومل يسل السيف  ،مل يقع حربا هنائيا بني مجاعة السيدة عائشة ومجاعة سيدنا علي ،وقعة اجلمل 

 .تنبهوا لكن بعد أن قتل عدد كبري من هؤالء وهؤالء وتبني األمر ملا إجناب الظالم .بينهم هنائيا
 :أنت يا أماه ؟ قالت" كيف :فقال هلا .وأقبل سيدنا علي يريد أن يطمئن إىل مصري السيدة عائشة
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واعتذر القوم بعضهم  ،مث جاء وجوه الناس والصحابة يسلمون عليها.يغفر اهلل لك :فقال .خبري
  .واختفى هؤالء الذين فعلوا هذه الفعلة  .لبعض

 واقعة الصفين  
ورجعت السيدة عائشة رضي اهلل عنها إىل املدينة  ،رجع سيدنا علي رضي اهلل عنه إىل الكوفة

ينبئه فيها من وأرسل فور وصوله إىل معاوية رضي اهلل عنه  ،وسيدنا علي مقر خالفته الكوفة ،املنورة
ويدعوه  ،على ذلكلسيدنا علي ويعلمه باجتماع املهاجرين واألنصار أن البيعة الشرعية قد صحت 

ماع ويرى أن انعقادها يتم يف اجت .ولكن معاوية كان يرى أن بيعة علي مل تنعقد .إىل هذه البيعة
فامتنع لالستجابة لدعوة  .وهم منتشرون يف البالد اإلسالمية اليت اتسعت أفاقها،أهل احلل والعقد

أما سيدنا علي  .واستعجله من جانب أخر لقتلة عثمان رضي اهلل عنه .رضي اهلل عنهسيدنا علي 
أما عن مسألة قتلة عثمان فالبد من  ،ومجيع الصحابة باملدينة املنورة كانوا يرون أن البيعة قد متت

وهذا ما اتفقت عليه مجاعة املسلمني من األنصار  ،وهذا يتم بعد االستقرار ،أوال البحث عنهم
والبغاة هم الذي ثاروا على احلاكم  ،ملا بلغ سيدنا علي رفض معاوية البيعة أعده باغيا .واملهاجرين

خرج سيدنا  .ذي به خالفوا كلمة مجاعة املسلمنيوهلم اجتهادهم الالذي استتب له األمر واحلكم 
وقدم  ،فا عسكر بنخيلة ،عشرة ليلة خلت من شهر رجب سنة ست وثالثني للهجرة الثنيتعلي 

وإجبارهم متوجها حملاربة أهل الشام وعبأ سيدنا علي جيوشه  ،عليه سيدنا ابن العباس من البصرة
جتمع فا ،من الشامملا علم معاوية بذلك سار هو األخر جبيشه  .على اخلضوع جلماعة املسلمني

وأخذ  ،ويتفاوضانوبقي الطرفان مدة من الزمن يرتاسالن  ،على هنر الفرات الطرفان يف سهل صفني
إىل أن  .ولكن ال فائدة ،فيما يتعلق بالبغيويذكر معاوية مبا يدعو إليه كتاب اهلل سيدنا علي ينصح 

لعلى اهلل سبحانه وتعاىل حيدث أمرا  .دخل شهر حمرم وعندئذ اتفق الطرفان على هدنة ملدة شهر
وعبأ اجليش ميمنة وميسرة بعد اهلدنة عاد معاوية ومعه عمر ابن العاص  .وجيمع الطرفان على وفاق

والذين مع سيدنا علي حوايل ثالثني ألف اقتتلوا يف سهل صفني  ،وكان عدد اجليش عشرون ألفا
 ،ويف اليوم الذي يليه ،يف اليوم السابع بدأت مقدمات اهلزمية تظهر يف جيش معاوية ،مدة أسبوع

عندئذ اقرتح عمرو ابن العاص على معاوية أن يوقف القتال وأن يدعوا اجلميع سيدنا علي إىل 
وما حدث أن مجاعة سيدنا معاوية رفعوا املصاحف على  .انه وتعاىلاالحتكام إىل كتاب اهلل سبح

سيدنا علي وجد أن هذه خدعة مل يشأ  .الرماح ونادوا بضرورة الرجوع إىل كتاب اهلل وغمد األسلحة



 ملخص فقه السرية

 www.naseemalsham.com موقع نسيم الشام           211
 

لعل هنالك خريا يتحقق من  ،لكن جل من كانوا معه أجلئوه واضطروه إىل أن يوافق ،أن يوافق عليها
اختار .تال واتفق اجلميع إىل الرجوع إىل ما يقضي به كتاب اهلل سبحانه وتعاىلفهدأ الق .وراء ذلك

 .ثال هلم " عمرو ابن العاص " واختار أهل البصرة ممثال هلم " أبا موسى األشعري "ممأهل الشام 
 ،أبطاله هم الذين مسوا فيما بعد باخلوارج ،لكن قبل أن جيتمعا ظهر الشقاق يف جيش سيدنا علي

فاضطر سيدنا علي قبل  .مث نكصوا وانشقوا ،رغم أهنم هم الذين جربوا سيدنا علي على التحكيم
وكانوا بضعة أالف فكان هذا  مالتفاوض مع معاوية الرجوع إىل هؤالء املنشقني فيقنعهم فخرج إليه

 :احلوار
 " ملاذا خرجتم ؟:قال سيدنا علي

  .أي أنك خضعت لتحكيم ،حكومتك يوم صفني ":قالوا
 " ولكين اشرتطت على احلكمني أن حيييا ما أحيا القرءان وأن مييتا ما أمته القرءان ":قال

 .؟فقالوا: فخربنا أتراه عدال حتكيم الرجال يف الدماء 
إمنا  وهو كتاب مسطور بني دفتني ال ينطق ،إمنا حكمنا القرءان ،" إن مل حنكم الرجال:فقال

 .يتكلم به الرجال
 فلما جعلتم األجل بينكم ؟ :قالوا
 .ولعل اهلل يصلح هبذه اهلدنة هذه األمة ،ليعلم اجلاهل ويتثبت العامل :قال

  .فدخلوا عن أخرهم ،أدخلوا مصركم يرمحكم اهلل :عندئذ رجعوا إىل رأيه فقال
" أبا  انتهت اهلدنة ودخل شهر رمضان من السنة السابعة والثالثني عندئذ أرسل سيدنا علي 

وأرسل معاوية عمرو ابن العاص " ممثال ألهل الشام فاجتمع  ،ألهل البصرةموسى األشعري " ممثال 
وبعد أن محدا اهلل وأثنيا عليه وتناصحا اتفقا على أن الفريقان يف مكان يسمى " دومة اجلندل " 

أخريا على من  لكنهما مل يتفقا .وأن ميليا على الكاتب ما قد يتفقان عليهيدعى بصحيفة وكاتب 
والكل جيتمع مع املسلمني على ،فاجتمعا على أن خيلع كل منهما صاحبه ،يويل أمر هذه األمة

عمرو ابن العاص " أبا موسى األشعري "فقدم  .مث اجتها الطرفان إىل مجوع املسلمني.اختيار من يرون
 :مث قال ملسو هيلع هللا ىلصفتقدم ومحد اهلل وصلى على رسول اهلل  ،أن يكون هو املتكلم أوال
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فلم نرى أمرا أصلح هلا وال أمل لشعثها من أمر اتفقت إن نظرنا يف أمر هذه األمة " أيها الناس 
فقام مقامه ومحد مث تنحى وجاء " عمرو ابن العاص "  "أنا وعمر عليه وهو أن خنلع علي ومعاوية 

 :اهلل وأثىن عليه مث قال
و  ،وإنه قد خلع صاحبه وإين قد خلعته أي علي كما قد خلعه ،" إن هذا قد قال ما مسعتم

وتفرق  مبقامه "والطالب بدمه وهو أحق الناس فإنه ويل عثمان ابن عفان " أثبتت صاحيب معاوية 
وأما أبا موسى ففر مستحي من علي  ،فرجع مرفوع الرأس إىل معاوية "عمرو ابن العاص"وأما  .الناس

م موقف خصومة حتول فهوبعد أن كان موق ،وهنا استشرى موقف اخلوارج .ألن املكيدة سرت عليه 
إىل أن حماورته هلم  ،وحاورهم سيدنا علي وحاول .بالنسبة لكثري منهموتكفري أيضا إىل موقف عداء 

بالغالظ ين وصفهم البارئ يف حمكم كتابه ومعظم هؤالء اخلوارج كانوا من األعراب الذ .مل جتدي قط
توجه عندئذ سيدنا علي جبيشه قاصدا الشام حيث تأكد أن هذه  .جالفة الفكروقسوة القلب و 

وعاثوا يف مسع أن اخلوارج قد ثارت ثائرهتم أثناء توجهه  ،خدعة ليس حتكيما لكتاب اهلل عز وجل
فرجع سيدنا علي ورأى أنه من  ،وسفكوا دماء نساء وأطفال وما إىل ذلكاألرض فسادا وقتلوا 
 ،ولكن مل يستطع أن خيمد هذه الفتنة حيث استشرى أمرهم ،ذه الفتنة أوالالضروري أن خيمد ه

وهم  .وكتب التاريخ تتحدث عن حماورات ومناقشات طويلة جرت بني سيدنا على وهؤالء األجالف
وسيدنا علي حيكمهم  ،أناس ال حيكمون بسنة رسول اهلل ويتعاملون مع نصوص القرءان فقط

 .وهكذا قامت احلرب بني سيدنا علي واخلوارج .ولكن مل جيدي ذلك نفعا معهم ،بنصوص القرءان
وكل من  ،إىل داره ومدينته فهو آمن " أن كل من احناز عن خندق القتال:و نادى سيدنا علي فيهم
عددا كبريا منهم انفضوا  الواقع أن .ومن بدأ القتال نقاتله من أجل الدفاع .أعلن استسالمه فهو آمن

وعندما بدءوا القتال قاتلهم سيدنا علي  ،وبقيت اآلالف ،وقسم منهم استسلم ،إىل بالدهم ورجعوا
ومع ذلك مل يصفوا اجلو لسيدنا علي لذهاب إىل الشام  ،وانتهت مشكلة اخلوارج.فقتلوا مجيعا تقريبا

ذي " فال:وكان يقول ويكررهااشتد األمر على سيدنا علي حىت كره حياته .لريى موقفه مع معاوية
َضنب  هذه من هذه )أي حليته من رأسه( فما حيبس أشقاها؟ "     خلق احلب وبرأ النسمة لَت خ 

وكان قد خطب فتاة فائقة  ،اخلوارجعبد الرمحان ابن ملجم " كان واحدا من هؤالء املتطرفني "
واهلل ما " :وقالفاشرتطت عليه لكي توافق أن يقتل سيدنا علي رضي اهلل عنه  اجلمال امسها قطام

 .ولكنه خطط لقتل سيدنا علي ،فتزوج هبا جاء يب إىل هذا البلد إىل قصد قتله "
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كان يرتصد هذا   ،يف ليلة اجلمعة من سبعة عشرة ليلة مضت من شهر رمضان عام أربعني هلجرة
مقابل السدة اليت كان خيرج منها سيدنا علي عادة. خرج سيدنا  ،الرجل لسيدنا علي رضي اهلل عنه

وضربه فاجأه ابن ملجم  ،علي كعادته ويف طريقه يوقظ الناس لصالة الفجر، ويسري هبم إىل املسجد
وإن  ،" إن متت فاقتلوه:فقال سيدنا علي .بالسيف على رأسه فسال دمه على حليته رضي اهلل عنه

فلما احتضر جعل يكرر رضي اهلل عنه ال إله إال اهلل ال إله إال اهلل ."ه عشت أنا أعلم ماذا أصنع ب
  .حىت تويف رضي اهلل عنه

وأكثر املؤرخني قالوا أن أقاربه عموا قربه  ،أنه دفن بدار اإلمامة بالكوفةابن كثري الذي رجحه 
  .مث أحرقت جثثه ،أما ابن امللجم فقد قتله احلسن رضي اهلل عنه .خيفة عليه من اخلوارج

حتليل املشهد 
على ضرورة العثور على قتلة الحظنا أن هنالك اتفاقا بني أصحاب رسول اهلل رضوان اهلل عليهم  -

 ،يف التنفيذواخلالف كان يف الطريقة اليت ينبغي أن تتبع  ،وإخضاعهم للقصاص سيدنا عثمان 
وهي  ،سيدنا علي كان قد بويع خليفة كان يالحظ املشكلة اليت تقف عثرة بينه وبني هذا األمر

 ،، حيث كان معاوية يرتبص يف بالد الشاماالضطراب وال يتأتى القيام هبذا األمر إال بعد االستقرار
ويف األخري اتفقت  .وفئة من الثائرين الذين تأثروا جدا مبقتل عثمان وجدوا أن الوقت أقرب من ذلك

حيث إمارة  كوفةواتفقوا على عودة كل مجاعة إىل مكاهنا وهي ال ،الفئتني على رأي سيدنا علي
 .سيدنا علي ومجاعة السيدة عائشة إىل املدينة

وهي عبارة عن  ،حجمها احلقيقي صغري جدا كما رأيناعن وقعة اجلمل وحديث الناس عنها  -
وأكثر من يكتب تارخينا  .وهو الذي خطط هلادخان لفتنة قدرة عصف هبا " عبد اهلل ابن سبأ" 

عبارة ىل الكتب احلديثة اليت معظمها إوعلينا أن ال نلتفت  ،اليوم هم عمالء ألعداء املسلمني
يخ كتاب " ومن أنظف كتب التار  .عن مزرعة ألغام وعمالة كتاب التاريخ للغرب إال ما نذر

 .للحافظ ابن كثري " رمحه اهلل تعاىل ""البداية والنهاية
 :ونقول عن اجتهادمها ما يلي ،هي مسألة هامة جدا جًدا بالنسبة ملعاوية وسيدنا علي  -
وله أعمال  ،إن سيدنا معاوية ما كان عليه إال  أن جيتهد ويتمسك مبا يهتدي إليه اجتهاده  -

 ،واستتب له األمريا كلها تقريبا جليلة حيث فتح اهلل تعاىل بيده قسم كبري من البالد منها إفريق
ولقد رأى أن هنالك مكاسب كبرية جدا  .وله من الصفات اليت تؤهله هلذه اخلالفة يف الواقع
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ع يده عن هذه وسواء كان خمطئ أو على صواب يف تصوره أنه لو رف ،حققها اهلل تعاىل على يده
 .وهكذا كان اقتناعه ،املكاسب رمبا تتبدد كلها

ونفد ما يراه الفقهاء أنه إذا استتب األمر إلنسان بويع له باخلالفة وسيدنا علي هو األخر اجتهد 
 ،فإذا ثارت ثائرة زيد من الناس هنا أو هناك وخرج على البيعة ،إذا هو اخلليفةوشرط املبايعة حتقق 

ومجهور الفقهاء قالوا أن البيعة كانت لسيدنا علي  .ننصحه وإذا مل ينتصح يقاتل ،هذا نسميه باغية
 .وقتاله كان اعتمادا على اجتهاد ،البغي ومعاوية وجيشه هو جيش ،رضي اهلل عنه

حيث اتفق على شيء بالنسبة ملوقف عمرو ابن العاص " قد يقول أحدنا أنه موقف خدعة  -
عمرو "وال نستطيع أن نقول خدعة وأن  .ئ على شيء أخرفوجمع " أبا موسى األشعري " مث 

وتلك دماء طهر اهلل سيوفنا   ،خالف يف هذا أمر اهلل سبحانه وتعاىل قاصدا متعمدا "ابن العاص
حيث لو كن يف ذلك ،وعلينا أن ال حنكم عقولنا مبا فعله االثنني .فال ندنس ألسنتنا هبا ،منها

وله أثره حيث كان األمر قائم معاوية موقفنا آنذاك له قيمته العصر أي عصر خالفة سيدنا علي و 
ولكن كالمنا  .ونقول هذا على حق وهذا على باطل لنقنع ذاك إىل أخره ،واألبطال موجودون

وهكذا نكون طبقنا  .تركه ما ال يعنيهومن حسن إسالم املرء  .اآلن حنمل به وزرا بدون مقابل
" اهلل اهللَ :  :وقوله "ال تتخذوهم غرضا من بعدي" اهلل اهلل  يف أصحايب :وصية رسول اهلل يف قوله

 يف أصحايب فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه "
من وجب ومنهم  ،فهم بشر يصيبون وخيطئون ،واحرتامنا ألصحاب رسول اهلل ليس لعصمتهم

احلد وشرب وأقيم عليه احلد فسمع رسول اهلل أحدهم منهم النعيمان شرب وأقيم عليه عليه احلد 
  ." ال تقل هذا مه فإنه حيب اهلل ورسوله ":يلعنه فقال له

عليه  احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ونسأله تعاىل قبول األعمال وشفاعة حبيبنا حممد صلى اهلل

 .وسلم

  

 


