عرب ودالالت
من أحداث السرية النبوية
( العهد املكي )

اعتنى به وأعده للطباعة
د .محمد مصطفى أحمد شعيب
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني،
وبعد:
فقد وفقني اهلل تعاىل عىل مدار سنة كاملة إللقاء خطب حول السرية
النبوية يف العهد املكي ،وقد ركزت يف هذه اخلطب عىل الدروس والعرب
املستفادة ،وما يسمى بفقه السرية ،ووجدت أن هذه السرية جماالً رحب ًا
ومتجدد ًا يف هذه الدروس ،وكأهنا ختاطب هذا الزمان ،وكل زمان.
وهذا دليل عىل أهنا سرية مرتمجة للقرآن الكريم ،فهي التفسري العميل
للقرآن الكريم ،وهذا جيعل هلذه السرية العطرة وصف ًا تربوي ًا وتوجيه ًا مه ًم،
ولعل الفرصة تتاح ألكمل العهد النبوي وما فيه من مناسبات وأحداث،
لتتضح الصورة الكاملة .
وال بد هنا من التأكيد عىل املربني يف املدارس ،وخطباء املساجد،
والدعاة واآلباء واألمهات بعدم التقصري يف رضب األمثلة احلية من سرية
النبي  ،فإن فيها تأثري ًا عظي ًم يف تربية األبناء عىل األخالق الراقية،
والسلوك احلضاري الرائع .
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كم أن لوسائل اإلعالم املسموعة واملرئية دور كبري يف بث هذه السرية،
واستنباط األمور التي تتعلق بحياة الناس وواقعهم ،ففي ذلك اخلري العظيم
بإذن اهلل تعاىل .
وقد قال الرسول « : أدبوا أوالدكم عىل ثالث خصال :عىل حب
نبيكم ،وحب أهل بيته ،وعىل قراءة القرآن ،فإن محلة القرآن يف ظل اهلل يوم ال
ظل إال ظله ،مع أنبيائه وأصفيائه» .
()1

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
وكتبه :

( )1رواه الديلمي يف «مسند الفردوس» ( ،)42/1/1وقال األلباين يف«سلسلة األحاديث الضعيفة
واملوضوعة» ( :)4114ضعيف جد ًا.
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العربة والعظة من بداية أمر النبي 
أما بعد ،فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،إن يف
السرية العطرة مواقف عظيمة وكثرية نأخذ منها العربة والعظة ،وإذا أردنا أن
نأخذ العربة والعظة يف أول أمر النبي  ،فال بد لنا أن نذهب إىل مكة قبل أن
يكون هبا أحد؛ لنعرف كيف بدأت تلك القصة العظيمة ،وذلك التاريخ
الطاهر ،وتلك السرية العطرة؛ يقول  خمرب ًا عن مبدأ أمره« :إين عبد اهلل
وخاتم النبيني وإن آدم ملنجدل( )1يف طينته ،وسأخربكم عن ذلك؛ دعوة
إبراهيم وبشارة عيسى يب ،ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيني يرين،
وإن أم رسول اهلل  رأت حني وضعته نور ًا أضاءت له قصور الشام»(.)4
ٍ
ٍ
صاحلة من نبي من أنبياء اهلل تبارك وتعاىل،
بدعوة
بدأت قصة النبي 
بل هو أبو األنبياء ،وخليل الرمحن إبراهيم  -عليه السالم  ،-فإنه ملا أخذ يف

( )1منجدل :ملقى عىل اجلدالة وهي األرض« .لسان العرب» ( )102/11ط  ،3دار صادر ،بريوت .
( )4رواه اإلمام أمحد يف «املسند»( )324/42( )15171ط ،1دار الرسالة ،والبيهقي يف «شعب
اإليمن» ( ،)1352( )247 /3وقال البيهقي عقبه« :رواه أبو بكر بن أيب مريم ،عن سويد بن سعيد،
عن العرباض ،عن النبي « :إين عند اهلل يف أم الكتاب خلاتم النبيني» وإنم أراد  -واهلل أعلم  -أنه
كذلك يف قضاء اهلل وتقديره قبل أن يكون آدم  -عليه السالم  ،...-وأما بشارة عيسى  -عليه السالم
 -فهو أن اهلل تعاىل أمر عيسى  -عليه السالم  ،-فبرش به قومه فعرفه بني إرسائيل قبل أن خيلق».
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بناء الكعبة وطلب من ربه القبول؛ استمر يف الدعاء بقوله :ﮋ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ) ،(1دعوة صادقة من قلب صادق ،فكان النبي املصطفى
حممد بن عبد اهلل .
ونبي اهلل إبراهيم  -عليه السالم  -وحياته وما فيها من الصرب واجلهاد
واهلجرة ،وكلنا يعرف قصة إبراهيم  -عليه السالم  -ملا دعا قومه إىل عبادة
اهلل وترك عبادة األصنام ،وكيف أهنم مجعوا له النار ورموه فيها ،فقال:
«حسبنا اهلل ونعم الوكيل»)(4؛ فكان احلفظ والرعاية من اهلل سبحانه :ﮋ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ) ،(3فخرج من بالد العراق مهاجر ًا إىل بالد
الشام هجر ًة يف اهلل وهلل ،وكانت معه زوجه سارة.
قال اهلل تبارك وتعاىل :ﮋ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮊ ابن أخيه ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
( )1البقرة.14١ :
(« )4صحيح البخاري» باب إن الناس قد مجعوا لكم ( )3١/1ط  .دار طوق النجاة ،بتحقيق :حممد
زهري نارص.
( )3األنبياء.1١ :
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ﮦﮊ) ،(1فلم يأت نبي بعد إبراهيم  -عليه السالم  -إال من ذريته
إكرام ًا له وجلهاده وصربه ،فهاجر إىل بالد الشام كم قال  :ﮋﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ) ،(4إىل بيت املقدس ،األرض
ٌ
قحط يف
املباركة؛ فهاجر إليها نبي اهلل إبراهيم  -عليه السالم  ،-ثم حصل
بالد الشام فذهب نبي اهلل إبراهيم وزوجه إىل مرص بحث ًا عن الطعام
والرشاب ،وهرب ًا من ذلك القحط الذي أصاهبم.
إبراهيم  -عليه
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل « :مل يكذب
ُ
َ
ثالث ك ََذ َبات ،ثنتني منهن يف ذات اهلل عز وجل ،قوله :ﮋ ﮓ
السالم  -إال
ﮔﮊ( ،)3وقوله :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ( ،)2وقال :بينا هو ذات يوم
وسار ُة ،إذ أتى عىل َج َّبار من َ
إن ها هنا رج ً
ال معه امرأ ٌة من
اجل َبابِ َر ِة فقيل لهَّ :
َ
ِ
الناسَ ،فأ ْر َس َل إِ َل ْي ِه َف َس َأ َله عنها ،فقال :من هذه؟ ،قالُ :أختي .فأتى
َأ ْح َس ِن

األرض م ِ
ِ
ؤم ٌن ِ
غريي و َغ ْ ُري ِك ،وإن هذا
وجه
سار َة فقال :يا سار ُة َل ْيس عىل
ِ ُ
ِ
سأ َلني فأخرب ُته ِ
َ
عليه
ت
أنك ُأختي ،فال ُتك َِّذبينيَ .فأ ْر َس َل إليها ،فلام َد َخ َل ْ
ُ
( )1العنكبوت.45 ،41 :
( )4األنبياء.51 :
( )3الصافات.2١ :
( )2األنبياء.13 :
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َذهب ي َتنَاو ُُلا بيده َف ُأ ِخ َذ ،فقال :ادعي اهللَ يل وال َأ ُُض ِكَ ،فدَ ع ِ
ت اهللَ َف ُأ ْطلِ َق،
َ
َ َ َ َ
ُّ
ُِ ِ
ت
ُض ِك َفدَ َع ْ
ثم َتن ََاو َُلا الثاني َة فأخ َذ م ْث َل َها أو َأ َشدَّ  ،فقال :ادعي اهللَ يل وال َأ ُ ُّ
ُفأ ْطلِ َق ،فدعا َب ْع َض َح َج َبتِ ِه فقال :إنكم مل تأتوين بإنسان ،إنام أتيت ُُموين
هاج َرَ ،فأ َت ْت ُه وهو ُي َص ِّّلَ ،فأ ْو َم َأ بيدهَ :م ْه َيا .قالت :ر َّد اهللُ
بشيطانَ ،فأ ْخدَ َمها َ
ِ
الفاج ِر يف نحرهَ ،
هاج َر» .قال أبو هريرة :تلك ُأ ُّمكُم،
كيدَ الكافِ ِر ،أو
وأ ْخدَ َم َ
ِ
يا بني ِ
السمء(.)1
ماء
َ
وقد أوىص رسولنا  بأهل مرص خري ًا ،وذلك ألجل الرحم التي تربطنا
هبم عن طريق السيدة هاجر ريض اهلل عنها ،فعن أيب ذر  قال :قال رسول
ُ
القرياط ،فاستوصوا بأهلها خري ًا
اهلل « :إنكم ستفتحون أرض ًا ُيذك َُر فيها
فإن ُلم ِذم ًة ور ِمح ًا» أو قالِ « :ذم ًة ِ
رأيت رجلني يقتتالن يف َم ْو ِض ِع
وص ْهر ًا فإذا
َ
َّ َ َ َ
َّ
ُشحبِ َيل ِ
بن َح َسنَ َة وأخاه
فاخ ُرج ِمنها» .قال:
َلبِنَةْ ،
ُ
فرأيت عبدَ الرمحن ب َن ُ َ
ٍ
رواية« :فإذا فتحتموها
فخرجت منها .ويف
ربيع َة خيتصمن يف موضع َلبِن ٍَة،
ُ
ِ
ِ
مح ًا»(.)4
فأحسنوا إىل أهلها فإن ُلم ذ َّم ًة َو َر َ

( )1رواه البخاري ( ،)3372ومسلم (.)4351
( )4رواه مسلم ( .)4723قال اإلمام النووي  -رمحه اهلل « :-قال العلمء :القرياط جزء من أجزاء
الدينار والدرهم وغريمها ،وكان أهل مرص يكثرون من استعمله والتكلم به ،وأما الذمة فهي احلرمة
واحلق ،وهي هنا بمعنى الذمام ،وأما الرحم فلكون هاجر أم إسمعيل منهم ،وأما الصهر فلكون
مارية أم إبراهيم منهم ،وفيه معجزات ظاهرة لرسول اهلل  ،منها :إخباره بأن األمة تكون هلم قوة
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وملا نجا اهلل سارة  -ريض اهلل عنها -من ذلك الطاغية ،خرجت من تلك
الديار  -ومعها هاجر -مع إبراهيم  -عليه السالم  -الذي أكرمه اهلل تبارك
وتعاىل هبذه الكرامة ،فعاد مر ًة أخرى إىل الشام وإىل األرض املباركة أرض
فلسطني ،وهناك بلغ السن من إبراهيم مبلغ ًا حتى جاوز الستني ،وزوجه سارة
عقيم ال تلد ،فخافت سارة أن يموت إبراهيم وليس له ولد ،فوهبته هاجر
فتسى هبا ،فأنجبت له أول أوالده إسمعيل  -عليه السالم  ،-فلم أنجبت له
إسمعيل غارت سارة الصديقة ،فكان األمر من اهلل تبارك وتعاىل إلبراهيم  -عليه
السالم  -أن ُيبعد هاجر عن سارة ،فاختار هلا أرض فاران  -مكة املكرمة -
لتكون بداية تلك القصة الرائعة التي نحن بصددها اليوم ،والتي هي مبدأ أمر
رسولنا . 
وهنا درس وعربة :فهذه هاجر املرأة املرصية الزكية الطاهرة التي أبت أن
تؤذي ولية نعمتها ،ورفضت أن تؤذي سارة التي أحسنت إليها وأكرمتها،
فآثرت الغربة وفا ًء لسارة عىل أن تبقى معها ألهنا شديدة الغرية وعقيم ال
تلد؛ فكان جزاؤها أن أكرمها اهلل تبارك وتعاىل بذلك الكرم الكبري ،وذلك

وشوكة بعده بحيث يقهرون العجم واجلبابرة ،ومنها :أهنم يفتحون مرص ،ومنها :تنازع الرجلني يف
موضع اللبنة ،ووقع كل ذلك وهلل احلمد»ُ« .شح صحيح مسلم» ( )١5 / 11ط .دار إحياء الرتاث
العريب.
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الفضل العظيم الذي يعطيه اهلل تبارك وتعاىل من يشاء من عباده ،وهكذا دائ ًم
إذا صرب املسلم وتوكل عىل اهلل فإن اهلل  ينرصه ويؤيده ويوفقه.
روى اإلمام البخاري يف صحيحه يف قصة نبع زمزم ،عن ابن عباس
ريض اهلل عنهم قالَ :أو ُل ما اختذ النسا ُء املِن َط َق) (1من قبل ُأم إسمعيل ،اختذت
إبراهيم وبابنها إسمعيل وهي
ِمن َطق ًا ل ُت َعف َي َأ َث َرها عىل َس َار َة) ،(4ثم جاء هبا
ُ
تُر ِض ُع ُه ،حتى وضعهم عند البيت عند َدو َح ٍة)َ (3
فوق َزم َز َم يف أعىل املسجد)،(2
ٍ
فوض َع ُه َم ُهنَالِك ـ ختيل ذلك املكان
وليس بمك َة
يومئذ َأحدٌ  ،وليس هبا ما ٌءَ ،
الذي ينعم اليوم بم ينعم من بنيان وحياة ال تتوقف لي ً
ال وال هنار ًا ،كان يف
ذلك التاريخ ليس فيه أحد ،فوضعهم يف ذلك املكان الذي حدده الوحي من
اهلل تبارك وتعاىل ،وهو أعلم أين يكون بيته ،فقد أثبت اليوم علمء اجليولوجيا أن
موقع الكعبة هو يف مركز األرض؛ فمن الذي علم إبراهيم  -عليه السالم -
ذلك ،إنه اهلل تبارك وتعاىل ،فلم وصلت إىل ذلك املكان تركها وطفلها

) )1هو ما تشد به املرأة وسطها.
) )4قال ابن حجر يف «فتح الباري» (« : )200/1وكان السبب يف ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر
إلبراهيم فحملت منه بإسمعيل ،فلم ولدته غارت منها فحلفت لتقطعن منها ثالثة أعضاء ،فاختذت
هاجر منطق ًا فشدت به وسطها وهربت ،وجرت ذيلها لتخفي أثرها عىل سارة».
) )3الدوحة :الشجرة الكبرية.
) )2قوله( :يف أعىل املسجد) أي مكان املسجد ،ألنه مل يكن حينئذ بني.
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ٌ
رضيع يف مكان ال يوجد فيه أحدٌ وال حياة؛
وطفل
الصغري بمفردمها؛ امرأة
ٌ
هكذا بدأت القصة بالضعف ،ولكن ليس الضعف يف كل صوره ُش ًا ،بل قد
يكون فيه اخلري وفيه النرص وفيه العز ،كم قال « :إنام تُرزقون وتُنرصون
فوض َع ُهم ُهنَالِك ،ووضع
بضعفائكم»( ،)1وأعود إىل حديث ابن عباس َ -:
ِعندَ ُمها ِجراب ًا فيه متر ِ
)(4
إبراهيم
وسقا ًء  -قرب ًة صغري ًة  -فيه ما ٌء ،ثم َقفى
ُ
ٌ
َ
ِ
رتكُنا هبذا
ُمن َطلق ًاَ ،فتَبِ َعت ُه أم إسمعيل ،فقالت :يا إبراهيم ،أين تذهب وت ُ
إنس وال يش ٌء؟ .فقالت له ذلك ِم َر َار ًا ،وجعل ال
الوادي الذي ليس فيه ٌ
يلتفت إليها ـ ألن اهلل أمره أن يفعل ،وهو مطمئن إىل وعد اهلل وأمره ،إنه
مؤمن من الطراز األول ،ينفذ أوامر اهلل بكل دقة ،وبال شك وال تردد وال
حزن وال َه ّم ـ فقالت له :آهللُ الذي أمرك هبذا؟ .قال :نعم .قالت  -وهي
املؤمنة املصدقة املوقنة بوعد اهلل  :- إذن ال ُي َضي ُعنا ،ثم رجعت.
وهل ضيعها اهلل؟! ،ال واهلل ،بل حفظها ورعاها ،وآواها وذريتها وآوى
األمة ،بل الدنيا كلها هبذا البيت العظيم الذي جعله اهلل هداي ًة للعاملني ،كم
( )1رواه أمحد ( ،)41531والرتمذي ( ،)1504وابن حبان ( ،)2515واحلاكم ( ،)127/4وقال
الرتمذي« :حسن صحيح» ،وقال حمققو املسند« :)10/31( :إسناده صحيح».
) )4قفى :أي وىل راجع ًا إىل الشام .ويف رواية ابن إسحاق« :فانرصف إبراهيم إىل أهله بالشام وترك
إسمعيل وأمه عند البيت»  .انظر« :فتح الباري» ( )201/1ط .دار املعرفة ،بريوت ،بتحقيق حمب
الدين اخلطيب.
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قال سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم :ﮋﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲ ﯳ ﮊ(. )1
ويف قوهلا ريض اهلل عنها« :إذن ال ُي َضي ُعنا» دليل عىل قوة اإليمن باهلل،
وصدق التوكل عليه ،والثقة املطلقة يف رعايته ،واالعتمد عىل اهلل ،وتفويض
األمر إليه سبحانه وتعاىل ،ونتيجة هذا التوكل ،ونتيجة االعتمد عىل اهلل
سبحانه وتعاىل ،والثقة يف اهلل :أنه لن يضيعك ،وأنه لن خييبك ،وأنه سيكون
معك ،ويؤيدك.
إبراهيم ،حتى إذا كان عند الثنِية حيث ال يرونه ،استقبل بوجهه
فانطلق
َ
ُ
البيت ،ثم دعا هبؤالء الكلمت ورفع يديه فقال  :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉﮊ ﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ) ،(4وجعلت
أم إسمعيل تُرضع إسمعيل وترشب من ذلك املاء ،حتى إذا ن َِفدَ ما يف السقاء
َعطِ َشت و َعطِ َش ابنُها ،وجعلت تنظر إليه يتلوى ،أو قال :يتَلب ُط) ،(3فانطلقت
( )1البقرة.147 :
( )4إبراهيم.35 :
) )3قال ابن حجر( :ومعنى يتلبط  -وهو بموحدة ومهملة  -يتمرغ ويرضب بنفسه األرض ،ويقرب منها،
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كراهي َة أن تنظر إليه ،فوجدت الصفا أقرب جبل يف األرض يليها ،فقامت
تنظر هل ترى أحد ًا ،فلم تر أحد ًا ،فهبطت من
عليه ثم استقبلت الوادي ُ
ف ِدر ِعها ،ثم َس َعت َسع َي اإلنسان
الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت َط َر َ
ِ
ِ
جاوزت الوادي ،ثم َأتَت املروة فقامت عليها ونظرت هل
املجهود حتى
ترى أحد ًا ،فلم َتر أحد ًا ،ففعلت ذلك سبع مرات .قال ابن عباس :قال النبي
« :فذلك سعي الناس بينهام» ،فلم أُشفت عىل املروة سمعت صوت ًا
فقالتَ :ص ٍه  -تريد نفسها  -ثم تسمعت َف َس ِم َعت أيض ًا ،فقالت :قد
أسمع َت إن كان عندك َغ َو ٌ
اث ،فإذا هي با َمل َلك) (1عندَ َمو ِضع َزم َز َم ،ف َب َح َث
َ
ِ
بجناح ِه ،حتى ظهر املاء ،فجعلت ُ َُتو ُض ُه) ،(4وتقول بيدها
بعقبه ،أو قال:
ف من املاء يف سقائها وهو يفور بعدما تغرف ،قال ابن
هكذا) ،(3وجعلت تغ ِر ُ
رواية عطاء بن السائب «فلم ظمئ إسمعيل جعل يرضب األرض بعقبيه» ويف رواية إبراهيم بن نافع:
«كأنه ينشغ للموت» وهو بفتح الياء وسكون النون وفتح املعجمة بعدها غني معجمة ،أي :يشهق ويعلو
صوته وينخفض كالذي ينازع)  .انظر« :فتح الباري» (. )201/1
) )1قال ابن حجر يف «فتح الباري» ( ( :)204/1يف رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج «فإذا جربيل» ،ويف
حديث عيل عند الطربي بإسناد حسن «فناداها جربيل فقال :من أنت؟ قالت :أنا هاجر أم ولد إبراهيم،
قال :فإىل من وكلكم؟ قالت :إىل اهلل .قال :وكلكم إىل ٍ
كاف») .
) )4أي :جتعله مثل احلوض ،ويف رواية ابن نافع «فدهشت أم إسمعيل فجعلت ُتفر» « .فتح الباري» (.)204/1
) )3قال ابن حجر يف «فتح الباري» ( :)204/1هو حكاية فعلها ،وهذا من إطالق القول عىل الفعل ،ويف
حديث عيل« :فجعلت ُتبس املاء فقال دعيه فإهنا رواء».
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عباس :قال النبي « :يرحم اهلل أم إسامعيل ،لو تركت زمزم» أو قال« :لو مل
تغرف من املاء ،لكانت زمزم َع ْين ًا َم ِعين ًا» أي :ظاهر ًا جاري ًا عىل وجه األرض،
فخرج ماء زمزم َفرج ًا لتلك املرأة ولذلك الطفل الرضيع ،ويظل َف َر ُج ُه
وإغاثته لكل مسلم إىل يوم القيامة ،فكل من ُشب ماء زمزم بنية قضاء
حاجة من احلاجات  -خالصة نيته بذلك  -قضاها اهلل تعاىل له ،كم قال النبي
« : ماء زمزم ملا رشب له»). (1
قالِ َ :
وأرض َعت ولدها .فقال هلا ا َمل َلك :ال ختافوا الضي َع َة ـ أي
فرش َبت
َ
بيت اهللِ يبنيه هذا الغال ُم وأبوه ،وإن اهلل ال ُي ِضيع أهله.
اهنا َ
اهلالك ـ ،فإن َه ُ
وكان البيت مرتفع ًا من األرض كالرابية ،تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه
أهل ٍ
وشمله ،فكانت كذلك) (4حتى َمرت هبم ُرف َق ٌة ِمن ُجر ُهم ـ أو ُ
بيت من

) )1رواه أمحد ( ،)120/43( )1222١وابن ماجه ( )3014من حديث جابر  ،وصححه األلباين يف
«صحيح اجلامع الصغري» ( ،)7704كم رواه احلاكم ( )121/1( )154١من حديث ابن عباس
ريض اهلل عنهم ،قال :قال رسول اهلل « :ماء زمزم ملا رشب له ،فإن رشبته تستشفي به شفاك اهلل،
وإن رشبته مستعيذ ًا عاذك اهلل ،وإن رشبته ليقطع ظمأك قطعه» قال – أي :جماهد الراوي عن ابن
عباس  :-وكان ابن عباس إذا ُشب ماء زمزم قال« :اللهم أسألك عل ًم نافع ًا ،ورزق ًا واسع ًا ،وشفاء
من كل داء» ،قال احلاكم« :هذا حديث صحيح اإلسناد إن سلم من اجلارودي ،ومل خيرجاه».
) )4قوله( :فكانت) أي هاجر (كذلك) أي عىل احلال املوصوفة ،وفيه إشعار بأهنا كانت تغتذي بمء زمزم
فيكفيها عن الطعام والرشاب« .فتح الباري» (. )204/1
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جرهم ـ مقبلني من طريق َكدَ ٍاء ،فنزلوا يف أسفل مك َة ،فرأوا طائر ًا ِ
عائف ًا)،(1
ُ ُ
ُ
فقالوا :إن هذا الطائر ليدور عىل ٍ
ماءَ ،ل َعهدُ نا هبذا الوادي وما فيه ما ٌء،
ُ
فأرسلوا جري ًا أو َج ِريني) ،(4فإذا هم باملاء ،فرجعوا فأخربوهم باملاء ،فأقبلوا.
قال :و ُأ ُّم إسمعيل عند املاء ،فقالوا :أتأذنني لنا أن ننزل عندك؟ .فقالت:
نعم ،ولكن ال حق لكم يف املاء .قالوا :نعم .قال ابن عباس :قال النبي :
ِ
ب األُنْس») .(3فنزلوا ،وأرسلوا إىل أهليهم
« َفأ ْل َفى ذلك ُأ َّم إسامعيل وهي ُُت ُّ
ٍ
فنزلوا معهم ،حتى إذا كان هبا ُ
أبيات منهم ،وشب الغالم ،وتعلم
أهل
حني َشب ،فلم َأد َر َك زوجوه امرأ ًة
عج َبهم
َ
العربي َة منهم ،وأن َف َسهم) (2و َأ َ
) )1هو الذي حيوم عىل املاء ويرتدد وال يميض عنه« .فتح الباري» (. )204/1
)( )4جري ًا) أي رسوالً ،وقد يطلق عىل الوكيل وعىل األجري ،قيل :سمي بذلك ألنه جيري جمرى مرسله أو
موكله ،أو ألنه جيري مسع ًا يف حوائجه ،وقوله« :جري ًا أو جريني» شك من الراوي؛ هل أرسلوا واحد ًا
أو اثنني« .فتح الباري» (. )204/1
) )3قال ابن حجر( :األُنس) بضم اهلمزة ضد الوحشة ،وجيوز الكس أي ُتب جنسها« .فتح الباري»
(. )204/1
) )2من النفاسة ،أي :كثرت رغبتهم فيه ،وقد قيل إن قصة األمر بذبح إسمعيل  -عليه السالم  -كانت قبيل
تلك املرحلة وقبل وفاة أم إسمعيل؛ حيث أمر اهلل تبارك وتعاىل نبيه إبراهيم  -عليه السالم  -أن يزور

زوجه وابنه ،وليس له يف تدبري شأهنم يشء ،ومل يفعل يف رعايتهم أي يشء ،الفعل كله هلل ،قال تعاىل:
ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂ ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ ﰌﰍﰎﰏﰐﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
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منهم ،وماتت ُأ ُّم إسمعيل ،فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسمعيل يطالع تركته
َ
إسمعيل ،فسأل امرأته عنه ،فقالت:
ـ أي يتفقد حال ما تركه هناك ـ فلم َجيِد
ِ
ِ
رش ،نحن يف
خرج يبتغي لنا) .(1ثم سأهلا عن َعيشهم َ
وهي َئت ِهم ،فقالت :نحن بِ َ ر
ِ ٍ
ِ
زوج ِك فاقرئي  -عليه السالم ،-
ض ٍيق وشدةَ ،ف َشكَت إليه .قال :فإذا جاء ُ
ُ
إسمعيل كأنه آنس شيئ ًا ،فقال :هل جاءكم
وقويل لهُ :ي َغ ُري عتب َة بابه .فلم جاء
من أحد؟ .قالت :نعم ،جاءنا ٌ
فس َأ َلنَا عنك فأخربته ،وسألني
شيخ كذا وكذاَ ،
ٍ
ِ
عيشنا فأخربته أنا يف جه ٍد ِ
كيف ُ
بيشء؟ .قالت:
أوصاك
وشد ٍة .قال :فهل
َ
َ
عليك السال َم ،ويقول :غري عتب َة بابِك .قال :ذاك أيب ،وقد
نعم ،أمرين أن أقر َأ
ِ
أمرين أن ُأ َف ِ ِ
بأهلك ،فطلقها ،وتزوج منهم ُأخرىَ ،ف َلبِ َث عنهم
حل ِقي
ارقك ،ا َ
إبراهيم ما شاء اهلل ،ثم أتاهم بعدُ فلم جيِده ،فدَ َخ َل عىل امرأته َ
فسأ َهلا عنه.
فقالت :خرج يبتغي لنا .قال :كيف أنتم؟ وسأهلا عن عيشهم وهيئتهم.

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [الصافات– ١١ :
 ،]105وبلوغ إسمعيل السعي؛ قيل :ثالثة عرش عام ًا  ،ويف هذا من الدالئل والعرب والدروس الكثري،
ويكفينا ما فيه من صرب هاجر عىل ولدها ،ومن صرب ولدها ،ومن صرب أبيه ،وما يف قلوهبم من اإليمن
الذي كاجلبال ،حيث يصربون مجيع ًا عىل تنفيذ ذلك األمر بذبح ولده الذي جاءه عىل الكرب ،وبعد أن
شب وبلغ معه السعي ،فكان اجلزاء من اهلل هلم خري اجلزاء ،وهو أن فداه سبحانه وتعاىل بذبح عظيم.
) ) 1أي يطلب لنا الرزق ،ويف رواية ابن جريج «وكان عيش إسمعيل الصيد خيرج فيتصيد» ويف حديث
أيب جهم «وكان إسمعيل يرعى ماشيته وخيرج متنكب ًا قوسه فريمي الصيد»« .فتح الباري» (. )202/1
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ٍ
وس َع ٍة ،وأثنَت عىل اهلل ،فقال :ما طعامكم؟ .قالت:
فقالت :نحن
بخري َ
اللحم .قال :فم ُشابكم؟ .قالت :املا ُء .قال :اللهم بارك هلم يف اللحم واملاء.
ُ
ب ولو كان ُلم دعا ُلم فيه» .قال :فهم
قال النبي « :ومل يكن ُلم يومئذ َح ٌّ
ال خي ُلو عليهم أحدٌ ِ
بغري مكة إال مل يوافِ َقاه  .قال :فإذا جاء زوجك فاقرئي
عليه السالم ،و ُم ِريه ُيثبِ ُت َعت َب َة بابه) ،(1فلم جاء إسمعيل قالَ :هل أتاكم من
شيخ حس ُن اهلي َئ ِة ،وأثنت عليهَ ،
ٌ
فسأ َلني عنك،
َأح ٍد .قالت :نعم ،أتانا
فأخربتُه فسألني كيف عيشنا ،فأخربته أنا بخري .قال :فأوصاك بيشء .قالت:
نعم ،هو َيق َر ُأ عليك السالم ،ويأ ُم ُر َك أن تُثبِت عتبة بابك .قال :ذاك أيب،
مسك ِ
وأنت العتبة ،أمرين أن ُأ ِ
َك.
ثم َ
لبث عنهم ما شاء اهلل ،ثم جاء بعد ذلك وإسمعيل َي ِربي نَب ً
ال له ُتت
ِ
َدو َح ٍة قريب ًا من زمزم ،فلم رآه قام إليه فصنعا كم
بالولد والولدُ
يصنع الوالدُ
ُ
إسمعيل إن اهلل أمرين ٍ
ُ
بأمر .قال :فاصنع ما أمرك ر ُّبك.
بالوالد ،ثم قال :يا
قال :وت ُِعينُني .قال :و ُأ ِعينُك .قال :فإن اهلل أمرين أن أبني هاهنا بيت ًا ،وأشار
ٍ
مرتفعة عىل ما حوهلا ،قال :فعند ذلك رفعا القواعد من البيت،
إىل َأك ََم ٍة
) ( )1عتبة الباب) كناية عن املرأة ،وسمها بذلك ملا فيها من الصفات املوافقة هلا ،وهو حفظ الباب
وصون ما هو داخله وكوهنا حمل الوطء .وهنا نأخذ العربة يف الزوجة الصاحلة والزوجة غري
الصاحلة ،الزوجة الصابرة املحتسبة والزوجة الثرثارة التي تؤذي زوجها وتكلفه ما ال يطيق ،وال
تصرب عىل حاله ،وتريد منه أن يوفر له كل ٍ
يشء تريده حتى ولو من احلرام والعياذ باهلل.
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فجعل إسمعيل يأيت باحلجارة وإبراهيم يبني ،حتى إذا ارتفع البناء جاء هبذا
احلجر فوضعه له فقام عليه) ،(1وهو يبني وإسمعيل يناوله احلجارة ،ومها
يقوالن :ﮋﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ) ،(4قال :فجعال يبنيان حتى
يدورا حول البيت ومها يقوالن :ﮋﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ). (3
فلم انتهى وفرغ من البنيان أمره اهلل تبارك وتعاىل أن يؤذن يف الناس
باحلج ،فأذن وبعث اهلل إسمعيل -عليه السالم  -رسوالً إىل قومه إىل أن
توفاه اهلل سبحانه وتعاىل؛ كم قال  :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ(. )2

) ) 1ملا ارتفع البناء مل يستطع أن يكمل إبراهيم البناء وهو عىل قدميه عىل األرض ،فجاء له إسمعيل
ٍ
بصخرة كبرية فصعد عليها نبي اهلل إبراهيم ورفع البنيان ،فأثرت قدمه الرشيفة يف تلك الصخرة،
فرفع اهلل تبارك وتعاىل شأن تلك الصخرة التي رفع اهلل هبا إبراهيم بناء البيت ،ورفع اهلل ذكره إىل يوم
القيامة؛ قال سبحانه :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ [البقرة ، ]147 :فنسجد عند مقامه
لنتذكر أنه ارتقى لريفع بيت اهلل تبارك وتعاىل ويعيل راية اهلل سبحانه وتعاىل ،وهكذا كل من يرفع
اسم اهلل ،ويعيل راية اهلل ،ويبني مساجد اهلل ،فإن اهلل سبحانه وتعاىل يرفع ذكره يف الدنيا واآلخرة.
) )4البقرة.145 :
) )3البقرة ،145 :واحلديث رواه البخاري (.)3312
( )2مريم. 72 :
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وقد وهب اهللُ تبارك وتعاىل إسمعيل  -عليه السالم  -اثني عرش ولد ًا،
كان منهم نابت ،الذي من ذريته كان النسب الرشيف لنبي اهلدى وصاحب
الرسالة وصاحب القدر العظيم حممد . )1( 
وملا تويف إسمعيل – عليه السالم  -دفن باحلجر أيض ًا مع أمه ،وكان
عمره مائة وثالثني سنة ).(4
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.



( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام (ُ )2 ،5/1تقيق :مصطفى السقا ،وإبراهيم األبياري ،وعبد
احلفيظ الشلبي ،ط  .4مكتبة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص1357 ،هـ 1١77 -م.
) )4انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)7/1
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حالة مكة الدينية قبل اإلسالم
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،ال زلنا
نتحدث يف مبدأ ظهور هذا الدين العظيم ،يف بداية ظهور رسالة اإلسالم
ٍ
حممد  التي جعلها اهلل  خامتة األديان ،وخامتة النبوات ،وال زلنا
ونبوة
نجمع خيوط هذه القصة العجيبة التي ننعم اليوم بتدارسها والوقوف عىل
يشء من أحداثها ،لنأخذ منها العرب والدروس ،ونشكر اهلل تبارك وتعاىل عىل
هذه النعمة العظيمة ،نعمة دين اإلسالم واتباع سيدنا حممد .
وكنا قد ُتدثنا عن نبي اهلل إسمعيل  -عليه السالم  ،-وأن اهلل  أرسله
إىل قومه يف مكة وما حوهلا من بالد احلجاز ،كم قال سبحانه وتعاىل :ﮋﭡ
ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ( ،)1ثم بعد موته انتقلت زعامة مكة والعرب إىل
ُجر ُهم( ،)4ومكثت فيهم هذه الزعامة مائتي عام حتى ساء أمرهم وظلموا
الوافدين إىل مكة واستحلوا مال الكعبة ،فاستغلت خزاعة ذلك األمر
وعاونت بكر بن كنانة بن عدنان عىل حرب ُجرهم ،وقد انترصوا عليهم

( )1مريم.77 ،72 :
( )4انظر« :القول املبني يف سرية سيد املرسلني» ملحمد الطيب النجار ،ط .دار الندوة ،بريوت (ص .)22
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وأجلوهم عن مكة ،فعاد بنو جرهم إىل اليمن مر ًة أخرى ،وعادت مكة إىل
بني ٍ
بكر وخزاعة ،وبنو بكر ينتسبون إىل عدنان ،ونارصهم خزاعة ثم مل يلبث
أن تغلبت خزاعة عىل بني بكر واستأثرت بزعامة مكة ،وسيطروا عليها
ثالثمئة عام ،حتى جاء قيص بن كالب فأعاد لقريش زعامتها وجمدها مر ًة
أخرى هتيئ ًة لظهور النبي  ،وهذا ترتيب رب العاملني سبحانه وتعاىل.
وظهر يف عهد خزاعة رجل أثر يف ديانة أهل مكة ،وهو ٌ
رجل ُيسمى
عمرو بن حلي اخلزاعي ،هذا الرجل كان مبدأ نشأته عىل املعروف وفعل
اخلري والصدقة ،فأحبه الناس حب ًا عظي ًم حتى ولوه عليهم ملك ًا يتبعون أمره،
ويسريون عىل هديه ،وحدَ َ
سافر هذا الرجل إىل بالد الشام ،حيث كان
ث أن َ
هبا عبادة األصنام يف تلك األيام ،فسأهلم عن هذه األصنام فقالوا له :هي
آهلتنا ،نستمطر هبا فتمطرنا ،ونستنرص هبا فتنرصنا ،فصدقهم ،وطلب منهم
صن ًم فأعطوه هبالً ،الصنم الكبري بمكة ،فأخذه وجعله يف جوف الكعبة،
وألجل مكانته التي كانت له عند الناس ،تقبل الناس فعله ذاك ،وعبدوا
األصنام مع اهلل جل وعال ،وكان أول ذلك عبادهتم هلُبل الذي أحرضه من
الشام عمرو بن ُحلي؛ لذا استحق الوعيد الوارد يف حقه يف احلديث الصحيح،
إن أول من س َّيب السوائب ،وعبد األصنام أبو خزاعة
فعن النبي  قالَّ « :
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أمعاءه يف النَّار») ،(1وكيف ال وهو الذي أدخل
جير
عمرو بن عامر ،وإين رأيته ُّ
َ
الرشك إىل مكة حتى كثرت عبادة األصنام فيها ،ليس يف مكة وحدها ،بل يف
جزيرة العرب كلها.
وهنا نأخذ عربة وفائدة :أنه ال ينبغي لإلنسان أن ُيبال ِغ يف تعظيم إنسان
من البرش حتى خيرج به عن طاعة اهلل  ،فهؤالء القوم ملا بالغوا يف حمبتهم
لعمرو بن حلي ،فإذا هبم يقبلون منه الرشك والكفر ،فينبغي عىل اإلنسان أن
يضع كل إنسان يف مكانه ،األنبياء يف مكاهنم ،واملرسلني يف مكاهنم ،والعا ُملِ
يف مكانه ،وطالب العلم يف مكانه ،والعامي يف مكانه ،وال جيعل أحد ًا من
الناس يف غري مكانه الذي جعله اهلل تبارك وتعاىل.
فجر ُهم ملا طغوا وأفسدوا
وفيه من العربة أيض ًا :أن عاقبة الظلم وخيمةُ ،
يف مكة كان عاقبتهم أن أجالهم اهلل تبارك وتعاىل منها ،وسلط عليهم من ال
يرمحهم ،فكذلك تكون عاقبة الظلم دائ ًم وأبد ًا.
ثم إن اهلل سبحانه وتعاىل هيأهم لظهور النبي  فظهروا بعد اختفاء،
وعزوا بعد ذل ،فهذا متهيدٌ من رب العاملني لظهور رسالة النبي  ،فلم ظهر
( )1رواه أمحد ( ) 2472وقال حمققو املسند ( « :)4١4/5صحيح لغريه» ،وأورد احلافظ ابن حجر يف
«فتح الباري» ( )72١/1رواي ًة أخرى للحديث – عزاها البن إسحاق – بلفظ « :رأيت عمرو بن
غري دين إسامعيل فنصب األوثان ،وبحر
حلي جير قصبه  -يعني أمعاءه  -يف النار ،ألنه كان أول من َّ
البحرية ،وسيب السائبة ،ووصل الوصيلة ،ومحى احلامي» .
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حممد  كانت قريش هي سيدة العرب وسيدة مكة بال منازع ،وظهر من
أوسطهم نسب ًا ومكان ًة حممد  ،ليكون ذلك أدعى لقبول رسالته ودعوته
عليه الصالة والسالم.
وكثرت األصنام يف مكة ويف جزيرة العرب وكان من أشهر أصنامهم:
العزى :وكانت بنخلة بعد مكة مابني مكة والطائف ،وكان سدنتها وحجاهبا
بنو شيبان ،والالت :وكانت بالطائف ،وأصلها رجل صالح كان يلت
السويق للحجاج ،فلم مات عبدوه يف قربه ،وكان حجاهبا وسدنتها ثقيف من
أهل الطائف ،ومناة :وكانت عىل ساحل البحر األمحر بالقرب من قديد،
وكان األوس واخلزرج يعبدوهنا ويبالغون يف تعظيمها ،وقد أرسل النبي 
أصحابه ليهدموها بعد فتح مكة ،وبعد متكن دعوة اإلسالم من قلوب
الناس ،وهذه األصنام الثالثة هي أكربها ،وقد ذكرها اهلل يف كتابه الكريم
بقوله :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ) ،(1وكثرت األصنام
يف مكة حتى بلغت ثالثمئة وستني صن ًم ،وقد هدمها النبي  يوم فتح مكة،
وكانت عبادهتم لألصنام يتمسحون هبا عند السفر ،وعند العودة من السفر،
ويلجئون هلا يف طلب املشورة والرأي ،وحيجون إليها ،ويطوفون هبا،
ويتقربون إليها بأنواع القربات.
( )1النجم.40 - 1١ :
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ومن املضحك املبكي أن بعض هذه األصنام كانوا يصنعوهنا من الطعام،
ويعبدوهنا ،فإذا جاعوا أكلوها!! ،فانظر إىل أي ٍ
حد من اجلهالة والسفاهة
بلغت اإلنسانية يف ذلك الوقت ،حتى تعبد شجر ًة أو صخر ًة أو قرب ًا أو
حجر ًا أو طعام ًا!! ،وهذا  -ولألسف الشديد  -نراه اليوم يف بعض بالد
املسلمني الذين يعظمون قبور املوتى من األولياء والصاحلني ،ويطوفون هبا،
وينذرون هلا ،ويذبحون هلا من دون اهلل عياذ ًا باهلل تعاىل؛ وهذا ُشك باهلل جل
وعال.
ومل تكن عبادة األصنام هي الرش الوحيد الذي جلبه عمرو بن حلي
لقريش والعرب ،فكم ورد يف احلديث السابق أنه كان أيض ًا :أول بحر
البحرية ،وسيب السائبة ووصل الوصيلة ومحى احلامي ،وقد قال اهلل جل
وعال :ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﮊ).(1
والبحرية :تشق أذهنا فال تُركب وال ُيرشب لبنها تقرب ًا إىل اآلهلة ،قال ابن
عباس :البحرية هي الناقة التي كانت إذا ولدت مخسة أبطن بحروا أذهنا ،أي:
وبرها ومل يمنعوها املاء
شقوها وتركوا احلمل عليها وركوهبا ،ومل ُّ
جيزوا َ

( )1املائدة.103 :
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والكأل ،ثم نظروا إىل خامس ولدها فإن كان ذكر ًا نحروه وأكله الرجال
والنساء ،وإن كان أنثى بحروا أذهنا ،أي :شقوها وتركوها وحرم عىل النساء
لبنها ومنافعها ،وكانت منافعها خاصة للرجال ،فإذا ماتت حلت للرجال
والنساء).(1
والسائبة :البعري الذي ُيسيب ،وذلك أن الرجل من أهل اجلاهلية كان إذا
مرض أو غاب له قريب نذر فقال :إن شفاين اهلل تعاىل أو شفي مرييض أو
عاد غائبي ،فناقتي هذه سائبة ،ثم ُيسيبها ،فال ُُتبس عن رعي وال ماء ،وال
يركبها أحد ،فكانت بمنزلة البحرية ،وأما الوصيلة :فمن الغنم كانت الشاة
إذا ولدت سبعة أبطن فإذا كان السابع ذكر ًا ذبحوه ،فأكل منه الرجال
والنساء ،وإن كانت أنثى تركوها يف الغنم ،وإن كان ذكر ًا وأنثى استحيوا
الذكر من أجل األنثى ،وقالوا :وصلت أخاها فلم يذبحوه ،وكان لبن األنثى
حرام ًا عىل النساء ،فإن مات منها يشء أكله الرجال والنساء مجيع ًا ،وأما
احلام :فهو الفحل إذا ركِب ولدُ ِ
ولد ِه ،و ُيقال :إذا نتج من صلبه عرشة أبطن،
ُ َ
ِ
ظهر ُه فال ُيركب وال ُحيمل عليه وال ُيمنع من كأل وال ماء ،فإذا
قالواُ :مح َي ُ
مات أكله الرجال والنساء).(4

( )1انظر« :تفسري البغوي» ( )105/3ط  ،2دار طيبة للنرش والتوزيع 1215 ،هـ 1١١5 -م.
( )4انظر« :تفسري البغوي» (.)102 ،105/3
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انظر إىل هذه السفاهة وإىل هذه السذاجة ،وقد ذكر اهلل  ذلك يف كتابه
الكريم ،قال تعاىل :ﮋﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ).(1
حلم ُس  -ومن دان بدينها  :أهنم كانوا ال يقفون
ومن بدع قريش  -وهم ا ُ
وسكان
بعرفات مع احلجيج وإنم يقفون بمزدلفة ،ويقولون :نحن أهل اهللُ ،
حرمه ،فال ن َ
احلر َم وال نخرج منه ،ويتعظمون أن يقفوا مع سائر
ُخل ُ
ف َ
العرب بعرفات ،وسائر الناس كانوا يقفون بعرفات ،فإذا أفاض الناس من
حلمس من املزدلفة ،فأمرهم اهلل أن يقفوا بعرفات ويفيضوا
عرفات أفاض ا ُ
منها إىل مج ٍع مع سائر الناس).(4
ومن بدعهم يف اجلاهلية أيض ًا :أن العرب  -ما عدا قريش ًا – كانوا ال
يطوفون بالبيت يف ثياهبم التي لبسوها ،يزعمون أهنم ال يطوفون يف ٍ
ثياب
عصوا اهلل فيها ،وكانت قريش  -وهم احلُم ُس  -يطوفون يف ثياهبم ،ومن
أعاره َأ َ ِ
ثوب جديدٌ طاف فيه ثم يلقيه فال
ِس ثوب ًا طاف فيه ،ومن معه ٌ
مح ٌّ
يتم ّلكه أحدٌ  ،فمن مل جيد ثوب ًا جديد ًا وال أعاره َأ َ ِ
ِس ثوب ًا ،طاف ُعر َيان ًا،
مح ٌّ
( )1األنعام.13١ :
( )4انظر« :تفسري البغوي» (.)430/1
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وربم كانت امرأة فتطوف ُعر َيانة ،فتجعل عىل فرجها شيئ ًا يسرته بعض
اليشء وتقول:
ومـــا بـــدا منـــه فـــال أح ّلـــ ُه

بعضـــ ُه أو كلـــه
اليـــوم يبـــدو ُ

()1

وهذا من أشد ما كان لدهيم من الفسق واجلهل والضالل ،وقد أبطل اهلل
تبارك وتعاىل ذلك بقوله :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ) ،(4وقوله
جل وعال :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂ ﮊ ) ،(3وخاطبهم سبحانه بصفة اآلدمية ،مل خياطبهم باإلسالم وال
ٍ
مناف لتلك
باإليمن ،ألن السرت من فطرة اإلنسان وفطرة بني آدم ،والعري
الفطرة.
وها نحن نرى يف هذا الزمان بعض الناس يميلون إىل التعري والتكشف
وكشف العورات ،رجاالً ونساء ًا وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم؛
فهذا بالء عظيم ،وهو من أمراض اجلاهلية ،ومن عادات اجلاهلية التي ينبغي
للمسلم أن يرتكها.

( )1انظر« :تفسري ابن كثري» ( )204/3بتحقيق :سامي بن حممد سالمة ،ط  ،4دار طيبة1240 ،هـ -
 1١١١م.
( )4األعراف. 31 :
( )3األعراف.41 :
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فاهلل  مجلنا بالسرت ،ولباس التقوى ،ولباس احلياء والعفة خري لنا،
ال قلي ً
وإننا لنعجب من تلك األلبسة التي بدأت تظهر وتظهر ،وترتفع قلي ً
ال
لتبدي عورات الناس ،يف األسواق والطرقات ويف القنوات الفضائية
الفاسدة الفاجرة؛ حدث وال حرج عن ذلك التعري الذي هو بضاعة إبليس
لعنه اهلل ،فهو أول من سعى لتعري آدم وحواء يف اجلنة كم ذكر اهلل تبارك
وتعاىل يف كتابه الكريم.
ثم بدعة االستقسام باألزالم :وهي عبارة عن ثالثة أقداح ،قدح مكتوب
عليه :افعل ،والثاين :ال تفعل ،والثالث :اليشء عليه ،فكان الواحد منهم إذا
أراد السفر أو الزواج أو أي يشء يأيت عىل خادم هذا الصنم فيعطيه ماالً ثم
يرمي له بتلك األسهم ،وما خرج له فعله ،فإن خرج الفارغ أعاد) ،(1وقد
أبطل اهلل تبارك وتعاىل ذلك بقوله :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﮊ).(4

( )1انظر« :تفسري القرطبي» (ُ )72/1تقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،ط  ،4دار الكتب
املرصية – القاهرة1322 ،هـ  1١12 -م.
( )4املائدة.3 :
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كم انترش يف اجلاهلية األوىل :السحر والدجل ،وتصديق الكهان
والعرافني والسحرة والدجالني واملنجمني ،والعجب أننا ونحن يف عرص
التقدم والعلم ،ال زلنا نجد رواج ًا لسوق السحرة والدجالني واملشعوذين
لدى قطاعات غري قليلة من البرش ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم،
رغم ُتذير النبي  لنا وجلميع املسلمني من ذلك ،فعن أيب هريرة  أن
رسول اهلل  قال« :من أتى كاهنا ،أو عرافا ،فصدقه بام يقول ،فقد كفر بام
أنزل عىل حممد»).(1
ومن بدعهم أيض ًا :النِسء ،ومعناه :تأخري ُتريم شهر إىل شهر آخر،
وذلك أن العرب كانت تعتقد تعظيم األشهر احلرم ،وكان ذلك مما متسكت
به من ملة إبراهيم  -عليه السالم  ،-وكانت عامة معايشهم من الصيد
والغارة ،فكان يشق عليهم الكف عن ذلك ثالثة أشهر عىل التوايل ،وربم
وقعت هلم حرب يف بعض األشهر احلرم فيكرهون تأخري حرهبم ،فنسؤوا،
أي :أخروا ُتريم ذلك الشهر إىل شهر آخر ،وكانوا يؤخرون ُتريم املحرم
إىل صفر ،فيحرمون صفر ويستحلون املحرم ،فإذا احتاجوا إىل تأخري ُتريم
صفر أخروه إىل ربيع ،هكذا شهر ًا بعد شهر ،حتى استدار التحريم عىل السنة

( )1رواه أمحد يف «املسند» ( )١731وقال حمققو «املسند» ( :)331/17حديث حسن.
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كلها) ،(1وحرم اإلسالم ذلك عليهم ،قال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﮊ). (4
وأما حياة املرشكني االجتمعية قبل اإلسالم فحدث عنها وال حرج،
فمن عاداهتم القمر واملعروف بامليس ،وُشب اخلمر ،ونكاح االستبضاع،
وهذا من اخلسة والدناءة بمكان ،واملراد بنكاح االستبضاع :أن يأيت الرجل
الوضيع الذي ليس له شأن يف الناس ،فينتظر حتى تطهر زوجته من حيضها
ثم يرسل هبا إىل أحد أُشاف القوم ليجامعها  -تستبضع منه!!  -حتى تأيت
له بالذرية الرشيفة!! ،قبحه اهلل من ُشف!! ،إنه واهلل الذل والعار والشنار،
وهو مما تأباه أية فطرة سليمة ،فض ً
ال عن ُتريم اإلسالم له.
ومن عاداهتم اجلاهلية :تربج النساء الذي هنى عنه اإلسالم وحرمه؛ قال
جل وعال :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﮊ) ،(3وها نحن نرى تربج
اجلاهلية األوىل قد عاد ،بل واهلل نرى من العري وتفسخ النساء يف هذا العرص
( )1انظر« :تفسري البغوي» (.)27/2
( )4التوبة. 35 :
( )3األحزاب.33 :
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ما يفوق تربج اجلاهلية األوىل أضعاف ًا مضاعفة ،وال حول وال قوة إال باهلل
العيل العظيم.
ومن مصائبهم العظيمة :وأد البنات خشية العار ،وقد حرم اإلسالم
ذلك ،قال اهلل  :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ) ،(1كم حرم
اإلسالم قتل األوالد عموم ًا  -ذكور ًا كانوا أو إناث ًا  -خشية الفقر ،قال جل
وعال :ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﮊ)،(4
وقال جل وعال :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ).(3
ومن عاداهتم اجلاهلية املقيتة :العصبية القبلية الشديدة ،فكان الواحد إذا
طلب منه أحد أفراد قبيلته وعشريته نرص ًة ،نرصه مباُشة حتى ولو كان
ظامل ًا ،فال يمكن أن يقف ضده أبد ًا ،ولقد جاء اإلسالم فضبط هذه النرصة،
وصحح مسارها ،قال رسول اهلل « :انرص أخاك ظامل ًا أو مظلوم ًا» فقال

( )1التكوير. ١ - 2 :
( )4األنعام. 171 :
( )3اإلرساء.31 :
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رجل :يا رسول اهلل ،أنرصه إذا كان مظلوم ًا ،أفرأيت إذا كان ظامل ًا كيف
أنرصه؟ قالُ« :تجزه ،أو متنعه ،من الظلم فإن ذلك نرصه»). (1
هذا فض ً
ال عن شن الغارات واحلروب ألتفه األسباب؛ كحرب داحس
والغرباء والبسوس وبعاث والفجار وغريها ،والسلب والنهب الذي كان
جيري يف اجلاهلية بني العرب ،واسرتقاق األحرار ،وغري ذلك من عادات
قبيحة كانت تسيطر عليهم قبل اإلسالم.
وكانت هناك عادات حسنة ،وأخالق طيبة ،مثل الصدق ،وإكرام
الضيف ،والوفاء بالعهد ،واحرتام اجلوار ،والصرب والتحمل ،والشجاعة
والنجدة وغريها من العادات احلسنة ،التي جاء اإلسالم بإقراراها وتثبيتها،
كم حارب اإلسالم تلك العادات السيئة التي كانت موجودة عند العرب يف
اجلاهلية.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.



( )1رواه البخاري ( )1١74عن أنس ريض اهلل عنه.
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حادثة الفيل
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،فال زال
احلديث متواص ً
ال عن األحداث التي وقعت قبل مقدم النبي  - والتي
جعلها اهلل  توطئة ومتهيد ًا لظهور النبي حممد - ؛ وألن هذه الدعوة هي
الدعوة اخلامتة ،فمهد اهلل هلا تبارك وتعاىل السبيل ،وهيأ هلا األرض املناسبة
حتى ُت َبلغ تلك الرسالة عىل أكمل وجه حيبه اهلل تبارك وتعاىل ويرضاه.
ومن تلك األحداث التي سبقت جميء النبي  حادثة الفيل ،وهي من
أقرب األحداث إىل مقدم النبي  ،حيث وقعت يف عام الفيل ،يف شهر
ٍ
بخمس ومخسني يوم ًا ،ولكن قبل أن نذكرها
املحرم ،قبل والدة النبي 
نذكر شيئ ًا من التاريخ الذي يمهد هلا ،فم الذي جاء باألحباش إىل اليمن؟
وما الذي جاء هبم بعد ذلك إىل مكة؟
يف عام ثالثمئة وأربعون ( 320من امليالد) دخل احلبشة ألول ٍ
مرة إىل
اليمن بمعونة الرومان ،وبدأت املسيحية يف ذلك التاريخ ،ويف عام أربعمئة
ومخسون ( 270من امليالد) وقع سيل العرم ،واهندم سد مأرب ،وتشتت
القبائل.
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ومن تلك القبائل التي خرجت من اليمن :قبيلة األوس ،وقبيلة اخلزرج،
وسكنتا يثرب) ،(1ليكونا بعد ذلك أنصار النبي .
ويف عام مخسمئة وثالثة وعرشون ( 743من امليالد) قاد ذو نواس
اليهودي املرشك محل ًة منكر ًة عىل املسيحيني من أهل نجران ،حاول هبا
رصفهم عن املسيحية قس ًا وقهر ًا وُتويلهم إىل اليهودية ،وملا أبوا حفر هلم
األخاديد ،وأرضم هلم النريان ،وبني اهلل تبارك وتعاىل لنا ذلك يف سورة
الربوج ،يف قصة أصحاب األخدود ،وكان عددهم قريب ًا من عرشين ألف ًا(،)4
وكان قتلهم يف تلك األخاديد سبب ًا لعودة النصارى مر ًة أخرى مع األحباش،
بقيادة أرياط عام مخسمئة واثنان ومخسون ( 774من امليالد) ،ومعه أبرهة،
ٍ
بجيش كبري  -فيه سبعون ألف ًا من احلبشة  -ودخلوا اليمن،
فقد جاؤوا
وهرب ذو نواس ،وغرق يف البحر( ،)3وذلك عقوبة اهلل تبارك وتعاىل لكل
ٍ
طاغية جبار ،يطغى ويتجرب ويؤذي عباد اهلل تبارك وتعاىل.

( )1انظر« :السرية النبوية» ،البن كثري (ُ )13/1تقيق مصطفى عبد الواحد ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان،
1١51م .
( )4انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)31 ،37/1
( )3انظر« :السرية النبوية» البن هشام ( ،)35/1و«الروض األنف يف ُشح السرية النبوية البن هشام»
لعبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد السهييلُ ،تقيق :عمر عبد السالم السالمي ،ط  ،1دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت 1241هـ4000 -م (. )11١/1
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ٍ
زمان ومكان ،فعىل املسلمني إذا رأوا
وهذه ُسنة متكررة يف كل
الطواغيت واجلبارين وهم يفتكون بالناس ،عليهم أال ييأسوا ،وأن ينتظروا
هالكهم ودمارهم ،كم حصل ألولئك الطواغيت عىل مر الزمان ،وكم
حيصل يف زماننا ،فها نحن نرى الكثري من الطواغيت يقبعون يف املستشفيات
بني احلياة واملوت ،ويصابون بأبشع األمراض ،كم هو احلال مع ذلك الطاغية
شارون؛ الذي جعله اهلل تبارك وتعاىل عربة لكل معترب.
أقام أرياط بأرض اليمن سنني يف سلطانه ذلك ،ثم نازعه يف أمر احلبشة
باليمن أبرهة احلبيش -وكان يف جنده – حتى قتل أبرهة أرياط وتوىل قيادة
اليمن(.)1
ثم إن أبرهة رأى الناس يتجهزون ملوسم احلج ،فسأل :ماذا يصنع
هؤالء؟ فقيل له :إهنم حيجون إىل بيت اهلل احلرام ،فقال وما هذا البيت؟
فقالوا :من حجارة ،قال :وما لباسه وكسوته؟ قالوا :وصائل يأيت هبا الناس
كاذب
من هنا وهناك؟ ،فأقسم أن يبني بيت ًا خري ًا منه!! ،هكذا زعم ،وهو
ٌ
أُش ،فال بيت خري من بيت اهلل تعاىل ،فبنى ال ُقليس( - )4وهي كنيسة ضخمة
بصنعاء ،مزخرف ًة و ُم َزينة ،بناها من الرخام األبيض واألسود واألمحر

( )1قتله غالم أبرهة ،ويقال لهَ :عتَو َدة  .وانظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)24 ،21/1
( )4سميت بذلك الرتفاع بنائها وعلوها «.الروض األنف» (. )131/1
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واألصفر ،وحالها بالذهب والفضة واجلواهر ،وكان يلطخ جدراهنا باملسك
ظن ًا منه أنه سيفلح يف توجيه الناس إليها ،وكان من شدة ظلمه وطغيانه أنه
استعمل مجيع الناس يف بنائها دون أن يدفع هلم شيئ ًا ،بل إن من تأخر منهم
عن احلضور قبل طلوع الشمس كان يأمر بقطع يده  -وكتب إىل النجايش
ملك احلبشة :إين قد بنيت لك أهيا امللك كنيس ًة مل يبن مثلها ٍ
مللك قبلك،
ٍ
بمنته حتى أرصف وجوه العرب إليها ،وأمر الناس  -بالفعل -أن
ولست
يتوجهوا إليها.
وهكذا حال الطواغيت واجلبارينٌ ،
وكذب ومت ّل ٌق ،والعياذ
وتدليس
نفاق
ٌ
ٌ
باهلل تبارك وتعاىل.
وُتدث العرب هبذا الكالم ،فقيل :إن رج ً
ال من كنانة جاء إىل ال ُقليس
فأحدث فيها ،فلم علم أبرهة بذلك أقسم أن يأيت بيت اهلل احلرام فيهدمه

()1

 والعياذ باهلل تبارك وتعاىل  ،-ثم أمر احلبشة فتهيأت وجتهزت ،ثم ساروخرج معه بالفيل ،وسمعت بذلك العرب ،فأنكروا ذلك ،ورأوا جهاده
حق ًا عليهم ،حني سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة ،بيت اهلل احلرام ،ثم سار من
اليمن إىل مكة ومل يعرتض طريقه إال بعض القبائل ،ولكنه هزمهم ،وبعض
القبائل صانعوه وخضعوا واستسلموا له ،بل وأرسلوا معه من يدله عىل
( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)27 ،23/1
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بيت اهلل احلرام ،ومنهم :أيب ِرغال الذي خرج مع أبرهة ليدله عىل مكان بيت
امل َغم ِ
اهلل تبارك وتعاىل ،فمت بِ ُ
س  ،وأصبح قربه بعد ذلك مكان ًا يرمجه
()1

العرب كلم مروا به يف ذلكم املكان ،حيث يذكرون خيانته وغدره وكذبه،
ومن ثم يرمجون قربه(.)4
فلم نزل أبرهة ُ
بامل َغمس أرسل رج ً
ال من احلبشة إىل مكة ،فساق اإلبل
ألهل مكة ،وأهل هتامة ،وهبا مائتي بعري لعبد املطلب بن هاشم جدّ النبي
ٍ
مهوا بقتاله ،ولكنهم ملا رأوا ذلك
 ،وهو يومئذ كبري قريش وسيدها ،و ّ
اجليش الكبري ،وأنه ال طاقة هلم به استسلموا هلذا األمر(.)3
ثم أرسل أبرهة يسأل عن سيد أهل هذه البلد وُشيفهم ،فقيل له :إنه عبد
ٍ
برسول حتى يدعوه إليه ،فجاء عبد املطلب إىل
املطلب بن هاشم ،فأرسل له
أبرهة ،فسأله حاجته ،وقال له :ما حاجتك؟ فقال له :أن ترد عيل إبيل  -املائتي
بعري  ،-وعند ذلك تعجب أبرهة ،وقال :ظننت أنك ستتكلم معي يف بيت آبائك
وأجدادك ،ويف دينك ودين آبائك وأجدادك ،وأنت تعلم أين جئت ألهدم
رب حيميه(.)2
البيت ،فقال قولته املشهورة :أنا رب اإلبل ،وللبيت ٌ
( )1املغمس :م ِ
وضع ِ
رهة.
بطريق الطائف ،فيه قرب َأيب ِرغَ الَ ،دلِيل َأب َ
َ
( )4انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)22 -21/1
( )3انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)22/1
( )2انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)70 ،2١/1
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رب حيميه) قاهلا عبد املطلب وكله ثقة يف محاية اهلل لبيته
نعم (للبيت ٌ
احلرام ،رغم أنه مل يكن مسل ًم ،لكنها الثقة باهلل تبارك وتعاىل؛ فأين املسلمون
اليوم من ثقتهم برهبم ،أين املسلمون الذين نزل فيهم كتاب اهلل تبارك
وتعاىل ،وجاء إليهم رسول اهلل  ،وجاءهتم الدالئل والبينات واحلجج ،أين
هم من هذا اليقني بنرص اهلل ومحايته ،وأين هم من هذه الثقة؟!.
إن املسلمني إذا حل هبم بالء ،أو نزل هبم كرب أو مصيبة أو حادثة؛
وجدناهم  -يف أكثرهم  -تزعزع اإليمن يف قلوهبم ،ووهنت عزائمهم،
وخارت قواهم ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم؛ مع أن اهلل تبارك
وتعاىل يأيت بالفرج مع كل كرب ،ويأيت بالعافية مع كل بالء ،ويأيت بالنرص
واملعونة عندما يشتد الضعف و ُي َظ ُّن اهلالك.
رب حيميه،
وعندما قال عبد املطلب ألبرهة :أنا رب اإلبل( ،)1وإن للبيت ٌ
قال أبرهة :ما كان ليمنعني أحد؟ فقال له :أنت وذاك ،ثم انرصف عبد
والتحرز يف
املطلب إىل قريش فأخربهم اخلرب ،وأمرهم باخلروج من مكة،
ّ
ختوف ًا عليهم من اجليش ،ثم قام عبد املطلب ،فأخذ
شعف اجلبال( )4والشعاب ُّ

رب اإلبل :أي مربيها والقائم عىل رعايتها.
(ُّ )1
( )4شعف اجلبال :رؤوسها  .انظر« :لسان العرب» (. )155/١
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بحلقة باب الكعبة ،وقام معه نفر من قريش يدعون اهلل ،ويستنرصونه عىل
أبرهة وجنده(.)1
املغمس ،فم أن
وملا أصبح الصباح جتهز جيش أبرهة ،وأخذ يتحرك من ّ
حمس  -قبل منى  ،-حتى برك فيل أبرهة األكرب – ويقال
وصلوا إىل وادي ّ
له :حممود  ،-والتصق باألرض ،ويقال :إنه ملا وجهوا الفيل إىل مكة ،أقبل
نُفيل بن حبيب اخلثعمي حتى قام إىل جنب الفيل ،ثم أخذ بأذنه ،فقال :ابرك
حممود ،أو ارجع راشد ًا من حيث جئت ،فإنك يف بلد اهلل احلرام ،ثم أرسل
أذنه .فربك الفيل ،وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد يف اجلبل؛
ورضبوا الفيل ليقوم فأبى ،فرضبوه باحلديد واخلشب والعيص وطعنوه يف
بطنه ليقوم فأبى ،فوجهوه راجع ًا إىل اليمن ،فقام هيرول ،ووجهوه إىل الشام
ففعل مثل ذلك ،ووجهوه إىل املرشق ففعل مثل ذلك ،ووجهوه إىل مكة
فربك ،فأرسل اهلل تعاىل عليهم طري ًا من البحر أمثال اخلطاطيف ،مع كل طائر
منها ثالثة أحجار حيملها :حجر يف منقاره ،وحجران يف رجليه ،أمثال
احلمص والعدس ،ال تصيب منهم أحد ًا إال هلك ،وليس كلهم أصابت،
وخرجوا هاربني يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا ،ويسألون عن نفيل بن

( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)71 ،70/1
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حبيب ليدهلم عىل الطريق إىل اليمن ،فقال نفيل حني رأى ما أنزل اهلل هبم من
نقمته:
املغلوب ليس الغالب
واألُش ُم
ُ

الطالـــب
املفـــر واإللـــه
أيـــن
ُ
ُّ

()1

فخرجوا يتساقطون بكل طريق ،وهيلكون بكل مهلك عىل كل منهل،
وأصيب أبرهة يف جسده ،وخرجوا به معهم تسقط أنامله أنملة أنملة ،كلم
سقطت أنملة أتبعتها قيح ًا ودما ،حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر،
فم مات حتى انصدع صدره عن قلبه (.)4
وقد قص اهلل تبارك وتعاىل علينا هذه القصة ،وخلدها القرآن لنأخذ منها
العربة والعظة ،قال تعاىل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮊ(.)3
وفيم حصل ألبرهة وجنوده أعظم عربة ألهل ذلك الزمان ،من اليهود
والنصارى الذين كانوا حييطون بجزيرة العرب ،وتوطئة ومتهيد لظهور نبينا

( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)73 ،74/1
( )4انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)72/1
( )3الفيل.7 – 1 :
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ٍ
حممد ؛ فمن هذا املكان الطاهر ،ومن جوار بيت اهلل احلرام ،الذي منعه اهلل
تبارك وتعاىل ومحاه وحرسه ،من هنا سيظهر نبي آخر الزمان.
لقد أرسل اهلل تبارك وتعاىل هذه الطري األبابيل لتهلك هؤالء الطغاة،
وتأمل؛ أرسل طري ًا فقط ،مل يرسل هلم شيئ ًا ضخ ًم وال ُم ِ
فزع ًا؛ هم جاءوا
بالفيل الضخم ليفزعوا الناس ،بينم أرسل اهلل تعاىل هلم طري ًا أبابيل من
فوقهم ،حتى يعلموا ويوقنوا أن الذي هزمهم هو اهلل تبارك وتعاىل ،والطري
األبابيل جمرد سبب ،وهي جند من جنود اهلل تعاىل.
لقد كان هالك أبرهة وجنده واهنزامهم ،إيذان ًا بدعوة اإلسالم ،وإيذان ًا
ٍ
حممد  ،ومع هذه احلجة الدامغة وهذه اآلية البالغة واملعجزة التي
برسالة
جعلها اهلل تبارك وتعاىل لرسوله؛  -مع ذلك  -كفر املرشكون وعاندوا
رسول اهلل  ،وحاربوه حتى أيده اهلل تبارك وتعاىل ونرصه عليهم ،صلوات
ريب وسالمه عليه.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.
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نسب النبي حممد 
أما بعد ،فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،كنا قد
ُتدثنا يف ٍ
مجعة سابقة عن إبراهيم  -عليه السالم  ،-وزوجه هاجر  -عليها
السالم  ،-وعن إسمعيل -عليه السالم  ،-وعن بداية أمر النبي  بدعوة
نبي اهلل إبراهيم  -عليه السالم  ،-وكيف كان بناء البيت احلرام وعمران مكة
من هذه األرسة املباركة؛ إبراهيم وهاجر وإسمعيل عليهم السالم ،وأن اهلل
بعث إسمعيل نبي ًا يف قومه يف مكة ،ومكث مائة وسبعة وثالثون عام ًا (135
عام ًا) وهو يدعو إىل اهلل تعاىل.
وبعد وفاة إسمعيل  -عليه السالم  -نقض اجلرمهيون العهد – وكانوا
قد استوطنوا مكة مع هاجر ،ووافقوا أن يكونوا ُتت إمرة هاجر وإسمعيل،
لكنهم نقضوا العهد بعد وفاة إسمعيل عليه السالم  -وأخذوا أمر مكة
بيدهم ،فلذلك مل يشتهر من أبناء إسمعيل  -عليه السالم  -أحد ،حتى جاء
عدنان من ذرية إسمعيل فقاوم اجلرامهة وأخرجهم من مكة ،وملا خرجوا من
مكة دفنوا بئر زمزم وجعلوا فيه الذهب وكل األشياء التي كانت هتدى
للكعبة حتى ال يعرف بنو إسمعيل  -عليه السالم – مكاهنا ،غيظ ًا منهم بعد
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أن نرشوا الظلم يف مكة ،وبعد أن نرشوا الفساد يف مكة ،فأعاد اهلل تبارك
وتعاىل األمر مر ًة أخرى إىل أبناء إسمعيل  -عليه السالم .-
وإذا أردنا أن نتكلم عن نسب النبي  إىل عدنان؛ فهو حممد بن عبد اهلل بن
عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص بن كالب بن ُمرة بن كعب بن
ُل َؤ ّي بن غالب بن فِهر بن مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن
إلياس بن ُم َرض بن نِ َزار بن َمعد بن َعدنان) ،(1وعدنان من ولد إسمعيل -عليه
السالم .-
قال اإلمام املاوردي« :ليس يف آبائه خامل مسرتذل وال مغمور مستذل،
كلهم سادة قادة ،وهم أخص الناس باملناكح الطاهرة»(.)2
عن واثلة بن األس َق ِع  قال :سمعت رسول اهلل  يقول« :إن اهلل
اصطفى كِنَانَة من َو َل ِد إسامعيل ،واصطفى قريش ًا من كنانة ،واصطفى من
ُقريش بني هاشم ،واصطفاين من بني هاشم»).(3
كم جاء يف بعض الروايات «فأنا خيار من خيار»(.)2

) )1انظر« :سرية ابن هشام» ( )3 / 1ط .مؤسسة علوم القرآن.
(« )4أعالم النبوة» للموردي (ص  )404ط  ،1دار ومكتبة اهلالل ،بريوت 120١هـ .
) )3رواه مسلم (.)4451
( )2انظر« :السرية النبوية» البن كثري (. )1١2/1
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وعن املطلب بن أيب وداعة قال :جاء العباس إىل رسول اهلل  فكأنه
سمع شيئ ًا ،فقام النبي  عىل املنرب فقال« :من أنا؟» ،فقالوا :أنت رسول اهلل
عليك السالم ،قال« :أنا حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب ،اهلل خلق اخللق
فجعلني يف خريهم فرقة ،ثم جعلهم فرقتني فجعلني يف خريهم فرقة ،ثم
جعلهم قبائل فجعلني يف خريهم قبيلة ،ثم جعلهم بيوت ًا فجعلني يف خريهم
بيت ًا وخريهم نسب ًا»).(1
فهذه شهادة من رسول اهلل  هلذا النسل املبارك ،فأما َمعد وهو ولد
عدنان ،فهذا كان منارص ًا ألبيه حتى أخرج اجلرامهة ،مل حيارب أحد ًا إال عاد
ال ،ومرض كان مجي ً
منصور ًا ،ونزار كان أمجل أهل زمانه وأرجحهم عق ً
ال ومل
يره أحد إال أحبه ،وإلياس كان يف العرب مثل لقمن احلكيم ،فمن أقواله:
«من يزرع خري ًا حيصد غبط ًة ،ومن يزرع ُش ًا حيصد ندام ًة» ،وفهر كان كري ًم،
يبحث عن الفقراء واملساكني فيقيض حاجتهم ويواسيهم بمله ،وهو اجلد
السادس أليب عبيدة بن اجلراح  ،وكعب كان جيمع قومه يوم العروبة  -يعني
يوم اجلمعة  -فيعظهم ويذكرهم بمبعث النبي  ،وينبئهم أنه من ولدهم،
ويأمرهم باتباعه ،وهو اجلد الثامن لعمر بن اخلطاب  ،فعمر  يلتقي مع
الرسول  يف كعب ،ومرة هو اجلد السادس لسيدنا رسول اهلل  وأليب
) )1رواه الرتمذي ( )3734وقال« :حديث حسن».
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بكر الصديق  فيجتمع النبي مع أيب بكر يف سادس جد ،يف مرة ،ويلتقي
أيض ًا نسب اإلمام مالك بن أنس  -إمام دار اهلجرة  -مع رسول اهلل  يف
مرة ،وكالب اسمه حكيم ،وسمي بكالب ألنه كان يكثر الصيد بالكالب،
وهو اجلد الثامن آلمنة أم النبي  ،فهو ملتقى نسبي أيب النبي  بأمه،
وقيص ،ويقال له :جممع؛ ألن اهلل مجع به القبائل من قريش يف مكة بعد
تفرقها ،فإن القبائل بعد أن مجعها عدنان من ولد إسمعيل ،عادت فتفرقت
مر ًة أخرى حتى جاءت عليهم قبائل أخرى ،وسيطرت عىل مكة ،وخرج
أبناء إسمعيل خارج مكة ومنهم قيص ،ولذلك سمي قيص ألنه أقيص عن
مكة ،وأبعد عن مكة بعد وفاة أبيه ،ثم عاد قيص بعد ذلك وكان له شأن
كبري ،فهو أول من أوقد نار ًا بمزدلفة حتى يراها احلجاج العائدون من عرفة،
وهو أول من جدد بناء الكعبة من قريش بعد إبراهيم  -عليه السالم ، -وكان
لقيص يف اجلاهلية حجابة البيت ،يعني سدانة الكعبة وسقاية احلاج وإطعامه
بالرفادة ،وهو أول من نظم هذه األمور؛ فقد فرض عىل أهل مكة فرض ًا،
وأوجب عليهم مبلغ ًا يدفعونه كل عام ،يشرتي به قيص الطعام حلجاج بيت
اهلل تبارك وتعاىل ،فكان يشرتي هلم ويكرمهم ،وسمي هذا بالرفادة ،وجعل
لقريش بيت الندوة ،وهو الذي تقام فيه الشورى ،فكان ال يتم أمر يف مكة إال
يف بيت الندوة ،وهو يف اجلهة الشملية من الكعبة ،وملا حرضت الوفاة قصي ًا
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هنى بنيه عن ُشب اخلمر ،وله حماسن كثرية ،وعاش ثمنني عام ًا ،ثم عبد
مناف ،وهو من صفوة أبنائه ،اسمه املغرية وكانت قريش تسميه الفياض
لكثرة كرمه وجوده ،وهو اجلد الرابع لعثمن بن عفان  ،واجلد التاسع
لإلمام الشافعي رمحه اهلل تبارك وتعاىل ،ثم هاشم ،واسمه عمرو ،وقد وقعت
جماع ٌة شديدة يف مكة فذهب إىل بالد الشام ،وجلب الطعام والرشاب وذبح
ٍ
جماعة كبرية
اجلزور وهشم الطعام ،فسمي هباشم هلذا ،فأنقذ الناس من
لكرمه وجوده ،ومل تزل مائدته منصوب ًة يف الساء والرضاء ،وكان مورس ًا
يؤدي احلق ويؤمن اخلائف ،وهو أول من سن رحلة الشتاء والصيف ،رحلة
الشتاء إىل اليمن وإىل احلبشة ،ورحلة الصيف إىل بالد الشام ،ثم عبد املطلب
جد النبي  وأمه سلمى بنت زيد النجارية من املدينة ،واسمه شيبة احلمد،
ألنه ولد وله شيبة يف رأسه ،وكان جماب الدعوة ،وكان يرفع من مائدته ما
زاد من الطعام فيجعله عىل اجلبال فيأكل منه الطري والوحوش ،وكان مفزع
قريش يف النوائب ،وُشيفهم وسيدهم كمالً وفعاالً ،وهو أول من ُتنث يف
غار حراء ،عاش مائة وعرشين سنة ،وكان يأمر أوالده برتك الظلم والبغي،
وحيثهم عىل مكارم األخالق ،وهو الذي كشف عن ماء زمزم بعد السنني
الطويلة التي غطيت فيها ماء زمزم .
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تذكر كتب السرية( )1أن عبد املطلب رأى رؤيا وهو نائم يف حجر إسمعيل
 عليه السالم  ،-رأى أن آتي ًا أتاه وأمره بحفر زمزم ثالثة أيام ،ويف الرابعوصف له مكاهنا بالتحديد ،فلم استيقظ يف ذلك اليوم الرابع حفرها ومل
يلبث يسري ًا حتى اختلط املاء بالرتاب فكرب اهلل تبارك وتعاىل ،وجاءته قريش
ينازعونه ماء زمزم ،ويقولون :إهنا بئر أبينا إسمعيل ،وإن لنا فيها حق ًا ،فقال
هلم :إن هذا ألمر قد خصصت به دونكم ،وأعطيته من بينكم ،قالوا:
فأنصفنا ،فإنا غري تاركيك حتى نخاصمك فيها ،قال :فاجعلوا بيني وبينكم
من شئتم أخاصمكم إليه ،فقالوا :كاهنة بني سعد بن هذيم ،قال :نعم،
وكانت بأُشاف الشام.
فركب عبد املطلب يف نفر من بني أبيه ،وركب من كل بطن من أفناء قريش
نفر ،وكانت األرض إذ ذاك مفاوز فيم بني الشام واحلجاز ،حتى إذا كانوا
بمفازة من تلك البالد ،فني ماء عبد املطلب وأصحابه حتى أيقنوا اهللكة،
فاستسقوا القوم ،قالوا ما نستطيع أن نسقيكم ،وإنا لنخاف مثل الذي أصابكم،
فقال عبد املطلب ألصحابه :ماذا ترون؟ قالوا :ما رأينا إال تبع لرأيك ،قال :فإين
أرى أن حيفر كل رجل منكم حفرته بم بقي من قوته ،فكلم مات رجل منكم،
دفعه أصحابه يف حفرته ،حتى يكون آخركم يدفعه صاحبه ،فضيعة رجل أهون
( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام (. )127 -123/1
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من ضيعة مجيعكم ،ففعلوا ،ثم قال :واهلل إن إلقاءنا بأيدينا للموت ،ال نرضب
يف األرض ونبتغي عجز .فقال ألصحابه :ارُتلوا ،فارُتلوا ،وارُتل ،فلم
جلس عىل ناقته ،وانبعثت به ،انفجرت عني من ُتت خفها بمء عذب ،فأناخ
وأناخ أصحابه ،فرشبوا ،واستقوا وسقوا ،ثم دعوا أصحاهبم :هلموا إىل املاء،
فقد سقانا اهلل عز وجل ،فجاؤوا فاستقوا وسقوا ،ثم قالوا :يا عبد املطلب ،قد
واهلل قيض لك ،إن الذي سقاك هذا املاء هبذه الفالة ،هلو الذي سقاك زمزم،
انطلق ،فهي لك ،فم نحن بمخاصميك(.)1
ثم إن عبد املطلب ملا قال لولده احلارث :ذد عني حتى أحفر ،فو اهلل
ألمضني ملا أمرت به .و« ُذد عني» أي :امنع عني حتى أحفر ،وعلم أنه ال
قدرة له عىل ذلك ،فعندها نذر إن رزق عرشة من الولد الذكور يمنعونه ممن
يتعاىل عليه ،ليذبحن أحدهم عند الكعبة ،فلم رزقه اهلل األوالد وصاروا
عرشة (احلارث ،والزبري ،وحجل ،ورضار ،واملقوم ،وأبو هلب ،والعباس،
ومحزة ،وأبو طالب ،وعبد اهلل -والد النبي  ،)- فلم بلغوا عرشة من الولد
وأراد أن يفي بنذره ،وأخرب أوالده بذلك ،فاستسلموا لذلك ،وكتب اسم
كل واحد منهم عىل قدح ،وأعطى القداح لسادن ُهبل والقائم بخدمته،
ورضب تلك القداح ،فخرجت عىل عبد اهلل – والد النبي  - وكان أصغر
( )1انظر« :سرية ابن إسحاق» (ص .)47 -43
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ولده ،وأحبهم إليه ،فأخذه عبد املطلب بيده وأخذ الشفرة ،ثم أقبل به عىل
إساف ونائلة وألقاه عىل األرض ،ووضع رجله عىل عنقه ،فجذب العباس
عبد اهلل من ُتت رجل أبيه حتى أثر يف وجهه شجة مل تزل يف وجه عبد اهلل إىل
أن مات ،كذا قيل ،ويف رواية :أن قريش ًا أعظمت ذلك واستنكرته ،وقامت
سادة قريش من أنديتها إليه ومنعوه من ذلك ،وقالوا له :واهلل ال نفعل حتى
تستفتي فيه فالنة الكاهنة ،أي لعلك تعذر فيه إىل ربك؛ لئن فعلت هذا ال
يزال الرجل يأيت بابنه حتى يذبحه ،ويكون ذلك ُسن ًة ،وتلك الكاهنة قيل:
اسمها قطبة ،وقيل :سجاح ،وكانت بخيرب ،فأهتا فاسأهلا فإن أمرتك بذبحه
ذبحته ،وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته ،فأتاها مع بعض قومه وفيهم
مجاعة من أخوال عبد اهلل بن خمزوم ،فسأهلا وقص عليها القصة فقالت:
ارجعوا عني اليوم حتى يأيت تابعي فأسأله ،فرجعوا من عندها ثم غدوا
عليها ،فقالت هلم :قد جاءين اخلرب ،كم الدية فيكم؟ فقالوا عرشة من اإلبل،
فقالت :خترج عرشة من اإلبل وتقدح ،وكلم وقعت عليه يزاد اإلبل حتى
خترج القداح عليها ،فرضب عىل عرشة فخرجت عليه ،فم زال يزيد عرشة
عرشة حتى بلغت مائة ،فخرجت القداح عليها ،فقالت قريش ومن حرضه
قد انتهى رضا ربك ،فقال عبد املطلب :ال واهلل حتى أرضب عليها ثالث
مرات :أي ففعل ذلك وذبح اإلبل عند الكعبة ال ُيصدّ عنها أحد ،من آدمي
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ووحش وطري .قال الزهري :فكان عبد املطلب أول من سن دية النفس مائة
من اإلبل :أي بعد أن كانت عرشة كم تقدم(.)1
ثم بعد ذلك ملا نجا اهلل عبد اهلل ،زوجه أبوه عبد املطلب من آمنة بنت
وهب بن مناف بن زهرة بن كالب ،وتلتقي مع الرسول  يف كالب،
وهكذا نرى هذا النسب الطاهر ،نسب رسول اهلل  ،وقد قال عليه الصالة
والسالم« :إن اهلل اصطفى كِنَانَة من َو َل ِد إسامعيل ،واصطفى قريش ًا من كنانة،
خيار
واصطفى من ُقريش بني هاشم ،واصطفاين من بني هاشم» ) ،(4فهو ٌ 
من ٍ
خيار من خيار .
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.



( )1انظر« :السرية احللبية» لعيل بن إبراهيم بن أمحد احللبي ( )77 ،72/1ط  ،4دار الكتب العلمية،
بريوت 1245هـ.
) )4رواه مسلم (.)4451
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مولد الرسول 
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،نواصل
حديثنا عن سرية النبي  ،وكنا توقفنا عند حادثة الفيل ،وبينا ما فيها من
العرب ،وأن حادثة الفيل يف ذلك العام كانت متهيد ًا وتوطئ ًة لظهور النبي ،
بعد أن قمع اهلل تبارك وتعاىل اجلبارين والطغاة الذين أرادوا هدم بيته احلرام،
فكان الوقت ً
مهيأ لظهور النبي اخلاتم حممد . 
وال بد لنا يف مواصلتنا لسريته عليه الصالة والسالم أن نتحدث عن
مولده صلوات ريب وسالمه عليه ،وكنا قد ُتدثنا من قبل عن أبيه عبد اهلل
وذكرنا أنه الذبيح ،حيث أن أباه عبد املطلب ،جد النبي  ملا رأى الرؤيا
بمكان بئر زمزم التي اندثرت سنني وسنني ونازعته قريش فيها أول األمر،
نذر هلل  لئن ُولِدَ له عرش ُة ٍ
نفر ،ثم بلغوا معه حتى يمنعوه ،لينحرن أحدهم
هلل عند الكعبة ،وملا أكرمه اهلل بعرشة أبناء كم أراد وصاروا رجاالً قادرين عىل
منعه والدفاع عنه ،مجعهم وأخربهم بنذره ،ودعاهم إىل الوفاء بذلك
القدَ اح عند الكعبة ،فخرج ِ
فأطاعوه ،ورضب عليهم ِ
القد ُح عىل عبد اهلل،
والد النبي  ،فأراد عبد املطلب ذبحه إال أن اهلل نجاه تبارك وتعاىل ،وحصل
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فداؤه بذبح مائة من اإلبل فدا ًء لعبد اهلل من الذبح) ،(1ثم زوجه أبوه عبد
املطلب بآمنة بنت وهب بن عبد مناف ،الرشيفة العفيفة ،وكانت يومئذ
ٍ
امرأة يف قريش نسب ًا وموضع ًا.
أفضل
وكانت هناك آيات وإشارات يف محل آمنة بنت وهب للنبي حممد 
ذكرها العلمء ونصوا عليها:
ٍ
ٍ
سفاح
نكاح ُشعي وليس من
فمنها :أنه عليه الصالة والسالم ولد من
جاهيل ،رغم أن اجلاهلية كانت متوج بأنوا ٍع من املحرمات يف األنكحة،
ولكن اهلل  محى نبيه  من ذلك كله.
ومنها :أن آمنة مل جتد أثناء محلها به  ما جتده احلوامل من الضعف
والوهن وغري ذلك.
ومنها :أن آمنة رأت ملا محلت به  ووضعته نور ًا خرج منها أضاء هلا
قصور الشام وقد رأت ذلك يف الرؤيا ،فعن العرباض بن سارية السلمي قال
وإن آد َم
سمعت رسول اهلل  يقول« :إين عند اهلل يف أم الكتاب َخلات َُم النبينيَّ ،
ُملن َْج ِد ٌل يف طينتهُ ،
شار ُة عيسى
وسأ َن ِّب ُئكُم بتأويل ذلك ،دعو ُة أيب إبراهيم ،وبِ َ

( )1انظر يف تفصيل ذلك« :السرية النبوية» البن هشام (.)177 -171/4
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ورؤيا ُأ ِّمي التي َ
قصور الشام،
أضاءت له
نور
ْ
ُ
رأ ْت أنَّه خرج منها ٌ
َق ْو َم ُهُ ،
هات النبيني صلوات اهلل عليهم»).(1
وكذلك ترى ُأ َّم ُ
ومعنى« :وإن آدم ملجندل يف طينته» :أي :قبل أن ينفخ الروح يف آدم  -عليه
السالم .-
ويف احلديث احلسن عن أيب هريرة  قال :قالوا :يا رسول اهلل ،متى
وجبت لك النبوة؟ قال« :وآدم بني الروح واجلسد») .(4أي أن اهلل ُشفه
وكرمه بالنبوة منذ القديم من الزمان.
فكم أن اهلل تبارك وتعاىل قال :ﮋ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﮊ) ،(3فكذلك
اصطفى اهلل تبارك وتعاىل نبيه  قبل خلق آدم ،وكلفه بالنبوة.

) )1رواه أمحد ( ،)15113( )142/2واحلاكم ( )100/4وصححه ،وقال حمققو املسند« :صحيح
لغريه».
) )4رواه الرتمذي ( )310١وقال« :هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أيب هريرة ال نعرفه إال
من هذا الوجه».
( )3األعراف.154 :
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وقال  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ) (1ففيها إشارة إىل أنه ُكلف بالنبوة
قبلهم ،فلذلك قدمه اهلل يف هذه اآلية عىل هؤالء األنبياء .
قال احلافظ ابن رجب  -رمحه اهلل « : -وأما إضاءة قصور برصى بالنور
الذي خرج معه فهو إشارة إىل ما خص الشام من نور نبوته بأهنا دار ملكه كم
ذكر كعب أن يف الكتب السابقة :حممد رسول اهلل؛ مولده بمكة ،ومهاجره
يثرب ،وملكه بالشام ،فمن مكة بدئت نبوة حممد  ، وإىل الشام ينتهي ملكه
وهلذا أرسي به  إىل الشام إىل بيت املقدس ،كم هاجر إبراهيم عليه الصالة
والسالم من قبله إىل الشام»).(2
وقد قال سبحانه وتعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﮊ). (3

( )1األحزاب. 5 :
(« )4لطائف املعارف» البن رجب احلنبيل (ص  )22ط ،1دار ابن حزم1242 ،هـ .
( )3اإلرساء.1 :
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ويف احلديث احلسن قال عليه الصالة والسالم« :إين رأيت كأن عمود
الكتاب» يعني :القرآن والوحي «انتزع من ُتت وساديت ،فأتبعته برصي فإذا
ساطع عمد به إىل الشام ،أال وإن اإليامن إذا وقعت الفتن بالشام»).(1
نور
ٌ
هو ٌ
ويف احلديث احلسن أيض ًا ،قال عليه الصالة والسالم« :سيصري األمر أن
تكونوا جنود ًا جمنَّد ًة ،جندٌ بالشام وجندٌ باليمن وجندٌ بالعراق» فقال ابن
حوالة ِ :خر يل – أي :اخرت يل  -يا رسول اهلل ،إن أدركت ذلك ،فقال:
«عليك بالشام فإهنا خرية اهلل من أرضه ،جيتبي إليها خريته من عباده ،فأما إن
أبيتم فعليكم بيمنكم ،واسقوا من ُغدُ ِر ُكم فإن اهلل توكَّل يل بالشام وأهله»).(4
وعن زيد بن ثابت  قال :كنا عند رسول اهلل  يوم ًا فقال« :طوبى
للشام» فقلناِ :أل ري ذلك يا رسول اهلل؟ .قال« :ألن مالئكة الرمحن باسطة
أجنحتها عليها»).(3
ويف رواية« :إن الرمحن لباسط رمحته عليه»).(1

) )1رواه احلاكم ( )777/2من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهم ،وقال« :هذا
حديث صحيح عىل ُشط الشيخني ومل خيرجاه».
) )4رواه أمحد ( ،)15007( )411/42وأبو داود ( ،)4223وابن حبان يف«صحيحه» (،)5301
واحلاكم ( )777/2من حديث عبد اهلل بن حوالة  ،وقال احلاكم« :حديث صحيح اإلسناد ومل
خيرجاه».
) )3رواه الرتمذي ( )3١72وقال« :هذا حديث حسن غريب إنم نعرفه من حديث حييى بن أيوب».
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وال شك أن أبرز مايف الشام ،وأل ما تتوجه له األنظار بالشام هو بيت
املقدس وأكناف بيت املقدس التي نرى فيها اليوم ما فيها من الظلم ومن
ب عىل أولياء اهلل املؤمنني الذين ليس هلم ذنب إال أهنم
الطغيان الذي ُي َص ُّ
قالوا ربنا اهلل ؛ ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ). (4
قو ٌة عاتي ٌة تواجه أطفاالً صغار ًا ،وتواجه نسا ًء وشباب ًا ،وشيوخ ًا كبار ًا ،ال
تستثني أحد ًا  ،عىل أي يشء يدل هذا؟ يدل عىل أن قوة اإليمن أقوى من قوة
أهل األرض مجيعهم ،نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يفرج عن إخواننا يف
فلسطني وأن ينرصهم وأن يلطف هبم.
نحن ننظر إىل من يموت منهم بعني احلزن ،واألوىل بنا أن ننظر إىل أنفسنا
بعني احلزن؛ ألهنم شهداء يصطفيهم اهلل تبارك وتعاىل وخيتارهم ،ويرفع من
ُش؛ ألننا يف دنيا غرارة فتنت
درجاهتم يف أعىل اجلنان ،فهم يف خري ،ونحن يف ر
الكثري من الناس ،وأهلتهم عن ذكر اهلل تبارك وتعاىل وعن طاعة اهلل ،وهي
الفقر أخشى عليكم ،ولكن أخشى
التي حذرنا منها النبي  ،فقال« :واهلل ما َ
ِ
َنافسوها كام
ُبس َط الدنيا عليكم كام ُبس َطت عىل َمن كان قبلكمَ ،فت ُ
أن ت َ

) )1رواها الطرباين يف«املعجم الكبري» (. )172/7( )2١37
( )4الربوج. 2 :
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تنافسوها ،فتُهلِ َككُم كام أهلكتهم» (.)1
نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يتغمد شهداءهم ،وأن يتوىل أيتامهم
وأراملهم ،وأن ُي َعجل هلم بالفرج والنرص ،وأن يتوالهم ويتوىل كل املؤمنني
يف تلك األرض ،وأن ُيعجل بالنرص الذي برشنا به احلبيب  ،من فمه الطاهر
صلوات ريب وسالمه عليه.
قال « :ال تقوم الساعة حتى يقاتل املسلمون اليهود ،فيقتلهم املسلمون،
حتى خيتبئ اليهودي وراء احلجر والشجر ،فيقول احلجر أو الشجر :يا
هيودي خلفي؛ فتعال فاقتله ،إال الغرقد فإنه من شجر
مسلم! يا عبد اهلل! هذا
ٌ
اليهود»(.)4
قال بعض السلف« :ما بعث اهلل نبي ًا إال من الشام فإن مل يبعثه منها هاجر
إليها ،ويف آخر الزمان يستقر العلم واإليمن بالشام ،فيكون نور النبوة فيها
أظهر منه يف سائر بالد اإلسالم») ، (3وهذه عزة اإلسالم ،نراها هناك تعيد إىل
املسلمني مهتهم وقوهتم وثقتهم يف دين اهلل تبارك وتعاىل ويف إسالمهم .

( )1رواه البخاري ( ،)3172ومسلم ( )4١11من حديث عمرو بن عوف األنصاري .
( )4رواه البخاري ( )4١41يف اجلهاد والسري ،ومسلم ( )4١44يف الفتن وأُشاط الساعة.
(« )3لطائف املعارف» (ص .)22
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ٍ
بمحمد
وبالشام ينزل عيسى  -عليه السالم  -يف آخر الزمان وهو املبرش
 وحيكم بدينه وال يقبل من أحد غري دين حممد  ،فيكس الصليب،
ويقتل اخلنزير ،ويضع اجلزية ،ويصيل خلف إمام املسلمني.
السة خمتون ًا ) ،(1وارتج إيوان
ومن آيات نبوته  أيض ًا :أنه ولد مقطوع ُّ
كسى بفارس وسقطت أربع عرشة ُشفة من ُشفاته  -كانت بعدد امللوك
الطغاة الظلمة الذين سقطوا واحد ًا بعد اآلخر حتى دخل اإلسالم إىل تلك
الديار  ،-ومخود نار فارس التي مل ختمد من ألف عام).(4
وتويف أبوه عليه الصالة والسالم وهو محل يف بطن أمه ،ذاق مرارة اليتم
عليه الصالة والسالم ،وكان أبوه قد سافر إىل بالد الشام فلم عاد منها مرض
ومات يف املدينة النبوية عند أخواله من بني عدي بن النجار ،ووصف اهلل
نبيه  باليتم يف كتابه العزيز بقوله تبارك وتعاىل :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮊ) ،(3فالنبي  كان يتي ًم ليس له أب يرعاه ولكن اهلل تبارك وتعاىل
توىل رعايته كم توىل رعاية موسى  -عليه السالم  -ملا طلب من أمه أن تلقي

( )1انظر« :السرية النبوية» ،البن كثري (.)410 -402 /1
( )4انظر« :دالئل النبوة» ،للبيهقي ( )141/1وما بعدها.
( )3الضحى.1 :
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به يف البحر ،فقذفت به يف البحر فتواله اهلل تبارك وتعاىل ،وهكذا توىل اهلل
سبحانه حبيبه حممد ًا  وهو يتيم.
واألمة اإلسالمية اليوم فيها أكرب عدد من أيتام أهل األرض ،ولكن
لألسف الشديد قليل يف املسلمني الذي يلتفت إىل هؤالء األيتام ،إن كفالتك
لليتيم سوا ًء كان من أقاربك أو من غري أقاربك؛ حيصل لك هبا عظيم األجر
ووافر الثواب ،فكافل اليتيم موعود بصحبة النبي  وجماورته يف اجلنة.
وولد سيد املرسلني  بشعب بني هاشم بمكة ،يف صبيحة يوم االثنني
الثاين عرش من شهر ربي ٍع األول من عام الفيل ،بعد مخسني يوم ًا من حادثة
الفيل ،املوافق الثاين والعرشون من شهر إبريل سنة مخسمئة وواحد وسبعون
من امليالد ( 751م) .
عن أيب قتادة األنصاري  أن رسول اهلل  سئل عن صوم يوم االثنني؟
قال« :ذاك يوم ولدت فيه ،ويوم بعثت  -أو أنزل عّل فيه .)1(»-
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهم قال« :ولد النبي  يوم االثنني ،واستنبئ
يوم االثنني ،وخرج مهاجر ًا من مكة إىل املدينة يوم االثنني ،ودخل املدينة يوم
االثنني ،وتويف يوم االثنني ،ورفع احلجر األسود يوم االثنني»(.)4

( )1رواه مسلم (.)1114
(« )4لطائف املعارف» (ص .)١7
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قال احلافظ ابن رجب يف قول النبي  ملا سئل عن صيام يوم االثنني
عّل النبوة فيه» قال رمحه اهلل( :إشارة إىل
فقال« :ذاك يوم ولدت فيه وأنزلت َّ
استحباب صيام األيام التي تتجدد فيها نعم اهلل عىل عباده ،فإن أعظم نعم اهلل
عىل هذه األمة إظهار حممد  هلم ،وبعثته وإرساله إليهم ،كم قال تعاىل:
ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ( ،)1فإن النعمة عىل
األمة بإرساله أعظم من النعمة عليهم بإجياد السمء واألرض والشمس
والقمر والرياح والليل والنهار وإنزال املطر وإخراج النبات ،وغري ذلك؛
فإن هذه النعم كلها قد عمت خلق ًا من بني آدم كفروا باهلل وبرسله وبلقائه،
فبدلوا نعمة اهلل كفر ًا ،فأما النعمة بإرسال حممد  فإن هبا متت مصالح الدنيا
واآلخرة ،وكمل بسببها دين اهلل الذي رضيه لعباده ،وكان قبوله سبب
سعادهتم يف دنياهم وآخرهتم ،فصيام يوم جتددت فيه هذه النعم من اهلل عىل
عباده املؤمنني حسن مجيل ،وهو من باب مقابلة النعم يف أوقات جتددها
بالشكر ،ونظري هذا صيام يوم عاشوراء ،حيث أنجى اهلل فيه نوح ًا من
الغرق ،ونجا فيه موسى وقومه من فرعون وجنوده وأغرقهم يف اليم ،فصامه

( )1آل عمران.112 :
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نوح وموسى شكر ًا هلل ،فصامه رسول اهلل  متابعة ألنبياء اهلل ،وقال لليهود:
«نحن أحق بموسى منكم»( ،)1وصامه وأمر بصيامه )(. )4
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.
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رضاعة الرسول 
أما بعد ،فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،ال زلنا
نتجول يف سرية النبي  العطرة ،فنتعطر هبا ،ونأخذ منها الدروس والعرب يف
واقعنا ،ووقفنا عند حديثنا عن رضاعة النبي  ،فكان أول من أرضع النبي
عليه الصالة والسالم والدته الرشيفة العفيفة ،آمنة بنت وهب الزهرية ،ثم
ثويبة موالة أيب هلب ،التي أرضعت محزة عم النبي  أيض ًا ،فكان أخ ًا للنبي
عليه الصالة والسالم(. )1
روى البخاري عن عروة  قال :ثويبة موالة أليب هلب ،كان أبو هلب
أعتقها ،فأرضعت النبي  ،فلم مات أبو هلب ُأ ِريه بعض أهله يف املنام يف ُش
حال ،فقال له :ماذا لقيت؟ قال أبو هلب :مل ألق بعدكم خري ًا ،غري أين سقيت
يف هذه – يعني :ما بني إهبامه وما بني إصبعه  -بعتاقتي ثويبة( ،)4وذلك ألنه ملا
ُبرش بالنبي  ، وقيل له :جاء ولدٌ ألخيك عبد اهلل ،فرح وأعتق ثويبة ،فكان
وخيفف عنه العذاب يف يوم االثنني كم جاء يف
هذا اجلزاء لفرحه بمولده ُ ، 
بعض الروايات  -وهذا رغم كفره  -فكيف بنا وقد آمنا برسول اهلل ،

( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)111/1
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وأحببناه ،واتبعنا هديه ،عليه الصالة والسالم ،نسأل اهلل تبارك وتعاىل متام
األجر والفضيلة.
وأكثرهن إرضاع ًا للنبي  :حليمة بنت أيب ذؤيب السعدية ،من بني
سعد بن بكر من هوازن  -قبيلة كبرية بني مكة والطائف  ،-وزوجها احلارث
ابن عبد العزى ،وإخوته  من الرضاعة هم :عبد اهلل بن احلارث ،و ُأنَيسة
وحذافة بنت احلارث – وهي الشيمء – (.)1
بنت احلارثُ ،
وقد أخربت حليمة ريض اهلل عنها بقصة إرضاعها للنبي  فقالت:
ٍ
ٍ
نسوة من
صغري يل -وهو عبد اهلل  -يف
خرجت من بلدي مع زوجي وابن
بني سعد – قيل :عددهن عرش نسوة – نلتمس الرضعاء  -عىل عادة العرب
يف تلك األزمان ،أن أهل البوادي يأتون إىل أهل احلوارض فيأخذون األطفال
فريضعوهنم يف تلك البوادي حتى ينشئوا عىل القوة وعىل الرجولة وعىل
الشهامة وعىل معاين الصحراء الطاهرة النقية  .-قالت :نلتمس الرضعاء يف ٍ
سنة
شهباء  -أي :سنة قحط -مل تُبق لنا شيئ ًا ،فخرجنا عىل ٍ
أتان لنا قمراء  -يعني
محار لوهنا أبيض فيه كدرة  -ومعنا شارف لنا – أي :ناقة مسنة  -واهلل ما تبِ ُّض
بقطرة – أي :ما ُتعطِي قطر ًة من اللبن  ،-وما ننا ُم ليلنا أمجع من بكاء صبينا
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ثديي ما ُيغنيه ،وال ما يف شارفنا ما ُيغذيه – يعني:
الذي معنا من اجلوع ،ما يف ّ
من اللبن  ،-ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج.
خرجوا من بوادهيم يرجون الغيث ويرجون الفرج ،ومل جيد طفل حليمة
ال يف ثدي أمه ،وال يف الشارف التي معهم شيئ ًا من حليب يسدُّ جوعه ،هذه
هي الصورة التي كانت قبل مقدمهم ألخذ النبي  ،صورة فيها اهلم والكدر
والفقر والبؤس والتعب ،صورة قامتة.
قالت :حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء ،فم منا امرأة إال وقد ُعرض عليها
رسول اهلل  فتأباه – أي :ترفضه -إذا قيل هلا :إنه يتيم ،وذلك أنا كنا نرجو
املعروف من أيب الصبي ،فكنا نقول :يتيم! ،وما عسى أن تصنع أمه وجده!،
فكنا نرفضه لذلك ،فم بقيت امرأة قدمت معي إال أخذت رضيع ًا ،غريي.
وهذا ملا ا ّدخره اهلل تبارك وتعاىل حلليمة السعدية ريض اهلل عنها وأرضاها
من اخلري والربكة والرشف والكرامة ،وانظر إىل هذا اليتيم سيد البرشية
وسيد اإلنسانية واملصلح واهلادي واملرشد ُيقدم إىل املرضعات فتأبني
إرضاعه ظن ًا منهن أنه ال شأن له ،وأنه ال قيمة له!!.
وهنا ينبغي عىل املسلم أن ينتبه ،فال تقاس األمور باملاديات املحسوسة،
وال باألموال ،وال باجلاه ،وال باملظاهر ،إنم تقاس بالصدق واإلخالص،
وطاعة اهلل تبارك وتعاىل.
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كم نستفيد من ذلك  -أيض ًا :-الرمحة والشفقة عىل الضعفاء واملساكني،
فلعلك ترحم يتي ًم أو مسكين ًا فريمحك اهلل تعاىل ،ويرزقك اهلل عز وجل،
ويمطرك بخري عظيم ال أول له وال آخر ،بربكة يتيم أو فقري أو مسكني.
قالت حليمة :فم بقيت امرأة قدمت معي إال أخذت رضيع ًا ،غريي ،فلم
أمجعنا االنطالق – أي :العودة إىل البادية -قلت لزوجي :واهلل إين ألكره أن
أرجع من بني صواحبي ومل آخذ رضيع ًا ،واهلل ألذهبن إىل هذا اليتيم
فآلخذنه ،قال :ال عليك أن تفعيل ،عسى اهلل أن جيعل لنا فيه بركة .قالت:
فذهبت إليه فأخذ ُته ،وما محلني عىل أخذه إال أين مل أجد غريه .قالت :فلم
ُ
أخذته ،رجعت به إىل رحيل ،فلم وضعته يف حجري أقبل عليه ثدياي بم شاء
من لبن ،فرشب حتى روي ،وُشب معه أخوه حتى روي ،ثم ناما ،وما كنا
ننام معه قبل ذلك ،وقام زوجي إىل شارفنا تلك –الناقة املسنة التي ليس فيها
يشء من اللبن  -فإذا هي حافل  -أي مليئة باللبن  -فحلب منها وُشب
وُشبت معه حتى انتهينا ري ًا وشبع ًا ،فبتنا بخري ليلة(.)1
من البداية جاءت الكرامات ،وجاءت الرمحات ،وجاءت الربكات ،إهنا
عناية اهلل تبارك وتعاىل برسوله  ،هادي اإلنسانية ومعلم البرشية ،الداعي إىل
اهلل تبارك وتعاىل ،هذه عنايته سبحانه وتعاىل بنبيه حممد  منذ نشأته األوىل.
(«)1السرية النبوية» البن هشام (.)113 ،114/1
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قالت حليمة ريض اهلل عنها :فلم أصبحنا قال يل زوجي :تعلمي واهلل يا
حليمة ،لقد أخذت نسم ًة مباركة ،قالت :فقلت :واهلل إين ألرجو ذلك  -رغم
جاهليتهم شعروا بأنواره وبركاته وخرياته عليه الصالة والسالم ،أفال نشعر
نحن مع إسالمنا وإيمننا ومعرفتنا بتلك السرية العطرة ،أفال نشعر بتلك
الربكات واخلريات وذلك النور ،وذلك السور يمأل صدورنا وقلوبنا ،بىل
واهلل -قالت :ثم خرجنا وركبت أتاين ،ومحلته عليها معي ،فواهلل لقطعت
محرهم ،حتى إن صواحبي ليقلن يل :يابنة أيب
بالركب ما يقدر عليها يشء من ُ
ذؤيب ،وحيك ،أربعي علينا – أي :خففي السعة ،ملاذا تسعني  -أليست
ِ
هذه أتانك التي كن ِ
خرجت عليها؟  -ألهنا عندما أتت هبا كانت ضعيفة
ت
وحركتها بطيئة – فقالت :بىل واهلل ،إهنا هلي هي .فيقلن :واهلل إن هلا لشأن ًا ،ثم
قدمنا منازلنا من بالد بني سعد ،وما أعلم أرض ًا من أرض اهلل أجدب منها(- )1
ولكن عناية اهلل تبارك وتعاىل برسوله ُ تيطه من كل جانب .-
عيل حتى قدمنا هبا معنا
تقول حليمة ريض اهلل عنها :فكانت غنمي تروح ّ
شباع ًا ل ُّبن ًا ،فنحلب ونرشب ،وما حيلب إنسان قطرة لبن – تعني :يف بني
سعد -وال جيدها يف رضع ،حتى كان احلارضون من قومنا يقولون ُلرعياهنم:
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ويلكم ،ارسحوا حيث يسح راعي بنت أيب ذؤيب ،فرتوح أغنامهم جياع ًا ما
تبِ ُّض بقطرة لبن ،وتروح غنمي ِشباع ًا ُلبن ًا(.)1
فليس السبب يف هذه الربكة يف أغنام حليمة املكان الذي تأكل فيه ،وال
املرعى الذي رعت فيه ،وإنم السبب وجود النبي الكريم  عندها ،النبي 
الذي يربيه ربه ويرعاه ،هذا هو الس يف هذا اخلري ،ويف هذه الربكة.
تقول حليمة ريض اهلل عنها :فلم نزل نتعرف من اهلل الزيادة واخلري حتى
ِ
ب شباب ًا ال يش ُّبه الغلمن ،فلم يبلغ سنتيه
وفصل ُته ،وكان يش ُّ
مضت سنتاهَ ،
حتى كان غالم ًا َجف َر ًا – يعني :شديد ًا غليظ ًا – قالت :فقدمنا به عىل أمه
ونحن أحرص يشء عىل ُمكثِه فينا ،ملا نرى من بركته ،فكلمنا ُأمه ،وقلت هلا:
لو تركت ُبني عندي حتى يغ ُلظ فإين أخشى عليه وباء مكة ،فلم أزل هبا حتى
ردته معنا( .)4قالت :فرجعنا به ،فو اهلل إنه بعد َمقدَ منا به بأشهر ،مع أخيه لفي
َهبم – أي غنم  -لنا خلف بيوتنا ،إذ أتانا أخوه يشتدُّ – يسع وجيري ،-
فقال يل وألبيه :ذاك أخي القريش قد أخذه رجالن عليهم ثياب بيض،
فأضجعاه ،فشقا بطنه .قالت :فخرجت أنا وأبوه نحوه ،فوجدناه قائ ًم منتقع ًا
وجهه – يعني :متغري ًا وجهه  .-قالت :فالتزمته والتزمه أبوه ،فقلنا له :مالك
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يا ُبني ،قال :جاءين رجالن عليهم ثياب بيض ،فأضجعاين وشقا بطني،
فالتمسا فيه شيئ ًا ال أدري ما هو .قالت :فرجعنا به إىل خبائنا(.)1
هذه احلادثة معروفة بحادثة شق الصدر ،وقد رواها اإلمام مسلم وغريه
عن أنس « :أن رسول اهلل  أتاه جربيل وهو يلعب مع الغلمن ،فأخذه
فرصعه ،فشق عن قلبه ،فاستخرج القلب ،فاستخرج منه علقة ،فقال :هذا
حظ الشيطان منك ،ثم غسله يف طست من ذهب بمء زمزم ،ثم ألمه ،ثم
أعاده يف مكانه ،وجاء الغلمن يسعون إىل أمه – يعني :مرضعته  -فقالوا :إن
حممد ًا قد ُقتل ،فاستقبلوه وهو منتقع اللون ،قال أنس« :وقد كنت أرى أثر
ذلك املخيط يف صدره . )4(»
وهذا فيه هتيئة ملا سينزل عىل النبي  ،فسوف ينزل عليه جربيل بعد
ذلك مر ًة بعد أخرى بالقرآن ،فكان البد من هتيئة هذا القلب لتحمل أنوار
ٍ
ملهمة عظيمة هتيئ ًة مبكرة.
الوحي ،فاهلل تبارك وتعاىل هييئ الرسول الكريم
وقد جاء أيض ًا يف صحيح البخاري( )3أن هذه احلادثة وقعت للنبي  مر ًة
أخرى عند اإلرساء واملعراج ،فقد شق جربيل صدره  -عليه السالم  ،-فقيل
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هناك :أن اهلل  هيأه ملقام عظيم وهو لقاء ربه تبارك وتعاىل ،والصعود إىل
ٍ
ُتصني
تلك الدرجات واملقامات العىل ،فكان ال بد من تقوية أخرى ،ومن
آخر.
وملا حصلت هذه احلادثة ،خشيت عليه حليمة أن يصيبه يشء ،فأعادته
إىل ُأمه آمنة بنت وهب حتى ُيك ِم َل حياته هناك عند ُأمه عليه الصالة
النبي  حلليمة ،وال آلل بني سعد ،تلك السنوات التي
والسالم( ،)1ومل َ
ينس ُّ
عاشها بينهم يف فرتة نشأته وصغره.
ففي معركة حنني ،وبعدما انترص املسلمون ،وكان الذين قادوا هذه
املعركة ِمن بني هوازن ،من قبيلة بني سعد بن بكر ،فلم انترص عليهم النبي
 ،وأخذ نساءهم وأطفاهلم أرسى عنده ،وقسمهم بني الصحابة ،جاء إليه
وفد هوازن ،وقالوا :يا رسول اهلل ،تذكر خالتاك وحواضنك من بني سعد،
َف َرق هلم النبي  ،وقام يف أصحابه خطيب ًا فقال عليه الصالة والسالم« :أما
ما كان يل ولبني عبد املطلب فهو لكم» .فقال املهاجرون :وما كان لنا فهو
لرسول اهلل  ،وقالت األنصار :وما كان لنا فهو لرسول اهلل  ، وبقي
بعض الصحابة تلكئوا يف رد ما عندهم من السبي ،فقال هلم النبي « : أما
من متسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان ست فرائض ،من أول
( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)117/1
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ٍ
أضعاف يف الفيء والغنيمة القادمة  ، -فردوا إىل
سبي أصيبه» -أي :ستة
الناس أبناءهم ونساءهم ،وكان مع رسول اهلل  من سبي هوازن ستة آالف
من الذراري والنساء ،ومن اإلبل والشاء ما ال ُيدرى ما ِعدته .
()1

وذكرت كتب السري أن حليمة  -أم النبي  من الرضاعة  -جاءت إىل النبي
 يوم حنني ،فقام إليها وأكرمها وبسط هلا رداءه فجلست عليه .
وهنا يعلمنا عليه الصالة والسالم كيف يكون املسلم وفِي ًا ال ينسى
()4

املعروف ،وال ينسى اخلري ،مهم مرت عليه السنون واألعوام ،ومهم كرب
وأصبح له شأن ومكانة ،ال ُبد أن يتذكر كل من أحسن إليه ،فريد إليهم
املعروف كم علمنا ديننا.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.
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أما بعد ،فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل ،
نواصل اليوم حديثنا عن دروس وعرب من سرية النبي  ،فإننا نجد فيها
 بإذن اهلل تعاىل -ما ينهض بحياتنا وما يغريها إىل أحسن حال ،فهواألسوة والقدوة عليه الصالة والسالم.
وكنا قد ُتدثنا يف ٍ
ٍ
ماض عن رضاعه  ،وتوقفنا عند حادثة شق
لقاء
صدره عليه الصالة والسالم ،وذكرنا أن حليمة السعدية بعد هذه احلادثة
خشيت عىل النبي  فردته إىل أمه.
وهنا بدأت مرحلة أخرى من مراحل تربيته  ،وهي مرحلة الصبا،
فأول من تكفل به ُ أ ُّمه آمنة بنت وهب العفيفة الطاهرة ،تكفلت به عليه
الصالة والسالم ،وعاد إىل حناهنا وإىل عطفها ورمحتها بعد أن فقد أباه وهو
يف بطن أمه عليه الصالة والسالم ،وشاء اهلل تبارك وتعاىل أن خترج آمنة من
مكة بغالمها الزكي النقي الطاهر  إىل يثرب  -املدينة املنورة  -وذلك من
أجل أن يزور النبي  أخواله من بني النجار ،ألن أم عبد املطلب  -جد
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النبي  ،- ووالدة عبد اهلل  -أيب النبي  :- هي سلمى بنت عمرو
النجارية ،من أهل يثرب(.)1
ومن أسباب زيارة آمنة بنت وهب للمدينة أيض ًا :ما رأته وفا ًء لذكرى
زوجها ،أن تزور قربه يف يثرب ،فخرجت من مكة مع يتيمها ٍ
حممد  ،تسري
يف الصحاري والقفار ،ومعها أم أيمن بركة احلبشية  -خادمة النبي - 
فمكثت يف املدينة شهر ًا ،ويف طريق عودهتا إىل مكة أدركها مرض شديد،
فمتت باألبواء بني مكة واملدينة ،وعمره  ست سنوات(.)4
فالنبي  بعد فقد أبيه ،فقد أمه وهو الزال حمتاج ًا إىل رعايتها وإىل
تربيتها وحضانتها ،ولكن حكمة اهلل تبارك وتعاىل اقتضت أن َيب ُعد عنه
الرحيمن به العطوفان عليه – أبوه وأمه  -؛ ليتكفل برعايته رب العاملني
تبارك وتعاىل ،ويرعاه حق الرعاية ،ويؤدبه حق التأديب ،كم قال بعض أهل
العلم :حتى إذا نشأ مل يقل :أيب أيب ،وإنم يقول :ريب ريب ،ينشأ وقلبه ُمعلق
باهلل تبارك وتعاىل.

( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)112/1
( )4انظر« :السرية النبوية» البن هشام ( ،)112/1و«السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية» (ص
.)110
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لقد أصبح الرسول  يتيم األب واألم وهو ابن ست سنوات ،وصدق
اهلل تبارك وتعاىل إذ يقول :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ

نشأ يتي ًم  ، ومل

يكن ال ُيتم عيب ًا يف حياة الناس يف يو ٍم من األيام ،فقد كان الرسول اهلل  يتي ًم،
فرعاه اهلل تبارك وتعاىل ورباه وحصنه ومحاه.
واملسلم مطالب برمحة اليتيم ورعايته وكفالته ،السيم مع الفضل العظيم
الذي برش به النبي  راعي اليتيم وكافله ،فعن سهل بن سعد  قال :قال
رسول اهلل « :أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى،
وفرج بينهم شيئ ًا( .)4فكفالة اليتيم فيها األجر العظيم والثواب الكبري ،وال
شك يف أن تضييع األيتام وتضييع حقوقهم وعدم رعايتهم خسارة كربى
وبالء عظيم ينتج عنه ُش مستطري.
فحضنته أم أيمن وهو يف الصحراء ،ليس له إال اهلل تبارك وتعاىل ،طفل
عمره ست سنوات فقد أباه وأمه ،فتأيت حاضنته أم أيمن فتحمله يف ذلك
املكان ،بعيد ًة عن البنيان ،وبعيد ًة عن الناس ،ولكن اهلل تبارك وتعاىل يرعاه
يف كل مكان ،حتى وصلت به إىل مكة ،فأسلمته إىل جده عبد املطلب ،فكان
ثاين الكفالء لرسول اهلل .
( )1سورة الضحى :آية . 1
( )4رواه البخاري(.)7302

75

وكان عبد املطلب قد رق له رق ًة عظيم ًة ،فكان ال يدعه لوحدته
املفروضة ،بل يؤثره عىل أوالده ،وكان عبد املطلب ال يأكل طعام ًا إال يقول:
عيل بابني ،فيؤتى به ،فكان يناديه ابني(.)1
وهكذا ينبغي للمسلم أن يرعى اليتيم ،وأن حيسن معاملته ،وأن يتقي اهلل
تبارك وتعاىل فيه ،فإن كان أبوه قد مات فإن اهلل تبارك وتعاىل موجود ،وقد
توعد سبحانه من يظلم اليتيم ويستويل عىل ماله ،فقال جل وعال :ﮋﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ
ﮑﮊ
قال ابن إسحاق :فكان رسول اهلل  مع جده عبد املطلب بن هاشم،
وكان يوضع لعبد املطلب فراش يف ظل الكعبة ،فكان بنوه جيلسون حول
فراشه ذلك ،حتى خيرج إليه ،ال جيلس عليه أحد من بنيه إجالالً له ،قال:
فكان رسول اهلل  يأيت ،وهو غالم جفر ،حتى جيلس عليه ،فيأخذه أعممه،
ليؤخروه عنه ،فيقول عبد املطلب ،إذا رأى ذلك منهم :دعوا ابني ،فو اهلل إن

( )1انظر« :السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية» (ص .)111 ،110
( )4النساء :آية . 10
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له لشأن ًا ،ثم ُجيلسه معه عىل الفراش ويمسح ظهره بيده ،ويسه ما يراه
يصنع(.)1
ٍ
جاذبية يف
وما قال عبد املطلب هذا الكالم من فراغ ،إنم قاله ملا رآه من
أخالقه ويف صفاته ويف ترصفاته ومعامالته عليه الصالة والسالم ،وملا رآه
ٍ
إشارات كانت تشري إىل أنه هو الرسول
وسمعه أيض ًا من أهل الكتاب من
الكريم  ،كل ذلك جعله يقول هذه املقالة« :دعوا ابني ،فو اهلل إن له
لشأن ًا» .نعم ،سيكون له شأن ،وسيقود ليس مكة فحسب ،بل يقود هذه
األمة كلها إىل قيام الساعة.
وملا بلغ رسول اهلل  ثمين سنني تويف جده عبد املطلب بمكة ،وذلك بعد
حادثة الفيل بثمين سنني ،وكان عمره مائة وعرشة أو أكثر ،ودفن باحلجون،
وكان رسول اهلل  يوم موته يبكي خلف رسيره ،وملا حرضته الوفاة أوىص
إىل أيب طالب عمه الشقيق ألبيه عبد اهلل ،فقد كان عبد اهلل والد النبي ،
وعمه أبو طالب ،شقيقني من أم واحدة ،فلذلك أوصاه بابن أخيه ( ،)4فكان
أبو طالب ثالث الكفالء لرسول اهلل .

( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)112/1
( )4انظر« :السرية النبوية» البن هشام ( ،)15١/1و«السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية» (ص
.)111
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فانظر إىل هذا الطفل كيف يتنقل من كفيل إىل كفيل ،فمن أبيه إىل أمه إىل
جده ،وهو يفقد واحد ًا تلو اآلخر ،واهلل  يدخر له تلك املقامات ،وتلك
الدرجات العالية ،فاإلنسان ال يأخذ األمور عىل ظاهرها ،فقد يرى طف ً
ال
صغري ًا فيحتقره ويزدريه ،وخصوص ًا إن علم أنه فقري أو يتيم أو ليس له
شأن ،والواجب أال يزدريه فإنه ال يعلم شأنه ومكانته إال اهلل تبارك وتعاىل.
وظل أبو طالب كاف ً
ال لرسول اهلل  حتى بلغ سن الرشد ،ومل يرتكه بعد
ذلك حتى قبضه اهلل تبارك وتعاىل يف السنة احلادية عرشة من البعثة النبوية،
عندما بلغ عمر النبي  مخسني سنة ،وعمه يدافع عنه وينافح عنه ،متمسك ًا
بالوصية التي أوصاه هبا أبوه ،وقد كانوا عىل غري اإلسالم ،لكنهم يعملون
بالوصية وحيرتموهنا ويتمسكون هبا ،ونحن أوىل أن نلتزم هبا وقد علمنا
رسول اهلل  أمهية الوصية ومكانتها يف دين اهلل تبارك وتعاىل.
لقد كان أبو طالب حيب النبي  - كم كان حيبه أبوه عبد املطلب -
ويعتني به وال يفارقه ،وكان إذا أكل عياله مل يشبعوا ،فقد كان فقري ًا كثري
العيال ،ومع ذلك تكفل بالنبي  ،فال يشرتط فيمن يكفل يتي ًم أن يكون
غني ًا ،بل يكفله رغبة يف األجر ،ويتقاسم معه ومع أوالده  -إن كان له أوالد
– ما جيود اهلل به تعاىل عليهم من رزق.
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وهكذا فعل أبو طالب ،فقد كان فقري ًا كثري العيال ،لكنه أخذ بوصية أبيه
وتكفل هبذا الطفل ،بل قدمه عىل أبنائه ،مل جيعله يف املؤخرة كم يفعل بعض
الظلمة الذين تكفلوا ببعض األيتام ،حيث يكون اليتيم آخر من يأكل ،وآخر
من يلبس ،وآخر من ُينفق عليه ،وآخر من ُهيتم به !!.
وكان أبو طالب خيص النبي  بالطعام ،وكان إذا أكل عيال أيب طالب
مجيع ًا أو فرادى مل يشبعوا ،وإذا أكل معهم رسول اهلل  شبعوا ،فكان إذا أراد
أن يغدهيم قال :كم أنتم حتى يأيت ولدي .فيأيت رسول اهلل  فيأكل معهم،
فكانوا يفضلون من طعامهم ،وإن مل يكن معهم مل يشبعوا ،فيقول أبو طالب:
إنك ملبارك .وكان الصبيان يصبحون رمص ًا شعث ًا – أي :الغمس يف عيوهنم،
وشعرهم شعث  -و ُيصبح رسول اهلل  دهين ًا كحي ً
ال ( ،)1كأنه ما استيقظ من
نومه عليه الصالة والسالم.
وقد حفظ اهلل جل وعال نبيه  يف مرحلة صباه من بعض أمور اجلاهلية
التي قل أن يسلم منها أحد يف ذلك الزمان ،فلم يكن النبي  يشاركهم يف
أمور جاهليتهم ،ال يف عبادة األصنام ،وال يف امليس ،وال يف ُشب اخلمر،
وال يف الزنا ،وال يف حضور جمالس الفسق والفجور ،وال أي يشء من
أمورهم اجلاهلية.
( )1انظر« :السرية النبوية» البن كثري (.)424/1
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وقد روي أنه  مل هيم بيشء من أمور اجلاهلية مطلق ًا إال مرتني ،وحفظه
اهلل تعاىل فيهم ،وأراد يف هاتني املرتني أن يرتك غنمه التي كان يرعاها لرا ٍع
آخر وينزل إىل مكة ليسمر كم يسمر الشباب ويستمع للغناء واملعازف يف
أحد أعراس اجلاهلية ،إال أن اهلل تعاىل محاه يف تلك املرتني بأن أنزل عليه
النوم والنعاس فلم حيصل له يشء من ذلك ،ومحاه ربه جل وعال ،ومحى
سمعه وبرصه عن كل قبيح وسوء (.)1
وكل ذلك من تربية رب العاملني لرسوله  ،لينشأ متهيئ ًا حلمل هذه
الرسالة العظيمة التي نتنعم هبا لي ً
ال و هنار ًا ،بل ويتنعم هبا العامل كله ،وال
يعلم إال اهلل تبارك وتعاىل كيف سيكون حال البرشية اليوم ،لو مل تأتنا رسالة
رسول الرمحة ٍ
حممد . 
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.



( )1اختلف يف هذا اخلرب ،فصححه احلاكم والذهبي كم يف «املستدرك» ( ،)472/2وضعفه ابن كثري يف
«البداية والنهاية» ( ،)425/4واأللباين يف ُتقيقه لكتاب «فقه السرية» للغزايل (ص.)53 ،54
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رحلة الرسول  األوىل إىل الشام
أما بعد ،فيا أهيا اإل خوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل ،
نتابع اليوم  -بإذن اهلل تبارك وتعاىل  -الدروس والعرب يف سرية النبي
املصطفى  ،وكنا توقفنا يف املرة املاضية يف حديثنا عن طفولته عليه
الصالة والسالم.
واليوم نتحدث عن أول رحلة خرج فيها النبي  من مكة إىل خارج
اجلزيرة العربية ،وكانت هذه الرحلة وعمر النبي  اثنا عرش عام ًا  ،فخرج
إىل الشام مع عمه أيب طالب للتجارة.
ومكة ليست بأرض زرع ،فليس أمامها إال الرعي أو التجارة ،وكان أهل
مكة مشهورين برحلة الشتاء والصيف يف التجارة ،وأحب النبي  أن خيرج
حريص عىل احلفاظ عىل رسول اهلل
عمه أن يأخذه معه ،ألنه
ٌ
مع عمه ،وأحب ُّ
 ،والعناية به ،وال يريد أن يرتكه بمكة.
ولكن رغبة الرسول  - وهو يف هذه السن املبكرة  -يف اخلروج
للتجارة ،فيها إشارة إىل النفس التواقة إىل العمل ،وإىل الفضائل ،وإىل
اخلريات ،فهو يف هذه السن املبكرة ال حيب اجللوس ،وال حيب أن يكون

81

عال ًة عىل عمه أو عىل أحد ،فأراد أن خيرج للعمل والكسب ،السيم
وعمه كان فقري ًا.
لقد أراد النبي  - وهو يف هذه السن املبكرة  -أن خيرج يف هذا السفر
ليتعلم ،ويتعرف عىل الناس وعوائدهم ،ويكتسب خربات عملية يف هذه
احلياة ،وأيض ًا يتكسب باحلالل حتى يعني عمه عىل أعباء احلياة.
وقد يقول بعض الناس :إن الطفل وهو يف ِس رن مبكرة ال ينبغي أن يعمل أو
يتعلم ِحرف ًة أو يشتغل بتجارة ،وهذا كالم غري صحيح ،فإن الصغري يبدأ من
هذه السن يف تلقي املهارات ،ويف تلقي اخلربات ،ويف هضمها والتم ّكن منها.
املهم أن الرسول  رغب يف السفر مع عمه ،وكانت هذه السفرة إىل
بالد الشام ،وكنا ذكرنا عند والدته عليه الصالة والسالم أن أمه رأت أنه
قصور برصى يف أرض الشام ،وقلنا :إن هذا فيه
خرج منها نور أضاء له
ُ
إشارة إىل أن دينه عليه الصالة والسالم سينتـرش يف تلك الديار ،وسينطلق
منها ،وسيكون لبالد الشام شأن يف محل دين اهلل تبارك وتعاىل.
ومل يسافر النبي عليه الصالة والسالم خارج اجلزيرة إال إىل الشام ،وهذا
فيه إشارة إىل فضيلة الشام وُشفها.
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توجه النبي  إىل بالد الشام يف ٍ
قافلة مع عمه أيب طالب ،ووصل إىل مدينة
ُبرصى  -وكانت من كربى املدن التي تنتـرش فيها التجارات واألعمل – ونزل
ٍ
راهب اسمه َب ِحريى ،وشاء اهلل تعاىل أن
النبي  وعمه منزالً قريب ًا من صومعة
ُيطِل من أعىل صومعته فريى قافلة قريش وهي قادمة نحوه ،ويرى يف هذه
()1

القافلة غالم ًا صغري ًا تظلله غممة لتحفظه من حر الشمس ،فعلم أن هلذا الغالم
وحيكى أن هذا الراهب رأى الشجر واحلجر يف ذلك الوادي يسجدون
شأن ًاُ ،
لذلك الغالم ،فقال :ال يسجد حجر وال شجر إال لنبي.
وعند أهل الكتاب عالمات واضحة لرسول اهلل  يف التوراة واإلنجيل،
حتى إن اهلل  أكد وجود هذه العالمات عند أهل الكتاب ،فقال جل
وعال :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ(.)4
وهذا نبي اهلل عيسى  -عليه السالم  ،-وهو آخر األنبياء قبل نبينا حممد
 ،جاء مبرش ًا به عليه الصالة والسالم ،كم قال سبحانه :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

( )1برصى :مدينة حورانُ ،فتحت صلح ًا خلمس بقني من ربيع األول سنة ثالث عرشة ،وهي أول
مدينة فتحت بالشام ،وقد وردها النبي  مرتني .
( )4البقرة.121 :
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ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ(. )1
وإن كانت التوراة قد ُحرفت ،واإلنجيل قد ُحرف ،إال أنه ال زالت فيهم
 إىل اآلن  -إشارات واضحة إىل بعثة النبي . قال جل وعال – حاكي ًا عن اليهود  :-ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ( ،)4لقد كان
اليهود يف املدينة يقولون لألوس واخلزرج إذا تنازعوا معهم :لقد أظلنا زمان
نبي ،سيظهر ونتبعه ونقتلكم قتل ٍ
ٍ
عاد وإرم ،واليهود ما جاؤوا وسكنوا يف
خيرب إال بحث ًا عن هذا النبي  ،الذي كانوا يتوقعون أنه يظهر منهم ،كانوا
يتوقعونه من ولد إسحاق  -عليه السالم  ،-وشاءت إرادة اهلل أن يظهر من
ولد إسمعيل  -عليه السالم  ،-فعند ذلك حقدوا عىل العرب وحقدوا عىل
املسلمني؛ قال اهلل  :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﮊ(.)3

( )1الصف. 1 :
( )2البقرة. 2١ :
( )3البقرة. 2١ :
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واحلاصل أن وصفه  كان معروف ًا عند أهل الكتاب ،فلم وقفت القافلة
للنزول يف ذلك املكان من ُبرصى بالشام ،والذي فيه الراهب َب ِحريى ،وكان
له علم بالنرصانية ،فلم نزلوا ذلك العام ِ
ببحريى ،وكانوا كثري ًا ما يمرون به
ٌ
قبل ذلك فال يكلمهم وال يعرض هلم حتى كان ذلك العام ،فلم نزلوا به
قريب ًا من صومعته صنع هلم طعام ًا كثري ًا ،وذلك فيم يزعمون عن يشء رآه
وهو يف صومعته ،يزعمون أنه رأى رسول اهلل  يف الركب حني أقبلوا،
وغممة تظله من بني القوم .وملا نزلوا يف ظل شجرة قريب ًا منه رأى أغصان
الشجرة تتدىل عىل رسول اهلل  حتى استظل ُتتها ،فلم رأى َب ِحريى ذلك ،
نزل من صومعته ،ثم أرسل إليهم ،فقال :إين قد صنعت لكم طعام ًا يا
معـرش قريش ،فأنا أحب أن ُترضوا كلكم ،صغريكم وكبريكم ،وعبدكم
وحركم ،فقال له رجل منهم :واهلل يا بحريى إن لك لشأن ًا اليوم ،فم كنت
نم ُّر بك كثري ًا ،فم شأنك اليوم؟ قال له بحريى:
تصنع هذا بنا ،وقد كنا ُ
صدقت ،قد كان ما تقول ،ولكنكم ضيف ،وقد أحببت أن ُأك ِرمكم ،وأصنع
لكم طعام ًا فتأكلوا منه ُك ُّلكم .فاجتمعوا إليه ،وختلف رسول اهلل  من بني
القوم ،حلداثة سنه ،يف رحال القوم ُتت الشجرة ،فلم نظر بحريى يف القوم مل
ير الصفة التي يعرف وجيد عنده ،فقال :يا معشـر قريش ،ال يتخلفن أحد
منكم عن طعامي ،قالوا له :يا بحريى ،ما ختلف عنك أحد ينبغي له أن
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يأتيك إال غالم ،وهو أحدث القوم سن ًا ،فتخلف يف رحاهلم ،فقال :ال
تفعلوا ،ادعوه فليحرض هذا الطعام معكم .فقال رجل من قريش :والالت
والعزى ،إن كان للؤم بنا أن يتخلف ابن عبد اهلل بن عبد املطلب عن طعام
من بيننا ،ثم قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم .فلم رآه بحريى جعل
يلحظه حلظ ًا شديد ًا وينظر إىل أشياء من جسده ،قد كان جيدها عنده من
صفته ،حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا ،قام إليه بحريى ،فقال له :يا
غالم ،أسألك بحق الالت والعزى إال ما أخربتني عم أسألك عنه ،وإنم قال
له بحريى ذلك ،ألنه سمع قومه حيلفون هبم .فزعموا أن رسول اهلل  قال
له :ال تسألني بالالت والعزى ،فو اهلل ما أبغضت شيئ ًا قط بغضهم ،فقال له
بحريى :فباهلل إال ما أخربتني عم أسألك عنه ،فقال له :سلني عم بدا لك.
فجعل يسأله عن أشياء من حاله يف نومه وهيئته وأموره ،فجعل رسول اهلل
 خيربه ،فيوافق ذلك ما عند بحريى من صفته ،ثم نظر إىل ظهره ،فرأى
خاتم النبوة بني كتفيه عىل موضعه من صفته التي عنده .فلم فرغ ،أقبل عىل
عمه أيب طالب ،فقال له :ما هذا الغالم منك؟ قال :ابني .قال له بحريى :ما
هو بابنك ،وما ينبغي هلذا الغالم أن يكون أبوه حي ًا ،قال :فإنه ابن أخي ،قال:
فم فعل أبوه؟ قال :مات وأمه حبىل به ،قال :صدقت ،فارجع بابن أخيك إىل
بلده ،واحذر عليه هيود ،فو اهلل لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليب ُغنه ُش ًا،

86

ِ
فأرسع به إىل بالده .فخرج به عمه
فإنه كائ ٌن البن أخيك هذا شأن عظيم،
أبو طالب رسيع ًا حتى أقدمه مكة ،حني فرغ من جتارته بالشام(.)1
ٌ
حدث واحدٌ من أحداث هذه السرية العطرة للنبي  ،وهي واحدة
هذا
من تلك املعجزات الكثرية التي زخرت هبا سرية النبي  ،وهذه من
إرهاصات النبوة ،جاءت قبل مبعثه  ،حتى هتيأت نفسيته بتقبل نزول
الوحي ونزول القرآن عىل قلبه صلوات ريب وسالمه عليه.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.



( )1انظر هذه القصة بالتفصيل يف« :سرية ابن إسحاق» (ص  ،)57 -53و«السرية النبوية» البن هشام
(.)123 - 120/1
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حرب الفجار وحلف الفضول
أما بعد ،فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،ال زلنا
نتابع احلديث يف أخذ الدروس والعرب من سرية النبي املصطفى ،علنا
نطبقها يف واقع حياتنا ،وعلنا نقتدي هبا ونتأسى هبا.
وال زلنا نتحدث يف مرحلة شبابه  ،ونتحدث اليوم عن حادثتني
كبريتني حدثتا يف مكة املكرمة بعد بلوغ النبي  سن اخلامسة عشـرة ( ،)1إىل
سن العشـرين  ،وقد حدثتا يف مكة وشارك فيهم النبي : 
احلادثة األوىل :حرب الفجار ،واحلادثة الثانيةِ :حلف الفضول؛ فقد
شارك فيهم النبي  ، رغم أننا علمنا يف خطبة ماضية أنه مل يكن يشاركهم يف
أمور اجلاهلية ،ال يف عبادة األصنام ،وال يف امليسـر ،وال يف ُشب اخلمر ،وال
يف الزنا ،وال يف حضور جمالس الفسق والفجور ،فقد برأه اهلل تبارك وتعاىل
منها ،وبغضها إىل نفسه عليه الصالة والسالم ،فنشأ عفيف ًا طاهر ًا صاحل ًا
هادي ًا مهدي ًا عليه الصالة والسالم ،وهذا من هتيئة رب العاملني له تبارك
وتعاىل ،فلم يكن كسائر الشباب الذين نشئوا يف ذلك العصـر اجلاهيل ،وإنم

( )1انظر « :السرية النبوية» البن هشام (. )122/1
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حفظه اهلل تبارك وتعاىل ،لكنه شارك يف هاتني احلادثتني ألسباب سنذكرها
بإذن اهلل تعاىل:
فأما حرب الفجار ف ُسميت بحرب الفجار نسب ًة إىل أن أهل اجلاهلية
()1

الذين اقتتلوا فيها ،وانتهكوا حرمة األشهر احلرم التي حرمها اهلل تبارك
وتعاىل ،وهي (شهر ذو القعدة ،وذو احلجة ،واملحرم  -ثالثة متتابعة ،-
ورجب  -مفرتق عنها  )-فكانوا يعظمون هذه األشهر ،فلم حدثت هذه
اجلرأة عىل هذه األشهر احلرم ،سميت هذه احلرب بحرب الفجار ،من كثرة
ما اعتدوا وفجروا فيها ،وتعدوا فيها عىل حرمة هذه األشهر.
وتعظيم األشهر احلرم من بقايا دين إبراهيم  -عليه السالم  ،-وجاء دين
اإلسالم فأيد هذا األمر وثبته ،وقد قال اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه الكريم
ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

( )1قال السهييل يف «الروض األنف» (ِ « : )433/4
الف َجار بكس الفاء بمعني املفاجرة ،كالقتال
ُّ
واملقاتلة ،وذلك أنه كان ً
قتاال يف الشهر احلرام ففجروا فيه مجي ًعا فسمي الفجار .وكانت للعرب
رباض املذكور يف السرية» .
فجارات أربع آخرها فجار ال ّ

89

ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﮊ(. )1
فاإلسالم جاء وأكد حرمة هذه الشهور ،وعىل املسلم أن يتحفظ يف هذه
األشهر احلرم أكثر مما يتحفظ يف غريها ،وخصوص ًا :من ظلم الناس.
وليس لشهر رجب من املزايا إال هذه احلرمة التي ميزه اهلل هبا مع األشهر
احلرم الثالثة األخرى ،وأما ما أدخله بعض الناس يف هذا الشهر من
إضافات واخرتاعات مل يأت هبا نبي اهلدى  ،ومل تثبت يف سريته عليه
الصالة والسالم ،فهو مما ينبغي رده وإنكاره ،ونصيحة من يفعله بالعدول
عنه.
وسبب حرب الفجار أن النعمن بن املنذر أمري احلرية  -وكان موالي ًا
ٍ
بتجارة له كل عام إىل سوق
للروم ،وجاسوس ًا عىل العرب  -كان يبعث
عكاظ ،وكان جيريها له رجل من أُشاف العرب حتى تُباع ،وكان عىل جتارته
يف ذلك العام عروة الرحال ،فرتبص له الرباض بن قيس – أحد بني ضمرة
ابن بكر بن عبد مناة -والتمس غفلته ،فوثب عليه وقتله يف الشهر احلرام،
ونشبت احلرب بني قريش وهوازن بسبب ذلك(.)4
( )1سورة التوبة :آية.31
( )4انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)127 ،122/1
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واستمرت هذه احلرب فرت ًة طويلة ،فقيل :إهنا استمرت أربع سنوات،
كر وفر ،يتواعدون كل ٍ
سنة يف السنة التي تليها ،يتهيئون ويستعدون
وهم بني ٍ ر
لذلك القتال ،وكانت احلرب بالنسبة لقريش دفاع ًا عن قدسية األشهر
احلرم ،وهي من بقايا دين إبراهيم كم ذكرنا؛ فقد كان الرجل يف اجلاهلية
يلقى قاتل أبيه فتمنعه األشهر احلرم من أن يقتله.
وكانت الغلبة يف هذه املعارك الطاحنة لقريش وكنانة عىل هوازن وقيس،
ثم نادى عتبة بن ربيعة بالصلح ،وكان عمره ثالثون سنة فاصطلحوا عىل
دفع دية القتىل ،وانتهت تلك احلرب الدامية ،وشهدها رسول اهلل  - أو
شهد بعض ًا منها  ،-فقد أخرجه أعممه فيها ،وقال عليه الصالة والسالم:
«كنت ُأ َن ِّبل عىل أعاممي»( ،)1أي :أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم هبا ،وهذا
من شجاعته عليه الصالة والسالم ،ومن هتيئة رب العاملني له ملا بعد ذلك
من املسئوليات ومن احلروب التي شارك فيها النبي  ،فكان قم ًة يف

( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام ( .)127/1وقد أورده ابن هشام بدون سند  ،وكذا ذكره ابن
إسحاق كذلك بدون إسناد ،وسكت عنه الشيخ األلباين-رمحه اهلل -يف تعليقه عىل «فقه السرية»
للغزايل ،لكنه مل يدرجها يف «صحيح السرية النبوية»  ،وكذا مل يذكرها الشيخ حممد بن رزق الطرهوين
يف «صحيح السرية»  ،وذكر الدكتور أكرم ضياء العمري  :أنه مل يثبت أن رسول اهلل  شهد حرب
الفجار .وانظر مزيد بيان لذلك يف « :ما شاع ومل يثبت يف السرية النبوية» للدكتور حممد بن عبد اهلل
العوشن ،ط  .دار َطيبة (ص . )12 ، 15
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الشجاعة ،وقم ًة يف البطولة ،دافع فيها عن احلق والعدل واإلنصاف ،وعن
كل خري.
ومل تكن حروبه  -التي حارهبا عليه الصالة والسالم  -يف يو ٍم من األيام
لسفك الدماء ،وقتل األطفال والنساء واألبرياء  -كم يفعل هؤالء الصهاينة
املجرمون ومن عاوهنم عىل املسلمني – بل كانت غزواته ورساياه ومعاركه
 لنرصة املظلوم ،ورد الظامل عن ظلمه ،ولرفع راية احلق والعدل ،ولقد
سعدت األرض أيم سعادة بظهور هذا الدين الكريم الذي أنعم اهلل  به
علينا.
وأما احلادثة الثانية فهي :حلف الفضول ،وسمي حلف ًا ألهنم حلفوا
فيها ،والفضول ألهنم قاموا وحلفوا عىل ٍ
أمر فاضل ،وسببه أن رج ً
ال من
ٍ
ببضاعة فاشرتاها منه العاص بن وائل السهمي ،من
زبيد من اليمن جاء مكة
أهل مكة من أهل قريش ،فمنعه حقه ،أخذ منه البضاعة ومل يعطه الثمن،
فاستعدى عليه عبد الدار وخمزوم ًا ومجح ًا وسه ًم وعدي بن كعب ،فلم
يكرتثوا له ،ومل يستمعوا لشكواه ،بل زجروه ،فلم رأي الزبيدي ذلك ،أنشأ
أبيات ًا يشـرح فيها مظلمته ،وصعد عىل جبل أيب قبيس عند طلوع الشمس،
وقريش يف أنديتهم حول الكعبة ،فصاح بأعىل صوته :
بــبطن مكــة نــائي الــدار والنفــر

يـــا آل فهـــر ملظلـــوم بضـــاعته
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وحمــرم أشــعث مل يقــض عمرتــه

يا للرجال وبني احلجـر واحلجـر

إن احلـــرام ملـــن متـــت كرامتـــه

وال حرام لثـوب الفـاجر الغـدر

فقام يف ذلك الزبري بن عبد املطلب ،وقال« :ما هلذا مرتك؟!»( ،)1فاجتمع
بنو هاشم ،وبنو عبد املطلب ،وبنو أسد بن عبد العزى ،وزهرة بن كالب،
وتيم بن مرة ،يف دار عبد اهلل بن جدعان  -وكان من أكربهم سن ًا  -فاجتمعوا
يف داره تكري ًم لسنه.
ونحن أوىل أن نكرم كبار السن ،وقد دعانا اإلسالم إىل ذلك ،فعن أنس
 قال :جاء شيخ يريد النبي  فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له ،فقال النبي
« :ليس منا من مل يرحم صغرينا ويوقر كبرينا»( ،)4فإذا كان هؤالء يف
جاهليتهم يعرفون فضل الكبار يف السن ،وحيرتمون رأهيم ،وإن كان الكبري
قد ضعف جسده وضعفت قواه ،ولكن رأيه وحكمته ورشده وعقله أرجح
ٍ
بحاجة إىل عقول
من عرشات  -وربم مئات  -من الشباب الصغار ،ونحن
هؤالء الكبار وحكمتهم ،وال يمكن أبد ًا أن نستغني عن حكمتهم وعن
رأهيم.

( )1ما هلذا مرتك :أي :ال يصح أن يرتك .
( )4رواه الرتمذي ( ،)1١1١وصححه األلباين يف «السلسلة الصحيحة» ( ،)41١1و«صحيح اجلامع»
(.)7222
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واحلاصل أهنم اجتمعوا يف دار عبد اهلل بن جدعان ،فصنع هلم طعام ًا،
وُتالفوا يف ذي القعدة يف ٍ
شهر حرام ،وتعاقدوا ،وتعاهدوا باهلل ليكون ّن يد ًا
واحدة مع املظلوم عىل الظامل حتى يؤدى إليه حقه( ،)1فسمت قريش ذلك
ٍ
فضل من األمر،
احللف حلف الفضول لذلك ،وقالوا :لقد دخل هؤالء يف
ثم مشوا إىل العاص بن وائل وانتزعوا منه حق الزبيدي( ،)4وشهد رسول اهلل
 حلف الفضول وكان عمره عرشون سنة (. )3
قال عليه الصالة والسالم« :لقد شهدت يف دار عبد اهلل بن جدعان ِحلف ًا،
ما أحب أن يل به محر النعم ،ولو أدعى به يف اإلسالم ألجبت»(.)4
فانظر كيف كان النبي  يفكر وهو يف هذه السن ،سن الشباب ،لقد كان
يفكر يف نصـرة املظلوم ،بل يشارك  وعمره عرشون سنة يف هذا احللف
الذي حيقق احلق والعدل ،وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون إجيابي ًا يف جمتمعه،
وأن يقف مع احلق والعدل ،وينصف املظلوم من ظامله.
ومعنى(محر النعم) يعني أنفس اإلبل وأغالها ،ال يستبدهلا النبي  هبذا
احللف ،وهذا دليل عىل فرحه بذلك.
( )1انظر« :الروض األنف» (.)25 ،21/4
( )4انظر« :السرية النبوية» البن كثري(.)47١/1
( )3انظر« :السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية» (ص .)131
( )2انظر« :السنن الكربى» للبيهقي ( ،)13020( )7١1/1و«السرية النبوية» البن هشام (.)132/1
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وتكررت هذه القصة مع العاص بن وائل ،وكأن العاص قد جبل عىل
املمطلة وأكل أموال الناس بالباطل ،فعن خباب بن األرت  قال :كنت
َقينَ ًا  -أي :حداد ًا  -يف اجلاهلية ،وكان يل عىل العاص بن وائل دين ،فأتيته
أتقاضاه ،قال :ال أعطيك حتى تكفر بمحمد  ،فقلت« :ال أكفر حتى
يميتك اهلل ،ثم ُتبعث» ،قال :دعني حتى أموت وأبعث ،فسأوتى ماالً وولد ًا
فأقضيك ،فنزلت :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ(.)1
ولألسف الشديد ،فإن ما فعله العاص بن وائل -اجلاهيل  ،-هو حال
كثري من الناس يف هذه األيام – رغم إسالمهم وإيمهنم وتأسيهم برسول اهلل
 يف بعض مظاهر التأيس! ،-فيأكلون أموال الناس بالباطل ،ويمنعون
احلقوق ،ويمطلون يف ردها ألصحاهبا؛ مع أن النبي  حذرنا من ذلك
وقال« :مطل الغني ظلم»( ،)4وقال « :إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا
عىل يديه أوشك أن يعمهم اهلل بعقابه»( .)3فال بد أن ُيردع الظامل ،وأن ُينرص

( )1مريم ،52 - 55 :واحلديث رواه البخاري ( ،)40١1ومسلم (.)45١7
( )4رواه ابن ماجه ( ،)4202وأمحد ( ،)4١4/١( )73١7وقال حمققو املسند« :حديث صحيح لغريه»،
وصححه األلباين يف «صحيح اجلامع الصغري» (.)7250
( )3رواه أمحد ( ،)402/1( )30وقال حمققو املسند« :إسناده صحيح عىل ُشط الشيخني».

95

املظلوم ،وأن تُرد احلقوق ألصحاهبا ،وهذا ما حصل يف حلف الفضول يف
اجلاهلية ،ونحن أوىل باعتبارنا مسلمني أن نكون هبذه املثابة ،وأال نرتك
مظلوم ًا بيننا إال وسعينا لنرصته.
وهكذا شارك النبي  يف هذا احللف وأثنى عليه حتى يف اإلسالم ،ملا
فيه من نرصة املظلوم ومن إعانة املظلوم ،وإعانة الظامل عىل نفسه ،فقد قال
النبي « :انرص أخاك ظاملا أو مظلوم ًا» ،قالوا :يا رسول اهلل ،هذا ننرصه
مظلوم ًا ،فكيف ننرصه ظاملا؟ قال« :تأخذ فوق يديه»(.)1
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.



( )1رواه البخاري ( ،)4222ورواه مسلم ( )4722بلفظ« :ولينرص الرجل أخاه ظامل ًا أو مظلوم ًا ،إن
كان ظامل ًا فلينهه ،فإنه له نرص وإن كان مظلوم ًا فلينرصه».
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زواجه  من خدجية ريض اهلل عنها
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،نواصل
سلسلة أحاديثنا يف أخذ الدروس والعرب من سرية النبي املصطفى ،هذه
العرب والدروس التي نحن يف أمس احلاجة إليها ،لنسعد هبا يف حياتنا الدنيا،
ووقف بنا املطاف يف سريته  بعد حلف الفضول وحرب الفجار ،والتي
شارك فيها النبي  بعد بلوغه ،وُتدثنا قبل ذلك عن سفره مع عمه إىل بالد
الشام.
ونواصل اليوم احلديث  -إن شاء اهلل تبارك وتعاىل  -عن رحلة النبي 
الثانية إىل بالد الشام ،وقد سبق أن ُتدثنا عن احلكمة من ذهابه  إىل بالد
الشام ،فإن بالد الشام ستشهد الرصاع بني احلق والباطل إىل قيام الساعة،
وفيها العصبة املؤمنة التي ذكرها النبي  بقوله« :ال تزال طائفة من أمتي عىل
الدين ظاهرين ،لعدوهم قاهرين ،ال يرضهم من خالفهم ،إال ما أصاهبم من
ألواء ،حتى يأتيهم أمر اهلل وهم كذلك» .قالوا :يا رسول اهلل وأين هم؟ قال:
«ببيت املقدس وأكناف بيت املقدس»(. )1
( )1رواه أمحد ( )175 ،171/31( )44340قال حمققو «املسند» :حديث صحيح لغريه دون قوله:
«قالوا :يا رسول اهلل ،وأين هم ...إلخ» ،وهذا إسناد ضعيف جلهالة عمرو بن عبد اهلل السيباين
احلرضمي ،فقد تفر د بالرواية عنه حييى بن أيب عمرو السيباين ،ومل يوثقه غري ابن حبان والعجيل.
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فلم يكن ذهابه  إىل الشام جمرد أمر ال معنى له ،فالشام من خرية أرض
اهلل ،وهي أرض املحرش واملنرش ،وهي أرض املؤمنني يف آخر الزمان الذين
حيفظهم اهلل تبارك وتعاىل وحيفظ عليهم دينهم.
قال ابن إسحاق« :كانت خدجية بنت خويلد( ،)1ريض اهلل عنها ،ذات
ٍ
بيشء جتعله هلم»(،)4
ُشف ومال تستأجر الرجال يف ماهلا وتضارهبم إياه
وكانت قريش قوم ًا جتار ًا ليس هلم يف الزراعة وال غريها من املهن ،اللهم إال
الرعي والتجارة ،وقد سجل اهلل ذلك يف كتابه العزيز ،فقال سبحانه:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ(.)3
قال ابن إسحاق« :فلم بلغها عن رسول اهلل  ما بلغها ،من صدق
حديثه ،وعظم أمانته ،وكرم أخالقه ،بعثت إليه فعرضت عليه أن خيرج يف
مال هلا إىل الشام تاجر ًا ،وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غريه من التجار ،مع
غالم هلا يقال له ميسـرة ،فقبله رسول اهلل  منها ،وخرج يف ماهلا ذلك،
وخرج معه غالمها ميسة حتى قدم الشام»(.)2
( )1هو خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قيص ،فخدجية ريض اهلل عنها تشرتك يف النسب مع رسول اهلل
.
( )4انظر« :سرية ابن إسحاق» ( ،)24 ،21/1و«السرية النبوية» البن هشام (.)122 ،125/1
( )3قريش. 4 - 1 :
( )2انظر« :سرية ابن إسحاق» ( ،)24 ،21/1و«السرية النبوية» البن هشام (.)122/1
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وكان النبي  يف كفالة عمه أيب طالب ،وكان عمه فقري ًا  -كم ذكرنا -
وقد خرج به إىل الشام قبل ذلك ،وخرج النبي  هذه املرة بمفرده ،رغم
صغر سنه ،حتى ُي ِعف نفسه ،ويعني عمه ،وهذا يدل عىل علو اهلمة ،فهو عىل
صغر ِسنه ،ورغم فقره عليه الصالة والسالم؛ ال يريد أن يكون عال ًة عىل
أحد ،وال يريد أن يرهق أحد ًا ،وإنم يريد أن يشق طريقه بنفسه ،وهذا درس
للشباب ليعتمدوا عىل أنفسهم ،وينطلقوا يف هذه احلياة مكافحني جمتهدين
جماهدين ،والذي يسعى ويعمل ليعف نفسه عن احلرام فهو يف سبيل اهلل
تبارك وتعاىل كم برش النبي .
وقدم النبي  الشام ،وكان ذلك عام مخسمئة ومخسة وتسعون (7١7م)
وبلغ سوق بصـرى وهي مدينة قريبة من دمشق يف طريقها ،وله إذ ذاك عليه
ٍ
شجرة ،فقال نسطور
الصالة والسالم مخس وعرشون سنة ،فنزل ُتت ظل
الراهب مليسة  -وكان ذا ٍ
صلة به قبل ذلك  :-من نزل ُتت هذه الشجرة؟
فقال :هذا رجل من قريش من أهل احلرم ،فقال له نسطور :ما نزل ُتت هذه
الشجرة إال نبي(.)1
وكان ميسة يف اهلاجرة عند اشتداد الشمس يرى َملكني ُيظلالن
رسول اهلل  ،فلم رجع الرسول  إىل مكة ،ورأت خدجية يف ماهلا من
(« )1السرية النبوية» البن هشام (.)122/1
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الربح والربكة ما مل تره من قبل ،وأخربها غالمها ميسة بم رأى يف النبي 
من صفات نبيلة ،وشمئل كريمة ،وفكر راجح ،وجدت ضالتها ريض اهلل عنها
وأرضاها ،وكان السادات من قريش حيرصون عىل الزواج منها فتأبى عليهم،
وكانت ُت سمى يف اجلاهلية بالطاهرة ،وسيدة قريش ،وكانت حازم ًة جلد ًة
ُشيف ًة عفيف ًة ريض اهلل عنها وأرضاها ،فتحدثت بم يف نفسها إىل صديقتها
نفيسة بنت منية ،فذهبت وأخربت رسول اهلل  بذلك ،وقالت له عىل
لسان خدجية :يا بن عم ،إين قد رغبت فيك لقرابتك ِ
وس َطتِك  -يعني
ُشفك يف قومك  -وحسن خلقك وصدق حديثك(.)1
إذ ًا وهي يف جاهليتها تبحث عن ُشف النفس ال ُشف املظهر ،تبحث
عن مجال النفس والروح واخللق والدين ،وهي أمور عزف عنها الكثري من
الناس يف أيامنا هذه ،وأصبح نظرهم إىل ظاهر األمور ،وكأننا آالت ولسنا
بشـر ًا.
فخدجية ريض اهلل عنها ،برجاحة عقلها ،وزكاة نفسها ،وطيب معدهنا،
بحثت عن صاحب اخللق والدين ،فقبل النبي  هبا ملا يعلم من أخالقها
وفضائلها ،وكلم أعممه ،وذهب معه عمه أبو طالب ،ومحزة بن عبد املطلب،
يف عرشين من قومه حتى دخلوا عىل عمها عمرو بن أسد ،وكان والدها
( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)12١/1
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خويلد قد تويف يف حرب الفجار ،وساقوا الصداق عرشين بكرة ،ووقف أبو
طالب خيطب يف حفل عقد النكاح ،وكان مما قاله يف تلك اخلطبة« :أما بعد:
ال وفض ً
فإن حممد ًا ممن ال يوازن به فتى من قريش إال رجح به ُشف ًا ونب ً
ال
وعق ً
ال ،وإن كان يف املال قل ،فإنم املال ظل زائل ،وعارية مسرتجعة ،وله يف
خدجية بنت خويلد رغبة ،وهلا فيه مثل ذلك»( .)1فأجابه عمها بالقبول ،وتم
هذا العقد املبارك لرسول اهلل  مع سيدة نساء العاملني خدجية بنت خويلد
ريض اهلل عنها وأرضاها ،وكان هذا الزواج بعد رجوعه من الشام بشهرين
ٍ
ومخسة وعرشين يوم ًا ،يف شهر ربي ٍع األول وعمره  مخس وعرشون سنة،
وعمر خدجية ريض اهلل عنها أربعون سنة.
وهذا أيض ًا فيه درس ألولئك املسترشقني امللحدين ،الذين عاشوا يف
الفجور والفسق والفساد ،فينظرون بعيوهنم امللوثة القذرة ،فريون كل ٍ
يشء
قذر ًا ،ويرون كل يشء ملوث ًا ،فاهتموا رسول اهلل  بأنه شهواين ،وأنه أكثر
من تزوج النساء لذلك ،ولو كان كم قال هؤالء الكذبة ملا تزوج وعمره مخس
وعرشون سنة  -وهو يف قمة الشباب والشهوة  -من امرأة عمرها أربعون
سنة ،فهذا أكرب دليل عىل أنه  ما كان ينظر هبذا املنظار ،وال يقيس األمور
هبذا املقياس ،وال يزن هبذه املوازين اخلربة الصدئة ،وإنم يزهنا بميزان العقل
( )1انظر« :الروض األنف» (.)432/4
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واحلق والصدق واألمانة عليه الصالة والسالم ،وهو ميزان اإلسالم
والدين ،جاء به نبينا .
وعاش النبي  مع خدجية حتى ماتت وعمرها مخس وستون سنة ،مل
ٍ
شهوة هذه التي
يتزوج عليها عليه الصالة والسالم طيلة هذه السنني ،فأي
يدعيها أولئك الكذابون؟! ،مل يتزوج النبي  عىل خدجية إال بعد وفاهتا،
ٍ
بأمر من ربه تبارك وتعاىل.
وقد ولدت خدجية ريض اهلل عنها له القاسم ،وبه يكنى يف اإلسالم ،فهو
أبو القاسم عليه الصالة والسالم ،ثم زينب ،ورقية ،وأم كلثوم ،وفاطمة،
واملطهر وبالطيب ،ثم ُرزق بعد ذلك
وعبد اهلل ،وكان عبد اهلل ُيلقب بالطاهر
ّ
إبراهيم من مارية ،وهو الوحيد من غري خدجية ريض اهلل عنها وأرضاها.
ومات سائر أبنائه – أعني الذكور  -وهم صغار يف حياته عليه الصالة
ٍ
حلكمة يريدها اهلل تبارك وتعاىل ،فاهلل جل وعال هييئ رسوله 
والسالم،
حلمل رسالة وأمانة كربى ،وهي رسالة اإلسالم ،وقد يكون ملوت أبنائه ٌ
صلة
هبذا األمر ،فإنه حيصل له حزن ورمحة وشفقة بأبنائه وعليهم ،وهو سيتوىل
أمة بأرسها ،وال بد ملن يتوىل األمم ويقودها أن يكون عطوف ًا رحي ًم حتى
يرمحهم ويشفق هبم وحينو عليهم.
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وهكذا رباه ربه تبارك وتعاىل ،مات أبوه ليتوىل تربيته ربه ،ثم مات أبناؤه
عليه الصالة والسالم وهم صغار يف حياته أيض ًا ،لريبيه اهلل تبارك وتعاىل،
وليكون متص ً
ال باهلل تبارك وتعاىل ،ال يعتمد عىل أب وال عىل ابن ،وال
يستنصـر بأب وال بابن ،وإنم يستنصـر باهلل وحده.
وبعد زواجه  مل يسافر يف جتارة وال يف غريها حتى هاجر إىل املدينة،
وحبب إليه  -بعد ذلك الزواج  -اخلالء ،فكان خيتيل بربه تبارك وتعاىل يف
ُ
غار حراء ،بدأ من ذلك التاريخ يذهب إىل غار حراء ويتأمل يف كون اهلل،
وينظر يف عظمة اهلل تبارك وتعاىل ،ويف قدرة اهلل تبارك وتعاىل ،وكان هذا
أيض ًا من التهيئة واإلعداد لنبوة النبي .
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.
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جتديد بناء الكعبة
أما بعد ،فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،ال زلنا
يف استخالص الدروس والعرب ،من سرية النبي املصطفى حممد بن عبد اهلل
 ،ووقف بنا احلديث عند زواجه عليه الصالة والسالم من خدجية بنت
خويلد بعد عودته من سفره يف جتارهتا إىل الشام ،واليوم نقف عند حدث
مهم وقع قبل بعثته عليه الصالة والسالم بخمسة أعوام ،وكان متهيد ًا
وإرهاص ًا بنبوته عليه الصالة والسالم ،وإشار ًة إىل أنه رسول هذه األمة ،هذا
احلدث هو :جتديد بناء الكعبة ،وكان ذلك التجديد عىل ِ
يد املرشكني يف
اجلاهلية قبل اإلسالم ،ومع ذلك فإن اهلل تبارك وتعاىل حفظ هذا البناء من أن
يكون من أموال حرام ،أو من أموال مشبوهة ،فأهلم الكفرة املرشكني أن
يأخذوا أطيب أمواهلم لتجديد بناء هذه الكعبة.
لقد كانت الكعبة يف عهد نبي اهلل إبراهيم  - وإىل أن َجدد بناءها أهل
مكة -بطول تسعة أذرع ،وكان باهبا مالصق ًا لألرض ،ومل يكن هلا سقف،
فجاء سيل كبري إىل مكة قبل بعثة النبي  بخمسة أعوام ،وقد كان عمر النبي
 وقتها مخس ًا وثالثني سنة( ،)1فتصدع بناء الكعبةِ ُ ،
ورسق ما هبا من هدايا

( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)1١4/1
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وحيل ،فعند ذلك أمجع أهل مكة عىل جتديد بنائها ،وكان البحر قد َر َمى
ُ
ٍ
ٍ
لرجل من ُجتار الروم ،فتحطمت ،فأخذوا خشبها ،وأعدوه
بسفينة إىل ُجدة،
لتسقيف الكعبة ،واستعملوه يف جتديد بنائها ،وزادت قريش يف طوهلا حتى
أصبح ثمنية عرش ذراع ًا وعملت هلا سقف ًا ورفعت الباب حتى ال يدخل هلا
الساق.
من شاء إال بأمرهم ،وحتى يكفوا عنها ُّ
وملا أمجعوا أمرهم عىل هدمها وبنائها :قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ
املخزومي فتناول من الكعبة حجر ًا ،فوثب من يده حتى رجع إىل موضعه،
فقال :يا معـرش قريش ،ال تدخلوا يف بنياهنا من كسبكم إال طيب ًا ،ال يدخل
فيها َمهر َب ِغي ،وال بيع ربا ،وال مظلمة أحد من الناس(.)1
هكذا املنطق والعقل والضمري يقول ،وهكذا كانوا عىل جاهليتهم
يعرفون عظمة البيت احلرام ،فيا ليتنا نعرف عظمة املسجد احلرام ،فنعطيه
حقه من االحرتام والتكريم والتعظيم.
ثم إن قريش ًا جزأت الكعبة  -أي :قسمتها بينهم يف البناء -؛ فكان ِشق
وزهرة ،وما بني الركن األسود والركن اليمين :لبني
الباب :لبني عبد مناف ُ
مجح،
خمزوم ،وقبائل من قريش انضافت إليهم ،وكان ظهر الكعبة :لبني ُ َ

( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام ( ،)1١2/1وقال ابن هشام  -بعد أن أورد ذلك القول:-
«والناس ينحلون هذا الكالم الوليدَ بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم».
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وبني سهم ،وكان شق ِ
احلجر -وهو احلطيم :-لبني عبد الدار ،ولبني أسد
َ
ابن عبد العزى ،ولبني عدي(.)1
وحتى يبنوا الكعبة ،كان ال بد من هدم البناء املترضر أوالً ،إال أن الناس
هابوا هدم بناء الكعبة املتهدم واملترضر ،فقال الوليد بن املغرية :أنا أبدؤكم يف
هدمها ،فأخذ املعول ،ثم قام عليها وهو يقول :اللهم ال ت َُرع  -أو :مل ن َِزغ ،-
اللهم إنا ال نريد إال اخلري ،ثم هدم من ناحية الركنني ،فرتبص الناس تلك
ِ
ب ،مل هندم منها شيئ ًا ،ورددناها كم كانت ،وإال فقد
الليلة وقالوا :إن ُأصي َ
ريض اهلل ما صنعنا ،فأصبح الوليد من ليلته غادي ًا عىل عمله ،فهدم وهدم
الناس معه(.)4
وأخذوا يف مجع احلجارة للبناء وأخذوها من جبل الكعبة ،ولذلك سمي
ذلك اجلبل الذي أخذت منه تلك احلجارة يف مكة اآلن بجبل الكعبة وهو
جنويب الكعبة ،فبنوا ،وكان النبي  - كم ذكرت الروايات الصحيحة -
()3

( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام ( ،)1١7/1و«خمترص سرية الرسول  »ملحمد بن عبد الوهاب
(ص.)50
( )4انظر« :السرية النبوية» البن هشام ( ،)1١7/1و«خمترص سرية الرسول  »ملحمد بن عبد الوهاب
(ص.)50
( )3روى البخاري( )312ومسلم ( )320عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهم« :أن رسول اهلل  كان
ينقل معهم – أي :مع املرشكني  -احلجارة للكعبة وعليه إزاره» ،فقال له العباس عمه :يا ابن أخي،
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حيمل معهم احلجارة وينقلها من اجلبل لبناء الكعبة املرشفة ،وهذا يدل عىل
مشاركته  يف كل عمل نبيل وطاهر ومبارك ،وبعده عن كل عمل س ٍ
يئ
وخبيث ،وذلك قبل أن يوحى إليه وقبل أن ُي َكلف بالرسالة والنبوة عليه
الصالة والسالم.
قال ابن إسحاق :ثم إن القبائل من قريش مجعت احلجارة لبنائها ،كل
قبيلة جتمع عىل حدة ،ثم بنوها ،حتى بلغ البنيان موضع الركن  -أي :موضع
احلجر األسود ،-فاختصموا فيه ،كل قبيلة تريد أن ترفعه إىل موضعه دون
األخرى ،حتى ُتاوزوا( ،)1وُتالفوا ،وأعدوا للقتال ،فقربت بنو عبد الدار
َجفنَ ًة مملوء ًة َد َم ًا ،ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي عىل املوت،
فس ُّمواَ :ل َع َق َة الد ِم ،فمكثت
جلفنَةُ ،
وأدخلوا أيدهيم يف ذلك الدم يف تلك ا َ
أربع ٍ
ُ
ليال أو مخس ًا ،ثم إهنم اجتمعوا يف املسجد ،وتشاوروا
قريش عىل ذلك َ
وتناصفوا(.)4

لو حللت إزارك فجعلت عىل منكبيك دون احلجارة ،قال« :فحله فجعله عىل منكبيه ،فسقط مغشي ًا
عليه ،فم رئي بعد ذلك عريان ًا . » 
( )1أي :انحاز كل منهم جلهة .
( )4انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)1١5 ،1١1 /1
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ملا وصلوا يف البناء إىل موضع احلجر األسود ،اختصموا فيمن يضعه يف
ٍ
قبيلة تريد أن يناهلا هذا الرشف ،هم عىل جاهليتهم يعرفون هذا
مكانه ،كل
الرشف ،والكثريون منا اليوم ال يعرفون فضل وال ُشف البيت احلرام ،وكم
منا اليوم ُي َقرص يف زيارة احلرم ،ويف استالم احلجر األسود وتقبيله ،ويف
الصالة والطواف واالعتكاف بالبيت احلرام ،ويف الصالة خلف مقام
إبراهيم  -عليه السالم  ،-بحجج كثرية واهية ،والشيطان يلهينا ويشغلنا.
املهم أن أهل مكة اختصموا مخسة أيام حتى كاد أن يقع بينهم قتال بسبب
وضع احلجر األسود ،فأشار عليهم أكربهم سن ًا ر
بحل رضوا به مجيع ًا ،وكان
أكربهم سن ًا يف ذلك الوقت أبو أمية بن املغرية املخزومي ،وهكذا نرى مر ًة
أخرى أنه حتى يف اجلاهلية قبل اإلسالم ،كانت هناك بقايا من األخالق
الفاضلة ،بقايا من الصفات الفطرية الطبيعية التي ال يمكن أن تنزع من
اإلنسان السوي والطبيعي ،ومنها :صفة احرتام الكبري ،وجاء اإلسالم
وأكدها ،ودعمها ،فاإلسالم حيث عىل استشارة الكبري ،واحرتام الكبري،
وينهى عن التطاول عليه ،ونحن يف هذا الزمان  -ولألسف الشديد -قرصنا
كثري ًا يف هذا اجلانب ،فالكثريون اليوم ال يقدرون الكبري ،وال يرمحون
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الصغري ،مع أن نبينا حممد ًا  قال« :ليس منا من مل يرحم صغرينا ويعرف
رشف كبرينا» ويف رواية« :ويعرف حق كبرينا»(.)1
واملهم هنا :أن أهل مكة يف عالج مشكلة وضع احلجر األسود ،رجعوا
إىل رأي أكربهم سن ًا وهو أبو أمية بن املغرية املخزومي ،ورأى أن حيتكموا إىل
أول من يدخل إىل احلرم من باب الصفا ،ووقف القوم ينظرون َمن هذا
الداخل؟ فكان أول داخل عليهم رسول اهلل  ،فلم رأوه قالوا :هذا األمني،
إيل َث ْوب ًا»،
رضينا ،هذا حممد ،فلم انتهى إليهم وأخربوه اخلرب ،قال َ « :ه ُل َّم َّ

يت به ،فأخذ الرك َن فوضعه فيه بيده ،ثم قال« :لتأخذ كل قبيلة بناحية من
ُفأ ِ َ
الثوب ،ثم ارفعوه مجيع ًا» ،ففعلوا :حتى إذا بلغوا به موضعه ،وضعه هو
بيده ،ثم بنى عليه(.)4
وتأمل يف ذلك القبول وذلك القول من املرشكني يف مقام النبي  قبل
اإلسالم« :هذا األمني ،رضينا ،هذا حممد» ،هكذا كانوا يرون النبي  قبل
أن ينزل عليه الوحي ،وقبل أن يدعو إىل اإلسالم ،وهذه شهادة حق ،وإن
كان كثريون منهم لزيغهم وضالهلم غريوها بعد أن نزل الوحي عىل النبي

( )1رواه الرتمذي ( )1١40عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده مرفوع ًا ،وقال الرتمذي« :حديث
حسن صحيح».
( )4انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)1١5 /1
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 ،فزعموا – زور ًا وهبتان ًا – أنه شاعر وكاهن وجمنون ،وغري ذلك من التهم
الباطلة التي سطرها القرآن وأنكرها وبرأ نبينا  منها.
ونأخذ من هذه احلادثة درس ًا آخر ،وعرب ًة أخرى ،وهي :أن الكعبة رمز
اإلسالم ،وهي رمز التوحيد الذي قام عليه اإلسالم ،وهي رمز احلج الذي
يأيت إليه املسلمون من مشارق األرض ومن مغارهبا ،وهي قبلة املسلمني يف
كل بلد عىل وجه األرض يتوجهون إليها يف صالهتم لرهبم جل وعال،
فاإلسالم والكعبة متالصقان ،فعندما ُتبنى قبل بعثة النبي عليه الصالة
والسالم ،و ُيشارك هو يف بنائها ،ويضع احلجر األسود بنفسه عليه الصالة
تم هذا البناء املبارك عىل يده الرشيفة ،ففي هذا إشارة إىل
والسالم  ،ف ُي َخ ُ
قدوم اإلسالم ،واكتمل الرشائع ببعثة النبي  ،فكأن اهلل  أراد أن يكون
جتديد بناء الكعبة واكتمل بنائها قبل بعثته عليه الصالة والسالم متهيد ًا
وإرهاص ًا بنبوته صلوات ريب وسالمه عليه.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.
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البعثة ونزول الوحي عىل الرسول 
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،ال زلنا
نواصل احلديث عن سرية املصطفى  ،وكنا توقفنا عند حادثة بناء الكعبة
ودوره  يف رأب الصدع ،وحل اخلالف فيمن يضع احلجر األسود ،فوضعه
ٍ
عليه الصالة والسالم يف ٍ
قبيلة من طرف ،ثم وضعه عليه
ثوب ،ومحلته كل
الصالة والسالم بيده الرشيفة ،وذكرنا أنه كان له من العمر عليه الصالة
والسالم يف ذلك الوقت مخس ًا وثالثني سنة).(1
وملا اقرتب موعد البعثة النبوية ونزول الوحي عىل النبي املصطفى ،
أراد اهلل تعاىل لنبيه حممد  أن يتهيأ هلذا احلدث العظيم  -تلقي الوحي
أمور هتيئه
والرسالة  ،-فقبل ثالث سنوات من البعثة بدأت مع رسوله ٌ 
الستقبال الوحي والرسالة ،وبدأ ذلك بالرؤيا الصاحلة ،والتي هي جز ٌء من
أجزاء النبوة ،ففي الصحيحني عن النبي  قال« :الرؤيا الصاحلة جزء من
ستة وأربعني جزء ًا من النبوة») ،(4ومل يبق من النبوة  -بعد نبوته  - إال
املبرشات ،كم عند البخاري من حديث أيب هريرة  قال :سمعت رسول اهلل

( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)1١5 ،1١1/1
( )4رواه البخاري ( ،)1١2١ومسلم ( )2من حديث أيب هريرة  مرفوع ًا.
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 يقول« :مل يبق من النبوة إال املبرشات» قالوا :وما املبرشات؟ قال« :الرؤيا
الصاحلة»).(1
فكان عليه الصالة والسالم ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح،
وكان هذا متهيد ًا من اهلل تبارك وتعاىل لرسوله ؛ وقد روت السيدة عائشة
ريض اهلل عنها هذا احلديث العظيم ،الذي نرويه اليوم ،وهو يتحدث عن
كيفية نزول الوحي عىل رسول اهلل .
روى البخاري ومسلم يف صحيحيهم) (4عن أم املؤمنني عائشة ريض اهلل
عنها قالت« :أول ما بدئ به رسول اهلل  من الوحي الرؤيا الصاحلة يف
النوم ،فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح ،ثم حبب إليه اخلالء»
يعني االختالء وحده عليه الصالة والسالم ،والعزلة ،وكان سبب ذلك ما
ذكرناه يف اخلطب املاضية :من كراهيته  ألفعال اجلاهلية التي تفشت يف
قومه واملجتمع حوله ،ومنها :عبادة األصنام ،ووأد اإلناث ،وُشب اخلمر،
والزنا ،وامليس ،فصدته تلك األفعال عن خمالطة قومه ،ونفر مما كان يراه من
قومه من الرشك والضالل والفساد ،وقبل ذلكُ :تبيب اهلل تعاىل اخللوة لنبيه
أحب إىل قلب النبي  من أن جيلس مع
حممد  ،فكانت اخللوة والعزلة
ّ

( )1رواه البخاري (.)1١١0
( )4رواه البخاري ( ،)3ومسلم (.)474
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الناس ،ويتسامر معهم ،ويستأنس معهمَ ،حبب اهلل تعاىل لنبيه  اخللوة
لتنزل الوحي والرسالة عىل قلبه الرشيف.
متهيد ًا ّ
تقول عائشة ريض اهلل عنها« :وكان خيلو بغار حراء فيتحنث فيه  -وهو
التعبد  -الليايل ذوات العدد قبل أن ينزع إىل أهله ،ويتزود لذلك ،حتى جاءه
احلق وهو يف غار حراء» ،ذلك الغار يف جبل من أعايل جبال مكة ،وذكر أهل
السري أن من كان حاد النظر فإنه يستطيع أن يرى الكعبة املرشفة ويرى مكة
غار بعيدٌ عن ضوضاء مكة ،وعم كان فيها يف ذلك
من ذلك الغار ،وهو ٌ
ٍ
معصية وغفلة ،فكان جيلس فيه النبي عليه الصالة والسالم ،كان
الوقت من
خيلو يف ذلك املكان ويتفكر ويتأمل يف ملكوت اهلل تبارك وتعاىل ،كان ينظر
 يف الكون بنجومه وكواكبه وأرضه وسمئه ،وكانت هذه العزلة واخللوة
متهيد ًا لتنزل الوحي عليه .
كان النبي  خيرج عن قومه كم خرج موسى  -عليه السالم  -عن قومه
إىل جبل الطور ،وخيلو يف ذلك املكان العايل الشامخ يف اجلبال ،تقول عائشة
ريض اهلل عنها« :فيتحنث فيه  -وهو التعبد  -الليايل ذوات العدد قبل أن
ينزع إىل أهله» أي :أن النبي  كان يتعبد عىل ملة إبراهيم  -عليه السالم .-
وهناك من كانوا يتعبدون عىل ملة إبراهيم يف ذلك الوقت  -برغم ِقلتهم ،-
ومنهم :زيد بن عمرو بن نفيل ،اعتزل األوثان ،وفارق األديان من اليهودية،
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والنرصانية ،وامللل كلها إال دين إبراهيم  -عليه السالم  ،-فكان يوحد اهلل
عز وجل وخيلع من دونه ،وال يأكل ذبائح قومه ،وكان إذا دخل الكعبة
يقول« :لبيك حق ًا حق ًا ،تَع ُّبد ًا َو ِرق ًا ،عذت بم عاذ به إبراهيم»).(1
والشاهد هنا أن بقايا ملة إبراهيم  -عليه السالم  -وبقايا الفطرة السليمة
كانت موجودة ،والنبي  ظل عىل هذه الفطرة حتى أوحى اهلل سبحانه له
باإلسالم ،فكان  قبل الوحي يتعبد يف غار حراء.
ويف قول عائشة ريض اهلل عنها« :فيتحنث فيه  -وهو التعبد  -الليايل
ذوات العدد» داللة عىل أنه  - ومن بداية أمره عليه الصالة والسالم -كان
( )1انظر« :سرية ابن إسحاق» (ص  ، )111 ،117وقد روى الطرباين يف «املعجم الكبري » ( )370عن
سعيد بن زيد قال :خرج ورقة بن نوفل ،وزيد بن عمرو يطلبان الدين ،حتى مرا بالشام ،فأما ورقة
فتنرص ،وأما زيد فقيل له :إن الذي تطلب أمامك ،فانطلق حتى أتى املوصل ،فإذا هو براهب ،فقال:
من أين أقبل صاحب املرحلة؟ قال :من بيت إبراهيم ،قال :ما تطلب؟ قال :الدين ،فعرض عليه
النرصانية فأبى أن يقبل ،وقال :ال حاجة يل فيه ،قال :أما إن الذي تطلب سيظهر بأرضك ،فأقبل
وهو يقول :لبيك حق ًا حق ًا ،تعبد ًا ورق ًا ،الرب أبغي ال احلال ،وهل مهاجر كمن قال ،عذت بم عاذ به
إبراهيم وهو قائم ،وأنفي لك اللهم عان راغم مهم جتشمني ،فإين جاشم ،ثم خير فيسجد للكعبة.
قال :فمر زيد بن عمرو بالنبي  ،وزيد بن حارثة ومها يأكالن من سفرة هلم ،فدعياه ،فقال " :يا ابن
أخي ،ال آكل مما ذبح عىل النصب ،قال :فم رؤي النبي  يأكل مما ذبح عىل النصب من يومه ذلك
حتى بعث ،قال :وجاء سعيد بن زيد إىل النبي  فقال :يا رسول اهلل ،إن زيد ًا كان كم رأيت  -أو كم
بلغك  -فاستغفر له قال« :نعم ،فاستغفر له ،فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده» .وقال اإلمام اهليثمي
يف «جممع الزوائد ومنبع الفوائد» (« : )1115١فيه املسعودي وقد اختلط ،وبقية رجاله ثقات» .

114

يقتصد يف العبادة وال يبالغ فيها ،فليست خلوته دائمة وال طويلة ،وإنم ليايل
معدودة ،يتزود هلا بم حيتاجه من طعام وماء ،فجاء دينه دين ًا وسط ًا ،ليس فيه
هلكة وال مشقة وال إرهاق عىل اإلنسان.
وقبل أن يأتيه الوحي من السمء أراد اهلل تبارك وتعاىل أن هييئه هتيئ ًة أخرى،
فبعد أن هيأه بالتحنث والتعبد يف غار حراء قبل ثالث سنني من البعثة ،وهيأه
قبلها بالرؤيا الصاحلة  ،جاءت هتيئة أخرى قبل بعثته بقليل ،وهي أنه  عندما
كان يمر ببعض األحجار واألشجار فتس ّلم عليه قبل البعثة؛ فعن جابر بن
سمرة  ،قال :قال رسول اهلل « :إين ألعرف حجر ًا بمكة كان يسلم عّل
قبل أن أبعث إين ألعرفه اآلن») ،(1وهذا أيض ًا من التهيئة له عليه الصالة
والسالم ،تسليم احلجر والشجر عليه بالنبوة.
تقول عائشة ريض اهلل عنها« :حتى جاءه احلق وهو يف غار حراء» أي:
ظل عىل هذا احلال حتى جاءه جربيل  -عليه السالم  -بالوحي وهو يف غار
حراء ،وكان ذلك يف يوم االثنني ،كم أخربنا النبي  نفسه بذلك ،فعندما
ُسئل  عن صوم يوم االثنني؟ قال« :ذاك يوم ولدت فيه ،ويوم ُبعثت  -أو
ُأنزل عّل فيه .(4)»-

( )1رواه مسلم (.)4455
( )4رواه مسلم (.)1114
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فكان يوم البعثة ويوم نزول الوحي أول ما نزل يوم االثنني ،وهذا يصادف
ليلة احلادي والعرشين من شهر رمضان  -عىل األصح من أقوال أهل العلم -
املوافق للعاُش من أغسطس عام ستمئة وعرشة من امليالد(110م) ،وكان
عمره عليه الصالة والسالم أربعني سن ًة قمرية وستة أشهر ،واثنا عرش يوم ًا ).(1
فجاءه جربيل يف غار حراء ،وقال له« :اقرأ» فكانت أول كلمة من
ب يمأل قلبه وكيانه،
والرع ُ
الوحي ،فقال  والدهشة ،والفزع ،واخلوفُّ ،
وهو يف ذلك املكان النائي« :ما أنا بقارئ» ،قال « :فأخذين فغ َّطني حتى
بلغ مني اجلهد»  -يعني :ضمني ضم ًة شديدة حتى تعبت و ُأر ِهق ُت  -ثم
أرسلني ،فقال« :اقرأ» ،قلت« :ما أنا بقارئ ،فأخذين فغ َّطني الثانية حتى بلغ
مني اجلهد ثم أرسلني ،فقال :اقرأ ،فقلت :ما أنا بقارئ ،فأخذين فغطني
الثالثة ثم أرسلني ،فقال :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ »
وهنا بني العلمء أن هناك ِح َك ًم مقصود ًة من هذه الضمة الشديدة التي
أتعبت رسول اهلل  ،فمن هذه احلكم:

( )1انظر« :الرحيق املختوم» لصفي الرمحن املباركفوري (ص .)71
( )4العلق ، 3 – 1 :واحلديث رواه البخاري ( ،)3ومسلم (.)474
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أوالً :ليشعر الرسول  أن األمر يقظ ًة وحقيق ًة ،فليس ما يراه منام ًا
وأحالم ًا ،وال أوهام ًا.
وثاني ًا :ليستعدّ النبي  لتلقي الوحي ،فيعلم أن األمر ِجدّ  ،وأن الوحي ال
ينزل عليه بسهولة ،وإنم فيه كلفة وشدة ومشقة ،كم قال تعاىل :ﮋ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪﮊ) ،(1وقد كان النبي  بعد ذلك كلم نزل عليه الوحي تصبب
عرق ًا من شدته عليه ،ففي صحيح البخاري عن عائشة أم املؤمنني ريض اهلل
عنها ،أن احلارث بن هشام  سأل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل ،كيف
يأتيك الوحي؟ فقال رسول اهلل « :أحيانا يأتيني مثل صلصلة اجلرس،
عّل ،ف َي ْف ِص ُم عنِّي وقد وعيت عنه ما قال ،وأحيان ًا يتمثل يل امللك
وهو أشدُّ ه َّ
رج ً
ال فيكلمني فأعي ما يقول»؛ قالت عائشة ريض اهلل عنها :ولقد رأيته ينزل
عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد ،فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق ًا).(2
فبهذه الضمة الشديدة بدأت املسئولية واألمانة ،وبدأ العمل واجلهد
واالجتهاد ،حتى يبلغ النبي  رسالة ربه تبارك وتعاىل.
( )1املزمل.7 :
( )4رواه البخاري ( ،)4ومسلم ( .)4333ومعنى (صلصلة اجلرس) صوت احلديد إذا حرك وتطلق
عىل كل صوت له طنني ،واملشبه هنا صوت امللك بالوحي ،و(فيفصم) يقلع وأصل الفصم القطع
من غري إبانة ،و(وعيت) فهمت وحفظت ،و(ليتفصد) يسيل من الفصد وهو قطع العرق إلسالة
الدم ،شبه اجلبني بالعرق املفصود مبالغة من كثرة عرق.
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وكانت بدايات الوحي بتلك اآليات املباركات من أول سورة العلق:
ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ

هذه اآليات هي أول ما نزل من القرآن عىل

ٍ
رسول ُأمي ﮋﭻﮊ فأخرجها اهلل جل وعال هبذا اإلسالم،
ُأم ٍة ُأمية ،وعىل
وهذا القرآن ،من الظلمت إىل النور ،ومن اجلهل إىل العلم ،فأصبح العرب
واملسلمون باإلسالم أمة العلم ،وكذب اجلهلة األفاكون الذين يتهمون
اإلسالم بأنه دين اجلهل والتخلف!! ،خابوا وخسوا ،فكيف يكون اإلسالم
كذلك وأول تعاليمه وأوىل آياته نزوالً :ﮋﭻ ﮊ
وتأمل قوله تعاىل :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ فليست قراءة مطلقة ،وليس
عل ًم جمرد ًا بعيد ًا عن الدين والوحي؛ وإنم ﮋ ﭼ ﭽ ﮊ إنه العلم املرتبط باهلل
تبارك وتعاىل ،إنه العلم الذي ال خيرج عن حدود الرشع ،إنه العلم الذي ال
خيرج عن احلدود التي حدها اهلل تبارك وتعاىل لعباده املسلمني واملؤمنني.
العلم الذي أمرنا به ديننا ،ليس هو العلم املنفلت الذي يعيشه الغرب
اآلن ،ذلك العلم الذي ليس له حدود وال ضوابط ،والذي يقود اإلنسان إىل
صنع كل أنواع اهلالك والدمار ،العلم الذي تعرى عن الوحي نتج عنهُ :صنع

( )1سورة العلق.7 – 1 :
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أفتك األسلحة وأُشسها ،تلك التي تُدمر اإلنسان وهتلك احلرث والنسل،
بل وصل األمر أن يعبث مدعو هذا العلم باجلينات الوراثية ،وحياولون
استنساخ البرش!! ،بعد أن عبثوا – من قبل – باجلينات احليوانية والنباتية،
وكان ثمرة ذلك :انتشار األمراض واألوبئة وأنواع السطانات التي مل نكن
ندري عنها شيئ ًا من قبل – والعياذ باهلل تعاىل .-
أما العلم الذي أمر به اإلسالم ،وحث عليه رسول اإلسالم ،فهو العلم
املرتبط بالسمء ،املنضبط بضوابط الوحي ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ.
وتأمل قوله سبحانه :ﮋ ﭾ ﭿ ﮊ فأبرز صفات اهلل تبارك وتعاىل هي
اخللق ،واإلنسان إذا عرف أنه خملوق من ِقبل اهلل تبارك وتعاىل عاد إىل اهلل
 ،فهو الذي خلقه وسواه.
ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ أصل خلق اإلنسان من الطني ثم من املني ،ذكر
اهلل تعاىل اإلنسان بذلك ،ليتواضع ويذل لربه وخالقه ،أال فليتواضع
املتكربون واملتغطرسون ،خاص ًة يف ذلك الزمان الذي كثر فيه الكربياء
والغطرسة ،وال ينسوا أصل خلقتهم من ذلك املاء املهني.
ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮊ فال تيأس ،واعلم أن رمحة اهلل كبرية ،وأن كرمه كبري.
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ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ فال يظن املغرت أن هذا
العلم إنم جاء بذكائه ،وتعلمه ،واجلامعات التي درس فيها ،واألساتذة
الكبار الذين تلقى عنهم ،والكتب الكثرية التي قرأها؛ كل ذلك ال يشء
بجوار علم اهلل تبارك وتعاىل ،واهلل هو الذي علمك ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ
وبعد أن ألقى جربيل إىل النبي  هذه اآليات ،تركه وانرصف ،ورجع
رسول اهلل  هبذه اآليات يرجف ويرتعد ،يضطرب قلبه ،وهيتز جسده،
ويتصبب العرق من جبينه ،ومل ال؟! واحلدث عظيم جليل ،فدخل عىل
خدجية بنت خويلد ريض اهلل عنها ،تلك املرأة التي اختارها اهلل لرسوله 
زملوين» فزملوه حتى ذهب عنه
زملوين ِّ
هلذا اليوم العظيم ،فقال خلدجية « ِّ
الروع ،فقال خلدجية وأخربها اخلرب« :لقد خشيت عىل نفيس» فقالت خدجية
ٍ
امرأة عاقلة ال تفكر بعواطفها فحسب كم هو حال
قولتها املشهورة ،قولة
()1

كثري من نسائنا اليوم ،وإنم تفكر بعقلها وقلبها ،وتنظر إىل عواقب األمور
وتتأمل وتفكر وُتسن الترصف ،قالت« :كال واهلل ما خيزيك اهلل أبد ًا» هي
رأته ،ورأت حياته ،وعاشت معه ،وشهدت بم رأت يف حياته من الصدق
وحسن التعامل ،لو كان عليه الصالة والسالم ليس أه ً
ال للنبوة ،لكان أول

( )1رواه البخاري ( ،)3ومسلم (.)474
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من يكفر به أهله ،ألهنم يعرفون حقيقته ،يعرفون دواخله ورسائره ،قالت له
ريض اهلل عنها« :كال واهلل ال خيزيك اهلل أبد ًا ،إنك لتصل الرحم ،وُتمل
الكل ،وتكسب املعدوم ،وتقري الضيف ،وتعني عىل نوائب احلق» .
()1

شهدت هذه الشهادة ،وفيها تثبيت للرسول  ولقلبه ،وهكذا ينبغي
للمرأة املؤمنة أن تقف مع زوجها عندما تعرتيه نوائب الدنيا ومشاكلها
ومهومها ،فتقف معه ،وال تتخىل عنه يف أشد ما يكون حمتاج ًا إليها.
ِ
تكتف خدجية ريض اهلل عنها باملواساة الكالمية ،بل انطلقت به حتى
ومل
أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ،ابن عم خدجية ،وكان امرأ
تنرص يف اجلاهلية ،وكان يكتب الكتاب العرباين ،فيكتب من اإلنجيل
بالعربانية ما شاء اهلل أن يكتب ،وكان شيخ ًا كبري ًا قد عمي ،فقالت له خدجية :يا
ابن عم ،اسمع من ابن أخيك ،فقال له ورقة :يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخربه
رسول اهلل  خرب ما رأى ،فقال له ورقة :هذا الناموس الذي نزل اهلل عىل
موسى -يعني هذا الوحي ،هذا جربيل الذي كان ينزل عىل موسى -عليه
السالم  -يا ليتني فيها جذع ًا  -شاب ًا قوي ًا ،-ليتني أكون حي ًا إذ خيرجك
قومك ،فقال رسول اهلل َ « :أو ُ ْ
ُم ِر ِج َّي ُهم» ،قال :نعم ،مل يأت رجل قط

( )1رواه البخاري ( ،)3ومسلم (.)474
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بمثل ما جئت به إال عودي ،وإن يدركني يومك أنرصك نرص ًا مؤزر ًا .ثم مل
ينشب ورقة أن تويف ،وفرت الوحي.
وقوله َ « :أو ُ ْ
ُم ِر ِج َّي ُهم» يدل عىل حب الوطن وعىل أن إخراج
اإلنسان من وطنه الذي ولد فيه وعاش فيه وترعرع فيه من أشق األمور عىل
نفسه.
وُشدوا ومل
نسأل اهلل أن يرحم املسلمني الذين ُأخرجوا من أوطاهنم ُ
يعلم بحاهلم إال اهلل تبارك وتعاىل ،ونسأل اهلل  أن يفرج عنهم وعن كل
املسلمني املنكوبني املضطهدين يف كل مكان ،إنه عىل كل يشء قدير.
ويف قول ورقة «:مل يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال عودي» هذه
()1

املعاداة حاصل ٌة لكل دا ٍع إىل احلق والعدل ،وهي مستمرة إىل يومنا هذا ،من
بعض السفلة واجلهلة الذين يتطاولون عىل رسولنا ٍ
حممد ؛ ألنه جاء باحلق،
وألنه جاء بالعدل ،وألنه جاء باخلري عليه الصالة والسالم.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.



( )1رواه البخاري ( ،)3ومسلم (.)474
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أما بعد ،فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،توقف
بنا احلديث يف اجلمعة املاضية يف سرية النبي املصطفى  عند نزول الوحي،
وكيف نزل عىل نبينا ٍ
حممد  ،وكيف استقبلته خدجية ريض اهلل عنها ،فكانت
الزوجة املؤمنة العاقلة التي صربت وث ّبتت زوجها عىل احلق ،وكيف ساهم
ورقة بن نوفل  -أيض ًا  -يف تثبيت النبي .
بعد ذلك فرت الوحي – أي :انقطع لفرتة يسرية ،قيل :أربعني يوم ًا  ،-فبعد أن
نزل عليه قوله تعاىل ﮋﭻﭼﭽﭾﭿﮊ ( )1مل يأته جربيل  -عليه السالم ،-
ومل ينزل عليه قرآن أربعني يوم ًا.
ٍ
ِ
فرصة حتى يسكن روع
كم وفوائد ،فمن ِحك َِمها :إعطاء
وهلذه الفرتة ح ٌ
َ
جربيل أصابه خوف ورعب ،فانقطع عنه
النبي  ،فعندما رأى النبي 
الوحي حتى يسكن هذا الرعب ويسكن هذا اخلوف ،ومنها :أن تتشوق
نفس النبي  إىل نزول الوحي مرة أخرى ،وأن تتطلع نفس النبي  إىل هذه
الرسالة ،وفيه تدرج ،حتى ال يفاجأ عليه الصالة والسالم بأمور الوحي دفع ًة
واحدة.
( )1سورة العلق :آية . 1
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واشتد فتور الوحي عىل النبي  حتى كان يسري يف بعض األوقات
النبي 
خارج مكة كأنه هائم عىل وجهه ،ال يدري أين يذهب ،وقد َح ِز َن ُّ
لفتور الوحي ُحزن ًا غدا منه مرار ًا كي يرتدى من رءوس شواهق اجلبال،
فكلم أوىف بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جربيل ،فقال :يا حممد،
إنك رسول اهلل حق ًا ،فيسكن لذلك جأشه ،وتقر نفسه ،فريجع ،فإذا طالت
عليه فرتة الوحي غدا ملثل ذلك ،فإذا أوىف بذروة جبل تبدى له جربيل فقال
له مثل ذلك(.)1
جاء يف صحيح البخاري عن جابر بن عبد اهلل األنصاري  أنه قال
وهو حيدث عن فرتة الوحي ،قال رسول اهلل « :بينام أنا أميش إذ سمعت
صوت ًا من السامء فرفعت برصي ،فإذا امللك الذي جاءين بحراء جالس عىل
كريس بني السامء واألرض-جاء عىل صورته احلقيقية -فرعبت منه،
فرجعت – أي :إىل أهيل -فقلت :زملوين زملوين ،فأنزل اهلل تعاىل :ﮋ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ ( ،)2فحمي
الوحي وتتابع»(.)3

( )1رواه البخاري (.)1١24
( )4سورة املدثر.7 – 1 :
( )3رواه البخاري (.)2
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وقول اهلل تعاىل :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ هو ثاين ما نزل من القرآن
بعد ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ(.)4
وأمر بتبليغ هذه الرسالة إىل
ويف تلك اآليات
إشعار بالرسالة والنبوةٌ ،
ٌ
الناس مجيع ًا ،ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ  ،انتهى وقت النوم ،انتهى وقت
الراحة ،من اليوم فصاعد ًا ،بدأت رحلة جهد وتعب يف تبليغ دين اهلل تعاىل
والدعوة واجلهاد يف سبيله ،ثالث وعرشين سنة ستأيت بعد تلك اآليات كلها
جهاد وتعب واجتهاد ،وقد بذل عليه الصالة والسالم أقىص ما لديه من
اجلهد يف تبليغ رسالة اإلسالم ،حتى وصل اإلسالم اليوم إىل مشارق
األرض ومغارهبا.
ِ
وكلمة ﮋﮯﮊ فيها احلركة ،وفيها التكليف ،وفيها اجلهاد
واجلدُّ
واالجتهاد ،فال نوم بعد اليوم ﮋﮯﮊ وبلغ رسالة اهلل ودعوة اهلل ﮋﮰﮊ
حق ،وألهنا إخراج
بدأ باإلنذار؛ ألن الرسالة ِجدّ وليست باهلزل ،وألهنا ٌ
للناس من الظلمت إىل النور ،ومن النار إىل اجلنة ،ومن الرشك إىل التوحيد

( )1املدثر. 4 ،1 :
( )4العلق. 1 :
( )3املدثر. 4 ،1 :
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ﮋﮯ ﮰﮊ فقد عم الكفر ،وعم الظلم أرجاء األرض ،ليس يف مكة
وحدها ،وال يف اجلزيرة وحدها ،بل يف العامل كله ،فقد بلغ الظلم مداه ،وبلغ
تعدي األقوياء عىل الضعفاء ،واألغنياء عىل الفقراء ،بلغ الذروة ،فجاء هذا
النبي  نرص ًة للمظلومني وللضعفاء.
ﮋ ﯓ ﯔ ﮊ( )1فاهلل سبحانه وتعاىل أكرب من األصنام واألوثان ،وأكرب
من كل يشء يف هذا الكون ،فكرب ربك حتى تتصاغر كل ما عظمته اجلاهلية
من األصنام ،ومن األحساب واألنساب ،ومن عاداهتم اجلاهلية ،كل يشء
يتصاغر أمام تكبريك ربك جل وعال ،فال كربياء إال هلل ،وكل من تكرب فكربه
ور وكذب وهبتان وغرور وضحك عىل نفسه ،والكربياء احلقيقي الكامل هلل
ز ٌ
جل وعال.
ﮋﯖ ﯗﮊ( )4وليس املقصود هنا بالثياب تلك الثياب الظاهرة
فحسب ،وإنم أيض ًا املقصود هبا الباطن واملستور ُتت تلك الثياب ،فطهر
ثيابك ،أي :استمر عىل ما كنت عليه من الطهارة ،فدينك دين الطهارة
الكاملة ظاهر ًا وباطن ًا ،ليس يف الظاهر فقط كم يظن بعض املسلمني ،بل

( )1سورة املدثر.3 :
( )4سورة املدثر.2 :
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املسلم ينظف ظاهره بالثوب النظيف وباللباس اجلميل ،وبالنظافة يف جسده
الظاهري ،كم ينظف قلبه ونفسه من أمراض القلوب والنفوس.
ﮋ ﯙ ﯚﮊ( )1أي :استمر عىل هجران األوثان ،وقوله جل وعال يف
متام اآليات :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞﮊ( )4يعني :ما قدمته من اخلري ومن الدعوة
ومن اجلهاد ومن اإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل ،ال متنن به عىل اهلل تبارك وتعاىل،
وال تستكثر به عىل اهلل ،فاهلل  هو صاحب الفضل الكبري ،وهو الذي له
امل ُّن ،فمهم عملت من عمل ،فاسأل اهلل  أن يتقبله ،ثم انسه ،ال تقول:
حججت كذا حجة ،واعتمرت كذا عمرة ،وأنفقت كذا وكذا ،وعملت كذا
وكذا ،وإنم انس ما قدمته من عمل ،واسأل اهلل القبول واألجر.
ﮋﯠﯡﮊ

()3

ٌ
ٌ
وشاق وكله مصاعب وآالم ،طريق
طويل
فالطريق

الدعوة كلها مشقات وصعوبات ،فالصرب فيها واجب ،وكل من سار عىل
هديه  من الدعاة والعلمء واملسلمني عموم ًا حيتاج إىل الصرب والثبات عىل
احلق واملنهج ،ويستحيل أن تنجح دعوة بال صرب ،فال بد للداعي إىل اهلل أن
يصرب وأن حيتسب وأن جياهد وجيتهد حتى يبلغ دعوة اهلل تبارك وتعاىل.
( )1سورة املدثر.7 :
( )4سورة املدثر.1 :
( )3سورة املدثر.5 :
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وملا نزلت تلك اآليات عىل النبي  ،كان أول من آمن به زوجته خدجية
ريض اهلل عنها وأرضاها( ،)1فأول من أسلم ودخل يف دين النبي حممد 
امرأة ،وهذا فيه تكريم للمرأة وإبراز ملكانتها ،وإبراز لدورها ،فمن يتهمون
َ
حقوق املرأة ،وأنه مل حيرتم املرأة ،وأنه
اإلسالم  -زور ًا وهبتان ًا  -بأنه ضيع
ظلم املرأة وأهاهنا ،إىل غري ذلك من الرتهات ومن األكاذيب واألباطيل،
نقول هلم :كذبتم ،لقد كانت املرأة مصونة مكرمة منذ بدايات اإلسالم ،فأول
َ
الرسول  : خدجي ُة ريض اهلل عنها ،أسلمت وآمنت ،وكيف
من أسلم وثب َت
ال تسارع باإلسالم قبل اآلخرين ،وقد رأت من أخالق النبي  العالية،
وشمئله الرشيفة ،ما يدعوها إىل اعتناق هذا الدين بال أي تردد.
وهلل تعاىل حكمة يف أن تكون أول من آمن ودخل اإلسالم امرأة ،فاملرأة
شقيقة الرجل كم قال تعاىل ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ( ،)4وقال تبارك
وتعاىل :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ

( )1انظر« :الروض األنف» (.)453/4
( )4سورة البقرة. 442 :
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ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ

()1

وقال عليه الصالة والسالم« :النساء شقائق

الرجال»(.)4
ٍ
طالب
ثم بعد أن أسلمت ُأ ُّمنا خدجية ريض اهلل عنها ،أسلم عيل بن أيب
 ،فهو أول من أسلم من الصبيان( ،)3وكان عمره عرش سنوات ،أي :مل يبلغ
احللم بعد ،فقد أخذه النبي  من عمه أيب طالب ،وكان أبو طالب كثري
العيال فقري ًا ،فأخذ العباس جعفر وضمه إليه ،وأخذ حممدٌ  علي ًا فضمه
إليه ،ختفيف ًا عن عمه يف مصاريف بيته ،وهكذا تكون صلة األرحام ،وهذا يف
اجلاهلية قبل اإلسالم ،فكيف يكون األمر بعد اإلسالم؟!.
ويؤخذ من هذا :أمهية الرتاحم بني املسلمني ،وخاصة بني أويل األرحام
منهم ،أن يرحم القريب قريبه ،وأن حيسن إليه ،وأن يتعاون األهل
واملسلمون مجيع ًا عىل الرب والتقوى ،فـ «الرحم معلقة بالعرش تقول :من
وصلني وصله اهلل ،ومن قطعني قطعه اهلل»(.)2

( )1سورة احلجرات.13 :
( )4رواه أمحد ( ،)411١7والرتمذي ( ،)113وقال حمققو املسند (« :)417/23حديث حسن لغريه».
( )3انظر« :عيون األثر يف فنون املغازي والشمئل والسري» البن سيد الناس (.)111/1
( )2رواه مسلم (.)4777
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فأين هي الرحم اليوم؟! ،أين الرحم ممن يأخذ األموال ظل ًم من إخوانه أو
أعممه أو أخواله فيضمها إىل ماله؟! وأين الرحم ممن ينفق عىل الفقراء واملساكني
الذين ال يعرفهم ،ويرتك أقاربه الفقراء واملحتاجني؟! هذا موجود!!.
فم أحرانا أن نقتدي برسولنا  يف صلته لرمحه وبره هبم ،النبي  ضم
علي ًا  إليه ليكفله ويرعاه ،فلم جاءه التكليف بالنبوة والرسالة دعاه إىل
اإلسالم ،ومل يقل  :إنه صغري ،وطفل ،اتركه حتى يكرب!! ،وإنم دعاه
لإلسالم ،وهذا يدل عىل عناية اإلسالم باألطفال الصغار ،الرسول  بذلك
نبه عىل قيمة الطفل ،ومكانة الطفل ،عامله  كم يعامل الكبار ،فدعاه إىل
اإلسالم قبل أن يبلغ ،فمن ِمنا ُيعامل الصغار اليوم كالكبار.
وهذه مدارس الغرب اليوم يتعامل فيها املعلمون واملر ُّبون مع الصغار
كم يتعاملون مع الكبار ،وال يرتكون كلم ًة تصدر من فم ذلك الطفل إال
ناقشوها وبينوها ووضحوها ،نقول هذا ونحن نتأسف عىل واقع الطفل
املسلم يف ديار اإلسالم ،إال من رحم اهلل تعاىل.
فالغالبية يتعاملون مع األطفال الصغار بكل ازدراء واستخفاف ،كأهنم
ال يشء!! ،وكأهنم ال يفهمون وال يفقهون!! ،فال يلتفت إليهم أحد ،وال
ينظر إليهم أحد ،وال يتناقش معهم أحد ،وهذا ليس من أخالق اإلسالم،
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وليس من هدي النبي  ،فمن أوائل من أسلم واتبع النبي  امرأة وهي
خدجية ريض اهلل عنها ،وطفل وهو عيل  ،وكان عمره عرش سنوات.
وأول من أسلم من الرجال هو أبو بكر الصديق  وأرضاه( ،)1وكان
اسمه عتيق ،وأبوه اسمه عثمن ،فهو عتيق بن عثمن ،فسمه النبي 
بالصديق ،يقول عليه الصالة والسالم « :ما دعوت أحد ًا إىل اإلسالم إال كان
مرجوع وتردد إال أبا بكر فإنه حني كلمته باإلسالم ما َعتَّم أن أسلم»(.)4
له فيه
ٌ
أي أنه  أسلم فور ًا بال تردد وال تفكري ،وهذ يدل عىل صفاء هذه النفس
وطهارهتا ،وعىل عقليته الراجحة وحكمته البالغة ،ويدل عىل ما رآه أبو بكر
 من النبي  من األخالق الكريمة ،ومن التعامل الراقي ،والصفات
الرائعة ،حتى صدقه مباُشة ،وآمن به فور أن دعاه إىل اإلسالم.
وكان أبو بكر  من التجار ومن الوجهاء ،وهذا يدل عىل كذب
وتدليس بعض املسترشقني الذين زعموا أن مل يسلم مع الرسول  يف مكة
إال الضعفاء والفقراء ،فهذا أبو بكر  وهو من جتار مكة ووجهائها أول من
يدخل اإلسالم من الرجال ،بل أسلم من الوجهاء واألغنياء واألثرياء
( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام ( ،)42١/1و«عيون األثر يف فنون املغازي والشمئل والسري»
البن سيد الناس (.)113/1
( )4رواه ابن بطة يف«اإلبانة الكربى» ( ،)100( )275/١وانظر أيض ًا« :السري واملغازي» البن إسحاق
(ص  ،)13١ومعنى«ما َعتم» أي :ما أطرق وفكر ،وال قال :مل ،وكيف؟.
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وأصحاب األحساب واألنساب بعد ذلك الكثري والكثري ،وقد ارتفع هبم
شأن اإلسالم كم سنرى بعد قليل.
وأول أسلم من املوايل والعبيد :زيد بن حارثة  ،وكان زيد بن حارثة قد
سبي يف اجلاهلية واشرتاه حكيم بن حزام ،ثم أهداه إىل عمته خدجية بنت
خويلد ،فأهدته للنبي  عبد ًا له ،فعرف أبوه بعد فرتة أن ابنه زيد عند حممد 
 وهذا كله قبل اإلسالم ،وقبل البعثة  -فجاء حارثة أبو زيد إىل النبي  يفعم زيد  -حتى وقفا عىل رسول اهلل
مكة ليفدي ولده ،فجاء ومعه عمه كعب ُّ -
 ،فقاال له :يا ابن عبد املطلب ،يا ابن سيد قومه ،أنتم جريان اهلل ،وتف ُّكون
العاين ،و ُت ِ
طع ُمون اجلائع ،وقد جئناكم يف ابننا عبدك ،لتحسن إلينا يف فدائه،
وأخريه ،فإن اختاركام
فقالَ « :أو غري ذلك؟» فقاال :وما هو؟ فقال« :أدعوه
ر
فذاك ،وإن اختارين فو اهلل ما أنا بالذي أختار عىل من اختارين أحد ًا»  ،فقاال له:
زدت عىل الن َصف – أي :االنتصاف والعدل  ،-فدعاه رسول اهلل  ،فلم
قد َ
جاء قال« :من هذان؟» فقال :هذا أيب حارثة بن ُشاحيل ،وهذا عمي كعب بن
ُشاحيل ،فقال« :قد خريتك إن شئت ذهبت معهام ،وإن شئت أقمت معي»،
فقال :بل أقيم معك ،فقال له أبوه« :يا زيد أختتار العبودية عىل أبيك وأمك
وبلدك وقومك؟ فقال :إين قد رأيت من هذا الرجل شيئ ًا ،وما أنا بالذي أفارقه
أبد ًا .فعند ذلك أخذ رسول اهلل  بيده وقام به إىل املإل من قريش ،فقال:
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«اشهدوا أن هذا ابني ،وارث ًا وموروث ًا» ،فطابت نفس أبيه عند ذلك ،وكان
يدعى :زيد بن حممد حتى أنزل اهلل تعاىل :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮊ »
وهذا التبني كان يف اجلاهلية قبل اإلسالم ،وملا جاء اإلسالم ألغاه
وحرمه ،فبعد أن كان زيد ُيسمى( :زيد بن حممد) ،رجع بعد ُتريم التبني إىل
اسمه الطبيعي( :زيد بن حارثة) والشاهد ،أن أول من أسلم من املوايل هو
زيد .
هذه الكوكبة املباركة التي عشنا معها اليوم ،هي الفئة األوىل التي
أسلمت ودانت هلل تعاىل هبذا الدين ،هي النواة األوىل لإلسالم يف مكة.
والعجيب يف إسالم أيب بكر  ،أنه مل ينتظر بعد إسالمه بال دعوة وال
حراك لدعم هذا الدين ،بل ُترك فور ًا وذهب إىل أصدقائه ومعارفه يدعوهم
إىل اهلل تعاىل وإىل اإلسالم ،وهكذا تكون الصداقة يف اخلري ،واملصاحبة عىل
احلق ،عندما ترى خري ًا تتذكر أصدقاءك وتكرمهم هبذا اخلري ،وهتدي هلم هذا
اخلري ،فذهب إىل( :عثمن بن عفان ،والزبري بن العوام ،وعبد الرمحن بن
عوف ،وسعد بن أيب وقاص ،وطلحة بن عبيد اهلل) واخلمسة من العرشة
( )1األحزاب.7 :
( )4انظر« :السرية النبوية» البن هشام ( ،)422/1و«الروض األنف» (.)4١4 ،4١1/4
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املبرشين باجلنة ،واخلمسة من كبار رجاالت أهل مكة ،وملا ذهب هلم أبو بكر
ودعاهم إىل اإلسالم أسلموا مجيع ًا ،فجاء هبم إىل النبي  حني استجابوا له،
فأسلموا وص ّلوا(.)1
لقد كان هؤالء األبرار األخيار من السابقني األولني الذين تباركوا
برسالة اإلسالم ،فريض اهلل عنهم وأرضاهم ،وها هم املسلمون اليوم بعد
مرور (1245هـ)( )4أكثر من مليار ومخسمئة مليون مسلم ،نسأل اهلل تبارك
وتعاىل أن يأجرأصحاب النبي  والسابقني إىل اإلسالم منهم عنا وعن
املسلمني كل خري ،وأن جيمعنا هبم مع نبينا حممد  يف الفردوس األعىل ،إنه
عىل كل ٍ
يشء قدير وباإلجابة جدير.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.



( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام ( )474 -470/1و«عيون األثر» (.)113/1
( )4وقت إلقاء هذه اخلطبة فقد كانت يف عام 1245هـ.
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الدعوة يف دار األرقم بن أيب األرقم
أما بعد ،فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،كنا قد
توقف بنا احلديث عند الرعيل األول ،السابقني األولني الذين أسلموا مع
رسول اهلل  أول األمر ،خدجية ريض اهلل عنها ،وعيل بن أيب طالب ،وأبو
بكر الصديق ،وزيد بن حارثة ،ريض اهلل عنهم مجيع ًا ،وذكرنا أنه أسلم عىل
يد أيب بكر الصديق  :عثمن ،وطلحة ،والزبري ،وعبد الرمحن بن عوف،
وسعد بن أيب وقاص ،ريض اهلل عنهم مجيع ًا.
ومعظم أولئك الذين أسلموا ،كانوا شباب ًا ،كانوا صغار ًا يف السن،
فالزبري بن العوام  كان عمره عندما أسلم ست عرشة سنة ،وسعد بن أيب
وقاص  كان عمره سبع عرشة سنة ،وطلحة بن عبيد اهلل  كان عمره
ثالث عرشة سنة ،وعبد الرمحن بن عوف  كان عمره ثالثني سنة ،وعثمن
 كان عمره أربع ًا وثالثني سنة ،وأبو بكر الصديق  كان عمره سبع ًا
وثالثني سنة ،وعيل بن أيب طالب  كان له من العمر عرش سنوات ،فكان
أصغرهم ،وزيد بن حارثة مل يبلغ احللم ،وكان أكرب هؤالء مجيع ًا خدجية بنت
خويلد ريض اهلل عنها ،فرسول اهلل  ملا بعث كان عمره أربعني سنة،
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وخدجية ريض اهلل عنها أكرب منه بخمس عشـرة سنة ،فكان عمرها مخس ًا
ومخسني سنة(.)1
وما تقدم يدل عىل أن أكثر من آمن بالنبي  كانوا شباب ًا ،صغار ًا يف
السن ،مما يدلل عىل أن مرحلة الشباب من أعظم املراحل وأمهها يف حياة
اإلنسان ،فهي مرحلة القوة ،ومرحلة اإليمن ،ومرحلة العلم ،ومرحلة
التدين الصادق القوي ،إذا ُوجه الشاب الوجهة الصيحة الطيبة ،وصدق اهلل
 إذ يقول :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮊ( ، )4واملأل :هم الكبار وعلية القوم ،والذرية :الفتيان
والشباب الصغار.
وهذا يدعونا لتوجيه رسالة للعناية بالشباب ،فمرحلة الشباب من أهم
وأخطر مراحل العمر وأقواها ،وهي  -يف الغالب – التي ُتدد مسار املرء يف
حياته ،ومدى نجاحه فيها أو فشله ،فالواجب عىل املسئولني واملربني
واملعلمني أن يعتنوا بالشباب ،ففيهم من الطاقات واخلري واإليمن اليشء
الكثري.

( )1انظر« :سرية ابن هشام» ( ،)420/1و(.)470 -427/1
( )4يونس. 23 :
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لقد كان أولئك الصحابة الكرام الذين أسلموا يف صدر اإلسالم  -ريض اهلل
عنهم  -الدفعة األوىل من أهل اإلسالم يف هذه األمة ،ثم جاءت دفعة ثانية ،ثم
ثالثة ،فرابعة ،وتتابع الناس يف الدخول يف اإلسالم من شتى القبائل ،من مكة
ومن خارجها ،بل حتى من غري العرب ،فلم يكن اإلسالم خاص ًا بأهل
مكة ،ومل يكن خاص ًا ببني هاشم ،أو بالعرب وحدهم ،وإنم جاء اإلسالم
للبرشية مجيع ًا.
وقد مثل املسلمون يف الصدر األول قبائل اجلزيرة العربية كلها ،شمهلا
وجنوهبا ،وُشقها وغرهبا ووسطها ،فممن أسلموا :أبو عبيدة عامر بن اجلراح،
وأبو سلمة عبداهلل بن عبد األسد القريش ،واألرقم بن أيب األرقم ،وعثمن بن
مظعون  -أخو النبي  من الرضاع  ،-وعبيدة بن احلارث بن عبد املطلب،
وسعيد بن زيد

بن نفيل ،وزوجته فاطمة بنت اخلطاب  -أخت عمر

ابن اخلطاب ،التي أسلم عمر عىل يدها  ،-وأسمء ،وعائشة  -بنتا أيب بكر
الصديق  ،-وقدامة بن مظعون ،وعبد اهلل بن مظعون اجلمحيان ،وخباب بن
األرت ،وعبد اهلل بن مسعود اهلذيل ،وعمري بن أيب وقاص ،ومسعود بن
القاري ،إضاف ًة إىل بنات النبي  ،فاطمة ،ورقية ،وأم كلثوم ،وزينب؛ فقد
أسلمن ُمبكر ًا مع النبي  ،وأبو ذر الغفاري ،وعمر بن يارس ،وجعفر بن أيب
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طالب ،وامرأته أسمء بنت عميس ،وبالل بن أيب رباح – من احلبشة ،-
وصهيب الرومي  -من الروم  ،-وآخرون(. )1
وهذا يدلنا عىل أن اإلسالم ليس خاص ًا بالعرب ،وال خاص ًا بقريش ،وال
خاص ًا بأهل مكة ،وإنم هو دين عا ٌم ٌ
شامل لكل زمان ومكان ،ولكل جنس ولون،
وهو خاتم األديان والرساالت ،وقد قال اهلل جل وعال :ﮋﮥﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ( ،)4وقال
سبحانه وتعاىل :ﮋﮐﮑﮒﮓﮔﮊ(.)3
وعن ابن إسحاق قال :حدثني بعض أهل العلم أن الصالة حني افرتضت
عىل الرسول  أتاه جربيل وهو بأعىل مكة فهمز بعقبه يف ناحية الوادي
عني ،فتوضأ جربيل والنبي  ينظر إليه ،ثم توضأ النبي  كم
فانفجرت منه ٌ
توضأ جربيل  -عليه السالم  ،-ثم قام جربيل وصىل فصىل بصالته النبي ،
فتعلم النبي  منه الصالة والوضوء  ،ثم عاد النبي  إىل خدجية ريض اهلل عنها
وأرضاها فعلمها الوضوء والصالة (.)2

( )1انظر« :سرية ابن إسحاق» (ص .)123
( )4سبأ. 42 :
( )3األنبياء.105 :
( )2انظر« :سرية ابن إسحاق» (ص  ،)131و«سرية ابن هشام» (.)422/1
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وذكر أهل العلم أن أول ما ُف ِر َضت الصالة كانت ركعتني يف الصباح
وركعتني يف املساء ،ثم ملا ُأرسي بالنبي  ليلة اإلرساء واملعراج فرض اهلل
 عليه مخس صلوات يف اليوم والليلة(.)1
قال ابن إسحق :كان أصحاب رسول اهلل  إذا صلوا ذهبوا إىل
الشعاب ،واستخفوا بصالهتم عن قومهم ،فبينا سعد بن أيب وقاص يف نفر
من أصحاب رسول اهلل  يف شعب من شعاب مكة ،إذ ظهر عليهم نفر من
املرشكني وهم يصلون ،فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم،
واقتتلوا ،فرضب سعد بن أيب وقاص رج ً
ال من املرشكني بلحى بعري فشجه،
فكان أول دم ُأهريق يف اإلسالم(.)4
وعندما علم النبي  بذلك ،والدعوة ال زالت يف أوهلا ،أمر أصحابه 
أن جيتمعوا يف دار األرقم بن أيب األرقم يتخفون فيها ،فيعلمهم أمور دينهم
ويصلون ويعبدون اهلل تبارك وتعاىل ،فبدأت مرحلة دار األرقم بن أيب األرقم
هذا الصحايب اجلليل الذي جعل اإلسالم اسمه عىل لسان األمة ،يفتخرون

( )1انظر« :صحيح البخاري» ( ،)52/1( )32١و«صحيح مسلم» (. )127/1( )47١
( )4انظر« :سرية ابن إسحاق» (ص  ،)125و«سرية ابن هشام» (.)413/1
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أن أول حلقة علم ،بل أول مدرسة وجامعة ،علم فيها النبي  أصحابه،
كانت يف دار األرقم بن أيب األرقم .)1(
وملاذا اختار النبي  دار األرقم؟ ،وملاذا مل خيرت بيت خدجية ،وال بيت أيب
بكر ،وال بيت عثمن؟ ،ذكر أهل العلم لذلك أسباب ًا ،من ابرزها:
 -1أن األرقم  مل يكن معروف ًا يف اإلسالم ،فعىل الرغم من رسية
الدعوة إال أن أهل مكة تسامعوا بإسالم أيب بكر وخدجية ونحوهم من كبار
الصحابة رضوان اهلل عليهم ،فض ً
ال عن أن أولئك الكبار معروفون واألعني
عليهم ،فيكون االجتمع عندهم واضح ًا مكشوف ًا ،بخالف األرقم ،فإنه ملا
أسلم مل ُيع َرف إسالمه ،فكان اختيار بيته مناسب ًا ،ألنه ال يلفت األنظار.
 -4من أسباب االختيار أيض ًا :أن األرقم  من بني خمزوم ،وبنو خمزوم
هم الذين ناصبوا بني هاشم العداء يف احلروب واملنافسات ،فال خيطر عىل
بال أحد أن يذهب حممد  بدعوته إىل بيت رجل من قبائل تعادي قبيلته.
 -3أن األرقم بن أيب األرقم كان فتى صغري ًا ،فقد كان عمره ست عرشة
سنة ،فلم يكن خيطر عىل بال أحد أن يكون بيت هذا الفتى الصغري مدرس ًة
لإلسالم ،جيتمع فيها النبي  بأصحابه.

عرض وقائع وُتليل أحدَ اث» للصاليب (ص .)١7
( )1انظر« :السري ُة النّبويةُ ،
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وكانت هذه االجتمعات يف دار األرقم تتم يف رسية تامة ،بحيث ال
يعرف هبم أحد من قريش ،ومل ُيعلم يف تاريخ السرية أن أحد ًا خالل فرتة
دعوة النبي  يف بيت األرقم – وهي ثالث سنوات ،كم جاء يف بعض
الروايات  -عرف أن النبي  وأصحابه جيتمعون ويتدارسون اإلسالم يف
ذلك البيت املبارك.
وتلك الكوكبة املباركة التي كانت مع النبي  يف دار األرقم  ،كوكبة
حمظوظة ،وكوكبة مباركة ،ألهنا كانت قليلة العدد ،وجتلس فرتات طويلة بني
يدي الرسول  ،ال يفصل بينها وبينه يشء ،وال يزامحها معه كثرة عدد وال
شواغل وصوارف الدنيا ،فكان ل ُقرب الرسول  من هذه الكوكبة أبلغ
األثر يف نفوسهم.
ومل يكن النبي  يتدارس معهم يف دار األرقم شيئ ًا إال القرآن ،وكان
القرآن يف تلك الفرتة يركز عىل العقيدة ،ويركز عىل اإليمن باهلل واليوم اآلخر،
فكان تركيز القرآن عىل هذه املعاين العظيمة ،وعىل الصرب ،ليهيئ هذه الكوكبة
املؤمنة لتتحمل ما ستالقيه بعد ذلك من البالء الشديد ،عندما جياهر النبي 
بالدعوة إىل اهلل  ،وكان من اآليات التي نزلت يف ذلك الوقت قوله :
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ
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ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ( ،)1فكانت توجيه ًا عظي ًم ،بدأت بالصرب ﮋﭑ ﭒﮊ
ليستقر الصرب يف نفوس أولئك الصحابة الكرام ،فإهنم سيلقون من الشدائد
واألهوال اليشء الكثري ،عندما جياهر النبي  بالدعوة.
ثم قال سبحانه :ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ فكان
النفر األوائل ،ليس هلم
الدعاء من أعظم العبادات التي تعبد اهللَ هبا أولئك ُ
إال القرآن والدعاء ،يدعون اهلل تبارك وتعاىل ويسألونه من خريي الدنيا
واآلخرة ،والدعاء سالح املؤمن ،السيم وقت الشدائد واألزمات.
وقوله جل وعال :ﮋ ﭙ ﭚﮊ إشارة لإلخالص ،ولقد كان
اإلخالص من أبرز سمت الكوكبة املؤمنة يف ذلك الوقت ،ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﮊ وهذا درس يف الثبات عىل طاعة اهلل تبارك
وتعاىل ،ودرس يف االستمرار والصرب عىل مراد اهلل .
وهكذا كانت حلقة األرقم بن أيب األرقم  ،هي مدرسة النبوة األوىل،
تلك املدرسة املباركة التي اجتمع فيها هؤالء النفر األوائل املباركون  -رضوان
اهلل تعاىل عليهم -برسول اهلل  ،فأخذوا منه اإلسالم والدين غض ًا طري ًا،
فتخرجوا من هذه املدرسة ،وهم حيملون رسالة اإلسالم عىل أكتافهم ،ولقد

( )1الكهف. 42 :
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انترش اإلسالم وامتد يف ربوع الدنيا ،بفضل اهلل جل وعال ،ثم بفضل أولئك
األبطال الشجعان الذين كانوا مع النبي  يف صدر اإلسالم ،وقد ثبتوا أشد
الثبات رغم الشدائد واألهوال التي تعرضوا هلا مع النبي  ،عندما جاهر
بدعوته صلوات ريب وسالمه عليه.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.
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دعوة العشرية األقربني
أما بعد ،فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،نتابع
اليوم بإذن اهلل تبارك وتعاىل احلديث يف سرية النبي املصطفى  ،ونستخلص
دروسها وعربها ،فنأخذ منها األسوة والقدوة ،لنستيضء هبا يف حياتنا الدنيا،
وقد وقف بنا احلديث عند الدعوة السـرية التي كانت يف مكة ،ودار األرقم،
والصحابة األوائل الذين أسلموا رس ًا مع رسول اهلل .
ثم بد ذلك أذن اهلل تعاىل لرسوله عليه الصالة والسالم باإلعالن عن
دعوة اإلسالم ،ونزل قول اهلل تبارك وتعاىل :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ(.)1
وهذه اآليات وردت يف سورة الشعراء ،وسورة الشعراء -كم هو معلوم -
ابتدأت باحلديث عن قصة موسى  -عليه السالم  ،-وكيف أن اهلل تعاىل أرسله
إىل فرعون يدعوه إىل توحيد اهلل تبارك وتعاىل وإفراده بالعبادة ،وهذا فيه تثبيت
للنبي  ، عندما يدعو قومه ويواجه ما يواجه من شدة ورفض وعنت ،فقد
سبقه يف هذا الطريق أنبياء كثر ،ومنهم نبي اهلل موسى  -عليه السالم  ،-عندما
( )1الشعراء.411 – 413 :
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أرسل إىل الطاغية العايت فرعون بجربوته وسلطانه ،كم بينت سورة الشعراء ما
تعرض له موسى  وقومه من اإليذاء ،وكيف كانت العاقبة هلم يف النهاية،
فنرصهم اهلل تبارك وتعاىل وأهلك فرعون وجنده بالغرق يف البحر.
ويف سورة الشعراء قصص لعدد من األنبياء مع أقوامهم ،وكيف أهلك
اهلل تبارك وتعاىل من كذبوا املرسلني ،ورفضوا دعوهتم ومل يؤمنوا هبم ،وهذا
فيه تسلي ٌة للمؤمنني مع النبي  وتثبيت هلم ،بأن اهلل سـينرص رسوله  ،فم
عليهم إال الثبات وُتقيق العبودية احلقة هلل جل وعال ،وفيه إنذار للمرشكني
من قريش وغريهم ،أهنم إن مل يؤمنوا فإن عاقبتهم كعاقبة أولئك املكذبني
لرسلهم وألنبيائهم ،فكان يف هذه السورة تثبيت وإرشاد وتوجيه للنبي 
لطريق الدعوة واجلهر هبا والصرب عليها.
وقوله تعاىل :ﮋﭿﮀﮁﮊ( ،)1أي :ابدأ بعشريتك وقومك
من أهل مكة ،ألن مكة وأهلها ّ
حمط أنظار جزيرة العرب ،والقبائل كلها ،فإن
أسلمت مكة أسلم بإسالمها كل القبائل ،فكان ال بد أن تكون بداية الدعوة
منها ،ومن أقرب األقربني للنبي .
وهذا يبني مدى التخطيط الذي دل اهلل  عليه رسوله  يف دعوته
لإلسالم ،فقد بدأت دعوته رس ًا ،ثم كان االجتمع للتعليم والرتبية واإلرشاد
( )1الشعراء.412 :
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يف دار األرقم رس ًا أيض ًا ،ثم جاءت مرحلة إعالن الدعوة والصرب عىل
األذى ،ثم اجلهاد وحماربة أعداء هذه الدعوة وكف ُشهم وأذاهم عن
املسلمني.
هكذا كانت الدعوة ،بالتخطيط والتدريج ،شيئ ًا فشيئ ًا ،وهذا دليل عىل
عظمة هذا الدين.
يروى( )1أن النبي  ملا نزلت هذه اآلية :ﮋﭿ ﮀ ﮁﮊ

()4

بعث إىل بني عبد املطلب فحرضوا ومعهم عدة من بني عبد مناف ومجيعهم
مخسة وأربعون رج ً
ال ،وسارع إليه أبو هلب وهو يظن أنه يريد أن ينزع عم
يكرهون إىل ما حي ّبون ،فلم اجتمعوا قال أبو هلب :هؤالء عمومتك وبنو
عمك فتكلم بم تريد ودع عنك الصبأة( ،)3واعلم أنه ليس لقومك بالعرب
أحب من أخذك فحبسك أرستك وبنو أبيك ،إن أقمت عىل
قاطبة طاقة ،وإن ّ

( )1انظر يف ذلك « :سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد» ملحمد بن يوسف الشامي ،ط .دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط. )343 ،344/4(1
( )4الشعراء.412 :
( )3مجع صابئ ،وهو املرتد عن دينه ،يريد من آمنوا مع النبي  ،وكانوا إذ ذاك أربعني نفر ًا ،يريد منه أن
يرتكهم ،ويرتك دعوته ،ويبقى عىل دين أهله وعشريته وقومه.
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أمرك ،فهو أيس عليهم من أن يثب بك بطون قريش ومتدّ ها العرب ،فم
()1
برش مما جئتهم به(.)4
رأيت يا ابن أخي أحد ًا قط جاء بني أبيه وقومه ّ

َ
رسول اهلل  فلم يتكلم يف ذلك املجلس ،ومكث أيام ًا ،وكثر
فأس َك َت
عليه كالم أيب هلب ،فنزل عليه جربيل  -عليه السالم  -فأمره بإمضاء ما أمره
وشجعه عليه ،فجمعهم رسول اهلل  مرة ثانية فقال« :احلمد اهلل أمحده
اهلل به
ّ
وأستعينه ،وأومن به وأتوكل عليه ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك
له» ثم قال« :إن الرائد ال يكذب أهله ،واهلل لو كذبت الناس مجيع ًا ما
كذبتكم ،ولو غررت الناس ما غررتكم ،واهلل الذي ال إله إال هو إين لرسول
اهلل إليكم خاصة وإىل الناس كافة ،واهلل لتموتن كام تنامون ،ولتبعثن كام
ولتجزون باإلحسان إحسان ًا ،وبالسوء
ولتحاسبن بام تعملون،
تستيقظون،
ر
ر
سوء ًا ،وإهنا للجنة أبد ًا أو النار أبد ًا ،وإنكم ألول من أنذر ،ومثّل ومثلكم
كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخيش أن يسبقوه ،فجعل هيتف يا
أحب إلينا معاونتك ومرافدتك وأقبلنا
صباحاه» .فقال أبو طالب :ما
ّ
( )1يعني :بني جده ،أطلق عىل جده أنه أبوه؛ ألن النبي عليه الصالة والسالم تربى يف كنف َجده عبد
املطلب ،فقد تويف والده  وهو ٌ
محل يف بطن أمه .
( )4انظر لتلك املقاطعة السيئة من أيب هلب ،فالنبي  دعاهم يف بيته ،يريد أن يتحدث معهم ،وإذا بأيب
هلب يبادر ويتكلم هبذا السخط وهذا اإليذاء وهذا التطاول عىل رسول اهلل  ،فسكت رسول اهلل 
يف تلك املرة ،لكنه دعاهم مرة أخرى ،ومل ييأس من دعوهتم ،كم سيأيت.
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لنصحك وأشد تصديقنا حلديثك ،وهؤالء بنو أبيك جمتمعون وإنم أنا
رت به ،فو اهلل ال أزال
أحدهم ،غري أين واهلل أرسعهم إىل ما ُتب فامض ملا ُأ ِم َ
تطوع إىل فراق دين عبد املطلب
أحوطك وأمنعك ،غري أين ال أجد نفِس ّ
حتى أموت عىل ما مات عليه(.)1
وتكلم القوم كالم ًا ل ّينا غري أيب هلب فإنه قال :يا بني عبد املطلب هذه
السوءة ،خذوا عىل يديه قبل أن يأخذ عىل يديه غريكم ،فإن أسلمتموه
واهلل ّ
حينئذ ذللتم ،وإن منعتموه ُقتِل ُتم .فقال أبو طالب« :واهلل لنمنعنّه ما بقينا»(.)4
وهذا من ترتيب رب العاملني ،ومن حكمة رب العاملني ،أن سخر له
عمه أبا طالب ،والذي أمره أبوه عبد املطلب بأن يرعى حممد ًا عليه الصالة
والسالم ،فأخذ بتنفيذ هذه الوصية ،ودافع عن النبي  ومحاه ،رغم أنه مل
يكن مؤمن ًا وال مسل ًم.
وبعد هذه اجللسة وذلك التعهد بحمية النبي  من عمه أيب طالب،
صعد النبي  عىل الصفا ،فجعل ينادي« :يا بني فهر ،يا بني عدي»  -لبطون
ٍ
حكمة من اهلل تبارك وتعاىل ،فلو آمن أبو طالب لوثب عليه مرشكو مكة،
( )1وكان يف هذا حكمة وأي
ورفضوا وصايته ومحايته للنبي  ، وآذوه كم آذوا غريه ،ولكنه ملا بقي عىل عبادة األوثان معهم وهو
سيدهم ،هابوه واحرتموه ،فأصبح محاي ًة للنبي عليه الصالة والسالم إىل أن مات.
( )4انظر« :سبل اهلدى والرشاد ،يف سرية خري العباد» ( ،)343 ،344/4و«السرية احللبية؛ إنسان
العيون يف سرية األمني املأمون» لعيل احللبي (.)207/1
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قريش  -حتى اجتمعوا ،فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوالً
لينظر ما هو ،فجاء أبو هلب ،وقريش ،فقال « :أرأ ْي َت ُك ْم لو أخرب ُت ُكم أن
خي ً
ال بالوادي تريد أن ُت ِغ َري عليكم ،أكنتم ُم َصدِّ قي؟»( )1قالوا :نعم ،ما جربنا
عليك إال ِصدق ًا ،قال« :فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد» فقال أبو هلب:
تب ًا َ
لك سائر اليوم ،أهلذا مجعتنا؟ فنزلت :ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ(.)4

( )1هبذه البداية الرائعة ،ابتدأ النبي  خطابه ،بدأهم بأمر حمسوس من أمور الدنيا؛ ليأخذ منهم اإلقرار
بلساهنم بم يعلمونه من صدقه  وأمانته ،وأهنم ما جربوا عليه يف حياته كلها كذب ًا وال خيان ًة،
فقالوا« :ما جربنا عليك إال صدق ًا» ،وانتقل  بعدها مباُشة إىل مقصوده« :فإين نذير لكم بني يدي
ٍ
عذاب شديد».
( )4املسد ،4 – 1 :واحلديث رواه البخاري ( ،)2550ومسلم ( )402عن ابن عباس  .ورواه
البخاري يف ( )2551ومسلم ( )401أيض ًا عن أيب هريرة  بلفظ :قام رسول اهلل  حني أنزل اهلل:
ﮋ ﭿ ﮀ ﮁﮊ [الشعراء ]412 :قال« :يا معرش قريش  -أو كلمة نحوها  -اشرتوا
أنفسكم ،ال أغني عنكم من اهلل شيئ ًا ،يا بني عبد مناف ال أغني عنكم من اهلل شيئ ًا ،يا عباس بن عبد
املطلب ال أغني عنك من اهلل شيئ ًا ،ويا صفية عمة رسول اهلل ال أغني عنك من اهلل شيئ ًا ،ويا فاطمة
بنت حممد سليني ما شئت من مايل ال أغني عنك من اهلل شيئ ًا» .كانوا من قبل يتنارصون بالقبلية
ٍ
بيشء جديد ،إنه اإليمن باهلل تبارك وتعاىل الذي قطع
والعصبية واألهل والعشرية ،فجاءهم النبي 
الصلة مع كل كافر  -ولو كان قريب ًا  ،-ولو كان ما كان ،فال يغني النبي  عن أهله وعشريته ،بل
وال عن ابنته  -التي هي أقرب الناس إليه – شيئ ًا من اهلل تعاىل إن هي خالفت أمره وعصته.
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وبعد أن بدأ النبي  باجلهر بالدعوة ،جاء وفد من قريش – كم ذكر
ذلك ابن إسحاق وغريه – إىل أيب طالب ،فقالوا :يا أبا طالب ،إن ابن أخيك
قد سب آهلتنا ،وعاب ديننا ،وسفه أحالمنا ،وضلل آبا َءنا ،فإما أن َت ُكفه عنا،
وإما أن ُ َ
ختيل بيننا وبينه ،فإنك عىل مثل ما نحن عليه من خالفه ،فنَك ِفي َكه،
فقال هلم أبو طالب قوالً رفيق ًا ،وردهم رد ًا مجي ً
ال ،فانرصفوا عنه(.)1
وكانت هذه أول زيارة يزورونه ويفاوضونه يف أمر النبي  ،فردهم رد ًا
ال  ،ومىض رسول اهلل  عىل ما هو عليه ُي ِ
مجي ً
ظه ُر دي َن اهلل تعاىل ويدعو إليه.
وملا اقرتب موسم احلج ،وقبائل العرب تأيت تباع ًا ملكة ،اجتمع الوليد بن
املغرية مع نفر من قريش ،وكان ذا سن فيهم ،وقال هلم :يا معرش قريش ،إنه
قد حرض هذا املوسم ،وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه ،وقد سمعوا بأمر
بعض ُكم بعض ًا،
صاحبكم هذا ،فأمجعوا فيه رأي ًا واحد ًا ،وال ختتلفوا ف ُي َكذ ُب ُ
وير ُّد قولكم بعضه بعض ًا ،قالوا :فأنت يا أبا عبد شمس ،فقل وأقم لنا رأي ًا
نقول به ،قال :بل أنتم فقولوا أسمع ،قالوا :نقول :كاهن ،قال :ال واهلل ما هو
بكاهن ،لقد رأينا الكهان فم هو بِ َزم َز َم ِة( )4الكاهن وال سجعه ،قالوا :فنقول:
جمنون ،قال :ما هو بمجنون .لقد رأينا اجلنون وعرفناه ،فم هو بِ َخن ِق ِهَ ،و َال

( )1انظر« :سرية ابن إسحاق» (ص  ،)122و«سرية ابن هشام» (.)471/1
( )4الزمزمة :الكالم اخلفي الذي ال يسمع.
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َخت ُِ
َاجل ِهَ ،و َال َوس َو َستِ ِه ،قالوا :فنقول :شاعر ،قال :ما هو بشاعر ،لقد عرفنا
الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ،فم هو بالشعر،
قالوا :فنقول :ساحر ،قال :ما هو بساحر ،لقد رأينا السحار ِ
وسح َرهم ،فم
ُّ َ
هو بنفثِهم وال ُع َق ِدهم( ،)1قالوا :فم نقول يا أبا عبد شمس؟ قال :واهلل إن
لقوله حلالوة ،وإن أصله لعذق( ،)4وما أنتم بقائلني من هذا شيئ ًا إال ُع ِرف أنه
ٌ
ساحر ،جاء بقول هو سحر يفرق به
باطل ،وإن أقرب القول فيه ألن تقولوا
ٌ
بني املرء وأبيه ،وبني املرء وأخيه ،وبني املرء وزوجته ،وبني املرء وعشريته.
فتفرقوا عنه بذلك ،فجعلوا جيلسون بسبل الناس حني قدموا املوسم ،ال يمر
هبم أحد إال حذروه إياه ،وذكروا هلم أمره.
فأنزل اهلل تعاىل يف الوليد بن املغرية ،ويف ذلك املوقف قوله ل وعال :ﮋﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ

( )1إشارة إىل ما كان يفعل الساحر بأن يعقد خيط ًا ثم ينفث فيه ،ومنه قوله تعاىل :ﮋﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﮊ [الفلق ]2 :يعنى الساحرات.
( )4العذق (بالفتح) :النخلة ،يشبهه بالنخلة التي ثبت أصلها وقوى وطاب فرعها إذا جنى ،وهذه
شهادة حق خرجت من فم كافر وعدو يف حق القرآن العظيم.
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ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮊ(.)1
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.



( )1املدثر ،30 -11 :وانظر« :سرية ابن هشام» ( ،)451 ،450/1و«دالئل النبوة» أليب نعيم
األصبهاين (.)434/1
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اإليذاء الشديد لضعفة املسلمني
أما بعد ،فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،ال زلنا
نتأمل يف سرية النبي املصطفى  ،وكنا قد ُتدثنا عن اجلهر بدعوة اإلسالم،
وكيف بدأ اجلهر بالدعوة بعد مرور ثالث سنوات من اإلرسار هبا ،وكيف
استقبل مرشكو مكة خرب اجلهر واإلعالن الرصيح عن دعوة اإلسالم،
وكيف أهنم بدؤوا يف تشويه سمعته عليه الصالة والسالم ،وسمعة دين
اإلسالم ،ويف الضغط عىل عمه أيب طالب ليسلمه هلم ،وليقضوا عىل دعوته
يف مهدها.
بعد ذلك بدأت مرحلة جديدة ،هي مرحلة اإليذاء واالبتالء والضغط
الشديد عىل الفئة املؤمنة القليلة ،من الفئة الكافرة الكثرية التي كانت ُتيط هبم،
وأول ما عذبوا ،عذبوا ونكلوا بالضعفاء ،ومل يسلم أيض ًا األغنياء ،ومنهم أبو بكر
الصديق ،وعثمن بن عفان ،ومصعب بن عمري ،وغريهم  -رضوان اهلل عليهم
مجيع ًا ،-بل حتى رسول اهلدى  مل يسلم من هذا اإليذاء الشديد ،وسنفرد ملا
تعرض له النبي  من األذى خطبة كاملة ،إن شاء اهلل تبارك وتعاىل.
واليوم نتحدث عن هؤالء الضعفاء الذين مل يكن هلم بمكة أحد إال اهلل
تبارك وتعاىل ،وهذا فيه إشارة إىل أن كفار قريش مل حيرتموا اإلنسانية ،ومل
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يعريوها أي اهتمم ،وإنم كان تقديرهم للحسب والنسب والقوة ،وأما
الضعفاء من العبيد واملوايل الذين ليس هلم أنصار وأعوان فقد كانوا فريس ًة
سهلة لذلك الطغيان ،وذلك الفساد والظلم الذي كان موجود ًا يف صناديد
قريش ،وسنذكر بعض نمذج التعذيب واالضطهاد التي مارسها الكفار ضد
ضعفاء املسلمني ،لتتضح لنا الصورة ،ولنعرف حجم املعاناة التي عاناها
أصحاب النبي  حتى وصل لنا هذا الدين.
فمن هؤالء الذين تعرضوا لألذى واالضطهاد :أرسة بكاملها ،وهي
أرسة عمر بن يارس ،فقد أوذي عمر ،وأوذي أبوه يارس ،وأوذيت ُأ ُّمه سمية،
وعذبوا حتى مات األب ،وحتى ماتت األم ُتت التعذيب الشديد  -رضوان
اهلل تعاىل عليهم أمجعني. -
ويارس -أبو عمر -من قبيلة عنس من اليمن ،جاء إىل مكة مع إخوانه
يبحث عن أخٍ له يف مكة ،فعاد إخوانه وبقي هو يف مكة ،فكان موىل لبني
خمزوم – أي إنه ُتت محايتهم ورعايتهم  ،-ليس له قبيلة يف مكة ،وال نسب،
وإنم كان تبع ًا لبني خمزوم ،فلم أسلم أذاقه بنو خمزوم أشد العذاب.
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قال ابن إسحاق :وكانت بنو خمزوم خيرجون بعمر بن يارس ،وبأبيه وأمه،
فيمر
وكانوا أهل بيت إسالم ،إذا محيت الظهرية ،يعذبوهنم برمضاء( )1مكةّ ،
هبم رسول اهلل  فيقول ،فيم بلغني« :صرب ًا آل يارس ،موعدكم اجلنة»(.)4
مل يكن النبي  يملك من القوة وال من املنعة ما يستطيع به أن ينقذ
أولئك الضعفاء ،فكان يبرشهم باجلنة ،ويثبتهم ويصربهم بقوله عليه الصالة
والسالم« :صرب ًا آل يارس فإن موعدكم اجلنة» ،هكذا كان ينزل عىل قلوهبم
الصرب والتثبيت ،ولو كان يملك عليه الصالة والسالم من املال الشرتاهم
وأعتقهم ،ولو كان يملك من القوة أو املنعة لدافع عنهم ،ورفع عنهم ما نزل
هبم من رض وأذى ،ولكنه عليه الصالة والسالم مل يكن بيده حيلة ،فمت
يارس ُتت التعذيب ،وأغلظت سمية القول أليب جهل فم كان من ذلك

( )1الرمضاء :الرمل احلارة من شدة حرارة الشمس.
( )4انظر« :سرية ابن إسحاق» (ص  ،)1١4و«سرية ابن هشام» ( ، )340 ،31١/1وانظر أيض ًا:
«املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمنية» البن حجر ( .)2004( )4١7/11وروى البالذري عن أم
هانئ ريض اهلل عنها :أن عمر بن يارس ،وأباه يارس ًا ،وأخاه عبد اهلل بن يارس ،وسم ّية؛ كانوا ّ
يعذبون
يف اهلل ،فمر هبم رسول اهلل  فقال« :صرب ًا آل يارس فإن موعدكم اجلنة» .انظر« :سبل اهلدى
والرشاد» (.)310/4
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الطاغية اجلبار الذي نزع اهلل من قلبه الرمحة والرأفة واإلنسانية ،إال أن طعنها
ٍ
بحربة كانت يف يده فمتت ريض اهلل عنها وأرضاها(.)1
يف ُق ُبلها
وسوف نرى انتقام اهلل جل وعال من بعض أولئك الطغاة الذين ظلموا
ضعفاء املسلمني وعذبوهم وآذوهم ،وكيف عاقبهم اهلل تبارك وتعاىل يوم بدر،
وكيف أخذ سبحانه تلك الرؤوس التي عذبت رسول اهلل  وأصحابه رضوان
اهلل تعاىل عليهم أمجعني ،ومنهم أبو جهل فرعون هذه األمة ،عليه لعنة اهلل.
واجلزاء من جنس العمل ،فكل من طغى ،وكل من جترب ،وكل من تكرب
وجتاوز احلد ،ونِس اهلل تبارك وتعاىل؛ فإن عاقبته والعياذ باهلل  وخيمة،
وال زلنا حتى يف زماننا هذا نرى من الطغاة الذين أذهلم اهلل تعاىل ،وأزال
ملكهم وعروشهم ،فهل من معترب ،وهل من تارك للظلم والتجرب عىل عباد
اهلل ،فالظلم ظلمت يوم القيامة.
ال تظلمــن إذا مــا كنــت مقتــدر ًا

فــالظلم ترجــع عقبــاه إىل النــدم

تنـــام عينـــاك واملظلـــوم منتبـــه

يــدعو عليــك وعــني اهلل مل تــنم

هكذا قتلوا أبا عمر – يارس -وأمهُ ،تت التعذيب ،وأما عمر فشددوا عليه
التعذيب ،بالنار تار ًة ،وبحر مكة ورمضائها تار ًة ،وبوضع الصخر عىل صدره

( )1انظر« :دالئل النبوة» للبيهقي ( ،)424/4و«سبل اهلدى والرشاد» (.)310/4
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تار ًة ،وبالتغريق يف املاء تار ًة ،وقالوا له :ال نرتكك حتى تسب حممد ًا  -عليه
الصالة والسالم  ،-أو تقول يف الالت وال ُعزى خري ًا.
فلم يرتكوه حتى سب النبي  ،وذكر آهلتهم بخري ،فلم تركوه أتى
نلت
رسول اهلل  قال« :ما وراءك؟» قالُ :ش يا رسول اهلل ،ما ُت ِرك ُت حتى ُ
وذكرت آهلتهم بخري قال« :كيف جتد قلبك؟» قال :مطمئن باإليمن
منك،
ُ
ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

قال« :إن عادوا فعد»،
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ (.)1

وبقي هذا ترشيع لألمة كلها ،فم دام أن القلب مطمئن باإليمن فال أثر
هلذا اللسان ،لو جاريتهم بألفاظ الكفر ُتت اإلكراه والتعذيب ،وأنت كاره
هلا وغري مقر هبا ،حتى تتخلص من عذاهبم ومن إيذائهم ،وهذا رمح ٌة من اهلل
تبارك وتعاىل بمن تعرض ملثل هذا اإليذاء الشديد.
نقل ابن إسحاق عن سعيد بن جبري ،قال :قلت لعبد اهلل بن عباس :أكان
املرشكون يبلغون من أصحاب رسول اهلل  من العذاب ما ُيعذرون به يف
ترك دينهم؟ قال :نعم واهلل ،إن كانوا ليرضبون أحدهم وجييعونه ويعطشونه

( )1النحل ،101 :وانظر« :املستدرك» للحاكم ( ،)32١/4( )3314و«معرفة السنن واآلثار» للبيهقي
( ،)415/14( )11171وقال احلاكم« :حديث صحيح عىل ُشط الشيخني ومل خيرجاه» ووافقه
الذهبي.
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حتى ما يقدر أن يستوي جالس ًا من شدة الرض الذي نزل به ،حتى يعطيهم ما
سألوه من الفتنة ،حتى يقولوا له :الالت والعزى إهلك من دون اهلل؟ فيقول:
نعم ،حتى إن اجلُ َ
ليم ُّر هبم ،فيقولون له :أهذا اجلُعل( )1إهلك من دون اهلل؟
عل ُ
فيقول :نعم ،افتداء منهم مما يبلغون من َجه ِده(.)4
وممن آذوه إيذا ًء شديد ًا :بالل بن رباح  ،فقد كان نموذج ًا آخر من
نمذج الصرب والتضحية وبذل الروح والنفس يف سبيل اهلل تبارك وتعاىل،
فكان سيده أمية بن خلف بن وهب  -وهو أيض ًا ممن قتلهم اهلل يوم بدر  -إذا
محيت الشمس وقت الظهرية يطرحه عىل ظهره يف بطحاء مكة ،ثم يأمر
بالصخرة العظيمة فتوضع عىل صدره ،ثم يقول له :ال تزال هكذا حتى
متوت ،أو تكفر بمحمد ،وتعبد الالت والعزى ،فيقول وهو يف ذلك البالء:
أحد أحد(.)3
خترج تلك الكلمت ضعيف ًة من بني حنجرته املتعبة املرهقة ،من بني
أضالع صدره الذي ضغطت عليه احلجارة ،فريض اهلل  عن بالل بن رباح
احلبيش ،سابق احلبشة ،مؤذن رسول اهلل .
جلعل :دابة كاخلنفساء حمددة الذنَب ،تفسو إذا مشت  .انظر « :املخصص» البن سيدهُ ،تقيق:
( )1ا ُ
خليل جفال ،ط  ،1دار إحياء الرتاث ،بريوت (. )311/4
( )4انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)340/1
( )3انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)312 ،315/1
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وظل كذلك حتى مر به أبو بكر الصديق  يوم ًا ،وهم يصنعون ذلك به،
وكانت دار أيب بكر يف بني مجح ،فقال ألمية بن خلف :أال تتقي اهلل يف هذا
املسكني؟ حتى متى؟ قال :أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى ،فقال أبو بكر:
أفعل ،عندي غالم أسود أجلد منه وأقوى ،عىل دينك ،أعطيكه به ،قال :قد قبلت
فقال :هو لك .فأعطاه أبو بكر الصديق  غالمه ذلك ،وأخذه فأعتقه(.)1
وكان بالل  مؤذن رسول اهلل  ،خرج من ُتت الصخرات ،ومن
فوق الرمال امللتهبة ليصدح بذلك الصوت الشجي ،فيؤذن لرسول اهلل ،
فرأيت امرأ َة أيب طلحة،
يت اجلن َة
ُ
ومن فضائله  أن رسول اهلل  قالُ « :أ ِر ُ
سمعت خشخشة أمامي ،فإذا بالل»( .)4وكان عمر  يقول« :أبو بكر
ثم
ُ
سيدنا ،وأعتق سيدنا» .يعني :بالالً – ريض اهلل عنهم مجيع ًا –

()3

ومل يكن ٌ
بالل فقط هو من أعتقه أبو بكر الصديق ،بل أعتق معه قبل أن
هياجر إىل املدينة ست رقاب ،وهم :عامر بن ُف َهرية ،وأ ُّم ُع َبيسِ ،
وزنري ُة،
والنهدية وابنتها ،وأبو فكيهة(.)2

( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)312/1
( )4رواه مسلم (.)4275
( )3رواه البخاري (.)3572
( )2انظر« :السرية احللبية» (.)242/1
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ِ
برصها حني أعتقها ،فقالت قريش :ما أذهب برصها إال
وزنري ُةُ ،أ َ
صيب ُ
الالت والعزى ،فقالت :كذبوا و ِ
بيت اهلل ،ما ترض الالت وال ُعزى وما
تنفعان ،فرد اهللُ برصها ،نتيجة يقينها وإيمهنا باهلل تبارك وتعاىل(.)1
ٍ
المرأة من بني عبد الدار ،فأعتقهم أبو بكر ،ومر
والنهدية وابنتها ،كانتا
بجارية بني ُم َؤمل -حي من بني عدي بن كعب -وكانت مسلمة ،وعمر بن
اخلطاب يعذهبا لترتك اإلسالم ،وهو يومئذ مرشك ،وهو يرضهبا ،حتى إذا
مل قال :إين أعتذر إليك أين مل أتركك إال ماللة ،فتقول :كذلك فعل اهلل بك.
فابتاعها أبو بكر  ،فأعتقها(.)4
وأما أبو فكيهة  -واسمه فليح ،ويقال :يسار  -فقد كان عبد ًا لصفوان بن
أمية بن خلف ،وأسلم

بالل ،فأخذه أمية بن خلف  -لعنه اهلل -

وربط يف رجله حب ً
ال ،وأمر به َف ُجر ،ثم ألقاه يف الرمضاء ،فمر به ُجع ٌل ،فقال
له أمية :أليس هذا ربك؟ فقال :اهلل ريب ،خلقني وخلقك وخلق هذا اجلُعل،
يب بن خلف ،يقول :زده عذاب ًا حتى
فغلظ عليه ،وجعل خينقه ،ومعه أخوه ُأ َ ّ
يأيت حممد فيخلصه بسحره ،فأخرجه نصف النهار يف شدة احلر مقيد ًا إىل

( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام ( ،)312/1و«السرية احللبية» (.)242/1
( )4انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)31١ ،312/1
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الرمضاء ،ووضع عىل بطنه صخرة ،فدلع لسانه ،فلم يزل عىل تلك احلال
فمر به أبو بكر  فاشرتاه وأعتقه(.)1
حتى ظنوا أنه قد مات ،ثم أفاق ّ
وروى ابن سعد عن حممد بن كعب القرظي قال :كان أبو فكيهة ّ
يعذب
حتى ال يدري ما يقول

()4

وممن أوذوا أشد األذى :خباب بن األرت  وأرضاه ،وكان حداد ًا
بمكة ،ووصل به العذاب أن ألصق املرشكون ظهره باألرض عىل احلجارة
املحمة ،وكانت موالته  -أم أنمر اخلزاعية – تأخذ احلديدة وقد أمحتها
فتضعها عىل رأسه ،فشكا ذلك إىل رسول اهلل  ،فقال« :اللهم انرص خ رباب ًا»،
فاشتكت موالته رأسها  -وهي أم أنمر -فكانت تعوي مع الكالب ،فقيل
هلا :اكتوي ،فكان خباب يأخذ احلديدة قد أمحاها فيكوي هبا رأسها()3؛ عقوب ًة
من اهلل تبارك وتعاىل عىل الظلم الشديد الذي القاه منها خباب .

( )1انظر« :سبل اهلدى والرشاد» ( ،)310/4و«السرية احللبية» (.)242/1
( )4انظر« :سبل اهلدى والرشاد» (.)310/4
( )3انظر « :إمتاع األسمع بم للنبي من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع» للمقريزيُ ،تقيق :حممد عبد
احلميد النميِس ،ط  ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1240 ،هـ 1١١١ -م ( ،)102/١و«سبل
اهلدى والرشاد» ( ،)37١/4و«السرية احللبية» (.)247/1
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وسأل عمر خباب ًا عم لقي من املرشكني ،فقال خباب« :يا أمري املؤمنني
رأيت كاليوم ،قال« :أوقدوا إيل نار ًا ،فم
انظر إىل ظهري ،فقال عمر :ما
ُ
أطفأها إال َو َد ُك ظهري» أي :دهنه!!

()1

وملا اشتد رضر قريش باملستضعفني من الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم
وأذيتها هلم ،ذهب خباب بن األرت إىل رسول اهلل  يستنرص به هو
واملستضعفون من الصحابة ،فقالو له :أال تستنرص لنا ،أال تدعو اهلل لنا؟ قال:
«كان الرجل فيمن قبلكم حيفر له يف األرض ،فيجعل فيه ،فيجاء باملنشار
فيوضع عىل رأسه فيشق باثنتني ،وما يصده ذلك عن دينه ،ويمشط بأمشاط
احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصب ،وما يصده ذلك عن دينه ،واهلل ليتمن
هذا األمر ،حتى يسري الراكب من صنعاء إىل حرضموت ،ال خياف إال اهلل،
والذئب عىل غنمه ،ولكنكم تستعجلون»(.)4
هكذا أوذي األنبياء واملرسلون والصاحلون ،و ُعذبوا أشد العذاب،
وانظر إىل هذه الشدة التي عاشها الصحابة الكرام ،وهذا العذاب وهذا

( )1انظر« :حلية األولياء» أليب نعيم ( ،)123/1و«السرية احللبية» ( .)247/1وروى ابن ماجه
( )173عن أيب ليىل الكندي ،قال :جاء خباب إىل عمر فقال« :ادن ،فم أحد أحق هبذا املجلس منك
إال عمر ،فجعل خباب يريه آثار ًا بظهره مما عذبه املرشكون».
( )4رواه البخاري (.)3114
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االضطهاد ،ومع هذا ُيصربهم النبي  ،و ُيعلمهم أن هذا طريق األنبياء
والصاحلني من قبل ،وأنه ال بد من فتنة وابتالء ،ويبرشهم بأن العاقبة
ستكون هلم بإذن اهلل تعاىل.
ونأخذ من هذا عربة ودرس ًا يف احلفاظ عىل هذا الدين والتمسك به ،فقد
وصل إلينا بتضحيات جسام من اجليل األول من الصحابة رضوان اهلل تعاىل
عليهم ،فالواجب علينا أن نصونه وأن نحفظه وأن ندعو الناس إليه يف مجيع
األوقات ،السيم يف تلك الفرتات التي تتعرض فيها دعوة اإلسالم للتشويه
املتعمد ،وإثارة الشبهات واألراجيف حوهلا.
نسال اهلل تبارك وتعاىل أن يرد كيد الكائدين يف نحورهم ،وأن يوفق
املسلمني للقيام بواجبهم يف الدعوة إىل اهلل تبارك وتعاىل ،وبذل أمواهلم
وأعمرهم وأوقاهتم وجهودهم يف سبيل هذا الدين.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.



163

اإليذاء الشديد لبعض كبار املسلمني وأغنيائهم
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،الزلنا
نواصل احلديث مع الدروس والعرب املستفادة من سرية النبي املصطفى ،
لنأخذ منها ما ينري حياتنا ،وينري دربنا ،لنسري يف هذه احلياة عىل ضوء هذه
السرية املباركة.
وكنا قد وقفنا يف احلديث عند بداية االمتحان واالبتالء للصفوة املؤمنة
القليلة التي كانت ال تتجاوز األربعني من صحابة النبي  ،وذكرنا َبعض ًا مما
القوه من العذاب الشديد ،واليوم نكمل شيئ ًا من هذا اإليذاء ،مما أصاب
بعض ًا من كرباء املسلمني وأغنيائهم ،فلم يكن البالء قارص ًا عىل الضعفاء
فقط ،بل حتى األغنياء ُصب عليهم ألوان من العذاب ،بل حتى النبي 
أوذي أشد اإليذاء ،وسنتحدث عن ذلك فيم بعد بإذن اهلل تبارك وتعاىل.
ومن هؤالء الذين ُأوذوا أشد اإليذاء :أبو بكر الصديق  ،خليل النبي
 ،وسعد بن أيب وقاص  ،ومصعب بن عمري ،وخالد بن سعيد بن
العاص ،وعثمن بن مظعون ،وعبد اهلل بن مسعود؛ ريض اهلل عنهم مجيع ًا،
فكل هؤالء رغم أن هلم عشرية وقبيلة ُتامي عنهم ،ورغم أن هلم ماالً
وجاه ًا ،إال إهنم  -مع ذلك  -تعرضوا لألذى واالبتالء.
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قالت عائشة ريض اهلل عنها :ملا اجتمع أصحاب النبي  ،وكانوا ثمنية
وثالثني رج ً
ال ،ألح أبو بكر عىل رسول اهلل  يف الظهور ،فقال « :يا أبا
يلح حتى ظهر رسول اهلل  ،وتفرق
بكر إ َّنا قليل» .فلم يزل أبو بكر ّ
املسلمون يف نواحي املسجد كل رجل يف عشريته ،وقام أبو بكر يف الناس
خطيب ًا ،ورسول اهلل  جالس ،فكان أول خطيب دعا إىل اهلل وإىل رسوله ،
وثار املرشكون عىل أيب بكر وعىل املسلمنيَ ،ف ُ ِ
رض ُبوا يف نواحي املسجد رضب ًا
ووطِ َئ أبو ٍ
بكرِ ُ ،
ورض َب رضب ًا شديد ًا ،ودنا منه الفاسق عتبة بن
شديد ًاُ ،
وحيرفهم
ربيعة ،فجعل يرضبه بنعلني خمصوفتني – أي :أي مطبقتني ُ -
لوجهه ،وأثر عىل وجه أيب بكر حتى ما ُيعرف وجهه من أنفه
وجاء بنو تيم يتعادونَ ،فأج َل ِ
ت املرشكني عن أيب بكر ،ومحلت بنو تيم أبا
()1

بكر يف ٍ
ثوب حتى أدخلوه منزله وال يشكون يف موته( ،)4ثم رجعت بنو تيم
فدخلوا املسجد وقالوا :واهلل لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة .فرجعوا
إىل أيب بكر ،فجعل أبو قحافة  -والد أيب بكر  -وبنو تيم يكلمون أبا بكر
حتى أجاب ،فتكلم آخر النهار ،فقال :ما فعل رسول اهلل ؟ مل يسأل عن

( )1انظر« :السرية النبوية» البن كثري ( ،)23١/1و«السرية احللبية» (.)21١ ،212/1
( )4وهذا بدافع النخوة العربية والقبلية واحلمية ،وقد سخرها اهلل تبارك وتعاىل أوالً :حلمية نبيه ،
وثاني ًا :حلمية بعض أصحابه ممن هلم قبيل ٌة وعشري ٌة تُدافع عنهم.
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نفسه وما جرى له ،وال سأل عن أهله ،وال عن أبيه ،وال عن أمه ،إنم كان
عظيم مأل قلبه للنبي  ،وهكذا قام اإلسالم
حب
سؤاله عن رسول اهلل ٌ ،
ٌ
عىل احلب العظيم الراسخ هلل ولرسوله  ،وال يمكن أن يعود اإلسالم قوي ًا
حب رسوله  يف نفوسنا ،أما إذا بقي حب اهلل وحب
ب اهلل و ُّ
إال إذا قوي ُح ُّ
رسوله  باهت ًا يف قلوبنا ،تتنازعه الدنيا ،وربم تتقدم عليه الدنيا وشهواهتا
وملذاهتا وطلباهتا ،فلن يعود لإلسالم عزه وسلطانه وقوته كم كان يف القرون
األوىل.
ٍ
قاعدة صلبة متينة ،قاعدة احلب هلل تبارك وتعاىل،
اإلسالم قام عىل
واحلب هو الذي يوقظك لصالة الفجر ،واحلب هو الذي يدفعك للمحافظة
عىل الصلوات يف اجلمعة ،واحلب هو الذي يعينك عىل بر الوالدين ،وعىل
صلة األرحام ،وعىل مراقبة اهلل تبارك وتعاىل ،حب اهلل وحب رسوله  هو
الذي جيعلك ختاف من اهلل تبارك وتعاىل ،فال تأكل أموال الناس بالباطل،
وتعطي كل ذي ٍ
حق حقه ،وال تؤخر وال تسوف وال تظلم ،حب اهلل ورسوله
فيه كل خري وبر.
مسوا منه بألسنتهم
فلم قال أبو بكر  ذلك« :ما فعل رسول اهلل ؟» ُّ
وعذلوه- ،أي أن بني متيم وقعوا فيه بألسنتهم وعاتبوه والموه  -ثم قاموا
وقالوا ألمه  -أم اخلري :-انظري أن تطعميه شيئ ًا أو تسقيه إياه؟ .فلم خلت به
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خائف عىل
مضطرب
أحلت عليه ،وجعل يقول :ما فعل رسول اهلل ؟  -قلبه
ٌ
ٌ
النبي  ،ال يريد طعام ًا وال ُشاب ًا ،وإنم يريد أن يطمئن عىل النبي  - فقالت:
واهلل مايل علم بصاحبك .فقال :اذهبي إىل أم مجيل بنت اخلطاب  -وكانت ممن
أسلمت ريض اهلل عنها وأرضاها  -فاسأليها عنه .فخرجت حتى جاءت أم
مجيل فقالت :إن أبا بكر يسألك عن حممد بن عبد اهلل؟ فقالت :ما أعرف أبا
بكر وال حممد بن عبد اهلل ،وإن كنت ُتبني أن أذهب معك إىل ابنك .قالت:
نعم( .)1فمضت معها حتى وجدت أبا بكر رصيع ًا َدنِ َف ًا ،فدنت أم مجيل
وأعلنت بالصياح ،وقالت :واهلل إن قوم ًا نالوا هذا منك ألهل فسق وكفر،
وإين ألرجو أن ينتقم اهلل لك منهم .قال :فم فعل رسول اهلل  ؟ قالت :هذه
أ ُّمك تسمع– وهذا من حرص أم مجيل ريض اهلل عنها عىل عدم تعريض حياة
النبي  للخطر  ،-قال :فال يشء عليك منها .قالت :سامل صالح .قال :أين
هو؟ قالت :يف دار ابن األرقم .قال :فإن هلل عيل أن ال أذوق طعام ًا وال
أُشب ُشاب ًا أو آيت رسول اهلل  ،فأمهلتاه حتى إذا هدأت الرجل وسكن
الناس ،خرجتا به يتكئ عليهم حتى أدخلتاه عىل رسول اهلل  ،قال :فأكب
عليه رسول اهلل  فقبله ،وأكب عليه املسلمون ،ورق له رسول اهلل  رقة

( )1وهذا من باب التورية والتعمية حلفظ النبي  وعدم تعريضه للخطر ،ألن املسلمني ال زالوا قلة
وضعفاء ،فانظر إىل فقه الدعوة ومعرفة واجب الوقت حتى عند النساء.
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شديدة .فقال أبو بكر :بأيب وأمي يا رسول اهلل ،ليس يب بأس إال ما نال
الفاسق من وجهي ،وهذه أمي َبر ٌة بولدها ،وأنت مبارك فادعها إىل اهلل ،وادع
اهلل هلا عسى اهلل أن يستنقذها بك من النار( .)1قال :فدعا هلا رسول اهلل 
ودعاها إىل اهلل فأسلمت(.)4
وهذه األفعال التي فعلتها أم مجيل بنت اخلطاب تدل عىل احلكمة ،وتدل
عىل التخطيط ،وتدل عىل أخذ احليطة واحلذر ،وتدل عىل مدى حرص
الصحابيات – قبل الصحابة – عىل حياة النبي  ،وعدم تعريضه للخطر
بأي أمر ولو كان يسري ًا ،وتأمل قول راوي القصة« :فأمهلتاه حتى إذا هدأت
الرجل» يعني :هدأت حركة الناس ،لئال يشعر هبم أحد وهم ذاهبون للنبي
 ،فيعرف املرشكون مكانه ومكان املسلمني األولني من الصحابة معه،
فيتعرضون لألذى؛ وهذا من احلكمة واحليطة واحلذر ،فاإلسالم ليس دين

( )1انتهز أبو بكر الفرصة والوقت املناسب ليدعو النبي  ألمه باهلداية واإلسالم ،فالعواطف جياشة،
والنفوس متأثرة باملوقف ،والنبي متأثر ،وال شك أن األم وهي ترى هذا املظهر الشك أهنا تأثرت
أيض ًا ،وفعال أسلمت ،وكيف ال تسلم وقد دعا هلا رسول اهلل  ،وهذا أيض ًا يدل عىل حكمة أيب بكر
يف اقتناص الفرص ،وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون حكي ًم ،وأن يتكلم الكالم املناسب يف الوقت
املناسب ،وال جيعل كالمه يف كل وقت ،وإنم خيتار الفرص واألوقات املناسبة التي تكون فيها
النفوس متأثرة ومتهيئة لتلقي الدعوة ،وتلقي النصيحة.
( )4انظر« :السرية النبوية» البن كثري ( ،)221 ،220/1و«السرية احللبية» (.)21١/1
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ٍ
يشء فيه يتم بدقة وبنظام ،وبحكمة
فوىض ،وليس دين إمهال ،وإنم كل
وبعقل.
وهذا سعد بن مالك  ،ذكر ابن كثري عنه أنه قالُ :أنزلت يف هذه اآلية:
ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕﮖ
كنت رج ً
أسلمت ،قالت :يا
ال بر ًا بأمي ،فلم
ُ
ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮊ( ،)1قالُ :
سعد ،ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو ال آكل وال
أُشب حتى أموت ،ف ُت َعري يب ،ف ُيقال :يا قاتل ُأمه .فقلت :ال تفعيل يا ُأمه،
فإين ال أدع ديني هذا ليشء ،فمكثت يوم ًا وليل ًة مل تأكل فأصبحت قد
َج ِهدَ ت ،فمكثت يوم ًا آخر وليلة أخرى ال تأكل ،فأصبحت قد اشتد
قلت :يا ُأمه ،تعلمني واهلل لو كانت لك مائة نفس
جهدها ،فلم
رأيت ذلك ُ
ُ
ِ
ِ
شئت
شئت فكيل ،وإن
فخرجت َنف َس ًا نفس ًا ،ما تركت ديني هذا ليشء ،فإن
ال تأكيل ،فأكلت(.)4

( )1لقمن. 17 :
( )4انظر« :تفسري ابن كثري» ( .)335/1وانظر أيض ًا « :مسند أمحد» بتحقيق أمحد شاكر ( )1715فقد
روى جزء ًا منه بلفظ مقارب .
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هكذا كان اإليمن يف نفوسهم ،وهكذا ينبغي أن نكون ،وإال فلن تقوم لنا
عز حتى يرسخ اإليمن يف هذه النفوس ،ونضحي ألجله
قائمة وليس لنا ٌ
بالغايل والنفيس.
وهذا مصعب بن عمري  ،وكان شاب ًا صغري ًا من أنعم أهل مكة
وأجوده حل ًة وكان أبواه حيبانه حب ًا شديد ًا ،وكانت أمه كثرية املال تكسوه
أحسن ما يكون من الثياب وأرقه ،وكان أعطر أهل مكة ،وبلغ من شدة
كلف ُأمه أنه يبيت وقعب احليس عند رأسه  -واحليس :حلوى يصنعها أهل
مكة من التمر والسمن واحلليب  -فال يستيقظ من نومه إال وجيد احللوى
وقد ُأ ِعدت له عند رأسه ،فلم أسلم ودخل عىل النبي  يف دار األرقم،
وكتم إسالمه خوف ًا من ُأمه ،ثم برص به عثمن بن طلحة يصيل فأخرب ُأمه
وقومه ،فأخذوه وحبسوه حتى جاء موعد اهلجرة األوىل للحبشة ،وهو
حمبوس عند ُأمه ال يذوق من الطعام إال أصعبه ،وال من الرشاب إال أقله.
قال سعد بن أيب وقاصُ :كنا قوم ًا يصيبنا صلف العيش بمكة مع رسول اهلل
 وشدته ،فلم أصابنا البالء اعرتفنا لذلك ،وصربنا له ،وكان مصعب بن عمري
أنعم غالم بمكة ،وأجوده ُحلة مع أبويه ،ثم لقد رأيته َج ِهد يف اإلسالم جهد ًا
شديد ًا حتى لقد رأيت جلده يتحشف ُتشف جلد احلية عنها ،حتى أن كنا
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لنعرضه عىل قسينا فنحمله مما به من اجلهد ،وما يقرص عن يشء بلغناه ،ثم
أكرمه اهلل عز وجل بالشهادة يوم أحد(.)1
من شدة اجلوع ،ومن شدة االبتالء والفقر ،كان جلده يتقرش ويتساقط،
بعدما كان فيه من غنى وترف  ،وأرضاه.
وهذه رسالة ملن كان مرتف ًا ،فال يظن أن هذا الرتف يمنعه من أن يلتزم
بدين اهلل تبارك وتعاىل ،وال يمنعه من أن يتخلق بأخالق الدين ،أبد ًا ،بل
الرشع يعينه عىل احلياة ،وعىل السعادة ،وعىل اخلري والربكة ،بإذن اهلل تبارك
وتعاىل.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.



( )1انظر« :سرية ابن إسحاق» (ص .)1١3
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إيذاء املرشكني لرسول اهلل 
أما بعد ،فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،ال زلنا
يف مواقف ودروس وعرب من سرية املصطفى  ،وكنا قد ُتدثنا عن االبتالء
الذي نزل عىل الفئة املؤمنة يف مكة املكرمة ،بعد أن أعلن النبي  الدعوة
وجهر هبا ،وذكرنا جانب ًا من اإليذاء الذي وقع عىل املستضعفني الذين ليس
هلم نارص إال اهلل تبارك وتعاىل ،فال عشرية وال قبيلة ،وكيف ُفتك هبم ممن ال
رمحة فيهم وال إنسانية ،ثم ذكرنا ما أصاب حتى الكرباء واألغنياء من
الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم من االبتالء واالمتحان.
واليوم نذكر ما أصاب قائدهم وزعيمهم حممد ًا  من االبتالء ،فلم يكن
بعيد ًا عن هذا االبتالء واالمتحان الذي يصيب أصحابه الكرام رضوان اهلل
عليهم ،بل كان عليه الصالة والسالم أكثرهم ابتال ًء وامتحان ًا.
واملواقف كثرية ،ولكننا نذكر جزء ًا منها فقط ،لنرى كيف ُتمل رسولنا
 هذا اإليذاء ،وهذا االبتالء ،يف سبيل تبليغ هذا الدين لألمة كلها.
عن أيب هريرة  ،قال :قال أبو جهل( :)1هل ُيعفر حممدٌ وجهه بني
أظهركم؟  -أي :يسجد ويلصق وجهه بالعفر ،وهو الرتاب -فقيل :نعم،

( )1واسمه عمرو بن هشام وسمه املسلمون بذلك لكثرة جهله وظلمه.
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فقال :والالت والعزى لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن عىل رقبته ،أو ألُ َع ِف َرن
َ
رسول اهلل  وهو يصيل ،زعم ليطأ عىل رقبته(،)1
وجهه يف الرتاب ،قال :فأتى
ص عىل عقبيه ويتقي بيديه  -فزع ًا وخوف ًا
قال :فم َف ِج َئهم منه إال وهو َين ُك ُ
ورعب ًا  ،-فقيل له :ما َل َك؟ فقال :إن بيني وبينه خلندَ ق ًا من ٍ
نار وهوالً
وأجنحة ،فقال رسول اهلل « :لو دنا مني الختطفته املالئكة عضو ًا عضو ًا»
قال :فأنزل اهلل عز وجل :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡﮢ ﮣﮤ ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ( )4يعني أبا جهل ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ(.»)3
وروى ابن إسحاق وأبو نعيم والبيهقي عن ابن عباس ريض اهلل عنهم
قال :قال أبو جهل :يا معرش قريش ،إن حممد ًا قد أبى إال ما ترون من عيب

( ) 1والصالة شوكة يف حلوق الكفرة والفجرة والظلمة ،و شوكة يف حلوق أعداء اإلسالم إىل يومنا
هذا ،عندما يرى أعداء اإلسالم املسلم حمافظ ًا عىل دينه ،وذلك يتمثل يف حفاظه عىل صالته ،وهي
رمز وقمة هذا الدين ،يصيبهم ما يصيبهم من الغيظ واحلقد والكره عليه وعىل اإلسالم.
( )4العلق. 13 – 1 :
( )3العلق ،1١ – 12 :واحلديث رواه مسلم (.)45١5
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ديننا ،وشتم آبائنا ،وتسفيه أحالمنا ،وسب آهلتنا ،وإين ألعاهد اهلل ألجلسن
له غد ًا بحجر فإذا سجد يف صالته فضحت به رأسه ،فليصنع بعد ذلك بنو
عبد مناف ما بدا هلم ،فلم أصبح أبو جهل أخذ حجر ًا وقام رسول اهلل 
يصيل ،وقد غدت قريش فجلسوا يف أنديتهم ينظرون ،فلم سجد رسول اهلل
 احتمل أبو جهل احلجر ،ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه ،رجع منتقع ًا
لونه ،قد يبست يداه عىل حجره ،حتى قذف احلجر من يده ،فأتى قريش ًا،
فقالوا له :مالك؟ قال :ملا قمت إليه عرض يل فحل من اإلبل ،فو اهلل ما
رأيت مثل هامته وال أنيابه لفحل قط ،فهم أن يأكلني .فقال رسول اهلل :
«ذاك جربيل ،لو دنا مني ألخذه»(. )1
وهكذا نرى جرأة أعداء اإلسالم عىل النبي  ،ويف الوقت نفسه :حفظ
ربنا تبارك وتعاىل ونرصته لرسوله  ،ويرى أعداء اإلسالم هذه اآليات
وهذه الدالئل البينات ،ومع هذا نرى العناد والكربياء واإلرصار عىل الكفر
والعياذ باهلل تبارك وتعاىل.
وعن عبد اهلل بن مسعود  قال :بينم رسول اهلل  قائم يصيل عند الكعبة،
ومجع قريش يف جمالسهم ،إذ قال قائل منهم :أال تنظرون إىل هذا املرائي ،أ ُّيكم

( )1انظر « :دالئل النبوة» أليب نعيم األصبهاين ( ، )7١0/1و«سبل اهلدى والرشاد» (.)477/10
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يقوم إىل جزور آل فالن ،فيعمد إىل فرثها ( )1ودمها وسالها ،فيجيء به ،ثم ُيمهله
حتى إذا سجد وضعه بني كتفيه ،فانبعث أشقاهم  -وهو عقبة بن أيب ُمعيط،
وكان شديد العداوة لرسول اهلل  ،- فلم سجد رسول اهلل  وضعه بني
كتفيه؟ وثبت النبي  ساجد ًا ،فضحكوا حتى مال بعضهم إىل بعض من
فانطلق ُمنطلِ ٌق إىل فاطمة عليها السالم  -وهي جويرية  ،-فأقبلت
الضحك،
َ
تسعى – أي هترول ،-و َث َب َت النبي  ساجد ًا حتى ألقته عنه ،وأقبلت عليهم
تسبهم ،فلم قىض رسول اهلل  الصالة ،قال« :اللهم عليك بقريش ،اللهم
عليك بقريش ،اللهم عليك بقريش» ،ثم سمى« :اللهم عليك بعمرو بن
هشام ،وعتبة بن ربيعة ،وشيبة بن ربيعة ،والوليد بن عتبة ،وأمية بن خلف،
وعقبة بن أيب معيط ،وعامرة بن الوليد» قال عبد اهلل  :فو اهلل لقد رأيتهم
رصعى يوم بدر ،ثم ُسحبوا إىل القليب ،قليب بدر ،ثم قال رسول اهلل :
« ُ
ِ
القليب لعن ًة»
أصحاب
وأ ْتبِ َع
ُ

()4

فانظروا إىل هذه املشقة وهذا األمل ،وهذه اإلهانة التي تعرض هلا رسول اهلل
 ،وهذا التطاول الذي تطاول به املرشكون عليه .

( )1الفرث :ما يف الكرش من األقذار.
( )4رواه البخاري ( .)740والقليب :يعني :البئر التي دفنوا فيها.
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وعن عروة بن الزبري  ،قال :سألت ابن عمرو بن العاص :أخربين
بأشد يشء صنعه املرشكون بالنبي  ،قال« :بينا النبي  يصيل يف حجر
الكعبة ،إذ أقبل عقبة بن أيب معيط ،فوضع ثوبه يف عنقه ،فخنقه خنق ًا شديد ًا،
فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ،ودفعه عن النبي  ،قال :ﮋﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ(.»)1
وأورد ابن إسحاق عن عروة بن الزبري قال :قلت لعبد اهلل بن عمرو بن
العاص :ما أكثر ما رأيت قريش ًا أصابت من رسول اهلل  فيم كانت تظهر من
عدوانه؟ فقال :لقد رأيتهم وقد اجتمع أُشافهم يوم ًا يف ِ
احلجر ،فذكروا رسول
اهلل  ، فقالوا :ما رأينا مثل ما صربنا عليه من هذا الرجل قط ،سفه أحالمنا
وشتم آباءنا ،وعاب ديننا ،وفرق مجاعاتنا ،وسب آهلتنا ،وصربنا منه عىل أمر
عظيم()4؛ فبينا هم يف ذلك ،طلع رسول اهلل  فأقبل يميش ،حتى استلم
الركن ،ثم مر هبم طائف ًا بالبيت ،فغمزوه ببعض القول ،فعرفت ذلك يف وجه
رسول اهلل  ،فمىض ،فلم مر هبم الثانية غمزوه بمثلها ،فعرفتها يف وجهه،
فمىض ،ثم مر الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف ،ثم قال« :أتسمعون يا معرش
قريش ،أما والذي نفيس بيده لقد جئتكم بالذبح» ،فأخذت القوم كلمته حتى
()1غافر ، 42 :واحلديث رواه البخاري (. )3271
( )4انظر إىل دعاة الباطل ،كيف يقلبون احلق باط ً
ال والباطل حق ًا ،ويقلبون املظلوم ظامل ًا والظامل مظلوم ًا.
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ما من رجل إال ولكأنم عىل رأسه طائر واقع ،وحتى إن أشدهم فيه وصاة قبل
ذلك لتلقاه بأحسن ما جيد من القول ،حتى إنه ليقول :انرصف يا أبا القاسم
راشد ًا ،فو اهلل ما أنت بجهول ،فانرصف رسول اهلل  ،حتى إذا كان من الغد
اجتمعوا يف احلجر وأنا معهم ،فقال بعضهم لبعض :ذكرتم ما بلغ منكم وما
بلغكم عنه حتى إذا باداكم بم تكرهون تركتموه ،فبينا هم عىل ذلك طلع رسول
اهلل  ،فوثبوا إليه وثبة رجل ،وأحاطوا به يقولون :أنت الذي يقول كذا وكذا،
ملا كان يبلغهم من عيب آهلتهم ودينهم ،فيقول رسول اهلل « :نعم ،أنا الذي
أقول ذلك»  -وهذا من شجاعته  ،فهو يقول الصدق دائ ًم وأبد ًا ،ال يعرف
النفاق وال الكذب وال الدجل  ،-فلقد رأيت رج ً
ال منهم أخذ بمجامع
ردائه ،وقام أبو بكر الصديق دونه يبكي ويقول :ويلكم ﮋﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀﮊ( ،)1ثم انرصفوا عنه ،فإن ذلك ألكثر ما رأيت قريش ًا بلغت
منه قط(.)4
وكان أبو هلب -عم النبي  - من أشد الناس عداو ًة لرسول اهلل ،
وزوجه كذلك أم مجيل ،وقد نزل فيهم قرآن يتىل إىل يوم القيامة ،وأم مجيل
بنت حرب بن أمية  -محالة احلطب -وإنم سمها اهلل تعاىل محالة احلطب،
( )1غافر. 42 :
( )4انظر« :سرية ابن إسحاق» (ص .)430 ،44١
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يمر ،فأنزل
ألهنا كانت ُتمل الشوك فتطرحه عىل طريق رسول اهلل  حيث ّ
اهلل تعاىل فيها ويف زوجها أيب هلب :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ( .)1وقد سبق ذكر كالم أيب هلب،
والذي بسببه نزلت هذه اآليات ،عندما جهر النبي  بالدعوة ودعا قومه إىل
اإلسالم عالنية ،فقال له أبو هلب :تب ًا لك ،أهلذا مجعتنا(. )2
وحني سمعت أم مجيل  -محالة احلطب  -ما نزل فيها ويف زوجها من
القرآن ،أتت رسول اهلل  وهو جالس يف املسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر
حجر ،-فلم وقفت عليهم أخذ اهلل ببرصها
الصديق ،ويف يدها فِه ٌر – أي:
ٌ
عن رسول اهلل  ،فال ترى إال أبا بكر ،فقالت :يا أبا بكر ،أين صاحبك ،فقد
بلغني أنه هيجوين ،واهلل لو وجدته لرضبت هبذا الفهر فاه ،أما واهلل إين
لشاعرة ،ثم قالتُ :م َذمما عصين ًا ...وأمره أبينا ...ودينه قلينا – أي :أبغضنا -
ثم انرصفت ،فقال أبو بكر :يا رسول اهلل أما تراها رأتك؟ فقال« :ما رأتني،
لقد أخذ اهلل ببرصها عني» ،قال ابن إسحاق :وكانت قريش إنم تسمي

( )1املسد ،7 - 1 :وانظر« :سرية ابن هشام» (.)377/1
( )4رواه البخاري (.)2550
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رسول اهلل ُ م َذمم ًا ،ثم يسبونه ،فكان رسول اهلل  يقول« :أال تعجبون ملا
يرصف اهلل عني من أذى قريش ،يسبون وهيجون مذمم ًا ،وأنا حممد»(.)1
وعن أنس بن مالك  ،قال :قال رسول اهلل « :لقد أوذيت يف اهلل وما
ت يف اهلل وما ُ َ
عّل ثالثون من بني
خي ُ
يؤذى أحد ،ولقد ُأ ِخ ْف ُ
اف أحد ،ولقد أتت َّ
يوم وليلة وما يل ولبالل طعا ٌم يأكله ذو كبد إال يشء يواريه إبط بالل»(. )4
هكذا ُأوذي رسولنا  يف اهلل أشد اإليذاء ،فصرب حتى ظفر ونرصه اهلل
تبارك وتعاىل ،ومكنه من أعدائه ،ونرش به دين اهلل تبارك وتعاىل يف كل مكان ،ويف
ٍ
داعية ،ولكل عامل :أن هذا االبتالء سنة من سنن اهلل  ،ليكفر
درس لكل
هذا ٌ
الذنوب ،ويرفع الدرجات ،وكل من َت َصدر للدعوة إىل اهلل تعاىل ال بد أن ُيبتىل
بنوع من أنواع البالء ،وعليه أن يصرب وأن حيتسب األجر من اهلل تعاىل ،حتى
حيصل له الرفعة والتبليغ والتمكني بإذن اهلل تعاىل.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.


( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام ( ، )371/1واحلديث رواه البخاري ( )3733عن أيب هريرة
 ،عن النبي  بلفظ« :أال تعجبون كيف يرصف اهلل عني شتم قريش ولعنهم ،يشتمون مذمم ًا،
ويلعنون مذمم ًا  ،وأنا حممد».
( )4رواه الرتمذي ( )4254وقال الرتمذي« :هذا حديث حسن صحيح» .ومعنى( :ذو كبد) أي ذو
حياة( ،إال ما وارى) أي :إال بمقدار ما حيمل بالل ويواريه ُتت إبطه.
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املساومات واملفاوضات مع رسول اهلل 
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،ال زلنا
نقطف من ثمر سرية املصطفى  ،ومن مواقفها ودروسها وعربها ما يكون
لنا نرباس ًا وقدو ًة نقتدي به يف حياتنا الدنيا ،وكان احلديث يف اجلمع املاضية
قد توقف عند البالء واالمتحان الذي ُصب عىل أصحاب النبي  ،من
فقراء وأغنياء ،بل وعىل رسول اهلل  نفسه ،واليوم نتعرض لوسيلة أخرى
من وسائل املرشكني يف حماربة الدعوة ومقاومتها ،وهو أسلوب املساومات
واملفاوضات.
ملا يئس املرشكون من هذه الوسيلة الضعيفة ،وسيلة استخدام القوة
والرضب واإلهانة ،جلئوا إىل وسائل أخرى ،فكانت وسيلة املساومة
ٍ
حممد  وأصحابه ،فأرسلت
واإلغراء واملفاوضات ،فلعلها أن جتدي مع
قريش عتبة بن ربيعة  -وكان من أصحاب الرأي فيهم  -ليحاور ويفاوض
ويساوم النبي  ،فذهب إل يه عتبة ليعرض عليه بعض األمور لعله أن
يقبلها ويكف عنهم .ذكر ابن إسحاق :عن حممد بن كعب القرظي ،قال:
حدثت أن عتبة بن ربيعة ،وكان سيد ًا ،قال يوم ًا وهو جالس يف نادي
قريش ،ورسول اهلل  جالس يف املسجد وحده :يا معرش قريش ،أال أقوم
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إىل حممد فأكلمه وأعرض عليه أمور ًا لعله يقبل بعضها فنعطيه أهيا شاء،
ويكف عنا؟ وذلك حني أسلم محزة ،ورأوا أصحاب رسول اهلل 
يزيدون ويكثرون ،فقالوا :بىل يا أبا الوليد ،قم إليه فكلمه ،فقام إليه عتبة
حتى جلس إىل رسول اهلل  ،فقال :يا بن أخي ،إنك منا حيث قد علمت
من الس َط ِة  -أي :الرشف  -يف العشرية ،واملكان يف النسب ،وإنك قد
أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به مجاعتهم ،وسفهت به أحالمهم ،وعبت
به آهلتهم ودينهم ،وكفرت به من مىض من آبائهم ،فاسمع مني ،أعرض
عليك أمور ًا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها .قال :فقال له رسول اهلل :
قل يا أبا الوليد ،أسمع( ،)1قال :يا ابن أخي ،إن كنت إنم تريد بم جئت به
من هذا األمر ماالً مجعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماالً – بدأ
بإغراء املال ،والذهب ،والفضة التي تذهب بعقول بعض الناس فتطيح
هبم ،املال الذي يضعف أمامه كثريون من البرش ،-وإن كنت تريد به ُشف ًا

( )1جوابه  جواب احلكيم العاقل ،مع أنه حياور مع عدو ًا خمالف ًا فكيف ينبغي أن يكون حوارنا نحن
املسلمني مع بعضنا البعض ،كثري من املسلمني – ولألسف الشديد  -ال يعرفون أدب احلوار ،وال
أدب املناظرة واملناقشة واملجادلة بالتي هي أحسن ،وهنا يبني لنا النبي  أدب احلوار حتى مع غري
املسلم ،فمن باب أوىل أن يوجد مع املسلم ،أن يكون حوارك باألدب واالحرتام املتبادل ،وليس
بالتعايل والتجريح والشتم والتطاول كم هو حال بعض الناس ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل
العظيم.
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سودناك علينا ،حتى ال نقطع أمر ًا دونك ،وإن كنت تريد به ُملك ًا ملكناك
علينا( ،)1وإن كان هذا الذي يأتيك رئي ًا( )4تراه ال تستطيع رده عن نفسك،
طلبنا لك الطب ،وبذلنا فيه أموالنا حتى نربئك منه ،فإنه ربم غلب التابع  -من
يتبع الناس من اجلن  -عىل الرجل حتى يداوى منه ،أو كم قال له.
وهذه العروض عبارة عن إغراءات مالية ،وإغراءات باجلاه والسلطان،
وإغراءات بالنساء ،وكل هذه اإلغراءات تؤثر يف قلب الداعية إىل اهلل تبارك
وتعاىل ،وقد تصده عن دعوته ،بل عن دينه – والعياذ باهلل تعاىل  -ولذا فإن
أعداء اإلسالم يسعون يف إغراء الدعاة إىل اهلل وأهل العلم والفضل والصالح،
ليصدوهم عن دينهم ،أو عىل األقل حيرفوهنم عن مسار دعوهتم الصحيح.
حتى إذا فرغ عتبة ،ورسول اهلل  يستمع منه( ،)3قال :أقد فرغت يا أبا
الوليد؟( ،)2قال :نعم ،قال :فاسمع مني ،قال :أفعل ،فقال « :بسم اهلل الرمحن
( )1قد يقول قائل :ملاذا مل يقبل النبي عليه الصالة والسالم أن يكون ملك ًا عليهم ،وأن يكون سيدهم كم
طلبوا منه ،ثم بعد ذلك يدعوهم إىل اإلسالم ،ألن القائد له سلطة عليهم ،فلمذا مل يستعمل هذه
الوسيلة؟ واجلواب :أن الغاية نبيلة ،فالوسيلة ينبغي أن تكون نبيلة كذلك ،فالغاية ال تربر الوسيلة،
أما أن نصل إىل تبليغ الدعوة بالكذب عىل الناس ،وبالغش والدجل ،فهذا ليس من دين اهلل تبارك
وتعاىل.
( )4الرئي (بِ َفتح الراء َو ِ
نسان من اجلن.
كس َها) :ما َيرتاءى لإل َ
( )3يستمع منه النبي  ،مل يقاطعه يف احلديث؛ ألن هذا من أدب احلديث ،أن تستمع وال تقاطع.
( )2يستحثه عىل احلديث ،لعله بقي يشء عنده مل يتكلم به ،فهو يبدي استعداده لسمعه ،وهذا أيض ًا من
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الرحيم ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ( ،)1ثم
مىض رسول اهلل  فيها يقرؤها عليه .فلم سمعها منه عتبة ،أنصت هلا ،وألقى
يديه خلف ظهره معتمد ًا عليهم يسمع منه ،ثم انتهى رسول اهلل  إىل السجدة
منها ،فسجد ثم قال :قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت ،فأنت وذاك .فقام عتبة
إىل أصحابه ،فقال بعضهم لبعض :أقسم  -حيلف باهلل  -لقد جاءكم أبو الوليد
بغري الوجه الذي ذهب به ،فلم جلس إليهم قالوا :ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال:
ورائي أين قد سمعت قوالً واهلل ما سمعت مثله قط ،واهلل ما هو بالسحر وال
بالشعر وال بالكهانة ،يا معرش قريش ،أطيعوين واجعلوها يل ،خلوا بني الرجل
وبني ما هو فيه فاعتزلوه ،فو اهلل ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ ،فإن تصبه
العرب فقد كفيتموه بغريكم ،وإن يظهر عىل العرب فملكه ملككم ،وعزه
عزكم ،وكنتم أسعد الناس به .قالوا :سحرك واهلل يا أبا الوليد بلسانه! قال :هذا
رأيي فيه ،فاصنعوا ما بدا لكم(.)2

أدب احلديث ،ثم إنه يكنيه بأيب الوليد ،من باب احرتام اخلصم وتقديره ،وهو أيض ًا من أدب احلديث
واملناظرة واحلوار.
( )1فصلت.2 – 1 :
( )4انظر« :سرية ابن هشام» ( ،)4١2 ،4١3/1و«تفسري ابن كثري» (.)113/5
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وعرض وفدٌ آخر من قريش -وهم (عتبة وشيبة ابنا ربيعة ،وأبو سفيان
ا بن حرب ،ورجل من بني عبد الدار ،وأبو البخرتي أخو بني أسد،
واألسود بن املطلب بن أسد ،وزمعة بن األسود ،والوليد بن املغرية ،وأبو
جهل بن هشام ،وعبد اهلل بن أيب أمية ،وأمية بن خلف ،والعاص بن وائل،
ونبيه ومنبه ابنا احلجاج السهميني) – عرضوا عىل النبي  هذه الطلبات،
اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة ،فقال بعضهم لبعض :ابعثوا
إىل حممد فكلموه وخاصموه حتى تُعذروا فيه ،فبعثوا إليه :أن أُشاف قومك
قد اجتمعوا لك ليكلموك ،فجاءهم رسول اهلل  رسيع ًا ،وهو يظن أنه قد
ِ
ويعز عليه عنتهم،
ب رشدهمُّ ،
بدا هلم يف أمره بداء ،وكان عليهم حريص ًاُ ،حي ُّ
حتى جلس إليهم ،فقالوا :يا حممد ،إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك ،وإنا واهلل ما
نعلم رج ً
ال من العرب أدخل عىل قومه ما أدخلت عىل قومك! لقد شتمت
اآلباء ،وعبت الدين ،وسفهت األحالم ،وشتمت اآلهلة ،وفرقت اجلمعة،
فم بقي من أمر قبيح إال وقد جئته فيم بيننا وبينك! ،فإن كنت إنم جئت هبذا
احلديث تطلب به ماالً مجعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماالً ،وإن
كنت إنم تطلب الرشف فينا ،سودناك علينا ،وإن كنت تريد ُملك ًا ملكناك
علينا ،وإن كان هذا الذي يأتيك بم يأتيك رئي ًا تراه قد غلب عليك -وكانوا
يسمون التابع من اجلن :الرئي -فربم كان ذلك ،بذلنا أموالنا يف طلب
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الطب ،حتى نربئك منه ،أو نعذر فيك .فقال رسول اهلل « :ما يب ما
تقولون ،ما جئتكم بام جئتكم به أطلب أموالكم ،وال الرشف فيكم ،وال
امللك عليكم ،ولكن بعثني إليكم رسوالً وأنزل عّل كتاب ًا ،وأمرين أن أكون
لكم بشري ًا ونذير ًا ،فبلغتكم رسالة ريب ،ونصحت لكم ،فإن تقبلوا مني ما
عّل أصرب ألمر اهلل،
جئتكم به ،فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة ،وإن تردوه َّ
حتى حيكم اهلل بيني وبينكم»( ،)1جواب منطقي ،جواب عاقل ،جواب
حكيم ،رغم أهنم آذوه يف ألفاظهم ،ومل يرد عليهم ،وهكذا ينبغي للداعية أن
يكون حديثه مع الناس حديث اللطف ،حديث اإلقناع ،حديث الوضوح
والبساطة ،ال حديث التعقيد ،وحديث التطويل ،وحديث التطاول والتعايل.
واعرتض األسو ُد بن املطلب بن أسد بن عبد العزى ،والوليدُ بن املغرية،
والعاص بن وائل السهمي ،وكانوا ذوي أسنان يف قومهم،
وأمي ُة بن خلف،
ُ
َ
رسول اهلل  وهو يطوف بالكعبة ،فقالوا :يا حممد ،هلم فلنعبد ما
اعرتضوا
تعبد ،وتعبد ما نعبد ،فنشرتك نحن وأنت يف األمر ،فإن كان الذي تعبد خري ًا مما
نعبد ،كنا قد أخذنا بحظنا منه ،وإن كان ما نعبد خري ًا مما تعبد ،كنت قد أخذت
بحظك منه ،فأنزل اهلل تعاىل فيهم :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ
( )1انظر« :سرية ابن إسحاق» (ص  ،)1١2 ،1١5و«تفسري ابن كثري» (.)112/7

185

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﮊ( ،)1أي :إن كنتم ال تعبدون إال اهلل ،إال
أن أعبد ما تعبدون ،فال حاجة يل بذلك منكم ،لكم دينكم مجيع ًا ،ويل ديني (.)2
وجاء وفد آخر بعد فشل الوفد السابق ،يتكون من عبد اهلل بن أيب أمية،
والوليد بن املغرية ،ومكرز بن حفص ،وعمرو بن عبد اهلل بن أيب قيس ،والعاص
ابن عامر؛ جاءوا ليقدموا عرض ًا آخر للتنازل عن بعض ما يف القرآن ،فطلبوا من
النبي  أن ينزع من القرآن ما يغيظهم من ذم آهلتهم ،فأنزل اهلل هلم جواب ًا حاس ًم،
قال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﮊ(.)3

( )1الكافرون.1 – 1 :
( )4انظر« :السرية النبوية» البن هشام ( ، )314/1قال احلافظ ابن حجر يف « فتح الباري» (/2
( :)533وقد أخرج ابن أيب حاتم من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهم  ،قال« :قالت قريش للنبي
كف عن آهلتنا فال تذكرها بسوء ،فإن مل تفعل فاعبد آهلتنا سنة ونعبد إهلك سنة ،فنزلت» أي :
ّ :
سورة الكافرون  ،ويف إسناده أبو خلف عبد اهلل بن عيسى ،وهو ضعيف)  .وأوردها احلافظ ابن كثري
رمحه اهلل -يف تفسريه ( )705/2بصيغة التضعيف فقال« :وقيل إهنم – أي :كفار قريش -منجهلهم دعوا رسول اهلل  إىل عبادة أوثاهنم سنة ،ويعبدون معبوده سنة ،فأنزل اهلل هذه السورة ،
وأمر رسوله  فيها أن يتربأ من دينهم بالكلية ».
( )3يونس ،17 :وانظر« :أسباب النزول» للواحدي( ،ص ،)400و«نور اليقني» للخرضي( ،ص.)11
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وهكذا يريد أن يفعل أعداء اإلسالم اليوم ،يطالبون بحذف بعض
اآليات من كتاب اهلل  ،أو عدم تدريسها يف املناهج ،كآيات اجلهاد،
واآليات التي تذم اليهود والنصارى ،ونحوها من آيات ،يظنون قرآننا مثل
أناجيلهم املحرفة ،وتوراهتم املحرفة ،ومل يعرفوا أن هذا القرآن حمفوظ بحفظ
اهلل تبارك وتعاىل ،كم قال اهلل جل وعال :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮊ) (1ثم إن زعمء قريش ملا يئسوا من النبي  ذهبوا إىل عمه أيب
طالب فكلموه ،وقالوا :ما نحن يا أبا طالب  -وإن كنت فينا ذا منزلة بسنك
وُشفك وموضعك  -بتاركي ابن أخيك عىل هذا حتى هنلكه أو يكف عنا ما
قد أظهر بيننا من شتم آهلتنا ،وسب آبائنا ،وعيب ديننا ،فإن شئت فامجع
حلربنا ،وإن شئت فدع ،فقد أعذرنا إليك ،وطلبنا التخلص من حربك
وعداوتك ،فانظر يف أمرك ،ثم اقض إلينا قضاك  -وصل هبم الغضب
واحلقد إىل حد إعالن احلرب  ،-فلم قالت قريش أليب طالب هذه املقالة،
بعث إىل رسول اهلل  فقال له :يا ابن أخي إن قومك قد جاءوين فقالوا :كذا
وكذا ،للذي قالوا له ،وآذوين قبل ،فأبق عيل وعىل نفسك ،وال ُتملني من
األمر ما ال أطيق أنا وال أنت ،واكفف عن قومك ما يكرهون من قولك هذا

( )1احلجر. ١ :
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الذي فرق بيننا وبينهم ،فظن رسول اهلل  أنه قد بدا لعمه فيه بداء ،وأنه خاذله
عم لو
ومسلمه ،وضعف عن نرصته والقيام معه ،فقال رسول اهلل « :يا ِّ
وضعت الشمس يف يميني والقمر يف يساري ما تركت األمر حتى يظهره اهلل أو
أهلك يف طلبه» ،ثم استعرب رسول اهلل  فبكى ،فلم وىل قال له -حني رأى ما
بلغ األمر برسول اهلل  :- أقبل يا ابن أخي ،فأقبل عليه ،فقال :امض عىل
أمرك وافعل ما أحببت ،فو اهلل ال نسلمك بيشء أبد ًا (.)1
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.



( )1انظر« :سرية ابن إسحاق» (ص  ،)172و«السرية النبوية» البن هشام ( ، )411/1وأورده األلباين
يف «سلسلة األحاديث الضعيفة» بلفظ « :يا عم! واهلل لووضعوا الشمس يف يميني ،والقمر يف
يساري ،عىل أن أترك هذا األمر حتى يظهره اهلل أو أهلك فيه ما تركته»  .وقال األلباين  :ضعيف .
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إسالم محزة وعمر ريض اهلل عنهام
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ، حديثي
إليكم اليوم بإذن اهلل تعاىل عن مرحلة مهمة من مراحل الدعوة النبوية
املباركة ،أال وهي :إسالم محزة وعمر ريض اهلل عنهم يف السنة السادسة من
اهلجرة  ،فبإسالمهم تغريت معادلة القمع والظلم املفرط الذي تعرض له
املسلمون يف مكة ،وأصبح هناك يشء من توازن القوى ،وإن مل يكن بشكل
كامل ،إال أن إسالمهم أعطى للمسلمني مساحة أكرب من اجلهر بإسالمهم،
واجلهر بدعوهتم إىل اهلل تعاىل ،دونم خوف من أذى املرشكني واضطهادهم .
قال ابن اسحاق :حدثني رجل من أسلم وكان داعي ًة ،أن أبا جهل مر
برسول اهلل  فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه،
والتضعيف ألمره فلم يكلمه رسول اهلل  ،وموالة لعبد اهلل بن جدعان يف
مسكن هلا تسمع ذلك ،ثم انرصف عنه إىل ٍ
ناد من قريش عند الكعبة وجلس
معهم ،فلم يلبث محزة بن عبد املطلب أن أقبل متوشح ًا قوسه راجع ًا من
قنص له ،فلم مر باملوالة  -وقد رجع رسول اهلل  إىل بيته – قالت :يا أبا
رأيت ما لقي ابن أخيك حممد آنف ًا من أيب احلكم بن هشام ،وجدَ ه
عمرة ،لو َ
هاهنا جالس ًا فآذاه وشتمه وسبه ،وبلغ منه ما يكره ثم انرصف عنه ،ومل
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يكلمه حممد  ، فخرج محزة يسعى ليوقع بأيب جهل ،فلم دخل املسجد نظر
إليه جالس ًا يف القوم فأقبل نحوه حتى إذا قام عىل رأسه رفع القوس فرضبه
هبا فشجه شج ًة منكر ًة ،ثم قال :أتشتمه وأنا عىل دينه أقول ما يقول؟ ُفرد
ذلك عيل إن استطعت .فقامت رجال من بني خمزوم إىل محزة لينرصوا أبا
جهل ،فقال أبو جهل :دعوا أبا عمرة ،فإين واهلل قد سببت ابن أخيه سب ًا
قبيح ًا ،وتم محزة  عىل إسالمه ،وعىل ما تابع عليه رسول اهلل  من قوله،
فلم أسلم محزة عرفت قريش أن رسول اهلل  قد عز وامتنع(. )1
قال ابن إسحاق :ثم رجع محزة إىل بيته فأتاه الشيطان فقال :أنت سيد
قريش اتبعت هذا الصابىء ،وتركت دين آبائك ،للموت كان خري لك مما
صنعت فأقبل عىل محزة ب ّثه ،فقال :ما صنعت اللهم ،إن كان رشد ًا فاجعل
تصديقه يف قلبي ،وإال فاجعل يل مما وقعت فيه خمرج ًا ،فبات بليلة مل يبت
بمثلها من وسوسة الشيطان وتزيينه حتى أصبح ،فغدا عىل رسول اهلل 
فقال :يابن أخي ،إين قد وقعت يف أمر ال أعرف املخرج منه ،وإقامة مثىل عىل
ما ال أدري ما هو أرشد ًا هو أم غي شديدة؟ فحدثني حديث ًا فقد اشتهيت
يابن أخي أن ُتدثني ،فأقبل رسول اهلل  فذكره ووعظه وخوفه وبرشه،

( )1انظر« :سرية ابن إسحاق» (ص . )154 ،151
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قال :فألقى اهلل عز وجل يف نفسه اإليمن بم قال رسول اهلل  ،فقال :أشهد
أنك صادق ،شهادة الصدق العارف ،فأظهر يابن أخي دينك ،فو اهلل ما
أحب أن يل ما أظلته السمء وأين عىل ديني األول .فكان محزة ممن أعز اهلل به
الدين( .)1هكذا أسلم محزة . 
وأما إسالم عمر  ،فقد خرج عمر يوم ًا متوشح ًا سيفه ،يريد رسول اهلل 
ورهط ًا من أصحابه – حيث ُذكِ َر لعمر أهنم قد اجتمعوا يف بيت عند الصفا -
 ،وهم قريب من أربعني ما بني رجال ونساء ،ومع رسول اهلل  عمه محزة
بن عبد املطلب ،وأبو بكر بن أيب قحافة الصديق ،وعيل بن أيب طالب ،يف
رجال من املسلمني ريض اهلل عنهم ،ممن كان أقام مع رسول اهلل  بمكة ،ومل
خيرج فيمن خرج إىل أرض احلبشة ،فلقيه نعيم بن عبد اهلل ،فقال له :أين تريد
يا عمر؟ فقال :أريد حممد ًا هذا الصابئ ،الذي فرق أمر قريش ،وسفه
أحالمها ،وعاب دينها ،وسب آهلتها ،فأقتله ،فقال له نعيم :واهلل لقد غرتك
نفسك من نفسك يا عمر ،أترى بني عبد مناف تاركيك متيش عىل األرض
وقد قتلت حممد ًا! أفال ترجع إىل أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال :وأي أهل
بيتي؟ قال :ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو ،وأختك فاطمة بنت

( )1انظر« :سرية ابن إسحاق» (ص  ،)154و «السرية النبوية» البن كثري (ص . )221
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اخلطاب ،فقد واهلل أسلم ،وتابعا حممد ًا عىل دينه ،فعليك هبم ،قال :فرجع
عمر عامد ًا إىل أخته وختنه ،وعندمها خباب بن األرت معه صحيفة ،فيها:
()1
سورة «طه» يقرئهم إياها ،فلم سمعوا ِحس عمر ،تغيب خباب يف خمدع
هلم ،أو يف بعض البيت ،وأخذت فاطمة بنت اخلطاب الصحيفة فجعلتها
ُتت فخذها ،وقد سمع عمر حني دنا إىل البيت قراءة خباب عليهم ،فلم
دخل قال :ما هذه اهلينمة ( )2التي سمعت؟ قاال له :ما سمعت شيئ ًا ،قال :بىل
واهلل ،لقد ُأخربت أنكم تابعتم حممد ًا عىل دينه ،وبطش بختنه سعيد ابن زيد،
فقامت إليه أخته فاطمة بنت اخلطاب لتكفه عن زوجها ،فرضهبا فشجها،
فلم فعل ذلك قالت له أخته وختنه :نعم قد أسلمنا وآمنا باهلل ورسوله،
فاصنع ما بدا لك .فلم رأى عمر ما بأخته من الدم ندم عىل ما صنع،
فارعوى ،وقال ألخته :أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءون آنف ًا
أنظر ما هذا الذي جاء به حممد ،وكان عمر كاتب ًا ،فلم قال ذلك ،قالت له
أخته :إنا نخشاك عليها ،قال :ال ختايف ،وحلف هلا بآهلته لريدهنا إذا قرأها
إليها ،فلم قال ذلك ،طمعت يف إسالمه ،فقالت له :يا أخي ،إنك نجس ،عىل
ُشكك ،وإنه ال يمسها إال الطاهر ،فقام عمر فاغتسل ،فأعطته الصحيفة،

( )1املخدع  :البيت الصغري الذي يكون داخل البيت الكبري .
( )4اهلينمة :صوت كالم غري مفهوم.

192

وفيها :سورة «طه» فقرأها ،فلم قرأ منها صدر ًا ،ذكرت بعض كتب السري أنه
قرأ من أول السورة إىل قوله تعاىل  :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ ( ،)1قال :ما أحسن هذا الكالم وأكرمه!  ،فلم سمع
ذلك خباب خرج إليه ،فقال له :يا عمر ،واهلل إين ألرجو أن يكون اهلل قد
خصك بدعوة نبيه ،فإين سمعته أمس وهو يقول« :اللهم أيد اإلسالم بأيب
احلكم بن هشام ،أو بعمر ابن اخلطاب» ،فاهلل اهلل يا عمر .فقال له عند ذلك
عمر :فدلني يا خباب عىل حممد حتى آتيه فأسلم ،فقال له خباب :هو يف بيت
عند الصفا ،معه فيه نفر من أصحابه ،فأخذ عمر سيفه فتوشحه ،ثم عمد إىل
رسول اهلل  وأصحابه ،فرضب عليهم الباب ،فلم سمعوا صوته ،قام رجل
من أصحاب رسول اهلل  ،فنظر من خلل الباب فرآه متوشح ًا السيف،
فرجع إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو فزع ،فقال :يا رسول اهلل ،هذا
عمر بن اخلطاب متوشح ًا السيف ،فقال محزة بن عبد املطلب :فأذن له ،فإن
كان جاء يريد خري ًا بذلناه له ،وإن كان (جاء) يريد ُش ًا قتلناه بسيفه ،فقال
رسول اهلل  :ائذن له ،فأذن له الرجل ،وهنض إليه رسول اهلل  حتى لقيه
يف احلجرة ،فأخذ بمجمع ردائه ،ثم جبذه جبذة شديدة ،وقال :ما جاء بك يا

()1طه. 12 :
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بن اخلطاب؟ فو اهلل ما أرى أن تنتهي حتى ينزل اهلل بك قارعة ،فقال عمر :يا
رسول اهلل ،جئتك ألومن باهلل وبرسوله ،وبم جاء من عند اهلل ،قال :فكرب
رسول اهلل  تكبرية عرف أهل البيت من أصحاب رسول اهلل  أن عمر قد
عزوا يف أنفسهم حني
أسلم  ،فتفرق أصحاب رسول اهلل  من مكاهنم ،وقد ُّ
أسلم عمر مع إسالم محزة ،وعرفوا أهنم سيمنعان رسول اهلل  ، وينتصفون
هبم من عدوهم(.)1
قال ابن مسعود « : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر»(.)2

وقيل لعمر  :ما سبب تسمية النبي  لك بالفاروق؟ قال :ملا أسلمت
والنبي  وأصحابه متخفون ،قلت :يا رسول اهلل ،ألسنا عىل احلق إن متنا
وإن حيينا؟ قال« :بىل ،والذي نفِس بيده إنكم عىل احلق إن متم وإن حييتم»،
فقلت :ففيم االختفاء ،والذي بعثك باحلق ما بقي جملس كنت أجلس فيه
بالكفر إال أظهرت فيه اإلسالم غري هائب وال خائف ،والذي بعثك باحلق
لنخرجن ،فخرجنا يف صفني محزة يف أحدمها وأنا يف اآلخر ،له :أي لذلك
اجلمع  -كديد ككديد الطحني – أي :لذلك اجلمع غبار ثائر من األرض

( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام ( .) 321 - 323 /1
( )4رواه البخاري يف صحيحه ( ، ) 3122ومعنى( :ما زلنا أعزة) أي :أصبحوا يستطيعون الظهور
وإعالن إسالمهم وال خيافون من أذى قريش كم كان األمر قبل إسالم عمر . 
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لشدة وطء األقدام ،ألن الكديد الرتاب الناعم إذا وطئ ثار غباره؛ قال- :
حتى دخلنا املسجد ،فنظرت قريش إ ّيل وإىل محزة فأصابتهم كآبة مل يصبهم
مثلها ،فطاف رسول اهلل  بالبيت وصىل الظهر ُمعلن ًا ثم رجع ومن معه إىل
دار األرقم ،فسمين رسول اهلل  يومئذ الفاروق ،فرق اهلل يب بني احلق
والباطل (.)1

ظه َر اإلسال ُم و ُد ِع َي
وعن ُصهيب بن ِسنان الرومي  قال :ملا
عمر َ
أسلم ُ
َ
ِ
بالبيت ،وانتصفنا ممن َغ ُل َظ
إليه عالني ًة ،وجلسنا حول البيت ِح َل َق ًا ،و ُطفنَا
بعض ما يأيت به .
ور َددنا عليه َ
َع َليناَ ،
()4

والشاهد هنا أن إسالم محزة وعمر ريض اهلل عنهم كان مرحلة فارقة يف
تاريخ الدعوة ،حيث أنه أتيح للمسلمني أن جيهروا بدعوهتم وأن يعلنوها مما
كان سبب ًا يف رسعة انتشار اإلسالم ،فلله سبحانه وتعاىل الفضل وامل ّن .



(«)1السرية احللبية» (. )253/1
( « )4تاريخ املدينة» لعمر بن شبة (. )110/4
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اُلجرة األوىل إىل احلبشة
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل ُ ،تدثنا
يف مواقف وعرب ودروس سرية النبي املصطفى  عن :ما تعرضت له الفئة
املؤمنة -بعد أن جهر النبي  بالدعوة – من االبتالء واألذى الشديد،
فقريهم وغنيهم ،بل حتى رسول اهلل  مسه ذلك األذى واالبتالء ،ثم
ذكرنا أيض ًا ما حاول به املرشكون حماربة الدعوة من مساومات ومفاوضات
وحماورات.
واليوم أُتدث بإذن اهلل تعاىل عن اهلجرة األوىل للحبشة للصحابة الكرام
رضوان اهلل تعاىل عليهم .
واهلجرة تدلنا عىل أن هذا الدين العظيم مل يكن منذ اللحظة األوىل دين ًا
حملي ًا خاص ًا بمكة أو اجلزيرة ،وإنم من أول يو ٍم كانت نظرة النبي  يف
دعوته هلذا الدين نظرة عاملية ،ولذلك أول ما فكر عليه الصالة والسالم يف
اهلجرة ،فكر يف اهلجرة إىل احلبشة  -خارج حدود اجلزيرة العربية  -وليس
هذا بغريب ،فالرسول  قد سافر إىل بالد الشام مرتني ،وكان يستمع
ٍ
بنظرة عاملية
ألخبار حرب فارس والروم ،فالنبي  يتحرك يف دعوته
ودولية؛ ألنه ُمكلف برسالة يبلغها ملشارق األرض ومغارهبا.
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قال اهلل تعاىل :ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ( ، )1قال قتادة :املراد أصحاب
حممد  ،ظلمهم املرشكون بمكة وأخرجوهم حتى حلق طائفة منهم
باحلبشة ،ثم بوأهم اهلل تعاىل دار اهلجرة ،وجعل هلم أنصار ًا من املؤمنني(.)4
وقال تبارك وتعاىل :ﮋﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﮊ(.)3
قال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل تبارك وتعاىل« :هذا أمر من اهلل لعباده
املؤمنني باهلجرة من البلد الذي ال يقدرون فيه عىل إقامة الدين ،إىل أرض اهلل
الواسعة ،حيث يمكن إقامة الدين ،بأن يوحدوا اهلل ويعبدوه كم أمرهم؛
وهلذا قال :ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﮊ(»)2؛ فالدين
هو األصل ،فإذا مل يتمكن اإلنسان من إقامة الدين ال بد من اهلجرة ،وليست
الدنيا هي األصل ،األصل أن يكون أمر الدين هو األول ،وهو األهم ،ألن
الفتنة يف الدين أشد من القتل ،ثم قال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل« :وهلذا ملا
ضاق عىل املستضعفني بمكة ُمقامهم هبا ،خرجوا مهاجرين إىل أرض

( )1النحل.21 :
( )4انظر« :تفسري القرطبي» (.)105/10
( )3العنكبوت.71 :
( )2العنكبوت.71 :
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خري املنزلنيَ ،أص َح َم َة
احلبشة ،ليأمنوا عىل دينهم هناك ،فوجدوا هناك َ
النجايش َ
ملك احلبشة ،رمحه اهلل ،آواهم وأيدهم بنرصه ،وجعلهم ُش ُيوم ًا
َ
ببالده  ،ثم بعد ذلك هاجر رسول اهلل  وأصحابه الباقون إىل املدينة النبوية
()1

يثرب املطهرة»(.)4
هذه بعض اآليات التي ُتدثت عن اهلجرة ،ويظهر لنا من خالهلا :أن من
أسباب اهلجرة خمافة الفتنة يف الدين ،فقد آذى مرشكو مكة املؤمنني أشد
اإليذاء ،وحاولوا فتنتهم عن دينهم بكل سبيل.
ومن أسباب اهلجرة أيض ًا :نرش الدعوة إىل اهلل تعاىل خارج حدود مكة،
فمكة مرتبطة بجزيرة العرب ،وقبائل جزيرة العرب تدين لقريش وُترتمها
وتطيع أوامرها ،وقريش يف هذه املرحلة ُتارب دعوة اإلسالم بكل قوهتا
وجربوهتا ،فكان من احلكمة أن تتخذ الدعوة موطن ًا آخر ،وجتربة أخرى
خارج جزيرة العرب ،وهذا  -كم ذكرنا  -من عاملية اإلسالم ،فالنبي  جلأ
خلارج اجلزيرة بحث ًا عن مكان آمن للمسلمني ،احتياط ًا هلذا الدين؛ خوف أن
يفتك مرشكو مكة باملؤمنني ،فينتهي اإلسالم بانتهاء الفئة املؤمنة ،فأخرج

( )1الشيوم :اآلمنون يف األرض  .انظر« :صحيح السرية النبوية» لأللباين ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،
عمن ،األردن (ص . )151
( )4انظر« :تفسري ابن كثري» (.)4١0/1
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النبي  بعض املؤمنني خارج اجلزيرة احتياط ًا لدين اهلل تبارك وتعاىل ،وإن
عادوا من هذه اهلجرة ملكة ولكنه أعادهم عليه الصالة والسالم وأكثر منهم
مر ًة أخرى إىل احلبشة ،ومل يسمح هلم بالعودة إىل احلبشة حتى وصل املدينة،
بل وحتى فتح خيرب ،بعدما شعر أن اإلسالم توطد يف املدينة ،عند ذلك
سمح هلم أن يعودوا من احلبشة إىل املدينة ،وهذا كله يدل عىل التخطيط،
فليس يف اإلسالم عشوائية وال فوضوية ،واملسلم ينبغي أن يتعلم من ذلك
التخطيط يف كل أموره.
ومن تأمل سرية النبي  وجدها مليئة بالتخطيط وحسن دراسة
األوضاع واسترشاف املستقبل ،منذ بدئه دعوته بالس ،ثم إعالنه للدعوة
وجهره هبا ،ثم حواراته ومفاوضته مع املرشكني ،ثم تأيت هذه اهلجرة.
قال ابن إسحاق :فلم رأى رسول اهلل  ما يصيب أصحابه من البالء ،وما
هو فيه من العافية ،بمكانه من اهلل ،ومن عمه أيب طالب ،وأنه ال يقدر عىل أن
يمنعهم مما هم فيه من البالء ،قال هلم« :لو خرجتم إىل أرض احلبشة فإن هبا ملِك ًا
ال ُيظلم عنده أحد ،وهي أرض صدق ،حتى جيعل اهلل لكم فرج ًا مما أنتم فيه».
فخرج عند ذلك املسلمون من أصحاب رسول اهلل  إىل أرض احلبشة ،خمافة
الفتنة ،وفرار ًا إىل اهلل بدينهم ،فكانت أول هجرة كانت يف اإلسالم (.)1
( )1انظر« :سرية ابن هشام» (.)344 ،341/1
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وقول النبي  ألصحابه« :لو خرجتم إىل أرض احلبشة فإن هبا َملِك ًا ال
ُيظلم عنده أحد وهي أرض صدق» .يدل عىل اطالع الرسول عليه الصالة
والسالم عىل الواقع الذي يعيشه ،وعىل معرفته بالبالد التي حوله وأحوال
أهلها وملوكها ،فلم يكن  منغلق ًا عىل نفسه ،جيهل ما يدور حوله يف بلده،
أو يف غريها من البالد ،بل يتتبع ويسمع ويوازن ويقارن ويرجح  ،وهذا من
رجاحة عقله عليه الصالة والسالم.
وتأمل قوله« :فإن هبا ملك ًا ال يظلم عنده أحد»؛ فالعدل من أعظم ما جاء
به اإلسالم ،قال جل وعال :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ( ، )1وهو ركن
ركني من أركان هذا الدين ،ولذلك ملا سمع النبي عليه الصالة والسالم عن
هذا امللك وعدله -وإن مل يكن مسل ًم ،فإنه  أثنى عليه بعدله رغم كفره –
أشار عىل أصحابه باهلجرة إىل بالده ،وهذا فيه إشارة إىل التعايش مع غري
املسلمني ،أن يتعايش املسلم مع غري املسلم ،وأن خيتلط املسلم بغري املسلم
وحيسن له ويربه ،ما مل يكن حمارب ًا ،ولعل إحسانه التعامل معه يدفعه للدخول
يف اإلسالم.

( )1النحل.١0 :
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واختار النبي عليه الصالة والسالم هذه القارة ألهنا أقرب القارات،
وألن هذه القارة اإلفريقية فيها من اخلريات اليشء الكثري ،فهي ثروة برشية
من جهة ،وثروة مادية من جهة أخرى.
وهذا ما دفع الغرب إىل أن يتوجهوا إىل إفريقيا ،وهيتموا هبا ،ويبذلوا
الغايل والرخيص من أجل السيطرة عليها ،ملا فيها كنوز برشية ومادية ،وقد
اجتهد الغرب يف أن ُينَرصوا هذه القارة بأكملها ،وخيرجوها من دين
اإلسالم ،ولكنهم فشلوا ،ألن اإلسالم هو دين الفطرة التي فطر اهلل الناس
عليها ،ومن متكن اإلسالم من قلبه يستحيل أن يرتد عنه ولو ُقطع قطع ًا.
فالغرب ،ورغم حماوالت مستمرة ومستميتة لتنصري املسلمني يف إفريقيا،
إال أن اإلسالم ال يزال هو الدين األول يف إفريقيا ،وال زال الناس إىل يومنا هذا
حمافظني عىل دينهم وإسالمهم ،رغم فقرهم الشديد ،ورغم ما يتعرضون له من
ابتزاز واستغالل من أولئك الذين ُي َسمون باملبرشين ،واسمهم احلقيقي هو:
ا ُملنرصون.
يقول الدكتور عبد الرمحن السميط – رمحه اهلل تعاىل  « : -إن املنرصين قد
يدفعوا ستة آالف دوالر حتى ُينرصوا فرد ًا واحد ًا ،ولكن نحن املسلمني قد ندفع
ستة دوالرات فيسلم ذلك الوثني ويدخل يف دين اهلل تبارك وتعاىل ،بذلك املبلغ
القليل».
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أسباب اختيار احلبشة موضع ًا هلجرة أصحاب النبي : 
اج َر إليها – كم ورد
احلبشة كانت أحب األرض إىل رسول اهلل  أن ُ َهي َ
ذلك عن عروة بن الزبري  ،ورواه الزهري وغريه  ، )1( -ويمكن استرشاف
أسباب اختيار النبي  للحبشة موطن ًا هلجرة أصحابه فيم ييل:
 -1ملكها النجايش املعروف بعدله وصالحه.
 -4أهنا كانت متجر قريش ،فقد كانت قريش تأتيها للتجارة.
 -3أهنا كانت عىل دين املسيحية وهي أقرب إىل اإلسالم من الوثنية.
 -2معرفة الرسول  بأخبار احلبشة من خالل حاضنته أم أيمن ريض اهلل
عنها ،فكان النبي  يسمع أخبار احلبشة من حاضنته التي تربى يف أكنافها،
ويسمع من هلجتهم ومن كالمهم ،وهذا يؤكد أن النبي  كان خبري ًا بطبائع
وأحوال الدول التي يف زمانه(.)4
فغادر أصحاب رسول اهلل  مكة يف رجب من السنة اخلامسة من
البعثة ،سنتني يف الس ،ثم ثالث سنوات يف العذاب واألهوال والشدائد،
فأذن هلم رسول اهلل  باهلجرة ،وكان ذلك عام ستمئة ومخسة عرش من

( )1انظر« :املصنف» لإلمام عبد الرزاق الصنعاين (.)322/7
( )4انظر« :السرية النّبوية ،عرض وقائع وُتليل أحداث» للصاليب (ص .)1١3 ،1١4
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امليالد (117م) ،وكانوا عرشة رجال ،وأربع نسوة ،وقيل :مخس نسوة(،)1
وتسللوا يف ظلمة الليل وخرجوا إىل البحر ويمموا إىل ميناء شعيبة ،وهو
أقرب إىل مكة من جدة ،وحاولت قريش أن تدركهم لرتدهم إىل مكة،
وخرجوا يف أثرهم حتى وصلوا البحر ،ولكن املسلمني كانوا قد أبحروا
متوجهني إىل احلبشة ،فقد قيض اهلل هلم سفينتني جتاريتني أبحرتا هبم إىل
احلبشة ،يف أمن وسالم( ،)4رغم أن املسافة من مكة إىل تلك البالد تصل إىل
ثمنمئة كيلو مرت ،وجزء كبري منها يف البحر ،بل أصعبها يف البحر ،فهي ليست
رحلة نزهة ،وخاص ًة يف تلك األيام التي مل تكن فيها السفن عىل املستوى
الذي هي عليه اليوم ،لكن اهلل جل وعال حفظ هذه القلة املؤمنة ،ووصلت
بفضله سبحانه إىل احلبشة.
وكان رئيسهم :ذو النورين عثمن بن عفان  ،واآلخرون هم :عبد
الرمحن بن عوف ،والزبري بن العوام ،وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة،
ومصعب بن عمري ،وأبو سلمة بن عبد األسد ،وعثمن بن مظعون ،وعامر
ابن ربيعة ،وسهيل بن وهب ،وأبو َسربة بن أيب ُرهم ،ومعهم من النساء:
رقية بنت النبي  زوجة عثمن  ،وسهلة بنت سهيل بن عمرو زوجة أيب

( )1انظر« :السرية النّبوية ،عرض وقائع وُتليل أحداث» للصاليب (ص .)1١2 ،1١3
( )4انظر« :الرحيق املختوم» (ص .)24
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حذيفة ،وأم سلمة بنت أيب أمية بن املغرية زوجة أيب سلمة قبل أن يموت
عنها ويتزوجها بعد ذلك رسول اهلل  ،وليىل بنت أيب حثمة زوجة عامر بن
ربيعة ،وأم كلثوم بنت سهل زوجة أيب سربة( .)1وهجرة النساء ليست باألمر
السهل.
واملتأمل يف األسمء ال جيد فيهم أحد ًا من املوايل والعبيد ،وإنم هم من
كبار قبائل قريش ،وهذا دليل عىل أن هجرهتم مل تكن فرار ًا من الفتنة فقط،
وإنم كانت لنرش الدعوة إىل اهلل تبارك وتعاىل ،واحتياط ًا هلذا الدين.
واهلجرة ٌ
دليل -أيض ًا  :-عىل إخالص املسلمني وتفانيهم يف متسكهم
بإسالمهم ودينهم ،حتى لو تركوا بالدهم وأوطاهنم فهم متمسكون بدينهم
بل ودعاة إليه ،تقول أم سلمة « :ملا نزلنا أرض احلبشة ،جاورنا هبا خري
جار ،النجايشَ ،أ ِمنا عىل ديننا ،وعبدنا اهلل ال ُنؤذى ،وال نسمع شيئ ًا
نكر ُهه»(.)4
َ
فمكثوا ثالثة أشهر ،وعادوا يف شوال ملا أسلم محزة  -عم النبي ،- 
وعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهم  ،فظنُّوا أن اإلسالم قد متكن يف مكة،
فعادوا من احلبشة ،وسنعود للحديث  -بإذن اهلل تبارك وتعاىل  -عن إسالم

( )1انظر« :سرية ابن هشام» (.)343 ،344/1
( )4رواه اإلمام أمحد يف «املسند» ( )1520وقال حمققو املسند ( :)412/3إسناده حسن.
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محزة بن عبد املطلب ،وعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهم ،وكم كان لذلك من
اآلثار العظيمة يف ِعز اإلسالم واملسلمني.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.
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اُلجرة الثانية إىل احلبشة
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،كنا قد
وقفنا يف حديثنا عن مواقف السرية املباركة وعربها وعظاهتا ،عند عودة
الصحابة الذين هاجروا اهلجرة األوىل إىل بالد احلبشة ،ملا سمعوا وظنوا أن
أهل مكة قد دخلوا يف اإلسالم ،فرجعوا ووجدوا أن األمر ليس كذلك،
ولعل من أسباب ذلك :إسالم عمر بن اخلطاب  ،ومحزة  عم النبي ،
فقد كان إسالمهم حدث ًا كبري ًا وعظي ًم.
فلم رجع أصحاب اهلجرة األوىل من احلبشة ،ووجدوا أن املرشكني ال
زالوا عىل شدهتم وغلظتهم مع املسلمني ،استأذنوا رسول اهلل  للهجرة مرة
أخرى فأذن هلم هبا( ،)1وهذا من حرصه  عىل الفئة املؤمنة من أصحابه
الكرام رضوان اهلل عليهم ،فقد خاف النبي  عليهم من العذاب ومن املذلة
ومن املهانة ومن الشدة التي كانوا يتعرضون هلا ،فإذن هلم النبي  باهلجرة
مر ًة أخرى إىل احلبشة ،وكانت هذه املرة أشق من املرة األوىل ،ألن املرشكني
متيقظني منتبهني ،ومع ذلك يس اهلل تعاىل أمر هجرة املسلمني ،وأحبط

( )1انظر« :السرية النبوية» البن كثري ( ،)1/4و«خمترص زاد املعاد» ملحمد بن عبد الوهاب (ص ،101
.)104
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خمططات املرشكني التي كانت تريد منعها ،فخرجوا ،ولكنهم يف هذه املرة
بلغوا ثالثة وثمنني رجالً ،وثمين عرشة امرأة (.)1
وخروج هذه الفئة املؤمنة من مكة إىل احلبشة ،فيه رسالة إىل أهل اجلزيرة
العربية :أن أهل قريش طغوا وبغوا ،وأجربوا أهلهم عىل اخلروج والفرار إىل
خارج اجلزيرة ،وقد تأثر العرب بذلك إجياب ًا جتاه النبي  وأصحابه؛ ألهنم كانوا
أهل كرم وشجاعة ومحية ونخوة ،فكيف ُيطرد األهل واألقارب إىل خارج
اجلزيرة ،وكان هذا مما سهل دخول بعضهم يف اإلسالم فيم بعد ،عندما استشعر
فداحة الظلم الواقع عىل هذه الفئة املؤمنة ،وثباهتم يف املقابل عىل دينهم.
وأراد أبو بكر  أن خيرج مهاجر ًا ،ولكنه يف الطريق التقى برجل من
قادة القبائل اسمه ابن الد ِغن َِة ،فقال له :أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر:
أخرجني قومي ،فأنا أريد أن أسيح يف األرض ،فأعبد ريب ،قال ابن الدغنة:
إن مثلك ال خيرج وال خيرج ،فإنك تكسب املعدوم ،وتصل الرحم ،وُتمل
الكل ،وتقري الضيف ،وتعني عىل نوائب احلق ،وأنا لك جار ،فارجع فاعبد
ربك ببالدك ،فارُتل ابن الدغنة ،فرجع مع أيب بكر ،فطاف يف أُشاف كفار
قريش ،فقال هلم :إن أبا بكر ال خيرج مثله وال خيرج ،أخترجون رج ً
ال يكسب
املعدوم ،ويصل الرحم ،وحيمل ال َكل ،ويقري الضيف ،ويعني عىل نوائب
( )1انظر« :عيون األثر» ( ،)137/1و«السرية احللبية» (.)255/1
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احلق ،فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة ،وآمنوا أبا بكر وقالوا البن الدغنة:
مر أبا بكر ،فليعبد ربه يف داره ،فليصل ،وليقرأ ما شاء ،وال يؤذينا بذلك ،وال
يستعلن به ،فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا ،قال ذلك ابن الدغنة أليب
بكر ،فطفق أبو بكر يعبد ربه يف داره ،وال يستعلن بالصالة ،وال القراءة يف
غري داره ،ثم بدا أليب بكر ،فابتنى مسجد ًا بفناء داره وبرز ،فكان يصيل فيه،
ويقرأ القرآن ،فيتقصف عليه نساء املرشكني وأبناؤهم ،يعجبون وينظرون
إليه ،وكان أبو بكر رج ً
ال بكا ًء ،ال يملك دمعه حني يقرأ القرآن ،فأفزع ذلك
أُشاف قريش من املرشكني ،فأرسلوا إىل ابن الدغنة ،فقدم عليهم فقالوا له:
إنا كنا أجرنا أبا بكر عىل أن يعبد ربه يف داره ،وإنه جاوز ذلك ،فابتنى
مسجد ًا بفناء داره ،وأعلن الصالة والقراءة ،وقد خشينا أن يفتن أبناءنا
ونساءنا ،فأته ،فإن أحب أن يقترص عىل أن يعبد ربه يف داره فعل ،وإن أبى إال
أن يعلن ذلك ،فسله أن يرد إليك ذمتك ،فإنا كرهنا أن نخفرك ،ولسنا مقرين
أليب بكر االستعالن ،قالت عائشة :فأتى ابن الدغنة أبا بكر ،فقال :قد
علمت الذي عقدت لك عليه ،فإما أن تقترص عىل ذلك ،وإما أن ترد إيل
رت يف رجل عقدت له ،قال
ذمتي ،فإين ال أحب أن تسمع العرب أين ُأخ ِف ُ
أبو بكر :إين أر ُّد إليك جوارك ،وأرىض بجوار اهلل(.)1
( )1انظر« :صحيح البخاري» (.)١2/3
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وخرج الصحابة رضوان اهلل عليهم يف هذه اهلجرة إىل احلبشة مر ًة
أخرى ،وغاظ املرشكني أن جيد املهاجرون مأمن ًا ألنفسهم ولدينهم ،فخططوا
لطردهم من احلبشة وردهم ملكة مر ًة أخرى ،فأرسلوا رجلني جلدين من
قريش إىل النجايش ،ومها عبد اهلل بن أيب ربيعة ،وعمرو بن العاص بن وائل،
ومجعوا هلم هدايا للنجايش ولبطارقته( ،)1مما يستطرف من متاع مكة ،وكان
من أعجب ما يأتيه منها األُد ُم( ،)4فجمعوا له ُأد َم ًا كثري ًا ،ومل يرتكوا من
بطارقته بِط ِريق ًا إال أهدوا له هدية ،قبل أن يكلم النجايش ،وقاال لكل بطريق
منهم :إنه قد َض َوى( )3إىل بلد امللك ِمنا غلمن سفهاء ،فارقوا دين قومهم ،ومل
يدخلوا يف دينكم ،وجاءوا بدين مبتدع ،ال نعرفه نحن وال أنتم ،وقد َب َع َثنا إىل
امللك فيهم أُشاف قومهم لريدهم إليهم ،فإذا كلمنا امللك فيهم ،فأشريوا
عليه بأن يسلمهم إلينا وال يكلمهم ،فإن قومهم أبرص هبم ،وأعلم بم عابوا
عليهم ،فقالوا هلم :نعم(.)2

( )1البطارقة :مجع بطريق ،وهو القائد أو احلاذق باحلرب.
( )4األُدم :اجللود ،وهو اسم مجع.
( )3ضوىَ :جلأ ولصق وأتى َلي ًال.
( )4أعطوا حاشية امللك واملقربني منه اهلدايا والرشا ،ليمهدوا للقاء النجايش ،التقوا أوالً بالبطارقة
وقدموا هلم اهلدايا ،وقدموا هلم أيض ًا احلجج التي يطرد هبا أولئك املسلمون ،وانظر إىل هذا الكيد يف
حماربة دين اهلل تعاىل ،وانظر إىل هذا البذل واإلنفاق لألموال من الكفار ملحاربة دين اهلل تعاىل ،هكذا
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ثم إهنم قدما هدايامها إىل النجايش فقبلها منهم ،ثم كلمه فقاال له :أهيا
امللك ،إنه قد ضوى إىل بلدك منا غلمن سفهاء ،فارقوا دين قومهم ،ومل
يدخلوا يف دينك ،وجاءوا بدين ابتدعوه ،ال نعرفه نحن وال أنت ،وقد بعثنا
إليك فيهم أُشاف قومهم من آبائهم وأعممهم وعشائرهم لرتدهم إليهم،
فهم أبرص هبم ،وأعلم بم عابوا عليهم وعاتبوهم فيه  -أسلوب كله دهاء
ومكر ،وفيه حماولة للتأثري عىل نفسية النجايش ،-وقالت بطارقته حوله:
َصدَ قا أهيا امللك ،قومهم أبرص هبم ،وأعلم بم عابوا عليهم فأسلمهم إليهم
فلريداهم إىل بالدهم وقومهم -وهكذا املنافقون دائ ًم وأبد ًا ،وهكذا دائ ًم
أصحاب املصالحُ ،يبدون الرأي الذي حيقق مصاحلهم ولو كان هو الباطل
بعينه  -فغضب النجايش ،ثم قال :ال واهلل ،ال أسلمهم إليهم ،وال ُي َكا ُد قوم
جاوروين ،ونزلوا بالدي ،واختاروين عىل من سواي ،حتى أدعوهم فأسأهلم
عم يقول هذان يف أمرهم ،فإن كانوا كم يقوالن أسلمتهم إليهم ،ورددهتم إىل
قومهم ،وإن كانوا عىل غري ذلك منعتهم منهم ،وأحسنت جوارهم ما
جاوروين.
ثم أرسل إىل أصحاب رسول اهلل  فدعاهم ،فلم جاءهم رسوله اجتمعوا،
ثم قال بعضهم لبعض :ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا :نقول واهلل ما
هو الكفر يف كل زمان ومكان ،يفعل املستحيل ليوقف دعوة اهلل تبارك وتعاىل.
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علمنا ،وما أمرنا به نبينا  كائن ًا يف ذلك ما هو كائن .فلم جاءوا ،وقد دعا
النجايش أساقفته( ،)1فنرشوا مصاحفهم حوله ،سأهلم فقال هلم :ما هذا الدين
الذي قد فارقتم فيه قومكم ،ومل تدخلوا به يف ديني ،وال يف دين أحد من هذه
امللل؟ فكان الذي كلمه جعفر بن أيب طالب  ، فقال له :أهيا امللك ،كنا قوم ًا
أهل جاهلية ،نعبد األصنام ،ونأكل امليتة ،ونأيت الفواحش ،ونقطع األرحام،
ونِسء اجلوار ،ويأكل القوي منا الضعيف ،فكنا عىل ذلك ،حتى بعث اهلل إلينا
رسوالً منا ،نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ،فدعانا إىل اهلل لنوحده ونعبده،
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان ،وأمرنا بصدق
احلديث ،وأداء األمانة ،وصلة الرحم ،وحسن اجلوار ،والكف عن املحارم
والدماء ،وهنانا عن الفواحش ،وقول الزور ،وأكل مال اليتيم ،وقذف
املحصنات ،وأمرنا أن نعبد اهلل وحده ال نرشك به شيئ ًا ،وأمرنا بالصالة والزكاة
والصيام -قالت :فعدد عليه أمور اإلسالم -فصدقناه وآمنا به ،واتبعناه عىل ما
جاء به من اهلل ،فعبدنا اهلل وحده ،فلم نرشك به شيئ ًا ،وحرمنا ما حرم علينا،
وأحللنا ما أحل لنا ،فعدا علينا قومنا ،فعذبونا ،وفتنونا عن ديننا ،لريدونا إىل عبادة
األوثان من عبادة اهلل تعاىل ،وأن نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث ،فلم قهرونا
وظلمونا وضيقوا علينا ،وحالوا بيننا وبني ديننا ،خرجنا إىل بالدك ،واخرتناك
قيمون هلم دينهم ،واحدهم َأس ُقف ،وقد ُيقال بتَشديد ال َفاء.
( )1األساقفة :علمء النصارى الذين ُي ُ
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عىل من سواك ،ورغبنا يف جوارك ،ورجونا أن ال ُنظلم عندك أهيا امللك( .)1فقال
له النجايش :هل معك مما جاء به عن اهلل من يشء؟ فقال له جعفر :نعم ،فقال له
النجايش :فاقرأه عيل ،قالت :فقرأ عليه صدر ًا من :ﮋﭑﮊ( ،)4فبكى
النجايش حتى اخضلت حليته ،وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم ،حني
سمعوا ما تال عليهم( ،)3ثم قال هلم النجايش :إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج
من مشكاة واحدة ،انطلقا ،فال واهلل ال أسلمهم إليكم ،فلم خرجا من عنده ،قال
عمرو بن العاص :واهلل آلتينه غد ًا عنهم بم أستأصل به خرضاءهم( ،)2فقال له
عبد اهلل بن أيب ربيعة :ال تفعل ،فإن هلم أرحام ًا ،وإن كانوا قد خالفونا ،قال :واهلل
ألخربنه أهنم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد .قالت :ثم غدا عليه من الغد فقال
( )1وانظر إىل هذا األدب يف خماطبتهم للنجايش ،رغم أنه ال يزال عىل نرصانيته وكفره وقت هذا
اخلطاب ،ومع هذا مل يتطالوا عليه ،ومل يشتموه أو يعريوه بعقيدته املحرفة الباطلة ،بل احرتموه
وخاطبوه بم يتناسب مع مكانته وملكه ،وهكذا املسلم حيرتم اآلخرين ،و ُينزل الناس منازهلم،
ويعطي كل ذي ٍ
حق حقه ،حتى غري املسلم.
( )4سورة مريم :آية .1
()3وفيهم قال اهلل تبارك وتعاىل :ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ املائدة.23 – 24 :
( )4خرضاءهم :شجرهتم التي منها تفرعوا.
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له :أهيا امللك ،إهنم يقولون يف عيسى بن مريم قوالً عظي ًم ،فأرسل إليهم فسلهم
عم يقولون فيه .قالت :فأرسل إليهم ليسأهلم عنه .قالت :ومل ينزل بنا مثلها قط.
فاجتمع القوم ،ثم قال بعضهم لبعض :ماذا تقولون يف عيسى بن مريم إذا سألكم
عنه؟ قالوا :نقول واهلل ما قال اهلل ،وما جاءنا به نبينا ،كائن ًا يف ذلك ما هو كائن.
قالت :فلم دخلوا عليه ،قال هلم :ماذا تقولون يف عيسى بن مريم؟ قالت :فقال
جعفر بن أيب طالب :نقول فيه الذي جاءنا به نبينا  ،هو عبد اهلل ورسوله
وروحه وكلمته ألقاها إىل مريم العذراء البتول .قالت :فرضب النجايش بيده إىل
األرض ،فأخذ منها عود ًا ،ثم قال :واهلل ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا
العود ،قالت :فتناخرت بطارقته حوله حني قال ما قال ،فقال :وإن نخرتم واهلل،
اذهبوا فأنتم شيوم بأريض -والشيوم :اآلمنون -من سبكم َغ ِرم ،من سبكم َغ ِرم،
ِ
ب أن يل َد َبر ًا ( )1من ذهب ،وأين آذيت رج ً
ال منكمُ ،ر ُّدوا
من سبكم َغ ِرم ،ما ُأح ُّ
عليهم هدايامها ،فال حاجة يل هبا ،فو اهلل ما أخذ اهلل مني الرشوة حني رد عيل
ملكي ،فآخذ الرشوة فيه ،وما أطاع الناس يف فأطيعهم فيه .فخرجا من عنده
مقبوحني مردود ًا عليهم ما جاءا به(.)4

( )1الدبر بلسان احلبشة :اجلبل .انظر « :السرية النبوية» البن هشام (.)332/1
( )4انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)332 -333/1
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والنجايش من املخرضمني( ،)1ألنه آمن بالنبي  ومل يلتق به ومل يره ،وقد
صىل عليه النبي  بعد موته صالة الغائب.
وبقوا معه يف احلبشة إىل أن هاجر النبي  من مكة إىل املدينة فخرجوا
مهاجرين من احلبشة إىل املدينة إال جعفر بن أيب طالب ،وقد تأخر إىل يوم
فتح خيرب  ،ريض اهلل عنهم وأرضاهم مجيع ًا.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.



(« )1املخرضمون» هم الذين آمنوا بالنبي  يف حياته ومل يلتقوا به ،ومن املخرضمني أيض ًا :األحنف بن
قيس ،وسعد بن إياس ،وأبو مسلم اخلوالين ،وحديث املخرضم من قبيل مرسل التابعي.
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حصار ِّ
الش ْعب
أما بعد ،فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،كان
احلديث توقف بنا يف مواقف وعرب من سرية النبي  ،عند هجرة الصحابة
الثانية إىل احلبشة ،وكيف أن اهلل تبارك وتعاىل سخر هلم النجايش  الذي أسلم
وآواهم ونرصهم ،فكان هذا اإليواء والنرص سبب ًا يف زيادة احلسد واحلقد يف
ً
ملجأ يف احلبشة،
نفوس مرشكي مكة ،فلم رأت قريش أن ألصحاب النبي 
وحاولت ردهم من احلبشة ومل تستطع ،ورأت إسالم عمر بن اخلطاب ،ومحزة
ابن عبد املطلب ،وإقبال الكثريين بعد ذلك عىل الدخول يف اإلسالم ،عند ذلك
عزموا عىل قتل النبي  جهار ًا هنار ًا ،فلم امتنع منهم أبو طالب ورفض أن
يسلمهم رسول اهلل  ليقتلوه ،تعاقد عند ذلك املرشكون وتعاهدوا عىل
املقاطعة الكاملة لكل من يؤوي وينرص حممد ًا  ،فأمر أبو طالب أبناءه وأقاربه
أن يدخلوا يف ِشعبه ،وحيموا رسول اهلل  من أن متتد إليه يد املرشكني الظاملني،
رغم كفر بعضهم ،ولكنهم نارصوا رسول اهلل  محي ًة ً
وأنفة ،ودخل يف الشعب
أيض ًا :الذين آمنوا من غري بني هاشم وبني عبد املطلب ،وكتب املرشكون
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بذلك كتاب ًا :أال يزوجوهم ،وال يبيعوا وال يشرتوا منهم ،وال خيالطوهم ،وال
يدخلوا بيوهتم ،وال تأخذهم رأف ًة فيهم وال رمحة).(1
عقد خبيث لئيم ككل العقود واملواثيق اخلبيثة التي بنيت عىل املؤامرات
واملكائد ،وما أكثر تلك املكائد التي ُتاك ضد املسلمني يف كل زمان ومكان،
واضح يف هذا العقد
وال حوال وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،واخلبث واملكر
ٌ
وتلك الصحيفة ،فهم ال يسمحون بالتزاوج بينهم وبني أحد من أهل النبي 
الذين نارصوه وال من املؤمنني به ،ألن الزواج مدعاة إىل األلفة والتقارب
والرمحة ،فمنعوا التزاوج حتى ال حيصل ذلك ،كم منعوا البيع والرشاء هلم
ومنهم ،وهذا حصار اقتصادي ،حتى يستسلموا ويرضخوا ويسلموا رسول اهلل
ً
طواعية ،وال يدخلوا عليهم وال جيالسوهم حتى ال يتأثروا بحاهلم ،وال

يقتنعوا بأفكارهم ،مؤامرة حمكمة.
فلبث النبي  يف هذا الشعب ثالث سنني ،حصار شديد ،أنفق النبي 
فيه ماله ،وأنفقت خدجية ريض اهلل عنها ماهلا ،وأنفق أبو بكر ماله ،وأنفق
الصحابة أمواهلم حتى نفذت أمواهلم ،واضطروا إىل أكل أوراق الشجر،
وكان بعض املرشكني -ممن فيهم الشهامة والرجولة -يأيت باإلبل حمملة

( )1انظر« :سرية ابن إسحاق» (ص .)17١
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باألرزاق ،ثم يرضهبا فتدخل بدون قائد إىل داخل الشعب حتى ُيقدم هلم ما
يستطيع من غوث ونجدة.
هذا احلصار الشديد جاء يف قمة االبتالءات التي مرت عىل املسلمني وعىل
أصحاب النبي  يف مكة رضوان اهلل تعاىل عليهم ،واحلصار يعترب خطة شيطانية
قديمة حديثة ،فال يزال أعداء اإلسالم إىل اليوم يستعملونه ضد املسلمني،
فيحارصون دوالً بأكملها ،جيوعون شعوهبا ،ويمنعون عنهم مقومات احلياة من
غذاء ودواء وطاقة وغريها من رضوريات احلياة ،وال يسمحون إال بالنذر
اليسري ،تركيع ًا لتلك الدول لتتبع سياساهتم ،وتعرض عن دينها وُشيعة رهبا.
وكان الوليد بن املغرية لشدة كراهته لإلسالم ،يقول للمرشكني :من
رأيتموه – يعني من أتباع النبي  وأنصاره -عند طعام يشرتيه فزيدوا عليه،
وحولوا بينهم وبينه ،ومن مل يكن عنده نقد فليشرت وعيل النقد ،ففعلوا ذلك
ثالث سنني ،حتى بلغ القوم اجلهد الشديد ،وحتى سمعوا أصوات صبياهنم
يتضاغون من وراء الشعب ،وكان املرشكون يكرهون ما فيه بنو هاشم من
البالء ،حتى كره عامة قريش ما أصاب بني هاشم ،وأظهروا كراهيتهم لتلك
الصحيفة الظاملة ،وكان أبو طالب خياف أن يغتالوا رسول اهلل  ،فكان
رسول اهلل  إذا أخذ مضجعه أو رقد بعثه أبو طالب عن فراشه ،وجعله بينه
وبني بنيه خشية أن يقتلوه؛ وتصبح قريش فيسمعوا من الليل أصوات صبيان
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بني هاشم الذين يف الشعب يتضاغون من اجلوع ،فإذا أصبحوا جلسوا عند
الكعبة فيسأل بعضهم بعض ًا ،فيقول الرجل لصاحبه :كيف بات أهلك
البارحة؟ فيقول :بخري ،فيقول :لكن إخوانكم هؤالء الذين يف الشعب بات
صبياهنم يتضاغون من اجلوع حتى أصبحوا ،فمنهم من يعجبه ما يلقى حممد
 ورهطه ،ومنهم من يكره ذلك).(1
وممن كره ذلك ،وكان يساعد النبي  ومن معه يف الشعب :هشام بن
عمرو بن ربيعة بن احلارث؛ فكان يأيت بالبعري حمم ً
ال بالطعام -وبنو هاشم
وبنو املطلب يف الشعب لي ً
ال -حتى إذا أقبل به إىل مدخل الشعب ،خلع
خطامه من رأسه ،ثم رضب عىل جنبه ،فيدخل الشعب عليهم ،ثم يأيت به قد
أوقره َبز ًا أو ُبر ًا ،فيفعل به مثل ذلك).(2
وخرج حكيم بن حزام يوم ًا ومعه إنسان حيمل طعام ًا إىل عمته خدجية،
زوجة رسول اهلل  ،وهي معه يف الشعب ،إذ لقيه أبو جهل فقال :تذهب
بالطعام إىل بني هاشم ،واهلل ال تربح أنت وطعامك حتى أفضحك عند
قريش ،فقال له أبو البخرتي بن هاشم :متنعه أن يرسل إىل عمته بطعام كان
هلا عنده ،فأبى أبو جهل أن يدعه ،فقام إليه أبو البخرتي بساق بعري فشجه

( )1انظر« :سرية ابن إسحاق» (ص .)110
( )4انظر« :سرية ابن هشام» (. )357 ،352/1
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ووطئه وطئ ًا شديد ًا ،ومحزة بن عبد املطلب قريب ًا يرى ذلك ،وهم يكرهون
أن يبلغ ذلك رسول اهلل  وأصحابه فيشمتوا هبم).(1
وهكذا يف كل زمان ومكان ،لن تُعدَ م ُشيف ًا وشه ًم حتى ولو كان كافر ًا،
فليس كل الكفار أعداء لنا ،وإنم منهم العدو الكاره لديننا املحارب لنا،
ومنهم املسامل الذي ال حياربنا وال يعادينا ،فمثل هذا ال ينبغي لنا أن نعاديه،
بل نربه ونقسط إليه كم أمرنا بذلك ربنا ،فعىل املسلم أن يكون عاق ً
ال منصف ًا
يف تعامالته حتى مع الكفار ،وعليه أن يكسب أصدقاء من غري املسلمني،
وال يستعدي كل الناس عليه ،فإن اجلاهل من يتخذ كل الناس أعداء،
والعاقل من يكون له حتى من غري املسلمني أصدقاء عقالء حكمء قد
ينفعونه وقت الشدة والضيق ،وهكذا كان النبي  يعامل الناس ويتعامل
معهم هبذه احلكمة ،وهبذا األسلوب عليه الصالة والسالم ،بل لعل يف ذلك
أيض ًَا :اخرتاق لصفوف غري املسلمني ،فنكسب دعوهتم ،ويمكننا التأثري
فيهم من خالل االختالط هبم ،ورؤيتهم ألخالقنا وتعامالتنا ،مما يساهم يف
انتشار اإلسالم بإذن اهلل تبارك وتعاىل ،أما إذا اعتزلنا غري املسلمني اعتزاالً
كام ً
ال ،فمن يدعوهم ،ومن يرهيم أخالق أهل اإلسالم وحماسن دين
اإلسالم.
( )1انظر« :سرية ابن إسحاق» (ص .)111
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وبعد مرور هذه السنوات الثالث العجاف ،والصحابة صابرون طائعون
للنبي  ،ألنه أمرهم بالصرب وعدم القتال ،وإال فإن عمر بن اخلطاب كان
موجود ًا ،ومحزة كان موجود ًا ،وغريمها من كبار الصحابة الذين ال يرضون
هبذا الظلم ،ولكنهم صربوا امتثاالً ألمر النبي .
ثم إن هشام بن عمرو بن ربيعة – الذي ذكرت شهامته ومساعدته
للمسلمني قبل قليل -سعى يف نقض تلك الصحيفة اجلائرة ،فمشى إىل
زهري ابن أيب أمية بن املغرية ،فقال :يا زهري ،أقد رضيت أن تأكل الطعام،
وتلبس الثياب ،وتنكح النساء ،وأخوالك حيث قد علمت ،ال يباعون وال
يبتاع منهم ،وال ينكحون وال ينكح إليهم؟ أما إين أحلف باهلل أن لو كانوا
أخوال أيب احلكم بن هشام ،ثم دعوته إىل مثل ما دعاك إليه منهم ،ما
أجابك إليه أبد ًا ،قال :وحيك يا هشام! فمذا أصنع؟ إنم أنا رجل واحد،
ٌ
رجل آخر لقمت يف نقضها حتى أنقضها ،قال :قد
واهلل لو كان معي
وجدت رجال قال :فمن هو؟ قال :أنا ،قال له زهري :أبغنا رج ً
ال ثالث ًا،
فذهب إىل املطعم بن عدي ،فقال له :يا مطعم ،أقد رضيت أن هيلك بطنان
من بني عبد مناف ،وأنت شاهد عىل ذلك ،موافق لقريش فيه! أما واهلل لئن
أمكنتموهم من هذه لتجدهنم إليها منكم رساع ًا ،قال :وحيك! فمذا أصنع؟
إنم أنا رجل واحد ،قال :قد وجدت ثاني ًا ،قال :من هو؟ قال :أنا ،قال:
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أبغنا ثالث ًا ،قال :قد فعلت ،قال :من هو؟ قال :زهري بن أيب أمية ،قال :أبغنا
رابع ًا ،فذهب إىل البخرتي بن هشام ،فقال له نحو ًا مما قال للمطعم بن
عدي ،فقال :وهل من أحد يعني عىل هذا؟ قال :نعم ،قال :من هو؟ قال:
زهري بن أيب أمية ،واملطعم ابن عدي ،وأنا معك ،قال :أبغنا خامس ًا ،فذهب
إىل زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد ،فكلمه ،وذكر له قرابتهم وحقهم،
فقال له :وهل عىل هذا األمر الذي تدعوين إليه من أحد؟ قال :نعم ،ثم
سمى له القوم.
حل ُجون) (1لي ً
ال بأعىل مكة ،فاجتمعوا هنالك ،فأمجعوا
فاتعدوا َخط َم ا َ
أمرهم وتعاهدوا عىل نقض الصحيفة ،وقال زهري :أنا أبدؤكم ،فأكون أول
من يتكلم ،فلم أصبحوا غدوا إىل أنديتهم ،وغدا زهري بن أيب أمية عليه حلة،
فطاف بالبيت سبع ًا ،ثم أقبل عىل الناس فقال :يا أهل مكة ،أنأكل الطعام
ونلبس الثياب ،وبنو هاشم هلكى ال ُيباع وال ُيبتاع منهم ،واهلل ال أقعد حتى
تشق هذه الصحيفة القاطعة الظاملة ،قال أبو جهل :وكان يف ناحية املسجد:
كذبت واهلل ال ُتشق ،قال زمعة بن األسود :أنت واهلل أكذب ،ما رضينا كتاهبا
حيث كتبت ،قال أبو البخرتي :صدق زمعة ،ال نرىض ما كتب فيها ،وال نقر
به ،قال املطعم بن عدي :صدقتم وكذب من قال غري ذلك ،نربأ إىل اهلل منها،
( )1احلجون :موضع بأعىل مكة .وخطمه :مقدمه.
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ومما ُكتِب فيها ،وقال هشام بن عمرو نحو ًا من ذلك .فقال أبو جهل :هذا أمر
قيض بليلُ ،تشوور فيه بغري هذا املكان ،وأبو طالب جالس يف ناحية املسجد،
فقام املطعم إىل الصحيفة ليشقها ،فوجد األرضة قد أكلتها ،إال «باسمك
اللهم»).(1
قال ابن هشام :وذكر بعض أهل العلم أن رسول اهلل  قال أليب طالب :يا
عم ،إن ريب اهلل قد سلط األرضة عىل صحيفة قريش ،فلم تدع فيها اس ًم هو هلل إال
أثبتته فيها ،ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان ،فقال :أربك أخربك هبذا؟
قال :نعم ،قال :فو اهلل ما يدخل عليك أحدٌ  ،ثم خرج إىل قريش ،فقال :يا
معرش قريش ،إن ابن أخي أخربين بكذا وكذا ،فه ُلم صحيفتكم ،فإن كان كم
قال ابن أخي ،فانتهوا عن قطيعتنا ،وانزلوا عم فيها ،وإن يكن كاذب ًا دفعت
إليكم ابن أخي ،فقال القوم :رضينا ،فتعاقدوا عىل ذلك ،ثم نظروا ،فإذا هي
كم قال رسول اهلل  ،فزادهم ذلك ُش ًا ،فعند ذلك صنع الرهط من قريش
يف نقض الصحيفة ما صنعوا).(2
و عند ذلك خرج املسلمون من حصارهم ،وكان ذلك نرص ًا هلم ،فهذا
احلصار مع ما فيه من األذى للمسلمني ،إال أنه كان نرص ًا وفتح ًا من جهة

( )1انظر« :سرية ابن هشام» ( ،)351 ،357/1و«الروض األنف» (.)412 ،415/3
( )4انظر« :سرية ابن هشام» ( ،)351/1و«دالئل النبوة» أليب نعيم األصبهاين (.)411/1
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أخرى ،فقد كان ا لناس يف جزيرة يتحدثون عن هذا الظلم ،ملاذا حيارص
هؤالء ،وكيف يصربون عىل اجلوع والعطش ،وملاذا يتحملون كل هذا
الظلم واإلقصاء واحلصار ،فال بد أهنم عىل احلق والصدق والعدل ،إذ لو مل
يكونوا كذلك ملا صربوا وُتملوا كل هذا الظلم والقطيعة والبغي لسنوات،
فكان هذا احلصار قو ًة للدعوة اإلسالمية ،وقو ًة لإلسالم ،وإذا باإلسالم
ينترش أكثر وأكثر بعد هذا احلصار ،ويدخل كل بيت بأمر اهلل تبارك وتعاىل،
وهذا من حكمة اهلل سبحانه وتعاىل يف مثل هذه الظروف الصعبة التي
تصيب املؤمنني واملسلمني.
واحلصار اشتمل عىل فائدة أخرى ،وهي تربية اجليل املؤمن عىل التعايل
عىل الدنيا ،والتعايل عىل املال ،والتعايل عىل املناصب ،والتعايل عىل
الشهوات ،هذا االبتالء واالختبار صفى تلك الفئة املؤمنة ،وارتقى هبا عن
متاع الدنيا الفاين إىل رحابة الدار اآلخرة ،فلم فتحوا مشارق األرض
ومغارهبا ،وعرضت هلم صنوف األموال من الذهب والفضة ،وعرضت
عليهم املناصب ،مالوا عنها ،ومل يتأثروا هبا ،ومل يغرتوا هبا ،بسبب ما تربوا
عليه يف تلك األيام العصيبة ،ويف تلك املواقف التي عرفتهم قيمة احلياة الدنيا
وحجمها احلقيقي ،فعرفوا أهنا وسيلة وليست غاية ،فكان هذا االمتحان
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واالبتالء تقوية وصقل وقوة للصف املؤمن الذي أعده اهلل لنرش اإلسالم يف
مشارق األرض ومغارهبا.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.
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يأس املرشكني وعنادهم جتاه رسول اهلل 
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،ال زال
احلديث متواص ً
ال عن سرية النبي املصطفى  ،وما فيها من العرب والعظات،
وكنا قد ُتدثنا يف لقاءات سابقة عن املفاوضات واملساومات -بعد التعذيب
والتهديد واإليذاء ،-واليوم نتحدث عم دهى املرشكني من أهل مكة حتى
فقدوا صواهبم وأخذوا هيرفون بم ال يعرفون ،ويتكلمون بكالم ال تقبله
العقول السليمة ،مما يدل عىل يأسهم وختبطهم.
ملا رأت قريش أن رسول اهلل  قد رفض ما عرضوه عليه من املساومات
والعروض التي ذكرناها يف خطب سابقة ،قالوا :يا حممد ،إن كنت غري قابل
منا ما عرضنا عليك ،فقد علمت أنه ليس أحدٌ أضيق منا بالد ًا ،وال أشد منا
عيش ًا ،فسل لنا ربك الذي بعثك فليسري عنا هذه اجلبال فقد ضيقت علينا،
ويبسط لنا بالدنا ،ويفجر فيها أهنار ًا كأهنار الشام والعراق ،وليبعث لنا من
مىض من آبائنا  -يعني :الذين ماتوا  -وليكن منهم قيص بن كالب ،فإنه كان
شيخ ًا صدوق ًا  -أفلم يكن حممدٌ  شيخ ًا صدوق ًا بإقرارهم مجيع ًا؟!-
فنسأهلم عم تقول أحق هو أم باطل؟ فإن صدقوك صدقناك .فقال رسول اهلل
« :ما هبذا بعثت ،فقد بلغتكم ما أرسلت به فإن تقبلوه مني فهو حظكم يف
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الدنيا واآلخرة ،وإن تردوه أصرب ألمر اهلل».قالوا :فإن مل تفعل هذا فسل ربك
أن يبعث لنا ملك ًا يصدقك ،واسأله أن جيعل لك جنان ًا وقصور ًا وكنوز ًا من
ذهب وفضة يغنيك هبا عم نراك ،فإنك تقوم باألسواق وتلتمس املعاش كم
نلتمسه( .)1فقال« :ما بعثت هبذا ولكن اهلل بعثني بشري ًا ونذير ًا» .قالوا :فأسقط
السمء كم زعمت أن ربك لو شاء فعل .فقال« :ذلك إىل اهلل إن شاء فعل
ذلك بكم فعله» .وقال قائل منهم :لن نؤمن لك حتى تأتينا باهلل واملالئكة
قبي ً
ال .فلم قالوا ذلك قام رسول اهلل  ، وقام معه عبد اهلل بن أيب أمية  -وهو
ابن عمته عاتكة بنت عبد املطلب  -فقال :يا حممد عرض عليك قومك ما
عرضوا عليك فلم تقبله منهم ،ثم سألوك ألنفسهم أمور ًا يعرفون هبا
منزلتك من اهلل تعاىل فلم تفعل ،ثم سألوك أن تعجل ما ختوفهم به من
العذاب فلم تفعل ،فو اهلل ال أؤمن لك أبد ًا حتى تتخذ إىل السمء ُسل ًم ترقى
فيها وأنا أنظر حتى تأتيها وتأيت بنسخة منشورة معك ونفر من املالئكة

( )1مع أن هذه آية وعربة أن اهلل  بعث نبي ًا برش ًا حتى يكون قدو ًة للناس ،وحتى يكون يف مقدور
الناس أن يقتدوا به وأن يتأسوا به ،فأما لو كان ملك ًا ،فمن هذا الذي يتأسى بملك أو يقتدي بملك
يف شؤونه وأمور حياته كلها ،فاهلل  جعله رسوالً برش ًا ،وجعله أمي ًا ،ويف ذلك عربة ،كم أنه مل
جيعله غني ًا ،ويف ذلك عربة أيض ًا :فاهلل تبارك وتعاىل مل جيعل الرسالة لصاحب املال ،فاملال عرض
زائل ،ومل يكن يف يو ٍم من األيام سبب السعادة احلقيقية ،وإنم هو وسيلة ال غاية ،وأما الغاية فهي
مرضات اهلل تبارك وتعاىل.
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يشهدون لك بم تقول ،وايم اهلل لو فعلت ذلك لظننت أن ال أصدقك.
فانرصف رسول اهلل  إىل أهله حزينا ملا رأى من مباعدهتم ،قال تعاىل:
ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﮊ(.)1
تعجيز ،واستهزاء وسخرية بالنبي .
وهذا الذي فعله املرشكون سف ٌه و
ٌ
وقال تعاىل :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊﮊ( ،)4أي :أن اهلل سبحانه أرسل برش ًا رسوالً للبرش ،ولو

( )1اإلرساء ،١3 - ١0 :وانظر« :تفسري البغوي» ( ،)130 ،14١/7وقوله تعاىل :ﮋمن األرضﮊ
يعني :أرض مكة ﮋينبوع ًاﮊ أي :عيون ًا.
( )4اإلرساء. ١7 - ١3 :
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أراد أن ينزل ملك ًا ألنزله عىل املالئكة ،ليكون قدو ًة هلم ،حتى يتمكن
اإلنسان أن يقتدي باإلنسان ،وامللك يقتدي بامللك.
ومن احلكمة يف عدم إجابة اهلل سبحانه وتعاىل هلم هلذه الطلبات:
أوالً :أهنم مل يسألوها مسرتشدين ،وإنم سألوها متعنتني مستهزئني ،ويف
ذلك يقول اهلل  :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﮊ(.)1
وثاني ًا :من سنة اهلل تبارك وتعاىل أنه إذا طلب قو ٌم ً
آية من اآليات فأجاهبم اهلل
هبذه اآلية فلم يؤمنوا ،أنه يستأصلهم ويفنيهم ،كم فعل بقوم عاد وثمود وقوم
خري هلم ،ألن اهلل سبحانه لو أجاهبم فلم يؤمنوا
فرعون ،فعدم إجابتهم ملا طلبوا ٌ
ألبادهم واستأصلهم كم أباد األمم التي كانت من قبلهم.
وملا أعيت احليل قريش ًا ومل جتد ما تدفع به دعوة احلق ،بعثت النرض بن
احلارث ،وعقبة بن أيب معيط ،إىل أحبار هيود باملدينة ،فقالوا هلم :سلوهم عن
حممد ،وصفوا هلم صفته ،وأخربوهم بقوله؛ فإهنم أهل الكتاب األول،
وعندهم ما ليس عندنا من علم األنبياء ،فخرجا حتى قدما املدينة ،فسألوا
أحبار هيود عن رسول اهلل  ،ووصفوا هلم أمره وبعض قوله ،وقاال :إنكم

( )1األنعام.111 :
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أهل التوراة ،وقد جئناكم لتخربونا عن صاحبنا هذا ،قال :فقالت هلم :سلوه
عن ثالث نأمركم هبن ،فإن أخربكم هبن فهو نبي مرسل ،وإن مل يفعل
متقول فروا فيه رأيكم :سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر األول ،ما كان
فالرجل ّ
من أمرهم؟ فإهنم قد كان هلم حديث عجيب ،وسلوه عن رجل طواف بلغ
مشارق األرض ومغارهبا ،ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ،ما هو؟ ،فإن
أخربكم بذلك فهو نبي فاتبعوه ،وإن مل خيربكم فإنه رجل متقول ،فاصنعوا يف
أمره ما بدا لكم.
فأقبل النرض وعقبة حتى قدما عىل قريش ،فقاال يا معـرش قريش ،قد
جئناكم بفصل ما بينكم وبني حممد ،قد أمرنا أحبار هيود أن نسأله عن أمور،
فأخربوهم هبا ،فجاءوا رسول اهلل  فقالوا :يا حممد ،أخربنا :فسألوه عم
أمروهم به ،فقال هلم رسول اهلل «:أخربكم غد ًا بام سألتم عنه» .ومل يستثن،
فانصـرفوا عنه ،ومكث رسول اهلل  مخس عرشة ليلة ،ال حيدث اهلل إليه يف
ذلك وحي ًا ،وال يأتيه جربيل -عليه السالم  ،-حتى أرجف أهل مكة وقالوا:
وعدنا حممد غد ًا ،واليوم مخس عرشة قد أصبحنا فيها ،ال خيربنا بيشء عم
سألناه عنه ،وحتى أحزن رسول اهلل ُ مك ُث الوحي عنه ،وشق عليه ما
يتكلم به أهل مكة ،ثم جاءه جربيل -عليه السالم  -من عند اهلل ،عز وجل،
بسورة الكهف ،وفيها معاتبته إياه عىل حزنه عليهم ،وخرب ما سألوه عنه من
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أمر الفتية والرجل الطواف ،وقول اهلل عز وجل :ﮋﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ(. )1
ويكشف أبو جهل عن وجهه القبيح ،وعن دافعه احلقيقي يف رفض
اإليمن بالنبي  ،وأنه احلسد والكرب ..فقد ذكر أهل السري :أن األخنس بن
ُشيق ،أتى أبا جهل ،فدخل عليه يف بيته ،وسأله عن النبي  ودعوته ،فقال
له أبو جهل :تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الرشف :أطعموا فأطعمنا ،ومحلوا
فحملنا ،وأعطوا فأعطينا ،حتى إذا جتاثينا عىل الركب ،و ُكنا كفريس رهان،
قالواِ :منا نبي يأتيه الوحي من السمء! فمتى ندرك هذه؟ واهلل ال نؤمن به أبد ًا
وال نصدقه ،قال :فقام عنه األخنس وتركه(.)4
وورد يف رواية أن األخنس التقى بأيب جهل ،فخال به وقال :يا أبا احلكم،
أخربين عن حممد :أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غريي
وغريك يسمع كالمنا .فقال أبو جهل :وحيك! واهلل إن حممد ًا لصادق ،وما
كذب حممد قط ،ولكن إذا ذهبت بنو قيص باللواء والسقاية واحلجاب

( )1اإلرساء ،27 :وانظر« :تفسري الطربي» ( ،)145/17و«تفسري ابن كثري» ( ،)131 /7و«سرية ابن
إسحاق» (ص .)404
( )4انظر« :تفسري ابن كثري» ( ،)474 ،471 /3و«سرية ابن إسحاق» (ص .)1١0
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والنبوة ،فمذا يكون لسائر قريش؟ .فذلك قوله :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﮊ( ،)1فآيات اهلل :حممد .)4( 
قال ابن إسحاق :فلم جاءهم رسول اهلل  بم عرفوا من احلق ،وعرفوا
صدقه فيم حدث ،وموقع نبوته فيم جاءهم به من علم الغيوب حني سألوه
عم سألوه عنه ،فحال احلسد بينهم وبني اتباعه وتصديقه ،فعتوا عىل اهلل
وتركوا أمره عيان ًا ،وجلوا فيم هم عليه من الكفر فقال قائلهم :ﮋﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ( ،)3أي :اجعلوه لعب ًا
وباطالً ،واختذوه هزو ًا ،أي :لعلكم تغلبون ،تغلبوه بذلك ،فإنكم إن
وافقتموه وناصفتموه غلبكم ،فلم قال ذلك بعضهم لبعض ،جعلوا إذا جهر
رسول اهلل  بالقرآن وهو يصيل يتفرقون عنه ويأبون أن يسمعوا له ،وكان
الرجل منهم إذا أراد أن يسمع من رسول اهلل  بعض ما يتلو من القرآن
وهو يصيل استرت واستمع دوهنم ،فرق ًا منهم ،فإن رأى أهنم عرفوا أنه يستمع
ذهب خشية أذاهم ومل يستمع(.)2

( )1األنعام.33 :
( )4انظر« :تفسري ابن كثري» (.)474 /3
( )3فصلت.41 :
( )2انظر« :سرية ابن إسحاق» (ص .)401
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فاإليمن بالنبي  عند أيب جهل وأمثاله ،تتحكم فيه العصبية اجلاهلية،
ٍ
زمان ومكان أن
والقبلية والزعامة املمقوتة ،ولذا ينبغي عىل املسلمني يف كل
يتخلصوا من تلك الزعامات واالنتمءات املختلفة ،وأال جيعلوا انتمئهم إال
لإلسالم ،فدين اهلل تبارك وتعاىل هو الذي جيمع القلوب ،ويؤلف بني
النفوس ،ويوحد الصفوف.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.
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عام احلزن
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،كنا قد
وقفنا يف احلديث عن سرية املصطفى  ،عند حصار الشعب ،وكيف أن
النبي  وأصحابه وبني هاشم ُحبِ ُسوا يف ذلك الشعب ثالث سنني حتى
أكلوا أوراق الشجر  ،حتى يس اهلل تبارك وتعاىل هلم اخلروج منه ،وشاءت
حكمة اهلل تبارك وتعاىل بعد هذا احلدث بستة أشهر ،أن يتوىف اهلل تبارك
وتعاىل عم النبي  أبا طالب ،وكأن املآيس واملحن واملصاعب تتواىل وتتتابع
عىل رسول اهلل  ،وكلم اشتدت املحن وزادت كلم قرب الفرج ،كمثل
ظالم الليل ،كلم اسود ظالم الليل كلم آذن بطلوع الفجر ،وقدي ًم قال
الشاعر:
قـــــد آذن ليلـــــك بـــــالبلج

اشـــــتدي أزمـــــة تنفرجـــــي

وملا حرضت أبا طالب الوفاة  -وأبو طالب كان حيوط النبي  وينصـره
رغم كفره وُشكه  -دخل عليه النبي  وعنده أبو جهل ،فقال« :أي َع رم،
قل :ال إله إال اهلل ،كلمة أحاج لك هبا عند اهلل» ،فقال أبو جهل وعبد اهلل بن
أيب أمية :يا أبا طالب ،ترغب عن ملة عبد املطلب ،فلم يزاال ُيكلمنه ،حتى
قال آخر يشء كلمهم به :عىل ملة عبد املطلب ،فقال النبي « :ألستغفرن
لك ،ما مل ُأ ْن َه عنك» فنزلت :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
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ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﮊ( ،)1ونزلت :ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓﮊ(.)4
وتأمل كيف كان قول أيب جهل ،وعبد اهلل بن أيب أمية ،سبب ًا يف موت أيب
طالب عىل الكفر ،ونأخذ من هذا أن اإلنسان عندما يكون أصدقاؤه
واملقربون منه من أمثال هؤالء الطواغيت ،ومن أمثال هؤالء املجرمني
الكفار ،فإنه ال يؤمن عليه أن يأخذوه إىل مستنقع الكفر والرشك ،فاملرء عىل
دين خليله.
وثبت عن أيب سعيد اخلدري  ،أنه سمع النبي  ،و ُذكِر عنده عمه،
فقال« :لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة ،فيجعل يف َض ْح َضاح من النار يب ُلغ
كعبيه ،يغّل منه دما ُغه»(.)3
وسبب ذلك هو موته عىل الكفر والرشك ،فرغم نرصته للنبي  ودفاعه
عنه ،إال أنه ُيعذب هبذا العذاب الشديد ،وهو عىل شدته أهون من غريه
بكثري ،فهو ال ُيعذب بدخول كامل جسده يف النار ،بل النار تبلغ كعبيه فقط،
ألجل شفاعة النبي .

( )1التوبة.113 :
( )4القصص ، 71 :واحلديث رواه البخاري (.)3222
( )3رواه البخاري ( ،)3227ومسلم (.)410
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وهذا يدلنا عىل خطورة الرشك ،وقد قال اهلل جل وعال :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﮊ ( ،)1ويف احلديث عن النبي  قال« :يقول اهلل عز وجل :من جاء
باحلسنة فله عرش أمثاُلا وأزيد ،ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر،
تقرب مني ذراع ًا تقربت منه
ومن تقرب مني شرب ًا تقربت منه ذراع ًا ،ومن َّ
باع ًا ،ومن أتاين يمـيش أتيته هرولة ،ومن لقيني ب ُقراب األرض خطيئة ال
يرشك يب شيئ ًا لقيته بمثلها مغفرة»(.)4
وبعد شهرين أو ثالثة توفيت أم املؤمنني خدجية بنت خويلد ريض اهلل
عنها وأرضاها ،وكانت وفاهتا يف رمضان ،ووفاة عمه أيب طالب يف رجب من
السنة العاُشة من النبوة ،لذلك ُسمي هذا العام بعام احلزن ،لتتابع األحداث
املؤملة والعنيفة والصعبة عىل رسول اهلل  ،فدفنها  يف احلجون ،وكان
عمرها مخس ًا وستني سنة ،وكان عمره عليه الصالة والسالم مخسني عام ًا،
ومكث وعاش معها مخس ًا وعرشين سنة ،مل يتزوج عليها ريض اهلل عنها
وأرضاها.

( )1النساء.22 :
( )4رواه مسلم (.)4125
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ومما ورد يف فضلها ،ما رواه أبو هريرة  قال :أتى جربيل النبي ،
فقال« :يا رسول اهلل ،هذه خدجية قد أتت معها إناء فيه إدام ،أو طعام ،أو
ُشاب ،فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من رهبا ومني ،وبرشها ببيت يف
اجلنة من قصب ،ال صخب فيه وال نصب»(.)1
وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت :كان النبي  إذا ذكر خدجية أثنى
عليها ،فأحسن الثناء ،قالتِ :
ت يوم ًا ،فقلت :ما أكثر ما تذكرها محراء
فغر ُ
الشدق ،قد أبدلك اهلل عز وجل هبا خري ًا منها ،قال« :ما أبدلني اهلل عز وجل
خري ًا منها ،قد آمنت يب إذ كفر يب الناس ،وصدقتني إذ كذبني الناس،
وواستني بامُلا إذ حرمني الناس ،ورزقني اهلل عز وجل ولدها إذ حرمني
أوالد النساء»(.)2
وفيت خدجية بنت خويلد ،وأبو طالب ،تتابعت عىل رسول اهلل
وبعد أن ُت ُ
 املصائب ،ونالت قريش من رسول اهلل  من األذى ما مل تكن تطمع به يف
حياهتم ،حتى اعرتضه سفيه من سفهاء قريش ،فنثر عىل رأسه الرتاب ،فدخل
رسول اهلل  بيته والرتاب عىل رأسه ،فقامت إليه إحدى بناته ،فجعلت

( )1رواه البخاري ( ،)3240ومسلم ( ،)4234و(صخب) هو الصوت املختلط املرتفع( .نصب) هو
املشقة والتعب.
( )4رواه أمحد يف املسند ( )42212وقال حمققو املسند ( :)371/21حديث صحيح.
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فإن
تغسل عنه الرتاب وهي تبكي ،ورسول اهلل  يقول هلا« :ال تبكي يا بنيةَّ ،
اهلل مانع أباك» يقوهلا عليه الصالة والسالم وكله أمل ،وكله ثقة يف نصـر اهلل
الذي ال يتخلف ،ويقول« :ما نالت مني قريش شيئ ًا أكرهه ،حتى مات أبو
طالب»(.)1
ويف شهر شوال سنة عرش من النبوة ،وبعد هذه الشدائد املتتابعة ،انطلق
النبي  إىل خارج مكة ،ليدعو إىل اهلل تبارك وتعاىل ،فلعله أن جيد جميب ًا،
فذهب إىل الطائف ماشي ًا عىل قدميه ذهاب ًا وعودة ،وكان لذلك حكمة،
وهي :أال يظن مرشكو مكة أنه يريد اهلجرة واخلروج فيمنعوه ،فخرج 
ٍ
قبيلة يف الطريق دعاهم إىل اإلسالم فلم جيبه
للطائف ،وكان كلم َمر عىل
أحد ،فلم انتهى رسول اهلل  إىل الطائف ،عمد إىل نفر من ثقيف ،وهم
يومئذ سادة ثقيف وأُشافهم ،وهم إخوة ثالثة :عبد ياليل بن عمرو بن
عمري ،ومسعود بن عمرو بن عمري ،وحبيب بن عمرو بن عمري ،وعند
أحدهم امرأة من قريش من بني مجح ،فجلس إليهم رسول اهلل  ،فدعاهم
إىل اهلل ،وكلمهم بم جاءهم له من نرصته عىل اإلسالم ،والقيام معه عىل من
خالفه من قومه ،فقال له أحدهم :هو يمرط( )4ثياب الكعبة إن كان اهلل

( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام ( ، )211/1و« السرية النبوية» البن كثري (.)143/4
( )4يمرطه :أي ينزعه ويرمي به.
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أرسلك ،وقال اآلخر :أما وجد اهلل أحد ًا يرسله غريك! ،وقال الثالث :واهلل
ال أكلمك أبد ًا ،لئن كنت رسوالً من اهلل كم تقول ،ألنت أعظم خطر ًا من أن
أرد عليك الكالم ،ولئن كنت تكذب عىل اهلل ،ما ينبغي يل أن أكلمك .فقام
رسول اهلل  من عندهم وقد يئس من ثقيف ،وقال هلم :إذا فعلتم ما فعلتم
فاكتموا عني ،وكره رسول اهلل  أن يبلغ قومه عنه ،فيثريهم ذلك وجيرئهم
عليه ،فلم يفعلوا ،وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم ،يسبونه ويصيحون به،
حتى اجتمع عليه الناس ،وأجلئوه إىل بستان لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة،
ومها فيه ،ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه ،فعمد إىل ظل شجرة
من عنب ،فجلس فيه ،وابنا ربيعة ينظران إليه ،ويريان ما لقي من سفهاء أهل
الطائف ،فلم اطمأن رسول اهلل  قال« :اللهم إليك أشكو ضعف قويت،
وقلة حيلتي ،وهواين عىل الناس ،يا أرحم الرامحني ،أنت رب املستضعفني،
وأنت ريب ،إىل من تكلني؟ إىل بعيد يتجهمني()1؟ أم إىل عدو م َّلكته أمري؟ إن
عّل غضب فال أبايل ،ولكن عافيتك هي أوسع يل ،أعوذ بنور
مل يكن بك َّ
وجهك الذي أرشقت له الظلامت ،وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن

( )1جتهمه :استقبله بوجه كريه.
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تنزل يب غضبك ،أو َّ
عّل سخطك ،لك العتبى حتى ترىض ،وال حول وال
حيل َّ
قوة إال بك»).(1
هكذا توجه إىل ربه تبارك وتعاىل ،وهكذا املؤمن عندما تشتد به املحن،
وتنزل به الباليا يلجأ إىل اهلل تبارك وتعاىل ربه وخالقه ،فهو النارص وهو
املعني سبحانه.
فلم رآه ابنا ربيعة ،عتبة وشيبة ،وما لقيُ ،تركت له رمحهم( ،)4فدعوا غالم ًا
هلم نرصاني ًا ،يقال له :عداس ،فقاال له :خذ ِقط َف ًا من هذا العنب ،فضعه يف هذا
الطبق ،ثم اذهب به إىل ذلك الرجل ،فقل له يأكل منه .ففعل عداس ،ثم أقبل به
حتى وضعه بني يدي رسول اهلل  ،ثم قال له :كل ،فلم وضع رسول اهلل  فيه
يده ،قال« :باسم اهلل» ،ثم أكل ،فنظر عداس يف وجهه ،ثم قال :واهلل إن هذا
الكالم ما يقوله أهل هذه البالد ،فقال له رسول اهلل « :ومن أهل أي البالد أنت
يا عداس ،وما دينك؟» قال :نرصاين ،وأنا رجل من أهل نِي َنوى ،فقال رسول اهلل
« :من قرية الرجل الصالح يونس بن متى» ،فقال له عداس :وما يدريك ما
يونس بن متى؟ فقال رسول اهلل « :ذاك أخي ،كان نبي ًا وأنا نبي» ،فأكب عداس

( )1رواه الطرباين يف «املعجم الكبري» ( ،)121وضعفه األلباين يف «سلسلة األحاديث الضعيفة»
( ، )4١33و«ضعيف اجلامع الصغري» (. )1124
( )4الرحم :الصلة والقرابة.
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عىل رسول اهلل ُ ي َقبل رأسه ويديه وقدميه ،فقال ابنا ربيعة أحدمها لصاحبه :أما
غالمك فقد أفسده عليك ،فلم جاءمها عداس ،قاال له :ويلك يا عداس! ما لك
ُت َقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال :يا سيدي ما يف األرض يشء خري من
هذا ،لقد أخربين بأمر ما يعلمه إال نبي ،قاال له :وحيك يا عداس ،ال يصـرفنك
عن دينك ،فإن دينك خري من دينه(.)1
وتأمل قول النبي  عندما أراد أن يأكل العنب« :بسم اهلل» ،ثم تأمل
كيف تأثر النرصاين عداس بسمعه لتلك الكلمة اليسرية ،وكيف أهنا حركته
للسؤال عن الرسول  وعن اإلسالم ،بل ورد أنه أسلم ،ونأخذ من هذا أن
املسلم ال يستهني بأي ترصف خيدم به دينه مهم صغر ،حتى ولو بمجرد
كلمة ،وكم أسلم من غري املسلمني عندما رأى املسلمني وهم يصلون! ،وكم
أسلم من غري املسلمني عندما رأى املسلمني يتوضؤون ،وكم أسلم من غري
املسلمني عندما يرون مشهد مكة املكرمة ،واملدينة املنورة ،وعندما يرون
الكعبة والناس يطوفون حوهلا ،أشياء ومواقف قد يراها البعض صغرية،
ولكن هلا أثر كبري يف نفوس الكثريين من غري املسلمني ،فال تبخل أهيا املسلم
أن تقف موقف ًا هلل تعاىل ربم يكون سبب ًا يف هداية شخص أو أكثر من غري
املسلمني ،ال تستحي أن تصيل يف بالد الكفار حيث ال يوجد كثري من
( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)241 - 21١/1

241

املسلمني ،وال تستحي أن تذكر اهلل تبارك وتعاىل وأن جتهر بذلك ،أو أن جتهر
بكلمة التوحيد (ال إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل) أمام الكفار ،ال ختجل وال
تستحي فلعل ذلك منك يكون سبب ًا يف هداية بعضهم إىل اهلل تعاىل ،ولنا يف
رسول اهلل  عربة وعظة ،فها هو يعلن إيمنه وتوحيده لربه يف كل مكان،
وجيهر بدعوته إىل اهلل تعاىل لكل أحد من الناس.
وبعدها غادر النبي  الطائف حزين ًا مهموم ًا من جراء ما أصابه من
سفهاء أهلها ،وهنا أذكر حديث عائشة ريض اهلل عنها وقد حدثت عن ذلك
املوقف فقالت لرسول اهلل  :هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم
ُأ ُحد؟ قال« :لقد لقيت من قومك ما لقيت ،وكان أشدَّ ما لقيت منهم يوم
العقبة ،إذ عرضت نفيس عىل ابن عبد يا ليل بن عبد كالل ،فلم جيبني إىل ما
أردت ،فانطلقت وأنا مهموم عىل وجهي ،فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب(،)1
فرفعت رأيس ،فإذا أنا بسحابة قد أظلتني ،فنظرت فإذا فيها جربيل ،فناداين
فقال :إن اهلل قد سمع قول قومك لك ،وما ردوا عليك ،وقد بعث إليك ملك
عّل ،ثم قال :يا حممد،
اجلبال لتأمره بام شئت فيهم ،فناداين ملك اجلبال فس َّلم َّ
إن اهلل قد سمع قول قومك لك ،وأنا ملك اجلبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرين

( )1اسم موضع بقرب مكة وأصل القرن كل جبل صغري منقطع من جبل كبري والثعالب مجع ثعلب
وهو احليوان املشهور ولعله سمي املوضع بذلك لكثرة الثعالب فيه.
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بأمرك ،فام شئت ،إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني ()1؟» فقال النبي « :بل
شيئا»(.)2
أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده ،ال يرشك به ً
وتأمل ذلك املوقف العصيب ،الرسول عليه الصالة والسالم أوذي ورضب
تعب
وردت عليه دعوته بكل صلف وكرب ،وهو عائد كله ٌ
باحلجارة واستُهزأ به ُ
وهم ،وامللك خيربه أنه طوع أمره ،لو أراد أن يطبق عىل املرشكني اجلبال ويفنيهم
ٌّ
لفعل ،ومع هذا مل يفعل  ألنه جاء رمح ًة للعاملني ،ما كان منه إال أن قال :ال،
لعل اهلل أن خيرج من أصالهبم من يشهد أن ال إله إال اهلل ويعبد اهلل وحده ال
ُشيك له ،وصرب النبي  حتى هدى اهلل تعاىل عىل يديه اآلالف من املرشكني،
وهكذا ينبغي للداعية أن يتعلم من النبي  الصرب ،فيصرب يف دعوته وال يتعجل،
فإن اهلداية بيد اهلل تبارك وتعاىل .
ثم سار عليه الصالة والسالم مكم ً
ال طريقه إىل مكة ،حتى وصل إىل
وادي نخلة( )3فنزل هبا عليه الصالة والسالم ،وقام من جوف الليل يصيل،
فمر به النفر من اجلن الذين ذكرهم اهلل تبارك وتعاىل ،وهم سبعة نفر من جن
( )1األخشبني :جبيل مكة؛ أيب قبيس ومقابله قعيقعانُ ،سميا بذلك لصالبتهم وغلظ حجارهتم ،يقال:
رجل أخشب إذا كان صلب العظام قليل اللحم.
( )4رواه البخاري ( ،)3431ومسلم (.)15١7
( )3نخلة :أحد واديني عىل ليلة من مكة ،يقال ألحدمها نخلة الشامية ،ولآلخر نخلة اليمنية .وهي
الزيمة اليوم.
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أهل نصيبني( ،)1فاستمعوا له ،فلم فرغ من صالته ولوا إىل قومهم منذرين ،قد
آمنوا وأجابوا إىل ما سمعوا ،فقص اهلل خربهم عىل نبيه  ، قال اهلل عز
وجل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮊ( ،)4وقال تبارك وتعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ ( ،)3إىل آخر القصة من خربهم يف هذه السورة(. )2
وانظر إىل اجلن وتأمل فعلهم ،سمعوا ،ثم آمنوا ،ثم انطلقوا إىل قومهم
دعاة إىل اهلل تعاىل ،وهكذا ينبغي عىل املسلم أن يكون داعي ًا إىل اهلل عز وجل،
قال سبحانه :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﮊ( ،)7وليس املسلم احلقيقي هو الذي يصىل

( )1نصيبني :قاعدة ديار ربيعة.
( )4األحقاف. 31 - 4١ :
( )3اجلن. 1 :
(« )2السرية النبوية» البن هشام (.)244 ،241/1
( )7آل عمران. 110 :
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ويصوم ويزكي وحيج فقط ،وإنم املسلم احلقيقي الذي يدعو إىل اهلل تعاىل،
ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر.
لقد كانت هاتان احلادثتان ،حادثة جربيل ومعه ملك اجلبال وعرضه
عىل النبي  أن يطبق جبال مكة عىل املرشكني ،وحادثة إيمن نفر من جن
نصيبني ،كانتا بمثابة شد أزر النبي  ،والتقوية من عزيمته ،وتثبيته عىل احلق
وسط هذه الباليا والصعاب التي متر به .
وملا أراد النبي  دخول مكة ،قال له زيد بن حارثة  :كيف تدخل
مكة وقد أخرجوك؟ فقال عليه الصالة والسالم« :يا زيد ،إن اهلل جاعل يل ملا
نارص دينه ومظهر نبيه»).(1
ترى فرج ًا وُمرج ًا ،وإن اهلل ٌ
ستتغري األيام ،وتتبدل األحوال ،ويأيت النرص بإذن اهلل ،تأمل ذلك النظر
البعيد لرسول اهلل  ،ال ينظر ُتت قدمه ،وال ينظر إىل املايض وإىل الوراء،
بل ينظر إىل احلارض ،وإىل املستقبل البعيد ،وهكذا ينبغي دائ ًم للمسلم
العاقل ،أن يكون ثاقب النظر ،وينظر إىل عواقب األمور.
كان النبي  مطمئن ًا غاية االطمئنان لنرص ربه وتأييده ،رفض أن
يستأصل املرشكني الذين ناصبوه العداء ،ورفض اقرتاح زيد بأن هياجر

( )1انظر« :إمتاع األسمع» للمقريزي ( ،)21/1و«سبل اهلدى والرشاد» ( ،)220/4و«السرية احللبية»
(. )705/1
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ويسيح يف األرض وال يدخل إىل مكة ،وأرص  عىل الدخول إىل مكة،
ولكنه دخلها يف جوار املطعم بن عدي ،واملطعم من الذين نقضوا الوثيقة
الظاملة اجلائرة يف حصار الشعب ،وكان من كبار رجاالت قريش ،ولكنه كان
عىل الرشك والكفر ،فطلب النبي  أن يدخل مكة يف جواره ومحايته،
فوافق ،وتسلح ودعا أبناءه وقرابته فتسلحوا ،ووقفوا عند أركان البيت،
وأعلن املطعم لقريش أنه قد اجار حممد ًا .تسخري من اهلل تبارك وتعاىل،
فدخل عليه الصالة والسالم إىل مكة ُتت السالح حممي ًا حمفوظ ًا ومعه زيد
ابن حارثة ،حتى انتهى إىل املسجد احلرام فقبل احلجر األسود ثم صىل هلل
ركعتني ثم عاد إىل بيته عليه الصالة والسالم(.)1
وهكذا دارت األيام واشتدت املحن عىل رسول اهلل  ،عند ذلك كانت
حادثة اإلرساء واملعراج التي نذكرها بإذن اهلل تبارك وتعاىل يف ٍ
مجعة قادمة.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.



( )1انظر« :السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية» (ص .)44١
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رحلة اإلرساء واملعراج
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،نواصل
حديثنا عن السرية املباركة العطرة ،وكنا قد توقفنا يف الكالم عند رحلة النبي
 إىل الطائف ،وما حصل له فيها عليه الصالة والسالم من اإليذاء
واالبتالء ،وما كان قبل ذلك يف عام احلزن عندما توفيت زوجته خدجية
وعمه الذي كان حيفظه ويعينه ،وكان ذلك بعد ثالث
ريض اهلل عنها،
ُّ
سنوات من احلصار يف الشعب ،فكانت سنوات عسرية وصعبة عىل احلبيب
املصطفى  ،فأراد اهلل  أن يكافئ حبيبه عليه الصالة والسالم ،وأن ُيثبت
قلبه وإيمنه ،وأن يكافئه عىل صربه ،وأن يكرم أمته عليه الصالة والسالم،
فكان اإلرساء واملعراج الذي سطره القرآن العظيم وأثبته بقوله تبارك
وتعاىل:

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ

سجل القرآن

هذه احلادثة العظيمة اجلليلة تكري ًم لرسول اهلل  ،وهكذا كل مؤمن وكل
مسل ٍم يصرب عىل بالء اهلل تبارك وتعاىل ،فإن اهلل  يكافئه عىل صربه
ويكرمه.
( )1اإلرساء.1 :

246

عن أنس بن مالك  قال :كان أبو ذر حيدث أن رسول اهلل  قال:
ِ
سقف بيتي وأنا بمكة ،فنزل جربيل  ،ف َف َر َج( )1صدري ،ثم غسله
« ُف ِر َج عن
بامء زمزم ،ثم جاء بِ َط ْست من ذهب ُممتلئ حكم ًة وإيامن ًا ،فأفرغه يف صدري،
ثم أطبقه»( ،)2فكانت هذه العملية هتيئة من اهلل تبارك وتعاىل للعوامل العظيمة
التي سيقدم عليها النبي . 
وروى البخاري ومسلم من حديث مالك بن صعصعة ريض اهلل عنهم،
قال :قال النبي « :وأتيت بدابة َ
أبيض ،دون البغل وفوق احلامرُ ،يقال له:
لت عليه ،ثم انطلقنا حتى
فح ِم ُ
الرباق ،يقع َخ ْط ُو ُه عند أقىص طرفه» رسعة هائلة « ُ
َُ
أتينا السامء الدنيا» ُع ِر َج به عليه الصالة والسالم من املسجد األقىص إىل
السموات ال ُعىل ،بني الكواكب وبني النجوم ،وبني آيات اهلل تبارك وتعاىل
«فاستفتح جربيل  ،فقيل :من هذا؟ قال :جربيل ،قيل :ومن معك؟ قال :حممد
 ،قيل :وقد ُب ِع َ
ث إليه؟ قال :نعم » وهذا يدل عىل أن أهل السمء ال يعلمون
عن أهل األرض إال بم علمهم اهلل تبارك وتعاىل «قال :ففتح لنا ،وقال :مرحب ًا به
ولنعم املجيء جاء ،قال :فأتينا عىل آدم  ،فس َّلمت عليه ،فقال :مرحب ًا بك من
ابن ونبي ،فأتينا السامء الثانية ،قيل :من هذا؟ قال :جربيل ،قيل :من معك؟ قال:

(( )1فرج) فتح فيه فتحة.
( )4رواه البخاري ( ،)32١ومسلم (. )113
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حممد ،قيلُ :أ ْر ِس َل إليه ،قال :نعم ،قيل :مرحب ًا به ،ولنعم املجيء جاء ،فأتيت عىل
عيسى ،وحييى فقاال :مرحب ًا بك من أخ ونبي ،فأتينا السامء الثالثة ،قيل :من هذا؟
قيل :جربيل ،قيل :من معك؟ قيل :حممد ،قيل :وقد ُأ ِ
رس َل إليه؟ قال :نعم ،قيل:
مرحب ًا به ،ولنعم املجيء جاء ،فأتيت عىل يوسف ،فس َّلمت عليه قال :مرحب ًا بك
من أخ ونبي ،فأتينا السامء الرابعة ،قيل :من هذا؟ قال :جربيل ،قيل :من معك؟
قيل :حممد ،قيل :وقد أرسل إليه؟ قيل :نعم ،قيل :مرحب ًا به ولنعم املجيء جاء،
فأتيت عىل إدريس ،فس َّلمت عليه ،فقال :مرحب ًا بك من أخ ونبي ،فأتينا السامء
اخلامسة ،قيل :من هذا؟ قال :جربيل ،قيل :ومن معك؟ قيل :حممد ،قيل :وقد
أرسل إليه؟ قيل :نعم ،قيل :مرحبا به ولنعم املجيء جاء ،فأتينا عىل هارون
فس َّلمت عليه ،فقال :مرحب ًا بك من أخ ونبي ،فأتينا عىل السامء السادسة ،قيل :من
هذا؟ قيل :جربيل ،قيل :من معك؟ قيل :حممد ،قيل :وقد ُأ ِ
رس َل إليه ،قيل :نعم،
قيل :مرحب ًا به ولنعم املجيء جاء ،فأتيت عىل موسى ،فس َّلمت عليه ،فقال:
مرحب ًا بك من أخ ونبي ،فلام جاوزت بكى ،فقيل :ما أبكاك؟ قال :يا رب هذا
الغالم الذي ُب ِع َ
ث بعدي يدخل اجلنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي» وليس
يف ذلك حسد ،وإنم كان ذلك ُحزن ًا عىل ُأمته التي كفرت وضاعت وضلت عن
هداية اهلل تعاىل ،ودليل حب النبي موسى -عليه السالم  -هلذه األمة ولنبيها ،
أنه هو الذي أمر نبينا حممد ًا  بالرجوع إىل ربه وسؤاله التخفيف يف الصلوات
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املفروضة ،قال« :فأتينا السامء السابعة ،قيل :من هذا؟ قيل :جربيل ،قيل :من
معك؟ قيل :حممد ،قيل :وقد أرسل إليه ،قيل :نعم ،قيل :مرحب ًا به ولنعم املجيء
جاء ،فأتيت عىل إبراهيم فسلمت عليه ،فقال :مرحب ًا بك من ابن ونبي ،فرفع يل
البيت املعمور ،فسألت جربيل ،فقال :هذا البيت املعمور يصّل فيه كل يوم
يت بإناءين
سبعون ألف ملك ،إذا خرجوا مل يعودوا إليه آخر ما عليهم ،ثم ُأتِ ُ
أحدمها مخر ،واآلخر لبن ،فعرضا عّل فاخرتت اللبن ،فقيل :أصبت أصاب اهلل
بك ،أمتك عىل الفطرة ،ورفعت يل سدرة املنتهى( ،)1فإذا نبقها( )4كأنه قالل هجر(،)3
وورقها كأنه آذان الفيول ،يف أصلها أربعة أهنار هنران باطنان ،وهنران ظاهران،
فسألت جربيل ،فقال :أما الباطنان ففي اجلنة ( ،)2وأما الظاهران :النيل والفرات(،)7
عّل مخسون صالة ،فأقبلت حتى جئت موسى ،فقال :ما صنعت؟
ثم ُف ِر َض ْ
ت َّ
(( )1سدرة املنتهى) السدرة واحدة السدر ،وهو نوع من الشجر ،وأضيفت إىل املنتهى ألن علم املالئكة
ينتهي إليها وال جياوزها  -وقيل غري ذلك -وهي يف السمء السابعة ،وقيل :أصلها يف السادسة
وأكثرها يف السابعة.
(( )4نبقها) أي :ثمرها.
(( )3قالل) جرار معروفة ومعلومة القدر عند املخاطبني ،وتقدر القلة بمئة لرت تقريب ًا .و(هجر) مدينة يف
اليمن.
( )2قيل :مها السلسبيل والكوثر.
( )7أخذ بعض العلمء من هذا :أهنا بشارة للنبي  بأن اإلسالم سينترش يف هذه البالد ،بالد هنر الفرات
وبال هنر النيل ،وأن أهلها سيكونون أنصار ًا لإلسالم واملسلمني.
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قلت :فرضت عّل مخسون صالة ،قال :أنا أعلم بالناس منك ،عاجلت بني
ُ
إرسائيل أشد املعاجلة ،وإن أمتك ال تطيق ،فارجع إىل ربك ،فسله ،فرجعت،
فج َع َل عرشين ،ثم مثله
فسألته ،فجعلها أربعني ،ثم مثله ،ثم ثالثني ،ثم مثله َ
فج َعل عرش ًا ،فأتيت موسى ،فقال :مثله ،فجعلها مخس ًا ،فأتيت موسى فقال :ما
صنعت؟ قلت :جعلها مخس ًا ،فقال مثله ،قلت :سلمت بخري ،فنودي إين قد
أمضيت فريضتي ،وخففت عن عبادي ،وأجزي احلسنة عرش ًا»(.)1
ويف رواية« :فرجعت إىل موسى ،فقال :بم أمرت؟ قلت :أمرت بخمس
صلوات كل يوم ،قال :إن أمتك ال تستطيع مخس صلوات كل يوم ،وإين قد
جربت الناس قبلك وعاجلت بني إرسائيل أشد املعاجلة ،فارجع إىل ربك فاسأله
التخفيف ألمتك ،قال :سألت ريب حتى استحييت ،ولكني أرىض وأسلم»(.)2
وفرض الصالة يف السموات العليا يدل عىل فضل الصالة وُشفها ،فهي
عظيمة القدر ،ولذا فرضت يف األعىل ،وهي فرج من اهلل تبارك وتعاىل ملا
أصاب الرسول  من اهلم والغم والبالء والتعب ،وهلذا كان يقول « : :يا
بالل أقم الصالة أرحنا هبا»( ،)3وصدق اهلل  إذ يقول :ﮋ ﮰ ﮱ

( )1رواه البخاري ( ،)3405ومسلم (.)112
( )4رواه البخاري (.)3225
( )3رواه أبو داود ( ،)2١27وصححه األلباين يف«صحيح اجلامع الصغري وزياداته» (.)4١21
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ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ) ،(1فالصالة فيها العون للمؤمن ،وفيها
فرج للمسلمني يف كل
اخلروج من اهلم والنكد والتعب والضيق ،الصالة ٌ
زمان ويف كل مكان بإذن اهلل تعاىل.
وعن جابر  قال :قال النبي « :مررت ليلة أرسي يب باملإل األعىل،
وجربيل ِ
كاحل ْل ِ
س البايل من خشية اهلل عز وجل»(.)4
ورأى رسول اهلل  يف ذلك املقام الرفيع جربيل  -عليه السالم  -عىل
هيئته وله ستمئة جناح(.)3
وعرج بالنبي  حتى وصل ملستوى يسمع فيه رصيف األقالم( )2وهي
تكتب يف اللوح املحفوظ ما قدره اهلل تبارك وتعاىل يف كونه وعىل عباده(.)7

( )1البقرة. 27 :
( )4رواه الطرباين يف«املعجم األوسط» ( ،)215١وصححه األلباين يف«صحيح اجلامع الصغري»
(.)7212
( )3رواه مسلم ( )152عن عبد اهلل بن مسعود .
(( )2رصيف األقالم) أي :صوهتا حني الكتابة ،أي :أسمع صوت ما تكتبه املالئكة من قضاء اهلل ووحيه
وتدبريه.
( )7رواه البخاري ( ،)32١ومسلم ( )113من حديث أيب ذر  يف قصة املعراج ،وفيه قال رسول اهلل
« : ثم عرج يب حتى ظهرت ملستوى أسمع فيه رصيف األقالم».
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رفع اهلل تبارك وتعاىل نبيه حممد ًا  مقامات ودرجات عالية ،وقربه
وأدناه وكرمه عليه الصالة والسالم.
وعن أيب ذر  ،قال :سألت رسول اهلل  : هل رأيت ربك؟ قال« :نور
أنى أراه») ،(1ويف رواية« :رأيت نور ًا»(.)4
ومن مجلة ما رآه النبي  :مالك خازن النار) ،(3رآه وهو ال يضحك،
رش وال بشاشة.
وليس يف وجهه بِ ٌ
ورأى النبي  قوم ًا هلم مشافر كمشافر اإلبل ،وقد ُوكل هبم من يأخذ
بمشارفهم ،ثم جيعل يف أفواههم صخر ًا من نار خيرج من أسافلهم ،وعندما
سأل جربيل عنهم ،قال له جربيل :هؤالء الذين يأكلون أموال اليتامى ظل ًم؛
إنم يأكلون يف بطوهنم نار ًا(.)2
ورأى النبي  قوم ًا بني أيدهيم حلم يف قدر نضيج ،وحلم آخر ين ٌء
خبيث ،فجعلوا يأكلون اخلبيث ويدعون النضيج الطيب .فقال« :يا جربيل،
من هؤالء؟» قال :الرجل من أمتك يقوم من عند امرأته حالالً ،فيأيت املرأة
( )1رواه مسلم (.)4١1
( )4رواه مسلم (.)4١4
( )3انظر « :صحيح البخاري» ( ، )343١و«صحيح مسلم » (. )117
( )2رواه ابن جرير يف«التفسري» ( ،)122 /2واآلجري يف«الرشيعة» ( )1045وضعفه األلباين يف
«سلسلة األحاديث الضعيفة» (.)727١
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اخلبيثة ،فيبيت معها حتى يصبح ،واملرأة تقوم من عند زوجها حالالً طيب ًا،
فتأيت الرجل اخلبيث فتبيت عنده حتى تصبح(.)1
ورأى عذاب الذين يغتابون الناس فإذا هلم أظافر من نحاس خيمشون هبا
وجوههم وصدورهم( ، )4والعياذ باهلل تبارك وتعاىل.
وعاد النبي  إىل مكة يف نفس الليلة بعدما رأى من آيات ربه الكربى
ودالئل قدرته العظمى ما رأى يف تلك الرحلة املباركة مما قوى به فؤاده وزاده
رسوخ ًا وثبات ًا.
فلم أصبح رسول اهلل  يف قومه وأخربهم بم أراه اهلل  من آياته
الكربى؛ اشتد تكذيبهم له ،واشتد أذاهم ورضاوهتم عليه ،ثم سألوه ُتدي ًا:
أن يصف هلم بيت املقدس -ألهنم عرفوا أنه ما ذهب إىل بيت املقدس قط
من قبل ،-فجاله اهلل تبارك وتعاىل له وكشفه أمام عينه ،فأخذ ينظر إليه حتى
ٍ
بكلمة
عاينه ،وطفق خيربهم عن أوصافه شيئ ًا فشيئ ًا ،وال يستطيعون أن يردوا

( )1رواه البزار ( ،)١712وقال اإلمام اهليثمي يف«جممع الزوائد» (« :)54/1( )437رواه البزار،
ورجاله موثقون ،إال أن الربيع بن أنس قال :عن أيب العالية أو غريه .فتابعيه جمهول».
َ
مررت
رسول اهلل  قال« :ملا ُع ِر َج يب
( )4رواه أبو داود( )2252و( )225١عن أنس بن مالك  أن
ُ
بقوم ُلم أ ْظ َفار من نُحاس َ ْ
دورهم ،فقلتَ :من هؤالء يا جربيل؟ قال:
خي ِم ُشون هبا
وجوههم ُ
َ
وص َ
هؤالء الذين يأكلون حلو َم الناس ،ويقعون يف أعراضهم» ،وصححه الشيخ عبد القادر األرنؤوط يف
ُتقيقه لـ«جامع األصول» (.)222/2( )1417
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واحدة ،ثم أخربهم عن قافلة هلم عائدة من الشام إىل مكة ،أخربهم عن
مكاهنا وعن بعض ما جرى مع أفرادها يف الطريق ،وأخربهم عن وقت
قدومها ،وأخربهم عن البعري التي تتقدمها ،وكان األمر كم قال وكم وصف
بكل دقة  ، لكن معظم الكافرين مل يزدهم ذلك إال نفور ًا وإعراض ًا وكفر ًا،
وملا قيل أليب بكر الصديق  :يا أبا بكر هذا صاحبك يزعم أنه ذهب الليلة
إىل املسجد األقىص وعاد إلينا يف ليلة واحدة ،ونحن نذهب إليها يف شهر
ونرجع يف شهر ،فقال أبو بكر الصديق  :واهلل لئن كان قاله لقد صدق ،فم
يعجبكم من ذلك! فو اهلل إنه ليخربين أن اخلرب ليأتيه من السمء إىل األرض يف
ساعة من ليل أو هنار فأصدقه ،فهذا أبعد مما تعجبون منه ،فسمه النبي 
بأيب بكر الصديق .)1(
هذه هي قصة اإلرساء واملعراج ،وقد كان فيها من التثبيت للنبي 
والتطمني له اليشء الكثري ،وفيها مكافئة لرسول اهلل  عىل صربه وثباته
رغم كل ما واجهته من حمن وابتالءات.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.



( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام ( ،)3١١/1و«السرية النبوية» البن كثري (.)١5/4
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دعوته  بني القبائل
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،فبعد أن
ُتدثنا عن اإلرساء واملعراج ،والتي جاءت بعد األيام العصيبة التي مرت عىل
الفئة املؤمنة وعىل رسول اهلل  يف مكة ،وبعد أن خرج عليه الصالة
والسالم إىل الطائف وعاد منها بعد أن آذوه ذلك اإليذاء ،فأكرمه اهلل تبارك
وتعاىل وهيأ له اإلرساء واملعراج ،وفرض عليه الصلوات اخلمس ،صلوات
ريب وسالمه عليه.
وهم الدعوة إىل اهلل تبارك وتعاىل يف
لقد عاد رسول اهلل  إىل مكة ُّ
قلبه ،وهو يسعى بكل جهده إليصال هذه الرسالة إىل الناس كافة ،وكان قد
اعتاد عليه الصالة والسالم أن يستغل املواسم -وخاص ًة موسم احلج -
فيلتقي بالوفود ،ويلتقي بالقبائل ،يدعوهم إىل اإلسالم ،فلم يئس من
مرشكي مكة ،ووجد أن الفئة املؤمنة الضعيفة يف مكة ال حول هلا وال قوة،
ومل تستطع أن تعينه عىل تبليغ دعوته ،عند ذلك كثف جهوده عليه الصالة
والسالم يف هذه املواسم ،يف موسم احلج ،وقبله يف سوق عكاظ ،وسوق ذي
املجاز ،واملجنة ،وغريها من األسواق ،فكان النبي  يغشاها ويدعو فيها إىل
اهلل تبارك وتعاىل ،وكان ذلك يف العام العاُش ويف العام احلادي عرش.
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وحيكي لنا ذلك ربيعة بن ِعب ٍ
اد الدؤيل  ،فيقول :رأيت رسول اهلل 
َ
بذي ا َمل َجاز يتبع الناس يف منازهلم ،يدعوهم إىل اهلل عز وجل وورا َءه ٌ
رجل
وهو يقول :يا أهيا الناس ال يغرنكم عن دينكم ودين آبائكم ،قلت :من
عمه أبو هلب(.)1
هذا؟ ،قالواُّ :
رص عيني بسوق ذي
ويف رواية عنه  قال :رأيت رسول اهلل َ ب َ َ
املجاز -وهي بعرفة ،قريبة من ِمنى -يقول« :يا أهيا الناس قولوا :ال إله إال
اهلل ،تفلحوا» ويدخل يف فجاجها ،والناس متقصفون عليه – يعني :يزدمحون
عليه  ،-فم رأيت أحد ًا يقول شيئ ًا ،وهو ال يسكت ،يقول« :أهيا الناس قولوا :ال
إله إال اهلل تفلحوا» إال أن وراءه رج ً
ال أحول ويضء الوجه ،ذا غديرتني ،يقول:
إنه صابئ ،كاذب ،فقلت :من هذا؟ قالوا :حممد بن عبد اهلل ،وهو يذكر النبوة،
قلت :من هذا الذي ُي َكذبه؟ قالوا :عمه أبو هلب ،قلت :إنك كنت يومئذ
صغري ًا ،قال :ال واهلل إين يومئذ ألعقل(.)4
وتأمل قوله « :يا أهيا الناس قولوا :ال إله إال اهلل ،تفلحوا» ،هكذا
كانت خطبته عليه الصالة والسالم ،ما كان يدعو إىل عصبية وال إىل جاهلية

( )1رواه البيهقي يف«السنن الكربى» ( ،)13/١( )15545وصححه األلباين يف«صحيح السرية
النبوية» (ص .)123
( )4رواه أمحد ( )207 ،202/47( )11043وقال حمققو املسند« :صحيح لغريه».
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وال إىل ضاللة وال إىل ظلم وال إىل فساد ،وإنم( :قولوا ال إله إال اهلل
تفلحوا).
قال ابن إسحاق :فكان رسول اهلل  عىل ذلك من أمره ،كلم اجتمع له
الناس باملوسم أتاهم يدعو القبائل إىل اهلل وإىل اإلسالم ،ويعرض عليهم
نفسه ،وما جاء به من اهلدى والرمحة ،وهو ال يسمع بقادم يقدم مكة من
العرب ،له اسم وُشف ،إال تعرض له فدعاه إىل اهلل ،وعرض عليه ما
عنده(.)1
وبعد دعوته  هلم يف املواسم جهار ًا هنار ًا أمام اجلميع ،كان يذهب إىل
زعمء القبائل يف منازهلم يف الليل ،حتى ال يعلم به أحد ،وال ُي َكذبه عمه
ويشغله ويشوش عليه وعىل املدعوين ،يذهب إليهم يف سكون الليل
فيستطيع أن يبلغ ويرشح ويقنع عليه الصالة والسالم ،وهو هبذا يقطع
الطريق عىل هؤالء الذين يعرتضون عليه ،فيتمكن من ُشح هذه الدعوة
وتبليغها ،وكان يذهب معه أعوانه من أصحابه الكرام ،أبو بكر الصديق،
وعيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهم ،وذلك حتى يرى زعمء القبائل أنه ليس
وحده ،وأن له من يؤمن به ومن يعاونه ،وكان أبو بكر علي ًم باألنساب
واألحساب ،فيدله عىل القبائل ورؤسائها ،ويعرف قوهتم ومقدرهتم،
(« )1السرية النبوية» البن هشام (.)247/1

257

وبذلك يتأكد عليه الصالة والسالم من قدرهتم عىل محايته حتى يبلغ رسالة
اهلل تبارك وتعاىل ،وكل ذلك مما يدل عىل ختطيطه عليه الصالة والسالم يف
دعوته ،ويدل عىل حكمته ودقته وترتيبه لألمور ،فلم يكن عليه الصالة
والسالم يسري من غري ترتيب وال تنظيم.
وممن دعاهم النبي  لإلسالم :بنو كلب ،فقد ذكر ابن إسحاق :أنه أتى
َكلب ًا يف منازهلم ،إىل بطن منهم يقال هلم :بنو عبد اهلل ،فدعاهم إىل اهلل وعرض
عليهم نفسه ،حتى إنه ليقول هلم :يا بني عبد اهلل ،إن اهلل عز وجل قد أحسن
اسم أبيكم ،فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم(.)1
وممن دعاهم الرسول  :بنو حنيفة ،فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه
رد ًا منهم – كم ذكر ذلك ابن إسحاق – (.)4
كم دعا الرسول  :بني عامر ،فقال له رجل منهم -يقال له :بيحرة بن
فراس :-واهلل ،لو أين أخذت هذا الفتى من قريش ،ألكلت به العرب  -نظر
إىل الدعوة نظرة مادية ،وفكر فيم جينيه يف الدنيا من نرصته للنبي  ،- ثم
قال :أرأيت إن نحن بايعناك عىل أمرك ،ثم أظهرك اهلل عىل من خالفك،
أيكون لنا األمر من بعدك؟ قال« :األمر إىل اهلل يضعه حيث يشاء» ،قال:

(« )1السرية النبوية» البن هشام (.)242/1
(« )4السرية النبوية» البن هشام (.)242/1
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فقال له :أفتهدف( )1نحورنا للعرب دونك ،فإذا أظهرك اهلل كان األمر لغرينا!
ال حاجة لنا بأمرك ،فأبوا عليه(.)4
كم دعا الرسول  :بني شيبان بن ثعلبة ،وفيهم مفروق بن عمرو،
وهانئ بن قبيصة ،واملثنى بن حارثة ،والنعمن بن ُشيك ،وعددهم يزيد عىل
األلف ،ولن تغلب ألف من قلة.
وسأل مفروق النبي  قائ ً
ال :إالم تدعو يا أخا قريش؟ فقال له النبي :
«أدعوكم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأين رسول اهلل ،وأن
تؤوين وتنرصوين حتى أؤ ردي عن اهلل الذي أمرين به ،فإن قريش ًا قد تظاهرت
عىل أمر اهللَّ ،
وكذبت رسوله ،واستغنت بالباطل عن احلق ،واهلل هو الغني
احلميد» .قال له :وإالم ما تدعو أيض ًا يا أخا قريش؟ فتال رسول اهلل  :ﮋﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﮊ إىل
قوله :ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ).(3
وبعد أن سمع بنو شيبان من النبي  أعجبهم كالمه ،وتأثروا به ،وكاد
اإلسالم أن يدخل إىل قلوهبم حتى قال قائلهم :وإين أرى هذا األمر الذين

( )1أي :تصري هدف ًا يرمى.
( )4انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)247 ،242/1
( )3األنعام.173 -171 :
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تدعونا إليه يا أخا قريش مما تكره ملوك فارس -وكانوا عىل حدود ملوك
فارس ،وكان بينهم وبني ملوك فارس مواثيق وعهود -فقالوا له :إن أحببت
أن نؤويك وننرصك مما ييل مياه العرب فعلنا  -يعني ننرصك يف مكان،
واعذرنا يف مكان آخر -فقال « :ما أسأتم الر َّد إذ أفصحتم بالصدق ،إنه ال
يقوم بدين اهلل إال من حاطه من مجيع جوانبه» ثم قال هلم « :أرأيتم إن
أظهر اهلل تبارك وتعاىل اإلسالم أتدخلون فيه» قالوا :نعم(.)1
وفع ً
ال كانوا ممن أسلموا ،بل كانوا ممن قادوا جيوش املسلمني لفتح بالد
فارس ،وقائدهم ذلك اليوم هو املثنى بن حارثة  ،الذي كان له فتح فارس
بعد أن كان قبل اإلسالم خائف ًا منهم ،وإذا به يقود جيوش املسلمني لفتح
تلك البالد.
ومل ييأس النبي  ،واستمر يغشى القبائل والبطون يف املواسم ،واملجامع،
واملنازل ،ويكلم أُشاف كل قوم ،ال يسأهلم مع ذلك شيئ ًا إال أن يؤوه ويمنعوه،
فلم يقبل أحد منهم ،وما يأيت أحد ًا من تلك القبائل إال قال :قوم الرجل أعلم به،
أترون أن رج ً
ال يصلحنا ،وقد أفسد قومه ،ولفظوه؟!(.)4
( )1انظر« :دالئل النبوة» أليب نعيم األصبهاين ( ، )424/1و«السرية النبوية» البن كثري (-111/4
 ، )150وقوله « : ما أسأتم الر َّد إذ أفصحتم بالصدق ،إنه ال يقوم بدين اهلل إال من حاطه من مجيع
جوانبه»  ،ضعفه األلباين يف «سلسلة األحاديث الضعيفة» (. )1275
( )4انظر« :السرية النبوية عىل ضوء القرآن والسنة» (.)231/1
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وملا أراد اهلل سبحانه إظهار دينه وإعزاز نبيه ،وإنجاز وعده له ،خرج
رسول اهلل  يف موسم احلج ،فعرض نفسه عىل قبائل العرب كم كان يصنع
يف كل موسم ،فبينم هو عند العقبة ساق اهلل نفر ًا من اخلزرج أراد اهلل هبم خري ًا،
فكانوا طالئع هذا النور الذي أبى اهلل إال أن يكون من املدينة ،فقال هلم« :من
نفر من اخلزرج ،قالِ « :أم ْن موايل اليهود؟» قالوا :نعم .قال:
أنتم؟» قالواٌ :
إيل ُأ َك ِّلمكم؟» قالوا :بىل ،فجلسوا إليه ،فدعاهم إىل اهلل وعرض
«أفال جتلسون َّ
عليهم اإلسالم ،وتال عليهم القرآن ،وكان من أسباب مسارعتهم إىل قبول
دعوة اإلسالم أن هيود كانوا يساكنوهنم يف املدينة ،وكانوا أهل كتاب وعلم،
وكانوا هم أهل ُشك ،وأصحاب أوثان ،وكانت تقع بني اليهود وبني األوس
واخلزرج وقائع وحروب ،وكانت الغلبة تكون للعرب ،فكان إذا وقع يشء
منها قالوا هلم« :إن نبي ًا مبعوث ًا اآلن قد قرب زمانه سنتبعه ونقتلكم معه قتل
ُ
رسول اهلل  أولئك النفر ،ودعاهم إىل اهلل هتامسوا وقال
عاد وإرم» فلم كلم
النبي الذي توعدكم به هيود ،فال يسبقنّكم
بعضهم لبعض :تعلمون واهلل أنه ّ
إليه .فأرسعوا إىل إجابته ،وقبلوا منه ما عرض عليهم من اإلسالم ،وقالوا
والرش ما بينهم ،وعسى أن
له :إنا تركنا قومنا وال قوم بينهم من العداوة
ّ
جيمعهم اهلل بك ،وسنقدم عليهم ،وندعوهم إىل اإلسالم ونعرض عليهم
أعز منك،
الذي أجبناك إليه من هذا الدين ،فإن جيمعهم اهلل عليك فال رجل ّ
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ثم انرصفوا راجعني إىل بالدهم بعد أن آمنوا وأسلموا ،وكانوا ستة نفر فيم
ذكر ابن إسحاق -وهم :أسعد بن زرارة من بني النجار ،وعوف بن
احلارث ،ورافع بن مالك بن العجالن الزرقي ،وقطبة بن عامر من بني
سلمة ،وعقبة بن عامر بن نايب ،وجابر بن عبد اهلل بن رياب  -وذكر موسى
ابن عقبة يف مغازيه أهنم كانوا ثمنية .-
صغار ،قلوهبم حية ،فآمنوا وأصبح اإليمن يتقد يف
شباب
وهؤالء الستة
ٌ
ٌ
قلوهبم ،وهكذا قام اإلسالم عىل الشباب منذ البداية ،عىل صدقهم وإيمهنم
وعزيمتهم وهكذا كل األديان ما قامت إال عىل الشباب ،فحري بنا أن
نحتفي بالشباب.
وملا قدم أولئك النفر إىل قومهم باملدينة ذكروا هلم أمر رسول اهلل ،
دار من دور األنصار حتى كان
ودعوهم إىل اإلسالم حتى فشا فيهم ،ومل تبق ٌ
فيها ذكر لرسول اهلل واإلسالم.
حتى إذا كان العام املقبل قدم عىل النبي  اثنا عرش رج ً
ال ،فأسلموا وبايعوا
رسول اهلل  ،منهم مخسة من الستة الذين أسلموا أوالً ،وهم :أسعد بن زرارة،
وعوف بن عفراء ،ورافع بن مالك ،وقطبة بن عامر السلمي ،وعقبة بن عامر
ابن نايب ،والسبعة الباقون هم :معاذ بن احلارث بن رفاعة ،وذكوان بن عبد
قيس البدري الزرقي ،وعبادة بن الصامت بن قيس ،وأبو عبد الرمحن يزيد
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ابن ثعلبة ،والعباس بن عبادة بن العجالن -وهؤالء العرشة من اخلزرج -وأبو
اهليثم مالك بن الت ّيهان -من بني عبد األشهل ،-وعويم بن ساعدة -ومها
أوسيان-؛ ريض اهلل عنهم مجيع ًا ،فلم عادوا إىل املدينة أظهروا اإلسالم ودعوا
إليه(.)1
(وملا ماتت خدجية بنت خويلد جاءت خولة بنت حكيم إىل رسول اهلل
 ، فقالت :يا رسول اهلل أال َت َزوج؟ قال :و َمن؟ قالت :إن شئت بِكر ًا وإن
شئت ثيب ًا ،فقال :و َمن البكر و َمن الثيب؟ فقالت :أما البكر :فابنة أحب
َ
خلق اهلل إليك :عائشة ،وأما الثيب :فسودة بنت زمعة ،قد آمنت بك،
واتبعتك)(.)4
وكان النبي  قد رأى رؤيا من اهلل تبارك وتعاىل يبرشه فيها بزواجه من
عائشة ريض اهلل عنها وأرضاها ،فتزوج النبي  عائشة الصديقة بنت
الصديق وهي بنت سبع سنني ( ،)3ودخل هبا باملدينة يف شوال يف السنة األوىل
من اهلجرة وعمرها تسع سنني ريض اهلل عنها وأرضاها ،وتزوج سودة بنت
زمعه وكانت ريض اهلل عنها وأرضاها ُتوطه وتعينه ،وهي أول من تزوجها
( )1انظر« :السرية النبوية عىل ضوء القرآن والسنة» (.)231 - 232/1
( )4رواه احلاكم يف «املستدرك» ( )121/4( )4502وقال احلاكم« :هذا حديث صحيح عىل ُشط
مسلم ،ومل خيرجاه» .ووافقه الذهبي.
( )3ورد هذا يف نفس احلديث السابق الذي رواه احلاكم وصححه.
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بعد وفاة خدجية ريض اهلل عنها وأرضاها وملا سكن يف املدينة كانت معه
سودة وعائشة ريض اهلل عنهم وأرضامها أمهات املؤمنني.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.
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بيعة العقبة األوىل
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،فبعد أن
النبي  لي ً
ال يف منى من أهل يثرب،
وقفنا مع الفئة القليلة التي َمر عليها ُّ
ودعاهم إىل اإلسالم فأسلموا،وبالرغم من قلة عددهم إال أن قلوهبم الصافية،
وقلب رسول اهلل  الصادق يف دعوهتم إىل اهلل تبارك وتعاىل؛ جعل األمر
ينطلق انطالق ًة مباركة ،وينترش انتشار ًا عظي ًم ،فعاد هؤالء الستة إىل املدينة
بيت يف
وأخذوا يدعون إىل اإلسالم وإىل القرآن يف بيوت يثرب ،فلم يبق ٌ
املدينة إال ويتكلم عن القرآن وعن حممد  وعن اإلسالم ،واألرض خصبة
ومهيأة لذلك ،وهكذا دائ ًم إذا أغلق باب يف وجهك فإن أبواب اهلل تبارك
وتعاىل مفتوحة ،فإذا أغلق يف وجه النبي  باب الدعوة من مرشكي مكة،
حيث مل يمكنوه من أن ينرش دعوة اإلسالم عىل الوجه األكمل ،سخر اهلل
تبارك وتعاىل أرض ًا أخرى خصبة انترش فيها هذا الدين ،فعاد هؤالء يف السنة
التي تليها – وهي السنة الثانية عرشة من البعثة النبوة  -عادوا يف احلج ومعهم
ال يف اخلطبة املاضية ،-وهذا أيض ًا ٌ
مثلهم( – )1وقد تقدم بيان ذلك تفصي ً
دليل
عىل أن املسلم داعية ،ال يعيش لنفسه فحسب ،بل يدعو إىل اهلل تعاىل ،وهذا ما

( )1انظر« :السرية النبوية عىل ضوء القرآن والسنة» (.)231 - 232/1
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فعله أولئك النفر الستة عندما عادوا إىل يثرب – بعد إسالمهم مباُشة -
ودعوا غريهم إىل اإلسالم ،فحصل هلم بإذن اهلل تعاىل ثواب عظيم بسبب من
أسلم عىل أيدهيم ،ومن أسلم بعد ذلك من أهل املدينة ،فعن أيب هريرة  أن
رسول اهلل  قال« :من دعا إىل هدى ،كان له من األجر مثل أجور من اتبعه،
ال ينقص ذلك من أجورهم شيئ ًا ،ومن دعا إىل ضاللة ،فعليه من اإلثم مثل
آثام من اتبعه ،ال ينقص ذلك من آثامهم شيئ ًا»
ولذلك ينبغي عىل املسلم دائ ًم أن جيتهد يف أن يكون داعي ًة إىل اهلل تبارك
وتعاىل بالتي هي أحسن ،وبالكلمة الطيبة ،وبقدر ما عنده من العلم ،وهذا
هو العمل الصالح املثمر الذي ينتقل منك إىل غريك ،وهو أعظم أجر ًا من
العمل القارص عليك من نوافل الصيام والصالة وتالوة القرآن؛ ألن النفع
املتعدي أعظم أجر ًا من النفع القارص.
يف موسم السنة الثانية عرشة من النبوة جاء مخسة من الستة الذين كانوا يف
العام الذي قبله  -وكان قد ختلف منهم جابر بن عبد اهلل  ،- وحرض معهم
سبعة آخرون وهم :معاذ بن احلارث ،وذكوان بن عبد القيس ،وعبادة بن
الصامت ،ويزيد بن ثعلبة ،والعباس بن عبادة ،وأبو اهليثم بن الت ّيهان ،وعويل

( )1رواه ابن ماجه ( ،)401وأمحد يف «املسند» ( ،)١110وقال حمققو «املسند» (« :)23/17إسناده
صحيح».
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ابن ساعدة  ،وهذا يدل عىل نجاح دعوة اإلسالم يف اخلروج عن القبيلة،
فالذين أسلموا يف السنة احلادية عرشة كانوا كلهم من اخلزرج ،ومل يعودوا
ويدعوا قومهم من اخلزرج فقط ،وكان بينهم وبني األوس عداوات وحروب
طويلة ،ولكن جاء اإلسالم وذوب هذه العداوات ،فدعوا أعداءهم إىل دين
اهلل تبارك وتعاىل ،فجاءوا معهم يف العام الذي بعده ،وهذا بداية النجاح يف
التوفيق بني هؤالء املختلفني ،ويف مجع كلمتهم ويف وحدة صفهم ،إذ ًا هؤالء
االثنا عرش صحابي ًا هم من بايع النبي  بيعة العقبة األوىل؛ فعن عبادة بن
الصامت  - وكان شهد بدر ًا وهو أحد النقباء ليلة العقبة  :-أن رسول اهلل
 قال  -وحوله مجاعة من أصحابه« :-بايعوين عىل أن ال ترشكوا باهلل شيئ ًا،
وال ترسقوا ،وال تزنوا ،وال تقتلوا أوالدكم ،وال تأتوا ببهتان تفرتونه بني
أيديكم وأرجلكم ،وال تعصوا يف معروف ،فمن وىف منكم فأجره عىل اهلل،
ومن أصاب من ذلك شيئ ًا فعوقب يف الدنيا فهو كفارة له ،ومن أصاب من
ذلك شيئ ًا ثم سرته اهلل فهو إىل اهلل ،إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه
عىل ذلك(.)1
فهذه بيعة عىل ترك املحرمات ،وعىل الطاعة هلل تبارك وتعاىل ولرسوله يف
األمور التي ُشعت يف ذلك الوقت ،فلم يكن هناك حدو ٌد وال عقوبات،
( )1رواه البخاري ( ،)12وانظر« :سرية ابن هشام» (.)233/1
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وإنم التزموا هذا االلتزام اليسري بالرشائع املوجودة آنذاك ،وهذا من التدرج
يف الترشيع ،فلم يأت اإلسالم دفعة واحدة بتكاليفه ،وإنم تدرج مع الناس
ألنه دين الفطرة ،ودين الرمحة ،وهكذا ينبغي عىل الداعية إىل اهلل تبارك
وتعاىل ،أن يتدرج مع التائب إىل اهلل  ،ومع املسلم اجلديد ،يتدرج معه شيئ ًا
فشيئ ًا حتى يدخل يف دين اهلل تبارك وتعاىل عن قناعة وعن حمبة بإذن اهلل .
وهذه البيعة ُت َسمى بيعة النساء ،ملا جاء أنه  بايع النساء هذه البيعة،
وألنه ليس فيها جهاد وال قتال.
وقد أرسل النبي  مع هؤالء االثني عرش سفري ًا منه إىل املدينة ،وهو
مصعب بن عمري  ،وهو شاب حافظ لكتاب اهلل  ،إضاف ًة إىل حسن
خلقه وأدبه ومعرفته لكيفية التعامل مع الناس ،وهذه أخالق الداعية،
فينبغي أن يكون الداعية إىل اهلل  متصف ًا هبذه الصفات حتى يستطيع أن
ُي َبلغ رسالة اهلل تبارك وتعاىل ،فال يكون الداعية فظ ًا وال غليظ ًا وال يسء
اخللق وال متكرب ًا متعالي ًا عىل الناس ،فإنه لو كان كذلك لن يقبل الناس منه
دعوته وسينفرون منه.
فاختيار النبي  ملصعب بن عمري  وفيه تلك الصفات ،يدل عىل
حسن االختيار للشخص املناسب يف املكان املناسب ،وهكذا ينبغي
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ٍ
منصب من املناصب ،أن خيتاره بعناية وبم
للمسئول إذا اختار أحد ًا يف
يتناسب مع مؤهالته التي تعينه عىل أداء ذلك الواجب.
والشاهد هنا :أن القوم ملا انرصفوا راجعني إىل املدينة ،بعث رسول اهلل
 معهم مصعب بن عمري بن هاشم ،وأمره أن يقرئهم القرآن ،ويعلمهم
اإلسالم ،ويفقههم يف الدين ،وكان منزله عىل أسعد بن زرارة بن عدس،
وكان مصعب يعرف باملقرئ ،و كان يصيل هبم(. )1
وبدأ اإلسالم ينترش بقوة يف أهل يثرب عندما دخل يف اإلسالم أسيد بن
حضري ،وسعد بن معاذ ،ومها سيدا قومهم ريض اهلل عنهم وأرضامها،
ونالحظ أنه مل يبق يف املدينة من رجاالهتا الكبار وزعمء القبائل إال القليل،
فقد مات كرباؤهم يف حرب بعاث ،والتي استمرت أربعني سنة ،فهذه
احلرب الطويلة مات فيها الكثري منهم وهلكوا ،وبقي قيادات ناشئة شابة،
ولذلك ملا جاء اإلسالم مل يواجه أولئك العتاة بل واجه أشخاص ًا صغار ًا ال
زالت نفوسهم غضة طر ّية قابلة لإلسالم.
وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضري سيدا قومهم من بني عبد األشهل،
وكانا مرشكني عىل دين قومهم ،فلم سمعا بمصعب بن عمري ونشاطه يف
الدعوة  ،قال سعد بن معاذ ألسيد بن حضري :ال أبا لك ،انطلق إىل هذين
( )1انظر« :سرية ابن هشام» (.)232/1
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الرجلني اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا ،فازجرمها واهنهم عن أن يأتيا
دارينا ،فإنه لوال أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك ،هو
ابن خالتي ،وال أجد عليه مقدم ًا ،قال :فأخذ أسيد بن حضري حربته ثم أقبل
إليهم ،فلم رآه أسعد بن زرارة ،قال ملصعب بن عمري :هذا سيد قومه قد
جاءك ،فاصدق اهلل فيه ،قال مصعب :إن جيلس أكلمه .قال :فوقف عليهم
متشت ًم ،فقال :ما جاء بكم إلينا ُتسفهان ضعفاءنا؟ اعتزالنا إن كانت لكم
بأنفسكم حاجة ،فقال له مصعب :أوجتلس فتسمع ،فإن رضيت أمر ًا قبلته،
وإن كرهته ُكف عنك ما تكره؟ قال :أنصفت ،ثم َر َك َز حربته وجلس إليهم،
مصعب باإلسالم ،وقرأ عليه القرآن ،فقاال  -فيم ُيذكر عنهم  :-واهلل
فكلمه
ُ
لعرفنا يف وجهه اإلسالم قبل أن يتكلم يف إُشاقه وتسهله ،ثم قال :ما أحسن
هذا الكالم وأمجله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا يف هذا الدين؟ قاال
له :تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ،ثم تشهد شهادة احلق ،ثم تصيل .فقام
فاغتسل وطهر ثوبيه ،وتشهد شهادة احلق ،ثم قام فركع ركعتني ،ثم قال هلم:
إن ورائي رج ً
ال إن اتبعكم مل يتخلف عنه أحد من قومه ،وسأرسله إليكم
اآلن ،سعد بن معاذ ،ثم أخذ حربته وانرصف إىل سعد وقومه وهم جلوس
يف نادهيم ،فلم نظر إليه سعد بن معاذ مقب ً
ال ،قال :أحلف باهلل لقد جاءكم
أسيد بغري الوجه الذي ذهب به من عندكم ،فلم وقف عىل النادي قال له
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سعد :ما فعلت؟ قال :كلمت الرجلني ،فواهلل ما رأيت هبم بأس ًا ،وقد هنيتهم،
فقاال :نفعل ما أحببت ،وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إىل أسعد بن
زرارة ليقتلوه ،وذلك أهنم قد عرفوا أنه ابن خالتك ،ليخفروك( .)1قال :فقام
ختوف ًا للذي ذكر له من بني حارثة ،فأخذ احلربة من يده،
سعد مغضب ًا مبادر ًاّ ،
ثم خرج إليهم ،فلم رآمها سعد مطمئنني ،عرف أن أسيد ًا إنم أراد منه أن
يسمع منهم ،فوقف عليهم متشت ًم ،ثم قال ألسعد بن زرارة :يا أبا أمامة ،أما
واهلل لوال ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني ،أتغشانا يف دارينا بم
نكره  -وقد قال أسعد بن زرارة ملصعب بن عمري :أي مصعب ،جاءك واهلل
سيد من وراءه من قومه ،إن يتبعك ال يتخلف عنك منهم اثنان -قال :فقال
له مصعب :أوتقعد فتسمع ،فإن رضيت أمر ًا ورغبت فيه قبلته ،وإن كرهته
عزلنا عنك ما تكره؟ قال سعد :أنصفت .ثم ركز احلربة وجلس ،فعرض
عليه اإلسالم ،وقرأ عليه القرآن ،قاال :فعرفنا واهلل يف وجهه اإلسالم قبل أن
يتكلم ،إلُشاقه وتسهله – عرفوا إسالمه قبل أن يتكلم من إُشاق وجهه
وتسهله ،وهكذا اإلسالم عندما يدخل إىل القلب يظهر يف الوجه ،يظهر يف
اجلسد ،يؤثر عىل البدن ألن ارتباط القلب بالوجه وباجلسد ارتباط وثيق -
ثم قال هلم :كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم يف هذا الدين؟ قاال:
( )1اإلخفار :نقض ال َعهد والغدر.
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تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ،ثم تشهد شهادة احلق ،ثم تصيل ركعتني ،قال:
فقام فاغتسل وطهر ثوبيه ،وتشهد شهادة احلق ،ثم ركع ركعتني ،ثم أخذ
حربته ،فأقبل عامد ًا إىل نادي قومه ومعه أسيد بن حضري .قال :فلم رآه قومه
مقب ً
ال ،قالوا :نحلف باهلل لقد رجع إليكم سعد بغري الوجه الذي ذهب به من
عندكم ،فلم وقف عليهم قال :يا بني عبد األشهل ،كيف تعلمون أمري
فيكم؟ قالوا :سيدنا وأفضلنا رأي ًا ،وأيمننا نقيبة ،قال :فإن كالم رجالكم
ونسائكم عيل حرام حتى تؤمنوا باهلل وبرسوله .قاال :فو اهلل ما أمسى يف دار
بني عبد األشهل رجل وال امرأة إال مسل ًم ومسلمة ،ورجع أسعد ومصعب
إىل منزل أسعد بن زرارة ،فأقام عنده يدعو الناس إىل اإلسالم ،حتى مل تبق
دار من دور األنصار إال وفيها رجال ونساء مسلمون(.)1
وهكذا ينبغي أن يكون املسلم ،ال يفكر يف نفسه فقط ،وإنم يفكر يف نفسه
ويف أهله ويف جريانه ويف أصدقائه ويف زمالئه ويف أقاربه ويف كل الناس من
حوله ،يسعى هلدايتهم بالكلمة الطيبة ،وباألسلوب النبوي الكريم الذي
علمنا إياه احلبيب املصطفى .
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.


()1انظر« :سرية ابن هشام» (.)235 ،231/1
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بيعة العقبة الثانية
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،فال زلنا
نأخذ الدروس والعرب من سرية احلبيب املصطفى  ،واليوم نتحدث بإذن اهلل
ٍ
كوكبة من أهل يثرب الذين أسلموا
تبارك وتعاىل عن بيعة العقبة الثانية مع
وآمنوا وجاءوا مبايعني لرسول اهلل  ،وكان قد سبقهم كم ذكرنا الستة
األوائل الذين مر هبم النبي  وهم بالعقبة فدعاهم إىل اإلسالم فأسلموا،
وجاء يف العام الذي يليه اثنا عرش رج ً
ال ،وجاء يف العام الثالث ثالثة وسبعون
رج ً
ال وامرأتان.
احلج وواعدنا رسول اهلل  العقبة من
قال كعب بن مالك :خرجنا إىل ّ
أوسط أيام الترشيق ،ليلة النّفر األول ،إذا هدأت الرجل ،أن يوافوه يف
ّ
الشعب األيمن إذا انحدروا من منى بأسفل العقبة حيث املسجد احلرام
اليوم ،وأمرهم أال ينبهوا نائ ًم وال ينتظروا غائب ًا (.)1
وانظر كيف واعدهم النبي  موعد ًا حمدد ًا بكل دقة ،يف ليلة الثالث
عرش من ذي احلجة ،وأوصاهم عند خروجهم من موقعهم أال يشعر هبم
وس َك َن الناس ،بأن
أحد من قومهم ،بأن يكون خروجهم إذا هدأت الرجل َ

( )1انظر« :سبل اهلدى والرشاد» (.)401 / 3
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خيرجوا فرد ًا فرد ًا ،أو فردين فردين ،فخروج أكثر من سبعني شخص ًا من
وسط مخسمئة من األوس واخلزرج  -الذين جاءوا ملوسم احلج ذلك العام -
مل يكن أمر ًا ه ّين ًا وال سهالً ،وما كان أحد يعلم هبذا اللقاء ،وال حتى املسلمني
عم النبي  الذي جاء معه ليتأكد من مبايعة هؤالء النفر
يف مكة ،إال العباس ّ
وصدقهم ،وكذلك أبو بكر الصديق -الذي ما كان ليغيب أبد ًا عن أي موقف
ٍ
مناسبة هامة ،-وكذلك عيل بن أيب طالب -والذي وقف عىل فم
وعن أي
الشعب ،ووقف أبو بكر  يف بداية الطريق حيرسون رسول اهلل  -فاجتمع
هؤالء النفر يف هذا الوقت -وقت نوم الناس وسكوهنم  ،-ويف ذلك اليوم  -يوم
النفرة  ،-ويف هذا حكمة بليغة :وهي انتهاء احلج ،فال تتمكن قريش يف اليوم
الثاين من أن متنع قوافل املؤمنني من االنرصاف للمدينة ،وإنم مباُش ًة خيرجون
من مكة ويعودون إىل ديارهم.
فاجتمعوا وأخذوا ينتظرون رسول اهلل  وقلوهبم مشتاقة لرؤيته ،وفجأة
يدخل عليهم احلبيب حممد  ومعه العباس  ،فكان العباس أول املتكلمني،
فبني هلم أن النبي  يف منعة من قومه بني هاشم ،حيرسونه وحيمونه يف مكة،
ولكنه يريد اهلجرة إليهم يف املدينة ،فأراد أن يتأكد من نرصهتم ومحايتهم له،
سمون هذا
وقال هلم العباس :فقال :يا معرش اخلزرج  -وكانت العرب إنم ُي ّ
احلي من األنصار :اخلزرج ،خزرجها وأوسها :-إن حممد ًا منا حيث قد
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عز من قومه
علمتم وقد منعناه من قومنا ،ممن هو عىل مثل رأينا فيه ،فهو يف ر
ومنعة يف بلده ،وإنه قد أبى إال االنحياز إليكم ،واللحوق بكم ،فإن كنتم ترون
أنكم وافون له بم دعومتوه إليه ،ومانعوه ممن خالفه ،فأنتم وما ُتملتم من ذلك
– يذكرهم بخطورة البيعة وعظم املسئولية ،وأهنا فيها معاداة للعرب الذين
اجتمعوا آنذاك عىل حماربة النبي  ،- وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه
بعد اخلروج به إليكم ،فمن اآلن فدعوه ،فإنه يف عز ومنعة من قومه وبلده.
فقالوا له :قد سمعنا ما قلت ،فتكلم يا رسول اهلل ،فخذ لنفسك ولربك ما
أحببت .فتكلم رسول اهلل  ،فتال القرآن ،ودعا إىل اهلل ،ورغب يف اإلسالم،
ثم قال أبايعكم عىل أن متنعوين مما متنعون منه نساءكم وأبناءكم .قال :فأخذ
الرباء بن معرور بيده ،ثم قال :نعم ،والذي بعثك باحلق نبي ًا ،لنمنعنك مما نمنع
منه ُأ ُز َرنَا ( ،)1فبايعنا يا رسول اهلل ،فنحن واهلل أبناء احلروب ،وأهل احللقة(،)4
ورثناها كابر ًا عن كابر  ،فاعرتض القول  -والرباء يكلم رسول اهلل  - أبو
()3

اهليثم بن التيهان ،فقال :يا رسول اهلل ،إن بيننا وبني الرجال حباالً ،وإنا
( )1أزرنا :أي نساءنا ،واملرأة قد يكنى عنها باإلزار.
( )4احللقة :أي السالح.
( )3يتفاخرون بشجاعتهم وبطولتهم وأهنا ستكون نرصة للحق ونرصة لرسول اهلل  ،وليس يف ظلم
الناس وال إيذائهم وال يف البغي والعدوان عىل اآلخرين ،كم يفعل املتغطرسون واملتكربون
واملتجربون .
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قاطعوها -يعني اليهود ،-فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك اهلل أن
ترجع إىل قومك وتدعنا؟ -هكذا يتكلمون بكل حرية وبكل رصاحة
وصدق  -فتبسم رسول اهلل  ،ثم قال :بل الدم الدم ،واهلدم اهلدم ،أنا
منكم وأنتم مني ،أحارب من حاربتم ،وأسامل من ساملتم(.)1
عني
فبايعهم النبي  ،وطلب منهم أن خيرجوا له اثني عرش نقيب ًا ،مل ُي ّ
النبي  من عنده عليهم نقباء ،وإنم ترك األمر ليكون شورى بينهم،
فيختاروا هم من أنفسهم نقباءهم ،ليكونوا عىل قومهم بم هم فيه ،وهذا يدل
عىل أمهية الشورى ،فأخرجوا له منهم اثني عرش نقيب ًا؛ تسعة من اخلزرج،
وثالثة من األوس.
فأما نقباء اخلزرج فهم :أسعد بن زرارة ،وسعد بن الربيع بن عمرو،
وعبد اهلل بن رواحة ،ورافع بن مالك بن العجالن ،والرباء بن معرور،
وعبد اهلل بن عمرو بن حرام ،وهو والد جابر ،وكان قد أسلم تلك الليلة،
وعبادة بن الصامت ،وسعد بن عبادة بن دليم بن حارثة ،واملنذر بن عمرو
ابن خنيس.

( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)224 ،221/1
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وأما نقباء األوس فهم :أسيد بن حضري بن سمك ،وسعد بن خيثمة بن
احلارث ،ورفاعة بن عبد املنذر(.)1
وأوردت بعض كتب السرية أن العباس  ملا نظر يف وجوه من حرضوا
ملبايعة النبي  بيعة العقبة الثانية ،قال :هؤالء قوم ال نعرفهم هؤالء أحداث
وهذا يدل عىل أهنم كانوا شباب ًا صغار ًا ،ويدل عىل أمهية الشباب يف كل
زمان ومكان ،فإذا ُأ ِ
مه ُلوا ضاعت األمة ،وليس هلا قيمة إال بشباهبا ،فهم
ُقوهتا وهم ُعدهتا وهم أماهنا.
هذه البيعة هي فتح الفتوح ،وهي ُأوىل حلقات اجلهاد يف سبيل اهلل ،فهي بيعة
عىل بذل األرواح واألموال واألنفس يف سبيل اهلل تعاىل ،إهنا بيعة ختتلف عن بيعة
العقبة األوىل التي بايعوا فيها عىل أن يعبدوا اهلل تبارك وتعاىل وال يرشكوا به شيئ ًا
وال يسقوا وال يزنوا ،بينم هنا يف هذه البيعة :اختلف األمر ،حيث يوجد سمع
وطاعة ،وكانت العادة عند العرب هي السمع والطاعة للقبيلة وللعشائر
واألحساب واألنساب ،وهنا موقف جديد ومنطق خمتلف ،فالسمع والطاعة هلل
ولرسوله  ،وهذا حدث جديد عىل اجلزيرة وعىل العرب وعىل العامل كله ،أن
يكون الوالء والرباء هلل تبارك وتعاىل ورسوله .

( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام (.)222 ،223/1
( )4انظر« :خمترص سرية الرسول  ،»ملحمد بن عبد الوهاب (ص .)143
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وبعد أن انتهت البيعة ،طلب منهم الرسول  االنرصاف إىل رحاهلم،
وذلك عندما سمعوا صوت الشيطان يرصخ منذر ًا قريش ًا هبذا االجتمع
اخلطري ،فقال العباس بن عبادة بن نضلة :والذي بعثك باحلق لئن شئت
لنميلن عىل أهل منى غد ًا بأسيافنا .وتأمل؛ ثلة صغرية يريدون أن هيامجوا أمة
بأكملها؛ ألن اإليمن رسخ يف قلوهبم ،فقال هلم عليه الصالة والسالم« :إنا مل
نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إيل رحالكم» فرجعوا إيل رحاهلم ،ويف الصباح
جاءهم مجع من كبار قريش يسألوهنم عم بلغهم من بيعتهم للنبي ،
فحلف املرشكون من األوس واخلزرج بأهنم مل يفعلوا ،واملسلمون منهم ينظر
بعضهم إىل بعض(.)1
وهكذا مرت بيعة العقبة الثانية بسالم وعاد األنصار إىل املدينة وهم
ينتظرون مقدم النبي  وأصحابه األجالء بفارغ الصرب.
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه.



( )1انظر« :السرية النبوية» البن هشام ( ،)222/1و«دالئل النبوة» للبيهقي ( ،)22١/4وأورده
اهليثمي يف «جممع الزوائد ومنبع الفوائد» ( )27 ،22/1وقال عقبه« :رواه أمحد ،والطرباين بنحوه،
ورجال أمحد رجال الصحيح غري ابن إسحاق وقد رصح بالسمع».
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االستعداد للهجرة النبوية
أما بعد ،فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،فبعد
أن وقف بنا احلديث عند بيعة العقبة الثانية التي بايع فيها الثلة املؤمنة من
األنصار احلبيب املصطفى  ،وأعطوه العهود واملواثيق عىل رعايته ورعاية
دينه ورعاية أصحابه ،عند ذلك أكرم اهلل نبيه  برؤيا حسنة ،و«رؤيا األنبياء
ٍ
نخل بني البتني( ،)4فقام
وحي»( ،)1فرأى النبي  دار اهلجرة أرض ًا ذات
ٌ
احلبيب  يبرش أصحابه رس ًا هبذه الرؤيا ،فقد جاء األمر من اهلل تبارك
وتعاىل هبذه اهلجرة للفئة املؤمنة املستضعفة التي عاشت ثالث عرشة سنة يف
مكة يف قهر وظلم وقتل وترشيد ،فبعد هذا الضيق الشديد جاءت هذه الرؤيا
فرج ًا من اهلل تبارك وتعاىل ،فبرش النبي  هبا أصحابه ،فبدأ األمل يدب يف
نفوسهم؛ أهنم سيحيون حيا ًة جديدةً ،ويبدءون صفح ًة جديدة ،ويكونون
دول ًة جديدة ،فإذا هبم رضوان اهلل تعاىل عليهم وأرضاهم ينطلقون يف هذه
اهلجرة من الضغط والظلم والقهر إىل السعة والعدل ،فهاجر من هاجر إىل

( )1انظر « :صحيح البخاري» (. )3١/1( )132
ات َنخْ ل
( )4رواه البخاري ( )١2/3ولفظه عن النبي  قال « :قد أريت دار هجرتكم ،رأيت َس ْبخَ ًة َذ َ
ني الَ َبت ْ ِ
َني» ،و«سبخة» هي األرض التي ال تكاد تنبت ملا يعلوها من امللوحة .و«البتني» مها احلرتان،
َب ْ َ
مثنى البة ،وهي األرض ذات احلجارة السوداء .

279

املدينة حني ذكر ذلك رسول اهلل  ،ورجع إىل املدينة بعض من كان هاجر
إىل أرض احلبشة ،وجتهز أبو بكر مهاجر ًا ،فقال له رسول اهلل « : عىل
رسلك ،فإين أرجو أن يؤذن يل» ،قال أبو بكر :هل ترجو ذلك بأيب أنت؟
قال« :نعم» ،فحبس أبو بكر نفسه عىل رسول اهلل  ليصحبه ،وعلف
راحلتني كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر( ،)1عرف الصديق  أن النبي
 يطلب منه أن يتأخر ليكون رفيقه يف هذه الرحلة املباركة العظيمة ،فانتظر
أبو بكر  وأخذ يعلف راحلتني كانتا عنده ويعدمها لتلك اهلجرة املباركة.
أهيا األحبة يف اهلل ،مل ِ
تأت اهلجرة صدف ًة وال عفوي ًة هكذا ،بل جاءت
بتوجيهات ربانية ،وإشارات جاءت يف القرآن قبل هذه الرؤيا ،فقد نزل قول
اهلل تبارك وتعاىل :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ)،(4
كم نزل قوله تعاىل :ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﮊ) ،(3وقوله
تبارك وتعاىل :ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ

( )1رواه البخاري ( )١2/3و(السمر) نوع من الشجر واحده سمرة .
( )4العنكبوت. 71 :
( )3الزمر.10 :
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ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ

ﰃﮊ) ،(1ويف سورة الكهف ،وردت قصة

أصحاب الكهف ،أولئك الفتية الذين خرجوا من بالدهم وديارهم فرار ًا
بدينهم.
لقد كانت هذه اآليات هتيئة للصحابة الكرام عىل اهلجرة وتوطني
لنفوسهم ،وهم الذين ما تعودوا عىل ترك أمواهلم ودورهم وأهليهم .
ويف قوله تعاىل  :ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﮊ) ،(2قد يستغرب املهاجر ويتساءل ما هي حسنة الدنيا؟ ،وقد ترك
بيته ،وترك ماله ،وترك أهله!! ،ولكن اهلل سبحانه عوضهم عن ذلك ،فم هي
إال سنوات يسرية بعد وصوهلم إىل املدينة مهاجرين إىل اهلل ورسوله ،حتى فتح
اهلل عليهم الدنيا ،وأصبحوا أمراء وقادة وموجهني ومرشدين يف مشارق
األرض ومغارهبا ،بعدما عانوا يف مكة وذاقوا شتى ألوان األذى واالضطهاد،
فعوضهم اهلل حسنة يف الدنيا ،وثوابه يف اآلخرة هلم أعظم وأكرب؛ فمهم أصاب
املؤمن من ظلم ومن إيذاء ومن بطش فإن اهلل تبارك وتعاىل يعوضه يف الدنيا
واآلخرة.

( )1النحل.21 :
( )4النحل. 21 :
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هذه هجرة الصحابة  ،وهذه هجرة املؤمنني ،ليست كهجرة الصهاينة
املجرمني املعتدين الذين جاءوا إىل أرض فلسطني وظلموا أهلها ،واغتصبوا
أرضها ،ولكن عني اهلل سبحانه وتعاىل ال تنام ،وهؤالء الظلمة هلم يو ٌم عند اهلل
تبارك وتعاىل ،يتكلم فيه احلجر والشجر ،ويقول« :يا مسلم يا عبد اهلل هذا
هيودي وراءي تعاىل فاقتله»). (1
وهناك نمذج هلجرة بعض الصحابة بعد أن تعرضوا أللوان من األذى عىل
يدي مرشكي مكة ،ومن هؤالء الصحابة :أبو سلمة وزوجه أم سلمة وطفله
الصغري سلمة ،أرسة صغرية بريئة هاجرت إىل احلبشة ،ثم عادت إىل مكة ظن ًا
منها أن االضطهاد للمؤمنني قد انتهى ،فإذا بالظلم والطغيان والبطش كم هو،
فقررت اهلجرة مرة أخرى إىل املدينة ،فقد كان أبو سلمة  أول املهاجرين
من أهل مكة إىل املدينة ،ونرتك أم سلمه هند بنت أيب أمية  -والتي أصبحت
بعد ذلك أم املؤمنني ،وتزوجها النبي  ملا استشهد زوجها  -تقول أ ُّم سلمة:
اخلروج إىل املدينة رحل يل بعريه ثم محلني عليه ،ومحل معي
ملا أمجع أبو سلمة
َ
ابني سلمة بن أيب سلمة يف حجري ،ثم خرج يب يقود يب بعريه ،فلم رأته رجال
( )1جاء ذلك يف صحيح مسلم ( )4١44عن أيب هريرة  ،أن رسول اهلل  قال« :ال تقوم الساعة
حتى يقاتل املسلمون اليهود ،فيقتلهم املسلمون ،حتى خيتبئ اليهودي من وراء احلجر والشجر،
فيقول احلجر أو الشجر :يا مسلم يا عبد اهلل هذا هيودي خلفي ،فتعال فاقتله ،إال الغرقد ،فإنه من
شجر اليهود».
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بني املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم قاموا إليه ،فقالوا هذه نفسك غلبتنا
عليها ،أرأيت صاحبتك هذه؟ عالم نرتكك تسري هبا يف البالد؟  -أخذهتم
احلمية اجلاهلية والعنرصية املقيتة  -قالت :فنزعوا خطام البعري من يده،
فأخذوين منه ،وغضب عند ذلك بنو عبد األسد ،رهط أيب سلمة  -أصبحت
املسألة محية وعصبية بني العشريتني وبني القبلتني  ،-فقالوا :ال واهلل ،ال
نرتك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا ،قالت :فتجاذبوا بني سلمة بينهم حتى
خلعوا يده  -منظر غاية يف احلزن واألمل واهلم  ،-وانطلق به بنو عبد األسد،
وحبسني بنو املغرية عندهم ،وانطلق زوجي أبو سلمة إىل املدينة  -فقد أيقن أهنم
يريدون هبذا األمر صده عن اهلجرة ،وكان قد عزم عىل اهلجرة يف سبيل اهلل،
فأكمل مسريته للمدينة ،وُتمل فراق زوجه وابنه ،واستمر يف النية التي نواها
يف سبيل اهلل تبارك وتعاىل  ،-قالتَ :ف ُفرق بيني وبني زوجي وبني ابني.
فكنت أخرج كل ٍ
غداة فأجلس باألبطح ،فم أزال أبكي ،حتى ُأمِس سن ًة
قالت:
ُ
ُ
أو قريب ًا منها  -بقيت يف مكة سن ًة كاملة خترج كل يوم إىل األبطح تبكي من
الصباح إىل املساء ،ثم تعود وخترج يف اليوم الثاين ،وهي تنظر إىل جهة املدينة،
جهة اإليمن واإلسالم ،اجلهة التي فيها زوجها وصحابة رسول هلل ،
وهم وبكاء وضيق ،-تقول
واستمرت عىل تلك احلال سنة كاملة ،سنة حسة ّ
ريض اهلل عنها :حتى مر يب رجل من بني عمي ،أحد بني املغرية ،فرأى ما يب
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فرمحني ،فقال لبني املغرية :أال ُخت ِرجون هذه املسكينة ،فرقتم بينها وبني
زوجها وبني ولدها! ُ -ترك يف قلبه يش ٌء من الرمحة هلا ،ورق هلا أبناء
عمومتها وعشريهتا عندما كلمهم يف شأهنا  -قالت :فقالوا يل :احلقي
بزوجك إن شئت .قالت :ورد بنو عبد األسد إيل عند ذلك ابني .قالت:
خرجت أريد
أخذت ابني فوضعته يف حجري ،ثم
فارُتلت بعريي ثم
ُ
ُ
ُ
لقيت
زوجي باملدينة .قالت :وما معي أحد من خلق اهلل .قالت :أتبلغ بمن ُ
حتى أقدم عيل زوجي ،حتى إذا كنت بالتنعيم) (1لقيت عثمن بن طلحة بن
أيب طلحة ،أخا بني عبد الدار -وهم الذين كان بيدهم مفاتيح الكعبة  -فقال
يل :إىل أين يا بنت أيب أمية؟ قالت :أريد زوجي باملدينة .قال :أوما معك
أحد؟ قالت :ال واهلل ،إال اهلل وبني هذا .قال :واهلل ما لك من مرتك ،فأخذ
بخطام البعري فانطلق معي هيوي يب  -دفعته النخوة والشهامة ليقف بجوارها
يف سفرها للمدينة وال يرتكها وحدها ،وقد كان يف العرب يف اجلاهلية قبل
اإلسالم هذه النخوة والشهامة والرجولة والبطولة والفداء ،وذلك من
أسباب اختيار نزول دين اإلسالم عىل العرب ،وليتنا نعيش تلك األخالق
الفاضلة التي كانت موجودة يف اجلاهلية ،وجاء اإلسالم فأقرها وزادها
وثبتها كدعائم راسخة تقوم عليها شخصية املسلم ،إال أننا ولألسف الشديد
( )1التنعيم :موضع بني مكة ورسف ،عىل فرسخني من مكة.
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نرى كثري ًا من املسلمني ال يمتثل هذه األخالق ،بل نجده ال يرعى حرم ًة
ألهل جاره ،وال ألهل صديقه ،وال ألهل أقاربه وإخوانه ،وال حول وال قوة
إال باهلل العيل العظيم  -املهم تقول أم سلمة ريض اهلل عنها وهي تتحدث عن
ال من العرب ُّ
صحبت رج ً
قط ،أرى أنه كان
صحبته هلا إىل املدينة  :فو اهلل ما
ُ
أكرم منه ،كان إذا بلغ املنزل أناخ يب ،ثم استأخر عني ،حتى إذا نزلت استأخر
ببعريي ،فحط عنه ،ثم قيده يف الشجرة ،ثم تنحى إىل شجرة ،فاضطجع
ُتتها ،فإذا دنا الرواح ،قام إىل بعريي فقدمه فرحله ،ثم استأخر عني ،وقال:
اركبي .فإذا ركبت واستويت عىل بعريي أتى فأخذ بخطامه ،فقاده ،حتى
ينزل يب .فلم يزل يصنع ذلك يب حتى أقدمني املدينة ،فلم نظر إىل قرية بني
عمرو بن عوف بقباء ،قال :زوجك يف هذه القرية -وكان أبو سلمة هبا
نازالً -فادخليها عىل بركة اهلل ،ثم انرصف راجع ًا إىل مكة .وكانت أم سلمة
تقول بعد ذلك  :واهلل ما أعلم أهل بيت يف اإلسالم أصاهبم ما أصاب آل أيب
رأيت صاحب ًا قط كان أكرم من عثمن بن طلحة). (1
سلمة ،وما ُ
هذه األرسة املباركة جمرد نموذج ملا فعله الصحابة الكرام ألجل دينهم،
فعلوا كل ذلك يف اهلل ،وهلل ،ويف حب اهلل ،فمذا فعلنا نحن؟ ماذا فعلنا هلل ويف
حب اهلل؟ ماذا فعلنا هلذا الدين؟ كل واحد منا مسئول عن هذا الدين ،فمذا
( )1انظر « :السرية النبوية» البن هشام (. )250 ،21١/1
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فعلنا لنرصة ديننا ،وهل تدور أعملنا ومهومنا حول نرصة ديننا أم أهنا تدور
حول األموال واألرايض والتجارة فقط!! .
ِ
ومن الصحابة َمن ُحبِ َس و ُقيد بالقيود ،ومنهم ع ّياش بن أيب ربيعة،
وهشام بن العاص ،فقد سجنتهم قريش ومنعتهم من اهلجرة ،وكان سجنهم
يف بيت ال سقف له ،أي أهنم يتعرضان للشمس والغبار واهلواء يف صحراء
مكة املهلكة ،وكان النبي  يدعو وهو يف املدينة بنجاهتم ،ويقنت عىل كفار
مكة) ،(1قال أبو هريرة  :كان رسول اهلل  يقول حني يفرغ من صالة
الفجر من القراءة ،ويكرب ويرفع رأسه« :سمع اهلل ملن محده ،ربنا ولك
احلمد» ،ثم يقول وهو قائم« :اللهم أنج الوليد بن الوليد ،وسلمة بن هشام،
وعياش بن أيب ربيعة ،واملستضعفني من املؤمنني ،اللهم اشدد وطأتك عىل
ُمرض واجعلها عليهم كسني يوسف ،اللهم العن حليان ،ورعال ،وذكوان،
وعصية عصت اهلل ورسوله» ،ثم بلغنا أنه ترك ذلك ملا أنزل :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ).(2

( )1انظر« :السرية احللبية» (. )145/4
( )4آل عمران ،142 :واحلديث رواه مسلم ( ،)157و(وطأتك) أي :بأسك( ،كسني يوسف) أي:
اجعلها سنني ذوات قحط وغالء .
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وهناك أسلوب آخر من أساليب مرشكي مكة يف تعويق الصحابة عن
اهلجرة ،وهو أسلوب سلب املال ،فهذا صهيب بن سنان النمري وهو من
الرومُ ،سبي وهو صغري ،وتقلب يف الرق حتى ابتاعه عبد اهلل بن جدعان،
وكان من خيار رجال العرب ،ومن أكثرهم مروء ًة ورجول ًة وبطول ًة ،فأعتقه
ودخل يف اإلسالم هو وعمر بن يارس يف يوم واحد ،فلم أراد صهيب الرومي
 اهلجرة إىل املدينة قال له كفار قريش :أتيتنا صعلوك ًا حقري ًا ،فكثر مالك
عندنا ،وبلغت الذي بلغت ،ثم تريد أن خترج بملك ونفسك ،واهلل ال يكون
ذلك ،فقال هلم صهيب :أرأيتم إن جعلت لكم مايل أختلون سبييل؟ قالوا:
نعم .قال :فإين جعلت لكم مايل .قال :فبلغ ذلك رسول اهلل  ،فقال« :ربح
صهيب ،ربح صهيب»).(1
دهلم عىل ماله وأعطاهم إياه ،كل ثروته التي مجعها قدمها رخيص ًة يف
سبيل اللحاق بالرسول  ،واهلجرة إىل اهلل ورسوله ،وقد ربح بيعه وربحت
صفقته . 
هذا ما فعله عد ٌد من أصحاب النبي  يف هجرهتم ،فريض اهلل عنهم
وأرضاهم ،وجزاهم اهلل عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء ،عىل ما قدموا
وبذلوا من جهد وتعب ونصب يف ذات اهلل تعاىل ،وقد أكرمهم اهلل تبارك
( )1انظر « :صحيح ابن حبان» ( ،)5024و«لسرية النبوية» البن هشام (. )255/1
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وتعاىل وعوضهم ،حتى جعلهم قادة الدنيا ،والفاُتني ملشارق األرض
ومغارهبا ،هذا فض ً
ال عن رضوانه عليهم ،ومغفرته هلم ،ونعيم اآلخرة هلم يف
اجلنان بإذن اهلل تعاىل .
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه .
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اُلجرة النبوية حتى وصول الغار
أما بعد ،فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،ال زلنا يف
سرية احلبيب املصطفى  ،نقتطف من دروسها وعربها ما نستيضء به يف حياتنا،
ونسري عىل هديه  ،وال زلنا يف بدايات اهلجرة النبوية ،فبعد أن متت بيعة العقبة
الثانية يف احلج ،مكث النبي  بق ّية ذي احلجة واملحرم وصفر ،بعد ذلك اجتمع
مؤامرة ٍ
ٍ
دنيئة تدل عىل ضعفهم ،حتى أخذوا يتآمرون عىل النبي
مرشكو مكة عىل
 عندما رأوا خروج أصحابه ريض اهلل عنهم للهجرة من مكة إىل املدينة،
وأدركوا اخلطر املتمثل يف قيام دولة للمسلمني باملدينة ،وقد سطر القرآن الكريم
هذه املؤامرة ،يف قوله  : ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮊ). (1
وهذا التآمر من أعداء اإلسالم واقع يف كل زمان ومكان ،يمكرون
وخيططون وينفقون األموال ويبذلون اجلهد يف هذه املؤامرات ،ومن هذا املكر ما
نراه يف فلسطني طوال سنوات عديدة ،من قتل مستمر ،واعتقاالت ال تتوقف،
وهدم للبيوت ،وهنب لألموال ،ومع هذا ال زال أطفال احلجارة األبطال ،وال
زال رجال املقاومة األحرار ،ال يزالون شوكة يف حلوق اليهود.
( )1األنفال. 30 :
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قال ابن عباس  يف قوله :ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮊ
اآلية) ،(1قال« :تشاورت قريش ليلة بمكة ،فقال بعضهم :إذا أصبح ،فأثبتوه
بالوثاق ،يريدون النبي  ،وقال بعضهم :بل اقتلوه ،وقال بعضهم :بل
عيل عىل فراش النبي 
أخرجوه ،فأطلع اهلل عز وجل نبيه عىل ذلك ،فبات ٌ
تلك الليلة  -وكان لعيل من العمر عرشون سنة ،يف عمر الزهور ،ويف بداية
الشباب ،بات عيل  عىل فراش النبي  وهو يعلم أن هذا الفراش يف هذه
الليلة مستهدف بالقتل ،ليس نوم ًا هادئ ًا ،وليس نوم ًا آمن ًا ،بل نوم ُت ُّفه
املخاطر ،ولكنه نام فدا ًء لرسول اهلل  - وخرج النبي  حتى حلق بالغار،
وبات املرشكون حيرسون علي ًا ،حيسبونه النبي  ،فلم أصبحوا ثاروا إليه،
فلم رأوا علي ًا ،رد اهلل مكرهم ،فقالوا :أين صاحبك هذا؟ قال :ال أدري،
فاقتصوا أثره ،فلم بلغوا اجلبل خلط عليهم ،فصعدوا يف اجلبل ،فمروا
بالغار ،فرأوا عىل بابه نسج العنكبوت ،فقالوا :لو دخل هاهنا ،مل يكن نسج
العنكبوت عىل بابه ،فمكث فيه ثالث ليال»).(2

( )1األنفال. 30 :
( )4رواه أمحد يف املسند ( ،)301/7( )3471وقال احلافظ ابن كثري عقب إيراده لرواية اإلمام أمحد هلذا
اخلرب « :وهذا إسناد حسن ،وهو من أجود ما روي يف قصة نسج العنكبوت عىل فم الغار ،وذلك من
محاية اهلل لرسوله  .»انظر « :السرية النبوية» البن كثري (. )43١/4
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وتأمل قول بعضهم« :بل اقتلوه» وقائل هذا القول هو أبو جهل -لعنه اهلل
 ،- وهكذا هو فكر الطغاة واملجرمني واملتكربين ،أول ما يتبادر ألذهاهنم مع
معارضيهم هو القتل ،ليس هلم قدرة عىل احلوار ،وليس هلم قدرة عىل التفاهم
واألخذ والرد ،ألهنم سيفشلون بال شك ،فليس أمامهم إال أن يقتلوا
معارضيهم!! .
وتأمل كيف مكر اهلل بأولئك الكافرين ،وكيف رد سبحانه مكرهم
عليهم ،بنوم عيل مكان النبي  ،ثم رد اهلل كيدهم بالعنكبوت الذي نسج
أثر النبي  وصاحبه ،ووصلوا خلفهم
خيوطه عىل فم الغار ،فعندما َتتَبعوا َ
إىل الغار الذي انقطعت آثار أقدامهم عنده ،ورأوا نسيج العنكبوت عىل باب
الغار ،قالوا :لو دخال هاهنا مل يكن نسيج العنكبوت عىل بابه ،وكان ذلك
سبب انرصافهم ،فمكث النبي  ثالث ليال بالغار حتى خف الطلب ،ثم
استأنف املسري هو وصاحبه – أبو بكر الصديق  - إىل املدينة.
فالعنكبوت ونسيجه الذي نسجه ،جندٌ من جنود اهلل تبارك وتعاىل التي
ينرص هبا سبحانه احلق وقتم يشاء ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﮊ) ،(1وملاذا يعطينا اهلل سبحانه وتعاىل درس ًا ببيت العنكبوت الذي ورد

( )1الفتح. 5 :
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فيه قوله :ﮋﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮊ)(1؟،
هذا ليؤكد لنا أنه سبحانه قادر عىل حفظ عبده ونبيه  ولو بأضعف جنوده
وأوهنها – وهو بيت العنكبوت  ،-فالذي حفظ النبي  ،ليس قوته ،وال
عشريته ،وال أسلحته ،بل ربه وخالقه سبحانه ال غري.
وقد وقف النبي  عند خروجه من مكة ،وقال« :واهلل إنك خلري أرض اهلل،
جت منك ما خرجت») ،(2كلمت تكتب
وأحب األرض إىل اهلل ،ولوال أين ُأ ْخ ِر ُ
بمء الذهب ،كلمت تدل عىل احلب وعىل التعلق الشديد من رسول اهلل  بمكة
املكرمة ،ولكنه خرج منها ليعود إليها فاُت ًا ناُش ًا لدين اهلل تبارك وتعاىل .
و ُيروى أنه  عند خروجه من مكة إىل املدينة دعا بقوله « :احلمد اهلل
الذي خلقني ومل ُ
أك شيئ ًا ،اللهم أعني عىل هول الدنيا ،وبوائق الدهر،
ومصائب الليايل واأليام ،اللهم اصحبني يف سفري ،واخلفني يف أهّل ،وبارك
ِ
رب
فقومني ،وإليك ِّ
يل فيام رزقتني ،ولك فذللني ،وعىل صالح ُخ ُلقي ِّ
وأنت ريب ،أعوذ بوجهك
رب املستضعفني
َ
فحببني ،وإىل الناس فال تكلنيُّ ،
أرشقت له السموات واألرض ،وكشفت به الظلامت ،وصلح
الكريم الذي
َ

( )1العنكبوت. 21 :
( )4رواه أمحد ( )12/31( )12512وقال حمققو املسند« :حديث صحيح» ،وانظر أيض ًا « :الروض
األنف» (. )133/2
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عليه أمر االولني واآلخرين ،أن َّ
عّل غضبك ،أو تنزل يب سخطك ،أعوذ
ُتل َّ
بك من زوال نعمتك ،وفجأة نقمتك ،وُتول عافيتك ومجيع سخطك ،لك
العتبى عندي خري ما استطعت ،ال حول وال قوة إال بك»).(1
وهكذا ينبغي للمسلم يف كل مواقفه وأحواله  -والسيم يف األوقات
الصعبة  -أن يلجأ إىل اهلل تبارك وتعاىل بعد أن يأخذ باألسباب ،فريفع يديه
إىل اهلل تبارك وتعاىل يسأله معونته وحفظه وتأييده .
وتروي لنا أ ُّم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها قصة خروجه عليه الصالة
والسالم مع أبيها للمدينة ،وكان هلا من العمر ثمن سنوات ،وقد تزوجها النبي
عليه الصالة والسالم قبل ذلك بعد اإلرساء ،ومل يدخل عليها إال باملدينة ،فرتوي
لنا هذا اخلرب ،تقول ريض اهلل عنها  :فبينم نحن يوم ًا جلوس يف بيت أيب بكر يف
نحر الظهرية  -وكان النبي  يأيت إىل بيت أيب بكر كل يوم إما يف الصباح وإما
يف املساء ،ويف هذا اليوم بالذات جاء يف وقت الزوال عند اشتداد احلر ،يف وقت
ال يأيت فيه عاد ًة  -قال قائل أليب بكر :هذا رسول اهلل  متقنع ًا) ،(2يف ساعة مل
يكن يأتينا فيها ،فقال أبو بكر :فداء له أيب وأمي ،واهلل ما جاء به يف هذه الساعة إال

( )1انظر« :السرية النبوية» البن كثري ( ،)432/4و«سبل اهلدى والرشاد» ( ،)423/3وقد رواه عبد
الرزاق يف «املصنف» ( )١432وعنونه بقوله« :باب القول يف السفر» .
(( )4متقنع ًا) مغطي ًا رأسه.
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أمر ،قالت :فجاء رسول اهلل  فاستأذن ،فأذن له فدخل ،فقال النبي  أليب
بكر« :أخرج من عندك»  -فاألمر مهم وخطري وال بد من االحتياط ،-فقال أبو
بكر :إنم هم أه ُل َك  -فعائشة زوجته وهي بنت الصديق حمل األمان ،وأسمء
كذلك ،وكانت أسمء صغرية أيض ًا يف اخلامسة عرشة أو يف السادسة عرشة من
عمرها ،فال يوجد أحد يشك فيه  -بأيب أنت يا رسول اهلل ،قال« :فإين قد ُأ ِذ َن يل
يف اخلروج»  -خرب يسري ولكنه خطري ،فهو خروج القائد الرسول الكريم ،
وما كان الصحابة يظنون أنه سيأذن له ،وإنم ظنوا أنه سيبقى يف مكة وهم يف
املدينة ،كم كان احلال يف اهلجرة إىل احلبشة - ،فقال أبو بكر :الصحابة – أي :أريد
مصاحبتك  -بأيب أنت يا رسول اهلل؟ قال رسول اهلل « : نعم» قال أبو بكر:
فخذ  -بأيب أنت يا رسول اهلل  -إحدى راحلتي هاتني ،قال رسول اهلل : 
«بالثمن» -وهذا من نزاهته وعفته صلوات ريب وسالمه عليه  ،-قالت عائشة
ريض اهلل عنها :فجهزنامها أحث اجلهاز ،وصنعنا هلم سفرة يف جراب) ،(1فقطعت
أسمء بنت أيب بكر قطعة من نطاقها ،فربطت به عىل فم اجلراب ،فبذلك سميت
ذات النطاقني قالت :ثم حلق رسول اهلل  وأبو بكر بغار يف جبل ثور -وهو يف
جنوب مكة ،وهذا من التخطيط واالحتياط ،فالنبي  يعلم أن هجرته إىل

(( ) 1أحث) من احلث وهو اإلرساع ،و(اجلهاز) ما حيتاج إليه يف السفر ،و(سفرة) الزاد الذي يصنع
للمسافر ،و(جراب) وعاء حيفظ فيه الزاد ونحوه.
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املدينة وأنه سيتوجه إىل الشمل ،ولكنه خرج إىل اجلنوب إىل غار ثور جهة
عوايل مكة ل ُيعم َي عىل املرشكني الذين سيبحثون عنه وعن أيب بكر - 
ف َك َمنَا  -أي :مكثا خمتفيني  -فيه ثالث ليال ،يبيت عندمها عبد اهلل بن أيب بكر،
وهو غالم شاب ،ثقف لقن  -أي ذكي ًا فطن ًا  ،-فيدلج من عندمها بسحر -يعني
خيرج من عندهم يف وقت السحر قبل الفجر  ،-فيصبح مع قريش بمكة كبائت
 كأنه كان نائ ًم معهم  ،-فال يسمع أمر ًا ،يكتَاد ِان – يعني :يدبر بشأهنم ويمكر به
ُ َ
هلم ويسبب هلم الرش واألذى  -به إال وعاه – حفظه واستوعبه  ،-حتى يأتيهم
بخرب ذلك حني خيتلط الظالم ،ويرعى عليهم عامر بن فهرية ،موىل أيب بكر ِمن َح ًة
حي َها عليهم حني تذهب ساعة من العشاء ،فيبيتان يف ِرس ٍل ،وهو لب ُن
من غنمَ ،ف ُ ِري ُ
ِمن َحتِ ِه َم َو َر ِض ِيف ِه َم ،حتى َين ِع َق هبا عامر بن ُف َه َري َة بِ َغ َل ٍ
س) - ، (1عنده أغنام يرعى

هبا فيغطي عىل آثار أقدام عبد اهلل بن أيب بكر ،وكان أيض ًا شاب ًا صغري ًا يف السادسة
عرش أو السابعة عرش من عمره  ،يرحيهم عليهم حتى تذهب ساع ًة من العشاء -
يفعل ذلك يف كل ليلة من تلك الليايل الثالث ،واستأجر رسول اهلل  وأبو بكر
يل ،وهو من بني عبد بن عدي ،ه ِ
ال من بني الد ِ
رج ً
اد َيا ِخريت ًا -واخلريت املاهر
َ
(( )1منحة) الناقة أو الشاة يعطى لبنها ثم جعلت كل عطية منحة ،وكذلك تطلق عىل كل شاة.
(فريحيها) من الرواح وهو السري يف العيش( .رسل) اللبن الطري( .رضيفهم) هو اللبن الذي جعل
فيه الرضفة وهي احلجارة املحمة لتذهب وخامته وثفله ،وقيل :الرضيف :الناقة املحلوبة( .ينعق)
يصبح بغنمه( .بغلس) هو ظالم آخر الليل .
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باهلداية  -وهو عىل ِ
دين كفار قريشَ ،ف َأ ِمنَا ُه فدفعا إليه راحلتيهم ،وواعداه غار
ثور بعد ثالث ليال  -هذا يدل عىل الدقة وعىل النظام وعىل الرتتيب ،فقد أتامها
بعد ثالث ٍ
ليال يف املكان والوقت املحدد  ،-وانطلق معهم عامر بن فهرية،
والدليل ،فأخذ هبم طريق السواحل).(1
مل يكن النبي  يسري يف هجرته هكذا من غري تنظيم وال ختطيط وال
ترتيب ،وإنم نظم وخطط ورتب واحتاط لكل يشء ،وكيف ال وهو القائل
« :اعقلها وتوكل») ،(2نظم وخطط ونفذ واستعن باهلل وتوكل عليه ،إن
فعلت ذلك فأنت أقرب إىل النجاح وأقرب إىل التوفيق ،عندما تأخذ
باألسباب وتتوكل عىل اهلل سبحانه وتعاىل .
وتأمل رعي عامر بن فهرية موىل أيب بكر لألغنام عندمها ،ليغطي عىل
آثار أقدام عبد اهلل بن أيب بكر ،عندما يأتيهم بأخبار مكة ،فعندما يميش
باألغنام خلفه ختتفي آثاره فال يسهل تتبعه ومعرفة أين كان ،إضاف ًة إىل أنه
يعطيهم – النبي  وصاحبه – من ألبان هذه األغنام فيتقويان هبم طيلة

( )1رواه البخاري (. )3١07
( )4رواه ابن حبان يف صحيحه ( )531عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال :قال رجل للنبي :
أرسل ناقتي وأتوكل؟ قال« :اعقلها وتوكل»  .وقال الشيخ شعيب األرنؤوط (« :)710/4حديث
حسن» .
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بقائهم يف الغار ،فهم يف أمان من اهلل ،ويف طعام وُشاب ورزق من اهلل تبارك
وتعاىل .
ويؤخذ من استئجار النبي  لرجل من بني الديل  -وهو عبد اهلل بن
أيب أريقط الليثِ ّي ،والنبي  اختاره خلربته وأمانته مع أنه مرشك وعل دين
املرشكني  : -أنه جيوز االستفادة من غري املسلم يف جمال ما من املجاالت ،إذا
كان خبري ًا ،وإذا كان مأمون ًا ال حيقد عىل املسلمني ،وال يؤذي املسلمني ،وال
يتجسس عىل املسلمني وينقل أرسارهم إىل الكفار .
وقد محل أبو بكر  وأرضاه ثروته كلها ليضعها ُتت ترصف النبي ،
فاألمر خطري ،والنبي القائد  هياجر ليقيم الدولة اإلسالمية يف املدينة ،وهو
يف حاجة شديدة إىل املال ،فلذلك أخذ أبو بكر الصديق  ماله كله ألجل
ذلك؛ تقول أسمء بنت أيب بكر – ريض اهلل عنهم : -ملا خرج رسول اهلل ،
وخرج أبو بكر معه ،احتمل أبو بكر ماله كله ،ومعه مخسة آالف درهم أو
ستة آالف ،فانطلق هبا معه .قالت :فدخل علينا جدي أبو قحافة ،وقد ذهب
برصه ،فقال :واهلل إين ألراه قد فجعكم بمله مع نفسه .قالت :كال يا ِ
أبت! إنه
قد ترك لنا خري ًا كثري ًا .قالت :فأخذت أحجار ًا فوضعتها يف كوة يف البيت
الذي كان أيب يضع ماله فيها ،ثم وضعت عليها ثوب ًا ،ثم أخذت بيده ،فقلت:
يا ِ
أبت ،ضع يدك عىل هذا املال .قالت :فوضع يده عليه ،فقال :ال بأس ،إذا
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كان ترك لكم هذا فقد أحسن ،ويف هذا بالغ لكم .قالت  :وال واهلل ما ترك
لنا شيئ ًا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك).(1
ومن املواقف التي حصلت للنبي  وأيب بكر  ومها يف الغار  :قدوم
املرشكني خلفهم ووصوهلم إىل باب الغار ،وأخذ قلب الصديق ينبض خوف ًا
عىل رسول اهلل  ،فقال وهو هيمس يف أذن النبي « :يا رسول اهلل لو أن
أحدهم نظر إىل موضع قدمه لرآنا» وهذا من مكر اهلل تبارك وتعاىل بالكفار،
فاهلل تعاىل رصفهم عن أن ينظر أحدهم إىل موضع قدمه ،ومن ذهب إىل الغار
ورآه يعلم يقين ًا أنه ال يصلح لالختباء ،فمعظمه مكشوف ،لكن اهلل  يرينا
قدرته ،وأنه إذا أراد شيئ ًا فإنم يقول له كن فيكون ،فأعمى اهلل سبحانه وتعاىل
أبصارهم عن أن تنظر لألسفل فرتى نبيه  وصاحبه بالغار .
وعندما قال أبو بكر « :لو أن أحدهم نظر إىل موضع قدمه لرآنا» أجابه
النبي  يف ثبات ويقني وثقة يف اهلل « :يا أبا بكر ،ما ظنك باثنني اهلل
ثالثهام»)،(2ما أمجل هذه الكلمت التي تدل عىل اإليمن والثبات واليقني،
( )1رواه أمحد ( )740 ،71١/22( )41١75وقال حمققو املسند« :إسناده حسن» .وانظر أيض ًا:
«السرية النبوية» البن هشام (. )222/1
( )4رواه البخاري ( ،)2113ومسلم ( )4321ولفظه عند مسلم ،عن أنس بن مالك  ،أن أبا بكر
الصديق  ،حدثه قال« :نظرت إىل أقدام املرشكني عىل رءوسنا ونحن يف الغار ،فقلت :يا رسول
اهلل لو أن أحدهم نظر إىل قدميه أبرصنا ُتت قدميه» ،فقال« :يا أبا بكر ما ظنك باثنني اهلل ثالثهام» .
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فمهم كنت يف حمنة وجلأت إىل اهلل فاهلل تبارك وتعاىل معك ،يعينك ويثبتك،
ويأتيك باملخرج والفرج.
وقد سجل القرآن هذا املوقف وخ ّلده ،فقال جل وعال  :ﮋ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﮊ) ،(1فلو ختليتم مجيع ًا عن نرصته  ،فاهلل  لن يتخىل عنه ،واهلل
تبارك وتعاىل نارصه ومؤيده .
ومن املواقف املؤثرة يف اهلجرة) :(2أمر الرسول  لعيل بن أيب طالب 
بتأدية األمانات التي كانت عنده  ألصحاهبا من املرشكني يف مكة ،ويف
إيداع املرشكني ودائعهم عند رسول اهلل  مع حماربتهم له ،وتصميمهم عىل
قتله ،دليل عىل تناقضهم العجيب ،ففي الوقت الذي كانوا يكذبونه
ويزعمون أنه ساحر ،أو جمنون أو كذاب ،مل يكونوا جيدون فيمن حوهلم من
هو خري منه أمانة وصدق ًا ،فكانوا ال يضعون حوائجهم وال أمواهلم التي
( )1التوبة. 20 :
عرض وقائع وُتليل أحدَ اث» للصاليب (ص . )423
( )4انظر« :السري ُة النّبويةُ ،
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خيافون عليها إال عنده ،وهذا يدل عىل أن كفرهم به مل يكن بسبب الشك
لدهيم يف صدقه ،وإنم بسبب تكربهم واستعالئهم عىل احلق الذي جاء به،
وخوف ًا عىل زعامتهم ،وصدق اهلل العظيم إذ يقول  :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﮊ ).(1
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه .



( )1األنعام. 33 :
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اُلجرة من الغار حتى الوصول للمدينة
أما بعد ،فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،وقف
بنا احلديث يف مواقف وعرب السرية العطرة ،عند خروجه صلوات ريب
وسالمه عليه من غار ثور ،واليوم نستأنف احلديث يف تلك الرحلة املباركة .
بعد أن ظل النبي  وصاحبه أبو بكر  بالغار ثالثة أيام ،خرج الركب
املبارك مهاجر ًا إىل املدينة – النبي  ،وأبو بكر ،وموىل أيب بكر عامر بن
فهرية ،والدليل عبد اهلل بن أريقط الليثي -وكان الدليل مرشك ًا؛ وهذا فيه
ختطيط وتورية وتعمية ،فلم يكن خيطر عىل بال املرشكني أن من يقود ركب
ٌ
مرشك!! ،إضاف ًة إىل أنه كان متخصص ًا خبري ًا يف الطرق ،وهذا فيه
النبي 
جواز استعانة املسلم بغري املسلم فيم تدعوا إليه احلاجة .
سار الركب بعد أن هدأ الطلب عن النبي  ،وأخذوا طريق الساحل مرور ًا
بعسفان ،وقد مروا عىل خيمتي أم معبد اخلزاعية  -التي أسلمت بعد ذلك ،-
وكانت امرأ ًة برز ًة جلد ًة  -أي أهنا كانت كاشف ًة عن وجهها ،لكرب سنها ُ ،-تتبي
ِ
ِ
يمر هبا ،فسألوها حل ًم ومتر ًا ليشرتوا منها ،فلم
بفناء اخليمة ،ثم َتسقي و ُتطعم من ُّ
ني
ُي ِصي ُبوا عندها شيئ ًا من ذلك  -كان وقت جفاف وشدة  ،-وكان القوم ُمر ِم ِل َ
ني – يعني :بلغ هبم اجلوع والعطش مبلغ ًا شديد ًا  -فنظر رسول اهلل  إىل
ُمسنِتِ َ

311

ِ
ٍ
شاة يف َك ِ
اخليمة ،فقال« :ما هذه الشاة يا أم معبد؟» ،فقالت :شا ٌة خلفها اجلهد
س
والتعب عن الغنم ،فقال رسول اهلل « : هل هبا من لبن؟» ،قالت :هي أجهد
من ذلك؟ قال « : أتأذنني يل أن أحلبها»  -سبحان اهلل ،بعد أن أخربته أنه ليس
فيها لبن ،يستأذهنا يف حلبها – قالت :نعم ،إن رأيت هبا َحلب ًا فاحلبها ،فدعا هبا
فمس َح بيده َرض َع َها وسمى اهلل  ودعا هلا يف شاهتاَ ،ف َت َفاجت
رسول اهلل َ ،
عليه – أي :وسعت ما بني رجليها من شدة اللبن الذي اجتمع يف رضعها-
ٍ
ب فيه حتى عاله البهاء ،ثم سقاها حتى َر ِو َيت ،وسقى
ودرت ،فدعا بإناء فح َل َ
أصحابه حتى َر َووا ،وُشب آخرهم  -فانظر إىل هذا التواضع ،وهو النبي
الكريم ،حيلب بنفسه ،ويسقيهم بنفسه ،ثم يكون آخرهم ُشاب ًا صلوات ريب
وسالمه عليه  ،-ثم َح َلب فيه الثانية حتى مأل اإلناء ،ثم غادره عندها ،ثم بايعها
وارُتلوا عنها ،ثم ما لبث أن جاء زوجها أبو معبد ،وهو يسوق َأعنُز ًا ِع َجاف ًا
يتَساوكن ه َزاالً ،فلم رأى أبو ٍ
معبد اللب َن َأع َجبه ،قال :من أي َن لك هذا يا ّأم معبد،
َ َ َ َ ُ
حائ ٌل ،وال ح ُلوب يف ِ
والشاء َع ِازب ِ
البيت؟ قالت :ال واهلل ،إال أنه مر بنا ٌ
رجل
َ
ٌ
ُ
ُم ٌ
بارك من حاله كذا وكذا ،قالِ :صفيه يل يا أم معبد ،فوصفته وصف ًا دقيق ًا ،فقال

أبو معبد :هو واهلل صاحب قريش الذي ذكر لنا أمره بمكة ،ولقد مهمت أن
أصحبه ،ولئن وجدت إىل ذلك سبي ً
لفعلت).(1
ال
ُ
( )1انظر« :مستدرك احلاكم»( )10/3( )2452وقال احلاكم بعد أن رواه « :هذا حديث صحيح
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وقد أسلم بعد ذلك  ،وقدم عىل النبي  هو وأم معبد ،وأحسن النبي 
استقباهلم وفاء ًا منه ،وكان من أبنائها من شارك مع النبي يف غزواته وجهاده .
ثم إن قريش ًا رصدت مبلغ ًا كبري ًا ملن يأيت بمحمد  أو أيب بكر الصديق
رسا َق ُة بن مالك بن ُجع ُش ٍم يقول:
حي ًا أو ميت ًا؛ فرصدت مائ ًة من اإلبل ،يقول ُ َ
ٍ
واحد
جاءتنا ُر ُس ُل كفار قريش ،جيعلون يف رسول اهلل  وأبى بكر دي َة كل
ٍ
جملس من جمالس قوميَ -بنِي
جالس يف
رسه ،فبينم أنا
ٌ
منهم ملن قت َله أو َأ َ َ
ُمد َل ٍج  ،-إذ أقبل رجل منهم ،حتى قام علينا ونحن جلوس ،فقال :يا رساقة ،إين
وأصحا َبه ،قال رساقة:
قد رأيت آنِف ًا َأس ِو َد ًة – أشخاص ًا – بالساحل ،أراها حممد ًا
َ
فعرفت أهنم هم ،فقلت له :إهنم ليسوا هم ،ولكن َك رأيت فالن ًا وفالن ًا ،انطلقا
ُ
بأعيننا  -يريد أن يرصفهم عن اللحاق هبم ،حتى يفوز بمفرده هبذه الغنيمة  ،-ثم
لبثت يف املجلِ ِ
ً
فأمرت جاريتي أن َخت ُر َج بفريس،
فدخلت،
قمت
س
ُ
ُ
ساعة ،ثم ُ
ُ
وهي من وراء َأك ََم ٍة  -رابية مرتفعة عن األرض َ -فتَحبِ ُس َها َعيل  ،وأخذت رحمي
ِ )(1
فخرجت به من ظهر البيت – أي :من خلف البيت َ ،-ف َخ َطط ُت بِ ُزجه
ُ

اإلسناد ومل خيرجاه» ووافقه الذهبي ،وانظر أيض ًاُ« :شح السنة» للبغوي (،)413 ،414/13
و«السرية النبوية» البن كثري (. )411 ،410/4
( )1الزجَ :ح ِديدَ ة ت ُـج َعل يف طرف الرمح ،واملعنى :خفضت أعاله وجررت زجه عىل األرض فخططتها
به من غري قصد .
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األرض ،وخفضت عاليه – خرج من خلف البيت وأخفض رحمه حتى ال
يراه أحد  ،-حتى أتيت فريس فركبتها ،فرفعتها – أي  :أرسعت هبا السري -
فخررت عنها – أي :سقط
ُت َقر ُب بى حتى دنوت منهم ،فعثرت بى فريس،
ُ
فقمت ،فأهويت يدي إىل كنانتي ،فاستخرجت منها
من شدة عثرهتا ،-
ُ
األزالم) ،(1فاستقسمت هبا :أرضهم أم ال؟ فخرج ا ّلذي أكره – أي :ال
ترضهم  ،-فعصيت األزالم وركبت فريسُ ،تقرب يب حتى إذا سمعت
ّ
قراءة رسول اهلل  ،وهو ال يلتفت – مطمئ ٌن ساك ٌن كم كان حاله يف الغار،
فهو  موق ٌن بحمية اهلل له  ،-وأبو بكر ُ يكثِ ُر االلتفات ،ساخت يدا فريس يف
زجرهتا ف َن َه َضت ،فلم َت َكد ُخت ِر ُج
فخررت عنها ،ثم
األرض حتى بلغتا الركبتني،
ُ
ُ
ِ
يدهيا ،فلم استوت قائم ًة ،إذا ِ
السمء ِمث ُل
ساطع – أي :منترش -يف
غبار
ٌ
ألثر يدهيا ٌ
فاستقسمت باألزالم ،فخرج ا ّلذي أكره ،فناديتهم باألمان ،فوقفوا،
الدُّ خان،
ُ
لقيت من احلب ِ
سيظهر
س عنهم ،أن
فركبت فريس حتى جئ ُتهم ،ووقع يف نفِس ما ُ
ُ
ُ
أمر رسول اهلل  - أي :وقع يف قلبه اإلسالم ملا رأى هذا املوقف وهذه احلمية
ُ
من رب العاملني لرسوله  ،- فقلت له :إن قومك قد جعلوا فيك الدية،
واملتاعَ ،ف َلم َير َز ِآين – أي :مل
وعرضت عليهم الزا َد
الناس هبم،
وأخربهتم ما يريدُ
ُ
ُ
َ
ُ
( )1األزالم :سهام ال ريش هلا وال نصل ،مكتوب عليها( :ال) ،و(نعم) ،فكانوا يف اجلاهلية إذا أرادوا
أمر ًا رضبوا هبا فإن خرج (ال) تركوا ،وإن خرج (نعم) فعلوا ،وهو معنى االستقسام باألزالم .
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يأخذا مني شيئ ًا ومل ينقصا مايل  ،-ومل يسأالين ،إال أن قاال :أخ ِ
ف َعنا ،فسأل ُته أن
ُ
كتاب َأم ٍن  -أي :كتاب موادعة ،فقد تيقن أن النبي  سيظهر،
يكتب يل
َ
وينترش دينه يف اجلزيرة ويف كل مكان ،فطلب منه األمان حتى ال يعاقب ،-
عامر بن فهرية  ،فكتب يف رقعة من َأ َد ٍم  -وهو اجللد املدبوغ  ،-ثم
فأمر َ
مىض رسول اهلل .(1) 
ويف بعض كتب السري واملغازي :أن النبي  أخرب رساقة بأنه س ُيعطى
ت
سواري كسى ،فقد قال  لساقة ونظر إىل ذراعيه« :كأين بك قد لبِ ْس َ
البيهقي عن احلسن أن عمر بن اخلطاب  ألقى إىل
سواري كرسى» ،وذكر
ّ
رساقة سواري كسى بن هرمز فجعلهم يف يديه فبلغا منكبيه ،فلم رآمها يف
يدي رساقة قال :احلمد هلل! سواري كسى بن هرمز يف يدي رساقة بن مالك
ابن جعشم أعرايب ،من بني مدلج!).(2
وتأمل معي ،متى تأيت البشارة من النبي ؟! ،مل ِ
تأت وهو يف املدينة،
مهاجر من مكة ،وهو
حمارص،
وال بعد نرص ومتكني ،وإنم تأيت وهو مطار ٌد،
ٌ
ٌ

( )1رواه البخاري ( ،)3١01وانظر أيض ًا « :السرية النبوية» البن كثري ( ،)422 -421/4و«إمتاع
األسمع» (. )344 -341/2
( )4انظر« :السنن الكربى» للبيهقي ( ،)721/1( )13033و«إمتاع األسمع» (. )1١0/12
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يف هذه الشدة وهذا الضيق يبرش بالنرص والتمكني وانتشار اإلسالم ،وسط
املتابعة واملحارصة واهلم واحلزن خترج البرشيات وخيرج األمل من النبي .
ومما حصل يف طريق اهلجرة ،ما رواه أنس بن مالك  ،قال :أقبل نبي اهلل
 إىل املدينة وهو مردف أبا بكر ،وأبو بكر ٌ
ف ،ونبي اهلل  شاب ال
شيخ ُيع َر ُ
ُ
الرجل أبا بكر فيقول :يا أبا بكر ،من هذا الرجل الذي بني
ُيع َرف ،قال :فيلقى
يديك؟ فيقول :هذا الرجل هيديني السبيل ،قال :فيحسب احلاسب أنه إنم يعني
الطريق ،وإنم يعني سبيل اخلري).(1
فكان أبو بكر  يوري عليهم ،وال يريد أن يذكر اسم النبي  ،ألن
الوقت وقت خطر ،وقريش تبحث عن النبي . 
الزبري  النبي  وأبا بكر الصديق  ثوبني جديدين حتى
وقد كسى
ُ
يدخال هبم إىل املدينة؛ قال ابن شهاب :أخربين عروة بن الزبري أن رسول اهلل
 لقي الزبري يف ركب من املسلمني كانوا جتار ًا قافلني من الشام ،فكسا
ٍ
َ
بياض).(2
ثياب
الزبري
رسول اهلل  وأبا بكر َ
ُ
وسمع املسلمون باملدينة بخروج رسول اهلل  من مكة مهاجر ًا للمدينة،
حر الظهرية ،فانقلبوا
فكانوا يغدون كل غداة إىل احلرة ،فينتظرونه ،حتى ير ّدهم ّ
( )1رواه البخاري (. )3١11
( )4انظرُ« :شح السنة» للبغوي (. )310/13

316

يوم ًا بعدما أطالوا انتظارهم ،فلم رجعوا إىل بيوهتم ،أوىف ٌ
رجل من هيود عىل أطم
من آطامهم -أي :حصن من حصوهنم  -فبرص برسول اهلل  وأصحابه
مبيضني ،يزول هبم الساب ،فلم يملك اليهودي أن قال بأعىل صوته :يا معاُش
العرب ،هذا َجدُّ ُكم ا ّلذي تنتظرون ،فثار املسلمون إىل السالح ،فتلقوا رسول اهلل
احلرة ،فعدل هبم ذات اليمني حتى نزل هبم يف بني عمرو بن عوف). (1
 بظهر ّ
وقام أبو بكر  للناس ،وجلس رسول اهلل  صامت ًا ،وجاء َمن مل َير
َ
حييي أبا بكر -يظنونه الرسول  ،- حتى
رسول اهلل  من األنصار ُ َ
ف
أصابت الشمس رسول اهلل  ،فأقبل أبو بكر حتى َظلل عليه بردائه ،ف َع َر َ
َ
رسول اهلل  عند ذلك – وهذا من تواضعه وأدبه وحيائه صلوات
الناس
ُ
ُ
بضع عرشة
ريب وسالمه عليه  ،-فلبث
رسول اهلل  يف بني عمرو بن عوف َ
ليلة ،وأس َس املسجدَ الذي أس َس عىل التقوى - ،وهو مسجد قباء  -وصىل
فيه رسول اهلل .(2) 
عيل للمدينة بعد
ويف تلك املدة التي جلسها رسول اهلل  يف قباء ،جاء ٌ
أن أدى األمانات إىل املرشكني يف مكة ،كم أرسل النبي  زيد بن حارثة
فجاء له بزوجتيه سودة وعائشة ،وببنتيه فاطمة وأم كلثوم ،وبحاضنته أم

( )1انظر « :إمتاع األسمع» (. )344/2
( )4انظر ُ« :شح السنة» للبغوي (. )311/13

317

أيمن ،كم جا بأسمء وعبد اهلل بن أيب بكر ريض اهلل عنهم وأرضاهم مجيع ًا،
ثم بعد ذلك دخل النبي  املدينة طيبة الطيبة ،بعد أربعة عرش يوم ًا جلسها
يف قباء .
وقد بني اإلمام ابن هشام – يف سريته  -تاريخ مقدم النبي  إىل املدينة،
نق ً
ال عن حممد بن إسحاق املطلبي ،قال :قدم رسول اهلل  يوم االثنني ،حني
اشتد الضحاء ،وكادت الشمس تعتدل ،لثنتي عرشة ليلة مضت من شهر
ربيع األول ،ورسول اهلل  يومئذ ابن ثالث ومخسني سنة ،وذلك بعد أن
بعثه اهلل عز وجل بثالث عرشة سنة ).(1
نفعني اهلل وإياكم هبدي كتابه .



( )1انظر« :السرية النّبوية» البن هشام ( ،)7١0/1وقال السالمي يف«الروض األنف» ( )174/2وهو
يرشح كالم ابن هشام« :متى قدم الرسول  املدينة؟ كان قدوم رسول اهلل  املدينة يوم االثنني
الثنتي عرشة من ربيع األول ويف شهر أيلول من شهور العجم ،وقال غري ابن إسحاق :قدمها لثمن
خلون من ربيع األول ،وقال ابن الكلبي :خرج من الغار يوم االثنني أول يوم من ربيع األول،
ودخل املدينة يوم اجلمعة لثنتي عرشة سنة ،وكانت بيعة العقبة أوسط أيام الترشيق» .
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