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شرح ، العلِم والدراية  وأضواء، الهداية على أنوار  هللا الحمُد 

ونشكُره بال انتهاء ، ، نحمُده بال إحصاء ، صدورنا ، وأناَر قلوبنا 

، نبينا محمد رسول الهدى ، ونبي الندىونصلي ونسلم على 

 آله وصحبه أجمعين..وعلى 

]Ÿ^;UÅ¬d;

ــرآن  ــد الق ــذبك بع ــم يج ــَة عل ــيس ثم ــا فل ــيرة وعلومه ــل الس ، مث

لنـا  ويسـر. وأفراحها ودروسـها، ففيهـا علـم وحكـم، وفقـه وعبـر

بحمد اهللا مطالعة الكثير واسـتماع الكثيـر ، وتدريسـها يف الجـامع 

، حتى بات مشتاقا للكتابة عنهـا، والتالميذ  األهل، ويف والجامعة 

.  ( جماليـات السـيرة النبويـة )ذلك غير مـرة، ومـن آخرهـا  فتيسرَ 
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تكشــف لنــا  ويف اليوتيــوب دروس مختلفــة وفوائــد متنوعــة ..!

العملــي مــن خــالل الســيرة، وال عــذر للعــامي وغيــر  اإلســالمَ 

دي ، مـن ان يسـتمع اليهـا ليـتعلم هـالمتخصص ، وهاجر القراءة 

 .رسوله، ويتفقه آدابه وشمائله 

 تالقــي  بــّت  ، وفكريــا علميــا " اليوتيــوب حلقــات" ازدهــارِ  ومــع

 لحلقــات مــؤخراً  الســماع ونشــط مفيــدة، وبــرامج نــادرة حلقــات

 العربـي، الـوطن مفكـري كبار استماع ذلك ومن ،واآلداب الفكر

 المشـهور الكاتب إلى أستمعُ  مرة فكنت ، توجهاتهم اختالف مع

 صـالون يف ( الرائع كتابه خالل من أوًال  عرفته وقد منصور، أنيس

 وكـان ، وتربيتـه وثقافتـه رحالتـه عن فتكلم ) أيام لنا كانت العقاد

 للريف الشرعية القيم نسبته من اندهشت لكنني.. ممتًعا الحديث
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 التـي وهـي! … كـذلك اإلسـالم قـيمُ  يقـول أن يريد وال وعاداته،

 ..! والريف المدينة يف أثرت

 المنـوال يف جـاراه ومـن.. أنـيس أسـتاذ يـا والدتك تحذرك حينما

 فليسـت …البنات ومحادثة أهله، أو التدخين شرب عن : الثقايف

 والـدتك تربيـة والسـبُب ..  إسالمية أخالق وإنما …ريفية عادات

 إنسـاًنا منـك تجعـل التـي ، قيمـك وعلـى عليـك وحرصها الدينية

 …صالًحا

 ، المباركـة الـدعوة وقناديـل والسنة، اإلسالم جماليات من وذلك

 ..!واإلنسان الفكر لها وتنامى ، الوجود بها أشرَق  التي

 يتبـاهون اإلسالمي، االنتماء يف تعثرهم األكابر لمثقفينا نحب وال

 يف اإلســـالم أثـــرَ  يتجـــاهلون أو وينســـون وقـــوميتهم، بعـــروبتهم
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 نوًعـا إال ذلـك أحسـُب  وال.  المسـتعان واهللا ونهضتهم، تكوينهم

 !…العربان مثقفينا بعُض  يرتديه الذي الثقايف االنهزام من

 لمـا ، المبهرة وأكاليلها والسيرة ، المزهرة وقناديله اإلسالمُ  فلوال

 مظلمةٌ  الحياةَ  ألنَّ .. !  اسُتحسنت وال طابت وال الريف قيمُ  فاقت

 هـذا إن ( منيـرة ُسـُرج بـال وقفـرةٌ  ، اهتـداء بـال وضالة ، إسالم بال

 . اإلسراء سرة أقوم) هي للتي يهدي القرآنَ 

ــاَت  إبهــاره، وتنــامى الــدنيوي الظــالمُ  احلولــك فــاذا  محجــوَب  ب

ــبل ــحيح ، الس ــات، ش ــو الطرق ــَل  ول ــر تجم ــة، بمزاه ــع أو فاتن  مت

 !…مكان كل من تحفُّ  الدياجي فإن خداعة،

ـــن ـــةٍ  يف ونح ـــن ظلم ـــاة، م ـــدةٍ  الحي ـــن وش ـــدهر، م ـــن وآالمٍ  ال  م

 مـن لنا وأضاء ُسبات، من فأحياًنا ، الوحي جاءَ  حتى التصورات،



 

٨ 
 

Î3â’\;flŸ;◊̌ÁÄ]fiÕ 
Î3â∏\;flŸ;◊Ë’]—^Â 

 مــن روحــا إليــك أوحينــا وكــذلك ( متاهــة مــن وبّصــرنا ، غشــاوة

 . الشورى سورة أمرنا)

 فِمـن ( عباده من شاء من له اهللا هدى ، عظمى نعمة اإلسالمُ  فكانَ 

 .األنعام سورة ) لإلسالم صدره يشرح يهديه أن اهللا ُيرد

 أزهـق الـذي النـور، ذلـك وسلم عليه اهللاُ  صّلى رسولنا بعثة وكان

 وطمـــس ، الخرافـــة وزخـــرح الظلمـــات، وشـــق الباطـــل، بـــه اهللا

 واسـتطعمت النسـمات، وبصـرنا ، الوجود إلى فخرجنا الضاللة،

 نـوراً  لـه وجعلنـا فأحيينـاه مؤمنًـا كـان مـن أو (…السعادة نغمات

 ) منهـا بخـارج لـيس الظلمـات يف مثلـه كمـن النـاس، يف به يمشي

 . األنعام سورةُ 
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 والسـالم، الصالة عليه اهللا رسول وبمنهاح بالذكر مؤمن كل فحيا

ــت ــه فكان ــل دعوت ــات يف قنادي ــاةِ  ظلم ــل ، الحي ــول يف وأكالي  وح

ــق ــائر ، الطري ــار يف ومن ــود، قف ــارا الرك ــرف وأزه ــى ت ــؤاد عل  الف

 .واألفهام

 السـيرة قضـايا تُبسـطَ  أن نفسـها علـى عهـدا الَيراعـةُ  أخـذت ولقد

 يف بهـا وينتفـع بيسـر، تطـالعُ  بحيث ، تسهيًال  تسهلها وأنْ  تبسيًطا،

 ألنهـا ، الخميـل النشـر وتنشـر الجميـل، الموقع منهم وتقع رفق،

.  المطهـر الشـرع وبركـاُت  الـوحي، ونسـمات ، اإلسـالم نبضاُت 

 ، انشـرح قرأها من ، وحبور ودرٌّ  وبدور، وفضل ، وكنوز سرٌّ  فيها

 .ابتكر حازها ومن مهر، طالعها ومن
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 وعــي يف وشــارحها  بهجــٍة، يف وخطيبهــا ســعيد، بهــا والمتحــدُث 

 وترتــدي أخالقــه، وتعــانق اهللا، رســول فيهــا تالمــس واســتيعاب،

 فيهـا وجـدَت  بيوتهـا دخلـت أو سـطورها قفوَت  وكلما ، شمائله

 . وكنوزها األمم ثروت تفوق فاخرة، ودرراً  نادرة، كنوزا

 رحيقهــا مــن وارشــفوا ، الســيرة إلــى هلمــوا : القــراء أيهــا فيــا

 !،..وافنانها ولطفها بأدبها أبناءكم وأدبوا ، وعصائرها

 ودونمـا ِسـيري، خطاب بال دعوتكم تطيب كيف الدعاة: أيها ويا

 ..!نبوي قصص

 نسـمع ولـم ، والحرام الحالل غالب يف تكلمتم الفقه: مشيخة ويا

 ..!!الوارفة السيرية وأسبابها ، وسيرها ، قصَصها لكم

 وسًرا وحكمة، درًسا السيرة، من لنا استنبطوا : المفكرون أيها ويا

ــةً  ، وفلســفة ــرة وعظ ــال ، وعب ــزاُل  ف ــب، غاصــةً  ت ــا باألعاجي  وفيه

 .وأسارير محاريٌب 



 

١١ 
 

Î3â’\;flŸ;◊̌ÁÄ]fiÕ 
Î3â∏\;flŸ;◊Ë’]—^Â 

  بالغية وأساليَب  أدبية، قوالب يف لألجيال قربوها األدباء: أيها ويا

 كالقصــائد، وُتتــرنم ، كالشــعر تحفــظ اجعلوهــا ، فنيــة ولوحــات

 ..! الِحسان والجواهر السمان، كالفرائد وُتنتقى

دَ  كاتبا ويا  واكتب السيرة، يف دّقق ، العريضة بالكتابة الصحَف  سوَّ

 الشـباب، فيهـا ويتنـافُس  األجيال،  تطلبها مشعة، ميمونة كتابةً  لنا

ــرُب  ــا ويط ــان له ــديكم ، الفتي ــم فل ــيرة، أعظ ــب س ــيرة وأطي  ، مس

 ، ثمارها وتغيُث  غصونها، تضوعُ  زالت ال ، مطيرة حكايةٍ  وأكمل

 ..!أقمارها وتبزغ

 . الموفق واهللا

 

;

;

;
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L;J8fi’\;€ËiË’\<II 
 

   ُيُحنـون آبـاء لهـم وليس فيشّبونَ  ، األبناءُ  يتجرعها مرارةٌ  اليتم 

 مـن تجـردوا قـد وهـم آباء لهم أصدقاءهم ويشاهدون عليهم،

 عوًضـا بذلوا لو ووّدوا مؤلمة، محازن قلوبهم يف قتنبت ، ذلك

  ..!النعمة تلك يعيد

 فمــات ، المشــاعر هــذه عليــه مــرت قــد اهللا رســوَل  أن وتخيــل 

 وعمـره الحيـاة أمـه وغـادرت ، أمـه بطـن يف حمـٌل  وهـو والده

 ولكـنَّ   ، أسيفةً  حياةً  وكانت بها، ُيمّتع ولم تقريبا، سنين ست

 دروًسـا وعلَّمنـا ذلك، بعد اصطفاه ثم وألهمه، ووفقه ثبته، اهللا

 .. اليتم ذلك من
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  وعـزة العصـامية، الشخصـية وقوةِ  ، اهللا أمر على التصبر فضُل 

ــذات ــام ، ال ــالنفس والقي ــب ب ــرزق، وطل ــان ال ــي واالمته  برع

 ..األنبيـاء كسـائر والسالم الصالة عليه بأجر رعاها فقد الغنم،

 .) مكة ألهل قراريطَ  على أرعاها (كنُت 

 مــن ويســلم خالقــه، ويتــواله اهللا، يرعــاه يتيًمــا عــاَش  وكــذلك 

 مـن النبـوة معاين تلقى يقال ولكيال ، وتأثيراته والده توجيهات

 يتيمـا يجـدك ألـم ( بنفسه وآواه عينه على اهللا صنعه بل.  والده

 . الضحى سورة ) فآوى

 وقـوة ، واالحتمـال الصـبر يف دروًسا والضعفاء األيتام فأعطى 

 النـاس حيـاة يف أبلغُ  بالضعفاء القدوة إن ثم..! والقيادة الذات

 .أعلم تعالى واهللا ، والوجهاء باألثرياء القدوة من
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MJÏË¡]⁄ipˆ\;�ÏË÷¡] ’\<II  
 

 العزلـة جـدرانَ  وكسـُره فرديتـه، مـن خروُجـه الشـاب فتوةِ  من 

ــى ــى يتعــرَف  حت ــاة عل ــتعلم ، الحي ــن وي ــق مواقفهــا، م  ويتخل

 تفاعل ولذلك وواجباتهم، صفاتهم ويتعرف الرجال، بأخالق

 مشـاركات وشـارك قومـه مـع اجتماعًيـا وسـلم عليه اهللاُ  صّلى

 ُعُمـوَمتِي َمعَ  ُغَالًما َشِهْدُت  ( : المسند يف كما يقول محمودة،

. ) َأْنُكُثـهُ  َوَأنِّـي ، الـنََّعمِ  ُحْمرَ  لِي َأنَّ  ُأِحبُّ  َفَما اْلُمَطيَّبِيَن، ِحْلَف 

 وكـان ، الُمطّيبـين مـن جماعـة وشـهده ، الفضـول حلف وهو

 . سنة عشرين نحو عمره

 بـن اهللا عبـد دار يف فـاجتمعوا  قـريش من قبائُل  له تداعت وقد 

 وتعاهدوا فتعاقدوا عنده، حلفهم فكان وسنه، لشرفه ُجدعان،
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 إال النـاس، سـائر مـن دخلهـا مظلوًمـا بمكـة يجدوا ال أن على

 .معه قاموا

 العـرب، يف وأشـرَفه به ُسمع حلٍف  أكرمَ  الفضول حلُف  وكان 

 وقـد المطلـب، عبـد بن الزبير إليه ودعا به تكلم من أول وكان

ــه اهللاُ  صــّلى شــهده ــه وأثنــى وســلم علي ــة ويف علي ــْد  :( رواي  َلَق

 بِـهِ  لِـي َأنّ  ُأِحـّب  َمـا ِحْلًفـا ُجـْدَعانَ  ْبنِ  الّلهِ  َعْبدِ  َدارِ  فِي َشِهْدت

 ..) َألََجْبت اْإلِْسَالمِ  فِي بِهِ  ُأْدَعى َوَلوْ  النَّعمِ  ُحْمرَ 

 تطـوُل  وال ،اجتماعية مشاركاٍت  من الحدث للشاب والبد 

 وملتمسـا ، العالئـق عن باحثا الحياة سيقابل ألنه العزلة، به

 يصـبو التـي أهدافـه ومحقًقـا الـنفس، عن والترويح الرزق،

 نبـيٌ  وهـو وسـلم عليـه اهللاُ  صـّلى ومحمـد ، ودينـا دنيا إليها
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 االجتماعيــة التهيئــة مــن نوعــا ذلــك مثــل لــه فكــان مرســل،

 ..! والسالم ، وأحواله للمجتمع واالستكشافية

 ـــــــــــــــــــ********
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 الضـالل وفشـو الشـياطين، اجتيـال فتـرةَ  آنـذاك الفتـرةُ  كانت ، 

 البشـرية، اسـتنقاذ مـن بـٌد  ثمـة يكـن فلـم االنحراف، واشتعال

ــول ــل وهط ــالة واب ــأذن ، الرس ــله اهللا ف ــة بفض ــة بالرحم  اإللهي

ــالة ــة والرس ــا ( المحمدي ــلناك وم ــةً  إال أرس ــالمين رحم  ) للع

ــورةُ  ــاء س ــحيح ويف.  األنبي ــلم ص ــُت  (وإين : مس ــادي خلق  عب

 …ديـنهم عـن فاجتالتهم الشياطين أتتهم وإنهم كلهم، حنفاء

 إِالَّ  َوَعَجَمُهـْم، َعَرَبُهمْ  َفَمَقَتُهْم، اْألَْرِض، َأْهلِ  إَِلى َنَظرَ  اهللاَ  َوإِنَّ 

َمــا : َوَقــاَل  اْلكَِتــاِب، َأْهــلِ  ِمــنْ  َبَقاَيــا  َوَأْبَتِلــيَ  ِألَْبَتِلَيــَك  َبَعْثُتــَك  إِنَّ

 كـانوا عمـا وأزالـوهم بهم فذهبوا استخفوهم : والمرادُ . بَِك)
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ــه ــوا ، الباطــل يف معهــم وجــالوا ، علي  ، المحرمــات لهــم فزين

 . الطيبات لهم وقبحوا

 مــن النــاس لتخــرَج  ومحاســنها برحماتهــا الرســالةُ  فــانهمرت 

ـــات ـــى الظلم ـــور، إل ـــذ الن ـــيهم ولتأخ ـــى بنواص ـــراط إل  الص

 وهـم ، يـؤلفهم مـنهج وال يهديهم، صراط ال حيث المستقيم،

..! وشـقاوة محـازن ويف ، وخرافـة معاناة وفِي وضاللة، شر يف

ــالم ــري فالع ــان البش ــد ك ــارف ق ــة ش ــدًيا النهاي ــًا، عق  وخلقي

 انحـــدار، يف وفكرهـــا ، أفـــول يف الضـــخمة فاالمبراطوريـــات

 جـدليات وعلـومهم ، هشاشة يف وأنظمتهم طويلة، ونزاعاتهم

 . غالبة واألهواء تبدل، يف النصراين والدين عقيمة،
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 دولـةَ  ال حيـث الربـاين، الفضـلِ  مـع موعدٍ  يف العربية األمةُ  وكانت

 يف محــدودة قــيمٍ  ســوى ، آثــار وال لهــم مجــَد  وال فخــار، وال لهــم

 الكـريم رسـولنا ببعثـة تعـالى البـاري فحررهم ، متواصلة نزاعات

 قلـوبهم، بـين وأّلـف فرقـة، بعـد فجمعهـم وسـلم، عليـه اهللا صلى

 ونـادى فـيهم فصـدح منصـورة، مباركـةً  ، خالـدةً  أمـةً  منهم وصنع

 ) تفلحـوا اهللا إال إلـهَ  ال قولـوا ( المزعومة وآلهتهم أصنامهم بقبح

 ومـن ، فلهـا اهتـدى فِمـن الرشـاد، ومنـائر الفـالح، طرَق  فعلمهم

 . التوفيق ولي واهللا ، فعليها أساء

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  ل ُبني متين، توحيدي كبناء النبوية الدعواُت  إال وُحّسن، وُجمِّ

 أطـلَّ  حتى فراغها، ويمأل يسدها من تنتظر كانت ، لبنة موضعَ 

 ُحســـنا، فاســـتوت فأتمهـــا ، والســـالمُ  الصـــالةُ  عليـــه محمـــد

ــاءً  واكتملــت ــدعوة فكانــت وبهــاًء، بن  والرســالة ، الخاتمــة ال

 اهللاُ  َرِضـيَ  اهللاِ  َعْبـدِ  ْبـنِ  َجـابِرِ  َعـنْ  الصحيحين يف جاء.  النهائية

 َوَمَثـُل  َمَثِلـي " : َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلَّى النَّبِيُّ  َقاَل  : َقاَل  َعنُْهَما،

 َلبِنَـٍة، َمْوِضـعَ  إِالَّ  َوَأْحَسـنََها، َفَأْكَمَلَهـا َداًرا َبنَـى َكَرُجـلٍ  اْألَْنبَِياءِ 

ُبــونَ  َيــْدُخُلوَنَها النَّــاُس  َفَجَعــَل   َمْوِضــعُ  َلــْوَال  : َوَيُقوُلــونَ  َوَيَتَعجَّ

بِنَةِ   ." اللَّ
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 الكاملـة ورسـالته بدعوته وسلم عليه اهللا صلى رسوُلنا فجاء ، 

 بهـا وُختمـت ، التوحيـد بهـا تـمَّ  التـي المتممة، كاللبِنة فكانت

 فكانت ، والفخر العز واكتمل ، البنيان بها وانتهى ، الرساالت

 وضـع ، الطرائـق وأحسـنَ  المعـالم، وأجمـَل  ، الشـرائع أكمل

 . قبلنا َمنْ  على كانت التي واألغالل اآلصار بها اهللا

 أهـلِ  وأكثر ، األمم خيرُ  وأمته أفضُلهم، ولكنه آخَرهم جاء 

 ورحـم ، أحكام وُرفعت العبادات، عليهم وُخفِّفت ، الجنة

 دليل هذا ويف ، بالهم وأصَلح ، كسرهم وَجبر ضعفهم، اهللا

 وأنـه النبيين، على وشرفه والسالم، الصالة عليه فضله على

 ومهيمنـة كلهـا الشرائع خاتمةُ  وشريعته وخاتمهم، سيدهم

 بدعوته يصّدق حتى ، كان من كائن إيمانُ  يصح وال عليها،
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ـدٍ  َنْفـُس  َوالَّـِذي :( قولـه صـح وقد ، لرسالته ويذعن ،  ُمَحمَّ

ـةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َأَحٌد  بِي َيْسَمعُ  َال  بَِيِدِه، ، َوَال  َيُهـوِديٌّ  اْألُمَّ  َنْصـَرانِيٌّ

ــمَّ  ــوُت، ُث ــمْ  َيُم ــْؤِمنْ  َوَل ــِذي ُي ــْلُت  بِالَّ ــهِ  ُأْرِس ــانَ  إِالَّ  بِ ــنْ  َك  ِم

 إلـى وبعـدي زمني يف موجود هو ممن أي. ) النَّارِ  َأْصَحاِب 

 وإنمـا.  طاعتـه يف الـدخول عليـه يجب فكلهم ، القيامة يوم

 وذلـك ، سـواهما مـن علـى تنبيها والنصراين باليهودي مثَّل

 فـإذا كتـاب ولهـم سماويتان، ديانتان والنصارى اليهودَ  ألن

 ، لـه كتاب ال ممن فغيرهم كتابا لهم أن مع شأنهم هذا كان

 . أعلم واهللا.  أولى

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  ٌــَث  ال قســم ــه، ِحن ــوب، ووعــٌد  في ــرى مكت ــة، وبش ق ــو محقَّ  ول

 ، مبلغه الضيُق  بكم وبلغ الشرور، وتعاظمت ، األمورُ  اشتدت

 مشـركي مـن مالقـي لقـوا قـد ، عنـه اهللا رضـي الصـحابة وكان

 الصــالة عليــه اهللا رســول إلــى فجــاءوا متاعــب، ونــالتهم مكــة،

 تستنصر أال لنا تدعو أال (..والنصرة الدعاء يسألونه ، والسالم

 ..!لنا)

 مـن شـيئا لهـم وحكى ، بالصبر والسالم الصالة عليه فوعظهم 

 َمـنْ  َكانَ  َقْد  (.. وثباُتهم صبرهم كان وكيف ، الماضين تاريخ

ُجُل  ُيْؤَخُذ  َقْبَلُكمْ   بِاْلِمنَْشـارِ  ُيـْؤَتى ُثـمَّ  اْألَْرِض، فِي َلهُ  َفُيْحَفرُ  الرَّ

 ِدينِـِه، َعـنْ  َذلِـَك  َيْصرُِفهُ  َما فِْرَقَتْيِن، َفُيْجَعُل  َرْأِسِه، َعَلى َفُيْجَعُل 
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 َمـا َوَعَصـٍب، َلْحـمٍ  ِمنْ  َعْظِمهِ  ُدونَ  َما اْلَحِديدِ  بَِأْمَشاطِ  َوُيْمَشطُ 

 .) ِدينِهِ  َعنْ  َذلَِك  َيْصرُِفهُ 

 والتمكـين قـادم، والفـرَج  آٍت، النصـر بأن وبشرهم سّالهم ثم 

نَّ  َواهللاِ  (..ببعيد ليس اكِـُب  َيِسـيرَ  َحتَّى اْألَْمرَ  َهَذا اهللاُ  َلُيتِمَّ  َمـا الرَّ

ْئَب  َتَعاَلى اهللاَ  إِالَّ  َيَخاُف  َما َوَحْضَرَمْوَت، َصنَْعاءَ  َبْينَ   َعَلى َوالذِّ

 .) َتْعَجُلونَ  َوَلكِنَُّكمْ  َغنَِمِه،

 األمـــور واســـتعجالنا صـــبرنا، ضـــعف مـــن إال ُأوتينـــا ومـــا ، 

 الصـبر بـراهين نقـدم لـم ونحـن الثمـار، قطـف علـى وحرصنا

 وأنّ  الصــبر، مــع النصــرَ  أنَّ  واعلــم ( : الحــديث ويف ، واليقــين

 .أعلم تعالى واهللاُ  . ) يسًرا العسر مع وأنّ  الكرب، مع الفرَج 

 ****ـــــــــــــــــــ****
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 صــاحبه يكــاد ال ، الــنفس يف موقــعٌ   األليمــة للــذكرياِت  يبقــى 

 ومكنـه انتصـر مـا فـإذا بـه، ابُتلـي أو عاينـه وقد سيما ال ، ينساه

 للعـدل مسـرحا منـه جعـل مضـطرا، وعـاد حجتـه، وأظهرَ  اهللاُ،

 اهللاُ  َرِضـيَ  ُهَرْيَرةَ  َأبِي َعنْ  الصحيح يف جاء.. واالنتصار والعزة

 النَّْحـرِ  َيْومَ  اْلَغدِ  ِمنَ  - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَّبِيُّ  َقاَل  : َقاَل  َعنْهُ 

 َحْيـُث  كِنَاَنـَة، َبنِـي بَِخْيـِف  َغـًدا َنـاِزُلونَ  َنْحـنُ  " : - بِِمنًـى َوُهوَ 

َب، َذلَِك  َيْعنِي. " اْلُكْفرِ  َعَلى َتَقاَسُموا  ُقَرْيًشا َأنَّ  َوَذلَِك  اْلُمَحصَّ

 َبنِـي َأوْ  اْلُمطَِّلـِب، َعْبـدِ  َوَبنِـي َهاِشٍم، َبنِي َعَلى َتَحاَلَفْت  َوكِنَاَنةَ 
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 مُ إَِلـْيهِ  ُيْسـِلُموا َحتَّى ُيَبايُِعوُهمْ  َوَال  ُينَاكُِحوُهْم، َال  َأنْ  اْلُمطَِّلِب،

  . "َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَّبِيَّ 

 رسـول قـوم هاشـم بنـي ضـد المشركون كتبها ظالمةٌ  صحيفة 

 المـــدة يف واالجتماعيـــة االقتصـــادية بالمقاطعـــة عرفـــت اهللا،

 إلــى هــاجر اهللا رســول إنّ  ثــم ، حينهــا يف اهللا وأبطلهــا ، المكيــة

 يف وحـج ، الهجـرة مـن ثمـان سـنة مكـة فاتًحا عاد ثم المدينة،

 مـن فراغه بعد غًدا منزله عن سئل فلما ، الهجرة من عشر سنة

 حيـث األبَطـح، وهو كنانة بني خيف يف غدا منزلنا " قال: منى

ــموا ــى تقاس ــر عل ــاطعوا ، الكف ــدعوة وق ــي ال ــومتهم وبن  ، عم

 !… ذلك على الناس وأجبروا
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 ــان، الظلــم هنالــك مــن بــزغَ  وكمــا ــه النبــي جعلــه والطغي  علي

ــالة ــالم الص ــارةً   والس ــدل من ــوة للع ــان والق ــري ، واإلحس  وي

 واهللا.  الصــابرين للمتقــين العاقبــة وأن فــاٍن، الظلــم أن النــاس

 . الموفق

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  باعثـةً  ، مكـة بطحـاء يف المستضـعفين المعـذبين مناظرُ  كانت 

 وسـامتهم ، وتجبـرت مكـة تكّبـرت فلقد ، واأللم الحزن على

 وأمــه الحبشــي ربــاح بــن بــالل هــؤالء: ومــن..  العــذاب ســوءَ 

 خلــف بــن ألميــةَ  عبــدا كــان الــذي : عــنهم اهللا رضــي حمامــة

 وظهـره، وجهـه علـى الرمضـاء يف يلقيه كان والذي الُجَمحي،

 ويقـول وصـدره ظهـره علـى فُتلقـى العظيمة بالصخرة يأمر ثم

 بـه جـاء الذي الدين هذا تترك أو تموَت  حتى هكذا تزال ال له:

 عنـه: اهللا رضي - بالل فيقول والعزى الالت وتعبد ، صاحبك

 كُزنيــرة ونســاء ، األرت بــن خّبــاب : ومــنهم …. أحــد أحــد،

  !…والنهدية
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 :الـذين : عنهم اهللا رضي سمية وأمه ياسر ووالده عمار وأيضا 

 جهـل أبي يد على والقوا ، اإلسالمية الدعوة أوائل يف أسلموا

 تتوســط عنــدما الصــحراء إلــى يخــرجهم كــان إذ العــذاب، مـر

 دون فوقهـا يلقيهم ثم الرمال، فتلتهب السماء، قرص الشمس

ــا شــيء، جســدهم يســتر أن ــي، وأم ــه اهللا صــلى  النب ــه علي  وآل

 تصبيراً  لهم يقول وكان رآهم كلما وتألم  بهم، مر فقد ،وسلم

 .) الجنة موعدكم فإن ياسر آل صبرا :( وتسليةً 

 العظـيم والوعـد ، والتصـبير الدعاء سوى لهم يملُك  يكن فلم 

 ربهـــم وعلـــى ، واحتســـبوا صـــبروا هـــم إن النعـــيم، بجنـــات

 وثمـرة ، الثبات وقود وهو الجنة، ثمنُ  الصبر ألنَّ ..!  يتوكلون

 أكلهـا تؤتي أو ، تنجح أن لدعوة يمكن وال ، الحقيقي اإليمان
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 الـدعوات سـمة ذلـك وأن صـبرها، مراحـل علـى تبرهنَ  حتى

 فاصــبر ( وتضــحياتهم األنبيــاء بــدروب واقتــرنَ  التــاريخ، عبــر

 .األحقاف سورة ) الرسل من العزم أولوا صبر كما

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  كانت التي األوطان، وهجر الدين، من بالفرار لهم تشريعٌ  هنا 

 وال ، ُيرجـى أمـان فـال عـنهم، السـعادة وذهاب أذيتهم يف سببا

 لحـظَ  فلمـا ، واألرزاء المحـن علـيهم وتكالبت..! يصفو دينَ 

 العـذاب يف مـنهم مـات مـن وعـاينَ  وسلم، عليه اهللاُ  صّلى ذاك

ــدة ــال ، والش ــه ق ــيئة مقولت ــي ، المض ــوُح  والت ــا تل ــارق منه  بي

 خـرجتم فلـو أحـد، عنـده ُيظلـم ال ملًكـا بالحبشة إن (..الفرج

 مـنهم خـرج مـن أوَل  فكـان.  ) فرًجـا لكـم اهللا يجعَل  حتى إليه

 اهللا صـلى اهللا رسـول بنـت رقيـة زوجتـه ومعـه عفان بن عثمان

 وأنهم عشرة، وقيل: رجًال، عشر اثني كانوا وقيل وسلم، عليه

 . دينار بنصف سفينة فاستأجروا البحر إلى مشاةً  خرجوا
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 وعيــه واكتمــال لصــحابته، اهللا رســول شــفقة علــى يــدل وهــذا 

 على وحرصه ، أهلها ومعالم بالمنطقة درايته وُحسن الدعوي

 زيـادةَ  ألنّ  ، ورجاالتها الدعوة به يستنقذ إيجابي مخرج إيجاد

 دعوي تراجع فيحصل ، البقية وإرهاب بإنقاِصها مؤذن النكال

 ..! خطير

  نظرُتـه وكانـت االختيـار، يف وسـلم عليـه اهللاُ  صّلى ُوفق وفعًال 

 أكـرم عنـد ، جـوار خيـر علـى نزلـوا فقد ، الحبشة تجاه صائبة

 وبـاتوا ومنعـة، عـز يف خـالقهم وعبدوا دينهم، على أمنوا جار،

 بعـد محـاوالتهم وكـل..!  المشركين أيادي تطالهم ال أحرارا

 ..! بالفشل باءت ذلك
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  القائد وحرص بصيرته، ونصاعة اهللا رسولِ  قياديةَ  هنا ونستفيُد 

ـــه ـــأحوال وتهمم ـــحابه ب ـــه ، أص ـــا وبحث ـــن دائًم ـــول ع  الحل

 تقـلُّ  ال الفـرج منافَذ  وأن. والمدلهمات الفتن تجاه والمخارج

 وأنّ  الظــالم، ســطوة أو البــاغي، شــدة كانــت مهمــا تــزول وال

 اســتطالة يمكــن وال ، عبــادهِ  مــن يشــاء مــن يورثهــا هللاِ  األرض

 . الموفق واهللا كلها، فيها الشر

 ****ـــــــــــــــــــ****
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   َالشـــرف معـــالمَ  فيهـــا ويعتقـــدون القيـــادَة، يتمنَّـــون كثيـــرون 

 واصــب، هــمٌ  أنهــا علمــوا ومــا ، والمنزلــة والمــال ، والمكانــة

! فـاخر تشـريف هـي ممـا أكثـر قـاهر وتكليـف ، مضنية وشدة

ـــر والقـــادة ـــاريخ، عب ـــذين الت ـــوا إنجـــازات، ســـجلوا وال  تعب

ــوا، ــوا وتهمم ــاطر، وتعرض ــانوا للمخ ــى وك ــدرَ  عل ــة ق  المرتب

 .  والتكليفات

 مـن والسـالم الصـالةُ  عليـه الكريم لرسولنا قيادي موقٌف  وهنا 

 حنين يوم وذلك.. وحكمته بسالته فيه ظهرت عديدة، مواقف

 وتفرق ، بالنبال هوازن باغتتهم وقد ، الهجرة من )٨( السنة يف

ــاس ــروا الن ــول ، وف ــاس يق ــي العب ــه: اهللا رض ــا عن ــى َفَلمَّ  اْلَتَق
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ارُ  اْلُمْسِلُمونَ   اهللاِ  َرُسـوُل  َفَطِفَق  ُمْدبِرِيَن، اْلُمْسِلُمونَ  َولَّى َواْلُكفَّ

ـارِ  قَِبـَل  َبْغَلَتـهُ  َيْرُكُض  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى  يوجههـا أي "اْلُكفَّ

 يف والسـالم الصـالة عليـه وشـجاعته ثباتـه علـى دليل ذلك ويف

 . الموقف ذلك

  َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلَّى اهللاِ  َرُسـولِ  َبْغَلـةِ  بِِلَجـامِ  آِخـٌذ  َوَأَنـا : َعبَّاٌس  َقاَل 

ــلَّمَ  ــا َوَس َه ــرَِع، َال  َأنْ  إَِراَدةَ  َأُكفُّ ــو ُتْس ــْفَيانَ  َوَأُب ــٌذ  ُس ــاِب  آِخ  بِرَِك

 اهللاُ  َصــلَّى اهللاِ  َرُســوُل  َفَقــاَل  َوَســلََّم، َعَلْيــهِ  اهللاُ  َصــلَّى اهللاِ  َرُســولِ 

ــهِ  ــاُس، َأيْ  " : َوَســلَّمَ  َعَلْي ــادِ  َعبَّ ــُمَرةِ  َأْصــَحاَب  َن ــاَل . " السَّ  َفَق

ــاٌس  ــانَ  - َعبَّ ــًال  َوَك ــيًِّتا َرُج ــُت  - َص ــَأْعَلى َفُقْل ــْوتِي بِ ــنَ  : َص  َأْي

ُمَرةِ  َأْصَحاُب   َسـِمُعوا ِحـينَ  َعْطَفـَتُهمْ  َلَكـَأنَّ  َفـَواهللاِ، : َقاَل  ؟ السَّ

  .َلبَّْيَك  َيا َلبَّْيَك، َيا : َفَقاُلوا َأْوَالِدَها، َعَلى اْلَبَقرِ  َعْطَفةُ  َصْوتِي
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 ومـع ، قالئـل إال يبـق ولـم عظـيم، جـيش يف النـاس فر قد فهنا 

 أن العبــاس عمــه وأمــر األنصــار ونــادى النــاس يف صــاح ذلــك

 وعنـدها ، راجعـين فهبـوا ، الصـوت جهوري ألنه فيهم ينادي

 بِِهــنَّ  َفَرَمــى َحَصــَياٍت  َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ  اهللاُ  َصــلَّى اهللاِ  َرُســوُل  َأَخــَذ 

اِر، ُوُجوهَ  دٍ  َوَربِّ  اْنَهَزُموا " : َقاَل  ُثمَّ  اْلُكفَّ  َفَواهللاِ  : َقاَل . " ُمَحمَّ

ُهمْ  َأَرى ِزْلـُت  َفَمـا بَِحَصـَياتِهِ  َرَمـاُهمْ  َأنْ  إِالَّ  ُهوَ  َما  ، َكِلـيًال  َحـدَّ

 .ُمْدبًِرا َوَأْمَرُهمْ 

 لحظـات يف ، وثباًتـا موقًفـا تستوجب التي القيادة من نوع فهذا 

ــــيبة، ــــك عص ــــادر أن توش ــــا تغ ــــاة به ــــث الحي ــــى حي  مرم

 لـه وقضـى ، وحفظـه سلمه اهللا ولكن األعداء، وسهام  النيران

 . والسالم ، ومقصوده همته

 ****ـــــــــــــــــــ****

;
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  الصــالةَ  ويحذرونــه اهللا رســوَل  يتهــددونَ  المشــركونَ  كــان 

 ضـاقوا ولكـنهم لهـم، ويبتسـم يـؤذيهم ال أنه رغم ، أمامهم

 آلهـتهم لغيـر الخاضـع السـجود ذلـك وآلمهم ، المنظر من

ــرُ  هــْل  "مــرًة: جهــل أبــو قــال حتــى . المزعومــة ــٌد  ُيَعفِّ  ُمَحمَّ

 اهللا فخذلـه "..رقبتـه ألطـأن رأيتـه لئن. َأْظُهرُِكمْ  بْينَ  َوْجَههُ 

 الصــالة عليــه يصــلي رأوه مشــهور حــديٍث  ويف  "وحطمــه

 ، منظـره وزان جوارحـه، سـكنت وقـد البيت، عند والسالم

 َسـَال  إلى َيُقومُ  َأيُُّكمْ  َجْهٍل: َأُبو وقاَل  فقالوا: سجوده، وطال

دٍ  َكتَِفيْ  يف َفَيَضُعهُ  َفَيْأُخُذهُ  ُفَالٍن، َبنِي َجُزورِ   َسـَجَد؟ إَذا ُمَحمَّ

ا فأَخَذُه،- معيط أبي بن عقبة هو -الَقْومِ  َأْشَقى َفاْنَبَعَث   َفَلمَّ
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 قـاَل: َكتَِفْيـِه، بـْينَ  َوَضـَعهُ  َوَسـلَّمَ  عليـه اهللاُ  َصلَّى النبيُّ  َسَجَد 

 ..َبْعضٍ  عَلى َيِميُل  َبْعُضُهمْ  َوَجَعَل  َفاْسَتْضَحُكوا،

 حتـى وإنقـاذه، نجَدتـه  المستضـعفون أصحاُبه يستطع ولم 

 وشــتمتهم ، القــذر فأزالــت عنهــا اهللا رضــي فاطمــة جــاءت

 ربَّـه، معظما الهجا، ساجًدا اليزال والمصلي! …وسبتهم

 حتـى..! وأذيـات استهزاء من فيها وما الدنيا، اءهور وتارًكا

ــك ســجدته إن ــرغم تل ــاحكهم ب ــداهم ، تض ــرُ  ، تتح  وتكس

ــموخهم ــعرهم  ش ــزيمتهم، وتش ــم به ــتطيعوا فل ــوى يس  س

 مـن تغلي ونفوسهم ، آخر شيئا فعلوا َأو ، أقاموه وال ذلك،

 !… الداخل
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 والسالم الصالة عليه رفع نفُسه، وطابت ، قلُبه اطمأنّ  إذا حتى 

 وســوء اللعنــة وحــذرهم اهللا إلــى أمــره وفــوض علــيهم فــدعا ،

، (..الخاتمة اٍت، َثـَالَث  بُقـَرْيشٍ  َعَلْيَك  اللَُّهمَّ ـا َمـرَّ  َسـِمُعوا َفَلمَّ

ـْحُك، عـنْهمُ  َذَهـَب  َصْوَتهُ   كانـت وفعـال ) َدْعَوَتـهُ  َوَخـاُفوا الضِّ

 ، البئــر يف ألقــوا حيــث بــدر، غــزوة يف علــيهم وخيمــةً  نهــايتهم

 . المستعان واهللا ، الظالمين مثوى وبئس

 ****ـــــــــــــــــــ****
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 شـؤونهم وضـبط ، الناس وتسيير القيادة يّدعي لقائد يمكنُ  ال 

 علـى تتـأبى مهاَمـه ألنّ  رافـض، ِمّسـيك أو متـردد، بخيـٌل  وهو

 ولـذلك..!  المثابـة بهـذه شخصـيةً  يطيقـون ال والنـاس ، ذلك

 علـى الناس أكرم أو الناس أكرمِ  من وسلم عليه اهللاُ  صّلى كان

 تـردد، بـال ويجودُ  الفقر، يخشى ال من عطاء يعطي.. اإلطالق

ــالي وال ويمــنح  ليشــبع ويمــنح ، اآلخــرون ليعــيش يفتقــر ، يب

 وأكـرم الناس، بها أنعَش  الغنائم وردت إذا ولذلك..!  الفقراء

 حنـــين غـــزوة يف حصـــل كمـــا ، قلـــوبهم وتـــألف الســـادة،

  ..!وغيرها
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 هللا وتعبيدهم ، الناس جذب يف له مقصًدا األمواُل  هذه وكانت 

 ، عنـه اهللا رضـي ُمْطِعـمٍ  ْبـنُ  ُجَبْيرُ  يقول..  أذاهم وكّف  ، تعالى

 َوَمَعـهُ  َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلَّى اهللاِ  َرُسـولِ  َمـعَ  َيِسـيرُ  ُهوَ  َبْينََما َأنَّهُ 

وهُ  َحتَّـى َيْسـَأُلوَنُه، النَّاُس  َفَعِلَقهُ  ُحنَْيٍن، ِمنْ  َمْقَفَلهُ  النَّاُس   اْضـَطرُّ

 َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلَّى النَّبِيُّ  َفَوَقَف  ِرَداَءُه، َفَخطَِفْت  َسُمَرةٍ  إَِلى

 أي -اْلِعَضـاهِ  َهـِذهِ  َعـَددُ  لِـي َكـانَ  َلوْ  ِرَدائِي، َأْعُطونِي " : َفَقاَل 

 َوَال  َبِخـيًال، َتِجـُدونِي َال  ُثمَّ  َبْينَُكْم، َلَقَسْمُتهُ  َنَعًما  -شوك شجر

 ." َجَباًنا َوَال  َكُذوًبا،

 وكـرم صـدره، وسـعة النـاس، طلبـات علـى صـبره نتعلم وهنا 

 مـن ذلـك خـالف يقـال أن يكـره حيـث روحـه، وسماحة يده،

 ألبنائـه، ُيبقيهـا وال ، لنفسه األموال يكنزُ  ال فهو جبن، أو بخل
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..!  العـرب سـادات قلـوب بها ويحتوي ، سريعا يفرقها وإنما

 هـو هـذا أن وأيقنـوا ، قلـوبهم واخُتطفت ، الناُس  آمن ولذلك

 واهللاُ  ، اسـتبخال بـال وكـريمٌ  هوادة، بال جوادٌ  ، الحقيقي القائد

 . الموفق

 ****ـــــــــــــــــــ****
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 وال بتقصــيرهم، نعيــرهم ،أو عنــا تغيبــوا أناســا نــتهمُ  مــا كثيــًرا 

 ال ولكن ، أعذار لديهم يكون وقد..! جليلة ألعمالٍ  نرشحهم

 لهـذهِ  واعيـًا وسـلم عليـه اهللاُ  صـّلى كـان ولـذلك.! لها نلتفت

 ، عــنهم فيــدافع متعقــب، أو ، ناقــد يوجــد أن ومتوقًعــا لقضــية

 نيـتهم بحسـن عجيبا أجًرا لهم يضيف بل ، أعراضهم ويحمي

 اهللاُ  َرِضـيَ  َأَنـسٍ  َعـنْ  الصـحيح يف جاء.  التشاركية يف ورغبتهم

 إِنَّ  " : َفَقـاَل  َغـَزاٍة، فِي َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَّبِيَّ  َأنَّ  َعنُْه،

 َمَعنَـا َوُهـمْ  إِالَّ  َواِدًيـا َوَال  ِشـْعًبا َسـَلْكنَا َما َخْلَفنَا بِاْلَمِدينَةِ  َأْقَواًما

 ." اْلُعْذرُ  َحَبَسُهمُ  فِيِه،

 الصـالحة بنيتهم ثوابهم وُحفظ ، أجرهم وُكتب شاركوا فقد ، 

ــتهم ــة ورغب  ال أمــورٌ  فثمــة.! العــذر حبســهم ولكــنْ  ، الحقيقي
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..! حاجــة أو مــرض أو ســفر مــن بالنــاس، تحــيط ، تعلمونهــا

 مؤمنـون بـل وتقصير، اعوجاج فيهم أو ، منافقين كلهم فليس

 أو أقـدامهم، حملـتهم لـو وّدوا حيلـة، باليد ما ولكنْ  ، محبون

 مـع الخيـر أو العلـمَ  أو الجهـاد يشـهدونَ   ، الطيور بهم طارت

 !…والسالم الصالة عليه اهللا رسول

  ُاالنتقاد استعجال وعدم باآلخرين، الظن ُحسنَ  أيًضا ونتعلم ، 

 ، مرئيـة غيـر أعـذاًرا الناس يف وأنّ  ، الناس تصنيف يف والتثبت

 علـى فتصبحوا بجهالة قوًما تصيبوا أن فتبينوا ( خفية وأحواًال 

 . والسالم.  الحجرات سورة ) نادمين فعلتم ما

 ****ـــــــــــــــــــ****
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 رقي على يدل ، الناس من كثير عند مهجور رفيع خلٌق  هذا 

 النسـاء سـيما ال ، بـاآلخرين وإحساسـها ، ورقتها المشاعر

 وال ، المحتـاجين يطعـم كـان إنـه فكما والضعفة، والفقراء

 للقلـب الجـابرة الزيـارة يمـارس أنـه جـاء فقد السائلين يرد

 يتــردد كــان وســلم عليــه اهللاُ  صــّلى أنــه ، الصــحيحين ،ففــي

 لها، محرم إنه قيل ، عنها اهللا رضي سليم أم بيت على كثيرا

 َأنَّ  َعنْـُه، اهللاُ  َرِضـيَ  َأَنـسٍ  َعـنْ ..  أخيهـا بفقـد لقلبها جبراً  أو

 َغْيـرَ  بِاْلَمِدينَـةِ  َبْيًتا َيْدُخُل  َيُكنْ  َلمْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَّبِيَّ 

ــي " : َفَقــاَل  َلــُه، َفِقيــَل  َأْزَواِجــِه، َعَلــى إِالَّ  ُســَلْيٍم، ُأمِّ  َبْيــِت   إِنِّ

 وقـد ، ملحـان بـن حـرام أي. " َمِعـي َأُخوَهـا ُقتَِل  َأْرَحُمَها،

 !… معونة بئر حادثة يف استشهد
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 ــم ــن ول ــا يك ــول فيه ــه ، اهللا رس ــد ولكن  أويف عســكري يف قص

 الخلـق ذلـك إلى فانظر ، نجد جهةَ  المبعوثة والسرية ، طاعتي

 ويجبـر ، العواطـف وسلم عليه اهللاُ  صّلى يراعي وكيف النبيل،

 !…ونكباتهم مصائبهم اآلخرين على ويخفف ، الخواطر

 والمواساة العزاء اإلسالمُ  شرع ثم ومن شديد، الفقد إن نعم ، 

 عـن لتخفـف ، وتلطيفـات زيـارات إلى العزاء بعد تحتاج وقد

ــك ــديق ذل ــب الص ــواه والقري ــكواه، بل ــذا وش ــن وه ــارم م  مك

 بنعمته فأصبحتم (..والتعاضد التواصل طيب ومن ، األخالق

 . والسالم. عمران آل سورة إخوانا)

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  ومعاناة بذلٍ  دون معالمه وتنتصرُ  سيظهر الدينَ  أن اعتقَد  َمن ، 

 الرسـُل  قالـت فقـد ، الحيـاة وسنن الدين فهم وأساء وهمَ  فقد

 مـا وهذا.  إبراهيم سورة ) آذيتمونا ما على ولنصبرنَّ  ( : سابًقا

 ) تسـتعجلون ولكـنكم ( لصـحابته وسلم عليه اهللاُ  صّلى عّلمه

 المعانـاة تلكـمُ  وباشـرَ  .) الصـبر مـع النصر أنّ  واعلم ( : وقال

 ُجـْرِح  َعـنْ  ُيْسـَأُل  َسـْعدٍ  ْبـنَ  َسْهَل  عن الصحيحين ففي ، بنفسه

 َوْجـهُ  ُجـرَِح  : َفَقـاَل  ُأُحـٍد، َيـْومَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ 

 َوُهِشـَمِت  َرَباِعَيُتـُه، َوُكِسَرْت  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ 

 َرُسـولِ  بِنْـُت  َفاطَِمـةُ  َفَكاَنْت  ، -الخوذةأي -َرْأِسهِ  َعَلى اْلَبْيَضةُ 

َم، َتْغِسُل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ   َطالٍِب  َأبِي ْبنُ  َعِليُّ  َوَكانَ  الدَّ
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، َعَلْيَها َيْسُكُب  ا بِاْلِمَجنِّ مَ  َيِزيُد  َال  اْلَماءَ  َأنَّ  َفاطَِمةُ  َرَأْت  َفَلمَّ  الـدَّ

 ُثـمَّ  َرَمـاًدا، َصـارَ  َحتَّـى َفَأْحَرَقْتـهُ  َحِصيرٍ  قِْطَعةَ  َأَخَذْت  َكْثَرًة، إِالَّ 

مُ  َفاْسَتْمَسَك  بِاْلُجْرِح، َأْلَصَقْتهُ   .الدَّ

  ــه عصــيبة ســاعةً  أحــٌد  وكانــت  وكســرت ، وجهــه شــج ، علي

 ، أصــحابه وثّبــت وثبــت ، واحتمــال بصــبر وقاومهــا ، رباعيتــه

ــا اهللاُ  :( للمشــركين وقــال  ُجــرَح  وقــد ) لكــم مــولى وال موالن

 ُينـاُل  بشر وأنهم ، أنبيائه صبر اهللا لُيريهم ، وابُتلي فيها وُأصيب

 ) الرسـل مـن العـزم أولـوا صـبر كمـا فاصـبر (..ويبتلون منهم

 .األحقاف سورة

 غــزوةِ  يف بليــال بعــدها المشــركين تطلــب أن صــبره علــى وزاد 

 محمـًدا ال " المدينة اجتياَح  بنيتهم علم لما "األسد حمراء"
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 ينتظـرهم وعسكرَ  هنالك فنزل. " أردفتم الكواعَب  وال قتلتم

 وتربصـــًا بأًســـا مـــنهم تغلـــي والهمـــم جراحـــه، يف والجـــيُش 

 المشركون فارتجف الوكيل، ونعم اهللا حسبنا وقالوا واحتراقا

 ..!األمور عاقبة وهللا العاقبة، حسنُ  لهم وُكتب ،  وتراجعوا

 ****ـــــــــــــــــــ****
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 ــك، كانــت مهمــا ــك عُظمــت أو قوُت ــك نفِســك يف ثقُت  وموقع

 أســـــباِب  مـــــن لـــــك البـــــدَّ  بـــــك، المحيطـــــة والظـــــروف

 اإللحــاُح  أهمهــا: ومــن ، والظهــور الغلبــة ومقومــات  النصــر،

 ، والقـوة الحول من والتبرؤ ، الرباين الغوث وطلُب  ، الدعائي

 النصـر أنّ  يعتبـرون الـذين ، والصـالحين األنبياء ديدنُ  هو كما

 وهـو يشـاء عمـن ويصـرفه عبـاده، مـن يشاء من يؤتيه ، اهللا بيد

 َرِضـيَ  َعبَّـاسٍ  اْبـنِ  َعـنِ  الصحيحين يف جاء..!  الحكيم العزيز

 ُقبَّـةٍ  فِـي َوُهـوَ  َوَسـلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَّبِيُّ  َقاَل  : َقاَل  َعنُْهَما، اهللاُ 

ُهمَّ  " : بدر يوم ُهمَّ  َوَوْعَدَك، َعْهَدكَ  َأْنُشُدكَ  إِنِّي اللَّ  ِشـْئَت  إِنْ  اللَّ

 َيـا َحْسـُبَك  : َفَقـاَل  بَِيـِدهِ  َبْكـرٍ  َأُبـو َفَأَخـَذ  ." اْلَيـْومِ  َبْعـَد  ُتْعَبْد  َلمْ 
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ْرعِ  فِـي َوُهـوَ . َربِّـَك  َعَلـى َأْلَحْحَت  َفَقْد  اهللاِ، َرُسوَل   َفَخـَرَج  الـدِّ

ُبرَ  َوُيَولُّـونَ  اْلَجْمـعُ  َسـُيْهَزمُ  { : َيُقـوُل  َوُهوَ  ـاَعةُ  َبـلِ  { } الـدُّ  السَّ

اَعةُ  َمْوِعُدُهمْ    . } َوَأَمرُّ  َأْدَهى َوالسَّ

 ــد واهللا ــب ق ــرَ  كت ــاده النص ــؤمنين لعب ــاه، الم ــه وقض ــد ولكن  ق

 بالــدعاء التهــاون أو ، الكثــرة أو بــالقوة االغتــرار عنــد يتخلــف

 التوفيق وينزاح ، الهزيمة فتدبُّ  ، األحد الواحد على والتوكل

 الـذي ذا فمـن يخـذلكم وإن لكم، غالَب  فال اهللا ينصركم إن (

 . عمران آل  سورة ) بعده من ينصركم

 والركون اهللا، على التوكل وسلم عليه اهللاُ  صّلى يعلمنا ولذلك 

 ، بالنصـر موعـود أنـه مـع تعـالى، بـاهللا واالسـتغاثة الـدعاء إلى

 كــل علــى وهــو ، والعزيــز النصــير فهــو ، القــوم مصــارعَ  وأراه
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ــيءٍ  ــدير، ش ــه ق ــا ولكن ــتغاث دع ــد..  واس ــال: وق ــوين ( ق  ادع

. ) لكـم فاستجاب ربكم تستغيثون إذ ( : وقال ) لكم أستجب

 علــى تربيــةٌ  ذلــك ويف. ) العبــادة هــو الــدعاء ( حــديث وصــّح 

 وسـبيل الخيـرات، مفتـاح الـدعاءَ  وأن العمل، وحسن اإليمان

 ُيضـيعه وال ، محـرومٌ  إال يهمله وال ، الغايات وبلوغ االنتصار

 . الموفق واهللا ، مسلوب إال

 ****ـــــــــــــــــــ****
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LQ;Jf̌Ë÷∆h;Ï∂Ö’\<II 
 

   عطًفـــا مملـــوءةٌ  وفعالـــه بالرحمـــة مشـــحونٌ  الداعيـــة قلـــُب ، 

ــةً  ُيزهــرُ  وســلوكه ــًة، رق ــذلك ورأف  ويأمــل ، العقــاَب  يكــره ول

 الرحمات ويغلب ، المخطئ ويمهل ، التفكير ويوسع الفرج،

 يعطـي ، جميعا الناس اهتدى لو وود ، والمشاق الشدائد على

 كمـا …يتحامـل وال ويعفـو يعاقـب، وال ويصـفح ، يمنع وال

 للعــالمين) رحمــة إال أرســلناك ومــا ( : صــفته يف تعــالى قــال

 . األنبياء سورة

 ويف..  وتوقعـاتهم النـاس تفكير خالَف  الرحيم الداعيةُ  ويفكر 

ــهُ  اهللاُ  َرِضــيَ  ُهَرْيــَرةَ  أبــي عــن الصــحيحين  ْبــنُ  ُطَفْيــُل  َقــِدمَ  : َعنْ

ْوِسـيُّ  َعْمرٍو  َوَسـلََّم، َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلَّى النَّبِـيِّ  َعَلـى َوَأْصـَحاُبهُ  الدَّ
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. َعَلْيَهـا اهللاَ  َفـاْدعُ  َوَأَبْت، َعَصْت  َدْوًسا إِنَّ  اهللاِ، َرُسوَل  َيا : َفَقاُلوا

ُهمَّ  " : َقاَل . َدْوٌس  َهَلَكْت  : َفِقيَل   ." بِِهمْ  َوْأِت  َدْوًسا اْهدِ  اللَّ

 ــو نحــن تصــرفاتنا ويف ــا وقــع ل  لغضــبنا الموقــف هــذا مثــل لن

 المكـــذب علـــى الحـــار الـــدعاء ودعونـــا ، الكـــالم وأغلظنـــا

 دوًسا اهدِ  اللهم (.. بالهداية لهم الدعاء وتناسينا..!  والمعاند

 ، العقـاب وإرجـاء الرحمـات تـراكم من ذلك ويف ) بهم وأِت 

ــب ــف وتغلي ــامح العط ــا والتس ــى ال م ــد ، يخف ــح وق ــه ص  قول

 فحتــى ) الســماء يف مــن يــرحمكم األرض يف مــن (ارحمــوا

 الحـق يبصـروا حتـى ، ونتـألفهم لهـم وندعو نرحمهم العصاة

 نسـّد  وال ، هللاِ  والحمـُد  اسـتنرنا كمـا ويسـتنيروا أبصـرناه، كما

 وحـده، اهللا إلـى وآخـراً  أوًال  والهدايـة ، نافـذة غلـقن أو ، فرًصا
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 اهللا ولكـنّ  أحببـت مـن تهـدي ال إنـك (.. أسباب إال نحن وما

 . والسالم.  القصص سورة ) يشاء من يهدي

 ****ـــــــــــــــــــ****
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LRJ;‡]àÖ ’\;Ì÷¡;Å̌Ë—_i’\<II;
 

   المواقف، اشتعال حين ، أحيانا البيعة أتباعه على القائُد  يؤكُد 

ــروف ويف ــعبة، الظ ــي الص ــب الت ــةً  تتطل ــًا، هم ــرارا والتهاب  وق

ــريعا ــذلك ، س ــا ول ــيع لم ــل ُأش ــان مقت ــي عثم ــه اهللا رض  يف عن

 وسـلم عليـه اهللاُ  صـّلى دعاهم  ، الهجرة من )٦( سنة الحديببة

 علـى وكررهـا المواجهة، على والصبر الموت على البيعة إلى

ــه اهللا رضــي األكــوع بــن كســلمة الفرســان بعــض  يف ورد.  عن

 النَّبـِـيَّ  َباَيْعــُت  : َقــاَل  َعنْــُه، اهللاُ  َرِضــيَ  َســَلَمةَ  َعــنْ  ، الصــحيحين

ـَجَرِة، ظِلِّ  إَِلى َعَدْلُت  ُثمَّ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى ـا الشَّ  َخـفَّ  َفَلمَّ

 َقـْد  : ُقْلـُت  : َقـاَل . " ُتَبـايِعُ  َأَال  اْألَْكـَوِع، اْبـنَ  َيـا " : َقاَل  النَّاُس 

 َفُقْلـُت  الثَّانَِيـَة، َفَباَيْعُتـهُ . " َوَأْيًضا " : َقاَل . اهللاِ  َرُسوَل  َيا َباَيْعُت 
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 َعَلى َقاَل  ؟ َيْوَمئِذٍ  ُتَبايُِعونَ  ُكنُْتمْ  َشْيءٍ  َأيِّ  َعَلى ُمْسِلٍم، َأَبا َيا : َلهُ 

 .اْلَمْوِت 

 ــد ــة وللقائ ــهٌ  حكم ــد يف وفق ــد ش ــض عق ــادة بع ــان الق  ، الفرس

 ، األفـذاذ القـادة مـن سـلمة وكـان ، الخطـرة للمهـام وانتدابهم

 مشـهوًرا، وعـداءً  ، وراجـال فارسـا يقاتـل الحـروب يف الجرئ

 .! الموت يخشى ال ومقداما

 بالمكــان وأنــه وتبشــير، وتأكيــد ، وتشــجيع لــه تنبيــهٌ  ذلــَك  ويف 

 تجعلـه التـي ، العظمـى وبالمنزلـة ، اهللا رسـول نفس يف األجل

 بعـده لـيس شـرٌف  وهـو ، النبويـة بالثقـة ويحظـى البيعة، يكرر

اَلتِنَــا َوَخْيــرَ  ": قــال وفيــه شــرف  بعــض يف وَقــاَل . " َســَلَمةُ  َرجَّ

ـــمَّ  : المعـــارك  َوَســـلَّمَ  َعَلْيـــهِ  اهللاُ  َصـــلَّى اهللاِ  َرُســـوُل  َأْعَطـــانِي ُث
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اِجِل، َوَسْهمَ  اْلَفاِرِس، َسْهمَ  َسْهَمْيِن؛  َجِميًعا، لِي َفَجَمَعُهَما الرَّ

 اْلَعْضَباءِ  َعَلى َوَراَءهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسوُل  َأْرَدَفنِي ُثمَّ 

ــينَ  ــى َراِجِع ــِة، إَِل ــذه " اْلَمِدينَ ــا وه ــن كله ــه م ــي مناقب  اهللا رض

 . والسالم..   عنه

 ****ـــــــــــــــــــ****
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LSJ◊Ëp;ÎÖd]ë∏\<II 
 

 افيهـ ، ومباركـة مثمـرةً  العسرة الحياة مخرجاُت  تكونُ  ما غالًبا 

 ومـا ، متاعب من لقوا ما جراء ، وأفذاذ وأعالم وقادة، رؤوس

 أبعـد فهم والنعم، ةالرفاهي جيل وأما ، ومسغبة جوعٍ  من عانوا

ـــا ـــون م ـــن يك ـــل ع ـــة التحم ـــة ، واإلنتاجي ـــال ومقارع  األبط

 ..! والمنجزات

 شدائد وتحملوا ، طبيعتهم على الفريد الجيل حيا لما ولذلك 

 يومـــا يشـــبعون ، كعيشـــته  وعاشـــوا اهللا رســـول مـــع الحيـــاة

 قـال! … األمـم هابتهم حتى بلغوه، ما بلغوا ، يوما ويجوعون

ُل  إِنِّي " : َعنْهُ  اهللاُ  َرِضيَ  َسْعدٍ   َسـبِيلِ  فِي بَِسْهمٍ  َرَمى اْلَعَرِب  َألَوَّ

 إِالَّ  َطَعـامٌ  َلنَـا َوَما َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَّبِيِّ  َمعَ  َنْغُزو َوُكنَّا اهللاِ،
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َجرِ، َوَرُق  ـاُة، َأوِ  اْلَبِعيـرُ  َيَضعُ  َكَما َلَيَضعُ  َأَحَدَنا إِنَّ  َحتَّى الشَّ  الشَّ

ُرنِي َأَسدٍ  َبنُو َأْصَبَحْت  ُثمَّ  ، ِخْلطٌ  َلهُ  َما ْسـَالمِ  َعَلى ُتَعزِّ  َلَقـْد  ، اْإلِ

ــُت  ــلَّ  إَِذنْ  ِخْب ــي َوَض ــاُنوا. َعَمِل ــْوا َوَك ــهِ  َوَش ــى بِ ــَر، إَِل ــن ُعَم  م

 .ُيَصلِّي ُيْحِسنُ  َال  : َقاُلوا - الخالفة

 ينـتج لم ، والرخاء النعم على فيها ربا من الحياة طبيعةُ  وهكذا 

 الغـمَّ  فيهـا ذاق ومـن ، األمـور معالي عن وصرفته  ، يبدع ولم

 وأصـاب ، عاليـا رقًيـا وارتقـى فيهـا أنـتَج  ، والمسـغبة والتعب

 وسلم عليه اهللا صّلى قوله صح وقد مقاصده، وأحرزَ  ، أهدافه

 كانـت إسـرائيل بني فتنة أول فإن النساء، واتقوا الدنيا فاتقوا (

 مواجهـة علـى المقـدرة امتلـك من هو والمجتهد.  ) النساء يف

 المختـار سيرة يقرأ وهو سيما ال المشاق، وتخطي ، الصعاب
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 الجيـل القـى مـا وعظـم ، صـبره ويرى ، والسالم الصالة عليه

 همه أكبرَ  الدنيا باتت ، الدنيا يف انغمس من بخالف..!  الفريد

 نفـائس يف وزهدتـه عنهـا، التفكـك يسـتطع ولـم علمـه، ومبلغ

 ويشـرب، يأكـل ، الحيـاة هـامش علـى يعيش وجعلته األمور،

 وال عباديـة، تزكيـة وال علمـي، تقـدم فـال ، المـوت ينتظر وهو

 . المستعان واهللا ، اجتماعي نماء

 ****ـــــــــــــــــــ****
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LTJ;€÷â∏\;”Ë|¯;{Ö ’\  
 

 الفـرُح  أهلـه أخـالِق  مكـارم ومـن ، اإلسـالم ديـن محاسنِ  من 

 ، وإنجــازاتهم لهــم يحصــل بمــا والســرور ، اآلخــرين بــأفراح

 أن ، الــدين إخـوة معـاين وسـلم عليــه اهللا صـّلى عّلمنـا ولـذلك

 كان ولذلك ، لمصابه وتكترث لحزنه، وتحزن ألخيَك، تفرَح 

 نسـبهم، يف الطعـن جـراء مـن ووالـده أسامة على شديًدا الوقعُ 

 يرَ  ولم القائف، عاينهم فلما..!  ، أسود والغالم أبيض فالوالُد 

ــوههم، ــرر وج ــبه ق ــا الش ــاء! …بينهم ــحيحين يف ج ــنْ  الص  َع

 َذاَت  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسوُل  َعَليَّ  َدَخَل  : َقاَلْت  َعائَِشةَ 

ًزا َأنَّ  َتــَريْ  َأَلــمْ  َعائَِشــُة، َيــا " : َفَقــاَل  َمْســُروٌر، َوُهــوَ  َيــْومٍ   ُمَجــزِّ

 َقـْد  َقطِيَفـٌة، َوَعَلْيِهَمـا َوَزْيـًدا ُأَسـاَمةَ  َفَرَأى َعَليَّ  َدَخَل  اْلُمْدلِِجيَّ 
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ــا ــُهَما َغطََّي ــَدْت  ُرُءوَس ــَداُمُهَما، َوَب ــاَل  َأْق ــِذهِ  إِنَّ  : َفَق ــَدامَ  َه  اْألَْق

 ." َبْعضٍ  ِمنْ  َبْعُضَها

 صـّلى وابـتهج ، القادحـة األلسنة وُأخرست الشبهة، فانزاحت 

ــه اهللاُ  ــيما ال ، األمــر لهــذا وســلم علي  أصــحابه مــن وهمــا س

 بعَض  ولكنّ  ، والفروسية والصالح بالخير ُعرفا وقد وأحبابه،

 مئـــات ويتجـــاوزون ، الشـــوائب علـــى إال يقعـــون ال النـــاس

 .الحسنات

  تمييزيــة قــدرة وهــي ، مــأمون مصــدٌق  العــرب عنــد والقــائُف 

 بــينَ  ويفرقــون ، األشــباه فيعرفــون النــاس، لــبعض اهللاُ  يعطيهــا

 وانشـراح مصـداقيتها علـى يـدل مـا القصـة هذه ويف ، األدعياء
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 نفسـه، وطابت أساريره، برقت وأساليبها،حيث بها اهللا رسولِ 

 . والسالم ، الرقاب على الجاثم الغم وانزاح

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  اإلسـالم شـموَخ  يروا ولم الدنيا، زهرةُ  فاتتهم صلحاءَ  من كم 

ــتمتعوا وال ، ــألوان اس ــر، ب ــنَ  وال النص ــومُ  تمك ــون الق  المؤمن

ـــين التمكـــين قبـــل المنيـــةُ  فـــوافتهم زمـــنهم، ـــة ، المب  والعاقب

 وال..!   المباحــــة الدنيويــــة بــــالزهرات والتلــــذذ الحميــــدة،

 عـيش العـيُش  فإنمـا اهللا، على أجرهم ألن شيء ذلك يضيرهم

 الصـحيحين يف وجـاء.  وسـلم عليـه اهللاُ  صّلى قال كما اآلخرة

 اهللاُ  َصـلَّى النَّبِـيِّ  َمـعَ  َهاَجْرَنـا : َقـاَل  َعنْـُه، اهللاُ  َرِضـيَ  َخبَّـاٌب  عن

ا اهللاِ، َعَلـى َأْجُرَنـا َفَوَقـعَ  اهللاِ، َوْجـهَ  َنْلَتِمُس  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   َمـنْ  َفِمنـَّ

ا ُعَمْيرٍ، ْبنُ  ُمْصَعُب  ِمنُْهمْ  َشْيًئا َأْجرِهِ  ِمنْ  َيْأُكْل  َلمْ  َماَت   َمـنْ  َوِمنـَّ

 ُقتِـَل  ، -يقطفهـا - َيْهِدُبَها َفُهوَ  -نضجت أي- َثَمَرُتهُ  َلهُ  َأْينََعْت 
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ــْومَ  ــا َنِجــْد  َفَلــمْ  ُأُحــدٍ  َي ــهُ  َم نُ ــْرَدًة، إِالَّ  ُنَكفِّ ــا إَِذا ُب ــا َغطَّْينَ  َرْأَســهُ  بَِه

 النَّبِـيُّ  َفَأَمَرَنـا َرْأُسـُه، َخـَرَج  ِرْجَلْيـهِ  َغطَّْينَا َوإَِذا ِرْجَالُه، َخَرَجْت 

 ِرْجَلْيـهِ  َعَلـى َنْجَعـَل  َوَأنْ  َرْأَسـهُ  ُنَغطِّـيَ  َأنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى

ْذِخرِ  ِمنَ   . اْإلِ

 ــن ــؤالء وم ــة ه ــفير األول الداعي ــالم وس ــة يف اإلس  ، المدين

 عميـر بن مصعب ، وأطيبهم الشباب أثرى ، المنعم الشاب

 ولــم الرايــة، حامــل وهــو أحــد يف استشــهد ، عنــه اهللا رضــي

ـــــهد ـــــورَ  يش ـــــيم اإلســـــالم ظه ـــــم ، العظ  يســـــتمتع ول

 ليكفنوه مال له ليس فقيًرا ،ومات كغيره الفتوحات  بمغانم

 ، المخطط الكساء وهو نمرة إال له يجدوا فلم ، كامًال  كفنًا

 ..جسَده تغطِ  لم قصيرةً  وكانت
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 واآلجـال ، بـه واسـتمتعوا الـدينا من شيًئا وجدوا آخرون بينما 

 فهـي ، الـدنيا علـى كثيـرا نعتمـد الي ولكـ ، األحـد الواحد بيد

ــة ــا ، زائل ــب وظله ــاة ، ذاه ــة والحي ــدار يف الحقيقي ــرة ال  اآلخ

 . كريم جواد إنه ، فضله من اهللا نسأل ، وخلودها ونعيمها

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  ُوالتنـازع الخالف ونبذ ، واالجتماع االئتالف دينُ  اإلسالم 

ـــموا ، ـــل (واعتص ـــا اهللاِ  بحب ـــوا) وال جميع ـــورة تفرق  آل س

 حـال سـيما ال والقضـاة، القـادة حـق يف مؤكد وهو. عمران

 وأبي لمعاذ حصل كما ، زماتاأل ووقت واالغتراب السفر

.  للـدعوة اليمن إلى بعثهم لحظات عنهما اهللا رضي موسى

 النَّبِـيَّ  َأنَّ  ، عنه اهللا رضي موسى أبي َعنْ  عليه المتفق يف قال

ـَرا " : َفَقاَل  اْلَيَمِن، إَِلى َوُمَعاًذا َبَعَثهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى  َيسِّ

َرا، َوَال  َرا ُتَعسِّ َرا، َوَال  َوَبشِّ  ." َتْخَتِلَفا َوَال  َوَتَطاَوَعا ُتنَفِّ

 خلـق ونهمـل ، بهمـا وُنشيُد  والتبشير، بالتيسير نهتمُّ  ما وكثيًرا 

 وتحبيـب القلـوب، تـأليف شـأنه مـن الـذي والتطاوع، التوافق
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 المؤمنون نما :يقول فاهللا ، والراوبط األواصر وتقوية النفوس،

 . البقرة سورة إخوة)

 ــرص ــى والح ــآلف التطــاوع عل  الخــالف، رفــض يعنــي والت

ـــن ـــاهم وحس ـــب ، التف ـــلحة وتغلي ـــوقير ، المص ـــر، وت  الكبي

 ، األخالق مكارم وإشاعة التعنت، وترك ، الحوار يف والمالينة

 التنـازع نواة الخالف يكون ما وغالًبا.  النفس حظوظ وتجنب

..  الجهـود ويشـتت ، الوحـدة يمـزق الـذي العظـيم، والشقاق

ــال ــوا{  : تعــالى ق ــاَزُعوا َوَال  َوَرُســوَلهُ  اهللاَ  َوَأطِيُع  َفَتْفَشــُلوا َتنَ

ـابِرِينَ  َمـعَ  اهللاَ  إِنَّ  َواْصـبُِروا ِريُحُكـمْ  َوَتْذَهَب   األنفـال:. [ }الصَّ

 القلـوب تشـتت يوجـب تنازعـا تنـازعوا وال : والمعنى] . ٤٦

 عــزائمكم، تنحــل أي: ريحكــم وتــذهب عنــه فينــتج وتفرقهــا،
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 واصـبروا ، والتمكـين بالنصـر الوعـد ويذهب قوتكم، وتفرق

 ، بـــالعون الصـــابرين مـــع اهللا فـــإن اهللا طاعـــة علـــى نفوســـكم

 . ويسددهم وينصرهم

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  إلى معه يستلطف خادمه، مع بسيد تسمعُ  حينما كثيًرا تندهُش 

 ، الحانيـة ومروءتـه الـرحيم، بخلقـه ويحتضـنه ، الحـدود أبعدِ 

 الصـحيحين يف.. تعنيـف وال تشـدد وال تثريب، وال عتاَب  فال

 َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلَّى اهللاِ  َرُسـوُل  َقـِدمَ  : َقـاَل  َعنْـهُ  اهللاُ  َرِضـيَ  َأَنسٍ  َعنْ 

 بِي َفاْنَطَلَق  بَِيِدي َطْلَحةَ  َأُبو َفَأَخَذ  َخاِدٌم، َلهُ  َلْيَس  اْلَمِدينَةَ  َوَسلَّمَ 

 إِنَّ  اهللاِ، َرُسـوَل  َيـا : َفَقـاَل  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  إَِلى

ـــَفرِ  فِـــي َفَخَدْمُتـــهُ  : َقـــاَل . َفْلَيْخـــُدْمَك  َكـــيٌِّس  ُغـــَالمٌ  َأَنًســـا  السَّ

 َوَال  َهَكـَذا َهَذا َصنَْعَت  لِمَ  : َصنَْعُتهُ  لَِشْيءٍ  لِي َقاَل  َما َحَضرِ،َوالْ 

 .َهَكَذا َهَذا َتْصنَعْ  َلمْ  لِمَ  : َأْصنَْعهُ  َلمْ  لَِشْيءٍ 
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 كلمـةً  يسـمع فلـم ، سـنين عشـرَ  خدمه أنه الروايات بعضِ  ويف 

 واللطــف، الطيــَب  إال شــاهد مــا بــل جافــة، معاتبــة أو شــديدة،

.  حانيـا وسـيًدا ، مربيـا والـًدا لـه كـان فقد ، والرحمة والحسنَ 

ــهِ  اهللاُ  َصــلَّى اهللاِ  َرُســوَل  َخــَدْمُت  ":مــرةً  قــال  َعْشــرَ  َوَســلَّمَ  َعَلْي

ــا : لِــي َقــاَل  َمــا َواهللاِ  ِســنِيَن،  مــا لكــل تقــاُل  واألُف:. " َقــطُّ . ُأفًّ

 مـن مـأخوذ ، االحتقـار معنـاه : وقيـل ، : ويسـتثقل منه يضجر

 . القليل وهو ، األفف

 أبعـد منهـا أشـد هـو لمـا كـان ، الهينة الكلمة هذه تجنَب  ومن 

 فقــد ، والســالم الصــالةُ  عليــه أخالقــه كانــت وهكــذا ، وأكــرم

 إال يغضـب وليس ولطفه، وعفته أخالقه، بمكارم الناس وسع

 ،زويتحـاو ويصـفح ، يأخذ وال يعطي ، اهللا محارم انتهكت اذا
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 ، والفقـراء بالمحتـاجين ويـرأف ، والصـغار الضـعفاء ويرحمُ 

 قـال كمـا ، ومـودة عطرٌ  وأحاديثه رحمة، وفعاله لطف، كالمه

 . والسالم..  القلم سورة عظيم) خلق لعلى (وإنك : اهللا

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  ُّــر ــدنيا تُغ  تســتجلُب  وقــد ومفاتنهــا، وزخارفهــا بجمالياتهــا ال

 بفضــلهم اشــُتهروا ، النــاس مــن فئامــا وتفــتن ، الخيــار بعــَض 

 تلـك ُيخلـي ال وسـلم عليـه اهللاُ  صّلى كان ولذلك..! وعلمهم

 التـي ، القاطعة والمعالجات ، الدامغة التعليقات من المواقف

 اهللا رضـي اْلَبـَراءَ  عـن..  النـزاع وتنهـي ،  الموضـوع يف تفصل

 َحرِيـرٍ، ُحلَّةُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  لَِرُسولِ  ُأْهِدَيْت  : قال عنه

ـــَل  ـــونَ  َيْلِمُســـوَنَها َأْصـــَحاُبهُ  َفَجَع ـــنْ  َوَيْعَجُب ـــا، ِم ـــاَل  لِينَِه  : َفَق

ةِ  فِـي ُمَعاذٍ  ْبنِ  َسْعدِ  َلَمنَاِديُل  َهِذهِ  لِينِ  ِمنْ  َأَتْعَجُبونَ "  َخْيـرٌ  اْلَجنـَّ

 ." َوَأْلَينُ  ِمنَْها
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 اهللا صـّلى فخشـي ، الفريـد الجيـُل  يعرُفها ال دنيوية هديةٌ  فهذه 

 قضـاياهم عـن فتلهـيهم ، فاتنًـا موقًعـا منهم تقع أن وسلم عليه

 وأن ، النعـيم جنـات يف الحقيقيـة الزينـة إن لهـم فقـال ، الجادة

 .!وألين منها أطيب مناديله بل معاذ بن سعد نعيمَ 

 تغـرنكم فـال ، النـزاع محـل يف فاصـال التوجيه ذلك مثل فكان 

 فيهـا فنعـيمكم ، وتيجانها حريرها وال بهارجها وال الدنيا زينة

 .!وبهجة جمالٍ  كلَّ  فائٌق  وجماٌل  ، الَعجب فوق عجٌب 

 التفكيــر إلــى الــدنيا يف التفكيــر مــن لهــم صــرٌف  ذلــَك   ويف 

ــي ــاة ،  الحقيق ــتديمة والحي ــدار (وإنَّ  ، المس ــرة ال  لهــي اآلخ

 إشـارةٌ  هـذا ويف.  العنكبـوت سورة يعلمون) كانوا لو الحيوانُ 

 مــن نــهأو الفــاخرة ومكانتــه الجنــة يف ســعد منزلــة عظــيم إلــى
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 ألن ؛ هــذه مــن خيــر فيهــا ثيابــه أدنــى وأن المــؤمنين، ســادات

 فغيــره ، واالمتهــان للوســخ معــدٌّ  ألنــه ، الثيــاب أدنــى المنــديل

 كانـت فقـد ،  عنـه اهللا رضـي لسـعد الجنة إثباُت  وفيه ، أفضل

.. اإلسالم يف اليسير عيشه مع ، نادره وبطوالته عظيمة، مواقفه

 . الموفق واهللا

 ****ـــــــــــــــــــ****

 

 

 

 

 

 



 

٧٧ 
 

Î3â’\;flŸ;◊̌ÁÄ]fiÕ 
Î3â∏\;flŸ;◊Ë’]—^Â 

MOJ;Ô] ¬ï’\;Å̌ÁÊâh<II  
 

   والمبادرة بالتقوى  الحقيقية، الموازين ويف اإلسالم يف السبُق 

 سـبَق  ولـذلك المنصب، على وال بالنسب وليس الخيرات، يف

 الحيـاة وساد ، األثرياء على الفقراء وغلب الوجهاء، الضعفاء

 يف جاء ، وصالحه بإيمانه رفيع لكنه ، األنظار يف مهينًا كان من

 َأَتـى ُسـْفَيانَ  َأَبا َأنَّ  ، عنه اهللا رضي َعْمرٍو ْبنِ  َعائِذِ  َعنْ  الحديث

 َأَخَذْت  َما َواهللاِ  : َفَقاُلوا َنَفرٍ، فِي َوبَِاللٍ  َوُصَهْيٍب، َسْلَماَن، َعَلى

 : َبْكـرٍ  َأُبـو َفَقـاَل  : َقـاَل . َمْأَخـَذَها اهللاِ  َعـُدوِّ  ُعنُـِق  ِمنْ  اهللاِ  ُسُيوُف 

 اهللاُ  َصــلَّى النَّبـِـيَّ  َفــَأَتى ؟ َوَســيِِّدِهمْ  ُقــَرْيشٍ  لَِشــْيِخ  َهــَذا َأَتُقوُلــونَ 

 َلـئِنْ  َأْغَضْبَتُهْم، َلَعلََّك  َبْكرٍ، َأَبا َيا " : َفَقاَل  َفَأْخَبَرُه، َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
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 : َفَقـاَل  َبْكـرٍ، َأُبو َفَأَتاُهمْ . " َربََّك  َأْغَضْبَت  َلَقْد  َأْغَضْبَتُهمْ  ُكنَْت 

 . َأِخي َيا َلَك  اهللاُ  َيْغِفرُ  َال، : َقاُلوا ؟ َأْغَضْبُتُكمْ  إِْخَوَتاْه، َيا

   ِكـانوا ولـو النـاس، مـن كثير على اهللا رَفعهم الضعفاءُ  فهؤالء 

 أبـو أخطـأ ولـذلك ، جـاءهم لمـا بـالحق كّذبوا ولكنهم سادًة،

 ذلـك وكـان ، سفيان أبي أمام عليهم الرد يف عنه اهللا رضي بكرٍ 

 اعتـذر إنه ثم! ،،. معانًدا مشرًكا يزل فلم ، الحديبية صلح أيام

 ، والسـالم الصـالةُ  عليـه اهللا رسـول صـوبه لًما ، عنه اهللا رضي

 .) واليتيم المرأة الضعيفين: حق أحرج إين :(قوله صحَّ  وقد

 ـالحينَ  توقيرُ  القصة: ويف  ، ُيْغِضـُبهم أو ُيـؤذيهم مـا واتِّقـاءُ  الصَّ

 سـبب إغضـابهم وأن وُمالطَفـُتهم، وإكراُمهم ُقلوبِهم وُمراعاةُ 

 وصـالح إيمـانٍ  مـن قلوبهم يف يحملون ما لعظمة اهللا، لغضب
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 ســورة ) أتقــاكم اهللا عنــد أكــرمكم إن :( تعــالى قــال ، وزكــاة

 . والسالم.  الحجرات

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  لألعمــال والتشــوق ، التضــحية وصــور البطــوالُت  تكــنِ  لــم 

 ونسـاء ، ُفضـليات نساء ثمةَ  بل ، الرجال على ِحكًرا الصالحة

 المعـــالي، ونيـــل واالضـــحية الجـــد الـــى َيشـــتقنَ  مخلصـــات

ــــتمع ــــى واس ــــذا إل ــــنص ه ــــوي ال ــــب النب ــــاء. العجي  يف ج

 عنهـا اهللا رضي - َأَنسٍ  َخاَلةُ  َوِهيَ  - َحَرامٍ  ُأمِّ  َعنْ   الصحيحين

 -نـام أي- َفَقـاَل  َيْوًمـا، َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَّبِيُّ  َأَتاَنا : َقاَلْت 

 َرُسـوَل  َيا ُيْضِحُكَك  َما : َفُقْلُت  َيْضَحُك، َوُهوَ  َفاْسَتْيَقظَ  ِعنَْدَنا،

ـي َأْنَت  بَِأبِي اهللاِ  تِـي ِمـنْ  َقْوًمـا ُأِريـُت  " : َقـاَل  ؟ َوُأمِّ  َيْرَكُبـونَ  ُأمَّ

ــرَ  ــرِ، َظْه ــاْلُمُلوكِ  اْلَبْح ــى َك ةِ  َعَل ــرَّ ــُت . " اْألَِس  َأنْ  اهللاَ  اْدعُ  : َفُقْل

 َنــاَم، ُثــمَّ  : َقاَلــْت . " ِمــنُْهمْ  َفإِنَّــِك  " : َقــاَل . ِمــنُْهمْ  َيْجَعَلنِــي



 

٨١ 
 

Î3â’\;flŸ;◊̌ÁÄ]fiÕ 
Î3â∏\;flŸ;◊Ë’]—^Â 

 َفُقْلُت: َمَقاَلتِِه، ِمْثَل  َفَقاَل  َفَسَأْلُتُه، َيْضَحُك، َوُهوَ  َأْيًضا َفاْسَتْيَقظَ 

لِـينَ  ِمـنَ  َأْنـِت  " : َقاَل . ِمنُْهمْ  َيْجَعَلنِي َأنْ  اهللاَ  اْدعُ   : َقـاَل . " اْألَوَّ

َجَها اِمِت  ْبنُ  ُعَباَدةُ  َفَتَزوَّ  َمَعُه، َفَحَمَلَها اْلَبْحرِ، فِي َفَغَزا َبْعُد، الصَّ

ا َبْت  َجاَءْت  َأنْ  َفَلمَّ  َفاْنـَدقَّْت  َفَصـَرَعْتَها، َفَركَِبْتَهـا، َبْغَلـٌة، َلَها ُقرِّ

 .ُعنُُقَها

 وكـأنّ  األسـرة، علـى ملـوك الثـواب لـذلك تشـوقها هنـا فتأمل 

 وطابــت الخيــرات يف لهــم وفــتح علــيهم، توســعت قــد الــدنيا

 عنهـا تشـغل ولم ، اهللا عند ما إلى سليم أم فطمعت ، أحوالهم

 ، الجزيـل الثـواب الى تطلعت بل ، فتان متاع وال غرارة، بدنيا

 وعظــمِ  االســلم انتشــار علــى دليــل ذلــَك  ويف.  الكبيــر والنعــيم

ــوالت ــه بط ــحة ، أهل ــوب وص ــر رك ــاركة ، البح ــاء ومش  النس
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 فهـو ، بالجهـاد مخاطبـة ليسـت المـرأة ألن ذلك، يف أزواجهم

 بــن عبــادة ذلــك بعــد تزوجــت ولــذلك ، الرجــال أعمــال مــن

 عفـان بـن عثمان خالفة يف ذلك وكان عنه، اهللا رضي الصامت

 إلـــى وزوجهـــا حـــرام أم ركبـــت حيـــث - عنـــه اهللا رضـــي -

 !هناك وُدفنت فتوفيت ، هناك دابتها عن فُصرعت "قبرص"

 الفريـد الجيـل ذلك على اآلخرة الدار سيطرة إلى انظر ثم ، 

 يف البالغــة وزهــادتهم الصــالحة، األعمــال علــى وحرصــهم

 أنـت : لهـا فقـال الغـزوتين تمنت إنها حتى ومفاتنها، الدنيا

 متعددة، وهي متغايرة الحمالت أن يعني فهذا ، األولين من

 وتصـادمت المعارك، اتسعت فقد ذلك، بعد حصل ما وهو

 دليـل هـذا ويف. المعـارك لتلـك مرتعـا البحـر وكـان ، األمم
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 ، وسـلم عليـه اهللاُ  صّلى نبوته وصحة ، اإلسالم انتشار على

 . الموفق واهللا.. الدائب والطموح الهمة علو وفضل

 ****ـــــــــــــــــــ****
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MQ/;◊Ë⁄°\;Ô]…Ê’\<II 
 

 للجميــل صــائنةً  ، للعهــد حافظــةً  األصــيلةُ  المعــادن تــزاُل  ال ، 

 أو ، وىف كريًمـا وال ، أسـدى محسـنًا تنسـى وال الوفاء، صادقةَ 

 قصــة يف اهللا رســول مــع األنصــارُ  صــنعت كمــا ، أزجــى نبــيًال 

 ، واإليـــواء النصـــرة مـــن لهـــا تباًعـــا حصـــَل  ومـــا..  الهجـــرة

ــي َعــنْ  ، المشــهور الحــديث يف قــال ، واإلنمــاء والمــؤازرة  َأبِ

 َأنَّ  َلوْ  " : َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَّبِيِّ  َعنِ  َعنُْه، اهللاُ  َرِضيَ  ُهَرْيَرةَ 

 اْألَْنَصـاِر، َواِديَ  فِـي َلَسـَلْكُت  ِشـْعًبا َأوْ  َواِدًيـا، َسـَلُكوا اْألَْنَصارَ 

 َمـا : ُهَرْيـَرةَ  َأُبو َفَقاَل . " اْألَْنَصارِ  ِمنَ  اْمَرأً  َلُكنُْت  اْلِهْجَرةُ  َوَلْوَال 

ي بَِأبِي َظَلمَ   .ُأْخَرى َكِلَمةً  َأوْ . َوَنَصُروهُ  آَوْوهُ  َوُأمِّ
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 عنـه رغبـت حيـث لهم، اهللا من توفيقا كان ، األنصار فعله وما 

 فظفـروا المعاندون، وعانده ، المكيون قومه واستكبر العرب،

 بـه اهتـدوا ولكنه ودعوته، نصرته وشرف اهللا رسول بذات هم

 " ُبعــاث" شــتات بعــد ، بعــد واجتمعــوا ، مبــين ضــالل بعــد

 هللا المنـةُ  كانـت ولـذلك ، بئـيس تقـاطع بعـد وتـآلفوا ، الرجيم

 .) عليكم يمنُّ  اهللا بل ( عليهم ورسوله

 يف المسـلمة الجيـوش وانتصـرت األمـة ظهـرت لما ذلك ومع 

 وتألف ، وأهله قومه إلى سيعود األنصار قالت والطائف، مكة

 ، الشــهيرة الخطبــةَ  فــيهم فخطــب العــرب، ســادات بــاألموال

 ، بنصــرته الجميلــة والــذكرى لهــم، الوفــاء صــور منهــا وكــان

ــوْ  " العــرب ســائر علــى لهــم وتفضــيله  َســَلُكوا اْألَْنَصــارَ  َأنَّ  َل
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ــا، ــْعًبا َأوْ  َواِدًي ــي َلَســَلْكُت  ِش ــْوَال  اْألَْنَصــاِر، َواِديَ  فِ  اْلِهْجــَرةُ  َوَل

  ." اْألَْنَصارِ  ِمنَ  اْمَرأً  َلُكنُْت 

 حينئــذ مقــامهم ينــاهزُ  ومــن ، الشــرف هــذا يف يضــاهيهم فمــن 

 الجـوار حسـن من شاهده لما له؛ موافقتهم حسن بذلك وأراد

 ولـيس ، الجسام والتضحيات التامة والمؤازرة بالعهد والوفاء

 المفتـرض المطـاع المتبـوع هـو بل لهم، تابعا يصير أن المراد

 يف العظـيم لمقـامهم مـدحهم ولكـنْ  مـؤمن، كـل علـى الطاعة

 . والسالم.  الديانة

 ****ـــــــــــــــــــ****
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MRJ;Ö∆ë’\;flŸ;gÄ¯\<II 
 

   ُــٌق  فطــرةٌ  واللبــاس الســتر ــل، وخل ــام التعــري فيحــرمُ  جمي  أم

 أنزلنــا قــد آدم بنــي (يــا ، بــذلك الشــرائع جــاءت وقــد النــاس،

 وقـد. األعـراف سـورة وريشـا) سـوآتكم يـواري لباسا عليكم

ــان ــالى اهللا ص ــوله تع ــه رس ــالةُ  علي ــالم الص ــل مــن والس  فعائ

 يف جـاء..  منهـا جـزء أو العـورة ككشـف ولوثـاتهم، الجاهلية

ـا : َقـاَل  َعنُْهَمـا، اهللاُ  َرِضـيَ  اهللاِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجابِرَ  عن الصحيحين  َلمَّ

 َيـنُْقَالنِ  َوَعبَّاٌس  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَّبِيُّ  َذَهَب  اْلَكْعَبةُ  ُبنَِيِت 

 اْجَعــْل  : َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ  اهللاُ  َصــلَّى لِلنَّبـِـيِّ  َعبَّــاٌس  َل َفَقــا اْلِحَجــاَرَة،

 اْألَْرِض، إَِلــى َفَخــرَّ . اْلِحَجــاَرةِ  ِمــنَ  َيِقيــَك  َرَقَبتِــَك  َعَلــى إَِزاَركَ 
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ــْت  ــاهُ  َوَطَمَح ــى َعْينَ ــَماِء، إَِل ــمَّ  السَّ ــاَق، ُث ــاَل  َأَف  إَِزاِري، " : َفَق

 .إَِزاَرهُ  َعَلْيهِ  َفَشدَّ . "إَِزاِري

 وتعظـمُ  ، األخـالق مكـارمِ  وحليةُ  ، والشرف الحياء إزارُ  فهذا 

 (خــذوا تعــالى: قــال والمناســبات المســاجد ويف النــاس أمــام

ــتكم ــورةُ  ) مســجد كــل عنــد زين  ِرَجــاٌل  َكــانَ .  االعــراف س

ينَـةِ  اهللاُ  َفـَأَمَرُهمُ  ُعـَراًة، بِاْلَبْيِت  َيُطوُفونَ  ينَـُة:- بِالزِّ َبـاُس، َوالزِّ  اللِّ

ْوَأَة، ُيَواِري َما َوُهوَ  - َواْلَمَتـاعِ  البزِّ  َجّيد ِمنْ  َذلَِك  ِسَوى َوَما السَّ

 .َمْسِجدٍ  ُكلِّ  ِعنَْد  ِزينََتُهمْ  َيْأُخُذوا َأنْ  َفُأِمُروا

 مــن والحيـاء العفـة علـى وتربيتـه لرسـوله اهللا حفـظ مـن وهـذا 

 فالفخـُذ   واالسـتعفاف، االتبـاع يف منوالـه على وأمته ، الصغر

 الفخــَذ  فــإن فخــذك (غــطّ  : الحــديث بــذلك صــح كمــا عــورة
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 يف عــورة وهــو.  وغيرهمــا داود وأبــي مالــك عنــد كمــا عــورة)

 الفتنـة يثيـر مـا رؤيتـه يف لمـا ، بالنـاس االختالط وحين الصالة

 . الموفق واهللا.  والتعلق

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  أو قـتَلهم ولـيس ، ونجـاتهم النـاس لهدايـة جـاء العظـيمُ  دينُنا 

 إلـى أوًال  يـدعون الفتوحـات يف الفرسان كان ولذلك ، قمعهم

 اهللا كلمـة التوحيـَد  وأنّ  ، المبين الحق وبيان ، والقرآن اإلسالم

 يـوم اهللا رضي لعلي وسلم عليه اهللاُ  صّلى قال كما ، األرض يف

 اْدُعُهـمْ  ُثـمَّ  بَِساَحتِِهْم، َتنِْزَل  َحتَّى ِرْسِلَك  َعَلى (اْنُفْذ  خيبر: فتح

ْســَالِم، إَِلــى  فِيــِه، اهللاِ  َحــقِّ  ِمــنْ  َعَلــْيِهمْ  َيِجــُب  بَِمــا َوَأْخبـِـْرُهمْ  اْإلِ

 َيُكـونَ  َأنْ  ِمـنْ  َلَك  َخْيرٌ  ؛ َواِحًدا َرُجًال  بَِك  اهللاُ  َيْهِديَ  َألَنْ  َفَواهللاِ،

 . ) النََّعمِ  ُحْمرُ  َلَك 

 فـــيهم، الخيـــر وإشـــاعة واإلصـــالح، للهدايـــة جئنـــا فإنمـــا 

 بالقتـال البـدءُ  يجـوز ال ثـم ومن ، مهتدين هداةً  واستبقائهم
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 ، ومحاسنه عدالته لهم وُتبينَ  ، اإلسالمُ  عليهم ُيعرَض  حتى

 خيــره مــن وأصــاب فضــله عــاين إال عاقــل، تأملــه مــا فإنــه

 : تعـالى قـال وقـد والرحمة الحكمة مقتضى وهذا ، وبركته

 كـذلك. األنبيـاء سورة ) للعالمين  رحمةً  إال أرسلناك (وما

 جعـل وقـد ، معهـم الشدة استعمال والعدل العقل من ليس

 ويف ، الحــق أنــوارَ  وتشــاهد وتســمع، تــرى عقــوال فــيهم اهللا

ـــالم ـــوار اإلس ـــا ال أن ـــابر إال يخفيه ـــدوا (..مك ـــا وجح  به

 . النمل سورة ) وعلًوا ظلًما أنفسهم واستيقنتها

 قال: ، الحمراء كاإلبل الناس عند معظمةً  األمواُل  كانت ولما 

 الـدعوة فضـل علـى دليـل هـذا ويف النعم) ُحْمر من لكم (خير

 بهـا يضـربون ، العـرب أموال أنفس وهي للناس، الخير وبيان
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 والمـرادُ  ، منـه أعظـم هنـاك لـيس وأنه ، الشيء نفاسة يف المثل

 مــن للتقريــب هــو إنمــا الــدنيا بــأعراض اآلخــرة أمــور بتشــبيه

 بأسرها، األرض من خير الباقية اآلخرة من فذرةٌ  وإال ، األفهام

 مـن لـك خيـر (ولآلخـرةُ  سـبحانه: قـال كمـن..! نعيمهـا وكل

ةِ  َأْهـلِ  ِمـنْ  اْمَرَأةً  َأنَّ  َوَلوْ  ( الحديث: ويف األولى) َلَعـْت  اْلَجنـَّ  اطَّ

 َوَلنَِصـيُفَها ِريًحا، َوَلَمَألَْتهُ  َبْينَُهَما َما َألََضاَءْت  اْألَْرضِ  َأْهلِ  إَِلى

ْنَيا ِمنَ  َخْيرٌ  َرْأِسَها َعَلى  . فضله من اهللا نسأل. ) فِيَها َوَما الدُّ

 ****ـــــــــــــــــــ****
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   ُويعـدون ، اهللا سـبيل يف بالباليـا والمصـلحون اهللا أولياءُ  يتلذذ 

 وإن الـدعوي، وجهـادهم صبرِهم على وشاهًدا ، مفخرةً  ذلك

 الصـحيحين يف جـاء.. مرضـاته وبلـوغ اهللا ذات يف هينـةً  كانت

 اهللاُ  َصـلَّى اهللاِ  َرُسـوَل  َأنَّ  عنـه، اهللا رضـي ُسْفَيانَ  ْبنِ  ُجنَْدِب  َعنْ 

 َفَقاَل: إِْصَبُعُه، َدِمَيْت  َوَقْد  اْلَمَشاِهِد، َبْعضِ  فِي َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

.! " َلِقيـِت  َمـا اهللاِ  َسـبِيلِ  َوفِـي..  َدِميـِت  إِْصـَبعٌ  إِالَّ  َأْنـِت  َهْل  "

 الحقيقـة أو االسـتعارة سبيل على خاطبها توجعت لما وكأنها

ــليةً  ــا تس ــي : أي له ــك تثبت ــا فإن ــت م ــيء ابتلي ــن بش ــالك م  اله

 كـان بـل هـدرا أيضا ذلك يكن ولم دميت أنك سوى والقطع،

 .ورضاه اهللا سبيل يف
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  ُّوإعـالء اهللا سـبيل يف أنـه نرجـو وأرزاء باليا من نالقي ما فكل 

 المعـارك يف يتمنون وأتباعهم واألنبياء مرضاته، وبلوغ كلمته،

 الشــهادة كاســتحالء ، وأشــد ذلــك مــن أعظــم الــدت وطريــق

 َنْفِسـي (َوالَِّذي : الصحيحين يف ثبت كما ، الكبرى والتضحية

 َأنْ  َأْنُفُســـُهمْ  َتطِيـــُب  َال  اْلُمـــْؤِمنِينَ  ِمـــنَ  ِرَجـــاًال  َأنَّ  َلـــْوَال  بَِيـــِدِه،

ُفوا  َسـرِيَّةٍ  َعنْ  َتَخلَّْفُت  َما َعَلْيِه، َأْحِمُلُهمْ  َما َأِجُد  َوَال  َعنِّي، َيَتَخلَّ

 فِـي ُل ُأْقَتـ َأنِّـي َلـَوِدْدُت  بَِيـِدهِ  َنْفِسـي َوالَّـِذي اهللاِ، َسبِيلِ  فِي َتْغُزو

 ُثـمَّ  ُأْحَيـا ُثـمَّ  ُأْقَتـُل، ُثـمَّ  ُأْحَيـا، ُثـمَّ  ُأْقَتـُل، ُثمَّ  ُأْحَيا، ُثمَّ  اهللاِ، َسبِيلِ 

 .ُأْقَتُل)

 يف أبلـغ هـو مـا وتوقـع ، واالحتمال الصبر على تربيةٌ  ذلَك  ويف 

 أو بالء عن بمنأى ليسوا الصالحين وأن الدعوية، المواجهات
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 ، اإلسـالم أهـل وقلة ، الحروب أزمنة سيما ال ، أذى أو ، شدة

 اإليمـان أهـل سـادات كـان وإذا! والمنـافقين األعـداء وتسلط

 واهللاُ .  وآكـد أولـى بـاب مـن فأتبـاعهم للـبالء عرضةً  كاألنبياء

 .الموفق
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   ُفضلها عرف بصدٍق  ارتداها من ، عظيمة أمانةٌ  اهللا إلى الدعوة 

 ، العـــالمين يف بالغهـــا ذلـــك ومـــن.. ومســـؤوليتها وفخارهـــا

 َأَنـٌس  يقول..الغاوين إلى بها وذكرى للغافلين، نصحا وقيامها

 َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلَّى اهللاِ  َنبِـيَّ  إنّ  " الصـحيح، يف كمـا عنه اهللا رضي

، َوإَِلـى َقْيَصـَر، َوإَِلى كِْسَرى، إَِلى َكَتَب  َوَسلَّمَ   َوإَِلـى النََّجاِشـيِّ

ــارٍ  ُكــلِّ  ــْدُعوُهمْ  َجبَّ ــْيَس  َتَعــاَلى، اهللاِ  إَِلــى َي ــِذي بِالنََّجاِشــيِّ  َوَل  الَّ

 . "َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَّبِيُّ  َعَلْيهِ  َصلَّى

 وبثَّـه ، األرض يف تبليَغـه رسالُته تحتِّم عالمي دينٌ  فاإلسالم 

 للجميـع الهداية ونشر ، الجميع على وإشفاَقه ، الخالئق يف

.  عمـران آل سـورة الخيـر) الـى يـدعون أمـة مـنكم (ولتكن
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 صـولة لـه وصـارت وسلم عليه اهللاُ  صّلى عز حينما ولذلك

 صـلح علـى وحملهـا قريشا وأدب العرب جزيرة يف ولةجو

 األرض عظمــاء إلــى كتــب ، الهجــرة مــن ٦ ســنة الحديبيــة

ــارهم، ــذرهم وكف ــاب يح ــف ، اهللا عق ــم ويكش ــة له  عالمي

 تحكـــيم وعلـــيهم ، بشـــيء ليســـت آلهـــتهم وأن اإلســـالم،

 وأرسـله ، القـرآن اهللا علمـه فقـد ، اآليـات ومطالعـة العقل،

 (مـا العزيـز الكتاب هذا أجّلها ومن الباهرات، بالمعجزات

 . النجم سورة ) يوحى وحي إال هو إن الهوى عن ينطُق 

 اهللا رحمـة نـهأو ، الـدين بهـذا واعتـزاز اهللا، لمنـة بيان ذلَك  ويف 

 النـاس فـالح وسـر ، أجمعـين الخلق هداية ومفتاح للعالمين،

ــدارين يف ــال ، ال ــنُ  ف ــدعوة يمك ــونَ  أن ل ــة تك ــل عالمي  وتتحم
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 تــرف الحــق ودالئــل فيهــا، اإلعجــاز وعالمــات إال ، الشــدائد

 وأن فضـله، مـن اهللا نسـأل كـريم، عزيـز لـدن من وأنها ، عليها

 علـى وهـو والفضـل، المـنّ  واسـعُ  إنـه ، وأمننا ديننا علينا يديم

 .قدير شيءٍ  كل

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  بــاهللا الظــن إســاءةُ  يليــُق  وال مبَلغــه، مــنكم الحــزنُ  يبلــغُ  ال 

 ينبغــي بــل الـدوام، علــى األســى حيازُتنـا يصــح وال وبدعوتـه،

 والنهايـة لدينـه، العاقبـةَ  وأن ، النصر استيقان ويجُب  ، التفاؤُل 

 المـؤمنين) نصـرُ  علينـا حقا وكان ( : تعالى قال كما ، للمتقين

 َعبَّــاسٍ  ْبــنَ  اهللاِ  عبــدِ  عــن عليــه المتفــق يف وجــاء. الــروم ســورة

ــه، اهللا رضــي ــا َأنَّ  عن ــْفَيانَ  َأَب ــَرُه، ُس ــَل  َأنَّ  َأْخَب ــاَل  ِهَرْق ــهُ  َق  يف -َل

 َفَزَعْمـَت  .. إِيَّـاهُ  قَِتـاُلُكمْ  َكـانَ  َكْيَف  : َسَأْلُتَك  المشهور: حديثه

ُسُل  َفَكَذلَِك  َوُدَوٌل، ِسَجاٌل  اْلَحْرَب  َأنَّ   َلُهمُ  َتُكونُ  ُثمَّ  ُتْبَتَلى، الرُّ

 .اْلَعاقَِبةُ 
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 أهــل فيهــا ُيبتلــى ودول، ســجال هــي الحيــاة طبيعــة وهكــذا 

 ، أخبـارهم وتبلـى صـفوفهم، وُتنقـى ويمحصون، اإليمان،

ــى ــرزوا حت ــرًزا يف ــديدا ف ــف ، ش ــادنهم وتكش ــت ، مع  وتنب

 والنصـر العاقبـة لهـم تكـونُ  ثم أغصانهم، وتورُق  أطيابهم،

ةَ  َتـْدُخُلوا َأن َحِسـْبُتمْ  (َأمْ  .والتمكين ـا اْلَجنـَّ َثـُل  َيـْأتُِكم َوَلمَّ  مَّ

ـْتُهمُ  َقـْبِلُكم ِمـن َخَلْوا الَِّذينَ  سَّ اءُ  اْلَبْأَسـاءُ  مَّ ـرَّ  سـورة ). َوالضَّ

ةَ  َتـْدُخُلوا َأن َحِسـْبُتمْ  (َأمْ  : سبحانه وقال.  البقرة ـا اْلَجنـَّ  َوَلمَّ

ـابِرِينَ  َوَيْعَلـمَ  ِمنُكمْ  َجاَهُدوا الَِّذينَ  اهللاُ  َيْعَلمِ   آل سـورة ) الصَّ

 َنْعَلـــمَ  َحتَّـــىٰ  َوَلنَْبُلـــَونَُّكمْ  :( وجـــل عـــز وقـــال. عمـــران

ــِدينَ  ــنُكمْ  اْلُمَجاِه ــابِرِينَ  ِم ــوَ  َوالصَّ ــاَرُكمْ  َوَنْبُل ــورة ) َأْخَب  س

 . محمد
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 وال ، الـدخيل ُعـرف وال الصـف، ُنّقـي ما البليات تلكم ولوال 

 كراهتهـا مـع ولـذلك! الصـادقون امتـاز وال الضـعيف، ُكشف

 وعواقـب ، جمـة فوائـد ذات أنها إال ، ومراراتها النفوس على

 ليرفـعَ  يختبرهم ، المتقين عباده يف تعالى اهللا سنة وهي..! طيبة

 يكــون فــال دخالءهــم، ويبطــل ، نفوســهم ويزكــي درجــاتهم،

 صـادق، طّيـع وكل مخلص، مؤمنٍ  لكل إال ذلك بعد التمكينُ 

.. الوكيـل ونعـم تعـالى حسـبنا وهـو ، بعزيز اهللا على ذلك وما

 . والسالم

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  أو حمـيم، أو حبيـب، فقـدانِ  مـن المـرء على أشدَّ  شيءٌ  ليس 

 وتلتـف المشـاق، ويـذوق ، األحـزان يتجـرعُ  فإنه..! كبد فلذة

 ، الميمونـة البشـرى جـاءت إذا إال ، مكـان كـل مـن الغمومُ  به

 يف المنقــــول كهــــذا البهــــيج والخبــــرُ  ، الحــــالي والســــلوان

َبيِّـعِ  ُأمَّ  َأنَّ  ، عنـه اهللا رضـي َمالِـٍك  ْبـنُ  َأَنـُس  عن الصحيحين  الرُّ

 اهللاُ  َصـلَّى النَّبِـيَّ  َأَتـِت  - ُسـَراَقةَ  ْبـنِ  َحاِرَثةَ  ُأمُّ  : َوِهيَ  اْلَبَراءِ  بِنَْت 

ُثنِي َأَال  اهللاِ، َنبِـيَّ  َيـا : َفَقاَلـْت  َوَسـلَّمَ  َعَلْيهِ   - ؟ َحاِرَثـةَ  َعـنْ  ُتَحـدِّ

ةِ  فِـي َكـانَ  َفـإِنْ  - َغـْرٌب  َسـْهمٌ  َأَصاَبهُ  َبْدٍر، َيْومَ  ُقتَِل  َوَكانَ   اْلَجنـَّ

 : َقـاَل . اْلُبَكـاءِ  فِـي َعَلْيـهِ  اْجَتَهـْدُت  َذلَِك  َغْيرَ  َكانَ  َوإِنْ  َصَبْرُت،
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َهـــا َحاِرَثـــَة، ُأمَّ  َيـــا" ـــانٌ  إِنَّ ـــِة، فِـــي ِجنَ ـــِك  َوإِنَّ  اْلَجنَّ  َأَصـــاَب  اْبنَ

 ." اْألَْعَلى اْلِفْرَدْوَس 

  وترفـع الحـزَن، وتزيـل ، بشـارة إلـى تنقلُب  التسلية هذه ومثُل 

ــــم ــــورث ، الغ ــــراح وت ــــي ، االنش ــــم وتعل ــــامحين هم  الط

 َسـبِيلِ  فِـي ُقتُِلوا الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  َوَال  ( تعالى: قال.. والمترددين

 اهللاُ  آَتـاُهمُ  بَِمـا َفـرِِحينَ  ، ُيْرَزُقـونَ  َربِِّهمْ  ِعنَد  َأْحَياءٌ  َبْل  َأْمَواًتا اهللاِ 

 َأالَّ  َخْلِفِهـمْ  ِمـنْ  بِِهـمْ  َيْلَحُقـوا لَمْ  بِالَِّذينَ  َوَيْسَتْبِشُرونَ  َفْضِلهِ  ِمنْ 

 َوَفْضلٍ  اهللاِ  ِمنَ  بِنِْعَمةٍ  َيْسَتْبِشُرونَ  َيْحَزُنونَ  ُهمْ  َوَال  َعَلْيِهمْ  َخْوٌف 

 .عمران ال سورة ) اْلُمْؤِمنِينَ  َأْجرَ  ُيِضيعُ  َال  اهللاَ  َوَأنَّ 

 وينتهـي دونهـا، الهمم تنقطع بحيث وتفخيم، تعظيمٌ  ذلَك  ويف 

ــال يبقــى وال الطمــوح، ــان إنهــا (.  ذلــك فــوق من ــرة جن  ) كثي
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 النعــيم، ذلــك ســوى يف تفكــر وال النفــوس، تتطلــع ال بحيــث

 فضـله، مـن تعالى اهللا نسأل ، األعلى الفردوس وأطيبه وأرفعه

 . الموفق واهللا

 ****ـــــــــــــــــــ****
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 رزاياهـا فليتحمـل ، ريادهـا واسـتطاَب  للقيـادة، استشرَف  من 

 العطـاء ذلـك ومـن ، وشـروطها بمتطلباتهـا والوفاء ومشاقها،

 وقـد تـردد، بـال والشـجاعة ، شـوائب بال والمصداقية مَن، بال

 رضـي ُمْطِعمٍ  ْبنُ  ُجَبْيرُ  عن.. التالي الصحيُح  الحديث لخصها

 َوَسـلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  َمعَ  َيِسيرُ  ُهوَ  َبْينََما َأنَّهُ  ، عنه اهللا

ــهُ  ــاُس  َوَمَع ــهُ  النَّ ــْيٍن، ِمــنْ  َمْقَفَل ــهُ  -رجوعــه زمــن أي- ُحنَ  َفَعِلَق

وهُ  َحتَّــى َيْســَأُلوَنُه، النَّــاُس   -شــوك شــجرة-َســُمَرةٍ  إَِلــى اْضــَطرُّ

ــْت  ــَف  ِرَداَءُه، َفَخطَِف ــيُّ  َفَوَق ــهِ  اهللاُ  َصــلَّى النَّبِ ــاَل  َوَســلَّمَ  َعَلْي  : َفَق

 -شـجرة أي -اْلِعَضـاهِ  َهـِذهِ  َعَددُ  لِي َكانَ  َلوْ  ِرَدائِي، َأْعُطونِي"
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 َوَال  َبِخـيًال، َتِجـُدونِي َال  ُثـمَّ  َبْيـنَُكْم، َلَقَسـْمُتهُ  -دوابًا أي-َنَعًما

 ." َجَباًنا َوَال  َكُذوًبا،

 وجـوه يكـرم وال بالمـال، يشـح بخيـل وهـو القائـد يصلُح  فال 

 ، والمعـاريض بالكـذب ُعـرف إذا مرتبته تكتمل وال ، الرجال

ــذلك ــن وك ــتفض م ــن ان ــه، م ــب ظل ــومه وتهي ــاف ، خص  وخ

 !ومكانته لتسويِده أهًال  يكن لم المواجهات

 الخصـال لهـذه الذامـة األحاديـث أوضـح مـن الحـديُث  وهـذا 

 وإمــام القائــَد  وأن والجـبن، والكــذب البخـل وهــي المـذكورة

 صـلى نبينـا وأن. منها خصلةٌ  فيه يكون أن يصلُح  ال المسلمين

 الجــود وســعة الخلــق وحســن الِحلــم مــن فيــه وســلم عليـه اهللا

 جـوازُ  وفيه.  غيره يف يجتمع لم ما األعراب جفاة على والصبر
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 والـدفاع ، الحاجـة عند الحميدة بالخصال نفَسه المرء وصف

 الكبريـاء أو المـذموم، الفخـر مـن ذلـك يكون وال النفس، عن

 الكــرم أقلهــا لــيس شــروط تلزمــه النــاس قيــاد وأن ، المتعــالي

  . والسالم والمشاق، التحديات ومواجهة ، والشجاعة

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  مـؤمن كـل علـى وقعـت العزيمُة، واشتعلت ، الهمةُ  علت إذا 

 المـرأة مواقـف مـن ولـذلك ، أنثـى أو كـان ذكـراً  ، لهـا مستعد

 رضـي أسـماء بذلتـه الـذي العظيم الدور ، اإلسالم يف البطولية

 مــن بجــزء الطعــام منطقــت حيــث ، الهجــرة قصــة يف عنــه اهللا

 َعنَْهـا اهللاُ  َرِضـيَ  تقـول وسـطها المرأة به تشد ما وهو منطاقها،

 َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلَّى اهللاِ  َرُسـولِ  ُسـْفَرةَ  َصنَْعُت  " : الصحيح يف كما

ــةِ  إَِلــى ُيَهــاِجرَ  َأنْ  َأَرادَ  ِحــينَ  َبْكــرٍ  َأبِــي َبْيــِت  فِــي َوَســلَّمَ  . اْلَمِدينَ

 ِألَبِـي َفُقْلُت  بِِه، َنْربُِطُهَما َما لِِسَقائِهِ  َوَال  لُِسْفَرتِهِ  َنِجْد  َفَلمْ  َقاَلْت:

يهِ  : َقاَل . نَِطاقِي إِالَّ  بِهِ  َأْربِطُ  َشْيًئا َأِجُد  َما َواهللاِ  : َبْكرٍ   بِاْثنَْيِن، َفُشقِّ
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ــهِ  ــدٍ  َفاْربِطِي ــَقاَء، بَِواِح ــاْآلَخرِ  السِّ ــْفَرةَ  َوبِ ــُت  السُّ ــَذلَِك . َفَفَعْل  َفِل

َيْت   ."النَِّطاَقْينِ  َذاَت  : ُسمِّ

 اإلنقـاذ رحلة يف وشاركت ، أبويها ناصرت شابة امرأة هنا فها 

 تبالِ  ولم األخطار، طريق وركبت بنفسها، وضحت ، الدعوي

 ، المتربصـــين الفرســـان شراســـة وال ، المشـــركين بمالحقـــة

 اهللاُ  صـّلى الرسـوُل  حيـث ثور، غار إلى بالطعام تأتيهم وكانت

 التـي تلـك شـجاعة ،فـأي والدها بكرٍ  أبو وصاحبه وسلم عليه

 ..ملكتها

 اضـطرتها إذا المشـاركة علـى المـرأة قـدرة على دليٌل  هذا ويف 

ــروف، ــتلزمت الظ ــوال واس ــهمت ، األح ــا وأس ــادم ال بم  يص

 رضي الزبير بن عبداهللا والدة وهي.  حياءها يخدش أو أنوثتها
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 والحكمـة العقل بوفور ُعرفت وقد ، المغوار الفارس عنه، اهللا

 . الموفق واهللا..  عنها اهللا رضي

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  القلـة، يـوم نصـركم الـذي الـويف، والخـل ، الكريم األُخ  ذلك 

 صّلى ونعته!  االضطهاد لحظات وحماكم الذلة، يوم وأعزكم

 هـو نعـم ) صـالح رجـٌل  اليـوم مـات ( : بقولـه وسـلم عليه اهللاُ 

 عنـده ُيظلـم ال الذي الملك الحبشة، ملك اهللا رحمه النجاشي

 َصـلَّى اهللاِ  َرُسوُل  َلنَا َنَعى " : عنه اهللا رضي ُهَرْيَرةَ  بوأَ  قال أحد

 الَّـِذي اْلَيـْومِ  فِي - اْلَحَبَشةِ  َصاِحَب  - النََّجاِشيَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ 

َث  ." ِألَِخـيُكمْ  اْسـَتْغِفُروا " : َفَقاَل  فِيِه، َماَت   َرُسـوَل  َأنَّ  وَحـدَّ

 َفَكبَّـرَ  َفَصـلَّى، بِاْلُمَصـلَّى، بِِهـمْ  َصـفَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ 

ــهِ " ــعَ  َعَلْي ــَراٍت  َأْرَب ــديث ويف. " َتْكبِي ــابر ح ــي ج ــه اهللا رض  عن

 َفَهُلــمَّ  ، اْلَحــَبشِ  ِمــنَ  َصــالٌِح  َرُجــٌل  اْلَيــْومَ  ُتــُوفِّيَ  َقــْد  "مرفوًعــا:
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 َعَلْيــهِ  اهللاُ  َصــلَّى النَّبِــيُّ  َفَصــلَّى َفَصــَفْفنَا : َقــاَل . " َعَلْيــهِ  َفَصــلُّوا

  ." ُصُفوٌف  َوَنْحنُ  َعَلْيهِ  َوَسلَّمَ 

 مقتضـاه ، خلقـي أدٌب  فيه ، فقهي تشريع من ذلك يف ما وبقدر 

 الـذي ، النبيـل للرجـل والدعاء ، الجميل وشكر العهد، حفظ

 ما وتحمل ، إليهم وأحسن فآواهم المستضعفين للقوم انتصر

 لـه اسـتبان ولكنـه ملكـه، تهدد سياسية اهتزازات من يالقي قد

 الوحي أنه وعرف النبوي، الثناء وبلغه ، الدالئل وعاين الحق،

..  واحـدة مشـكاة مـن يخرج والذي ، األنبياء فيه اشترك الذي

 اهللا بـين العـرُف  يـذهُب  ال …جوازيـهِ  يعدم ال الخيرَ  يفعلِ  من

 . والسالم.. والناسِ 

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  يسـطعُ  ، والمسـاعدة بـالغوث واألجدرُ  بالرعاية، األولى فهي 

 يف جاء ولذلك ، حياؤها وينكشف حاجُتها، وتتجلى ضعُفها،

 صـفية وزوجـه والسالم الصالة عليه سقوطه قصةُ  الصحيحين

 أن فأرشده ، النجدة إلى طلحة أبو بادر وكيف عنها، اهللا رضي

 ُهـوَ  َأْقَبـَل  َأنَّـهُ  ، َمالٍِك  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  ، وأحكم أولى النساءِ  غوث

 اهللاُ  َصلَّى النَّبِيِّ  َوَمعَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَّبِيِّ  َمعَ  َطْلَحةَ  َوَأُبو

ــا َراِحَلتـِـِه، َعَلــى ُمْرِدَفَهــا َصــِفيَّةُ  َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ   بِــَبْعضِ  َكــاُنوا َفَلمَّ

ــِق  ــَرِت  الطَّرِي ــُة، َعَث ــرِعَ  النَّاَق ــيُّ  َفُص ــلَّى النَّبِ ــهِ  اهللاُ  َص ــلَّمَ  َعَلْي  َوَس

 َعـنْ  اْقـَتَحمَ  َأْحِسـُب  : َقـاَل  َطْلَحـةَ  َأَبا َوَأنَّ -وقعا أي- َواْلَمْرَأُة،

 اهللاِ، َنبِيَّ  َيا : َفَقاَل  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسوَل  َفَأَتى َبِعيرِِه،
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 َوَلكِـنْ  َال، " : َقـاَل  ؟ َشـْيءٍ  ِمـنْ  َأَصاَبَك  َهْل  فَِداَك، اهللاُ  َجَعَلنِي

.  وأولـى أحـوج ألنهـا ، سـريًعا أنجـدها أي. " بِـاْلَمْرَأةِ  َعَلْيَك 

 . اللينة والمستكينة ، المستضعفة الضعيفة وهي

 َثْوَبـهُ  َفـَأْلَقى َقْصـَدَها، َفَقَصَد  َوْجِهِه، َعَلى َثْوَبهُ  َطْلَحةَ  َأُبو َفَأْلَقى 

ــا، ــِت  َعَلْيَه ــْرَأُة، َفَقاَم ــدَّ  اْلَم ــا َفَش ــى َلُهَم ــا، َعَل ــا َراِحَلتِِهَم  َفَركَِب

 َعَلـى َأْشـَرُفوا : َقـاَل  َأوْ  - اْلَمِدينَةِ  بَِظْهرِ  َكاُنوا إَِذا َحتَّى َفَساُروا،

 َتـائُِبونَ  آيُِبـونَ  " : َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلَّى النَّبِـيُّ  َقـاَل  - اْلَمِدينَـةِ 

 َدَخــَل  َحتَّــى َيُقوُلَهــا َيــَزْل  َفَلــمْ . " َحاِمــُدونَ  لَِربِّنَــا َعابِــُدوَن،

 .اْلَمِدينَةَ 

 وبالمستضـعفين بأمتـه اهللا رسـول شـفقة علـى دليٌل  ذلك ويف ، 

ــاء ــغار، كالنس ــي والص ــن وه ــغ م ــائل أبل ــرد يف الرس ــى ال  عل
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 وحملوهـا ، المشـاق وكلفوهـا المـرأة، امتهنوا الذين الغرب،

 التـي العمـال، ومصـارع ، الرجـال أعمـال وقلـدوها ، الشدائد

 شــعارات تحــت..! وحجابهــا حياءهــا وتضــاد ، أنوثتهــا تنــايف

 الفطريـة، خصائصـها افقدوها حتى زعموا، والمساواة الحرية

 إال قــوة وال حــول وال والمخــاطر، لالبتــزاز معرضــة فصــارت

 عظيمـا) مـيًال  تميلوا أن الشهوات يتبعون الذين ويريد ( ..باهللا

 . الموفق واهللا . النساء سورة
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  وغـرف ، النـوم بأِسـّرة المرفهـةِ  العصورِ  هذه يف نتباهى حينما 

 عليــه وخيرهــا األمــة ســيد كــان ، الجلــوس ومفــارش الراحــة

 على ينامُ  وكان ، شيًئا الرفاه ذلك من يملك ال والسالم الصالة

 َعائَِشـةَ  تقـول ، أحياًنـا األرض أو حصيرة أو ، متواضعة جلود

َما " : عليه المتفق يف كما عنها اهللا رضي  َرُسـولِ  فَِراُش  َكانَ  إِنَّ

 . "لِيٌف  َحْشُوهُ  َأَدًما َعَلْيهِ  َينَامُ  الَِّذي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ 

 ويحبــه الملــوك، ويهابــه ، وتواضــعه زهــِده علــى دليــٌل  وهــذا 

ــاكين ــرُ  ، المس ــعفاء ينص ــتص ، الض ــن ويق ــالمين م  وال ، الظ

ـــراء عيشـــةَ  يعـــيش  اآلخـــرة يف نظـــره وجـــلُّ  المتعـــالين، الكب

 الخطَّـاِب  بنَ  ُعمرَ  أنَّ  البخاريِّ  َصحيِح  ويف..!  لها واالستعداد
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 نائًمـا فَوَجـده َمشُرَبتِه، يف وهو وسلَّم عليه اهللا صلَّى عليه دَخل

 َأَدمٍ  ِمـنْ  ِوسـاَدةٌ  َرْأِسـه وَتْحـَت  َشـيٌء، وَبْينَه َبْينَه ما َحصيرٍ  على

 َجنْبِــه، يف الَحصــيرِ  أَثــرَ  فَرأيــُت " ُعمــُر: وقــال لِيــٌف، َحْشــُوها

 كِْسـرى إنَّ  اهللاِ، رسـوَل  يـا فُقْلـُت: ُيْبكيـَك؟ مـا فقـال: فَبَكْيُت،

 أن َترَضـى أَمـا فقـال:. اهللاِ  َرسـوُل  وَأنـَت  فيـه ُهمـا فيما وَقْيَصرَ 

نيا لهمُ  َتكونَ   صـلَّى النَّبـيُّ  أوَضـح وهكـذا ،"اآلِخـَرُة؟ وَلنَا الدُّ

ل آَثرَ  أنَّه وسلَّم عليه اهللا نيا علـى وَنعيَمها اآلِخرةَ  وفضَّ  ومـا الـدُّ

 . فيها

 قشــر مــن بليــف محشــو جلــد مــن- المتواضــع الســرير وهــذا 

 مسـاعدا  ربَّـه، ذاكـرا لليل، قائما ، يقظا حازًما يجعله -النخل

 فيـه ُغيِّـر أو المفـرش ذلـك ُأتـرف وإذا أموره، يف جاًدا ، لخلقه
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 أنهـم الشـمائل يف الترمـذي روى فقـد ، الليل صالة عنه ذهبت

 هـو قلنـا: قالت: الليلة؟ فرشتموين (ما فقال: ثنيات، أربع ثنوه

 قـال:. لـك أوطـأ هـو قلنـا: ثنيـات، بأربع ثنيناه أّنا إال فراشك،

 هللا فيـا. الليلـة) صـالتي وطأُتـه منعنـي فإنه األولى، لحاله ُردوه

 حرمتنـا بـل القيـام، تحرمنـا فلـم ، األيام هذه فرشنا حال كيف

 وأماتت ، الجسوم وخدرت السريع، واالستيقاظ الفجر صالة

 . المستعان واهللا الهمم،
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   ــُل ــالق متكام ــوُج  ، األخ ــمائل مت ــنٌ   ، الش ــّين، رزي ــور ل  ووق

 الكتـب، يف صـفاته رويـت كمـا ، والسالم الصالة عليه  هادئ

 األقدمين كتاب يف كذلك ونقلت ، والناُس  أصحابه وشاهدها

 َعْمـرِو ْبـنِ  اهللاِ  َعْبـدِ  َعـنْ  : اهللا رحمـه البخاري صحيح يف كما ،

 َيا{ : اْلُقْرآنِ  فِي الَّتِي اْآلَيةَ  َهِذهِ  َأنَّ  َعنُْهَما، اهللاُ  َرِضيَ  اْلَعاصِ  ْبنِ 

َهــا ــا النَّبِــيُّ  َأيُّ ــًرا َشــاِهًدا َأْرَســْلنَاكَ  إِنَّ ــِذيًرا َوُمَبشِّ ــاَل  } َوَن ــي : َق  فِ

ــْوَراةِ  ــا : التَّ ــا َي َه ــيُّ  َأيُّ ــا النَّبِ ــْلنَاكَ  إِنَّ ــًرا َشــاِهًدا َأْرَس  َوِحــْرًزا َوُمَبشِّ

يِّيَن، ْيُتَك  َوَرُسولِي، َعْبِدي َأْنَت  لِْألُمِّ َل، َسمَّ  ، بَِفـظٍّ  َلْيَس  اْلُمَتَوكِّ

اٍب  َوَال  َغِليٍظ، َوَال  ـيَِّئةَ  َيـْدَفعُ  َوَال  بِاْألَْسـَواِق، َسـخَّ ـيَِّئِة، السَّ  بِالسَّ

ــنْ  ــو َوَلكِ ــنْ  َوَيْصــَفُح، َيْعُف ــهُ  َوَل ــى اهللاُ  َيْقبَِض ــيمَ  َحتَّ ــهِ  ُيِق ــةَ  بِ  اْلِملَّ
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ــَأنْ  اْلَعْوَجــاءَ  ــوا بِ ــهَ  َال  : َيُقوُل ــَتَح . اهللاُ  إِالَّ  إَِل ــا َفَيْف ــا بَِه ــا، َأْعُينً  ُعْمًي

ا، َوآَذاًنا  .ُغْلًفا َوُقُلوًبا ُصمًّ

  بفـظ لـيس ، بلطـف نصـح نصـح، وإذا برفق، تكلم تكلمَ  فإذا 

 يف صــــوته يرفــــع وال ، فــــاحش وال طــــاعن وال غلــــيظ، وال

 الــذي الســخاب، وهــو األيــام، هــذهِ  كثيــرين كعــادة األســواق،

ــه صــوته مــن الســوق يــرتج  يتعامــل بــل! …وســوماته وأيمان

 سـمحا ، بـاع إذا سـمًحا امرءا اهللا (رحم : قوله وصّح  بسماحةٍ 

 .اقتضى) إذا سمًحا ، اشترى إذا

  ــبُب ــه والس ــة، مكانت ــيته الدعوي ــة وشخص ــض ، األخالقي  وبغ

 بحيث وأذنابه، وراياته فيه الشيطان وارتفاع اهللا، عند األسواق

 المنظـر بهـذا وأخـالق..!  واآلثام للشرور جالبة بيئةً  أصبحت
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 إلـى سـريعا وسـيرورتهم النـاس، ومحبـة للخير منارة ستكون

 ، أهلـه بطيـِب  إال الـدينُ  انتشـر فمـا. وخيراتـه وفضله اإلسالم

 . والسالم..  الغراء ومكارمهم حامليه وجماليات

 ****ـــــــــــــــــــ****
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 فــال الــوحي شــعَّ  وإذا ، اآلراء بطلــت النصــوُص  حضــرت إذا 

  ٓۥَوَرُسوُلهُ  هللاُ ٱ َقَضى إَِذا ُمْؤِمنَةٍ  َوَال  لُِمْؤِمنٍ  َكانَ  (َوَما ، للرأي قيمةَ 

 ۥَوَرُسـوَلهُ  هللاَ ٱ َيْعـصِ  َوَمـن ْمـرِِهمْ أَ  ِمنْ  ْلِخَيَرةُ ٱ َلُهمُ  َيُكونَ  َأن َأْمًرا

بِينًا) َضَلًٰال  َضلَّ  َفَقْد   َأَبـي عـن الحديث ويف.  االحزاب سورة مُّ

يَن، ُكنَّا : َقاَل  َوائٍِل،  ُيـْدَعْونَ  الَِّذينَ  إَِلى َترَ  َأَلمْ  : َرُجٌل  َفَقاَل  بِِصفِّ

ِهُموا : ُحنَْيٍف  ْبنُ  َسْهُل  َفَقاَل . َنَعمْ  : َعِليٌّ  َفَقاَل . اهللاِ  كَِتاِب  إَِلى  اتَّ

ِ  - اْلُحَدْيبَِيةِ  َيْومَ  َرَأْيُتنَا َفَلَقْد  ؛ َأْنُفَسُكمْ  ـْلَح  يَيْعن  َكـانَ  الَّـِذي الصُّ

 قَِتـاًال  َنـَرى َوَلـوْ  - َواْلُمْشـرِكِينَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَّبِيِّ  َبْينَ 

 اْلَباطِـلِ  َعَلـى َوُهمْ  اْلَحقِّ  َعَلى َأَلْسنَا : َفَقاَل  ُعَمُر، َفَجاءَ  َلَقاَتْلنَا،

ارِ  فِـي َوَقـْتَالُهمْ  اْلَجنَّةِ  فِي َقْتَالَنا َأَلْيَس  ؟ . " َبَلـى " : َقـاَل  ؟ النـَّ
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نِيَّةَ  ُنْعطِي َفِفيمَ  : َقاَل  ـا َوَنْرِجعُ  ِدينِنَا، فِي الدَّ  َبْينَنَـا اهللاُ  َيْحُكـمِ  َوَلمَّ

 اهللاُ  ُيَضـيَِّعنِي َوَلـنْ  اهللاِ، َرُسـوُل  إِنِّي " اْلَخطَّاِب، اْبنَ  َيا : َفَقاَل  ؟

 َيـا : َفَقـاَل  َبْكـرٍ، َأَبا َجاءَ  َحتَّى َيْصبِرْ  َفَلمْ  ُمَتَغيًِّظا، َفَرَجعَ . " َأَبًدا

، َعَلــى َأَلْســنَا َبْكــرٍ، َأَبــا  اْبــنَ  َيــا : َقــاَل  اْلَباطـِـلِ  َعَلــى َوُهــمْ  اْلَحــقِّ

 اهللاُ  ُيَضـيَِّعهُ  َوَلنْ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسوُل  إِنَّهُ  اْلَخطَّاِب،

 .اْلَفْتِح  ُسوَرةُ  َفنََزَلْت . ًداَأبَ 

 مــن )٦( ســنة الحديبيــة يف اهللا رســول اختيــار كــان ولــذلك 

 المقارعـة، ولـيس والسـماحة ، القتـال ولـيس الصلح الهجرة،

 النـاس بعـض ذلـك يعجـب ولـم ، الحماسـة ولـيس والحكمة

 ةسـور اهللا أنـزل لمـا ثـم عنه، اهللا رضي الفاروق أشهرهم ومن



 

١٢٤ 
 

Î3â’\;flŸ;◊̌ÁÄ]fiÕ 
Î3â∏\;flŸ;◊Ë’]—^Â 

ــتح ــرفهم الف ــة مــن منص ــوا تعجبــوا الحديبي  فــتح أو واندهش

 !؟..هو

 الـرأي وهّونـوا الشـرع، تجـاه العقوَل  اتهموا هنا: قالوا ولذلك 

 ومـا ، الحـق هـو لنـا ورسـوله اهللا اختـاره فما ، األدلة مقابلة يف

 : الحـديث ويف! ،. واألصـلح األحكـم هـو الشرايع عليه دلت

نَّةِ  بالكِتاِب  األْخذِ  على الَحضُّ   الـرأي واتِّهامُ  ، واقتفائهما والسُّ

 اهللاِ  َرسـولِ  ألْمـرِ  والتَّْسليمُ  االْنقياد ووجوب ، النصوص مقابل

 ، الفــتن يف الُوقــوعِ  مــنَ  الَحــَذرُ  وفيــه: وســلََّم، عليــه اهللاُ  صــلَّى

 اهللا رسـول عقل وسعة بصيرة، وال أثارة بال األمور واستعجال

 . الموفق واهللا.  الشرعية حكمته وصدق

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  ُاهللا أكـرمهم فقـد ، ُتحصـى تكـادُ  ال وأمتـه رسوله على اهللا منن 

 األمـم انجـذاب يف ومعنويـةً  ماديـة قـوةً  لهم وقيض ، باإلسالم

 وكثـرت ، أتبـاعهم وتعـاظم ديـارهم فاتسـعت الدين، هذا إلى

 َأبِـي َعنْ ..  وثرواتها األرض خزائن إليهم آلت حتى خيراتهم،

 : َقـاَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسوَل  َأنَّ  َعنُْه، اهللاُ  َرِضيَ  ُهَرْيَرةَ 

ــِم، بَِجَواِمــعِ  ُبِعْثــُت  " ْعــِب، َوُنِصــْرُت  اْلَكِل ــا بِالرُّ ــا َوَبْينَ ــائِمٌ  َأَن  َن

. " َيـِدي فِـي َفُوِضـَعْت  اْألَْرِض، َخـَزائِنِ  بَِمَفاتِيِح  ُأتِيُت  َرَأْيُتنِي

 َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلَّى اهللاِ  َرُسـوُل  َذَهـَب  َفَقـْد  : ُهَرْيـَرةَ  َأُبـو َقاَل 

 .ُتْشبُِهَها َكِلَمةً  َأوْ .  َتْرَغُثوَنَها : َأوْ .  َتْلَغُثوَنَها َوَأْنُتمْ 
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 والسـالم، الصـالة عليـه اهللا رسـول خصـائص مـن النوعُ  وهذا 

 خـزائن (مفـاتيح منهـا بفضـائل وخّصـه ، مواهـب اهللا آتـاه فقد

ـــن ، األرض) ـــا وم ـــر خالله ـــالم، ازده ـــم اإلس ـــاء، وع  الرخ

 الخيـر بـذلك فانتفع اآلفاق، يف ضربت حتى دعوته، وانتشرت

ــيم، ــحابه العم ــاعهم أص ــان وأتب ــذلك ، بإحس ــال ول ــأنتم : ق  ف

 أي (تنتثلونهـا) : رواية ويف تأكلونها أي ترغثونها أو تلغثونها،

 .به وتتمتعون فيها ما تستخرجون

 اهللا رســول مكانــة وعظــمُ  ، اإلســالم فضــل بيــانُ  الحــديث ويف 

 ، يسـًرا العسر مع وأن ، الصبر مع النصرَ  وأن ، اهللا عند وفضله

 ، للمتقـين والعاقبـة عبـاده مـن يشاء من يورثها هللا األرَض  وأن

 القالئــل واشــتد الفقــراء، وأثــرى ، الضــعفاء اســتقوى فقــد
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ْسَتْضــَعُفونَ  َقِليــٌل  َأنــُتمْ  إِذْ  ْذُكــُرٓواْ ٱ(وَ   َأن َتَخــاُفونَ  ْألَْرضِ ٱ فِــى مُّ

نَ  َوَرَزَقُكم ۦبِنَْصرِهِ  َوَأيََّدُكم َفـَٔاَوٰيُكمْ  لنَّاُس ٱ َيَتَخطََّفُكمُ   لطَّيَِّبِٰت ٱ مِّ

 والسالم .َتْشُكُروَن ) سورة األنفال .  َلَعلَُّكمْ 

 ****ـــــــــــــــــــ****
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 ويــدرك اهللا، مرضـاة يف العمـل فضــل المـؤمن يستشـعرُ  حينمـا 

 تـردد، بـال يبـادر ، ونافـذة وسيلة لكل المسلم المجتمع حاجة

 ، مهــاجًرا جــاء األول الداعيــة يــرى ألنــه ، تلكــؤ دون ويســهم

 فقـدمَ  منعـة، وال عقـار، وال مـال لـه ولـيس قومه، من ومطاردا

 رضـي أنـس قال … وفضله اهللا بفتح واستبشر والمنَعة، المال

 اهللاُ  صـّلى - َوَأنَّـهُ  … المدينـة وقدومـه الهجرة قصة يف عنه اهللا

 َبنـِـي ِمــنْ  َمــَألٍ  إَِلــى َفَأْرَســَل  اْلَمْســِجِد، بِبِنَــاءِ  َأَمــرَ  - وســلم عليــه

ــارِ  ــاِر، َبنـِـي َيــا " : َفَقــاَل  النَّجَّ . " َهــَذا بَِحــائِطُِكمْ  َثــاِمنُونِي النَّجَّ

 .اهللاِ  إَِلى إِالَّ  َثَمنَهُ  َنْطُلُب  َال  َواهللاِ، َال  : َقاُلوا
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  ُعمل سالمواإل ، تضحيات الدعوةَ  أن الجوادُ  المؤمنُ  ويعلم ، 

ــا اهللا وأن مفتوحــة، اهللا مــع والمتــاجرة ــا ليكشــف يبتلين  أخبارن

 كلـه ذلك تيسير على سبحانه قادر وهو..! لقضيتنا وإخالصنا

 ديننــا صــدق يــرى أن يحــب ولكنــه البصــر، لمــح مــن بأســرع

 مغفـرة إلـى وسـارعوا (.. وحرصـنا مبادرتنا وعظم ، وانتمائنا

 .عمران آل سورة ) وجنة ربكم من

 وإدخـــال ، النصـــرة يف ومســـارعةٌ  مبدئيـــة، تضـــحيةٌ  هنـــا فهـــا 

..!  العالئـــق وانفصـــال ، والوحشـــة الغربـــة حيـــث للفرحـــة،

 يؤويـه مـن إلـى الظـروف هذه مثل يف يكون ما أحوُج  والداعية

 بـال والمـنهج للـدعوة نصـيًرا ويكون قضيته، ويتبنى ويواسيه،

 أنصـاره مـن والسالم الصالة عليه وجد ولذلك ، ومخافة تردد
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 مـن اهللا ولينصـرنّ  ( وانتصـار ومواسـاة تضـحيه كل المدينة يف

 . الحج سورة ) عزيز لقوي اهللا إن ينصره

 ****ـــــــــــــــــــ****
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   ُوكالغيـث اآلفاق، يف المتطاير كالعطر ، الناجح الحيّ  الداعية 

 وينفـع ، كلمُتـه وتنتشـر محبته، تضوعُ  األرجاء، يف المسكوب

 وتطيـــب ُيَحـــبَّ  أن للداعيـــة يمكـــنُ  وال.! ودوره بجهـــده اهللا

 وخـالل اجتماعيـة، بصـفات قيامـه لوال ، قبوله ويشيع دعوته،

 وعـي ، األفئـدة يف ومحبوبـا مـتغلغال داعيـة منـه تجعل تفاعلية

 عليــه اهللاُ  صــّلى جــاء التــي األخــالق محاســن مــن غــراء لوحــة

 سورة ) عظيم خلق لعلى وإنك ( عاتقه على بها محمال وسلم

ـا " : َفَقـاَل  َيْخُطُب  عنه اهللا رضي ُعْثَمانَ  قام.  القلم  َقـْد  َواهللاِ  إِنَّ

ـَفرِ  فِـي َوَسـلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسوَل  َصِحْبنَا  َواْلَحَضـرِ، السَّ

 َوُيَواِســينَا َمَعنَــا، َوَيْغــُزو َجنَائَِزَنــا، َوَيْتَبــعُ  َمْرَضــاَنا، َيُعــودُ  َوَكــانَ 
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ــرِ، بِاْلَقِليــلِ  ُمــونِي َناًســا َوإِنَّ  َواْلَكثِي ــِه، ُيَعلِّ  َيُكــونَ  َال  َأنْ  َعَســى بِ

 . حسن بسند أحمد رواه.  "َقطُّ  َرآهُ  َأَحُدُهمْ 

 ــن وكــم ــاةٍ  م ــاهم دع ــومهم، ســمعنا أو رأين ــنهم بعل ــبه ولك  ش

 فيـنقص ، الخلقيـة واألضـواء االجتماعي، التفاعل يف مفلسين

 ، وفضـائل حسـناٌت  وتفـوتهم ، وتأثيراتهم أخالقهم من شيء

 ، المرضـى كعيـادةِ  يفعلهـا والسـالم الصـالة عليـه رسولنا كان

 الغـــارات، وشـــهود اآلخـــرين ومواســـاة ، الجنـــائز وغشـــيان

 !.المطلوب االجتماعي واالندماج

 الجليلـة، المهـام ترك أو ، الدروس تضييع كالمنا معنى وليس 

 فتنـدمج ، الوسـطي واإلحسـاس ، المعتدلـة المشاركة ولكنها

 يضعف أو بنشاطك يخل ال بما وتشاركهم باعتدال، الناس يف
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 كـان وقـد ، النبـوي والهـدي الشرعي، التكامل ولكنه ، تأثيرك

 نصـوص ترديـُد  يليـُق  وال! …حسـنة أسـوة اهللا رسـول يف لكم

 . والسالم …تطبيق أو تفاعل دون االتباع

 ****ـــــــــــــــــــ****
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 لكـن والرخـاء، والفخـر والغنـى للعـز سـبًبا دينـه من اهللاُ  جعل 

 ) بقـوة آتينـاكم مـا خـذوا (.. بقـوة وأخـذه بصدق، حمله لمن

 ، العظمـى األمـم وتسـتغلهم لهـم، يؤبه ال غنم رعاةَ  كانوا فقد

 وتثيـرهم ، بيـنهم الحـروب تشعل وقد ، لمصالحها وُتشّغلهم

 البعثـة تـأتيهم ، فارقة تاريخية لحظةٍ  يف وُفجاءةً ! .. بعض على

 بعــد وتعــزهم ، النــور إلــى الظلمــات مــن فتنتشــلهم ، النبويــة

 رضـي َعْمـرٍو ْبـنِ  اهللاِ  عبُد  يقول.! الفقر بعد وتغنيهم الضعف،

 َبـْدرٍ  َيـْومَ  َخـَرَج  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسوَل  إن ، عنهما اهللا

 َعَلْيــهِ  اهللاُ  َصــلَّى اهللاِ  َرُســوُل  َفَقــاَل  َعَشــَر، َوَخْمَســةَ  َثَالثِِماَئــةٍ  فِــي

ــلَّمَ  ــمَّ  " : َوَس ُه ــمْ  اللَّ ُه ــاةٌ  إِنَّ ــاْحِمْلُهُم، ُحَف ــمَّ  َف ُه ــمْ  اللَّ ُه ــَراةٌ  إِنَّ  ُع

ُهمَّ  َفاْكُسُهُم،   ." َفَأْشبِْعُهمْ  ِجَياعٌ  إِنَُّهمْ  اللَّ
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 يف سـببا إليـه والدعوة اإلسالمَ  اهللا جعل ثم ، حاُلهم كان هكذا 

 َبـْدٍر، َيـْومَ  َلهُ  اهللاُ  َفَفَتَح  ".. ذلك بعد عاد الذي ، والرخاء الخير

 َأوْ  بَِجَمـلٍ  َرَجـعَ  َوَقـْد  إِالَّ  َرُجـٌل  ِمـنُْهمْ  َوَما اْنَقَلُبوا ِحينَ  َفاْنَقَلُبوا

 . حسن بسند داود أبو رواه . "َوَشبُِعوا َواْكَتَسْوا َجَمَلْيِن،

 عليـه اهللاُ  صّلى وأعطي ، والفالح النصر أسباُب  لهم وُسخرت 

 مـن وورثوهـا النـاس وانتثلهـا ، األرض خـزائن مفاتيح وسلم

 ، األرجـاء الـنعم وعّمـت ، والمـدن الجيوش بها وُبنيت بعده،

ــيهم وِســيقت العجــم، لهــم ودانــت العــرب، هــابتهم حتــى  إل

 العزيـز اهللا عنـد مـن إال النصـر ومـا ( مكـان كـل مـن الخيراُت 

 .عمران آل سورة ) الحكيم

 ****ـــــــــــــــــــ****
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 ومصــابرة، احتمــال مــع إال عــز وال صــبر، مــع إال نصــرَ  ال 

 والتـــزام ، مجاهـــدة ثمـــرة والظفـــر ، ســـاعة صـــبر فالنصـــرُ 

ــغاء  أهــل يف الهزيمــة دّبــت مــا ولــذلك! …وطاعــة وإص

 ، الجبــل وتــرك المعصــية بســبب إال "أحــد يــوم" االيمــان

 صـحيح يف جـاء ، النبويـة القيـادة توجيهات على والخروج

 َعنُْهَمـا، اهللاُ  َرِضـيَ  َعاِزٍب  ْبنَ  اْلَبَراءَ  عن  اهللا رحمه البخاري

اَلـةِ  َعَلـى َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلَّى النَّبِـيُّ  َجَعَل  : َقاَل  جَّ  َيـْومَ  الرَّ

 " : َفَقـاَل  ُجَبْيرٍ، ْبنَ  اهللاِ  َعْبَد  - َرُجًال  َخْمِسينَ  َوَكاُنوا - ُأُحدٍ 

 َحتَّـى َهـَذا َمَكـاَنُكمْ  َتْبَرُحـوا َفـَال  الطَّْيـرُ  َتْخَطُفنَـا َرَأْيُتُموَنا إِنْ 
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ــْيُكْم، ُأْرِســَل  ــا َرَأْيُتُموَنــا َوإِنْ  إَِل  َفــَال  َوَأْوَطْأَنــاُهمْ  اْلَقــْومَ  َهَزْمنَ

 ." إَِلْيُكمْ  ُأْرِسَل  َحتَّى َتْبَرُحوا

 الجيش، ظهر لحماية محكمة  وخطة صارمة، توجيهات وهنا 

 األولى، الجولة يف حصل بما واغتروا مكانهم، برحوا ولكنهم

 ، األوامـر وخالفوا ، المكان فغادروا ، المعركة انتهاء وتوقعوا

ـا العقوبـة وتمت الهزيمة، فوقعت ِصـيَبة ُكمَأَصــَٰبت (َأَوَلمَّ  َقـد مُّ

ث ُتمَأَصب  هللاَ ٱ إِنَّ  َأنُفِسـُكم ِعنـدِ  ِمـن ُهـوَ  ُقـل َهــَٰذا َأنَّـىٰ  ُتمُقل َليَهامِّ

 لَجمَعـانِ ٱ لَتَقـىٱ مَ َيـو َأَصــَٰبُكم َوَمـا ١٦٥ َقـِدير ءَشی ُكلِّ  َعَلىٰ 

 ) سورة ال عمران .لُمؤِمنِينَ ٱ َلمَ َولَِيع هللاِ ٱ نِ َفبِإِذ

 ــل هــذا ويف ــؤم علــى دلي ــا المعاصــي ش ــزائم ســبب وأنه  ، اله

 وأن ويشـاع، يقـال بمـا االغتـرار وعدم ، القائدِ  طاعة ووجوب
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 وتبدلت ، الكارثة وقعت اختلت متى وآداٌب  شروط االنتصار

 لألمراء والطاعة السمع أمبد كثيرا اإلسالمُ  قرر ولذلك األمور

 الصـالة عليـه قـال ، والحروب الشدة أوقات سيما ال والوالة،

 َعَصى فَقْد  َعَصانِي وَمن اهللاَ، أَطاعَ  فَقْد  أَطاَعنِي (َمن : والسالم

 فَقــْد  األِميــرَ  َيْعــصِ  وَمــن أَطــاَعنِي، فَقــْد  األِميــرَ  ُيطِــعِ  وَمــن اهللاَ،

 أَمـرَ  فـإنْ  بـه، وُيتََّقـى وَرائِهِ  ِمن ُيَقاَتُل  ُجنَّةٌ  اإلَمامُ  وإنَّما َعَصانِي،

 عليـه فـإنَّ  بَغْيـرِهِ  قـاَل  وإنْ  أْجًرا بذلَك  له فإنَّ  وَعَدَل، اهللاِ  بَتْقَوى

 . الموفق واهللا. أخرجاه .منه)

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  واعتلـت ، األعاجيـَب  صـنعَ  القلـب، مـن اإليمانُ  استمكن اذا 

 أدنـى التضـحيةُ  وباتت ، أنظارهم يف الدنيا وهانت ، أهله همم

 ، الشــدائدِ  يف معــادنهم وظهــرت اهللا، مرضــاة يف يقــدم نمــوذج

 ثبـت ، أحـد يـوم وقـع مـا وقـع لمـا ولـذلك..! المحـن ووقت

 يف جـاء..  عنـه اهللا رضـي النضر بن أنُس  منهم أشاوس قرسان

ـيَ  " عنـه: اهللا رضـي يقـول سـميه َأَنـسٍ  عـن ، الصحيحين  َعمِّ

يُت  الَِّذي  َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلَّى اهللاِ  َرُسـولِ  َمعَ  َيْشَهْد  َلمْ  بِهِ  ُسمِّ

ُل  : َقــاَل  َعَلْيــِه، َفَشــقَّ  : َقــاَل  َبــْدًرا،  اهللاِ  َرُســوُل  َشــِهَدهُ  َمْشــَهدٍ  َأوَّ

 فِيَمـا َمْشـَهًدا اهللاُ  َأَرانِـيَ  َوإِنْ  َعنْـُه، ُغيِّْبـُت  َوَسـلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى

. َأْصـنَعُ  َمـا اهللاُ  َلَيَرانِـي َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  َمعَ  َبْعُد 
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 َصـلَّى اهللاِ  َرُسـولِ  َمعَ  َفَشِهَد  : َقاَل  َغْيَرَها، َيُقوَل  َأنْ  َفَهاَب  : َقاَل 

 َلهُ  َفَقاَل  ُمَعاٍذ، ْبنُ  َسْعُد  َفاْسَتْقَبَل  : َقاَل  ُأُحٍد، َيْومَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ 

ةِ  لِـرِيِح  َواًهـا : َفَقـاَل  َأْيـنَ  َعْمـرٍو، َأَبـا َيا : َأَنٌس   ُدونَ  َأِجـُدهُ  اْلَجنـَّ

  .ُأُحدٍ 

 شـدة مـن أو ، الكرامـة وجـه علـى لـه وقعت أنه محمول وهذا 

 َحتَّـى َفَقـاَتَلُهمْ  : َقـاَل ! … واستحضـرها اسـتطعمها بهـا الولع

 َضـْرَبةٍ  َبـْينِ  ِمـنْ  َوَثَمـاُنونَ  بِْضـعٌ  َجَسـِدهِ  فِـي َفُوِجـَد  : َقـاَل  ُقتَِل،

تِيَ  ُأْخُتهُ  َفَقاَلْت  َقاَل:. َوَرْمَيةٍ  َوَطْعنَةٍ  َبيِّعُ  َعمَّ  َفَما : النَّْضرِ  بِنُْت  الرُّ

 َمـا َصـَدُقوا ِرَجـاٌل { : اْآلَيةُ  َهِذهِ  َوَنَزَلْت .  بَِبنَانِهِ  إِالَّ  َأِخي َعَرْفُت 

 َوَمـا َينَْتظِـرُ  َمـنْ  َوِمـنُْهمْ  َنْحَبـهُ  َقَضى َمنْ  َفِمنُْهمْ  َعَلْيهِ  اهللاَ  َعاَهُدوا
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ُلوا ــدَّ ــِديًال  َب ــاَل  ، } َتْب ــاُنوا : َق ــَرْونَ  َفَك ــا ُي َه ــْت  َأنَّ ــِه، َنَزَل ــي فِي  َوفِ

 .َأْصَحابِهِ 

  وقاتـل الناس، كبقية الغنائم إلى ُيهرع ولم ، عظيًما ثباًتا فثبت 

 لخالقـه وتعظيمـه لدينـه حبـه مـدى عن كشف مستبسالً، قتاال

 ، محقًقا عهده كان إذ.  ) عليه اهللا عاهدوا ما صدقوا (.. تعالى

 ، والهلـع الجـبن سياج حطمت ، فاعلة وهمته ، صادقا وعزمه

 . والسالم.! ونسائمها وجنانها اآلخرة على الفكرُ  واقتصر
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   ُوال ، الثـأر ُيضـمرون وال ، قلـوبهم يف شيًئا َيحملون ال الكرام 

 وهـم ، والعلمـاء الدعاة سيما ال ، وإعالال حقًدا قلوبهم تغلي

 َكْعـٍب  ْبـنِ  ُأَبـيِّ  َعـنْ  …وتجاوًزا وحلًما صبرا اهللا أنبياءِ  آثار يف

ا : َقاَل  عنه اهللا رضي  َأْرَبَعـةٌ  اْألَْنَصـارِ  ِمـنَ  ُقتِـَل  ُأُحـدٍ  َيْومُ  َكانَ  َلمَّ

 َرُسـولِ  َأْصـَحاُب  َفَقـاَل  ِسـتٌَّة، اْلُمَهـاِجرِينَ  َوِمنَ  َرُجًال، َوِستُّونَ 

ــهِ  اهللاُ  َصــلَّى اهللاِ  ــلَّمَ  َعَلْي ــئِنْ  : َوَس ــانَ  َل ــا َك ــْومٌ  َلنَ ــُل  َي ــَذا ِمْث  ِمــنَ  َه

ـا. َعَلـْيِهمْ  َلنُْربَِينَّ  اْلُمْشرِكِينَ   َال  َرُجـٌل  َقـاَل  اْلَفـْتِح  َيـْومُ  َكـانَ  َفَلمَّ

 اهللاُ  َصـلَّى اهللاِ  َرُسولِ  ُمنَاِدي َفنَاَدى. اْلَيْومِ  َبْعَد  ُقَرْيَش  َال  : ُيْعَرُف 

 إِالَّ  ، -األمان منحهم أي -َواْألَْبَيُض  اْألَْسَودُ  َأِمنَ  : َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

اُهمْ  َناًسا - َوُفَالًنا ُفَالًنا  َوإِنْ { َوَتَعـاَلى: َتَبـاَركَ  اهللاُ  َفـَأْنَزَل  - َسمَّ
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 َخْيــرٌ  َلُهــوَ  َصــَبْرُتمْ  َوَلــئِنْ  بِــهِ  ُعــوقِْبُتمْ  َمــا بِِمْثــلِ  َفَعــاقُِبوا َعــاَقْبُتمْ 

ابِرِينَ   َنْصـبِرُ  " : َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسوُل  َفَقاَل .  } لِلصَّ

 . حسن بسند أحمد رواه ." ُنَعاقُِب  َوَال 

 خريطـة ويرسم ، والمدعوين الناس على أثره له الُخلق وذلك 

 ويقطــع ، بيــنهم الــروابط ويقــوى ، النــاس يف والمحبــة الســالم

 الخلــق ذلــك ُيشــاع أن أجمــَل  ومــا.! ، والثــارات الفــتن ســبيل

 شؤونا، وكل وعالقاتنا تعامالتنا يف ) نعاقب وال نصبر ( النبيل

 العزيـز الكتاب ويف ، والخصومات المباغض كل تنقطع حتى

 آل ســـورة ) المحســـنين يحـــب واهللا النـــاس عـــن والعـــافينَ  (

 .عمران
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  ُويرتـدونها ، األخـالق تلكـم يحتمـل مـن هـم الكـرام والسادة 

 .!  واالعتزاز الفخار يعلوهم بل ، تردد أو خوف أدنى دون

 َأبـي َبنـي َوَبـين َبيني الَّذي َوإِن
 

 ِجــّدا َلُمخَتِلــُف  َعّمــي َبنــي َوَبــينَ  **
 

 َمجـدا َلُهـم بنيُت  َمجدي َيهِدموا َوإِن ** لحوَمُهم َوَفرُت  َلحمي َيأُكلوا َفإِن
 

 الحقدا يحمُل  من القوم رئيُس  وليس ** عليهمُ  القديم الحقد أحمُل  وال
 

 ... الموفق واهللا

 ****ـــــــــــــــــــ****
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ORJ;�Ï’]âd;flÁÑÂÉ¬∏\<II 
 

  يف وجــذاًبا ، النفــوس يف عميًقــا اآلخــرة نعــيم شــوُق  كــان لمــا 

 ، السـلف مـن األتقيـاءُ  وتطلبه ، الصالحون له سعى ، األرواح

 اهللاُ  رفـع وقـد..! قاهرة أسباب أو مانعة أعذاٌر، لهم كانت ولو

 مـن ، كثيرة مواطن يف والمريض واألعرج األعمى عن الحرج

 َوَال  َحـَرج ألَعَمـىٰ ٱ َعَلـى َس (لَّـي : تعـالى قال ، الجهاد أشهرها

.  الفـتح سـورة )..َحَرج لَمرِيضِ ٱ َعَلى َوَال  َحَرج ألَعَرِج ٱ َعَلى

 اهللا ســبيل يف الخــروج يتــوق كــان بعضــهم فــإن ذلــك ومــع

 اهللا رضـي الَجمـوح بـن عمـرو مـنهم يملك ما بكل والتضحية

 ْبـنُ  َعْمـُرو َأَتـى : َقـاَل  َذلِـَك، َحَضـرَ  َأنَّـهُ  ، َقَتـاَدةَ  َأبِـي َعنْ   ، عنه

 َرُسوَل  َيا : َفَقاَل  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولِ  إَِلى اْلَجُموِح 
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 بِرِْجِلـي َأْمِشـي ُأْقَتـَل، َحتَّـى اهللاِ  َسبِيلِ  فِي َقاَتْلُت  إِنْ  َأَرَأْيَت  اهللاِ،

  .َعْرَجاءَ  ِرْجُلهُ  َوَكاَنْت  اْلَجنَّةِ  فِي َصِحيَحةً  َهِذهِ 

  مبادرتـه، يف تـردد وال تعبـه، يشـتك ولـم ، بعرجه يبال لم لكنه 

 َوَسلََّم: َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسوُل  َفَقاَل .! تضحيته تقاعست وال

 َفَمـرَّ  َلُهـْم، َوَمـْوًلى َأِخيـهِ  َواْبـنُ  ُهـوَ  ُأُحـدٍ  َيـْومَ  َقَتُلوهُ فَ . " َنَعمْ  "

 َأْنُظــرُ  َكـَأنِّي " : َفَقـاَل  َوَسـلََّم، َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلَّى اهللاِ  َرُسـوُل  َعَلْيـهِ 

ةِ  فِـي َصِحيَحةً  َهِذهِ  بِرِْجِلَك  َتْمِشي إَِلْيَك   َرُسـوُل  َفـَأَمرَ . " اْلَجنـَّ

 َقْبــرٍ  فِــي َفُجِعُلــوا َوبَِمْوَالُهَمــا، بِِهَمــا َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ  اهللاُ  َصــلَّى اهللاِ 

 .َواِحدٍ 

 أكرمه اهللا وأن ، عاقبته وجمال نيته بحسن يشهد ما القصة ويف 

 وأن سـقم، وال عـرج فيهـا لـيس صحيحة برجلٍ  ونّعمه بالجنه
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 كما ، والجمال الحسن بالغةُ  فاخرٌة، اآلخرة يف الشهداء منازل

 َتبِشـُرونَ َوَيس ِۦلهِ َفضـ ِمـن هللاُ ٱ َءاَتٰيُهـمُ  بَِمـا َفـرِِحينَ  ( سبحانه قال

ن بِِهم َحُقواَيل َلم لَِّذينَ ٱِب   ُهـم َوَال  ِهمَعَلـي ٌف َخـو َأالَّ  ِفِهمَخل مِّ

نَ  َمةبِنِع َتبِشُرونَ َيس َزُنونَ َيح  رَ َأج ُيِضيعُ  َال  هللاَ ٱ َوَأنَّ  لَوَفض هللاِ ٱ مِّ

 . الموفق واهللا. عمران آل سورة )لُمؤِمنِينَ ٱ

 ****ـــــــــــــــــــ****
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  يف الجهــاد تشــريعه ومــع  ، واالعتــدال التــوازن ديــنُ  دينُنــا 

 علـى الجميـع يحمـُل  ال ال فهـو فضـائله وتحبيب اهللا سبيل

 إعـــداد يف المشـــاركة مـــن اآلخـــرين َيحـــرمِ  ولـــم ، النفيـــر

 الماسـة الحاجـة عنـد سـيما ال ، اهله على والقيام المجاهد

 النفيـر وتعـذر خارجي، عدو مداهمة أو تضررهم، وخوف

 رضـي ، اْلُخـْدِريِّ  َسـِعيدٍ  َأبِـي َعـنْ  الصحيح يف جاء..  العام

 َبنِـي إَِلـى َبَعـَث  َوَسـلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسوَل  َأنَّ  ، عنه اهللا

 : لِْلَقاِعدِ  َقاَل  ُثمَّ . " َرُجٌل  َرُجَلْينِ  ُكلِّ  ِمنْ  لَِيْخُرْج  " : َلْحَيانَ 

 ِمْثـُل  َلـهُ  َكـانَ  بَِخْيـرٍ  َوَمالِـهِ  َأْهِلـهِ  فِـي اْلَخـاِرَج  َخَلَف  َأيُُّكمْ  "

 ." اْلَخاِرِج  َأْجرِ  نِْصِف 
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 وتجلي ، الخيرات يف والتعاون اإلخوة لقاعدة تجسيٌد  هذا ويف 

 الثغــور جميــع تحمــي التــي واالجتماعيــة العســكرية الحكمــة

 رجاًال  ويجُد  إال جهةٍ  من اإلسالمُ  يؤتى ال بحيث ، والفجوات

 ..! حياضه عن ويذودون بيضته، يحمون وأنصاًرا،

 السفر تكلفة جهة من ، ومواساة الناس على تخفيٌف  ذلك ويف 

 يف سـيما ال يحتمـل، ال مـا اإلمام تحميل أو والرواحل، والزاد

 كـان ولـذلك ، المعاشـات وضـيق المـوارد وقلة الفاقة أحوال

 وقد منهم، فيعتذر للجهاد الشائقون يأتيه وسلم عليه اهللاُ  صّلى

ــع ــرج اهللا رف ــنهم الح ــى َوَال  (… ع ــِذينَ ٱ َعَل ــا إَِذا لَّ ــو ۤ◌ َم  كَ َأَت

َأع َتَولَّوا هِ َعَلي ِمُلُكمَأح َما َأِجُد  َال  َت ُقل ِمَلُهملَِتح  َتِفـيُض  ُيـنُُهموَّ

معِ ٱ ِمنَ   هم وهؤالء. التوبة سورة  ُينِفُقونَ  َما َيِجُدوا َأالَّ  َحَزًنا لدَّ
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 َحاَجــٍة، َأْهــَل  َوَكــاُنوا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُســوَل  َفاْســَتْحَمُلوا ، البكــاؤون

 ِمــنَ  َتِفــيُض  َوَأْعُيــنُُهمْ  َفَتَولَّــْوا َعَلْيــهِ  َأْحِمُلُكــمْ  َمــا َأِجــُد  َال  َفَقــاَل:

ْمعِ   . الموفق واهللا! …ُينِْفُقونَ  َما َيِجُدوا َأالَّ  َحَزًنا الدَّ

 ****ـــــــــــــــــــ****
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 أنّ  إال ، الظـاهر يف السـبُل  انسـدت أو ، األحـواُل  ضاقت مهما 

 ييـــأس ال أن والمهـــم جـــاهزة، والبـــدائل حاضـــرٌة، الفـــرَص 

 إال ضـاقت فمـا المصلح، يضيق وال العالم، يفتر وال الداعية،

..! حكــيم واســعٌ  واهللا ، لتنكشــف إال استعصــت ومــا ، لُتفــرج

 رضـيَ  َجـابِرٍ  َعنْ  اهللا رحمهما والترمذي داود أبي سنن يف جاء

 َنْفَسـهُ  َيْعـرُِض  َقْد  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَّبِيُّ  َكانَ  : َقاَل  عنه اهللا

 َقْوِمِه؛ إَِلى َيْحِمْلنِي َرُجٌل  َأَال  " : َفَقاَل  - الحج أي-بِاْلَمْوقِِف،

 ." َربِّي َكَالمَ  ُأَبلِّغَ  َأنْ  َمنَُعونِي َقْد  ُقَرْيًشا َفإِنَّ 

 وفكـرَ  ، الموسـم ضيوَف  وسلم عليه اهللاُ  صّلى التمس ولذلك 

 لعلهـا ، البشـر مـن آخـرين أصـناًفا والـتمس ، آخرين رجال يف
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 األمــل عالمــة وهــذا..  الكبيــر بالشــرف وتفــوز ، ذلــك تــتفهم

 ..! والنسماِت  االنفراج منافذ إلى والتطلع

 الَفتــى َلهــا َيضــيُق  ناِزَلــةٍ  َوَلــُربَّ 
 

 الَمخَرُج  ِمنها الَلهِ  َوِعنَد  َذرعًا **

 ُتفـَرُج  ال َأُظنُّها َوُكنُت  ُفرَِجت ** َحَلقاُتها اِسَتحَكَمت َفَلّما ضاَقت
 

 

 شـيء كـل مقاليـد وبيده ، األحوال مقدر وهو النصيرُ  هو واهللا 

 للعلـم ومّدها ، األرض وبسط الناس نوع وقد ، وتعالى تبارك

 عباده من يشاء من يورثها له وهيَ  والدعوة، والسياحة والرزق

 عليــه اهللا صــلى النبــي الســير: هــلأ وقــال.  للمتقــين والعاقبــة

 بالطـائف ثقيـف إلى خرج قد طالب أبي موت بعد كان وسلم

 فكــان مكــة إلــى رجــع منــه امتنعــوا فلمــا نصــره إلــى يــدعوهم

 أتـى وأنـه.  الحـج مواسـم يف العـرب قبائـل على نفسه يعرض
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 وغيرهم صعصعة بن عامر وبني حذيفة وبني كعب وبني كندة

 : اهللا رحمـه الزهـري وعـن.  سأل ما إلى منهم أحد ُيجبه فلم ،

 علـى نفسه يعرض ، الهجرة قبل التي أي السنين تلك يف فكان

 يـــؤووه أن إال يســـألهم ال قـــوم شـــريف كـــل ويكلـــم القبائـــل

 أن أريـد بـل شيء على منكم أحدا أكره ال ( ويقول ، ويمنعوه

 بـل أحـد يقبلـه فـال ) ربـي رسـالة أبلغ حتى يؤذيني من تمنعوا

  . به أعلم الرجل قومُ  : يقولون

 حتى رصحو أمل بكل القبائل على متردًدا كذلك يزل ولم 

 ، واسـتجابة ونصـرةً  فرحـا بـه فطاروا المدينة أهَل  اهللا قيض

 نفَسـه يعـرَض  أن نبيـه اهللا أمـر لمـا عنـه: اهللا رضـي عليّ  قال

 حتـى منـى إلـى بكـر وأبـو معه وأنا خرج العرب قبائل على
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 - بكـر أبـو وتقـدم العـرب مجـالس مـن مجلـس إلـى دفعنا

ابة وكان  أي من فقال.  ربيعة من فقالوا القوم من فقال - نسَّ

ــة ــتم ربيع ــالوا ؟ أن ــن ق ــل م ــذكروا ، ذه ــديثا ف ــويال ح  يف ط

 إلـى دفعنـا ثـم قـال.  اإلجابة عن أخيرا وتوقفهم مراجعتهم

 اهللا رســول ســماهم الــذين وهــم والخــزرج األوس مجلــس

 إيوائـه إلـى أجـابوه لكـونهم ، األنصار وسلم عليه اهللا صلى

 اهللا صـلى اهللا رسـول بـايعوا حتـى نهضـوا فما قال ، ونصره

 .أعلم تعالى واهللاُ .  انتهى وسلم عليه
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  آمنًـا، ومـالذا لعبـاده، اهللا مـن فتًحـا الحبشة إلى الهجرةُ  كانت 

 أمنـوا حيـث ، للـدعوة وحمايـةً  جديـدة، ودعوةً  ، رديًفا وقطرا

 وخيـًرا ، وبناء دعوةً  واستثمروها ، وأرواحهم دينهم على فيها

 َقـاَل  َعنْهُ  اهللاُ  َرِضيَ  ُموَسى َأبِي َعنْ  الصحيح يف جاء. وإصالًحا

ــا : ــَرُج  َبَلَغنَ ــيِّ  َمْخ ــهِ  اهللاُ  َصــلَّى النَّبِ ــلَّمَ  َعَلْي ــاْلَيَمِن، َوَنْحــنُ  َوَس  بِ

 َأَحـُدُهَما َأْصـَغُرُهْم، َأَنـا لِـي َوَأَخَوانِ  َأَنا إَِلْيهِ  ُمَهاِجرِينَ  َفَخَرْجنَا

ا. ُرْهمٍ  َأُبو َواْآلَخرُ  ُبْرَدةَ  َأُبو ـا بِْضـٍع، فِـي : َقاَل  إِمَّ  فِـي : َقـاَل  َوإِمَّ

 َفَركِْبنَـا َقـْوِمي، ِمـنْ  َرُجـًال  َوَخْمِسـينَ  اْثنَـْينِ  َأوِ  َوَخْمِسيَن، َثَالَثةٍ 

 َجْعَفـرَ  َوَواَفْقنَـا بِاْلَحَبَشـِة، النََّجاِشـيِّ  إَِلى َسِفينَُتنَا َفَأْلَقْتنَا َسِفينًَة،

 اهللاِ  َرُســوَل  إِنَّ  : َجْعَفــرٌ  َفَقــاَل  ِعنْــَدُه، َوَأْصــَحاَبهُ  َطالـِـٍب  َأبِــي ْبــنَ 
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َقاَمِة، َوَأَمَرَنا َهاُهنَا َبَعَثنَا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى . َمَعنَا َفَأقِيُموا بِاْإلِ

 َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلَّى النَّبِـيَّ  َفَواَفْقنَـا َجِميًعـا َقـِدْمنَا َحتَّـى َمَعـُه، َفَأَقْمنَا

 - ِمنَْهـا َفَأْعَطاَنـا : َقاَل  َأوْ  - َلنَا َفَأْسَهمَ  َخْيَبَر، اْفَتَتَح  ِحينَ  َوَسلَّمَ 

 َشـِهَد  لَِمـنْ  إِالَّ  َشـْيًئا، ِمنَْهـا َخْيَبـرَ  َفْتِح  َعنْ  َغاَب  ِألََحدٍ  َقَسمَ  َوَما

 َلُهــمْ  َقَســمَ  َوَأْصــَحابِِه، َجْعَفــرٍ  َمــعَ  َســِفينَتِنَا َأْصــَحاَب  إِالَّ  َمَعــُه،

 .َمَعُهمْ 

 َقاَمـِة، َوَأَمَرَنـا َهاُهنَـا (َبَعَثنَـا : عنـه اهللا رضي جعفر قول ويف  بِاْإلِ

 وكيف ، الدعوة إدارة يف النبوية للسياسة تجلية ، َمَعنَا) َفَأقِيُموا

 فيـه بـل ، عبًثـا وال نزهـةً  يكـن ،لـم طـال ولـو هنـاك بقاءهم أن

 بنيـان لهـا ويؤسس الدعوة، خاللهم من ُتحمى وخطة، حكمة
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 تحقـق، أمـن مـن فيهـا مـا علـى عـالوةً  ببـال، يخطر ال ، جديد

 .تمدد ورخاء

 المهـاجرين ألزمـة وقيادتهـا النبويـة للتربيـة امتثاٌل  كالمه ويف ، 

..!  ومخـاطر أحداث من يكون قد لما المستقبلي واستشرافها

ــا وأنّ  ــا إقامتن ــو هن ــت ول ــي ، طال ــمعٌ  فه ــة، س ــةٌ  وطاع  وحكم

ــرة، ــة وخي ــوة، وحراس ــناعة ودع ــة وص ــى (.. وكياس  أن وعس

 . والسالم.  البقرة سورة ) لكم خير وهو شيًئا تكرهوا

 ****ـــــــــــــــــــ****

 .. وتوفيقه اهللا حبمد الكتاب مت

 وأرحم األكرمني، أكرم إنك وبارك، تقبل اللهم

 . الرامحني
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 أزاهير الروضة -

 األربعوَن األكثرية  -

 الخطب الحديثية  -

 أربعون المعالي -

 النهوض الذاتي -

 توهجات النيل -

 محائليات  -

 وطٌن ومنن -

 موقظاُت التدبر القرآين -

 ساللم العلِم  -

 نثار علمية  -
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 شجن المنابر -

 الخالصاُت العشرية على األربعين النووية .. -

 ..واهللا الموفق .

hamzah10000@outlook.com 


