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مقدمة
تفضل عىل العباد بعبده املحمود ،وأرسله
احلمد هلل الذي َّ
رمحة صاحلة تشمل كل موجود ،وهدى به اخللق إىل احلق يف
كامل منشود ،وأنار به كون األرواح يف مجال مشهود ،وأطفأ
به محية اجلاهلية يف جالل مقصود....

فتحا مبينًا ،وأغلق
احلمد هلل الذي فتح لنبيه قلوب العباد ً
له نفوس الشياطني غل ًقا متينًا ،وحنّن له طبع اجلامد حنانًا
ُمعينًا ،وأسقط له راية األعداء سقو ًطا مهينًا ،وأعىل له كلمة
علوا َمكينًا .
الدين ًّ
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله
احلمد وهو عىل كل يشء قدير ،وأشهد أن سيدنا حممدا ﷺ
عبده وسوله ،البشري النذير .
أما بعد...

فكل آية يف كتاب اهلل الكريم حتتاج منا إىل إعامل العقل
بالفكر بغية إعامر القلب بالذكر ،لكن آية عظيمة جترب املتأمل
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فيها عىل التوقف طويال عند حدود معانيها عله يدرك أقايص
حدودها ،واملذهل أن العقل كلام جرى بأقىص رسعة فكرية
ربا
نحو أحد أطرافها أهنكه التعب دون أن يقطع منها ش ً
واحدً ا...كأنه جيري مكانه ،أو كأهنا تتمدد عىل قدر ما ُقطع
منها...ثم يرفع العقل يديه إىل السامء ورأسه منكب عىل
األرض قائال بصوت خاشعَ ﴿..و َما ُأوتِيتُم ِّم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ َّل
َقلِ ًيل ﴾[ سورة اإلسراء  ... ] 85 :صدقت يا رب .
وكيف لعقل ال يفكر إال بام يري ويسمع أن يدرك مراد
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
ح ًة
اهلل الكامل من قوله لرسوله العظيم َ
َاك إِ َّل َر ْ َ
ِ ِ
ني ﴾[ سورة األنبياء  ] 107:؟! .
ل ْل َعا َل َ

هناك أشياء تدرك بالكلية...وأشياء يدرك بعضها...
وهذه اآلية ال ُيدرك منها يشء...ومهام كان فهو ال يشء .

ورغم ذلك سنبحر يف معانيها ونجري يف مقاصدها
احتامل لفهم ٍ
ٍ
جزء
...فربام نصل إىل بداية قريبة من يشء يدلنا عىل
ٍ
ٍ
صورة ملراد اهلل تعاىل من خطابه حلبيبه ﷺ .
حمدود من أبسط
ونسأل اهلل تعاىل دوام التوفيق ...ومتام التحقيق .

محمد سعيد خضر

6

عنوان النبي

محمد سعيد خضر

الحياة قبله
باهتة بكل ما فيها...

بسكاهنا ومساكنها...بأضوائها وضوضائها ...بروحها
وتراوحيها .
كأهنا الوحل بعد املطر ..واخلواء بعد الريح ...والدمار
بعد احلرب !!

حتيا...ورساب ال يرحل وال
عجوز ال متوت وال
كأهنا
ٌ
ٌ
يبقى...وتراب ال ينمو وال يفنى !!
ٌ

ككل يشء ،مل جتد املعاين النبيلة راحتها ومل حتظ
وتفحش الكذب عىل
بفرصتها...فتجب الظلم عىل العدل،
َّ
َّ
وتغول الباطل عىل احلق ،وتكربت القسوة عىل
الصدق،
َّ
احلنان ،وطغت الفوىض عىل األمان ،وانترص اخلراب عىل
العمران ،واستوىل الكفر عىل اإليامن !!
العبد ليس له مصري ،والفقري ال حظ له يف التدبري!!
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املرأة جزء من املرياث ،والوأد جزاء اإلناث !!

الغريب ال ُيلتفت إليه ،واملدين ال ُيصرب عليه !!

بالسعادة...يقررون ما حيلو
وحدهم السادة ينعمون
ِّ
هلم ،فيشقى فالن إن أرادوا ،ويسعد متى شاءوا...ال يصعب
عليهم يشء طاملا أن الواقع يتوقف عىل إشارة أو لفظة
شخص إن قالوا احرقوا...
بيت أو
تصدر عنهم...ف ُيحرق ٌ
ٌ
فقري إن قالوا ِّ
و ُي َّ
رض متى أرادوا
عذبوا ...وينتهك ِع ٌ
عذب ٌ
أن يستمتعوا ...وتُفصل يدٌ أو قد ٌم عن جسد إن قالوا
روح إن أشاروا للسهم أو الرمح أو السيف
ِّ
مزقوا...وتزهق ٌ
ٌ
أموال إن فتحوا جيوهبم...وتُقطع يد
أن ينفذ ...وتُغتصب
سارق ضعيف وتُوصل يد سارق رشيف بإشارهتم !!

اجلميع يف خدمة أفراد...والفرد ينهش يف األعراض ...
واملجتمع تنهشه األمراض !! مشورهتم عند ُهبل  ..وقسمهم
بالالت والعزى...فكانت قسمتهم ضيزى !!
باختصار ...حياة بال رمحة...
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رحمتـ ــه بأهل ــه ﷺ
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ظهور الرحمة
رغم حكمته ع َّقد السهل ...

ٍ
بواحد من األهل !! جلب
وعقد الن َّية عىل التضحية
الضر للجميع بال رضورة ،وسلب الدُّ رر من نفسه بأقسى
َّ
صورة !! سيد مكة أفزعها بإطالق ٍ
نذر غريب مل تعهده من

نذر ُيفيض بحياة
الرمحة حدَّ
ّ
الغلوٌ ،
قبل...نذر يقيض عىل َّ
ٌ
العدو !!
احلبيب دون
ّ
إن الرجل ليستبرش بقدوم الولد ف ُي ِّ
غذيه ،فكيف بعبد

عزيه !!  ..أهكذا تُشكر
املطلب يطلب ـ من ر ِّبه ـ الولد ل ُي ِّ

النِّعمة يا سيد مكة وحكيمها ؟! ما ذنب الولد أن ُيذبح

كالبعري عىل يد من كان سب ًبا لوجوده يف احلياة ؟!..واملصيبة

أن عبد املطلب ال خيلف نذره أبدً اَّ ،
واقع ال حمالة ،إال
فالذبح ٌ
إذا حدثت معجزة علو َّية أوقفت التنفيذ ،فإذا مل تكن معجزة

فمن الطبيعي أن ُيذبح من خرج سهمه .

ومن يف مكة كلها قادر عىل إثناء سيدها عن قراره ؟ ومن فيها
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قادر عىل اإلبرار بنذر نتيجته ذبح ولده بيديه غري عبد املطلب ؟
يا ويل من خيرج سهمه يف يد صاحب القداح عند ُهبل،

حتم عند إساف ونائلة...فبئس امليتة اجلائرة،
ستقطع رأسه ً
والفجعة الغائرة .

قال ابن إسحاق  « ...وكان عبد املطلب بن هاشم قد

نذر حني لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم ،لئن ُولد له
عرشة نفر ،ثم بلغوا معه حتى يمنعوه ،لينحرن أحدهم هلل عند

الكعبة...فلام تواىف بنوه عرشة ،وعرف أهنم سيمنعونه ،مجعهم

ثم أخربهم بنذره ،ودعاهم إىل الوفاء هلل بذلك ،فأطاعوه
وقالوا  :كيف نصنع؟ قال  :ليأخذ كل رجل منكم ِقدْ ًحا ثم
يكتب فيه اسمه ،ثم ائتوين  ...ففعلوا ،ثم آتوه ،فدخل هبم
عىل ُهبل يف جوف الكعبة ......

بني
فقال عبد املطلب لصاحب القداح  :ارضب عىل َّ
هؤالء بقداحهم هذه ...وأخربه بنذره الذي نذر ،فأعطاه

كل رجل منهم قدحه الذي فيه اسمه ،وكان عبد اهلل بن عبد
املطلب أصغر بني أبيه ...
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أحب ولد عبد املطلب إليه ،فكان عبد املطلب يرى
وكان َّ
أن السهم إذا أخطأه فقد أشوى ،فلام أخذ صاحب القداح
القداح ليرضب هبا ،قام عبد املطلب عند هبل يدعو اهلل ،ثم
رضب صاحب القداح ،فخرج القدح عىل عبد اهلل ،فأخذه
عبد املطلب بيده وأخذ الشفرة ،ثم أقبل به إىل إساف ونائلة
ليذبحه ،فقامت إليه قريش من أنديتها ،فقالوا  :ماذا تريد يا
عبد املطلب ؟ قال  :أذبحه ،فقالت له قريش وبنوه  :واهلل ال
تذبحه أبدا حتى ُت ْع ِذر فيه ،لئن فعلت هذا ال يزال الرجل يأيت
بابنه حتى يذبحه ،فام بقاء الناس عىل هذا !! وقال له املغرية بن
عبد اهلل بن عمرو بن خمزوم بن يقظة  .وكان عبد اهلل ابن أخت
القوم  :واهلل ال تذبحه أبدا حتى تعذر فيه ،فإن كان فداؤه
بأموالنا فديناه ،وقالت له قريش وبنوه  :ال تفعل ،وانطلق به
اىل احلجاز ،فإن به عرافة هلا تابع ،فسلها ،ثم أنت عىل رأس
أمرك ،إن أمرتك بذبحه ذبحته ،وإن أمرتك بأمر لك وله فيه
فرج قبلته...
فانطلقوا حتى قدموا املدينة فوجدوها ـ فيام يزعمون ـ
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بخيرب ،فركبوا حتى جاءوها ،فسألوها ،وقص عليها عبد

املطلب خربه وخرب ابنه ،وما أراد به ونذره فيه ،فقالت هلم :
ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله...فرجعوا من

عندها ،فلام خرجوا عنها ،قام عبد املطلب يدعو اهلل ،ثم
غدوا عليها ،فقالت هلم  :قد جاءين اخلرب ،كم الدَ ية فيكم ؟

قالوا عرش من اإلبل ،قالت فارجعوا إىل بالدكم ،ثم قربوا
صاحبكم ،وقربوا عرشا من اإلبل ،ثم ارضبوا عليها وعليه
بالقداح ،فإن خرجت عىل صاحبكم فزيدوا من اإلبل حتى

يرىض ربكم ،وإن خرجت عىل اإلبل فانحروها عنه ،فقد

رىض ربكم ،ونجا صاحبكم ...فخرجوا حتى قدموا مكة،
فلام أمجعوا عىل ذلك من األمر ،قام عبد املطلب يدعو اهلل،
ثم قربوا عبد اهلل وعرشا من اإلبل ،وعبد املطلب قائم عند

ُهبل يدعو اهلل عز وجل ،ثم رضبوا فخرج القدح عىل عبد
اهلل ،فزادوا عرشا من اإلبل ،فبلغت اإلبل عرشين ،وقام عبد

املطلب يدعو اهلل عز وجل ،ثم رضبوا فخرج القدح عىل
عبد اهلل ،فزادوا عرشا من اإلبل ،فبلغت اإلبل ثالثني ،وقام
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عبد املطلب يدعو اهلل عز وجل ،ثم رضبوا فخرج القدح
عىل عبد اهلل ،فزادوا عرشا من اإلبل ،فبلغت اإلبل أربعني،
وقام عبد املطلب يدعو اهلل ،ثم رضبوا ،فخرج القدح عىل
عبد اهلل  ،فزادوا عرشا من اإلبل ،فبلغت اإلبل مخسني ،وقام
عبد املطلب يدعوا اهلل ،ثم رضبوا فخرج القدح عىل عبد اهلل،
فزادوا عرشا من اإلبل ،فبلغت اإلبل ستني ،وقام عبد املطلب
يدعو اهلل ،ثم رضبوا فخرج القدح عىل عبد اهلل ،فزادوا عرشا
من اإلبل ،فبلغت اإلبل سبعني ،وقام عبد املطلب يدعو اهلل،
ثم رضبوا فخرج القدح عىل عبد اهلل ،فزادوا عرشا من اإلبل،
فبلغت اإلبل ثامنني ،وقام عبد املطلب يدعو اهلل ،ثم رضبوا
فخرج القدح عىل عبد اهلل ،فزادوا عرشا من اإلبل ،فبلغت
اإلبل تسعني ،وقام عبد املطلب يدعو اهلل ،ثم رضبوا فخرج
القدح عىل عبد اهلل ،فزادوا عرشا من اإلبل ،فبلغت اإلبل
مئة ،وقام عبد املطلب يدعو اهلل ،ثم رضبوا فخرج القدح عىل
اإلبل ،فقالت قريش ومن حرض  :قد انتهى رضا ربك يا عبد
املطلب. )1( » .....
((( السرية النبوية البن هشام (  151 ،1ــ ) 155
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ثم نُحرت اإلبل ومل ُيمنع عنها إنسان وال سبع .

وعاش عبد اهلل  ...عاش وقد احتمل أبوه دية عرش

رجال...لكنها ال يشء مقارنة ببقاء شبابه النَّرض ،وعبد
ِ
ب وانقطع
املطلب أفرح الناس بذلك ،كيف ال وقد نجا احل ّ
َّ
الذنب .
وهذا املشهد العظيم ــ للوهلة األوىل ــ ُيصنَّف فيه عبد

املطلب بالسيد الويف هلل بنذره ،وباملحب لولده ...

و ُيصنَّف فيه عبد اهلل بالولد املطيع لوالده ،حتى لو كان

األمر فناء الروح بشفرة حتز الرقبة...

و ُيصنّف فيه أهل مكة بالشهامة والنجدة...

و ُيصنَّف فيه أبناء عبد املطلب باحرتام الوالد واحلرص

عىل األخ...

العرافة هي وتابعها باحلكمة .
وتُصنًّف فيه َّ

قل ما شئت عن الواقعة ،فمهام قيل فهو مناسب للحدث ...

والذي نبحث عنه موجود وبكثرة يف هذا املوقف ،بل هو
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غالف كل واقعة تفصيلية اكتمل هبا املوقف حتى وصل إىل
نجاة عبد اهلل من الذبح .

واملتأمل بعمق يلحظ غشيان الرمحة بصورهتا الكاملة
هنا ،والسبب الوحيد لذلك هو أثر سبق ظهور رمحته ﷺ
عىل ظهور جسده بفضل اهلل ورمحته عليه..

ومن يعتقد أن اهلل مل هييئ حلبيبه ﷺ الزمان واملكان
واألحوال واألشخاص فهو قارص احلكمة ناقص األدب...
كيف ال وقد حفظ له نسبه من لدن أبيه آدم وصوال إىل
أبويه الرشيفني ...حيث يقول احلبيب املصطفى يف ذلك..
َ
َاحَ ،و َل ْ َأ ْخ ُر ْج ِم ْن ِس َف ٍ
«خ َر ْج ُت ِم ْن نِك ٍ
احِ ،م ْن َلدُ ْن آ َد َم إِ َل َأ ْن
َو َلدَ ِن َأ ِب َو ُأ ِّمي» (. )1
رغم انتشار الفواحش واختالط األنساب ،إال إنه
وعي ﷺ بني األصالب...وإذا كان قد ُروعي
قد ُر َ
يف صلب آدم يف اجلنة ،ويف ُصلب إبراهيم يف النار،

((( أخرجه الطرباين يف ( املعجم األوسط ) ()4728
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وبينهام يف صلب نوح يف السفينة ،وبعدهم يف صلب
إسامعيل ساعة الفداء العظيم...فكيف ال ُيراعى يف حياة
أبيه ،ووفاء جده ،وإخالص أعاممه ،وشهامة قومه ؟!
كيف ال ُيراعى وقد قال له ربه ﴿ َفإِن َ
َّك بِ َأ ْع ُينِنَا﴾ [ سورة الطور
 ...] 84 :؟؟

كيف ال ُيراعى وقد مكنه اهلل ألن يكون مركزا للرمحة يف
األكوان ؟؟
وبالعودة اىل املشهد الذي بني أيدينا ،نالحظ حجم
تقدير
الرمحة املنزلة عىل بني هاشم وسائر اخللق...وكلها
ٌ
وتقرير جلاه رسول اهلل ﷺ...
ٌ

أو ًل...الرحمة بعبد اهلل....
كان س ُيحرم من حياته يف سبيل كلمة خرجت من لسان
أبيه ،وقدح أمحق اختاره دون تسعة من إخوانه ،وهو يف ِّ
كل
مل ُيذنب ومل خيرت ،إنام يفنى أجل أن تبقى كلمة أبيه صادقة...
لكنه بقي ألجل ما يف صلبه من رشف قادم ال حمالة ،ولوال
الذي يف صلبه ُ
لذبح ،وما استطاع كائن أن يرصف عبد
17
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املطلب عن الوفاء بنذره...

والذي يدل عىل ذلك أنه ملا نجا من الذبح أخذه والده
ليزوجه كريمة سيد بني زهرة ،فاعرتضته قرشية مجيلة لبيبة
حرة وثرية ،عرضت عليه الزواج ولو كلفها األمر أن تدفع
َّ
له من اإلبل مثل الذي ُذبح له ،ومثل ذلك ال ُيعرض وال
ُيرفض ،غري أن والده كان له رأي غري الذي رأته وأرادته،
فاستمر به إىل بيت وهب بن عبد مناف وزوجه أكمل نساء
العرص رش ًفا وطهار ًة وحس ًبا ونس ًبا آمنة بنت وهب .
تعرض عبد اهلل هلذه
وملا محلت منه أفضل اخللق ﷺَّ ،
ِ
كنت
عيل اليوم ما
القرشية قائال هلا « مالك ال تعرضني َّ
ِ
عيل باألمس ؟؟...قالت له  :فارقك النور الذي كان
عرضت َّ
معك باألمس ،فليس يل بك اليوم حاجة ، )1( » ...وما هي إال
أشهر قليلة حتى سافر عبد اهلل للتجارة ومل يعد بعدها أبدً ا .
لقد أوصل الرسالة التي ُخلق ونجا من الذبح ألجلها إىل
بطن آمنة بنت وهب...اآلن يموت ،ألنه ال يمكن أن يكون

((( البداية والهناية البن كثري (  307 \ 2ــ ) 308
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لرسول اهلل أب يرعاه ويعلمه...فاهلل قد تكفل له بذلك وهو
أقر احلبيب ﷺ بعناية
أوىل من البرش وأقدر عىل حفظه...وقد َّ
األبوة والن َُّّبوة .
كثريا حينام اكتملت له َّ
اهلل له ً
فالذي ُيفهم من ذلك ،أن عبد اهلل كان أحب ولد أبيه
إليه ،وأنه قد نجا من الذبح عىل يديه ،ملا كان من نور بني عينيه
...وتلك رمحة ال تُنكر .
ثانيًا...الرحمة بعبد املطلب....
كثريا إذا جرى األمر طبيع ًيا و ُذبح أحب
كان سيشقى ً
بنيه ،و ُيضاعف مرارة الشقاء ما لو تم األمر بشفرته وعىل
حمسورا ،أو عاش يلعن
يديه ...ربام أعيته الفاجعة حتى مات
ً
رحيم
لسانه الذي نذر ،ويده التي ن َّفذت ،وإن كان القدر به
ً
رسى إليه اجلنون حتى ينفصل عن اللحظة وما حتمله من
وجع...

لكن ولده قد عاش رأف ًة بحاله ،ومكافأة حلسن نيته يف
الوفاء بنذره...ولو خرج القدح عىل غريه ـ مهام كان هذا
الغري ـ ألصبح عبد املطلب أول رجل يذبح ولده يف العاملني،
19
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ثم يالحقه العار والدمار إىل األبد..

لكن اهلل أكرمه برفع نذره حينام اختار له عبد اهلل كرام ًة ملا
يف صلبه ،فكان عبد املطلب أسعد الناس بام أراده له القدر .
ثالثا...الرحمة بأعمام رسول اهلل ﷺ...
من حسن قدرهم أن القدح الذي خرج كان لعبد اهلل
(املحصن) دوهنم ،ولو خرج قدح أحدهم ـ غريه ـ ُ
لذبح يف
َّ
احلال ،دون أن يتأمل عبد املطلب نفس األمل الشديد ،ودون
أن يتدخل أهل مكة يف األمر اخلاص نفس التدخل الرشيد،
ودون أن يقبل عبد املطلب شفاعتهم إن تدخلوا يف الواقع
األكيد...ألنه لو مل يكن عاز ًما عىل إنفاذ نذره ملا مجعهم
وأخربهم بالذي قد كان منه ،وما طلب منهم أن يكتبوا
أسامئهم عند صاحب القداح فيرضهبا عند ُهبل .
مل يكن بحاجة هلذه الضجة املرعبة إن كان األمر جمرد
مهة التنفيذ...ال شك أن عبد املطلب
هتديد ال حيمل يف ط َّياته َّ
قادرا عىل التنفيذ ،لكن الرمحة تدخلت ملا
أراد وقرر وكان ً

املحصن ) ،ولواله لكان الوفاء بالنذر دون
وقع القدح عىل (
َّ
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لعرافة تنسج احلل .
تردد ،ودون عناء الذهاب بعيدً ا َّ

من كان سيمنع عبد املطلب إن اختار القدح احلارث
ً
رضارا أو أبا طالب ( عبد
حجل أو
أو الزبري أو املقوم أو
ً

مناف ) أو أبا هلب ( عبد العزى ) أو العباس أو محزة ؟؟...
ليس يف أصالهبم رسول اهلل ﷺ ،وعبد املطلب سيد قراره...
إ ًذا فمن رمحة اهلل هبم أن خرج قدح عبد اهلل دوهنم .

رابعا...الرحمة بالناس جميعا....
لو خرج قدح أحد التسعة غري عبد اهلل ،أو كان لعبد اهلل

والرسول يف ُصلب غريه لكان الذبح...وكانت سنة سيئة
عن سيد مكة يتوارثها الناس كلام ُرزقوا كثرة الولد ،فينترش
الذبح ويألفه الطبع كام البهائم واألغنام ...ثم يتضاءل البرش
ويفتقر النسلُ ،
فروع كان هلا أن ُتمى وتزدهر وتكثر،
وتحى
ٌ

مرر شفرته عىل رقبة ولده
وكل ذلك بسبب أن عبد املطلب َّ

وسالت الدماء!!...

لكن الرمحة سبقت ،فأبقت اجلنس البرشي عىل فطرته،
فرع ُأريد له احلياة .
ومل ُيقطع من الشجرة ٌ
21
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فالذي يتضح بعد طول تفك ٍُّر ،أن أفضل اختيار خلروج
ٍ
قدح كان لعبد اهلل بن عبد املطلب دون سائر إخوانه التسعة،
وأن األمر كان فيه سعة ،رغم أنه للوهلة األوىل صادم ومفزع،
إال أنه قد بدا األنسب له وإلخوانه وألبيه وللناس مجيعا...
فخروج القدح لعبد اهلل كان يف باطنه رمحة عامة ،مستمدة من
الرمحة التي كانت يف صلبه ،منحة من اهلل تعاىل حلبيبه ﷺ .

وقد يقول قائل  :ربام كان أفضل اختيار للقدح هو أبو
هلب وليس عبد اهلل...ألنه كان س ُيذبح دون أن ُيؤذي رسول
اهلل بعد ذلك بالقول والفعل .
واجلواب...لو خرج القدح أليب هلب ُ
لذبح ،فانتفت
الرمحة ،ليس ألنه ُذبح لذاته ،إنام لتحول الذبح إىل سنة تتناقل
فيها الشفرات ،وتُرضب فيها الرقاب ،وتُسال فيها الدماء
الربيئة ،وتتوارث فيها اللعنات إىل بني هاشم كوهنم أهل
هذه السنة ومبدأها...فأين الرمحة يف موت أيب هلب إذا ُحرمها
الناس به ؟
وقد يتبادر إىل الذهن سؤال بدهيي...ملاذا اختار القدح
عبد اهلل عرش مرات حتى وصلت اإلبل مائة،أما كان يمكن
22
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أن يقع االختيار عىل اإلبل من مرة أو اثنتني أو مخس...ملاذا
بعد العارشة ؟؟

واجلواب ...هلل يف ذلك حكمة ال نعلمها...ربام أراد أن
نذرا غري ًبا كهذا ،فأفقده مائة من
ُيعاقب عبد املطلب إلطالقه ً
اإلبل كفارة له ...
وربام أراد اهلل أن يكون عبد اهلل نائ ًبا عن بني أبيه العرشة،
فاختاره القدح عرش مرات ،ف ُيفدي بذلك األوالد العرشة
بعرش ديات تُدفع عنهم مجيعا...
وربام أراد اهلل عز وجل أن ُيظهر لعبد املطلب أن هذا
الولد الذي مهمت بذبحه يساوي بنيك العرشة بمفرده،
ولذلك س ُيفدى بعرش ديات تعادل مقامه.

وقد ختطر عىل القلب خاطرة...ملا كل هذه اجللبة...
كان األفضل من كل هذا التدافع أن يمنع اخلالق سبحانه
وتعاىل عبد املطلب من إطالق نذره من األساس ،أو أن ُينسيه
إياه بعدما أطلقه ،ويرتاح اجلميع...فام الداعي لكل ذلك ؟!
واجلواب...لو أن األمور تُدار من اخلالق هبذا املنهج ( املريح)
صفات عن القيام بوظائفها...ويف
لفسد الكون ،وتعطلت
ٌ
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هذا املوقف حتديدا مل تكن األفضلية للمنع أو النسيان ،ألن
عدم وجود النذر يعني عدم وصول رمحة رسول اهلل ﷺ ألبيه
وجده وأعاممه ،واهلل سبحانه وتعاىل يقول ﴿ َو َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك
ني ﴾ ،فكيف يكون رمحة للجميع دون أقرب
ح ًة لِ ْل َعا َلِ َ
إِ َّل َر ْ َ
ثمة حمنة الذبح،
الناس إليه ؟!...لو مل يكن هناك نذر ملا كان َّ
وما كانت هناك منحة النجاة ،فال ينتفع أصل النبي برمحته التي
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
ح ًة
َاك إِ َّل َر ْ َ
ُأرسل هبا ،ومن ثم يكون قوله تعاىل َ
ني ﴾ ..غري واقع عىل كل من يف العاملني ،لعدم وقوعه
لِ ْل َعا َلِ َ
عىل أقرب من يف العاملني إليه ،رغم كوهنم أوىل بالرمحة من
مجيع من سواهم ،وقد قال رسولنا الكريم ﴿ خريكم خريكم
ألهله ،وأنا خريكم ألهيل ﴾ ( ،)1والرمحة أعىل مراتب اخلريية،
ويرتتب عىل ذلك أن حدوث ذلك النذر كان الز ًما حلصول
انتفاعهم بولدهم وسيدهم ،وسب ًبا لظهور رمحته هلم .

((( الشواكين ( فتح القدير ) 635 \ 1

24

عنوان النبي

محمد سعيد خضر

آمنة...
عن أيب ُأمامة الباهيل قال « قلت يا نبي اهلل ما كان أول بدء
أمرك ؟ ..قال دعوة أيب إبراهيم وبرشى عيسى ورأت أمي أنه
خيرج منها نور أضاءت منها قصور الشام » (. )1
وعن عبد اهلل بن وهب بن زمعة عن أبيه عن عمته قالت:
كنا نسمع أن رسول اهلل ﷺ ملا محلت به آمنة بنت وهب كانت
تقول :ما شعرت أين محلت به وال وجدت له ثقلة كام جتد
النساء ،إال أين قد أنكرت رفع حييض وربام كانت ترفعني
وتعود .وأتاين آت وأنا بني النائم واليقظان فقال هل شعرت
أنك محلت فكأين أقول ما أدري ،فقال :إنك قد محلت بسيد
هذه األمة ونبيها وذلك يوم االثنني ،قالت :فكان مما يقن
عندي احلمل .ثم أمهلني حتى إذا دنا والديت أتاين ذلك اآليت
فقال :قويل أعيذه بالواحد الصمد من رش كل حاسد .قالت:
فكنت أقول ذلك فذكرت ذلك لنسائي فقلن يل تعلقي حديد ًا
يف عضديك ويف عنقك ،قالت :ففعلت :قالت :فلم يكن ترك
عيل إال أيام ًا فأجده قد قطع ،فكنت ال أتعلقه ،قال وأخربنا

((( م�سند إالمام أ�محد بن حنبل ( ) 262 \ 5
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حممد بن عمر بن واقد قال :حدثني حممد بن عبد اهلل عن
الزهري قال :قالت آمنة :لقد علقت به فام وجدت له مشقة
(. )1
حتى وضعته »
من كل سوء آمنة  ...يف كل ٍ
خري كامنة ...

أعظم أمهات العاملني ح ًّظا ،وأكثرهن رش ًفا وقدرا،
وأعالهن رفعة و ُطهرا ...وكل امرأة تتمنى ـ يف أقىص أمانيها
لولد ٍ
ـ أن تكون ُأما ٍ
نبيه وسيم ،ولد يرفع سريهتا أو ال تنتقص
ًّ
بأفعاله مكانتها ،ولد تترشف به بني أهلها ومجاعتها ،ولد
يرعاها يف شيخوختها ،وينفعها بدعائه بعد انتهاء رحلتها،
ولد يسري عىل هنج بني جلدهتا .

تكرمت بام ال تتخيله امرأة...فلم يكن ولدها
لكن آمنة َّ
فصيحا من
فارسا من الفرسان ،وال س ِّيدً ا من السادة ،وال
ً
ً
حكيم من احلكامء ،وال نابغة من النُّبغاء،
الفصحاء ،وال
ً
وسيم من الوسامء ،وال حتى نب ًّيا من األنبياء...مل يكن
وال
ً
واحدً ا من مجاعة يف يشء من صفاته ومواصفاته ،إنام كان
املتفوقني من البرش يف كل يشء ،فهو األشجع واألفصح
فوق ِّ
((( الطبقات الكربى البن سعد ( ) 98 \ 1
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واألحكم واألنبغ واألوسم ،وهو سيد األنبياء واملرسلني،
وحبيب رب العاملني .
رشف ما بعده رشف ،وكرام ٌة ال يعلوها ترف .
ٌ

أن خيتارها اخلالق لتكون ُأ ًّما ألعظم خلقه ﷺ من بني
مليارات النساء عرب التاريخ املمتد آلالف السنني فال شك
أنه رشف عظيم...أن ُيبقيها اهلل يف عامل َّ
الذر من يوم خلق آدم
عليه السالم إىل ُصلب وهب بن عبد مناف بن زهرة لتكون
جديرة والئقة بعمرها وعملها ونسبها وحيائها لعبد اهلل بن
املنسبات
عبد املطلب أكثر من غريها من مجيع
املحسبات َّ
َّ
اجلميالت الراغبات فيه فال شك أهنا كرامة فائقة .

عادي ال مز َّية فيه ،أو أنه
وال حيسب َّن أحدٌ أن األمر
ٌّ
جمرد مصادفة غري مرتَّبة من اهلل عز وجل هلا ،إنام هو منتهى
املزايا ومبلغ الرتتيب الدقيق من لدن حكيم خبري ..وكل
خاضع لرتتيبه وعلمه وحكمته ﴿۞ َو ِعندَ ُه
ما يف الكون
ٌ
ِ
ِ
َم َفاتِ ُح ا ْل َغ ْي ِ
ب َوا ْل َب ْح ِر ۚ
ب َل َي ْع َل ُم َها إ َّل ُه َو ۚ َو َي ْع َل ُم َما ف ا ْل َ ِّ
وما تَس ُق ُط ِمن ور َق ٍة إِ َّل يع َلمها و َل حب ٍة ِف ُظ ُلم ِ
ت ْالَ ْر ِ
ض
َ ْ ُ َ َ َ َّ
ََ
ََ ْ
َ
َاب ُّمبِ ٍ
س إِ َّل ِف كِت ٍ
َو َل َر ْط ٍ
ب َو َل َيابِ ٍ
ني ﴾[ األنعام ] 59 :
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فكيف يغفل عن ترتيب ٍ
أمر يتعلق بحبيبه األعظم ﷺ ؟؟
لقد رتَّب اهلل له خري ُأ َّم ٍة ُأخرجت للناس ،وأصعب ظروف
َّ
وأضل أعداء
نبي،
يواجهها
ّ
برشي ،وأفضل أصحاب حول ّ
يب ُأ ِّم ّي...كام
ألكثر رسول
سلمي ،وأفصح قو ٍم أمام لسان عر ٍّ
ّ
رتَّب له أزواجه وأوالده وذر َّيته إىل يوم الدين...وإذا كان قد
يتخي له البطن التي حتمله تسعة
ختي له كل ذلك فكيف ال َّ
َّ
أشهر قبل بزوغه إىل الدنيا ؟! ووقع االختيار عىل آمنة بنت
وهب...يا هلا من نعمة ال ُتىص وال ُتب .

وقد كانت سيدتنا قبل محلها جمرد امرأة يرسي عليها ما
يعرتي مجيع البرش يف أيامهم ولياليهم من ضيق وحزن ،وخوف
وحر وبرد ،وضعف وأرق ،وفتور
وأمل ،وجوع وعطش،
ّ
ونفور ،وغريها مما ال ينفصل عن الناس طوال األيام والشهور.
وإذا كانت هذه األنامط تتعاقب عىل البرش بشكل دوري،
فإهنا تتضاعف للحامل باملنسوب القيايس  ،وكل حامل
أعراضا متغايرة كل ساعة ،وكلام اقرتبت ساعة الوالدة
تعاين
ً
اشتدَّ تعبها ،وث ُقل عليها جنينها ،وهاجت أنفاسها ،وتق َّلصت
حركتها ،وانطفأت نضارهتا ،ثم متنَّت انفصال ما يف بطنها
وحريتها .
عنها كي جتد راحتها ِّ
28

محمد سعيد خضر

عنوان النبي

لكن آمنة بمجرد محلها وجدت غري ذلك !!

ال يشء ُيضايقها أو حيزهنا !!...

ال يشء ُييفها أو يؤملها !!...

ال جوع وال عطش !!...
حر وال برد !!...
ال َّ

ال ضعف وال أرق !!...
ال فتور وال نفور !! ..

كأهنا مل حتمل بجنني !!

واألدهى أهنا تشتدُّ كلام اقرتبت الوالدة ،وتطيب أنفاسها
زيادة ،وتسهل حركتها بال هوادة ،وترشق نضارهتا بأنوار
السعادة ،كأنام عابدة تسرتيح بالعبادة !!

فكان أفضل ُع ْم ٍر شعرت فيه السيدة آمنة بالصحة
والعافية والنشاط والرسور عىل اإلطالق تلك التسعة أشهر
املباركة التي عاشها رسول اهلل ﷺ يف بطنها حتى انفصل
عنها ..ألنه رمحة للعاملني ،وال يمكن أن يكون رحيام باملفسد
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واملصلح ،واملسلم والكافر ثم يقسو عىل أ ّمه التي حتمله
بداخلها ،وترعاه يف أكلها ورشهبا ،وترجو له حياة طيبة  ...ال
يمكن أن ُيشعرها ـ بفضل اهلل ـ بام تشعر به الوالدات ساعة
الوالدة من ط ْلق ،وحياة أشبه باملوت من األمل ،ورصاخ يمأل
املحيط ...مل تشعر بيشء أبدً ا !! ...

ولو توفرت كل عوامل األمان وسبل الراحة يف أفضل
مستشفى والدة يف العامل ما استطاعت أن تقدم ألي والدة ـ
مهام بلغت درجة أمهيتها ـ جز ًءا حمدو ًدا من األمان والراحة
مما ُقدم للسيدة آمنة...ألنه رمحة للعاملني ،فليس كل مولود
كمولود الرمحة .

لقد فازت آمنة بوليدها املع َّظم يف األرض والسامء ،فازت
برمحة اهلل التي أودعها فيه ،فكل حامل حتمل مع جنينها اهلم،
وآمنة محلت مع رسول اهلل ﷺ النِّعم ،فأكرمها اهلل به أيام كرم .

ويصعب علينا سامع قول القائلني بعدم نجاة آمنة وعبد
اهلل من النار...ورغم أن هذا الفريق له أدلة عىل زعمه إال أننا
ال نعتقد هذا الرأي وال نستسيغه ،كام أننا لن نذكر مناقشات
املعارضني ألدلتهم ،فموضوع الكتاب ليس لعرض األدلة
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ومناقشتها وبيان الراجح منها ...لكننا سننظر إىل األمر
بمسلك الكتاب .
أيعقل ؟! ...والدا رسول اهلل ﷺ ُي َّ
عذبان؟!

وكيف يرسله اهلل رمحة للعاملني فيدخلهم اجلنة ثم حيرم
منها عبد اهلل وآمنة ؟!

كيف ينتفع به اإلنس واجلن ،وال ُعرب والعجم ،وال
كرم مرضعات نبيه الثالث ـ حليمة
ينتفع به أبواه ؟! إن الذي َّ
وثويبة وأم أيمن ـ باإلسالم ثم اجلنة ،لن يمنع أ َّمه األصلية
عنها ألنه أماهتا قبل البعثة زمن الفرتة .
إن الذي خ َّفف عن آمنة مصاعب احلمل يف الدنيا لن
ُيص ِّعب عليها أمر اآلخرة .
إن الذي جرب مجيع أنبيائه ورسله بنجاة أمهاهتم لن يكرس
بخاطر حبيبه ﷺ هبالك أ ِّمه .

إن الذي َّشف النبي بعدم خزيه يف أ َّمته لن ُيزيه يف أ ِّمه .
نجى عبد اهلل ـ ألجل ولده ـ من الذبح لن هيلكه يف
إن الذي َّ
اجلحيم .
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إن الذي اختار عبد اهلل ـ دون سائر العاملني ـ ليكون والدً ا
خلري األنبياء واملرسلني لن يتخري له العذاب يف اآلخرة بحجة
أنه مات يف زمن الفرتة .
إن الذي وسعت رمحته كل يشء لن تضيق بأبوي حبيبه
ﷺ.
مست جسد رسول اهلل
حرم النَّار عىل أجساد َّ
إن الذي َّ
ﷺ لن يستحلها للبطن التي محلته تسعة أشهر دون انفصال،
الزواج .
والصلب الذي آواه لسنوات قبل َّ
ُّ
ث َر ُس ً
ني َحت َّٰى َن ْب َع َ
ول )
(و َما ُكنَّا ُم َع ِّذبِ َ
إن الذي قال َ

[ االسراء ] 15 :

()1

سائر أهل الفرتة .

لن يستثني أبوي النبي ﷺ بالعذاب دون

إن الذي منع املسلمني من إيذاء النبي ﷺ لن يؤذيه يف
أبويه .
ألجل رسول اهلل ﷺ كانت السلسلة كلها طاهرة
من السفاح ،فكيف ال تكون طاهرة من الرشك الذي هو

((( سورة ا إلرساء ( ) 15
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أنجس؟! ...وكيف ال تكون ناجية من العذاب الذي هو أقبح ؟!
﴿و َما
ألجل بروز النبي ﷺ إىل الدنيا ،وحتقيق قول اهلل تعاىل َ
َاك إِ َّل ر ِ ِ
َأ ْر َس ْلن َ
ني ﴾ تزوج عبد اهلل وآمنة ،فاستحقا
ح ًة ل ْل َعا َل َ
َ َْ
من اهلل كامل رمحة ولدمها فيهام يف الدنيا واآلخرة .
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رحمات بعد املوت
جاهه مسنود ،ومقامه حممود ،وأثره مرصود .

يف الدنيا له اعتبار ،ويف الربزخ له اختيار ،ويف اآلخرة
له قرار ...حينام أرسله ربه للعاملني رمح ًة مل خيصها بالدنيا،
بل إهنا أقل دار حيتاج فيها العاملني للرمحة املحمدية ،فام
أحوجهم إىل استغفاره وشفاعته بعد موهتم ،وعند عرضهم
عىل رهبم...ما أحوجهم إىل رشبة من يده الرشيفة يوم
العطش األكرب...ما أحوجهم إىل وقوفه بجانبهم إذا جاءت
الصاخة ﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
َّ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ﴾ [ سورة عبس]
الرحيم حينام يضيق احلال باألمم،
ما أحوجهم إىل قلبه َّ
ويعلن األنبياء عدم قدرهتم عىل فعل يشء هلم ،فيقف رسول
عظيم ألمته ،وقد تكرر منه ذلك ﷺ يف الدنيا،
اهلل ﷺ موق ًفا ً
كثريا يف اآلخرة .
وسيكررها ً
َع ْن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
اص َ :أ َّن النَّبِ َّي َص َّل اهللُ
ِ
ِ
﴿ر ِّب إِ َّنُ َّن
يمَ :
َع َل ْيه َو َس َّل َم :ت ََل َق ْو َل اهللِ َع َّز َو َج َّل ِف إِ ْب َراه َ
َأ ْض َل ْل َن كَثِ ًريا ِم َن الن ِ
َّاس َف َم ْن َتبِ َعنِي َفإِ َّن ُه ِمنِّي﴾[سورة إبراهيم :
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ِ
ِ
الس َل ُم﴿ :إِ ْن ُت َع ِّذ ْ ُب ْم َفإِ َّنُ ْم ِع َبا ُد َك
يسى َع َل ْيه َّ
َ ، ] 36و َق َال ع َ
ْت ا ْل َع ِزي ُز َْ
َوإِ ْن َتغ ِْف ْر َُل ْم َفإِن َ
الكِيم﴾ [سورة املائدة :
َّك َأن َ
ِ
الله َّم ُأ َّمتِي ُأ َّمتِي َ ،و َبكَىَ ،ف َق َال اهللُ
َ ] 118ف َر َف َع َيدَ ْيه َو َق َالُ :
َع َّز َو َج َّلَ « :يا ِج ْ ِب ُ
م َّم ٍدَ ،و َر ُّب َ
ك َأ ْع َل ُمَ ،ف َس ْل ُه َما
ب إِ َل ُ َ
يل ا ْذ َه ْ
ِ
َ َ
يك؟) َف َأتَا ُه ِج ْ ِب ُ
ُي ْبكِ َ
ب ُه
يل َع َل ْيه َّ
الص َل ُة َو َّ
الس َل ُمَ ،ف َسأ َل ُه َفأ ْخ َ َ
َر ُس ُ
ول اهللِ َص َّل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم بِ َم َق َالَ ،و ُه َو َأ ْع َل ُمَ ،ف َق َال اهللُ
َ ( :يا ِج ْ ِب ُ
يك ِف ُأ َّمتِ َ
م َّم ٍدَ ،ف ُق ْل :إِنَّا َسن ُْر ِض َ
ك،
ب إِ َل ُ َ
يل ،ا ْذ َه ْ
()1
وءك» .
َو َل ن َُس ُ
لقد كان رسول اهلل ﷺ ـ وسيظل ـ هو احلصن اآلمن
للخلق من عذاب اهلل ا ُملقاد ،والسبب الرئييس لصالح أحوال
العباد ،والسبيل احلقيقي لتخفيف أهوال يوم التَّناد ،واملصدر
الطبيعي إلنتاج الرمحة الصافية لتحقيق املراد .

وقد ربح املسلمون السعادة احلقيقية يف الدنيا واآلخرة
حينام قبِلوا رمحة رسول اهلل ﷺ بصورهتا الكاملة ،أ َّما أولئك
الذين رفضوها فقد خرسوا خرسانًا مبينا ،غري أن بعضهم قد
((( حصيح مسمل ( ) 202
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قدَّ م لرسول اهلل ﷺ طر ًفا من اخلري دون اإلسالمُ ،فر َّد ذلك
عليهم برمحة تناسب مقام رسول اهلل ﷺ عند ربه ذي اجلالل
واإلكرام .
أو ًل...أبو طالب
املحزن أن رجال أقرب إىل رسول اهلل نس ًبا ومنزلة من
أي أحد تنازل عن الرمحة الكاملة ألسباب ال تبدو منطقية
عند مقارنة اإلسالم بالرشك !!...عبد مناف بن عبد املطلب،
وشهرته أبو طالب ..العم الشقيق لرسول اهلل ﷺ ،وكافله
بعد جده عبد املطلب ،ومانعه األوحد يف أرض ال مانع فيها،
وقرة عينه من أصله الذي بقى بعد األبوين واجلد .

تسلم بعد أبيه سيادة مكة ،ومعها تسلم كفالة سيد
ولد آدم...كان حيب ابن أخيه أكثر من حبه ألبنائه ،وهيتم
ألمره ويرعى شأنه ،فيفزع عليه إن غاب ويسعد إن
حرض ،حتى أنه لتعلقه اصطحبه معه يف السفر ،وملا أخربه
الراهب بحريى بام يكون للشاب من شأن وخرب ،عاد
حذرا عليه من هيود يريدون تغيري القدر...
به إىل مكة
ً
ثم خطب إليه السيدة خدجية ،وسعى قدر استطاعته إلمتام
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رسا ،مل
هذه الزجية ....وملا بدأت الرسالة للحبيب املصطفى ًّ
ُينكر عليه قوال أو فعال ،ومل حيجب ولده عل ًيا كرم اهلل وجهه
أن يكون أول من أسلم صب ًيا ،وثاين من أسلم من الناس كافة
بعد سيدة نساء العاملني ،خدجية زوج نبينا األمني .

وملا صدع رسول اهلل برسالته بأمر من اهلل بعد ثالث
سنوات رسية ﴿ َفاصدَ ع بِم ت ُْؤمر و َأع ِر ْض ع ِن ا ُْل ْ ِ ِ
ني ﴾
شك َ
َ
ْ ْ َ َُ َ ْ
[سورة احلجر ... ] 94 :وقف أبو طالب حائط ص ٍّد بينه وبني
كبار مكة ،وأعلنها رصاحة هلم وله ،أنه لن يسلمه إليهم ما
بقى ح ًيا ولن خيلصوا إليه بسوء قط ،ورفض كل اإلغراءات
فيه ،وحتمل معه املشقة يف شعاب مكة القاسية لثالث سنوات
صحبة بني هاشم غري أيب هلب ،ثالث سنوات قاطعهم
فيها البرش ،وحارصهم فيها اجلوع ،وأعياهم فيها اخلذالن،
وخاصمهم فيها َّ
اخللن ...لكنه احتمل نرص ًة البن أخيه،
وانتصارا للحق فيه .
ً
كان جديرًا أن يسمى ذلك العام الذي رحل فيه رفقة
السيدة خدجية عام احلزن .

وكان جديرًا بأيب طالب أن يموت عىل اإلسالم حتى
يستمتع بالرمحة الكاملة .
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ض ْت أ َبا
عن املسيب بن حزن ـ ريض اهلل عنه ََّ :لا َح َ َ
َطالِ ٍ
اء ُه َر ُ
سول اللَِّ ﷺ َف َو َجدَ ِعنْدَ ُه أ َبا َج ْه ٍل،
ب َ
الو َفاةَُ ،ج َ
بن ِأب ُأ َم َّي َة ِ
بن ا ُمل ِغ َري ِةَ ،ف َ
أي َع ِّم ُق ْل :ال إ َل َه َّإل
قالْ :
و َع ْبدَ اللَِّ َ
ِ
لك َهبا ِعنْدَ اللَِّ َف َ
اج َ
بن
قال أبو َج ْه ٍل ،و َع ْبدُ اللَِّ ُ
اللَُّ كَل َم ًة ُأ َح ُّ
ِأب ُأمي َة :أتَر َغب عن ِم َّل ِة ِ
عبد ا ُمل َّطلِ ِ
ب؟ َف َل ْم َيز َْل َر ُ
سول اللَِّ
ْ ُ
َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قال أبو َطال ٍ
ك ا َملقا َلة ،حتَّى َ
ﷺ َي ْع ِر ُض َها عليه ،و ُيعيدَ انه بت ْل َ
ب
عل ِم َّل ِة ِ
ِ
بَ ،
عبد ا ُمل َّطلِ ِ
أن َي ُق َ
آخ َر ما َك َّل َم ُه ْمَ :
ول :ال إ َل َه
وأ َبى ْ
قال َر ُ
قالَ :
َّإل اللََُّ ،
سول اللَِّ ﷺ :واللَِّ َلَ ْس َتغ ِْف َر َّن َ
لك ما َل ْ ُأ ْن َه
َعن َ
أن َي ْس َتغ ِْف ُروا
للنبي
كان
والذين َآمنُوا ْ
ْك فأ ْنز ََل اللَُّ﴿ :ما َ
َ
ِّ
لِ ْلم ْ ِ ِ
ني﴾ [سورة التوبة َ ] 113 :
وأ ْنز ََل اللَُّ يف ِأب َطالِ ٍ
ب،
شك َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َ
قال ل َرسول اللَِّ ﷺ﴿:إن َ
ت و َلك َّن اللََّ
أح َب ْب َ
َّك ال َ ْتدي َمن ْ
ِ
اء﴾[سورة القصص . )1( ] 56 :
َ ْيدي َمن َي َش ُ
ألجل دين آبائه وأجداده ُحرم كامل الرمحة !!...ألجل
أن يبقى أمام صناديد الكفر ثابتًا عىل مبادئه وإرثه الثقيل
!!...ألجل ال يشء خرس أهم جولة يف سباق احلياة ،فخرس
نعيم األخرة !
((( حصيح البخاري ( ) 4772
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لو أنه فكَّر قليال لقال ( ال إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل )...

وكيف بالرجل يساند ابن أخيه طوال عمره ،ويتضامن
معه بالكلمة والفعل يف وجه أغلظ قلوب عرفتها البرشية
دونام خجل ،ثم فجأة خيجل أن ينطق باحلق الذي فيه راحته
ورمحته ..؟!

شجع ولده عل ًّيا عىل أن يتبع رسول اهلل ﷺ ثم
كيف به ُي ِّ
حيرم نفسه من اتباعه ؟!
صف النبي ﷺ ضد صناديد الكفر ،ثم
كيف به يقف يف ِّ
صف الكفر ضد اإلسالم ؟!
يقف يف ِّ
لكن ( الرمحة املرسلة ) مل ييأس من أن خي ِّلص عمه من
عذاب النار متا ًما ،وظل يستغفر له طم ًعا يف نعيمه ،حتى
أنزل اهلل ما يمنع حبيبه عن ذلك ،ألن املرشكني ال حمالة من
أصحاب اجلحيم .

غري أنه ُخ ِّفف عىل أيب طالب كأعىل درجات التخفيف
كرامة لنبي الرمحة عليه الصالة والسالم...
عن العباس ـ ريض اهلل عنه ـ أنه قال للنبي ـ ﷺ ـ َ :يا
39

عنوان النبي

محمد سعيد خضر

ٍ
ت أ َبا َطالِ ٍ
َر َ
سول اللَِّْ ،
يو ُط َ
ك
ب
هل َن َف ْع َ
بيشء ،فإنَّه َ
كان َ ُ
قالَ :ن َع ْم ،هو يف َض ْح َضاحٍ ِمن ن ٍ
ك؟ َ
ب َل َ
َارَ ،ل ْو َل أنَا
و َيغ َْض ُ
ِ
ِ ()1
األس َف ِل ِم َن النَّار).
َل َ
كان يف الدَّ َرك ْ

ولو أنه نطق كلمة التوحيد لكفته عن الضحضاح وما دونه
من جحيم ،وألبعدته عن النار قدر ما يبتعد أهل النعيم...
أرص عىل رشكه إىل آخر رمق ،فلم يكن لرسول
واملحزن أنه َّ
اهلل إال أن يمنعه عن الدرك األسفل من النار إىل ضحضاح
ٍّ
هي كان فيه بمفرده...فكان أبو طالب أهون أهل النار عذا ًبا
برمحة رسول اهلل املودعة فيه من ربه ،كام أن رسول اهلل أعىل
أهل اجلنة نعيام بفضل اهلل عليه .
كثريا إذ سمع لغلظة أيب جهل ،ومل
لقد خرس أبو طالب ً
يسمع لرمحة خري الناس يف األهل .

وحرم عىل نفسه
خرس حينام استخرس يف نفسه اإلسالمَّ ،
الراحة والسالم .
َّ
خرس فأحزن رسول اهلل ﷺ .

((( حصيح البخاري ( ) 6208

40

محمد سعيد خضر

عنوان النبي

ثانيًا ...أبو لهب

كان أبو َل ٍ
ألب َل ٍ
قال ُع ْر َوةُ :و ُث َو ْي َب ُة َم ْو َل ٌة ِ
«َ ......
ب
ب؛ َ
ِ
ات أبو َل ٍ
ب ُأ ِر َي ُه َب ْع ُض
َّبي ﷺَ ،ف َل َّم َم َ
فأر َض َعت الن َّ
أ ْع َت َق َهاْ ،
ِِ
قال أبو َل ٍ
يت؟ َ
بش ِحي َب ٍةَ ،
بَ :ل ْ أ ْل َق
قال لهَ :ما َذا َل ِق َ
ْ
أهله َ ِّ
يت يف ِ
()1
هذه ب َعتَا َقتي ُث َو ْي َب َة» .
غري ِّأن ُس ِق ُ
َب ْعدَ ك ُْم َ
أن العباس قال « :ملا مات أبو هلب رأيته يف
وذكر السهييل ّ

رش حال ،فقال :ما لقيت بعدكم راحة،
منامي بعد حول ،يف ّ
النبي
أن العذاب خي ّفف عني كل يوم اثنني ،قال :وذلك ّ
إالّ ّ
أن ّ

ولد يوم االثنني ،وكانت ثويبة برشت (أبا هلب) بمولده
فأعتقها »

()2

يسريا كهذا سيكون سب ًبا كاف ًيا
مل يكن يعلم أن شي ًئا
ً
لتخفيف العذاب عنه ،ولو علم الستزاد حتى أسلم كمن

علموا فأسلموا وسبقوا  .والرمحة هنا جلية ال حتتاج إىل جهد ...
فقط ألنه استبرش بميالد ابن أخيه ،وهو ال يعلم أنه ميالد

((( صحيح البخاري ( ) 5101
((( ابن حجر العسقالين ...فتح الباري يف رشح صحيح البخاري ( ) 48 / 9
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لرسول اهلل ﷺ...فأنزل اهلل رمحته عىل رجل ﴿ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﴾
[ سورة المسد ُ ، ] 3 ، 2
فخفف عنه بام مل خيففه مال وكسب،
إنام كرامة لرسول اهلل ﷺ ،ورفعة لقدره ومكانته عند خالقه،
فمست اللئيم رمحة الكريم كل يوم إثنني...
َّ

ولو قبِل أبو هلب رمحة ابن أخيه الكاملة ،وآمن به َّملا
دعاه إىل اإلسالم ،ومل يس ّبه ويلعنه وحيرض عليه السفهاء
من القوم ،ومل يمش خلفه يقول للناس « ال تصدقوه فإنه
جمنون »  ،ومل يبدأه بقوله « تبا لك ،أهلذا مجعتنا ؟ «...لو
تبشه بالعذاب ،ألن القرءان
أمسك لسانه ملا نزلت فيه آيات ِّ
مل ينزل مبادئًا ألحد بالزجر والوعيد إال بعد جترب وطغيان...
لو أنه استجاب لنداء الرمحة لغشيته بالكلية ،وما اكتفى
مسها له كل يوم إثنني .
بمجرد ّ
لكنه اغرت بامله ووجاهته فأنكر نبي الرمحة ،فاستحق قول
اهلل اخلالد ﴿ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ ..والعجيب يف كتاب
اهلل أنه نزل دائم التحدي أللفاظهم وأفعاهلم ،دون أن هيزمه
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أحدهم مرة واحدة...فقد نزلت هذه السورة وسمعها أبو
هلب مرات ومرات قبل وفاته بإحدى عرشة سنة ،ومع ذلك
مل يستطع أن يدخل اإلسالم بعدها ولو ليثبت فقط أن القرءان
عىل خطأ ،ألن الرسول ﷺ قد وعد املسلمني بجنة عرضها
السموات واألرض ،وأن النار هي مصري املرشكني...فلم
يقدر عىل نطق الشهادة ومل ُيمكَّن منها حتى يثبت بالفعل أنه
لن يصىل نارا ذات هلب كام يزعم رب حممد .

كان عىل أيب هلب أن يستقبل الرمحة بام يناسبها ،ال
بام ُيناسب عناد املرشكني يف عرصه ويف كل العصور...
كان عليه أن يستبرش كلام رأى أو سمع الرسول ،ال أن
ويرض عليه كأنام عدو ليس من بني أبيه...كان
يعاديه ُ
عليه أن يقف موقف أيب طالب عىل األقل ،ف ُيدافع عنه
وإن مل يؤمن به كأبسط ما جيب عىل األصل ويستحقه
تنصل منه وافرتى عليه وأراد قتله !!
الفرع....لكنه َّ
فلم ينل من رمحته ،إال قدر بشارته ...وهي أكثر مما يستحق
عىل كل حال ،حيث أنه استبرش مرة واحدة ،فكان املناسب
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التخفيف مرة واحدة ،إال أنه ُي َّفف عنه كل أسبوع .

فيتضح لنا أن أبا هلب قد انتفع برسول اهلل أضعاف ما
قدَّ م...وتلك رمحة شملت أطغى املرشكني من العاملني...فام
بالنا برمحته باملؤمنني ،وهم يستبرشون به كل نفس وملحة،
ويترشفون بأخالقه السمحة .
لذا ...فكل العتب...عىل أيب هلب
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حليمة السعدية
ومما استُظهر من الرمحة يف مبدأ رضاعته...حلول الربكة عىل
بني سعد .
فتفصح ألسنتهم،
الرضع،
ِّ
وكانت بنو سعد تستقبل ُّ
وتقوي أجسامهم...كانت قبلة خلطباء وحماريب املستقبل،
يرسلهم اآلباء طمعا يف تدريبهم عىل إحدى احلسنيني،
والسعادة كل السعادة إن مجع الولد بني فراسة الكلمة
وفروسية اللكمة .

وألهنا مركز تدريب عايل االحرتافية...فال يمكن أن
يكون التدريب باملجان أو بالتقسيط ،إما أن ُيدفع للرضيع
فينتسب  ،أو ال ف ُيدفع بعيدا عن أحالم املستقبل...إما أن
يكون له والدٌ ُيشبع هنم املرضعات للامل ،أو يبقى مع أ ِّمه
تتحرس عىل ما فاته من فتوة وكامل .
كعادته دائام....املال يفعل األفاعيل ،وال قيمة للفقراء !!
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وملا ُولد رسول اهلل ﷺ ،التمس له جده عبد املطلب
فاستضع له امرأة من بني سعد بن بكر ...
املرضعاتُ ،
إس َح َ
اقَ :و َحدَّ َثنِي َج ْه ُم ْب ُن َأ ِب َج ْه ٍم َم ْو َل
َق َال ا ْب ُن ْ
ار ِ
ال ِ
ث ْب ِن َحاطِ ِ
ال َم ِح ُّي... ،
ب ُْ
َْ
َع ْن َع ْب ِد اللَِّ ْب ِن َج ْع َف ِر ْب ِن َأ ِب َطالِ ٍ
بَ .أ ْو َع َّم ْن َحدَّ َث ُه َعنْ ُه َق َال:
كَان ْ ِ
ب الس ْع ِدي ُةُ .أم رس ِ
ول اللَِّ َص َّل
يم ُة بِن ُ
ْت َأ ِب ُذؤَ ْي ٍ َّ َّ َّ َ ُ
َت َحل َ
اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ا َّلتِي َأ ْر َض َع ْت ُهُ ،تَدِّ ُ
ت ِم ْن َب َل ِد َها
ثَ :أ َّنَا َخ َر َج ْ
َم َع ز َْو ِج َهاَ ،وا ْب ٍن َلا َص ِغ ٍري ت ُْر ِض ُع ُه ِف نِ ْس َو ٍة ِم ْن َبنِي َس ْع ِد ْب ِن
ٍ
ِ
تَ :و َذلِ َ
اءَ ،ل ْ ُت ْب ِق
اءَ ،قا َل ْ
َبك ٍْرَ ،ت ْلتَم ُس ُّ
ك ِف َسنَة َش ْه َب َ
الر َض َع َ
ت َع َل َأت ٍ
َان ِل َق ْم َر َاءَ ،م َعنَا َش ِ
ف
ار ٌ
تَ :فخَ َر َج ْ
َلنَا َش ْيئًاَ .قا َل ْ
ٍ
ج َع ِم ْن َصبِ ِّينَا ا َّل ِذي
َلنَاَ ،واهلل َما نبض بِ َق ْط َرةَ ،و َما َننَا ُم َل ْي َلنَا َأ ْ َ
ال ْوعَِ ،ما ِف َثدْ َي َّي َما ُيغْن ِ ِيهَ ،و َما ِف َش ِ
َم َعنَاِ ،م ْن ُبكَائِ ِه ِم ْن َْ
ارفِنَا
َما ُي َغدِّ ِيهَ -ق َال ا ْب ُن ِه َشامٍَ :و ُي َق ُالُ :يغ َِّذ ِيه – َو َلكِنَّا ُكنَّا ن َْر ُجو
ت َع َل َأت ِ
الرك ِ
ا ْل َغ ْي َ
َان تِ ْل َ
ْب
ك َف َل َقدْ َأ َد ْم ُ
ث َوا ْل َف َر َج َفخَ َر ْج ُ
ت بِ َّ
َحتَّى َش َّق َذلِ َ
ك َع َل ْي ِه ْم َض ْع ًفا َو َع َج ًفاَ ،حتَّى َق ِد ْمنَا َم َّك َة َن ْلت َِم ُس
اءَ ،ف َم ِمنَّا ْام َر َأ ٌة َّإل َو َقدْ ُع ِر َض َع َل ْي َها َر ُس ُ
ول اللَِّ َص َّل
ُّ
الر َض َع َ
ِ
اللَُّ َل ْي ِه َو َس َّل َم َفت َْأ َبا ُه ،إ َذا ِق َ
يمَ ،و َذلِ َ
ك َأنَّا إن ََّم ُكنَّا
يل َلا إ َّن ُه َيت ٌ
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وف ِمن َأ ِب الصبِيَ ،ف ُكنَّا َن ُق ُ ِ
يم! َو َما َع َسى َأ ْن
ن َْر ُجو ا َْل ْع ُر َ ْ
ولَ :يت ٌ
َّ ِّ
ت َْصن ََع ُأ ُّم ُه َو َجدُّ ُه! َف ُكنَّا َنك َْر ُه ُه لِ َذلِ َ
ت
ت ْام َر َأ ٌة َق ِد َم ْ
كَ ،ف َم َب ِق َي ْ
ِ
ِ
ت
ج ْعنَا ِالنْطِ َل َق ُق ْل ُ
َمعي َّإل َأ َخ َذ ْت َرضي ًعا َغ ْ ِييَ ،ف َل َّم َأ ْ َ
ي صو ِ
ِ
ِ ِ
آخ ْذ
احبِي َو َل ْ ُ
ل َصاحبِيَ :و َاللَِّ ِّإن َلَك َْر ُه َأ ْن َأ ْر ِج َع م ْن َب ْ ِ َ َ
ك ا ْليتِي ِم َف َل ُخ َذ َّنهَ ،ق َالَ :ل ع َلي ِ
ِ
ِ
ك
ُ
َ ْ
َرضي ًعاَ ،و َاللَِّ َلَ ْذ َه َب َّن َإل َذل َ َ
ِ
ت
ت َ :ف َذ َه ْب ُ
ي َع َل َلنَا فِ ِيه َب َر َك ًةَ .قا َل ْ
َأ ْن َت ْف َعلَ ،ع َسى اللَُّ َأ ْن َ ْ
ِ
ت:
ح َلنِي َع َل َأ ْخ ِذ ِه َّإل َأ ِّن َل ْ َأ ِجدْ َغ ْ َي ُهَ .قا َل ْ
إ َل ْيه َف َأ َخ ْذ ُت ُهَ ،و َما َ َ
ت بِ ِه َإل َر ْح ِلَ ،ف َل َّم َو َض ْع ُت ُه ِف ِح ْج ِري َأ َق ْب َل
َف َل َّم َأ َخ ْذ ُت ُهَ ،ر َج ْع ُ
ِ
يَ ،و َ ِ
اء ِم ْن َل َب ٍنَ ،ف َ ِ
ش َب
ش َب َحتَّى َر ِو َ
َع َل ْيه َثدْ َي َ
اي بِ َم َش َ
يُ ،ث َّم ن ََاماَ ،و َما ُكنَّا َننَا ُم َم َع ُه َق ْب َل َذلِ َ
ك،
َم َع ُه َأ ُخو ُه َحتَّى َر ِو َ
ِ
َو َقا َم ز َْو ِجي َإل َش ِ
ارفِنَا تِ ْل َ
ب ِمن َْها َما
كَ ،فإِ َذا َّإنَا َلاف ٌلَ ،ف َح َل َ
ش َبَ ،و َ ِ
َ ِ
ت َم َع ُه َحتَّى ا ْنت ََه ْينَا ِر ًّيا َو ِش َب ًعاَ ،فبِ ْتنَا بِخَ ْ ِي َل ْي َل ٍة.
ش ْب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
تَ :ي ُق ُ
يم ُة،
َقا َل ْ
ول َصاحبِي ح َ
ني َأ ْص َب ْحنَاَ :ت َع َّلمي َو َاللَِّ َيا َحل َ
تَ :و َاللَِّ ِّإن َلَ ْر ُجو
تَ :ف ُق ْل ُ
َل َقدْ َأ َخ ْذ ُت ن ََس َم ًة ُم َب َار َك ًةَ ،قا َل ْ
(أنَا) َأت ِ
ت َ
َذلِ َ
ح ْل ُت ُه َع َل ْي َها
تُ :ث َّم َخ َر ْجنَا َو َركِ ْب ُ
كَ .قا َل ْ
َانَ ،و َ َ
ْب ما ي ْق ِدر ع َليها َ ِ
ح ِر ِه ْم،
معى ،فو اهلل َل َق َط َع ْ
ش ٌء م ْن ُ ُ
ت بِ َّ
الرك ِ َ َ ُ َ ْ َ ْ
إن صو ِ
احبِي لِ َي ُق ْل َن يلَ :يا بنة َأ ِب ُذؤَ ْي ٍ
ي َ
ك! ْار َب ِعي
َحتَّى َّ َ َ
بَ ،و ْ َ
ت َع َل ْي َها؟ َف َأ ُق ُ
ت َه ِذ ِه َأتَان َ
ول
ْت َخ َر ْج ُ
َك ا َّلتِي ُكن ُ
َع َل ْينَاَ ،أ َل ْي َس ْ
48

محمد سعيد خضر

عنوان النبي

ت:
إن َلا َل َش ْأنًاَ .قا َل ْ
َُل َّنَ :ب َل َو َاللََِّّ ،إنَا َ ِل َي ِه َيَ ،ف َي ُق ْل َنَ :و َاللَِّ َّ
ُث َّم َق ِد ْمنَا َمن ِ
َاز َلنَا ِم ْن بِ َل ِد َبنِي َس ْع ٍد َو َما َأ ْع َل ُم َأ ْر ًضا ِم ْن َأ ْر ِ
ض
ِ
ِ
ني َق ِد ْمنَا بِ ِه َم َعنَا
اللَِّ َأ ْجدَ َب ِمن َْهاَ ،فكَان ْ
وح َع َ َّل ح َ
َت َغنَمي ت َُر ُ
ِ
ان َق ْط َر َة َل َب ٍن،
ب إن َْس ٌ
ي ُل ُ
ش َبا ًعا ُل َّبنًاَ ،فن َْح ُل ُ
َش ُبَ ،و َما َ ْ
ب َون ْ َ
َان َْ ِ
ِ ِ
ون
ون ِم ْن َق ْو ِمنَا َي ُقو ُل َ
اض َ
ضعٍَ ،حتَّى ك َ
ال ُ
َو َل َيدُ َها ف َ ْ
اعي بِن ِ
ث يسح ر ِ
لِ ُر ْع َي ِ ِ
ْت َأ ِب ُذؤَ ْي ٍ
ب،
اس ُحوا َح ْي ُ َ ْ َ ُ َ
ان ْمَ :و ْي َلك ُْم ْ َ
ِ
وح َغن َِمي
وح َأ ْغن َُام ُه ْم ِج َيا ًعا َما َتبِ ُّض بِ َق ْط َرة َل َب ٍنَ ،وت َُر ُ
ت ُ
َف َ ُ
ف ِم ْن اللَِّ ال ِّز َيا َد َة َو َْ
ت
ال ْ َي َحتَّى َم َض ْ
ِش َبا ًعا ُل َّبنًاَ .ف َل ْم َنز َْل َن َت َع َّر ُ
سنَتَاه و َفص ْل ُته ،وك َ ِ
ب َش َبا ًبا َل َي ِش ُّب ُه ا ْل ِغ ْل َم ُنَ ،ف َل ْم َي ْب ُلغْ
َان َيش ُّ
َ ُ َ َ ُ َ
تَ :ف َق ِد ْمنَا بِ ِه َع َل ُأ ِّم ِه َون َْح ُن
َان ُغ َل ًما َج ْف ًرا َ .قا َل ْ
َسنَ َت ْي ِه َحتَّى ك َ
َ
ش ٍء َع َل ُمكْثِ ِه فِينَاَ ،ل ِا ُكنَّا ن ََرى ِم ْن َب َركَتِ ِهَ .ف َك َّل ْمنَا ُأ َّم ُه
أ ْح َر ُص َ ْ
ْت ُبن ََّي ِعن ِْدي َحتَّى َي ْغ ُل َظَ ،فإِ ِّن َأ ْخ َشى َع َل ْي ِه
ت َلاَ :ل ْو ت ََرك ُ
َو ُق ْل ُ
تَ :ف َل ْم َنز َْل ِ َبا َحتَّى َر َّد ْت ُه َم َعنَا» (. )1
َو َب َأ َم َّك َةَ ،قا َل ْ
ٍ
بطريقة
ما كان لنا أن نجد حكاية رسول اهلل مع مرضعته
ٍ
ٍ
ٍ
ماتعة كتلك التي قصتها سيدتنا حليمة بنفسها،
مانعة
جامعة
مؤثرا تصدر
ألهنا كانت طر ًفا رئيس ًيا يف احلدث،
وعنرصا ً
ً

((( السرية النبوية البن هشام ( 162 / 1ــ ) 164

49

عنوان النبي

محمد سعيد خضر

عنه األفعال فيتحرك به املشهد لألمام...وشهادهتا تلك
عادلة عاقلة ،ملطابقتها حال رسول اهلل مع العاملني ،فلم
جتامله بكلمة ،بل قالت احلق الذي رأته وعايشته لعامني
دونام انقطاع .
والظاهر من شهادهتا ،برك ٌة أظلتها هي وأرسهتا ...بركة
غري معهودة من قبل يف بني سعد وال حتى يف أم القرى ،وال
يف مكان أو زمان قبله...برك ٌة غمرت اإلنسان واحليوان
واملناخ...
بركة غريت ترتيب قبيلتها من قبيلة نائية ال تُعرف إال يف
حدود املكان ،إىل قبيلة يعرفها كل مسلم عرب األزمان .
رس خفي ...
غري أن األمر فيه ٌ

رس جعل الربكة تتقافز إىل كل ما حوهلا بانسيابية عجيبة.
ٌ
َ
ِ
َّ
﴿و َما أ ْر َس ْلن َ
ح ًة
هذا الرس أعلنه اخلالق عز وجل بقوله َ
َاك إل َر ْ َ
ِ ِ
رس األرسار .
ل ْل َعا َل َ
ني ﴾ الرمحة هي ُّ
واآلن يمكننا أن نستمع لشهادة السيدة حليمة بآذان
واعية ،ونراها بمنظور جديد...منظور الرمحة  .بل يمكننا أن
نحدثها بلسان احلال ...
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ِ
حليمة...كنت يف هذه السنة اجلدباء أشد نساء بني
ـ يا
ِ
وكنت حتتاجني
سعد ـ بل نساء العاملني ـ حاجة ليد العون...
ِ
يأخذك من قحطك إىل غناه أكثر من حاجة أي
إىل رضيع
رضيع إليك...واحلقيقة أنك مل تكوين مؤهلة إلرضاع ولدك
ٍ
صغري آخر يشاركه يف ال يشء...
عبد اهلل فضال عن إرضاع
ِ
محارتك تعاين هزاال شديدا هنايته النُّفوق ،وناقتك لعجفها
فقدت أبسط ما ينتجه النوق...وعبد اهلل يرصخ ً
وهنارا
ليل
ً
لفرط ما فيه من جماعة...
كل ِ
ويف ٍّ
أنت عاجز ٌة عن دفع سوء أو جلب مناعة...
ِ
تصبك رمح ٌة يا حليمة فالعائلة إىل هالك حتمي وال
إن مل
ُيستثنى منها أحد ،بل و ُيضاف إليها احليوان....
ِ
أقنعك يا حليمة أن أحدً ا سيقبلك مرضعة لولده
من
ِ
وأنت عىل هذه احلالة البالية ؟! ...ال يشء سوى أهنا حماولة

ٍ
بائس يصنع لنفسه ً
كخيار أخري..
أمل مزي ًفا
ِ
وصلت أم القرى ما كان ينبغي أن تفعيل فعلتهن...
وملا

ٍ
طفل ال يشبه األطفال يف مجاله
كيف احتمل قلبك مفارقة
وهدوئه ونظرته وابتسامته ؟!...أمل تلحظي اختالفه عن نكد
51

عنوان النبي

محمد سعيد خضر

األطفال ورصاخهم وجلبتهم ؟!...أمل تستشعري هالة احلنان
واألمان والعمران املحيطة به حلظة ؟!
ِ
أخطأت التقدير يا أم عبد اهلل...وربام هو تأثري جوع
لقد

الصغري ،وعناء الزوج ،وهزال احلامر ،وعجف الناقة...حالة
من االرتباك الفكري والعاطفي منبعها الشقاء املمتد إىل غري
هناية...

وللعلم يا حليمة ...مل يكن ذلك اليتيم يف حاجة من
األساس إىل مرضعة من بني سعد هتتم ألمره كام حيتاج
األطفال...لو كان حمتاجا لرعاية أحد ألبقى اهلل له أباه حتى
يشبع منه رعاية وحنانا ،وألبقاه يف حجر أ ِّمه ال ينقصه يشء
من فصاحة أو فتوة ...

وهل الذي أعىل ذكره عىل لسان األنبياء وهو يف عامل
َّ
مجل َخلقه ُ
جنني غري قادر
وخلقه وهو يف بطن أ ِّمه
ٌ
الذر ،و َّ
عىل إكامل فصاحته وفتوته بني أحضان أ ِّمه وجده ؟؟ واهلل
ِ
آوى﴾ [ سورة
إنه
وفتي قبل أن يولد﴿ َأ َل ْ َيِدْ َك َيت ًيم َف َ
ٌ
لفصيح ُّ
الضحى ... ] 6 :
ٍ
ٍ
هزيلة تسكن بادية جدباء...
بمرضعة
ال حاجة له أبدً ا
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لكنها رمحة أرادها اهلل لك ،وكرامة لطفل تتحسن به أحوال
اخللق .

من حسن حظك يا حليمة أن كلهن رفضنه مثلك،
ولنفس السبب (..يتيم !..وما عسى أن تصنع أمه وجده )...
ذكر يف العاملني ،وما أظ َّلتك بركة
لو قبلته إحداهن ملا كان لك ٌ
باطنها رمحة أبدا...لكنه رفض أن يتعلق به قلب من قلوهبن،
فرفضنه لرفضه هلن...حاشاه أن ترفضه مرضعة .
ِ
فكنت
ثمأغلقاهللقلوبمجيعاألطفالجتاهكوفتحهاهلن،
ِ
وسدِّ دت أمامك كل أبواب مكة،
وحدك بال رضي ٍع وبال أجرةُ ،
ِ
وأصبحت بني خيارين ال ثالث هلام...
غري باب اليتيم الكريم،
إما أن تعودي إىل ديار بني سعد خالية من رضيع ثري ،ويف
ذلك عار باملرضعة وسمعتها...وإما أن ترجعي إىل أم اليتيم
فتأخذينه جتنبا لذلك العار ،لكنه خيار مرير ،يستلزم رعاية
رضيع حلولني كاملني دونام توقف وبال مقابل...إ ًذا فكال
اخليارين صعب وشاق .
أتدرين ...لقد تعلق قلبك بولد بني هاشم ،وج ِ
ذبت إليه
ُ
جذبة خفية عنيفة...جذبة ظاهرها ما جال بذهنك ونطقه
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ت لِص ِ
ِ ِ
احبِيَ :و َاللَِّ
ج ْعنَا النْط َل َق ُق ْل ُ َ
لسانكَ « ، ...ف َل َّم َأ ْ َ
ي صو ِ
ِ
آخ ْذ َر ِضي ًعاَ ،و َاللَِّ
احبِي َو َل ْ ُ
ِّإن َلَك َْر ُه َأ ْن َأ ْر ِج َع م ْن َب ْ ِ َ َ
ك ا ْليتِي ِم َف َل ُخ َذ َّنهَ ،ق َالَ :ل ع َلي ِ
ِ
ك َأ ْن َت ْف َع ِل،
ُ
َ ْ
َلَ ْذ َه َب َّن َإل َذل َ َ
ت إ َل ْي ِه َف َأ َخ ْذ ُت ُه،
ت َ :ف َذ َه ْب ُ
ي َع َل َلنَا فِ ِيه َب َر َك ًةَ .قا َل ْ
َع َسى اللَُّ َأ ْن َ ْ
ح َلنِي َع َل َأ ْخ ِذ ِه َّإل َأ ِّن َل ْ َأ ِجدْ َغ ْ َي ُه...» .قد نفعل شيئا
َو َما َ َ
وتظهر لنا فيه ع َّلة مقنعة ،واألمر قد حصل لع َّلة أخرى ختفى
عنا أنفسنا...

وهذا ما حدث معك بالتحديد ،ما أخذتيه إال جلذبة رست
ِ
بداخلك ،ما أخذتيه إال لذاته ،ال لدفع عار أو جللب مصلحة ...
ِ
فكرت حلظة
ولو كان األمر بالعقل والظاهر مثل الباطن ملا
هبم
يف أخذه ،وكانت العودة بأقل اخلسائر أفضل من العودة ٍّ
جديد...

لو كان احلكم حكم العقل فام حاجتك لرضيع ُيزيد
بائسا ،وليس
اجلوعى جائ ًعا ،والضعفاء ضعي ًفا ،والبؤساء ً
أب ُيساهم يف حتسني حالتكم وحالته ،وبدال من صغري
له ٌ
يتلوى ويرصخ ليال من شدة اجلوع ،سيصبح الليل مع ذلك
ضجيجا وأر ًقا ،ليس ذلك فحسب ،األدهى أن
اليتيم أكثر
ً
الرضيع لبني هاشم أسياد مكة ،ولو حدث له مكروه من أي
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نظرا حلالتك ـ
جراء اجلوع والعطش ـ وهو حمتمل جدً ا ً
درجة ّ
فلن ُيلصك منهم أحد .

لو كان احلكم حكم العقل لكان اهلرب من ذلك الصغري
اهلاشمي غنيمة يف ذاهتا ..لكن احلكم حكم القلب...واألمر
فك الكرب ِ
الرب...واهلدف ّ
عنك يا ابنة ذؤيب .
أمر َّ
ِ
ِ
اخت ِ
ومحلت الرمحة
واستجبت للنِّداء،
ت الختياره،
وملا ُ

املهداة ...حتول كل يشء حولك..
ِ
ِ
حليمة...فأضحيت السيدة حليمة...
أوال...كنت
ِ
ِ
فأصبحت أ َمارة لبني سعد...
كنت امرأة من بني سعد،
ِ
ِ
فرصت يف
كنت جمرد إنسان ُيولد ويموت دون خلود ذكر،
كل ٍ
أذن صوت ،ويف كل عقل فكرة ،ويف كل قلب قطعة...
ِ
كنت مرضعة صورية ال تُرضع ،فتحولت إىل أشهر مرضعة
يف التاريخ...مرضعة أعظم من خلق اهلل...أليست هذه
رمحة ؟؟..
ِ
ثانيا...ولدك عبد اهلل...كان جمرد جائ ٍع ال يشبع،
ٍ
ٍ
مسكني
وعاجز ال ينفع...
وبائس ال يقنع،
وصارخٍ ال خينع،
ٌ
وشقي يف فزعة
وأسري يف مجلة السجناء،
يف زمحة الفقراء،
ٌ
ٌ
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التعساء...ثم فجأة وجد نفسه كأفضل ما يتمنى املرء ،بل
أفضل مما يتمنى ،فقد كانت غايته جرعة ٍ
لبن تروي جفافه
السقيا التي وصلته نابعة من
ال هيم مصدرها ،مل يكن حيلم أن ُ
حضور سيد الكونني والثقلني ،مل يكن حيلم أن يشاركه يف أ ِّمه
ـ التي ال ُيشارك يف مثلها ـ رسول اهلل ﷺ ويكون ً
أخا له من
الرضاعة ،مل يكن حيلم أن ُيداعبه النوم اهلانئ بعد شبع فينام
عىل إثرها األهل ،مل يكن حيلم بطفولة يالعبه فيها سيد ولد
آدم كل يوم وليلة...مل يكن حيلم أن يقرتن اسمه برسول اهلل
كلام ُذكر إخوانه من الرضاعة...أليست هذه رمحة ؟؟
ِ
ٍ
رجل تتآكل أرسته
ثالثا...زوجك احلارث...حتول من
ٍ
رجل تزدهر عائلته كل حلظة ...حتول
وتض ُعف كل ساعة ،إىل
ٍ
متأر ٍق ،إىل حاملٍ متألق...حتول من ٍ
أب ُيب أوالده
من
ساهر ِّ
من النسب ،إىل ٍ
أب يترشف بولده من الرضاعة...حتول
من زوج يؤسفه حال زوجته ،إىل زوج يفتخر بمكانتها أمد
ٍ
مربوك
الدَّ هر...حتول من مغلوب يرجو الربكة من اليتيم ،إىل
خيشى ذهاب الكريم...أليست هذه رمحة ؟؟
رابعا...دوا ُّب ِك...ناقتك العجفاء انتفض فيها اللبن
ِ
الغريب...أتانك اهلزالء ثار فيها النشاط املهيب ...وغنمك
56

محمد سعيد خضر

عنوان النبي

الس َمن واحلليب ...أليست هذه رمحة ؟؟
اجلدباء غاض فيها ِّ
ورمحات أخرى ِ
أنت هبا أدري منَّا يا ُأ َّم رسول اهلل ﷺ،
ٌ
ِ
ِ
وزوجك أن يبقى احلبيب يف حوزتكام
تصين أنت
جعلتك ِّ
بعد انتهاء احلولني بأي صورة ،وقد نجحتام ،ألن اهلل أراد
ذلك .
يا سيديت...ما مصري املرضعات الالئي ُحرمن منه ؟؟...
ما أسامئُهن ؟؟...
وأسامء أوالدهن من النسب والرضاعة ؟؟..
ماذا فعلن بعطايا اآلباء ؟؟...

وماذا َّ
حل بدواهبم وذواهتم ؟؟...

وهل طلبن من أمهات األطفال استبقاء أوالدهن بعد
احلولني ؟؟....
قط ًعا ال توجد إجابة...
اختارك ِ
ِ
أنت للكرامة والرشف واخللود ال ُه ّن .
فالقدر
يا سعدُ ك يا سيديت بآثار قول اهلل ﴿ َو َما َأ ْر َس ْلن َ
ح ًة
َاك إِ َّل َر ْ َ
ِ ِ
ني ﴾ .
ل ْل َعا َل َ
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هالك وشيك
تضاريس قاسية ،وبيئ ٌة ال ترحم ...صحرا ٌء يف كل مكان،
ٌ
وجفاف عنوان األوطان..
ٌ

املياه عزيز ٌة جدً ا ونادر ٌة خارج حدود القبيلة ...فالسفر
خماطرة كبرية ،وكم ممن هلكوا يف الطريق لفقد املاء ،فيموت
ٍ
ٌ
زوجات عىل سهوة من الدهر،
بعذاب أليم ،وتُر َّمل
رجال
ٌ

و ُييتَّم أطفال انتظروا قدوم عائلهم باهلدايا أو قدومه كأعظم
هدية...

مل يمت يف معركة قاتل فيها برشف ،مل يمت برضبة
اخترصت آالم احتضاره مجلة يف دقائق ،مل يمت غر ًقا أو شن ًقا
ٍ
جيف
برسعة غايتها الرمحة باملرصوع...بل مات
ببطء مفزعُّ ،
مهته كلام
حلظة بعد حلظة ،وتتآكل قوته شي ًئا فشيئا ،وتض ُعف َّ
ٍ
برساب حسبه ال َّظمأن ماء ،ثم يتمنى املوت فال جيده
جتدَّ دت
خملصا من العذاب ،ويظل يتمنَّع عليه أليام حتى
هيرول إليه ً
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يقيض اهلل أمرا كان مفعوال .

معاناة ال يمكن ختيلها إال بتجربتها والعيش يف أغوارها...

معاناة تفقد احلكامء حكمتهم ،وتنزع الصابرين صربهم،

وختلع املتفائلني تفاؤهلم ،وتسلب الشجعان شجاعتهم .

معاناة عايشها أصحاب رسول اهلل ﷺ عدة مرات ،وكل

من عاش يف هذه احلقبة الزمنية اجلافة عايشها رحلة بعد رحلة...
وقد وردت أحاديث كثرية بروايات غزيرة ملواقف خمتلفة

مرات أرشف فيها
نبع فيها املاء من بني أصابعه الرشيفةَّ ...
ً
عطشا أو جو ًعا ،يف أزمنة وأمكنة
الصحابة عىل املوت
متفرقة...وألهنا مجي ًعا تُنتج داللة واحدة ،فقد اخرتنا أحدها

للتعبري عن الكل تفاد ًيا للتكرار .

ِ
َّاس َيو َم ُ
احلدَ ْيبِ َي ِة
عن جابر ريض اللّ عنه قال َ « :عط َش الن ُ
ِ
َّاس ن َْح َو ُه،
َّبي ﷺ ْ َ
بي َيدَ ْيه ِرك َْو ٌة َفت ََو َّض َأَ ،ف َج ِه َش الن ُ
والن ُّ
ِ
اء َنت ََو َّض ُأ َ
َف َ
َش ُب َّإل ما
قال :ما َلك ُْم؟ قالواَ :
ليس عنْدَ نَا َم ٌ
ول ن ْ َ
ِ
بي َيدَ ْي َ
أصابِ ِع ِه
ور ْ َ
َْ
بي َ
اء َي ُث ُ
كَ ،ف َو َض َع َيدَ ُه يف ِّ
الرك َْوةَ ،ف َج َع َل ا َمل ُ
ك ََأم َث ِ
ال ال ُع ُي ِ
ونَ ،ف َ ِ
لت :ك َْم ُكنْت ُْم؟ َ
قال :لو
ش ْبنَا وت ََو َّض ْأنَاُ .ق ُ
ْ
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ٍ
ِ
ش َة ِم َئ ًة.)1( » .
ُكنَّا م َئ َة أ ْلف َل َك َفانَاُ ،كنَّا َخ َْس َع ْ َ

مل تكن احلديبة هد ًفا لرسول اهلل ﷺ وأصحابه ،ومل تكن
يف حسباهنم حم َّطة يتوقفون عندها قبل دخول مكة ،إنام أراد
النبي السري علنًا إىل مكة بسالح املسافر دون سالح املحارب
وهدْ ٍي قدره سبعون
الغازي ،صحبة ألف ومخسامئة رجلَ ،
بعريا ،وقد أحرم بالعمرة هو وأصحابه...
ً
ويف ذلك إشارة واضحة إىل سلم َّيته ،وأنه ما أراد إال
حيا عن املسلمني املشتاقني
زيارة البيت احلرام
معتمرا ،وترو ً
ً
إىل مكة وحرمها الرشيف...حتقي ًقا للرؤيا التي ُأرهيا عليه
الصالة والسالم .

الرسمي أليام ،حتى وصل
مىض رسول اهلل ﷺ يف طريقه َّ
منطقة تسمى عسفان ،وهي عىل مسافة يومني فقط من مكة
املكرمة ،فاشتاقت النفوس ،وانتعشت األرواح ،وخفقت
القلوب أضعاف ما خرجت به من املدينة ،ثم هي يف زيادة
منتظمة مع كل خطوة تقرهبم نحو بيت اهلل احلرام...
((( حصيح البخاري ( ) 3576
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لكن ً
قريشا ُيزعجها ما ُيسعد رسول اهلل وصحبه ،و ُينكِّد
تفريج هلم ،فارتدى حماربوها جلود النمور،
عليها ما فيه
ٌ
وخرجوا من ثكناهتم عاهدين عىل أال يدخل رسول اهلل
وأصحابه مكة أبدً ا ...دوهنا املوت .
رغم علمهم بالكيفية والنية التي جاء هبا املسلمون من
مدينتهم ،رغم علمهم بأن الكعبة ال ُيمنع زائرها وضيفها ـ
إن كان ضي ًفا ـ  ،فام باهلم وأغلب املعتمرين أصحاب الدار،
وقائدهم ولد أكثر بيت يف تاريخ مكة خدمة للكعبة واحلجيج
من رفادة وسقاية وحجابة...

عمرا فهشم اخلبز والكعك
ولد هاشم ،الذي كان
ً
للحجيج من الشام ليصنع هلم الثريد فاستحق أن يسمى
هاشم...
ً
ولد عبد املطلب ،الذي نحر عند الكعبة مائة من اإلبل
فلم يمنع عنها إنسان أو طري أو سبع...
وهو حممد بن عبد اهلل ،الذي وضع بيديه الرشيفتني
احلجر األسود يف مكانه من الكعبة بعد إعادة بنائها ...ثم بعد
ذلك ُيمنع من دخول مكة !!...
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أحيبسه عنها فتية ال أصل هلم ؟! ...أحيرمه منها أشباه
رجال مل يعرفوا عن مكانة احلرم إال منه وآبائه وأجداده ؟!
يريدون احلرب...ورسول اهلل يريد احلرم .

َّقرر أال يستجيب لندائهم التصادمي...فاستشار أصحابه
فيمن يسلك هبم طري ًقا غري التي تعرفها قريش رغبة يف
تفادهيم ،وحقنًا للدماء التي تعمق النزاع بني مكة واملدينة،
عىل أن األمر ال حيتمل ،عىل األقل يف هذه املرحلة التي تستلزم
السلم ملصلحة العمرة ..
بالفعل سلك هبم ٌ
رجل طري ًقا وعرة غري مع َّبدة تستنزف
اجلهد واملاء لتجاوزها...ثم بعد مشقة عنيفة جتاوزوها إىل
أرض سهلة منبسطة واسعة...ثم مضوا يف طريقهم قرب
احلديبة حتى وصلوها ،وقد أرهقهم التعب  ،وأعياهم
العطش بعدما نفذت كل مياههم .
ما احلل إذا ؟؟

إذا أرادوا العودة إىل املدينة فلن يصل إليها منهم أحد،
برشي عىل حتمل
كثريا جدً ا فوق قدرة
ّ
وقد ب ُعدت املسافة ً
العطش حتى العودة إىل الوطن ،أو حتى ألقرب بئر يف
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الطريق حتتفظ باملاء...وإذا أرادوا الوصول إىل مكة وأهلها
عىل هذه احلالة الفاحشة املرتبصة ،فستكون فتنة كبرية وفساد
عظيم .

ألف ومخسامئة رجل خرجوا من وطنهم ليشء فوجدوا
أنفسهم يف يشء آخر...خرجوا يف منحة فأضحت حمنة...
خرجوا يف فسحة فأضحت مهلكة ...خرجوا يف رغد
غدرا...خرجوا يف شفاه تبتسم فأضحت تتشقق
فأضحت ً
ً
عطشا...خرجوا يف مالبس اإلحرام فأضحت وكأهنا
الكفن ...
ٌ
منشغل برتتيب عقد صلح بينه وبني قريش،
ورسول اهلل
فلم يكن يعلم بأمر املاء الذي نفذ ،والعطش الشديد الذي
َّ
حل بأصحابه...ثم أراد أن يتوضأ ،فبدأ بإفراغ املاء من
ركوته ـ وكان معه ماء ـ فلام رأى العطشى املاء هرعوا إليه
دفعة واحدة ،فاستغرب صنيعهم ،وسأهلم « ما لكم ؟؟ »
...فأخربوه بأن املاء قد نفذ ،وأن العطش قد أصاب القوم
مجي ًعا...
وهنا تظهر بركة رسول اهلل ﷺ ...وكأنه ُأخرب بأمر عادي
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حيدث كل يوم ،وكأنه مل ُين َّبأ بام يثري اخلوف عىل أصحاب
أوشكوا مجيعهم عىل املوت ،وكأنه يضغط عىل مكبس حييل
الكارثة إىل احتفالية خالدة ....
كل ما يف األمر أنه وضع يده الرشيفة يف إنائه اجللدي،
ففار املاء من بني أصابعه الرشيفة كأهنا عيون ُح ِّررت...
دوابم وهدهيم،
فرشب الناس مجي ًعا حتى شبعوا ،وسقوا َّ
منحة عظيمةٍ
ٍ
ِ
فورا إىل
ومألوا قرهبم  ...وانتهت املحنة ً
ٍ
ومعجزة عامرة...كأنه مل يفعل شيئا ،وقد فعل كل يشء !!.

ألف ومخسامئة شاهد بأمهات أعينهم...وليس من رأى
كمن سمع .
ألف ومخسامئة ظمئان ارتووا...وليس من رشب كمن
خت َّيل ...يقول جابر بن عبد اهلل « لو كنا مائة ألف لكفانا » ...
ﷺ وال يمكن بحال إدراج الواقعة خارج نطاق « الربكة » ..
مهام حاولنا االلتفاف عليها .
فالربكة هي استكثار القليل ،أو بقاؤه عىل قلته واستيعابه
أكثر مما ُجعل له...
لكن الذي حدث فاق أبعاد الربكة التي نعرفها ونألفها ...
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كطعام االثنني الذي يكفي ثالثة ،كام أخربنا حبيبنا ﷺ  ...أما
أن يكفي رشاب رجل ألفا ومخسامئة رجل ودواهبم وهدهيم،
ولو جتاوز العدد إىل مائة ألف لكفى ،فهذه ليست جمرد بركة
معروفة...أن يفور املاء من بني أصابعه فهذه ليست جمرد
معجزة غايتها الداللة عىل بركة مألوفة...
إنام هي برك ٌة معجون ٌة بمكونات خمتلفة ،وبمقادير
قياسية...
برك ٌة ُصنعت إلنسان واحد ،وغري قابلة لالستنساخ ...
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِ َّل
برك ٌة مبطنة بيشء تستدعيه رسالته َ
ر ِ ِ
ني ﴾ .
ح ًة ل ْل َعا َل َ
َ َْ
وكل أمر غشيته الرمحة حولته من املألوف إىل غاية
الكامل ...

حولته من املادية إىل الروحانية...حولته من املنكوب إىل
املرغوب...حولته من املعدود إىل الال هنائي...
حولته منه إىل األعظم واألكرب واألشمل .

ويمكن مالحظة بروز الرمحة فيهم يف اآليت...

عوضا عن نبع املاء من
أوال...كانت هناك خيارات كثرية ً
بني أصابعه الرشيفة...
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مثال أن يدعو اهلل فتمطر السامء ،وقد حدث ذلك مرات...
أو يدعو اهلل فينسيهم العطش ويبعد عنهم آثاره املهلكة،
غيت دعواته أحوال ُأناس من عطش الكفر إىل
وكثريا ما َّ
ً
ِر ِّي اإليامن ،وهو أصعب ...أو يرضب بقدمه األرض فتخرج
املاء فرحة جتري يف كل مكان ،كام حدث حتت قدم الرضيع
سيدنا إسامعيل عليه السالم ،ومعلوم أن مقام رسول اهلل
أعىل من مجيع األنبياء ،فتكون حاجته أيرس ورضبته أوفر...
أو ينتفض املاء من حتت قدم راحلته ،كام وقع جلده عبد
خصم لقريش يف
املطلب يف سفره للكاهنة التي يتحاكم إليها
ً
أحقية بئر زمزم ،وقد نفذ ماؤه يف الطريق واستعدَّ للهالك هو
قبورا
ومن معه من بني هاشم ،حتى أهنم حفروا ألنفسهم ً
السباع واجلوارح بعد هالكهم ،ثم ركب راحلته
حتميهم من ِّ
ـ للمرة األخرية ـ ً
أمل يف العثور عىل ما خيلصهم من املوت
البطيء ،وفجأة فار املاء حتت قدم راحلته فنجا هو ومن معه..
خيارات عديدة تُوضع أمامه ﷺ ،فاختار أكثرها رمحة...
اختار أن يرشبوا ما ًء ال مثيل له عىل ظهر األرض ،طعمه أحىل،
ِ
ور ُّيه أعىل ،وأثره أجىل...اختار أن يتذوقوا ُعصارة رمحته التي
تكريم هلم ومكافئ ًة عىل إخالصهم  ،فقد
تنبع من بني أصابعه
ً
بايعوه قبل قدومهم احلديبة حتت الشجرة عىل النرصة ،فريض
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ِِ
ِ
ني
ض اللَُّ َع ِن ا ُْل ْؤمن َ
اهلل عنهم وسميت ببيعة الرضوان « َّل َقدْ َر َ
الش َج َر ِة َف َعلِ َم َما ِف ُق ُل ِ
إِ ْذ ُي َبايِ ُعون َ
ت َّ
السكِينَ َة
َك َ ْت َ
وبِ ْم َف َأنز ََل َّ
اب ْم َفت ًْحا َق ِري ًبا » ( ،)1وما ٌء ينبع من بني أصابعه ال
َع َل ْي ِه ْم َو َأ َث َ ُ
ُيقارن به ماء خرج من احلجارة الصامء ،أو آبار ينتن فيها املاء،
أو سحب تتكثف يف كبد السامء...ما ٌء لن ُيسقوا مثله يف الدنيا
أبدً ا.

ثان ًيا....مل تكن جمرد معجزة تنتهي آثارها بنهاية األزمة،
أو بتغري الزمان واملكان...إنام هي معجزة تبدأ نتائجها،وتعظم
فوائدها ،ومتتد توابعها طول العمر ،بل ربام متتد إىل احلياة
اآلخرة ...

إن الذين ُسقوا ما ًء منبعه يد رسول اهلل ﷺ ،هم أوىل
الناس ً
عقل برشبة هنيئة مريئة من حوضه الرشيف وبيده
الرشيفة...وكيف ُيمنع من رشب من يديه يف الدنيا عن
الرشب من ذات اليد يوم اجلد ؟؟ ...يوم العطش األكرب،
والشمس القريبة ،والصمت املحكم...
ربام هي البرشى بالقادم األسعد ،بام هو بعد احلوض...

((( سورة الفتح ( ) 18
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أو متس النار جسدً ا تغذى من يد رسول اهلل ؟؟  ...أو ترفض
اجلنة جسدً ا بعضه نبع رسول اهلل ؟؟ ...ال نعرف عن قدر
رسول اهلل عند ربه شي ًئا كهذا ...إذا فمن نعمة اهلل عىل األلف
ومخسامئة صحايب أن نبع املاء من بني أصابعه الرشيفة ،حتى
ينتفعوا برمحته ﷺ يف الدنيا واآلخرة ،ولو ُوجد املاء بكيفية
غري التي حدثت ملا كانت هلم أفضلية بسببها يف اآلخرة .
ثالثا....ال مصري سوى اهلالك املذلّ جليش فقد املاء وفقد
أسباب وجوده ،ال نتائج رائعة ملقدمات ضائعة ،ال خيارات
متاحة أللف ومخسامئة ظمئان غري التلفظ بالشهادتني والصرب
عىل العذاب البطيء ،فام باليد حيلة...

غري أهنا ميتة ال تليق بمحاربني نبالء يف مواطن البأس،
ٌ
فرسان ختشاهم دروع األعداء قبل أصحاهبا ،وختافهم
اخليول قبل ركَّاهبا ،وهتاهبم السيوف قبل حامليها ،وحترتمهم
أرض املعركة قبل احلرب وتنحني هلم بعدها...أهيلكون وهم
ُع َّز ٌل بمالبس اإلحرام ؟! ...أيفقدون كرامتهم وهم ضيوف
الرمحن ؟! ...
ربام يؤدي ذلك إىل ترسب اجلزع يف قلوب بعضهم،
أرسه يف
وعدم تقبل األمر بمجمله ،ربام تلفظ أحدهم بيأسه أو َّ
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نفسه ،وربام أدى هالكهم إىل تصدع الثقة بني املسلمني الذين
مل يذهبوا إىل العمرة وبني اخلالق وخليفته يف أرضه رسول اهلل
ﷺ...ربام قال أحدهم « كيف هلكوا وفيهم رسول اهلل ؟! ..

حالة من الفوىض سترضب اجلميع...هيلك فيها من أراد
ُّ
ويشك فيها من بقي من املسلمني يف املدينة ،ويرتاجع
العمرة،
معها من أوشك عىل اإلسالم ،ومن ثم يستبرش هبا مرشكو
مكة ،وحيتفل هبا هيود املدينة  ،ذلك لقرب هالك اإلسالم
وهالك رسوله العاجز عن دفع العطش عن أصحابه ،فكيف
به ُيدخلهم اجلنة ويدفع عنهم النار كام يزعم ؟!
هم أو عذاب
وألن اهلل أرسله رمحة للعاملني ،ال مصدر ٍّ
﴿ وما كان اهلل ليعذهبم وأنت فيهم﴾ ...فقد كان وجوده بينهم
رمحة عظيمة هبم من عطش مؤدي إىل هالك حتمي...ورمحة
ُبأرس املعتمرين من فاجعة فقد خيارهم...ورمحة بغريهم من
املسلمني من عواقب ٍ
شك يف دينهم ونبيه...ورمحة بالراغبني

يف اإلسالم من كارثة رجوعهم عن رغبتهم...

فيظهر أن نبع املاء من بني أصابعه الرشيفة كان ظاهره
الربكة وغايته الرمحة من كل الوجوه .
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سلمان الفارسي
ذكر اإلمام أمحد قصة غرس النبي للنخل بيديه يف
البستان ،يف حديث طويل عن قصة إسالمه وضمنه هذه
القصة ،أن «سلامن الفاريس شغله الرق حتى فاته مع رسول
اهلل ﷺ بدر وأحد « .....قالُ :ث َّم َق َال ِل َر ُس ُ
ول اللَِّ ﷺ :
احبِي ع َل َث ِ
تص ِ
ِ
الث ِمائ َِة َنخْ َل ٍة
َ
ب َيا َس ْل َم ُن َ .فكَا َت ْب ُ َ
كَات ْ
ِ
ِ
ني
ُأ ْحيِ َيها َل ُه بِا ْل َفق ِري (حفرة الفسيلة التي تغرس فيها ) َوبِ َأ ْر َبع َ
ُأ ِ
وق َّي ًةَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اللَِّ ﷺ ألَ ْص َحابِ ِه َ :أ ِعينُوا َأ َخاك ُْم .
ِ
َف َأ َعان ِ
ني َو ِد َّي ًة ( أي صغار النخل )،
الر ُج ُل بِ َثالث َ
ُون بِالنَّخْ ِلَّ ،
الر ُج ُل بِ َع ْ ٍ
الر ُج ُل بِ ِع ْ ِ
ش،
ش َ
شةََ ،و َّ
ينَ ،و َّ
َو َّ
الر ُج ُل بِخَ ْم َس َع ْ َ
ِ
ِ
ت ِل َث ُ
الث ِمائ َِة
اجت ََم َع ْ
الر ُج ُل بِ َقدْ ِر َما عنْدَ ُهَ ،حتَّى ْ
َي ْعني َّ
َو ِد َّي ٍةَ ،ف َق َال ِل َر ُس ُ
ب َيا َس ْل َم ُن َف َف ِّق ْر َلا ( أي
ول اللَِّ ﷺ  :ا ْذ َه ْ
ُون َأنَا َأ َض ُع َها
احفر هلا موضع غرسها )َ ،فإِ َذا َف َر ْغ َ
ت َف ْأتِنِي َأك ُ
ت ِمن َْها ِج ْئ ُت ُه
يَ ،ف َف َّق ْر ُت َلا َو َأ َعانَنِي َأ ْص َح ِاب َحتَّى إِ َذا َف َر ْغ ُ
بِ َيدَ َّ
َ
ب ُت ُهَ ،فخَ َر َج َر ُس ُ
ول اللَِّ ﷺ َم ِعي إِ َل ْي َها َ :ف َج َع ْلنَا ُن َق ِّر ُب َل ُه
َفأ ْخ َ ْ
ِ
يَ ،و َي َض ُع ُه َر ُس ُ
ول اللَِّ ﷺ بِ َي ِد ِهَ ،ف َوا َّل ِذي َن ْف ُس َس ْل َم َن بِ َي ِد ِه
ا ْل َود َّ
َت ِمنْها و ِدي ٌة و ِ
ت النَّخْ َل َو َب ِق َي َع َ َّل ا َْل ُالَ ،ف ُأ ِ َت
احدَ ةٌَ ،ف َأ َّد ْي ُ
َما َمات ْ َ َ َّ َ
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ِ
ِ
اج ِة ِم ْن َذ َه ٍ
بِ ،م ْن َب ْع ِ
َر ُس ُ
ض
ول اللَِّ ﷺ بِم ْث ِل َب ْي َضة الدَّ َج َ
ِ ِ
ِ
يت َل ُه
َب ؟ َق َال َفدُ ِع ُ
س ا ُْلكَات ُ
ا َْلغَازيَ ،ف َق َال َ :ما َف َع َل ا ْل َفار ُّ
َف َق َال ُ :خ ْذ َه ِذ ِه َف َأ ِّد ِ َبا َما َع َل ْي َ
ت َ :و َأ ْي َن َت َق ُع
ك َيا َس ْل َم ُن َ .ف ُق ْل ُ
َه ِذ ِه َيا َر ُس َ
ول اللَِّ ِمَّا َع َ َّل َ .ق َال ُ :خ ْذ َها َفإِ َّن اللََّ َس ُي َؤ ِّدي ِ َبا
َعن َ
ْت َُل ْم ِمن َْهاَ ،وا َّل ِذي َن ْف ُس َس ْل َم َن بِ َي ِد ِه
ْك َ .ق َال َف َأ َخ ْذ ُ َتا َف َو َزن ُ
َأرب ِعني ُأ ِ
تَ ،ف َش ِهدْ ُت م َع رس ِ
ول
وق َّي ًةَ ،ف َأ ْو َف ْيت ُُه ْم َح َّق ُه ْمَ ،و ُعتِ ْق ُ
َْ َ
َ َ ُ
(. )1
اللَِّ ﷺ َْ
النْدَ َقُ ،ث َّم َل ْ َي ُفتْنِي َم َع ُه َم ْش َهدٌ »
ما الذي فعله سلامن ليلقى من رسول اهلل ﷺ كل هذا
الدعم ؟! ...ما الذي قدمه ل ُيقابل بوابل نفحات وبركات
غايتها شمول الرمحة ؟! ...ثالثامئة ودية يزرعها رسول اهلل
ﷺ بيديه الرشيفتني ،وقطعة ذهب مباركة تتمدد لتكفي
أربعني أوقية ولو طلب السيد اليهودي أكثر لو ّفته ،وقبلهام
اهتاممه الكبري باألمر...كل ذلك ألجل حترير عبد فاريس
الرق ؟!
شغله ّ
الر ُّق هو السبب فام أكثر رقيق العرص ،وقد فاهتم
إن كان ِّ
ٌّ
الرمحة...فكل قد ُرزق رمحة تناسب فعله
هذا الكم اهلائل من
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وحاله...فام حال سلامن ،وماذا فعل لينعم برمحة رسول اهلل
اهلائلة ؟؟ القصة من بدايتها عىل لسانه ــ أفضل ــ حتى نصل
ٍ
إىل فوات ٍ
وأحد عليه وبداية املكاتبة املباركة...
بدر
ِ ِ
ِ
َع ْن َع ْب ِد اللَِّ ْب ِن َع َّب ٍ
س
اس َق َال َ :حدَّ َثني َس ْل َم ُن ا ْل َفار ُّ
ْت َر ُجال َف ِ
ان،
َح ِدي َث ُه ِم ْن فِ ِيه َق َال ُ « :كن ُ
ار ِس ًّيا ِم ْن َأ ْه ِل َأ ْص َب َه َ
ان َق ْر َيتِ ِه ( أي
َان َأ ِب ِد ْه َق َ
ِم ْن َأ ْه ِل َق ْر َي ٍة ِمن َْها ُي َق ُال َلا َج ٌّيَ ،وك َ
ِ
ِ
اي
رئيسها )َ ،و ُكن ُ
ب َخ ْل ِق اللَِّ إِ َل ْيهَ ،ف َل ْم َيز َْل بِه ُح ُّب ُه إِ َّي َ
ْت َأ َح َّ
ِِ
ِ
الز َم الن ِ
ي ُم ِ
ال ِ
َّار ،ك ََم ُ ْت َب ُس َْ
ار َي ُة،
َحتَّى َح َب َسني ِف َب ْيتهَ ،أ ْ
و َأجهدْ ُت ِف ا َْلج ِ
ْت َق َط َن الن ِ
َّار ( أي خادمها)
وس َّي ِة َحتَّى ُكن ُ
َ ْ َ
ُ
ِ
ِ
َت ألَ ِب َض ْي َع ٌة
تك َُها َ ْت ُبو َسا َع ًةَ ،ق َال َوكَان ْ
ا َّلذي ُيوقدُ َها ال َي ْ ُ
ِ
يم ٌةَ ،ق َال َف ُش ِغ َل ِف ُبنْ َي ٍ
ان َل ُه َي ْو ًما َف َق َال ِل :
( أي بستان ) َعظ َ
ِ
ت ِف ُبنْ َي ٍ
ب
َيا ُبن ََّي ،إِ ِّن َقدْ ُش ِغ ْل ُ
ان َه َذا ا ْل َي ْو َم َع ْن َض ْي َعتي َفا ْذ َه ْ
َفا َّطلِ ْع َهاَ ،و َأ َم َر ِن فِ َيها بِ َب ْع ِ
ت ُأ ِريدُ َض ْي َع َت ُه،
ض َما ُي ِريدُ َ ،فخَ َر ْج ُ
ِ
س الن ََّص َارىَ ،ف َس ِم ْع ُ َ
يس ٍة ِم ْن َكنَائِ ِ
ات ْم فِ َيها
َف َم َر ْر ُت بِكَن َ
ت أ ْص َو َ ُ
ْت ال َأ ْد ِري َما َأ ْم ُر الن ِ
َّاس َِل ْب ِ
اي ِف
ونَ ،و ُكن ُ
َو ُه ْم ُي َص ُّل َ
س َأ ِب إِ َّي َ
َب ْيتِ ِهَ ،ف َلم َم َر ْر ُت ِبِ ْم َو َس ِم ْع ُ َ
ت َع َل ْي ِه ْم َأ ْن ُظ ُر
ات ْم َد َخ ْل ُ
ت أ ْص َو َ ُ
َّ
ِ
ِ
ت ِف
ونَ ،ق َال َ :ف َل َّم َر َأ ْيت ُُه ْم َأ ْع َج َبني َص َل ُ ُت ْم َو َرغ ْب ُ
َما َي ْصنَ ُع َ
ت َه َذا َواللَِّ َخ ْ ٌي ِم ْن الدِّ ِ
ين ا َّل ِذي ن َْح ُن َع َل ْي ِهَ ،ف َو
َأ ْم ِر ِه ْمَ ،و ُق ْل ُ
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َ
ت َّ
الش ْم ُسَ ،وت ََرك ُ
اللَِّ َما ت ََر ْكت ُُه ْم َحتَّى َغ َر َب ْ
ْت َض ْي َع َة أ ِب َو َل ْ
ِ
ت َُل ْم َ :أ ْي َن َأ ْص ُل َه َذا الدِّ ِ
ين ؟ َقا ُلوا  :بِ َّ
الشا ِم َ .ق َال ُث َّم
آتاَ ،ف ُق ْل ُ
َ
ت إِ َل َأ ِب َو َقدْ َب َع َ
ث ِف َط َلبِي َو َش َغ ْل ُت ُه َع ْن َع َملِ ِه ُك ِّل ِهَ ،ق َال
َر َج ْع ُ
ْت ؟ َأ َل ْ َأك ُْن َع ِهدْ ُت إِ َل ْي َ
ك َما
ي ُبن ََّي ! َأ ْي َن ُكن َ
َف َل َّم ِج ْئ ُت ُه َق َال َ :أ ْ
ِ
ت  :يا َأب ِ
ت ! َم َر ْر ُت بِن ٍ
يس ٍة
َاس ُي َص ُّل َ
َع ِهدْ ُت ؟ َق َال ُق ْل ُ َ َ
ون ِف كَن َ
ت ِعنْدَ ُه ْم َحتَّى
ت ِم ْن ِدين ِ ِه ْمَ ،ف َو اللَِّ َما ِز ْل ُ
َُل ْمَ ،ف َأ ْع َج َبنِي َما َر َأ ْي ُ
ك الدِّ ِ
ي ُبن ََّي ! َل ْي َس ِف َذلِ َ
ت َّ
ين َخ ْ ٌي،
َغ َر َب ْ
الش ْمسَ ،ق َال َ :أ ْ
ِدين َ ِ
ين آ َبائِ َ
ت  :كَال َواللَِّ إِ َّن ُه َخ ْ ٌي ِم ْن
ك َخ ْ ٌي ِم ْن ُهَ ،ق َال ُق ْل ُ
ُك َود ُ
ِدينِنَا َ .ق َال َ :فخَ ا َفنِيَ ،ف َج َع َل ِف ِر ْج َ َّل َق ْيدً اُ ،ث َّم َح َب َسنِي ِف َب ْيتِ ِه،
ِ
ْب ِم ْن
ت إِ َل الن ََّص َارى َف ُق ْل ُ
َق َال َو َبع َث ُ
ت َُل ْم  :إِ َذا َقد َم َع َل ْيك ُْم َرك ٌ
الشا ِم ُ َّت ٌار ِم ْن الن ََّص َارى َف َأ ْخ ِب ِ
َّ
ون ِبِ ْم َ .ق َال َ :ف َق ِد َم َع َل ْي ِه ْم
ُ
الشا ِم ُ َّت ٌار ِم ْن الن ََّص َارىَ ،ق َال َف َأ ْخ َب ِ
ْب ِم ْن َّ
ون ِبِ ْمَ ،ق َال
َرك ٌ
ُ
ت َُلم  :إِ َذا َق َضوا حوائِجهم و َأرادوا الرجع َة إِ َل بِ ِ
الد ِه ْم
ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َّ ْ َ
َف ُق ْل ُ ْ
َف ِ
آذن ِ
الر ْج َع َة إِ َل بِ َل ِد ِه ْم َأ ْخ َب ِ
ون ِبِ ْم،
ُون ِبِ ْمَ ،ق َال َف َل َّم َأ َرا ُدوا َّ
ُ
ت َْ
ت
ت َم َع ُه ْم َحتَّى َق ِد ْم ُ
ال ِديدَ ِم ْن ِر ْج َ َّل ُث َّم َخ َر ْج ُ
َف َأ ْل َق ْي ُ
ت َ :م ْن َأ ْف َض ُل َأ ْه ِل َه َذا الدِّ ِ
َّ
ين ؟ َقا ُلوا :
الشا َمَ ،ف َل َّم َق ِد ْمت َُها ُق ْل ُ
ِ
يس ِة َ .ق َال َف ِ
األَ ْس ُق ُّ
ت ِف َه َذا
ت  :إِ ِّن َقدْ َر ِغ ْب ُ
ج ْئ ُت ُه َف ُق ْل ُ
ف ِف ا ْلكَن َ
ِ
الدِّ ِ
يستِ َ
ك َأ ْخدُ ُم َ
ُون َم َع َ
ك َو َأ َت َع َّل ُم
ينَ ،و َأ ْح َب ْب ُ
ت َأ ْن َأك َ
ك ِف كَن َ
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ْك َو ُأ َص ِّل َم َع َ
ِمن َ
َان
كَ ،ق َال َ :فا ْد ُخ ْل َ .فدَ َخ ْل ُ
ت َم َع ُهَ ،ق َال َفك َ
ِ
ِ
ٍ
ج ُعوا إِ َل ْي ِه
َر ُج َل َس ْوءَ ،ي ْأ ُم ُر ُه ْم بِ َّ
الصدَ َقة َو ُي َر ِّغ ُب ُه ْم ف َيها َفإِ َذا َ َ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ج َع َس ْب َع
اء ا ْك َتنَ َز ُه لنَ ْفسه َو َل ْ ُي ْعطه ا َْل َساك َ
نيَ ،حتَّى َ َ
من َْها َأ ْش َي َ
ِق ٍ
الل ِم ْن َذ َه ٍ
ب َو َو ِر ٍقَ ،ق َال َو َأ ْبغ َْض ُت ُه ُبغ ًْضا َش ِديدً ا َل ِا َر َأ ْي ُت ُه
ت َُل ْم :
ت إِ َل ْي ِه الن ََّص َارى لِ َيدْ فِنُو ُهَ ،ف ُق ْل ُ
اجت ََم َع ْ
َي ْصن َُعُ ،ث َّم َم َ
ات َف ْ
ٍ
الصدَ َق ِة َو ُي َر ِّغ ُبك ُْم فِ َيها َفإِ َذا
إِ َّن َه َذا ك َ
َان َر ُج َل َس ْوءَ ،ي ْأ ُم ُرك ُْم بِ َّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ني ِمن َْها َش ْيئًا .
ِج ْئت ُُمو ُه ِ َبا ا ْك َتنَز ََها لنَ ْفسه َو َل ْ ُي ْعط ا َْل َساك َ
ك بِ َذلِ َ
َقا ُلوا َ :و َما ِع ْل ُم َ
ت َ :أنَا َأ ُد ُّلك ُْم َع َل َكن ِْز ِه.
ك ؟ َق َال ُق ْل ُ
ِ
ِ
استَخْ َر ُجوا
َقا ُلوا َ :فدُ َّلنَا َع َل ْيه َ .ق َال َف َأ َر ْيت ُُه ْم َم ْوض َع ُهَ ،ق َال َف ْ
ِ
ِ ٍ
وء ٍة َذ َه ًبا َو َو ِر ًقاَ ،ق َال َف َل َّم َر َأ ْو َها َقا ُلوا َ :واللَِّ
منْ ُه َس ْب َع ق َلل َم ْ ُل َ
ِ
ال َندْ فِنُه َأبدً ا َ .فص َلبوه ُثم رجوه بِ ِْ
اءوا بِ َر ُج ٍل
َ ُ ُ َّ َ َ ُ ُ
ُ َ
ال َج َارةُ ،ث َّم َج ُ
آخ َر َف َج َع ُلو ُه بِ َمكَانِ ِهَ ،ق َال َي ُق ُ
ت َر ُجال ال
ول َس ْل َم ُن َ :ف َم َر َأ ْي ُ
َ
ِ
ُي َص ِّل َْ
ب
ال ْم َس َأ َرى َأ َّن ُه َأ ْف َض ُل منْ ُه َأز َْهدُ ِف الدُّ ْن َيا َوال َأ ْر َغ ُ
ِف ِ
اآلخ َر ِة َوال َأ ْد َأ ُب َل ْيال َو َنَ ًارا ِمنْ ُه َ .ق َال َف َأ ْح َب ْب ُت ُه ُح ًّبا َل ْ ُأ ِح َّب ُه
ت َل ُه َ :يا
ض ْت ُه ا ْل َو َفا ُة َف ُق ْل ُ
َم ْن َق ْب َل ُهَ ،و َأ َق ْم ُ
ت َم َع ُه ز ََمانًاُ ،ث َّم َح َ َ
ُك ُح ًّبا َل ْ ُأ ِح َّب ُه َم ْن َق ْب َل َ
كَ ،و َأ ْح َب ْبت َ
ْت َم َع َ
كَ ،و َقدْ
ُف َل ُن ! إِ ِّن ُكن ُ
ح َض َك ما تَرى ِمن َأم ِر اللََِّ ،فإِ َل من ت ِ
ُوص ِب ؟ َو َما ت َْأ ُم ُر ِن؟
َ ْ
ْ ْ
َ َ َ َ
ْت َع َل ْي ِه،
ي ُبن ََّي ! َوا ِ
للَّ َما َأ ْع َل ُم َأ َحدً ا ا ْل َي ْو َم َع َل َما ُكن ُ
َق َال َ :أ ْ
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َل َقدْ َه َل َ
َّاس َو َبدَّ ُلوا َوت ََركُوا َأ ْك َث َر َما كَانُوا َع َل ْي ِه إِال َر ُجال
ك الن ُ
ْت َع َل ْي ِهَ ،ف َْ
ال ْق بِ ِه َ .ق َال َف َل َّم
النَ ،ف ُه َو َع َل َما ُكن ُ
بِا َْل ْو ِص ِل َو ُه َو ُف ٌ
ت بِص ِ
ات و ُغي ِ
اح ِ
الن ! إِ َّن
ب ا َْل ْو ِص ِلَ ،ف ُق ْل ُ
ت َل ُه َ :يا ُف ُ
ب َل ْق ُ َ
َم َ َ ِّ َ
ُفالنًا َأ ْو َص ِان ِعنْدَ َم ْوتِ ِه َأ ْن َأ َْل َق بِ َ َ
ب ِن َأن َ
َّك َع َل َأ ْم ِر ِه .
كَ ،وأ ْخ َ َ
ت ِعنْدَ ُهَ ،ف َو َجدْ ُت ُه َخ ْ َي
َق َال َف َق َال ِل َ :أ ِق ْم ِعن ِْدي َ .ف َأ َق ْم ُ
رج ٍل ع َل َأم ِر ص ِ
احبِ ِهَ ،ف َل ْم َي ْل َب ْ
ض ْت ُه ا ْل َو َفا ُة
ث َأ ْن َم َ
َ ُ َ ْ َ
اتَ ،ف َل َّم َح َ َ
ك َو َأ َم َر ِن بِال ُّل ُح ِ
الن ! إِ َّن ُفالنًا َأ ْو َص ِب إِ َل ْي َ
وق
ُق ْل ُ
ت َل ُه َ :يا ُف ُ
ك ،و َقدْ ح َض َك ِمن اللَِّ ما تَرىَ ،فإِ َل من ت ِ
ُوص ِب ؟ َو َما
َ ْ
ْ
بِ َ َ
َ َ
َ َ
ي ُبن ََّي ! َواللَِّ َما َأ ْع َل ُم َر ُج ًل َع َل ِم ْث ِل َما ُكنَّا
ت َْأ ُم ُر ِن ؟ َق َال َ :أ ْ
ِ ِ
ِ
نيَ ،و ُه َو ُف َل ٌنَ ،ف َْ
ب
ال ْق بِ ِه َ .و َق َال َف َل َّم َم َ
َع َل ْيه إِال بِنصيبِ َ
ات َوغ ِّي َ
ت بِص ِ
ِ
َ
ب نِ ِصيبِ َ ِ
اح ِ
ب ُت ُه بِخَ َ ِبي َو َما َأ َم َر ِن بِ ِه
َل ْق ُ َ
نيَ ،فج ْئ ُت ُهَ ،فأ ْخ َ ْ
ص ِ
احبِيَ ،ق َال َ :ف َأ ِق ْم ِعن ِْدي .
َ
ت ِعنْدَ هَ ،فوجدْ ُته ع َل َأم ِر ص ِ
ت َم َع
اح َب ْي ِهَ ،ف َأ َق ْم ُ
َف َأ َق ْم ُ
ُ َ َ ُ َ ْ َ
ِ
َخ ْ ِي َر ُج ٍلَ ،ف َو اللَِّ َما َلبِ َ َ
ت
ض ُق ْل ُ
ث أ ْن َنز ََل بِه ا َْل ْو ُتَ ،ف َل َّم َح َ َ
َان َأ ْو َص ِب إِ َل ُف ٍ
النُ ،ث َّم َأ ْو َص ِب
َل ُه َ :يا ُف َل ُن ! إِ َّن ُفالنًا ك َ
ِ
ُف َل ٌن إِ َل ْي َ
ي ُبن ََّي !
كَ ،فإِ َل َم ْن تُوص ِب َو َما ت َْأ ُم ُر ِن ؟ َق َال َ :أ ْ
َواللَِّ َما َن ْع َل ُم َأ َحدً ا َب ِق َي َع َل َأ ْم ِرنَا ُآم ُر َك َأ ْن ت َْأتِ َي ُه إِال َر ُجال
75

عنوان النبي

محمد سعيد خضر

بِ َع ُّم ِ
ت َف ْأتِ ِه َق َال َفإِ َّن ُه
ور َّي َةَ ،فإِ َّن ُه بِ ِم ْث ِل َما ن َْح ُن َع َل ْي ِهَ ،فإِ ْن َأ ْح َب ْب َ
ت بِص ِ
ِ
ب َع ُّم ِ
اح ِ
ور َّي َة
َع َل َأ ْم ِرنَاَ ،ق َال َف َل َّم َم َ
ب َل ْق ُ َ
ات َو ُغ ِّي َ
َ
ت َم َع َر ُج ٍل َع َل
ب ُت ُه َخ َ ِبيَ ،ف َق َال َ :أ ِق ْم ِعن ِْدي َ .ف َأ َق ْم ُ
َوأ ْخ َ ْ
ات
َان ِل َب َق َر ٌ
َهدْ ِي َأ ْص َحابِ ِه َو َأ ْم ِر ِه ْمَ ،ق َال َوا ْكت ََس ْب ُ
ت َحتَّى ك َ
ِ َ
الن !
ض ُق ْل ُ
ت َل ُه َ :يا ُف ُ
َو ُغنَ ْي َم ٌةَ ،ق َال ُث َّم َنز ََل بِه أ ْم ُر اللَِّ َف َل َّم َح َ َ
الن إِ َل ُف ٍ
ْت َم َع ُف ٍ
الن
إِ ِّن ُكن ُ
النَ ،و َأ ْو َص ِب ُف ٌ
النَ ،ف َأ ْو َص ِب ُف ٌ
كَ ،فإِ َل من ت ِ
إِ َل ُف ٍ
النُ ،ث َّم َأ ْو َص ِب ُف َل ٌن إِ َل ْي َ
ُوص ِب َو َما
َ ْ
ي ُبن ََّي ! َواللَِّ َما َأ ْع َل ُم ُه َأ ْص َب َح َع َل َما ُكنَّا َع َل ْي ِه
ت َْأ ُم ُر ِن ؟ َق َال َ :أ ْ
َأ َحدٌ ِم ْن الن ِ
َّاس ُآم ُر َك َأ ْن ت َْأتِ َي ُهَ ،و َلكِنَّ ُه َقدْ َأ َظ َّل َ
ان َنبِ ٍّيُ ،ه َو
ك ز ََم ُ
ِ
ب ُم َه ِ
ض ا ْل َع َر ِ
وث بِ ِد ِ
اج ًرا إِ َل َأ ْر ٍ
ي ُر ُج بِ َأ ْر ِ
َم ْب ُع ٌ
يمْ َ ،
ض
ين إِ ْب َراه َ
ي َح َّرت ْ ِ
َي ( احلرة  :األرض ذات احلجارة السود )َ ،ب ْين َُه َم
َب ْ َ
ِ
ِ
الصدَ َق َة،
الم ٌ
ات ال َ ْت َفى َ :ي ْأك ُُل َْالد َّي َة َوال َي ْأك ُُل َّ
َنخْ ٌل ،بِه َع َ
ك ا ْلبِ ِ
ت َأ ْن َت ْل َح َق بِتِ ْل َ
الد
ي كَتِ َف ْي ِه َخات َُم ال ُّن ُب َّو ِةَ ،فإِ ْن اس َت َط ْع َ
َب ْ َ
ت بِ َع ُّم ِ
اء اللَُّ َأ ْن
بَ ،ف َم َك ْث ُ
َفا ْف َع ْل َ .ق َال ُث َّم َم َ
ات َو ُغ ِّي َ
ور َّي َة َما َش َ
ت َُل ْم ْ َ :ت ِم ُل ِ
ُثُ ،ث َّم َم َّر ِب َن َف ٌر ِم ْن َك ْل ٍ
َأ ْمك َ
ون إِ َل
ب ُ َّت ًاراَ ،ف ُق ْل ُ
ض ا ْل َع َر ِ
َأ ْر ِ
ب َو ُأ ْعطِيك ُْم َب َق َر ِات َه ِذ ِه َو ُغنَ ْي َمتِي َه ِذ ِه ؟ َقا ُلوا :
ون ،حتَّى إِ َذا َق ِدموا ِب و ِ
ادي ا ْل ُق َرى
َ
ح ُل ِ َ
َن َع ْم َ .ف َأ ْع َط ْيت ُُه ُم َ
وها َو َ َ
ُ
ون َف َبا ُع ِ
َظ َل ُم ِ
ت
ْت ِعنْدَ ُهَ ،و َر َأ ْي ُ
ون ِم ْن َر ُج ٍل ِم ْن َ ُيود َع ْبدً اَ ،ف ُكن ُ
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ِ
ُون ا ْل َب َلد ا َّل ِذي َو َص َ
النَّخْ َلَ ،و َر َج ْو ُت َأ ْن َتك َ
ف ِل َصاحبِيَ ،و َل ْ
َيِ ْق ِل ِف َن ْف ِسَ ،ف َب ْين ََم َأنَا ِعنْدَ ُه َق ِد َم َع َل ْي ِه ا ْب ُن َع ٍّم َل ُه ِم ْن ا َْل ِدين َِة
ِ ِ
ِ ِ
احت ََم َلنِي إِ َل ا َْل ِدين َِةَ ،ف َو اللَِّ َما
م ْن َبني ُق َر ْي َظ َةَ ،فا ْبتَا َعني منْ ُهَ ،ف ْ
هو إِال َأ ْن ر َأيتُها َفعر ْفتُها بِ ِص َف ِة ص ِ
ت ِ َباَ ،و َب َع َ
ث
احبِيَ ،ف َأ َق ْم ُ
َ ْ َ ََ َ
َ
ُ َ
اللَُّ َر ُسو َل ُه َف َأ َقا َم بِ َم َّك َة َما َأ َقا َم ،ال َأ ْس َم ُع َل ُه بِ ِذك ٍْر َم َع َما َأنَا فِ ِيه
ِ
اج َر إِ َل ا َْل ِدين َِةَ ،ف َو اللَِّ إِ ِّن َل ِفي َر ْأ ِ
س
الر ِّقُ ،ث َّم َه َ
م ْن ُشغ ِْل ِّ
َع ْذ ٍق لِ َس ِّي ِدي َأ ْع َم ُل فِ ِيه َب ْع َض ا ْل َع َم ِل َو َس ِّي ِدي َجالِ ٌس إِ ْذ َأ ْق َب َل
ا ْب ُن َع ٍّم َل ُه َحتَّى َو َق َ
الن َ :قات ََل اللَُّ َبنِي َق ْي َل َة،
ف َع َل ْي ِهَ ،ف َق َال ُف ُ
اء َع َل َر ُج ٍل َق ِد َم َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َم َّك َة
اآلن َُل ْجت َِم ُع َ
َواللَِّ إِ َّنُ ْم َ
ون بِ ُق َب َ
ون َأ َّن ُه َنبِ ٌّيَ ،ق َال َف َل َّم َس ِم ْعت َُها َأ َخ َذتْنِي ا ْل ُع َر َو ُاء (
ا ْل َي ْو َم َي ْز ُع ُم َ
ت
ْت َس َأ ْس ُق ُط َع َل َس ِّي ِديَ ،ق َال َ :و َن َز ْل ُ
برد احلمى ) َحتَّى َظنَن ُ
ك َ :ما َذا َت ُق ُ
ت َأ ُق ُ
ول ال ْب ِن َع ِّم ِه َذلِ َ
ول َما َذا
َع ْن النَّخْ َل ِة َف َج َع ْل ُ
ِ
َت ُق ُ
ب َس ِّي ِدي َف َلك ََمنِي َلك َْم ًة َش ِديدَ ًة ُث َّم َق َال َ :ما
ول ؟ َق َال َفغَض َ
َل َ
ك َو َ ِل َذا ؟! َأ ْقبِ ْل َع َل َع َملِ َ
ك.
ت َع َّم َق َال .
ش َء ،إِن ََّم َأ َر ْد ُت َأ ْن َأ ْس َت ْثبِ َ
َق َال ُق ْل ُ
ت  :ال َ ْ
و َقدْ ك َ ِ ِ
ت
ت َأ َخ ْذ ُت ُه ُث َّم َذ َه ْب ُ
ج ْع ُت ُهَ ،ف َل َّم َأ ْم َس ْي ُ
َ
ش ٌء َقدْ َ َ
َان عنْدي َ ْ
ت ع َليهِ
ِ
ِ
اءَ ،فدَ َخ ْل ُ َ ْ
إِ َل َر ُسول اللَِّ َص َّل اللَُّ َع َليه َو َس َّل َم َو ُه َو بِ ُق َب َ
َّك َر ُج ٌل َصالِ ٌح َو َم َع َ
ت َل ُه  :إِ َّن ُه َقدْ َب َلغَنِي َأن َ
اب
َف ُق ْل ُ
ك َأ ْص َح ٌ
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ك ُغرباء َذوو حاج ٍة ،وه َذا َشء ك َ ِ ِ ِ
لصدَ َق ِة،
َان عنْدي ل َّ
َل َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
ْ ٌ
َف َر َأ ْي ُتك ُْم َأ َح َّق بِ ِه ِم ْن َغ ْ ِيك ُْمَ ،ق َال َف َق َّر ْب ُت ُه إِ َل ْي ِهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اللَّ
ﷺ ِلَ ْص َحابِ ِه ُ :ك ُلوا َ .و َأ ْم َس َ
ت ِف
ك َيدَ ُه َف َل ْم َي ْأك ُْلَ ،ق َال َف ُق ْل ُ
ِِ ِ
ِ
ت َش ْيئًاَ ،و َ َت َّو َل
ت َعنْ ُه َف َج َم ْع ُ
ْص ْف ُ
َن ْفس َهذه َواحدَ ةٌُ ،ث َّم ان َ َ
َر ُس ُ
ت إِ ِّن َر َأ ْيت َ
ُك ال
ْت بِ ِهَ ،ف ُق ْل ُ
ول اللَِّ ﷺ إِ َل ا َْل ِدين َِةُ ،ث َّم ِجئ ُ
ُك ِ َباَ ،ق َال َف َأك ََل َر ُس ُ
الصدَ َق َة َو َه ِذ ِه َه ِد َّي ٌة َأك َْر ْمت َ
ول
ت َْأك ُُل َّ
ت ِف َن ْف ِس
اللَِّ ﷺ ِمن َْهاَ ،و َأ َم َر َأ ْص َحا َب ُه َف َأ َك ُلوا َم َع ُهَ ،ق َال َف ُق ْل ُ
َان ا ْثنَت ِ
َهات ِ
ْت َر ُس َ
ول اللَِّ ﷺ َو ُه َو بِ َب ِقي ِع ا ْلغ َْر َق ِدَ ،ق َال
َانُ ،ث َّم ِجئ ُ
َ :و َقدْ َتبِ َع َجنَا َز ًة ِم ْن َأ ْص َحابِ ِه َع َل ْي ِه َش ْم َلت ِ
َان َل ُهَ ،و ُه َو َجالِ ٌس
ت َع َل ْي ِه ُث َّم ْاستَدَ ْر ُت َأ ْن ُظ ُر إِ َل َظ ْه ِر ِه َه ْل
ِف َأ ْص َحابِ ِهَ ،ف َس َّل ْم ُ
ف ِل ص ِ
َأ َرى َْ
احبِيَ ،ف َل َّم َر ِآن َر ُس ُ
الات ََم ا َّل ِذي َو َص َ
ول اللَِّ ﷺ
َ
ف َأ ِّن َأ ْس َت ْثبِ ُ ِ
ش ٍء ُو ِص َ
ف ِلَ ،ق َال َف َأ ْل َقى
ْاستَدَ ْر ُت ُه َع َر َ
تف َ ْ
ِر َد َاء ُه َع ْن َظ ْه ِر ِهَ ،فنَ َظ ْر ُت إِ َل َْ
ت َع َل ْي ِه ُأ َق ِّب ُل ُه
الا َت ِم َف َع َر ْف ُت ُه َفا ْن َك َب ْب ُ
َو َأ ْبكِيَ ،ف َق َال ِل َر ُس ُ
ت
ت َف َق َص ْص ُ
ول اللَِّ ﷺ َ َ :ت َّو ْل َ .فت ََح َّو ْل ُ
ُك َيا ا ْب َن َع َّب ٍ
ب َر ُس َ
َع َل ْي ِه َح ِديثِي ك ََم َحدَّ ْثت َ
ول
اسَ ،ق َال َف َأ ْع َج َ
اللَِّ ﷺ َأ ْن َي ْس َم َع َذلِ َ
الر ُّق َحتَّى
ك َأ ْص َحا ُب ُهُ ،ث َّم َشغ ََل َس ْل َم َن ِّ
َفا َت ُه م َع رس ِ
(.)1
ول اللَِّ ﷺ َبدْ ٌر َو ُأ ُحدٌ »...
َ َ ُ
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كان سلامن فارس ًيا غري الفرس...

حالة فريدة يف وجودها وجودهتا وجدِّ يتها...حالة ثرية
يف بذل الطاقة وقبول املعرفة...غريب عرصه ومرصه...
راحته يف بحثه ال يف مكثه .

طالب علم مثايل يتمناه كل عامل ...صبور عىل املعلم،
شغوف عىل العلم ،دؤوب عىل العمل ،بعيد الترسع أو
قوته للعلم قبل القوت ،ويؤثر راحة روحه عىل
امللل...يدفع َّ
جسد يفنى ويموت .

مكرم إىل طالب علم يلهث
حتول برغبته من سيد فاريس َّ
خلف العلامء يعرض اخلدمة مقابل املعرفة ،ثم حولته مرارة
ٍ
يب ذليل ،والسيد ليس
الزمان ووحشية اإلنسان إىل عبد يثر ٍّ
هيودي وما أدراك...يا ويل كل سيد
أوس ّيا وال خررج ًّيا ،السيد
ّ
عبده هيودي ،فام بالك إن كان اليهودي هو السيد ،والعبد الذي
دونه قد كان سيدا مر َّف ًها خيشى عليه أبوه من اهلواء الطلق !!
كان اهلل يف عون العبد...كان اهلل يف عون سلامن .
سنوات مرير ٌة ذاق فيها كل أنواع األمل...عمل ال ينفض،
ٌ
تنفد...فاريس اعتنق النرصانية
ومعاملة ال تُسعد ،وغربة ال
ٌ
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وخيدم يف هيود بني قريظة الشحيحة الثر َّية...يعمل ويتعب
صابر
فال ُيشكر وال ُيؤجر وال ُيرتك وشأنه...ورغم ذلك فهو
ٌ
حليم حاملٌ ،يف كل صباح ينتظر سامع خرب هجرة نبي آخر
ٌ
الزمان إىل يثرب ،ثم يدخل املساء وال جديد ،فيستيقظ عىل
ذات األمل دون ملل ،ولوال علمه بأهنا مهجر نبي اهلل وتأكيد
اليهود عىل اخلرب كلام قاتلوا األوس واخلزرج ملا احتمل البقاء
حارض وال مستقبل...
فيها حلظة ،وما طاب فيها
ٌ

مفزع غري
إن هذا املكان دون رسول اهلل ﷺ موحش
ٌ
معني عىل الطاعة أو حتى العيش...وكيف يطيب العيش يف
صنم أسموها مناة ؟؟..
مكان بعضه هيود ،وبعضه يعبدون ً

كيف يطيب العيش يف مكان يتهيأ لتنصيب عبد اهلل
الر َّق
ابن ُأ ّ
يب بن سلول ملكًا ؟؟ ما هلذا جاء سلامن وحتمل ِّ
لسنوات !!....
فإن ما تركه يف وطنه أفضل وأليق وأرشف مما هو فيه من
عزا يتمناه كل
مهانة وعذاب وضعف هنا...لقد خ َّلف وراءه َّ
عزا حقيقيا ،وغنًا روحيا ،وثرا ًء قلب ًيا...أراد
بني قومه...أراد َّ
إهلًا ال تطفئه املاء ،وال تقتله جماعة نفاذ الوقود...إهلًا يترصف
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يف الكون كيف يشاء ،وينرصف عنه السوء من األشياء ،إهلًا
يستغني و ُيغني ،إهلًا يعني خلقه ال يستعني هبم .
كأنه ورقة بن نوفل بنسخته الفارسية...

وألنه قدم تضحيات استثنائية ،فقد استحق بركة مثالية
تفوق الربكات...بركة تنفذ اىل رمحة ال حدَّ هلا وال ندّ ...
الر ّق ،إنام هو سيد ُر َّق النشغاله
ألنه مل يكن جمرد عبد شغله ِّ
باحلق...باهلل...برسول اهلل ﷺ ....فكان سلامن أوىل ممن
سواه بطاقة تغسل متاعبه ثم ال ترتكه حتى تداعبه .
لقد استحق الفاريس بركة غايتها « لست وحدك يا
سلامن »  ...وهذه هي الرمحة بعينها .

لست وحدك يا سلمان...
كنت وحيدً ا طوال رحلتك العريضة ،تتحمل
اهلم وحدك ،وتفكر يف املستقبل
املتاعب وحدك ،وحتمل َّ
وحدك ،وتنتظر الفرج وحدك ،حتى أعلن رسول اهلل
لك البرشى ،وأظهر فيك الرمحة « كاتب يا سلامن »...
قد آن لك أن تركن إىل غريك...قد حان لك أن تأوى إىل
سواك ،وهو ليس كأي غري أو ككل سوى ،إنه الركن
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الركني واحلصن احلصني ،رمحة رب العاملني للعاملني...
ولو مل ينطقها رسول اهلل ملا كانت لك حرية يا سلامن ،أو ربام
تأخرت حتى فاتتك مشاهد وأحداث ومعجزات وأنوار
ٌ
رجال يملكون حريتهم...لقد فتح لك
وأرسار ال ُيطالعها إال
الطريق ،ولن يرتكك تسري وحدك ،بل ولن تسري إال بعده .
لست وحدك يا سلمان...
إن كنت قد تركت أهلك وحريتك يف بالدك فإنك قد
سكنت مدينة تعوض املرء عام فقده بأضعاف مضاعفة،
مدينة ترد اخلري خريات والتضحية تسهيالت ،مدينة حتكمها
احلكمة والرمحة ،وحاكمها رسول اهلل ﷺ...لقد أكرمك أيام
كرم ورمحك أيام رمحة حينام قال ألصحابه عنك ويف حضورك
« أعينوا أخاكم »...كنت يف أشد احلاجة ــ حال عبوديتك
ــ إىل كلمة ترفع روحك وتطيب خاطرك وقد كان...مل يقل
سمك بأرشف
رسول اهلل ألصحابه « أعينوا سلامن « ...إنام َّ
األسامء وأرفعها وأرمحها وأجربها ،حتى ال تشعر ولو للحظة
أنك دوهنم كونك عبدٌ وهم أحرار ،فأعلمك وذكّرهم أن كل
املسلمني إخوة ال فرق بينهم إال بالتقوى ،وأنك أحد مجاعة
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كبرية متساوية...كام أنه خيربك أن هؤالء املهاجرين واألنصار
بحق ،فهم أعامل صاحلة  .وال حاجة لك بأهل
هم أهلك ٍّ
يكفرون كام كفر ابن سيدنا نوح فلم يبق من أهله بأمر من
اهلل .

لست وحدك يا سلمان ....
ما كنت متلك نخلة أو ً
فرخا أو حتى جريدة أو جمرد
ضحيت قديام
سعفة يتيمة وقتام كاتبت اليهودي ،لكنك
َّ
بمزرعة أبيك العامرة ألجل احلق...أكنت تظن أن احلق
سيرتكك وحيدً ا يف حمنة الثالثامئة نخلة ؟؟ ...أكنت
تظن أن الرمحة املهداة سيقف صامتًا غري مكرتث ؟؟...
لقد حدث ما ال يمكن ختيله أبدً ا يف جمتمع إنساين خارج
حدود املدينة املنورة ،أما هنا ويف حضور نبي الرمحة فال
ٍ
فعل غري الذي قد كان ....ألجلك طلب
يمكن ختيل
رسول اهلل ﷺ من أصحابه أن يعينوك ،فام ختلفوا وال
بخلوا وأعانوك «الرجل بثالثني ودية والرجل بعرشين
والرجل بخمس عرشة والرجل بعرش » حتى أمتوها
لك ثالثامئة ،ثم مل يرتكوك حتى ف ّقروا هلا معك...
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وحتولت برمحته مسألة حتريرك إىل مناسبة عامة احتفل فيها
اجلميع بك وقدَّ موا لك اهلدايا ،فمنهم من أهداك وديه ،ومنهم
من أهداك بالتفقري جهده ،ومنهم من أهداك غريهم و َّده...
وانصهر املهاجرون واألنصار يف ساحة كبرية ملناسبة غري
ويرجون
اجلهاد يف سبيل اهلل ،يرضبون األرض بالفؤوسُ ،
الشح من النفوس....رمحة منه ﷺ بنفسك وفأسك .
ّ

لست وحدك يا سلمان....

وت ِّذب النخل
قد كنت حتفر وتزرع وحتصد وتقلع ُ
لسنوات قبل قدوم رسول اهلل ﷺ وبعده ،وتصرب عىل ذلك
كرامة لرسول اهلل ،لكن...أكنت تتخيل يف أهبى أوقات
استبشارا أن يتم حتريرك هبده الطريقة التي
تفاؤلك وأكثرها
ً
كانت ؟؟ ...أن يزرع رسول اهلل ﷺ بنفسه وبيديه الرشيفتني
الثالثامئة ودية التي فيها خالصك!!...هو أغرب من اخليال
بمراحل خيالية...
ما هذه الرمحة املجاوزة حلدود ما نعتقد ؟! وما هذا اجلرب
ِ
املستدرك ألفهامنا وأعاملنا ؟؟...بنفسه يا سلامن قام
اجلميل
عىل أمرك حتى أمتَّه !! ...كان يكفيك طلبه من أصحابه عىل
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إعانتك ،لكنه أراد مكافئتك برمحة وفرحة تستغرق ما قاسيته
بدرجات ال هنائية ،وكأنه يقول لك « إن كنت قد زرعت ألجيل
مرة أو اثنتني أو ثالثني ،فها أنا ذا أزرع ألجلك ثالثامئة «...
بنفسه أعانك يف معاناتك رمحة بك...ال شك أن ما شعرت
به يف هذه الساعة قد مسح كل سنوات األمل بآالمها ،وبدهلا
وعزا .
هبج ًة وراح ًة وثق ًة ً

لست وحدك يا سلمان....

كنت متلك بقرات وغنيامت أنفقتها أجرة للقافلة رغبة منك
يف دار اهلجرة ،وملا ظلموك وباعوك خرست مالك وحريتك،
وها أنت حتتاج األن إىل أربعني أوقية ذهبية تستعيد هبا حريتك
املسلوبة وال مال لك ،حتتاج إىل معجزة يقتنع فيها اليهودي
بالتخيل عن رشط الذهب ،أو معجزة يتوفر هبا الذهب...
وتأجل العتق وربام ُيلغى...ثم جت َّلت رمحة
بدا األمر صع ًبا،
َّ
رسول اهلل ﷺ عليك مرة أخرى ،و ُأعيد إنتاج أملك من
جديد ،لينتهي عىل إثرها حسبانك من العبيد «..فأتى رسول
اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب
من بعض املغازي ،فقال :ما فعل الفاريس املكاتب؟ .قال:
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فدعيت له ،فقال :خذ هذه فأد هبا ما عليك يا سلامن! فقلت:
وأين تقع هذه يا رسول اهلل مما عيل؟ قال :خذها ،فإن اهلل
عز وجل سيؤدي هبا عنك ،قال :فأخذهتا فوزنت هلم منها
والذي نفس سلامن بيده  -أربعني أوقية ،فأوفيتهم حقهموعتقت »  ...ما كان لك أن تقول متعج ًبا « وأين تقع هذه يا
عيل ؟ »...إن كان وال بد أن تقول فقل  :وأين
رسول اهلل مما ّ
عيل من هذه يا رسول اهلل ؟..
يقع ما َّ

إنه نبي الرمحة يا سلامن...ولو كان ما عليك أربعون
ألف أوقية لكفت وما نقصت ،فامحد اهلل عىل أن ما يف يديه
ٍ
خارقة ،ولو كانت بركته ال
ينمو من بركة دارجة إىل رمحة
ترتقى فام كان لك أن تُعتق ،وما كان لك خالص من ذاك
اليهودي الذي ُيسن استعامل ثرواته وأنت أحدها...
لكنك تكرمت بفضل اهلل عليك حتى حزت رمحة حبيبه ﷺ،
فجزت الصعاب ،ورافقت األصحاب ،وكنت من األهل
واألحباب ...فلم تبق وحدك ،ولقيت وعدك .
*****

مل تكن أبدا مصادفة أن يتم حترير سيدنا سلامن هبذا
الشكل التضامني الفريد ،إنام ُأريد له قصة مبهرة ملهمة
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تتناسب وقصة كفاحه املبهرة امللهمة ،واحلقيقة أهنا فاقت
ً
وجيمله...
ربا يسرته
قصته
ِّ
شكل ومضمونًاُ ...أريد له ج ً
ذكرا خالدا ال ينفد عرب األزمنة واألمكنة ،كام جاهد
ُأريد له ً
ٍ
بمشتاق قبل أن
رسا يليق
عربهيام جهادا كبرياُ ...أريد له ُع ً
ٍ
وعاشق بعدما رأىُ ...أريد له رمحة تنقله من عا َله إىل
يرى،
مع ِّلمه .

وقبل أن نرتك ملحمة عتق سيدنا سلامن ريض اهلل عنه
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِ َّل
وجب أن نشري إىل أن قول احلق عز وجل َ
ني ﴾ .
ح ًة لِ ْل َعا َلِ َ
َر ْ َ

تعدّ ى يف هذه القصة عتق سيدنا سلامن بفيض من رمحته
ﷺ إىل غريه من املسلمني ،وأن السيد اليهودي املغايل يف مطالبه
قد أفاد املسلمني أيام إفادة دون أن ُيدرك ،ولو أدرك ملا فعل...
مل يكن يعلم أن هذه النخالت املباركات وغريها من
ٍ
أراض وبساتني ودور ستؤول إىل رسول اهلل وإىل املسلمني
عام قريب ،إما بام أوىص به ُمرييق ــ خري هيود ــ للنبي
بعد مقتله يف ُأ ٍ
حد دفا ًعا عن رسول اهلل وإيفا ًء للعهد،
وإما بام حكم به سعد بن معاذ يف بني قريظة إثر هزيمة
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األحزاب ووقوفهم ضد رسول اهلل وقد خانوا العهد...
ولو كان يعلم أن رشطه سيزيد املسلمني ِغنَا ورفعة وتوطينًا
يف املدينة ملا رشطه ،بل ربام اشرتط أن يقطع له سلامن ثالثامئة
نخلة من نخل املسلمني ،فيفقرهم بدل أن يزيد غناهم .
ولو كان سلامن واملسلمون يعلمون أن النخل الذي سيزرعه
رسول اهلل ﷺ بيديه الرشيفتني إنام يزرعه هلم ال لليهودي
الستنقصوا العدد وطالبوا اليهودي باشرتاط الزيادة
ألضعاف ،أو ربام تربعوا بالزيادة عن طيب خاطر وحسن
أداء .
وألنه رمحة للعاملني فقد أسعدهم وطيبهم ون َّعمهم بتمر
ال مثيل له يف الدنيا ،متر أساسه رمحة رست من يديه الرشيفتني
تستمد منه النخل غذاءها وهباءها وعافيتها ،تستمد منه هيبتها
ومكانتها بني سائر النخيل ،فتقف شاخمة رافعة هاماهتا عنان
السامء متسائلة يف بني جنسها « من غرسكن ؟؟ فيقلن  :فالن
بن فالن...فتلتفت إىل نخالت أخريات يف اجتاه آخر  :وأنتن
من غرسكن ؟؟ فيقلن  :فالن بن فالن ...ثم اىل اجتاه ثالث
ورابع ،واإلجابة عند نخيل املرشق واملغرب ال تزيد عن :
فالن بن فالن...ثم جيتمعن عىل نخل امليثب بسؤال رضوري
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استهجاين  :وأنتن من غرسكن يا متفاخرات ؟؟ فيجيب
امليثب بصوت ال ينقصه عزة وفرحة وروعة  :غرسنا رسول
اهلل ﷺ ،...فتنخفض النخيل منكبة عىل وجهها عن قناعة
ورضا تام استعظا ًما ليشء وضع فيه احلبيب يده واعتنى به »

وكذا حال التمر بني التمور...فالتمر الذي أساسه رسول
اهلل ال يعدله متر يف اللون والطعم والرائحة والصالحية
والفائدة...بل إنه ال يوزن بيشء من الفواكه ــ مهام علت
جودته وقيمته ــ إال وزنه بنواه عوضا عن حلمه .

والعجيب يف األمر أن النخل الذي زرعه رسول اهلل ﷺ
بيديه الرشيفتني قد أثمر يف نفس العام  ،رغم أن النخل حيتاج
إىل أعوام ليثمر ،إال أن بركة رسول اهلل املفعمة بالرمحة قد
نزلت به فاخترصت أعوامه يف أشهر معدودات...واألعجب
واألغرب أن هذا النخل ٍ
باق إىل اليوم عىل حاله ُيثمر !!...
ٍ
!!...باق كام هو
دون أن ُيقطع أو يشيخ أو يقلعه السوس
رمحة متجددة من رسول اهلل ﷺ ال تنقطع ،فتتزين به منطقة
العوايل باملدينة املنورة ،ويأكل منه املسلمون ما ال جيدونه يف
أي مكان يف العامل .
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وإذا كان قد مر عىل زراعة النخل أكثر من  1435عاما
هجر ًيا ،فإن ذلك ُيظهر يف أول ما يتبادر إىل األذهان أن ماليني
شفوا بالتغذي والتفكُّه والتربك بالتمر النبوي،
املسلمني قد ُ ِّ
وأهنم قد نالوا قسطهم من الرمحة النبوية يف هذا اجلانب ،الذي
جتاوز بكل انسيابية عجيبة سيدنا سلامن وقصة عتقه النابضة
باملواساة واإلخاء والبذل إىل من أراد اهلل من العاملني...فمن
أراد اهلل إكرامه أطعمه منها ولو شق مترة .
وستبقى مزرعة " سلامن الفاريس " أو " امليثب « جزء
من التاريخ املمتد إىل احلارض واملستقبل ،جزء هام شاهد عىل
جزء من رمحة رسول اهلل ﷺ بسيدنا سلامن وباملسلمني يف
عرصه وما بعده من عصور إىل أن يشاء اهلل ،جزء ال ُيكى
فقط....بل ُيرى و ُيستطعم .
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نفحة من تواضعه ﷺ
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زاهر وجليبيب
كسمة كل عرص ...الغني مميز ،والقوي مميز ،والفصيح
مميز ،واجلميل مميز  .وأضدادهم ُم َّقرونُ ،من َّفرون،
ُمع َّللون!!...
وألن عرص صدر اإلسالم مل يكن ذا ب ٍ
عد عمري عن عرص
ُ

اجلاهلية فقد بقي يف النفوس واألذهان يشء مما ألفته الطبائع
واألعراف اجلاهلية...يشء ُيعيد املسلم إىل ما قبل اإلسالم

ولو للحظة...يشء يستحقر ويستهني ويسخر من كل ما يراه
يفرق
قليال يف عينيه ...يشء يميل إىل الكرب والتسلط...يشء ِّ

لألخوة...يشء حيتاج إىل أن
األ َّمة إىل طبقات ال معنى معها
َّ
ُينزع باحلب ال بالقوة...

واحلقيقة أن رسول اهلل ﷺ قد تعامل مع هذا « اليشء »

بطريقة ال تليق إال به ،وال تكون إال منه...فقد جاء النبي
والك َّفة راجحة بشكل صارخ لكل من له ميزة ظاهرية،
فأدخل يف النفوس أول ما أدخل أن األمر مداره القلب ،وأنه

(إن اهلل ال ينظر إىل أجسامكم وال
هو حمل نظر الرب فقال َّ
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إىل صوركم ،ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم) ( ...)1ونظر
الرب هو املعترب ،ال نظرة البرش.
وبني ألغنياء املال وفقرائه أن (ليس ِ
الغنَى عن َك ْث َر ِة
َ
ض ،و َلكِن ِ
الغنَى ِغنَى النَّ ْف ِ
ال َع َر ِ
س...)2( ).
َّ

وأسعد الفقراء مرة أخرى حينام أخربهم أهنم يدخلون
اجلنة قبل األغنياء بخمسامئة عام...ورفع رأسهم حينام دعا
ربه أن حييه مسكينا وأن حيرشه يف زمرة املساكني ...ومواقف
أخرى ينترص فيها للفقري عىل املجتمع الذي ال يراه وال يعتد
به وال يستوعب مشاعره .
وبني ألقوياء اجلسد وضعفائه أن «ليس َّ ِ
بالص َع ِة،
َ
الشديدُ ُّ َ
ِ ()3
الش ِديدُ الذي َي ْملِ ُ
إنَّام َّ
ك َن ْف َس ُه ِعنْدَ الغ ََضب»
وبني لفصحاء اللسان ومتلعثميه أن اهلل عز وجل ال
ينخدع بحسن املقال وال يقيض كام البرش بظاهر احلجج فقال
أن َي َ
إل ،و َل َع َّل َب ْع َضك ُْم ْ
تت َِص ُم َ
ش وإ َّنك ُْم َ ْ
كون
ون َ َّ
« إنَّام أنا َب َ ٌ

((( حصيح مسمل ( ) 2564
((( حصيح البخاري ( ) 6446
((( حصيح البخاري ( ) 6114
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بح َّجتِ ِه ِمن َب ْع ٍ
ض ،فأ ْق ِض َ
فمن
أل َن ُ
أس َم ُعَ ،
عل ن َْح ِو ما ْ
َْ
َق َضي ُت له ِمن ح ِّق ِ
أخ ِيه شي ًئا ،فال َي ْأ ُخ ْذ ُه فإنَّام أ ْق َط ُع له ِق ْط َع ًة
َ
ْ
ِم َن الن َِّار» ( )1فيهدأ العاجز عن التعبري ويطمئن إىل عدم ضياع
حقه ،حتى وإن ُحرمه يف الدنيا لتلعثمه فإنه آخذه ال حمالة بام
هو أفضل يوم القيامة .
وملا رأى املجتمع ينفر من الدَّ ميم وينجذب اىل اجلميل
كانت له وقفة غاية الروعة لفرط ما أظهره ﷺ من تواضع
ميلء بمكونات الرمحة الكاملة ..

وقد كان ذلك يف مناسبات عديدة نقتطف منها مشهدين
حيسن اجلمع بينهام...
البادي ِة اسمه ِ
أهل ِ
رج ًل ِمن ِ
(  )1عن ٍ
زاه ٌر كان
أنس َّ
أن ُ
ُ
َ
للنبي َّ
النبي ﷺ :
صل اهللُ عليه وآلِه وس َّلم … فقال
ُيدي
ِّ
ِّ
باديتُنا ونحن ِ
ِ ِ
النبي َّ
صل اهللُ عليه وآلِه
ُ
حاضتُه ،وكان ُّ
« زاه ٌر َ
َ
ِ
ِ ِ
ي ِّهزُه إذا أراد ُ
ميم
اخل َ
وس َّلم ُ َ
روج إىل الباد َية ،وكان زاه ٌر َد َ
ِ
ِ ِ
النبي َّ
بيع شيئًا له
صل اهللُ عليه وآله وس َّلم وهو َي ُ
اخلل َقة فأتاه ُّ
((( حصيح البخاري ( ) 7169
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لفه ،فقال له :من هذا ؟ َأ ِ
وق فاحت ََضنه ِمن َخ ِ
الس ِ
رس ْلني،
َ
يف ُّ
النبي َّ
صل اهللُ عليه وآلِه وس َّلم فج َعل النبي
فعرف َّ
وال َت َفت َ
صل اهللُ عليه وآلِه وس َّلم ُ
َّ
شتي ِمنِّي هذا العبدَ ؟
يقولَ :من َي َ
ِ
ِ
النبي َّ
صل اهللُ عليه وآلِه وس َّلم
ظهره
بصدر ِّ
وج َعل هو َيلص ُق َ
تدُ ين ِ
ويقول :إ ًذا َ ِ
ُ
النبي َّ
صل اهللُ عليه وآلِه
كاسدً ا ،فقال له
ُّ
لست ِ
()1
وس َّلم :ولكن َ
بكاس ٍد »
َّك ِعندَ اهللِ َ
(  ) 2ورجل آخر من الصحابة الكرام يدعى جليبي ًبا،
فقريا دميم الوجه قصري القامة ،ومل يكن حمل نظر
وقد كان ً
ٍ
أحد من اخللق...وكان ُيكثر اجللوس عند رسول اهلل ﷺ ...

دخ ُل عىل
امر ًأ َي ُ
عن أيب برزة األسلمي َّ
«أن ُج َليبي ًبا كان َ
ِ
ِ
دخ َل َّن عليكم
لت المرأيت :ال َي ُ
هن ،ف ُق ُ
هبن و ُيالع ُب َّ
النِّساءَ ،ي ُم ُّر َّ
إن َد َخ َل عليكم ،ألف َع َل َّن وألف َع َل َّن ،قال:
يبيب؛ فإنَّه ْ
ُج َل ٌ
ِ
ِ
زو ْجها حتى َيع َل َم
وكانت
ألحدهم أ ِّي ٌم مل ُي ِّ
األنصار إذا كان َ
ُ
ُ
َّبي َّ
رسول
صل اهللُ عليه وس َّل َم فيها حاج ٌة أم ال ،فقال
هل للن ِّ
ِ
اهللِ َّ
األنصار :ز َِّو ْجني ابنت َ
َك،
صل اهللُ عليه وس َّل َم َلر ُج ٍل ِمن
َ
لست
فقالَ :ن َع ْم وكَرام ًة يا
رسول اهللِ ،و ُن ْع َم َعيني ،قالِّ :إن ُ
((( ابن جحر العسقالين ( إالصابة ) 542 \ 1
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رسول اهللِ؟ قالُ :جل َل ٍ
َ
يبيب ،قال:
فلمن يا
ُأريدُ ها لنَ ْفيس ،قالَ :
رسول اهللُِ ،أ ِ
ُ
َ
رسول
شاو ُر ُأ َّمها ،فأتى ُأ َّمها فقال:
فقال :يا
صل اهللُ عليه وس َّلم َي ُطب ابنت ِ
اهللِ َّ
فقالتَ :ن َع ْم ،ونُعم ُة
َك،
ْ
ُ
َ
َعيني ،فقال :إنَّه ليس َي ُط ُبها لنَ ْف ِسه ،إنَّام َي ُط ُبها ُجل َل ٍ
يبيب،
ِ ِ
ِ ِ
يبيب إنِ ِيه؟ ال،
ْ
أج َل ٌ
يبيب إنيه؟ ُ
أج َل ٌ
يبيب إنيه؟ ُ
أج َل ٌ
فقالتُ :
ِ
َ
رسول اهللِ َّ
صل
يأيت
فلم أرا َد ْ
مر اهللِ ال ن ِّ
ل َع ُ
ُزو ُجهَّ ،
أن َيقو َم؛ ل َ
ِ
قالت اجلاري ُةَ :من
قالت ُأ ُّمها،
خبه بام
ْ
اهللُ عليه وس َّل َم ف ُي ِ َ
ِ
رسول اهللِ
ون عىل
فأخب ْتا ُأ ُّمها،
ْ
فقالت :أت َُر ُّد َ
َخ َط َبني إليكم؟ َ َ
َّ
صل اهللُ عليه وس َّل َم ْأم َره؟ اد َفعوين؛ فإنَّه مل ُيض ِّي ْعني ،فانط َل َق
ِ
رسول اهللِ َّ
فأخبه ،فقالَ :شأن َ
أبوها إىل
َك
صل اهللُ عليه وس َّل َم َ َ
ُ
رسول اهللِ َّ
صل اهللُ عليه
هبا ،فز ََّو َجها ُج َليبي ًبا ،قال :فخَ َر َج
ٍ
أفاء اهللُ عليه قال ألصحابِه :هل
فلم َ
وس َّل َم يف َغزْوة له ،قالَّ :
َفقدُ ُفالنًا ون ِ
دون ِمن أح ٍد؟ قالوا :ن ِ
ت ِ
َفقدُ ُفالنًا ،قال :ان ُظروا
َفق َ
َ
دون ِمن أح ٍد؟ قالوا :ال ،قال :لكنِّي ِ
هل ت ِ
أفقدُ ُج َليبي ًبا.
َفق َ
َ
نب س ٍ
بعة
قال :فاط ُلبوه يف ال َقتىل ،قال :ف َط َلبوه َ
فو َجدوه إىل َج ِ َ
رسول اهللِ ،ها هو ذا إىل َج ِ
َ
نب
قد َق َت َلهمُ ،ث َّم َقتَلوه ،فقالوا :يا
ٍ
َّبي َّ
صل اهللُ عليه وس َّل َم
َسبعة قد َق َت َلهمُ ،ث َّم َقتَلوه ،فأتاه الن ُّ
فقام عليه فقالَ :قت ََل َسبع ًة و َقتَلوه ،هذا منِّي وأنا منه ،هذا منِّي
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مرت ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
صل اهللُ عليه
َني أو ثال ًثاُ ،ث َّم َو َض َعه
وأنا منهَّ ،
وس َّلم عىل ساعدَ يه وح َفر له ،ما له سير َّإل ِ
ِ
رسول اهللِ
ساعدا
َ ٌ
ْ َ َ
َ
َّ
صل اهللُ عليه وس َّل َمُ ،ث َّم َو َض َعه يف َق ِربه ،ومل ُيذك َْر أنَّه َغ َّس َله.
ِ
ُ
وحدَّ َ
إسحاق
ث
ثابت :فام كان يف
قال ٌ
األنصار أ ِّي ٌم َ
أنفق منهاَ ،
بن ِ
عبد اهللِ ِ
ُ
رسول
بن أيب َطلح َة ثابتًا قال :هل تَع َل ُم ما َدعا هلا
ُ
اهللِ َّ
اخلري َص ًّبا،
صل اهللُ عليه وس َّل َم؟ قال :ال َّل ُه َّم ُص َّ
ب عليها َ
ِ
وال َت َع ْل َع َ
أنفق
يشها كَدًّ ا كَدًّ ا ،قال :فام كان يف
األنصار أ ِّي ٌم َ
منها » (. )1

مل يكن ذلك النبي العريب ممن يكتفون باإلشارة إىل
مكارم األخالق ،مل يكن أحد أولئك املن ِّظرون الذين جييدون
التكليف وال ُيك َّلفون ،الذين حيسنون القول وال يعملون،
اسبون ...كان ﷺ يطبق
الذين يوزعون املهام واالهتام وال ُي َ
ثم ينطق ،وإن كان النطق مرة فالتطبيق مرات .

لو قال ألصحابه ألف مرة  :تواضعوا....ثم هو ال يفعل
فلن يستجيبوا ،ولو أمرهم ألف مرة باإلحسان إىل زاهر
وجليبيب وأمثاهلام ثم هو ينفر منهام فلن يفعلوا غري الذي
يفعل ألنه قدوهتم .
((( شعيب أالرانؤوط ( خترجي امل�سند ــ  ... ) 19784إ��سناده حصيح عىل رشط مسمل .
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لكن الذي فعله رسول اإلنسانية معهام قد فاق رشوط
الفعل وأسباب اللني وبواعث التواضع ،ومن اجلور أن
العامي،
ُيصنَّف ما قام به النبي ﷺ معهام حتت باب التواضع
ّ
ذلك الذي يامرسه العابد لتهذيب نفسه وإبعادها عن الكرب
ٍ
نفس أو
ومقدماته...أما تواضع النبي ﷺ فليس لتهذيب
إلبعاد ٍ
كب ،فهو معصوم من ذلك وقد أ َّدبه ربه فأحسن
تأديبه ،إنام دافع تواضعه يف كل موقف من مواقف حياته
مع اجلميع رمحة خالصة باخللق وللخلق ،رمحة جترب كرس
القلوب ،وتنرص ضعف النفوس ،وتنري ظالم األرواح...

َّ
أحط الناس يف نظر الناس إىل أرشفهم
رمحة تنقل
وأعالهم...
رمحة ُت ِّبب النظر إىل وجوه قد كانت من َّفرة ،وتُط ِّيب
التعامل مع نفوس قد كانت حم َّقرة ،وتُص ِّفي التأمل يف أرواح
قد كانت مكدَّ رة .
وككل جمتمع إنساين تتباين فيه األشكال كان املجتمع
النبوي ...فيهم شديد اجلامل كمصعب بن عمري ودحية
الكلبي ،وفيهم الشكل العادي املألوف كأغلب أصحابه،
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وفيهم قبيح الوجه مجيل اخلُلق كزاهر وجليبيب...

والظاهر أن املجتمع مل حيسن التعامل معهام بام مها
ِ
ربا
له أهل ،ال نقول بأن املجتمع كان يامرس معهام ك ً
دفينًا ،أو استعال ًء مصطن ًعا ،ربام هي قلة اكرتاث نامجة
عن فطرة برشية ال متيل بطبعها إىل كل ما هو أدنى...
وأ ًيا ما كانت الدوافع احلقيقية حلالة النقص التي يشعر هبا
زاهر وجلبيب فالنتيجة واحدة ،هناك أمل عنيف حيتاج إىل
تدخل لطيف ،هناك أزمة نفسية طبقية جمتمعية حتتاج إىل حل
ِ
اجلميع...املعتدي واملعتدَ ى
ال خيرس معه أحد ويربح معه
عليه ،الظامل واملظلوم ،الفاعل واملفعول به ،املجتمع وزاهر
وجليبيب .

ومن غري نبي الرمحة قادر عىل احلل دون تكاليف يتكبدها
أحدهم ؟؟...
من أفضل منه ينرص الظامل واملظلوم ؟؟...

من أجدر منه يرفع احلرج عن اجلميع دونام حرج ؟؟ .

ال أحد غريه ﷺ ...
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أوال....رحمته بزاهر .
واخلرب الذي بني أيدينا مفعم بتواضع غايته رمحة...

( * ) كان رسول اهلل يقبل هديته كلام جاء من البادية
بأعشاب ،ثم هياديه إذا عاد إليها بام حيتاجه أهل البدو من
احلرض ،األمر الذي يرفع شأن البدوي الدميم بني الناس
ويعزز ثقته يف نفسه ،فقد ُقبلت هداياه من خري اخللق ثم
ُأهدي منه ،ويف ذلك عالمة عىل علو منزلته عند رسول اهلل
ﷺ.

( * ) قول النبي ألصحابه ( زاهر باديتنا ونحن حارضته)
حيمل يف ظاهره وباطنه رشفا ال ُيضاهى ،وكرامة ال ُتىص...
فإن قال زاهر ــ ولو يف نفسه ــ عىل سبيل الفخر  :إن كان
بالل مؤذن الرسول ،وحسان شاعره ،فها أنا ذا باديته »...لو
قال ذلك ملا كذبه أحد .
( * ) مل خيف النبي ﷺ عن أصحابه حبه الشديد لزاهر،
وقد ظهر ذلك جل ًيا يف مشهد نادر احلدوث يف جمتمع إنساين
وباألحرى عريب...الطبيعي أال ينشغل القائد العظيم بنفسية
فرد عادي ال ينفع وال يرض ،البدهيي أال يلتفت من ُأعطي
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اجلامل كله إىل قبيح تنفر منه األعني وختشى منه األنفس...
لكنه ُأرسل رمحة للعاملني ،وزاهر يف أشد احلاجة إىل رمحة تغري
حاله وتبدد آالمه...من يشرتي املتاع من بائع قبيح الوجه ؟
ربام وقف طوال يومه يف السوق وأمتعته كام هي مل ُيبع منها
واحدً ا ،ال شك أن ذلك يدور يف ذهنه كل حلظة وهو ينتظر
ٍ
مشرت يقف أمامه فيناقشه ويفاصله يف السعر واجلودة .
ثم فجأة يأيت من خلفه من حيتضنه بشدة مل يقدر معها
البدوي القوي عىل اإلفالت ،ربام هو عدو حياول اإليقاع به،
أو منتهب يأخذ أموال الناس غص ًبا .

حاول زاهر بكل ما أويت من قوة أن يتخلص من هذه
اجلذبة العف َّية فلم يستطع ،فبدأ يسأل ويطلب  :من هذا ؟،
أرسلني » ....

تضن فإذ به ُيرشق ويبتسم
ثم ُسمح له بااللتفات وهو ُم َ
وهيدأ ويستسلم و ُيلصق ظهره بصدر النبي ﷺ زيادة يف الكرامة
والرمحة والرشف واألمان ،والناس ال يكادون يصدقون
تواضع النبي ومداعبته لذلك البدوي الدميم املهجور...
مشهد يتجاور فيه أمجل وجه خلقه اهلل مع وجه قبيح يف ُعرف
البرش.
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مازحا « من يشرتي مني
ثم نادى رسول اهلل يف الناس
ً
هذا العبد ؟ » فأعلن زاهر بام يف نفسه وربام بام يف نفوس
الناس أمامه من فكرة الكساد التي تالحقه ،والواضح أن
رسول اهلل ﷺ قصد حدوث كل ذلك من احتضان ومداعبة
ٍ
مزاحا لينبه اجلميع وأوهلم البدوي بمقامه
وعرض للبيع
ً
قائال » «لكنك عند اهلل لست بكاسد» أو قال « :عند اهلل أنت
غال» (.... )1

ما هو موقف زاهر حينام يعلم مكانته عند اهلل وعند
رسوله ؟ ...هو ٍ
حمبوب عند رسوله ،أي رشف
غال عند ربه
ٌ
زاهر بعد هذا الرشف العظيم ؟ ...وكل ذلك عىل
ينتظر
ٌ
مرأى ومسمع من الناس ،كأنه خياطبهم ( إن كنتم ترونه ال
يشء فهو عندنا يشء كبري )...

إهنا رمحة هائلة تفوق ما أراده البدوي الدميم...لقد
تصاعدت ثقته يف نفسه ،وارتفعت أسهمه لدى الناس،
وراجت جتارته ،وهو يف ٍ
كل مشغول بمكانته عند ربه ونبيه...
ذلك البدوي الغايل املحبوب .
ما أعظمها من رمحة يا زاهر....

((( زيادة « عند اهلل أنت غال « مسند أمحد بن حنبل ( ) 161 \ 3
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ثانيا....رحمته بجليبيب ..
قدرا ً
هائل من
واملتأمل يف قصة النبي مع جليبيب يالحظ ً
التواضع املغموس بوافر الرمحة الكاملة .

( * ) مل يكن جلليبيب من متاع الدنيا يشء...ال مال وال
مجال وال جاه ،سوى أنه حيب اهلل ورسوله ،فلم يكن ُيلتفت
إليه ،وال ُيراعى يف متطلباته اإلنسانية ،فصارت مسألة زواجه
أمرا صعب املنال...ومن يزوج اخته أو ابنته لفقري دميم ال
ً
عائلة له ؟؟

ال ميزة فيه تُر ِّغب إحداهن أو ول ّيها يف إبرام عقد النكاح
األبدي ،حيتاج إىل تدخل ُعلوي إلحداث ذلك ،أو المرأة
تشاهبه احلال فال ترفضه...

وألنه نبي الرمحة فقد تدخل يف األمر دونام طلب من
جليبيب ،فعرض عليه أن يزوجه ،فشعر جليبيب بأنه كاسد
ليزوجه ،فأخربه النبي وأعلم
إىل احلد الذي يتوسط معه النبي ِّ
الصحابة أنه ما توسط يف زواجه إال ألنه عند اهلل غال وليس
ألنه كاسد....كأنه يعالج نفسيته ونفسية أصحابه جتاهه ..
وكيف يكون كاسدا من كان النبي ول ُّيه يف الزواج ؟
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زوجه فليخرت
( * ) إن كان وال ُبدَّ لرسول اهلل ﷺ أن ُي ِّ
له فتاة تشاركه الفقر والدَّ مامة ،تشاركه املعاناة من نظرة
املجتمع ،تشاركه املصري الباهت...
لكن رسول اهلل ﷺ اختار له من تشاركه صفاء القلب،
وحسن االختبار ،اختار له من تشاركه حب
وجودة القرارُ ،
اهلل ورسوله...اختار له بمعيار التقوى من تليق به ،وكانت
الفتاة بمعيار البرش مجيلة ال تليق بأمثاله .

بالفعل خطب له النبي ابنة رجل من األنصار ،وقد تأ َّمل
الرجل أن يكون اخلاطب رسول اهلل ﷺ ال غريه ،فإن كانت
خليق هبا
السادة األغنياء الوسامء
ٌ
لغريه فلتكن لسيد من َّ
وخليق ٌة به ،لكنه مل يتخيل ــ للحظة ــ حينام أخربه النبي ﷺ
أنه خيطبها لغريه أن يكون اخلاطب ذلك الفقري الدميم !!
الرفض احرتا ًما لرسول اهلل ﷺ
حاول الرجل إرجاء َّ
فطلب االنتظار حتى يستشري أ َّمها ــ ولو كان اخلاطب غري
جليبيب ملا أشار من األساس ــ وهو يوقن َّ
بأن أ َّمها سرتفض
بكل كلامت الرفض فيكون الرفض من غريه ال منه .
ومل خت َّيب املرأة ظ َّن زوجها هبا فرفضت واستنكرت
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وأقسمت باستحالة ذلك األمر...إن الفتاة صغري ٌة ومجيل ٌة
ولبيب ٌة ومقتدرةٌ ،وقد ُرفض من هم أرقى شأنًا من جليبيب
لعدم مكافئتهم هلا...أ ُيكافئها هو ؟!
هم الرجل بالقيام إلخبار النبي ﷺ بالرفض ــ
فلام َّ
املنطقي ــ قالت البنت التي ال تنظر بعني املجتمع ،وال تفكِّر
ِ
رسول اهللِ َّ
صل اهللُ عليه وس َّل َم ْأم َره؟
ون عىل
بعقله « :أت َُر ُّد َ
اد َفعوين؛ فإنَّه مل ُيض ِّي ْعني » .

فرتاجعا ووافقا عىل الزواج ،ودعا رسول اهلل هلا بالربكة
ملا علم من قناعتها وعدم اكرتاثها ملا تلتفت إليه الفتيات...
زوج أو ُيرفض ،وقد كان
فاملرء ال ُيعيبه إال دينه ،وعىل هذا ُي َّ
جليبيب شديد الغنى واجلامل بدينه ،حتى صار عند اهلل غال
جدا .

( * ) لقد أشعر النبي جليبي ًبا بقيمته التي مل يكن يشعر هبا،
فلم يعد مستغر ًبا أن يزيد حب اهلل ورسوله يف قلبه أضعاف
ما كان ،وجتىل ذلك حينام خرج النبي للغزو بعد زواجه بأيام
فخرج معه جليبيب يقاتل كأفضل وأشجع ما يكون من
مقاتل يف سبيل اهلل .
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وبعد انتهاء املعركة انشغل الصحابة بمن يفقدون من
َفق َ ِ
أصحاهبم ،ورسول اهلل يسأهلم  « :هل ت ِ
أح ٍد؟
دون من َ
َفقدُ ُفالنًا ،قال :ان ُظروا هل ت ِ
َفقدُ ُفالنًا ون ِ
قالوا :ن ِ
دون ِمن
َفق َ
أح ٍد؟ قالوا :ال ،قال :لكنِّي ِ
أفقدُ ُج َليبي ًبا »..
َ
مرة أخرى يذكرهم بمكانة جليبيب عنده وعند ربه ،مل

يسأل رسول اهلل ﷺ عن أحد غريه ،رغم أنه يفقد مجيع من

ُفقدوا ،إال أن كل مفقود له من يطلبه ويذكره ويبحث عنه،
فمن لذلك الفقيد الفقري الدميم الوحيد !!

ال حتزن يا جليبيب ،لك رسول اهلل يطلبك ويبحث

عنك ....

وبعد بحث من اجلميع وجده رسول اهلل بني سبعة

قتلهم فقتلوه ،وتلك شجاعة استثنائية نابعة عن حب صادق
ور ِّخص له أن
وإيامن خالص ،ألن املؤمن قد خفف اهلل عنه ُ
يفر إن كان العدو أمامه فوق اثنني وال إثم عليه ْ
«ال َن َخ َّف َ
ف
َّ
اللَُّ َعنك ُْم َو َعلِ َم َأ َّن فِيك ُْم َض ْع ًفا ۚ َفإِن َيكُن ِّمنكُم ِّما َئ ٌة َصابِ َر ٌة
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ف َيغْلِ ُبوا َأ ْل َف ْ ِ
َيغْلِ ُبوا ِما َئت ْ ِ
َي ۚ َوإِن َيكُن ِّمنك ُْم َأ ْل ٌ
ي بِإِ ْذ ِن اللَِّ ۗ َواللَُّ
ين » (. )1
الصابِ ِر َ
َم َع َّ
لكن جليبي ًبا قد ثبت أمام سبعة من املرشكني وقتلهم !! ...

ألنه ما رأى من هذا الدين ونبيه الكريم إال كل رمحة وكرامة

ورشف ،فأنَّى له الفرار من خدمة هذا الدين ونرصة نبيه

الرحيم ؟؟

وحينام رآه احلبيب املصطفى عىل هذه احلالة اإليامنية
العالية زاده رمحة وكرامة ورش ًفا «هذا منِّي وأنا منه ،هذا منِّي
مرت ِ
َني أو ثال ًثا »...
وأنا منهَّ ،
يا سعدك يا جليبيب.. .الرجل يعيش عمره ويموت

وال خياطب بمثل ما خوطبت به ،أنت من رسول اهلل وهو

منك !!.

يكفيك هذا القول حينام يسألك امللكان  :من ربك ؟؟...

فتقول بكرامة :...الذي أنا عنده غال .
((( سورة األنفال ( ) 66
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فيسأالنك .. .ما دينك..؟؟...فتجيبهام بعزة  : ...الذي
ُقتلت يف سبيل الدفاع عنه ....فيسأالنك ثالثة ...من النبي
الذي ُبعث فيك..؟؟ ..فتخربمها بفخر  :الذي هو مني وأنا
منه  ...يكفيك هذا القول حينام تقابل ربك يا جليبيب .
ثم جلس نبي الرمحة مرتب ًعا ،ومحله عىل ساعديه حتى
حفروا له قربه ،وما كان له فراش غري ساعدي النبي حتى
ُدفن . D

فهل من العدل أن يوضع ما فعله الرسول ﷺ مع زاهر
وجليبيب يف إطار التواضع اإلنساين املتعارف عليه بني الناس ؟!
إن ما فعله معهام ال ُيقارن به تواضع برشي ،وال ُيعرف له
نظري إنساين ال من حيث القول وال من جهة الفعل .

أما من حيث القول فقد أثبت هلام املكانة العالية عند اهلل
زاهرا ،ومرة
ونفى عنهام الكساد ،وأما الفعل فمرة حيتضن ً
حيمل جليبي ًبا ،وهو األغىل واألمجل بني مجيع من نفر منهام من
العباد !!...
إهنا رمحة صافية فاض هبا رسول اهلل ﷺ عىل رجلني مل
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حظ ُ
يكن هلام ٌّ
قبل يف الدنيا ،مل يكن هلام صاحب ،مل يكن هلام
ب ،مل يكن هلام أمل فيام يامرسه الناس يوم ًيا من أشياء تبدو
ُم ّ
استيعاب...
ترحاب وال
عادية ،مل يكن هلام
ٌ
ٌ
فازدانت احلياة بقوله وفعله كأمتع وأسعد ما يكون
ٍ
ٍ
وأرواح المسها
ألجساد
للمرء من نصيب ،وأرشقت اآلخرة
احلبيب.

﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِ َّل
وكانا من مجلة من شمله قول اهلل تعاىل َ
ر ِ ِ
ني ﴾ .
ح ًة ل ْل َعا َل َ
َ َْ
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أنصار حنين
قد يناسب البعض إدراج هذه احلادثة بمجملها حتت باب
« احلكمة » ملا حتويه من حكمة بالغة ال يمكن أبدا جتاهلها،
لكن احلق أن كل مواقف رسول اهلل ﷺ الفعلية والقولية
وحتى السكوتية ال ختلو من احلكمة ،ألنه ﷺ أبدً ا ال ينطق
وال يفعل وال يسكت عن هوى ،فكلها وحي من لدن حكيم
عليم ،فكان بدهي ًّيا أن تكون كل حركة وسكنة لرسول اهلل هلا
حكمة....
لكن احلكمة يف أعىل مراتبها ال تكون غاية بقدر ما تكون
وسيلة ليشء ُوجدت إلنفاذه...ذلك اليشء ال يكون إال
« الرمحة » . .
مكر يرض أول ما يرض
فاحلكمة إن مل ِّ
توصل إىل رمحة فإهنا ٌ
صاحبه ،وال نفع ألحد من ورائه إال الشيطان الرجيم .

وكل الصفات هلا شأن احلكمة ،ال بد أن تكون غايتها
«الرمحة » ،وإال فقل عىل الدنيا السالم .
ٍ
جانب ــ غري صغريــ من هذه
واحلقيقة أن « الرمحة » يف

110

محمد سعيد خضر

عنوان النبي

القصة متوفرة بشكل أكرب عرب منفذ « التواضع » ...

إظهارا ملا
نضمنها حتت هذا الباب
ً
فكان من احلكمة أن ِّ
فعله سيد اخللق ﷺ .
قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ ن ََصك ُُم اللَُّ ِف َم َواطِ َن كَثِري ٍة َو َي ْو َم ُحن ْ ٍ
َي
َ
َ
ت َع َل ْيك ُُم
إِ ْذ َأ ْع َج َب ْتك ُْم َك ْث َر ُتك ُْم َف َل ْم ُتغ ِْن َعنْك ُْم َش ْيئًا َو َضا َق ْ
ين * ُث َّم َأ ْنز ََل اللَُّ َسكِينَ َت ُه
ْالَ ْر ُض بِ َم َر ُح َب ْ
ت ُث َّم َو َّل ْيت ُْم ُمدْ بِ ِر َ
ِ
ِِ
ِِ
ين
َع َل َر ُسوله َو َع َل ا ُْل ْؤمن َ
ني َو َأ ْنز ََل ُجنُو ًدا َل ْ ت ََر ْو َها َو َع َّذ َب ا َّلذ َ
ِ
()1
َك َف ُروا َو َذلِ َ
ين﴾
َاء ا ْلكَاف ِر َ
ك َجز ُ
مل تكن حنني جمرد معركة انترص فيها املسلمون ،كانت
جتربة غنية باألحداث والعرب ،بداية من نشوة فتح مكة ،وكثرة
اجلند فيها عن أي معركة ،وفرار جانب من اجليش احلصني،
وثبات رسول اهلل واملؤمنني ،وحصول االنتصار الثمني ،ثم
وأخريا
الغنائم اهلائلة ،وقسمة رسول اهلل العاقلة العادلة،
ً
ِ
وجد ُة األنصار الغافلة .
والذي يعنينا يف هذا الباب آخر ما ورد يف هذه القصة من

((( سورة التوبة (  25ــ ) 26

111

عنوان النبي
فعل األنصار ورد فعل النبي ﷺ

محمد سعيد خضر

ُ
رسول اهللِ َّ
صل اهللُ عليه وس َّلم ما أ ْعطى من
« َّملا أ ْعطى
ب ،ومل يك ُْن يف األن ِ
يش و َقبائِ ِل ال َع َر ِ
تلك ال َعطايا يف ُق َر ٍ
ْصار
احل ُّي من األن ِ
منها َش ٌءَ ،و َجدَ هذا َ
ْصار يف أ ْن ُف ِسهم؛ حتى
ُ
رسول اهللِ َّ
صل اهللُ
َك ُث َرت فيهم القال ُة؛ حتى قال قائِ ُلهمَ :ل ِق َي
َ
رسول
بن ُعبادةَ ،فقال :يا
ومه ،فدَ َخ َل عليه سعدُ ُ
عليه وس َّلم َق َ
إن هذا َ
َ
احل َّي قد َو َجدوا
َعت يف
عليك يف أ ْن ُف ِسهم؛ َل ِا َصن َ
اهللَِّ ،
مت يف َق ِ
هذا ال َف ِ
يت َعطايا
ومك ،وأ ْع َط َ
بت؛ َق َس َ
يء ا َّلذي َأ َص َ
ِ
احل ِّي من األن ِ
ظاما يف َقبائِ ِل ال َع َر ِ
ك يف هذا َ
ب ،ومل َي ُ
ْصار
ع ً
َ
رسول اهللِ ،ما
أنت من ذلك يا َسعدُ ؟ قال :يا
َش ٌء ،قال :فأين َ
ومك يف هذه
امرؤٌ من َقومي ،وما أنا؟! قالَ ْ :
فاج ْع يل َق َ
أنا َّإل ُ
احل ِ
ِ
ْصار يف تلك َ
َ
ظرية،
احلظرية ،قال :فخَ َر َج َسعدٌ َ ،
فج َم َع األن َ
جال من ا ُمل ِ
فجاء ِر ٌ
قال:
وجاء
فتكَهم فدَ َخلوا،
هاج َ
َ
َ
رينَ َ ،
فلم اجت ََمعوا أتا ُه َسعدٌ  ،فقال :قد اجت ََم َع
َ
آخرونَ ،فر َّدهمَّ ،
احل ُّي من األن ِ
لك هذا َ
ُ
رسول اهللِ َّ
َ
صل اهللُ
تاهم
ْصار ،قالَ :فأ ُ
عليه وس َّلمِ ،
أه ٌلُ ،ث َّم قال:
فحمدَ اهللَ وأ ْثنى عليه با َّلذي هو له ْ
َ
ْصار ،ما قا َل ٌة َب َل َغتْني عنكمِ ،
عش األن ِ
وجدَ ٌة َو َج ُ
دتوها
يا َم َ َ
ِ
ِ
ناكم
يف أ ْن ُفسكم؟! َأ َل ْ آتكم ُض َّل ًل َ
داكم اهللُ؟ وعال ًة فأ ْغ ُ
فه ُ
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وأعداء فأ َّل َ
بي ُقلوبِكم؟ قالواَ :ب ِل اهللُ ورسو ُله
اهللُ؟
ف اهللُ ْ َ
ً
عش األن ِ
ْصار؟ قالوا:
َأم ُّن
َ
وأفض ُل ،قالَ :أل ُتيبونَني ،يا َم َ َ
َ
وبامذا نُجي ُب َ
رسول اهللِ؟ وهللِ ولرسولِه ا َمل ُّن وال َف ْض ُل ،قال:
ك يا
ِ
وصدِّ قتُمَ ،أتَيتَنا ُم َّ
كذ ًبا
َأما واهللِ لو شئتُم َل ُقلتُم ،ف َل َصدَ قتُم ُ
وم ً
فآو ْيناك ،وعائِ ًل
فصدَّ ْقناكَ ،
َصناك ،و َطريدً ا َ
َ
ذول فن َ ْ
ٍ
ِ
عش األن ِ
ْصار ،يف ُلعاعة من
َ
فآس ْيناكَ ،أو َجدتُم يف أ ْن ُفسكم يا َم َ َ
ِ
ِ
ِ
إسالمكم ،أ َفال
الدُّ نيا ،تَأ َّل ُ
وما ل ُيسلمواَ ،
ووكَلتُكم إىل ْ
فت هبا َق ً
عش األن ِ
بالش ِاة وال َب ِ
َّاس َّ
ت َ
عري،
ْصارْ ،
ب الن ُ
ذه َ
أن َي َ
َرض ْو َن يا َم َ َ
ِ
وت ِ
برسول اهللِ يف ِرحالِكم؟ فوا َّلذي َن ْف ُس ُم َّم ٍد ب َي ِده،
َرجعون
لوال ِ
امر ًأ من األن ِ
ْصار ،ولو َس َل َ
َّاس ِش ْع ًبا،
اهل ْجر ُة َلك ُ
ك الن ُ
ُنت َ
َت األنْصار ِشعباَ ،لس َل ُ ِ
وس َلك ِ
ب األن ِ
ْصار ،ال َّل ُه َّم
كت ش ْع َ
ُ ًْ َ
َ
ِ
ناء أ ْبناء األن ِ
ناء األن ِ
ْصار! قال:
ْار َح ِم األن َ
ْصار ،وأ ْب َ
ْصار ،وأ ْب َ
ِ
ِ
برسول
اهم ،وقالواَ :ر ِضينا
ف َبكى ال َقو ُم ،حتى ْ
أخ َضلوا ل ُ
ُ
رسول اهللِ َّ
صل اهللُ عليه وس َّلم،
ف
انص َ
اهللِ َق ْس ًم َ
وح ًّظاُ ،ث َّم َ َ
(. )1
و َت َف َّرقوا» .
العجيب يف األمر أن إحلاق هذه احلادثة الفارقة

((( شعيب أالرانؤوط ( خترجي امل�سند ــ ) 11730
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ضمن باب تواضع النبي مل يذهب إليه كثري من
املسلمني ،رغم ما حتويه من مجيع مكونات التواضع،
لكنَّا نعذر من مل ير ذلك ألن رسول اهلل ُم ِّ ٌي يف أفعاله
وأقواله ،فقد أويت جوامع الكلم كام أويت كامل الفعل...
واملتأمل يف أقوال وأفعال وسكوت النبي يدرك أنه ما زاد
حتريا مع شدة اإلعجاب ،يدرك أنه مل يدرك شيئا...
إال ً
وكيف ُي ِ
در ُك يف الدُّ نيا َحقي َقتَهَ ...ق ْو ٌم نِ َيا ٌم ت ََس َّلوا عن ُه ُ
َ
باحل ُل ِم
فمب َلغ ِ
العل ِم فيه أنه َب َشَ ...
وأ َّن ُه خري خ ْل ِق اهلل ُك ِّل ِه ِم(. )1
َْ
ٌ
وخذ هذه احلادثة التي بني أيدينا ً
مثال...يمكن تصنيفها
ضمن باب احلكمة ،وجيوز وضعها يف باب احللم ،و ُيقبل
إضافتها حتت باب الصرب ،وال ُيستغرب إحلاقها بباب اللني،
وال ُيستهجن إلصاقها بباب العفو ،وال مانع من إدخاهلا بباب
جرب اخلواطر...
وكلها نافعة تؤدي غرضها ،وتُزيد الباحث والسامع
انبهارا برسول اهلل ﷺ ،وكيف عالج األزمة بدون
والقارئ
ً
خسائر !!

((( قصيدة الربدة إللمام البوصريي
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ورغم ذلك....فاألوىل هبذه احلادثة أن تُوضع ضمن
تواضعه ﷺ عن غريه من صفاته اخلُلقية ،ألن قول اهلل تعاىل
َاك إِ َّل ر ِ ِ
ني ﴾ .
ح ًة ل ْل َعا َل َ
َ
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ َ ْ َ
قد وضح يف جانب التواضع أكثر .

أمس احلاجة إىل رمحة رسول اهلل
كانت األنصار يومئذ يف ِّ
ﷺ ،ولو مل تُعط هلم ملا كان هلم فوز وال مستقر بعده أبدً ا،
ولربام عادوا عىل شفا حفرهتم التي قد ُأنقذوا منها ،ولربام
أمر من ذلك ،إال أن قرهبم من قلب رسول اهلل ،ومكانتهم
ّ
سهل بروز
لدى الدين احلنيف ،وصلتهم باهلل رب العاملني قد َّ
الرمحة فيهم بكمية وكيفية تليق بمقامهم الرفيع...
األنصار.....حضن اإلسالم اآلمن وقت جفوة األهل
ُ
والعشريةِ ،
وحصن اإليامن الكامل زمن ضالل أهل الكتب
والبصرية....

هم احلب يف أعىل درجاته ،واإليثار يف أرقى كامالته....
جو النفاق ،ونفخة اللني يف فضاء
نفحة اإلخالص يف ِّ
الشقاق....
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رسول اهلل دينهم ودنيتهم ،وأنفسهم وأنفاسهم ..
يمر عليه
لذا فقد جعلهم رسول اهلل ﷺ
اختبارا إجبار ًيا ُّ
ً
مجيع املسلمني ،من نجح فيه كان مؤمنًا...وإال فهو من مجلة
املنافقني ...عن الرباء بن عازب  Dقال :قال رسول اهلل صىل
ْصار ال ُيِ ُّب ُه ْم َّإل ُم ْؤ ِم ٌن ،وال ُي ْب ِغ ُض ُه ْم َّإل
اهلل علبيه وسلم األن ُ
ِ
()1
ومن أ ْبغ ََض ُه ْم أ ْبغ ََض ُه اللَُّ﴾ .
أح َّب ُه ْم َ
فمن َ
أح َّب ُه اللََُّ ،
ُمناف ٌقَ ،

ويلصون إىل
وألهنم حيبون رسول اهلل إىل هذه الدرجةُ ،
الدين هلذا احلد...فقد انجرفوا بعواطفهم ومشاعرهم نحو
هذا املسلك الغريب عليهم ومنهم ،ووضعوا أنفسهم يف
حرج أغضبهم منه ثم أبكاهم ألجله...
واحلق ُيقال ،مل تكن ِ
وجدة األنصار عن نفاق أو طمع يف
الدنيا ،إنام كانت رغبة يف استبقاء كامل عناية رسول اهلل هبم،
ظنًا منهم أن هذه العناية قد تالشت وقتام وجد رسول اهلل
قومه ،فكانت منهم هذه الرصخة العفوية...
بداية األمر كانت يف مكاسب الغزوة املادية ،فقد غنِم

((( حصيح البخاري ( ) 3783
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املسلمون يف حنني غنائم هائلة ال مثيل هلا من قبل ،فظن
األنصار ـ كغريهم ـ أن نصيبهم من الغنائم سيكون عىل قدر
ما ُغنم ،لكنهم فوجئوا برسول اهلل ُيعطى أبا سفيان بن حرب،
وسهيل بن عمرو ،وحكيم بن حزام ،وصفوان بن أمية ،وعيينة
بن حصن الفزاري ،واألقرع بن حابس ،كل واحد منهم
مائة من اإلبل  !!..كام أعطى أعراب ًيا قد سأل شي ًئا ً
إبل بني
جبلني قد كانت له ﷺ !! بخالف ما أغدق من البعري والغنم
والذهب والفضة عىل غريهم ممن هلم قرب عهد باجلاهلية
وقد أسلموا أعقاب فتح مكة الذي مل يمض عليه سوى أيام..
ورغم كل هذه العطايا اخليالية ،مل يكن لألنصار منها يشء !!

يسارا،
وملا رأى األنصار البعري تُساق يمينًا ،والشاء تُقاد ً
السر ،والفضة تُعانق اجليوب ،وهم ال
والذهب يسكن ُّ
يشء هلم من هذا كله وجدوا يف أنفسهم من رسول اهلل ﷺ،
وك ُثرت فيهم القالة بأن رسول اهلل لقي قومه وال حاجة له
هبم بعد اليوم ،رغم أهنم وقفوا مع رسول اهلل لسنوات،
وحاربوا معه هؤالء القوم لغزوات ،حتى أن سيوفهم تقطر
من دمائهم ،لكن املرء بطبعه يميل إىل أهله وعشريته ،كيف
ال وقد أسلموا وأذعنوا لرسالته...
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مل يفطن األنصار لغاية النبي من اإلغداق الشديد عىل
هؤالء املسلمني اجلدد ،مل يفهموا أن ذلك العطاء دافعه األول
واألخري هو تأليف القلوب لإلسالم ...فغضبوا وحزنوا..
وألهنم أصحاب قلوب طاهرة مل ُيفوا ذلك عن رسول اهلل،
فأمر رسول اهلل سعد بن عبادة أن جيمعهم يف مكان يستوعبهم
خاصا هبم ،وملا اجتمعوا قد
وحدهم حتى حيدثهم حدي ًثا
ً
ٍ
يومئذ
كانت لرسول اهلل خيارات إن شاء فعل أحدها ،وهو
قد ملك اجلزيرة العربية من أقصاها إىل أقصاها ،وقد دانت
له القوى ،والنت له الصعاب ،واستتب األمر لنبي اإلسالم
وحده...

األول...أن يتخلص منهم ــ كام يفعل بعض القادة ــ
ألهنم بكالمهم ُيدِّ دون استقرار دولته احلصينة .
الثاين...أن ُيعنِّفهم ــ كإجراء خفيف ــ ألهنم ظنوا منه
ما ليس فيه وهو ال حيب أن يؤذهيم .
الثالث ...أن ُيربهم ــ بكل بساطة ــ أن القسمة التي
حدثت هي أمر من اهلل وال دخل له فيها ،ومن ثم فال سبيل
لالعرتاض عليها ولو يف النفس .
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مل يستعمل رسول اهلل شي ًئا من هذه اخليارات ،ألنه
ال يريد هبم إال الرمحة...ال يريد تعذيبهم أو هتديدهم أو
إسكاهتم ،إنام يريد إفهامهم واحلفاظ عليهم ،فتواضع معهم
ﷺ أيام تواضع حتى ُرمحوا .
أوال .....التذكير بسابق النعم...
واجههم رسول اهلل ِ
بوجدة أنفسهم عليه ،وقرر أن يزيل
ذلك عنهم وبأقىص رسعة ،حتى ال يناهلم من اهلل غضب
شديد وعذاب أليم ،فال يرىض اهلل عن قوم يف أنفسهم يشء
من رسوله ﷺ ،فلام مجعهم ذكّرهم بنعم اهلل عليهم ،وقد كان
سببها رمحة رسول اهلل هبم وقت اهلجرة إليهم؟! « َأ َل ْ آتِكم
وأعداء فأ َّل َ
ف اهللُ
ناكم اهللُ؟
ُض َّل ًل َ
داكم اهللُ؟ وعال ًة فأ ْغ ُ
فه ُ
ً
ل ال
بي ُقلوبِكم؟»...ذكّرهم بحالتهم السابقة البائدة ،ضال ٌ
َْ
تصب
وفقر ال يوصل إىل مغنم ،وعداو ٌة ال
ُّ
ينتهي إىل حكمةٌ ،
إىل أمان...حيا ٌة بائس ٌة هنايتها اجلحيم املحتَّم...
تغي كل يشء ،فالضالل أضحى هدى،
لكن بقدومه َّ
والفقر أصبح غنى ،والعداوة صارت ُلقى...
أنصارا وسادة لل ُعرب والعجم،
تذكّروا أهنم كانوا به
ً
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تذكّروا أن ما قدَّ مه هلم من خدمات كافية جدً ا بل وزائدة عام
يستحقون وحيلمون...فقالوا مجاعة « َب ِل اهللُ ورسو ُله أ َم ُّن
وأفض ُل»...فانتفى عنهم العذاب أو العتاب جمرد إقرارهم
َ
بذلك وقد عادوا عن وجدهتم املهلكة هلم بحديثه إليهم .
ولو أنه ﷺ استعمل أساليب القادة املستكربين ما كان هلم أن
يفهموا و ُيرمحوا ،ولربام زادوا قناعة بفكرهتم التي تدَّ عى بأن
يفضل قومه عليهم بمجرد إسالمهم...
الرسول ِّ

لكنه استعمل أسلوبه اخلاص ،فأخفض هلم جناحه،
واهتم ألمرهم ،وحتدث إليهم بلني ورفق ،فام كان هلم بديل
غري الفهم والرجوع إىل احلق ...وال شك أن ذلك رمحة
شديدة هبم ...
ثانيا....اإلعتراف بفضلهم ...
لو أنه قائدٌ ُيصنَّف ضمن القادة العظامء الكتفى بام قال
وبجواهبم ،وألهنى االجتامع الرسيع هبذه التوبة النَّصوح
العاجلة...لكنه القائد األعظم ،والسيايس األبرع ،والنبي
املقدَّ م ،لذا فلن تُرفع اجللسة حتى يطمئنهم بأن مكانتهم
لديه مل هتتز بعد وجدهتم هذه ...فقال متواض ًعا َ
«أل
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عش األن ِ
َ
ْصار؟ قالوا :وبامذا نُجي ُب َ
رسول
ك يا
ُتيبونَني ،يا َم َ َ
اهللِ؟ وهللِ ولرسولِه ا َمل ُّن وال َف ْض ُل ،قالَ :أما واهللِ لو ِشئتُم
وم ً
وصدِّ قتُمَ ،أتَيتَنا ُم َّ
ذول
فصدَّ ْقناكَ ،
كذ ًبا َ
َل ُقلتُم ،ف َل َصدَ قتُم ُ
ِ
فآس ْيناك...»..هذه
َصناك ،و َطريدً ا َ
فآو ْيناك ،وعائ ًل َ
فن َ ْ

القطعة اإلنسانية الفريدة تُصنَّف ـ عندي ـ من أقوى الكلامت
التي تواضع فيها رسول اهلل ﷺ يف حياته العامرة باألقوال
املرشبة بالتواضع...
واألفعال َّ

أراد أن يسمع هلم ر ًّدا غري الذي كان منهم ،فكرروه بلفظه
ولصدِّ قوا
لصدقوا فيه ُ
ومعناه ،فاقرتح عليهم ر َّدا لو قالوه َ
منه عليه الصالة والسالم ،وقبِل عىل نفسه أن يكون ُم َّ
كذ ًبا
ً
ً
وعائل ،ثم هم صدقوه ونرصوه وآووه
وخمذول وطريدً ا

وآسوه !!...

هذه النربة الراقية ال تصدر إال عن حالة كامل ،أن ُينسب
الفضل لفاعله ،و ُينصب اجلهد لباذله ،فذاك عني االعرتاف
بدور املجتمع يف حياة الفرد ،وهو أيضا عني كامل الفرد
املتصالح مع نفسه إىل احلد الذي يستعظم معه كل مسامهة ـ
ولو قليلة جدا ــ صدرت عن املجتمع ....
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إن هذا النبي العريب متواضع حد الكامل املطلق !!...
ُيضيف إىل األنصار ً
حمتاجا إليه ،فلم
فضل حاشاه أن يكون
ً
ٍ
تصديق أو ٍ
نرص أو مأوى أو مواساة من
يكن بحاجة أبدً ا إىل
ٍ
مضطر
برش كائنًا من كان ،ومن يظن يف نبيه غري ذلك فهو
ٌ
إلعادة النظر يف عالقة اهلل تعاىل بنبيه عليه الصالة والسالم...

ما كان احلبيب بحاجة إىل غريه من املخلوقات يف كل
مراحله ،بداية من خلقه إىل الناس وحتى قبضه إىل اهلل...
تأمل قول اهلل عز وجل حلبيبه ﴿ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [ سورة الضحي
.]8،1
حمتاجا من أنشأه اهلل غن ًيا به عن اخللق ؟!...
وكيف يعود
ً
كمله اهلل ؟!
كيف يرجع ناقصا من َّ
ٌ
ومواسى من
ومأوي
ومنصور
مصدق
فرسول اهلل ﷺ
ٌّ
َ
ٌ
احلق قبل وبعد اخللق شاء من شاء وأبى من أبى...واليقني
أن رسالته ماضي ٌة يف العاملني حال استقبال األنصار للنبي أو
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حتى مع الرفض ،ألنه ببساطة مؤيدٌ من اهلل....

وذات اليقني أن املنتفع الوحيد من استقبال األنصار
للنبي هم األنصار أنفسهم ،ألهنم ربحوا ِع ْشة سيد ولد آدم،
صاحب خري أ َّمة ُأخرجت للناس ،أول من تنشق عنه األرض
يوم القيامة ،وأول شافع وأول مش َّفع ﷺ ،كام استُنقذوا من
وسعدوا برضوان اهلل عليهم ،وسكنوا جنة
عذاب النارُ ،
عرضها الساموات واألرض ُأعدت للمتقني...
منصور برب الناس
أما رسول اهلل فمعصو ٌم من الناس،
ٌ
يف كل األحوال ،ال ُيشغله اخللق عن احلق ،وال حيجبه عن
إنس وال ّ
جان...كل ما يف األمر أن أهل مكة مل جياروا
البيان ٌ
سنة اهلل النافذة يف نبيه ،وأهل املدينة استحسنوها واتبعوها
وأخلصوا هلا ،فكان الضالل والفقر واخلذالن ملن حارب
سنة اهلل ،وكانت اهلداية والغنى واإليالف ملن أذعن لسنة
اهلل...ففاز األنصار وخرس الكفار ...
غري أنه ﷺ يشكر لألنصار نواياهم الطيبة ،ومبادراهتم
احلسنة ،وصدق التوجه إىل اهلل َّ
بالذود عن رسوله قدر إمكان
البرش...واهلدف من ذلك إعالمهم بأن مكانتهم عنده مستقرة
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كام هي حتى بعد وجدهتم الغري موفقة ،وأنه سيصدِّ قهم لو
ً
أفضال عليه ...
ذكروا هلم

خصهم هبا ،وم َّيزهم بوجودها . .
وتلك رمحة ثانية َّ
ثالثا ....ثقته في اختياراتهم وإيمانهم .
يف القطعة األوىل ذكّرهم بفضل اإلسالم عليهم ،ويف

تلميحا
الثانية أثبت هلم الفضل عليه ،لكنه مل يتطرق ولو
ً

إىل سبب وجدهتم إال يف هذه القطعة ،وقد ذكرها رصاحة
«أو َجدتُم يف أ ْن ُف ِسكم يا
وبأسلوبه اخلاص جدا...فقال
َ
ْصار ،يف ُل ٍ
عش األن ِ
وما لِ ُيسلِموا،
عاعة من الدُّ نيا ،تَأ َّل ُ
فت هبا َق ً
َم َ َ
ووكَلتُكم إىل إس ِ
عش األن ِ
المكم ،أ َفال ت َ
ْصار،
َ
ْ
َرض ْو َن يا َم َ َ
ِ
عري ،وت ِ
بالش ِاة وال َب ِ
َّاس َّ
برسول اهللِ يف
َرجعون
ْ
ب الن ُ
ذه َ
أن َي َ
ِرحالِكم؟ فوا َّلذي َن ْفس ُمم ٍد بي ِده ،لوال ِ
امر ًأ
اهل ْجر ُة َلك ُ
ُ
ُنت َ
َّ َ
ِ
ِ
من األن ِ
ْصار ،ولو َس َل َ
ْصار
ك الن ُ
وس َلكَت األن ُ
َّاس ش ْع ًباَ ،
ِشعباَ ،لس َل ُ ِ
ب األنْصار» ...
كت ش ْع َ
ًْ َ
وهنا انتبه األنصار إىل ما كانوا عنه غافلني .
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وكأين أراهم يضعون أيدهيم عىل رؤوسهم حرس ًة حلظة
مصفرةٌ ،وأعينهم
سامعهم هلذه القطعة الرقيقة ،وجوههم
َّ
المعة تستجمع الدَّمع ...وكأهنم يقولون  :ما هذا الذي
صنعناه ؟!...
أين كانت عقولنا ؟!...

أين ذهبت قلوبنا ؟! ...

أهلذه الدرجة ابتعدنا ـ يف حلظة ـ عن خطى رسول
اهلل ؟! ...
يفضل قومه ألجل لعاعة من الدنيا ،وهو ال
كيف رأيناه ِّ
يفض ُل أحدً ا يف العاملني علينا ؟! ...
ِّ

لقد أشعرهم بوضاعة ما تاقت إليه نفوسهم فور ما
أخربهم بام يف نفسه جتاههم ،إنه يراهم مؤمنني راسخني ال
يلتفتون إىل النقائص وال ترسقهم الدنيا بزركشتها اخلادعة،
فام وكلهم إليه خري مما حرمهم منه ،وما حرمهم منه ال يليق
بمقامهم الفريد....فلام وصل إليهم ذلك املعنى خجلوا من
أنفسهم .
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ً
وخجل منه حينام رفع سقف
( * ) ثم زادهم رفع ًة به
لو ال نظري له ....أن جيعل ذاته
التواضع النبوي إىل ُع ٍّ
الرشيفة من مجلة املكاسب والغنائم التي ُيرجع هبا من
الغزوات ،وأنه ﷺ قد قسم لغريهم بالشاة والبعري وقسم
هلم بذاته الرشيفة ،ثم يسأهلم أتُرضيهم هذه القسمة أم
ال!! ..رغم أن ما ينقلبون به خري مما ينقلب به الناس !!...
من أي منبع عظيم يستقي هذا األعظم تواضعه ؟!...
( * ) ثم ُيقسم بر ِّبه أنه لوال اهلجرة لكان منهم...وكأنه
يقول هلم وهم أهل فطانة وكياسة « ال أحبكم ألجل نرصتكم
مهاجرا ،إنام أحبكم لذاتكم وإليامنكم ،ولو مل
يل حينام جئتكم
ً
يسبق الكتاب باهلجرة إليكم ،لسبق باإلجياد منكم »...فأثبت
بتواضعه أن االنتساب إليهم رشف وهذا صحيح .

لكن األصح أن وجوده ﷺ يف أي سلسلة برشية يرفع
شأن أصوهلا وفروعها إىل مكانة عالية يستحيل الوصول إىل
أدنى درجات علوها مهام تعاظمت السالسل الطامعة يف
واملحسب ،يكفي أهنا موصولة برسول اهلل
املنسب
َّ
الرشف َّ
وغريها مقطوع....ورغم أنه موطن الرشف والفخر فقد
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أخربهم بأن االنتساب إليهم رشف وفخر !!

( * ) ثم أكد هلم ثقته يف اختياراهتم وقراراهتم ــ بعدما
وكلهم إىل إسالمهم ــ بأنه يتَّبع طريقهم وطريقتهم حينام
يسلكون شع ًبا غري الناس ،وكأنه يقول هلم (...الناس مجي ًعا
يف ك َّفة ،وأنتم أصحاب الك َّفة الراجحة ) وليس ذلك من
قبيل املجاملة أو املحاباة ،إنام ألجل احلق الذي يسري أينام
ساروا ويصري كيفام صاروا...

ومع أن األنصار ٌ
أهل لذلك كله مع مجيع اخللق إال أهنم
تابع يرى نفسه
تابع يرشف باالتِّباع واملتابعةٌ ،
مع سيد اخللق ٌ
تابع جياهد ليل
حمظو ًظا لوجوده يف عرص النبوة وقد آمن هباٌ ،
تابع يتلقف األمر املحمدي
هنار لتجنب خمالفة األمر النبويٌ ،
باستعذاب يو ُّد أن ال ينتهي...
غري أن رسول اهلل أويت التواضع كله ،فجعل مراده
مرادهم وطريقه طريقهم ،وجعل هلم رش ًفا يزداد بكل كلمة
ينطقها يف حقهم .
فنالتهم بتواضعه عليه الصالة والسالم رمحة ترتفع هبا
جباههم ،وتنترص هبا راياهتم .
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رابعا....مكافئتهم على إخالصهم ...
وكأن كل ما سبق منه جتاههم عبارة عن جمرد مقدمات
ناء األن ِ
ْصار،
لنتيجة واحدة « ...ال َّل ُه َّم ْار َح ِم األن َ
ْصار ،وأ ْب َ
وأبناء أب ِ
ناء األن ِ
ْصار!»...
ْ َ ْ
رغم أن كل مجلة من اجلمل السابقة هلذا الدعاء كافية

جدا لبناء وطن ،ورمحة أمة ،وفخر يدوم إىل يوم القيامة ،إال

أن احلبيب املصطفى أجود باخلري من الريح املرسلة ،فدعا

هلم وأحلق هبم أبناءهم وأحفادهم كرامة هلم ...والثابت أن

دعاء النبي مستجاب ال حمالة ،فكانت املكافأة واقعة لألجيال
الثالثة دونام شك..

يدع لألنصار بيشء
واملتأمل يلحظ أن رسول اهلل ﷺ مل ُ

سوى الرمحة « اللهم ارحم»...

وهذا دليل عىل أن الرمحة هي غاية الغايات ومنتهى

النهايات ،فلوال الرمحة هللكت األكوان بالعدل ،ولوال
الرمحة ملا كان ليشء ينبض أن ينبض ،وما كان ليشء يسعد

أن يسعد...
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رصيح بام كان مب َّطنًا يف
كام أن دعاءه هلم بالرمحة تأكيدٌ
ٌ

كل كلمة تواضع فيها معهم ،حتى يطمئنوا متام االطمئنان أن
النَّازل هبم ــ رغم وجدهتم عليه ــ رمحة وال غري...

لقد أكدت هذه احلادثة أن رسول اهلل برش غري البرش...

ويطهر القلوب من
يرفع النفوس من وضاعتها إىل تواضعه،
ِّ

خبثها إىل خريه ،وينقي األرواح من فسادها إىل سداده ..

جاءه األنصار ويف أنفسهم يشء ،فخرجوا من عنده يبكون
ِ
برسول
وقد أخضلوا حلاهم ،وليس هلم قول إالَ « ..ر ِضينا
وح ًّظا» ...!!...
اهللِ َق ْس ًم َ
ترصف غري الذي فعل ،لكان هلم قول غري
ولو كان له ُّ

ثم كانت هلم عاقبة غري التي ُجعلت فيهم،
الذي قالوا ،ومن َّ

فلم تكن هلم رمحة ..

لكن رسول اهلل مفتاح كل مغلول ،وطبيب كل معلول،

وعزة كل مذلول...قد كسب بتواضعه قلوهبم فعادوا إىل
َّ

رشدهم مرسعني ،ثم أكسبهم راحتهم فبكوا بكاء النادمني...
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﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
ح ًة
فكانوا من خرية من أكرمهم اهلل بقوله َ
َاك إِ َّل َر ْ َ
ِ ِ
ني ﴾.
ل ْل َعا َل َ
قادر عىل إنفاذ الرمحة وقتام يظهر للناس
وحده رسول اهلل ٌ

استحالتها...

لو وف َّعال...
وحده رسول اهلل عالجه ُح ٌ
وحده رسول اهلل بابنا إىل اهلل .
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البساطة
( * ) كان ﷺ يف خدمة أهله ،فيحلب شاته ،وخيصف
نعله ،وخييط ثوبه ،و ُيقطع هلم اللحم...رمحة بأهله...فيخفف
عنهم مشق ًة ،ويرفع عنهم ً
عمل.

( * ) كان ﷺ يؤاكل املساكني ،ويقبل دعوة اململوك...
رمحة بالضعفاء...فال يشعرون بأهنم أنقص من األغنياء يف
يشء ،بل هم أعىل ،وطعامهم أشهى ...
( * ) كان ﷺ ُيالعب الغلامن ،وتسحبه اجلارية إىل دار
سيدها فيشفع هلا ،وحيتضن الصغري الذي مات نُغريه...رمحة
بالصغار ...فيزدادون به شغ ًفا لعدم ترفعه عنهم ،وملخالطته
إياهم .

( * ) كان ﷺ يقبل املعذرة ،وال ُيرج أحدً ا أخطأ...رمحة
باملذنبني...فيشعرون بأبويته هلم ،وسرته عليهم ،وحرصه
عىل صورهتم...
( * ) كان ﷺ جيمع حطب الطعام ،وحيمل حجر
املسجد ،وحيفر أرض اخلندق...رمحة باملسلمني ...فتعلوا
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مهتهم  ،وتنشط طاقتهم ،وهيني أمامهم الصعب...
َّ
( * ) كان ﷺ ينام عىل احلصري ،ويتوسد الليف ،ويضع

طعامه عىل األرض ،ويركب احلامر ،و ُيردف خلفه ،ويشد
احلجر عىل بطنه من اجلوع...رمحة بالفقراء....فال حيزنون

لفاقتهم وحاجتهم ،وقدوهتم يشاركهم احلال...

رمحات بعضها فوق بعض...وما عىل البرش إال حسن

االستقبال .
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ملحة من شجاعته ﷺ
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الصدع بالدعوة
هادئة جدا...

يف براءهتا يكمن الذنب ،ويف حكمتها تسترت اجلاهلية،
ويف أناقتها ختتبئ الفوىض ،ويف سلطنتها يعتكف الوهن ،ويف
رشفها تسكن الرذيلة !!
مكة...جممع املتناقضات..

الكعبة والصنم...
زمزم واخلمر...

حلمس...
املناسك وا ُ

اللسان الفصيح والعقل اجلاهيل...

أحب البالد إىل اهلل ،وأحب الناس ملن سواه!!...

تغيريا يالمس أفكارها
مل تكن تلك البقعة اجلافة تنتظر
ً
وخيترب معتقداهتا ،ومل تكن تتخيل ـ يف أقىص أطراف اخليال
وتدم وتُبعد عن الكعبة،
صنم ستُنزع ُ
ـ أن الثالثامئة وستني ً
ومل تكن تستشعر أبدً ا حدوث مفاجآت قد تقلب املوازين،
ب ا ُملوالني .
وتُق ِّل ُ
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ثق ٌة قاهر ٌة تتكئ عىل نفوذ بارز وقوة مستفحلة...

ومن يقدر عىل مكة بأهلها ؟!..بل ومن يقدر عليها ولو
بدون أهلها ؟! ...وجلميع امللوك واجليوش يف أبرهة وجيشه
عربة عظيمة...
إهنا حممية بقوة خارقة يظنوهنا نابعة من قرهبم وتوددهم
لألوثان ،وطاملا هم ُيعظموهنا وخيدموهنا ويعبدوهنا فال
ٍ
وطن حترسه املثالية ،وال خوف من عدو مهام
خوف عىل
بلغت فاعليته القتالية...يكفي أهل مكة الوقوف عىل اجلبال
لالستمتاع بمشاهدة العدو ُيقذف بالعذاب الثقيل...

وإن ختلت السامء عنهم فإهنم قد تسلحوا بفرسان عظامء
مل يكن هلم وجود عام الفيل...
من يقدر عىل مكة وفيها محزة وعمر بن اخلطاب وعمرو
بن هشام وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ،وكثري من
الشجعان الذين مل جيد الزمن بمثلهم يف عرص واحد ؟؟...

من يقدر عىل حتدى حكمة عتبة بن الربيع ،أو رأي الوليد
بن املغرية ؟؟...
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من يقدر أن يوقف عنفوان أمية بن خلف ،ورشاسة أيب
هلب ؟؟....

من يقدر أن يتحدى نفوذ أيب سفيان ،وسيادة أيب طالب ؟؟
كل املؤرشات ُتيل حدوث يشء ُيصادم هواها ...فمكة
حمصنة من كل ما ال ترضاه ،وهي ال ترىض سوى ُهبل وأمثاله
َّ
آهلة رسمية هلا...
وبينام هي تستعرض أماهنا وسطوهتا واستقرارها املمتد
عرب الدهر إذ فاجأها صوت َمصدره أعىل جبل الصفا،
فتوقفت عن مهامها حينام نظرته فعلمته حممدً ا بن عبد اهلل،
ولو كان غريه املتكلم ملا انتبهت بكاملها ،فمحمد قليل
الكالم واالختالط مع صدقه وأمانته وهيئته وهيبته ،ال
شك أن األمر هام جدا ،وال مانع من اإلنصات إليه ومن َثم
تُستأنف املعايش...

ت:
عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهامََّ « ..لا َن َز َل ْ
ِ
﴿ َو َأن ِْذ ْر َع ِش َريت َ
َّبي
َك ْالَ ْق َربِ َ
ني﴾ [سورة الشعراء َ ]412:صعدَ الن ُّ
عل الص َفاَ ،فجع َل ين ِ
َّ
َادي :يا َبنِي فِ ْه ٍر ،يا
صل اهللُ عليه وس َّلم َ َّ
َ َ ُ
ِ ِ
ي -لِ ُب ُط ِ
ون ُق َر ْي ٍ
الر ُج ُل إ َذا
ش -حتَّى ْ
َبني َعد ٍّ
اجت ََم ُعواَ ،ف َج َع َل َّ
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يرج أرس َل ر ً ِ
اء أبو َل ٍ
ب
َل ْ َي ْستَطِ ْع ْ
أن َ ْ ُ َ ْ َ َ
سول ل َينْ ُظ َر ما ُه َوَ ،ف َج َ
أن َخي ًل بالو ِ
و ُق َر ْي ٌشَ ،ف َ
أن
قالَ :أر َأ ْي َتك ُْم لو ْ
ادي ت ُِريدُ ْ
َ
ب ُتك ُْم َّ ْ
أخ َ ْ
ت ُِغ َري ع َل ْيكُم؛ أ ُك ْنت ُْم ُم َصدِّ ِق َّي؟ قالواَ :ن َع ْم ،ما َج َّر ْبنَا َع َل ْي َ
ك َّإل
اب َش ِد ٍ
ِ
ي َع َذ ٍ
يدَ ،ف َ
ِصدْ ًقاَ ،
قال أبو
فإن نَذ ٌير َلك ُْم ْ َ
قالِّ :
بي َيدَ ْ
ِ
بَ :تبا َ ِ
ت َيدَ ا َأ ِب
تَ ﴿ :ت َّب ْ
ج ْع َتنَا؟! َفنَ َز َل ْ
َل ٍ ًّ
لك َسائ َر ال َيومِ ،ألذا َ َ
()1
َل ٍ
ب﴾ »
َب * َما َأ ْغنَى َعنْ ُه َما ُل ُه َو َما ك ََس َ
ب َوت َّ

نزل رسول اهلل ﷺ من عىل جبل الصفا وقد صعدت
دعوته عنان السامء ،دعوة تنمو بالدفاع هلا والتدافع عنها،
دعوة تزدهر باحلب و احلرب ،دعوة تُرشق بالشيوع
والشائعات ،دعوة تكرب بتجاوهلا وجتاهلها ...إن حارصوها
زادت ،وإن أرسلوها راجت !!
مل تكن كتلك اخلطابات التي تُستأنف بعدها املعايش ،مل
تكن جمرد صوت مأل فراغ الوقت ،أو جمرد صورة اكتمل هبا
املنظر،أو حتى جمرد فكرة اشتغل هبا الذهن...هي جمردة عن
املجردات واملجربات ...بِك ٌْر يف صوهتا وصورهتا وفكرهتا
وتأثريها...بِك ٌْر يف صدق طرحها وتطلعاهتا...بِك ٌْر يف كامهلا

((( حصيح البخاري ( ) 4770
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ومجاهلا وجالهلا ...بِك ٌْر يف براعتها وشجاعتها...

عوضا عن
مشهد ُيثري اخلوف يف النفس حال ختيله
ً
االشرتاك فيه بل وصناعته...أن يقف أحدٌ حياول نسف ما
وسلط ًة
تقتات عليه مكة ماالً ونفو ًذا وقو ًة وتراب ًطا ورش ًفا ُ
شجاع ال يعرف اخلوف ،أو
لعرشات السنوات فهو بال شك
ٌ
جمنون ال يعرف العواقب...

!!.....أو هيدم هبل ؟!
بكل بساطة ُيريد هدم األصنام
َ
!!....أو يساوي
بكل هدوء ُيريد املساواة بني السادة والعبيد
َ
بالل احلبيش ُأمية القريش؟!

!!.....أو تستحق
بكل سالسة ُيريد احلياة للموءودة
َ
العار رشف احلياة ؟!
!!....أو ُيمنع الرجل من
بكل أرحيية ُيريد حتريم الزنا
َ
َّ
لذاته املستحقة ؟!
بكل سهولة ُيريد دينًا جديدً ا!! َ ....أو ُيعىص اآلباء
واألجداد يف قبورهم ؟!
ثوابت ال تقبل املساس ،وقواعد راسخة هلا أساس...
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نارا مل يكن هلا داعٍ ،ولن تنطفئ
لقد أشعل حممد بن عبد اهلل ً
حتى حترق...لقد استباح مكة بحارضها املجيد وتارخيها
الفريد...أو تُد َعى قبلة احلجاج لدين جديد ؟!
َ
هبذه العقلية اهلزلية قابلوا دعوة رسول اهلل ﷺ...عناد
ؤجر ،و ُقبح ال
ال ُي َ
شتى ،واستكبار ال ُيباع ،وجهل ال ُي َّ
ؤجر!!....
ُي َ

عمه ،الذي هو حلمه ودمه ...
ف ُيؤ َذى أول ما يكون من ِّ
« ت ًبا لك ...أهلذا مجعتنا ؟! » ...يس ُّبه حتى قبل أن ينزل من
ُ
!!...والرجل إذا باعه حلمه يسهل الطمع فيه...
عىل الصفا
فتتفنن «أم مجيل» زوجته يف إيذاء النبي بشتى الطرق ،فتضع
ذمًا » ،وتنشد
الشوك يف طريقه ،وتسميه عوضا عن اسمه « ُم َّ
شعرا غاية االستهزاء ،وتعايره بانقطاع الوحي فرتة غاية
فيه ً
التشفي واالزدراء !!

ثم تتقافز نحوه كل وسائل األذى التي يمكن ختيلها وال
يمكن احتامهلا من غريه..
« جمنون » ...محله جنونه عىل ا ِّدعاء نبوة غري كائنة لبرشي،
والنبوة ال تكون إال ملالئكة السامء !!
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ٍ
أشعار
« شاعر » ...ساعده لسانه الفصيح عىل افرتاء

َّ
زورا إىل الوحي !!
جذابة ينسبها ً

« ساحر » ...مكَّنه سحره من التالعب بعقول وقلوب

الناس حتى فتنهم عن دينهم !!

« مسحور »...أفقده املرض اتزانه العقيل والنفيس حتى

رأى يف نفسه الكامل !!

« كاهن »...ع َّلمه تابعه من اجلن بغيبيات ونبوءات

أومهت الناس بنبوته املزيفة !!

»...جرأه مكره الشديد عىل اختالق كذبة
« كذاب
َّ

وغر هبا البسطاء !!
الرسالة َّ

سيل من االفرتاءات البغيضة املتناقضة تالحق مسمعه

أينام ذهب ،وجفاء متصاعد يواجه مبرصه أينام رحل ،ثم

أضحى غري مرحب به يف املكان والزمان !!...

يفتح باب داره للخروج فإذا بالقاذورات واألشواك

حتت قدميه !!...
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يميش يف الطرقات لدعوهتم فإذا بالشتائم تتدافع إليه من
كل دار وجار!!...

يذهب للمستضعفني لالطمئنان عليهم فإذا بسمية قد
ِ
وعامر
املستعر،
ماتت صحبة زوجها يارس من شدة العذاب
ٌ
ٌ
وبالل يرصخ «
يكفر بلسانه لينجو من أمل ال يتحمله برش،
أحد أحد” وعىل بطنه العاري حجر!!...

يتجه إىل الكعبة للصالة فإذا بأشقى القوم يضع َس َل
جزور بني كتفيه وهو ساجد ،واملستكربون يتضاحكون
ويتاميلون عىل بعضهم !!...
يبتعد عن العمران للخالء فإذا بالقوم يعيبون عليه
جالسا !!....
استتاره وتبوله
ً
يقرأ أمامهم القرءان هلدايتهم فإذا هبم هيربون أو جيعلون
أصابعهم يف آذاهنم أو ُيصفقون ويلغون !!...

يأكل الطعام ويميش يف األسواق فإذا هبم يستنكرون !!...
يعود إىل داره وقد أتعبته مضايقاهتم فإذا هبم جيلسون قرب
عمه وحاميه يشتكون منه ﷺ !!...
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يا لقبحهم...ومما يشتكون ؟!...وممن يشتكون ؟!

«يا أبا طالب  ،إن ابن أخيك قد سب آهلتنا ،وعاب ديننا،
وسفه أحالمنا ،وضلل آباءنا ؛ فإما أن تكفه عنا ،وإما أن ختيل
بيننا وبينه ،فإنك عىل مثل ما نحن عليه من خالفه ،فنكفيكه
فقال هلم أبو طالب قوال رفيقا ،وردهم ردا مجيال ،فانرصفوا عنه
 .ومىض رسول اهلل ﷺ عىل ما هو عليه ،يظهر دين اهلل ،ويدعو
إليه ،ثم رشى األمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا،
وأكثرت قريش ذكر رسول اهلل ﷺ بينها ،فتذامروا فيه،
وحض بعضهم بعضا عليه ،ثم إهنم مشوا إىل أيب طالب مرة
أخرى ،فقالوا له  :يا أبا طالب  ،إن لك سنا ورشفا ومنزلة
فينا ،وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا ،وإنا واهلل
ال نصرب عىل هذا من شتم آبائنا ،وتسفيه أحالمنا ،وعيب
آهلتنا ،حتى تكفه عنا ،أو ننازله وإياك يف ذلك ،حتى هيلك
أحد  الفريقني ،أو كام قالوا له  ( .ثم ) انرصفوا عنه ،فعظم
عىل أيب طالب فراق قومه وعداوهتم ،ومل يطب نفسا بإسالم
رسول اهلل ﷺ هلم وال خذالنه .
قال ابن إسحاق  :وحدثني يعقوب بن عتبة بن املغرية
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بن األخنس أنه حدث  :أن قريشا حني قالوا أليب طالب هذه
املقالة ،بعث إىل رسول اهلل ﷺ ،فقال له  :يا ابن أخي ،إن
قومك قد جاءوين ،فقالوا يل كذا وكذا ،للذي كانوا قالوا له،
فأبق عيل وعىل نفسك ،وال حتملني من األمر ما ال أطيق ؛
قال  :فظن رسول اهلل ﷺ أنه قد بدا لعمه فيه بداء أنه خاذله
ومسلمه ،وأنه قد ضعف عن نرصته والقيام معه  .قال  :فقال
رسول اهلل ﷺ  :يا عم ،واهلل لو وضعوا الشمس يف يميني،
والقمر يف يساري عىل أن أترك هذا األمر حتى يظهره اهلل ،أو
أهلك فيه ،ما تركته قال  :ثم استعرب رسول اهلل ﷺ ،فبكى ثم
قام ،فلام وىل ناداه أبو طالب  ،فقال  :أقبل يا ابن أخي ،قال :
فأقبل عليه رسول اهلل ﷺ ،فقال  :اذهب يا ابن أخي ،فقل ما
()1
أحببت ،فواهلل ال أسلمك ليشء أبدا»
اآلن قد انجلت احلقائق...

إهنم يشتكون صموده وثباته وإرصاره ،يشتكون شجاعته
التي ال تنفطر ،يشتكون صالبته التي ال تنكرس ،يشتكون نفاذ
مجيع احللول ضده دون جدوى ،يشتكون سمعة تتناقص كل
((( السرية النبوية البن هشام (  265 \ 1ــ ) 266
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يوم بوجود دعواه ،يشتكون سيادة تتآكل كل حلظة بدوام
نبوته....ال يشء يوقف حممدً ا غري قلبه ،وال أحد يملك قلب
حممد سوى أيب طالب ...لكنهم ال يعلمون أن أبا طالب نفسه
ــ بقلبه وعقله وروحه وجسده ــ أسري كلمة لرسول اهلل ﷺ...
وكيف ُيس ِّلمه إليهم وهو مستسلم له ؟!..
أيام عصيبة امتدت لسنوات عاشتها مكة اجلاهلية خالل
الدعوة اجلديدة وقائدها الشجاع ،والعكس ،سنوات عصيبة
عاشتها الدعوة اجلديدة وقائدها الشجاع يف حضن مكة
اجلاهلية...ثالثة عرش عاما من الشتم والرضب والتعريض
واحلصار والتجويع والتحريض عىل القتل...ثالثة عرش عاما
من الشجاعة املتزايدة ،والصرب املتمدد ،واألمل املتجدد ....
فلم كل ذلك ؟!
حقا ،مل كل هذه الشجاعة ؟!...وعىل ما الصرب ؟!...
وفيام األمل ؟!
تزعجهم الفكرة ،وتعجزهم العربة !!

املنسب ال حيتمل كلمة يف نفسه،
إن العريب
املحسب َّ
َّ
تلميحا ُّ
حيط من شأنه،
ال حيتمل لكمة يف وجهه ،ال حيتمل
ً
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ال حيتمل ني ًة تنتقص من قدره إال وقد َّ
استل سيفه ،وس َّن
لسانه ،واستجمع غضبه ،وأعلن احلرب الرشسة دون
النظر إىل العواقب...فام بال حممد يبتسم ويصمت !! ،وقد
وض ِّيق عليه بام ال حيتمله أحلم ال ُعرب والعجم !!
ُأوذي ُ
وهو أرشف الناس فيهم حس ًبا ونس ًبا وكرامة ومجاال وبالغة
ووقارا !! ...أال ينتفض لنفسه ومكانته فيقابل اجلفاء باجلفاء
ً
والعداء بالعداء؟! ...أو لريجع َّن عن أساطري األولني التي
اكتتبها فجلبت له اإلهانة والتعب ،وقد َّفرق هبا بني املرء
وجرأ النساء
وطمع العبيد يف السادةَّ ،
وزوجه ،واالبن وأبيهَّ ،
عىل الرجال ،ون َّفل الفقراء عىل أصحاب األموال..
لكنه ال ينتفض فينتقم ،وال يرجع ف ُيكفى !!

إهنا شجاعة خمتلفة عام تعارفه الناس يف شتى بقاع
األرض...شجاعة خترتق قواعد الطبع اإلنساين املنجرف
إىل رد اإلساءة...شجاعة تستند عىل م ٍ
لك أضخم من شمس
ُ
توضع يف يمينه ،وقمر يسكن يف يساره...شجاعة ال تبدو
غاية بقدر ما تكون وسيلة ليشء أكرب وأعظم...شجاعة
حتتمي وتستقوي بقوة خاصة ال يملكها غريه ،وال يستعملها
سواه...
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إهنا قوة الرمحة...

ما صعد عىل جبل الصفا إال لريمحهم ،وقد أعلنها رصاحة
« فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد » ،لكنهم ال يفقهون
!!...

ما وقف أمام جحافلهم هيدم معتقداهتم وموروثاهتم
اخلاطئة إال رغبة يف هدايتهم ورمحتهم من عذاب اهلل....
لكنهم ال يدركون !!
ما عاب أصنامهم ،وس َّفه أحالمهم ،وأبطل أنديتهم إال
ليعيدهم إىل فطرهتم األوىل التي ُفطروا عليها ...لكنهم ال
يعقلون !!

ما صمد عىل جرائمهم القذرة بحقه وحق أصحابه
حذرا عليهم من غضب اهلل وعقابه...
املستضعفني إال
ً
َ
يعلمون » (!!)1
فإنم ال
هم اغفر لقومي َّ
فكان يردد « ال َّل َّ

ً
أول ....يواجه فظاظة أيب جهل و ُأم َّية بن خلف و ٌعقبة بن
أيب معيط وأمثاهلم يف وجوههم بكل صالبة ،ال باالختباء يف
((( حصيح البخاري ( ) 3477
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بيته ،أو االستسالم ألفعاهلم اخلسيسة ...لكي يفطن اجلميع
أن هذا الدين جدير باالحرتام واالنتشار ،ولو أنه استكان
وخضع إلرهاهبم لصدقت دعواهم يف كونه ٌ
إفك ُمفرتى،
مل يثبت أمام هجمة برشية ضعيفة ،فكيف يكون مؤيدً ا من
السامء ؟! ...لكنه ﷺ قد صمد صمو ًدا أدهشهم وأربكهم .
وملا رأى العقالء املرت ِّقبون ذلك منه وفيه أسلموا هلل رب
العاملني وشهدوا أنه رسول اهلل ،فطالتهم رمحة رسول اهلل
الكاملة...
ثان ًيا ...يقابل حكمة عتبة بن الربيع والوليد بن املغرية
وأمثاهلام بردود أحكم وأعقل وأقنع ،ال باهلروب خلف
احلجج الواهية ،أو الرضوخ لإلغراءات اهلائلة...ولو كان
أحد أولئك املدعني للنبوة ملا استطاع أن ُيرس األلسنة يف
كل مناسبة أرادوا فيها إحراجه أو إغراءه أو استعطافه أو
استلطافه...
متقو ًل لفاز مرة ،وخرس مرة ،والن مرة ،وانتقم
لو كان ِّ
وبت مرة....لكنه ربح كل املنازالت الكالمية بأدب
مرةُ ،
وثبات وابتسامة صافية ،وما رجع املتحدث معه إىل قومه
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إال بغري الوجه الذي ذهب به إليه ،حتى قال هلم عتبة بعدما
فشلت حكمته..

« اجعلوها يب ،خ ُّلوا بني حممد وبني ما يقول...»....
فيدخل يف دين اهلل من شهد بعني العدل شجاعة رسول اهلل
أرواح رمحها اهلل بحبيبه ..
وبراعته الكالمية ،وتسعد
ٌ

ضحي براحته وسمعته وسكونه املعهود ألربعني
ثال ًثاُ ...ي ِّ
عا ًما قضاها قبل البعثة ،ألجل قوم ال يرقبون فيه ًّإل وال ذمة،
ألجل بقعة تفننت يف إهناكه وإهالكه ،ألجل وطن ل َف َظه من
أول يوم حتى ُأخرج منه...وملا رجع مكة فا ًحتا مل يتغري ،فلم
ينتقم !! ،رغم أن املعادلة كلها تغريت وقد أصبحت يف يده
مجيع القوى ،فاختار منها ما يناسب كامله الفريد...
( من شاء فليؤمن ،ومن شاء فليكفر ) .

﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
ح ًة
اختار ما حيقق قول ربه فيه َ
َاك إِ َّل َر ْ َ
ِ ِ
ني ﴾ .
ل ْل َعا َل َ
ألنه شجاع املرمحة...ال شجاع امللحمة ...
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ليلة عاشتها املدينة
كانت قد ألِفت األمان ،بعد سنوات من الرتبص
واالحرتاب الداخيل..
هنارها جدّ  ،وليلها ُو ّد...ال ختشى من أحد...

وكأن القوة العا َّمة قد نُزعت من مكة لصاحلها ،واحلقيقة
أن هذا ما حدث باليقني ،يوم هاجر رسول اهلل ﷺ إليها،
فهجرت مكة قوة الرأي ،وقوة الشجاعة ،وقوة السيف ،وقوة
الشخصية ،وبالتبعية قوة الصورة اخلارجية...وتسلحت
املدينة بكل ذلك وأضعافه دفعة بقدوم رسول اهلل ﷺ ،وقد
كانت قبله متفككة يطمع فيها ابن سلول ،ويتالعب هبا
اليهود ...ثم انطلقت تنشغل ببناء املستقبل املنشود ،ومكة
ٍ
ماض لن يعود .
تعض نواجذها عىل
ُّ
لقد أصبحت املدينة ــ برسول اهلل ــ قوة عظمى ال
يمكن أبدً ا تغافل قدراهتا القتالية ودوافعها اإليامنية ،ومل يعد
من السهل الطمع فيها أو التالعب هبا ،ومن املستبعد ردع
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تطلعاهتا وتوسعاهتا...

لتحقيقه...وأول ما
اآلن تنام عىل حلم ،وتستيقظ
َّ
يساعدها يف ذلك األمان التام ا ُملستنتَج من مكونات القوة
العا َّمةٌ ،
طه ُر القلب من
أمان ُيص ِّفي الذهن عن الشواغل ،و ُي َّ
ٌ
املخاوف...أمان ينقل املرء إىل نفسه التي يريدها ،وروحه
ٌ
هبا...أمان ُيعيد إىل الفطرة ،وتستمتع به الطبيعة ..
التي ُخلق

لكنها فزعت ليل ًة أشد الفزع ،وأفزع ما يف األمر أن ا ُمل ِ
فزع
جمهول!!...
ولوال أهنا تط َّبعت باألمان ملا شعرت أبدً ا بيشء يفزعها،
لو أهنا ظلت مهجية تُثاقلها العداوات واملناوشات واملخادع
ملا فزعت ،لو أهنا تنتظر وارد سوء ُيناسب ممارساهتا املفزعة ملا
فزعت...لذا ،فأخطر ما يف األمان توهم استدامته ،وذلك يف
دنيا الناس حمال ...

كان َر ُ
سول اللَِّ ﷺ
عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه « َ
َّاسَ ،
َّاسَ ،
وأ ْش َج َع الن ِ
وأ ْج َو َد الن ِ
َأ ْح َس َن الن ِ
َّاسَ ،
قال :وقدْ َف ِز َع
َأ ْه ُل ا َمل ِدين َِة َل ْي َل ًة َس ِم ُعوا َص ْوتًاَ ،
النبي ﷺ َ
عل
قالَ :ف َت َل َّق ُ
اه ُم ُّ
س ِ
َف َر ٍ
ألب َط ْل َح َة ُع ْر ٍي ،وهو ُم َت َق ِّلدٌ َس ْي َف ُهَ ،ف َ
قالَ :ل ْ ت َُرا ُعواَ ،ل ْ
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قال َر ُ
ت َُرا ُعواُ ،ث َّم َ
وجدْ ُت ُه َب ْح ًرا َي ْعنِي ال َف َر َس» (.)1
سول اللَِّ ﷺَ :

ُيظهر احلديث الرشيف عن طريق موقف ُس ِّجل لرسول
اهلل ﷺ مدى شجاعته ،وأنه مل يكن خيشى ما خيشاه البرش،
حتى قاهلا سيدنا أنس بن مالك رصاحة « وأشجع الناس» ،
واألمر لوضوحه الشديد ال حيتاج منا إىل توضيح ،بل وتُعاب
فيه املحاولة بمجملها ،فالشجاعة املحمدية أجىل من الشمس
وسط النهار ،وأنور من القمر ليايل األَبدار...غري أن احلدث
الذي يتناوله احلديث الرشيف يذهب بالشجاعة إىل منحى
خاص برسول
ٌ
خمتلف ،وينقلها إىل عامل غري منكشف ،عامل ٌ
اهلل ﷺ ،شمسه وقمره وأرضه وسامؤه وهواؤه ونباته ومجيع
َاك إِ َّل ر ِ ِ
ني ﴾ .
ح ًة ل ْل َعا َل َ
مكوناته قول اهلل عز وجل َ
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ َ ْ َ
ال يمكن أبدً ا أن تكون الشجاعة املتجسدة يف هذا املشهد
مكم ًل ملا بنته البرشية من ثباهتا وصالبتها أمام
العظيم جز ًءا ِّ
املخاطر طوال عمرها...ال يمكن أبدً ا أن تكون مسبوقة
بدليل ُيرشدها ملا كانت عليه...ال يمكن أبدً ا أن تكون نتاج
جتربة قديمة صارت عليها أحكام النجاح والفشل...إنام هي
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شجاع ٌة جديد ٌة وجا َّدةٌ ،ال تتعلق إال به ،وال تصدر إال عنه،
وال تُف َّعل إال له ،وال تنسجم إال معه ،وال تُؤ ِّثر إال منه ،وال
تَرسي إال فيه...
شجاع ٌة منبعها كامل الرمحة...

أوال...ح ّمَال املسؤولية .
ينعم القادة وحدهم بحراسة مشدَّ دة...دخول وخروج
ٍ
مسبق ،وتفتيش دقيق وإجباري ،وطعام ُتترب صالحيته
بإذن
بأكل طاهيه منه ً
أول ،وبطان ٌة تُن ِّقي األخبار وتُعدِّ ل مدلوهلا،
رسخ اهليبة واجلالل ،وأشياء أخرى قد ال
وقرص مشيد ُي ِّ
ٌ
نعرفها...وكل ذلك تقتضيه املصلحة وال حرج .

حراس ٌة كل نصيبها حلظة الكوارث محاية القائد وال
غري ...وقائدٌ كامل نصيبه ساعة الكوارث محاية العرش وال
وكوارث وقت حلوهلا حتتاج إىل ٍّ
ٌ
حل فتجد ما هو
غري...
غري ...ومن ثم تضيع األمم بام فيها من خري!! .
غي هذه التقاليد ،وأبطل ما
غري أن رسول اهلل ﷺ قد َّ
حتمله من أسانيد ،فنزع احلراسة ،وسكن الطني ،وأكل
املوجود ،وجاد باملجهود .
152

محمد سعيد خضر

عنوان النبي

وقد يقبل العقل حدوث ذلك عند استتباب األمان التام،
أ َّما وقت الكوارث واألزمات فله حسابات أخرى ال ُيعقل
سواها  ...مهام كانت عدالة القائد ،ومهام بلغت شجاعته،
ومهام وصلت حمبته ،ومهام حصلت أهل َّيته ،جيب أن يؤ َّمن
يف الكوارث واألزمات ،بل هو أوىل بالتأمني من نظريه الظامل
ماسة
اجلبان املبغوض املنقوص ،فالعباد والبالد يف حاجة َّ
لسالمته .

ورغم أن رسول اهلل ﷺ أوىل من كل من يف الكون
باحلراسة والتأمني وقت األمن واألزمة إال أنه اختار ـ
كعادته ـ شي ًئا يوافق تفرده ِ
اخللقي واخلُ ُلقي .
ُّ
عنيف
ففي ليلة صامتة آمنة من ليايل املدينة اخرتق صوت
ٌ
من اجلبل الغريب األجواء الساكنة ،فانخلعت القلوب التي
كانت مطمئنة ،وهربت األفكار التي كانت حارضة ،وعجز
كل واحد من الشجعان عن اإلقدام أو جمرد االستطالع،
بعضا عىل إعداد العدة ومواجهة
واجتمع القوم ُي ِّفز بعضهم ً
ذلك التحدي املجهول مجاعة ،وربام ُيستدعى اجليش بكامل
ُ
ي...فأدهشوا برسول اهلل ﷺ يستقبلهم وقد
قوته للتصدِّ
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استطلع اخلرب وحده ورجع !!..

مل حيتمل رسول اهلل فيهم الفزع ،فلم يسترت خلف جدران
حتيطها حراسة تفديه بأرواحها رغ ًبا ال ره ًبا...ومل ينتظر
خروجهم واجتامعهم فيشاركهم الرأي ،أو يأمرهم دونام
مشورة...واألدهى أنه ملا َّقرر اخلروج وحده مل يلبث حتى
مدر ًبا عىل خوض املسافات واألزمات،
فرسا رشي ًقا َّ
جيد ً
بل امتطى ما وجد أمامه ،وقد كان الذي أمامه أليب طلحة،
مهجور
فرس
واملدينة كلها تعرف ما شأن فرس أيب طلحةٌ ،
ٌ
منزوع الفائدة ،تلتف أقدامه أو تتلوى كلام أراد أن ُيرسع،
فرس بال فارس...وألنه ال ُيمتطى فلم يكن بحاجة
لذا فهو ٌ
إىل أن ُي َّصص له ِسج ،فركبه ﷺ ُعر ًّيا وذهب ُمرس ًعا جتاه
الصوت ،وقد تق َّلد سيفه يف عنقه ،وانطلق وهو ال يدري أي
يشء سيواجهه ،وما نتيجة ذلك...

ولو مل تكن غاية شجاعته رمحة ملا خرج من األساس،
وألمر بعضهم باخلروج عىل أن يبقى معه من حيميه ...
لو مل تكن غاية شجاعته رمحة وأراد اخلروج حفا ًظا عىل هيبته
يتحصن هبم...
خلرج يف مجع من أجود املقاتلني الشجعان
َّ
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فرسا الئ ًقا
لو مل تكن غاية شجاعته رمحة َّ
لتمهل حتى اختار ً
بالراكب والتوقيت واحلدث...
لو مل تكن غاية شجاعته رمحة النتظر حتى وجد ِس ًجا
يؤ ِّمن سالمته كي ال يسقط من عىل الفرس أمام ذلك ا ُملفزع
املجهول ....

حتزم وع َّلق سيفه
لو مل تكن غاية شجاعته رمحة لرت َّيث حتى َّ
باحلزام حتى ال يكون ُعرضة للوقوع أثناء شدة التدافع...
رحيم باملؤمنني إىل درجة ال
رؤوف
لكن هذا القائد العظيم
ٌ
ٌ
هنائيةُ ...ي َع ِّرض نفسه للمخاطر ألجل راحتهم ،و َي ِ
عرض
شجاعته عىل الكوارث ألجل رحيلها ...ويف كل مرة ترحل،
رمحة منه هبم...
ثانيا...تهدئة األجواء.
ُ
اجليش القائدَ عىل احلالة األمنية ،فهذا أمر
أن ُيطمئن
الشعب عىل استقرار األمن ،فهذا
طبيعي...وأن ُيطمئن القائدُ
َ
يشء رضوري...لكن أن َيطمئ َّن اجليش من القائد عىل زوال
اخلطر وعودة األمن ،فهذا جديد ال سابق له وال الحق !!
رش مواجهة ذلك الصوت وما يعنيه
فبعدما كفاهم النبي ﷺ َّ
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من فزع ،أراد أن ُيزيل عن وجوههم وقلوهبم ونفوسهم آثار
ذلك الصوت...فقال « مل تُراعوا ،مل تُراعوا » أي ال ختافوا
روعهم ،وأظهر أمنهم ،ول َّطف
خو ًفا يرضكم ،فأذهب ْ
ِِ
ني
أجواءهم...وكان فيهم كام قال ربه «النَّبِ ُّي َأ ْو َ ٰل بِا ُْل ْؤمن َ
ِم ْن َأن ُف ِس ِه ْم»[ األحزاب .. ] 6 :فر َّطب بصوته احلنون حدة
الصوت ،وكشف بوجهه البشوش ُغ َّمة املشهد .
ولو كان القائد غريه لقام يف شجعاهنم يو ِّبخهم وينزع
عنهم شجاعتهم ورجوليتهم ،و ُيعايرهم بفزعهم وقلة
إقدامهم ،ويتفاخر بينهم بشجاعته وكفاءته ....
لكنه رمحة اهلل للعاملني ،فال يكون منه إال الرفق واللني .

ثالثًا....إشغالهم في أمر آخر ...
كأنه كان يف نُزهة ليل َّية حتت ضوء القمر ،أو يف رحلة
سفرة لص ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حبة مجعتها أجواء
رابحة أنتجها القدر ،أو يف
صيد
ُ
السمر...كأنه مل خيرج لصوت مفز ٍع وعاد باخلرب !!
َّ
فبعدما طمأهنم أنه ال يشء ُييف ،رصف أذهاهنم عام
ووجهها ملا تراه أعينهم ومل تكن تلتفت إليه...
خفي عنهمَّ ،
فلم يذكر هلم ما الذي وجد خلف ذلك اجلبل .
ً
مفرتسا ؟؟ ...أو
وحشا
رشسا ؟؟ ...أو
هل كان ً
ً
عدوا ً
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خمتلسا ؟؟...
مرتصدا
ِّ
ً

وهل استعمل سيفه لردع ذلك املجهول ؟؟ ...أم أنه
استعمل لسانه فقط ؟؟ ...أم أن جمرد حضوره قد أهنى
األمر ؟؟ ...وهل كان ذلك اليشء مفز ًعا إىل الدرجة التي
صورها الصوت ؟؟...
َّ
أسئلة كثرية مل ُيرد نبي الرمحة أن تُطرح ،بل ومنعها رسول
اهلل من أن تُطرح ،وكيف ُيسأل عن ِ
املفزع وال أثر للفزع يف
وجهه ؟؟...كيف ُيسأل عن الصوت وصوته ٍ
خال من توابع
القلق أو الصدمة ؟؟ ...كيف ُيسأل عام رأى وقد رأوه نشي ًطا
ً
بشوشا ؟؟...

ويف ذلك رمحة عظيمة باملؤمنني ،ألهنم لو الحظوا يف
ذرة اختالف يف صوته أو وجهه أو هيئته لسألوه
رسول اهلل َّ
عام وجد وألخربهم احلقيقة ،وقد يكون ذلك سب ًبا يف زيادة
فزعهم ال هتدئتهم ،ومقصود رسول اهلل ﷺ يف كل األوقات
واألحوال التخفيف عن الناس ورفع احلرج عنهم رمحة منه
هبم ....
حول الفكر إىل فرس أيب طلحة فقال « وجدته
ولذلك َّ
بحرا »  ،وكأنه يقول هلم أن احلدث األبرز الليلة هو رسعة
ً
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فرس أيب طلحة املفاجئة ،ال ذلك الصوت القادم من اجلبل

وال غريه ...فانشغل الناس بام أراده رسول اهلل ﷺ ،وكيف

حتول الفرس العليل البطيء بربكة رسول اهلل إىل املرونة
تؤهله ألن يوصف بالبحر !!...حتى أنه مل
والرشاقة التي ِّ
َّ
ُيسبق بعد ذلك من فرس مهام بلغت جاهزيته .

و ُعصارة هذا احلديث الرشيف ،أن شجاعة رسول كانت

غايتها رمحة يف كل جانب...

فقد رحم أجسادهم من مواجهة ذلك اليشء ا ُملفزع

املجهول ،ثم رحم قلوهبم حينام استقبلهم وقد أزال عنها
الذهول ،ثم رحم أذهاهنم حينام َّ
ول جهة فرس أيب طلحة

الفضول...

﴿و َما
فال يكون أمام املستبرص خيار إال أن يقولَ ...
َاك إِ َّل ر ِ ِ
ني ﴾ .
ح ًة ل ْل َعا َل َ
َأ ْر َس ْلن َ َ ْ َ
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شهادة صحابي
احر ا ْل َب ْأ ُس َو َل ِقي ا ْل َق ْوم ا ْل َق ْوم ا َّت َقينَا بِرس ِ
ول اهللِ
َ ْ َ ُ
ُ
َ
« ُكنَّا إِ َذا ْ َ َّ
ُون ِمنَّا َأ َحدٌ َأ ْدنَى إِ َل ا ْل َق ْو ِم ِمنْ ُه» (. )1
ﷺ َ ،ف َم َيك ُ
َّ
كي،
الفقري
بدهيي أن يستعني
بالغني ،والبليدُ
بالذ ِّ
ِّ
ٌّ
ُ
بالقوي ...
والضعيف
ُ
ِّ

ومن يطلب املعونة غري ناقص اإلمداد واالستعداد ؟؟ ..من
تذهله األنوار غري حمفوف الظالم ؟؟...من تدهشه الرسعة غري
خممول احلركة ؟؟...من تفتنه اهليبة غري معدوم الوجود ؟؟..
لذا فالعقل يستنبئ ـ دونام تردد ـ أن تكون هذه الشهادة
لصحايب ال يملك قوة البطش وال شجاعة اإلقدام ،صحايب
ال جييد فن احلروب ،وال حيتمل وجع الكروب...صحايب
كل مزاياه خارج امليدان .
ربام هي شهادة حسان بن ثابت ،الفارس يف غري القتال،

((( م�سند إالمام أ�محد بن حنبل ( ..) 1346وقال ال�شيخ أ�محد شاكر يف حتقيقه للم�سند ...إ��سناده حصيح
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فسيفه وسهمه ودرعه وحربته أبيات شعرية ،وقد كان يف
ذلك املوضع خري فارس ،يدافع عن اإلسالم ونبيه كأفضل
ما يمكن لشاعر ،حتى ُسمي بشاعر الرسول...

وإن مل تكن الشهادة حلسان فهي لغريه ممن ال طاقة هلم
بالدماء ،وال قدرة هلم باملواجهة...
لكن امللفت لالنتباه أن العقل قد خرس رهانه ،وهان أمام
الواقع !!..

لقد كانت الشهادة ألحد أشجع وأصدق أصحاب
رسول اهلل ﷺ !!..
شهادة رجل صنع من احلروب تارخيه الفتِ ُّي ،ومجع
من املبارزات الفردية ألقابه املتتالية...رجل ُيسب له ألف
ودائم يفي باملنتظر منه وأكثر...
حسابً ،

بلغت شجاعته أن نام يف فراش النبي ليلة اهلجرة،
وسيوف األعداء مست َّل ٌة خلف الباب داخلة يف أي حلظة ال
حمالة...نام ومل خيش املوت ،بل كانت أهنأ نومة يف حياته
كلها !!..
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وامتنع اجلميع عن تلبية نداء عمرو بن عبد ود يوم
األحزاب « هل من مبارز » ؟؟ ...فخرج له الشاب الشجاع،
شاب
حتى استنقصه عمرو ،واستنكف أن ُيقتل عىل يديه
ٌّ
عمرا
فأرص
تطلبه احلياة أكثر من املوت،
ُّ
الشاب أن يقتل ً
َّ
فكب املسلمون ،واستبرش
بيديه ،ومل يتوقف حتى فعلهاَّ ،
احلبيب يف خيمته...

وقد كان عمرو بن عبد ود غزير القوة غليظ القول غيور
املكانة ،فأضحى بكل بساطة رصيع الشاب الشجاع !!..
وملا استعصت خيرب عىل املسلمني ،أعطاه النبي ﷺ الراية،
رتس يومها ٍ
بباب عند
ف ُفتحت عىل يديه بفضل اهلل ،وقد ت َّ
احلصن ما قدر عىل محله بعدها ثامنية من أشد الرجال ،وكان
قد محله وحده!!..
كرم اهلل وجهه ..
إنه سيدنا عيل بن أيب طالب َّ

وال شك أن هذه الشهادة منزوعة املداهنة أو املهادنة،
ِ
فاملتحدث مشهور العدالة الفائقة ،واملتحدَ ث عنه ٌ
أهل ألكثر
من ذلك وهو أشجع الناس ،واحلادثة تكررت يف أكثر من
معركة عىل مرأى ومسمع وجتربة من اجلميع ،فقد كانوا هم
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املحتمني برسول اهلل ﷺ ..بل إهنا أصدق وأبلغ ما قيل يف

شجاعة النبي ﷺ عىل مر التاريخ ..

عيل بن
واملتأمل بعمق يف تعبري ــ الفارس الشجاع ــ ّ

تنبيها بشجاعة خارقة ختتص برسول اهلل
أيب طالب يلحظ ً
دون غريه من املحاربني ،شجاعة تصمد وقت استهالك

أشجع الشجعان ،وحتمي ساعة نفاذ احلصون ،وتنرص عند
استرشاف اهلزيمة...شجاعة مل ختذل يو ًما ،ومل ترتاجع أبدً ا،
ومل تندفع مرة ...شجاعة عاقلة ،تترصف وفق ما حيتاجه

املشهد من رسول اهلل ،وما يطلبه رسول اهلل من املشهد...
مرشب ٌة بدوافع الرمحة ...
ذلك ألهنا شجاعة َّ
أو ًل...رحمته باألصحاب ...

ٍ
بأس شديد ،ال
كان أصحاب النبي أويل قوة وأويل

ترهبهم كثرة جند العدو أو عدَّ ته ،وال ختيفهم احتاملية
املوت ،فقد صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،فسامهم اهلل
ِِ
ني
عز وجل يف سورة األحزاب بالرجال « ِّم َن ا ُْل ْؤمن َ
ِ ِ
ض ن َْح َب ُه
ِر َج ٌال َصدَ ُقوا َما َع َ
اهدُ وا اللََّ َع َل ْيه ۖ َفمن ُْهم َّمن َق َ ٰ
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َو ِمن ُْهم َّمن َينتَظِ ُر ۖ َو َما َبدَّ ُلوا َت ْب ِد ًيل »
وألن هؤالء الرجال مل ُتزل عنهم طبائع البرش وحاجات
اإلنسان ،فقد كانت هلم طاقة تنتهي بدوام االستعامل،
شوش لكثرة
وجسد ُينهك لطول فرتة القتال ،وذه ٌن ُي َّ
رب يتحلل بتضاغط األمحال...إهنم حلم ودم،
االشتغال،وص ٌ
وسع ال تُك َّلف إال يف حدوده،
وكل نفس ـ مهام علت ــ هلا
ٌ
وقد بلغوا بصدقهم وإخالصهم ذروة ما يمكن للمرء ــ غري
األنبياء ــ الوصول إليه .

[ األحزاب ] 23 :

إن احلرب قد تفتك بالنجباء كام تفتك باجلبناء...

تفتك بعمر بن اخلطاب ،وعيل بن أيب طالب ،وعمرو
بن العاص ،وسعد بن الربيع ،وأمثاهلم ،كام تفتك بعوام
اجلنود...
وملا كانت احلروب تطول أكثر من طاقتهم ،أو يتلقى
األعداء مد ًدا فوق احتامهلم ،يتحول دورهم من محاية النبي
إىل االحتامء بالنبي ،ألنه ال حدَّ لطاقته وشجاعته وثباته،
فام يكون من النبي ﷺ إال رعايتهم حق الرعاية ،فيسبقهم
إىل العدو ،وجيعلهم خلفه ،حتى إذا ما شعروا باألمان،
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واستمدوا من فيوضه الطاقة ،عادوا إىل مواقعهم بكامل
نشاطهم وإقدامهم...
ولو مل تكن غاية شجاعته رمحة ملا قدّ م هلم يد العون يف
وامحرت احلدق،
وقت محي فيه الوطيس ،واشتد البأس،
ّ
وتلك ساعة عصيبة يندر فيها البذل واإليثار ...لو مل تكن
غاية شجاعته رمحة ملا كانت هلم نجاة ،فإما أن يولوا األدبار
وهي من كبائر الذنوب ،وإما أن يقبلوا باألرس يف يد املرشكني
ـ إن فلتوا من القتل ــ وهي من مصائب احلروب...

لكنه ﷺ كفاهم كل ذلك بأن َقبِل جلوءهم ،وأسقط
كرهبم ،وأحسن ردهم .
ثانيًا...رحمته باألعداء ...
يود العدو دو ًما هشاشة مبارزه ،حتى ُيغري عليه فيقتله
دونام مشقة ،ودون اخلوض يف احتامليات جتعل احلرب مع
منافسه ِسجال...وقد كان األعداء يتورعون عن مبارزة
فردية جتمعهم بأحد فرسان اإلسالم الشجعان ،وكانوا
ثغورا غري التي يتواجدون فيها ،إال من ساء قدره
يتخريون ً
ٍ
حينئذ ال بديل له عن اهلالك املؤكد...
وصادفه أحدهم،
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أسمعت أن أحدً ا واجه ابن اخلطاب يف معركة وقتله ؟؟..أو
بارز عل ًّيا وهزمه ؟؟...أو لقي خالدً ا فأفناه ؟؟...أو قابل ابن
العاص فأرداه ؟؟...
مل حيدث أن نال أحد منهم يف معركة أبدً ا ...حتى أسد
اهلل محزة بن عبد املطلب ملا استُشهد يف ُأحد ،مل يكن ذلك عىل
ٍ
ٍ
بسيف يستحق
مواجه أنجبته ُأ ُّمه شجا ًعا ،مل يكن
يد فارس
ٍ
ٍ
جبانة
وحشية
حامله لقب « قاتل محزة »  ...إنام كان بحربة
ختتبئ خلف األحجار واألشجار خو ًفا من مالقاته .

وإذا كان ذلك شأهنم مع أصحاب النبي الشجعان ،فكيف
يكون ترصفهم حينام يقرتب منهم أشجع الناس ؟! ...إن عدد
من ُقتلوا عىل أيدي هؤالء األبطال ال حرص له ،فكم يكون عدد
من لقوا حتفهم عىل يد من حيتمون به ويسبقهم إىل العدو ؟!
جراء بطشه ؟!...
كم طفل تيتَّم ،وامرأة تر َّملت ،وأ ّم َّنوحت َّ
كم ٍ
ٍ
وبطن ُش َّقت ،وجارحة ُجرحت بيده ؟!...
عنق ُقطعت،
ستعجب كل العجب إن علمت أن عدد قتاله يف مجيع غزواته
واحدٌ فقط !!
رغم أنه القدوة العظمى ألنبل الفرسان املحاربني يف
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شجاعته وثباته وإقدامه وقربه من األعداء ،إال أنه ﷺ كان
أق ُّلهم استجابة للقتل ،بل هو ُّ
أقل يف ذلك من أضعف جندي
يب بن خلف ،وتوعده للنبي
يف جيشه العتيد ...ولوال ُفجر ُأ ّ
بالقتل ،وإقدامه عىل ذلك رصاحة يوم ُأحد ،حتى قال للنبي (ال
نجوت ) ،ملا ُقتل عىل يديه...لوال اقرتابه من النبي
نجوت إن
َ
ُ
أكثر مما ُي َ
جتب وطغى
عذر فيه و ُي َّ
عزر ملا كانت هذه هنايته...لكنه َّ
ومتادى حتى نال درجة من سوء اخلامتة مل ُيسبق فيها ومل ُيلحق .
مسوا
أ َّما غري ُأ ّ
يب بن خلف من األعداء ـ مع كثرهتم ـ فلم ُي ُّ
ُعزز هيمنة رمحته
من رسول اهلل بيشء !!..وتلك عجيبة ت ِّ
عىل شجاعته ،فالشجاع تناسبه كثرة الدماء املستباحة،
واألشجع تناسبه إبادة الكثرة دونام هوادة ...لكن شجاعته
ﷺ تُستعمل للرمحة ال للعقاب ،وختضع للرفق ال للعذاب .
فكان ﷺ إذا محي الوطيس واشتد البأس اقرتب من العدو
استبقا ًء حلياة ذلك العدو ،وكان يستخدم لذلك شيئا ُأعطيه
ضمن مخسة مل تُعط لنبي قبله ،حيث أنه عليه الصالة والسالم
النبي ﷺ َ
قال:
بالرعب ،فعن جابر بن عبد اهللَّ «...
أن َّ
قد نُرص ُّ
ِ
ِ
بالر ْع ِ
ب َم ِس َري َة
ُأ ْعطِ ُ
يت َخ ًْسا َل ْ ُي ْع َط ُه َّن َ
ُص ُت ُّ
أحدٌ َق ْبل :ن ْ
األر ُض َم ْس ِ
ورا ،فأ ُّيام َر ُج ٍل ِمن
وج ِع َل ْ
َش ْه ٍرُ ،
جدً ا و َط ُه ً
ت يل ْ
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ت يل ا َملغَانِم َ ِ
الص َل ُة َف ْل ُي َص ِّلُ ،
ألح ٍد
وأ ِح َّل ْ
ول ْ َت َّل َ
ُأ َّمتي أ ْد َر َك ْت ُه َّ
ُ
ِِ
َق ْب ِلُ ،
النبي ُي ْب َع ُ
يت َّ
اص ًة
الش َفا َع َة،
وأ ْعطِ ُ
َ
ث إىل َق ْومه َخ َّ
وكان ُّ
ً ()1
ت إىل الن ِ
َّاس َع َّامة»
و ُب ِع ْث ُ
فكان كلام اقرتب من العدو ازداد رع ًبا و ُبعدً ا ،فتكتب هلم
النجاة ع َّلهم يعودوا مسلمني بعد حني...

ويدل عىل ذلك مجيع أفعاله يف كل غزواته ،وكامل
توجيهاته لقادة اجليوش النافذة يف سبيل اهلل ،وإذا كنا قد
استعنَّا بشهادة سيدنا عيل بن أيب طالب عىل شجاعة النبي
ﷺ ،فإننا سنستعني بام قاله النبي لسيدنا عيل يوم ُأعطي راية
ٍ
كمثال عىل غاية شجاعة النبي ﷺ...
خيرب

سول اللَِّ ﷺ َ
أن َر َ
قال:
فعن سهل بن سعد الساعدي َّ
ِ
ِ
الرا َي َة َغدً ا َر ُج ًل َي ْفت َُح اللَُّ َ
عل
بَ :لُ ْعط َ َّ
ي هذه َّ
« َيو َم َخ ْي َ َ
يدَ ي ِهُ ،يِب اللََّ ورسوله ُ ِ
ورسو ُل ُهَ ،
َّاس
قالَ :ف َب َ
ات الن ُ
ُّ
وي ُّب ُه اللَُّ َ
َ
َ ْ
َّاس َغدَ ْوا َ
عل
َيدُ وك َ
أص َب َح الن ُ
اهاَ ،ف َل َّم ْ
أي ْم ُي ْع َط َ
ُون َل ْي َلت َُه ْم ُّ ُ
ِ
ر ِ
اهاَ ،ف َ
بن ِأب
سول اللَِّ ﷺ ُك ُّل ُه ْم َي ْر ُجو ْ
قال :أ ْي َن َع ُّل ُ
أن ُي ْع َط َ
َ
((( حصيح البخاري ( ) 335
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بِ .
َطالِ ٍ
سول اللَِّ َي ْشتَكِي َع ْينَ ْي ِهَ ،
يل :هو يا َر َ
فق َ
فأر َس ُلوا
قالْ :
ِ
إ َل ْي ِهَ .ف ُأ ِ َت به َف َب َص َق َر ُ
ب َأ حتَّى
سول اللَِّ ﷺ يف َع ْينَ ْيه و َد َعا لهَ ،ف َ َ
قال َع ِ ٌّل :يا َر َ
الرا َي َةَ ،ف َ
سول اللَِّ،
ك ََأ ْن َل ْ َيك ُْن به َ
وج ٌع ،فأ ْع َطا ُه َّ
ُأ َقاتِ ُل ُه ْم حتَّى َيكونُوا ِم ْث َلنَا؟ َف َ
قال :ا ْن ُف ْذ َ
عل ِر ْسلِ َ
ك حتَّى َتن ِْز َل
بس ِ
َ
ب عليهم
ب ُه ْم بام َيِ ُ
َ َ
احت ِه ْمُ ،ث َّم ا ْد ُع ُه ْم إىل ْ
اإلس َلمِ ،وأ ْخ ِ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي اللَُّ َ
بك َر ُج ًل واحدً اَ ،خ ْ ٌي
من َح ِّق اللَِّ فيهَ ،ف َواللَِّ َلَ ْن َ ْيد َ
()1
كون َ
َ
ح ُر النَّ َعمِ» .
أن َي َ
لك ِمن ْ
لك ُ ْ

هذه النصيحة املحمدية مل تكن جمرد كلامت يلقيها عىل
َّنوابه بدافع زيادة شعبيته بني أحبابه وأعدائه ،إنام هي صورة
مبسطة ملا حيمله قلبه من رمحة كاملة للعاملني ،ما هي إال رأفة
َّ
راقية تسع اجلميع ،يو ُّد لو أن كل ما يف الكون ُيزحزح عن
النار...فكيف وهو حيمل ذلك يف قلبه يقرتب من العدو
؟!...مال أن يفعل ذلك..
ليقتله ،و ُيرسله إىل العذاب املؤبد
ُ

وأسلم ُم ٍ
ارب يلقاه العدو
فيظهر للمستبرص أن أأمن
َ
يف احلرب هو رسول اهلل ﷺ ،رغم أنه األشجع يف التاريخ
البرشي...ذلك ألن نسبة نجاة العدو يف مبارزة فردية مع
((( حصيح البخاري ( ) 4210
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أحد فرسان املسلمني الشجعان ال تتجاوز الصفر ،ونسبة
مقتله أمام رسول اهلل ﷺ ال تزيد عن الصفر .
فيكون ﷺ اخليار األنسب للعدو...وتلك رمحة عظيمة
ال يعرف قدرها إال من كان يف جيش املرشكني ،ثم نجا
وأسلم وانتقل إىل جيش املسلمني ،فيحتمي برسول اهلل ﷺ
كلام محي الوطيس واشتد البأس .
فيتضح دونام شك أن شجاعة النبي ﷺ يف مواطن اجلدِّ
من اجلهاد مل تكن سوى رمحة للفريقني ...رمحة للمؤمنني من
فجعة االنكسار ،ورمحة لألعداء من استحقاق النار .

﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك
مطوعة لقول اهلل تعاىل َ
وتكون شجاعته َّ
إِ َّل ر ِ ِ
ني ﴾ .
ح ًة ل ْل َعا َل َ
َ َْ
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فظاظة األعراب

ِ
باع تالئم الطبيعة ...
ط ٌ

وقلوب جا َّدة...
ألسن ٌة حا ّدة،
ٌ

وأرواح ال تعتصم...
وجو ٌه ال تبتسم،
ٌ
ولني معدوم...
جفا ٌء يدومٌ ،

وعداوات بال غاية...
كربيا ٌء بال هناية،
ٌ

هنم دون خجل ،وتأ ُّمر دون عمل!!.
ٌ

تُزعجهم مرونة أهل احلرض وانسجامهم مع املستجدات،
وتُضايقهم تدخالت العواطف اإلنسانية يف مترير القرارت،
وتستفزهم نظرات االستهجان احلرضية جتاه ما يصدر عنهم
من مقاالت .

غضبهم أرسع من الربق ،وإرضاؤهم غاية الصعوبة...
إن عوملوا باملثل ُأ ِ
هلكوا ،وإن عوملوا بالتجاهل َأه َلكوا...
ولوال اضطرارهم لزاد احلرض ما نزلوا من بوادهيم ،ولوال
اضطرار احلرض للخالص منهم ما ل َّبوا هلم مطل ًبا...إن شئت
قل ،إهنا عالقة مصالح بني فريقني ال تصالح فيها .
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تفرد ﷺ ــ دون غريه من الناس ــ بعالقة متميزة
وقد َّ
جدً ا مع األعراب ،تبادل فيها الطرفان كامل االحرتام
والتقدير ،مع األخذ يف االعتبار أن الوصول إىل هذه املرحلة
ٍ
عميقة مع
اإلنسانية املتقدمة قد احتاج إىل جتارب نبو ّي ٍة
شخصيات بدو ّي ٍة خمتلفة ويف أوقات متباعدة ،حتى استيقنوا
اختالفه عن البرش ،وأنه رسول اهلل ح ًقا...

و َّملا كانت غاية احلبيب املصطفى مع الناس كا َّفة إيصال
رمحة اهلل هلم ،كان وال بد أن ُيوصل هلؤالء اجلفاة نصيبهم
نبوي تُقدم فيه الرمحة أصلح هلم
لق
منه ،ومل يكن هناك ُخ ٌ
ٌ
من احللم ،وقد استعان به النبي أفضل استعانة ،فكان أرسع
طريقة تُقىض هبا حاجته ،وخري وسيلة تَن ُف ُذ منها رسالته،
َاك إِ َّل ر ِ ِ
ني ﴾ .
ح ًة ل ْل َعا َل َ
املشار إليها يف قوله تعاىل َ
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ َ ْ َ

ولو استعمل معهم النبي غري احللم ملا فتحوا له أبواب
قلوهبم ،ولو مل تكن غاية حلمه رمحة هبم ملا ُفتحت هلم أبواب
اجلنان ،فمن نعمة اهلل عليهم عدم التفات نبيه عنهم ،وقد
أحسن هلم وسيل ًة وغاي ًة .
وقد كانت األعراب زمن رسول اهلل ﷺ أصعب يف فعلها
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ورأهيا ورؤيتها من أي زمن ،وقد تعددت األخبار ملواقف ذاق
كبريا من تلك العائلة البدوية اجلافة،
فيها رسول اهلل ﷺ شي ًئا ً
نذكر منها ما تتسلسل به الفكرة ،دون تشابه أو تشابك .
 1ــ عن أنس بن مالك  Dقال « كنت أميش مع رسول
أعرايب،
نجراين غليظ احلاشية ،فأدركه
اهلل ﷺ ،وعليه بر ٌد
ٌّ
ٌّ
فجبذه بردائه ج ْب َذ ًة شديدةً ،حتى نظرت إىل صفحة عاتق
البد ِمن شدَّ ة َج ْب َذته،
رسول اهلل ﷺ قد أ َّثرت هبا حاشية ُ ْ
حممد! ُم ْر يل ِمن مال اهلل الذي عندك ،فالتفت إليه
ثم قال :يا َّ
َّ
()1
ثم أمر له بعطاء » .
ثم ضحكَّ ،
رسول اهلل ﷺ َّ

اض َر َ
أن َر ُج ًل َت َق َ
سول اللَِّ ﷺ،
 2ــ عن أيب هريرة َّ : D
فإن لِص ِ
اح ِ
ب َ
أص َحا ُب ُهَ ،ف َ
احل ِّق
قال َ :د ُعو ُهَ َّ ،
فأ ْغ َل َظ له َف َه َّم به ْ
واش َتوا له َب ِعريا فأ ْع ُطو ُه إ َّيا ُه وقالوا :ال ن ِ
َجدُ َّإل أ ْف َض َل
ً
َم َق ًالُ ْ ،
ِمن ِسن ِِّهَ ،
أح َسنُك ُْم
تو ُه ،فأ ْع ُطو ُه إ َّيا ُهَّ ،
فإن َخ ْ َيك ُْم ْ
قالْ :اش َ ُ
اء»(. )2
َق َض ً
اء إىل النبي ـ
 3ــ عن أيب هريرة َ « :Dأ َّن َأ ْع َرابِ ًّيا َج َ

((( حصيح البخاري ( ) 5809
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ْت إِ َل ْي َ
ك؟ َق َال
ب ِمنْ ُه َش ْيئًاَ ،ف َأ ْع َطا ُهُ ،ث َّم َق َالَ :أ ْح َسن ُ
ﷺ ـ َي ْط ُل ُ
ِ
َ
قاموا إِ َل ْي ِه،
ج ْل َ
ب ا ُْل ْسلِ ُم َ
تَ .فغَض َ
ابَ :ل َوال َأ ْ َ
ونَ ،و ُ
ْال ْع َر ِ ُّ
َف َأ َش َار إِ َل ْي ِه ْم َأ ْن ُك ُّفواُ ،ث َّم َقا َم َو َد َخ َل َمن ِْز َل ُه َو ْأر َس َل إِ َل ْي ِه ﷺ،
ك؟ َق َالَ :ن َع ْمَ .ف َجز َ
ْت إِ َل ْي َ
َاك اللَُّ
َوزَا َد ُه َش ْيئًاُ ،ث َّم َق َالَ :أ ْح َسن ُ
ِم ْن َأ ْه ٍل َو َع ِش َري ٍة َخ ْ ًياَ .ف َق َال َل ُه النَّبِ ُّي ﷺ :إِن َ
ت
ت َما ُق ْل َ
َّك ُق ْل َ
َو ِف َن ْف ِ
س َأ ْص َح ِاب ِم ْن َذلِ َ
ش ٌء ،فإن أحببت فقل بني أيدهيم
ك َ ْ
ب َما ِف ُصدُ ِ
هم َع َل ْي َ
كَ ،ق َال:
ما قلت َب ْ َ
ي َحتَّى َي ْذ َه َ
ي َيدَ َّ
ور ْ
َِ ِ
َ
ِ
اب
َن َع ْمَ .ف َل َّم ك َ
ش َج َ
َان ا ْل َغدُ أو ا ْل َع ُّ
اءَ ،ف َق َال ﷺ :إ َّن َه َذا ْال ْع َر ِ َّ
َ ِ
ك؟ َق َالَ :ن َع ْمَ .ف َجز َ
ض َأك ََذلِ َ
َاك
َق َال َما َق َال َف ِز ْدنَا ُهَ ،ف َز َع َم أ َّن ُه َر َ
اللَُّ ِم ْن َأ ْه ٍل َو ِع ِش َري ٍة َخ ْ ًياَ .ف َق َال النَّبِ ُّي ﷺَ :م َث ِل َو َم َث ُل َه َذا،
ِ
وها إِ َّل
َّاس َف َل ْم َي ِزيدُ َ
ش َد ْت َع َل ْيهَ ،فا َّت َب َع َها الن ُ
مثل َر ُج ٍل َل ُه نَا َق ٌة َ َ
ِ
ِ
ي نَا َقتِيَ ،فإِ ِّن َأ ْر َف ُق ِ َبا
وراَ ،فنَا َد ُاه ْم َصاح ُب َهاَ :خ ُّلوا َب ْيني َو َب ْ َ
ُن ُف ً
ِ
ي َيدَ ْ َيا َف َأ َخ َذ َلا ِم ْن ُق َم ِم ْالَ ْر ِ
ض،
منْك ُْم َو َأ ْع َل ُمَ ،فت ََو َّج َه َلا َب ْ َ
تَ ،و َشدَّ َع َل ْي َها َر ْح َل َهاَ ،و ْاست ََوى
َاخ ْ
اء ْت َو ْاس َتن َ
َف َر َّد َها َحتَّى َج َ
َع َل ْي َهاَ ،وإِ ِّن َل ْو ت ََر ْك ُتك ُْم َح ْي ُ
الر ُج ُل َما َق َالَ ،ف َق َت ْلت ُُمو ُه
ث َق َال َّ
َد َخ َل الن ََّار» (. )1
غلظ ٌة شديدة العنف جتاه رسول اهلل ﷺ ...جفو ٌة ال
((( خترجي إالحياء للعرايق (  ، ) 466 \ 2الزبار ( ) 8799
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يستحقها وال تليق به...قسو ٌة تناسب املجرمني ال رمحة رب
العاملني للعاملني .

أن ُيذب من ثيابه جذبة اللصوص ،و ُيغ َّلظ له يف القول
غلظة ال ُعصاة ،و ُيتَّهم بام ليس فيه وال منه ُتمة األرشار،
وتُنتهك حرمته وهيبته أمام أصحابه انتهاك الصعاليك...
فهذا ال يليق !!

عقورا يراوده ،أو
عبوسا ُيطالعه ،أو قل ًبا
وجها
ال يستحق ً
ً
ً
ً
ً
جهول يطارده  ..ليس له إال هباء البسمة ،ونقاء النبضة،
عقل
منقوصا ملا قدَّ م .
وصفاء الفكرة...ليس له إال كل اخلري جزا ًء
ً
أيكون جزاؤه جفوة غادرة ؟!

إنس وال ٌ
جان وال َم َلك ،وما
لو أنه انتقم لنفسه ما المه ٌ
عوتب من فوق سبع ساموات عىل من هلك...لو قتلهم بيديه
الرشيفتني ما نقص رشفهام ،وال نقض عىل اخللق بركتهام...

ولو أذن ألصحابه أن يتعاملوا مع هذه احلالة اجلافية
بالسيف ـ لرتفعه عن القتل ـ ملا كانت هذه مح َّية جاهلية تنترص
للعرق أو القبيلة ،إنام هي غرية إيامنية تنترص ملقام سيدهم
صاحب الفضيلة.
لكنه مل ينتقم لنفسه....ال بنفسه وال بأصحابه !!
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فلم يبق له من خيارات الدفاع عن النفس إال إماطة األذى عن
ويسن
ذاته الرشيفة ،بأن ُيطالب األعرايب أن ُيفض صوتهُ ،
مقالته ،و ُيزيل جذبته العنيفة وقد أ َّثرت يف عنقه الرشيفة ،أو
أن ُيزيلها ﷺ بنفسه بام يملكه من قوة كافية ألكثر من ذلك
بكثري .
ورغم أنه اخليار األنسب للنبي احلاين ،واألسلم لألعرايب
اجلاين ،إال أنه تنازل عنه أيضا !!
ترك األعرايب يفعل ما حيلو له ،ويقول ما ُيريض غلظته،
و ُيامرس ُسلطة تستدعيها طبيعته ،دون أن يكون له رد فعل
غري االبتسامة الرقيقة الرحيمة !!.

فإن كانت عنقه متأثرة باجلذبة األعرابية ،فقلبه متأثر
باجلذبة اإلهلية ،ووجهه عاكس ملا يف قلبه ،فال أثر عليه سوى
كامل البسمة املحمدية .
من اجلور الشديد أن ُيرى ذلك جمرد ِحلم برشي تتداوله
األنفس البرشية ،ومن شدة الغبن اعتباره ً
دليل عىل كامل
البرش ،إنام هو دليل كامل النبي ﷺ وحده ،فاحللم البرشي
مهام ارتفعت درجته له سقف ال يمكن جتاوزه ،فإن استُغضب
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حلا كظم غيظه باحللم ،فإن كان إىل اهلل
أحد الناس وكان صا ً
عفوا ،فإن كان إىل اهلل أقرب أرفق بالعفو
أقرب أرفق باحللم ً
يعز وجودها ويندر
عطا ًء جماهد ًة لنفسه ،وتلك مقامات ُّ
الوصول إليها...
أما رسول اهلل ﷺ فلم يكن حللمه سقف ،وال لتحمله
وقف ،ومهام بلغت فظاظة معارضه ال يكون منه غري العطاء
الوافر عن طيب نفس ،فيعطي كلمة طيبة ،وابتسامة راقية،
ً
ومال يسد به حاجته ،ورمح ًة تُغفر هبا ز َّلته...حتى إذا وجد
ذلك من احلبيب هدأت روحه ،وانطفأت ناره ،وعاتب نفسه
عىل سوء أدبه ،وشكر ربه عىل نعمة نبيه ،وال يقوم من مقامه
إال وقد شعر بدوام األمان ،وسالمة الدين والدنيا ...يأتيه
ً
وخارسا ،ويرتكه رقي ًقا داع ًيا
فاحشا متعدِّ ًيا
األعرايب غلي ًظا
ً
يوصل إىل ذلك ؟!
متأد ًبا
ورابحا ....أي حلم ِّ
ً

إنه حلم رسول اهلل ﷺ املنسوج بالرمحة اخلالصة ...وكل
يشء اختلط بالرمحة اكتمل بكامهلا ،ودام بدوامها ،وصلح
بصالحها...
وقد بلغت رمحته مداها مع األعراب يف تلك الوقائع...
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( * ) األعرايب األول...

تطورت إىل
استقبل تطاوله يف طلبه هبدوء وابتسامة َّ
ضحكة ٍ
ٍ
طيبة ،ثم أمر له بعطاء ُيزيل كربته ،وقد تنازل عن
جذب الثياب ،ورفع الصوت ،واجلهر بالقول ،ودعاءه
باسمه كدعاء بعضهم لبعض...

تنازل عن حقوقه املفروضة من فوق سبع ساموات يف
ِ
ين َآمنُوا ال ت َْر َف ُعوا َأ ْص َوا َتك ُْم
كتاب اهلل الكريم ﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
َفو َق صو ِ
ت ال َّنبِ ِّي َوال َ ْت َه ُروا َل ُه بِا ْل َق ْو ِل ك ََج ْه ِر َب ْع ِضك ُْم لِ َب ْع ٍ
ض
ْ َ ْ
َأ ْن َ ْت َب َط َأ ْع َم ُلك ُْم َو َأ ْنت ُْم ال ت َْش ُع ُرون ﴾ ( )1وأسقط واجبات
األعرايب جتاهه ،وما فعل ذلك إال خمافة أن حتبط أعامل ذلك
املعتدي ،فتهوى حسناته وال يبقى له إال إساءة للنبي ساء هبا

نفسه توجب له عذاب اجلحيم ...فيكون حلم رسول اهلل ﷺ

معه رمحة به من عذاب اهلل ،وقد أخذ كامل نصيبه من قوله
َاك إِ َّل ر ِ ِ
ني﴾ .
ح ًة ل ْل َعا َل َ
تعاىل َ
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ َ ْ َ

( * ) األعرايب الثاين...

((( سورة احلجرات ( ) 2
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تر َّفق بذلك األعرايب ّ
الفظ الذي اخرتاق حواجز نواهي
احلجرات كسابقه ،ثم منع أصحابه من املساس به ،والتمس
احلق ً
مقال ) حتى ال
فإن لصاحب ِّ
عذرا أمامهم ( دعوه َّ
له ً
جيدوا يف أنفسهم شي ًئا منه ،وبعد ذلك أمرهم بأن ُيعطوه
بعريا سنُّه مثل س ِّن بعريه الذي استقرضه منه النبي ﷺ قبل
ً
ذلك ،فلام استيقنوا عدم وجود املامثل أمرهم النبي الكريم
بعريا أكرب قيمة وسنًّا ووزنًا من بعريه ،ليعلمهم أن
أن ُيعطوه ً
أفضل املسلمني أحسنهم قضا ًء لدَ ينه .
رابحا من مجيع
فعاد األعرايب من عند رسول اهلل ﷺ
ً
ً
أموال،
اجلهات ،فقد اسرت َّد ِغلظته ِح ًلم ،واسرتجع ماله
تفضل هبا
واستعاد عداوته أصحا ًبا ...وتلك رمحة عظيم ًة َّ
«و َما َأ ْر َس ْلن َ
ح ًة
رسول اهلل عليه نابعة من قوله تعاىل َ
َاك إِ َّل َر ْ َ
ِ ِ
ني » .
ل ْل َعا َل َ

( * ) األعرايب الثالث...

تعامل مع قسوته وحدَّ ته بحلم ال مثيل له ،فعندما
وهم
رفض األعرايب إحسان النبي يف عطائه بأسلوب ّ
فجَّ ،
املسلمون احلارضون لقتله هناهم النبي وأبعدهم عنه ،ثم
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دخل احلبيب بيته وأمر األعرايب بالدخول إليه ،ثم زاده
من العطاء ما يسدُّ رشاهته ورشاسته ،ولفرط حلمه سأله

أحسنت إليك» ؟؟  ،وبعدما تيقن احلبيب من رضا
ﷺ«
ُ
األعرايب طلب منه أن خيرج ألصحابه الذين غضبوا منه

ل ُيعلن هلم رضاه بعطاء رسول اهلل حتى ال يكون بينهم وبينه

عداوة فيام بعد ،فأتاهم األعرايب بعد ذلك معرت ًفا بفضل
َ
ِ
اب َق َال َما َق َال َف ِز ْدنَا ُه،
رسول اهلل يف عطاءه « إ َّن َه َذا ْال ْع َر ِ َّ
ِ
َ
ك؟ َق َالَ :ن َع ْمَ .ف َجز َ
ض َأك ََذلِ َ
َاك اللَُّ ِم ْن َأ ْه ٍل
َف َز َع َم أ َّن ُه َر َ
َو ِع ِش َري ٍة َخ ْ ًيا »...ثم بني هلم أن القلوب تُكسب باحللم،
بتعجل اختاذ املواقف املضادة...
ال بر ِّد االعتداء ،وال
ُّ
حركهم جتاه األعرايب ح َّبهم الشديد لرسول
وإذا كان الذي َّ

حركه ملنعهم منه حرصه األش ّد عىل نجاة
اهلل ﷺ ،فإن الذي َّ

ذلك األعرايب من القتل ،ومن عذاب اهلل يوم القيامة ألنه أوىل
ٍ
بمثل بليغ َ (..م َث ِل
أنفسهم...وبي هلم ذلك
باملؤمنني من
َّ
ِ
َّاس َف َل ْم
ش َد ْت َع َل ْيهَ ،فا َّت َب َع َها الن ُ
َو َم َث ُل َه َذا ،مثل َر ُج ٍل َل ُه نَا َق ٌة َ َ
ِ
ِ
ي نَا َقتِي،
وراَ ،فنَا َد ُاه ْم َصاح ُب َهاَ :خ ُّلوا َب ْيني َو َب ْ َ
َي ِزيدُ َ
وها إِ َّل ُن ُف ً
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ِ
ي َيدَ ْ َيا َف َأ َخ َذ َلا ِم ْن
َفإِ ِّن َأ ْر َف ُق ِ َبا منْك ُْم َو َأ ْع َل ُمَ ،فت ََو َّج َه َلا َب ْ َ
ُق َم ِم ْالَ ْر ِ
تَ ،و َشدَّ َع َل ْي َها
َاخ ْ
اء ْت َو ْاس َتن َ
ضَ ،ف َر َّد َها َحتَّى َج َ
َر ْح َل َهاَ ،و ْاست ََوى َع َل ْي َهاَ ،وإِ ِّن َل ْو ت ََر ْك ُتك ُْم َح ْي ُ
الر ُج ُل َما
ث َق َال َّ
َق َالَ ،ف َق َت ْلت ُُمو ُه َد َخ َل الن ََّار).
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
ح ًة
هني ًئا لألعراب بقول اهلل تعاىل َ
َاك إِ َّل َر ْ َ
ِ ِ
ني ﴾ .
ل ْل َعا َل َ
هني ًئا لقساة القلوب بقلب النبي ﷺ .
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حَبْرٌ يَختبر
عن عبد اهلل بن سالم « :ملا أراد اهلل َهدي زيد بن سعنة،
قال زيد بن سعنة  :إنه مل يبق من عالمات النبوة يشء إال وقد
نظرت إليه ،إال اثنتني مل أخربمها
عرفتها يف وجه حممد حني
ُ
حلم،
منه :يسبق ُ
حلمه جه َله ،وال يزيده شدة اجلهل عليه إال ً
فكنت أتلطف له ألن أخالطه ،فأعرف حلمه وجهله.

قال :فخرج رسول اهلل من احلجرات ،ومعه عيل بن أيب
طالب ،فأتاه رجل عىل راحلته كالبدوي ،فقال :يا رسول
اهلل ،قرية بني فالن قد أسلموا ودخلوا يف اإلسالم ،وكنت
أخربهتم أهنم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدً ا ،وقد أصاهبم
شدة وقحط من الغيث ،وأنا أخشى -يا رسول اهلل -أن
خيرجوا من اإلسالم طم ًعا كام دخلوا فيه طم ًعا ،فإن رأيت
أن تُرسل إليهم من ُيغيثهم به فعلت .قال :فنظر رسول اهلل إىل
ٍ
رجل جانبه -أراه عمر -فقال :ما بقي منه يشء يا رسول اهلل.

قال زيد بن سعنة :فدنوت إليه ،فقلت له :يا حممد ،هل
معلوما من حائط بني فالن إىل أجل كذا
مترا
ً
لك أن تبيعني ً
ِ
يَ ،و َلكِنِّي َأبِي ُع َ
وما إِ َل
وكذا؟ فقال« :الَ َيا َ ُيود ُّ
ك َت ْ ًرا َم ْع ُل ً
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َأ ْج ِل ك ََذا َوك ََذاَ ،وال ُأ َس ِّمي َحائِ َط بني ُف ٍ
الن» .قلت :نعم.
ِ
ِ
ه َياين ،فأعطيته ثامنني مثقاالً من ذهب يف
فبا َي َعني ،فأطلقت ْ
متر معلوم إىل أجل كذا وكذا .قال :فأعطاها الرجل وقال:
«ا ْع ِ
ج ْل َع َل ِ
يه ْم َو َأ ِغ ْث ُه ْم ِ َبا».

قال زيد بن سعنة :فلام كان قبل حمل األجل بيومني أو
ثالثة ،خرج رسول اهلل يف جنازة رجل من األنصار ومعه أبو
بكر وعمر وعثامن ،ونفر من أصحابه ،فلام َّ
صل عىل اجلنازة
دنا من جدار فجلس إليه ،فأخذت بمجامع قميصه ،ونظرت
إليه بوجه غليظ ،ثم قلت :أال تقضيني -يا حممد -حقي؟
فواهلل إنكم -يا بني عبد املطلب -قوم مطل ،ولقد كان يل
ونظرت إىل عمر بن اخلطاب وعيناه
بمخالطتكم علم!! قال:
ُ
تدوران يف وجهه كالفلك املستدير ،ثم رماين ببرصه وقال:
أي عدو اهلل ،أتقول لرسول اهلل ما أسمع ،وتفعل به ما أرى؟!
فوالذي بعثه باحلق ،لوال ما أحاذر َف ْو َت ُه لرضبت بسيفي هذا
عنقك .ورسول اهلل ينظر إىل عمر يف سكون وتؤدة ،ثم قال:
« َيا ُع َم ُرَ ،أنَا َو ُه َو ُكنَّا َأ ْح َو َج إِ َل َغ ْ ِي َه َذا؛ َأ ْن ت َْأ ُم َر ِن بِ ُح ْس ِن
ِ
ِ
ب بِ ِه َيا ُع َم ُر َفا ْق ِض ِه َح َّق ُه،
األَ َداء ،وت َْأ ُم َر ُه بِ ُح ْس ِن ال ِّت َبا َعة ،ا ْذ َه ْ
َو ِز ْد ُه ِع ْ ِ
َان َما ُر ْع َت ُه» قال زيد :فذهب يب
ين َصا ًعا ِم ْن َت ْ ٍر َمك َ
ش َ
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عمر فقضاين حقي ،وزادين عرشين صا ًعا من متر ،فقلت :ما
هذه الزيادة؟ قال :أمرين رسول اهلل أن أزيدك مكان ما ُر ْعت َ
ُك.
فقلت :أتعرفني يا عمر؟ قال :ال ،فمن أنت؟ قلت :أنا زيد بن
سعنة .قال :احلرب؟ قلت :نعم ،احلرب .قال :فام دعاك أن تقول
لرسول اهلل ما قلت ،وتفعل به ما فعلت؟ فقلت :يا عمر ،كل
عالمات النبوة قد عرفتُها يف وجه رسول اهلل حني نظرت إليه
حلمه جه َله ،وال يزيده شدة
إال اثنتني مل أختربمها منه :يسبق ُ
حلم ،فقد اختربهتامُ ،فأشهدك -يا عمر -أين
اجلهل عليه إال ً
قد رضيت باهلل ر ًّبا ،وباإلسالم دينًا ،وبمحمد نب ًّيا ،وأشهدك
أن شطر مايل -فإين أكثرها ماالً -صدقة عىل أمة حممد .فقال
عمر :أو عىل بعضهم؛ فإنك ال تسعهم كلهم .قلت :أو عىل
بعضهم .فرجع عمر وزيد إىل رسول اهلل ،فقال زيد :أشهد أن
(...)1
ال إله إال اهلل ،وأن حممدً ا عبده ورسوله»
ما هذا النبي العظيم ؟!..

ُيربك قوله عىل التأمل ،و ُيعجزك فعله عن التأمل !!
((( حصيح بن حبان (  ،) 288امل�ستدرك للحامك (  ،) 6547سنن البهيقي ( ) 11066
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ُيربك سمته عىل التعبري ،و ُيعجزك صمته عن التعبري !!
من اإلنصاف وصفه ومدحه ،ومهام وصفت ومدحت فأنت
غري منصف !!...
ويف ٍّ
كل أنت سعيد ومنتعش ومذهول...

وصدق البوصريي حينام قال يف بردته..
ِِ ِ ِ
ش ٍف
َوان ُْس ْب إِ َىل َذاته َما شئ َْت م ْن َ َ
َوان ُْس ْب إِ َىل َقدْ ُر ُه َما ِشئ َْت ِم ْن ِع َظم
َفإِ َّن َف ْض َل رس ِ
ول اهللِ َل ْي َس َل ُه
َ ُ
َحدٌّ َف ُي ْع ِر َب َعنْ ُه نَاطِ ٌق بِ َفم

باهلل عليك سيدي ،كم سعة صدرك كي تستوعب كل
هذا احللم ،كي حتتمل كل هذه املضايقات ؟!

برشا يستويف كامل قدرتك،
باهلل عليك يا حلم ،هل
َ
وجدت ً
و ُيعيل قدرك بني الناس مثل رسول اهلل ﷺ ؟! باهلل عليك يا
زيد بن سعنة ،أقرأت يف علم األحبار أن نب ًّيا من أنبياء بني
إرسائيل ـ عىل كثرهتم ـ قد بلغ من احللم ما بلغه النبي العريب ؟!
الرس هي الرمحة...
كلمة ِّ
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وكل حل ٍم مل تأخذ فيه الرمحة كفايتها كانت هنايته بنهايتها،
بحر
وحلم رسول اهلل أحد ُس ُفن بحر رمحته الواسع العميقٌ ،
جتري فيه كل صفاته اخلُلقية من ٍ
ٍ
وصرب وكر ٍم
عدل وتواض ٍع
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وشجاعة ،وغري ذلك مما
وحياء
وزهد
وأمانة وحل ٍم
وصدق
أنعم اهلل به عليه من صفات مل جتد راحتها ورونقها وأثرها إال
يف بحره الكبري .
فكلام استدعى املوقف جريان حلمه ،مل يكن له سبيل غري
بحر رمحته ،فتكون الرمحة وسيلته للوصول ،وغايته للقبول،
وال يمكن للسفينة أن تستقل عن البحر ،أو تستقل غريه
طري ًقا ،ومن ثم فال وجود حللمه إال يف عمق رمحته  .فمهام
بلغ تطاول البرش استوعبه حلم النبي .
وقد استعمل زيد بن سعنة منتهى وسائل سوء األدب مع
رسول اهلل ﷺ عامدً ا ،حتى يستبني منتهى حلمه ،هل حللمه
هناية أم ال ؟؟...فبعدما رأى يف وجهه كل عالمات النبوة التي
ُأخربها من التوراة بقيت له عالمتان ال يكفي فيهام اخلرب ،إنام
حتتاجان إلدراكهام خمالطة عن ُقرب ،لكن املدينة تُعامل نب َّيها
أفضل مما جيده امللوك يف ممالكهم ،وأحسن مما يلقاه األمراء يف
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إماراهتم ،كام قال أبو ُسفيان وقت كُفره « ما رأيت أحدً ا حيب
ٍ
حممد حممدً ا »...وزيدٌ ُيريد إساءة يف
أحدً ا كحب أصحاب
حلمه جه َله،
حق حممد خيترب هبا ما جاء يف التوراة ( :يسبق ُ
حلم )...فإن كانتا فيه آمن
وال يزيده شدة اجلهل عليه إال ً
به واتَّبعه عن يقني ،وإال فهو أحد ُدعاة النبوة الكاذبني...
وظل زيدٌ يراقب النبي ﷺ حتى حانت له الفرصة ،يوم جاء
الرجل خيشى خروج قبيلته من اإلسالم لقلة الرزق وقد
سر اليهود،
ُوعدوا كثرته...وألن معظم أموال املدينة يف ُ َ
وزيد أحد أغنيائهم ،فقد عرض املساعدة برشاء متر معلوم
رحيم هبذه القبيلة
من النبي مل حين موعد قطفه ،وألن النبي
ٌ
وحريص عىل بقائها يف عصمة اإلسالم فقد قبِل الثامنني
ٌ
ً
عجل فيه املال
مثقال من ذهب من اليهودي كعقد َس َل ٍم ُي َّ
وتؤجل فيه السلعة .
َّ

( * ) وهنا ملح ٌة يقبح جتاهلها...أن رسول اهلل ﷺ مل
يكن يستنكف من معاملة غري املسلمني ،فقد كان ل ِّينًا ً
سهل
مول
ال ُيع ِّقد األمور ،ومل خيش من اليهودي أن يظن أنه قد َّ
صفقة بقاء قبيلة تعيد النظر يف استدامتها عىل اإلسالم...
ألنه يعمل للصالح العام ،وال هيمه القيل والقال...ألنه خيدم
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الناس ،ال يستخدمهم...

األن بإمكان زيد أن خيترب حلم النبي ﷺ وبنفسه،
وبات بمقدوره أن يستدعي غلظة شديدة ليست فيه
ٍ
كافرا به .
ليتأكد مما جيعله مؤمنًا ــ عن قناعة ــ بمحمد أو ً
واحلقيقة أن زيدً ا كان بار ًعا جدً ا يف تصنُّعه للعنف ،واستخدم
بحرفية شديدة كل العنارص التي تعصف باحللم وتأيت باجلهل
بأرسع طريقة...

( ً
أول )...اختار أكثر وقت ينترص فيه املرء لنفسه،
فقد حيتمل احلليم ــ بسهولة ــ سوء األدب من الغري إذا
كان بمفرده ،أما أن يكون ذلك أمام مج ٍع ٍ
غفري من حمبيه فإنه
يصعب معه احللم لسببني ،حلرصه عىل صورته أمامهم،
ختي زيدٌ وقت فراغه
والنتصاره هبم عىل ذلك املعتدي...وقد َّ
ﷺ من صالة اجلنازة ،وحوله ــ كام قال ــ أبو بكر وعمر
ونفر من أصحابه...
وعثامن ٌ

ً
مستعمل كل ما
( ثان ًيا )...أخذ بمجامع قميصه ﷺ
يملكه من قوة.
( ثال ًثا )...نظر إليه ﷺ بوجه غليظ...
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( راب ًعا )...فعل ذلك كله دون مقدمات توحي بذلك،
سابق أغضبه فكان هذا رده،
ودون أن يكون بينهام حديث ٌ
عجل بإثارة
بل إنه فعل ذلك قبل أن ينطق بكلمة واحدة ،مما ُي ِّ
الطرف اآلخر أرسع بكثري من الزمن الطبيعي حلدوث ذلك .

(خامسا)  ...ثم بدأ حديثه باالستنكار «أال
ً
...متجاهل ذكر اسم من حيدِّ ثه ً
ً
أول احرتا ًما
تقضيني؟ »
له كام تفعل العرب...أو أن يبدأ حديثه ـ عىل أقل تقدير ـ
كنت قد وعدتني يوم
بعرض احلادثة من بدايتها ،كأن يقول « َ
كذا ٍ
ً
مثقال ذه ًبا ،فأين
بتمر معلوم بعته يل إىل أجل كذا بثامنني
متري ؟؟»...
قر بنفسه لنفسه ح ًقا حرمه منه
تعمد أن ُي َّ
لكن زيدً ا َّ
رسول اهلل ﷺ دون وجه حق ،ولذا فهو يستنكر صنيع النبي
« الظامل » .
سادسا )...أتبع استنكاره ذكر اسم النبي ﷺ جمر ًدا عن
(
ً
السيادة أو الرسالة ،قاصدً ا بذلك التقليل منه أمام أصحابه..
( ساب ًعا ) عابه ونسبه الرشيف حينام أقسم أن بني عبد
املطلب يامطلون يف حقوق الناس ،وما رسول اهلل إال عىل
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هنجهم...وأنه يعلم ذلك بكثرة خمالطته هلم ،رغم أن زيدً ا مل
يعرف أحدً ا من بني عبد املطلب قبل رسول اهلل ،لكنه يقول
ذلك استثارة للنبي .
( ثامنًا )...اختار أن ينظر اىل سيدنا عمر متحدِّ ًيا ،دون
غريه من أصحاب رسول اهلل ﷺ ،لعلمه أن ر َّد فعل عمر
أرشس بكثري مما يكون من أيب بكر وعثامن وغريمها ،وقد
يستجيب النبي لرشاسة عمر ف ُيغريه عىل االنتقام ،بخالف
غريه من الصحابة .
( تاس ًعا )...أن األجل مل يكن قد حل بعد ،وبقي عىل
حلوله يومان أو ثالثة ،وزيد يوقن أن رسول اهلل ﷺ يعلم
ذلك ،لكنه ا َّدعى حلوله ل ُيهيئ للنبي حجة يستغني هبا عن
حلمه ،فيدافع عن نفسه أمام الناس بأنه مل يامطل يف احلق وأن
األجل مل ّ
حيل..
رأس
عارشا )...أن زيدً ا
(
تطاول عليه ُ
هيودي ،وا ُمل َ
ٌّ
ً
املسلمني وإمامهم ،وإذا كان هذا الفعل غري مقبول من
خصوصا
األعراب املسلمني ،فهو أشنع وأفظع من غريهم،
ً
إذا كان ذلك يف حضور أغلب املسلمني ،فيكون ذلك باع ًثا
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طبي ًعيا عىل استعامل القوة ا ُملفرطة ،حفا ًظا عىل هيبة النبي ﷺ
بني أتباعه املفتونني به....
ٍ
كاف جدً ا للفتك
إن أحد هذه األسباب العرشة
بزيد بن سعنةٍ ،
كاف جدً ا جلعله عربة قاسية ليهود املدينة

ومن عىل شاكلتهم ممن ال حيرتمون مقام النبي العريب...
ال حيتاج زيد إىل كل هذه األخطاء الكارثية ليلقى
مصريا أشدّ
ً
كارثية مما كان منه ،لكن زيدً ا تو َّغل يف غلظته ً
ً
وفعل إىل
قول
درجة ال ينفع معها حلم ،إال أن يكون املعتَدَ ى عليه نبي آخر
الزمان كام تشري التوراة...
ح ًقا يا زيد ،لو مل يكن هو النبي احلقيقي فإنك قد خرست
حياتك بيدك...

وبالفعل استجاب سيدنا عمر إىل استفزازات زيد بن سعنة
ِغري ًة عىل رسوله ﷺ ،وما منعه عن قتله إال خوفه عىل فوات
اجلنة مع حبيبه عليه الصالة والسالم...وزيد ال يستغرب رد
فعل الفاروق ،فتحول ببرصه إىل النبي ينتظر رده عىل جناياته
العرشة ،فوجده ينظر إىل سيدنا عمر يف سكون وتؤدة .
اآلن قد جاءت اللحظة احلاسمة التي ينتظرها زيد منذ
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زمن...ربام يأذن له بقطع عنقه دون أن خيشى فوات جواره
يف اجلنة...أو ربام يفعلها بيديه ليشفي غليله بنفسه...أو ربام
ُيدافع عن نفسه ـ بكل هدوء ـ بام يملكه من بالغة مل ُيعرف
له مثيل فيها...
لكن رسول اهلل ﷺ ينظر للناس ٍ
بعني خمتلفة ،ويشعر
ٍ
ٍ
بعقل خمتلف...ألنه هلم ،ال
بقلب خمتلف ،ويفكر هلم
هلم

عليهم...وألهنم به ،ال عنه .

فقال لسيدنا عمر « َيا ُع َم ُرَ ،أنَا َو ُه َو ُكنَّا َأ ْح َو َج إِ َل َغ ْ ِي
ِ
ِ
ب
َه َذا؛ َأ ْن ت َْأ ُم َر ِن بِ ُح ْس ِن األَ َداء ،وت َْأ ُم َر ُه بِ ُح ْس ِن ال ِّت َبا َعة ،ا ْذ َه ْ
بِ ِه َيا ُع َم ُر َفا ْق ِض ِه َح َّق ُهَ ،و ِز ْد ُه ِع ْ ِ
َان َما
ين َصا ًعا ِم ْن َت ْ ٍر َمك َ
ش َ
ُر ْع َت ُه».

ولقد مجعت هذه القطعة ـ املباركة ـ ما مل جتمعه كل دساتري
األرض قبله وال بعده ،فام حتويه من مجال األدب ،وكامل
احللم ،وخالصة الفضل ،يكفي ألن تنهض به األمم اهلابطة،
وتتحصن به األمم القوية....
وتتقوى به األمم املستقرة،
َّ

ب
إن هذه القطعة ــ الذهبية ــ خري دليل عىل سبب ُح ِّ
الصحابة للنبي إىل هذا القدر اإلنساين العظيم ،فيح ُّبونه أكثر
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ٍ
شاهد عىل سبب كراهتهم ألن
من أنفسهم ...إهنا أفضل
تصيبه شوكة وهو يف مكانه آم ٌن ،وهم يف مكان مرصعهم
َّ
يعذبون عىل أيدي األعداء...

كام أهنا أعظم عالمة عىل سبب انتشار اإلسالم الذي جاء
به كل يوم أكثر من سابقه ،رغم ما ُيشاع ضده من افرتاءات
ممنهجة تكفي لسقوط أي دين ،وانعدام أعتى حضارة...لكنه
ً
بدل من ذلك ُيرشق أكثر !!

حريص عىل تقديم صورة اإلنسان الكامل يف
إن هذا النبي
ٌ
كل ملحة من ملحات حياته...يف نرصه و ُعرسه ،يف شبابه وشيبته،
يف وجده وفقده ،يف خصومته وخصوصيته...يف كل أوضاعه
شديد احلرص عىل تعليم البرش أفضل ما يمكنهم استيعابه من
يفوت أبدً ا إبراز الدعم
كل موقف ،ومهام كانت حالته وقتها ال ِّ
ملعارضه قبل مؤيده ،سوا ًء كان ماد ًيا أو معنو ًيا أو جسد ًيا .
املتفردة .
وما قدمه ﷺ يف هذه احلادثة تسلسل طبيعي حلالته ِّ

( * ) التغافل

فقد تغافل ــ طواعية ــ عن مجيع اجلرائم التي ارتكبها
املتعمد ،فلم يبادله اجلذبة ،أو الكذبة ،أو النظرة ،أو
اليهودي
ِّ
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اللفظة ...وكأنه مل يرتكب شي ًئا !!...

وجه كالمه لعمر بن اخلطاب ،رغم أنه مل ُيطئ يف
إنام َّ
مشكور عىل
غضبته ملقام أفضل األنبياء واملرسلني ،بل هو
ٌ
مهته...لكن رسول اهلل يريد األحسن دون احلسن،
ن َّيته و َّ
واألفضل دون الفاضل ،واحللم مع اليهودي نتيجته أحسن
جدير
وأفضل له ولليهودي ولعا َّمة املخالفني ،والفاروق
ٌ
جدير بأن يوافق هواه مراد
باألحسن واألفضل مما حدث منه،
ٌ
جدير بأن يرقى ال أن يبقى...
النبي ال ما ير ُّد األذى عن النبي،
ٌ
لذلك ن َّبه ُه رسول اهلل ﷺ إىل ذلك رمحة ارتقاء ال رمحة إبقاء .

( * ) التعليم باإلشارة .

وتقديرا لشأن
بدأ حديثه بقوله « يا ُع َم ُر »...احرتا ًما
ً
تعمد جتاهل ذلك عند
املخاطب،
وتعليم لليهودي الذي َّ
ً
يوجه ُه دون أن يواجهه
حديثه معه قبل حلظات...فأراد أن ِّ
رمح ًة بصورته .

( * ) التواضع .

مبهرا...فقال « َأنَا َو ُه َو
ثم أرفق بحلمه الشديد تواض ًعا ً
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ُكنَّا َأحوج إِ َل َغ ِي ه َذا؛ َأ ْن ت َْأمر ِن بِحس ِن األَد ِ
اء ،وت َْأ ُم َر ُه
َ
ْ َ
ْ َ َ
ُ ْ
َُ
ِ
بِ ُح ْس ِن ال ِّت َبا َعة » ...فعند احلديث عن احلاجة بدأ بـ ( أنا ) قبل
( هو ) وكأن احتياجه أعىل من خصمه !!..

حلسنىبدأبـ(تأمرين)قبل(تأمره)
وعنداحلديثعناألمربا ُ
وكأنه أقل التزا ًما من خصمه يف اتباع احلقوق والواجبات !!..
تسكني لغضب اليهودي ،وهتدئ ًة حلدة نفوره...
وما ذلك إال
ٌ
ولو أنه ﷺ بدأ بـ ( هو ) قبل ( أنا ) ،وبـ ( تأمره ) قبل (تأمرين )
َّ
عظيم ،ألنه مل ير ّد الغلظة بمثلها ،ولبقي متواض ًعا،
حليم ً
لظل ً
ألنه غري حمتاج لتوجيهات تصدر عن برش...ورغم ذلك بدأ
بنفسه يف جوانب النقص ،لكونه متمكنًا من حالة الكامل .

والعجيب أن رسول اهلل ﷺ مل يصدر عنه أي يشء عىل
بحسن األداء ،مل يرفض أداء الدين حتى
اإلطالق حتى ُيؤمر ُ
كثريا من اليهودي
ُيؤمر بخالفه !!...بل إن سوء الطلب تكرر ً
بأشكال خمتلفة ،فيكون هو األوىل ــ وحده ــ باألمر باحلسنى...
وكان منطق ًيا أن يقول النبي « يا عمر ،هو أحوج إىل غري هذا
منك ،أن تأمره بحسن التباعة » ..ولو قاهلا رسول اهلل لكان
حليم صاد ًقا...لكنه نبي الرمحة ،فقد أنزل نفسه منزلة خصمه
ً
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حرصا عليه من معاداة أصحابه ،وتألي ًفا لقلبه .
يف اخلطأ،
ً

( * ) التعويض املادي واألديب.

ثم ختم حديثه بإطالق صورة أعىل من احللم حينام قال
ب بِ ِه َيا ُع َم ُر َفا ْق ِض ِه َح َّق ُهَ ،و ِز ْد ُه ِع ْ ِ
ين َصا ًعا ِم ْن َت ْ ٍر
ش َ
 «..ا ْذ َه ْ
َان َما ُر ْع َت ُه»...أن ُيعطيه حقه قبل حلول أجله وبعد سوء
َمك َ
عظيم ُيمد عليه ،أ َّما أن يفيض عليه بأكثر
حلم
ٌ
طلبه فذلك ٌ
من حقه جزاء روعه فهذا هو منتهى احللم !!..
وقد ظنَّت املجتمعات املدنية احلديثة أهنا استحدثت
املترضرين ،حينام سنَّت هلم ترشي ًعا يقىض
نظا ًما فريدً ا ُينصف
ِّ
تعرضهم ألذى نفيس ،واحلقيقة أهنا
بتعويض
ٍّ
جراء ُّ
مادي َّ
نسخة مص َّغرة مما فعله النبي قبل ما يقارب اخلمسة عرش
قرنًا...

فقد تنازل احلبيب ﷺ عن جرائم زيد يف حقه دون
حق قاهلا الفاروق
أقر له
تعويضا فور ًّيا عىل كلمة ٍّ
ً
تعويض ،ثم َّ
كرد فعل رضوري من مؤمن لنبيه ،حتى يعلم اجلميع أن هذا
الدين دين حلم ورفق ،وأن هذا النبي ال ينترص باألهل
واألصحاب وقوة السيف ،إنام ينترص بقدرة احللم وقوة الرمحة .
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و َّملا تأكد زيد بن سعنة أن هذا الرجل يسبق حلمه جهله،
حلم ،استسلم لنبوته عن يقني
وال يزيده شدة اجلهل عليه إال ً
ال يتزعزع ،استسلم الختالفه عن سائر البرش ،فمحال أن
تتَّسع صدور العوام ــ مهام وصلت رحابتها ــ ليشء يسري
مما ُعرض لرسول اهلل ﷺ ،وال حيتمل كل هذه املضايقات
الكثرية املتنوعة عن طيب نفس إال صاحب رسالة هدفه نجاة
مضايقه وراحته ورمحته .

تغرهم قوة اجلسد أو تُغرهيم قوة السلطة
ولو كان ممن ُّ
ملا استمر زيد عىل قيد احلياة حتى يكمل جرائمه العرشة ،بل
هم أن يأخذ بمجامع قميص
كانت هنايته أقرب من يديه حينام َّ
النبي ﷺ ،أ َّما أن ُيرتك هكذا يفعل ما حيلو له ،ثم جيازى فوق
تعويضا فال ريب أنه يتعامل مع نبي جيب اتباعه...
ما هو له
ً
فدخل زيدٌ حتت راية اإلسالم من باب احللم ،رمحة كاملة من
رسول اهلل ﷺ به...
وألنه ذاق فضل رسول اهلل حينام أمر له بعرشين صا ًعا من
وه ِد َي إىل
متر زيادة عىل حقه ،فقد طابت نفسه ،وزكت روحهُ ،
التصدُّ ق بشطر ماله ــ الكثري ــ عىل ما شاء اهلل من أ َّمة رسول
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اهلل ﷺ ،فانتفع املسلمون بكثري ماله ،كام انتفع هو بجديد حاله.
َّ
وصل
وإذا كان رسول اهلل قد و َّدع أحد أصحابه من األنصار
عليه رمحة به ،فإنه قد استقبل صاح ًبا جديدً ا يف نفس اليوم
ويف ذات املكان بسبب حلمه املغ َّلف بجدار الرمحة ..فال
ينتهى انتفاع البرش به يف حياهتم ومماهتم  .ألن اهلل أراده كذلك
َاك إِ َّل ر ِ ِ
ني ﴾ .
ح ًة ل ْل َعا َل َ
َ
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ َ ْ َ
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يد العون
وحدها املالئكة جمبولة عىل دوام الطاعة...وحدها تفعل
كل ما تؤمر به دون كلل أو ملل ،ودون استفسار عن احلاجة
أو العلل ،ودون هفوة أو ذلل ،ودون عيب أو خلل ،فكل أمر
رب وجلل...
من اهلل هلا معت ٌ

هكذا ُخلقت...فلم تُركَّب فيها شهوة...هي ال تأكل،
فال طمع هلا يف ُحلو أو ُمر ...وال ترشب ،فال حاجة هلا يف
ٍ
ٍ
برشة أو
ساخن أو بارد...وال تتكاثر ،فال رغبة هلا يف مجال
جسد...وال تتنافس ،فال ُمراد هلا يف حقد أو حسد .
كذلك أنبياء اهلل ورسله ،ال يم ُّلون من الطاعة ،وال
يميلون إىل املعصية ،رغم أنه قد ُركِّبت فيهم الشهوة كوهنم
برش يأكلون ويرشبون ويتناسلون ويتنافسون ،غري أن اهلل قد
أقدرهم عليها فلم يستعملوها إال فيام يريض اهلل عىل الدوام،
حتى تنافسهم كان فيمن يأخذ بأكرب عدد من أ َّمته إىل اجلنة،
مفض ًل بصربه وحلمه وبلوغ نبوته...وهو
وفيمن يكون َّ
أعظم تنافس ملا فيه اخلري الكبري لألمم.
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أما باقي البرش...فليسوا أنبياء يستولون عىل غرائزهم،
فنجحوا يف االختبار بامتياز...وليسوا مالئكة ال يعرفون
ماهية الغرائز وأثرها وزينتها ،ومن ثم فلم يتعرضوا هلذا
االختبار الصعب من األساس .
وسباق م ٍ
ٍ
نهك مع
إن كل بني آدم خ َّطاء...يف رصاع دائ ٍم
ُ
شهواهتم ،فأحيانًا تسبقهم بعناية من الشيطان الرجيم ،ف ُيز ِّين
هلم مال الغري فتقع الرسقة...أو ُحرمة الغري فيقع الزنا...أو دم
الغري فيقع القتل...أو طعام الغري فينبت اجلسم من حرام...
املحرم فيكون اخلمر وأمثاهلا...أو غيبة ونميمة
أو رشاب
َّ
وكذب وغش وظلم وحسد وحقد وسحر وربا وخيانة عهد
وخلف وعد ...الخ

واآلدمي غري معصوم من االنغامس يف واحدة أو أكثر من
التوابون
هذه املعايص كبريها وصغريها ،لكن خري اخل َّطائني َّ
كام أخرب الصادق املصدوق ﷺ...بل إن وقوع اآلدمي يف
املعصية سنة كونية وطبيعة برشية ال تنفك عنه أينام َّ
حل أو
ارحتل...فلوال املعصية ما كانت التوبة ،ولوال التوبة ما كانت
الرأفة ،ولوال الرأفة ما كان احللم ،ولوال احللم ما كان العفو،
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ولوال العفو ما كان الصفح ،ولوال الصفح ما كانت املغفرة،
وكلها صفات تنتسب إىل عائلة الرمحة يف طبقتها األوىل .

وكيف يكون اخلالق العظيم َّتوا ًبا والبرش ال ُيذنبون ؟!..
وما معنى كونه ست ًَّارا وليس يف أفعال العباد ما ُيذم عند
كشفه ؟!
غفورا إذا كان
عفوا أو
حليم أو ًّ
ً
ال حاجة لكونه رؤو ًفا أو ً
البرش مالئك ِّيني يف مجيع أفعاهلم وأقواهلم وأحواهلم !!...

ستكون جمرد أسامء وصفات مع َّطلة عن القيام بمدلوالهتا،
ستصبح نظريات عاجزة عن التطبيق ،ولن يكون للرمحة باب
تنفذ منه إىل البرش إال من جهة دوام اإلمداد بفرعيه ،األول
دوام إمدادهم باحلياة كل نفس وملحة ،والثاين دوام إمدادهم
بحالة الكامل التي حتجبهم عن املعصية .
مؤكد أن رمحة اهلل تعاىل لن تتع َّطل بكليتها أبدً ا ،ألن يف
ذلك إفنا ًء للوجود بأكمله بال رجعة ،وإهنا ًء لآلمال بال عودة،
فالكون والكائنات يستمدون وجودهم وبقاءهم وتطلعاهتم
من رمحته تعاىل...لكن بقاء الرمحة بكامل أفرادها وعنارصها
غفورا ،وبقاء هذه
عفوا
حليم ًّ
ً
يستدعي بقاء كونه َّتوا ًبا رؤو ًفا ً
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الصفات يستدعي بقاء بواعثها ،فيكون اخلطأ البرشي ً
دليل
عىل كامل الرمحة بأفرادها وعنارصها ،كام أنه دليل عىل بقاء
صاحبه بال تبديل...فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال  :قال
ِ
ِ ِِ
ِ
ب اللَُّ بِك ُْم،
«وا َّلذي َن ْفس بِ َيده لو َل ْ ت ُْذن ُبوا َل َذ َه َ
رسول اهلل ﷺ َ
ِ
()1
هلم »
ونَ ،ف َي ْس َتغ ِْف ُر َ
اء بِ َق ْو ٍم ُي ْذنِ ُب َ
ون اللََّ َف َيغْف ُر ْ
َو َل َ

لكن ذلك ال يكون مدعاة للعبد لالجرتاء عىل املعايص
أو االستهانة هبا أو اإلرصار عليها ،ألهنا أفعال جتلب غضب
اهلل تعاىل عىل العبد ،وقد ال ُيو َّفق للتوبة إما بسبق األجل عليه
قبل توبته ،أو أن ُيطبع عىل قلبه فال يرى نفسه عاص ًيا حيتاج
إىل توبة..
أما مقصود املعصية التي تُف َّعل هلا أدوات الرمحة ،فهي
التي حتدث عن غلبة نفس دون اجرتاء ،أو عن حلظة ضعف
دون إرصار ،ويعقبها ندم ورجوع دون يأس من رمحة اهلل
الغ َّفار .
والعبد كلام جاهد نفسه وكبح مجاحها لعدم الوقوع يف

((( حصيح مسمل ( ) 2749
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املعصية ،كلام ارتقى يف مقامات القرب واألنس باهلل تعاىل،
ب
فتطمئن نفسه ،وهتدأ روحه ،وينصلح حاله ،ومن ثم ُت َّب ُ

إليها الطاعات ويستمد هبا راحته ،فإذا ما وقع يف معصية ــ
وانكسارا خلالقه أكثر من ذي قبل.
لعدم عصمته ــ أورثته ُذ ًّل
ً

ٌ
نبي معصوم وأصحاب
وألن العرص النبوي
مكون من ٍّ
غري معصومني ــ مهام بلغت درجة إيامهنم ــ ،كان النبي
يتخوهلم باملوعظة احلسنة ،ويذكَّرهم بمكارم األخالق،
ﷺ
َّ
ويق ِّبح هلم املحظورات ،وقد كانوا خري أ َّمة تستمع وتستجيب
لرسوهلا الكريم ،وكانوا عىل قناعة تامة بأن ما يأمرهم به خري
خري هلم تركه ،فكانت قلوهبم
هلم فعله ،وأن ما ينهاهم عنه ٌ
تر ِّدد قبل ألسنتهم « سمعنا وأطعنا » .
وقد كان نُعيامن بن عمرو أحد هؤالء املتل ِّقفني ألوامر
النبي ونواهيه بأمهية بالغة .
فلم يكن يستجيب ألمر الصالة والصيام فقط ،بل
قوي اإليامن وضعيفه أال وهو اجلهاد يف
استجاب ملا ُيترب فيه ُّ
سبيل اهلل ،فقد ل َّبى النداء يف ٍ
بدر و ُأحد واخلندق وكل املشاهد
مثله يف ذلك مثل كبار الصحابة رضوان اهلل عليهم ،وكان
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جيتنب املحرمات قدر طاقته...

ٍ
لصفة فيه ُت ِّيزه عن
وكان رسول اهلل ﷺ ُيبه ح ًّبا شديدً ا
غريه ،فقد كان نعيامن خفيف ال ِّظل حيب املزاح يف غري مواطن
اجلدّ  ،وكان ُيكثر منه يف حرضة النبي ومع النبي نفسه .
قال الزبري ابن بكار« ...فكان ال يدخل املدينة إال اشرتى
منها ثم جاء هبا إىل النبي فيقول :هذا أهديته لك ،فإذا جاء
صاحبها يطلب نعيامن بثمنها أحرضه إىل النبي وقال :أعط
«أو مل هتده يل» ،فيقول :إنه واهلل مل
هذا ثمن متاعه ،فيقولَ :
يكن عندي ثمنه ،ولقد أحببت أن تأكله ،فيضحك ويأمر
لصاحبه بثمنه...

ودخل أعرايب عىل النبي وأناخ ناقته بفنائه ،فقال بعض
الصحابة للنعيامن األنصاري :لو عقرهتا فأكلناها ،فإنا قد
قرمنا اللحم ففعل ،فخرج األعرايب وصاح :واعقراه يا حممد،
فخرج النبي وقال« :من فعل هذا؟» ،فقالوا :هو النعيامن،
فأتبعه يسأل عنه حتى وجده قد دخل دار ضباعة بنت
الزبري بن عبد املطلب واستخفى حتت رسب هلا فوقه جريد،
فأشار رجل إىل النبي حيث هو فأخرجه فقال له« :ما محلك
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عيل يا رسول اهلل هم
عىل ما صنعت؟» ،قال :الذين دلوك َّ
الذين أمروين بذلك ،قال :فجعل يمسح الرتاب عن وجهه
ويضحك ،ثم غرمها لألعرايب » (. )1

أن َأ َبا ٍ
تاجرا
وعن أم َس َل َم َة ريض اهلل عنها « ّ
بكر خرج ً
بدري،
صى ،ومعه ُن َع ْي َم ُن َو ُس َو ْيبِ ُط ْب ُن َح ْر َم َل َة ،وكالمها
ّ
إىل ُب ْ َ
ِ
ِ
ِ
اء ُه ُن َع ْي َم ُن ،فقالَ :أ ْطع ْمني ،فقال:
وكان ُس َو ْيبِ ٌط عىل الزَّادَ ،ف َج َ
ِ
َّاحا،
ال ،حتى َي ْأ ِ َت أبو بكر ،وكان ُن َع ْي َم ُن َر ُج ًل م ْض َحاكًا َمز ً
َّك ،فذهب إىل ٍ
فقالَ :لَ ِغي َظن َ
ناس َج َل ُبوا َظ ْه ًرا ،فقال :ا ْبتَا ُعوا
ار ًها ،وهو ذو لِ َس ٍ
غالما َع َربِ ًّيا َف ِ
حر،
ان ،ولع ّله يقول :أنا ّ
منّي ً
ِ ِ
ِ
عيل ُغ َل ِمي،
فإن كنتم تاركيه لذلكَ ،فدَ ُعون ،ال تفسدوا َّ
بل َن ْبتَا ُع ُه منك بِ َع ْ ِ
فقالواْ :
ش َق َلئِ َص .فأقبل هبا َي ُسو ُق َها،
وأقبل بالقوم حتى عقلها ،ثم قال للقومُ :دو َنك ُْم هو َه َذا،
َاكَ .ق َال سويبِ ٌط :هو ك ِ
ت ْين َ
َاذ ٌب ،أنا
ُ َْ
فجاء القوم ،فقالواَ :قدْ ْاش َ َ
َ
ب َكَ ،و َط َر ُحوا َْ
ال ْب َل يف َر َق َبتِ ِه،
رجل ّ
حر ،فقالوا :قد أ ْخ َ َ
بنَا َخ َ َ
ُ
ب ،فذهب هو وأصحاب له،
فذهبوا به ،فجاء أبو بكر َفأ ْخ ِ َ
فردوا ا ْل َق َلئِص و َأ ْخ ُذوهَ .ف َض ِ
ح َ
ك منها النبي صىل اهلل عليه
ُ
َ َ
ّ
((( ابن جحر ( إالصابة يف متيزي الصحابة  366 \ 6ــ ) 367
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وآله وسلم وأصحا ُب ُه َح ْو ًل» (. )1

عظيم بالقدر الذي يستوعب
لقد كان رسول اهلل ﷺ
ً
اختالف أصحابه يف أفهامهم وطبائعهم وتوجهاهتم ،ولو
عاملهم مجي ًعا بمقياس واحد هللك معظمهم...فمتى علم
الصدِّ يق لينًا إال زاده لينًا يرمحه ،ومتى علم من الفاروق
من ِّ
احلق إال زاده ِشدَّ ة ترمحه ،ومتى علم من ذي النورين
ِشدَّ ة يف ِّ
حيا ًء إال زاده حيا ًء يرمحه ،ومتى علم من أيب احلسن حكمة
إال زاده حكمة ترمحه ،وهكذا كل أصحابه....حتى إذا علم
من نعيامن بن عمرو فكاه ًة إال قبلها منه وتق َّبله هبا...

لو أنه أمسك عىل نعيامن مزاحه ومالطفته ملا كان ذلك
الشاب املقبل عىل احلياة سعيدً ا ينتظر لقاء نب ِّيه احلبيب،
وكيف يسترشف بلقائه وهو ذا يكبت روحه ويكرس
الود
سعادته ؟؟ ...كيف يتو َّدد إليه وهو ال يعرف من ُطرق ُّ
إال ما ُيضحك ؟؟...
ولو مل يتقبله النبي بقبول حسن بطبعه هذا ملا كان له يف

((( م�سند إالمام أ�محد ( ) 316 \ 6
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نبات حس ٌن ،فينتهي املطاف بنعيامن يف آخر صفوف
اإلسالم ٌ
املسلمني منزو ًيا عن كل اجتامع تُكبت فيه طالقته ولطافته .
ٍ
رجل غريه فلربام رفضها النبي
ولو وقعت هذه املواقف من
ﷺ ،فهي مواقف ال ُيقبل خت ُّيلها من أيب بكر أو عمر أو عثامن
ٍ
غريهم...فلكل
أو عيل أو محزة أو خالد أو معاذ أو طلحة أو
طريقته وطبعه ،وتلك طريقة نعيامن بن عمرو .

وبينام هو يامرس حياته يف طاعة تتبعها طاعة إذ غلبته نفسه
فرشب اخلمر ،وكان قد عوقب هبا ثالث مرات من قبل ،ويبدو
أنه كان مدمنًا هلا قبل حتريمها عىل املسلمني ،فأضحى بعد
حتريمها جماهدً ا لنفسه فيها فيغلبها كل مرة إال ما ض ُعف فيه...
جاء نعيامن إىل رسول اهلل ﷺ ناد ًما أشدَّ الندم قاصدً ا التوبة،
وهو يعلم أن اعرتافه عىل نفسه بالرشاب
موجب إلقامة احلدِّ
ٌ
عليه للمرة الرابعة...
ِ
أن َر ُج ًل َ
النبي ﷺ
عن عمر بن اخلطاب َّ %
عل َع ْهد ِّ
وكان ي ْض ِ
وكان ي َل َّق ِ
ك َر َ
ح ُ
سول
ح ًارا،
كان ْاس ُم ُه َع ْبدَ اللَِّ،
َ
َ ُ ُ
ب َ
َ ُ
الش ِ
ابَ ،ف ُأ ِ َت به َي ْو ًما
اللَِّ ﷺ،
َ
وكان ُّ
النبي ﷺ قدْ َج َلدَ ُه يف َّ َ
فأم َر به َف ُجلِدَ َ ،ف َق َال َر ُج ٌل ِم َن ال َق ْومِ :ال َّل ُه َّم العنْه ،ما أ ْك َث َر ما
َ
208

محمد سعيد خضر

عنوان النبي

ِ
ت إال أنَّه
النبي ﷺ :ال َت ْل َعنُو ُهَ ،ف َواللَِّ ما َعلِ ْم ُ
ُي ْؤتَى به؟ َف َق َال ُّ
ِ
()1
ورسو َل ُه».
ُي ُّ
ب اللََّ َ
النبي ﷺ َبر ُج ٍل قدْ َ ِ
ش َب،
وعن أيب هريرة ُ «: %أ ِ َت ُّ
والض ِ
الض ِ
َق َالِ ْ :
ار ُب
ار ُب ب َي ِد ِهَّ ،
اض ُبو ُه َق َال أبو ُه َر ْي َرةََ :ف ِمنَّا َّ
ِ
َّ ِ
فَ ،ق َال َب ْع ُض ال َق ْومِ:
بنَ ْعلِ ِه،
ْص َ
والضار ُب ب َث ْوبِهَ ،ف َل َّم ان َ َ
أخز َ
َاك اللََُّ ،ق َال :ال َت ُقولوا َهك ََذا ،ال ت ُِعينُوا عليه َّ
ان.
ْ
الش ْي َط َ
ٍ
الش ِ
رواية « :ال تَكونوا َع ْو َن َّ
يطان عىل أخيكم » (. )2
ويف

أراد نعيامن بمجيئه إىل النبي ﷺ عقاب نفسه بإقامة احلد
عليها ،أراد أن يتخلص من سطوهتا عليه كل حني ،أراد أن
ُيرجها أمام رسول اهلل ﷺ وأصحابه ع َّلها تستسلم إليه
بالكل َّية.

فأمر رسول اهلل ﷺ أصحابه أن ُيقيموا احلد عليه أربعني
رضبة ،فمنهم من رضبه بيده ،ومنهم من استعمل نعله ،ومنهم
من استخدم ثوبه ،املهم أن يكون جمموعها أربعني رضبة...
والتهيب ال للتَّشفي ،ألن يف
للزجر َّ
واألمر يف مبدأه ومنتهاه َّ

((( حصيح البخاري ( ) 6780
((( حصيح البخاري ( ) 6777
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ثم يكون سوء
اخلمر غفلة عن العبادة،
ٌ
وسلب للعقل ،ومن َّ
القول والفعلُّ ،
وكل ذلك ال يتَّسق وحال املؤمن الكامل مع
ربه .

ربع
وبعدما انتهى القوم من إقامة احلد عىل نعيامن ت َّ
أحدهم بلعنه ،كوهنا رابع مرة ُيؤتى به دون أن ينتهي ،فسارع
النبي ﷺ بالدفاع عنه وإحالل رمحته فيه بصورة غاية الكامل،
وقد فاز نعيامن بوقفة رسول اهلل ﷺ ألجله أعظم فوز...
«و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِ َّل
وكان من مجلة من شملهم قول اهلل حلبيبه َ
ر ِ ِ
ني » .
ح ًة ل ْل َعا َل َ
َ َْ

أو ًل...النبي الحامي...
مل يستسغ رسول اهلل ﷺ نربة اللعن يف حق مسلم له يف
اإلسالم ٍ
أياد بيضاء ،يكفي أنه قد شهد غزوة بدر الكربى،
وقد غفر اهلل ألهلها ما فعلوا...فقال للرجل وللجميع بكل
البدري املجاهد ـ نعيامن بن عمرو « ..ال
حزم دفا ًعا عن ـ
ّ
تلعنوه » .

إن هذا النبي العريب قد أعجز أفصح العرب ببيانه ،وعالج
أقسى القلوب بوجدانه ،وأعاد أعتى العصاة بحنانه...
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رحيم يف رخائه وشدَّ ته ،ويف فرحه ووجدته ،ويف منحه
ٌ
وحمنته...
رحيم عىل الرمحاء وأضدادهم ،وعىل الطائعني وأغيارهم،
ٌ
وعىل املحبني وأخالفهم...
رحيم حينام ال تُنتظر الرمحة ،وحينام تشتعل األزمة،
ٌ
اهلمة .
وحينام تُفتقد َّ

رحيم عند نقص اإليامن ،وعند نقض األيامن ،وعند
ٌ
ضعف النعيامن .

وقد كان املتوقع أن يوافق النبي ﷺ الرجل يف قوله،
ألن شارب اخلمر ملعون ومعه تسعة آخرون كام بني النبي
ول اللَِّ ﷺ ِف َْ
ﷺ ف َع ْن أنس بن مالك َق َال َ « :ل َع َن َر ُس ُ
ال ْم ِر
ِ
اص َها َو ُم ْعت َِص َها َو َش ِ
ار َ َبا َو َح ِام َل َها َوا َْل ْح ُمو َل ُة إِ َل ْي ِه
َع ْ َ
َ
ش ًة َع َ
()1
َو َس ِاق َي َها َو َبائِ َع َها َوآكِ َل َث َمن ِ َها َوا ُْل ْش َ ِتي َلا َوا ُْل ْش َ َتا ُة َل ُه »
فالظاهر من قول الرجل موافقته للسنة النبوية وأحكام
اهلل يف كل من تربطهم باخلمر مصلحة من قريب أو بعيد ،ولو

((( سنن الرتمذي ( ) 1295
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سكت النبي ﷺ ما كان لنعيامن أن يطمح ويطمع يف غري

ذلك.

جدير بام ُه ِّيئ له...فلم يوافق الرجل
لكن رسول اهلل ﷺ
ٌ

يف لعنه لنعيامن ،بل هناهم مجي ًعا عن لعنه هنائ ًيا ،ففهم العلامء
املعي ــ شخص بعينه ــ مهام صدر منه،
منها النهي عن لعن َّ

تغيه
ألن اللعن هو الطرد من رمحة اهلل ،وذلك إلمكانية ُّ

عن اللعن ونتيجته إما بتوبة ،أو بأعامل صاحلة ،أو ابتالءات
مك ِّفرة ،أو بشفاعة مقبولة فيه...أما ما جيوز فهو لعن أهل

املعايص بصيغة العموم ...

وتلك رمحة عظيمة من النبي ﷺ بنعيامن رغم ما وقع منه

تقشعر هلا األبدان ،ويشيب هلا الولدان .
من معصية كبرية
ُّ
ثانيًا...النبي ُامل ِعين..

معجز يف ترصفاته .
عظيم يف قرارته،
توجهاته،
ٌ
فريدٌ يف ُّ
ٌ

يفرق بني اجلاين واجلناية ،ويطمئن املذنب ببقاء الرعاية،
ِّ
ويبش العايص بقرب اهلداية .
ِّ
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جينِّب العايص طالئع االزدراء ،وجينِّب املجتمع بوادر

االستعالء...

وقد كان نعيامن وقتها أحوج ما يكون لرحيم يسرته،
ٍ
ٍ
ومعني ينرصه ..كان أضعف من أن حيتمل
وطبيب جيربه،
لفظة تلعنه ،أو نظرة حتتقره ،أو مقاطعة تعاقبه...لقد أجرم
يف حق نفسه إذ طاوعها ،لكنه بأفعاهلم هذه سيجرم يف حق
اجلميع بمخالفتهم  ،فليس بعد االزدراء يشء خيشى عليه
ٍ
ماض وكان ،فام الذي سيمنعه
نعيامن ،فقد أصبح يف نظرهم
بعد من ارتكاب اإلثم والعدوان .
فبي هلم احلبيب ﷺ العلة يف النهي عن لعنه والدعاء
َّ
الش ِ
عليه باخلزي « ال تَكونوا َع ْو َن َّ
يطان عىل أخيكم »

وجههم النبي ﷺ إىل زاوية مل تكن يف مرمى
فقد َّ
بصائرهم قبل أبصارهم ،أن الشيطان يريد من املجتمع
مساعدته يف إهالك العايص باحتقاره وجتنُّبه والدعاء عليه،
نفورا لشخصه زاد يف عصيانه
فمتى رأى العايص من املجتمع ً
عنا ًدا أو ُقنو ًطا من رمحة اهلل تعاىل ،فيكون املجتمع أداة يف يد
الشيطان !! ...
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وقد استعمل احلبيب ﷺ لف ًظا غاية الرمحة حينام ن َّبههم أهنم
ٍ
عاص ،إنام ُيعينونه
بذلك ال ُيعينون الشيطان عىل جمرد رجل
عىل أخيهم ،واملرء ال ُيعني أحدً ا عىل أخيه أبدً ا ،إنام العكس،
فكأنه يقول هلم « كونوا عونًا ألخيكم عىل الشيطان «...
وهي يف ذاهتا رسالة عا َّمة لكل جمتمع يضعف فيه أحد أفراده
يوجهوه إىل الطاعة باحلكمة واملوعظة
أمام املعصية بأن ِّ
احلسنة ،ال أن يس ِّلموه إىل الشيطان بسوء قوهلم ونظرهتم إليه .

األخوة رغم معصيته قد
كام أن النبي ﷺ ملا أثبت لنعيامن
َّ
وحسن رجوعه ،ودوام بقائه واحدً ا من
أشعره بقبول توبتهُ ،
أصحابه الكرام...وتلك رمحة عظيمة .
حب
ثالثًا...النبي ُامل ّ
ثم أكمل النبي ﷺ هداياه الق ِّيمة لنعيامن حينام فاجأه
ٍ
بكلامت متنَّى أفضلهم لو قيلت فيهَ « ..ف َواللَِّ
ومجيع احلضور
ِ
ورسو َل ُه... ».
ما َعلِ ْم ُ
ت إال أنَّه ُي ُّ
ب اللََّ َ

يستخف بأفعال القلوب ،ويستصغر املعاين يف
ُّ
لو أنه قائدٌ
مواجهة املباين ،ويستضعف أثر الروح عىل الروح ،ويستحقر
سالح احلب يف مقابلة سالح احلرب ،ملا قال هذه الكلامت
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حيب نعيامن ملا استعمل معه
العظيمة الرحيمة...لو أنه ال ُّ
املحب املتغافل عن األخطاء ،املستحرض للحسنات،
سالح
ِّ
حب اهلل ورسوله حسنة تُستحرض .
وال أعظم من ِّ

غيت نظرة املجتمع يف نعيامن إىل األبد ،فلم يعد
ٌ
كلامت َّ
عندهم جمرد ٍ
رجل ُيضحك النبي ثم تغلبه اخلمر لضعف إيامنه،
مر ًة تلو األخرى...
ثم ُيؤتى به كأشقى القوم ف ُيقام عليه احلدَّ َّ
غيت نظرة نعيامن نفسه لنفسه ،فلم يعد ذلك الضعيف
ٌ
كلامت َّ
الذي يغلبه من متاع الدنيا يشء مهام بلغ زهوه ،وكيف يضعف
قلب أقسم النبي ﷺ أنه ُيب اهلل ورسوله ؟؟...
بعد اللحظة ٌ
يائسا من رمحة اهلل ؟؟.
كيف يعود من مكانه كئي ًبا
مقهورا ً
ً
فرحا مرحو ًما ،فلم يعد بعدها للخمر
لقد عاد نعيامن نشي ًطا ً
َّ
استلذ بام يف قبله من حالوة كامل اإليامن عىل يد
أبدً ا ،وقد
رسول اهلل ﷺ...فإذا كان نعيامن سب ًبا إلدخال الرسور عىل
قلب النبي ﷺ لبعض الوقت ،فإنه قد نال من لسانه الرشيف
رسورا حقيق ًّيا ال ينفد أبدً ا...وتلك رمحة كاملة مل يكن يتخيلها
ً
النعيامن وقتام ُأحرض إلقامة احلد عليه .
كام عاد املجتمع بعد هذه الواقعة متامسكًا أكثر ال يلعن
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ٍ
ٍ
نفس ألحد أفراده الغري
لذنب وقع عن ضعف
بعضا
بعضه ً
معصومني ،وقد أدركوا أهنم مجي ًعا إخوة ال ينزعهم عن تلك
بعضا
كبريا ،وأن لعن بعضهم ً
الرابطة نازع حتى لو كان ذن ًبا ً
سيكون مدعاة للعداوة والبغضاء فيام بينهم ،ومن ثم حتدث
الفرقة بني صفوف املسلمني فتمنعهم من االعتصام بحبل اهلل
مجي ًعا ...فكان قوله ﷺ رمحة باجلميع .

﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِ َّل
فيظهر دونام عناء أن قول اهلل تعاىل َ
ر ِ ِ
ني ﴾ .قد َّ
جتل يف هذا املوقف بصورة تليق برسول
ح ًة ل ْل َعا َل َ
َ َْ
اهلل ﷺ ...وأن هذا النبي العظيم يستخدم كل أدواته إلنقاذ
األ َّمة ،وإنفاذ الرمحة .
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ماعز والغامدية

عن بريدة بن احلصيب األسلمي « ... %جاء م ِ
اع ُز
ُ
َ َ َ
ِ ٍ
سول اهللَِ ،ط ِّه ْر ِنَ ،ف َ
قال :يا َر َ
النبي ﷺَ ،ف َ
قال:
ُ
بن َمالك إىل ِّ
قالَ :فرجع غري ب ِع ٍ
ِ
ِ
ي َ
يد،
ُب إ َل ْيهَ َ َ َ َ َ ،
اس َتغْف ِر اللََّ َوت ْ
َو ْ َ
كْ ،ار ِج ْع َف ْ
قال َر ُ
سول اهللَِ ،ط ِّه ْر ِنَ ،ف َ
قال :يا َر َ
اءَ ،ف َ
سول اهللِ ﷺ:
ُث َّم َج َ
قالَ :فرجع غري ب ِع ٍ
ِ
ِ
ي َ
يد،
ُب إ َل ْيهَ َ َ َ َ َ ،
اس َتغْف ِر اللََّ َوت ْ
َو ْ َ
كْ ،ار ِج ْع َف ْ
سول اهللَِ ،ط ِّه ْر ِنَ ،ف َ
قال :يا َر َ
اءَ ،ف َ
النبي ﷺِ :م ْث َل
قال
ُّ
ُث َّم َج َ
ِ
ِ
قال له َر ُ
الرابِ َع ُةَ ،
َ
يم ُأ َط ِّه ُر َك؟
سول اهللِ :ف َ
ذلك حتَّى إ َذا كَانَت َّ
سول اهللِ ﷺَ :أبِ ِه ُجن ٌ ُ
قالِ :م َن ال ِّزنَىَ ،ف َس َأ َل َر ُ
َف َ
ب أ َّن ُه
ُون؟ َفأ ْخ ِ َ
بم ْجن ٍ
قالَ :أ َ ِ
ُونَ ،ف َ
اس َتنْك ََه ُهَ ،ف َل ْم
َ
ش َب َخ ًْرا؟ َف َقا َم َر ُج ٌل َف ْ
ليس َ
ت؟ َف َ
قال َر ُ
قالَ ،ف َ
يح َخ ٍْرَ ،
قال:
سول اهللِ ﷺَ :أ َز َن ْي َ
َيِدْ منه ِر َ
َّاس فيه فِ ْر َقت ْ ِ
َيَ ،قائِ ٌل ُ
يقول :ل َقدْ
فأم َر به َف ُر ِج َمَ ،ف َ
كان الن ُ
َن َع ْمَ ،
ت به َخطِي َئ ُت ُهَ ،و َقائِ ٌل ُ
َه َل َ
يقول :ما ت َْو َب ٌة َأ ْف َض َل
ك ،ل َقدْ َأ َحا َط ْ
ِ ِ
ِ
النبي ﷺ َف َو َض َع َيدَ ُه يف َي ِد ِهُ ،ث َّم
اء إىل ِّ
من ت َْو َبة َماع ٍز ،أ َّن ُه َج َ
قال :ا ْق ُت ْلنِي ِ
وم ْ ِ
باحل َج َار ِةَ ،
َ
َ
يَ ،أ ْو َث َل َث ًة،
قالَ :ف َلبِ ُثوا
بذلك َي َ
وسَ ،ف َس َّل َم ُث َّم َج َل َسَ ،ف َ
اء َر ُ
قال:
سول اهللِ ﷺ َو ُه ْم ُج ُل ٌ
ُث َّم َج َ
بن مالِ ٍ
ِ ِ ِ
بن مالِ ٍ
ِ ِ
كَ ،
ك،
ْاس َتغْف ُروا َلاع ِز ِ َ
قالَ :فقالواَ :غ َف َر اللَُّ َلاع ِز ِ َ
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قال َر ُ
قالَ ،ف َ
َ
بي ُأ َّم ٍة
َاب ت َْو َب ًة لو ُق ِس َم ْ
ت َْ
سول اهللِ ﷺ :ل َقدْ ت َ
َل َو ِس َعت ُْه ْمَ .
ت:
اء ْت ُه ْام َر َأ ٌة ِمن َغ ِام ٍد ِم َن األز ِْدَ ،فقا َل ْ
قالُ :ث َّم َج َ
ِ
قال :و ْ ِ
يا َر َ
اس َتغ ِْف ِري اللََّ
سول اهللَِ ،ط ِّه ْر ِنَ ،ف َ َ َ
يك ْار ِجعي َف ْ
ِ
َوت ِ
تَ :أ َر َ
بن
ُوب إ َل ْي ِه َفقا َل ْ
اك ت ُِريدُ َأ ْن ت َُر ِّد َد ِن كام َر َّد ْد َت َماع َز َ
قال :وما َذ ِ
ِ ٍ
تَّ :إنَا ُح ْب َل ِم َن ال ِّزنَىَ ،ف َ
قال:
اك؟ قا َل ْ
َمالكَ َ ،
قال َلا :حتَّى ت ََض ِعي ما يف ب ْطن ِ ِ
آن ِ
كَ ،
تَ :ن َع ْمَ ،ف َ
قال:
ْت؟ قا َل ْ
َ
َف َك َف َل َها َر ُج ٌل ِم َن األن َْص ِ
تَ ،
النبي
قال :فأتَى
ار حتَّى َو َض َع ْ
َّ
ت الغ ِ
قال :قدْ و َضع ِ
َام ِد َّي ُةَ ،ف َ
ﷺَ ،ف َ
ج َها َو َندَ ُع
َ َ
قال :إ ًذا ال ن َْر ُ ُ
ِ
ليس له َمن ُي ْر ِض ُع ُهَ ،ف َقا َم َر ُج ٌل ِم َن األن َْص ِ
ار،
َو َلدَ َها َصغ ًريا َ
()1
إل َر َضا ُع ُه يا َنبِ َّي اهللَِ ،
َف َ
ج َها» .
قالَ :ف َر َ َ
قالَّ َ :

حادثان غريبان عىل املجتمع املدين يف العرص النبوي !!
ٌ
رجل أنعم اهلل عليه باإلسالم ،وبرؤية احلبيب ﷺ كل صباح،
ثم يف إحدى الليايل يفعل أشدَّ اخلبائث كأنام ال ُيدرك ِعظم
العرص واملِرص الذي ُوجد فيه ،أو ال يدرك قبح ما أقدم عليه !!
((( حصيح مسمل ( ) 1695
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وحررها من مطامع
وطهرها
كرمها اإلسالم،
َّ
َّ
وامرأ ٌة َّ
الرجال ،ثم هي ترتيض أحدهم هيتك كرامتها وطهارهتا
وحريتها !!
ِّ

إن صغائر الذنوب يف كل عصور اإلسالم تتعاظم يف
املنورة ،فاملسلم املدين يف
العرص النبوي وحتديدً ا يف مدينته َّ
عرص النبوة يرى ويسمع احلبيب ﷺ كل وقت ،يستمد منه
النور كل لقاء...
إذا حرضت الصالة كان احلبيب إمامه ،وإذا نودي
للجهاد كان أمامه...يف املوت ُيش ِّيع معه اجلنازات ،ويف
هب اجلوع سانده بربط احلجر
املرض ُيشاركه العيادات...إن َّ
عىل أحشائه ،وإن هجم اخلوف طمأنه بأن اهلل نارصه عىل
أعدائه...يقبل هد َّيته إذا أهداه الط ِّيبات ،وحيتمل جتاوزه
إذا بادره باإلساءات ...يبتسم يف وجهه ببشاشته إذا قابله،
عامله...يعز عليه ما ُيؤمله ،و يسعد
وي ِّفف عليه بسامحته إذا
ُّ
ُ
بكل ما يرمحه .

فهل بعد هذه املالزمة اللطيفة واملصاحبة الرشيفة خيتيل
الصحايب بنفسه فيقع يف معصية ولو كانت صغرية جدا ؟!...
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فام بالك وإذ به يامرس معصية من أكرب الكبائر ؟!...كيف
وفيهم رسول اهلل ﷺ ؟!
وماذا ترك من الذنوب ملن يأيت بعد النبي بأزمان وقد ك ُثر
اخلبث ،واختلطت األفكار ،وزحفت الفتن إىل كل دار ؟!..

ُّ
كل ذلك مدعاة ألن ُيضاعف رسول اهلل ﷺ العقاب عىل
من انتهك احلرمات ،وأن ُيبطل الدعم النبوي ملن ال يستحق
الرمحات .

الطبيعي أن ُينكِّل النبي ﷺ بذلك األسلمي وتلك
تنكيل...البدهيي أن ُيغلظ هلام يف األقوال
الغامدية أشدَّ
ُّ
تسول
واألفاعيل...األبجدي أن جيعلهام عربة عنيفة لكل من ِّ
ُّ
العادي أن يفضحهام
املنورة،
ُّ
له نفسه تدنيس رشف مدينته َّ
مكبة ...كيف ال واهلل سبحانه
عىل رؤوس األشهاد بطريقة َّ
َّان َفاجلِدُ وا ك َُّل و ِ
ِ
اح ٍد ِّمن ُْه َم ِما َئ َة
َ
وتعاىل يقول ﴿الزَّان َي ُة َوالز ِ ْ
َج ْلدَ ٍة َو َل ت َْأ ُخ ْذكُم ِبِ َم َر ْأ َف ٌة ِف ِد ِ
ُون بِاللَِّ
ين اللَِّ إِن كُنت ُْم ت ُْؤ ِمن َ
ِِ
ِ
ِ
()1
ني ﴾
اب َم َطائ َف ٌة ِّم َن ا ُْل ْؤمن َ
َوا ْل َي ْو ِم ْالخ ِر َو ْل َي ْش َهدْ َع َذ َ ُ
((( سورة النور ( ) 2
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متزوجني ،أما إذا كانا ُمصنَني
هذا يف حالة ما إذا كانا غري
َ
الرجم باحلجارة حتى املوت،
أو أحدمها فحكم
َ
املحصن منهام َّ
وإذا كان اهلل سبحانه وتعاىل قد أمر فإن أوىل اخللق بالسمع
والطاعة رسوله الكريم ﷺ
لكن تطبيق رسول اهلل لألمر اإلهلي خيتلف متا ًما عن
أفهامنا ومداركنا ،كونه يعي دقائق األمور ومراد اهلل منها،
ومراد اهلل منه ذاته ﷺ يف ذلك األمر...فإن كانت مهمته هنا
أن ُيط ِّبق حدَّ اهلل عىل أكمل وجه فذلك ال يتعارض مع ولوج
رمحته يف احلادثني ،بل إن الرمحة هي الغالبة عىل املشهدين
أكثر من تطبيق احلد ذاته !!

إن احلبيب ﷺ ال يتخىل أبدً ا عن تقديم رمحته للعاملني
مهام صدر منهم !!

إن أحسنوا كافأهم هبا ،وإن أساؤوا محاهم هبا ،وإن
تغافلوا أنعشهم هبا...

وهي سارية يف أصحابه أكثر من غريهم ولو بلغت
ذنوهبم عنان السامء...
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هو ال ينظر إىل األمور نظرتنا القارصة حينام نقول  :كيف
خيطئون وفيهم رسول اهلل ؟ »...
إنام نظرته الكاملة تستدعي « كيف ال ُيرمحون وفيهم
رسول اهلل ؟! »

كيف ال ُيقدَّ م الدعم لرجل ترك دين آبائه وأجداده
طواعية ألجل رسول اهلل ﷺ ؟!...
كيف ال يامرس سلطاته احلسنة لرجل قبض عىل شهواته
طوال عمره لتف ُّلتها منه مرة ؟!...

كيف ال تبزغ رمحته المرأة اختارت لنفسها العقاب رغم
صدق التوبة ؟!...

كيف ال ُيدافع عن سمعتها وقد ندمت أشد الندم عىل
إساءهتا ؟!..
لقد كانت رمحته ﷺ حارضة بقوة مع األسلمي والغامدية
بصورهتا الكاملة ،ومهام حاولنا استيعاهبا فإننا لن نستوعب
إال أدنى ٍ
قدر منها ،ولن يشعر أحدٌ ـ مهام كان ـ بحجمها
شعور ماعز والغامدية...وقد كانا يف كرب شديد ال ُينتظر
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معه رمحة وال أبسط جزء منها يف عرف البرش ،لكن فضل
كبريا جدً ا حينام خاطب نبيه بواجب الرمحة.
اهلل عليهام كان ً
َاك إِ َّل ر ِ ِ
ني ﴾ ...ومها جزء من العاملني،
ح ًة ل ْل َعا َل َ
﴿ َو َما َأ ْر َس ْلن َ َ ْ َ
بل إهنام أحوج ما يكون إىل رمحة النبي ﷺ أكثر من أغلب من
يف العاملني .

وقد كان ماعز بن مالك األسلمي أحد أصحاب رسول
اهلل ﷺ املدن ِّيني ،وكتب له الرسول ﷺ كتا ًبا بإسالم قومه
بني أسلم ،وكانت له حياة هادئة يتنعم هبا بني قومه وأهله،
ومل ُيعرف عنه ٌ
فسق أو فجور ...ويف ليلة هي أتعس
نفاق أو ٌ
ٍ
بجارية هلزال األسلمي
لياليه عىل اإلطالق أغراه الشيطان
فوقع هبا يف غفلة من النفس ،فلام أفاق من غفلته ندم ند ًما
ً
كامل ،وأراد أن ُي ِّلص نفسه من ذلك الذنب العظيم ،فأشار
عليه هزال بأن يذهب إىل رسول اهلل ﷺ لعل اهلل ينزل فيه
قرءانًا يرمحه من العذاب .
فقص عليه قصته،
ويف طريقه إىل النبي ﷺ لقي أبا بكر َّ
فنصحه الصدِّ يق رىض اهلل عنه بأال خيرب أحدً ا باألمر وليستغفر
ماعزا أراد
اهلل تعاىل وليسرت نفسه مع التوبة الصادقة ،لكن ً
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عقا ًبا لفعلته الشنيعة خي ِّفف أمله الداخيل ،فأكمل طريقه إىل
حيث يكون رسول اهلل ﷺ ،ثم لقي عمر بن اخلطاب ريض
اهلل عنه فأخربه باألمر ،فسمع من الفاروق ما سمع من
الصدِّ يق ،ثم فعل مثلام فعل مع أيب بكر ومىض يف طريقه إىل
النبي .

دخل ماعز عىل رسول اهلل ﷺ وعىل وجهه مجيع عالمات
ِّ ٍ
طهره دون أن
الندم ،ثم طلب من النبي بصوت
متحس أن ُي ِّ
يرصِّح بالزنا ألنه يعلم أن رسول اهلل ﷺ سيفطن إىل مقصده،
فأعرض عنه احلبيب ﷺ بوجهه إىل االجتاه اآلخر ،فاجته ماعز
إىل ذلك االجتاه وأعاد طلبه من جديد ،فقال له النبي ﷺ :
ِ
ي َ
ُب إ َل ْي ِه » ،فانرصف ماعز من
اس َتغْف ِر اللََّ َوت ْ
َ
«و ْ َ
كْ ،ار ِج ْع َف ْ
أمامه وابتعد لبضع خطوات لكنه رسعان ما عاد إىل رسول
يمر األمر بسهولة هكذا
اهلل ﷺ ،فقد استكثر عىل نفسه أن َّ
فكرر له
دونام عقاب أو حتى عتاب ،فأعاد طلبه للنبي ﷺَّ ،
احلبيب قوله ً
آمل منه أن ينرصف بال رجعة ،فخرج ماعز ثم
طهرين » حتى إذا كانت الرابعة
رجع ،ثم هو عىل ذلك يردد « ِّ
ِ
يم ُأ َط ِّه ُر َك؟ »،
سأله النبي وهو يعلم منذ أن رآه أول مرة «ف َ
صمم عىل التوبة منه عالنية وقد نطق بالزنا !!
فرصح ٌ
ماعز بام َّ
َّ
224

محمد سعيد خضر

عنوان النبي

رصح أمام احلاكم فلم يعد بإمكانه ِّ
الذهاب
أما وأنه قد َّ
من أمامه مرة أخرى دونام سبب ،فلن يطلب منه النبي بعدها
أن يرجع فيستغفر إال إذا كان له خمرج وجيهَ ...ف َس َأ َل َر ُ
سول
ُون؟ »،
اهللِ َص َّل اللَُّ عليه وس َّل َم الناس من قومه «َ :أبِ ِه ُجن ٌ
عقل...ثم سأهلم ثانية « َأ َ ِ
فأجابوه بأنه من أرجحهم ً
ش َب
يشم منه رائحة
َخ ًْرا ؟ » ،فقام إليه أحدهم فاستنكه فمه فلم َّ
مخر...ثم عرض له النبي ﷺ أشياء دون الزنا « َل َع َّل َ
ت
ك َق َّب ْل َ
َأ ْو َغ َمز َ
ْت َأ ْو َن َظ ْر َت » مما قد يظنه ماعز زنا يستوجب احلدَّ
ماعز أنه مل يتوقف عند هذه األشياء
وهو ليس كذلك ،
فأرص ٌ
َّ
وإنام تعداها للمبارشة...فسأله احلبيب ﷺ للمرة األخرية
« أزنيت ؟ » فأجاب ماعز بنعم ،فاض َّطر النبي باعرتافه
املستميت ألن يأمر أصحابه بإقامة حد الزنا عليه للمحصن
وهو الرجم باحلجارة حتى املوت .
أحس ماعز بأمل
وبينام هم يبارشون أمر رسول اهلل ﷺ َّ
ففر من مكانه كأنه رجع عن اعرتافاته السابقة،
احلجارة الشديد َّ
فتبعه الصحابة دون أن يرجعوا لرسول اهلل فيستشريوه فيام
استجدَّ  ،فلقيه رجل بلحي مجل فرضبه به فامت ،فلام رجعوا
ذكروا ذلك للحبيب ﷺ فحزن وقال « َّ
هل َتر ْكتُمو ُه لع َّل ُه أن
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()1

ثم عاتب النبي ﷺ ً
هزال الذي أشار عليه بكشف أمره
ت َت ُه بِ َث ْوبِ َ
َان َخ ْ ًيا
أمامه فقال له « َواهللِ َيا َهز َُّال َل ْو ُكن َ
كك َ
ْت َس َ ْ
ِ ِ ()2
ت به »
ِمَّا َصنَ ْع َ
أما الغامد َّية فهي امرأة من قبيلة األزد العريقة ،وقد
مقرة بالزنا ،وموقفها من الندم ال خيتلف عام
جاءت النبي ﷺ َّ
أحس به ماعز قبل أشهر ،ففعل معها احلبيب كام فعل مع ماعز
َّ
ع َّلها ترجع فتستغفر فيغفر اهلل هلا ،فحسمت املسألة بإعالهنا
ُحبىل من الفاحشة ،فأمرها النبي بأن ترجع حتى تضع محلها،
ثم جاءته بعد أشهر بالرضيع عىل ذراعيها ،فر َّدها النبي ﷺ
حتى يستغني الرضيع عنها ،فعادت إليه بعد مدة تقارب
احلولني والطفل يمسك بيدها ويف يده األخرى كرسة خبز
يأكلها ،فدفع النبي ﷺ الطفل إىل رجل من األنصار ثم أمر
بإقامة احلد عليها.
والقصتان مكتظتان بالرمحة رغم انتهاء حياة األسلمي

((( سنن أ�يب داود ( ) 4419
((( موط�أ ماكل برواية حيىي اللييث ( ) 1499
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والغامدية بإقامة احلدِّ عليهام ،وذلك مما ينفرد به النبي ﷺ
الراحة يف
قادر عىل مترير َّ
وحده عن سائر اخللق ،فهو وحده ٌ
والرمحة يف رشايني العذاب ،والفرحة يف خاليا
ثنايا العقابَّ ،
العتاب !!
أو ًل...رحمته بماعز .

(  ) 1قبل إقامة احلدّ عليه...

مل يصدر من النبي ﷺ لفظ أو حلظ ُيني به ذلك األسلمي
املنتهك للحرمات !!

ماعزا من اإلقرار عىل نفسه بالزنا
مرارا أن يمنع ً
بل حاول ً
عىل أن يكتفي بسرت نفسه مع صدق التوبة لرب العاملني...
حول برصه عنه ليغادر من أمامه وكأنه مل
ففي أول األمر َّ
ي َ
ك،
يسمع منه شي ًئا...ثم أمره رصاحة لثالث مرات «َ :و ْ َ
ِ
ُب إ َل ْي ِه » دون أن يسأله  :من أي يشء
اس َتغْف ِر اللََّ َوت ْ
ْار ِج ْع َف ْ
جيره لالعرتاف الرصيح بالزنا .
ُي ِّ
طهره؟ ،حتى ال ُّ
ولو كان رسول اهلل ﷺ أحد قضاة أي عرص الستفرغ من
ماعز االعرتافات التي تُدينه ُ
وتيله إىل الرجم ،لكن رسول
اهلل ﷺ يريد أن يرمحه بأن يمنعه من االعرتاف ما دام أنه قد
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تاب إىل ربه ومل يعرف أحد من الناس باألمر بعد...

أرص ماعز عىل االعرتاف بالزنا مل يتلقفه منه النبي
وملا َّ
رسي ًعا ليبدأ يف تنفيذ احلدِّ  ،بل َّ
ظل يقدِّ م رمحته باحتامالت متنع
خممورا وقت فعله للزنا
إقامة احلد عليه ،كأن يكون جمنونًا أو
ً
أو وقت اعرتافه عىل نفسه ،أو بأنه ربام فعل شي ًئا دون الزنا
ظنًّا منه أنه الفاحشة الكاملة....

وما فعل رسول اهلل ﷺ َّ
كل ذلك ً
حتايل عىل رشع اهلل ،إنام
هو كامل رشع اهلل ،فالسرت أوىل من الفضح ،والتامس األعذار
الزجر،
أوىل من الرت ُّبص ،وتقديم النُّصح أوىل من تقديم َّ
وتفعيل الرمحة أوىل من تفعيل العذاب .

(  ) 2أثناء إقامة احلدّ عليه...

معلوم أن َّ
الشفقة تتالشى وقت إقامة احلدود حتى ال
ُيستهان برشع اهلل بتخفيف العقاب عن املخطئ عط ًفا عليه
ورأف ًة به .
خمتارا ً
عاقل
واحلالة التي بني أيدينا لرجل جاء بنفسه
ً
مصم ًم عىل إقامة احلد عىل نفسه ،ومن ثم فال معنى لتخفيف
ِّ
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ٍ
تغي حينام َّفر
العقاب عىل
مذنب يريد أشدَّ ه...لكن الوضع َّ
بالرجم
ماعز أثناء رمجه باحلجارة ،فظ َّن َّ
الصحابة أن احلكم َّ
ٍ
باق دون رأفة وال عربة لفراره فقتلوه حدًّ ا .

فلام علم رسول اهلل بأمر فراره جاز له أن يستعمل
رمحته بأن يعترب فراره عالمة واضحة عىل رجوعه عن إقراره
السابق ،أو هو عىل األقل شبهة تدرأ احلد عنه...فقال « َّ
هل
تر ْكتُموه لع َّله أن يتوب فيتوب اللَُّ ِ
عليه »...ولو كان معهم
َ
َ
ُ ُ
َ
وقتها ألمرهم برتكه در ًءا للحدِّ بالشبهة رمحة به .

(  ) 3بعد إقامة احلدِّ عليه ..

اختلف الصحابة يف أمر ماعز بعد موته عىل فرقتني،
فمنهم من يشكر له حرصه الشديد عىل تطهري نفسه وتوبته
من خطيئته كأعظم توبة ،ومنهم من يدَّ عي هالكه بالنَّظر إىل
بشاعة اجلرم الذي ارتكبه ،وظ ُّلوا عىل اختالفهم ليومني أو
ثالثة .

ختي
فأراد النبي ﷺ أن حيسم اجلدل يف هذه املسألة وقد َّ
وقتًا جيتمع فيه عدد كبري من أصحابه رضوان اهلل عليهم...
ِ
بن مالِ ٍ
ِ ِ
ك،
فقال بعدما س َّلم عليهم وجلس « ْاس َتغْف ُروا َلاع ِز ِ َ
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بن مالِ ٍ
ِ ِ
َ
قال َر ُ
قالَ ،ف َ
كَ ،
سول اهللِ َص َّل
قالَ :فقالواَ :غ َف َر اللَُّ َلاع ِز ِ َ
بي ُأ َّم ٍة َل َو ِس َعت ُْه ْم »...
َاب ت َْو َب ًة لو ُق ِس َم ْ
ت َْ
اللَُّ عليه وس َّل َم :ل َقدْ ت َ

ماعزا أ َّيام كرم
هبذه الكلامت النورانية قد أكرم النبي ﷺ
ً
وأنصفه كل اإلنصاف.
فتوبة ماعز مل تكن جمرد توبة عادية لرجل أذنب فندم
فاستغفر اهلل وانتهى األمر ،إنام كانت توبات متتالية لذنب
واحد ،وكل توبة منها أصدق وأخلص من التي قبلها .

التوبة األوىل حينام أخرب ً
هزال باألمر ،والثانية أمام أيب
بكر ،والثالثة أمام عمر ،والرابعة حينام انطلق للنبي ﷺ
توجه إىل حيث ينظر
فأعرض عنه بوجهه ،واخلامسة حينام َّ
فأمره بالرجوع عنه ،والسادسة حينام رجع إليه بعد خطوات،
والثامنة مثلها ،والتاسعة حينام اعرتف رصاحة للنبي ﷺ،
والعارشة حينام نفى عن نفسه ــ مع القوم ــ اجلنون،
والعارشة حينام نفى زوال العقل باخلمر ،واحلادية عرشة حينام
نفى توقفه عند مقدمات الزنا وإرصاره عىل املبارشة الكاملة،
والثانية عرشة حينام ُأخذ إىل موضع الرجم باستسالم تام دون
أدنى مقاومة...
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لكن أهم توبة تاهبا ماعز األسلمي هي تقديم نفسه
كأول إنسان يف التاريخ اإلسالمي ُيقام عليه حد الرجم،
باهلي أبدً ا عىل صحايب من صحابة رسول اهلل
واألمر ليس ِّ
ﷺ أن ُيذكر اسمه مقرتنا بالزنا كلام ُذكر ،وماعز يعلم أن
يؤرخون بالتفصيل الدقيق مجيع
حول رسول اهلل ﷺ صحابة ِّ
حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله يف كل موقف وال شك أهنم
سيذكرون فعله وقوله معه ،فيتداول يف البلدان واألزمان إىل
قيام الساعة أن ماعز األسلمي أول من ُحكم عليه بالرجم
زمن رسول اهلل ﷺ .
صمم عىل التوبة
ورغم أن ً
ماعزا ُيدرك ذلك جيدً ا إال أنه َّ
عالنية أمام النبي ﷺ وعامة املسلمني ،وأن حيتمل كل حجر
هيلكه وكل ٍ
عني حتتقره...

ورغم أن احلبيب ﷺ مل ُيرد له كل ذلك ،وأنه كانت
تكفيه توبته األوىل ألن يسرت نفسه فيتوب اهلل عليه ،ولذا فقد
هزال فيه أشدَّ العتاب ،إال أنه ﷺ ُيقدِّ ر ٍ
عاتب ً
ملاعز شجاعته
وصدقه وحرصه عىل تطهري نفسه بأصعب طريقة ،فقرر أن
ُي ِّسن صورته أمام أصحابه وأمام التاريخ فأمرهم باالستغفار
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له كام فعل ﷺ ،ثم أخربهم بأن توبة ماعز استثنائية تكفي أ َّمة
من الناس قد أحاطتهم الذنوب وغشيتهم الكروب...وليس
ذلك إال رمحة من احلبيب املصطفى ﷺ باألسلمي التائب،
«و َما َأ ْر َس ْلن َ
ح ًة
وقد أخذ نصيبه من قول اهلل حلبيبه َ
َاك إِ َّل َر ْ َ
ِ ِ
ني » .
ل ْل َعا َل َ
ثانيًا...رحمته بالغامدية .

(  ) 1قبل إقامة احلدِّ عليها...

ملا حرضته ﷺ الغامدية بخطيئتها طالبة تطهري نفسها
مل ُيك ِّلمها يف األمر ،ومل يسأهلا عن خطيئتها خمافة أن تعرتف
فورا دون أن تنطق
رصاحة ،بل أمرها أن تنرصف من أمامه ً
ِ
بكلمة واحدة ،فقال «و ْ ِ
اس َتغ ِْف ِري اللََّ َوت ِ
ُوب
َ َ
يك ْار ِجعي َف ْ
ٍ
ماعز ومعاناته ولتكتفي بالتوبة
إ َل ْي ِه» ،فلم ُيرد هلا مصري
الصادقة مع االستغفار ،لكنها قطعت الطريق أمام حماوالته
سفاحا ،وأهنا تريد الرجم كوهنا
حينام أخربته بأهنا ُحبىل
ً
حمصنة ،ولو مل ختربه الغامدية باحلمل وغادرت وقت أن
أمرها لكفاها ذلك رمحة منه ﷺ هبا...

(  ) 2وقت استحقاق احلدِّ عليها ...
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بعدما أكدت اعرتافها باحلمل كان للنبي ﷺ أن يأمر
بإقامة احلدِّ عليها يف وقتها ،ويكون بذلك قد ط َّبق حدَّ اهلل فيها،
السفاح ،لكنه أمرها بأن ترجع حتى
وخ َّلص املجتمع من ولد ِّ
تضع محلها وهي مدة ال تقل عن ستة شهور ،فربام ترجع عن
إقرارها وتكتفي بالتوبة وال تعود إليه بعد وضع احلمل ،أو
مخرا دفعتها للفاحشة فيدرأ عنها احلد بالشبهة...
تذكر جنونًا أو ً
أمرا عجي ًبا ،فقال له «أحسن إليها ،فإذا
ثم أمر النبي ول َّيها ً
()1
وضعت فأتني »

وتان
ألن املتوقع يف هذه احلالة أن ُيساء معاملتها ُ
آدميتها كأبشع ما يكون بحجة أهنا فضحت عائلتها ودنَّست
رشفهم ،فأراد نبي الرمحة ﷺ أن يضمن هلا حياة ط َّيبة توصف
باإلحسان رغم أهنا ارتكبت ذن ًبا من أكرب الكبائر...وهي
رمحة عظيمة مل تتوقعها الغامدية وال ول ّيها !!

ورغم مرور الشهور إال أهنا مل ترجع عن إقرارها ،فجاءته
بالرضيع بعد الوضع ،فأمرها النبي مرة أخرى بأن ترجع
حتى يستغني الطفل عنها بالطعام وامليش مع تكرار األمر
((( حصيح مسمل ( ) 1696
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للو ّيل بمداومة اإلحسان إليها ،وهي مدة تقارب احلولني .

تفر من أمامه
وقد جتد الغامدية ما يدرأ عنها احلدّ  ،أو ّ

فتتوب فيتوب اهلل عليها كام أراد ملاعز...فلام جاءته بعد

استغناء الطفل عنها كان رضور ًّيا أن ُيقيم احلد عليها ،ولو
خت َّلفت الغامدية ألي سبب كان ملا بعث إليها النبي ﷺ
يطلبها لرمجها أو حتى لسؤاهلا ،وما َّ
أخرها كل هذه املدة إال

رمحة منه هبا .

(  ) 3بعد إقامة احلدِّ عليها...

مجا باحلجارة ـ كام اختارت ـ أراد النبي
ملا ماتت الغامدية ر ً
ﷺ أن يكرمها بالصالة عليها ،فقال له عمر« ت َُص ِّل َع َل ْي َها يا
ِ
َت؟ َف َ
ني
ت ت َْو َب ًة لو ُق ِس َم ْ
قال :ل َقدْ تَا َب ْ
َنبِ َّي اهللِ َو َقدْ َزن ْ
بي َس ْبع َ
ت َْ
ِمن َأ ْه ِل ا َمل ِدين َِة َل َو ِس َعت ُْه ْمَ ،و ْ
هل َو َجدْ َت ت َْو َب ًة َأ ْف َض َل ِمن َأ ْن
()1
َجا َد ْت بنَ ْف ِس َها لَِّ َت َع َال؟»
واهلل لقد أنصفها ورفع شأهنا بني املسلمني أمجعني وبني

((( حصيح مسمل ( ) 1696
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قومها خاصة...وما كذب رسول اهلل ﷺ وال جامل حينام
ذكر أن توبتها تكفي سبعني من أهل املدينة ،ومعلوم يف لغة
العرب أن ذكر العدد الكبري كالسبعني ُيقصد به الكثرة ال
كبريا جدً ا من أهل
احلرص ،مما يعني أن توبتها تكفي عد ًدا ً
املدينة ولو جاوزوا السبعني .

وإنام ذكر الفصيح املليح ﷺ هذا العدد اهلائل ليوازي ما

حصل منها من توبات هائالت ،إن شئت قل أهنا تابت يف كل

يوم من شهور محلها التسعة توبة ،ثم يف كل يوم من العامني
ترضعت  ،وكم
َّ
اخلاصني بالرضاعة توبة ،فكم بكت ،وكم َّ

رجت من خالقها أن يرمحها ؟؟...

إهنا مدّ ة كبرية نتجت عنها توبات كثرية جدً ا ،فاستحقت

يرصح النبي ﷺ بكثرة من تكفيهم توبتها لو قسمت بينهم .
أن ِّ
ثم ع َّلل للجميع سبب إكرامه هلا أهنا َّملا أخطأت مل تكابر ومل
تواري ومل تستحسن طريق الرذيلة ،إنام جاءته أمام اجلميع
معلنة ندمها وتوبتها وعزمها املتكرر عىل حتمل العقاب

العنيف ،فلم جتد أفضل من نفسها لتجود هبا هلل رب العاملني .
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وهي تدرك أن التاريخ سيسجلها كأول امرأة يقام عليها

عرض ذلك اسمها وسمعتها َّ
للذم والتحقري
حد الزنا ،وقد ُي ِّ

متى ُذكر الزنا وقبحه إىل يوم القيامة...

وال شك أن صالته ﷺ عليها ودفاعه الشديد عنها ـ

رغم ما كان منها ـ رمحة عظيمة هبا وبسمعتها أمد الدَّ هر ،وقد
«و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِ َّل
أعطاها ح َّظها الكامل من خطاب ربه له َ
ر ِ ِ
ني » .
ح ًة ل ْل َعا َل َ
َ َْ
ثالثًا...رحمته باملسلمين .

(  ) 1قبل إقامة احلدود ..

عظيم ينفعهم يف دينهم
درسا
ً
فقد ع َّلمهم النبي ﷺ ً
ودنياهم وأخراهم ،وهو أن سرت أهل املعايص أفضل عند
اهلل تعاىل من فضحهم ،وأن األوىل من رفع أمرهم للحاكم

نصحهم برفع أمرهم هلل رب العاملني وليتوبوا إىل اهلل توبة

نصوحا...

ً
هزال األسلمي حينام أشار عىل
فقد عاتب النبي ﷺ
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ت َت ُه
ماعز بالذهاب إىل النبي ﷺ « َواهللِ َيا َهز َُّال َل ْو ُكن َ
ْت َس َ ْ
بِ َث ْوبِ َ
ت بِ ِه »...ففهم املسلمون أن السرت
َان َخ ْ ًيا ِمَّا َص َن ْع َ
كك َ
خري للعايص وللشاهد من التشهري ،كام أن السرت يعود بالنفع
ٌ
عىل فاعله يف الدارين «من سرت مسل ًام سرته اهلل يف الدنيا
وجههم إىل ما فيه
واآلخرة » ... 1فيظهر أن احلبيب ﷺ قد َّ

مصلحتهم رمحة منه هبم .

(  ) 2وقت استحقاق احلدود...

ففي ذات ليلة رمجه ملاعز أراد احلبيب ﷺ أن حيميهم

جتر عىل املجتمع بأكمله
من أحاديث داخلية ــ طبيعية ــ قد ُّ
الويالت ذلك ألهنا أول حادثة ُيرجم فيها أحد يف اإلسالم،

فربام تأخذهم الشفقة بامعز كونه أعلن توبته ومن ثم مل تكن

هناك حاجة ألن يأمر النبي ﷺ برمجه باحلجارة ،بل كان
يكفي زجره مع أخذ ٍ
عهد عليه بعدم العود إىل مثلها أبدً ا...
فن َّبههم النبي ﷺ إىل أمر يف غاية اخلطورة قد ال خيطر عىل

((( حديث صحيح رواه مسلم عن أيب هريرة  . %ويف الصحيحني من حديث
ابن عمر ' .
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باهلم ،فقال «َ ...أ َو ُك َّل َم ا ْن َط َل ْقنَا ُغزَا ًة ِف َسبِ ِ
يل اهللِ َ َت َّل َ
ف َر ُج ٌل
ِ ِ
يب َكنَبِ ِ
يب ال َّت ْي ِ
س! َع َ َّل َأ ْن َل ُأوتَى بِ َر ُج ٍل َف َع َل
ِف ع َيالنَا َل ُه  َنبِ ٌ
َذلِ َ
ك إِ َّ 
تبِ ِه » ( ... )1أراد النبي ﷺ بكلامته تلك أن يمنع
ل َن َّك ْل ُ
أي تسلل شيطاين لقلوهبم من باب الرأفة عىل مرتكبي الكبائر
املوجبة للحدود بحجة توبتهم ،ومن ثم فال يستحسنون
حكمه ﷺ برشع اهلل املنزل من فوق سبع ساموات ،فيكون
ذلك سب ًبا لغضب اهلل عليهم .

فكان من رمحته هبم أن يبني هلم أن توبة مرتكب الكبرية

املوجبة للحدِّ ال متنع من إقامة احلد عليه ما دام أنه قد اعرتف

وأرص عىل اعرتافه أو قد شهد عىل خطيئته العدد
عىل نفسه
َّ

وتسهل
الكايف إلقامة احلدّ  ،ألن الرأفة هبؤالء تفكِّك املجتمع
ِّ
انتهاك حرماته ،فكلام أراد أحد ارتكاب جريمة استعمل
ذريعة التوبة املانعة من إقامة احلدِّ عليه ،ومن ثم يضيع األمان

بني الناس ويضيع معه رشع اهلل احلكيم .
((( حصيح مسمل ( ) 1694
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لكن متى علم هؤالء املتجرؤون عىل احلرمات أن

املجتمع لن تأخذه هبم رأفة يف دين اهلل إن أساؤوا كان ذلك
حاجزا بينهم وبني حرمات املسلمني .
ً

وال تعارض بني طلب النبي سرت العصاة يف النقطة األوىل

وعدم الرأفة هبم يف هذه النقطة...فالسرت أوىل قبل وصول
األمر للحاكم ،فإذا وصل األمر للحاكم واعرتف اجلاين عىل

نفسه أو شهد عليه الشهود العدول بارتكاب جريمته ال جيوز

للحاكم أو كائنًا من كان أن يمنع إقامة احلدّ ولو بحجة التوبة
ٍ
وحينئذ تكون الرأفة بالعايص معصية .
الصادقة،
ويدل عىل ذلك حديث املرأة املخزومية التي اجتمعت

األدلة أمام رسول اهلل ﷺ عىل رسقتها ،فجاء أسامة بن زيد

ليشفع هلا أمام النبي ﷺ لقربه منه وحبه إياه ،فغضب رسول
اهلل ﷺ غضبا شديدً ا وقال « ...أت َْش َفع يف حدٍّ ِمن حدُ ِ
ود اللَُِّ ،ث َّم
ُ
ُ َ
ً
قال :إنَّام أه َل َ ِ
بُ ،ث َّم َ
ين َق ْب َلك ُْمَّ ،أنُ ْم كَانُوا إ َذا
َقا َم َف ْ
ك ا َّلذ َ
ْ
اخ َت َط َ
س َق فِ ِ
س َق فِ ِ
يه ُم َّ ِ
الض ِع ُ
الش ُ
يف أ َق ُاموا
يه ُم َّ
يف ت ََركُو ُه ،وإ َذا َ َ
ََ
ْت ُ َ ٍ
عليه َ
ت
ت َل َق َط ْع ُ
س َق ْ
أن َفاطِ َم َة بن َ
احلدَّ  ،وا ْي ُم اللَِّ لو َّ
م َّمد َ َ
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()1

ً
سبيل ألمان
...فيكون إقامة احلد عىل مستحقه

َيدَ َها».

املجتمع ...ويكون توضيح النبي ﷺ هلذه النقطة رمحة للمجتمع

من عدم استحسان حكم اهلل ورسوله...فيدرأ عنهم العذاب

(  ) 3بعد إقامة احلدود...

بادر احلبيب ﷺ حلامية املجتمع اإلسالمي من اخلوض

يف شأن إخواهنم وأخواهتم الذين كُتب عليهم احلدُّ  ،وأال
يستحقروهم ملعصية وقعوا فيها ثم تابوا عنها وقد أخذوا

جزاءهم ً
كامل .

وألنه أعلم منهم بحال من خيوضون فيهم ــ كامعز

التفوه عليهم بكلامت أو
والغامدية ــ فقد منعهم من
ُّ
تلميحات ال تناسب مكانتهم عند رهبم ،فأظهر هلم مكانة

ماعز عند ربه وأنه يتن َّعم يف أهنار اجلنة ،وأن مكانة الغامدية

تؤهلها ألن تكفى توبتها ذنوهبم لو قسمت فيهم...

فكان البيان املحمدي حلالة من أقيم عليهم احلدود
((( حصيح البخاري ( ) 3475
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وسيلة لرمحة املجتمع من اقرتاف ذنوب بحق من أمرهم بيد
اهلل عز وجل .

إن هاتني احلادثتني الشهريتني رغم ما فيهام من شدَّ ة وأمل
وموت ،إال أن اجلميع قد خرج منهام منترصا ،املجتمع ِ
جمتم ًعا
َ ُ
ً
عىل اخلري ،واملرجوم مرحو ًما من الرش ،وما ذلك إال برمحة
رسول اهلل ﷺ...

ولواله ما كان ٍ
عرفا يف العاملني إال
ملاعز والغامدية أن ُي َّ
باخلطيئة والعذاب األليم ،وما كان ألحد أن يستغفر هلام أو
يدافع عن حقهام يف النعيم ،فقد أثبت هلام التفوق التام يف
ختطي كبرية الزنا ،وأهنام يتمتعان عند خالقهام بالسعادة واهلنا.

هني ًئا ملاعز والغامد َّية برسول اهلل ﷺً ،
فبدل من أن يقول
ماعزا والغامدية ،فقد سمحت لنا رمحته
الناس...أهلك اهلل ً
الكاملة هبام أن نقول مطمئنني...غفر اهلل لسيدنا ٍ
ماعز رىض اهلل
عنهوأرضاه،وغفراهلللسيدتناالغامديةريضاهللعنهاوأرضاها.
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شيء من حكمته ﷺ
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العقبة
سألت عائشة ـ ريض اهلل عنها ـ رسول اهلل ـ ﷺ ـ قائلة :
أشدَّ ِمن َيو ِم ُأ ُح ٍد؟ َ
« ْ
كان َ
هل أتَى َع َل ْي َ
يت
قال :ل َقدْ َل ِق ُ
ك َي ْو ٌم َ
ِمن َقو ِم ِ
وكان َ
منهم َيو َم ال َع َق َب ِة ،إ ْذ
يت،
أشدَّ ما َل ِق ُ
ك ما َل ِق ُ
َ
ْ
يت ْ
بن ِ
عل اب ِن ِ
عر ْض ُ ِ
عبد ك ٍ
يل ِ
عبد يالِ َ
ُاللَ ،ف َل ْم ُيِ ْبنِي
ت َن ْفس َ ْ
ََ
ِ
ت وأنا َم ْه ُمو ٌم َ
أستَف ْق
إىل ما َأر ْد ُت ،فا ْن َط َل ْق ُ
عل ْ
وج ِهيَ ،ف َل ْم ْ
ِ
َّإل وأنا ب َق ْر ِن ال َّثعالِ ِ
بسحا َب ٍة قدْ
بَ ،ف َر َف ْع ُ
ت َر ْأس ،فإذا أنا َ
يلَ ،ف ِ
نادان َ
أ َظ َّلتْنِيَ ،فنَ َظ ْر ُت فإذا فيها ِج ْ ِب ُ
إن اللََّ قدْ
فقالَّ :
ك ،وقدْ َب َع َ
ك َم َل َ
ث إ َل ْي َ
ك ،وما َر ُّدوا َع َل ْي َ
ك َل َ
َس ِم َع َق ْو َل َق ْو ِم َ
ك
اجل ِ
اجل ِ
ْت فيهمَ ،ف ِ
ك ِ
ِ
نادان َم َل ُ
بال َف َس َّل َم َع َ َّل،
بال لِت َْأ ُم َر ُه بام ِشئ َ
م َّمدُ َ ،
ُث َّم َ
فقال َ
أن ُأ ْطبِ َق
إن ِشئ َ
ذلك فِيام ِشئ َ
قال :يا ُ َ
ْت ْ
ْتْ ،
األخ َش َب ْ ِ
يَ ،
أن ُ ْ
ي ِر َج اللَُّ ِمن
عليهم ْ
َّبي ﷺَ :ب ْل ْأر ُجو ْ
فقال الن ُّ
ُ
()1
وحدَ ُه ال ُي ْ ِ
أص ِ
ش ُك به شيئًا » .
البِ ْم َمن َي ْع ُبدُ اللََّ ْ
ْ
أدرك املسلمون يوم أحد ،وشاهدوا ما حدث للنبي ﷺ
يومئذ ،ومن مل ير ذلك بعينيه قد سمع ما يكفيه واستنتج من
اآلثار ما مل ُيك له ،فظنت أم املؤمنني ريض اهلل عنها ــ كام

((( حصيح البخاري ( ) 3231
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ظن املسلمون ــ أنه األشد عىل رسول اهلل...

وقد كان اليوم شديد القسوة عىل احلبيب ﷺ ،فقد
وجرحت ش َّفته السفىلُ ،
وش َّجت وجنته
كُرست رباعيتهُ ،
فدخلت حلقتان من حلق املغفر وجنته الرشيفة ،ووقع يف
حفرة من حفر املرشكني ،واهنزم جيشه عىل حا َّفة النرص
الثمني ،وفقد من خرية جنده وصحبه السبعني ،و ُم ِّثل بجسد
عمه محزة بام مل يكن يف العاملني..
ِّ

وعاد رسول اهلل ﷺ إىل املدينة حزين النفس جريح الوجه
منقوص الصحب ،فعلق يف األذهان ذلك املشهد الصعب،
مقياسا عا ًما تقاس عليه املشاهد املؤملة
حتى أصبح ـ هلم ـ
ً
لتحديد درجة قساوهتا ،فاستعملته السيدة عائشة يف موقفنا
هذا ،ليفاجئها احلبيب ﷺ بام ُيبطل املقياس لوجود ما هو
أعىل منه شدة وقسوة!!...

واحلقيقة أن يوم ُأحد هو األصعب عىل رسول اهلل يف
العرص املدين ،غري أن العرص املكي ميلء باأليام العصيبة التي
كونت بتفاصيلها ومعاناهتا وآالمها ثالثة عرش عا ًما ،لكن
َّ
يوم العقبة كان هو األشد واألصعب عىل رسول اهلل ﷺ .
244

محمد سعيد خضر

عنوان النبي

صباحا وانتهى يف املساء
مل يكن يوم العقبة جمرد يوم بدأ
ً
ٍ
عرض لإليامن عىل قو ٍم فقوبل
ككل األيام ،ومل يكن جمرد
بالرفض التام ،أو جمرد تطاول سافر من أولئك الرافضني عىل
خري األنام ،أو حتى جمرد رحلة طويلة ُخذل يف هنايتها من
عظيم يفشل فيه
اختبارا قو ًّيا وابتال ًء
البرش السقام...إنام كان
ً
ً
مجيع اخللق ويتخطاه احلبيب ﷺ وحده بفضل اهلل عليه وعىل
اخللق...اختبار استُفتح قبل العقبة بأيام ،بأحداث تصاعدت
ٌ
تدرجي ًّيا حتى وصل رسول اهلل ﷺ إىل ذلك اليوم ليستنشق
األمل فازداد عليه األمل !!
بدأت اآلالم بموت أيب طالب ،العم واألب والسند،
وزادت بكونه عىل دين آبائه وأجداده ،واشتدت بمنع
النبي من االستغفار له من بعد ما تبني له أنه من أصحاب
اجلحيم...فانفطر القلب النبوي الرحيم عىل لوعة الفراق
وحت ُّقق العذاب األليم....

وقبل أن ُيشفى من حزنه وأمله فارقته زوجه سيدة نساء
العاملني بعد ثالثة أيام ،وقد كانت السيدة خدجية حبيبته
األوىل ،وأول من آمن به من الثقلني ،وأكثر من رعاه وطمأنه
245

عنوان النبي

محمد سعيد خضر

وأخذ بيده ،فكانت أفضل زوجة وأكمل امرأة عرفتها
اإلنسانية لعظيم إسهامها ،فاستحقت لذلك أرقى وأوىف ما
يكون لزوجة يف قلب زوجها ،فاشتعل احلزن إىل أحزان،
وانتفض األمل إىل آالم ...
وحتولت مكة بأهلها يف عني رسول اهلل إىل دار جافية ،مل
تعد حتتمل حماوالته بعد وفاة حاميه ونارصته ،فاهنالت منهم
املضايقات واالفرتاءات أضعاف ما كان ،كأنام نظروه ضعي ًفا
ًّ
هشا قد انكرست شوكته باألحزان...ورغم ذلك حيتمل
رسول اهلل ﷺ وال يشتكي !!
وما كان ضعي ًفا وال ًّ
هشا كام ظنوا ،إنام كان ينظر إىل
النتائج ويتعامل وفق استطالعاهتا املحتَّمة ،فام غاية االحتامل
إن مل يتبعه مصلحة ؟.
ما غاية احللم إن مل يكن عاقبته الرمحة؟..

ومع ذلك لن يتخىل عن حلمه ولن يو ِّدع صربه اجلميل...

ضعيف ٌّ
هش ــ يف أعينهم ــ حينام استقر
لقد بدا وكأنه
ٌ
له األمر بأن القوم ال ُيرجى منهم خري عىل األقل يف هذه
الفرتة...
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وهي نتيجة بائس ٌة تُضاعف احلزن واملرارة يف قلب من
ُأرسل للعاملني رمحة ،وكيف هينأ والقوم يف هناية الطريق
املؤدي للهالك وهم ال ُيدركون ؟!...كيف يتغافل مصريهم
األسود وقلبه مغموس بالرمحة الكاملة ؟!...
كانوا يظنون أن سبب ظهوره بتلك احلالة ــ اجلديدة ــ
منارصين له...مل يكن بينهم
فرط خشيته منهم بعد فقد أكرب
َ
وموجوع لفرط خشيته عليهم من
رشيد يدرك أنه مهمو ٌم
ٌ
عذاب اهلل !!....
نعم هو حزين ومتأمل لفقد عمه وزوجته ،لكن ليس حلاجته
ٍ
لنارص أو معني من البرش وقد تك َّفل اهلل بحفظه ورعايته ،إنام
لبقاء ُألفة واستطالة ِعرشة واستدامة رؤية ،فاألحبة يصعب
ِ
املفارق أبا طالب وخدجية
خصوصا إذا كان
جدً ا فراقهم،
ً
واملفارق رسول اهلل ﷺ...ثم انتفضت األحزان واألوجاع
َ
ِ
ح ٌر
بإعراض أهل مكة أشد إعراض عن التذكرة ﴿ ،ك ََأ َّنُ ْم ُ ُ
ُم ْس َتن ِْف َر ٌة * َف َّر ْت ِم ْن َق ْس َو َر ٍة ﴾ (. !! )1

((( سورة املدثر (  50ــ ) 51
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ال شك أنه حزين ألقىص درجات احلزن ،ومتأمل ألعنف
طبقات األمل ..

لكنه مل ينس قول ورقة بن نوفل له حينام ابتدأه الوحي
قبل عرش سنوات...
فعن عائشة ' ( َأ َّو ُل ما ُب ِدئَ به َر ُ
سول اللَِّ ﷺ ِم َن
الوح ِي الرؤْ يا الص ِ
اء ْت
اد َق ُة يف الن َّْومَِ ،ف َ
ُّ َ َّ
َ ْ
كان ال َي َرى ُرؤْ َيا َّإل َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
كان َي ْأيت ح َر ًاء َف َيت ََحن ُ
َّث فيه ،وهو ال َّت َع ُّبدُ ،
الص ْبحِ َ ،ف َ
م ْث َل َف َل ِق ُّ
ِ
ال َذو ِ
ات ال َعدَ ِد ،و َي َتز ََّو ُد َ
جي َة َف ُتز َِّو ُد ُه
ال َّل َي ِ َ َ
لذلكُ ،ث َّم َي ْر ِج ُع إىل َخد َ
احل ُّق وهو يف َغ ِ ِ ٍ
ل ِ ْثلِ َها ،حتَّى َف ِ
ج َئ ُه َ
اء ُه ا َمل َل ُ
ك فِ ِيه،
ار ح َراءَ ،ف َج َ
لت :ما أنَا ب َق ِ
قال :ا ْق َر ْأَ ،ف َ
َف َ
فأخ َذ ِن
ار ٍئَ ،
النبي ﷺَ :ف ُق ُ
قال له ُّ
َف َغ َّطنِي حتَّى َب َلغَ ِمنِّي َ
اجل ْهدُ ُ ،ث َّم ْأر َس َلنِي َف َ
لت:
قال :ا ْق َر ْأَ ،ف ُق ُ
ما أنَا ب َق ِ
فأخ َذ ِن َف َغ َّطنِي ال َّثانِ َي َة حتَّى َب َلغَ ِمنِّي َ
اجل ْهدُ ُ ،ث َّم
ار ٍئَ ،
لت :ما أنَا ب َق ِ
ْأر َس َلنِي َف َ
فأخ َذ ِن َف َغ َّطنِي
ار ٍئَ ،
قال :ا ْق َر ْأَ ،ف ُق ُ
ال َّثالِ َث َة حتَّى َب َلغَ ِمنِّي َ
اجل ْهدُ ُ ،ث َّم ْأر َس َلنِي َف َ
باس ِم
قال{ :ا ْق َر ْأ ْ
َر ِّب َ
ان ما
ك الذي َخ َل َق} [العلق -]1 :حتَّى َب َلغَ َ { -ع َّل َم اإلن َْس َ
ف بو ِ
اد ُر ُه ،حتَّى َد َخ َل َ
عل
َل ْ َي ْع َل ْم} [العلقَ ]5 :ف َر َج َع َهبا ت َْر ُج ُ َ َ
ِ
ون ز َِّم ُل ِ
قال :ز َِّم ُل ِ
جي َةَ ،ف َ
الر ْو ُع،
ون َفز ََّم ُلو ُه حتَّى َذ َه َ
َخد َ
ب عنْه َّ
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ِ
َ
ب َها َ
َف َ
بَ ،
يت َ
عل
وقال :قدْ َخ ِش ُ
قال :يا َخد َ
جي ُة ،ما يل وأ ْخ َ َ
اخل َ َ
ِ
شَ ،ف َواللَِّ ال ُ ْ
يك اللَُّ أ َبدً ا ،إن َ
ي ِز َ
َّك
َن ْف ِس َفقا َل ْ
ت له :ك ََّل ،أ ْب ْ
ِ
الر ِح َم ،وت َْصدُ ُق َ
احل ِد َ
وت ِم ُل الك ََّل ،و َت ْق ِري
يثْ َ ،
َلتَص ُل َّ
ِ
ِ
عل ن ََوائِ ِ
ب َ
ني َ
الض ْي َ
جي ُة حتَّى
َّ
احل ِّقُ ،ث َّم ا ْن َط َل َق ْ
ف ،وتُع ُ
ت به َخد َ
بن ِ
عبد ال ُعزَّى ِ
أس ِد ِ
بن ن َْو َف ِل ِ
ص وهو
أت ْ
ور َق َة َ
بن َ
َت به َ
بن ُق َ ٍّ
اجل ِ
ِ
َ ً
َص يف َ
وكان
اهلِ َّي ِة،
أخو أبِ َيها،
جي َة ُ
َ
ُ
ابن َع ِّم َخد َ
وكان ْام َرأ َتن َّ َ
ِ
ِ
ِ
ُب بال َع َربِ َّية م َن اإلن ِ
ْج ِ
اء
َاب ال َع َر ِ َّبَ ،ف َي ْكت ُ
ُب الكت َ
َي ْكت ُ
يل ما َش َ
ِ
جي ُة:
ُب،
وكان شيخً ا َكبِ ًريا قدْ َع ِم َيَ ،فقا َل ْ
َ
اللَُّ ْ
أن َي ْكت َ
ت له َخد َ
قال ور َق ُة :ابن ِ
أي ابن عم ،اسمع ِمن اب ِن ِ
أخ َ
أخي َما َذا
ْ َ
ِ ْ َ َ ِّ ْ َ ْ َ ْ
يكَ ،ف َ َ
النبي ﷺ ما َر َأىَ ،ف َ
وس
ب ُه
ت ََرى؟ ْ
ور َق ُة :هذا الن َُّام ُ
قال َ
ُّ
فأخ َ َ
ِ
الذي ُأن ِْز َل َ
ني
وسى ،يا َل ْيتَنِي فِ َيها َج َذ ًعا ،أك ُ
ُون َح ًّيا ح َ
عل ُم َ
م ِر ِج َّي ُه ْم َف َ
قال َر ُ
كَ .ف َ
سول اللَِّ ﷺَ :أو ُ ْ
ُْ
ك َق ْو ُم َ
ي ِر ُج َ
قال
ِ
ت رج ٌل َق ُّط ِ
ِ
ي،
بم ْث ِل ما ِجئ َ
ْت به َّإل ُعود َ
ور َق ُةَ :ن َع ْمَ ،ل ْ َي ْأ َ ُ
َ
ِ
وإن ُيدْ ِركْني َي ْو ُم َ
أن
ور َق ُة ْ
ْ
َصا ُم َؤز ًَّراُ ،ث َّم َل ْ َين َْش ْ
ب َ
ْص َك ن ْ ً
ك أن ُ ْ
النبي ﷺ ،فِيام َب َل َغنَاُ ،ح ْزنًا
ت َ
ت ًة حتَّى َح ِز َن ُّ
ت ُُو ِّ َف ،و َف َ َ
الو ْح ُي َف ْ َ
ِ
وس َشو ِ
ِ
اجل َب ِ
اه ِق ِ
الَ ،ف ُك َّلام
ت َّدى من ُرؤُ ِ َ
َغدَ ا منه م َر ًارا ك َْي َي َ َ
أو َف ِ
يلَ ،ف َ
بذ ْر َو ِة َج َب ٍل لِك َْي ُي ْل ِق َي منه َن ْف َس ُه َت َبدَّ ى له ِج ْ ِب ُ
قال:
ْ
َّك َر ُ
سول اللَِّ َح ًّقاَ ،ف َي ْسك ُُن لِ َ
م َّمدُ  ،إن َ
ذلك َج ْأ ُش ُه ،وت َِق ُّر
يا ُ َ
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الو ْح ِي َغدَ ا ل ِ ْث ِل َ
ذلك،
َن ْف ُس ُهَ ،ف َ ْي ِج ُعَ ،فإِ َذا َطا َل ْ
ت ُة َ
ت عليه َف ْ َ
َفإِ َذا أو َف ِ
(.)1
يل َف َ
بذ ْر َو ِة َج َب ٍل َت َبدَّ ى له ِج ْ ِب ُ
قال له ِم ْث َل َ
ذلك) .
ْ
كانت كلامت ورقة بن نوفل نُصب عيني رسول اهلل ﷺ
مذ قيلت له ،إال أنه مل يشعر بقرهبا أكثر من هذه األيام وحتديدً ا
بعد وفاة أيب طالب وخدجية.

أدرك أن ً
جوارا ،وأن قضية
قريشا لن ترقب فيه قرابة أو
ً
إخراجه من مكة مسألة وقت ال أكثر...ففكر أن يسبقهم
باخلروج قبل اإلخراج ،أن يلجأ بإرادته إىل من شاء قبل أن
ُيلجئوه إىل ما قد ال يرضيه.

أرضا حتضنه ،وقو ًما ينرصونه...أراد قلو ًبا
أراد احلبيب ً
ً
وعقول تستقبل،
وأرواحا تستلذ،
ونفوسا تطمئن،
تشعر،
ً
ً
وآذانًا تُصغي ،وأعينًا تُبرص.
أراد حالة عامة تستجيب لنداء رمحته ،فتستعني به عىل
النجاة من اجلحيم ،ويستعني هبا عىل قبول فراق أحب البالد
إىل اهلل وإىل قلبه الرحيم ..

((( حصيح البخاري ( ) 6982
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استقر األمر لرسول اهلل ﷺ ورأى يف الطائف فرصة جيدة
لنرش دعوته إن َقبِل أهلها اإلسالم...فخرج إليها صحبة زيد
بن حارثة مش ًيا عىل األقدام ،حتى ال يفطن أهل مكة خلروجه
فيمنعوه من اإلقدام .

واملسافة بني البلدين كبرية جدا تصل إىل ستني ً
ميل ــ
بام يعادل مائة وعرشة كيلو مرتات ــ خاضها رسول اهلل ﷺ
عىل قدميه خطوة بخطوة ،وكل خطوة يف الصحراء القاحلة
احلارة تأ َّمل فيها النبي ﷺ أن يكون االستقبال الطائفي عىل
قدر الضيف واحلدث والتعب واهلدف...
تأ َّمل الساد َة ُيرحبون ،والعوام هي ِّللون ،واألطفال
يفرحون...مرح ًبا يا خري داع .

وبعد عناء مرير وصل رسول اهلل ﷺ الطائف شاهدً ا
منريا ...واستفتح
ونذيرا وداع ًيا إىل اهلل بإذنه
ومبشا
ً
ً
ورساجا ً
ِّ ً
بدعوته سادة القوم ،فعرض البن عبد ياليل وأمثاله من بني
ثقيف اسمه ونسبه ورسالته ،فام كان منهم إال سوء الرد
و ُفحش االستقبال ،وكان أبسط ما قالوه له « اخرج من
بالدنا » ..
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فأجاهبم بأدب شديد « إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا
عنى » (...)1

ومكث احلبيب ﷺ يف الطائف عرشة أيام ما قابل فيها
أحدً ا إال عرض عليه اإلسالم ،فاتفق اجلميع عىل الرفض
القبيح ،وكأهنم تواصوا به بالقول الرصيح !! ،ثم اختلفوا
يف أساليبهم ـ القذرة ـ املعربة عن ذلك الرفض بكل وسائل
التجريح !!

وملا ضاق هبم األمر أغروا سفهاءهم وأطفاهلم يصيحون
وتراصوا صفني يس ُّبونه ويرضبونه
به ،حتى اجتمع الناس
ُّ
فضب وجهه
باحلجارة أينام وقعت من جسده الرشيف ُ ،
وبطنه وقدماه ،حتى سال الدم الطاهر منه وقد اختضب
نعاله ،وكان زيد يفتديه بجسده حتى ُشج أعاله ،ثم ما
زالوا به كذلك حتى أخرجوه منها وأجلأوه إىل حائط لعتبة
وشيبة ابنى الربيع عىل بعد ثالثة أميال من الطائف ثم تركوه
واهلم
أقصاه...وملا جلس احلبيب ﷺ حتت الشجرة والدَّ م
ُّ
يقطران منه رفع يديه إىل مواله ...
((( السرية النبوية البن هشام ( ) 419 \ 1
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«اللهم إليك أشكو َض ْعف ُق َّو ِت ،وقلة حيلتي ،وهواين
عىل الناس ،يا أرحم الرامحني ،أنت رب املستضعفني ،وأنت
ِ
عدو ملكته
ريب ،إىل من تَكِ ُلن 
ي؟ إىل بعيد َيت ََج َّه ُمني؟ أم إىل ٍّ
عيل غضب فال أبايل ،ولكن عافيتك
أمر 
ي ؟ إن مل يكن بك َّ
هي أوسع يل ،أعوذ بنور وجهك الذي أرشقت له الظلامت،
وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن تنزل يب غضبك ،أو
عيل َسخَ ُطك ،لك ال ُع ْت َبى حتى ترىض ،وال حول وال
حيل َّ
()1
قوة إال بك»

فدعوا غال ًما هلام
« وملا رآه عتبة وشيبة حتركت له رمحهام،
َ
نرصان ًيا ،يقال له  :عَدَّ اس ،وقاال له:خذ قط ًفا من هذا العنب،
فضعه يف هذا الطبق ،واذهب به إىل هذا الرجل  .فلام وضعه
قائل:«باسم اهلل» ثم أكل.
بني يدي رسول اهلل ﷺ مد يده إليه ً 
فقال عداس: إن هذا الكالم ما يقوله أهل هذه البالد ،فقال
ﷺ:«من أي البالد أنت ؟ وما دينك؟» قال: أنا
له رسول اهلل 
نرصاين ،من أهل «نِين ََوى»  .فقال رسول اهلل ﷺ: «من قرية
الرجل الصالح يونس بن َم َّتى». قال له: وما يدريك ما يونس
((( السرية النبوية البن هشام ( ) 420 \ 1
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ى ؟ قال رسول اهلل ﷺ « :ذاك أخي ،كان نب ًيا وأنا نبي»،
ابن مت 
فأكب عداس عىل رأس رسول اهلل ﷺ ويديه ورجليه يقبلها.
فقال ابنا ربيعة أحدمها لآلخر: أما غالمك فقد أفسده عليك.
فلام جاء عداس ،قاال له  :وحيك ما هذا ؟ قال  :يا سيدى ،ما يف
األرض يشء خري من هذا الرجل ،لقد أخربين بأمر ال يعلمه
إال نبي ،قاال له: وحيك يا عداس ،ال يرصفنك عن دينك ،فإن
دينك خري من دينه» (. )1

وكأن اهلل أراد لرسوله أال خيرج من الطائف إال وقد آمن
َّينوي
به أحد الناس...فكانت الرمحة الكاملة من نصيب الن ّ
عدَّ اس .
جتمعت عليه
ثم قرر احلبيب ﷺ العودة إىل مكة وقد َّ
األحزان الثقال...

أوهلا...اجلفاء املكي الذي اضطره للبحث عن وطن
بديل...
وثانيها...العنف الطائفي الذي رفض احتضانه دونام

((( السرية النبوية البن هشام ( ) 421 \ 1
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دليل...

وثالثها...تناقل خرب ما حدث معه بالطائف ملكة وتبعات
ذلك عىل استمرار دعوته هناك بال تعطيل...
ورابعها...خلو مكة من أيب طالب وخدجية ينزع منها كل
ّ
ما هو مجيل...
أحزان عاتية تتسابق نحوه جعلته يسري يف طريق عودته
صامتًا مهمو ًما عىل وجهه ،ومن شدة األمر عليه مل يكن
يكرتث ملا هو حوله من العامل ملسافة طويلة جدً ا تستغرق زمنًا
سريا عىل األقدام ،حتى وصل إىل قرن املنازل التي هي
طويال ً
أقرب ملكة من الطائف ،حينها استفاق رسول اهلل ﷺ من
أفكاره وأحزانه وانتبه للمكان الذي قد َّ
حل به ،ثم رفع رأسه
لسحابة أظلته فإذ فيها جربيل ومعه م َلك اجلبال
«إن اهلل قد سمع قول قومك لك ،وما ردوا عليك ،وقد
بعث اهلل إليك ملك اجلبال لتأمره بام شئت فيهم  .فناداين ملك
عيل ثم قال  :يا حممد ،ذلك ،فام شئت ،إن شئت
اجلبال ،فسلم َّ
أن أطبق عليهم األخشبني »...
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ال شك أن رسول اهلل ﷺ كان أحوج ما يكون إىل هذه
اجلرعة الربانية والنفحة اإلهلية شديدة الوصال من أي وقت
مىض...وما كان اهلل ليرتك حبيبه تالحقه األحزان دونام نرص
جيربه .

وكأن اهلل تعاىل خياطب نب َّيه « ال حتزن يا حبيبي ...أراك
وأسمعك وال أخذلك أبدً ا ...وقد سمعت قوهلم وردهم
القبيح لك...ولقدرك العظيم عندي وكلت إليك أمرهم
فافعل هبم ما شئت ،وها هو ملك اجلبال فأمره بأمرك ولن
يناقشك االختيار...فإن رفض رشار البرش أن يستجيبوا
لطلبك فإن خيار املالئكة يستأمرون بأمرك عن حب وكرامة».

األن يمكن للنبي ﷺ أن يستعرض مكانته عند ربه...
كأخف
إن شاء ُزلزلت األرض حتت أقدامهم فريعبهم
ّ
عقاب...وإن شاء سقط بعض الصخر جوار بيوهتم وأنديتهم
ختي منهم أحقرهم فيهلكون
فتفسد راحتهم...وإن شاء َّ
مسومة بأسامئهم...وإن شاء وقع عليهم أحد اجلبلني
بحجارة ّ
فيشقى نصفهم ويتعظ الباقون ...وإن شاء ُأطبق عليهم اجلبلني
فال يبقى منهم أحد عىل قيد احلياة جزا ًء موفورا ملا قدَّ موه...
كل اخليارات رهن كلمة من فمه الرشيف ،بل إن أشدها رهن
256

محمد سعيد خضر

عنوان النبي

إشارة من يده أو إيامءة من رأسه فقط دون أن يتلفظ ،فعندما
قال له ملك اجلبال « إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني » لو
أومأ برأسه بعالمة املوافقة ألُطبقا عليهم يف حلظتها وهللكوا
مجي ًعا أشد اهلالك...

ما أعظمها من كرامة لرسول اهلل ﷺ عند ربه...وما
أرفعها من مكانة ٍ
لعبد لدى مواله ...إهنا منتهى القرب
برشي بام فيهم
لوي مل يقرتب منه
ّ
واملحبة والعناية...مقام ُع ّ
والنبي...
املرسل
ّ
َ
خي اهلل أحدً ا قبله ــ من األنبياء واملرسلني ــ بني
فام َّ
خي غريه يف نوعية العذاب
تعذيب قومه وإمهاهلم...وما َّ
ودرجته إن شاء سواه ...وقد ُأذن له أن ينتقم بنفسه دون أن
يستأذن ،وهو ما مل حيدث مع غريه .
واألنبياء ــ غريه ــ يف هذا الشأن عىل ثالثة أرضب....

إما أن ينتهي عزمهم وحكمتهم عند درجة يطلبون فيها
من اهلل أن ُينزل العذاب بأقوامهم مثلام فعل سيدنا نوح عليه
ِ
السالم « ...و َق َال نُوح رب َل ت ََذر ع َل ْالَر ِ ِ
ين
ض م َن ا ْلكَاف ِر َ
ْ َ
ٌ َّ ِّ
َ
ْ
َد َّي ًارا » [ نوح ... ] 26 :
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ويفوض األمر للخالق
ومنهم من ينزع يده من أمر قومه ِّ
عز وجل فيهم كام فعل سيدنا عيسى عليه السالم ﴿ ...إِ ْن
ْت ا ْل َع ِزي ُز َْ
ُت َع ِّذ ْ ُب ْم َفإِ َّنُ ْم ِع َبا ُد َك َوإِ ْن َتغ ِْف ْر َُل ْم َفإِن َ
الكِيم ﴾
َّك َأن َ
[ المائدة ] 118 :

ومنهم من ُيربه اهلل بعذاب قومه ،ثم يأمره باخلروج
من املكان هو ومن آمن معه حتى ال يصيبهم من العذاب ما
يصيب الكافرين ،مثلام حدث مع سيدنا لوط عليه السالم
حينام جاءه املالئكة ﴿ َقا ُلوا َيا ُل ُ
وط إِنَّا ُر ُس ُل َر ِّب َ
ك َل ْن َي ِص ُلوا
ك ۖ َف َأ ْ ِ
س بِ َأ ْهلِ َ
إِ َل ْي َ
ت ِم ْنك ُْم َأ َحدٌ إِ َّل
ك بِ ِق ْط ٍع ِم َن ال َّل ْي ِل َو َل َي ْلت َِف ْ
ِ
ِ
ْام َر َأت َ
الص ْب ُح ۚ َأ َل ْي َس
اب ْم ۚ إِ َّن َم ْوعدَ ُه ُم ُّ
َك ۖ إِ َّن ُه ُمصي ُب َها َما َأ َص َ ُ
الص ْب ُح بِ َق ِر ٍ
يب ﴾[ هود . ] 81 :
ُّ
أما رسول اهلل ﷺ فإنه مل يطلب هلم العذاب ،ومل ُي َب به،
إنام ُي َّي يف إيقاعه هبم من عدمه .

وسواء طلب األنبياء إيقاع العذاب أم ُأخربوا به فإنه
دليل قاطع عىل انتهاء العالقة بينهم وبني أقوامهم ،وأن طاقة
احلكمة بداخلهم قد نفدت ،ومل يعد بمقدورهم حماولة تغيري
فساد قلوب هؤالء األجالف األعداء ،وأن َّ
احلل الوحيد
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أمامهم هو نفض أيدهيم من مصائرهم السوداء .

حكيم بدرجة تستغرق خيال أعقل
وقد كان رسول اهلل ﷺ
ً
العقالء ،وتتخطى حدود أوجه الوجهاء ،وتتعدى قواعد
حكيم بصورة جتاوز فيها مقامات احللم إىل
أنبغ النَّبغاء...كان
ً
البحث عن خمرج ٍ
آمن هلؤالء احلمقى من عذاب اهلل الوشيك .
وما كانت حكمته ﷺ مستنسخة من جتربة نبوية سابقة ألحد
إخوانه من األنبياء ،ومل تكن معهودة قبله يف األزمان السالفة...
إنام كانت نظرته اخلاصة ،وفكرته األصلية ،وبصريته املحمدية .
والفارق بني حكمة املتميزين من البرش وحكمة رسول اهلل
تتقوى بغذاء الرمحة الكاملة ،وتستند بقول
ﷺ ،أن حكمته َّ
َاك إِ َّل ر ِ ِ
ني » .
ح ًة ل ْل َعا َل َ
اهلل تعاىل له َ
«و َما َأ ْر َس ْلن َ َ ْ َ
واضحا يف هذا املوقف بشكل يثري
وقد ظهر ذلك
ً
التعجب واإلعجاب .

أوال...التماس األعذار...
واملتأمل يف دعاء احلبيب ﷺ «اللهم إليك أشكو َض ْعف
ُق َّو ِت ،وقلة حيلتي ،وهواين عىل الناس ،يا أرحم الرامحني »
يالحظ حرصه وخوفه عىل من أجلأوه إىل هنا بالشتم
259

عنوان النبي

محمد سعيد خضر

والرضب والطرد من قريتهم...فيلتمس هلم ـ بحكمته
الفائقة ـ األعذار ،طم ًعا يف ختفيف األقدار ...فيعلن خلالقه
بأنه الضعيف وليسوا هم األقوياء ،ولو كان قو ًّيا لقبلوا
دعوته !!...
وأنه قليل احليلة ،ولو كان كثريها الستجابوا له !!
وهوانه عىل أهل الطائف جلهلهم بقدره ،ولو علموه حلملوه
عىل رؤوسهم وآلمنوا به !!
ِ
يشتك احلبيب الناس إىل ربه رغم جرمهم ووقاحتهم
مل

اجلل َّية ،وإنام اشتكى أشيا ًء ا َّدعاها فيه منعت الناس من اإليامن
به ،ثم استعاذ باهلل من أن ُينزل به غضبه أو حيل عليه سخطه،
وأن له العتبى حتى يرىض !!
ما أعظم هذا النبي احلكيم وقلبه الرحيم !!...

ما كان رسول اهلل ﷺ أبدً ا ضعيف القوة ،وهو أقوى
البرش وأشجعهم ،وكيف يكون ضعي ًفا وهو املنصور من ربه

بالرعب يف قلوب األعداء ؟!...

وما كان رسول اهلل ﷺ أبدً ا قليل احليلة ،وهو أفصح
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خلق اهلل لسانًا وبيانًا ،وكيف يكون قليل احليلة وقد أوتى من
ربه جوامع الكلم ؟!...

املعززة بالرمحة العامة....تلك الرمحة
لكنها احلكمة
َّ
وتسهل
وهتون الصعب ،وتط ِّبب اجلرح،
ِّ
تبسط املع َّقدِّ ،
التي ِّ
الصفح ،ف ُيظهر احلبيب ﷺ عدم مباالته بام فعلوه به ،وعدم
َّ
غضبه من هوانه عليهم إىل هذا احلد ما دام أن اهلل تعاىل غري
غضبان عليه....

وكأنه يقول « :يا رب ال تعذهبم ،أنا السبب يف عدم إيامهنم،
لذلك فال ألومهم وال أبايل بام فعلوه يب عن جهل ،ما هيمني هو
رضاك عني ال غضبك عليهم ،فأرجوك ال تغضب عليهم »
وتلك رمحة عظيمة من رسول اهلل ﷺ هبم .
ثانيًا...حسن االختيار ...
جاءه الدعم من السامء ،وما عليه سوى القبول..

«إن اهلل قد سمع قول قومك لك ،وما ردوا عليك،
وقد بعث اهلل إليك ملك اجلبال لتأمره بام شئت فيهم.
عيل ثم قال  :يا حممد ،ذلك،
فناداين ملك اجلبال ،فسلم َّ
فام شئت ،إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني »...
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رغم أن اهلل منح نبيه الكريم احلق يف اختيار مصري قومه،
وأنه غري ملوم أو متّهم يف كامل حكمته إن ِ
أذن مللك اجلبال
أن ُيطبق عليهم األخشبني ،وذلك ألن اقرتاح العذاب نزل
من اخلالق عز وجل ال من لسانه أو حتى من وجدانه ،إال أنه
كعادته يفعل ما يليق به ال ما يستحقه الطرف اآلخر...
مل يفكر رسول اهلل ﷺ يف اخليارات الساموية العادلة.

مل يفكر يف حقوقه عىل املعتدين من البرش.

مل يفكر يف استخدام اإلذن اإلهلي لردع من جيرتئ عىل
ً
مستقبل...
جنابه الرشيف
تفرده عن أقرانه من األنبياء
مل يفكر يف إطالة زمن حالة ُّ
بمداولة األمر مع امللكني الكريمني.

مل يفكر يف اقتناص فرصة استئامر ملك اجلبال بأمره
تفاخرا باحلدث.
فيأمره بام شاء ولو
ً
مل يفكر يف تنقية األرض من هؤالء املفسدين.

مل يفكر يف يشء مما يفكر فيه البرش!!...

إن مكونات هذا النبي العظيم غري مه َّيأة للثأر أو
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القصاص لنفسه متى اعتُدي عليه ،فقلبه يقطر رمحة ،وروحه
تشع رمحة ،ونفسه تتق َّلب رمحة ،وعقله يستبرص رمحة...
ُّ

ال يملك من اخليارات إال أرمحها وأيرسها ،وما كان له
وخمطئ من يظ ُّن يف نب ّيه غري ذلك،
أبدً ا أن خيتار اهلالك لقومه،
ٌ
ليخيه مل
وخمطئ من يظ ُّن أن اهلل حينام أرسل له ملك اجلبال ِّ
ٌ
يكن يريد ما أراده النبي ،فلو أراد اهلل إهالكهم لبارش ملك
اجلبال فيهم عمله ،لكنه سبحانه وتعاىل يعلم ما يف نفس نب ِّيه من
الرمحة ،وأن َّأول من سيدافع عن هؤالء املجرمني املتطاولني
النبوي املع َّظم هو النبي املع َّظم ذاته ،فينتفي عنهم
عىل اجلناب
ّ
العذاب كرامة من اهلل لنب ِّيه ﷺ ،ورمحة من النبي لقومه...
خيه اهلل فيهم لريفع قدره ،و ُيعيل شأنه ،و ُيظهر قيمته،
إنام َّ
و ُي ِّ
سل حاله ،و ُيط ِّيب خاطره ،و ُيداوي أحزانه .

ولو أن احلكمة النبوية هلا هناية ــ كسائر البرش ــ ومل تكن
ٍ
متامش مع
ممتزج ًة بالرمحة الكاملة ،لكان مصري هؤالء القوم
مصائر األمم السابقة أو أشدّ تنكيال ،فإذا كان اهلل قد استجاب
لدعاء إخوانه من األنبياء عىل أقوامهم فلن ير َّد دعوة حبيبه
األعظم يف قومه...
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لكن احلكمة النبوية ال حد ألكثرها ،والرمحة ترسي فيها
رسيان الدم يف العروق الفت َّية ،فكان الرسول ﷺ هلم خري
نصيب يف الربية ،وقد نالوا ح َّظهم الكامل من رمحته العل َّية .
ثالثًا...استبقاء األمل .
ر َّد النبي ﷺ عىل ملك اجلبال بحكمة عظيمة...

« بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده
ال يرشك به شيئا »...

وجه ملك اجلبال
وهي عبارة غاية الدِّ قة والبالغة ،فقد َّ
إىل طريق يستغني فيه عن خدماته بالكلية...

إنه يرجو استبقاءهم وتناسلهم ال إطباق اجلبال
عليهم!!...
يرجو أن يم َّن اهلل عىل نسلهم بعبادته وحده ال رشيك له،
حتى وإن َّ
ظل هؤالء اآلباء عىل الرشك !!...
يرجو أن تبقى كل أمة دعوته يف ٍ
أمان ال ينقطع دون أن
َّ
ُيفزعها يشء ،رغم استحقاق بعضها ألشدَّ العذاب !!...فال
حاجة له أبدً ا بخيارات تُنصفه عليهم ،لكنها ُت ِّيب رجاءه
فيهم...
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ثم فال حاجة له بملك اجلبال
ومن َّ

برشا ـ سواه ـ لكان اخلالص من
لو أنه ﷺ حكَّم فيهم ً
أمثال هؤالء هو احلكم الوحيد...ولو حكَّم فيهم م َلكًا لكان
اهلالك هو احلكم الرشيد .

تأصل لدى اخللق من احلكمة ال يوصلهم إىل نتيجة
إن ما َّ
غري الفتك هبؤالء املتطاولني عىل اجلناب النبوي كعقاب
طبيعي .
لكن رسول اهلل ﷺ ال يستعمل حكمة اخللق يف اخللق ،ال
يستعمل املقدمات البدهيية للوصول إىل النتائج الطبيعية ،ال
يستعمل قانون رد الفعل للحكم عىل األفعال...إنام يستعمل
طريقته اخلاصة يف جتاوز العقبات مع سالمة العواقب،
يستعمل حكمة الكامل التي تنصفه يف مجيع املناقب .

فكل حكمة ختضع للمنطق ،أما حكمته فتخضع للرمحة،
لسلب هؤالء املجرمني
ولو كانت حكمته مسلوبة الرمحة ُ
احلياة ،وما كانت هلم أبدً ا نجاة .
وحده رسول اهلل ﷺ ُجعلت له اإلرادة يف تسيري أحوال
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اخللق ،وحده مستأم ٌن عىل مصالح الدين ومصاحلهم ،إن
شاء عاقب أو استغفر ،وإن شاء راقب أو استنفر .

وما منحه اهلل هذه السلطة ـ الفريدة ـ إال بعد أن ه َّيأه
حتملها ،وقدَّ ره عىل ترتيب أولوياهتا ،فكان
هلا ،ومكَّنه من ُّ
َاك إِ َّل ر ِ ِ
ني﴾ .
ح ًة ل ْل َعا َل َ
اخلطاب اإلهلي حلبيبه ﷺ َ
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ َ ْ َ

واختلف العلامء يف حتديد القوم الذين ُخ ِّي فيهم النبي
راجع من عندهم وهم آخر من
ﷺ ،أهم أهل الطائف ألنه
ٌ
آذى النبي ﷺ ؟؟...

أم أهنم أهل مكة ألن األخشبني جبلني هبا ومها أبا قبيس
وقعيقعان ،وألهنم هم الذين اضطروه للذهاب إىل الطائف
بسبب تضييقهم عليه ؟؟...
وسواء كان هؤالء أم هؤالء أم مها م ًعا فإن النتيجة
واحدة...

رمحة النبي ﷺ هبم وبمن خيرجون من أصالهبم ،وقد
نرص اهلل نبيه يف رجائه الرحيم ،ف ُفتحت مكة يف العام الثامن
من اهلجرة يف العرشين من رمضان ،ودخل أهلها يف دين اهلل
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أفواجا يعبدونه ال ُيرشكون به شي ًئا...
ً

ثم تبعتها الطائف يف نفس العام بعد ثالثة وعرشين يو ًما
بالتامم يف الثالث عرش من شوال....
وقد أخرج اهلل من أصالب من هلك من القوم قبل
اإلسالم من ُيفرح قلب النبي بحسن إسالمه ،ومنهم من محل
لواء الدعوة يف سبيل اهلل كأفضل ما يكون ...فمن ُصلب
الوليد بن املغرية خرج خالد ،ومن صلب أيب جهل خرج
عكرمة ،ومن صلب العاص بن وائل خرج عمرو ،ومن
صلب عتبة بن ربيعة خرج أبو حذيفة...
وملا انتقل احلبيب ﷺ إىل الرفيق األعىل ،ارتدّ ت جزيرة
العرب بأكملها عن اإلسالم ،ومل يثبت عىل اإليامن إال ثالث
بالد ،املدينة ومكة والطائف ،فانترش منهم اإلسالم إىل شتّى
بقاع األرض ،بعدما استعاد أهلها اجلزيرة العربية مرة أخرى
بالطول والعرض .
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِ َّل
فيظهر
واضحا أن قول اهلل تعاىل َ
ً
جتسد حرف ًّيا يف هذه احلادثة بحارضها
ح ًة لِ ْل َعا َلِ َ
َر ْ َ
ني ﴾  .قد َّ
ومستقبلها...
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املقواة بالرمحة ملا كان للقوم نجاة
فلوال حكمة النبي ﷺ َّ
من عذاب اهلل املحتَّم...ولو ُأطبق عليهم األخشبني ملا كانت
أصالب خيرج منها من ُيدافع عن دين اهلل املحكَّم ...وما
هلم
ٌ
أفواجا يوم الفتح
كانت هناك مكة يدخل أهلها يف دين اهلل
ً
طائف يرشق فيها اإلسالم واملسلمني يوم حنني
املكرم...أو
ٌ
َّ
املغنَّم...وما كانت هناك أرض تشارك املدينة الثبات عىل
اإليامن بعد وفاة النبي املع َّظم .
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صلح الحديبية
عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم...
سول اللَِّ ﷺ ز ََم َن ُ
« َخ َر َج َر ُ
احلدَ ْيبِ َي ِة ،حتَّى إ َذا كَانُوا
إن َخالِدَ بن الولِ ِ
ض ال َّط ِر ِ
ب َب ْع ِ
يق َ
يد بالغ َِمي ِم يف
َّبي ﷺَّ :
َ َ
قال الن ُّ
ات ال َي ِم ِ
َخ ْي ٍل لِ ُق َر ْي ٍ
نيَ .ف َواللَِّ ما َش َع َر هبِ ْم
ش َطلِي َع ٌةَ ،فخُ ُذوا َذ َ
ِ
ُض ن َِذ ًيرا لِ ُق َر ْي ٍ
اجل ْي ِ
ت ِة َ
شَ ،فا ْن َط َل َق َي ْرك ُ
ش،
َخالدٌ حتَّى إ َذا ُه ْم ب َق َ َ
كان بال َّثن ِ َّي ِة ا َّلتي ُ ْي َب ُط عليهم منها
َّبي ﷺ حتَّى إ َذا َ
وس َار الن ُّ
َ
ِ
َّاسَ :ح ْل َح ْلََّ ،
َت به َراح َل ُت ُهَ ،ف َ
تَ ،فقالوا:
فأل ْ
َب َرك ْ
قال الن ُ
ل ِ
ل ِ
ل ِ
َّبي ﷺ :ما َخ َ َ
ت ال َق ْص َو ُاءَ ،خ َ َ
َخ َ َ
ت ال َق ْص َو ُاءَ ،ف َ
ت
قال الن ُّ
اك َلا بخُ ُل ٍق ،و َلكِن حبسها حابِس ِ
الف ِ
ال َق ْص َو ُاء ،وما َذ َ
يلُ ،ث َّم
ْ َََ َ َ ُ
قال :والذي َن ْف ِس ب َي ِد ِه ،ال َي ْس َأ ُل ِ
َ
ون فِ َيها
ون ُخ َّط ًة ُي َع ِّظ ُم َ
ِ
تَ ،
قالَ :ف َعدَ َل
اهاُ ،ث َّم ز ََج َر َها َف َو َث َب ْ
ُح ُر َمات اللَِّ َّإل أ ْع َط ْيت ُُه ْم إ َّي َ
عل َثم ٍد َقلِ ِ ِ
ِ
ْهم حتَّى َنز ََل َبأ ْق َص ُ
َب ُض ُه
احلدَ ْيبِ َية َ َ
عن ْ
يل ا َملاءَ ،يت َ َّ
َّاس حتَّى َنز َُحو ُهُ ،
وشكِ َي إىل
الن ُ
َب ًضاَ ،ف َل ْم ُي َل ِّب ْث ُه الن ُ
َّاس ت َ ُّ
ر ِ
أن
سول اللَِّ ﷺ ال َع َط ُشَ ،فا ْن َتز ََع َس ْه ًم ِمن كِنَانَتِ ِهُ ،ث َّم َأم َر ُه ْم ْ
َ
ِ
ِ
ي َع ُلو ُه فيهَ ،ف َواللَِّ ما ز ََال َيِ ُ
ي حتَّى َصدَ ُروا عنْه،
بالر ِّ
َْ
هلم ِّ
يش ْ
اخلز ِ
اء ُ
َفب ْينَام ُه ْم ك َ
َاع ُّي يف َن َف ٍر ِمن
اء ُبدَ ْي ُل ُ
بن ْ
ور َق َ
َذلك إ ْذ َج َ
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ِ
َق ْو ِم ِه ِمن ُخزَا َع َة ،وكَانُوا َعي َب َة ن ُْصحِ ر ِ
أه ِل
سول اللَِّ ﷺ من ْ
َ
ْ
ِ
ِ َت َام َةَ ،ف َ
ي َن َز ُلوا
قالِّ :إن ت ََرك ُ
بن ُل َؤ ٍّ
ي و َعام َر َ
بن ُل َؤ ٍّ
ب َ
ْت َك ْع َ
أ ْعدَ ا َد ِم َي ِاه ُ
وه ْم ُم َقاتِ ُل َ
ومعه ُم ال ُعو ُذ ا َمل َطافِ ُ
وك
احلدَ ْيبِ َي ِة،
ُ
يلُ ،
وك ع ِن البي ِ
َجئ لِ ِقت ِ
قال َر ُ
تَ ،ف َ
َال
َ
سول اللَِّ ﷺ :إنَّا َل ْ ن ِ ْ
وصا ُّد َ َ َ ْ
ِ
ِ
ٍ
وإن ُق َر ْي ًشا قدْ َ ِن َكت ُْه ُم َ
احل ْر ُب
ينَّ ،
أحد ،و َلكنَّا ِج ْئنَا ُم ْعتَم ِر َ
َ
ِ
َ
فإن َشاؤُ وا َما َد ْد ُ ُت ْم ُمدَّ ةًَ ُ ،
وبي
ض ْت هبِ ْمْ ،
وي ُّلوا َب ْيني ْ َ
وأ َ َّ
ِ
الن ِ
َّاس
فإن َشاؤُ وا ْ
فإن أ ْظ َه ْرْ :
َّاسْ ،
أن َيدْ ُخ ُلوا فيام َد َخ َل فيه الن ُ
َف َع ُلواَّ ،
وإن ُه ْم أ َب ْواَ ،ف َوا َّل ِذي َن ْف ِس ب َي ِد ِه
جواْ ،
وإل ف َقدْ َ ُّ
َلُ َقاتِ َلن َُّه ْم َ
عل ْأم ِري هذا حتَّى َتنْ َف ِر َد َسالِ َفتِي ،و َل ُين ِْف َذ َّن اللَُّ
ولَ .
قال ُبدَ ْي ٌلَ :س ُأ َب ِّلغ ُُه ْم ما َت ُق ُ
ْأم َر ُهَ ،ف َ
قالَ :فا ْن َط َل َق حتَّى أتَى
ِ
وس ِم ْعنَا ُه ُ
ُق َر ْي ًشاَ ،
يقول
الر ُج ِل َ
قال :إنَّا قدْ ِج ْئنَاك ُْم من هذا َّ
أن َن ْع ِر َض ُه ع َل ْيكُم َف َع ْلنَاَ ،ف َ
قال ُس َف َهاؤُ ُه ْم :ال
فإن ِش ْئت ُْم ْ
َق ْو ًلْ ،
وقال َذوو الر ْأ ِي منهم :ه ِ
أن ُ ْت ِبنَا عنْه َ ٍ
ات ما
ْ َ
َح َ
بشءَّ ُ َ ،
اج َة َلنَا ْ َ
يقول ك ََذا وك ََذاَ ،ف َحدَّ َث ُه ْم بام َ
قالَ :س ِم ْع ُت ُه ُ
يقولَ ،
َس ِم ْع َت ُه ُ
قال
النَّبي ﷺَ ،ف َقام عرو ُة بن مسع ٍ
ود َف َ
أي َق ْومِ ،أ َل ْست ُْم
قالْ :
َ ُْ َ ُ َ ْ ُ
ُّ
ِ
ِ
ِ
بالو َلد؟ قالواَ :ب َلَ ،
بالوالد؟ قالواَ :ب َلَ ،
قال:
قالَ :أو َل ْس ُ
ت َ
َ
هل َتت َِّه ُم ِ
ون؟ قالواَ :لَ ،
َف ْ
ون ِّأن ْاس َتنْ َف ْر ُت
قال :أ َل ْست ُْم َت ْع َل ُم َ
ِ
ٍ
ِ
ومن
أه َل ُعكَاظَ ،ف َل َّم َب َّل ُحوا َع َ َّل ِج ْئ ُتك ُْم َبأ ْهل َ
ْ
وو َلدي َ
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أ َطا َعنِي؟ قالواَ :ب َلَ ،
فإن هذا قدْ َع َر َض َلك ُْم ُخ َّط َة ُر ْش ٍد،
قالَّ :
ِِ
ا ْقب ُلوها ودع ِ ِ ِ
َّبي
َ َ َُ
ون آتيه ،قالوا :ائْته ،فأتَا ُهَ ،ف َج َع َل ُي َك ِّل ُم الن َّ
َّبي ﷺ ن َْح ًوا ِمن َق ْولِ ِه لِ ُبدَ ْي ٍلَ ،ف َ
ﷺَ ،ف َ
قال ُع ْر َو ُة ِعنْدَ
قال الن ُّ
ت ِ
كْ ،
ت ْأم َر َق ْو ِم َ
َ
ت
هل َس ِم ْع َ
إن ْاست َْأ َص ْل َ
م َّمدُ َ ،أر َأ ْي َ
أي ُ َ
ذلكْ :
َبأ َح ٍد ِم َن ال َع َر ِ
وإن َتك ِ
أه َل ُه َق ْب َل َ
فإن
ك؟ ْ
ُن األُ ْخ َرىِّ ،
َاح ْ
اجت َ
ب ْ
وإن َلَ َرى ْأو َشا ًبا ِم َن الن ِ
أن
َّاس َخلِي ًقا ْ
وهاِّ ،
واللَِّ َلَ َرى ُو ُج ً
وكَ ،ف َ
َي ِف ُّروا و َيدَ ُع َ
الصدِّ ُيقْ :ام ُص ْص ب َب ْظ ِر
قال له أبو َبك ٍْر ِّ
الل ِ
ت ،أن َْح ُن ن َِف ُّر عنْه و َندَ ُع ُه؟! َف َ
َّ
قالَ :من َذا؟ قالوا :أبو َبك ٍْر،
َت َ ِ ِ
َ
أج ِز َك
قالَ :أما والذي َن ْف ِس ب َي ِد ِهَ ،ل ْو َل َيدٌ كَان ْ
لك عندي َل ْ ْ
ُكَ ،
َهبا َلَ َج ْبت َ
أخ َذ
َّبي ﷺَ ،ف ُك َّلام َت َك َّل َم َ
قالَ :
وج َع َل ُي َك ِّل ُم الن َّ
ِ
ِ ِِ
عل َر ْأ ِ
بن ُش ْع َب َة َقائِ ٌم َ
َّبي ﷺ ،ومع ُه
بل ْح َيته ،وا ُملغ َري ُة ُ
س الن ِّ
ِِ
ِ
ِ ِ
الس ْي ُ
َّبي ﷺ
ف وعليه امل ْغ َف ُرَ ،ف ُك َّلام ْ
َّ
أه َوى ُع ْر َو ُة ب َيده إىل ْل َية الن ِّ
ِ
أخر يدَ َك عن ِْلي ِة رسولِ
الس ْيفَ ،
وقال لهَ ْ ِّ :
ض َب َيدَ ُه ب َن ْع ِل َّ
َ َ
َ َ
ِ
اللَِّ ﷺَ ،ف َر َف َع ُع ْر َو ُة َر ْأ َس ُهَ ،ف َ
بن
قالَ :من هذا؟ قالوا :ا ُملغ َري ُة ُ
ُش ْع َب َةَ ،ف َ
أس َعى يف َغدْ َرتِ َ
وكان
ك؟!
أي ُغدَ ُر ،أ َل ْس ُ
َ
قالْ :
ت ْ
اجل ِ
ِ
ِ
اهلِ َّي ِة َف َق َت َل ُه ْمَ ،
ب َق ْو ًما يف َ
وأ َخ َذ ْأم َو َُال ْمُ ،ث َّم
ا ُملغ َري ُة َصح َ
اإلس َل َم فأ ْق َب ُلَ ،
فأس َل َمَ ،ف َ
وأ َّما ا َمل َال
َّبي ﷺَّ :أما ْ
قال الن ُّ
اء ْ
َج َ
َّبي
َف َل ْس ُ
ت منه يف َش ٍءُ .ث َّم َّ
أص َح َ
إن ُع ْر َو َة َج َع َل َي ْر ُم ُق ْ
اب الن ِّ
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قالَ :ف َواللَِّ ما َتنَخَّ َم َر ُ
ﷺ ب َع ْينَ ْي ِهَ ،
سول اللَِّ ﷺ ُنخَ َام ًة َّإل
وج َه ُه ِ
منهمَ ،فدَ َل َ
ت يف ك ِّ
وج ْلدَ ُه ،وإ َذا
َف َر ُج ٍل
و َق َع ْ
ك َهبا ْ
ْ
ون َ
عل َو ُضوئِ ِه،
َأم َر ُه ُم ا ْبتَدَ ُروا ْأم َر ُه ،وإ َذا ت ََو َّض َأ كَا ُدوا َي ْقتَتِ ُل َ
ون إ َل ْي ِه النَّ َظ َر
ات ْم ِعنْدَ ُه ،وما ُيِدُّ َ
وإ َذا َت َك َّل َم َخ َف ُضوا ْ
أص َو َ ُ
ِ
أص َحابِ ِهَ ،ف َ
أي َق ْومِ ،واللَِّ ل َقدْ
قالْ :
َت ْعظ ًيم لهَ ،ف َر َج َع ُع ْر َو ُة إىل ْ
ِ
ِ
ِ
وو َفدْ ُت َ
و َفدْ ُت َ
اش،
عل ا ُمل ُلوكَ ،
سى ،والن ََّج ِّ
ص ،وك ْ َ
عل َق ْي َ َ
إن ر َأي ُ ِ
اب
أص َح ُ
أص َحا ُب ُه ما ُي َع ِّظ ُم ْ
ت َملكًا َق ُّط ُي َع ِّظ ُم ُه ْ
واللَِّ ْ َ ْ
ت يف ك ِّ
َف َر ُج ٍل
إن َتنَخَّ َم ُنخَ َام ًة َّإل و َق َع ْ
م َّم ٍد ﷺ ُ َ
َُ
م َّمدً ا؛ واللَِّ ْ
وج َه ُه ِ
منهمَ ،فدَ َل َ
وج ْلدَ ُه ،وإ َذا َأم َر ُه ُم ا ْبتَدَ ُروا ْأم َر ُه ،وإ َذا
ك َهبا ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ون َ
ات ْم
ت ََو َّض َأ كَا ُدوا َي ْقتَت ُل َ
عل َو ُضوئه ،وإ َذا َت َك َّل َم َخ َف ُضوا ْ
أص َو َ ُ
ون إ َل ْي ِه النَّ َظ َر َت ْعظِ ًيم له ،وإنَّه قدْ َع َر َض ع َل ْيكُم
ِعنْدَ ُه ،وما ُيِدُّ َ
ٍ
قال َر ُج ٌل ِمن َبنِي كِنَا َن َةَ :د ُع ِ
وهاَ .ف َ
ون آتِ ِيه،
ُخ َّط َة ُر ْشد َفا ْق َب ُل َ
ِِ
َّبي ﷺ َ
قال َر ُ
وأ ْص َحابِ ِهَ ،
ف َ
سول
أش َ
عل الن ِّ
َفقالوا :ائْتهَ ،ف َل َّم ْ َ
وها له
اللَِّ ﷺ :هذا ُف َل ٌن ،وهو ِمن َق ْو ٍم ُي َع ِّظ ُم َ
ون ال ُبدْ َنَ ،فا ْب َع ُث َ
ذلك َ
ونَ ،ف َل َّم َر َأى َ
ان
َف ُب ِع َث ْ
قالُ :س ْب َح َ
َّاس ُي َل ُّب َ
واس َت ْق َب َل ُه الن ُ
ت لهْ ،
أن يصدُّ وا ع ِن البي ِ
ِ ِ ِ
تَ ،ف َل َّم َر َج َع إىل
َ
اللَِّ! ما َينْ َبغي َل ُؤ َلء ْ ُ َ
َْ
ت ال ُبدْ َن قدْ ُق ِّلدَ ْت ُ
أص َحابِ ِهَ ،
أن
قالَ :ر َأ ْي ُ
وأ ْش ِع َر ْتَ ،فام َأ َرى ْ
ْ
ِ
ِ
بن َح ْف ٍ
ص،
منهم ُي َق ُال له :مك َْر ُز ُ
ُي َصدُّ وا َع ِن ال َب ْيتَ .ف َقا َم َر ُج ٌل ْ
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ِِ
ِ ِ ِ
ف عليهمَ ،
َف َ
َّبي
أش َ
قال الن ُّ
قالَ :د ُعون آتيهَ ،فقالوا :ائْتهَ ،ف َل َّم ْ َ
ﷺ :هذا ِمك َْرزٌ ،وهو َر ُج ٌل َف ِ
َّبي ﷺ،
اج ٌرَ ،ف َج َع َل ُي َك ِّل ُم الن َّ
بن َع ْم ٍروَ .
ب ِن
قال َم ْع َم ٌرْ :
اء ُس َه ْي ُل ُ
َفب ْينَام هو ُي َك ِّل ُم ُه إ ْذ َج َ
فأخ َ َ
ِ
بن َع ْم ٍروَ ،
َّبي
اء ُس َه ْي ُل ُ
أ ُّي ُ
قال الن ُّ
وب ،عن عك ِْر َم َة :أنَّه ََّلا َج َ
قال َم ْع َم ٌرَ :
ﷺ :ل َقدْ َس ُه َل َلك ُْم ِمن ْأم ِرك ُْمَ .
ي يف
قال الز ُّْه ِر ُّ
ِ
ِِ
بن َع ْم ٍروَ ،ف َ
ُب ب ْينَنَا وب ْينَك ُْم
قالَ :هات ا ْكت ْ
اء ُس َه ْي ُل ُ
َحديثهَ :ف َج َ
ِ
ِ
بَ ،ف َ
بس ِم اللَِّ
َّبي ﷺ الكَات َ
َّبي ﷺْ :
قال الن ُّ
كتَا ًباَ ،فدَ َعا الن ُّ
الر ِحيمَِ ،
ح ُنَ ،ف َواللَِّ ما أ ْد ِري ما هو،
الر ْ َ
الر ْ َ
قال ُس َه ْي ٌلَّ :أما َّ
ح ِن َّ
َّ
ِ
ِ
ُبَ ،ف َ
«باسم َ
قال
ُب
ك ال َّل ُه َّم» كام ُكن َ
ْت َت ْكت ُ
و َلك ِن ا ْكت ْ
ْ
الر ِحيمِ»َ ،ف َ
قال
ا ُمل ْسلِ ُم َ
الر ْ َ
ح ِن َّ
«بس ِم اللَِّ َّ
ون :واللَِّ ال َن ْك ُت ُب َها َّإل ْ
ك ال َّل ُه َّم»ُ ،ث َّم َ
«باس ِم َ
قال :هذا ما َق َ
اض عليه
َّبي ﷺ :ا ْكت ْ
ُب ْ
الن ُّ
َّك َر ُ
سول اللََِّ ،ف َ
م َّمدٌ َر ُ
قال ُس َه ْي ٌل :واللَِّ لو ُكنَّا َن ْع َل ُم أن َ
سول
َُ
ِ
َاك ع ِن البي ِ
تَ ،
ول َقا َت ْلن َ
«م َّمدُ
ُب ُ َ
َاك ،و َلك ِن ا ْكت ْ
اللَِّ ما َصدَ ْدن َ َ َ ْ
بن ِ
َّبي ﷺ :واللَِّ ِّإن َل َر ُ
عبد اللَِّ»َ ،ف َ
وإن
سول اللَِّْ ،
ُ
قال الن ُّ
«ممدُ بن ِ
ك ََّذ ْبت ُُم ِ
عبد اللَِّ» َ
َ
وذلك
ي:
قال الز ُّْه ِر ُُّب ُ َ َّ ُ
ون ،ا ْكت ْ
ون فِيها حرم ِ
لِ َق ْولِ ِه :ال َي ْس َأ ُل ِ
ات اللَِّ َّإل أ ْع َط ْيت ُُه ْم
ون ُخ َّط ًة ُي َع ِّظ ُم َ َ ُ ُ َ
أن ُ َت ُّلوا بينَنَا وبي البي ِ
اهاَ -ف َ
َّبي ﷺَ :
ت،
عل ْ
إ َّي َ
ْ َ َْ
ْ
قال له الن ُّ
وف بهَ ،ف َ
قال ُس َه ْي ٌل :واللَِّ ال َتت ََحدَّ ُ
ث ال َع َر ُب أنَّا ُأ ِخ ْذنَا
َفنَ ُط َ
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ُض ْغ َط ًة ،و َلكِن َ ِ
َبَ ،ف َ
قال ُس َه ْي ٌل:
ذلك م َن ال َعا ِم ا ُمل ْقبِ ِلَ ،ف َكت َ
ْ
ِ
ِ
ِ
كان َ
َ
عل دين َ
وعل أنَّه ال َي ْأتِ َ
ك َّإل َر َد ْد َت ُه إ َل ْينَا،
وإن َ
يك منَّا َر ُج ٌل ْ
كيف يرد إىل ا ُمل ْ ِ ِ
َ
اء
ونُ :س ْب َح َ
قال ا ُمل ْسلِ ُم َ
شك َ
ان اللَِّ! َ ُ َ ُّ
ني وقدْ َج َ
بن ُس َه ْي ِل ِ
ُم ْسلِ ًم؟! َفب ْينَام ُه ْم ك َ
بن
َذلك إ ْذ َد َخ َل أبو َجنْدَ ِل ُ
ِ
ِِ
َع ْم ٍرو َي ْر ُس ُ
أس َف ِل َم َّك َة حتَّى َر َمى
ف يف ُق ُيوده ،وقدْ َخ َر َج من ْ
ِِ
ِ ِ
نيَ ،ف َ
م َّمدُ َّ -أو ُل
قال ُس َه ْي ٌل :هذا -يا ُ َ
بي أ ْظ ُه ِر ا ُمل ْسلم َ
بنَ ْفسه ْ َ
ما ُأ َق ِ
َّبي ﷺ :إنَّا َل ْ َن ْق ِ
إلَ ،ف َ
اض َ
ض
يك عليه ْ
قال الن ُّ
أن ت َُر َّد ُه َ َّ
قالَ :فواللَِّ إ ًذا َل ُأص ِْ
ِ
عل َش ٍء أ َبدً اَ ،
ك َ
ال َ
قال
ْ َ
َاب َب ْعدُ َ َ ،
الكت َ
بم ِ
كَ ،
َّبي ﷺَ :فأ ِج ْز ُه ِلَ ،
ج ِيز ِه َل َ
قالَ :ب َل َفا ْف َع ْل،
قال :ما أنَا ُ
الن ُّ
اع ٍلِ َ ،
قال :ما أنَا ب َف ِ
كَ ،
َ
أج ْزنَا ُه َل َ
قال أبو
قال مك َْرزٌَ :ب ْل قدْ َ
جنْدَ ٍل :أي مع َش ا ُملسلِ ِمنيُ ،أرد إىل ا ُمل ْ ِ ِ
ْت
ني وقدْ ِجئ ُ
شك َ
ْ َ ْ َ ْ َ َ ُّ
َ
ِ
ِ
ِ
وكان قدْ ُع ِّذ َب َع َذا ًبا َشديدً ا
يت؟!
ُم ْسل ًمَ ،أل ت ََر ْو َن ما قدْ َلق ُ
َ
اخل َّط ِ
بن َ
قالَ :ف َ
يف اللََِّ ،
لت:
ت َنبِ َّي اللَِّ ﷺ َف ُق ُ
اب :فأ َت ْي ُ
قال ُع َم ُر ُ
عل َ
ت َنبِ َّي اللَِّ َح ًّقا؟ َ
لت :أ َل ْسنَا َ
احل ِّق و َعدُ ُّونَا
قالَ :ب َلُ ،ق ُ
أ َل ْس َ
عل ال َباطِ ِل؟ َ
َ
لتَ :فلِ َم ُن ْعطِي الدَّ نِ َّي َة يف ِدينِنَا إ ًذا؟
قالَ :ب َلُ ،ق ُ
ت أ ْع ِص ِيه ،وهو ن ِ ِ
قالِّ :إن َر ُ
َ
لت:
سول اللَِّ ،و َل ْس ُ
َاصيُ ،ق ُ
وف ِبه؟ َ
قالَ :ب َل،
ليس ُكن َ
ت َفنَ ُط ُ
ْت ُتَدِّ ُثنَا أنَّا َسن َْأيت ال َب ْي َ
َأو َ
لتَ :لَ ،
ُك أنَّا ن َْأتِ ِيه ال َعا َم؟ َ
قال :فإن َ
بت َ
َّك آتِ ِيه
ْ
قالُ :ق ُ
فأخ َ ْ
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ف بهَ ،
أليس هذا
ت أ َبا َبك ٍْر َف ُق ُ
قال :فأ َت ْي ُ
وم َّط ِّو ٌ
لت :يا أ َبا َبك ٍْرَ ،
ُ
عل َ
َنبِ َّي اللَِّ َح ًّقا؟ َ
احل ِّق و َعدُ ُّونَا َ
لت :أ َل ْسنَا َ
عل
قالَ :ب َلُ ،ق ُ
لتَ :فلِ َم ُن ْعطِي الدَّ نِ َّي َة يف ِدينِنَا إ ًذا؟ َ
ال َباطِ ِل؟ َ
قال:
قالَ :ب َلُ ،ق ُ
الر ُج ُل ،إنَّه َل َر ُ
وليس َي ْع ِص َر َّب ُه ،وهو
سول اللَِّ ﷺ،
َ
ُّأيا َّ
ِ
عل َ
ك بغ َْر ِز ِه؛ َف َواللَِّ إنَّه َ
است َْم ِس ْ
أليس
احل ِّقُ ،ق ُ
لتَ :
َاص ُهَ ،ف ْ
ن ُ
َ
وف ِبه؟ َ
ب َك
ت و َن ُط ُ
يدِّ ُثنَا أنَّا َسن َْأيت ال َب ْي َ
َ
كان ُ َ
قالَ :ب َل ،أ َفأ ْخ َ َ
قال :فإن َ ِ ِ
ف بهَ .
لتَ :لَ ،
أن َ
قال
وم َّط ِّو ٌ
َّك ت َْأتِ ِيه ال َعا َم؟ ُق ُ
َّك آتيه ُ
ذلك أ ْع َم ًلَ .
يَ :
ت لِ َ
قالَ :ف َل َّم َف َر َغ ِمن
قال ُع َم ُرَ :ف َع ِم ْل ُ
الز ُّْه ِر ُّ
ِ
َق ِض َّي ِة الكِت ِ
قال َر ُ
َابَ ،
وموا َفان َْح ُروا
سول اللَِّ ﷺ ْ
ألص َحابِهُ :ق ُ
منهم َر ُج ٌل حتَّى َ
احلِ ُقواَ ،
ذلك َث َل َ
قال َ
ث
ُث َّم ْ
قالَ :ف َواللَِّ ما َقا َم ْ
ٍ
أحدٌ َد َخ َل َ
عل ُأ ِّم َس َل َم َةَ ،ف َذك ََر َلا ما
منهم َ
َم َّراتَ ،ف َل َّم َل ْ َي ُق ْم ْ
ِ
َل ِق َي ِم َن الن ِ
ب َ
ذلك؟
َّاسَ ،فقا َل ْ
ت ُأ ُّم َس َل َم َة :يا َنبِ َّي اللَُِّ ،أت ُّ
منهم كَلِ َم ًة ،حتَّى َتن َْح َر ُبدْ ن َ
َك ،وتَدْ ُع َو
ْ
اخ ُر ْج ُث َّم ال ُت َك ِّل ْم َ
أحدً ا ْ
ِ
ِ
ك َف َي ْحل َق َ
َحال َق َ
منهم حتَّى َف َع َل
أحدً ا
كَ ،فخَ َر َج َف َل ْم ُي َك ِّل ْم َ
ْ
ذلك؛ ن ََح َر ُبدْ َن ُه ،و َد َعا َحالِ َق ُه َف َح َل َق ُهَ ،ف َل َّم َر َأ ْوا َ
َ
ذلك َق ُاموا،
يلِ ُق َب ْع ًضا حتَّى كَا َد َب ْع ُض ُه ْم َي ْقت ُُل
َفن ََح ُرواَ ،
وج َع َل َب ْع ُض ُه ْم َ ْ
َات فأ ْنز ََل اللَُّ َت َع َالَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا
اء ُه نِ ْس َو ٌة ُم ْؤ ِمن ٌ
َب ْع ًضا َغ ًّمُ ،ث َّم َج َ
ِ
َات مه ِ ٍ
ِ
ِ
ُوه َّن} حتَّى
اءك ُُم ا ُْل ْؤمن ُ ُ َ
اج َرات َف ْامتَحن ُ
ا َّلذ َ
ين َآمنُوا إِ َذا َج َ
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ب َلغَ {بِ ِعص ِم ا ْلكَوافِ ِر﴾ [ الممتحنة َ ،] 10 :ف َط َّل َق عمر يوم ٍ
ئذ
َ
َ
َ
ُ َُ َ َ
ِ
َ ِ
إحدَ ُاها ُم َع ِ
بن ِأب
او َي ُة ُ
الشكَ ،ف َتز ََّو َج ْ
ْام َرأت َْي كَا َنتَا له يف ِّ ْ
بن ُأ َم َّي َة.
ان ،واألُ ْخ َرى َص ْف َو ُ
ُس ْف َي َ
ان ُ
ِ ِ
اء ُه أبو َب ِص ٍري َر ُج ٌل ِمن
ُث َّم َر َج َع الن ُّ
َّبي ﷺ إىل ا َملدينَةَ ،ف َج َ
ِ
فأر َس ُلوا يف َط َلبِ ِه َر ُج َل ْ ِ
ُق َر ْي ٍ
يَ ،فقالوا :ال َع ْهدَ
ش وهو ُم ْسل ٌمْ ،
الر ُج َل ْ ِ
يَ ،فخَ َر َجا به حتَّى َب َلغَا
الذي َج َع ْل َ
ت َلنَاَ ،فدَ َف َع ُه إىل َّ
ِ
احل َلي َف ِةَ ،فنَ َز ُلوا ي ْأ ُك ُل َ ِ
هلمَ ،ف َ
ألح ِد
قال أبو َبص ٍري َ
ون من َت ْ ٍر ْ
َ
َذا ُ ْ
الر ُج َل ْ ِ
ي :واللَِّ ِّإن َلَ َرى َس ْي َف َ
اس َت َّل ُه
ك هذا يا ُف َل ُن َج ِّيدً اَ ،ف ْ
َّ
اآلخ ُرَ ،ف َ
ت،
ت بهُ ،ث َّم َج َّر ْب ُ
أج ْل ،واللَِّ إنَّه َل ِّيدٌ  ،ل َقدْ َج َّر ْب ُ
َ
قالَ :
ِ
ِ
َف َ
ض َب ُه حتَّى َب َر َد،
قال أبو َبص ٍريَ :أ ِر ِن أ ْن ُظ ْر إ َل ْيهْ ،
فأم َكنَ ُه منهَ ،ف َ َ
اآلخ ُر حتَّى أتَى ا َمل ِدينَ َةَ ،فدَ َخ َل ا َمل ْس ِ
قال َر ُ
جدَ َي ْعدُ وَ ،ف َ
سول
و َف َّر َ
ِ
َّبي ﷺ
اللَِّ ﷺ ح َ
ني َرآ ُه :ل َقدْ َر َأى هذا ُذ ْع ًراَ ،ف َل َّم ا ْنت ََهى إىل الن ِّ
ِ
َ ِ
اء أبو َب ِص ٍري َف َ
وإن َل ْقت ٌ
قال:
قالُ :قت َل واللَِّ َصاحبِي ِّ
ُولَ ،ف َج َ
َك؛ قدْ َر َد ْدتَنِي ِ
يا َنبِ َّي اللَِّ ،قدْ -واللَِّْ -أو َف اللَُّ ِذ َّمت َ
إليهمُ ،ث َّم
َّبي ﷺ :و ْي ُل ُأ ِّم ِه ِم ْس َع َر َح ْر ٍ
منهمَ ،
ب! لو
أن َْج ِان اللَُّ
قال الن ُّ
ْ
ف أنَّه َس َ ُي ُّد ُه ِ
أحدٌ َ .ف َل َّم َس ِم َع َ
إليهمَ ،فخَ َر َج
ذلك َع َر َ
َ
كان له َ
ِ
ِ
ِ
يف ال َب ْح ِرَ ،
حتَّى أتَى س َ
بن
ت
قال :و َينْ َفل ُ
منهم أبو َجنْدَ ل ُ
ْ
سهي ٍلَ ،ف َل ِ
ي ُر ُج ِمن ُق َر ْي ٍ
ح َق َبأ ِب َب ِص ٍريَ ،ف َج َع َل ال َ ْ
ش َر ُج ٌل
ُ َْ
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ِ
ِ
منهم ِع َصا َب ٌة،
َمعت
اجت ْ
أس َل َم َّإل َل َق َبأ ِب َبص ٍري ،حتَّى ْ
ْ
قدْ ْ
ش إىل َّ ْ
ت لِ ُق َر ْي ٍ
ت ُضوا
ون بِ ِع ٍري َخ َر َج ْ
َف َواللَِّ ما َي ْس َم ُع َ
الشأ ِم َّإل ا ْع َ َ
وه ْم َ
َّبي ﷺ
فأر َس َل ْ
َلاَ ،ف َق َت ُل ُ
ت ُق َر ْي ٌش إىل الن ِّ
وأ َخ ُذوا ْأم َو َُال ْمْ ،
ِ
ِ
ِ
فأر َس َل
فمن أتَا ُه َفهو آم ٌنْ ،
والرحمََِّ ،لا ْأر َس َلَ ،
ُتنَاشدُ ُه باللَِّ َّ
َّبي ﷺ ِ
﴿و ُه َو ا َّل ِذي ك َّ
َف َأ ْي ِد َ ُي ْم
إليهم ،فأ ْنز ََل اللَُّ َت َع َالَ :
الن ُّ
ِ
ِ
ِ
َعنْك ُْم َو َأ ْيد َيك ُْم َعن ُْه ْم بِ َب ْط ِن َم َّك َة م ْن َب ْعد َأ ْن َأ ْظ َف َرك ُْم َع َل ْي ِه ْم﴾
ال ِ
﴿ال ِم َّي َة َحِ َّي َة َْ
[ الفتح  ] 26 ، 24 :حتَّى َب َلغَ َْ
َت
اهلِ َّي ِة﴾ ،وكَان ْ
حِيتُهم أنم َل ي ِقروا أنَّه َنبِي اللَِِّ َ ،
ح ِن
الر ْ َ
ول ْ ُيق ُّروا بـ«بِ ْس ِم اللَِّ َّ
ُّ
َ َّ ُ ْ َّ ُ ْ ْ ُ ُّ
ِ
ِ
(... )1
وبي ال َب ْيت» .
وحا ُلوا ب ْين َُه ْم ْ َ
الرحيمِ»َ ،
َّ
حكيم فوق قدرة البرش ،مو َّف ًقا يف
لقد كان رسول اهلل ﷺ
ً
آرائه وفق ما يرتضيه القدَ ر ،مسدَّ ًدا يف ترصفاته بعيد النَّ َظر...

وقد كانت نظرته ساعة عقد الصلح معجزة يف ذاهتا،
فاملجلس كان غن ًّيا جدً ا باحلكامء النوابغ الدَّ واهي ،لكنهم
مجي ًعا بدوا وكأهنم من العوام ال يعرفون عن احلكمة ما
هي...فحكمة سهيل بن عمرو دعته إىل االهتامم بمقام قريش
ال بمصلحتها ،وحكمة عمر بن اخلطاب دعته إىل االعرتاض
((( حصيح البخاري ( ) 2731

277

عنوان النبي

محمد سعيد خضر

عىل مقام اإلسالم ال بمصلحته ،وحكمة عىل بن أيب طالب
دعته إىل كتابة بنود ال يقبلها ،وحكمة أيب بكر الصديق دعته
إىل التسليم لفعل النبي الذي ال يفهمه...
ومما يدل بوضوح عىل عدم إدراكهم ليشء يسري من
حكمة احلبيب ﷺ يف قبول الصلح هبذه الكيفية التي يروهنا
مهينة له وهلم ولإلسالم قبلهم أهنم ملا انتهوا من عقد الصلح
ً
حتصيل لثواب
أمرهم النبي ﷺ بذبح اهلدي وحلق الرأس
العمرة التي مل تتم فلم يستجب منهم أحدٌ لألمر النبوي رغم
صدوره ثالث مرات !!...
ومل يكن باعث سكوهنم وقتها إعالن العصيان عىل
اجلناب النبوي الرشيف ،إنام كان إعالن الغضب عىل عقد
ُينقص من قدر اجلناب النبوي الرشيف.

حاشاهم أن ينقلبوا عىل رسول اهلل ﷺ وهو أثمن
عندهم من أنفسهم وأهلهم وأمواهلم ،وتكفي شهادة عروة
بن مسعود فيهم يف نفس يوم الصلح حينام رجع إىل قريش
ِ
وو َفدْ ُت َ
أي َ « :ق ْومِ ،واللَِّ ل َقدْ و َفدْ ُت َ
ص،
ْ
عل ا ُمل ُلوكَ ،
عل َق ْي َ َ
إن ر َأي ُ ِ
ِ
ِ
أص َحا ُب ُه
ت َملكًا َق ُّط ُي َع ِّظ ُم ُه ْ
اش ،واللَِّ ْ َ ْ
سى ،والن ََّج ِّ
وك ْ َ
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إن َتنَخَّ َم ُنخَ َام ًة َّإل
م َّم ٍد ﷺ ُ َ
اب ُ َ
م َّمدً ا؛ واللَِّ ْ
أص َح ُ
ما ُي َع ِّظ ُم ْ
وج َه ُه ِ
منهمَ ،فدَ َل َ
ت يف ك ِّ
وج ْلدَ ُه ،وإ َذا
َف َر ُج ٍل
و َق َع ْ
ك َهبا ْ
ْ
ون َ
عل َو ُضوئِ ِه،
َأم َر ُه ُم ا ْبتَدَ ُروا ْأم َر ُه ،وإ َذا ت ََو َّض َأ كَا ُدوا َي ْقتَتِ ُل َ
ون إ َل ْي ِه النَّ َظ َر
ات ْم ِعنْدَ ُه ،وما ُيِدُّ َ
وإ َذا َت َك َّل َم َخ َف ُضوا ْ
أص َو َ ُ
َت ْعظِ ًيم له »...
فكيف هبم بعد الصلح يتجاهلون أمره ؟!...

كل ما يف األمر أهنم مل يفهموا سياسة النبي ﷺ وطول
ن َفسه وقت االتفاق ،وقد أوصلتهم حكمتهم إىل أن النبي ﷺ
قد تنازل أكثر من الالزم وقت السلم عن حقوق اكتسبوها
طوال ستة أعوام باحلرب ،مع أن املنطق يستدعي أن تزيد
املكاسب بالسالم ال تتضاءل !!...
فلام أوصلتهم حكمتهم إىل نتيجة غري التي سلكها رسول
اهلل ﷺ ما استطاعوا أن يستسيغوا األمر بالذبح واحللق .

ولألمانة ،مل يكن املسلمون وحدهم أصحاب تلك
النظرية التي تدَّ عي أن الرتمجة الرسمية ـ الوحيدة ـ للعقد
خضوع النبي ﷺ وهزيمته سياس ًيا ،فقد احتفلت واحتفت
ٌ
قريش بالنرص وصانعه احلكيم ،ومل حيسب أحد يف العاملني
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وجه بسياسته
ـ جمرد حسبان ـ أن رسول اهلل ﷺ هو الذي َّ
وسالسته ــ مع سهيل ـ العقد إىل هذه البنود...واحلقيقة أن
هذا ما حدث بالتحديد ،وسنبني ذلك الحقا .

وبعد عامني من الصلح َّ
جتل للجميع ،حكامء وبسطاء،
مسلمني ومرشكني ،سعة أفق النبي ﷺ ورجاحة عقله
وهدمت األصنام،
وإعجازية حكمته...فقد ُفتحت مكةُ ،
وقطع دابر املرشكني ،ولوال صلح احلديبية برشوطه تلك ما
ثمة لقاء قريب بني املسلمني
كان هناك فتح مبني ،وما كان َّ
املهاجرين وذوهيم يف مكة من املستضعفني .
لكن ذلك يستدعي ً
ملحا...كيف فعلها رسول اهلل
سؤال ًّ
ﷺ ؟!
ما احلكمة يف الناس إال اقتناص الفرص املمكنة ،كاغتنام
مال ،أو كسب احرتام ،أو جلب تعاطف ،أو دفع مفسدة...

فكيف به ﷺ خيرس هذه املمكنات ألجل أن يقتنص
املستحيل !!

ما احلكمة يف الناس إال فيام استحسنه العقالء وارتضوه...
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فكيف به ﷺ يربح رهانًا مل يتقبله أحد !!

ما احلكمة يف الناس إال استعراض قوة الرأي عىل
األسامع...فكيف به ﷺ يفوز دون أن ُيسمع أصحابه كلمة
تطمئنهم عىل جودة املفاوضات !!
ح ًقا ،كيف فعلها رسول اهلل ﷺ ؟!

﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِ َّل
اإلجابة غري موجودة إال يف قول احلق َ
ر ِ ِ
ني ﴾ .
ح ًة ل ْل َعا َل َ
َ َْ

نعم ،فبدون الرمحة التي استُودعت فيه للخلق ما كان
حلكمته فضل عن أقرانه إال بقدر بسيط قد ال يؤثر يف أمور
احلل والعقد عن مذاهبهم ،لكنه بالرمحة غلبت حكمته
آراءهم بمقدار ُبعد مرشقه عن مغارهبم ،وأ َّثرت قراراته يف
جمرى التاريخ بام تعجز عن حتصيله مناقبهم .
لو كان أحد احلكامء الختار أسلم احللول ،فيشرتط عىل
قريش بنو ًدا ُيدرك أهنا مستحيلة لكنها ستعجب مجاهريه
املتحمسة ،فإذا مل توافق عليها قريش ــ وهو يعلم ــ فسيكون
ِّ
قد فعل ما بوسعه إلسعاد ألف ومخسامئة رجل لوال تعنُّت
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ثم فال لوم عليه وال حرج.
قريش وغرورها ،ومن َّ

كان بإمكانه أن يشرتط عىل سهيل بن عمرو أنه لن يقيم
لحا إال بعد أن يعرتفوا برسالته ﷺ ...
معهم ُص ً
يصمم عىل العمرة هذا العام دون العام القادم حتى
أو أن ِّ
ال يضيع تعب املعتمرين القادمني من املدينة هبا ًء وقد أهنكهم
السفر والعطش حتى كاد يقتلهم..

أو أن يوافق عىل مضض بتأجيلها إىل العام القادم برشط
صنم عن الكعبة وقت العمرة...
إزاحة الثالثامئة وستني ً
أو أن جيعل بقاء أيب جندل معه رش ًطا رئيس ًيا الستكامل
املفاوضات...

أو غريها من الرشوط التي ترفع أسهمه لدى فريقه ،إال
حتم ستفقده مكاسب ثمينة ال يراها غريه .
أهنا ً
فلام كانت حكمته ﷺ مد َّعمة بخاليا الرمحة الكاشفة،
اختار تأجيل النرص الدائم عىل تعجيل النرص املؤقت ،اختار
انتشار اإلسالم القادم عىل اعتامر املسلمني احلايل ،اختار
غضب األحباب القريب عىل فرح األعداء األبدي ،اختار أن
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يترصف كام ُأرسل ال كام أرادوا .

وقد استعمل ﷺ رمحته يف مترير بنود العقد هبذه الكيفية
احلكيمة أفضل استعامل .

البند األول...تأجيل العمرة إلى العام القادم .
ح ِن
الر ْ َ
«بس ِم اللَِّ َّ
ملا رفض سهيل أن ُيكتب يف أول العقد ْ
ِ
ُ
رسول اهلل » وافق رسول اهلل ﷺ
حممدٌ
الرحي ِم » ثم رفض « َّ
َّ
ـ رغم اعرتاض املسلمني ـ واشرتط أن ُيسمح للمسلمني
دخول مكة هذا العام...والرسول ﷺ يعلم متام العلم أن هذا
مرر ،لكن ف َّن التفاوض يستلزم أن تطلب الكثري
الرشط لن ُي َّ
لتأخذ شي ًئا عىل األقل ،فاعرتض سهيل عىل الرشط بحجة أن
العرب سيقولون أن ً
قريشا قد ُأرغمت عىل دخول املسلمني
هذا العام خو ًفا منهم ،فاضطر سهيل ــ دون أن يدري ــ إىل
تنفيذ مراد النبي ﷺ بدخول مكة آمنني ساملني يف أرسع وقت
بعد هذا العام وهو العام القادم مبارشة .
ويدل عىل إدراك النبي ﷺ الستحالة دخول مكة هذا
ْت
ليس ُكن َ
«أو َ
العام رده عىل عمر بن اخلطاب حينام سأله َ
وف ِبه؟ َ
بت َ
ُك أنَّا
قالَ :ب َلْ ،
ت َفنَ ُط ُ
ُتَدِّ ُثنَا أنَّا َسن َْأيت ال َب ْي َ
فأخ َ ْ
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قال :فإن َ ِ ِ
لتَ :لَ ،
ن َْأتِ ِيه ال َعا َم؟ َ
ف به » ...فام
وم َّط ِّو ٌ
قالُ :ق ُ
َّك آتيه ُ
خرج رسول اهلل ﷺ بأصحابه من املدينة يف مالبس اإلحرام
إال ليثبت حالة ،ويفرض واق ًعا عىل قريش ،ويكسب أرضية
ما كانت له قبلها...
فلو أنه طلب من قريش وهو يف مدينته أن يسمحوا
للمسلمني بدخول مكة معتمرين بال حرب ما أجابتهم قريش
أبدً ا ،فكان خروجه بأصحابه منفعة لإلسالم واملسلمني ،وقد
ربحوا ثواب العمرة يف كل حال .
صمم رسول اهلل ﷺ ــ وقت العقد ــ عىل دخول
ولو َّ
لصممت قريش عىل عدم الدخول ،فتشتعل
مكة هذا العامَّ ،
يصممون عىل
حرب عنيفة عىل حدود مكة ،بني معتمرين
ٌ
ِّ
الطواف ،وقرشيني ُيدافعون عن أرضهم ومعتقداهتم ،وعدد
ٍ
وقتئذ ال يسمحان هلم بخوض
املسلمني وعدَّ هتم القتالية
حرب يف بالد اخلصم ،إضافة إىل أن بالد اخلصم هي البلد
احلرام ...فال داعي إ ًذا لإلرصار عىل دخول مكة هذا العام
بكل االحتامالت ،ما دام أن الدخول يف العام القادم خيضع
التفاق مسبق ليس معه احتامالت ،وما يمكن أخذه بالسلم
حيرم اقتناصه باحلرب .
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فاختار ﷺ أن ُينِّب أصحابه حربا ال حاجة هلم هبا،
ٍ
ٍ
يصب فقط يف
رشط
لسهيل أن يتفاخر بتعديل
وسمح
ُّ
مصلحة املسلمني ،فقد منحهم ما مل يكن يف حوزهتم ،ورغم
عدم إدراك املسلمني والقرشيني لذلك وقتها ،إال أن األيام
فاجأت الفريقني بحكمة النبي ﷺ ،فبعد عام دخل املسلمون
مكة مكربين ومهللني ومل ِّبني « لبيك اللهم لبيك »...دون
قطرة د ٍم واحدة ،أو حتى جمرد شعور بالغضب أو اخلوف،
ودون أدنى مضايقة من قريش ،فقد أخلت هلم قريش مكة
لثالثة أيام ،وقد زاد عدد املعتمرين إىل ألفني...

فأحس القرشيون بمرارة ال مثيل هلا ،وقتام رأوا اجلموع
َّ
البيضاء ا ُمل ْح ِرمة تتناثر عند دخول مكَّتهم ثم تتالقى حول
كعبتهم بسالم وأمان .
ولوال حكمة النبي ﷺ وقت العقد ما كان للمسلمني أن
ومقصين هبذه
يدخلوا املسجد احلرام آمنني حم ِّلقني رؤوسهم
ِّ
الرسعة الزمنية....ورغم أن ذلك مل يعجبهم وقت العقد ،إال
تبي هلم أن ما حدث كان رمحة عظيمة من رسول اهلل
أنه قد َّ
ﷺ هبم .
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البند الثاني ...وضع الحرب بين الفريقين لعشرة أعوام .
ُمذ قدم رسول اهلل ﷺ املدينة ،واملناوشات العسكرية
بينها وبني مكة مل تتوقف ،إضافة إىل وقوع ثالث حروب
نظامية بينهام ،وهي بدر و ُأحد واخلندق ،وقد تك َّبدت مكة
العديد من اخلسائر البرشية واملعنوية ،وقد انطفأت هيبتها،
وانكفأت سطوهتا إىل ٍ
حد كبري ،فرأى املسلمون أنه ال حاجة
هلم هبدنة تتغذى عليها قريش لعرشة أعوام ،ويف إمكاهنم
تدمريها قبل ذلك بكثري...
ما الدَّ اعي لعقد هدنة مع ٍ
فريق أوشك عىل االستسالم

ألحكام الزمن ؟!...

وهل لو كانت قريش قادرة عىل احلرب وتبعاهتا كانت
ستلجأ إىل اهلدنة ؟!...

وكيف حيتمل رسول اهلل ﷺ تأخري فتح مكة إىل عرشة
أعوام عىل األقل ؟!..
أحس املسلمون بأن رسول اهلل ﷺ حيرتم خصمه أكثر
َّ
مما يعرضه الواقع املكِّي املهلهل ،وأن ً
قريشا ينقصها رضبة
وترفع الراية البيضاء لرسول اهلل الذي ترفض األن وضع
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رسالته مقرتنة باسمه يف صحيفة الصلح!!
هكذا فكَّر املسلمون يف األمر..

لكنهم مل يستوعبوا ـ وقتها ـ املصلحة العظيمة املسترشفة
جراء هذا البند ،فقد سمح هذا البند لرسول اهلل ﷺ أن يتفرغ
َّ
إلبالغ دعوته إىل شتَّى بقاع األرض ،فأرسل مخسة عرش
ً
رسول حيملون رسائله إىل ملوك وزعامء األرض يدعوهم
فيها إىل اإلسالم وشعوهبم ،وترددت كلمة اإلسالم ونبيه
يف الروم والفرس ومرص واحلبشة وبرصى والغساسنة
والبحرين وغريها ،بل إن معظمهم قد أسلم برسول اهلل ﷺ .

ولوال اهلدنة مع قريش ملا استطاع رسول اهلل ﷺ
أن يترصف بكل هذه األرحيية ودون إزعاج من قريش
وطالئعها ،فقريش هي العدو الوحيد الذي جياهر بعداوته
لإلسالم ونبيه ،ومكة هي البلد الوحيد الذي يكرر احلرب
معه وحيشد اآلخرين ضده كام حدث يوم األحزاب ،فمتى
و َّقعت مع املسلمني هدنة كان ذلك أمانًا وسال ًما للمسلمني
من أحزاب ُجدد يسريون خلف رايتها القتالية نحو املدينة .
حتى وإن بدت مكة للمسلمني ضعيفة ،فإهنا يف أعني
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اآلخرين قوية متامسكة بأصوهلا وعراقتها ورشفها ،ويف
رصيح منها بقوة دولة اإلسالم
اعرتاف
إعالن اهلدنة معها
ٌ
ٌ
احلديثة ،فإذا ما وصلت رساالت اإلسالم إىل امللوك قوبلت
بتوقري واحرتام يليق بالدولة التي عقدت معها مكَّة هدنة .

كام أتاحت له اهلدنة مكس ًبا ثان ًيا ،فقد جعلته يتوجه
بجيشه ً
كامل إىل خيرب ليتخلص من رشورها ،دون خوف
من هجوم قريش ُيشتِّت عدده وفكره .
واملكسب الثالث هلذا البند ،أنه قد سمح للمسلمني
زيارة عوائلهم يف مكة ،وتبادل املعامالت التجارية ،وتشاطر
تعرف
األفكار واألخبار ،فكانت النتيجة الوحيدة لذلك أن َّ
املكِّيون عىل اإلسالم واملسلمني عن قرب ،فقد الحظوا
وحسن كالمهم .
أمانتهم وصدقهم ووفائهم وطهارهتم ُ

الرشيد هلم،
فكان ذلك بمثابة إظهار اإلسالم احلقيقي َّ
ال ما تواتر إليهم من افرتاءات أكابرهم عن اإلسالم ونبيه،
فدخل الناس يف دين اهلل دون جمهود عظيم...
جراء ذلك خالد بن
وكان من أعظم من دخل يف اإلسالم َّ
الوليد وعمرو بن العاص وعثامن بن طلحة ...ولوال اهلدنة
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ً
معزول يف املدينة ُيفرتى عليه و ُيصدّ عنه .
لبقى اإلسالم

ومن هنا يتضح أن حكمة رسول اهلل ﷺ يف قبول هذا
الرمحة باجليش ،وبمن أسلم من قريش .
البند كانت غايتها َّ
البند الثالث ...أن من أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه ،ومن
أراد أن يدخل في عهد رسول اهلل ﷺ ــ من غير قريش ــ دخل فيه.
يعرف املسلمون أن ً
قريشا ُتيد ف َّن التحالفات وتتقنه منذ
يترشف ويأمل أن يكون حلي ًفا هلا
القدم ،بل إن اجلميع حوهلا َّ
ألجل احلرم ،أما دولة اإلسالم الناشئة فهي حبيسة يف املدينة،
ليس هلا عالقات خارج حدودها احلصينة ،ومن ثم فلن
يدخل يف عهدها أحد ليعادي ــ بإرادته ــ ً
قريشا وحلفائها..
يصب فقط يف مصلحة قريش .
فظ َّن املسلمون أن هذا البند
ُّ
وقد كانت بني قبيلتي خزاعة وبني بكر نزاعات قديمة،
معلق لبني بكر عىل عدوهتا ،وكان من املستحيالت
وثأر
ٌ
ٌ
أن يتفقا م ًعا يف حلف واحد جيمعهام حتت رايته ،فسارعت
خزاعة للدخول يف حلف رسول اهلل ﷺ ،وكانت وقتها
فاتهت بنو ٍ
مرشكةَّ ،
بكر تلقائ ًيا للدخول يف حلف قريش .
وقد كانت قريش شديدة احلرص عىل تنفيذ اهلدنة مع
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النبي ﷺ لنهاية العرشة أعوام ،لعلمها أن اجليش املحمدي
يتزايد عد ًدا وإيامنًا كل يوم ،وال ِقبل هلا بمجاهبته من جديد،
وبالتايل فإن ذلك سيؤخر فتح مكة عىل املسلمني لسنوات
طويلة .

وبعد حوايل عامني من صلح احلديبية أغارت قبيلة بني
ً
كثريا،
بكر عىل خزاعة عىل حني غفلة ،وقتلت منهم
رجال ً
فالتجأ رجال ونساء خزاعة بالبيت احلرام ل ُيصيبهم أمانه
املتعارف عليه بني اجلميع ،فام كان من بني بكر إال أن دخلت
عليهم احلرم واستباحت دماءهم !!..
ً
قريشا قد أعانت بني بكر يف
والغريب يف األمر أن
جريمتها بالسالح وداخل احلرم !!...

نصت املعاهدة أن من اعتدى عىل خزاعة فقد
وقد َّ
اعتدى عىل املسلمني ،فهرع عمرو بن سامل اخلزاعي
إىل املدينة مستنجدً ا برسول اهلل ﷺ ومل يكن قد أسلم
ِ
ِ ()1
ُص َت َيا َع ْم َرو ْب َن َسالٍ»
وقتها ،فأجابه احلبيب ﷺ « ن ْ
((( البداية والهناية البن كثري ( ) 509 \ 6
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فجاز لرسول اهلل ﷺ أن يفتح مكة يف هذه اللحظة ،بعدما
خانت قريش وحليفتها العهد...

ولوال هذا البند ملا ُح َّق للمسلمني أن يدخلوا مكة قبل
عرشة أعوام...وأدرك املسلمون أن وجود احلليف يف عقد
الصلح كان يف مصلحتهم وحدهم دون قريش ،وكان ذلك
حكمة عظيمة من رسول اهلل ﷺ هدفها رمحة أهل مكة
وختليصهم من عبادة األصنام ،ومتكني املسلمني من البيت
احلرام .
البند الرابع ...أن يرد املسلمون من يأتيهم من قريش مسلما بدون
إذن وليه ،وأال ترد قريش من يعود إليها من املسلمين .
وقد قوبل هذا الرشط باعرتاض كبري جدً ا من الصحابة
ريض اهلل عنهم ،حتى أن سيدنا عمر بن اخلطاب مل يستطع حتمل
سامعه أو إمضائه ،وقد زاد اعرتاضهم وغضبهم من سهيل بن
عمرو ورشوطه املجحفة حينام دخل ولده أبو جندل بن سهيل
يرسف يف قيوده عىل رسول اهلل ﷺ وقد هرب من حمبس أبيه
بعدما عذبه عذا ًبا شديدً ا ،فطالب سهيل بر ِّد ولده إليه كأول
ما جيب الوفاء به ،فاستأذنه النبي ﷺ أن جييزه له والعقد مل
291

عنوان النبي

محمد سعيد خضر

فأرص سهيل عىل ر ِّده َّ
وإل فإن العقد كله س ُيلغى .
ُيكتب بعد،
َّ
فطالب النبي ﷺ أبا جندل أن يصرب وحيتسب ،وأن اهلل
خمرجا .
سيجعل له ً
فزاد اعرتاض الصحابة إىل درجة قياسية ،خاصة أهنم
مل يروا ــ ساعتها ــ ميزة يف العقد جتعل سهيل بن عمرو
يلوح بإلغائه ،وجتعل رسول اهلل ﷺ يتمسك بإمضائه إىل
ِّ
هذه الدرجة التي جتربه عىل أن يعيد أبا جندل إىل أبيه املرشك
ليكمل فيه األذ َّية !!...

فراجع عمر ريض اهلل عنه النبي ﷺ فيه ويف غريه من
ً
متسائلِ «...ل َ ُن ْعطِي الدَّ نِ َّي َة يف ِدينِنَا ؟! “...فأجابه
البنود
احلبيب ﷺ بثقة تستند إىل وعد إهلي حكيمِّ «...إن َر ُ
سول
ت أ ْع ِص ِيه ،وهو ن ِ ِ
َاصي » .
اللَِّ ،و َل ْس ُ
واحلق أن الصحابة الكرام معذورون يف مذهبهم ،فاألمر
ُّ
مبهم هلم بشكل تام ،ومل يكن يف حسباهنم أن آثار هذا الصلح
ٌ
عظيمة وفاعلة يف التاريخ اإلسالمي ...

أما رسول اهلل ﷺ فقد كُشفت له احلجب بام أراده اهلل،
مبهرا وقتام اختار بقاء البنود بوضعها
وكان
حكيم عبقر ًّيا ً
ً
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عىل بقاء أيب جندل معه ،فلو اختار بعاطفته أبا جندل خلرس
الشط الذي سيمكنه من عمرة القضاء بعد عام !!...
َّ
وسيخرس اهلدنة التي ستسمح له بالتفرغ للدعوة!!...
وسيخرس احلليف الذي سيتسبب يف فتح مكة!!...

أيمكنه أن يضحي بمستقبل اإلسالم واملسلمني ألجل
خمرجا قري ًبا من حمنته؟!...
فرد هو عىل يقني بأن اهلل سيجعل له ً
أين احلكمة يف ذلك ؟!...

وأين الرمحة يف ضياع فرصة عظيمة ينترش هبا اإلسالم،
ويتجنب هبا املسلمون حرو ًبا ؟!..

املر ِّدين إىل قريش
وقد جعل اهلل أليب جندل وغريه من َ
خمرجا من حمنتهم ،وكان املخرج عىل يد أيب بصري بعدما ر َّده
ً
النبي مع اثنني من املرشكني إىل مكة ،فاحتال عىل أحدهم
وفر منه اآلخر إىل النبي ،فلام علم أن النبي سري َّده
وقتلهَّ ،
التجأ إىل ساحل البحر يف طريق جتارة مكة إىل الشام ،ثم
انضم إليه أبو جندل وأمثاله من املسلمني املستضعفني يف
وكونوا فري ًقا جديدا ال ترسي عليه أحكام االتفاق،
مكةَّ ،
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فكانت كلام خرجت قافلة جتارية من مكة أو عائدة إليها
اعرتضوها وقتلوا من فيها وأخذوا أمواهلم ،فتأثرت جتارة
قريش أيام تأ ُّثر ،وكأهنم يعاقبوهنا أشدَّ عقاب عىل رشطها ـ
القايس ـ الذي أبعدهم عن حبيبهم ﷺ ،فبعثت قريش إىل
رسول اهلل ﷺ تناشده وتستجري به أن يأخذ أبا بصري ومن معه
إليه ،وأهنم متنازلون عن هذا الرشط...
فكان ذلك وعد رسول اهلل ﷺ إليهم بالفرج القريب .

أما الشق الثاين من هذا البند املتعلق بعدم ر ِّد قريش ملن
كافرا مرتدً ا ،فإن رسول اهلل ﷺ ــ قبل
جاء إليها من املسلمني ً
مكر ًها عىل اإلسالم،
قريش ــ ال ُيب أن يبقى يف مدينته أحدٌ َ
بل إن األفضل لإلسالم وللمسلمني أن ينكشف أمامهم من
عرض أمن املدينة إىل اخلطر
كان ُيضمر يف قلبه الكفر ،حتى ال ُي ِّ
من خالل نقل أرسارها إىل األعداء ،أو تثبيط مهم املجاهدين...
وهذا الشق من البند كان مع َّط ًل هو اآلخر لكن ليس بإرادة
قريش ،إنام لثبات املسلمني عىل اإلسالم ُح ًّبا هلل ولرسوله
ﷺ ،فلم يرجع أحدٌ من املسلمني إىل قريش من األساس
حتى يمنعوا ر َّده للمدينة .
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فكانت موافقة النبي ﷺ عىل هذا البند ـ رغم قساوته ـ
الرمحة اخلالصة ،فقد احتمل رسول اهلل ﷺ
حكمة نافذة باعثها َّ
وجوده يف العقد استبقا ًء للبنود األخرى ،ولو أنه أحد احلكامء
عزة مشب ٍ
عة بالغضب
ملزق العقد بيديه وقال لسهيل يف َّ
املألوفني َّ
َّ
« ال حاجة يل بغطرستكم...لكم بلدكم ويل بلدي »...
وكان سريجع إىل مدينته يقاوم العزلة دون جدوى ،وحياول
التمدُّ د دون فائدة ،وسيخرس املسلمون مكاس ًبا حتتاج يف
تعويضها إىل سنوات من اجلهد والتخطيط واملحاولة...
فاخترص احلبيب ﷺ كل ذلك يف املوافقة عىل هذا البند بحالته
تلك رمح ًة باجلميع .

مرت األيام والشهور ،حصد املسلمون نتاج حكمة
وملا َّ
خمتلف يف حكمته
رسول اهلل ﷺ ،وأيقنوا متام اليقني أنه
ٌ
ونظرته عن اخللق أمجعهم ،وأن هذه احلكمة باطنها الرمحة
التي أرسله اهلل هبا للعاملني .
كثريا يف تقدير املوقف،
وأدرك عمر بن اخلطاب أنه بالغ ً
فكان يكثر الصوم والصدقة كفارة ملا بدر منه خو ًفا من غضب
اهلل عليه.
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واستسلم سهيل بن عمرو حلكمة رسول اهلل ﷺ الفريدة
منبهرا بام آلت إليه بنود العقد املحكم ،وكان
يوم الفتح ،فأسلم ً
قد ظن قبل عامني أنه حارص بحكمته انتشار اإلسالم ونبيه،
ففاجأته األيام بحصار النبي ملكة من مجيع اجلهات!!...

فآمن للنبي ﷺ معرت ًفا بأن حكمته ــ هو وغريه ــ ال
بالرمحة اإلهلية.
يشء مقارنة بحكمة رسول اهلل ﷺ املد َّعمة َّ

ً
سهيل الحظ نجاحه يف إخضاع النبي ﷺ ببنود
ولو أن
احلديبية ملا آمن أبدً ا ،ولبقي عىل دينه يدافع عنه إىل آخر رمق،
ولقال بأعىل صوت « إن حممدً ا َّ
كذاب ،ولقد غلبت حكمتنا
حكمته يوم احلديبية ،وانظروا إىل النتائج لتعرفوا احلق من
ً
سهيل مل يقاوم !!
الباطل »...لكن
لقد علم أنه كان عىل خطأ حينام رفض أن يكتب يف
رتا
العقد « حممد رسول اهلل »...وأنه كان بليدً ا حينام أجاب مغ ًّ
َّك َر ُ
سول اللَِّ ما َصدَ ْدن َ
بفطنته «...واللَِّ لو ُكنَّا َن ْع َل ُم أن َ
َاك َع ِن
«ممدُ بن ِ
ِ
البي ِ
تَ ،
ول َقا َت ْلن َ
عبد اللَِّ »...
ُب ُ َ َّ ُ
َاك ،و َلك ِن ا ْكت ْ
َْ
اآلن علم سهيل أنه رسول اهلل ،فلم يصدَّ ه عن البيت،
ومل يقاتله ،إنام ذهب إليه مؤمنًا به وبدينه احلنيف ،ثم أصبح
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واحدً ا من جنده الرشيف .

واضحا أن صلح احلديبية كان عالم ًة فارق ًة يف
فأصبح
ً
﴿و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك
التاريخ اإلسالمي ،وأن قول اهلل تعاىل لنبيه َ
إِ َّل ر ِ ِ
ني ﴾ .
ح ًة ل ْل َعا َل َ
َ َْ
جتل أكثر ما َّ
قد َّ
جتل يف هذا اليوم العاملي .
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الخاتمة
إن خالصة ما توصلنا إليه ـ بفضل اهلل وحده ـ أن اهلل
«و َما
يوجه نب َّيه ﷺ ليشء واحد يف خطابه العظيم َ
تعاىل ِّ
َاك إِ َّل ر ِ ِ
ني »...
ح ًة ل ْل َعا َل َ
َأ ْر َس ْلن َ َ ْ َ
هو...ترصف برمحة.
ذلك اليشء
َّ
إن ِ
الناس...ترصف برمحة .
جهل عليك
َّ

ترصف برمحة .
إن وجدوا يف أنفسهم منكَّ ...

ترصف برمحة .
إن أساؤوا فهمكَّ ...
ترصف برمحة .
إن أساؤوا إ َّىلَّ ...

ترصف برمحة .
إن أساؤوا ألنفسهمَّ ...
ترصف برمحة .
إن تآمروا عليكَّ ...

ترصف برمحة .
إن جبنوا عىل العدوَّ ...
ترصف برمحة .
إن َّ
جتبوا عليكَّ ...

وقد نجح رسول اهلل ﷺ يف مجيع مواقفه يف إيصال الرمحة
للخلق بالطريقة التي أرادها اهلل منه .

فالحمد هلل على نعمة رسوله الرحيم
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