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ّ
المقدمة
الحم ��د هلل ربّ العالمي ��ن وال�صالة وال�سالم عل ��ى �أ�شرف الأنبي ��اء والمر�سلين �سيّدنا
ونبيّنا �أبي القا�سم مح ّمد بن عبد اهلل وعلى �آله الطيّبين الطاهرين.
إن�ساني الكامل الذي اجتمعت في
يم ّث ��ل ر�سول اهلل مح ّمد بن عب ��د اهلل Pالنموذج ال ّ
�شخ�ص ّيت ��ه ك ّل ال�صفات والخ�صائ�ص والقيم الإن�سان ّي ��ة والإلهيّة ،فهو رجل العلم والف�ضل
امل���������������ق���������������دم���������������ة
ّ

تقي �شج ��اع حازم ،وهو
والعق ��ل والكمال ،ومث ��ال الحكمة والوقار والج�ل�ال ،عارف حكيم ّ
الرجل المع�صوم من الخط�أ المب ّرء من الزلل� ،أكمل الخلق و�أف�ضلهم و�أعظمهم �أخالق ًا ،ال
ترى في �أعماله �أيّ خلل �أو �ضعف ،وال في ت�ص ّرفاته و�سلوكه �أيّ ت�ش ّتت �أو تناق�ض.
وق ��د ات�س ��ع قلب ��ه لآالم النا�س وم�شكالتهم ،فجاه ��د في اهلل ّ
حق جه ��اده ،ووقف بحزم
وثبات وقوّة في وجه القوى الجاهلية ،الوثنيّة واليهوديّة ،من �أجل العدالة والحريّة والمحبّة
م�ستقبل �أف�ضل لجميع النا�س.
والرحمة ،ومن �أدل
ٍ
ولأج ��ل ذلك فقد جعله اهلل قدوة و�أ�سوة للنا�س جميع ًا ،وفر�ض عليهم �أن يقتدوا به و�أن
ي ّتبع ��وه في ك ّل �شيء؛ ح ّت ��ى في جزئيّات �أفعالهم فقال تعالى} :لَ َقدْ َكا َن لَ ُك ْم فِي َر ُ�س���ولِ ا ِهلل
�أُ ْ�س َو ٌة َح َ�سنَ ٌة ل ِّ َمن َكا َن يَ ْر ُجو اهللَ َوا ْليَ ْو َم ْالآخِ َر َو َذ َك َر اهللَ َكثِي ًرا{(((.
ولذل ��ك �أي�ض ًا فقد حظي ��ت �شخ�صيّة ر�سول اهلل Pوكذلك حيات ��ه و�سيرته باهتمام
التاري ��خ والم�ؤرّخي ��ن والباحثي ��ن ،و�أُ ّلفت ح ��ول �شخ�صيّته و�سيرته العط ��رة مئات بل �آالف
الكت ��ب والدرا�س ��ات ،وال نعلم �سيرة رجل ق ��د ُن ّقحت وحُ ّققت ومُحّ �ص ��ت بالحجم الذي تمّ 5
ل�سيرة ر�سول اهلل. P
النبي،P
ولم يكتف تاريخ الإ�سالم المدوّن بت�سجيل الأحداث والمواقف العامّة من حياة ّ
((( �سورة الأحزاب ،الآية.21 :

بل �سجّ ل لنا تفا�صيل حياته ودقائق ت�ص ّرفاته ،ح ّتى الحركات واللفتات واللمحات ،ف�ض ًال عن
الكلمات والمواقف والحوادث بد ّقة متناهية وا�ستيعاب ال نظير له.
وبالرغم من كثرة ما كتب حول ال�سيرة النبويّة عر�ض ًا وتحلي ًال � اّإل � ّأن المكتبة الإ�سالميّة
والمعاه ��د الثقافيّة ظ ّلت تفتق ��ر �إلى كتاب ممنهج في ال�سيرة والتاريخ يمكن االعتماد عليه
النبي Pلك ّل ط ّالب المعرفة.
في تقديم �صور ٍة وا�ضحة ونقيّة عن حياة و�سيرة ّ
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الما�سة ،وليكون
وم ��ن هنا فقد قمنا بو�ضع كت ��اب «ال�سيرة والتاريخ» لي�س ّد هذه الحاجة ّ
متن� � ًا درا�سي� � ًا يعتم ��د عليه الطال ��ب والأ�ستاذ ف ��ي درا�سة هذه الم ��ادّة .وبع ��د �أن قام هذا
الكتاب بدوره في المرحلة ال�سابقة ،وجدنا الحاجة �إلى تح�سينه وت�صحيحه و�إ�ضافة بع�ض
التعدي�ل�ات علي ��ه ،فكان هذا الكتاب الجدي ��د الذي بين يدي الق ��ارئ الكريم ،يحمل ا�سم
«درو�س من �سيرة الر�سول الأكرم.» P
وقد ا�شتمل الكتاب على عر�ض تحليلي ل�سيرته Pمنذ والدته �إلى �أن اختاره اهلل �إليه.
والمراحل التي م ّر بها في �صباه و�شبابه ،وم�سيرة الدعوة �إلى اهلل منذ �أن بعثه اهلل في م ّكة
�إل ��ى �أن تكامل ��ت حروبه وغزواته ،وما ي ّت�صل بذلك من �أح ��داث ومواقف وتحدّيات رافقت
الدعوة ،مع درا�سة مو�ضوعيّة لأهم جوانبها ومحاولة اال�ستفادة منها و�أخذ العبرة.
وق ��د اعتمدنا في جميع ذلك على �أوثق الم�ص ��ادر الإ�سالميّة ،وفي مقدّمتها كتاب اهلل
النبي ،Pعلى اعتبار
ع� � َّز وج َّل وما رواه المع�صومون الأطهار  Rم ّم ��ا يتع ّلق ب�سيرة ّ
� ّأن �أهل البيت �أدرى بما فيه.

واقت�صرنا على تناول وبيان بع�ض الوقائع المه ّمة التي تنطوي على قدر �أكبر من الفائدة
خا�ص ًا
خ�ص�صنا بعد ك ّل بحث مقطع ًا ّ
 6والعبرة ،و�أعر�ضنا عن ذكر الحوادث الجزئيّة ،لك ّننا ّ
للمطالع ��ة تناولن ��ا فيه �شخ�صيّة النب � ّ�ي Pالذاتية ،و�سيرته الأخالق ّي ��ة من �أجل تكوين
النبي Pوخ�صائ�صه وعالقته بربّه وطريقة تعامله مع �أ�سرته
�صورة وا�ضحة عن �صفات ّ
والأمّة.
و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل ربّ العالمين

الدرس األ ّول

العربيـة قبل اإلسالم
الجزيرة
ّ
اجلزيرة العرب ّية قبل الإ�سالم

أهداف الدرس
�1-1أن ي�ستطلع الطالب جغرافيّة �شبه الجزيرة العرب ّيّة.
الجاهلي.
�2-2أن يُدرك مقوّمات الع�صر
ّ
�3-3أن ُيح� � ِّدد مالم ��ح الحي ��اة ال�سيا�س� � ّيّة ف ��ي الجزي ��رة
العرب ّيّة قبل الإ�سالم.
�4-4أن يتع� �رّف �إل ��ى الحال ��ة الدين ّي ��ة عن ��د الع ��رب قب ��ل
الإ�سالم.
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تق ��ع �شبه جزيرة الع ��رب ,والتي ُت�س ّم ��ى �أي�ض ًا «جزيرة الع ��رب» ,في الجنوب
الغربي من قارّة �آ�سيا ،وهي �أكبر �شبه جزيرة في العالم.
ّ
ويح ُّده ��ا من الجنوب خليج عدن والمحي ��ط الهنديّ وبحر عُ مان ،ومن الغرب
الفار�سي والعراق ،و ُتتاخمها من
البحر الأحمر ،ومن ال�شرق خليج عُ مان والخليج
ّ
ال�شمال �صحراء وا�سعة تنتهي ب�سهل الفرات.
مناخه ��ا قا� � ٍ�س ،وهواءها ّ
جاف ،ولي� ��س في طول البالد وعر�ضه ��ا مياه  -عدا
الأق�س ��ام الجنوبي ��ة  -وال �أنهار �صالح ��ة للمالحة فيها ،وال�سبب ف ��ي جفافها هو
جبلي �شاهق من ثالث جهات(((.
كونها محاطة بجدار ّ
وهذا الجدار هو الذي ي�ص ّد رطوبة البحار ويمنعها من الو�صول �إلى هذه المنطقة.

((( تمت� � ّد ه ��ذه الجبال من �شبه جزي ��رة �سيناء في موازاة البحر الأحم ��ر على �شكل �سل�سلة ك�أ ّنها جدار ع ��ازل ،ثمّ ّ
تلتف عند
الزاوية الجنوبية الغربية ،وتدور في موازاة ال�ساحل الجنوبي وال�شرقي لجزيرة العرب.

اجلزيرة العرب ّية قبل الإ�سالم

الموقع الجغر ّ
افي واألوضاع االجتماع ّية والسياس ّية
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�أق�سام الجزيرة الرئي�سة:
الو�سطي الذي يُ�س ّمى بال�صحراء العرب ّية.
1ـ
ّ
ال�شمالي وهو ما يُعرف با�سم الحجاز.
2ـ
ّ
الجنوبي الذي يُعرف با�سم اليمن(((.
3ـ
ّ
الجنوبي (اليم ��ن) بكثرة هطول الأمطار في ��ه ،وكونه منطقة
ويتم ّي ��ز الق�سم
ّ
زراعي ��ة مزدهرة وتقطنها �أعداد غفيرة من ال�سكان .ولهذا ال تكاد ُتقارَن ب�شمال
وو�سط جزيرة العرب؛ وهذا ما ا�ستدعى ن�شوء القرى والمدن واجتماع النا�س في
ه ��ذا الق�سم ،م ّما �أدّى �إلى وجود �أنظمة وقوانين (و�إن كانت بدائية) ،وما يُال ِزم
ذل ��ك م ��ن ت�أ�سي�س الحكومات التي ظه ��رت في هذه المنطقة قب ��ل والدة الم�سيح
 Qبمئات ال�سنين ،نذكر منها:
 1ـ الدولة المعينية 1400( :ـ  850قبل الميالد).
 2ـ الدولة ال�سبئية 850( :ـ  115قبل الميالد).
 3ـ دولة قتبان ( 865ـ  540قبل الميالد).
 4ـ دولة ح�ضرموت 1020( :قبل الميالد ـ  65بعد الميالد).
 5ـ دول ��ة �سب�أ وريدان وح�ضرموت و�أط ��راف اليمن ،وكان يُ�س ّمى ملوكها « ُت َّبع»،
وا�ستم ّر حكمها من عام  115قبل الميالد �إلى عام  523بعد الميالد(((.
و�أثنى الم�ؤرّخون كثير ًا على الح�ضارة الزاهرة التي ن�ش�أت في اليمن ،وو�صفوا
ُر�صعة بالجواهر ،وم�ساكنها عامرة،
ق�صور �سب�أ ب�أ ّنها ق�صور ن�ضرة ذات �أبواب م َّ
أوان من ّ
الف�ضة والذهب ،وفيها �س ّد م� ��أرب الذي انهار قبل �أربعمائة �سنة
وفيه ��ا � ٍ
((( ق ��ال المقد�س � ّ�ي ،وهو من العلماء الم�سلمين في الق ��رن الرابع� ،إ ّنها ُتق�سم �إلى �أربعة �أق�سام كبرى ،وهي :الحجاز ،واليمن،
وعُ مان ،وهجر (�أح�سن التقا�سيم� ،ص ،)102وق�سّ مها غيره �إلى خم�سة �أقاليم.
((( �شرف الدين� ،أحمد ح�سين ،اليمن عبر التاريخ ،مطبعة ال�س ّنة المحمّديّة ،القاهرة ،ط1384 ،2هـ� ،ص .53

من ظهور الإ�سالم((( نتيجة �إهمال من �أمّة �آخذة في الإنحطاط.
�أدّى هذا الخراب واالنح�ل�ال �إلى مهاجرة عدد كبير من �أهل اليمن ،وحدوث
توجه رهط ت ّن ��وخ من قبيلة الأزد
تح� �وّالت كبي ��رة في �شبه جزي ��رة العرب ،حيث ّ
وتوجه �آل جفنة �إلى ال�شام ،و�سارت قبيلتا الأو�س
اليمانية �إلى الحيرة (العراق)ّ ،
توجهت خزاعة �إل ��ى م ّكة وما
والخ ��زرج �إلى يث ��رب (المدينة المن� �وّرة) ،بينم ��ا ّ
جاورها(((.
الجاهل ّية والقبيلة

((( الآلو�سي البغدادي ،محمود �شكري ،بلوغ الإرب في معرفة �أحوال العرب ،دار الكتب الحديثة ،القاهرة ،ط� ،2ص.204
�أ�ش ��ار الق ��ر�آن الكريم �إلى قوم �سب�أ ف ��ي �سورتين� ،إحداهما بمنا�سبة ذكر ملكة �سب�أ وكتاب النب � ّ�ي �سليمان �إليها في �سورة النمل،
الآيتان 22 :ـ  ،23وثانيهما بمنا�سبة ذكر الآثار الناتجة عن انهيار ال�س ّد في �سورة �سب�أ ،الآيات 15 :ـ .19
ال�سيا�سي ،ج � ،1ص.44
((( ح�سن� ،إبراهيم ح�سن ،تاريخ الإ�سالم
ّ
((( ابن منظور :ل�سان العرب ،ط بوالق1303 ،هـ ،ج�/13ص.136

اجلزيرة العرب ّية قبل الإ�سالم

الجاهلي».
عُ ��رف ع�صر ما قب ��ل الإ�سالم في الجزي ��رة العرب ّية بـ«الع�ص ��ر
ّ
ورغم � ّأن كلمة الجاهل ّية م�شت ّقة من الجهل � ،اّإل � ّأن الجهل هنا ال يقع في النقطة
المقابل ��ة للعل ��م ،و�إ ّنم ��ا يقع ف ��ي النقطة المقابل ��ة للعقل والمنط ��ق ،فهي تعني
ال�سف ��ه والغ�ضب والأنفة ،وهي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإ�سالم ِلما
كان ��وا علي ��ه من مزيد جهل في كثي ��ر من الأعمال والأح ��كام((( .ف�إطالق كلمة
جاه ��ل على ذل ��ك المجتمع ُيع ��زى �إلى ر�ؤيته ��م المغلوطة والبعي ��دة عن العقل
والمنط ��ق.
ويذه ��ب بع�ض الم�ؤرّخين �إلى الق ��ول ب� ّأن ت�سمية الجاهل ّي ��ة الأولى الواردة في
النبي �إبراهي ��م ،Qوقيل:
الق ��ر�آن الكري ��م يُراد منها الزم ��ن الذي و ِلد في ��ه ّ
�إ ّنه ��ا الفترة ما بي ��ن �آدم ونوح ،Lوهي ثمانمائة �سن ��ة ،في حين ذهب بع�ض
المعا�صري ��ن للق ��ول بـ�أ ّنها الفترة م ��ا بين عي�سى Qومح ّم ��د ،Pوهو الذي
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تن�صرف �إليه الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر �أحكام الجاهل ّية ،وظنُّ الجاهل ّية،
وحم ّية الجاهل ّية ،وتب ّرج الجاهل ّية الأولى(((.
وكان ��ت القبيلة هي الوحدة ال�سيا�س ّي ��ة عند العرب في ع�صر ما قبل الإ�سالم،
ف�أفراد القبيلة ينتمون �أو يعتقدون �أ ّنهم ينتمون �إلى �أ�صل واحد م�شترك ،تجمعهم
وحدة الجماعة وتربطهم رابطة الدم والع�صب ّية للأهل والع�شيرة.
العصب ّية
درو�س من �سرية الر�سول الأكرم P

الع�صبيّة عند العرب نوعان:
1 .1ع�صب ّية الدم وهي �أ�سا�س القرابة وم�صدر الترابط.
2 .2وع�صب ّي ��ة االنتم ��اء �إلى � ٍأب بعيد �أو جدٍّ م�شترك ،م ��ن ن�سله تكوّنت القبيلة
�أو القبائ ��ل المنتمية �إليه .وعلى هذا الأ�سا� ��س كان �شعور العرب بالقوم ّية
ال�سيا�سي كان �ضعيف ًا محدود ًا ال يتجاوز
ال�شامل ��ة �ضعيف ًا ،ذلك ل ّأن وعيها
ّ
القبيلة.
العربي قبل الإ�سالم مجتمع ًا مف ّكك ًا �سيا�س ّي ًا ينق�سم �إلى
وهك ��ذا كان المجتمع
ّ
وحدات متعدّدة قائمة بذاتهاُ ،تم ِّثلها القبائل المختلفة.
نُ ُظم الحكم
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كان ل ��ك ّل قبيلة مجل� ��س من �شيوخها ،ير�أ�س ��ه رجل يَت ُّم اختياره م ��ن بين �أفراد
القبيل ��ة ،ويُطلقون عليه � ً
ألقابا منه ��ا :الرئي�س وال�شيخ والأمير وال�سيّد ،ويُ�شترط �أن
تتو ّفر فيه بع�ض ال�صفات ،منها :ال�شجاعة والحكمة وال�صبر والكرم و�سعة النفوذ.
ويتو ّل ��ى �س ّيد القبيل ��ة واجبات؛ �أه ّمه ��ا :قيادة الجي�ش ،و�أم ��ر المفاو�ضات مع
القبائ ��ل الأخرى ،وف� �ّ�ض النزاعات ،والحُ كم ف ��ي الخالفات ،و�إعان ��ة ال�ضعفاء،
((( راجع �سورة المائدة ،الآية ،50 :و�سورة �آل عمران ،الآية ،154 :و�سورة الفتح ،الآية ،26 :و�سورة الأحزاب ،الآية.33 :

والمحافظ ��ة عل ��ى وحدة القبيل ��ة .وكان مجل�س القيادة يعق ��د اجتماعاته في دار
تخ�ص القبيلة ك�إعالن
الن ��دوة� ،أو المنتدى ،حيث ُتناق�ش الأمور والم�سائل الت ��ي ّ
الحرب� ،أو �إقرار ال�سلم.
خال�ص ��ة ال ��كالم :لم يك ��ن يخ�ضع عرب الحجاز قبل ظه ��ور الإ�سالم ل�سلطة
�سيا�سي ،ولهذا ال�سبب كانت حياتهم تختلف
حكومة ،ولم يكن لهم ُن ُظم وال ت�شكيل
ّ
اختالف ًا كل ّي ًا ع ّما كانت عليه حياة المجتمعات في بالد فار�س وبالد الروم ،حيث
الحكوم ��ة المركزية الت ��ي تتو ّلى �ش�ؤون النا� ��س في ك ّل �أرجاء الب�ل�اد ،ولهذا كان
العرب ي�شعرون بال�ضعف مقابل الفر�س والروم.
العربي كان قائماً على:
المجتمع
ّ
القبلي الأعمى؛ ينت�صرون للقبيلة �سواء �أ�صابت �أم �أخط�أت(((.
التع�صب
ُّ 1-1
ّ
2-2الث�أر من القبيلة ك ّلها ح ّتى ولو كان المُخطئ فيها �أحد �أفرادها.
3-3التفاخ ��ر بالأن�س ��اب((( وال �س ّيم ��ا بي ��ن العدنان ّيي ��ن (ع ��رب ال�شم ��ال)،
والقحطان ّيين (عرب الجنوب).
العربي يحمل م�شاعر ودّية للنا�س
4-4الح ��روب والنهب والقتل؛ حيث لم يك ��ن
ّ
خارج �إطار قبيلته� ،سوى تحريمهم للقتال في الأ�شهر الحُ رم (ذي القعدة،
تم�سك به العرب من م ّلة
وذي ّ
الحج ��ة ،ومح ّرم ،ورجب) وكان ذلك م ّم ��ا ّ
�إبراهيم و�إ�سماعيل.L
الجاهلي البعيد عن المنط ��ق�} :إِ ْذ جَ ع ََل ا َّل ِذينَ
((( رف� ��ض الإ�س�ل�ام الع�صبيّة الجاهل ّي ��ة العمياء ،واعتبرها نوع ًا من التوج ��ه
ّ
َك َف� �رُوا في ُق ُلو ِب ِهمُ ا ْلحَ ِم َّي َة حَ ِم َّي َة ا ْلجَ اهل َّية َف�أَ َنز َل ُ
َ
َ
اهلل �سَ ِكي َن َت ُه عَ َلى رَ�سُ و ِل ِه وَعَ َلى ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِنينَ َو�أ ْل َزمَ هُمْ َك ِل َم َة ال َّت ْقوَى َو َكا ُنوا �أحَ َّق
ِِ ِ
ِ
ِب َه ��ا َو�أَهْ َلهَا َو َكانَ ُ
تع�صب �أو تع ُّ�صب له فقد خلع ربقة
اهلل ِب ُك ِّل َ�ش � ْ�يءٍ عَ ِليمًا{(�سورة الفتح .)26 :وقال ر�سول اهلل« :Pمن ّ
الإ�سالم من عنقه» ،ثواب الأعمال لل�صدوق� ،ص.263
((( ولهذا ال�سبب كانت هناك قيمة و�أهميّة لعلم الأن�ساب عند العرب
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13

وم ��ن �أبرز المفا�سد ومظاهر الجهل عند عرب الجاهل ّية نظرتهم �إلى المر�أة،
الت ��ي حُ ِرمت من قيمته ��ا الإن�سان ّية ومن حقوقها االجتماع ّي ��ة ،ومن الإرث .وكان
الرج ��ل �إذا م ��ات ول ��ه زوج ��ة تزوّجها ابنه م ��ن بعده �إن ل ��م تكن �أ ّم ��ه ،لأ ّنها من
المواريث ،ف�ض ًال عن و�أدهم للبنات وهُ نَّ �أحياء لكونهنّ عار ًا على القبيلة ،ولعدم
قدرة المر�أة على القتال والدفاع عن نف�سها في الحروب ،وخوف ًا من ال�سبي.
الحالة الدين ّية في الجزيرة العرب ّية
درو�س من �سرية الر�سول الأكرم P

دين واحد �إبّان ظهور الإ�سالم،
ل ��م يكن �سكان الجزيرة العرب ّية جميعهم على ٍ
فكان ��ت الديانة الغالبة �آنذاك هي عب ��ادة الأ�صنام ،كما كان هناك �أتباع ديانات
�أخ ��رى كالم�سيح ّي ��ة واليهوديّة والحنيف ّية والمانو ّي ��ة وال�صابئة ،يقطنون في بقاع
�ش ّتى من الجزيرة.
ولم ي َْ�س َلم �أيّ من تلك الأديان من الت�شوي�ش والتحريف ال ّلذين طر�آ عليها عبر
الزمن ،فانطوت على كثير من المغالطات والت�ضليل فنفرت النفو�س منها.
وفيما يلي �شر ٌح موج ٌز عن الأديان المعروفة والم َّتبعة �آنذاك:
الموحدون:
ّ
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الموح ��دون �أو الحنفاء((( ،هم الذين كانوا يرف�ضون عبادة الأ�صنام ،و ُي�ؤمنون
ّ
بوحداني ��ة اهلل تعال ��ى ،و�أحيان ًا بالبع ��ث والح�ساب ويوم القيام ��ة ،وكان ق�س ٌم من
هذه الجماعة من �أتباع الديانة الم�سيح ّية ،ومنهم :ورقة بن نوفل ،وعبيد اهلل بن
جح�ش ،و ُق ّ�س بن �ساعدة الأياديّ  ،وزهير بن �أبي �سلمى...
ونزوع ه� ��ؤالء الأ�شخا� ��ص �إلى التوحيد يرج ��ع �إلى �سالمة فطرته ��م ،والفراغ
الدين � ّ�ي في ذلك المجتم ��ع ،وفقدان الديانتين الم�سيح ّي ��ة واليهوديّة لأ�صالتهما،
النبي �إبراهيم.Q
((( حنيف وجمعها �أحناف ،تطلق هذه الكلمة على من ي َّتبع دين ّ

وعدم قدرتهما على ّ
بث ال�سكينة في النفو�س ،ولذلك كان الموحِّ دون يبحثون عن
الديانة الح ّقة ،ويقطعون الم�ساف ��ات للقاء علماء من الن�صارى واليهود ،للتح ُّقق
منهم حول العالمات الواردة ف ��ي الكتب ال�سماويّة عن بعثة ر�سول الإ�سالم.P
وغالب ًا ما كانوا ي َِ�صلون �إلى نتيجة مفيدة.
سيحية:
الم� ّ

((( كانت ال�شام �آنذاك تحت �سيطرة الدولة الرومانية ال�شرقية.
ال�سيا�سي ،ج�/1 :ص.64
((( ح�سن� ،إبراهيم ح�سن ،تاريخ الإ�سالم
ّ
((( يروي بع�ض المف�سّ رين �أنّ الآيات  4ـ  9من �سورة البروج نزلت في قتل الن�صارى� ،أو �أنّ هذه الواقعة ممّا تنطبق عليه هذه
ال ْخدُو ِد ،ال َّنا ِر َذ ِات ا ْل َو ُقو ِد� ،إِ ْذ
الآيات (الميزان في تف�سير القر�آن :ج�/20ص 251ـ  )257حيث قال تعالىُ } :ق ِت َل �أَ ْ�صحَ ابُ ْ ُ أ
هلل ا ْلع َِز ِيز ا ْلحَ ِميد ،ا َّل ِذي َل ُه ُم ْل ُك
هُ ��مْ عَ َل ْيهَا ُق ُع ��ود ،وَهُ مْ عَ َلى مَ ا َي ْف َع ُلونَ ِبا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِنينَ ُ�شهُودٌ ،وَمَ ا َن َقمُوا ِم ْن ُه ��مْ ِ�إ اَّل �أَن ُي ْ�ؤ ِم ُنوا ِبا ِ
ْ�ض و ُ
َاهلل عَ َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َ�ش ِهيدٌ{�سورة البروج الآيات.9-3
َات و ْ أ
َّ
َالَر ِ
ال�سمَاو ِ
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انت�ش ��رت الم�سيح ّية في بع�ض �أجزاء جزي ��رة العرب ،ففي الجنوب عن طريق
الحب�ش ��ة ،وف ��ي ال�شمال عن طري ��ق �سورية((( ،و�شب ��ه جزيرة �سين ��اء � ،اّإل �أ ّنها لم
تجت ��ذب �إليها �أن�صار ًا ُك ُثر ،وكان من ه�ؤالء الن�صارى :قي�س بن �ساعدة ،وحنظلة
الطائي ،و�أُم ّية بن �أبي ال�صلت.
وتغلغل ��ت الم�سيح ّي ��ة ف ��ي اليمن منذ الق ��رن الراب ��ع المي�ل�اديّ  .وعند ظهور
الإ�س�ل�ام كانت بع�ض �أحياء العرب في اليمن على دين الن�صران ّية .و�أهمّ مواطن
الن�صران ّي ��ة في جزيرة العرب كان نجران ،وهي مدين ��ة خ�صبة عامرة بال�سكان
والتجارة(((.
وبقيت الن�صرانيّة رائجة في اليمن �إلى �أن حَ َكمَ ذو نوّا�س �أر�ض اليمن ،فوقع
بالن�صارى وقتلهم � ً
إرغاما لهم على ترك دينهم ،وعندما ر�أى ثباتهم �أحرقهم
في �أخدود نا ٍر حفره لهم .وقد ا�ستنجد الن�صارى بالحب�شة ف�أنجدوهم ،وغزوا
بالد العرب �سنة 525م ،وهزموا ذا نوّا�س ،وعاد الم�سيحيّون �إلى الحُ كم من
جديد(((.
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الحيرة ق ��رب الكوفة ،بوا�سطة �أ�سرى الحرب
وكذل ��ك انت�شرت الم�سيح ّية في ِ
الرومان ّيي ��ن ...و�أهمّ دليل ي�شهد على وجود هذا الدين في زمن نزول القر�آن في
جزيرة العرب ،هو مباهلة ر�سول اهلل Pق�ساو�سة وفد نجران(((.
اليهود ّية
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انت�ش ��رت اليهوديّة ف ��ي جزيرة العرب قبل ظهور الإ�س�ل�ام ال �س ّيما في اليمن،
وخيب ��ر ويثرب ،حيث بنو قريظة وبن ��و الن�ضير وبنو قينق ��اع .وكان لليهود وزنهم
ال�سيا�سي والع�سكريّ واالقت�صاديّ  ،وا�ستطاعوا �أن ي�ستهلكوا من الدولة الإ�سالم ّية
ّ
فيما يُقارب �سبع �سنوات من الحروب والغزوات ،ح ّتى ا�ستطاع الإ�سالم �أن يق�ضي
عليه ��م �سيا�س ّي ًا وع�سكر ّي ًا .وقد كان اليهود ه ��م المحرِّ�ضون الفعل ّيون للم�شركين
على ح ��رب ر�سول اهلل ،Pوهم المت�آمرون الأكثر خبث� � ًا ودها ًء مع الفر�س على
الدولة الإ�سالم ّية وعقيدتها.
لق ��د كان اليهود يعتب ��رون �أنف�سهم �شع ��بَ اهلل المختار ،و�أ ّنه ��م القادة الذين
ّ
ر�شحه ��م اهلل تعال ��ى لقيادة الب�شر ّي ��ة ،ولذلك كانوا َي َرون بعث ��ة الر�سول Pمن
الع ��رب  -ال من بن ��ي �إ�سرائيل  -انتزاع ًا للقيادة من �أيديه ��م وت�سليمها لغيرهم،
ولذلك كانت عداوتهم عنيفة ،وكان حقدهم �شديد ًا.
ن�ش ��ر اليهود في جزيرة العرب تعالي ��م التوراة (المُح َّرفة) وما جاء فيها ح ّتى
ته� �وّد كثي ٌر من قبائ ��ل اليمن .ومن �أ�شهر المتهوِّدين ذو نوّا� ��س ـ ملك اليمن ـ وقد
ا�ش ُته ��ر بتح ُّم�سه لليهوديّة وا�ضطه ��اده لن�صارى نجران ،و�إعالن ��ه اليهوديّة دين ًا
ر�سم ّي ًا(((.
((( الطباطبائي ،محمّد ح�سين ،الميزان في تف�سير القر�آن� :إنت�شارات �إ�سماعيليان ،قم ،ط1393 ،3هـ ج� ،3ص.228
((( راجع �أمين� ،أحمد ،فجر الإ�سالم ،مكتبة النه�ضة العرب ّيّة ،القاهرة ،ط1964 ،9م �ص  23ـ  24ـ .27

الوثنية:
ّ
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كانت الوثن ّية منت�شرة في جميع �أنحاء الجزيرة العرب ّية ،فكادت ُتعتبر الديانة
الأكثر �أتباع ًا وانت�شار ًا فيها ،وهنا ال ب ّد من ذكر النقاط التالية:
 1ـ ن�ش� ��أة الوثن ّي ��ة :يُنق ��ل � ّأن �أوّل من �أدخل عبادة الأ�صن ��ام �إلى م ّكة عمرو بن
حي ُ
الخزاعي ،الذي �أُ�صيب بمر�ض الح ّكة في جلدهَ ،فو ُِ�ص َف له االغت�سال
ُل ّ
بم � ٍ�اء حارّة في بالد حوران ،فذه ��ب واغت�سل بها ف�شفاه اهلل ،ووجد النا�س
هن ��اك يعبدون الأ�صنام ،فحم ��ل معه �صنم ًا فن�صبه ف ��ي الكعبة ال�شريفة،
وقيل غير ذلك(((.
 2ـ �أ�صنام العرب :من �أ�صنامهم مناة ،ال ّالت ،ال ُع ّزى ،هُ بل (وهو الذي جاء به
حي)� ،إ�ساف ونائلة ،ودّ ،يغوث ،يعوقَ ،ن�سر...
عمرو بن ُل ّ
العلي الأعلى ،و�أ ّنه
 3ـ �إيمان الوثنيّين باهلل تعالى :كان الوثن ّيون ي�ؤمنون باهلل ِّ
ه ��و الخالق البارئ الم�صوّر ،وقد حك ��ى القر�آن الكريم �إيمانهم هذا بقوله
ال ْر َ�ض لَيَ ُقولُ َّن اهللُ{(((.
ال�س َما َو ِات َو َْ أ
تعالىَ } :ولَئِن َ�س َ�أ ْلتَ ُهم َّم ْن خَ َلقَ َّ
وه ��م ال يعبدون هذه الأ�صنام � اّإل لتكون و�سيلتهم �إلى اهلل ،كما قال تعالى على
ل�سانهم } َما نَ ْعبُ ُد ُه ْم �إِ اَّل ِليُ َق ِّربُونَا �إِلَى ا ِهلل ُز ْل َفى{((( ،وبذلك وقعوا في مفارقات غريبة
ال يقبلها عقل ،وال يُق ُّر بها منطق.
ال�صابئة:

ظهرت هذه الديانة في عهد حكم طهمورث ،وم� ّؤ�س�س هذه الديانة هو يوذا�سف.
((( وم ��ن ذل ��ك �أنّ �أ�ص ��ل عبادة الأ�صنام حدثت عندما َك ُث ��ر �أبناء �إ�سماعيل Qوا�ضطرّوا �إل ��ى �أن يخرجوا من مكة طلب ًا
للعي�ش ،فكانوا يحملون عند خروجهم �شيئ ًا من تراب الحرم الذي يحمل ذكرى الكعبة� ،أثر �أبيهم �إ�سماعيل ،ثمّ حملوا هذا
التراب للحفاظ عليه ،وتطوّرت الذكرى �إلى تقدي�س ،فعبادة.
((( �سورة لقمان ،الآية.25 :
((( �سورة الزمر ،الآية.3 :
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نا�س يوحّ دون اهلل وي ِّ
ُنزهونه ع ��ن القبائح وي�صفونه بال�سلب ال
وقي ��ل عنه ��م ب�أ ّنهم �أُ ٌ
بالإيجاب ،كقولهم :ال يُح ّد وال يُرى وال يَظلم وال يجور ،وين�سبون التدبير �إلى الفلك
و�أجرام ��ه ،ويقولون بحياتها ونطقها و�سمعها وب�صرها ،وكانت لهم هياكل و�أ�صنام
ب�أ�سم ��اء ال�شم�س معلوم ��ة الأ�شكال؛ مثل هيكل ّ
بعلبك ل�صن ��م ال�شم�س ،وهياكل في
ح ّران من�سوبة �إلى القمر .وقد �آلت هذه الديانة في ع�صرنا �إلى االنقرا�ض(((.
هذا بالإ�ضافة �إلى الديانة المانويّة والزرد�شتية التي ُتقدِّ �س النار (المجو�س ّية)
والمزدكي ��ة .وقال ٌ
بع�ض :ب� ّأن هذه الديانات لم تكن منت�شرة في الجزيرة العرب ّية
با�ستثناء المانويّة.
كما وكان ق�سم من �أهالي الجزيرة العرب ّية يعبدون الجنّ والمالئكة.
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الخوارزمي� ،أبو الريحان محمّد بن �أحمد ،الآثار الباقية ،مطبعة المثنى ،بغداد� ،ص .205
البيروني
(((
ّ
ّ
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�شبه الجزيرة
العرب ّية طبيع ّي ًا
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� ّإن التع� � ُّرف �إل ��ى تاري ��خ وجغراف ّي ��ة المنطق ��ة التي ُو ِل ��د فيها خات ��م الأنبياء
والمر�سلين ،Pون�ش�أ وعا�ش في �أرجائها ح ّتى بعثه اهلل بر�سالته؛ يُ�ساعدنا على
النبي Pور�سالته المباركة ،في النقلة الح�ضارية
الوقوف على الدور الذي لعبه ّ
الكب ��رى لإن�سان هذا الموطن ،ال ��ذي كانت همومه و�آمال ��ه ُت� ِّؤطرها هموم و�آمال
القبيلة ،حيث لم يعرف الدولة وقوانينها ،ولم يحمل مظاهر الح�ضارة ،ح ّتى �إذا
ظه ��ر الر�سول ،Pو� ّأ�س�س الدولة الإ�سالم ّية في المدينة المنوّرة ،حدث التحوُّل
التاريخي في حياة �إن�سان الجزيرة وجوارها.
� ّإن درا�س ��ة الظواه ��ر والح ��االت التي كان ��ت تكتن ��ف المجتمع الجاهل � ّ�ي قبل
الإ�سالمُ ،ت�سهم في التع ُّرف.
�أ ّو ًال � :إلى ِقيَم هذا المجتمع و�أحواله.
ثاني� �اًُ :ت�ساعدن ��ا �أي�ض ًا في التع ُّرف �إلى الدور ال ��ذي لعبته الر�سالة في تحرير
عالم �أرحب هو عالم العدل وكرامة الإن�سان
هذا الإن�سان ،ونقله بنورها �إلى ٍ
والم�ساواة التي لم يكن ينعم بها الإن�سان من قبل.
الجاهلي قبل الإ�س�ل�ام عبارة عن
كان ��ت الحال ��ة ال�سيا�س ّية للمجتمع العرب � ّ�ي
ّ
الحُ ك ��م ال َق َبل � ّ�ي ،فالقبيلة ه ��ي الوح ��دة ال�سيا�س ّية ،و�أف ��راد القبيل ��ة ينتمون �إلى
�أ�ص � ٍ�ل واحد م�شترك ،تجمعهم وحدة الجماعة وتربطه ��م رابطة الدم والع�صب ّية
للع�شي ��رة ،وهذا ما �أدّى �إلى وجود االنحالل والتف ّكك في ذلك المجتمع ،ولم يكن
ال�سيا�سي هو
�سيا�سي ،والحاكم
هن ��اك وجود ل�سلطة حكوم ّية وال ُن ُظ ��م وال ت�شكيل
ّ
ّ
القبلي الأعمى .وهذا ما رف�ضه الإ�سالم بدعوته.
التع�صب
ُّ
ّ
تع� �دّدت الأدي ��ان التي كانت منت�شرة قبل ظهور الإ�سالم ف ��ي الجزيرة العرب ّية
والمناطق المحيطة بها ،فبالإ�ضافة �إل ��ى الموحِّ دين والم�سيح ّية واليهوديّة كانت
هناك المجو�س ّية ،وكانت الوثن ّية �أكثر انت�شار ًا في �أنحاء الجزيرة العرب ّية.

م���ط���ال���ع���ة

الجاهلي
النبي Pاألخالقّية في العهد
منزلة ّ
ّ

((( �سورة القلم ،الآية.4 :

اجلزيرة العرب ّية قبل الإ�سالم

� ّإن ال�صيغة القر�آن ّية ،لموا�صفات ال�شخ�ص ّية الم�ؤمنة بنماذجها المختلفة ،قد
العملي في �شخ�ص ّية ر�سول اهلل.P
�أخذت طريقها للتج�سيد
ّ
ف�شخ�ص ّية ر��س��ول اهلل Pق��د م ّثلت ق ّمة الت�سل�سل ،بالن�سبة لدرجات
ال�شخ�ص ّية الإ�سالم ّية ،التي توجد عادة في دنيا الإ�سالم ،فكان Pعظيم ًا
في فكره ووعيه ،ق ّمة في عبادته وتع ّلقه بربّه الأعلى ،رائد ًا في �أ�ساليب تعامله
مع �أ�سرته والنا�س جميع ًا ،مثال ّي ًا في ح�سم الموقف ،وال�صدق في المواطن،
المحن ،فما من ف�ضيلة � اّإل ور�سول اهلل� Pساب ٌق �إليها ،وما من
ومواجهة ِ
مك ُرمة � اّإل وهو متق ّلد لها.
ومهم ��ا قيل من ثناء �أخالق ّيات ��ه ال�سامية قديم ًا وحديث ًا ،ف� ��إن ثناء اهلل تعالى
علي ��ه ف ��ي كتابه العزيز ،يظ� � ّل � ّ
أدق تعبير و�أ�ص ��دق و�صف لموا�صف ��ات �شخ�ص ّيته
العظيمة دون �سواه.
فقول اهلل تعالىَ } :و�إِنَّ َك لَ َعلى خُ ُلقٍ َعظِ ٍيم{((( عجز ك ّل قلم وك ّل ت�صوّر وبيان عن
تحدي ��د عظمته ،فهو �شهادة م ��ن اهلل �سبحانه وتعالى على عظمة �أخالق الر�سول
 ،Pو�سم ��و �سجاياه ،وعل ّو �ش�أنه ،في م�ضم ��ار التعامل مع ربّه ونف�سه ومجتمعه،
إن�ساني.
بنا ًء على � ّأن الأخالق مفهوم �شامل لجميع مظاهر ال�سلوك ال ّ
وقبل �أن يتحدّث القر�آن عن عظمة �أخالقه ،فقد نطق الك ّفار والم�شركون بهذه
والنبي Pلم يُبعث بع ��د ،فا ّت�صاف النب � ّ�يُ P
الحقيق ��ة،
بالخ ُلق العظيم ،لم
ّ
يك ��ن ولي ��د الفترة التي بُعث فيها� ،أو من �إفرازات تل ��ك المرحلة ّ
تم�شي ًا مع �أهم ّية
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ال ��دور الملق ��ى على عاتق ��ه ،ال ،بل التاري ��خ يذك ��ر � ّأن النب � ّ�ي Pكان ذا منزلة
الجاهلي ،وكان مح ّل �إعجاب وتقدير قومه ومجتمعه،
�أخالق ّي ��ة عظيمة في العهد
ّ
بل وم�ض ��رب المثل في ذلك .وقد �شهد الك ّف ��ار �أنف�سهم لر�سول اهلل Pب�صدق
اللهجة والأمانة والعفاف ونزاهة الذات.
فق ��د روي � ّأن الأحن�س بن �شريق لق ��ي �أبا جهل يوم بدر فقال له :يا �أبا الحكم،
لي�س هنا غيري وغيرك ي�سمع كالمناُ ،تخبرني عن مح ّمد �صادق �أم كاذب؟ فقال
�أبو جهل :واهلل � ّإن مح ّمد ًا ل�صادق وما كذب ّ
قط.
وق ��ال الن�ضر بن الحارث لقري�ش :قد كان مح ّم ��د فيكم غالم ًا حدث ًا �أر�ضاكم
فيك ��م ،و�أ�صدقك ��م حديث ًا ،و�أعظمكم �أمانة ،ح ّت ��ى �إذا ر�أيتم في �صدغيه َّ
ال�شيب،
وجاءكم بما جاءكم به قلتم �ساحر؟! ال واهلل ما هو ب�ساحر.
ول ّم ��ا بعث ر�سول اهلل� Pإلى قي�صر يدعوه �إل ��ى الإ�سالم� ،أح�ضر قي�صر �أبا
النبي ،Pوم ّم ��ا �س�أله ،قال :فهل
�سفي ��ان و�س�أل ��ه بع�ض الأ�سئلة م�ستف�س ��ر ًا عن ّ
كنت ��م ت ّتهمونه بالكذب قبل �أن يقول ما قال؟ فقلت والكالم لأبي �سفيان :ال ،قال:
فه ��ل يغدر؟ قلت :ال ،قال :كيف عقله ور�أيه؟ قلت :لم نعب له عق ًال وال ر�أي ًا ّ
قط..
وروى الطب ��ريّ  :كانت قري�ش ُت�سمِّ ي ر�س ��ول اهلل Pقبل �أن ينزل عليه الوحي
(الأمين).
النبي Pفي
ورُوي ع ��ن �أبي طالب (ر�ضوان اهلل عليه) في حديث عن �سيرة ّ
الجاهل ّي ��ة ق ��ال :لقد كنت �أ�سمع من ��ه �إذا ذهب من الليل كالم� � ًا يُعجبُني ،وك ّنا ال
ُن�س ّم ��ي على َّ
الطعام َّ
وال�شراب ح ّتى �سمع ُته يقول :ب�س ��م اهلل الأحد ،ثمّ ي�أكل ف�إذا
فتعجبت منه ،وكنت ربّما �أتيت غفلة ف�أرى
فرغ من طعامه قال :الحمد هلل كثير ًاّ ،
م ��ن ل ��دن ر�أ�سه نور ًا ممدود ًا ق ��د بلغ ال�سماء ،ثمّ لم �أ َر من ��ه كذبة ّ
قط وال جاهل ّية
ّ
قط ،وال ر�أيته ي�ضحك في غير مو�ضع ال�ضحك ،وال وقف مع �صبيان في لعب ،وال
أحب �إليه والتوا�ضع».
التفت �إليهم ،وكانت الوحدة � ّ

الدرس الثاني

السيرة
ومصادرها األصيلة
ال�سرية وم�صادرها الأ�صيلة

أهداف الدرس
�1-1أن يتعرّف الطالب �إلى الهدف من ال�سيرة ومعناها.
�2-2أن ّ
يطل ��ع عل ��ى الت�شويه والتحريف ال ��ذي تعرّ�ضت له
ال�سيرة النبويّة.
�3-3أن يُعدّد �أه ّم م�صادر ال�سيرة النبويّة.
�4-4أن ي�ستذكر ال�ضوابط والقواعد ال�صحيحة لل�سيرة.
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معنى ِّ
السيرة النبويّة والهدف من دراستها
ال�سرية وم�صادرها الأ�صيلة

وال�سير يعني الم�ش ��ي والحركة ،بينما
كلم ��ة ِّ
ال�سيرَّ ،
ال�سيرة م�شت ّقة من كلم ��ة َّ
ال�سيرة تعني طريقة الم�شي والحركة وال�سلوك.
ِّ
وبعب ��ارة �أُخ ��رى :ال�سيرة عبارة عن الأ�سلوب والنمط ال ��ذي ي ّتبعه الإن�سان في
حياته وفي �أعماله اليومية.
وعندما نبحث في ال�سيرة النبويّة ،ف�إ ّننا ُنريد التع ُّرف �إلى الأ�سلوب والنمط
النبي مح ّمد بن عبد اهلل Pفي �أعماله اليوم ّية ،للو�صول �إلى
الذي كان ي ّتبعه ّ
�أهدافه النبيلة ،مث ًال :كيف كان �سلوكه؟ كيف كانت �أخالقه وعالقاته ب�أ�صحا ِبه
وزوجاته ومجتمعه؟ كيف كان يُب ّلغ ر�سالته؟ ما هي الأح��داث التي واجهها في
طريق الدعوة �إلى اهلل؟ وكيف كان يتعامل معها؟ كيف كان يقود مجتمعه �إدار ّي ًا
و�سيا�س ّي ًا واقت�صاد ّي ًا وتربو ّي ًا وتعليم ّي ًا؟ وغير ذلك.
النبي  Pوما يرتبط بحياته ومواقفه
� ّإن الك�شف عن جوانب �شخ�ص ّية ّ
و�سلوكه و�أو�ضاعه وطريقة تعامله مع الأح��داث والتح ّديات والم�ستج ّدات
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وغير ذلك ،هو ما يُراد بحثه عادة في ال�سيرة النبويّة(((.
وتتج ّلى هذه ال�سيرة في مجموع �أقوال المع�صومين Rو�أفعالهم ومواقفهم
تجاه الأحداث والظواهر المختلف ��ة ،التي عا�صروها وعا�شوها منذ بعثة الر�سول
 Pح ّتى انتهاء الغيبة ال�صغرى للإمام الثاني ع�شر المهديّ المنتظر|.
وق ��د اهت ��مّ القر�آن الكريم ببي ��ان �سيرة الأنبي ��اء  Rوال�صلحاء ،ودعا �إلى
االقت ��داء ب�سيرته ��م ،واالعتبار ب�سيرة الغابري ��ن واال ّتعاظ بها ،كما دع ��ا و�أ ّكد على
االهتم ��ام ب�سيرة خاتم الأنبياء و�سيّده ��م محمّد بن عبد اهللّ ،P
وحث الم�سلمين
عل ��ى االقت ��داء بر�سوله الكري ��م في قوله تعالى} :لَ َق���دْ َكا َن لَ ُك ْم فِي َر ُ�س���ولِ ا ِهلل �أُ ْ�س َو ٌة
َح َ�سنَ ٌة{(((.
ث ��مّ �أم ��ر الم�سلمين جميع ًا بااللتزام بما ي�صدر ع ��ن ر�سوله الذي ال ينطق عن
الهوى بقوله تعالىَ } :و َما �آتَا ُك ُم ال َّر ُ�س ُ
ول َف ُخ ُذو ُه َو َما نَ َها ُك ْم َع ْن ُه َفانتَ ُهوا{(((.
للنبي Pقد تع ّر�ض ��ت للكثير من الجعل
وم ��ن المعل ��وم � ّأن ال�سيرة العظيم ��ة ّ
ومند�سي ��ن وغيرهم ..حيث
واالفت ��راء والت�شوي ��ه على �أيدي الكثيري ��ن من ح ّكام
ّ
كان ��ت لدى ه�ؤالء ّ
النبي Pو�سيرته.
خطة خبيثة ت�ستهدف النيل م ��ن �شخ�ص ّية ّ
وقد ُن ِّف ��ذت هذه ّ
د�س ن�صو�ص م ُْخ َتلقة ومزيَّفة في كتب ال�سيرة
الخطة عن طريق ِّ
والتاريخ ُت�سيء �إلى ر�سول اهلل Pوتن�سب �إليه ما ال يليق به.
مصادر السيرة النبويّة
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�إذا عرفن ��ا �أهم ّية درا�سة ال�سيرة وم ��ا لحق بها من ت�شوي�ش وتحريف ،كان من
((( تف� �رّدت مدر�س ��ة �أهل البي ��ت R
ّ
بالحث على تدوين ال�س ّن ��ة ال�شريفة واالهتمام بحفظها ون�شره ��ا ،بالرغم من خطر
ال�سلط ��ة الحاكم ��ة وال�ضغط الذي كان ��ت تمار�سه على ال�صحابة والتابعين تحت �شعار :يكفيك ��م كتاب اهلل تعالى ،ومن كان
عنده �شيء غير القر�آن فليمحُ ه!
((( �سورة الأحزاب ،الآية.21 :
((( �سورة الح�شر ،الآية.7 :

ال�ض ��روريّ ج ّد ًا �أن ُنك� �وِّن �صور ًة وا�ضح ًة ونق ّية عن حي ��اة و�سيرة ر�سول اهللP

و�أن نعتم ��د على م�ص ��ادر �صحيحة ،ومعايير و�ضوابط تكون ق ��ادر ًة على �إعطائنا
النبي ،Pوتكون قادرة
ال�ص ��ورة الحقيق ّية الأكثر نقاء ًا و�صفاء ًا عن �شخ�ص ّي ��ة ّ
�أي�ض� � ًا على تمييز الجانب المُ�صط َنع والمُزيَّف عن ال�صحيح و�إبعاده عن محيطنا
والعملي ب�صور ٍة كاملة ،طبق �ضوابط ومعايير حقيق ّية.
الفكريّ
ّ
هن ��اك عدّة م�ص ��ادر يُمكننا باالعتم ��اد عليها �أن ن�ستخل� ��ص معالم �شخ�ص ّية
النبي ،Pوتفا�صيل حياته و�سيرته وهي:
ّ
1-القر�آن الكريم:

ال�سرية وم�صادرها الأ�صيلة

النبي Pو�صفاته
لقد قدّم القر�آن الكريم �صور ًة وا�ضحة ورائعة عن �شخ�ص ّية ّ
وخ�صائ�ص ��ه ومواقف ��ه في كثير من ال�س ��ور والآيات .وي�ستطيع ق � ُ
�ارئ القر�آن من
خ�ل�ال التدبُّر التا ّم في الآيات التي نزلت في �ش� �� ِأن ر�سول اهلل� ،أنْ يُحيط بالكثير
من جوانب �شخ�ص ّيته وحياته ،مُنذ �أن بعثه اهلل و�إلى �أن فارق هذه الدنيا.
النبي (ومنزلته وعظمته) ،Pفي ٍّ
كل
فقد �أ�شار القر�آن مث ًال �إلى مكانة ّ
من �سور الحجرات والنور والأحزاب وغيرها ،و�أ�شار �إلى �أ�سمائه و�ألقابهP
ّ
في �سور
ال�صف و�آل عمران والمائدة ،و�إلى �صفاته وخ�صائ�صه ،Pكالع�صمة
والطهارة والر�أفة والرحمة والعطف وال�شجاعة ،في ٍّ
كل من �سور �آل عمران
والتوبة والأحزاب والأنبياء وغيرها ،و�أ�شار القر�آن �إلى �أخالقه و�صبره وثباته
 Pفي مواقع التحدّي ،و�إلى طريقة تبليغه للر�سالة ،و�إلى مواقفه من عدم
ا�ستجابة قومه لدعوته وغير ذلك م ّما يرتبط بحياته و�سيرته ،في كثير من
الآيات وال�سور.
أ�صح الطرق
النبي يُعتبر من �أوثق و� ّ
فالرجوع �إلى نف�س القر�آن ال�ستخراج �سيرة ّ
والم�صادر لدرا�سة ال�سيرة النبويّة ال�صحيحة.
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الت ��ي عر�ضت �سيرة وحياة ر�س ��ول اهلل ،ف� ّإن هذه الن�صو�ص ُتعتبر في الأهم ّية
بعد القر�آن الكريم؛ ل ّأن �أهل البيت � Rأدرى بما فيه ،وهم الأئ ّمة المع�صومون
إلهي  ...وعندهم علم الكت ��اب وعلم ما كان ويكون ب�إذن
الذي ��ن يحمل ��ون العلم ال ّ
اهلل تعالى .ولي�س لأحد -كائن ًا من كان � -أن يُناق�ش فيما يُنقل بطريق �صحيح عن
عل � ّ�ي بن �أبي طال ��ب ،Qالذي الزم ر�سول اهلل Pفي جمي ��ع مراحل حياته،
وكان ي ّتبعه ات ّباع الف�صيل �أث َر �أمّه ،ويراه في الأوقات التي ال يراه فيها غي ُره.
وقد ورد عن �أئ ّمة �أهل البيت  Rمئات بل �آالف الن�صو�ص والروايات ،التي
تح ّدث ��ت عن حياة ر�س ��ول اهلل العامّة والأحداث الكبرى الت ��ي عا�شها في حياته،
والخا�صة.
وعن �سيرته الذات ّية
ّ
التاريخية المرو ّية بالتواتر عن الم�سلمين الأ ّولين
3الرواياتّ

فالن�صو� ��ص المرويّة ع ��ن الأثبات من ال�صحابة الذي ��ن ال يميل بهم هوى عن
ج ��ادّة الح � ّ�ق ،والتي تتحدّث ع ��ن �سيرة النب � ّ�يُ ،Pتعتبر من م�ص ��ادر ال�سيرة
�صحتها بالتواتر �أو ب�إحدى و�سائل الإثبات الأخرى.
والتاريخ �إذا ثبتت ّ
ضوابط السيرة الصحيحة

�أهمُّ ال�ضوابط والقواعد التي ينبغي اعتمادها في ت�صحيح ال�سيرة هي:
1درا�سة �أحوال و�أو�ضاع الناقلين للحديث:28

ف� �� َّإن �أوّل م ��ا ينبغي مالحظت ��ه في الحديث المنق ��ول ال�سندُ :وه ��و عبار ٌة عن
التاريخي ،فال ُب ّد
مجم ��وع �أ�سماء الأ�شخا�ص الذين نقلوا لنا الحدي ��ث �أو الحدث
ّ
م ��ن درا�سة �أحوال و�أو�ضاع ه�ؤالء الرواة لمعرف ��ة ميولهم وارتباطاتهم ال�سيا�س ّية
والم�صلح ّي ��ة ،ولمعرف ��ة مدى �صدقه ��م ود ّقتهم فيما �أخبرونا ب ��ه ،لتحديد مدى
امكان ّية الوثوق واالعتماد على نقلهم.

وطبيع � ٌّ�ي � ّأن من عُ رف عن ��ه �أ ّنه يكذب في خبره �أو ال يُد ِّق ��ق في نقله ،ال يُمكن
�صحة ما نقله من م�صادر وجهات �أخرى.
االعتماد عليه � ،اّإل بعد �أن نت�أكد من ّ
وكذل ��ك من عُ ��رف عنه �أن ��ه ين�س � ُ
�اق وراء �أهوائ ��ه ال�سيا�س ّي ��ة �أو المذهب ّية �أو
الم�صلح ّي ��ة ،ال يُمكن الأخذ بما ينقله لنا؛ لأ ّنه يكون بذلك قد �أخ ّل بدرجة الوثوق
واالطمئنان.
الن�ص مع �صفات وخ�صائ�ص ال�شخ�ص ّية النبو ّية ومم ّيزاتها:
2-ان�سجام م�ضمون ّ

ُ
3-عر�ض الن�صو�ص على القر�آن الكريم:

النبي� Pأو عن
هذه قاعد ٌة ال ُب َّد �أن نعتمدها في ك ّل الأحاديث المنقولة عن ّ
�أح ��د �أئ ّمة �أهل البيت � Rسواء �أكان ��ت تاريخ ّية �أم فقه ّية �أم �أخالق ّية �أم غير
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المثال ّي ��ة والر�سال ّي ��ة ،عندها يكون مقب ��و ًال ون� ُ
أخذ بم�ضمون ��ه �إذا توافرت فيه
�سائ ُر �شروط القبول الأخرى.
النبي Pهي
مث�ل ً�ا� :إذا ثبت لدين ��ا بالدليل
القطعي ال�صحيح؛ � ّأن �شخ�ص ّية ّ
ّ
في �أعلى درجات ُّ
الطهر والع�صمة والحكمة وال�شجاعة ،و�أ ّنه يتح ّلى بك ّل ال�صفات
النبيلة والفا�ضلة ،جامع ًا لك ّل القيم الإن�سان ّية ال�سامية ،فال ُب ّد من جعل ك ّل ذلك
ُ�سجل لنا قو ًال �أو فع ًال �أو تقرير ًا
معيار ًا وميزان ًا لأيّ ٍّ
ن�ص يُروى ب�ش�أنه� ،أو يُريد �أن ي ّ
�أو موقف ًا له.P
ً
من�سجما مع ه ��ذه الخ�صائ�ص والمميّزات الثابتة بالدليل
الن�ص
ف� ��إذا لم يكن ُّ
الن�ص ـ والعياذ باهلل ،الرذيلة
القطعي ال�صحيح ف�إ ّنه ال يُمكن قبوله ،كما لو ن�سب ُّ
ّ
�أو الفجور لر�سول اهلل� ،Pأو عبادة الأ�صنام� ،أو الت�ص ّرفات التي ُتعبّر عن جهله
�أو ع ��دم ا ِّتزانه ،ف�إ ّننا ال نتردّد في رف�ض مثل هذا الن�ص .كذلك ال نقبل �أن ُتن�سب
أحد من �أئ ّمة �أهل البيت  Rت�ص ُّرفات ال تليق بمقامهم الثابت.
�إلى � ٍ
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ذلك ،فما وافق كتاب اهلل ن�أخذ به وما خالفه نتركه.
النبي� Pأ ّنه قال« :تك ُثر لكم الأحاديث بعدي ،ف�إذا رُوي لكم ع ّني
فقد رُوي عن ّ
حديث فاعر�ضوه على كتاب اهلل ،فما وافق كتاب اهلل فاقب ُلوه وما َ
خالف فردُّوه»(((.
وعن الإمام ال�صادق� Qأ ّنه قال« :ما لم يُوافق من الحديث القر�آ َن فهو
ُزخر ٌُف»(((.
4عدم التناق�ض والتنافي بين الن�صو�ص:درو�س من �سرية الر�سول الأكرم P

الن�ص
ن�ص مجهول� ،أو تع ّر�ض ّ
ف� ّإن وجود التناق�ض فيما بينها يُ�شير �إلى وجود ّ
لت�ص ُّر ٍف ما �أزاله عن وجهته ال�صحيحة ،الأمر الذي ي�ستدعي مزيد ًا من االنتباه،
وبذل المزيد من الجهد لمعرفة ال�صحيح من المزيَّف منها.
الن�ص للواقع المح�سو�س:
5-عدم مخالفة ّ

الن�صّ � :أن �أقرب طريق من م ّكة �إلى المدينة يم ّر عبر الأندل�س.
كما لو ادّعى ّ
العقلية الثابتة:
البديهيات وال�ضرورات
6عدم مخالفةّ
ّ

ومن ذلك قولهمّ � :إن اهلل عادل وحكيم ،ولكنه يُجبر عباده على �أفعالهم ،ثمّ
يُعاقبه ��م عليها .وقولهم� :إ ّنه تعالى ال يحدّه مكان وال جهة ،ثمّ يقولون � ّإن له �ساق ًا
وقدم ًا و�أ�صابع وما �إلى ذلك.
القطعية:
العلمية الثابتة بالأد ّلة
 7عدم مخالفة الحقائقّ
ّ
30

كالن�ص الذي يقولّ � :إن الأر�ض تقوم على قرن ثور.
ّ

((( ال�شيخ الأميني ،الغدير ،ج� ،8ص.26
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج� ،1ص.69

القطعية:
التاريخية
8عدم التناق�ض مع الثوابتّ
ّ

ف� ��إذا كان من الثابت � ّأن الإ�سراء والمعراج ق ��د ح�صال قبل الهجرة ،وثبت �أن
عائ�شة انتقلت �إلى بيت ر�سول اهلل Pبعد الهجرة ،فال يُمكن ـ بعد هذا ـ ت�صديق
الن� ّ��ص ال ��ذي يُنقل عن عائ�شة نف�سها من �أ ّنها قالت :م ��ا فقدت ج�سد ر�سول اهلل
 Pفي تلك الليلة؛ يعني ليلة الإ�سراء والمعراج.
العقلية والفطر ّية ال�سليمة:
 9عدم مخالفة الأحكامّ
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وم ��ن ذلك حكم العقل بوجوب ع�صمة النب � ّ�ي Pوالإمام Qعن الخط�أ،
النبي Pوالإمام المع�صوم Qخط�أً مع ّين ًا،
ّ
فالن�ص الذي يُريد �أن ين�سب �إلى ّ
ال نتردّد في رف�ضه وال ّ
ن�شك في �أ ّنه من الأخبار الم�صطنعة.
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خال�صة

ال�سرية وم�صادرها الأ�صيلة

� ّإن �سيرة الر�س ��ول Pو�أهل بيته الطاهرين  Rهي طريقتهم ومنهجهم
النبي
في الحياة ،ويتج ّلى ذلك في مجم ��وع �أقوالهم و�أفعالهم ومواقفهم .و�سيرة ّ
مح ّم ��د Pهي الأ�سلوب والنمط الذي كان ي ّتبعه ف ��ي �أعماله اليومية من خالل
�سلوكه و�أخالقه وعالقاته بالآخرين.
الم�ص ��ادر الأ�سا� ��س التي يُمكن االعتم ��اد عليها للتع ُّرف �إل ��ى معالم �شخ�ص ّية
النبي Pو�سيرته هي:
ّ
 1ـ القر�آن الكريم.
 2ـ الن�صو� ��ص الواردة عن �أئمة �أه ��ل البيت  Rالتي عر�ضت �سيرة وحياة
ر�سول اهلل.P
 3ـ الروايات التاريخ ّية المرويّة بالتواتر عن الم�سلمين الأوّلين.
الن�ص ال�صحيح من الفا�سد:
هناك �ضوابط ينبغي اعتمادها في تمييز ّ
 1ـ درا�سة �أحوال و�أو�ضاع الناقلين للحديث.
النبي Pمع �صفاته وخ�صائ�صه.
 2ـ ان�سجام ّ
الن�ص الحاكي عن �سلوك ّ
التاريخي على القر�آن الكريم.
الن�ص
 3ـ عر�ض ّ
ّ
 4ـ  5ـ  6ـ 7ـ  8عدم التناق�ض بين الن�صو�ص ،وعدم مخالفتها للواقع وللبديه ّيات
وال�ضرورات العقل ّية وللحقائق العلم ّية والثوابت التاريخ ّية.
الن�ص ال�صادر عن المع�صوم للعقل والفطرة.
9ـ موافقة ّ
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القرآني ُ
للخُلق العظيم
التصوير
ّ
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ال ّ
�شك � ّأن �أ�صدق �شاهد على عظمة �أخالق ر�سول اهلل Pهو القر�آن الكريم،
وهو كلاّ ً م اهلل تعالى } َو َم ْن �أَ ْ�صد َُق مِ َن ا ِهلل قِي ًال{((( .فقد �أ�شاد القر�آن كثير ًا ب�أخالق
�صاحب الر�سالة ،Pوك ُثرت في ��ه الآيات التي تتحدث عن �شخ�ص ّيته الأخالق ّية
تي�سر من هذه الآيات:
وخ�صائ�صه و�صفاته الفا�ضلة ،ونحن �سن�ستعر�ض ما ّ
���ن ا ِهلل لِنتَ لَ ُه ْم َولَ ْو ُكنتَ َف ًّظا َغل َ
���ب َالن َف ُّ�ضو ْا مِ ْن َح ْول َِك
 1ـ } َف ِب َم���ا َر ْح َمةٍ ِّم َ
ِيظ ا ْل َق ْل ِ

َف ْاع ُف َع ْن ُه ْم َو ْا�ستَ ْغفِ ْر لَ ُه ْم َو� َشاوِ ْر ُه ْم فِي الأَ ْم ِر َف�إِ َذا َع َز ْمتَ َفتَ َو َّك ْل َع َلى ا ِهلل �إِ َّن اهللَ يُ ِح ُّب
ِين{(((.
ا ْل ُمتَ َو ِّكل َ

فالآي ��ة الكريم ��ة تحكي لن ��ا جانب العف ��و والرحمة والرفق واللي ��ن في �سلوك
النبي Pوتعامله مع الآخرين.
ّ
 2ـ }لَ َقدْ َجاء ُك ْم َر ُ�س ٌ
ِين
ي�ص َع َل ْي ُكم بِا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
���ول ِّم ْن �أَن ُف�سِ ��� ُك ْم َع ِزي ٌز َع َل ْيهِ َما َع ِنت ُّْم َح ِر ٌ
َر�ؤ ٌ
ُوف َّرحِ ٌيم{(((.
لق ��د و�صفت هذه الآية الر�سول الأعظ ��م Pب�أو�صاف تك�شف عن مدى ت�أ ُّثره
واهتمامه بالم�سلمي ��ن و�ش�ؤونهم وحر�صه عليهم ،و ُتعبِّر عن مدى �شفقته ورحمته
بهم ،وكيف �أ ّن ��ه Pحين يُ�صيب الواحد منهم بع�ض الم�ش ّقة والتعب ف�إن ظال ًال
من الأ�سى والحزن ُتخ ّيم عليه.P

((( �سورة الن�ساء ،الآية.122 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.195 :
((( �سورة التوبة ،الآية.128 :

 3ـ } َومِ ْن ُه ُم الَّذِ َين يُ�ؤْ ُذو َن ال َّنب َِّي َو ِي ُقولُو َن ُه َو �أُ ُذ ٌن ُق ْل �أُ ُذ ُن خَ ْي ٍر لَّ ُك ْم يُ�ؤْمِ ُن بِا ِهلل َويُ�ؤْمِ ُن
ِين َو َر ْح َم ٌة ل ِّ َّلذِ َين �آ َمنُو ْا مِ ن ُك ْم{(((.
ِل ْل ُم�ؤْمِ ن َ
 4ـ } َو�إِنَّ َك لَ َعلى خُ ُلقٍ َعظِ ٍيم{(((.
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فعن الإمام ال�صادق� Qأ ّنه قالّ �« :إن اهلل ع ّز وج ّل �أدَّب نب ّيه ف�أح�سن �أدبه،
فل ّما �أكمل له الأدب قالَ } :و ِ�إنَّ َك لَ َعلى خُ ُلقٍ َعظِ ٍيم{»(((.
ِين{(((.
 6ـ }خُ ذِ ا ْل َع ْف َو َو�أْ ُم ْر بِا ْل ُع ْر ِف َو َ�أ ْع ِر ْ�ض َع ِن ا ْل َجاهِ ل َ
فق ��د رُوي عن ��ه� Pأ ّنه ق ��ال�« :أدّبني ربي ت�أديب� � ًا ح�سن ًا �إذ قال} :خُ ���ذِ ا ْل َع ْف َو
ِين{ فل ّما قبل ��ت ذلك منه قالَ } :و�إِنَّ َك لَ َعلى خُ ُلقٍ
َو�أْ ُم��� ْر بِا ْل ُع ْر ِف َ َو�أ ْع ِر ْ�ض َع ِن ا ْل َجاهِ ل َ
َعظِ ٍيم{»(((.
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((( �سورة التوبة ،الآية.62 :
((( �سورة القلم ،الآية.6 :
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج� ،1ص.266
((( �سورة الأعراف ،الآية.199:
((( تف�سير القرطبي ،ج� ،18ص.228
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الدرس الثالث

رسول اهللP

أهداف الدرس

ر�سول اهللPمن الوالدة �إىل الزواج

من الوالدة إلى الزواج

�1-1أن ي�ستذكر الطالب ن�سب ر�سول اهلل.P
�2-2أن يتع� � ّرف �إل ��ى كفال ��ة عب ��د ّ
المطل ��ب و�أبي طال ��ب لر�سول
اهلل  ،Pو�صفاتهم ��ا.
النبي Pقبل البعثة.
�3-3أن يُع ِّدد �أ�سفار ّ
النبي Pوحكمته قبل النبوّة.
�4-4أن ي�سرد �أخالق ّ
النبي Pمن ال�سيّدة خديجة .O
�5-5أن ي�سرد ّ
ق�صة زواج ّ
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هو مح ّمد بن عبد اهلل بن عبد ّ
ق�صي،
المطلب ،بن ها�شم ،بن عبد مناف ،بن ّ
النبي �إبراهيم
النبي �إ�سماعيل� Qإبن ّ
بن كلاّ ً ب ،بن ُم ّرة ...بن عدنان� ...إبن ّ
.Q
النبي� Pأ ّنه كان �إذا انت�سب لم يُجاوز ن�سبه معد بن عدنان ثمّ
والمرويّ عن ّ
يُم�س ��ك ،و�أو�صى الآخرين بذلك بقوله�« :إذا بلغ ن�سب ��ي �إلى عدنان ف�أم�سكوا»(((.
الن�سابون من �أ�سماء �أجداده بين عدنان و�إ�سماعيل(((.
وقد نفى Pما ذكره ّ
ب�شكل عا ّم �إلى ّ
ال�شق
َلي عند العربُ ،ت َّ
وا�ستن ��اد ًا �إلى التق�سيم ال َقب ّ
ق�سم العرب ٍ
و«العدناني» .و ُتعتبر قري�ش م ��ن العرب العدنان ّيين ب�سبب انت�سابها
«القحطان � ّ�ي»
ّ
النبي Pها�شم بن عبد من ��اف تنت�سب �إليه �أ�شرف
�إل ��ى «عدنان» .كما � ّأن ج� � ّد ّ
�أُ�سرة في م ّكة وهي �أُ�سرة بني ها�شم.
وكانت والدته المباركة في م ّكة المكرمّة ،في ُ�شعب �أبي طالب ،يوم الجمعة في
والمجل�سي ،محمّد باق ��ر ،بحار الأنوار،
((( اب ��ن �شه ��ر �آ�شوب ،مناق ��ب �آل �أبي طالب :ج�� � ،1ص ،155قم ،المطبعة العلم ّي ��ة.
ّ
طهران ،دار الكتب الإ�سالم ّيّة،ج�،15ص.105
((( ابن �شهر �آ�شوب ،مناقب �آل �أبي طالب ،ج � ،1ص.155
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ّ
النبي:P
نسب
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ال�سابع ع�شر من �شهر ربيع الأوّل في عام الفيل الموافق ل�سنة  571للميالد(((.
ولم يرت�ضع Pمن �أ ّم ��ه �سوى ثالثة �أيّام ،ثمّ حظيت ب�شرف �إر�ضاعه حليمة
ال�سعديّة؛ التي كانت ُتقدِّ مه على �أوالدها ِلما وجدت فيه من الخير والبركة ،وبقي
عنده ��ا في البادية �إلى �أن بلغ �سنّ الخام�سة ،حيث عاد �إلى �أهله ليكون في كفالة
جدّه عبد ّ
المطلب ،ومن ثمّ في رعاية ع ّمه �أبي طالب(((.
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ّ
النبي في كفالة ّ
جده:
النبي Pبرفقة �أمّه �آمنة بنت وهب في قافلة �إلى يثرب لزيارة قبر والده
�سار ّ

عب ��د اهلل ،وفي طريق الع ��ودة �إلى م ّكة تو ّفيت والدته ودُفن ��ت في منطقة الأبواء،
فجا�ؤوا به �إلى جدّه عبد ّ
المطلب.
كان �آب ��اء و�أجداد الر�سول مح ّم ��د Pموحِّ دين ،ابتدا ًء من �أبيه عبد اهلل �إلى
النب � ّ�ي �آدم ،ولم يكن فيهم م�ش ��رك ،ومنهم جدّه عبد ّ
المطل ��ب ،الذي كان �س ّيد ًا
و�شريف� � ًا وجواد ًا في قري�ش ،وعا�ش Pفي كفالت ��ه ،وكان يرعاه خير رعاية ،وال
ي�أكل طعام ًا � اّإل �إذا ح�ضر ،وي ّ
ُف�ضله على �أبنائه.
ويبدو �أ ّنه كان عارف ًا بنبوّته ،Pمن خالل �صفاته والأحداث التي رافقته
منذ والدت��ه ،وكذلك من خالل الب�شائر والأخبار التي كانت ُتنبئ بم�ستقبله
ونبوّته.P
وكان عب ��د ّ
المطلب م ��ن المعتقدين بالمعاد والح�ساب ويق ��ول« :واهلل � ّإن وراء
ه ��ذه الدار داراً يُجزى فيها المُح�سن ب�إح�سان ��ه ،ويُعاقب المُ�سيء ب�إ�ساءته»(((.
ول ��م يكن متع�صب ًا للقبيلة ،وكان ّ
يحث �أبناءه على التح ّلي بمكارم الأخالق ،و ُت�ؤثر
النبي Pعند عودته من �سفر تجارة من ال�شام ،وكان Pله م ��ن العمر �أ�شهر .ورُوي �أ ّنه تو ّفي قبل
((( تو ّف ��ي عب ��د اهلل وال ��د ّ
والدته.P
((( راجع :المجل�سي ،محمّد باقر ،بحار الأنوار ،ج � ،15ص.401
((( الألو�سي البغدادي ،محمود �شكري ،بلوغ الإرب في معرفة �أحوال العرب ،ج � ،1ص.324

عن ��ه �سنن جاء الق ��ر�آن وال�س ّنة ب�أكثره ��ا ،منها تحريم الخم ��ر والزنا ،وقطع يد
ال�س ��ارق ،والنه ��ي ع ��ن و�أد البن ��ات ،و�أن ال يطوف �أح ��د بالبيت عريان� � ًا ،والوفاء
بالنذور ،و�أن ال ُتنكح ذات محرم...

ور ّبت ��ه فاطمة بنت �أ�سد بن ها�شم امر�أة �أبي طالب ،وكانت ُتح ّبه كثير ًا وتحنو
عليه ،وكان Pي�صفها ب�أ ّنها �أمّه.

السفر إلى الشام ونبوءة الراهب:
للنبي� Pإلى ال�شام� ،إحداهما ب�صحبة ع ّمه،
تح� �دّث الم�ؤرّخون عن رحلتين ّ

والأخرى :ب�صحبة غالم لخديجة في تجارة لها.
النبي اثنت ��ي ع�شرة �سنة ،وكان م ��ع ع ّمه �أبي
ف ��ي الرحل ��ة الأول ��ى :كان عم ��ر ّ
طالب �ضمن قافلة تجاريّة لقري�ش ،وفي الطريق تو ّقفت القافلة في منطقة
بُ�صرى ،وكان فيه ��ا راهب يُدعى بحيرا ،وقد ا ّتفق �أن التقى الراهب قافلة
قري� ��ش ولفت ��ت نظره �شخ�ص ّية النب � ّ�ي Pوراح يت�أوّل و ُيح ��دِّ ق في �صفاته
خا�صة بعدما ر�أى � ّأن �سحابة م ��ن الغيم ُترافق مح ّمد ًاP
ومالمح ��ه(((ّ ،
�أينم ��ا جل�س لتحميه من ح� � ّر ال�شم�س ،ف�أتى الراهب �أب ��ا طالب ّ
وب�شره ب� ّأن
النبي ،تحقيق م�صطفى ال�سقاء ،القاهرة ،مطبعة الحلبي1355 ،هـ ،ج� ،1ص.189
((( ابن ه�شام ،عبد الملك� ،سيرة ّ
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ّ
المطلب ورعاية أبي طالب:
وفاة عبد
تو ّفي عبد ّ
المطلب ور�سول اهلل Pابن ثماني �سنين ،ف�أو�صى به �إلى ع ِّمه �أبي
طالب ،وذلك ل ّأن عبد اهلل �أبا ر�سول اهلل Pو�أبا طالب �أخوَان لأ ّم .فكفل َ
ر�سول
اهلل Pبع ��د وفاة عبد ّ
المطلب �أبو طالب ع ّمه ،ف ��كان خير كافل لعطفه وحنانه
عليه ،Pوكان �أبو طالب �س ّيد ًا �شريف ًا مطاع ًا ،وكان �س ّيد قومه في زمانه .وكان
النبي Pحُ ّب ًا �شديد ًا.
ي ّ
ُحب ّ
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نبي هذه الأمّة ،و�أخبره بما �سيكون من �أمره بعدما كان قد ك�شف
ابن �أخيه ّ
ع ��ن ظهره ور�أى خاتم النب� �وّة بين كتفيه ،ووجد فيه العالمات التي و�صفته
بها التوراة والأناجيل وغيرها(((.
وتذك ��ر الن�صو� ��ص � ّأن بحيرا �أ�ص� � ّر على �أبي طالب ب�أن يعود ب ��ه �إلى م ّكة ،و�أن
يُبقي ��ه تحت رقابته خوف� � ًا عليه من اليهود وغيرهم ،فقطع �أبو طالب رحلته ورجع
به �إلى م ّكة.
النبي Pخم�سة وع�شرين �سنة ،وهذا ال�سفر
وفي الرحلة الثانية :كان عمر ّ
كان لأج ��ل عمل تجاريّ مع ال�س ّيدة خديجة بن ��ت خويلد قبل �أن يتزوّج بها،
وب�إ�ش ��ارة من �أبي طالب ب�سبب الأو�ض ��اع المعي�ش ّية ال�صعبة �آنذاك ،وكانت
هذه التجارة مع ال�س ّيدة خديجة على نحو الم�ضاربة والم�شاركة.
النبي Pل ��م يعمل �أجير ًا في
وال ب� � ّد م ��ن الت�أكيد على م�س�أل ��ة مه ّمة وهي � ّأن ّ
رعي الغنم لأهل م ّكة �أو لغيرهم ،و�إن كان قد رعى الغنم لأهله وع�شيرته.
ّ
محمد Pفي شبابه:
�أخالقه وحكمته:
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اتفق الم�ؤرّخون على � ّأن مح ّمد ًا� Pأ�صبح في مطلع �شبابه مو�ضع احترام في
وحكمة ،وبُعد نظر.
مجتمعهِ ،لما كان يمتلكه من وعيِ ،
وقد ا�ش ُتهر ب�سم� � ّو الأخالق ،وكرم النف�س ،وال�صدق والأمانة ،ح ّتى عُ ِرف بين
قوم ��ه بال�صادق الأمي ��ن ،كما ا�ش ُت ِهر برجاح ��ة عقله ،و�صواب ّية ر�أي ��ه ،ح ّتى وَجَ دَ
في ��ه الم ّك ّي ��ون والقر�ش ّيون �س ّيد ًا من �سادات الع ��رب الموهوبين ،ومرجع ًا لهم في
المه ّمات وح ّل الم�شكلاّ ً ت والخ�صومات.
((( ابن ه�شام ،عبد الملك ،ال�سيرة النبويّة،ج � ،1ص.193

وذك ��ر الم�ؤرخ ��ونّ � :أن النا� ��س كانوا يتحاكمون �إلى النب � ّ�ي Pفي الجاهل ّية،
لأ ّن ��ه كان ال يُداري وال ُيم ��اري ،وله مع قومه تج ��ارب �سيا�س ّية واجتماع ّية،
ب�شكل فاع ��ل وم�ؤ ّثر في حَ دَ َثين تاريخ ّيي ��ن ح�صال قبل البعثة
ح ّت ��ى �شارك ٍ
هما :حلف الف�ضول ،وتجديد بناء الكعبة.
حلف الفضول:

((( �سب ��ب ه ��ذا الحلف �أنّ رج ًال من ُزبيد قدم م ّكة بب�ضاعة فا�شتراها من ��ه العا�ص بن وائل من بني �سهم ،فحب�س عنه ح ّقه.
فا�ستعدى عليه الزبيدي الأحالف ،ف�أبوا معونة الزبيدي على �إبن وائل وانتهروه .وعندما ر�أى الزبيدي �إجتماع زعماء قري�ش
�إلى جانب الكعبة� ،صعد على جبل �أبي قبي�س وا�ستغاث ،وعلى �أثر ذلك دعا الزبير بن عبد ّ
المطلب وكبار القوم �إلى اجتماع
نتج عنه هذا الحلف.
((( اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،ج � ،2ص.13
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وه ��و �أ�شرف حل ��ف عُ ِقد بين زعم ��اء عدد من بط ��ون قري� ��ش((( ،وكان نتيج ًة
ل�سل�سل� � ٍة من ح ��وادث االعتداء على �أموال و�أعرا�ض بع� ��ض الوافدين �إلى م ّكة في
مو�س ��م الحج .فدعا الزبير بن عبد ّ
المطلب �إلى �إقامة تحالف بين قبائل قري�ش،
به ��دف مواجهة ك ّل من يعت ��دي على الآخرين ،فا�ستجاب لدعوته بنو ها�شم ،وبنو
عبد ّ
المطلب ،وبنو �أ�سد وغيرهم ،وعقدوا اجتماع ًا في دار عبد اهلل بن جدعان،
تحالفوا فيه على محاربة الظلم والف�ساد ،واالنت�صار للمظلوم والدفاع عن ّ
الحق،
وق ��د ُ�س ّمي بحلف الف�ضول ،ل ّأن قري�ش ًا قالت بعد �إبرامه :هذا ف�ضول من الحلف،
وقي ��ل :ل ّأن ثالثة م ّمن ا�شتركوا فيه كان ��وا يُعرفون با�سم الف�ضل ،وهم الف�ضل بن
النبي Pالحلف
م�شاع ��ة ،والف�ضل بن ب�ضاعة ،والف�ضل بن ق�ضاعة .وقد ح�ضر ّ
المذكور و�شارك فيه ،وكان يتجاوز الع�شرين من عمره ال�شريف(((.
وكانت م�شاركته Pفي هذا الحلف عم ًال نبي ًال ،ونوع ًا من الدفاع عن حقوق
الجاهلي ،ففي الوق ��ت الذي كان فيه �أترابه من �أبناء
الإن�س ��ان في ذلك المجتمع
ّ
م ّكة منك ّبين على ال�شراب واللذائذ ،ومنغم�سين في اللهو واللعب ،كان هو يح�ضر
ه ��ذا الحلف �إلى جانب �أكابر قري�ش ،وقد �أثنى على هذا الحلف بعد ِب ْع َثته َ
وذ َك َره
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بفخ � ٍ�ر قائ ًال« :لقد �شهدت ف ��ي دار عبد اهلل بن جدعان حلفاً م ��ا �أحبّ � ّأن لي به
حُ مْر ال ِنعم ،ولو �أُدعى به في الإ�سالم لأجبت»(((.
وهذا الكالم ّ
الح ْلف ين�سجم مع �أهداف الإ�سالم ،وعلى واقعية
يدل على � ّأن هذا ِ
الإ�س�ل�ام حي ��ث �إ ّنه ينظر �إلى م�ضم ��ون العمل وقيمته ولي�س �إل ��ى �شكله و�صورته،
ح ّت ��ى ولو قام به �أهل ال�شرك ،وعلى ا�ستجابة الإ�سالم لك ّل عمل �إيجابي فيه خير
الإن�سان وم�صلحته ،وانفتاحه على الآخرين.
نصب الحجر األسود:
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�أثن ��اء والية قري�ش عل ��ى الكعبة ،وقبل النب� �وّة بخم�س �سن ��وات� ،أ�صاب الكعبة
الت�صدُّع من �آثار ال�سيول ،فاجتمعت قري�ش على �أثر ذلك وق ّررت هدمها وتجديد
بنائها ،ور�صدوا لذلك ما تحتاجه من نفقات.
يق ��ول الم�ؤ ّرخ ��ونّ � :إن قري�ش ًا و ّزع ��ت الهدم والبناء عل ��ى القبائل ،فكان لك ّل
قبيل ��ة جهة مع ّينة ،وكان الوليد بن المغيرة �أوّل من بادر �إلى هدمها بعد �أن ته ّيب
غي ��ره من فعل ذلك .ول ّما بل ��غ البنيان مو�ضع الحجر الأ�سود اختلفوا فيمن يرفعه
�إلى مو�ضعه ،و�أ�صبحت ك ّل قبيلة ُتريد �أن تنال هي هذا ال�شرف ،لأ ّنهم كانوا َي َرون
� ّأن من ي�ضع الحجر الأ�سود في مكانه تكون له ال�سيادة والزعامة.
وكاد الأم ��ر ُي�ؤدّي بهم �إلى فتنة كبيرة ُ
حيث ا�ستعدّوا للقتال ،وان�ضمّ ك ّل حليف
�إل ��ى حليفه ،ول ّما و�صل ��وا �إلى حدٍّ خطير اقت ��رح عليهم �أبو �أم ّية �إب ��ن المغيرة �أن
يُح ِّكموا في هذا النزاع �أوّل داخل عليهم ،فكان مح ّمد بن عبد اهلل �أوّل الوافدين،
فل ّم ��ا ر�أَوه ا�ستب�شروا بقدومه وقالوا :لقد جاءكم ال�صادق الأمين� ،أو هذا الأمين
قد ر�ضينا به حَ َك َم ًا.
((( المجل�سي ،محمّد باقر ،بحار الأنوار ،ج ،83هام�ش �ص .256

زواجه من خديجة:

كان ��ت ال�س ّي ��دة خديجة من خيرة ن�س ��اء قري�ش �شرف ًا ،و�أكثره ��م ما ًال ،وكانت
النبي Pوله من
ُتدع ��ى ف ��ي الجاهل ّية بالطاهرة و�س ّي ��دة قري�ش ،وقد تزوّجه ��ا ّ
العم ��ر خم�سة وع�ش ��رون �سنة ،وقيل غير ذلك ،و ُت�شي ��ر الن�صو�ص �إلى � ّأن خديجة
ه ��ي التي ب ��ادرت �أ ّو ًال و�أ ْبدَ ت رغبته ��ا في الزواج من مح ّم ��د Pبعدما ر�أت فيه
م ��ن ال�صفات النبيلة ما لم تره في غي ��ره .ويُرجِّ ح بع�ض الم�ؤرّخين �أن يكون عمر
النبي Pثمانية وع�شرين عام ًا ولي�س �أكثر من ذلك،
خديجة حين زواجها م ��ن ّ
أحد ّ
قط(((.
كما �أ ّنها لم تتزوّج قبله ب� ٍ
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�وب كبير ،ف�أخذ الحجر
فطل ��ب منهم النب � ّ�ي� Pأن يُح�ضروا ثوب ًا ف�أ َتوا له بث � ٍ
بطرف من
وو�ضع ��ه في ��ه بيده ،ثمّ التفت �إل ��ى �شيوخهم وقالِ « :لت� ُأخ ��ذ ك ّل قبيلة
ٍ
الث ��وب ث� � ّم ارفع ��وه جميع� �اً» فا�ستح�سنوا ذل ��ك ،ووجدوا فيه ح�ّل�ااّ ً يحفظ حقوق
الجمي ��ع ،وال يُعط ��ي لأحد امتياز ًا عل ��ى الآخر ،ففعلوا ما �أمرهم ب ��ه ،فلما �أ�صبح
ُخ�ص�ص له� ،أخذه ر�سول اهلل بيده الكريمة وو�ضعه
الحجر بمحاذاة المو�ض ��ع الم َّ
مكانه(((.
دل على �ش ��يء ف�إ ّنما ّ
وه ��ذا �إن ّ
الخا�صة
يدل ويك�شف عن المكان ��ة االجتماع ّية
ّ
النبي Pفي نفو�س النا�س في م ّكة.
التي كان يحت ّلها ّ
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((( المجل�سي ،محمّد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،15ص 337ـ .338
النبي الأعظم ،Pج� ،1ص.121
((( مرت�ضى ،ال�سيّد جعفر ،ال�صحيح من �سيرة ّ

مكان والدة
النبي P
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المكرمة
م ّكة
ّ
�أيّام ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم

خال�صة

ر�سول اهلل Pمن الوالدة �إىل الزواج

النبي مح ّمد� Pإلى �أ�شرف �أُ�سرة في م ّكة وهي �أُ�سرة بني ها�شم .وقد
ينت�سب ّ
ول � ِ�د في م ّك ��ة المك ّرمة ،ون�ش�أ ولم ي َر والده ،ثمّ بعد فت ��رة من الزمن َف َقدَ والدته،
فاحت�ضن ��ه جدّه عبد ّ
المطلب ،ح ّتى �إذا كان عم ��ره ثمانية �أعوام َف َقدَ جدّه �أي�ض ًا،
فاحت�ضن ��ه ع ّم ��ه �أبو طالب  Qفلم يفارقه ف ��ي ك ّل �أحواله ،وكان ي�صحبه معه
ف ��ي �أ�سفاره �إلى ال�ش ��ام ،وهناك التقى الراهب (بحي ��را) ّ
فب�شر �أبا طالب بمقام
ومنزلة ابن �أخيه ثمّ دعاه �إلى �أن يحفظه من اليهود مخافة �أن يكيدوا له �إن علموا
خبره.
ول ّما بلغ الر�سول Pالع�شرين عام ًا ،ذهب �إلى ال�شام بتجار ٍة لل�س ّيدة خديجة
بنت خويلد ،وعندما بلغ حدود الخام�سة والع�شرين تزوّج منها.
النبي Pقبل بعثته في حلف الف�ضول ،وكانت قري�ش تدعوه بـ«ال�صادق
ا�شترك ّ
الأمين».
النب � ّ�ي Pهو الذي و�ضع الحج ��ر الأ�سود من الكعبة في مكانه ،عندما كادت
الح ��رب �أن تقع بي ��ن القبائل؛ ل ّأن ك ّل واح ��دة منها كانت ت ��روم و�ضع الحجر في
النبي Pفي ذلك.
مكانه ،ح ّتى ح ّكموا ّ

47

م���ط���ال���ع���ة

النبي:P
صالة ّ

درو�س من �سرية الر�سول الأكرم P

48

نظر ًا لما تحت ّله ال�صالة من مكانة عظمى في الإ�سالم ،فقد كان اهتمام ر�سول
اهلل Pبها وتعاهده لأمرها منقطع النظير.
ّ
ويحث الم�سلمين على
٭ فقد كان Pيُ�ص ّلي ال�صالة في �أوّل وقتها،
أحب
ذلك ،فقد روى ابن م�سعود قال� :س�ألت ر�سول اهلل� :Pأيّ الأعمال � ّ
�إلى اهلل؟
قال« :Pال�صالة لوقتها .قلت :ث ّم �أيّ �شيء؟ قال :ب ّر الوالدين .قلت :ث ّم
�أيّ �شيء؟ قال :الجهاد في �سبيل اهلل»(((.
٭ وع ��ن عائ�شة :كان ر�س ��ول اهلل Pيُحدِّ ثنا و ُنحدِّ ثه ،ف�إذا ح�ضرت ال�صالة
فك�أ ّنه لم يعرفنا ولم نعرفه(((.
٭ ولعظيم �شوقه للوقوف بين يدي اهلل في ال�صالة ،فقد كان Pينتظر وقت
ال�صالة ،ويتر ّقب دخوله ،ويقول لبالل م�ؤ ّذنه�« :أرحنا يا بالل»(((.
٭ ع ��ن الح�سي ��ن بن عل � ّ�ي ،Qفي حديث ع ��ن خ�شوع ر�س ��ول اهلل Pفي
�صالته ،يقول« :Qكان Pيبكي ح ّتى يبتل م�صاله خ�شية من اهلل ع ّز وج ّل
من غير جرم»(((.
٭ وعن الإمام الباق ��ر والإمام ال�صادق Lقاال« :كان ر�سول اهلل� Pإذا
((( الح ّر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،4ص.113
النبي� ،ص.251
((( الأ�صبهاني� ،أخالق ّ
((( المجل�سي ،محمّد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،83ص.16
((( م .ن ،ج� ،11ص.45

�ص ّلى قام على �أ�صابع رجليه ح ّتى تورّمت ف�أنزل اهلل تعالى} :طه* َما �أَن َز ْلنَا َع َل ْي َك
ا ْل ُق ْر�آ َن ِلت َْ�ش َقى{»(((.

النبي� ،Pص.32
((( الطباطبائي،محمّد ح�سين� ،سنن ّ
((( الطو�سي� ،أمالي الطو�سي� ،ص.47
((( �شنّ  :قربة ماء.
((( راجع :ال�شافعي ،كتاب الأم ،ج� ،1ص.196

ر�سول اهللPمن الوالدة �إىل الزواج

علي ب ��ن الح�سين Lقالّ �« :إن ج� �دّي ر�سول اهلل Pقد
٭ وع ��ن الإمام ّ
غفر اهلل له ما تقدّم من ذنبه وما ت� ّأخر ،فلم يدع االجتهاد له ،وتعبّد ،ب�أبي هو
و�أمّي ،ح ّتى انتفخ ال�ساق ،وورم القدم ،وقيل له� :أفتفعل هذا وقد غفر اهلل لك
ما تقدّم من ذنبك وما ت� ّأخر؟ قال� :Pأفال �أكون عبداً �شكوراً»(((.
٭ وح ��ول �ص�ل�اة ر�سول اهلل Pفي ال ّلي ��ل ُيحدِّ ثنا عبد اهلل ب ��ن عبا�س ،يقول:
«ح ّتى �إذا انت�صف الليل �أو قبله بقليل �أو بعده بقليل ا�ستيقظ ر�سول اهلل Pفجعل
يم�س ��ح النوم عن وجهه بيده ،ثمّ قر�أ الع�شر �آيات الخواتم من �سورة �آل عمران ،ثمّ
�شن((( مع َّلقةّ ،
قام �إلى ٍّ
فتو�ض�أ منها ،ف�أح�سن و�ضوءه ،ثمّ قام يُ�ص ِّلي ،ف�ص ّلى ركعتين
ثمّ ركعتين ثمّ ركعتين ثمّ ركعتين ثمّ ركعتين ثمّ ركعتين ثمّ �أوتر ،ثمّ ا�ضطجع ح ّتى
جاءه الم� ِّؤذن ،فقام ف�ص ّلى ركعتين خفيفتين ،ثمّ خرج ف�ص ّلى ال�صبح»(((.
وم ��ن المعلوم � ّأن �صالة اللي ��ل ثماني ركعات ،ثمّ ال�شفع ركعتان ،ثمّ الوتر ركعة
واح ��دة ،والركعتان الأوليان ُت�ستحبان قبل �صالة الليل كما في حديث الإمام زين
العابدي ��ن  Qف ��ي كتاب و�سائ ��ل ال�شيعة كتاب ال�صالة ب ��اب ا�ستحباب �صالة
ركعتي ��ن قبل �صالة الليل ،والركعت ��ان اللتان �صلاّ هما Pعند مجيء الم� ِّؤذن له
هم ��ا نافلة الفجر ،في�صبح المجموع خم�س ع�ش ��رة ركعة كما ذكر في حديث ابن
عبا�س.
وع ��ن �أحد ال�صادقي ��ن Lق ��الّ �« :إن ر�س ��ول اهلل Pكان يُ�ص ّل ��ي بعدما

49

درو�س من �سرية الر�سول الأكرم P

ينت�صف الليل ثالث ع�شرة ركعة».
و�سئلت �أ ّم �سلمة عن �صالة ر�سول اهلل Pفي الليل فقالت :ما لكم و�صالته؟
كان يُ�ص ّل ��ي ث ��مّ ينام قدر ما �ص ّلى ،ثمّ يُ�ص ّلي قدر ما ينام ،ثمّ ينام قدر ما �ص ّلى،
ثمّ يُ�صبح.
النبي Pل ّليل
وعن الإمام ال�صادق Qفي حديث ي�شرح فيه كيف ّية �إحياء ّ
قال:
«كان ُي�ؤتى بطهور فيُخمّر عند ر�أ�سه ويُو�ضع �سواكه تحت فرا�شه ،ث ّم ينام ما
�شاء اهلل ،ف�إذا ا�ستيقظ جل�س ،ث ّم ق ّلب ب�صره في ال�سماء ،ث ّم تال الآيات من �آل
ال�س َما َو ِات َوالأَ ْر ِ�ض َواخْ ِت َال ِف ال َّل ْي ِل َوال َّن َهارِ { ث ّم ّ
ي�ستن ويتطهّر
عمران } ِ�إ َّن فِي خَ ْلقِ َّ
ث� � ّم يق ��وم �إلى الم�سج ��د ،فيركع �أربع ركعات على قدر قراءت ��ه ركوعه ،و�سجوده
عل ��ى ق ��در ركوعه ،يرك ��ع ح ّتى يُقال متى يرف ��ع ر�أ�سه ،وي�سجد ح ّت ��ى يُقال متى
يرفع ر�أ�سه ،ث ّم يعود �إلى فرا�شه فينام ما �شاء اهلل ،ث ّم ي�ستيقظ فيجل�س فيتلو
الآي ��ات م ��ن �آل عمران ويُق ِّلب ب�صره في ال�سم ��اء ،ث ّم ّ
ي�ستن ويتطهّر ويقوم �إلى
الم�سجد ،فيُ�ص ّلي �أربع ركعات كما ركع قبل ذلك ،ث ّم يعود �إلى فرا�شه فينام ما
�ش ��اء اهلل ،ث ّم ي�ستيق ��ظ فيجل�س فيتلو من �آل عمران ويُق ِّلب ب�صره في ال�سماء،
ّ
فيتو�ض�أ ويُ�ص ّل ��ي الركعتين ث ّم يخرج
ث� � ّم ي�ست � ّ�ن ويتطهّر ويقوم الى الم�سج ��د
�إلى ال�صالة»(((.
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((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،84ص .228

الدرس الرابع

النبويـة المباركة
البعثة
ّ
البعثة النبو ّية املباركة

أهداف الدرس
�1-1أن يتع ّرف الطالب �إىل نزول الوحي والأحداث التي
رافقته.
�2-2أن ُيعدِّد بع�ض �أوائل امل�ؤمنني بالدعوة.
�3-3أن ُي ّ
النبي Pيف بدء الدعوة.
لخ�ص �أ�سلوب ّ
�4-4أن ُيوجز الإعالن عن النب ّوة والوالية يف وقتٍ واحد.
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ّ
والنبوة:
إرهاصات الوحي

الر�ضي ،نهج البالغة ،الخطبة( 192 :الم�سمّاة بالقا�صعة).
((( ال�سيّد
ّ
((( ابن ه�شام ،ال�سيرة النبويّة ،ج � ،1ص.251
((( �سورة العلق ،الآيات 1 :ـ .5

البعثة النبو ّية املباركة

تع ّرفنا في الدر�س ال�سابق �إلى الأجواء التي عا�شها ر�سول اهلل Pقبل النبوّة؛
حي ��ث كان جميع �آبائه موحِّ دين ،وكان Pعلى درج� � ٍة عالية من التربية وحُ �سن
ُ
الخ ُل ��ق ،ولم يتد ّن�س بعب ��ادة الأ�صنام ،فكان منذ �صغره مو�ض ��ع عناية اهلل تعالى
كم ��ا ُيُ�صوِّر لن ��ا ذلك �أمير الم�ؤمني ��ن Qبقوله« :ولقد ق ��رن اهلل به من لدن
�أن كان فطيم� �اً �أعظ ��م مل ��ك من مالئكت ��ه ،ي�سلك به طريق الم ��كارم ومحا�سن
�أخالق العالم ليله ونهاره .(((»...فكان Pيخلو ب�ضعة �أيّام من ال�سنة في جبل
ح ��راء ،يق�ضيها بالعبادة والدعاء ،وكان من قبل يتع ّبد فيه عبد ّ
المطلب .وحينما
النبي الأربعين ،نزل عليه جبرئيل ،وقر�أ عليه �أوّل �آيات القر�آن الكريم((( وهي
بلغ ّ
���م َربِّ َك الَّذِ ي خَ َلقَ خَ َلقَ ْ إِال َن�س���ا َن مِ ْن َع َلقٍ ا ْق��� َر�أْ َو َر ُّب َك ْ أالَ ْك َر ُم
قوله تعالى} :ا ْق َر�أْ ب ِْا�س ِ
إلهي ،عاد
ال َن�س���ا َن َما لَ ْم يَ ْع َل ْم{((( .وبعد تلقين ذلك البيان ال ّ
الَّذِ ي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم َع َّل َم ْ إِ
النبي� Pإلى �أهله م�ستب�شر ًا م�سرور ًا بما �أكرمه اهلل به من النبوّة والر�سالة.
ّ

53

طمأنينة رسول ال َّله:P

درو�س من �سرية الر�سول الأكرم P

54

كان ��ت البعث ��ة النبويّة المباركة في ال�سابع والع�شرين م ��ن �شهر رجب ال َأ�ص ّب،
و َتن ُقل لنا الروايات �أ ّنه Pكان مطمئ ّن ًا �إلى المه ّمة التي �ش ّرفه اهلل بها ،فلم يكن
خائف ًا �أو مرعوب ًا مما جرى له ،بل كان عالم ًا بنبوّة نف�سه ،ول ّما دخل على خديجة
و�أخبره ��ا بما �أنزله اهلل عليه ،وبما �سمعه من جبرئيل ،قالت له�« :أب�شر فواهلل ال
يفعل اهلل بك � اّإل خيراً ،و�أب�شر ف�إ ّنك ر�سول اهلل ح ّقاً»(((.
قال الإمام ال�صادق Qفي جواب �أحد �أ�صحابه (زرارة) عندما �س�أله :كيف
لم يخف ر�سول اهلل Pفي ما ي�أتيه من ِقبَل اهلل �أن يكون م ّما ينزغ به ال�شيطان؟
فق ��الّ �« :Qإن اهلل �إذا اتخ ��ذ عبداً ر�س ��و ًال �أنزل عليه ال�سكين ��ة والوقار ،فكان
الذي ي�أتيه من ِقبَل اهلل ع َّز وج َّل مثل الذي يراه بعينه»(((.
الدعوة السريَّة:
�أقام ر�سول اهلل Pبم ّكة ثالث �سنين يَك ُتم �أمره((( وهو يدعو �إلى توحيد اهلل

ع� � َّز وج َّل ،وذلك ل ّأن �أج ��واء م ّكة لم تكن في تلك الظ ��روف المنا�سبة للمجاهرة
بالدعوة علن ًا ،فكان في هذه ال�سنوات يدعو �س ّر ًا ك ّل من يرى فيه ا�ستعداد ًا لقبول
دعوت ��ه ،ويدعوهم �إلى توحيد اهلل والإقرار بنب ّوت ��ه .وفي هذه المدّة تناهى خبره
�إل ��ى �أ�سماع قري�ش ،ف ��كان �إذا م ّر بملأ من قري�ش قالواّ � :إن فتى ابن عبد ّ
المطلب
ُجاهر بدعوته في الو�سط العا ّم ،لذلك
ليُك َّل ��م من ال�سماء .ولكن بما �أ ّنه لم يكن ي ِ
علم بفحوى دعوته ،وبالنتيجة لم ي�صدر �أيّ ر ّد فعل تجاهه.
لم يكونوا على ٍ
النبي ،Pوما كان يتل ّقاه م ��ن ر�سائل وم� ّؤ�شرات غيبيّة ،فال معنى للقول ب�أ ّنه قد
((( نظ ��ر ًا �إل ��ى اال�ستعدادات التي كانت لدى ّ
فوج ��ئ بن ��زول الوحي و�أ�صابه الخوف واال�ضطراب ..ولم يكن لقا�ؤه بجبرائي ��ل في غار حراء هو اللقاء الأوّل بحيث يُ�صاب
م�سيحي �أعمى وهو ورقة
رجل
ّ
م ��ن جرّائ ��ه بالخوف ،وكيف يُمكن القول ب�أ ّنه �سكن واطم�أنّ قلبه ا�ستناد ًا �إلى ت�أكيد نبوته من ٍ
بن نوفل!!
((( المجل�سي ،محمّد باقر ،بحار الأنوار،ج � ،18ص.262
إ�سالمي1363 ،هـ ،ج� ،2ص.344
ل
ا
الن�شر
ؤ�س�سة
�
م
النعمة:
((( ال�صدوق ،محمّد بن علي ،كمال الدين وتمام
ّ

وفي هذه المدّة �آمن بدعوته عدد من الأ�شخا�ص ،ثمّ � ّإن �أحد ه�ؤالء الم�سلمين
الأوائل وهو الأرقم و�ضع داره ـ التي كانت تقع عند قاعدة جبل ال�ص ّفار ـ تحت
َت�ص ُّرف الر�سول ،Pفجعل منها Pبمثابة مق ّر لهم كانوا يجتمعون فيها �أثناء
مدّة الإ�ستخفاء� ،إلى �أن جاء �أمر اهلل ب� ّأن ي َْ�صدَ ع بالدعوة((( .وكانت �أمام الر�سول
 Pنقطتان هامّتان في هذه المرحلة وهما:
 1ـ بناء النواة الجهاديّة الأولى للدعوة.
 2ـ حماية هذه النواة والمحافظة عليها.
�أ ّول من �أ�سلم من الن�ساء والرجال

علي بن برهان الدين ،ال�سيرة الحلبية :دار المعرفة ،بيروت ،ج� ،1ص 456ـ .457
((( الحلبيّ ،
العربي ،ج� ،2ص.81
((( الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد :بيروت ،دار الكتاب
ّ
((( ابن الأثير ،الكامل في التاريخ :دار �صادر ،بيروت1399 ،هـ ،ج� ،2ص.57
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النبيP؛
ي ّتفق الم�ؤرّخون على � ّأن خديجة� Oأوّل امر�أة �آمنت بر�سالة ّ
لأ ّنها كانت �أوّل من ّ
النبي Pمن غار حراء .وكذلك
يطلع على الأمر بعد عودة ّ
علي بن �أبي طالب ،Qوكان عمره �آنذاك ع�شر �سنوات� ،أو اثنتي ع�شرة
الإمام ّ
�سنة.
علي� Qأوّل النا�س �إ�سالم ًا ُي�ؤيّده الكثير م ��ن الأد ّل ��ة ومنه ��ا:
وكون الإمام ّ
 1ـ ت�صري ��ح النب � ّ�ي Pبذل ��ك :قال Pفي مح�ضر جماع ��ة من الم�سلمين:
علي بن �أبي طالب»(((.
«�أوّلكم وروداً َّ
علي الحو�ض� ،أوّلكم �إ�سالماًّ ،
النبي ي ��وم الإثنين و�ص ّلى
ونق ��ل كبار العلماء والمحدّثي ��ن ما يلي« :ا�ستنبىء ّ
علي يوم الثالثاء»(((.
ّ
يومئذ في
علي :Qقال« :Qلم يجم ��ع بيت واحد
 2ـ ت�صري ��ح الإم ��ام ّ
ٍ
الإ�س�ل�ام غي ��ر ر�س ��ول اهلل Pوخديج ��ة و�أن ��ا ثالثهما� ،أرى ن ��ور الوحي
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والر�سالة و�أ�ش ّم ريح النبوّة»(((.
مو�ضع �آخر عن �سبقه �إلى الإ�سالم ،قائ ًال« :اللهم �إ ّني �أوّل
وتح� �دّث Qفي
ٍ
م ��ن �أن ��اب ،و�سمع و�أجاب ،لم ي�سبقني � اّإل ر�س ��ول اهلل بال�صالة»((( .وقد قال هذا
ال ��كالم في معر� ��ض احتجاجه على خ�صوم ��ه في منا�سبات متع� �دّدة من دون �أن
يعتر�ض �أحد على ذلك� ،أو يجر�ؤ على الإنكار.
 3ـ �أورد العالم ��ة الأمين ��ي ف ��ي كتاب ��ه الغدي ��ر �أق ��وا ًال عن الع�ش ��رات من كبار
ال�صحابة والتابعين وغيرهم ،وعن الع�شرات من م�صادر الفريقين ،ت�ؤ ّكد
� ّأن �أمير الم�ؤمنين Qهو �أوّل الأمّة قاطب ًة �إ�سالم ًا و�إيمان ًا ،ومنها ما رواه
«علي بن �أبي طالب �أوّل �أ�صحابي
النبي Pقالّ :
ع ��ن �أحمد بن حنبل � ّأن ّ
�إ�سالماً»(((.
وال ��ذي يبدو م ��ن الن�صو�ص � ّأن عل ّي� � ًا� Qسبق خديجة �إل ��ى الإ�سالم لكونه
للنبي Pال يُفارقه ح ّتى وهو في غار حراء.
مالزم ًا ّ
ال�س���ا ِب ُقو َن
وال�سب ��ق �إل ��ى الإ�سالم �أف�ضلية �أ ّكد عليه ��ا القر�آن الكريم مُع ِلن ًا } َو َّ
ال�سا ِب ُقو َن �أُ ْولَئ َِك ا ْل ُم َق َّربُو َن{(((.
َّ
شبهة األسبق ّية في اإلسالم:
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بع ��د هذا العر�ض يُمكن الجزم ب� �� ّأن ادّعاء �سبق غير علي� Qإلى الإ�سالم،
ا ّدع ��اء غي ��ر �صحيح ُتبطله ك ّل الن�صو�ص والحقائق الت ��ي ذكرناها ..على � ّأن هذا
االدع ��اء قد ج ��اء مُت� ِّأخر ًا عن عهد الخلف ��اء الأربعة ،وت ّم ��ت �صياغته بعد �شهادة
�أمي ��ر الم�ؤمنين ،Qولربما يكون قد ح�صل ذلك حينما كتب معاوية �إلى والته
(((
(((
(((
(((

ال�سيّد الر�ضي ،نهج البالغة ،الخطبة .192
م.ن ،الخطبة .131
راجع :مو�سوعة الغدير للعالمة الأميني الجزء الثالث والعا�شر.
�سورة الواقعة ،الآيتان 10 :ـ .11

((( �سيرة ابن �إ�سحاق� ،ص.138
((( من الذين �صرّحوا بذلك :الحافظ عبد الرزاق ،وابن �أبي �شيبة ،والمحدّث الكليني ،والح�سن الب�صري ،والأ�سكافي وغيرهم.
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لعلي � Qاّإل وي�أتوه بمثلها لغيره من
على الأقطار؛ ي�أمرهم ب�أن ال يَدَ عوا ف�ضيلة ّ
ال�صحابة.
عليQ
ومن هنا ،ف�إ ّننا نعتقدّ � :أن القول ب�أوّلية �إ�سالم بع�ض ال�صحابة غير ّ
مو�ضوع في وقت مُت� ِّأخر تز ُّلف ًا للأمويّين.
و�أ ّم ��ا القول ب� ّأن علي ًا Qهو �أوّل من �أ�سلم من ال�صبيان ال من الرجال ،فهو
قول غريب ،وذلك لما يلي:
�أ ّو ًال� :إ ّن ��ه ق ��د جاء في بع� ��ض الن�صو� ��ص المرويّة عن عل � ّ�ي Qوعن غيره
حينئذ رج ًال بالغ ًا(((.
التعبير ب�أ ّنه�« :أوّل رجل �أ�سلم» ،م ّما يعني �أنه كان ٍ
ثاني� �اً� :إ ّن ��ه و�إن كان ق ��د �أ�سلم وعمره ع�شر �سن ��وات � ،اّإل �أ ّنه م ��ن الوا�ضحّ � :أن
الرجول ّية والبلوغ ال ينح�صران بال�سنّ .
علي Qحين �إ�سالم ��ه ب�أ ّنه كان يتراوح
عل ��ى � ّأن ث ّم ��ة �أقوا ًال كثيرة ف ��ي �سنّ ّ
ي�صح و�صفه
بي ��ن � 12سن ��ة و � 16سنة ،وبع�ضه ��م يتجاوز ذل ��ك �أي�ض ًا((( .فكي ��ف ّ
بال�صبي؟
ّ
ثالث� �اًّ � :إن �سنّ البل ��وغ قد حُ دّدت بعد الهجرة في غزوة الخندق� ،أمّا قبل ذلك
فقد كان المُعتمد هو التمييز والإدراك ،وعليه يدور مدار التكليف والدعوة
�إلى الإ�سالم والإيمان وعدمه.
النبي Pعنه�« :إ ّنه �أوّل
رابعاً :لو كان الأمر كما ذكروه ،فال يبقى معنى لقول ّ
من �أ�سلم».
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بع ��د ثالث �سنوات من بدء الدعوة ،نزل ملك الوحي يحمل �أمر اهلل تعالى �إلى
ِين * َواخْ فِ ْ�ض َجن ََاح َك
النبي Pليُنذر ع�شيرته الأقربينَ } :و َ�أنذِ ْر َع�شِ ي َرتَ َك ْ أالَ ْق َرب َ
ّ
ِين * َف�إِ ْن َع َ�ص ْو َك َف ُق ْل ِ �إنِّي بَ ِري ٌء ِّم َّما تَ ْع َم ُلو َن{(((.
ِل َم ِن اتَّبَ َع َك مِ َن ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
ل ّم ��ا نزلت هذه الآية دعا ر�سول اهلل Pعل ّي� � ًا ،Qف�أمره �أن ي�صنع طعام ًا
ويدعو له بن ��ي عبد ّ
علي Qالطعام ،ثمّ دعاهم وهم
المطلب ليُب ِّلغهم ،ف�صنع ّ
يومئذ �أربعون رج ًال ،وفيهم �أعمامه �أبو طالب ،وحمزة ،و�أبو لهب ،وكان الطعام ال
ٍ
يكفي لهذا العدد في الظروف العادية ،ولكن القوم �أكلوا ح ّتى �شبعوا جميع ًا.
فق ��ام �أب ��و لهب وق ��ال :لقد �سحرك ��م �صاحبكم .فانف� �ّ�ض القوم ول ��م يُك ِّلمهم
الر�س ��ول.P
وف ��ي اليوم التالي �أمر الر�س ��ول Pعل ّي ًا �أن يفعل كما فعل �آنف ًا .وبعد �أن �أكلوا
و�شرب ��وا ،تك ّلم ر�سول اهلل Pفق ��ال�« :إ ّني واهلل م ��ا �أعلم �شا ّباً م ��ن العرب جاء
قوم ��ه ب�أف�ض ��ل ممّا جئتك ��م به� ،إ ّني جئتك ��م بخير الدنيا والآخ ��رة .وقد �أمرني
اهلل ع َّز وج َّل �أن �أدعوكم �إليه ،ف�أيّكم ي�ؤمن بي وي�ؤازرني على �أمري فيكون �أخي
وو�صيّي وخليفتي؟».
ف�أم�س ��ك القوم و�أحجم ��وا عنها جميع ًا .فقام عل � ّ�ي Qوكان �أ�صغرهم �س ّن ًا
فق ��ال�« :أن ��ا ي ��ا نب � ّ�ي اهلل �أكون وزيرك عل ��ى ما بعث ��ك اهلل ب ��ه» .ف�أخذ ر�سول اهلل
 Pبيده ،ثمّ قالّ �« :إن هذا �أخي وو�صيّي ووزيري وخليفتي فيكم .فا�سمعوا له
و�أطيعوا»(((.
((( �سورة ال�شعراء ،الآيات 214 :ـ .216
((( ه ��ذه الق�ضي ��ة معروف ��ة بين علم ��اء الم�سلمين با�س ��م «بدء الدعوة ـ ي ��وم الدار .»..وق ��د نقلها عدد كبير م ��ن المف�سّ رين
والم�ؤرّخين منهم :محمّد بن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك ،ج� ،2ص ،207وابن الأثير في الكامل في التاريخ ،ج،2
�ص ،63وابن �أبي الحديد في �شرح نهج البالغة ،ج� ،13ص ،122وال�شيخ المفيد في الإر�شاد� ،ص ،29وغيرهم الكثير.
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ه ��ذه الق�ضية تنتهي بنا �إلى مطلب �أ�سا� ��س وهو � ّأن «النبوّة» و«الإمامة» يُم ِّثالن
النبي Pقد ط ��رح ق�ضية الإمامة
مب ��د�أً متما�سك ًا ال يقبل التجزئ ��ة ،وذلك ل ّأن ّ
والقي ��ادة الم�ستقبل ّية للم�سلمين منذ ال�سن ��وات الأولى لر�سالته ،ومنذ اليوم الذي
�ص ّرح فيه بنبوّته.
وف ��ي �ضوء ترتيب نزول ال�سور يُمكن الإ�ستنب ��اط � ّأن دعوة ع�شيرته جاءت قبل
الدعوة العلن ّية بمدّة(((.
وف ��ي الخت ��ام ُن�شير �إلى � ّأن �أبا طالب قال ر ّد ًا على �أبي لهب عند دعوة الع�شيرة
�إل ��ى الإ�س�ل�ام« :يا ع ��ورة! واهلل لنن�صر ّنه ث� � ّم لنعين ّنه ،ي ��ا ابن �أخ ��ي �إذا �أردت �أن
تدع ��و �إل ��ى ر ّب ��ك ف�أعلمن ��ا ح ّت ��ى نخ ��رج مع ��ك بال�س�ل�اح»((( .وبه ��ذا �أعلن عميد
النبي Pوعدم ت�سليمه �إلى ِّ
المكذبين
البي ��ت
الها�شمي قرار هذا البيت بحماية ّ
ّ
بر�سالته.
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((( نزل ��ت �س ��ورة ال�شعراء التي فيها �آيات الإنذار بعد �سورة الواقع ��ة ،ثمّ نزلت بعدها �سور :النمل ،الق�ص�ص ،الإ�سراء ،هود،
ا�صدَ ْع ِبمَا ُت�ؤْمَ ر{.
يو�سف ،وبعد ذلك نزلت �سورة الحجر التي جاء فيها الأمر ب�إعالن الدعوة } َف ْ
((( تاريخ اليعقوبي ،ج� ،2ص.28

دير الراهب بحيرى من الخارج
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دير الراهب بحيرى من الداخل

جامع مبرك الناقة من الخارج

جامع
مبرك الناقة
من الداخل

خال�صة

م���ط���ال���ع���ة
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النبي Pمُ�سدَّد ًا ُم�ؤيّد ًا قبل البعثة المباركة من قبل اهلل تعالى ،و�أُ ِنزلت
كان ّ
علي ��ه النبوّة وهو ابن �أربعين �سنة ف ��ي �شهر رجب ،ولم ّ
النبي Pفي نبوّته
ي�شك ّ
الرباني.
إلهي والوحي
ّ
لحظة ،ولم ي ّتكئ � اّإل على الت�سديد ال ّ
�أوّل م ��ا نزل من الق ��ر�آن ح�سب الن�صو�ص هو مطلع �سورة العلق .وكان �أوّل من
�آمن ب ��ه من الرجال الإمام عل � ّ�ي Qومن الن�ساء زوجت ��ه خديجة ح ّتى تكامل
الم�سلمون �أربعين �شخ�ص ًا خالل ثالث �سنوات من النبوّة.
النبي Pب�إعالن الدعوة بد ًء بع�شيرته الأقربين ،و�أ�سفر الإجتماع ببني
�أم ��ر ّ
عبد ّ
المطلب وبني ها�شم عن �إعالن النبوّة والوالية مع ًا ،و�أعلن �أبو طالب حمايته
للنبي Pودعوته بالرغم من وقوف �أبي لهب في الموقع الأوّل من المواجهة.
ّ

النبيP
صيام ّ
نظ ��ر ًا للأهم ّية البالغة التي يحت ّلها ال�ص ��وم في اال�سالم ،ف� ّإن ر�سول اهللP

كان �شدي ��د التع ّلق به ك�أحد الو�سائل الأ�سا�س للتق ُّرب �إلى اهلل ونيل ر�ضوانه ،ف�إ ّنه
 Pف�ض�ل ً�ا عن �أدائه فر� ��ض ال�صيام في �شهر رم�ض ��ان ،كان يُكثر من ال�صيام
الم�ستح � ّ�ب ،فقد �صام ك ّل يوم فترة من الزمن ،ثمّ �صام يوم ًا و�أفطر يوم ًا ما �شاء
اهلل م ��ن عم ��ره ،ثمّ �صام �شعبان والأ ّي ��ام البي�ض ـ �أي الثالث ع�ش ��ر والرابع ع�شر
والخام� ��س ع�ش ��ر ـ من ك ّل �شهر ،وق ��د التزم� Pصيام �شهر �شعب ��ان كام ًال و�أوّل
خمي�س و�أو�سط �أربعاء ،و�آخر خمي�س من ك ّل �شهر.
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٭ فعن الإمام ال�صادق Qقال« :كان ر�سول اهلل� Pأوّل ما بُعث ي�صوم ح ّتى
يُقال :ما يُفطر ،ويُفطر ح ّتى يُقال ما ي�صوم ،ث ّم ترك ذلك و�صام يوماً و�أفطر يوماً
وه ��و �ص ��وم داوود ،Qث ّم ت ��رك ذلك و�صام الثالث ��ة �أيّام ال�ضحى ،ث� � ّم ترك ذلك
وفرّقها :في ك ّل ع�شرة يوماً خمي�سين بينهما �أربعاء ،ف ُقب�ض وهو يعمل ذلك»(((.
٭ وع ��ن �أمير الم�ؤمنين Qقال�« :ص ��ام ر�سول اهلل Pالدهر ك ّله ما �شاء
اهلل ،ث� � ّم ت ��رك ذلك و�صام �صيام داوود Qيوم� �اً هلل ويوماً له ما �شاء اهلل ،ث ّم
ت ��رك ذل ��ك ،ف�صام الإثنين والخمي�س ما �ش ��اء اهلل ،ث ّم ترك ذلك و�صام البي�ض
ثالثة �أيّام من ك ّل �شهر»(((.
٭ وعنه �أي�ض ًا Qقال« :كان ر�سول اهلل Pي�صوم �شعبان و�شهر رم�ضان
ي�صلهم ��ا ..ويق ��ول لهم ��ا� :شه ��ر اهلل وهما ك ّف ��ارة لم ��ا قبلهما وم ��ا بعدهما من
الذنوب»(((.
٭ وع ��ن الإمام ال�صادق« :Qكان ر�س ��ول اهلل� Pإذا كان الع�شر الأواخر
(�أي م ��ن �شه ��ر رم�ضان) اعتكف ف ��ي الم�سجد ُ
و�ض ِربت له ق ّب ��ة من �شعر و�شمّر
الم ْئ َزر وطوى فرا�شه»(((.
ِ
٭ وفي حديث عن �أمير الم�ؤمنين ...« Qفلم يزل يعتكف Pفي الع�شر
الأواخر من رم�ضان ح ّتى تو ّفاه اهلل»(((.
٭ ورُوي :كان ر�س ��ول اهلل� Pإذا دخل �شهر رم�ضان �أطلق َّ
كل �أ�سير ،و�أعطى
َّ
كل �سائل(((.
((( الكليني ،محمّد بن يعقوب ،الكافي ،ج� ،4ص.90
العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،4ص.321
((( محمّد بن الح�سن ،الح ّر
ّ
((( ال�سبزواري ،ذخيرة المعاد ،ج ا� ،ص .521
((( الكليني ،محمّد بن يعقوب ،الكافي ،ج.175 ،4
المجل�سي ،البحار ،ج� ،94ص.7
(((
ّ
((( ال�صدوق ،من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،2ص.61

الدرس الخامس

أهداف الدرس

الدعوة العلن ّية ومواجهة قري�ش

العلنيـة
الدعوة
ّ
ومواجهة قريش

�1-1أن ي ِّ
ُو�ضح الطالب البداية الأولى للمواجهة وطبيعتها.
النبي.P
�2-2أن يُع ِّدد الأ�ساليب التي اع ُت ِم َدت في مواجهة ّ
علي Qفي الدعوة.
�3-3أن يتبيَّن دور الإمام ّ
النبي Pو�أ�صحابه
�4-4أن يتعرّف �إلى الح�صار المفرو�ض على ّ
في �شعب �أبي طالب.
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بع ��د م� �دّة من ب ��دء الر�س ��ول Pللدع ��وة ال�س ِّريَّة �إل ��ى الإ�س�ل�ام ،وبعد بناء
القاع ��دة ال�صلب ��ة للدعوة المتم ِّثلة ب�أولئ ��ك الروّاد الأوائل م ��ن الم�سلمين الذين
النبي� Pأمر ًا من اهلل تعالى بالمجاهرة
انتم ��وا للإ�سالم في �أيّام ُغ ْربَته ،تل ّقى ّ
َ
بالدعوة وعدم الخوف من الم�شركينَ } :ف ْا�صد َْع ِب َما تُ�ؤْ َم ُر َو�أ ْع ِر ْ�ض َع ِن ا ْل ُم ْ�ش ِركِ َين*
ِين{(((.
�إِنَّا َك َف ْين ََاك ا ْل ُم ْ�ستَ ْه ِزئ َ
ف�أظهر �أمره وقال�« :إ ّني ر�سول اهلل �أدعوكم �إلى عبادة اهلل وحده ،وترك عبادة
الأ�صنام التي ال تنفع وال ت�ضرّ ،وال تخلق وال ترزق وال ُتحيي وال ُتميت»(((.
ومنذ ذلك الوقت دخلت دعوة الر�سول Pمرحلة جديدة؛ �إذ �أخذ يدعو �إلى
الحج في منى وبين القبائل المجاورة لم ّكة.
التوحيد في التج ُّمعات وفي مو�سم ّ
محاوالت قريش

كان ر ّد فع ��ل قري�ش �أمام جهره Pبالدع ��وة� ،أن �أدبروا عنه وتن ّكروا لدعوته
((( �سورة الحجرات ،الآيتان 94 :ـ .95
((( الطبر�سي� ،إعالم الورى ،دار الكتب الإ�سالم ّيّة ،طهران ،ط� ,3ص.39
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بداية الدعوة العلن ّية:
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خ�صو�ص� � ًا بعدم ��ا ذكر �آلهتهم وعابه ��ا .وبما � ّأن النظام القبل � ّ�ي الذي كان �سائد ًا
ف ��ي م ّكة ،كان يعن ��ي �أ ّنهم لو تع ّر�ضوا لمح ّمد Pلواجهوا خطر االنتقام من بني
ها�شم ،لهذا لج�أوا �إلى المحاوالت التالية ،وذلك ب�أ�سلوب مُتدرِّج:
النبي Pمن احترام له لمنعهP
 1ـ ا�ستغالل نفوذ :عمّه �أبي طالب وما يك ّنه ّ
من موا�صلة دعوته ،والطلب �إليه بالتو ُّقف عن �سبّ �آلهتهم وتقبيح ديانتهم.
 2ـ الترغي ��ب والترهي ��ب :التعامل مع �أبي طالب بالتهديد تار ًة ،وبعر�ض المال
والث ��روة والرئا�س ��ة تار ًة �أخ ��رى .وبعدما يئ�سوا من الح�ص ��ول على النتيجة
المطلوب ��ة ،عر�ضوا عل ��ى �أبي طالب �أن يعطوه عمارة بن الوليد ـ وكان �أجمل
و�أق ��وى و�أ�شع ��ر فتى في قري� ��ش ـ و�أن يُ�س ِّلمهم في مقاب ��ل ذلك مح ّمد ًاP
ليقتل ��وه ،فرف� ��ض �أبو طالب ووبّخه ��م بقوله« :لبئ� ��س ما ت�سومونن ��ي عليه،
�أ ُتعطون ��ي ابنك ��م �أغذوه لكم و�أُعطيكم ابني تقتلونه ،هذا واهلل ما ال يكون
�أبداً» .وجا�ؤوه م ّرة وهدّدوه بالقتل هو وابن �أخيه ،فما كان من ر�سول اهللP
� اّإل �أن قال« :واهلل يا ع ّم لو و�ضعوا ال�شم�س في يميني ،والقمر في ي�ساري،
عل ��ى �أن �أت ��رك هذا الأم ��ر ،ح ّتى يُظ ِه� �رَه اهلل �أو �أهلك فيه ،م ��ا َترك ُته»(((.
النبي Pوم�ساومته مبا�شرة :عن طريق �إغرائه بالمال والجاه،
 3ـ مفاو�ضة ّ
النبي Pرف�ض عر�ضهم؛ لأ ّنه ال طمع له بالمال وال�سلطان.
ولكن ّ
بالنبي :Pواال�ستماع �إلى م ��ا يتلوه من قر�آن.
 4ـ نه ��ي النا� ��س عن االلتق ��اء
ّ
وقد تحدّث القر�آن عن ذلكَ } :و َقا َل الَّذِ َين َك َف ُروا اَل تَ ْ�س َم ُعوا ِل َه َذا ا ْل ُق ْر�آنِ َوا ْل َغ ْوا
فِيهِ لَ َع َّل ُك ْم تَ ْغ ِلبُو َن{(((.
النبي Pبالإيذاء المبا�شر :فرجموا بيته بالحجارة،
 5ـ التع ُّر� ��ض ل�شخ�ص ّ
((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،18ص.185
ف�صلت ،الآية.26:
((( �سورة ّ

والدة ال� ّسيدة الزهراء :O

وُلدت ال�س ّيدة فاطمة  Oعلى �أَ ْ�شهَر الأقوال في ال�سنة الخام�سة للبعثة في
م ّكة ،وكانت �أ�صغ ��ر �أوالد الر�سول Pمن زوجته خديجة ،وبعد الهجرة تزوّجت
علي Qفي المدينة .وكانت قد �شهدت منذ �صغر �س ّنها جهاد �أبيها
من الإمام ّ
الم�شركين و�صراعه معهم.
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و�ألق ��وا التراب على ر�أ�سه ،وو�ضعوا الأ�شواك ف ��ي طريقه و�أمام داره .ح ّتى
نبي مثل ما �أُوذيت»(((.
قال« :Pما �أُوذي ّ
 6ـ ا ّتباع �سيا�سة الإرهاب والتعذيب :والتنكيل بال�صفوة الم�ؤمنة.
 7ـ مواجه ��ة النب � ّ�ي :Pبالتكذي ��ب ،وال�سخرية ،واال�ستخف ��اف واال�ستهزاء،
ورميه ب�أنواع التهم من قبي ��ل �ساحر ومجنون ،و�أ ّنه يُفرِّق بين المرء و�أبيه،
وبين المرء وزوجه ،وع�شيرتهَ } .و َع ِجبُوا �أَن َجاء ُهم ُّمنذِ ٌر ِّم ْن ُه ْم َو َقا َل ا ْل َكا ِف ُرو َن
ن�صراني ا�سمه جبر.
َه َذا َ�ساحِ ٌر َك َّذ ٌاب{ ((( .وا ّتهموه ب�أ ّنه يتع ّلم عند رجل
ّ
وقد ر ّد عليهم القر�آن بقوله تعالىَ } :ولَ َقدْ نَ ْع َل ُم �أَنَّ ُه ْم يَ ُقولُو َن ِ�إنَّ َما يُ َعلِّ ُم ُه بَ َ�ش ٌر لِّ َ�سا ُن
ِين {(((.
الَّذِ ي يُ ْل ِحدُو َن ِ�إلَ ْيهِ �أَ ْع َجمِ ٌّي َو َهـ َذا ل َِ�س ٌان َع َرب ٌِّي ُّمب ٌ

الحصار في شعب أبي طالب:

النبي Pومن معه ،ق ّررت قري�ش
بع ��د مواقف ال�صمود تج ��اه قري�ش من قبل ّ
مقاطع ��ة بني ها�شم ،وفر�ض ح�صار اجتماع � ّ�ي واقت�صاديّ عليهم ،وهو ما عُ ِرف
بح�ص ��ار ال�شعب ،فقد اجتمع الم�شركون ف ��ي دار الندوة وكتبوا وثيقة اتفقوا فيها
على البنود التالية:
((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،39ص.56
((( �سورة �ص :الآية.4
((( �سورة النحل ،الآية.103 :
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 1ـ �أن ال يُزوِّجوا �أحد ًا من ن�سائهم لبني ها�شم ،و�أن ال يتزوّجوا منهم.
 2ـ �أن ال يبتاعوا منهم �شيئ ًا ،وال يبيعوهم �شيئ ًا مهما كان نوعه.
أمر من الأمور.
 3ـ �أن ال يجتمعوا معهم على � ٍ
 4ـ �أن يكونوا يد ًا واحدة على مح ّمد و�أتباعه(((.
قدّرت قري�ش � ّأن هذا الح�صار �سي�ؤدّي �إلى �أحد ثالثة �أمور:
النبي عن الدعوة،
النبي ليقتلوه ،و�إمّا �أن يتراجع ّ
�إمّا قيام بني ها�شم بت�سليمهم ّ
و�إما الق�ضاء عليه وعلى جميع من معه جوع ًا وعط�ش ًا تحت وط�أة الح�صار.
ا�ستم ّر الح�صار ثالث �سنوات ،من ال�سنة ال�ساد�سة ح ّتى التا�سعة للبعثة ،وكان
الم�سلمون خالله يُنفقون من �أموال خديجة و�أبي طالب ،ح ّتى نفدت وا�ضطروا �إلى
�أن يقتاتوا بورق ال�شجر ،ولم يكونوا يج�سرون على الخروج من �شعب �أبي طالب � اّإل
حينئذ
الحج في ذي ّ
في مو�سم العمرة في رجب ،ومو�سم ّ
الحجة ،فكانوا ي�شترون ٍ
ظروف �صعبة ج ّد ًا(((.
ويبيعون �ضمن
ٍ
علي� Qأثناء هذه المحنة ي�أتيه ��م بالطعام �س ّر ًا من م ّكة من
وكان الإم ��ام ّ
ُمكن.
حيث ي ِ
وكان �أب ��و طال ��ب يحر� ��س النب � ّ�ي Pبنف�س ��ه؛ خوف ًا م ��ن �أن يت�س ّل ��ل �أحد من
النبي
الم�شركي ��ن �إلي ��ه ويغتال ��ه على حي ��ن غفلة ،ب ��ل كان �إذا ح ّل الظالم ينق ��ل ّ
مكان �آخ ��ر ،ويجعل ابنه
م ��ن المكان ال ��ذي عَ رف �أهل ال�شعب �أ ّنه ب ��ات فيه� ،إلى ٍ
النبي Pح ّتى �إذا ح�صل �أم ٌر �أُ�صيب ولده دونه.
عل ّي ًا Qفي مكان ّ
وانتهى الح�صار بعدم ��ا �أكلت الأر�ضة ما في �صحيفة الم�شركين التي تعاقدوا
فيها على الح�صار ،وقيام جماعة منهم م ّمن تربطهم ببني ها�شم عالقات ن�سب ّية
((( ابن ه�شام ،ال�سيرة النبويّة ،ج� ،1ص.375
((( ابن االثير ،الكامل في التاريخ،ج � ،2ص.87

بنق�ض ال�صحيفة و�إلغاء مفاعيلها ،ومنهم من كان من المو ِّقعين على ال�صحيفة،
النبي Pقد �أخبر ب�أمر ال�صحيفة
وبذلك عاد بنو ها�شم �إلى م�ساكنهم((( .وكان ّ
أمر من اهلل
بوا�سط ��ة �أبي طالب ،وهي من كراماته Pحيث نزل عليه جبرئيل ب� ٍ
تعالى يُخبره بما جرى على ال�صحيفة.
عام الحزن:

((( اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،ج� ،2ص 31ـ .32
((( ابن االثير ،الكامل في التاريخ ،ج� ،2ص.90
((( ابن عبد البر ،اال�ستيعاب في معرفة الأ�صحاب :ج � ،4ص( 287في حا�شية الإ�صابة).
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ف ��ي ال�سنة العا�شرة للبعثة ،وبعد خ ��روج بني ها�شم من ال�شعب بمدّة ق�صيرة،
ُتو ّفي ��ت خديجة ،وبعدها بمدّة ق�صيرة ُتو ّفي �أبو طالب((( .فع َُظم ذلك على ر�سول
اهلل Pوا�شت� � ّد حزن ��ه ،وبوفاة هذي ��ن ال�شخ�صي ��ن ال ّلذين كانا ع�ض ��د ًا وحرز ًا
ونا�صر ًا تتابعت عليه الم�صائب.
فخديج ��ة بالن�سب ��ة للنب � ّ�ي Pكانت �ضم ��ن نطاق البي ��ت والأ�س ��رة الزوج َة
والم�ضحية والحري�ص ��ة ،وكانت وزيرة �صدق عل ��ى الإ�سالم،
الوحي ��د َة الحن ��ون
ّ
وكان ي�سك ��ن �إليها .وبقي� Pإلى �آخر عم ��ره يُكرم مثواها ،وال ين�سى �سبقها في
الإ�س�ل�ام وم ��ا تح ّملته من م�ش ّق ��ة ومكابدة في �سبيل الدين ،ح ّت ��ى قال فيها« :ما
�أبدلن ��ي اهلل خي ��راً من خديجة؛ لقد �آمن ��ت بي حين كفر بي النا�س ،و�صدّقتني
حين كذبني النا�س ،ووا�ستني في مالها حين حرمني النا�س ،ورزقني اهلل منها
�أوالداً»(((.
�أ ّم ��ا �أبو طال ��ب فهو الذي رعى النب � ّ�ي Pاّ
وتوله في طفولت ��ه و�صباه ،وكان
ال� � ّذابّ والمدافع عنه في عهد ر�سالته ،فكان يق ��ف كال�س ّد العظيم �أمام �أحقاد
الم�شركي ��ن وعدوانهم ،ول ّما ُتو ّفي نالت قري� ��ش من ر�سول اهلل ،Pواجتر�ؤوا
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علي ��ه ح ّت ��ى ق ��ال« :Pم ��ا نال ��ت قري� ��ش م ّن ��ي �شيئ� �اً �أكره ��ه ح ّت ��ى م ��ات �أب ��و
طال ��ب»(((.
وال ّ
�شك ب� ّأن �أبا طالب مات م ُْ�س ِلم ًا ،و�إن كان قد �أخفى �إ�سالمه كما قال الإمام
ال�ص ��ادقّ �« :Qإن مث ��ل �أب ��ي طال ��ب كمث ��ل �أ�صحاب الكه ��ف؛ �أ�س� �رُّوا الإيمان
و�أظهروا ال�شرك ف�آتاهم اهلل �أجرهم مرّتين»(((.
ول ��م تك ��ن الم�ساعي المحمومة الت ��ي بذلها بع�ض النا�س من �أج ��ل �إثبات كفر
علي،Q
�أب ��ي طالب � اّإل ب�سب ��ب دوافع �سيا�س ّية ،ولالنتقا�ص م ��ن مكانة الإمام ّ
و�إثب ��ات والدته من � ٍأب كان يعبد الأ�صنام ،ح ّت ��ى و�إن كان هو �أوّل النا�س �إ�سالم ًا.
علي.Q
فال جريرة لأبي طالب �سوى �أ ّنه والد ّ
اإلسراء والمعراج:

اختل ��ف الم�ؤرّخون ف ��ي ت�أريخهما ما بين ال�سنة الثانية م ��ن البعثة ح ّتى ال�سنة
العا�شرة ،ولكن الذي نقطع به �أ ّنه ح�صل قبل وفاة �أبي طالب وال�س ّيدة خديجة.
وبح�س ��ب الن�صو�ص فق ��د �أُ�سري بالر�س ��ول Pمن م ّكة �إلى بي ��ت المقد�س،
بمعج ��ز ٍة خارق ��ة للعادة ،ثمّ عُ رج به من هناك �إلى ال�سم ��اوات بقدرة اهلل تعالى.
وكان اله ��دف من هذين ال�سفرين م�شاهدة عالئم و�آيات عظمة اهلل في الكواكب
وال�سماوات ،ولقاء المالئكة و�أرواح الأنبياء ،ور�ؤية م�شاهد الج ّنة والنار ،ودرجات
�أهل الج ّنة والنار وما �شابه ذلك.
}�س��� ْب َحا َن الَّذِ ي َ �أ ْ�س َرى ِب َع ْبدِ ِه لَ ْي ًال ِّم َن ا ْل َم ْ�س ِجدِ
وقد و�صف اهلل تعالى الإ�سراء بقولهُ :
ال�سمِ ي ُع البَ ِ�صير{(((.
ا ْل َح َر ِام ِ�إلَى ا ْل َم ْ�س ِجدِ الأَ ْق َ�صى الَّذِ ي بَا َر ْكنَا َح ْولَ ُه ِلن ُِريَ ُه مِ ْن �آيَا ِتنَا �إِنَّ ُه ُه َو َّ
((( ابن �شهر �أ�شوب ،مناقب �آل �أبي طالب ،ج � ،1ص.167
((( الكليني ،محمّد بن يعقوب ،الكافي :ج� ،1ص.448
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.1 :

وق ��ال تعالى في المعراج بع ��د بيان المراحل التي م ّر به ��ا الر�سول} :Pلَ َقدْ
َر�أَى مِ ْن �آيَ ِات َربِّهِ ا ْل ُك ْب َرى{(((.

النبي Pح�ص ��ل بالروح والج�س ��د مع ًا،
وي ��رى علم ��اء الإمام ّي ��ة � ّأن مع ��راج ّ
ولي� ��س بالروح فقط .ودليلهم هو ت�صري ��ح الآيات بلفظ العبد } َف�أَ ْو َحى ِ�إلَى َع ْبدِ ِه َما
(((
�أَ ْو َح���ى{((( ،والعب ��د يُطلق على الروح والج�سد ،وقوله تعالىَ } :ما َزا َغ ا ْلبَ َ�ص��� ُر{
فالر�ؤية الب�صريّة ُتطلق على ر�ؤية الج�سد دون ر�ؤية الروح فقط ،ف�ض ًال عن �أ ّنه لو
كان بالروح فقط لما خرج �أبو طالب والها�شم ّيون في طلبه.(((P
الدعوة العلن ّية ومواجهة قري�ش
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(((
(((
(((
(((

�سورة النجم ،الآية.18 :
�سورة النجم ،الآية.10 :
�سورة النجم ،الآية.17 :
المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،18ص.290
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الإ�ســــراء

من الم�سجد الحرام (م ّك ّة)
�إلى الم�سجد الأق�صى (القد�س)

خال�صة

الدعوة العلن ّية ومواجهة قري�ش

عندم ��ا بد�أت الدع ��وة العامّة والعلن ّية لر�س ��ول اهلل� Pأخذ الملأ من قري�ش
ي ِّ
ُخطط ��ون لتحجيم الر�سول Pوحركة الر�سالة ،وانتقلت المواجهة من الحرب
حرب �ساخنة تم ّثل ��ت باال�ضطهاد ،ح ّتى القت ��ل والتهجير والح�صار
الب ��اردة �إلى ٍ
ال�شامل من �أجل الإبادة التامّة.
َف ِ�شل ّ
للنبي ،Pومن معه في �شعب �أبي طالب ،وانتهى الأمر
مخطط الح�صار ّ
النبي Pوخروجه مع �أ�صحابه من الح�صار بعد �سنوات مريرة.
بانت�صار ّ
للنبي Pفي دعوته
انتهى الح�صار وانتهت بذلك �أيّام حياة �س َندَ ين عظيمين ّ
وهم ��ا :زوجته الوف ّية خديجة ،وع ّمه �أبو طالب ،و�س ّمى ر�سول اهلل Pذلك العام
بعام الحزن.
في م ّكة المك ّرمة ،ك ّرم اهلل تعالى نب ّيه بمعجز ٍة لم تكن لأحد من الأنبياء ،وهي
النبي Pوج�سده مع ًا.
معجزة الإ�سراء والمعراج ،وكان ذلك بروح ّ
م���ط���ال���ع���ة

النبي Pللقرآن
قراءة ّ

الق ��ر�آن كتاب اهلل الذي نزل على عبده ور�سوله مح ّمد Pليُخرج النا�س من
الظلمات �إلى النور .وقد َتك َّفل القر�آن من خالل �آياته المباركة بهداية النا�س �إلى
الح � ّ�ق والعدل والخير في جمي ��ع �ش�ؤونهم« ،ومن ابتغى الهُدى ف ��ي غيره� ،أ�ض ّله
اهلل ،فه ��و حب ��ل اهلل المتين ،وهو الذكر الحكيم ،وهو ال�صراط الم�ستقيم ،وهو
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الذي ال تزيغ به الأهواء وال تلتب�س به الأل�سنة ،وال ي�شبع منه العلماء»(((.
وقد �شدّد الإ�سالم على االهتمام به واالعت�صام بحبله ،من خالل قراءته وتدبّره
ووعي تعاليمه وتج�سيد مفاهيمه في الحياة الفردية واالجتماع ّية وغيرها.
َّا�س َو ُهدًى َو َم ْوعِ َظ ٌة ل ِّ ْل ُمتَّقِ َين{(((.
قال تعالىَ } :هـ َذا بَيَ ٌان لِّلن ِ
ونظ ��ر ًا لمكانة القر�آن في الإ�سالم فقد كان ر�سول اهلل� Pشديد العناية به:
تالو ًة وتعليم ًا ّ
وح�ض ًا على تعاهده ورعايته .وكان هدفه من تالوة القر�آن �أن يُحرز
المزي ��د م ��ن ال ُقربى �إلى اهلل �سبحان ��ه ،وليكون قدوة للم�ؤمنين ف ��ي تعاهد �أمره،
وتدبّر �آياته ،والحر�ص عليه.
وهذه بع�ض الروايات التي ُت�شير �إلى مدى اهتمامه Pبالقر�آن:
٭ كان Pال يرق ��د ح ّت ��ى يق ��ر�أ الم�سبِّحات ويقول« :في هذه ال�س ��ور �آية هي
�أف�ضل من �ألف �آية» ،قالوا :وما الم�سبِّحات؟ قال�« :Pسورة الحديد والح�شر
ّ
وال�صف والجمعة والتغابن».
النبي Pبالليل و�أنا على عري�شي.
٭ وعن �أُ ّم هانىء :كنت �أ�سمع قراءة ّ
٭ وعن �أمير الم�ؤمنين Qقال« :كان ر�سول اهلل Pال يحجزه عن قراءة
القر�آن �إال الجنابة»(((.
٭ ول�ش� �دّة تفاعل ��ه مع الق ��ر�آن كان يبكي عندم ��ا يقر�أ بع�ض �آيات ��ه ،فقد روى
علي القر�آن» ،فقل ��ت :يا ر�سول اهلل
النبي Pلي�« :إق ��ر�أ َّ
اب ��ن م�سعود ق ��ال :قال ّ
�أق ��ر�أ عليك وعليك �أُنزل؟! فقال�« :Pإ ّني �أح ��بّ � ْأن �أ�سمعه من غيري» ،فقر�أت
علي ��ه �س ��ورة الن�ساء ح ّت ��ى جئت �إلى هذه الآي ��ة } َف َك ْي َف �إِ َذا جِ ْئنَا مِ ن ُك ِّل �أ َّمةٍ ب َِ�ش���هِ يدٍ
((( الترمذي� ،سنن الترمذي ،ج� ،4ص.245
((( �سورة �آل عمران ،الآية.138 :
((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،78ص.68

الدعوة العلن ّية ومواجهة قري�ش

َوجِ ْئنَا ب َِك َع َلى َهـ�ؤُالء � َشهِ يدًا{((( قال« :Pح�سبك الآن» ،فالتفتّ �إليه ف�إذا عيناه
تذرفان(((.
٭ و�إل ��ى كث ��رة ما كان يقر�أ من القر�آن يُ�شير �أن�س ب ��ن مالك فيقولّ � :إن ر�سول
اهلل Pوجد �شيئ ًا من وجع ،فقيل له :يا ر�سول اهلل ا�شت ّد عليك الوجع ،و�إ ّنا نرى
�أثر الوجع عليك.
فق ��ال�« :Pأم ��ا م ��ع ما ترون ،فقد ق ��ر�أت البارح ��ة ال�سبع الط ��وال� ،أي من
البقرة �إلى الأنفال».
وهك ��ذا كان Pد�ؤوب� � ًا على تالوة كت ��اب اهلل� ،شغوف ًا به ،فل ��م يترك القراءة
ح ّتى في حاالت مر�ضه.
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((( �سورة الن�ساء ،الآية.41 :
((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،89ص .216
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الدرس السادس

أهداف الدرس

�أحداث ما بني البعثة والهجرة

أحداث ما بين
البعثة والهجرة

�1-1أن يتعرَّف الطالب �إلى �أطروحة الدعوة في م ّكة.
�2-2أن ُيع� � ِّدد الخط ��وات الت ��ي ا ّتبعه ��ا النب � ّ�ي Pقب ��ل
االنتقال �إلى المدينة.
�3-3أن يُد ِرك �أهميّة بيعة العقبة في ن�شر الدعوة.
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إ�سالمي في العهد الم ّكي ق�ضايا الدولة والحُ كم والنظام
لم يتناول الت�شريع ال
ّ
ال�سيا�س � ّ�ي ب�صورة مبا�ش ��رة ،ل ّأن الم�سلمين في م ّكة لم يكون ��وا مجتمع ًا �سيا�س ّي ًا،
و�إ ّنما كان ��وا جماعة عقيديّة تحكمها عالقات تتراوح بي ��ن اال�ستغراب ،والجفاء،
والعداء من مجتمعها.
فكانت مفردات الدعوة و�أطروحته ��ا مق�صورة في م ّكة على الق�ضايا الأ�سا�س
الكبرى :ق�ضية الألوه ّية والتوحيد ،وق�ضية النبوّة العامّة ونبوّة مح ّمد ،Pوق�ض ّية
الحي ��اة بعد الموت (البعث والمعاد) ،وق�ض ّية عدل اهلل تعالى ،ورحمته ،وقدرته،
وعلمه ،و�سائر �صفاته تعالى .كما كانت ت�شتمل على الم�س�ألة االجتماع ّية ،الفقراء
والأغني ��اء ،والظل ��م ...ولكن مع ذلك حم ��ل العهد الم ّكي ـ في الق ��ر�آن وال�سيرة ـ
�إ�ش ��ارات �إلى طبيعة الدعوة الإ�سالم ّية ،من الناحية ال�سيا�س ّية ،وبع�ض الإ�شارات
�إلى الم�ستقبل ،ونزل من القر�آن بم ّكة �إثنتان وثمانون �سورة ،على ما رواه مح ّمد بن
النبي Pعلى بع�ض
حف�ص بن �أ�سد
الكوفي عن ابن ع ّبا�س .وكان �أوّل ما نزل على ّ
ّ
الروايات} :ا ْق َر�أْ ب ِْا�س ِم َربِّ َك الَّذِ ي خَ َلقَ { ثمّ }ن َوا ْل َق َل ِم َو َما يَ ْ�س ُط ُرو َن { ثمّ } َو ُّ
ال�ض َحى{
ثمّ }ي���ا �أيّها المز ّمل{ ثمّ }ي���ا �أيّها المدثّر{ ث ��مّ فاتحة الكتاب ...ث ��مّ }العنكبوت{.

�أحداث ما بني البعثة والهجرة

أطروحة الدعوة اإلسالم ّية في م ّكة:
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ورُوي ع ��ن ابن ع ّبا� ��سّ �« :أن الق ��ر�آن كان ينزل مُف ِّرق� �اً ،ال ينزل �س ��ورة �سورة،
فم ��ا نزل �أوّله ��ا بم ّكة �أثبتناها بم ّكة و�إن كان تمامه ��ا بالمدينة ،وكذلك ما نزل
���م ا ِهلل
بالمدين ��ة ،و�إ ّن ��ه كان يع ��رف ف�ص ��ل ما بين ال�س ��ورة وال�سورة �إذا نزل }ب ِْ�س ِ
ال َّر ْحمـ َ ِن ال َّرحِ ِيم{ ،فيعلمون � ّأن الأولى قد انق�ضت واب ُت ِدئ ب�سورة �أخرى»(((.
الهجرة إلى الحبشة:
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خلق عظيم في الإ�سالم بد�أت بالمواجهة الفعل ّية .وعمل
ل ّما ر�أت قري�ش دخول ٍ
�صناديد قري�ش على �إنزال �أ�شدِّ �أنواع العذاب على الم�سلمين ،فكان م ّمن عُ ِّذبَ في
و�سم َّية �أمّه ،ح ّتى َقتل �أبو جهل ُ�س َم ّية ،فكانت �أوّل
اهلل ع ّمار بن يا�سر ،ويا�سر �أبوهُ ،
النبي Pالم�سلمين بالهجرة �إلى الحب�شة في
�شهيدة في الإ�سالم ..عندها �أمر ّ
ال�سنة الخام�سة من البعثة وقال لهمّ �« :إن بها َم ِلكاً ال يُظلم عنده �أحد»((( .وكان
عددهم في �أر�ض الحب�شة ثالثة وثمانين ما بين رجل وامر�أة عدا الأطفال ،وكان
ف ��ي مقدّمتهم جعفر بن �أبي طالب .ف�أر�سلت قري�ش وفد ًا ال�ستردادهم ،فواجههم
النجا�شي بالرف�ض بعدما ا�ستمع من الم�سلمين �إلى حقيقة الإ�سالم وعظمته.
ّ
و�أه ��مّ الدواف ��ع للهج ��رة كان اال�ضطهاد ال�شدي ��د الذي وقع عل ��ى الم�سلمين،
والمح ��اوالت القا�سية التي بذلها الم�شركون لفتنته ��م �آملين رجوعهم عن الدين
الح � ّ�ق وارتداده ��م ،ف�ض ًال ع ��ن التب�شير بالإ�س�ل�ام ومبادئه و�أهداف ��ه و�أحكامه،
والترويج له والتعريف به خارج الجزيرة العرب ّية.
سفره إلى الطائف للدعوة:
التوج ��ه �إلى الطائف لدع ��وة �أهلها �إل ��ى الإ�سالم ،لع ّله
ع ��زم النب � ّ�ي Pعلى ُّ

والمنعة ،وبعد �أن ا�شت ّد �أذى قري�ش له �إثر وفاة خديجة و�أبي
يلتم�س منهم الن�صر ِ
((( اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي،ج � ،2ص 33ـ .34
((( الطبري ،تاريخ الطبري،ج � ،2ص.222

الطريق التاريخي بين م ّكة والطائف
الذي �سلكه ر�سول اهللP

((( م�.س .الطبري ،ج� ،2ص.230

�أحداث ما بني البعثة والهجرة

طال ��ب ،وكان ذلك في ال�سنة العا�شرة من البعث ��ة ،و�أقام في الطائف ع�شرة �أيّام
يتجوّل فيها ويدعو �أهلها �إلى الإ�سالم ،ومعه زيد بن حارثة(((.
ولك ّنه ��م واجه ��وه ولم ي�سمعوا منه ،ب ��ل جل�سوا في الطري ��ق يرمونه بالحجارة
ح ّتى جُ ِرح في ر�أ�سه ،فان�صرف راجع ًا �إلى م ّكة.
وكان اله ��دف من هذا ال�سفر الإعداد للم�ستقبل باعتبار � ّأن الطائف هي البلد
الخا�ص في المنطقة ،نظر ًا لوجود قبيلة كبيرة فيها
الثالث الذي له موقعه ونفوذه
ّ
هي ثقيف.
وربم ��ا يكون لهجرته �إلى الطائ ��ف �أهداف �أخرى ،ك�إيج ��اد قاعدة لدعوته يرتكز
عليها تكون قريبة من م ّكة� ،أو �إلقاء حجّ ة عليهم ،وكل ذلك يرجع �إلى � ّأن الر�سولP
كان يخطو في دعوته بخطوات هادفة ومدرو�سة.
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انتشار اإلسالم في يثرب:
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منذ ال�سنوات الأولى للدعوة العلن ّية للر�سول Pفي م ّكة ،تناهت �أخبار بعثته
�إل ��ى �أ�سماع �أهالي يثرب بوا�سطة الم�سافرين ،وكان ٌ
بع�ض منهم قد قابله في م ّكة
و�أ�سلم ،ولك ّنهم ماتوا �أو ُقتلوا بعد مدّة(((.
وفي ال�سنة الحادية ع�شرة للبعثة التقى ر�سول اهلل Pب�س ّتة من �أ�شراف
الحج في منى ،ودعاهم �إلى الإ�سالم ،فقال بع�ضهم لبع�ض:
الخزرج في مو�سم ّ
النبي الذي كان يوعدكم به اليهود ،فال ي�سبق ّنكم �إليه
يا قوم تعلمون واهلل �إ ّنه ّ
�أح��د .ف�أجابوه وقالوا له� :إ ّن��ا قد تركنا قومنا وال قوم بينهم العداوة وال�ش ّر
قدم عليهم وتدعوهم �إلى
مثلما بينهم ،فع�سى �أن يجمع اهلل بينهم بك ،ف ُت ِ
قدموا المدينة �أخبروا قومهم بالخبر ،فما دار حو ٌل � اّإل وفيها
�أم��رك .فل ّما ِ
حديث ر�سول اهلل.(((P
النبي Pال ��ذي ا�سته ��دف من ه ��ذا االجتماع ح � ّ�ث ه�ؤالء
ونج ��ح تخطي ��ط ّ
الأ�شخا� ��ص عل ��ى القي ��ام بن�شاط ف ��ي بالده ��م؛ لتهيئة الج� � ّو وخلق من ��اخ م�ؤيِّد
ومتعاطف مع الدعوة ومبادئها الجديدة في المدينة.
بيعة العقبة الأولى:
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وعندم ��ا ح ّل مو�سم الح � ّ�ج في العام الثاني التقى Pمع اثني ع�شر رج ًال من
واد �ض ّيق بالعقبة بي ��ن م ّكة ومنى ،وهي العقبة
اليثرب ّيي ��ن ،واجتمع به ��م �س ّر ًا في ٍ
الأولى((( ،وقد �أعلنوا فيها �إيمانهم وا�ستعدادهم للعمل على ن�شر الإ�سالم ،وبايعوا
ر�سول اهلل Pعلى ذلك.
((( ابن ه�شام ،ال�سيرة النبويّة ،ج � ،2ص.67
((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،19ص.25
((( العقبة بمعنى الطريق ال�ضيّق ،ويُراد بها العقبة التي تقع عند نهاية منى �إلى يمين م ّكة.

فل ّم ��ا �أرادوا االن�صراف �إل ��ى بلدهم ،بعث ر�س ��ول اهلل Pمعهم م�صعب بن
عمي ��ر من �أجل �أن يُع ِّلمهم الإ�سالم ،ويُف ّقههم ف ��ي الدين ،ويجعل منهم قوّة �أكثر
فاعل ّية ود ّقة في ن�شر الدين الجديد في �صفوف �أهل المدينة.
ا�ستط ��اع م�صعب بن عمير ،بفعل وعيه وخبرته ب�ش ّتى �أ�ساليب العمل والتبليغ،
�أن يق ��وم بواجب ��ه كما �أراد ر�س ��ول اهلل ..Pوكان عدد الم�سلمي ��ن في المدينة
ي ��زداد يوم ًا بع ��د يوم ،و�أ�صبح ج� � ّو المدينة الع ��ا ّم م�ؤيِّد ًا للر�س ��ول ،Pومه َّيئ ًا
لقدوم ��ه.
وفي العام التالي� ،أي في ال�سنة الثالثة ع�شرة من البعثة ،وبعد مرور عام كامل
على بيعة العقبة الأولى ،عاد م�صعب بن عمير �إلى م ّكة ومعه جم ٌع كبير من م�سلمي
المدينة ،خرجوا مُ�ستخفين مع حُ ّجاج قومهم الم�شركين ..ويبدو � ّأن م�صعب ًا َق ْبل
ح�ضوره �إلى م ّكة ،كان قد ر ّتب اجتماع ًا بين الر�سول Pوبين م�سلمي يثرب بعد
الحج.
انتهاء مو�سم ّ
فالتق ��ى بع�ضه ��م بالنب � ّ�ي Pوواعده ��م �أن يجتمع بهم في العقب ��ة في اليوم
الثاني من �أيّام الت�شريق لي ًال ،و�أمرهم بالحفاظ على �س ِّريَّة االجتماع .وفي الليلة
علي Qوالحمزة في الدار الذي كان ينزل
المع ّينة تمّ االجتماع بح�ضور الإمام ّ
في ��ه الر�سول Pوهو دار عب ��د ّ
المطلب ،فبايعوه على حمايت ��ه ،وعلى �أن يمنعوه
و�أهله م ّما يمنعون منه �أنف�سهم و�أهليهم ،وعلى �أن ين�صروه ويقفوا �إلى جانبه في
ال�ش� �دّة والرخاء ،كم ��ا بايعوه على ال�سمع والطاعة والأم ��ر بالمعروف والنهي عن
المنك ��ر ،وعلى �أن يَدعُ وا �إلى اهلل وال يخافوا ف ��ي اهلل لومة الئم ،وقد ُ�سمِّيت هذه
البيعة ببيعة العقبة الثانية(((.
((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،19ص 25ـ .26

�أحداث ما بني البعثة والهجرة

بيعة العقبة الثانية:
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النبي Pف ��ي نهاية المطاف ،بفعل �إ�ص ��راره على موا�صلة الدعوة
لق ��د نجح ّ
وع ��دم ي�أ�سه �أو ا�ست�سالمه �أم ��ام الف�شل الظاهريّ في الطائ ��ف وفي م ّكة ،وبفعل
الثقة بوعد اهلل �سبحانه بالن�صر ،في �إيجاد القاعدة المنا�سبة التي يرتكز عليها
الإ�سالم فكانت يثرب مو�ضع اختياره الجديد.
النبي Pللهجرة �إلى
وكانت بيعة العقبة هي الخطوة الرئي�سة التي مهّد فيها ّ
المدين ��ة المنوّرة .وبالهجرة �إلى المدينة تبد�أ المرحلة الثالثة من مراحل الدعوة
وهي مرحلة بناء الدولة ،والدفاع عن الإ�سالم.
درو�س من �سرية الر�سول الأكرم P
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�أحداث ما بني البعثة والهجرة

الهجرة �إلى الحب�شة
ل ّم ��ا عملت قري� ��ش على �إنزال �أ�ش� � ّد العذاب
على الم�سلمين وعظم البالء على الموحدّين .
النبي  Pالم�سلمين بالهجرة �إلى الحب�شة
�أمر ّ
قائ ًالّ �« :إن بها ملك ًا ال يُظلم عنده �أحد».
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لم ت�شتمل الدعوة الإ�سالم ّية في العهد الم ّكي على مفردات �سيا�س ّية �صريحة،
و�إ ّنما كانت مفرداتها مق�صورة على ق�ضايا العقيدة الأ�سا�س ،بالإ�ضافة �إلى جملة
من الم�سائل االجتماع ّية.
النبي Pو�أ�صحاب ��ه للتعذي ��ب ال�شديد والقت ��ل والت�شريد� ،أمر
بع ��د تع ُّر� ��ض ّ
الم�سلمي ��ن بالهج ��رة �إل ��ى الحب�شة ،نظ ��ر ًا لوجود مل ��ك عادل فيه ��ا ،فاحت�ضن
«النجا�ش � ّ�ي» الم�سلمي ��ن المهاجرين ولم يُ�س ِّلمهم �إلى الوفد ال ��ذي �أر�سلته قري�ش
ال�ستردادهم.
النبي Pفي الدع ��وة �إلى اهلل ع ��ن �إ�سالم بع� ��ض �أهل يثرب،
�أ�سف ��ر جه ��اد ّ
وا�ستم� � ّرت دعوته �إليهم ح ّتى �أ�سلم جم ٌع من �أهلها ،وقدم عليه -في العام الثالث
ع�ش ��ر من البعثة� -سبعون رج ًال وامر�أتان وبايع ��وه على الدفاع والن�صرة ،و�س�ألوه
�أن يخرج �إليهم فيمنعوه كما يمنعون �أبناءهم ون�ساءهم ،ويحاربوا معه وين�صروه،
وكان ذلك من نتائج بيعة العقبة الأولى والثانية.

م���ط���ال���ع���ة

النبيP
أذكار ّ

((( الن�سائي ،ال�سنن الكبري ،ج� ،6ص.114
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،2ص.504
((( الح ّر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،7ص.180
((( الميرزا النوري ،م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،5ص.320
((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،90ص.284

�أحداث ما بني البعثة والهجرة

كان ر�سول اهلل Pيُكثر من ذكر اهلل ،بل ما فارق ذكر اهلل �شفتيه المباركتين
ّ
قط ،ولم ُي َر � اّإل ذاكر ًا مُ�سبِّح ًا �أو �شاكر ًا مُ�ستغ ِفر ًا.
رُوي عنه� Pأ ّنه كان يُكثر من قول�« :سبحانك ال ّله ّم وبحمدك ،ال ّله ّم اغفر
لي �إ ّنك �أنت التواب الرحيم».
ويقول�« :Pإ ّني لأ�ستغفر اهلل و�أتوب �إليه في اليوم �سبعين مرة»(((.
وع ��ن الإمام جعفر ب ��ن مح ّمد ال�صادق Lق ��ال« :كان ر�سول اهلل Pال
يقوم من مجل�س و�إن َّ
خف ح ّتى ي�ستغفر اهلل خم�ساً وع�شرين»(((.
وعن الإمام ال�ص ��ادق Qقال« :كان ر�سول اهلل Pي�ستغفر اهلل ع ّز وج ّل
في ك ّل يوم �سبعين مرّة ويتوب �إلى اهلل ع ّز وج ّل �سبعين مرة»(((.
وعن ��ه� Qأي�ض� � ًا« :كان ر�سول اهلل Pيت ��وب �إلى اهلل في ك ّل ي ��وم �سبعين
مرّة من غير ذنب ،كان يقول� :أتوب �إلى اهلل»(((.
وكان Pي��ق��ولّ �« :إن ل �ل �ق �ل��وب �� �ص ��داء ك �� �ص ��داء ال �ن �ح��ا���س فاجلوها
باال�ستغفار»(((.
وكما كان دائم اال�ستغفار كان دائم ال�شكر هلل �سبحانه على ك ّل حال.
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وع ��ن الإمام ال�ص ��ادق« :Qكان ر�س ��ول اهلل� Pإذا ورد عليه �أم ��ر يُ�سرُّه
ق ��ال :الحم ��د هلل على هذه النعمة ،و�إذا ورد عليه �أم ��ر يغت ّم به قال :الحمد هلل
على ك ّل حال»(((.
وعن ��ه« :Qكان ر�س ��ول اهلل Pيحمد اهلل في ك ّل ي ��وم ثالثمائة و�س ّتين
مرّة  ...يقول :الحمد هلل ربّ العالمين كثيراً على ك ّل حال»(((.
وع ��ن عل � ّ�ي« :Qكان ر�س ��ول اهلل� Pإذا �أتاه �أم ��ر يُ�سرُّه ق ��ال :الحمد هلل
ال ��ذي بنعمت ��ه تت� � ّم ال�صالح ��ات ،و�إذا �أتاه �أم ��ر يكرهه قال :الحم ��د هلل على ك ّل
حال»(((.
وع ��ن الإمام الباقر Qقال« :ما ا�ستيق ��ظ ر�سول اهلل Pمن نوم قط � اّإل
خ َّر هلل ع ّز وج ّل �ساجداً»(((.
النبي ف ��ي كل يوم �إذا �أ�صبح وطلع ��ت ال�شم�س يقول:
علي« :Qكان ّ
وع ��ن ّ
الحمد هلل ربّ العالمين كثيراً طيّباً على ك ّل حال ،يقول ثالثمائة و�ستين مرّة
�شكراً»(((.
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((( الكليني ،الكافي ،ج� ،2ص.97
((( م.ن ،ج� ،2ص.503
((( الطو�سي ،الأمالي ،ج � 1ص .94
((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،16ص.253
((( الطو�سي ،الأمالي ،ج � 2ص .012

الدرس السابع

النبويـة إلى المدينة
الهجرة
ّ
النبويـة �إىل املدينة
الهجرة
ّ

أهداف الدرس
علي  Qفي فرا�ش
�1-1أن ي�س ��رد الطالب ّ
ق�صة مبي ��ت ّ
النبي.P
ّ
النبي� Pإلى المدينة.
�2-2أن ي�ستظهر دوافع هجرة ّ
�3-3أن ُيع� � ِّدد �أركان المجتم ��ع ال ��ذي بن ��اه النب � ّ�ي Pف ��ي
المدينة.
�4-4أن يذك ��ر �أه� � ّم بن ��ود الوثيق ��ة بي ��ن �أطي ��اف المجتم ��ع
المدني.
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�إلقاء القب�ض على المُبايعين ،و�شدّدت من �إيذائها للم�سلمين وتعذيبهم ،وعلى �إثر
النبيّ �« :Pإن اهلل ع َّز وج َّل قد جعل لك ��م �إخواناًَ وداراً ت�أمنون
ذل ��ك قال له ��م ّ
بها»((( وكان هذا �إيذان ًا بالهجرة �إلى المدينة.
ف�أخ ��ذ الم�سلمون يتوجّ هون �إلى يثرب رغ ��م ك ّل الم�شاكل والعراقيل التي و�ضعتها
قري�ش �أمامهم .ور�أت قري�ش في هذه الهجرة ً
خطرا عليها ِلما يُ�ش ِّكله المهاجرون مع
خا�صة �أن تجارتها
�أهل المدينة من قوّة ت�ستطيع �أن تقف في وجه قري�ش وم�صالحهاّ ،
�إلى ال�شام تم ّر عبر المدينة ،ف�أخذت تمنع الم�سلمين من الهجرة وتالحقهم.
وعلى الرغم من ك ّل الم�ضايقات تم َّكن معظم الم�سلمين من الهجرة ،ولم َ
يبق
�ي Pو�أمير الم�ؤمنينQ
ف ��ي م ّكة بعد بيعة العقبة بفت ��رة وجيزة �سوى النب � ّ
وعدد قليل من الم�سلمين.
إلهي بالهجرة .و�شعرت قري�ش بحجم
النبي Pفي م ّكة ينتظر الإذن ال ّ
بقي ّ
((( ابن ها�شم ،ال�سيرة النبويّة ،ج� ،2ص.321

النبويـة �إىل املدينة
الهجرة
ّ

ّ
ّ
النبي:P
علي Qفي فراش
المؤامرة ومبيت اإلمام
علمت قري�ش ب�أمر البيعة رغم ِّ
كل التك ُّتم الذي اتبعه الر�سول Pفعزمت على
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خا�صة بعدما ُقدِّ رت � ّأن المدن ّيين
النبي Pب�أ�صحابهّ ،
الخطر فيما لو التحق ّ
�سيحمونه وين�صرونه بعدما بايعوه ،فاتخذت ق��رار ًا حا�سم ًا بالتخلُّ�ص من
النبي Pقبل فوات الأوان ،وا�ستطاعت �أن تنتزع قرار ًا بم�شاركة ِّ
كل قبائل قري�ش
ّ
في عمل ّية االغتيال ،من �أجل �أن يتف ّرق دمه في القبائل ك ّلها؛ فال يعود ب�إمكان
بني ها�شم �أن يث�أروا لدمه ،ولكنّ اهلل تعالى �أخبر ر�سوله بهذه الم�ؤامرة((( ،و�أمره
بالخروج لي ًال من م ّكة و�أن يجعل عل ّي ًا Qمكانه ليبيت على فرا�شه من �أجل
التمويه والإيهام ،ولير ّد كيدهم عليهم ،فخرج ر�سول اهلل� Pإلى غار ثور وبات
النبيP
علي Qعلى فرا�شه تلك الليلة((( .وعندما اقتحم الم�شركون دار ّ
ّ
النبي Pقد خرج قبل ذلك من بينهم
علي ،Qوكان ّ
وجدوا �أنف�سهم �أمام ّ
وتوجه نحو غار ثور وبقي فيه ثالثة �أ ّي��ام� ،إلى �أن تم ّكن من الو�صول �إلى قرية
ّ
(قباء) في طريق المدينة المنوّرة ،برغم مالحقة قري�ش له.
علي� ،Qأنزل اهلل تعالى بح ّقه
ونظر ًا للت�ضحية الكبرى التي قدّمها الإمام ّ
قولهَ } :ومِ َن الن َِّا�س َمن يَ ْ�ش ِري نَ ْف َ�س ُه ا ْب ِت َغاء َم ْر َ�ض ِات ا ِهلل َواهللُ َر�ؤ ٌ
ُوف بِا ْلعِ بَادِ {(((.
الرسول Pفي المدينة:
النبي Pالغار قا�صد ًا يثرب في �شهر ربيع الأوّل بعدما كان قد �أم�ضى
غ ��ادر ّ
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ثالث ع�شرة �سنة في م ّكة ،بعدما ترك عل ّي ًا Qلي�ؤدّي الودائع التي كانت عنده
للنا� ��س ،ولتهيئة م�ستلزم ��ات هجرة ابنته فاطمة  Oوع ��دد �آخر من الن�ساء

وك �أَ ْو ي ُْخ ِرجُ َ
�وك �أَ ْو َي ْق ُت ُل َ
((( ذك ��ر اهلل تعال ��ى لنبيّه الكريم هذه الم�ؤامرة بقوله تعال ��ىَ } :و ِ�إ ْذ َي ْم ُك ُر ِب َك ا َّل ِذينَ َك َفرُو ْا ِل ُي ْث ِب ُت � َ
وك
ُ ُ
َاك ِرينَ { (�سورة الأنفال.)30 :
َو َي ْم ُك ُرونَ َو َي ْم ُك ُر اهلل وَاهلل َخ ْي ُر ا ْلم ِ
النبيP؛ ولك ّنها بقدرة اهلل لم تعثر عليه لكون ��ه من�صور ًا وم�ؤيّد ًا من اهلل
((( رغ ��م �أنّ قري�ش� � ًا ج ّن ��دت ك ّل قواها للعث ��ور على ّ
ن�صرُو ُه َف َقدْ َن َ�ص َر ُه ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
ْ
اهلل �إِ ْذ �أ ْخرَجَ ُه ال ِذينَ ك َفرُوا ثا ِن َي اث َني ِْن �إِ ْذ هُ مَا ِفي ال َغا ِر �إِ ْذ َي ُقول ِل َ�ص ِاح ِب ِه
تعالى حيث قال تعالى�} :إِ َّال َت ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
هلل ِه َي ا ْل ُعليَاْ
َّ
َّ
ُ
َال َتحْ ُ � َ�زنْ ِ�إنَّ اهلل مَ َع َن ��ا َف�أَ َنز َل اهلل �سَ ِكي َن َت ُه عَ ل ْي ِه َو�أيَّدَ ُه ِبجُ ن ٍود لمْ َت َروْهَ ا وَجَ عَل ك ِل َمة ال ِذينَ ك َفرُوا ال�سُّ ْفلى َوك ِل َمة ا ِ
وَاهلل عَ ِزي ٌز حَ ِكيمٌ{ (�سورة التوبة.)40 :
((( �سورة البقرة ،الآية.207 :

((( الطو�سي ،الأمالي ،دار الثقافة ،ط1414 ،1هـ� ،ص.468
((( الطبري ،تاريخ الطبري،ج � ،2ص.249
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج� ،8ص.340

النبويـة �إىل املدينة
الهجرة
ّ

والرجال من بني ها�شم(((.
المدينة المن ّورة
َفو ََ�صل� Pأ ّو ًال �إلى ُقباء
م�صوّر �أثري تقريبي
وه ��ي منطق ��ة عل ��ى مقربة
م ��ن يث ��رب ،وتو ّق ��ف فيه ��ا
ب�ضعة �أيّام في انتظار قدوم
عل � ّ�ي ،Qوبن ��ى في هذه
المدّة م�سجد ًا هناك(((.
توج ��ه ب�صحب ��ة
ث ��مّ ّ
عل � ّ�ي Qوجماع ��ة م ��ن
بن ��ي النج ��ار (�أخ ��وال عبد
ّ
المطلب) تجاه يثرب .ولدى
و�صوله �إليها ا�ستقبله النا�س
بف ��رح و�س ��رور بال ��غ ،وكان
 Pال يم� � ّر بمكان � اّإل وقام
وج ��وه القبائ ��ل و�أ�شرافه ��ا
ب�أخ ��ذ زمام ناقته ،طالبي ��ن منه النزول عليهم وه ��و يقول« :خ ّلوا �سبيله ��ا ف�إ ّنها
م�أم ��ورة»((( ح ّتى و�ص ��ل �إلى �أر�ضٍ ليتيمين قرب دار �أبي �أي ��وب الأن�صاريّ  ،وبنى
في تلك الأر� ��ض الم�سجد النبويّ  .ول ّأن الهجرة ُتعتبر نقطة تحوُّل وم َ
ُنعطف ًا مُه َّم ًا
النبيP؛
في تاريخ الإ�س�ل�ام �أ�صبحت مبد�أً لتاريخ الإ�سالم والم�سلمين بتدبير ّ
ال ��ذي �أمر الم�سلمي ��ن �أن ُي�ؤرّخوا ابتدا ًء من �شهر ربي ��ع الأوّل ،وهناك العديد من
النبي ووثائقه وكتبه ُت�ؤيّد ذلك.
ر�سائل ّ
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لم تكن الهجرة �إلى المدينة ر ّد فعل ال�ضطهاد قري�ش ،بل كانت فع ًال ّ
خطط له
النب � ّ�ي Pلتكون المدينة قاعدة ارتكاز للدعوة ،و�أهمّ الدوافع التي �أدّت للهجرة
هي:
�أو ًالّ � :إن مك ��ة ل ��م َتعُد مكان ًا �صالح ًا للدعوة ،ولم يب � َ�ق �أيّ �أمل في دخول فئات
جدي ��دة في الدين الجديد ف ��ي الم�ستقبل القريب عل ��ى الأقل ،فكان ال ُب َّد
مكان �آخر ينطلق الإ�سالم في ��ه بحريّة بعيد ًا عن �ضغوط
م ��ن االنتقال �إلى ٍ
قري�ش.
وكان اختي ��اره للمدين ��ة ب�سبب بعدها
الجغرافي عن م ّك ��ة ،م ّما يجعلها بم�أمن
ّ
من هجمات قري�ش المفاجئة والمباغتة من جهة ،ومن جهة �أخرى هي قريبة من
النبي Pمن فر�ض �سيطرته وممار�سة
طريق تجارة م ّكة ـ ال�شام؛ بحيث يتم ّكن ّ
الع�سكري ،على قري�ش في الوقت
واالقت�صادي ،وح ّتى
ال�سيا�سي
نوع م ��ن ال�ضغط
ّ
ّ
ّ
المنا�سب.
القبلي ،بي ��ن الأو�س
وم ��ن الناحي ��ة االجتماع ّي ��ة كانت يث ��رب مركز ًا للتن ��ازع
ّ
والخ ��زرج واليه ��ود ،وهي تتط ّلع �إلى رج ��ل ّ
تلتف حوله لينزع عنه ��ا �إلى الأبد هذه
الع�صب ّي ��ات الم�ستع�صي ��ة .و�أمّا اقت�صاد ّي ًا فه ��ي غن ّية ب�إمكان ّياته ��ا الزراع ّية بما
يُم ِّكنه ��ا من المقاومة في حال التع ُّر�ض لل�ضغوط االقت�صاد ّيّة من ِقبَل الم�شركين
وغيرهم.
بناء الدولة والمجتمع في المدينة:
با�ش ��ر النب � ّ�ي Pفور و�صول ��ه �إلى المدينة ب�أعم ��ال ت�أ�سي�س ّي ��ة ،ترتبط ببناء

إ�سالمي ،وبم�ستقبل الدعوة الإ�سالم ّية ،و�أبرزها:
ال�سيا�سي ال
المجتمع
ّ
ّ

�أو ً
ال :بناء المسجد

((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،19ص.130

النبويـة �إىل املدينة
الهجرة
ّ

النبي Pب�إن�شائه ،وقد كان مرك ��ز ًا للعبادة ،والتعليم،
وه ��و �أوّل مركز عُ ن � َ�ي ّ
والحُ ك ��م والإدارة ،ومق� � ّر ًا لحكومة النب � ّ�ي ،Pولم يُمار�س النب � ّ�ي Pمُه ّمات
مكان �آخر غير الم�سجد.
حكوم ّية و�إداريّة في المدينة في ٍ
وبع ��د �إتمام بناء الم�سج ��د بُنيت �إلى جانبه حُ جرتان ،لتكون ��ا م�ساكن لر�سول
اهلل وزوجاته.
ثانياً :المؤاخاة
العم ��ل المهمّ الآخر الذي �أقدم عليه الر�سول Pف ��ي ال�سنة الأولى للهجرة،
هو الم�ؤاخاة بين المهاجرين والأن�صار ،من �أجل توكيد وحدة الم�سلمين والتغلُّب
على التناق�ض ��ات الداخل ّية القائمة بين الأو�س والخ ��زرج ،والتناق�ضات المتو َّقعة
واالقت�صادي،
الطبقي،
بي ��ن المهاجرين والأن�صار ،وفي �سبيل تحطيم االعتب ��ار
ّ
ّ
العملي عن مبد�أ الموا�ساة
المعي�شي ،والتعبير
وعالج م�شكلة التفاوت في الم�ستوى
ّ
ّ
علي بن �أب ��ي طالب ،Qو�آخى بين
والم�س ��اواة الإ�سالم � ّ�ي ،فت�آخى هو Pمع ّ
الم�سلمين وكان ي�ؤاخي بين ٍّ
كل ونظيره(((.
وهذه هي الم�ؤاخ ��اة الثانية ،وكانت الم�ؤاخاة الأولى في م ّكة بين �أ�صحابه من
قري�ش ومواليهم (العبيد المُع َتقين).
مزيد م ��ن التالحم بي ��ن المهاجرين
وه ��ذه الم�ؤاخاة ف ��ي المدين ��ة �أدّت �إلى ٍ
والأن�ص ��ار ،و�إلى تحقي ��ق االنت�صارات الكبرى في ب ��در والخندق وغيرهما برغم
ق ّلة العدد وب�ساطة العتاد.
ثالثاً :وثيقة الصحيفة
بع ��د �أن ا�ستق� � ّر الر�س ��ول Pف ��ي المدينة ،ر�أى م ��ن الالزم تنظي ��م الو�ضع
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االجتماع � ّ�ي لأهلها؛ وذلك ل ّأن تحقيق �أهدافه على المدى البعيد يتط ّلب ا�ستقرار
الأو�ض ��اع فيه ��ا .وال ُب َّد من الإ�ش ��ارة �إلى � ّأن التركيب ��ة ال�سكان ّية فيه ��ا كانت غير
متكافئة وال متجان�سة .فقد كان يقطن هذه المدينة يومذاك جماعات تنتمي ك ّل
جماعة منها �إلى �إحدى قبيلتين كبيرتين هما الأو�س والخزرج.
وكان يعي�ش في داخل المدينة وحولها �أقوام من اليهود ،وفي الو�ضع الجديد �أُ�ضيف
�إليهم � ً
أي�ضا المهاجرون القادمون من م ّكة .وكان هذا الو�ضع يُنذر بالمخاطر.
وف ��ي �ض ��وء هذا الواقع ابتك ��ر الر�سول فكرة ،فكت ��ب ميثاق ًا وُ�ص ��ف ب�أ ّنه «�أوّل
د�ست ��ور» �أو «�أعظ ��م عقد و�سند تاريخي ف ��ي الإ�سالم» .وقد ب ّين هذا العقد حقوق
مختل ��ف المكوِّنات ال�سابقة في يثربَ ،
و�ض ِم ��ن لهم حيا ًة �سليمة مع �إقرار النظام
والعدال ��ة فيها ،وهو بمثابة د�ستور عمل لتنظيم عالق ��ات الم�سلمين فيما بينهم،
وعالقاته ��م مع المتهوِّدي ��ن ،وقد ت�ض ّمنت الوثيقة قواعد ف ��ي الحقوق والعالقات
�أه ّمها:
 1ـ � ّإن الم�سلمي ��ن �أ ّم ��ة واح ��دة م ��ن دون النا� ��س ،رغ ��م اخت�ل�اف قبائله ��م
وانتماءاتهم.
 2ـ � ّإن ر�سول اهلل Pهو قائد الأمّة ،وهو المرجع في ح ّل الم�شكالت التي قد
تحدُث بين الم�سلمين وبين غيرهم.
 3ـ ق� � ّررت الوثيق ��ة � ّأن مرك ��ز ال�سلطة في المدينة هو النب � ّ�ي ،Pفهو �صاحب
الق ��رار في ال�سماح �أو المنع م ��ن تن ّقل الأ�شخا�ص �إلى خ ��ارج المدينة ،فال
يُ�سمح لأحد من اليهود ـ �أي المتهوِّدين ـ بالخروج � اّإل ب�إذن ر�سول اهلل.P
تخت�ص بمن وقع عليه
 4ـ � ّإن م�س�ؤول ّي ��ة دفع الظلم تقع على عات ��ق الجميع ،وال
ّ
الظلم.
 5ـ مَ َنحَ ��ت الوثيق ��ة المتهوِّدي ��ن م ��ن الأن�صار حقوقه ��م العامّة ،كح � ّ�ق الأمن

((( للإط�ل�اع عل ��ى مزيد من التفا�صيل حول هذه الوثيقة وبنودها ،راجع كتب ال�سيرة ،منها :ال�سيرة النبويّة البن ه�شام :ج،2
�ص 147ـ .150
((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،19ص.110

النبويـة �إىل املدينة
الهجرة
ّ

والحر ّي ��ة والمواطنة ،ب�شرط �أن يلتزموا بقوانين الدولة ،و�أن ال يُف�سدوا وال
يت�آمروا على الم�سلمين والإ�سالم(((.
وكان لهذه الوثيقة �أث ٌر في حفظ اال�ستقرار في المدينة� ،إذ لم تقع �أيّة نزاعات
بين �أهل المدينة ح ّتى ال�سنة الثانية للهجرة.
رابعاً :موادعة اليهود
اليه ��ود المق�ص ��ودون في وثيقة ال�صحيفة الآنفة الذكر هم :المتهوِّدون من
إ�سرائيلي (بنو قينقاع ،والن�ضير،
قبائل الأن�صار ،ولي�س اليهود الذين هم من �أ�صل �
ّ
وقريظ ��ة) ،فقد �شعر ه�ؤالء ب�أ ّنه ��م قد عُ زلوا عن �أن�صارهم م ��ن المتهوِّدين بعد
النبيP
توقيع ال�صحيفة ،فجا�ؤوا �إلى ر�سول اهلل Pوطلبوا الهدنة ،فكتب لهم ّ
بذل ��ك �أن ال يُعينوا عليه �أحد ًا ،وال يتع ّر�ض ��وا لأحد من �أ�صحابه بل�سان وال يد ،وال
ب�سالح ،ال في ال�س ّر وال في العالنية ،ف�إن فعلوا فر�سول اهلل Pفي ح ّل من �سفك
دمائهم ،و�سبي ذراريهم ون�سائهم و�أخذ �أموالهم(((.
خام�ساً :إعداد القوّة العسكريـَّــة
فق ��د عمل ر�سول اهلل Pعل ��ى تقوية دعائم الدولة من خ�ل�ال تدريب القوى
الب�شر ّي ��ة ودعمها بال�سالح والخي ��لَّ ،
ونظم المدينة على �أ�سا� ��س ع�سكريّ  ،وكوّن
فق�سم الم�سلمين في المدينة �إلى عرافات ،وجعل على
م ��ن �شعبها مجتمع حربّ ،
ك ّل ع�ش ��رة عريف ًا ،وجعل من جميع الذكور البالغين جنود ًا ،وكوّن منهم الجيو�ش،
وال�سراي ��ا الع�سكر ّي ��ة .ويُمكن ر�س ��م المالمح العامّة ل�ل��إدارة الع�سكر ّيّة في عهد
النبي Pبما يلي:
ّ
�أ ّو ً
ّ
ال ـ القرار
أحد من
العس���كري :ال ��ذي كان بيد ّ
النبي Pوحده ،ول ��م يكن ل ٍ
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الم�سلمي ��ن �سلط ��ة اتخ ��اذ قرار
ب�شكل منفرد بعيد ًا عن
ع�سك ��ريّ ٍ
النبي.P
ّ
ثاني� �اً ـ تش���كيل الجي���ش:
حي ��ث كان Pيُ�ش� � ِّكل الجي� ��ش
والوحدات الع�سكر ّيّة من الذكور
البالغين ،ولم يكن يقبل في عداد
الجي�ش غيرهم.
ثالثاً ـ التدريب :ثبت عن ر�سول
اهلل� Pأ ّن ��ه �أم ��ر بالتدريب على
الفرو�سيّة والرمي ،وجعل التدريب
�ري م ��ن مق ّدم ��ات الثقافة
الع�سك � ّ
إ�سالمي.
العامّة للمجتمع ال
ّ
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الطريق الذي �سلكه الر�سول الأعظم P
طريق القوافل �آنذاك

خال�صة

النبويـة �إىل املدينة
الهجرة
ّ

ال�سيا�سي هو ح ��دث الهجرة المباركة،
م ��ن �أهمّ الأحداث ف ��ي ت�أريخ الإ�سالم
ّ
حيث تمّ بعدها �إقامة الدولة الإ�سالم ّية بزعامة ر�سول اهلل.P
ب ��د�أ الر�سول Pببن ��اء م�سجد قباء ،ث ��مّ الم�سجد المع ��روف اليوم بم�سجد
النب � ّ�ي Pلجم ��ع الم�سلمي ��ن فيه وليك ��ون مرك ��ز ًا للدولة وانط�ل�اق الدعوة �إلى
عليQ
�أط ��راف العالم ،ثمّ �آخى بين المهاجرين والأن�صار ،واحتفظ بالإمام ّ
�أخ ًا له من دون �سائر الم�سلمين.
النبيP
اني ف ��ي المدينة ،وال�صراع ��ات القبلية ،كت ��ب ّ
نظ ��ر ًا للتن� �وُّع ال�س ّك ّ
�أوّل د�ست ��ور و�أعظ ��م عقد و�سند تاريخ � ّ�ي في الإ�سالم من �أج ��ل تنظيم عالقات
الم�سلمي ��ن فيم ��ا بينه ��م ،وعالقاتهم مع المتهوِّدي ��ن ،ول�ضمان ا�ستق ��رار الحياة
ال�سيا�س ّية واالجتماع ّية في المدينة.
النبي Pبذلك
طل ��ب اليهود من الر�سول Pتوقيع هدنة معهم ،فكتب لهم ّ
ب�سوء لأ�صحاب ��ه ،و� اّإل فهو في ٍّ
حل من
عل ��ى �أن ال يُعين ��وا عليه �أح ��د ًا وال يتع ّر�ضوا ٍ
�أمره.
الع�سكري وتدريب
النبي Pعلى تقوية دعائم الدولة؛ من خالل الإعداد
ّ
عمل ّ
الم�سلمين على ال�سالح والرمي.
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كان �أمي ��ر الم�ؤمنين Qاذا و�ص ��ف ر�سول اهلل Pقال« :كان �أجود النا�س
ك ّفاً ،و�أرحب النا�س �صدراً ،و�أ�صدق النا�س لهجة ،و�أوفاهم ذمّ ة ،و�ألينهم عريكة،
و�أكرمه ��م ِع�ش ��رة ،وم ��ن ر�آه بديهة هابه ،ومن خالطه فعرف ��ه �أحبّه ،لم �أ َر مثله
قبله وال بعده»(((.
وع ��ن يون�س عن الح�سن قال� :س�ألت عائ�شة ع ��ن ُخ ُلق ر�سول اهلل Pفقالت:
«كان ُخ ُل ُقه القر�آن»(((.
وعن �أن�س قال« :كان ر�سول اهلل� Pأح�سن النا�س ُخ ُلقاً»(((.
وق ��ال الديلم � ّ�ي في الإر�ش ��اد« :كان Pال يمنعه الحي ��اء �أن يحمل حاجته من
غني وفقير وكبي ��ر و�صغير ،وال
ال�س ��وق �إل ��ى �أهله ،ويُ�س ِّل ��م على من ا�ستقبله م ��ن ّ
يُح ِّق ��ر ما ُدع ��ي �إليه ولو �إلى ح�ش ��ف ال َّتمر ،وكان خفيف الم�ؤن ��ة ،كريم الطبيعة،
ب�سام ًا من غير �ضحك ،ومحزون ًا من غير عبو�س،
جمي ��ل المعا�شرة ،طلق الوجهّ ،
متوا�ضع� � ًا م ��ن غير مذ َّلة ،جواد ًا من غير �سرف ،رقي ��ق القلب رحيم ًا بك ّل م�سلم.
قط ،ولم يم ّد يده �إلى طمع ّ
يتج�ش�أ من �شبع ّ
ولم ّ
قط»(((.
النبي� Pأ�سخ ��ى النا�س ،ال يثبت
وق ��ال العلم ��اء في �أخالقه الفرد ّي ��ة« :كان ّ
 100عن ��ده دين ��ار وال درهم ،ف� ��إن َف ُ�ضل ولم يجد م ��ن يُعطيه ويج ّنه الليل ل ��م ي�أ ِو �إلى
منزله ح ّتى يتب ّر�أ منه �إلى من يحتاج �إليه.
((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،16ص.190
((( �أحمد بن حنبل ،م�سند �أحمد ،ج� 6ص.91
((( البخاري ،ال�صحيح ،ج� 7ص.119
((( الديلمي� ،إر�شاد القلوب ،ج� ،1ص.226

النبويـة �إىل املدينة
الهجرة
ّ

ال ي�أخ ��ذ م ّم ��ا �آت ��اه اهلل �إال ق ��وت طعام ��ه فقطِ ،م ��نْ ي�سير ما يجد م ��ن التمر
وال�شعير.
وكان يجل�س على الأر�ض وينام عليها وي�أكل عليها .وكان يخ�صف ال َّنعل ،ويُر ِّقع
الث ��وب ،ويفتح الباب ،ويحلب َّ
ال�شاة ،ويعق ��ل البعير فيحلبها ،ويطحن مع الخادم
�إذا �أعيا (تعب).
وكان� Pأبع ��د النا�س غ�ضب ًا و�أ�سرعهم ر�ض� � ًا .وكان �أ�صبر النا�س على �أوزار
النا�س»(((.
وعن �أبي �أمامة قال :وكان ر�سول اهلل� :Pإذا جل�س جل�س القرف�صاء.
وكان �أكثر طعامه ال َّتمر والماء ،ورُوي �أ ّنه كان ال ي�أكل وحده ما يُمكنه.
وكان �إذا �أكل �س ّم ��ى ،وي� ��أكل بثالث �أ�صابع وم ّما يلي ��ه ،وال يتناول من بين يدي
غي ��ره ،و ُي�ؤتى بالطع ��ام في�شرع قبل القوم ثمّ ي�شرعون ،وذلك لكي ال ي�ستحي �أحد
من تناول الطعام �إذا هو َّ
كف عنه.
ذم ر�سول اهلل Pطعام ًا ّ
قط ،وكان �إذا �أعجبه �أكله و�إذا كرهه تركه(((.
وما َّ
وكان �إذا ف ��رغ م ��ن طعامه لع ��ق �أ�صابعه التي �أكل به ��ا ،وكان Pيغ�سل يديه من
الطعام ح ّتى ينقيهما فال يوجد لما �أكل ريح.
وكان Pال يلب�س ثوبين ،ويلب�س الغليظ من القطن والكتان� ،إذا لب�س جديد ًا
�أعطى ُخلف ثيابه م�سكين ًا.
وكان يُجال� ��س الفقراء و ُي�ؤاكل الم�ساكين ويُناوله ��م بيده ،ال يرتفع على عبيده
101
و�إمائه في م�أكل وال ملب�س.
وكان يركب ما �أمكنه من فر�س �أو بغلة �أو حمار(((.
((( الطباطبائي� ،سنن النبي� ،Pص ،113نق ًال عن الأحياء للغزالي.
((( م.ن� ،ص.222
((( م.ن� ،ص .134
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الدرس الثامن

العسكريـة
المواجهات
ّ
للنبي)1(P
ّ
للنبي)1(P
املواجهات الع�سكر ّية
ّ

أهداف الدرس
�1-1أن يتب ّي ��ن الطال ��ب التح� �رّكات الع�سكر ّي ��ة الأول ��ى
للم�سلمين.
�2-2أن ي�ستظهر �أ�سباب ونتائج معركة بدر وعوامل انت�صار
الم�سلمين فيها.
�3-3أن ي�ستنتج �أ�سباب الإنك�سار في معركة �أحد.
�4-4أن يُالحظ �أهميّة التزام �أوامر القيادة وتوجيهاتها.
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(يوم الفرقان يوم التقى الجمعان)
 17رم�ضان 2هـ

} ِ�إ َّن اهللَ يُ ِح ُّب الَّذِ َين يُ َقا ِت ُلو َن فِي َ�سبِيلِهِ
و�ص{
َ�ص ًّفا َك�أَنَّ ُهم بُنيَ ٌان َّم ْر ُ�ص ٌ

ّ
(ال�صف)4:

} َولَ َقدْ نَ َ�ص َر ُك ُم اهللُ ِببَدْ رٍ َو َ�أنت ُْم �أَذِ لَّ ٌة
َفاتَّ ُقو ْا اهللَ لَ َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرو َن{
(�آل عمران)123:

للنبي)1(P
املواجهات الع�سكر ّية
ّ

غزوة بدر الكبرى

موقع بدر

التح ّركات العسكريّة األولى
إلهي بالدعوة والهداية و�إر�شاد النا�س.
كقائد � ّ
انح�صر دور ّ
النبي Pفي م ّكة ٍ

وبع ��د ا�ستقراره في المدين ��ة تو ّلى الزعام ��ة ال�سيا�س ّية للم�سلمي ��ن �أي�ض ًا ،وا ّتجه
مبني على �أ�سا�س تعاليم الإ�سالم ،لذلك قام بعدّة خطوات
لإقام ��ة مجتمع جديد ّ
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في هذا االتجاه ،كما م ّر �سابق ًا.
النبي� Pآيات القر�آن في المدينة تت�ض ّمن �أحكام ًا وتعاليم
وكانت تنزل على ّ
�سيا�س ّي ��ة واجتماع ّية .ول ّما �صدر من اهلل تعال ��ى الإذن بالجهاد والدفاع((( ،عزم
على ت�شكيل قوّة دفاع ّية لتعزيز الإجراءات االحترازيّة ،ولحماية الم�سلمين من �أيّ
إ�سالمي ،وقاد مجموعة
هجوم ع�سك ��ريّ  ،وبادر �إلى و�ضع النواة الأوّل ّية للجي�ش ال
ّ
من المعارك والغزوات والمناورات الع�سكر ّيّة في ال�سنة الثانية للهجرة.
وللم�ؤرّخي ��ن ا�صطالح ��ان ف ��ي المع ��ارك الت ��ي خا�ضه ��ا الم�سلمون ف ��ي حياة
النبي Pهما:
ّ
النبي Pنف�سه ،ويتو ّلى هو
الغ ��زوة :ويق�صدون بها المعركة الت ��ي يح�ضرها ّ
قيادتها.
النبي Pويتو ّلى �أحد
ال�سِّ ر َّي ��ة :وهي المجموع ��ة الجهاديّة التي ال يكون فيها ّ
�أ�صحابه قيادتها.
النبي ،Pفبلغت �أكثر
و�أح�صى الم�ؤرّخون عدد الغ ��زوات وال�سرايا في حياة ّ
و�س ِريَّة ،وك ّلها كانت في فترة ما بعد الهجرة.
من ثمانين غزوة َ
فقد قام Pبالعديد من التح� � ُّركات الع�سكر ّيّة((( ،مثل َ�س ِريَّة حمزة بن عبد
ّ
المطلب التي ت�أ ّلفت من ثالثين مقات ًال ،والتي الحقت قافلة لقري�ش �أثناء عودتها
الجهني الذي كان موادع ًا للطرفين ،حال بينهما،
�إلى م ّكة ،لكن مجدي بن عمرو
ّ
 106فان�صرف ��ا من غير قت ��ال ،ثمّ َ�س ِر َّي ��ة عبيدة بن الح ��ارث التي ت�أ ّلف ��ت من �ستين
و�س ِريَّة �سعد بن �أبي وقا�ص التي ت�أ ّلفت من
مُقا ِت ًال حيث تبعت جماعة �أبي �سفيانَ ،
((( قوله تعالى�} :أُ ِذ َن ِل َّل ِذينَ يُ َقاتَ ُلو َن ِب�أَنَّهُمْ ُظ ِلمُوا َو ِ�إ َّن اهللَ َع َلى نَ�صْ ِر ِهمْ لَ َق ِدي ٌر * الَّ ِذينَ �أُ ْخ ِرجُ وا ِمن ِدي َِار ِهمْ ِب َغ ْي ِر حَ ٍّق ِ�إ اَّل �أَن
يَ ُقولُوا َر ُّبنَا اهللُ�({...سورة الحج 39 :ـ .)40
((( هذه التحرّكات ال ُتعتبر حرب ًا كاملة ،ولم يح�صل في �أيٍّ منها معركة �أو ا�شتباك بين الطرفين.

معركة بدر:

للنبي)1(P
املواجهات الع�سكر ّية
ّ

ع�شري ��ن مقات ًال ،الحقت قافلة لقري� ��ش ،وكذلك تت ّبع الر�سول Pبرفقة جماعة
م ��ن الم�سلمي ��ن قافلة لقري�ش ح ّتى بل ��غ �أر�ض الأبواء ،ولكن ل ��م يقع ا�شتباك بين
النبيP
الطرفي ��ن .وعقد ّ
ف ��ي �سف ��ره ه ��ذا معاه ��دة
م ��ع قبيلة بن ��ي �ضم ��رة ب�أنْ
تق ��ف عل ��ى الحي ��اد .وخرج
�أي�ض� � ًا Pعلى ر�أ� ��س مائة
وخم�سي ��ن م ��ن �أ�صحاب ��ه
قبور �شهداء بدر
العترا� ��ض قافل ��ة تجار ّي ��ة
لقري� ��ش يقوده ��ا �أبو �سفيان مُتوجِّ ه� � ًا من م ّكة �إلى ال�شام (غ ��زوة ذات الع�شيرة)
ولك ّنه لم يلحق بالقافلة ،و�أبرم �أثناء ذلك معاهدة مع قبيلة بني مدلج(((.

النبي Pوالم�سلمون
كانت «معركة بدر» �أوّل معرك ��ة مُ�س َّلحة كبرى خا�ضها ّ
ف ��ي مواجهة الم�شركين م ��ن قري�ش ،وذلك يوم الجمعة في ال�سابع ع�شر من �شهر
رم�ض ��ان المبارك في ال�سنة الثانية من الهجرةُ ،ق� �رْبَ بدر على بُعد حوالي مائة
و�ستين كيلو متر ًا من المدينة فيما بينها وبين م ّكة المك ّرمة.
خرج ر�سول اهلل Pومعه ثالثمائة وثالثة ع�شر رج ًال من �أ�صحابه م�ستهدفين
ال�سيطرة على القافلة التجاريّة التي كان يقودها �أبو �سفيان ،المُتوجِّ هة من ال�شام
107
�إل ��ى م ّك ��ة ،ال طمع ًا في المال والغنيم ��ة و�إ ّنما بُغية التعوي�ض عل ��ى الم�سلمين م ّما
�أخ ��ذه منهم الم�شركون ،وفر�ض ح�ص ��ار اقت�صاديّ على قري�شَّ ،
عل ذلك يدفعها
�إلى االمتناع عن محاربة الدعوة ،والت�آمر على الإ�سالم والم�سلمين.
((( الطبري ،تاريخ الطبري ،ج� ،2ص 259ـ .161
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لق ��د كان قرار الت�صدّي للقافلة ينط ��وي على احتمال تطوُّر الموقف ،وح�صول
مواجهة ع�سكريّة ،ون�شوب معركة حا�سمة وم�صيريّة ،وهو ما ح�صل فع ًال.
النبي Pفغيّر طريقه ،و�أر�سل �إلى م ّكة يطلب
فقد علم �أبو �سفيان بتح ُّرك ّ
النجدة من قري�ش ،ف�أقبلت قري�ش ب�أحقادها وكبريائها ب�ألف مقاتل لحماية
القافلة ،وحين علمت قري�ش بنجاة القافلة حاول بع�ض قادتها �أن يكتفي بذلك
ويدعو �إل��ى االن�سحاب وال�ع��ودة �إل��ى م ّكة � ،اّإل � ّأن �أب��ا جهل وغيره �أ��ص� َّروا على
العدوان ،فق ّرروا الهجوم على الم�سلمين ،والتقى الجمعان في بدر ،وبد�أت المعركة
بالمبارزة ثمّ التحم الجي�شان وهما غير مُتكافئين ال من حيث العدد وال من حيث
ولكن اهلل �أنزل الكثير من �ألطافه ورحمتهّ ،
العتادّ ،
فتدخلت يد الغيب ،وجاء الإمداد
للنبي ،Pفح ّقق اهلل �سبحانه الن�صر للإ�سالم والم�سلمين ،واندحرت
المالئكي ّ
ّ
قوّة قري�ش ،وت�ش ّتت جي�شها بين قتيل وجريح و�أ�سير؛ حيث �أ�سفرت المعركة عن قتل
�سبعين من الم�شركين و�أ�سر �سبعين ،ولم ي�سقط من الم�سلمين �سوى ت�سعة �شهداء
وقيل� :أحد ع�شر ،وقيل� :أربعة ع�شر �شهيد ًا ،ولم ُي�ؤ�سر منهم �أحد.
علي بن �أبي طالب  Qفي هذه المعركة دور كبير ،وظهرت
وقد برز للإمام ّ
�شجاعته المُتميِّزة بين �صفوف الم�سلمين ،حيث رُوي �أ ّنه ُقتل بيده ُثلث قتلى
الم�شركين ،وقيل :قتل ن�صفهم بيده و�شارك الآخرين في قتل الن�صف الآخر.
لقد ح ّقق الم�سلمون في بدر مكا�سب ماديّة و�أمن ّية وعقيديّة و�إعالم ّية� ،ساهمت
ف ��ي خدمة الدعوة وتثبي ��ت �أركانها ،وتحقيق نقلة نوع ّية ف ��ي مجمل الأحداث في
 108الجزيرة العرب ّية.
ولع ّل �أبرز نتائج هذه المعركة �أ ّنها:
�أ ّو ًال :ع� � ّززت ثق ��ة الم�سلمي ��ن ب�أنف�سهم ،وث ّبت ��ت �إيمان بع� ��ض المتردِّدين في
�إ�سالمهم.

و�أثبتت تجربة بدر:

�أ ّو ًالّ � :أن ال ِق ّلة الم�ؤمنة المجاهدة ال�صابرة التي تملك �إرادة قويّة وعزيمة را�سخة،
ً
و�إخال�ص � ً�اً ،
وتخطيطا ،ت�ستطي ��ع �أن ُتح ّقق االنت�ص ��ارات والإنجازات
ووعيا،
الكبرى ب�إذن اهلل ح ّتى ولو كان العد ّو يملك الكثرة والقوّة الماديّة الكبيرة.
يقول اهلل تعالىَ } :ولَ َقدْ نَ َ�ص َر ُك ُم اهللُ ِببَدْ رٍ َو�أَنتُ ْم �أَذِ لَّ ٌة{(((.
ِين َع َلى ا ْلقِ تَالِ �إِن يَ ُكن ِّمن ُك ْم عِ ْ�ش��� ُرو َن
ويقول �سبحانه} :يَا �أَ ُّي َها ال َّنب ُِّي َح ِّر ِ�ض ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ

���ن َو ِ�إن يَ ُكن ِّمن ُكم ِّمئَ ٌة يَ ْغ ِلبُ���و ْا �أَ ْل ًفا ِّم َن الَّذِ َين َك َف��� ُرو ْا ِب�أَنَّ ُه ْم َق ْو ٌم َّال
َ�ص���ا ِب ُرو َن يَ ْغ ِلبُو ْا مِ ئَتَ ْي ِ
يَ ْف َق ُهو َن*الآ َن خَ َّف َف اهللُ َعن ُك ْم َو َع ِل َم �أَ َّن فِي ُك ْم َ�ض��� ْع ًفا َف ِ�إن يَ ُكن ِّمن ُكم ِّمئَ ٌة َ�ص���ا ِب َر ٌة يَ ْغ ِلبُو ْا
ال�صاب ِِر َين{(((.
مِ ئَتَ ْي ِن َو�إِن يَ ُكن ِّمن ُك ْم �أَ ْل ٌف يَ ْغ ِلبُو ْا �أَ ْل َف ْي ِن ِب�إِ ْذنِ ا ِهلل َواهللُ َم َع َّ
وثاني� �اًّ � :إن الن�ص ��ر بحاج ��ة �إل ��ى عن�ص ��ر روح � ّ�ي معن ��ويّ هو الإيم ��ان باهلل،
والإخال� ��ص له ،واالعتماد عليه ،والثقة ب ��ه ،وغير ذلك م ّما يُو ِّفر للإن�سان

((( �سورة �آل عمران ،الآية.123 :
((( �سورة الأنفال ،الآيتان 65 :ـ .66

للنبي)1(P
املواجهات الع�سكر ّية
ّ

ثانياً :جعلت من الم�سلمين قوّة مرهوبة الجانب عند القبائل الم�شركة واليهود
في المنطقة.
�شجعت الكثيرين عل ��ى الدخول في الإ�سالم بعد �أن كانت قري�ش ُت�ش ِّكل
ثالث� �اًّ :
النف�سي والماديّ لهم.
الحاجز
ّ
رابعاً� :أ�ضعفت هيبة قري�ش ونفوذها ومكانتها بين العرب.
خام�س� �اً :فتحت الأبواب �أم ��ام ر�سول اهلل Pلالنطالق بحريّة �أكبر في ن�شر
الدعوة.
�ساد�ساً :زادت من قوّة الت�ضامن والتما�سك بين المهاجرين والأن�صار ،وع ّززت
وحدة الفريقين في مواجهة التحدّي.
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ق� �وّة روح ّي ��ة ومعنويّةُ ،تبع ��ده عن ال�شع ��ور بالقلق والخ ��وف وال�ضياع �أمام
مواقف التحدّي.
وق ��د كان هذا العن�صر حا�ضر ًا بق� �وّة في بدر ومجاهديها ،وقد �ساهم ب�صورة
�أ�سا� ��س في تحقي ��ق االنت�صار في ه ��ذه المعركة ،وفي ك ّل المع ��ارك التي خا�ضها
الم�سلمون في مواجهة �أعدائهم.
عوامل انتصار المسلمين:
درو�س من �سرية الر�سول الأكرم P

كانت هزيمة قري� ��ش وانت�صار الم�سلمين في بدر مفاج�أة غير مُتو َّقعة ،و�صلت
�أ�صدا�ؤه ��ا �إلى الحب�شة .ويُمك ��ن تلخي�ص �أ�سباب وعوامل ه ��ذا االنت�صار الباهر
للم�سلمين بما يلي:
للنبي Pو�شجاعته و�إقدام ��ه ،وفي ذلك يقول الإمام
 1ـ القي ��ادة ال�صالح ��ة ّ
عل � ّ�ي ُ « :Qك ّنا �إذا احم� � ّر الب�أ�س اتقينا بر�سول اهللP؛ فلم يكن �أحد
م ّنا �أقرب �إلى العد ّو منه»(((.
علي  Qوت�ضحيته الف ّذة ،فهو وحده قتل ن�صف عدد من ُقتلوا
 2ـ �شجاعة ّ
من الم�شركين(((.
 3ـ العقي ��دة الرا�سخ ��ة والمعنو ّي ��ات العالية ،حي ��ث كان الم�سلمون على درجة
عالي ��ة من الإيمان وقوّة ال ��روح المعنويّة ،وقاتلوا ب ��ك ّل ب�سالة و�أظهروا من
ال�شجاعة ما �أثار ده�شة الم�شركين.
 4ـ الإم ��داد الغيب � ّ�ي ،ال ��ذي ح�صل على ع� �دّة وجوه ،مثل ن ��زول المالئكة على
110
الم�سلمين بالن�صر وح�ضورهم في �ساحة المعركة ،و�إلقاء الرعب في قلوب
الم�شركين(((.
((( ابن �أبي الحديد� ،شرح نهج البالغة ،ج� ،13ص.279
((( م.ن ،المقدّمة �ص.24
((( راجع� :سورة الأنفال ،الآيتان 9 :و.17

� 15شوال 3هـ

معركة أُحد:

} َولَ َقدْ َ�ص َد َق ُك ُم اهللُ وَعْ َد ُه �إِ ْذ ت َُح ُّ�سونَ ُهم ِب�إِ ْذنِهِ َحتَّى �إِ َذا
َف�شِ ْلت ُْم َوتَنَا َزعْ ت ُْم فِي الأَ ْم ِر َوع ََ�ص ْيتُم ِّمن بَ ْعدِ َما �أَ َرا ُكم َّما
ت ُِح ُّبو َن مِ ن ُكم َّمن يُ ِري ُد الدُّ ْنيَا َومِ ن ُكم َّمن يُ ِري ُد الآخِ َرةَ{

للنبي)1(P
املواجهات الع�سكر ّية
ّ

غزوة �أُ ُحد

ا�ستم� � ّرت �أح ��داث بدر ومعركته ��ا التاريخ ّي ��ة تتفاعل حقد ًا وكي ��د ًا في نفو�س
الم�شركي ��ن في م ّكة .ولم يكن ل ��دى �أبي �سفيان ،قائد ال�ش ��رك والعدوان �آنذاك،
غير التفكير بالحرب ومعاودة الهجوم على الم�سلمين بدافع الث�أر ،وتحقيق ن�صر
ع�سكريّ يُغيِّر الآثار النف�س ّية والإعالم ّية التي �أنتجتها معركة بدر.
�دق الم�شركون طبول الح ��ربّ ،
ف� ّ
وخططوا للع ��دوان والهجوم عل ��ى المدينة،
واتفقوا عل ��ى �أن ُتر�صد �أرباح القافلة التجاريّة الت ��ي �أفلتت من قب�ضة الم�سلمين
وقادت �إلى معركة بدر ،لإ�سناد هذه الحملة الع�سكر ّيّة الآثمة.
زحف الم�شركون باتجاه المدينة ،وكان عددهم ثالثة �آالف مقاتل معهم العتاد 111
وال�س�ل�اح الكثير ،و�أخرجوا الن�س ��اء معهم ل ُي�شجعنّ الجنود عل ��ى القتال ،فعرف
النبي Pبم�سيرهم من خالل عيونه في م ّكة.
ّ
ويُقالّ � :إن العبّا�س بن عبد ّ
النبيP
المطلب �أر�سل �إليه من م ّكة بذلك ،ف�أعلن ّ
التعبئ ��ة العا ّم ��ة في �صف ��وف الم�سلمي ��ن ا�ستع ��داد ًَا للدف ��اعّ ،
وبث العي ��ون ورجال

اال�ستط�ل�اع ف ��ي المنطقة لجم ��ع المعلومات .وبع ��د �أن ا�ست�شار �أ�صحاب ��ه في �سُ بُل
الت�ص� �دّي ،ق� � ّرر مواجهة العد ّو خارج المدينة ،فخرج Pف ��ي حوالي �ألف مقاتل،
غي ��ر � ّأن المنافقين بقيادة عب ��د اهلل بن �أُ ّبي بن �سلول ،ان�سحب ��وا قبل الو�صول �إلى
قبر حمزة �سيّد ال�شهداء ويظهر جبل �أُحُ د خلفه

درو�س من �سرية الر�سول الأكرم P

النبي Pخال ��ف ر�أيهم الداعي �إلى
�ساح ��ة المعركة ،وكان ��وا ثالثمائة ،بحجّ ة � ّأن ّ
قت ��ال الم�شركي ��ن م ��ن داخل المدين ��ة ،فوا�صل ر�س ��ول اهلل Pم�سي ��رة الجهاد
ب�سبعمائ ��ة مقاتل ،والتقى الفريقان عند جبل �أُحد على بُعد ب�ضعة كيلومترات من
المدينة ،في �شهر �شوّال من ال�سنة الثالثة من الهجرة.
 112ر�س ��م ر�س ��ول اهلل Pخارطة المعركة ،وح� �دّد مواقع جي�ش ��ه ،فو�ضع الرماة
لي�س َّد بهم ثغرة يُمكن
عن ��د ت ّلة م�شرفة في الجبل ،وكان عددهم خم�سي ��ن رج ًالُ ،
للع ��د ّو �أن يت�س ّل ��ل منها ،وليُو ّفر حماي ��ة خلف ّية للجي�ش الإ�سالم � ّ�ي ،و�أمرهم بعدم
ت ��رك مواقعهم مهما حدث ،فقال لهم فيما يُروى عنه« :Pاحموا ظهورنا ف�إن

للنبي)1(P
املواجهات الع�سكر ّية
ّ

ر�أيتمونا ُنقتل فال تن�صرونا و�إن ر�أيتمونا قد غنمنا فال ُت�شركونا»(((.
وب ��د�أت المعركة ،وكان الن�صر حلي ��ف الم�سلمين في الجولة الأولى ،فا�ستولت
قوّاته ��م على �ساح ��ة المعركة ،وانهزم الع ��دوّ ،وبد�ؤوا بجمع الغنائ ��م ،فا�ستهوت
الغنائ ��م نفو�س بع�ض الرماة ،فترك ��وا مواقعهم ،واندفعوا نحو الغنائم ،مخالفين
بذلك �أوامر قائدهم الذي رف�ض مع ق ّل ٍة منهم �أن يترك موقعه امتثا ًال لتكليف ر�سول
اهلل ،Pم ّم ��ا �أحدث ثغرة ف ��ي �صفوف المجاهدين ،فا�ستغ ّله ��ا خالد بن الوليد
�أحد قادة الم�شركين �آنذاك،
فهاج ��م المجاهدي ��ن م ��ن
خلفهم ،فت�س ّبب هذا الهجوم
ببعث ��رة الجي� ��ش الإ�سالم � ّ�ي
وانهزام ��ه �أم ��ام الم�شركي ��ن
الذي ��ن ا�ستع ��ادوا �أنفا�سه ��م
بعدم ��ا تم ّك ��ن خال ��د ب ��ن
الولي ��د م ��ن قت ��ل الق ّل ��ة التي جبل الرماة وخلفه جبل �أُحُ د
جبل �أُحُ د
بقيت على الجب ��ل وااللتفاف
عل ��ى الم�سلمي ��ن المُن�شغلين
بجم ��ع الغنائ ��م ،و�ص ��رخ
�ص ��ارخ � ّأن مح ّم ��د ًا ق ��د ُقت ��ل
113
َف َت َ�ش َّت ��ت الم�سلمون تحت وقع
المُباغتة ،وتف ّرقوا عن ر�سول
اهلل Pول ��م يثبُت معه غير
((( ابن كثير ،ال�سيرة النبويّة ،ج� ،3ص.47
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علي بن �أبي طالب  ،Qالذي راح يُقاتل �إلى جانب ر�سول اهلل Pقتا ًال
الإمام ّ
�شدي ��د ًا وي�ص ّد كتائب الم�شركي ��ن ويُف ّرقهم ويقتل فيهم ،عنده ��ا نادى جبرائيل
علي»(((.
Qمن ال�سماء« :ال �سيف � اّإل ذو الفقار وال فتى �إال ّ
علي Q
ول ّم ��ا ر�أى الم�سلمون الف ��ارُّون �صب َر وثباتَ ر�سول اهلل Pوالإمام ّ
النبي Pلم َيمُت ،وهو يدعوهم �إليه،
وق� �وّة جهادهما في �سبي ��ل اهلل وعرفوا � ّأن ّ
بد�ؤوا يعودون تدريج ّي ًا �إلى ميدان المعركة ح ّتى اجتمعوا حوله ،Pفطلب منهم
�أن يرجعوا �إلى مراكزهم الأولى في القتال ،تمام ًا كما هي ّ
الخطة الأولى ،فقاتلوا
م ��ن جديد قتا ًال �شديد ًا ،وتم ّكنوا من �ص ّد هجمات الم�شركين المتوا�صلة ،و�أدرك
الم�شرك ��ون ا�ستحالة �إب ��ادة الم�سلمين وتفتيتهم وتحقيق انت�ص ��ار عليهم ،وكانوا
ق ��د �أ�صابهم التع ��ب والجراح ،ف�آث ��روا االن�سحاب عائدين �إل ��ى م ّكة دون تحقيق
�أهدافهم.
آثار المعركة

وم ��ع ذلك ف� ّإن ما �أ�صاب الم�سلمين في هذه المعركة كان خ�سارة فادحة ،فقد
�سق ��ط فيها حوالي �سبعين �شهيد ًا وفي مقدّمهم حمزة بن عبد ّ
المطلب وم�صعب
النبيP
ب ��ن عمير (ر�ضوان اهلل عليهم ��ا) ،وعدد كبير من الجرحى ح ّت ��ى � ّأن ّ
�أُ�صي ��ب ببع�ض الجراح في وجهه ،ح�سب رواية عن الإمام ال�صادق  ،Qوبلغت
علي  Qن ّيف ًا و�س ّتين جراحة ،وقيل �أكثر من ذلك ،بين طعنة،
جراحات الإمام ّ
 114ورمية ،و�ضربة؛ �أثناء دفاعه عن ر�سول اهلل Pو�صدّه كتائب الأعداء.
لق ��د �أُ�صيب الم�سلمون بفع ��ل النك�سة في «�أُح ��د» ب�صدمة عنيفة وحزن عميق،
ّ
وال�شك �إلى
بع�ض منهم،
و�شعروا بال�ضعف واالحباط ح ّتى كاد الي�أ�س يت�س ّرب �إلى ٍ
بع�ض �آخر.
ٍ
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج� ،8ص.110

أسباب الهزيمة ودروسها:
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ّ

� ّإن الأ�سب ��اب التي �أدّت �إلى ف�ش ��ل الم�سلمين في �أحد ف�صول معركة «�أُحد» وما
يُمكن �أن ن�ستفيده من هذه التجربة كثيرة ،منها:
 1ـ �أهم ّية االن�ضباط والتق ُّيد ب�أوامر القائد وتوجيهاته مهما كانت الظروف.
 2ـ � ّأن الن�صر ال يرتبط بكثرة العدد ،ولذلك ال ينبغي االغترار بالكثرة ،بل يجب
االعتم ��اد على النف�س والتو ّكل على اهلل والطاعة للقيادة وتح ُّمل الم�س�ؤول ّية
والقيام بالتكاليف.
 3ـ � ّإن عناي ��ة اهلل بالم�ؤمني ��ن وت�سدي ��ده له ��م ال يعن ��ي �إلغاء جمي ��ع الأ�سباب
الطبيع ّي ��ة كل ّي� � ًة ،وهذه العناي ��ة والإمداد الإله � ّ�ي م�شروط ��ان بال�سعي نحو
الهدف الأ�سمى.
 4ـ � ّإن االرتب ��اط باهلل تعالى والإعرا�ض عن الدني ��ا ومتاعها عامالن �أ�سا�سان
في ت�أييد اهلل تعالى للم�سلمين.
و�أدّت نتائ ��ج معركة �أُحد �إلى �شماتة اليهود وك�ش ��ف �أحقادهم ،ومحاولة �إثارة
و�شجعت
الفت ��ن من المنافقين ،و�إلى زعزعة الثقة بالقدرة الع�سكر ّيّة للم�سلمينّ ،
�أعداء الإ�سالم في �أطراف المدينة على الوقوف �ض ّد الم�سلمين والت�آمر عليهم.
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بدر الكبرى
( 17رم�ضان 2هـ)
وغزوات ر�سول اهلل P
{ َولَ َقدْ نَ َ�ص َر ُك ُم اهللُ ِببَدْ ر{...
(�سورة �آل عمران)123 :

خال�صة
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ّ

النبي Pع ��ن المرحل ��ة المدن ّية ،حيث
تختل ��ف المرحل ��ة الم ّكية من حي ��اة ّ
اتج ��ه في المدينة �إلى تعزيز القدرات الدفاع ّي ��ة للدولة الإ�سالم ّية ،وو�ضع النواة
إ�سالمي ،وقاد مجموعة من المعارك و�أر�سل العديد من ال�سرايا
الأولى للجي�ش ال
ّ
الع�سكر ّيّة.
النبي Pبدر الكب ��رى لأ ّنها ّ
حطم ��ت معنويّات
كان ��ت �أه ��م �سرايا وغ ��زوات ّ
ور�سخت عقائدهم ،و�أدخلت الرعب في
قري� ��ش ورفعت من معنويّات الم�سلمي ��نّ ،
النبي Pفي االنطالق بحريّة �أكبر في
نفو� ��س الم�شركين ،وفتحت الأبواب �أمام ّ
ن�شر الدعوة.
في معركة �أُحد كان الن�صر حليف الم�سلمين في الجولة الأولى ،ولك ّنهم نتيجة
النبي Pوتوجيهاته خ�سروا المعركة ،وكانت هزيمة �أُحد
لعدم التزامهم ب�أوامر ّ
در�س ًا قا�سي ًا و�صعب ًا للم�سلمين.
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م���ط���ال���ع���ة

النبيP
مظهر ّ
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كان ر�سول اهلل� Pشديد االهتمام بالطهارة والنظافة ،فلم يكن يُماثله �أح ٌد
في نظافة ج�سمه ومالب�سه وطيب رائحته.
٭ فق ��د كان يغت�سل في �أغل ��ب الأيّام مُعتبر ًا ذلك جزء ًا م ��ن العبادات ،وكان
ُي ��داوم عل ��ى الو�ضوء ليبقى على طه ��ارة ،ح ّتى ورد عن بع� ��ض �أ�صحابه :ما ر�أيت
�أو�ض�أ من ر�سول اهلل.P
وكان يغ�سل �شعر ر�أ�سه الذي كان ي�صل �إلى �شحمة �أُذنه بماء ال�سدر ،وي ّ
ُم�شطه،
ويدهن ��ه بزيت البنف�سج ،وي ّ
ُعطر ج�سده ومالب�سه بالم�سك ،وكان يُعرف في الليلة
الظلماء قبل �أن يُرى ّ
النبي.
بالطيب ،فيُقال :هذا ّ
وع ��ن الإمام الباق ��ر « :Qكان Pال يم ّر في طريق فيم� � ّر فيه �أح ٌد بعد
يومين �أو ثالثة � اّإل عرف �أ ّنه قد م َّر فيه لطيب عُرفه»(((.
وعن ال�صادق « :Qكان ر�سول اهلل يُنفق على ّ
الطيب �أكثر مما يُنفق على
الطعام»(((.
وكان ال يُعر� ��ض عليه طيب � اّإل تط ّي ��ب به .وقد ورد عن �أن�س بن مالك� :صحبت
ر�س ��ول اهلل Pع�ش ��ر �سنين و�شممت العطر ك ّله ،فلم �أ�ش ��مّ نكهة �أطيب من نكهة
 118ر�سول اهلل.P
وكان Pي ِّ
ُنظ ��ف �أ�سنان ��ه بال�سواك عدّة م ّرات في الي ��وم ،وال �س ّيما لي ًال قبل
النوم وعند اال�ستيقاظ.
((( الكليني ،الكافي ،ج� 1ص .442
((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،16ص .248

وذات ي ��وم ر�أت ��ه �إحدى زوجات ��ه وهو ينظر ف ��ي ركوة فيها ماء ف ��ي حجرتها،
ويُ�س� �وّي فيه ��ا ج ّمته �إذ لم يكن لديه م ��ر�آة ينظر فيها ،وهو خ ��ار ٌج �إلى �أ�صحابه،
النبي وخير خلقه؟!
فقالت :ب�أبي و�أُمّي ،تتم ّر�أ في ال َّركوة و ُت�سوّي ج ّمتك و�أنت ّ
فق ��الّ �« :Pإن اهلل ُيح ��بّ م ��ن عب ��ده اذا خ ��رج �إل ��ى �إخوان ��ه �أن يته ّي� ��أ له ��م
ويتجمّل»(((.

للنبي)1(P
املواجهات الع�سكر ّية
ّ

٭ كان يغ�س ��ل يديه وفمه قبل تناول الطعام وبع ��ده ،متج ِّنب ًا �أكل الخ�ضراوات
الكريهة الرائحة.
وكان �شدي ��د العناي ��ة بمظهره وهندام ��ه ،فقد روي �أ ّن ��ه كان يتج ّمل لأ�صحابه
ف�ض ًال عن تج ّمله لأهله.
٭ وكان يُو�ص ��ي �أ�صحابه و�أتباعه �أن يلتزم ��وا نظافة �أبدانهم ومالب�سهم ،و�أن
الخارجي.
يعتنوا بمظهرهم
ّ
فعن الإم ��ام الباقر « :Qاحتب� ��س الوحي على النب � ّ�ي Pفقيل :احتب�س
عن ��ك الوحي يا ر�س ��ول اهلل؟ فقال :Pوكيف ال يحتب�س ع ّني الوحي ،و�أنتم ال
ُتق ِّلمون �أظفاركم»(((.
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((( الحميري القمي ،قرب الإ�سناد� ،ص .24
((( الطباطبائي� ،سنن النبي� ،Pص.118
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الدرس التاسع

للنبيّ)2( P

أهداف الدرس

للنبي)2( P
املواجهات الع�سكر ّية
ّ

العسكريـة
المواجهات
ّ

�1-1أن يوجز الطالب معركة الخندق.
�2-2أن يُع ِّدد عوامل الن�صر في معركة الخندق.
�3-3أن يُع ِّدد �آثار معركة الخندق.
�4-4أن ي�سرد �أ�سباب �صلح الحديبيّة.
�5-5أن يُع ِّدد �أه ّم بنود �صلح الحديبيّة.
�6-6أن يُع ِّدد نتائج �صلح الحديبيّة.
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للنبي)2( P
املواجهات الع�سكر ّية
ّ

معركة الخندق (األحزاب)(((:
�أبعاد الخندقِ :
طوله5544:م
متو�سط عر�ضه 4062:م
متو�سط عمقه 3234 :م
م� ��ع م�ل�اح��ظ��ة �أن ت� ��راب
ً
ً
مرتفعا
�ساترا
الخندق �ش ّكل
من جهة المدينة.

الخندق
غزوة الأحزاب
(�شوال  5هـ)

} َو�إِ ْذ زَا َغ ْت َْ أال ْب َ�صا ُر َوبَ َلغ َِت
وب ا ْل َحنَاجِ ر{
ا ْل ُق ُل ُ

(الأحزاب)10/

توالت غزوات الر�سول Pلبع�ض قبائل العرب واليهود بعد معركة بدر و�أُحد ،ممّا
�أث ��ار مخاوف اليهود و�إح�سا�سهم بالخطر من تعاظم ق� �وّة الم�سلمين ،فاندفعوا للت�آمر
على الإ�سالم ونبيّه العظيم ،Pوراحوا يُحرِّ�ضون �أعداء الإ�سالم ،وي ِّ
ُخططون لتكوين
((( وقعت هذه المعركة في �شوّال من ال�سنة الخام�سة للهجرة.
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تجمُّع ع�سكريّ هائل لمُهاجمة المدينة والق�ضاء على الإ�سالم.
لقد ات�صل اليهود بقري�ش وغطف ��ان ،واتفقوا معهم على مهاجمة المدينة � ،اَّإل
النبي Pف�شاور �أ�صحاب ��ه ،وا�ستق ّر الر�أي
� ّأن �أنب ��اء هذه الم�ؤام ��رة ت�س َّربت �إلى ّ
على حف ��ر خندق حول المدين ��ة لتح�صينها ،فا�ستنفر الم�سلم ��ون لحفر الخندق
و�شارك هو Pبنف�سه في عمل ّية الحفر.
ت�أهّ بت �أح��زاب الكفر
وال�����ض�ل�ال ،م��ن قري�ش
وغطفان وبع�ض القبائل
المعادية ،وجمعوا رجالهم
و�أن�صارهم ومن تابعهم،
فكان ِتعداد جي�شهم ع�شرة
�آالف مقاتل ن��زل��وا قرب
المدينة ،بينما كان عدد
الم�سلمين ـ كما في رواية
الإمام ال�صادق (((Qـ
ت�سعمائة مقاتل تع ّب�ؤوا خلف
الخندق بقوّة و�شجاعة.
و�ش ��اء اهلل �سبحان ��ه
وتعال ��ى �أن ين�ص ��ر دينه،
124
ويو ّف ��ر لنب ّيه Pعوامل
الن�صر ،فيهزم �أحزاب الكفر وال�ضالل من دون قتال عنيف بين الطرفين(((.
((( الكافي :ج� ،5ص ،46والو�سائل :ج� ،11ص.105
((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،20ص.197

عوامل النصر في معركة الخندق (األحزاب):

للنبي)2( P
املواجهات الع�سكر ّية
ّ

�ساهمت �أربعة عنا�صر �أ�سا�س في تحقيق الن�صر في هذه المعركة ،هي:
�ري الذي تم َّثل بحفر الخندق ،حي ��ث �ساهم الخندق في
 1ـ التخطي ��ط الع�سك � ّ
حماي ��ة الم�سلمي ��ن والمدينة ،وفي حرمان العد ّو م ��ن �سرعة الحركة ،وفي
تطويل �أمد المعركة وجعلها على �شكل محاور ،لكي تتفاقم �أزمات الأحزاب
نتيجة لطول زمن الحرب.
 2ـ العم ��ل اال�ستخب ��اريّ الف َّعال ال ��ذي قام به ر�سول اهلل ،Pحي ��ث �أدّى �إلى
�إيقاع الخالف بين قوى الأحزاب.
علي بن �أبي طالب ،Qحيث م َّكنه اهلل من
 3ـ ال ��دور
البطولي الذي قام به ّ
ّ
قت ��ل عمرو بن عبد ودّ ،وهو من �أبرز �صنادي ��د قري�ش ورجاالتها ،فانهارت
قوّة قري�ش ،ويئ�سوا و�شعروا بال�ضعف والهزيمة.
علي بن
علي Qيوم الخندق بقولهَ « :لمبارزة ّ
النبي Pموقف ّ
وقد و�صف ّ
�أب ��ي طال ��ب ِلعمرو بن عب ��د و ّد يوم الخندق� ،أف�ضل م ��ن �أعمال �أمّتي �إلى
يوم القيامة»(((.
 4ـ الت�أييد الإل�ه� ّ�ي ال��ذي تم َّثل بجنود اهلل الغيب ّيين ،الذين نزلوا �ساحة
المعركة ،والذي تم َّثل �أي�ض ًا بالرياح والعوا�صف الهوجاء ،التي �أ�صابت
مع�سكر الأعداء فزلزلت ا�ستقرارهم ،وفر�ضت عليهم الفرار � اَّ
أذلء من
دون تحقيق �شيء.
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((( الحاكم الني�سابوري ،الم�ستدرك على ال�صحيحين ،تحقيق :عبد الرحمن المرع�شي ،بيروت ،دار المعرفة ،ط1406 ،1هـ،
ج� ،3ص.32

نتائج المعركة:

فرزت حرب الخندق الم�سلمين �إلى ثالث فئات:
 1ـ �ضع ��اف الإيم ��ان :وه ��م الذي ��ن وقعوا تح ��ت ت�أثي ��ر الو�ساو� ��س ال�شيطان ّية
والظن ��ون ال�س ّيئة ،فعا�شوا الخوف والقلق عندم ��ا ر�أوا الأعداء قد تحالفوا
�ضدهم ،فاهت ّز �إيمانهم وفقدوا عمق الثقة باهلل وبن�صره.
وقد �ص َّور القر�آن الكريم موقف هذه الفئة بقوله تعالى�} :إِ ْذ َجا ؤُ�و ُكم ِّمن َف ْو ِق ُك ْم
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َومِ ْن �أَ ْ�س��� َف َل مِ ن ُك ْم َو�إِ ْذ َزا َغ ْت ْ أالَ ْب َ�ص���ا ُر َوبَ َل َغ ِت ا ْل ُق ُل ُ
وب ا ْل َحنَاجِ َر َوتَ ُظنُّو َن بِا ِهلل ُّالظنُونَا*
ُهنَال َِك ا ْبتُل َِي ا ْل ُم�ؤْمِ نُو َن َو ُز ْل ِزلُوا زِ ْلز اًَال � َشدِ يدًا{(((.

 2ـ المنافقون :وقد اتخذوا عدّة مواقف ذكرها القر�آن الكريم ،هي:
�أ ـ قالوا ما وعدنا اهلل ور�سوله � اَّإل غرورا ،ل ّأن اهلل ور�سوله كانا قد وعداهم الن�صر
والفتح ،وها هم �أمام ح�شود القوى المُتحا ِلفة ال يقوون على �شيء ،قال تعالى:
} َو ِ�إ ْذ يَ ُق ُ
ول ا ْل ُمنَا ِف ُقو َن َوالَّذِ َين فِي ُق ُلوبِهِ م َّم َر ٌ�ض َّما َو َع َدنَا اهللُ َو َر ُ�سولُ ُه ِ�إ اَّل ُغ ُرو ًرا{(((.
ب ـ تثبيط العزائم و�ش ّل الإرادات عن الجهاد ،قال تعالى حكاية عن المنافقين:
} َو ِ�إ ْذ َقالَ���ت َّطا ِئ َف ٌة ِّم ْن ُه ْم يَ���ا َ�أ ْه َل يَ ْث ِر َب اَل ُم َقا َم لَ ُك ْم َفا ْرجِ ُعوا{(((� ،أي ال تقدرون
على فعل �شيء �أمام قدرات الأعداء ،فارجعوا من حيث �أتيتم.
ج ـ خل ��ق الأع ��ذار الواهي ��ة من �أج ��ل الفرار م ��ن �ساحة الجه ��اد ،قال تعالى:

���م ال َّنب َِّي يَ ُقولُ���و َن �إِ َّن بُيُوتَنَا َع ْو َر ٌة َو َم���ا هِ َي ِب َع ْو َر ٍة �إِن
} َويَ ْ�س���تَ�أْذِ ُن َف ِريقٌ ِّم ْن ُه ُ
يُ ِري��� ُدو َن �إِ اَّل فِ��� َرا ًرا{(((.

126

 3ـ الم�ؤمن ��ون الحقيق ّي ��ون :وه ��م الذين ـ ل ّما ر�أوا الأح ��زاب ـ لم ينحرفوا قيد
(((
(((
(((
(((

�سورة الأحزاب ،الآيتان 10 :ـ .11
�سورة الأحزاب ،الآية.12 :
�سورة الأحزاب ،الآية.13 :
�سورة الأحزاب ،الآية.13 :

�أنملة عن عقيدتهم و�إيمانهم ،ولم ي�ضعفوا ،ولم يُ�ش ِّككوا ،ولم يتزلزلوا و�إ ّنما
عبَّروا عن ثقتهم بوعد اهلل ور�سوله ،وعن �صدقهم و�إخال�صهم وعمق �إيمانهم
َاب َقالُوا
وثباته ��م في مواقع التحدّي ،قال تعالىَ } :ولَ َّم���ا َر�أَى ا ْل ُم�ؤْمِ نُو َن ْ أالَ ْحز َ
َه َذا َما َو َع َدنَا اهللُ َو َر ُ�سولُ ُه َو َ�صد ََق اهللُ َو َر ُ�سولُ ُه َو َما َزا َد ُه ْم �إِ اَّل �إِي َمانًا َوتَ ْ�سلِي ًما{(((.
صلح الحديبية:

بِا ْل َح ِّق لَتَدْ خُ ُل َّن ا ْل َم ْ�س ِج َد ا ْل َح َرا َم �إِن � َشاء
ُو�س ُك ْم َو ُم َق ِّ�ص ِر َين
اهللُ �آمِ ن َ
ِين ُم َحلِّقِ َين ُر�ؤ َ
���م تَ ْع َل ُموا َف َج َع َل
اَل تَ َخا ُف���و َن َف َع ِل َم َما لَ ْ
مِ ن ُدونِ َذل َِك َفت ًْحا َق ِريبًا{(((.
توجّ ه الر�سول Pومعه ما يقرب
من �أل ��ف و�أربعمائة م ��ن المهاجرين
والأن�ص ��ار نحو م ّكة ،ف ��ي ذي القعدة
م ��ن ال�سن ��ة ال�ساد�س ��ة م ��ن الهجرة،
وه ��م يحمل ��ون ال�سالح ،وق ��د �ساقوا

((( �سورة الأحزاب ،الآية.22 :
((( �سورة الفتح ،الآية.27 :

للنبي)2( P
املواجهات الع�سكر ّية
ّ

ع� � ّززت الأح ��داث والمعارك التي وقعت بين ر�س ��ول اهلل Pو�أعداء الإ�سالم
م ��ن الم�شركين واليهود موق ��ف الم�سلمين ،وغر�ست هيبتهم ف ��ي النفو�س ،فق ّرر
الر�سول� Pأن ي�سير ب�أ�صحابه �إلى م ّكة ليزور البيت الحرام ويعتمر ،بعد �أن ر�أى
في المنام �أ ّنه يدخل ��ه هو و�أ�صحابه
�آمنين من غير قتال ،كما يُ�شير قوله
تعالى} :لَ َقدْ َ�ص���د ََق اهللُ َر ُ�سولَ ُه ال ُّر�ؤْيَا

م�سجد الحديبية (الر�ضوان)
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معهم �سبعين بُدنة ً
هديا ل ُتنحَ ر في م ّكة.
تناه ��ى الخبر �إلى قري�ش ففزعت ،وظ ّنت � ّأن مح ّمد ًا Pيُريد الهجوم عليها،
فراح ��ت تتدار�س الموقف و ُتجهِّز نف�سها ل�ص� � ّد الم�سلمين ،و�أر�سلت َ�س ِريَّة بقيادة
خال ��د ب ��ن الولي ��د كمقدِّ م ��ة
الحدي ِبيَة
P
النبي خبر
لجي�شها ،فبلغ ّ
(ذي القعدة  6هـ)
بيعة ال ّر�ضوان:
قري� ��ش وا�ستعداده ��ا لقتاله،
ِين �إِذْ
}لَ َقدْ َر ِ�ض َي اهللُ ع َِن ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
ّ
يُبَا ِي ُعونَ َك ت َْحتَ َّ
ال�ش َج َر ِة َف َع ِل َم َما فِي
ولك ��ي يتجن ��ب المواجه ��ة ـ
َ
َ
َ
ال�سكِ ينَ َة َعل ْيهِ ْم َو�أثابَ ُه ْم
ُق ُلوبِهِ ْم َف�أَن َز َل َّ
َفت ًْحا َق ِريبًا{
حي ��ث لم يكن هدف ��ه الحرب
(�سورة الفتح)18/48 :
ـ غ َّي ��ر م�سيره و�سل ��ك طريق ًا
غي ��ر الطري ��ق ال ��ذي �سلكته
قري�ش ،ح ّتى ا�ستق َّر في وادي
الحُ ديبي ��ة((( ،ف�شكا �أ�صحابه
جفاف الوادي وانعدام الماء
في ��ه ،ف�أج ��رى اهلل �سبحان ��ه
معج ��زة خال ��دة عل ��ى ي ��ده
المباركة ،تج َّلت عندما ّ
تو�ض�أ
 Pو�ألق ��ى م ��اء الم�ضم�ضة
في البئر الت ��ي كان قد ن�ضب
 128ما�ؤها ،فانفجر الماء وارتوى الجمع.
بعدما َّ
النبيP
حط جي�ش الم�سلمين في الحُ ديبية ،بد�أت رحلة التفاو�ض بين ّ
وقري� ��ش ،فبعثت قري�ش ِع� �دّة مندوبين عل ��ى التوالي للتفاو�ض م ��ع الر�سولP
((( وادي الحديبيّة :مكان يبعد عن م ّكة حوالي ع�شرين كيلو متر ًا.

للنبي)2( P
املواجهات الع�سكر ّية
ّ

النبي Pبجواب واحد�« :إ ّنا لم نجئ لقتال ولك ّنا
وا�ستي�ض ��اح �أهدافه ،ف�أبلغهم ّ
جئن ��ا معتمري ��ن» .ولكنّ قري�ش ًا لم تقتنع بذلك واتهم ��ت بع�ض مبعوثيها بالجُ ْبن
والك ��ذب ،فق� � ّرر النب � ّ�ي� Pأن يبعث من جهته �سفي ��ر ًا �إلى قري� ��ش ،لي ِّ
ُو�ضح لها
الهدف الذي ج ��اء الم�سلمون من �أجله ،فاختار خرا�ش بن �أم ّية من خزاعة لأداء
المه ّمة � ،اّإل � ّأن خرا�ش ًا ما �إن بلغ م ّكة ح ّتى عقروا بعيره ،و�أرادوا الفتك به لوال �أن
النبي Pو�أخبره بما جرى معه.
منعته الأحابي�ش ،فرجع �إلى مع�سكر ّ
لم يي�أ�س ر�سول اهلل Pرغ��م الت�صلُّب ال��ذي �أب��دت��ه قيادة قري�ش �ض ّد
محاوالته Pال�سلم ّية ،وك�أ ّنه كان يرى بنظره الثاقب النتائج الط ّيبة التي
�ستجنيها الدعوة الإ�سالم ّية� ،إذا ما �سادت العالقات ال�سلم ّية فترة من الوقت
مع قري�ش ،ف�أر�سل عثمان بن عفان �إلى م ّكة فاعتقلته قري�ش ثالثة �أيّام ح ّتى
ظنّ الم�سلمون �أ ّنه ُقتل.
لم يجد الر�سولُ Pب ّد ًا من الته ّي�ؤ للقتال ،بعد ف�شل ك ّل محاوالته الو ِّديّة لدخول
م ّكة ،وبعد الموقف ال�سيّىء الذي وقفته قري�ش من �سفرائه �إليها ،فدعا النا�س �إلى
البيعةعلى ال�صمود بوجه قري�ش ،فانهال عليه الم�سلمون يُبايعونه ،وهو واقف تحت
�شجرة �سُ ّميت فيما بعد �شجرة الر�ضوان ن�سب ًة �إلى البيعة التي ت ّمت تحتها.
َتخ َّوف ��ت قري�ش من ا�ستع ��داد الم�سلمين للقتال ومبايعته ��م الر�سول Pعلى
ال�صم ��ود ،بعدما بلغته ��م �أنباء بيعة الر�ض ��وان ،فق ّررت ا�ستئن ��اف المفاو�ضات،
و�أر�سل ��ت �سهي ��ل بن عمرو �سفي ��ر ًا �إلى النب � ّ�ي ،Pوك ّلفته �أن ي�سع ��ى لم�صالحة
129
مح ّمد� Pشرط �أن يرجع عنهم هذا العام ،فالتقى �سهيل بالر�سول ،Pوجرت
مفاو�ض ��ات طويلة انتهت �أخير ًا باالتفاق على �إبرام معاهدة هدنة بين الطرفين،
وت ّم ��ت الموافقة على جميع بنودها ،ودعا الر�س ��ول Pالإمام عل ّي ًا Qفكتب
الوثيقة ،وكان من �أبرز بنودها:
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 1ـ اتف ��ق الطرف ��ان على و�ضع الحرب ع�ش ��ر �سنين ي�أمن فيه ��ا النا�سّ ،
ويكف
بع�ضهم عن بع�ض.
 2ـ من �أتى مح ّمد ًا Pمن قري�ش بغير �إذن ول ّيه َر ّد ُه عليهم ،ومن جاء قري�ش ًا
م ّمن مع مح ّمد لم يردّوه عليه.
أحب �أن يدخل ف ��ي عقد مح ّمد Pوعهده (�أي يتحالف معه) كان له
 3ـ م ��ن � ّ
أحب �أن يدخل في عقد قري�ش وعهدهم كان له ذلك �أي�ض ًا ،من
ذلك ،ومن � َّ
غير حرج عليه من �أحد الطرفين.
 4ـ �أن يرج ��ع النب � ّ�ي Pبمن معه ه ��ذا العام ،على �أن ي�أتي ف ��ي العام القادم
فيدخ ��ل م ّك ��ة ويُقي ��م فيها ثالث ��ة �أيّام ،وال يدخ ��ل عليها ب�س�ل�اح � اَّإل �سالح
الم�سافر ،وال�سيوف في ال ُق َرب.
 5ـ �أن ال يك ��ون الإ�س�ل�ام ظاهر ًا بم ّك ��ة ،وال يُكره �أحد على دين ��ه ،وال ُي�ؤذى وال
يُع َّير.
 6ـ ال �إ�س�ل�ال (�سرق ��ة) وال �إغالل (خيان ��ة) ،بل يَحت � ِ�رم ك ّل الأطراف �أموال
الطرف الآخر ،فال يخونه وال يعتدي عليه ب�سرقة.
بنف�س وال �سالح.
 7ـ �أن ال ُتعين قري�ش على مح ّمد Pو�أ�صحابه ٍ
النبي ،Pوتحالفت
وبموج ��ب هذه المعاهدة (البند )3تحالف ��ت خزاعة مع ّ
كنانة مع قري�ش.
نتائج صلح الحديبية:

كان الم�سلمون ال يُدركون الآثار والمعطيات الإيجاب ّية والب ّناءة ،التي �ستح�صل
م ��ن وراء ه ��ذا ال�صلح في الم�ستقب ��ل ،ف�أظهر بع� � ٌ�ض منهم مواق ��ف متع ِّنتة لكي
ي�صرفوا ر�سول اهلل Pعن �إم�ضائه؛ ولكنّ الأمور �سارت مثلما كان يتو ّقع ر�سول

اهلل ،Pونتج ��ت عن ه ��ذا ال�صلح م َ
ُعطيات و�آثار �سيا�س ّي ��ة واجتماع ّية متعدِّ دة،
ُنورد ق�سم ًا منها في ما يلي:
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 1ـ االعت ��راف الر�سم � ّ�ي بالم�سلمي ��ن م ��ن ِق َب ��ل الم�شركين ،وذل ��ك من خالل
توقيعه ��م لمعاهدة مُ�شتركة معهم ،في الوقت ال ��ذي كان فيه الم�شركون ال
يُقيمون وزن ًا للم�سلمين.
�اق وا�سع بعدما
 2ـ �إتاح ��ة الفر�ص ��ة �أم ��ام ّ
النبي Pلن�ش ��ر الإ�سالم على نط � ٍ
ال�صراع واالتفاق
كان م�شغ ��و ًال بالت�صدّي لم�ؤامرات قري�ش ،فبعد تجمي ��د ّ
النبي Pب�أو�سع
عل ��ى ال�صلح ،عا�شت المنطقة هدوء ًا ن�سب ّي ًا ق ��ام خالله ّ
ووجه �سفراءه �إلى كبار �أمراء العرب الم�شركين وزعمائهم،
ن�شاط تبليغيّ ،
وج ��ه مبعوثيه �إلى �أباط ��رة العالم وملوكه
يدعوه ��م �إل ��ى الإ�سالم ،وكذلك ّ
يعر�ض عليهم الدعوة �إلى الإ�سالم.
 3ـ �أزال �صلح الحديبية الموانع الماديّة والنف�س ّية ،التي كانت و�ضعتها قري�ش
و�سمح لمختلف القبائل المُ�شركة المنت�شرة في
بين النا�س وبين الإ�سالمُ ،
الجزيرة بالإ ّت�صال بالم�سلمين ،والتع ُّرف �إلى مبادئ الإ�سالم ومفاهيمه
و�أحكامه ،فدخل كثير من النا�س في الإ�سالم ،بل لقد دخل فيه خالل
�سنتين �أكثر م ّما دخل فيه على امتداد ال�سنوات الما�ضية ،بدليل � ّأن
الر�سول Pخرج �إلى الحديبية في �ألف و�أربعمائة ،بينما خرج في فتح
م ّكة بعد �سنتين على ر�أ�س ع�شرة �آالف مقاتل(((.
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للنبي Pليخو�ض بهدوء �صراع ًا �ض ّد القوى الأخرى
 4ـ �أتاح ال�صلح فر�ص ��ة ّ
الم�ضادّة للإ�سالم ،كاليهود والبيزنط ّيين وحلفائهم العرب.
 5ـ �أدّى ال�صلح ـ نوع ًا ما ـ �إلى فتح م ّكة؛ لأ ّنه بموجب المادّة الرابعة منه ُتركت
الطبر�سي� ،ص ،98 :وبحار الأنوار ،ج � ،20ص.363
((( �إعالم الورى،
ّ

للقبائ ��ل الأخرى ح ّريّة التحالف واالن�ضمام �إل ��ى قري�ش �أو �إلى الم�سلمين،
فتحالف ��ت قبيل ��ة خزاعة مع الم�سلمي ��ن .وقد نق�ضت قري� ��ش هذا ال�صلح
النبي Pعلى فتح م ّكة.
عندما هاجمت خزاعة ،ونتيجة لذلك �أقدم ّ
ف�ض ًال عن الكثي ��ر من الأمور التي �أعر�ضنا عن ذكرها اخت�صار ًا ،ويكفينا في
ذلك و�صف اهلل ع َّز وج َّل هذا ال�صلح بـ«الفتح المبين».
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ال��������ح��������دي��������ب��������ي��������ة
(بيعة الر�ضوان)
ذي القعدة 6هـ
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�ساهم ��ت �أربع ��ة عنا�صر ف ��ي تحقيق الن�صر ف ��ي معركة الخن ��دق ،التخطيط
البطولي
الع�سك ��ريّ الذي تم َّثل بحفر الخندق ،العم ��ل اال�ستخباريّ الف ّعال ،الدور
ّ
الغيبي.
إلهي
ّ
علي  ،Qالت�أييد ال ّ
للإمام َّ
وفرزت حرب الخندق الم�سلمين �إلى ثالث فئات� ،ضعاف الإيمان ،المنافقين،
والم�ؤمنين الحقيق ّيين.
وكان ل�صل ��ح الحديب ّية بركات عدي ��دة ،حيث مهّد لدخول كثير من النا�س �إلى
القر�شي.
الإ�سالم ،ومهّد لفتح م ّكة وانت�صار الإ�سالم على الكفر
ّ

م���ط���ال���ع���ة

النبيP
زهد ّ

للنبي)2( P
املواجهات الع�سكر ّية
ّ

�إذا �أردن ��ا �أن ُنك� �وِّن فك ��رة وا�ضحة عن زهد ر�س ��ول اهلل ،Pعلينا �أن نعرف
طعامه ولبا�سه وم�سكنه و ُمدّخراته.
٭ �أمّا طعامه :Pفقد كان خبز ر�سول اهلل Pخبز ال�شعير في �أكثر �أحيانه،
وما �أكل خبز طحين منخول ح ّتى ُق ِب�ض ،بل ما �شبع من خبز ال�شعير ّ
قط.
فع ��ن العي�ص بن قا�س ��م قال :قلت لل�ص ��ادق جعفر ب ��ن مح ّمد :Qحديث
ُي ��روى ع ��ن �أبيك� Qأ ّنه قال« :م ��ا �شبع ر�سول اهلل Pمن خبز ب� � ّر ّ
قط� ،أهو
�صحي ��ح؟ فق ��ال :ال ،م ��ا �أكل ر�سول اهلل Pمن خبز ب ّر ق � ّ�ط ،وال �شبع من خبز
�شعير ّ
قط»(((.
علي بن �أبي طالب Qقال« :دخلت ال�سوق فابتعت لحماً
وعن ��ه ،Qعن ّ
بدره ��م و ُذرَة بدره ��م ،و�أتيت فاطمة  Oح ّت ��ى �إذا فرغت من الخبز والطبخ
قال ��ت :ل ��و دعوت �أبي! ف�أتيته وه ��و م�ضطجع وهو يقول� :أعوذ باهلل من الجوع
�ضجيعاً((( ،ثمّ جاء معه وتغدّى عنده».
وع ��ن الإمام ال�صادق Qقالُ « :ذكر اللح ��م عند ر�سول اهلل Pفقال :ما
ذقته منذ كذا»(((.
النبيP
ول�ش� �دّة زهد ّ
في الدنيا ت ��روي عائ�شة فتقول« :ما زال ��ت الدنيا علينا 135
ع�سرة كدرة ح ّتى ُقب�ض ر�سول اهلل ،Pفلما ُقب�ض ُ�صبّت الدنيا علينا �ص ّباً»(((.
((( الح ّر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج � ،24ص.244
((( العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،18ص.31
((( م.ن� ،ص.20
((( م.ن ،ج� ،16ص.244

النبيP
وقالت« :والذي بعث محمّداًP
ّ
بالحق ما كان لنا منخل ،وال �أكل ّ
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خبزاً منخو ًال منذ بعثه اهلل �إلى �أن ُقب�ض»(((.
٭ و�أمّا لبا�سه :Pفيكفينا �أن نعلم �أ ّنه Pـ كما تقول عائ�شة ـ «ما اتخذ من
�ش ��يء زوجين ،ال قمي�صين وال رداءي ��ن وال �إزارين ،وال من النعال ،وكثير ًا ما كان
يلب�س المُر َّقع من الثياب».
٭ و�أمّا م�سكنه :Pفقد كان غرفة واحدة ،لك ّل زوجة من زوجاته ،فيها ينام
وفيها يجل�س وفيها ي�أكل ،وكان �أثاثها ب�سيط ًا زهيد الثمن ،وكان فرا�ش ر�سول اهلل
 Pومخدّته من جلد مح�ش ّو بالليف.
ي ��روي �أمي ��ر الم�ؤمني ��ن Qفيق ��ول« :كان فرا� ��ش ر�س ��ول اهلل Pعباءة
وكان ��ت مرفقت ��ه �أدم ح�شوه ��ا لي ��ف ..وكان كثي ��راً ما يتو�سّ د و�س ��ادة له من �أدم
ح�شوه ��ا لي ��ف ،ويجل� ��س عليها ،وكانت له قطيف ��ة ف َدكيّة يلب�سه ��ا ّ
يتخ�شع بها،
وكان ��ت ل ��ه قطيف ��ة م�صريّة ق�صي ��رة الخمل ،وكان له ب�ساط م ��ن �شعر يجل�س
علي ��ه»(((.
ورُوي ع ��ن الإم ��ام ال�صادق� Qأ ّنه قالّ �« :إن رج ًال م ��ن الأن�صار �أهدى الى
ر�س ��ول اهلل� Pصاع ًا من ر َُطب ،فقال ر�س ��ول اهلل Pللخادمة التي جاءت به:
�أُدخل ��ي فانظ ��ري ه ��ل تجدين في البي ��ت ق�صع ��ة �أو طبقاً فت�أتيني ب ��ه؟ فدخلت
ث ��مّ خرجت �إليه فقالت :م ��ا �أ�صبت ق�صعة وال طبق ًا ،فكن�س ر�سول اهلل Pبثوبه
مكان� � ًا من الأر�ض ،ث ��مّ قال لها� :ضعيه ها هنا على الح�ضي� ��ض! ثمّ قال :والذي
 136نف�سي بيده لو كانت الدنيا تعدل عند اهلل مثقال جناح بعو�ضة ،ما �أعطى كافراً
وال منافقاً منها �شيئاً»(((.
((( ابن �أبي الحديد� ،شرح نهج البالغة ،ج� ،19ص.189
((( العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،16ص.253
((( م.ن� ،ص.284
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٭ و�أ ّم ��ا مدّخراته :Pف�إن ر�سول اهلل Pلم يكن يدّخر �شيئ ًا من المال وال
من الأ�شياء.
قال �أن�س بن مالك :كان ر�سول اهلل Pال َيدَّخر �شيئ ًا لغد.
ويكفي �أن نعلم �أ ّنه Pل ّما ُتو ّفي ما ترك � اّإل �سالحه وبغلته ودرع ًا مرهونة.
فعن ابن عبا�س قالّ �« :إن ر�سول اهللُ Pتو ّفي ودرعه مرهونة عند رجل من
اليهود على ثالثين �صاعاً من �شعير �أخذها رزقاً لعياله»(((.
وع ��ن الإمام علي« :Qنزل جبرائيل Qعلى ر�سول اهلل Pفقالّ � :إن
اهلل ج� � ّل جالل ��ه يُقرئك ال�سالم ،ويقول لك هذه بطحاء م ّكة �إن �شئت �أن تكون
النبي� Pإلى ال�سماء ثالثاً ث ّم قال :ال يا ربّ ولكن �أ�شبع يوماً
لك ذهباً ،فنظر ّ
ف�أحمدك ،و�أجوع يوماً ف�أ�س�ألك»(((.
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((( الهيثمي ،مجمع الزوائد ،ج� ،3ص .123
((( العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،16ص.220
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الدرس العاشر

الفتح المبين

الفتح املبني

أهداف الدرس
�1-1أن يتبيّن الطالب �سبب نق�ض قري�ش ل�صلح الحديبيّة،
ونتائج ذلك.
�2-2أن ي�ستظهر كيفيّة فتح م ّكة.
النبي Pوح�سن �إدارته ،و�سعة
�3-3أن يتع� �رّف �إلى حنكة ّ
�صدره.
�4-4أن ي ِّ
ُلخ� ��ص �أح ��داث معرك ��ة ُح َن ْي ��ن ،وي�ستفي ��د م ��ن
درو�سها.
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قريش تَنقض العهد

الفتح املبني

كان م ��ن �أح ��د بن ��ود ُ�صل ��ح الحُ ديب ّي ��ة �إق ��رار هدنة لم� �دّة ع�شر �سن ��وات بين
النبي Pم ��ن حالة الأمن واال�ستقرار بعد
الم�شركي ��ن والم�سلمين .وقد ا�ستفاد ّ
�أن ك ّفت قري�ش ممار�ساتها العدائ ّية ،وخطا Pبع�ض الخطوات البعيدة المدى،
وه ��ادن الكثير م ��ن القبائل المعادية التي كانت تقطن �إل ��ى جوار المدينة ،وعقد
معاهدات �صلح معها.
وبع ��د �سنتين نق�ضت قري�ش معاه ��دة ُ�صلح الحُ ديب ّية؛ وذل ��ك عندما ان�ض ّمت
�إل ��ى حلفائه ��ا م ��ن قبيل ��ة «كنانة» الت ��ي �أقدم ��ت على مهاجم ��ة قبيل ��ة ُ
«خزاعة»
ال�صلح،
حليف ��ة الم�سلمي ��ن مخا ِلف ًة بذلك الهدنة القائمة بي ��ن الطرفين بموجب ُّ
فا�ستن�ص ��رت ُخزاعة ر�س ��ول اهلل ،Pو�شعرت قري�ش بخط ��ورة المجازفة التي
�أقدم ��ت عليها ف�أوفدت �أبا �سفيان �إلى المدين ��ة ،ل ُي�ؤ ّكد العهد مع ر�سول اهلل141 P
جد نفع ًا بعدما رف�ض
وليتف ��ادى نتائج الأحداث � ،اّإل � ّأن محاوالته في المدينة لم ُت ِ
النبي Pمقابلته لنق�ضه العهد.
ّ

فتح م ّكة(((:
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النبي Pالنفير ال�ع��ا ّم بين الم�سلمين ،وجهّز جي�ش ًا من ع�شرة
�أعلن
ّ
�آالف مقاتل وق ّرر الهجوم على م ّكة ،ولك ّنه لم يك�شف عن الوجهة التي يُريد
((( تمّ فتح م ّكة في �شهر رم�ضان من ال�سنة الثامنة للهجرة.

�أن يق�صدها؛ لكي يُحافظ على مبد�أ المُباغتة((( ،وليُ�صادر �إمكان ّية الدفاع
من يدها ،ولئلاّ يقع قتال في م ّكة .وكان يدعو ربّه قائ ًال« :اللهم خذ العيون
والأخبار من قري�ش ُنباغتها في بالدها»((( .ولكنّ الخبر ت�س ّرب �إلى حاطب بن
بلتعة الذي كتب �إلى قري�ش بذلك و�أعطى الكتاب �إلى امر�أ ٍة ،فو�ضعته في �شعرها
الجا�سو�سي الخطير ،وبعث
النبي Pبهذا العمل
ّ
ّ
وتوجهت �إلى م ّكة ،فعرف ّ
الإمام عل ّي ًا Qوالزبير ليقب�ضا عليها ،ف�أدركاها في منطقة ذي الحليفة،
وانتزع منها الإمام Qالكتاب بالتهديد والقوّة و�أرجعاها �إلى المدينة .وفي
إ�سالمي �س ّر ًا ح ّتى و�صل
�شهر رم�ضان من العام الثامن للهجرة تح ّرك الجي�ش ال
ّ
�إلى م�شارف م ّكة وطوّقها.

الفتح املبني

اسلوب الحرب
ا�ستخ ��دم النب � ّ�ي Pالحرب النف�س ّي ��ة في هذه الغ ��زوة ،ف�أ�شع ��ل النيران على

ً
قري�شا بق� �وّة وكثرة الجي�ش ،وليُثير الرعب في
الجب ��ال على مقربة من م ّكة ،ليُ�شعر
قلوب الطغاة ،وليحملهم على اال�ست�سالم والخ�ضوع من غير قتال وال �إراقة دماء.
ليتج�س�سوا الأخب ��ار ففوجئو ا
خ ��رج �أب ��و �سفيان وحكيم بن ح ��زام وغيرهم ��ا
ّ
بالني ��ران ُتط� �وِّق م ّكة ،وف ��ي هذه الأثن ��اء التقى الع ّبا� ��س بن عب ��د ّ
المطلب ب�أبي
�سفيان((( و�أ�شار عليه ب�أنْ يذهب به �إلى ر�سول اهلل .Pوبعد �أن �أخذ له الأمان،
النبي ،Pوح�صل اللقاء �صبيحة الي ��وم التالي ،فقال له:P
ر ّت ��ب له لق ��ا ًء مع ّ
«ويح ��ك ي ��ا �أب ��ا �سفيان �ألم ي�أنِ ل ��ك �أن تعلم �أ ّن ��ه ال �إل ��ه � اّإل اهلل» فقال :ب�أبي �أنت
143
و�أمّي ما �أحلمك و�أكرمك ..فقال« :Pويحك يا �أبا �سفيان �ألم ي�أنِ لك �أن تعلم
�أ ّن ��ي ر�س ��ول اهلل»؟ فق ��ال :ب�أبي �أنت و�أمّي ما �أحلمك و�أكرم ��ك و�أو�صلك� ،أمّا هذه
((( ابن ه�شام ،ال�سيرة النبويّة ،ج� ،4ص.39
((( الواقدي ،المغازي،ج � ،2ص.796
((( راجع ابن ه�شام ،ال�سيرة النبويّة،ج� ،4ص 42ـ  44ـ .46

واهلل ف� ّإن في النف�س منها ح ّتى الآن �شيئ ًا .وهنا ّ
تدخل العبا�س لإنقاذ �أبي �سفيان،
للنبي Pبالنبوّة ،وفي نف�سه �أ�شياء و�أ�شياء ظ ّلت ح ّتى موته.
ف�شهد �أبو �سفيان ّ
كان �إ�سالم �أبي �سفيان بمثابة �إزالة لك ّل العقبات �أمام �إ�سالم البق ّية من زعماء
النف�سي على قري�ش ،ولكي
النبي Pا�ستتمام ًا لل�ضغط
ّ
الكفر من قري�ش ،ولك ��نّ ّ
ت�ست�سلم دون �إراقة الدماء ،قال للع ّبا�س« :يا عبّا�س ،احب�سه بم�ضيق الوادي عند
خ�ض ّم الجبل ح ّتى تم ّر به جنود اهلل فيراها».
فتــــح م ّكـــــة
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ولإ�شاع ��ة االطمئنان �إل ��ى رحمة الإ�سالم ،ورحمة النب � ّ�ي ،Pو�إر�ضا ًء لغرور
�أبي �سفيان كي ال يُكابر قال« :Pمن دخل دار �أبي �سفيان فهو �آمن ،ومن �أغلق
بابه فهو �آمن ،ومن دخل الم�سجد فهو �آمن ،ومن طرح ال�سالح فهو �آمن»(((.
دخول م ّكة:

الفتح املبني

ودخ ��ل ر�سول اهلل Pم ّكة بتل ��ك الح�شود التي تن�ساب خلف ��ه فاتح ًا من غير
قت ��ال ،فل ّم ��ا انته ��ى �إلى الكعب ��ة تقدّم عل ��ى راحلته فا�ستل ��م الركن وك َّب ��ر ،فك َّبر
الم�سلم ��ون لتكبي ��ره ،ثمّ طاف بالبيت ،وكان حول الكعب ��ة ثالثمائة و�س ّتون �صنم ًا
وكان ُ
«هب ��ل» �أعظمه ��ا ،فقال Pللإمام عل � ّ�ي�« :Qأعطني يا عل � ّ�ي ك ّفاً من
الح�ص ��ى» ،فقب� ��ض له الإم ��ام Qك ّف ًا فناوله ،فرماها به وه ��و يقولُ } :ق ْل َجاء
ا ْل َح���قُّ َو َز َهقَ ا ْلبَاطِ ُ
���ل ِ�إ َّن ا ْلبَاطِ َل َكا َن َز ُهو ًق���ا{((( ،ثمّ �أمر بالأ�صن ��ام ف�أُخرجت من
الم�سج ��د ُ
فطرح ��ت و ُك�سرت ،ثمّ �أمر �أن ُتفتح الكعبة ،فدخله ��ا و�ص ّلى فيها و�أزال
ك ّل م ��ا كان فيه ��ا م ��ن تماثيل و�صور ،ث ��مّ �أ�شرف من بابها عل ��ى النا�س وقال« :ال
�إل ��ه � اّإل اهلل وح ��ده ال �شريك له الذي �صدق وعده ،ون�صر عبده ،وهزم الأحزاب
توجه �إلى الم ّك ّيين و�س�ألهم« :ماذا َترَون �أ ّني فاعل بكم»؟ فقالوا:
وحده ،(((»..ثمّ ّ
خي ��ر ًا� ،أ ٌخ كريم وابن � ٍأخ كري ��م ،فقال�« :Pإ ّني �أقول لكم ما ق ��ال �أخي يو�سف
لإخوت ��ه ،ال تثري ��ب عليك ��م اليوم ،يغف ��ر اهلل لكم وهو �أرح ��م الراحمين� ،إذهبوا
ف�أنتم الطلقاء»(((.
ع�صر وزم ��ان مث ًال في الرحمة
وبذل ��ك �ضرب الر�سول Pللأجي ��ال في ك ّل ٍ
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والعفو والتر ُّفع عن الحقد واالنتقام.
((( راجع :ابن ه�شام ،ال�سيرة النبويّة ،ج� ،2ص .401
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.81 :
((( راجع :ابن ه�شام ،ال�سيرة النبويّة ،ج� ،2ص .416
((( م.ن� ،ص.411

وكان م ��ن نتائ ��ج هذا الفت ��ح �سقوط القلع ��ة الح�صين ��ة والقاع ��دة المركزيّة
للم�شركي ��ن ،وو ّلى عهد عبادة الأ�صنام �إلى غير رجع ��ة ،وبعد �سقوط م ّكة �أخذت
وف ��ود القبائل ت�أتي و ُتعلن �إ�سالمها وطاعته ��ا للإ�سالم عدا قبيلتي هوازن وثقيف
اللتين �أ�سلمتا بعد غزوة حُ َن ْين.
غزوة ُحنين(((:

درو�س من �سرية الر�سول الأكرم P

�ش� � ّكل فت ��ح م ّكة وانت�صار النب � ّ�ي Pالعظيم عهد ًا جديد ًا م ��ن التوحيد ،بعد
النبيّ � Pأن قبيلتي هوازن وثقيف
ط ��ول فتر ٍة من ال�شرك .وترام ��ت �إلى �أ�سماع ّ
ق ��د �أعدّتا ال ُعدَّة لمحارب ��ة الإ�سالم ،فعزم Pعلى الخ ��روج لمالقاتهم قبل �أن
ُفاجئ ��وه بالجي�ش الكبير الذي ّ
نظموه بالتعاون مع بع�ض القبائل الأخرى ،بقيادة
ي ِ
مالك بن عوف (زعيم هوازن)(((.
حُ نين (�شوال  8هـ� /شباط 630م)

} َويَ ْو َم ُحنَ ْي ٍن �إِ ْذ �أَعْ َجبَ ْت ُك ْم َك ْث َرتُ ُك ْم َف َل ْم تُغ ِْن عَن ُك ْم � َش ْيئًا { (التوبة )25/9
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واد �إلى جانب ذي المجاز �أو ماء �إلى قرب الطائف ،يبعد ثالث ليال عن م ّكة.
((( حنينٍ :
((( الطبر�سي� ،إعالم الورى� ،ص .113

حصار الطائف:

وا�صل ��ت قوّات الم�سلمي ��ن مالحقتها للعدوّ ،وتراج ��ع الم�شركون بقيادة مالك
وتوجهت فئة �أخرى نحو
بن عوف �صوب الطائف ،وع�سكر بع�ضهم في «�أوطا�س»ّ ،
((( الطو�سي ،الأمالي� ،ص  574ـ .575
((( تاريخ الطبري ،ج� ،3ص.132

الفتح املبني

النبي Pمن م ّكة في مطلع �شوّال على ر�أ� ��س اثني ع�شر �ألف مقاتل،
انطل ��ق ّ
وع ّين عتاب بن �أ�سيد لإدارة الأمور في م ّكة .و�سرعان ما وجد الم�سلمون �أنف�سهم
م�ضط ّري ��ن �إلى اجتياز ٍ
واد م ��ن �أودية تهامة� ،شديد االنح ��دار يُدعى حُ نين ًا ،في
طريقه ��م لمواجه ��ة التج ّمع الوثن � ّ�ي .وكان الم�شرك ��ون قد �سبقوه ��م �إلى الوادي
واتخذوا مواقع لهم في �شعابه ،وته ّيئوا لالنق�ضا�ض على الم�سلمين في ج ٍّو ي�سوده
المط ��ر وال�ضباب .وما �إنْ دخل الم�سلمون الوادي ح ّتى فاج�أهم �أعدا�ؤهم بهجوم
ُباغ ��ت ،ف�أ�صابهم الفزع واال�ضط ��راب وف ّروا راجعين ال يل ��وون على �شيء ،ولم
م ِ
والنبيP
علي Qوجماعة من بني ها�شم(((،
ّ
النبي Pغير الإمام ّ
يثبت مع ّ
ُين ��ادي بالم�سلمين ،ثمّ �أمر ع ّمه الع ّبا� ��س �أن يلحق بالفارّين ويُناديهم ،ول ّما �سمع
الم�سلم ��ون �صوت الع ّبا�س ،و�أنزل اهلل ال�سكينة على قلوب الم�ؤمنين منهم ،بادروا
للع ��ودة �إل ��ى �ساحة المعرك ��ة وا�ستقبلوا الع ��د ّو ب�صدورهم ،وقاتل ��وا بب�سالة على
ِق ّلتهم بعدما ر�أوا ر�سول اهلل Pيُبا�شر القتال بنف�سه ب�شجاعة ومن حوله الإمام
علي Qوبنو ها�شم.
ّ
تم ّك ��ن الإم ��ام  Qمن قتل حام ��ل راية هوازن ،وبد�أت الك ّف ��ة تميل ل�صالح
الم�سلمين ،وما لبث الم�شركون �أن �أخذوا بالتراجع ،و�أُ�صيبوا بالهزيمة وف ّروا من
�أر� ��ض المعركة ،تاركين وراءهم الأموال والن�ساء والأوالد ،و�أ�سر الم�سلمون منهم
�أربعة �آالف �أ�سير مع � 24ألف بعير(((.
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«نخلة» فلحق الم�سلمون بهم �إلى هاتين المنطقتين و�أوقعوا بهم �ش ّر هزيمة.
تم ّكن مالك بن ع��وف من الفرار مع بع�ض الجي�ش �إل��ى الطائف ،واعت�صم
ً
النبيP
ب�ضعا
بح�صونها المنيعة و�أع� ّد ال ُعدَّة مع جي�شه للقتال ،فحا�صرهم ّ
وع�شرين ً
يوما ،وح�صل قتال عنيف ا�ستعمل فيه الم�سلمون لأوّل م ّرة �آالت الح�صار
ً
ونظرا القتراب �شهر ذي القعدة الذي هو من الأ�شهُر الحُ رم ق ّرر
كالمنجنيق،
ً
خطرا من ترك الطائف �إلى فر�ص ٍة
النبي Pرفع الح�صار؛ لأ ّن��ه لم َيعُد يرى
ّ
�أخرى.
وف ��ي طريق عودته Pوعن ��د و�صوله �إلى «الجعران ��ة» (مح ّل تجميع الأ�سرى
والغنائ ��م) �أر�سلت �إليه هوازن وفد ًا اللتما�س العفو عنده ،و�أعلنوا �إ�سالمهم ،فر ّد
النبي Pن�ساءهم و�أموالهم ،وجاء زعيمهم مالك بن عوف �إلى ر�سول اهلل
عليهم ّ
النبي�« :Pأخبروا مال ��كاً �أ ّنه �إن �أتاني
 Pمعلن� � ًا �إ�سالم ��ه بعد �أن �سمع مقولة ّ
م�سلماً رددت عليه �أهله وماله و�أعطيته مائة من الإبل» ،ور ّد عليه الر�سولP
�أهله وماله.
النبي� Pإلى م ّكة
وبع ��د تق�سيم الغنائم على الم�سلمين في «الجعرانة» ا ّتجه ّ
في �شهر ذي القعدة ،ف�أتمّ عمرته و�أح ّل من �إحرامه وا�ستخلف على م ّكة عتاب بن
�أ�سيد ومعه معاذ بن جبل لتعليم النا�س القر�آن و�أحكام الدين ،وخرج ُم ّتجه ًا �إلى
المدين ��ة بمن معه من المهاجرين والأن�صار ،بع ��د هذين الإنت�صارين العظيمين
جي�ش م�ؤ ّلف من ثالثين �ألف مقاتل في حُ نين.
وهما :فتح م ّكة ،وهزيمة ٍ
دروس من ُحنين:

يُمكن لنا �أن ن�ستخل�ص من غزوة حُ نين بع�ض الدرو�س وال ِعبَر ،منها:
 1ـ � ّإن غ ��رور الم�سلمي ��ن ب�أنف�سهم ،في بداي ��ة المعرك ��ة ،و�إعجابهم بكثرتهم
وقوّته ��م كان ال�سبب الأ�سا�س في الهزيمة ،ف� ��أراد اهلل تعالى �أن يُع ِّلمهم � ّأن

الكثرة ال ُتغني �شيئ ًا؛ عندما تفقد الأمّة عنا�صر الإيمان والإخال�ص وال�صبر
والتو ّكل على اهلل.
���و َم ُحنَ ْي ٍن ِ�إ ْذ �أَ ْع َجبَ ْت ُك ْم َك ْث َرتُ ُك ْم
ق ��ال تعالى} :لَ َقدْ نَ َ�ص��� َر ُك ُم اهللُ فِي َم َواطِ َن َكثِي َر ٍة َويَ ْ
َف َل ْم تُ ْغ ِن َعن ُك ْم � َش ْيئًا َو َ�ضا َق ْت َع َل ْي ُك ُم الأَ ْر ُ�ض ِب َما َر ُحبَ ْت ثُ َّم َولَّ ْيتُم ُّمدْ ب ِِر َين{(((.
 2ـ � ّإن الق ّل ��ة الت ��ي ثبتت في �ساحة القتال هي التي ح ّققت االنت�صار في حُ نين،
وهم الذين �أنزل اهلل تعالى عليهم ال�سكينة والطم�أنينة} .ثُ َّم �أَنَز َل اهللُ َ�سكِ ينَتَ ُه

ِين َو�أَن َز َل ُجنُو ًدا لَّ ْم تَ َر ْو َها َوع َّذ َب الَّذِ َين َك َف ُرو ْا َو َذل َِك
َع َلى َر ُ�س���ولِهِ َو َع َلى ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
َجزَاء ا ْل َكاف ِِر َين{(((.
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((( �سورة التوبة ،الآية.25 :
((( �سورة التوبة ،الآية.26 :
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غزوة ُح َن ْين
� 3شوال
�سنة  8هـ

خال�صة
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لتوجه
كان نق� ��ض قري� ��ش لأح ��د بن ��ود �صلح الحديب ّي ��ة مع النب � ّ�ي� Pسبب� � ًا ُّ
ب�شكل �س� � ّري و�سريع نحو م ّكة ،وتمّ فتحها بغت� � ًة .وكان ا�ست�سالم �أهل
النب � ّ�يٍ P
النبي ،Pفقد تو ّقف الن�شاط المعادي للإ�سالم
م ّكة عم ًال هائ ًال في ت�أريخ حياة ّ
من �أخطر مركز با�شر العداء للدين الجديد لأكثر من ع�شرين عام ًا.
و�س ّم ّي العام الثامن
مهّد هذا الفتح الطريق ال�ست�سالم الجزيرة العرب ّية ك ّلهاُ ،
الهجريّ بعام الفتح .و�أ�صبح الم�سلمون �سادة م ّكة وحماة البيت الحرام.
عنيف لدى القبائل العرب ّية،
�أحدث فتح م ّكة وا�ست�سالمه ��ا ّ
للنبي Pر ّد فعل ٍ
كه ��وازن وثقيف وحاول ��ت �أن ُتوجِّ ه �ضربتها للإ�سالم ،و�أفلح ��ت في �أوّل الطريق،
ول ��وال ثبات ر�سول اهلل Pو�أمير الم�ؤمنين Qوث ّل ��ة من الم�ؤمنين الكت�سحت
هاتان القبيلتان قوّات الم�سلمين.
كانت غزوة حُ نين تجربة ق ّيمة للم�سلمين؛ لئلاّ يغت ّروا بكثرة العدد ،ف� ّإن ُقدرة
الإيمان هي التي ُت�ؤدّي �إلى الن�صر دائم ًا.
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م���ط���ال���ع���ة

النبي Pوثباته:
شجاعة ّ

درو�س من �سرية الر�سول الأكرم P

�إذا �أردن ��ا �أن ُنك� �وِّن فكرة وا�ضحة عن مدى �شجاع ��ة ر�سول اهلل Pفلن�ستمع
علي بن �أبي طالب Qوه ��و ي�صف �شجاعة ر�سول
�إل ��ى �شه ��ادة �أمير الم�ؤمنين ّ
اهلل Pحي ��ث يقول« :لقد ر�أيتنا ي ��وم بدر ونحن نلوذ بالنب � ّ�ي Pوهو �أقربنا
يومئذ ب�أ�ساً»(((.
�إلى العدو وكان من �أ�ش ّد النا�س
ٍ
وق ��ال� Qأي�ض ًا« :ك ّن ��ا �إذا احم ّر الب�أ� ��س ولقي القو ُم الق ��ومَ ،اتقينا بر�سول
اهلل ،Pفما يكون �أح ٌد �أقرب �إلى العد ّو منه»(((.
ورُوي عن الإمام ال�صادق� Qأ ّنه قال�« :أغار الم�شركون على �سرح المدينة
فنادى فيها منا ٍد :يا �سوء �صاحباه(((! ف�سمعها ر�سول اهلل Pفي الجبل فركب
ف ��ي طل ��ب الع ��دوّ ،وكان �أوّل �أ�صحاب ��ه لحاق� �اً به �أب ��و قتادة على فر� ��س له ،وكان
تحت ر�سول اهلل� Pسرج د ّفتاه ليف لي�س فيه �أ�شر وال بطر ،فطلب العدو فلم
يلقوا �أحداً ،وتتابعت الخيل فقال �أبو قتادة :يا ر�سول اهلل � ّإن العد ّو قد ان�صرف
ف�إن ر�أيت �أن ن�ستبق .فقال :نعم ،فا�ستبقوا فخرج ر�سول اهلل� Pسابقاً عليهم،
ث ّم �أقبل عليهم فقال� :أنا ابن العواتك من قري�ش� ،إ ّنه لهو الجواد البَحر ،يعني
فر�سه»(((.
الجمحي وهو
بي بن خل ��ف
ّ
 152ول ّم ��ا ان�ص ��رف ر�سول اهلل Pيوم �أُحُ ��د� ،أدركه �أُ ّ
يق ��ول :ال نج ��وتُ �إن نجوتَ  ،فقال القوم :يا ر�س ��ول اهلل �أال يعطف عليه رج ٌل م ّنا؟
((( المجل�سي ،محمد باقر ،بحار الأنوار ،ج � ،16ص.232
((( م.ن.
((( وفي روايات �أخرى ،يا �سوء �صباحاه.
((( المجل�سي ،محمّد باقر ،بحار الأنوار ،ج � ،19ص.171

فق ��ال« :Pدع ��وه» ،ح ّتى �إذا دنا منه ـ وكان �أب � ّ�ي قبل ذلك يلقى ر�سول اهللP
فيق ��ول :عندي رمكة �أعلفها ك ّل يوم فرق ذرة اقتلك عليها ،فقال ر�سول اهلل:P
«بل �أنا �أقتلك �إن �شاء اهلل» ـ تناول ر�سول اهلل Pالحربة من الحارث بن ال�ص ّمة

ثمّ ا�ستقبل ��ه فطعنه في عنقه فخد�ش خد�شة ،فتدهده عن فر�سه وهو يخور خوار
الث ��ور وهو يقول :قتلني مح ّمد ،فاحتمله �أ�صحابه وقالوا :لي�س عليك ب�أ�س .فقال:
بل ��ى .لو كانت هذه الطعنة بربيعة وم�ض ��ر لقتلتهم� ،ألي�س قال لي� :أقتلك؟ لو بزق
علي بعد تلك المقالة لقتلني ،فلم يلبث يوم ًا ح ّتى مات(((.
ّ

الفتح املبني
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((( م .ن .ج� ،20ص.26
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الدرس الحادي عشر

أهداف الدرس

النبي Pمعهم ()1
م�ؤامرات اليهود وحروب
ّ

مؤامرات اليهود
وحروب النبيّPمعهم()1

�1-1أن يتب ّي ��ن الطال ��ب الموق ��ف العدائ � ّ�ي والعن�ص ��ريّ
لليهود.
�2-2أن ي�ستظهر �سبب تحويل القبلة.
النبي Pلليهود.
�3-3أن ي�سرد �أ�سلوب مواجهة ّ
�4-4أن يع� �دّد �أ�سب ��اب الح ��رب ال�شامل ��ة للنب � ّ�ي� Pض� � ّد
اليهود و�إجالءهم عن المدينة.
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النبي Pمعهم ()1
م�ؤامرات اليهود وحروب
ّ

مخالفات اليهود:

نبي
اليهود قو ٌم نفع ّي ��ون ،ي ّت�سمون بالتع ُّنت والتك ُّبر ،وقفوا موقف ًا عن�صر ّي ًا من ّ
الإ�سالم Pلكونه غير يهوديّ  ،ولأ ّنهم كانوا ي َْح َظون بمكانة اقت�صاديّة واجتماع ّية
في يث ��رب ،ويحتكرون الزراعة و�أكل الربا ،وكانوا ي�ستغ ّلون الخالفات بين الأو�س
للنبي Pبعد العه ��ود والمواثيق ،عندما �شعروا
والخزرج ،فق ��د �أعلنوا عدائهم ّ
ب� ّأن القوّة �ستكون بيد الم�سلمين في الم�ستقبل القريب ،و�أ ّنهم �سيفقدون مكانتهم
النبي Pقالوا:
ل ّأن النا�س ا ّتحدوا تحت لواء الإ�سالم ،وتعبير ًا عن حقدهم على ّ
«ما يُريد هذا الرجل �أن يدع من �أمرنا �شيئاً � اّإل َخا َل َف َنا فيه»(((.
�أخذ اليه ��ود بتبديل موقفهم من الر�سالة وانتهج ��وا �أ�سلوب المخالفة ،وو�ضع
العراقي ��ل من خالل عر�ض مجموعة م ��ن المطا ِلب التعجيز ّي ��ة وغير المنطق ّية،
مثل طلبهم �إنزال كتاب من ال�سماء عليهم ،و�إثارة الأ�سئلة الدين ّية المع ّقدة بهدف
157
ت�شوي� ��ش �أذهان الم�سلمين ،وعملوا عل ��ى زرع الفتنة بين الم�سلمين ،وحاولوا بعث
الأحقاد القديمة بين الأو�س والخزرج(((.
((( الحلبي ،ج � ،2ص.332
((( �سيرة ابن ه�شام ،ج � ،2ص ،160والمناقب ،ج � ،1ص.54

تحويل القبلة:
النبي� Pأثناء �إقامته في م ّكة ،وم ّد ًة من بعد الهجرة ،يُ�ص ّلي باتجاه بيت
كان ّ
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المقد� ��س ب�أمر من اهلل تعال ��ى .وبعد �أن �أ�سفر اليهود عن عدائهم ،ا ّتخذوا ق�ضية
القبلة ذريعة لنفث �سموم �إعالمهم �ض ّد ر�سول اهلل ،Pوقالوا ب�أ ّنه ال ا�ستقالل ّية
ل ��ه في دينه ،و�إ ّن ��ه يُ�ص ّلي باتجاه قبلتنا ،فت� ��أ ّذى الر�سول من ه ��ذا الو�ضع .وبعد
�سبع ��ة ع�شر �شهر ًا من الهجرة نزل علي ��ه جبرئيل Qو�أبلغه �أمر تحويل القبلة
نح ��و الكعبة بعدما �ص ّلى ركعتين من �صالة الظهر نحو بيت المقد�س .فكان ذلك
الح ��دث �أمر ًا �صعب ًا مرير ًا على اليهود ،ول ��م َيعُد لديهم ذريعة لإطالق الدعايات
�ض ّد الم�سلمين(((.
اليهود في مواجهة اإلسالم:

حاول اليهود مواجهة الإ�سالم بك ّل ما لديهم من قوّة عبر الأ�ساليب التالية:
 1ـ ت�شكيك الب�سطاء و�ضعاف النفو�س بالإ�سالم.
النبي Pبهدف �إف�ش ��ال دعوته ،للإيحاء
 2ـ ط ��رح الأ�سئل ��ة التعجيزيّة عل ��ى ّ
للنا�س بعدم �صدقه في ادعائه للنبوّة ،وقد حدّثنا القر�آن عن ذلك} :يَ ْ�س�أَلُ َك

و�سى َ�أ ْكبَ َر مِ ن َذل َِك َف َقالُو ْا
ال�س َماء َف َقدْ َ�س َ�ألُو ْا ُم َ
�أَ ْه ُل ا ْلكِ ت َِاب �أَن تُنَ ِّز َل َع َل ْيهِ ْم كِ تَابًا ِّم َن َّ
�أَرِ نَا ا ِهلل َج ْه َر ًة{(((.
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�ادي عل ��ى الم�سلمي ��ن م ��ن خ�ل�ال رف�ضه ��م �أن يُقر�ضوا
 3ـ ال�ضغ ��ط االقت�ص � ّ
الم�سلمي ��ن ما ًال في بداي ��ة �إقامتهم في المدينة؛ حي ��ث كان الم�سلمون في
�ضنك مادّيٍّ �شديد.
ٍ
بالتج�س�س.
 4ـ تحري�ض �أعداء الإ�سالم وم�ساعدتهم بك ّل ما �أمكنهم ولو
ُّ
ن�صت على تحويل القبلة في �سورة البقرة ،من الآية.144 :
((( راجع الآيات الكريمة التي ّ
((( �سورة الن�ساء ،الآية.53 :

 5ـ �إثارة الفتن بين الم�سلمين.
النبي الأعظم ،Pوتحري�ضهم النا�س عليه.
 6ـ ت�آمرهم على حياة ّ
النبي Pف ��ي المدينة ك ّل
 7ـ نق�ضه ��م للعه ��ود والمواثي ��ق التي �أبرموه ��ا مع ّ
م ّرة.
ّ
النبي Pمن اليهود:
موقف
النبي Pمعهم ()1
م�ؤامرات اليهود وحروب
ّ

ب ��اءت جميع مح ��اوالت اليه ��ود في الق�ض ��اء على الإ�س�ل�ام بالف�ش ��ل الذريع,
ب�سب ��ب الوعي والحكم ��ة والأ�سلوب الذي واجههم به النب � ّ�ي ,Pوالذي ّ
يتلخ�ص
باتجاهين:
ّ
المنظمة لرموزهم وبعض أفرادهم:
الأوّل:االغتياالت
فقد تمّ اغتيال بع�ض �أفرادهم ورموزهم الذين ظهر كيدهم ،فاغتيل �أبو عفك
اليهوديّ  ,الذي كان يُحرِّ�ض على ر�سول اهلل Pويهجوه في ال�شعر ،على يد �سالم
بن عمير ،و ُقتلت الع�صماء بنت مروان اليهوديّة على يد عمير بن عون لي ًال ،حيث
كان ��ت تعيب الإ�سالم والم�سلمين ،وت�ؤ ِّنب الأن�صار على ا ّتباعهم لر�سول اهلل،P
وتق ��ول ال�شعر في هجوه ،Pواغتيل كعب ب ��ن الأ�شرف الذي ذهب �إلى م ّكة بعد
«حرب بدر» وح ّر�ض الم�شركين على حرب ر�سول اهلل ،Pوكان يتع ّر�ض بالأذى
لن�س ��اء الم�سلمي ��ن ،واغتيل ابن �سنينة و�أبو رافع ابن �أب ��ي الحقيق من يهود خيبر
وغيرهما...
هذه االغتياالت �أدخلت الرعب �إلى قلوب اليهود لدرج ٍة �أ ّنه لم يبق في المدينة 159
ومحيطها يهوديّ � اّإل وهو خائف على نف�سه.

ضدهم:
الثاني :الحرب الشاملة والمصيريـّة ّ

على الرغم من االغتياالت لم يتراجع اليهود عن التحري�ض والت�آمر ،وا�ستم ّروا
ف ��ي عنادهم وتماديهم في �إيذاء الم�سلمين ون�ش ��ر الف�ساد ،ونق�ضهم للمعاهدات
الت ��ي و ّقعوا عليها بملء اختيارهم ،فكان ��ت الحرب ال�شاملة والم�صيريّة �ضدّهم،
النبي Pفي داخل المدينة «بني قينقاع ،وبني الن�ضير» ،وحارب في
فحاربهم ّ
محيطها «بني قريظة» ،وحاربهم في خيبر التي كانت ُتم ِّثل المعقل الأ�سا�س لهم
في �شبه الجزيرة العرب ّية.
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ّ
النبيّ P
ضد اليهود(:)1
حروب
 1ـ غزوة بني قينقاع:

النبي،P
نظر ًا لكثرة الم�ؤامرات والإف�ساد ال��ذي مار�سه اليهود �ض ّد
ّ
النبي Pفي هذه الممار�سات اليهوديّة
ونق�ضهم للعهود والمواثيق معه ،ر�أى ّ
عمل منه تجاههم هو
�سبب ًا وفر�ص ًة للتخلُّ�ص من �ش ِّرهم ومكرهم ،فكان �أوّل ٍ
مواجهة بني قينقاع و�إجال�ؤهم عن المدينة .وال�سبب الذي حمل الر�سولP
على البدء ب�إجالء بني قينقاع من المدينة دون غيرهم هو� :أ ّنهم كانوا ي�سكنون
داخل المدينة ،وكانوا �أوّل من َغ��دَ َر وخان من اليهود .ويذكر الم�ؤرِّخون � ّأن
بني قينقاع كانوا يُم�سكون بخيوط اقت�صاد المدينة ،و�أكثر النا�س خطر ًا
على الم�سلمين لأ ّنهم يعي�شون بينهم ،ومار�سوا الكثير من الأعمال الإيذائ ّية،
 160وقاموا بالحرب الباردة (الإعالمية) �ض ّدهم ،ون�شروا الأكاذيب وال�شعارات
القبيحة ،و�أن�شدوا الق�صائد التي من �ش�أنها تحقير الم�سلمين والإ�ساءة �إليهم.
النبي Pعلى الم�سالمة وعدم معاونة الأعداء ،فل ّما كانت
وكانوا قد عاهدوا ّ
حرب بدر �أظهروا البغي والح�سد ونق�ضوا العهد ،وكانوا �أوّل من ا�ستجاب

َ�ستُ ْغ َلبُو َن َوت ُْح َ�ش ُرو َن ِ�إلَى َج َه َّن َم َو ِبئ َْ�س ا ْلمِ َها ُد * َقدْ َكا َن لَ ُك ْم �آيَ ٌة فِي ِفئَتَ ْي ِن ا ْلتَ َقتَا ِفئَ ٌة تُ َقات ُِل
فِي َ�س���ب ِِيل ا ِهلل َو�أُخْ َرى َكا ِف َر ٌة يَ َر ْونَ ُهم ِّم ْث َل ْيهِ ْم َر�أْيَ ا ْل َع ْي ِن َواهللُ يُ�ؤَيِّ ُد ِبن َْ�ص ِر ِه َمن يَ َ�شاء �إِ َّن فِي
َذل َِك لَعِ ْب َر ًة َّ ألُ ْولِي الأَ ْب َ�صارِ {(((.

النبي Pمعهم ()1
م�ؤامرات اليهود وحروب
ّ

لطلب قري�ش في ن�صب العداء للم�سلمين والغدر بهم .وقد �ص ّعدوا من تح ّديهم
للم�سلمين عندما دخلت امر�أة م�سلمة �سوق ال�صاغة في المدينة ـ الذي كان
تحت �سيطرتهم ـ فاجتمع عليها جماعة من اليهود و�أرادوه��ا �أن تك�شف عن
وجهها ف�أَبَت ،فعمد يهوديٌّ من خلفها وعقد طرف ثوبها �إلى ظهرها ،فل ّما
قامت انك�شفت �سو�أتها ف�ضحكوا منها ،ف�صاحت ت�ستغيث بالم�سلمين ،فوثب
رج ٌل من الم�سلمين على من فعل ذلك فقتله ،و�ش ّد اليهود على الم�سلم فقتلوه،
فا�ستنجد �أهل الم�سلم بالم�سلمين ،ووقع بينهم وبين بني قينقاع ال�ش ّر ،فجمع
النبي Pاليهود وح ّذرهم وطلب منهم �أن يك ّفوا عن �أذى الم�سلمين ويلتزموا
ّ
ُنزل بهم ما �أنزله بقري�ش((( ،فقالوا له« :ال َي ُغ َّر ّنك يا
بعهد الموادعة� ،أو ي ِ
محمّد �أ ّنك لقيت قوماً ال علم لهم بالحرب ،ف�أ�صبت منهم فر�صة م ّكنتك
من رقابهم� ،إ ّنا واهلل لئن حاربناك لتعلَ ّ
من �أ ّنا نحن النا�س ،و�سترى م ّنا ما
لم تره من غيرنا»(((.
ف�أن ��زل اهلل تعالى على نب ّيه Pبه ��ذه المنا�سبة قوله تعالىُ } :قل لِّ َّلذِ َين َك َف ُرو ْا

النبي � Pاّإل �أن يُقاتله ��م ،ف�سار �إليهم ،وكان عددهم
ولذل ��ك ل ��م يبق �أمام ّ
حوال ��ي �سبعمائ ��ة مقات ��ل ،و�س ّلم الراي ��ة للإم ��ام عل � ّ�ي ،Qوحا�صرهم في
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ح�صنه ��م خم� ��س ع�ش ��رة ليل ��ة �أ�ش ّد ح�ص ��ار ،فق ��ذف اهلل في قلوبه ��م الرعب،
وا�ست�سلم ��وا ،وطلب ��وا من النب � ّ�ي� Pأن يُخ ِّل ��ي �سبيلهم وينفيهم م ��ن المدينة،
((( يق�صد بذلك حرب بدر.
((( راجع تاريخ الطبري ،ج� ،2ص.172
((( �سورة �آل عمران ،الآيتان 12 :ـ .13

عل ��ى �أن يكون لهم ن�سا�ؤهم والذريّة ،وله �أمواله ��م وال�سالح ،فقبل منهم ذلك،
ف ��و ّزع �أمواله ��م و�أ�سلحتهم على الم�سلمين ،وطردهم م ��ن المدينة �إلى �أذرعات
بال�ش ��ام(((.
 2ـ غزوة بني الن�ضير:
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النبي Pمفادها � ّأن بني الن�ضير ي ِّ
ُخططون الغتياله ،فق ّرر
و�صلت معلومات �إلى ّ
النبيP
�إجالءه ��م عن موا�ضعهم بعد �أن ظه ��ر للعيان ف�سادهم .وتعام ��ل معهم ّ
بالرف ��ق والت�سامح ،حي ��ث �أنذرهم في البداية ب� ّأن يخرج ��وا من ح�صونهم وينزحوا
م ��ن يث ��رب في مدّة ع�شرة �أيّام ،ولك ّنهم رف�ضوا الإذعان ل ��ه �أوّل الأمر ،ثمّ بدا لهم
الإذع ��ان لحكم ��ه Pور�ضوا بالجالء ع ��ن يثربّ ،
لكن جماعة م ��ن المنافقين من
بن ��ي عوف وعل ��ى ر�أ�سهم عبد اهلل بن �أُ ّبي بعث ��وا �إليهم�« :أن اثبت ��وا وتم ّنعوا ف�إ ّنا ال
ُن�سلمُكم� .إن قوتلتم قاتلنا معكم ،و�إن خرجتم خرجنا معكم»(((.
� اّإل � ّأن عبد اهلل بن �أُبي خذلهم وغدر بهم ،و�أنزل اهلل �سبحانه بهذه المنا�سبة:

���م الَّذِ َين َك َف ُروا مِ ْن �أَ ْه ِل ا ْلكِ ت َِاب لَئ ِْن �أُخْ ِر ْجتُ ْم
}�أَلَ ْ
���م تَر �إِلَى الَّذِ َين نَا َف ُقوا يَ ُقولُو َن ِ ِ إلخْ َوانِهِ ُ
َ َ
لَن َْخ ُر َج َّن َم َع ُك ْم َول نُطِ ي ُع فِي ُك ْم �أ َحدًا �أبَدًا َو ِ�إن ُقو ِت ْلتُ ْم لَن َُن�ص َرنَّ ُك ْم َواهللُ يَ ْ�ش َه ُد �إِنَّ ُه ْم لَ َكاذِ بُو َن*
لَئ ِْن �أُخْ ِر ُجوا اَل يَ ْخ ُر ُجو َن َم َع ُه ْم َولَئِن ُقو ِت ُلوا اَل يَ ُن�ص��� ُرونَ ُه ْم َولَئِن نَّ َ�ص ُرو ُه ْم لَيُ َو ُّل َّن َْ أال ْدبَا َر
ن�ص��� ُرو َن{((( لذلك امتنعوا ع ��ن الإذعان لحكم النب � ّ�ي Pواحتموا خلف
ثُ َّم اَل يُ َ
ح�صونهم ،وفي ذلك يقول القر�آن} :ل يُ َقا ِت ُلونَ ُك ْم َجمِ ي ًعا �إِل فِي ُق ًرى ُّم َح َّ�ص���نَةٍ َ�أ ْو مِ ن
ُمكن فتحها في مدّة
َ 162و َراء ُجدُرٍ  .((({...وكانت ح�صونهم م ُْح َكمة ،وكان من غير الم ِ
حرق كان
وجي ��زة ،ف�أمر الر�سول Pبقطع نخيلهم وحرقها ،ولع ّل النخيل الذي �أُ ِ

إ�سالمي ،ق ��م ،ط1413 ،1هـ ،ج � ،2ص 121وما
((( راج ��ع للتف�صي ��ل :ال�سبحان ��ي ،جعفر� ،سيّد المر�سلي ��ن ،م�ؤ�س�سة الن�شر ال
ّ
بعدها.
((( ابن ه�شام ،ال�سيرة النبويّة ،ج � ،2ص.200
((( �سورة الح�شر ،الآيتان 11 :ـ .12
((( �سورة الح�شر ،الآية.14 :

النبي Pذلك� ،أنزل اهلل تعالىَ } :ما
يُعي ��ق حركة القتال .ول ّما عاب اليهود على ّ
َق َط ْعتُم ِّمن ل ِّينَةٍ �أَ ْو تَ َر ْكتُ ُمو َها َقا ِئ َم ًة َع َلى �أُ ُ�ص���و ِل َها َف ِب ِ�إ ْذنِ ا ِهلل َو ِليُ ْخ ِزيَ ا ْل َفا�سِ قِ َين{((( .وكان

النبي Pمعهم ()1
م�ؤامرات اليهود وحروب
ّ

قط ��ع النخل �ضرور ّي� � ًا والزم ًا من �أجل قط ��ع �آمال بني الن�ضي ��ر ،وخزيهم وخزي
�سائر حلفائهم وفي مقدّمهم عبد اهلل بن �أُبي ومن معهم من المنافقين ،وكذلك
النبي Pعلى المواجهة والتحدّي ح ّتى يفقدوا الأمل بجدوى
لإفهامهم ت�صميم ّ
المقاوم ��ة .ويظه ��ر � ّأن قط ��ع النخيل و�إحراق ��ه ،كان �سبب ًا في ت�س� � ُّرب الي�أ�س �إلى
النبي ،Pو�إمّا
قلوبه ��م� ،إذ وجدوا �أنف�سهم �أم ��ام خيارين� :إمّا الإذعان لحك ��م ّ
الخ ��روج من المدينة لمهاجمة الم�سلمي ��ن ومنعهم من �إحراق نخيلهم ،فاختاروا
علي Qمن قتل ع�شرة
النبيّ ،P
خا�صة بعد �أن َتم َّكن الإمام ّ
الإذعان لحكم ّ
م ��ن فر�سانهم ،فطلبوا منه� Pأن يُجليهم ويك � ّ�ف عنهم ،على � ّأن لهم ما حملت
النبي Pبذلك.
الإبل من �أموالهم � اّإل ال�سالح ،فر�ضي ّ
ويُ�شي ��ر القر�آن �إلى غ ��رور بني الن�ضي ��ر وامتناعهم بح�صونه ��م ،ظا ّنين �أ ّنها
�ستمنعهم من �أمر اهلل تعالى ،كما يُ�شير �إلى هزيمتهم وتخريبهم بيوتهم ب�أيديهم
و�أي ��دي الم�ؤمنين المجاهدين بقوله تعالىُ } :ه َو الَّ���ذِ ي �أَخْ َر َج الَّذِ َين َك َف ُروا مِ ْن �أَ ْه ِل

ا ْلكِ ت َِاب مِ ن دِ يَارِ هِ ْم ِ ألَ َّولِ ا ْل َح ْ�ش ِر َما َظنَنتُ ْم �أَن يَ ْخ ُر ُجوا َو َظنُّوا �أَنَّ ُهم َّما ِن َعتُ ُه ْم ُح ُ�صونُ ُهم ِّم َن
ا ِهلل َف�أَتَا ُه ُم اهللُ مِ ْن َح ْي ُث لَ ْم يَ ْحتَ�سِ بُوا َو َق َذ َف فِي ُق ُلوبِهِ ُم ال ُّر ْع َب يُ ْخ ِربُو َن بُيُوتَ ُهم ِب�أَ ْيدِ يهِ ْم
الَ ْب َ�صارِ {(((.
ِين َف ْاعتَ ِب ُروا يَا �أُولِي ْ أ
َو�أَ ْيدِ ي ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
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((( �سورة الح�شر ،الآية.5 :
((( �سورة الح�شر ،الآية.2 :
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ب������ن������و َف������ ْي������ ُن������ق������اع
(2هـ)
164

} ُقل لِّ َّلذِ َين َك َف ُرو ْا � َستُ ْغ َلبُو َن َوت ُْح َ�ش ُرو َن
�إِلَى َج َه َّن َم َو ِبئ َْ�س ا ْلمِ َهادُ{
(�سورة �آل عمران)12:

النبي Pمعهم ()1
م�ؤامرات اليهود وحروب
ّ

ب����ن����و ال��� َّن�������ض���ي���ر
( 4هـ)
} َما َق َط ْعتُم ِّمن لِّينَةٍ �أَ ْو تَ َر ْكتُ ُموهَا
َقا ِئ َم ًة َع َلى �أُ ُ�صو ِل َها َف ِب�إِ ْذنِ ا ِهلل َو ِليُ ْخ ِزيَ
ا ْل َفا�سِ قِ َين{

(�سورة الح�شر)5 :
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النبيً P
موقفا عدائي ًّا وعن�صري ًّا لكونه غير يهوديّ  ،ونق�ضوا العهود
وقف اليهود من ّ
والمواثيق التي �أبرموها معه مرّات عديدة ،وعملوا على زرع الفتنة بين الم�سلمين.
النبي Pفي �صالته �إلى بيت المقد�س ،فا�ستغ� � ّل اليهود هذه الق�ض ّية
ّ
توج ��ه ّ
النبي Pمن ذلك ،ف�أنزل اهلل
لتك ��ون ذريع ًة لنفث �سمومهم �ض� �دّه ،Pفت�أ ّذى ّ
بالتوجه في ال�صالة �إلى الكعبة ال�شريفة.
تعالى عليه الوحي ي�أمره
ُّ
النبي Pب�أ�ساليب عدائ ّية مختلفة ،وطرحوا الأ�سئلة التعجيزيّة،
واجه اليهود ّ
االقت�صادي عل ��ى الم�سلمين ،وح ّر�ضوا �أعداء الإ�سالم عليه
وعملوا على ال�ضغط
ّ
 Pفواجههم باالغتيال لكبار �أ�صحاب الفتنة منهم.
النبيP
وحي ��ث لم تردع هذه الطرق اليهود عن اال�ستمرار في غ ّيهم� ،أعلن ّ
الحرب ال�شاملة �ضدّهم فح ��ارب بني قينقاع وبني الن�ضير الموجودين في داخل
المدينة ،و�أجالهم عنها.

م���ط���ال���ع���ة

النبي:P
منطق ّ

النبي Pمعهم ()1
م�ؤامرات اليهود وحروب
ّ

لق ��د ا ّتفق جميع الذين و�صفوا منطق ر�سول اهلل Pعلى �أ ّنه Pكان �أح�سن
النا�س منطق ًا.
التميمي �أن ي�صف له منطق
فق ��د �س�أل الإمام الح�سن Qهند بن �أبي هالة
ّ
ر�س ��ول اهلل Pفقال« :كان ر�س ��ول اهلل متوا�صل الأحزان ،دائ ��م الفكرة ،لي�ست
ل ��ه راح ��ة ،وال يتك ّل ��م في غي ��ر حاجة ،طويل ال�سك ��وت ،يفتتح ال ��كالم ويختتمه
ب�أ�شداق ��ه (الأ�ش ��داق جوان ��ب الف ��م �أي ال يفت ��ح فاه ك ّل ��ه) ويتك ّل ��م جوامع الكلم
دمث� �اً لي�س بالجاف ��ي وال المَهي ��ن ،ي ِّ
ُعظم
ف�ص�ل ً�ا ال ف�ض ��و ًال وال تق�صي ��راً في ��هِ ،
النعم ��ة و�إن د ّق ��ت وال ي ��ذ ّم منه ��ا �شيئ� �اً ،وال يذ ّم ذوّاق� �اً وال يمدح ��ه ،وال ُتغ�ضبه
الدني ��ا وم ��ا كان له ��ا� ،إذا ُتعوط ��ي ّ
الحق لم يع ��رف �أحد ،ولم يق ��م لغ�ضبه �شيء
ح ّت ��ى ينت�ص ��ر ل ��ه ،وال يغ�ضب لنف�سه وال ينت�ص� � ُر لها� ،إذا �أ�شار �أ�ش ��ار بك ّفه ك ّلها،
و�إذا تعجّ ��ب قلبه ��ا ،و�إذا تح� �دّث �أ�ش ��ار بها ف�ض ��رب راحته اليمنى باط ��ن �إبهامه
الي�س ��رى ،و�إذا غ�ض ��ب �أعر� ��ض و�أ�ش ��اح ،و�إذا فرح غ� � ّ�ض من طرفه ،جُ � ُّ�ل �ضحكه
التب�سّ م ويفتر عن مثل حبِّ الغمام»(((.
و�إذا �أردنا �أن نبحث عن مكوّنات حالوة منطقه Pوحُ �سنه لح�صلنا من ذلك
على العنا�صر التالية:
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٭ ت ��رك الفاح� ��ش من القول :فلم يكن ر�س ��ول اهلل�َ Pس َّباب ًا وال َف ََّحا�ش ًا ،بل
كان �أبعد ما يكون عن ال ُفح�ش والبذاءة في الكالم .فقد رُوي �أ ّنه قيل له :يا ر�سول
الطبر�سي ،مكارم الأخالق� ،ص.13
(((
ّ
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اهلل اد ُع على الم�شركين! فقال�« :Pإ ّني لم �أُبعث لعّاناً و�إ ّنما بُعثت رحمة»(((.
النبي ت�س ��ع �سنين فما قال ل�شيء �أ�س�أتَ  ،وال
وع ��ن �أن�س بن مالك قال :خدمت ّ
بئ�س ما �صن ْعتَ  ،وكان �إذا �أنكر ال�شيء يقول :كذا ُق ِ�ضي(((.
٭ ف�صاح ��ة ل�سانه :فق ��د كان ر�سول اهلل Pف�صيح الل�س ��ان� ،إذا تك ّلم تك ّلم
ب�أناة وهدوء.
تب�سمه �أثناء التكلُّم :قال �أبو الدرداء :كان ر�سول اهلل� Pإذا حدّث بحديث
٭ ّ
تب�سم في حديثه(((.
ّ
٭ تكليم ��ه للنا�س على قدر عقولهم :فكانت �أ�ساليب عر�ضه للأفكار و�إجاباته
عن الأ�سئلة تختلف في البُعد والم�ستوى من �شخ�ص لآخر ،طبق ًا للقابل ّيات الذهن ّية
التي يتم ّتع بها الأف ��راد ،و�إلى هذا �أ�شار الر�سول Pبقوله�« :إ َّنا معا�شر الأنبياء
�أُمرنا �أن ُنك ِّلم النا�س على قدر عقولهم»(((.
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((( ال�شيخ الأميني ،الغدير ،ج� ،8ص.252
النبي� ،ص .36
((( الأ�صبهاني� ،أخالق ّ
((( م.ن� ،ص.92
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج� ،1ص.23

الدرس الثاني عشر

أهداف الدرس

النبي Pمعهم ()2
م�ؤامرات اليهود وحروب
ّ

مؤامرات اليهود
وحروب النبيّ Pمعهم ()2

�1-1أن يتبيّن الطالب �سبب غزوة بني قريظة.
�2-2أن ي�ستظهر خلفيّة العالقة بين اليهود والمنافقين.
�3-3أن ُي�لاح��ظ ن�ت��ائ��ج ان�ت���ص��ار الم�سلمين ف��ي معركة
خيبر.
�4-4أن يُدرك ف�ضل �أمير الم�ؤمنين  Qفي فتح ح�صن
خيبر على يديه.
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 3ـ غزوة بني قريظة:

النبي Pمعهم ()2
م�ؤامرات اليهود وحروب
ّ

ّ
النبيّ P
ضد اليهود(:)2
حروب

لق ��د كان بي ��ن يهود بني قريظة وبي ��ن ر�سول اهلل Pعهد واتف ��اق على �أن ال
يُحاربهم وال يُحارب ��وه ،وال يُعينوا عليه �أحد ًا ،غير �أ ّنهم نق�ضوا العهد وتعاونوا مع
قري�ش والمنافقين في معركة الأحزاب �ض ّد ر�سول اهلل Pودعوته.
النبي Pبخيانته ��م ،ف�أر�سل �إليهم
وبع ��د جالء الأحزاب عن المدين ��ة �سمع ّ
�سع ��د بن معاذ وعبد اهلل بن رواحة ،لتذكيرهم بالعه ��د والميثاق ،ف�أ�سا�ؤوا الردّ،
و�أ�ص� � ّروا عل ��ى نق�ض العه ��د ،ف�سكت عنهم ر�س ��ول اهلل Pح ّت ��ى هُ زمت قري�ش
والأحزاب ،وك�سب الم�سلمون معركة الخندق.
النبي Pمن �ساحات المواجهة في الخندق قرّر
وفي نف�س اليوم الذي رجع فيه ّ
الهجوم عليهم ح ّتى �إنه� Pأمر من كان معه من الم�سلمين � اّأل يُ�ص ّلوا الع�صر � اّإل في 171
النف�سي المنهار لدى اليهود وحلفائهم
بني قريظة ،لك�سب الوقت ،وا�ستثمار الموقف
ّ
من الم�شركين والمنافقين ،ولكي ال يُعطيهم الفر�صة لإعادة ترتيب �أو�ضاعهم و�إن�شاء
علي  Qوتبعه الم�سلمون بالرغم
عالقات تزيد في قوّتهم ..ف�أعطى رايته للإمام ّ
ممّا كانوا عليه من التعب وال�سهر خالل ح�صار الأحزاب لهم.
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ط� � َّوق الم�سلمون اليهود في ح�صونهم و�أخ ��ذوا يرمونهم بالحجارة وال�سهام،
ول ��م يج ��ر�ؤ بنو قريظة عل ��ى �أن يخرجوا من ح�صونهم طوال م� �دّة الح�صار؛ ل ّأن
الم�سلمي ��ن �أحاطوا بهم من جميع الجهات ،وا�ستم ّر الح�صار �أيّام ًا ،وقيل :ع�شرة
�أيّام ،وقيل� :أكثر من ذلك.
وخ�ل�ال الح�ص ��ار �أر�س ��ل� Pإليه ��م بع� ��ض �أ�صحاب ��ه لمواجهته ��م فرجعوا
مُنهزمي ��ن ،فبعث الإمام عل ّي ًا  Qفكان الفت ��ح على يديه ،فا�ست�سلموا ،وطلبوا
م ��ن النب � ّ�ي� Pأن يُعاملهم كما عامل بني الن�ضير من قب ��ل ،ف�أبى عليهم ر�سول
اهلل Pذل ��ك ،وعر�ض عليهم �أن يختاروا من الأو�س ـ وهم حلفا�ؤهم ـ من �شا�ؤوا
ليحك ��م فيهم ،فاخت ��اروا �سعد بن مع ��اذ ،ون�سوا موقفهم مع �سع ��د حينما نق�ضوا
العهد ،وان�ض ّموا �إلى الأحزاب ولم ي�ستجيبوا �إليه عندما ح ّذرهم من ذلك.
فحك ��م �سعد فيهم بقتل الرج ��ال �أي المقاتلين منهم فق ��ط ممن نق�ض العهد
وقات ��ل ،و�سبي الن�ساء والذراري وم�ص ��ادرة �أموالهم وممتلكاتهم((( .وال ّ
�شك في
النبي Pكان يرى فيهم هذا الر�أي ،لأ ّنه �إذا عفا عنهم اليوم ف�سيُم ِّثلون معه
� ّأن ّ
نف� ��س الدور الذي م َّثلوه بالأم�س حينم ��ا ان�ض ُّموا لأعدائه وت�آمروا �س ّر ًا معهم ،فهو
 Pلم ي�أمن الغدر والت�آمر اليهوديّ �ضدّه م ّرة �أخرى ،بل ربّما ي�شت ّد خطرهم لو
تركهم وي�ستع�صي على الم�سلمين بعد ذلك ا�ستئ�صالهم.
لذل ��ك �أمر ر�سول اهلل Pبتنفيذ حكم «�سعد» في ّ
حق من قاتل منهم ،وخرج
�إل ��ى �س ��وق بالمدينة فحفر بها الخنادق وقتل من قاتل ��ه منهم من الرجال ،و�أ�سر
 172الن�س ��اء والأوالد .وقد اختل ��ف الم�ؤرِّخون في ع ��دد القتلى والأ�س ��رى منهم ،لكنّ
الأق ��وال في ذلك تتراوح في ع ��دد القتلى ما بين الثالثمائة رج ��ل والألف ،بينما
بل ��غ عدد الأ�سرى ما بين ال�سبعمائ ��ة وخم�سين والألف .وبذلك تخ ّل�ص الم�سلمون
لمزيد من التفا�صيل حول هذه الغزوة ،بحار الأنوار :ج� ،20ص 233ـ  ،238وتاريخ الطبري :ج� ،3ص.53
((( راجع ٍ

م ��ن �أ�ش ّد �أعداء الدول ��ة الداخل ّيين؛ حيث ق�ضت هذه الغ ��زوة الق�ضاء التا ّم على
جماع ��ات اليه ��ود في المدينة ،الذين كان ��وا يُهدِّ دون �أمنه ��ا وا�ستقرارها بالت�آمر
والتج�س�س والإ�شاعات والتخريب.
ُّ
وق ��د �أ�شار القر�آن الكري ��م �إلى ان�سحاب جيو�ش الأح ��زاب وغزوة بني ُقريظة
وانت�ص ��ار الم�سلمين فيها بقوله تعالىَ } :و َر َّد اهللُ الَّذِ َين َك َف ُروا ِب َغ ْيظِ هِ ْم لَ ْم يَنَالُوا خَ ْي ًرا

 4ـ معركة خيبر:

النبي Pمعهم ()2
م�ؤامرات اليهود وحروب
ّ

ِين ا ْلقِ تَا َل َو َكا َن اهللُ َق ِويًّا َع ِزيزًا * َو�أَن َز َل الَّذِ َين َظا َه ُرو ُهم ِّم ْن �أَ ْه ِل ا ْلكِ ت َِاب
َو َك َفى اهللُ ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
���م ال ُّر ْع َب َف ِري ًقا تَ ْقتُ ُلو َن َوتَ�أْ�سِ ��� ُرو َن َف ِري ًقا * َو َ�أ ْو َرثَ ُك ْم
مِ ن َ�صيَ ِا�ص���يهِ ْم َو َق َذ َف فِي ُق ُلوبِهِ ُ
�أَ ْر َ�ض ُه ْم َودِ يَا َر ُه ْم َو�أَ ْم َوالَ ُه ْم َو�أَ ْر ً�ضا لَّ ْم تَ َط�ؤُو َها َو َكا َن اهللُ َع َلى ُك ِّل � َش ْيءٍ َقدِ يراً{(((.

كان يه ��ود خيبر من �أقوى الطوائ ��ف اليهوديّة في بالد الحجاز و�أكثرهم عدد ًا
وعُ � � َّدة و�أمنعه ��م ح�صون ًا ،فخيبر قرية م ��ن ُقرى اليهود المج ��اورة للمدينة ،تقع
ح�صن حجريّ ظنّ �أهله �أ ّنه مانعهم من �إرادة ّ
ٌ
الحق(((،
على ِق ّمة جبل ،ويُحيطها
و�سيوف المجاهدين الم�ؤيَّدين بن�صر اهلل �سبحانه .ويهود خيبر على عادة اليهود،
قد ا�ستحكم بهم الغرور ،وغ ّرهم المال وال�سالح الذي ب�أيديهم.
وف ��ي ح�ص ��ون خيب ��ر ع�ش ��رة �آالف مقاتل ،كان ��وا يخرج ��ون ك ّل ي ��وم �صفوف ًا
ي�ستعر�ضون قوّتهم ،وي�سخرون م ��ن قوّة الم�سلمين وهم يُردِّدون «محمّد يغزونا،
هيهات! هيهات!»(((.
وهذا االعتداد بالقوّة لم يكن ليخدع يهود خيبر وحدهم ،بل كان يهود المدينة 173
الذين يعي�شون و�سط الم�سلمين قد انخدعوا به �أي�ض ًا ،فراحوا يُهدِّ دون الم�سلمين
((( �سورة الأحزاب ،الآيات 25 :ـ .27
((( ابن ه�شام ،ال�سيرة النبويّة ،ج� ،4ص.360
ما�ض بمعنى َبعُدَ .
فعل
ا�سم
وهيهات
((( الواقدي ،المغازي� ،ص  637ـ ،703
ٍ ٍ
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الع�سكري لخيبر عل ��ى الم�سلمين ،وذلك
بتل ��ك القوّة ،ويحاول ��ون �إظهار التف� �وُّق
ّ
لإ�شاعة الحرب النف�س ّية ،و�إ�ضعاف الروح المعنويّة للم�سلمين.
وكان ��وا يُردِّدون على م�سامع الم�سلمين« :م ��ا �أمنع واهلل خيبر منكم ،لو ر�أيتم
ٌ
ح�صون �شامخات في
خيبر وح�صونها ورجالها ،لرجعتم قبل �أن ت�صلوا �إليهم.
ُذرى الجب ��الّ � ،إن بخيب ��ر لأل ��ف دارع ،وما كانت «�أ�س ��د» و«غطفان» يمتنعون من
العرب قاطبة � اّإل بهم ،ف�أنتم ُتطيقون خيبر؟!»(((.
إ�سالمي في المدينة فكان ير ّد منطلق ًا من الثقة باهلل ،والإ�صرار
�أمّا الإعالم ال
ّ
عل ��ى الجه ��اد والمقاومةّ � :إن اهلل قد وعد نب ّيه �أن يُغنم ��ه خيبر((( ،وال ُخلف لوعد
اهلل بالن�صر.
وف ��ي ظ ّل هذه الأج ��واء راح الر�س ��ول Pي�صبر ويُ�صبِّر عل ��ى ك ّل �أذى خيبر
ب�سبب ما كانت ُتمار�سه �ض ّد الإ�سالم والم�سلمين.
فمنها :انطلق زعماء اليهود لدعوة القبائل العرب ّية وتحزيبها �ض ّد الم�سلمين
في غزوة الخندق ،وقد بذلوا الأموال في ذلك.
حيي بن �أخطب ودفع بني قريظة �إلى نق�ض العهد في اللحظات
ومنه ��ا :خرج ّ
الع�صيب ��ة .وقد غدت خيبر بمرور الأيّام ملج�أً ي� ��أوي �إليه اليهود المُبعدون
عن المدينة ،ينتظرون الفر�صة لالنتقام من الإ�سالم ،وا�سترداد مواقعهم
النبي Pمنها.
وم�صالحهم التي ج ّردهم ّ
 174وق ��د ات�ضح هذا ف ��ي الأيّام القليلة التي �أعقبت هزيمة بن ��ي ُقريظة� ،إذ بلغت
خيب ��ر �أنباء هزيمة بني ُقريظة فا ّت�صل بع�ض اليهود بزعيمهم «�سالم بن م�شكم»
و�س�أل ��وه ال ��ر�أي ف�أجابهم :ن�سير �إل ��ى مح ّمد بما معنا من يه ��ود خيبر فلهم عدد،
((( راجع :الواقدي ،المغازي ،ج� ،2ص.237
((( م.ن.

النبي Pمعهم ()2
م�ؤامرات اليهود وحروب
ّ

ون�ستجلب يهود تيماء وفدك ووادي القرى ،وال ن�ستعين ب�أحد من العرب ،قد ر�أيتم
ف ��ي غ ��زوة الخندق ما �صنعت بكم الع ��رب ..ثمّ ن�سير �إليه ف ��ي عقر داره ،فقالت
اليهود :هذا الر�أي((( .وها هم يُحرِّ�ضون غطفان وغيرها ويعدونهم �أن يمنحوهم
ثمر خيبر ل�سنة �إن هم تحالفوا معهم �ضد الإ�سالم والم�سلمين.
له ��ذه الأ�سباب وغيره ��ا عقد الر�سول Pالعزم عل ��ى غزوهم في ح�صونهم
ومعاقله ��م المنيع ��ة في خيب ��ر ،وكان ذلك ف ��ي ال�سن ��ة ال�سابعة للهج ��رة ،فجمع
 Pجي�ش ��ه وتك ّتم على م�سيره ،وخرج من المدين ��ة في �ألف و�ستمائة مقاتل من
الم�سلمي ��ن ،و�أعطى رايته لعل � ّ�ي  ،Qو�سلك ُطرق ًا تحفظ �س ِّر َّي ��ة َتح ُّر ِكه ،فلم
ي�شع ��ر اليهود � اّإل وجي�ش الم�سلمين قد نزل ب�ساحتهم لي ًال .وكان الر�سول Pقد
وعده اهلل بالن�صر و�أن يردّه �إلى المدينة فاتح ًا غانم ًا.
وحي ��ن فوجئ ��وا بق� �وّات الم�سلمين ،ت�شاوروا فيم ��ا بينهم واتفق ��وا على القتال
ف�أدخل ��وا ن�ساءهم و�أوالدهم و�أموالهم في بع�ض الح�صون ،و�أدخلوا ذخائرهم في
ح�ص ��ون �أُخرى ،بينما دخل المقاتلون منهم في ح�ص ��ن عُ رف بح�صن النطاة �أو
ح�ص ��ن القمو� ��ص ،والتقى الجمعان حول هذا الح�ص ��ن ،ودار قتال �شديد بينهما
ح ّتى جُ رح عدد كبير من الم�سلمين.
النبي�َ Pس ِريَّة من الم�سلمين بقيادة
وكان الهجوم على الح�صن قد بد�أ ب�إر�سال ّ
�أب ��ي بك ��ر ،غير �أ ّنه لم ي�ستطع �أن يفتح ثغرة في تح�صينات العدوّ ،بل عاد �إلى ر�سول
ً
منهزما ،ثمّ �أر�سل ر�سول اهلل Pعمر بن ّ
اهللP
الخطاب لمعاودة الك ّرة ،فرجع
َّ 175
منهزم � ً�ا يُج ِّب ��ن �أ�صحابه ويُجبِّنونه ،فلمّا ر�أى ر�س ��ول اهلل Pذلك قال« :لأُعطين
ا ُيح ��بُّ َ
الراي ��ة غ ��داً رج�ل� ً
هلل ور�سو ُله ،يفت ��ح اهلل على يديه،
اهلل ور�سو َله ويُح ُّب ��ه ا ُ
((( م�.س.المغازي ،ج� ،2ص 530ـ .531
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ك� �رّاراً غير ف� �رّار»((( ،فدعا ر�سول اهلل Pالإمام علي ًّا  ،Qوهو �أرمد ،فتفل في
عينيه ،ثمّ قال« :خذ هذه الراية ،فام�ض بها ح ّتى يفتح اهلل عليك».
علي  Qومع ��ه المقاتلون الم�سلمون ف ��دار قتال بينهم وبين
فخ ��رج الإمام ّ
علي « Qمرحب� �اً» وهو من �أبطال
اليه ��ود على �أب ��واب الح�صن ،وقتل الإم ��ام ّ
اليه ��ود و�صناديدهم بعدما كان قد َقتل �أخ ��اه الحارث و�أكثر من �س ّتة من فر�سان
اليه ��ود على باب الح�ص ��ن ،فا�ستولى الخوف على اليهود والتج� ��أوا �إلى الح�صن
و�أغلق ��وا بابه ،وكان م ��ن �أمنع الح�صون و�أ�شدّها وقد حف ��روا حوله خندق ًا يتع ّذر
علي  Qب ��اب الح�صن ،وجعله ج�سر ًا
عل ��ى الم�سلمين اجتيازه ،فاقتلع الإمام ّ
فعب ��ر علي ��ه الم�سلم ��ون ،وا�ستب�سلوا بقي ��ادة الإمام عل � ّ�ي  Qفهاجم ��وا بق ّية
الح�ص ��ون وتغ ّلبوا على من فيها ح ّتى انتهوا �إلى ح�صني الوطيح وال�ساللم ،وكانا
�آخر ح�صونهم المنيعة وفيهما الن�ساء والذراري والأموال.
ول ّم ��ا �شعر اليه ��ود ب�أ ّنه �أُ�سقط م ��ا في �أيديه ��م ،و� ّأن الم�سلمي ��ن �سي�أ�سرونهم
النبيP
ويقتلونه ��م �إن هم �أ�ص� � ّروا على موقفهم ،ا�ست�سلموا وطلب ��وا العفو من ّ
ف�أجابه ��م النب � ّ�ي� Pإلى ذلك بعد �أن ا�ستولى عل ��ى �أموالهم ،وتمّ االتفاق بينهم
النبي Pعل ��ى �أن تبقى الأر�ض ف ��ي �أيديهم يعملون فيه ��ا بن�صف الناتج
وبي ��ن ّ
والن�صف الآخر للم�سلمين.
وبع ��د فتح خيبر رجع جعفر بن �أبي طالب من الحب�شة ،فقال ر�سول اهلل:P
«واهلل ما �أدري ب�أيِّهما �أنا � ُّ
أ�شد �سروراً:بقدوم جعفر� ،أو بفتح خيبر؟»(((.
176
� ّإن انت�صار الم�سلمين ال�ساحق في خيبر يعود �إلى العوامل التالية:
الحربي الدقيق.
الع�سكري والتكتيك
 1ـ التخطيط
ّ
ّ
((( انظر ،تاريخ الطبري ،ج� ،2ص.300
العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،8ص.50
((( الح ّر
ّ

 2ـ تح�صيل المعلومات الدقيقة عن تمركز العد ّو داخل الح�صون.
 3ـ تفان ��ي الإم ��ام عل � ّ�ي بن �أبي طال ��ب  Qو�شجاعت ��ه وبطولت ��ه النادرة،
إلهي الذي م ّك َنه من قتل �أبط ��ال اليهود وفر�سانهم ،وقلع باب
والت�سدي ��د ال ّ
خيبر وفتح الح�صن على يديه(((.
 5ـ يهود فدك:
النبي Pمعهم ()2
م�ؤامرات اليهود وحروب
ّ

ل ّم ��ا �سمع يهود فدك ـ القرية اليهود ّي ��ة المجاورة لخيبر ـ بما ح َّل برفاقهم في
خيب ��ر بعث ��وا �إلى ر�س ��ول اهلل Pيُعلنون رغبته ��م في الم�صالحة عل ��ى منا�صفة
�أرا�ضيه ��م ،فوافق Pعل ��ى ذلك و�صالحهم عل ��ى ن�صف نات ��ج الأر�ض ،فكانت
خا�صة
للنبيّ P
خيب ��ر ُمل ��ك ًا للم�سلمين لأ ّنهم ا�ستول ��وا عليها بالحرب ،وف ��دك ّ
النبي Pلل�س ّيدة فاطمة الزهراء  Oفي
لأ ّن ��ه تم َّلكها بال�صلح ،وقد وهبه ��ا ّ
ُ�شرفة على �أعمالها
حيات ��ه ،و�س ّلمها �إيّاه ��ا وجعلت عُ ّمالها فيها ،و�صارت ه ��ي الم ِ
وعلى ناتجها .وكانت ت�صرف ناتجها على فقراء بني ها�شم وح�سبما ت�شاء.
لل�سيوطي عن �أبي �سعيد الخدريّ �أ ّنه قال :ل ّما نزلت
فقد جاء في الد ّر المنثور
ّ
الآي ��ة } َو� ِآت َذا ا ْل ُق ْربَى َح َّق ُه {دعا ر�س ��ول اهلل Pفاطمة  Oو�أعطاها فدك ًا،
كما روى ذلك جماعة عن ابن ع ّبا�س(((.
وجاء في �شرح نهج البالغة البن �أبي الحديد عن �أبي �سعيد الخدريّ � :أ ّنهP
وهبه ��ا لفاطم ��ة  ،Oول ّم ��ا انتهت الخالفة لأب ��ي بكر كان �أوّل م ��ا قام به �أن
النبيP
انتزعها من يدهاّ ،
بحجة � ّأن ّ
على ح ّد زعمه قال :نحن معا�شر الأنبياء 177
ال ُنورِّث ما تركناه �صدقة ،و�أ�ص ّر على انتزاعها من يدها بالرغم من �أ ّنها طالبت
بها و�أقامت الب ّينة على مُلك ّيتها لها.
((( راجع عوامل االنت�صار في كتاب �سيد المر�سلين ،ج� ،2ص 405ـ .408
((( انظر ،ف�ضائل الخم�سة ،ج� ،3ص.136

 6ـ يهود وادي القرى وتيماء:
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�أ ّم ��ا وادي الق ��رى الت ��ي كان �أهله ��ا من اليه ��ود الحرب ّيين الذي ��ن ت�آمروا على
النبي Pوفر� ��ض الح�صار عليها ،ودعا
الإ�س�ل�ام والم�سلمي ��ن ،فقد ّ
توجه �إليها ّ
�أهله ��ا �إلى الإ�سالم ،و�أخبرهم �أ ّنهم �إن �أ�سلموا �أحرزوا �أموالهم وحقنوا دماءهم،
وح�سابه ��م عل ��ى اهلل ،ولك ّنهم �أ َب ��وا و�أ�ص ّروا عل ��ى القتال ،وجرت بي ��ن الطرفين
والنبي Pيعر�ض عليهم الإ�سالم وهم ي�أبون ،ما دفعه �إلى
مناو�ش ��ات محدودة،
ّ
ت�شدي ��د الح�صار عليهم حيث تم ّكن من فتح بلدهم عنوة ،وبقي هناك �أربعة �أيّام
ق�سم خاللها الغنائم على �أ�صحابه ،وترك المزارع بيد اليهود منا�صفة عليها.
ّ
ول ّم ��ا بلغت يهود تيماء �أنب ��اء االنت�صارات الإ�سالم ّي ��ة� ،صالحوا الر�سولP
على الجزية و�أقاموا في بلدهم(((.
وب�سق ��وط خيب ��ر والمواقع المجاورة ت ��مّ ت�صفية �آخر تج ُّمع يه ��وديّ لعب دوره
ف ��ي مواجهة الإ�سالم وو�ضع العوائق في طريقه ،وحبك الم�ؤامرات �ضدّه ،و ُق�ضي
ق�ضا ًء تا ّم ًا على الق� �وّة ال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّيّة والع�سكر ّيّة ليهود الحجاز ،وغدت
كلمة الإ�سالم وحدها هي العُليا في معظم م�ساحات الجزيرة العرب ّية.

178

((( راجع ،المغازي للواقدي ،ج� ،2ص 709ـ  ،711والفتوح للبالذري ،ج� ،1ص 39ـ  ،40والتنبيه واال�شراف للم�سعودي� ،ص 224ـ .225

النبي Pمعهم ()2
م�ؤامرات اليهود وحروب
ّ

غزوة بني ُقريظة
( 5هـ)
} َو�أَ ْو َرثَ ُك ْم �أَ ْر َ�ض ُه ْم َودِ يَا َره ُْم
َو�أَ ْم َوالَ ُه ْم َو َ�أ ْر ً�ضا لَّ ْم تَ َط�ؤُوهَا َو َكا َن اهللُ
َع َلى ُك ِّل � َش ْيءٍ َقدِ ي ًرا {
(�سورة الأحزاب)27 :
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النبي Pحروبه �ض ّد اليهود وا�ستطاع االنت�صار عليهم في غزوة بني
وا�ص ��ل ّ
ُقريظة ،وفي معركة خيبر ،وفي فدك وغير ذلك.
اخت ��ار بن ��و ُقريظة حُ ك ��م �سعد بن مع ��اذ ،ففوجئ ��وا بحكمه القا�ض ��ي ب�سبي
النبي Pهذا
ن�سائه ��م وذراريه ��م وم�ص ��ادرة �أموالهم وممتلكاته ��م ،وتب ّن ��ى ّ
ال ��ر�أي.
ت� �وّج النب � ّ�ي Pانت�صارات ��ه على اليهود ف ��ي معركة خيبر ،فبع ��د ح�صارهم
النبي Pع ��دد ًا من �أ�صحاب ��ه لفتح ثغرة ف ��ي تح�صيناتهم فلم
الطوي ��ل �أر�س ��ل ّ
يو ّفق ��وا ،ف�أعطى الراي ��ة للإمام عل � ّ�ي  Qالذي كتب اهلل تعال ��ى الن�صر على
يديه ،وقتل زعيمهم «مرحباً» وهو من �أبطال اليهود.
ا�ستكمل الر�سول الأعظم Pعمل ّية الق�ضاء على اليهود با�ستيالئه على قرية
فدك اليهوديّة ،التي �صالحوا الر�سول Pعليها ،وبح�صاره لهم في وادي القرى
وتيماء حيث ا�ست�سلموا ور�ضخوا فيما بعد.

م���ط���ال���ع���ة

نماذج من آداب معاشرته Pللناس:

النبي Pمعهم ()2
م�ؤامرات اليهود وحروب
ّ

امت ��از ر�سول اهللُ P
اجتماعي مم ّيز مع النا�س،
ان�ساني رفيع و�سل ��وك
بخ ٍلق
ّ
ّ
على اختالف �شرائحهم وانتماءاتهم ،ما جعله يمتلك عقول وقلوب النا�س ويك�سب
مح ّبتهم ويجذبهم �إلى طريق اهلل.
ون�ستعر� ��ض نماذج من ُخ ُل ِقه االجتماع � ّ�ي و�آداب معا�شرته للنا�س ،ح�سبما ورد
ف ��ي الأحادي ��ث عن �أهل البيت R؛ الذين هم �أع ��رف النا�س بر�سول اهللP
واالجتماعي:
و�سلوكه الفرديّ
ّ
٭ كان ر�سول اهللَ Pط ِل َق الوجه دائم ال ِب�شر ،يواجه النا�س باالبت�سامة،
ويُح�سن لقاءهم ،ويعاملهم بالرفق واللين والرحمة ،ولم يكن يبدو على وجهه
العبو�س �أو الحزن �أو االنقبا�ض ،بل كان ب�شو�ش ًا ويُخفي �أحزانه و�آالمه.
فقد روى الإمام الح�سن  ،Qعن �أبيه  Qقال« :كان ر�سول اهلل
الخ ُلق ،ليّن الجانب ،لي�س ّ
 Pدائم ال ِب�شر� ،سهل ُ
بفظ وال غليظ ،وال
��ص� ّ�خ��اب ـ م��ن ال�صخب وه��و ��ش� ّد ة ال���ص��وت ـ وال ف��حّ ��ا���ش ،وال ع � ّي��اب ،وال
م ّد اح» (((.
وكان يُخاط ��ب قوم ��ه ويقول« :يا بن ��ي عب ��د ّ
المطلب �إ ّنك ��م لن َت�س ُع ��وا النا�س
ب�أموالكم فالقوهم بطالقة الوجه وحُ �سن ال ِب�شر»(((.
181
وكان �أمير الم�ؤمنين � Qإذا و�صف ر�سول اهلل Pقال« :كان �أجود النا�س
ك ّفاً ،و�أجر�أ النا�س �صدراً ،و�أ�صدق النا�س لهجة ،و�أوفاهم ذمّة ،و�ألينهم عريكة،
النبي� Pص .104
((( الطباطبائي� ،سنن ّ
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،2ص.103
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و�أكرمه ��م ِع�ش ��رة ،ومن ر�آه بديهة (لأوّل مرة) هابه ،ومن خالطه معرفة �أحبّه،
لم �أ َر مثله قبله وال بعده»(((.
٭ وكان� Pشديد المدارة للنا�س و�أر�أف النا�س بالنا�س وخير النا�س للنا�س
و�أنفع النا�س للنا�س ،ح ّتى لقد روي عنه� Pأ ّنه قال�« :أمرني ربّي بمداراة النا�س
كما �أمرني بالفرائ�ض»(((.
وق ��ال�« :Pأعق ��ل النا� ��س �أ�ش ّده ��م م ��داراة للنا� ��س ،و� ّ
أذل النا� ��س م ��ن �أهان
النا�س»(((.
٭ وكان� Pأبعد النا�س عن التعالي على مجتمعه �أو تمييز نف�سه عن �أفراده،
فقد كان يعي�ش مع النا�س كواحد منهم ال يختلف عنهم في �شيء ،ويكره �أن يتم ّيز
عنه ��م ،ولذلك كان Pيجل� ��س بين ظهراني �أ�صحابه ،في�أت ��ي الغريب وال يدري
�أيَّهم ر�سول اهلل Pح ّتى ي�س�أل عنه.
٭ وكان Pيتف ّق ��د �أحوال النا� ��س ،وي�س�أل النا�س ع ّما في النا�سّ ،
ليطلع على
�أو�ضاعهم.
بل لقد روي �أ ّنه Pكان �إذا فقد الرجل من �إخوانه ثالثة �أيّام �س�أل عنه :ف�إن
كان غائب ًا دعا له ،و�إن كان �شاهد ًا زاره ،و�إن كان مري�ض ًا عاده.
٭ ومن م�صاديق ِر ْف ِقه بالأُ َّمة ،ومعاملته لها بالح�سنى :ما رواه يون�س ال�شيباني
قال :قال �أبو عبد اهلل ـ ال�صادق ـ  :Qكيف مداعبة بع�ضكم بع�ض ًا؟
 182قلت :قليل.
دخل
قال« :Qف�ل�ا((( تفعلوا؟ ف� ّإن المداعبة من ح�س ��ن الخلق ،و�إ ّنك ل ُت ِ
((( �سنن النبي� ،Pص.112
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،2ص.117
((( ال�شهيد الأوّل ،الأربعون حديث ًا� ،ص .56
((( وفي حديث �آخر هلاّ تفعلوا.

النبي Pمعهم ()2
م�ؤامرات اليهود وحروب
ّ

ُداع ��ب الرج ��ل يُريد �أن
به ��ا ال�س ��رور عل ��ى �أخي ��ك ،ولق ��د كان ر�س ��ول اهلل Pي ِ
ي�سرّه»(((.
علي « :Qكان ر�س ��ول اهلل Pليُ�س ّر الرجل من �أ�صحابه �إذا
وع ��ن الإمام ّ
ر�آه مغموماً بالمداعبة»(((.
٭ وكان Pيُف�شي ال�سالم بين النا�س ،فيُ�س ِّلم ح ّتى على ال�صغير منهم.
٭ وكان Pيدع ��و �أ�صحابه بكناه ��م �إكرام ًا لهم وا�ستمال ��ة لقلوبهم ،ويُك ّني
من لم يكن له كنية ،فكان يُدعى بما ك ّناه ،ويك ّني �أي�ض ًا الن�ساء الالتي لهنّ �أوالد،
والالتي لم يلدن ،ويك ّني ال�صبيان في�ستلين به قلوبهم.
٭ وكان Pال ي�أتيه �أحد ح ّر �أو عبد �أو �أمَ ة � اّإل قام معه في حاجته.
علي « :Qما فاو�ضه �أح ٌد ّ
قط في حاجة �أو حديث فان�صرف
وعن الإمام ّ
ح ّت ��ى يك ��ون الرجل هو الذي ين�صرف ،وما نازع ��ه الحديث �أحد ح ّتى يكون هو
الذي ي�سكت»(((.
٭ وكان يُكرم من يدخل عليه ح ّتى ربما ب�سط له ثوبه ،وي�ؤثر الداخل بالو�سادة
التي تحته.
٭ وكان Pال يذ ّم �أحد ًا ،وال يُع ّير �أحد ًا ،وال يُك ِّلم �أحد ًا ب�شيء يكرهه ،بل كان
�شدي ��د الحياء ح ّتى لقد ورد �أ ّن ��ه Pكان �إذا �أراد لوم �أحد �أو عتابه ،يُعاتبه بك ّل
حياء وخجل.
٭ ورُوي � ّأن ر�سول اهلل Pكان ال يدع �أحد ًا يم�شي معه �إذا كان ً
راكبا ح ّتى يحمله 183
معه ،ف�إن �أبى قال« :Pتقدّم �أمامي و�أدركني في المكان الذي ُتريد»(((.
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،2ص.663
((( الطبطبائي� ،سنن النبي� ،Pص.128
((( م.ن� ،.ص .119
((( م.ن� ،ص.122
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الدرس الثالث عشر

أهداف الدرس

الن�رصانيـة
البيزنطيـة ـ
املواجهة بني الإ�سالم واجلبهة
ّ
ّ

المواجهة بين اإلسالم والجبهة
النصرانيـة
البيزنطيـة ـ
ّ
ّ

�1-1أن يُالح ��ظ الطال ��ب طبيع ��ة المواجهة بي ��ن الإ�سالم
والجبهة البيزنطيّة.
�2-2أن يت�أ�سّ ��ى بال�صحاب ��ة الم�ؤمني ��ن الذي ��ن تج ّل ��ت
ت�ضحياتهم في معركة م�ؤتة.
�3-3أن ّ
يطل ��ع �إل ��ى �أحداث غ ��زوة تبوك ،ومحاول ��ة اغتيال
النبي.P
ّ
�4-4أن ي�ستفي ��د م ��ن نتائ ��ج ودرو� ��س معرك ��ة تب ��وك عل ��ى
ّ
ال�صعيدين التربويّ
والع�سكري.

185

درو�س من �سرية الر�سول الأكرم P

186

الن�رصانيـة
البيزنطيـة ـ
املواجهة بني الإ�سالم واجلبهة
ّ
ّ

تمهيد

لقد وقف الن�صارى بالإجمال من الدعوة الإ�سالم ّية منذ البدء موقف العطف
النبيP
والت�أييد �أحيان ًا .وظلُّوا كذلك �إلى �آخر العهد الم ّكي ،ولم يقع بينهم وبين ّ
احتكاك وعداء كما وقع مع اليهود في المدينة(((.
لك ��نّ هذا لم يمنع الكثرة من الن�صارى العرب من �أن تلعب دورها في الع�صر
المدني بمواجهة الإ�سالم ،وت ّتخذ المواقف العدائ ّية �ضدّه ،على �ش ّتى الم�ستويات
ّ
بدفع من الدولة البيزنط ّية الرومان ّية.
ٍ
المدني تم ّكن الإ�سالم من بناء دولته  -التي تتجاوز في �سيا�ساتها
ففي الع�صر
ّ
وعالقاته ��ا الحدود االقليم ّية والقوم ّية  -التي و�صلت �إلى حدود الدولة البيزنط ّية
الن�صراني.
وحلفائها العرب في ال�شمال ،وهم جميع ًا مح�سوبون على المع�سكر
ّ
وبم ��رور الوق ��ت وات�ساع نفوذ الإ�سالم �شم ��ا ًال ،وو�صول �أنب ��اء انت�صاراته على 187
الوثن ّي ��ة واليهود ّي ��ة �إلى قبائل ال�شم ��ال ..بد�أ المع�سكر البيزنط � ّ�ي وحلفا�ؤه ي�شعر
((( روي �أنّ قي�ص ��ر ال ��روم كان يميل �إلى اعتناق الإ�سالم بعد المعلومات التي تو ّفرت لديه عن نبوّة محمّد .Pولمّا �أعلن عن
الم�سيحي) ومن جي�ش الروم ،فتراجع عمّا كان قد عزم
ه ��ذه الرغبة واجه معار�ضة حادّة من الأهالي (وكان ��وا على الدين
ّ
عليه .وهذا الموقف يُ�شير �إلى �أنّ �أمراء الروم وقادتهم الآخرين لهم مواقف مناه�ضة للإ�سالم.

بالخوف والخطر ويقوم ببع� ��ض الت�ص ُّرفات المُعادية للإ�سالم والم�سلمين ،فبد أ�
م�سل�س ��ل ال�صراع المُ�س َّلح بين الم�سلمين والن�ص ��ارى .وكانت �أبرز المعارك على
هذا ال�صعيد :معركة م�ؤتة ومعركة تبوك.
معركة مؤتة:
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كان الداف ��ع لهذه المعركة هو االنتقام لحادثة مقتل الحارث بن عمير الأزديّ
اني ـ عامل
مبعوث الر�سول� Pإلى ملك بُ�صرى على يد �شرحبيل بن عمرو ّ
الغ�س ّ
ِه َر ْق ��ل ـ في م�ؤتة .فقد كان لهذه الحادثة وق ��ع �شديد على الم�سلمين ،وكان ال ُب َّد
للنب � ّ�ي Pمن �أن ي ّتخذ موقف ًا حا�سم ًا �إزاء المعتدي بعد هذا الموق ��ف الغ ��ادر.
فج ّه ��ز النب � ّ�ي Pجي�ش ًا من ثالث ��ة �آالف مقاتل بقيادة جعف ��ر بن �أبي طالب
(ر�ض ��وان اهلل علي ��ه) ،وكان ذلك في جمادى الأولى م ��ن ال�سنة الثامنة للهجرة،
و�أمرهم باالنطالق �صوب ال�شمال ،لت�أديب القوى المعادية على فعلتها ،و�إ�شعارها
بقوّة الدولة الإ�سالم ّي ��ة وقدرتها على ردع الغادرين والمعتدين الذين يجدون في
الحماية البيزنط ّية �سبب ًا يدفعهم �إلى الجر�أة والعدوان.
و ُت�شي ��ر ال�شواهد ال�صحيحة �إلى �أ ّنه Pجع ��ل القيادة لجعفر بن �أبي طالب،
وم ��ن بعده لزيد بن حارث ��ة ،ومن بعدهما لعبد اهلل بن رواح ��ة ،وترك للجي�ش �أن
يختار لقيادته من يراه �صالح ًا �إذا �أُ�صيب الثالثة.
إ�سالمي جي�ش ًا كثيف� � ًا قوامه مئة �ألف
�أع� � َّد هرقل بعدم ��ا �سمع نب�أ التح� � ُّرك ال
ّ
 188مقاتل وع�سكر في «م�آب» من �أر�ض البلقاء.
ول ّم ��ا و�صل الم�سلم ��ون �إلى منطقة مع ��ان جنوب � ّ�ي الأردن َب َل َغ ْت ُه ��م �أخبار تلك
الح�ش ��ود ..ف�أقاموا ليلتين يتداولون ال ��ر�أي بينهم وقال بع�ضهم :نكتب �إلى ر�سول
اهلل Pف ُنخ ِب ��ره بع ��دد عدوّنا ،ف�إ ّم ��ا �أن يمدّنا بالرج ��ال و�إ ّم ��ا �أن ي�أمرنا ب�أمره
فنم�ض ��ي له ،وكاد هذا الر�أي �أن يتغ ّلب ل ��وال التربية الإيمان ّية والمعنويّة التي كان

غزوة تبوك(((:

الن�رصانيـة
البيزنطيـة ـ
املواجهة بني الإ�سالم واجلبهة
ّ
ّ

له ��ا دورها في �صن ��ع القرار وتحديد الموقف في اللحظ ��ات الحرجة ،حيث وقف
عب ��د اهلل بن رواحة وق ��ال بك ّل �إيمان وق� �وّة و�شجاعة« :يا ق ��وم ،واهلل ..ما نقاتل
النا� ��س بع ��دد وال قوّة وال كثرة ،ما نقاتلهم � اّإل بهذا الدين الذي �أكرمنا اهلل به،
فانط ِلقوا ف�إ ّنما هي �إحدى الح�سنيين� :إمّا ظهور و�إمّ ا �شهادة»(((.
ف ��كان لهذه الكلم ��ات �أثرها الط ّي ��ب على تل ��ك النفو�س الم�ؤمن ��ة المجاهدة،
ف�ص ّمموا على المُ�ضي والقتال مهما كانت النتائج.
غ ��ادر الم�سلمون مع�سكرهم في «مَعان» وانطلقوا �شم ��ا ًال ح ّتى �إذا بلغوا تخوم
«البلق ��اء» َل ِق َي ْت ُه ��م جموع ال ��روم وحلفا�ؤهم العرب في قري ��ة ُتدعى م�ؤتة ،وهناك
دارت معركة طاحنة بين الطرفين ،ا�س ُت�شهد خاللها القادة الثالثة على التوالي،
فق ّرر خالد بن الوليد الذي تو ّلى قيادة الجي�ش االن�سحاب والعودة �إلى المدينة.

بع ��د عودة الر�سول الأعظم� Pإلى المدينة المنوّرة في �أواخر ال�سنة الثامنة
للهج ��رة ،ف ��ي �أعقاب دخول م ّك ��ة وانت�صاره ف ��ي حُ نين ،بلغته �أنب ��اء خطيرة عن
تح� � ُّركات ع�سكر ّي ��ة خطيرة يعت ��زم الروم وحلفا�ؤه ��م العرب ،م ��ن لخم وجذام
وغ�س ��ان ،القي ��ام به ��ا �ض ّد الإ�س�ل�ام والم�سلمين .وق ��د قامت ه ��ذه القبائل فع ًال
النبي� Pأن يت�صدّى لهم.
ب�إر�سال طالئعها �إلى البلقاء ،فق ّرر ّ
الع�سكري زيادة في الكتمان
النبي Pال يُحدِّ د هدفه
ّ
وفي معظم الغزوات كان ّ
ّ
وال�س ِّر َّي ��ة ،بل �إنه كان يُعلن عن �أهداف غير تلك التي يق�صدها لت�ضليل الأعداء189 ،
النبي Pالهدف للنا�س « ِلبُعد ال�ش ّقة وكثرة العدو،
�أمّا في غزوة تبوك فقد ب َّين ّ
ليت�أهّ ب النا�س لذلك �أهبَّته».
((( للتف�صيل ،راجع بحار الأنوار ،ج � ،21ص 50ـ .63
((( ح�صلت غزوة تبوك في رجب �سنة ( )9من الهجرة.
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ف�أر�س ��ل �إلى القبائ ��ل المُ�س ِلمة ف ��ي مختلف المناط ��ق يُع ِلمهم بم ��ا عزم عليه
وي�ستنه�ضه ��م للجهاد معه ،ف�أجابوا دعوت ��ه � اّإل المنافقين ،ف�إ ّنهم راحوا يختلقون
الأعذار الواهية ح ّتى ال يخرجوا لقتال الروم .وقد حكى القر�آن عنهم ذلك فقال
تعالىَ } :و َقالُو ْا َال تَنفِ ُرو ْا فِي ا ْل َح ِّر ُق ْل نَا ُر َج َه َّن َم �أَ� َشدُّ َح ًّرا لَّ ْو َكانُوا يَ ْف َق ُهو َن{(((.
ث ��مّ تمادى المنافقون في موقفهم ،فلم يكتف ��وا بتخلُّفهم عن الجهاد ،بل راحوا
يُثبِّطون النا�س عنه ويُحرِّ�ضون على التخلُّف والتخاذل ،وقد اجتمعوا لهذه الغاية في
النبي Pبهم ،فحرق عليهم الدار وكانوا عبر ًة لغيرهم.
بيت �أحد اليهود ،فعلم ّ
النبي Pتجهيز الم�سلمين وو ّلى الإمام عل ّي ًا � Qإدارة المدينة،
ا�ستكم ��ل ّ
نبي
وق ��ال ل ��ه�« :أما تر�ض ��ى �أن تكون م ّن ��ي بمنزلة هارون م ��ن مو�س ��ى � اّإل �أ ّنه ال ّ
بع ��دي؟»((( .ث ��مّ ما لبث �أن انطلق Pفي رجب م ��ن ال�سنة التا�سعة ب�أكبر جي�ش
عرف ��ه تاريخ الدعوة �إلى ذلك الحي ��ن ،قيل �إ ّنه بلغ ثالثين �ألف� � ًا ،ت�صحبه ع�شرة
�آالف فر�س.
ب ��د�أ الم�سلمون م�سيرتهم التي قطعوا فيه ��ا �آالف الأميال ،وعانوا �آالم العط�ش
والجوع والح� � ّر وق ّلة و�سائل الركوب وبُعد الطريق ..ح ّتى انتهى بهم المطاف �إلى
تب ��وك في �أق�صى ال�شمال .ويبدو � ّأن ال ��روم وحلفاءهم �سمعوا ب�أنباء هذا الجي�ش
الكبي ��ر ،وقدرته على اجتي ��از الم�صاعب ،و�إ�صراره على جه ��اد الأعداء ،وقدّروا
�أ ّن ��ه ل ��و انت�صر في ه ��ذه المعركة ف�سوف ال يق ��ف عند حدّ ،وبالتال ��ي قد تتع ّر�ض
مواقعه ��م للخطر ،ف�آثروا االن�سحاب �إلى الداخل ،عبر �أرا�ضي الأردن وفل�سطين،
 190وربم ��ا كان ��وا يهدفون من ذلك ـ في الوقت نف�سه ـ �إل ��ى ج ِّر الم�سلمين �إلى الداخل
النبي Pلم ُي ِت ْح له ��م تحقيق هدفهم هذا،
واالنق�ضا� ��ض عليهم هن ��اك � .اّإل � ّأن ّ
((( �سورة التوبة ،الآية.81 :
النبي� Pأي�ض ًا في هذا الموقف« :يا عليّ � ّإن المدينة ال ت�صلح � اّإل بي �أو بك» ،المفيد ،الإر�شاد :ج� ،1ص.115
((( وقال ّ

ّ
النبي:P
محاولة اغتيال

الن�رصانيـة
البيزنطيـة ـ
املواجهة بني الإ�سالم واجلبهة
ّ
ّ

وق� � ّرر عدم التو ُّغ ��ل �إلى الداخل ،وع�سكر ف ��ي تبوك جاع ًال �إيّاه ��ا �آخر نقطة في
تو ُّغله �شما ًال.
النبي Pفي تبوك حوالي ع�شرين ً
يوما يُراقب تح ُّركات الروم من دون �أن
بقي ّ
يُقات ��ل �أحد ًا .و�أخذ ي ّت�صل في الوقت نف�س ��ه بزعماء القبائل الن�صرانيّة المنت�شرة
ُتاخمة للح ��دود ،وعقد مع بع�ضهم معاهدات �صلح وتعاون ،فقطع
في المنطقة الم ِ
بذلك والءهم للدولة البيزنطيّة وحوّلهم �إلى مواطنين �أو حلفاء للدولة الإ�سالم ّيّة،
وهو الهدف الذي كان ي�سعى �إلى تحقيقه منذ بدء �صراعه مع الروم.

النبي Pخالل عودته من تبوك محاولة
من الأحداث المُه َّمة التي وقعت مع ّ
إ�سالمي �إلى
اغتيال ��ه ،فقد ذك ��رت الم�صادر التاريخ ّية �أ ّنه حين و�ص ��ل الجي�ش ال
ّ
العقب ��ة (بين المدينة وال�شام) قال« :Pمن �شاء منك ��م �أن ي�أخذ بطن الوادي
ف�إ ّن ��ه �أو�س ��ع لك ��م» ف�أخذ النا�س بطن الوادي و�سلك ه ��و طريق العقبة ،وكان يقود
النبي Pفي �ضوء القمر
ناقته ع ّمار بن يا�سر وي�سوقها حذيفة بن اليمان ،فر�أى ّ
فر�سان� � ًا قد تل ّثموا ولحقوا به من ورائه ف ��ي حرك ٍة مُريبة فغ�ضب Pو�صاح بهم
النبيP
و�أم ��ر حذيفة �أن ي�ضرب وجوه رواحلهم؛ فتم ّلكهم الرعب وعرفوا ب� ّأن ّ
ق ��د علم بم ��ا �أ�ضمرته نفو�سهم بم�ؤامرته ��م ،ف�أ�سرعوا تاركي ��ن العقبة ليُخا ِلطوا
النا�س وال تنك�شف هويّتهم.
وطل ��ب حذيفة من الر�سول� Pأن يبع ��ث �إليهم من يقتلهم بعدما عرفهم من
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رواحلهم ،ولكنّ ر�سول الرحمة عفا عنهم و�أوكل �أمرهم �إلى اهلل تعالى(((.

المجل�سي ،محمّد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،21ص.247
(((
ّ

نتائج تبوك ومالمح االنتصار:
النبي Pوقوّاته في تبوك ،قفل عائد ًا �إلى المدينة
بع ��د ع�شرين ليلة ق�ضاها ّ
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بع ��د �أن ح ّقق بحركته ال�صعبة تل ��ك انت�صار ًا على الجبهة الن�صران ّية البيزنط ّية،
ال يق ّل �أهم ّية عن انت�صاراته الحا�سمة على جبهات الوثن ّية واليهوديّة ،وهذه �أبرز
مالمح االنت�صار:
 1ـ فق ��د ك�سب النب � ّ�ي Pعدد ًا م ��ن القبائل القاطنة في جن ��وب ال�شام على
الحدود �إلى جانب الدولة الإ�سالم ّية ،وقطع عالقاتها بالروم ،وح�صل منها
عل ��ى عهد ب�أنْ ال تتعاون مع �أحد عليه ،وال ت ّتخذ من بلدانها مركز ًَا للعدوان
النبي� Pأمن الم�سلمين وحدود دولتهم.
على الحجاز ،وبذلك �ضمن ّ
 2ـ واالنت�ص ��ار الأهمّ ه ��و � ّأن ا�ستجاب ��ة الر�سول Pلتحدّي ال ��روم ،وتقدّمه
لقتاله ��م وان�سحابهم من طريقه وانتظاره �إيّاه ��م قرابة ع�شرين يوم ًا دون
�أن يُح ِّرك ��وا �ساكن ًا ،جاء �ضرب ��ة قا�سية لل�سيادة البيزنط ّية في بالد ال�شام،
و�إ�ضعاف ًا لمركزها وهيمنتها على القبائل التي تعي�ش هناك ،وك�سر ًا لجدار
نف�سي حا�سم م ّكن �أهالي البالد،
الخوف من القوّة البيزنط ّية ،وهو انت�صار ّ
بع ��د �سنين قليلة ،من تجاوز والئهم القديم واالنطالق ل�ضرب البيزنط ّيين
و�إلحاق الهزائم بهم وطردهم �إلى بالدهم التي جا�ؤوا منها.
 3ـ �صعود ُ�سمعة الم�سلمين ومكانتهم وهيبتهم داخل الحجاز وخارجها؛ بحيث
� ّإن القبائ ��ل  -التي �شعرت بمدى قوّة الدولة الجديدة وامتداد نفوذها ح ّتى
192
�إل ��ى قلب الديار التي كان �أهلها يعملون ل�صال ��ح الروم  -بادرت �إلى ح�سم
خياره ��ا و�أخذت تتهافت عل ��ى الر�سول في المدينة بع ��د رجوعه من تبوك
خا�ضعة مذعنة معلنة �إ�سالمها وت�أييدها ،ح ّتى ُ�س ّمي ذلك العام (التا�سع)
بعام الوفود.

 4ـ � ّإن غ ��زوة تبوك ُتم ّثل خطوة من خط ��وات حركة الم�سلمين باتجاه الخارج،
ّ
وتخطي� � ًا لنط ��اق العرب وجزيرته ��م �إلى العال ��م ،وب ��ادرة مُتقدِّ مة مهّدت
الطريق لحرك ��ة الفتوحات الإ�سالم ّية التي �شهدتها الع�صور التالية لع�صر
النبي.P
ّ
الن�رصانيـة
البيزنطيـة ـ
املواجهة بني الإ�سالم واجلبهة
ّ
ّ

مواقف ودروس من غزوة تبوك:

 1ـ م ّي ��زت غزوة تب ��وك م ّرة �أخ ��رى المُنتمين �إلى مع�سك ��ر الإ�سالم ،فك�شفت
ومح�صتهم عن
المنافقي ��ن الذي ��ن َتخ َّلف ��وا ع ��ن الجه ��اد لأع ��ذار واهي ��ة ّ
إ�سالمي
الم�ؤمني ��ن المجاهدين الذين �سارع ��وا لالنخراط في الجي� ��ش ال
ّ
رغبة في الجهاد وع�شق ًا لل�شهادة.
المف�سرون � ّأن عدد ًا من �آي ��ات �سورة التوبة((( نزلت بمنا�سبة تبوك،
وق ��د ذكر ِّ
م َقا ِر َن ًة بين موقف المنافقين وموقف الم�ؤمنين من الجهاد ،وفا�ضح ًة المنافقين
و�أ�ساليبه ��م ،م ِّ
ُحذر ًة من مكره ��م وم�ؤامراتهم ،م�شدِّ د ًة على عدم الت�ساهل معهم
�أو اال�ستعانة بهم �أو قبول �أعذارهم.
 2ـ ف ��ي الوقت الذي تخ ّل ��ف فيه ٌ
بع�ض عن الجهاد في تبوك ،مُلتم�سين الأعذار
الواهي ��ة ،كان ٌ
بع�ض م ��ن الفق ��راء المجاهدين تفي�ض �أعينه ��م من الدمع
لأ ّنه ��م لم يتم ّكنوا من الخروج �إل ��ى الجهاد ،ب�سبب عدم امتالكهم لم�ؤونته
و�إمكاناته.
وق ��د ورد � ّأن �سبع ��ة من فقراء الم�سلمين ج ��ا�ؤوا �إلى النب � ّ�يّ P
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�أن يُه ّي ��ىء له ��م ما يُم ِّكنهم م ��ن الخروج معه �شوق� � ًا �إلى الجهاد ف ��ي �سبيل اهلل،
ف�أجابه ��م :ال �أجد ما �أحملكم عليه ،فتو ّلوا عن ��ه و�أعينهم تفي�ض من الدمع حزن ًا
و�أ�سف ًا لحرمانهم من �شرف الم�شاركة ،و�أنزل اهلل بهذه المنا�سبة قوله تعالى:
((( راجع �سورة التوبة ،الآيات 81 :ـ .96

}لَّ ْي َ�س َع َلى ُّ
ال�ض َع َفاء َو َال َع َلى ا ْل َم ْر َ�ضى َو َال َع َلى الَّذِ َين َال يَ ِجدُو َن َما يُنفِ ُقو َن َح َر ٌج ِ�إ َذا
ِين مِ ن � َسب ٍِيل َواهللُ َغ ُفو ٌر َّرحِ ٌيم * َو َال َع َلى الَّذِ َين ِ�إ َذا
َما َع َلى ا ْل ُم ْح�سِ ن َ
َما �أَتَ ْو َك ِلت َْحمِ َل ُه ْم ُق ْلتَ َال �أَجِ ُد َما �أَ ْحمِ ُل ُك ْم َع َل ْيهِ تَ َولَّو ْا َّو�أَ ْعيُنُ ُه ْم تَفِ ُ
ي�ض مِ َن ال َّد ْم ِع َح َزنًا �أَ َّال
يَ ِجدُو ْا َما يُنفِ ُقو َن{(((.
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إ�سالمي والإنفاق عليه ح ّتى
 3ـ �شارك الم�سلمون الأغنياء في تجهيز الجي�ش ال
ّ
«� ّأن الرج ��ل كان ي�أت ��ي بالبعير �إلى الرجل والرجلين فيقول :هذا البعير
بينكم ��ا تتعاقبانه ،وي�أتي الرجل بالنفقة فيُعطيها بع�ض من يخرج» ،بل
َ
َ
و�شاركن الرجال في النفقة،
�ساهمن بحل ّيهنَّ في تبوك
ورد �أي�ض ًا � ّأن الن�ساء
ا�شتركن بك ّل ما َ
َ
قدرن عليه من م�سك ،و�أ�سورة ومعا�ضد ،وخالخيل،
حي ��ث
وقراط ،وخواتيم(((.
النبي Pفي المدينة يُدير
 4ـ � ّإن اختيار الإمام ّ
علي  Qبالذات ليكون مكان ّ
�ش�ؤونه ��ا في غيابه ،كان �إجراء ًا �ضرور ّي� � ًا ي�ستهدف حماية المدينة وحفظ
كيانه ��ا من المنافقين والأع ��راب الذين تخ ّلفوا عن تب ��وك ب�أعداد كبيرة،
النبي Pلالنق�ضا�ض
وكان من المُحتمل �أن ي�ستفي ��دوا من فر�صة غياب ّ
عل ��ى المدينة والعبث ب�أمنها ،فكان ��ت الدولة بحاجة �إلى �شخ�ص ّية مرهوبة
الجانب تملك كفاءة القيادة والوالية ،وال تح�سب لأحد ح�ساب ًا مهما بلغ من
الق� �وّة والمكانة ،وتقف �س ّد ًا منيع ًا في وج ��ه ك ّل من يُحاول الت�آمر �أو العبث
النبي Pيعل ��م ب�أ ّنه ال ي�صل ��ح لمه ّمة كهذه
ب�أم ��ن الدولة وكيانه ��ا ،وكان ّ
النبي Pعلى ما جاء في م�ستدرك
غي ��ر الإمام ّ
علي  ،Qوقد قال ل ��ه ّ
ال�صحيحينّ �« :إن المدينة ال ت�صلح � اّإل بي �أو بك»(((.

((( �سورة التوبة ،الآيتان 91 :ـ .92
((( راجع ،الواقدي ،المغازي ،ج� ،3ص.991
((( راجع ،الحاكم الني�سابوري ،الم�ستدرك ،ج� ،2ص.337

َغ ْز َو ُة ُم�ؤْ َتة

الن�رصانيـة
البيزنطيـة ـ
املواجهة بني الإ�سالم واجلبهة
ّ
ّ

َغ ْز َو ُة ُم ْ�ؤ َتة

(جي�ش الأمراء)
جعفر بن �أبي طالب ،زيد بن حارثة ،عبد اهلل
بن زواحة
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ل ��م تكن ع ��داوة الن�ص ��ارى للم�سلمين كع ��داوة اليه ��ود � ،اّإل بدفع م ��ن الدولة
البيزنط ّي ��ة الرومان ّية ،بعد �شعورهم بالخ ��وف والخطر ،نتيجة لالنت�صارات التي
ح ّققها الإ�سالم ،فكانت �أبرز المعارك :م�ؤتة وتبوك.
وكان الداف ��ع لمعرك ��ة م�ؤت ��ة االنتقام لمقت ��ل مبعوث الر�س ��ول� Pإلى عامل
هرق ��ل ،حيث �أر�سل� Pسريّة وجع ��ل القيادة فيها لجعفر ب ��ن �أبي طالب ،وكان
ح�ش ��د الن�ص ��ارى كثيف ًا مقارن ��ة بالم�سلمين ،ولك ّنه ��م �ص ّمموا عل ��ى القتال ح ّتى
النبي ،Pف�أمر خالد بن الوليد باالن�سحاب.
ا�ست�شهد القادة الذين ع ّينهم ّ
النبي� Pأنباء ع ��ن تح ّركات خطي ��رة للجبه ��ة البيزنط ّية،
ث ��مّ بع ��د �أن بل ��غ ّ
ق ّرر Pالت�ص� �دّي لها وا�ستنه�ض ك ّل القبائل الم�سلم ��ة � ،اّإل � ّأن المنافقين قاموا
بتثبي ��ط النا� ��س ،فعاقبهم النب ��ي ،Pثمّ و ّلى عل ّيا  Qعل ��ى المدينة ,وخرج
م ��ع الم�سلمي ��ن ,ول ّما و�صل �إل ��ى تبوك وا�ستق� � ّر فيها� ،آثر ال ��روم االن�سحاب بدل
النبي Pم ��ن تبوك تع ّر�ض لمحاول ��ة اغتيال في العقبة
المواجه ��ة ،وبعد عودة ّ
النبي Pوانف�ضاح المت�آمرين.
باءت بالف�شل ،نتيجة علم ّ
وقد �ش ّكلت تبوك انت�صارا على الجبهة البيزنط ّية وكان له نتائج عدّة �أبرزها:
ك�سب عدد من قبائل جنوب ال�شام ،ك�سر جدار الخوف من الروم� ،صعود �سمعة
الم�سلمي ��ن ومكانتهم ،تمهيد الطريق للفتوح ��ات الإ�سالم ّية ،تمايز المجاهدين
196
إ�سالمي واختيار
ل
ا
الجي�ش
تجهيز
في
أغنياء
ل
ا
الم�سلمين
م�شاركة
المنافقين،
عن
ّ
النبي Pفي المدينة.
الإمام ّ
علي  Qكخليفة عن ّ

م���ط���ال���ع���ة

النبي:P
صفة مجلس ّ
الن�رصانيـة
البيزنطيـة ـ
املواجهة بني الإ�سالم واجلبهة
ّ
ّ

ع ��ن الإمام الح�سين  Qقال� :س�أل ��ت �أبي عن مجل�س ر�سول اهلل Pفقال
:Q
«كان ر�س ��ول اهلل Pال يجل� ��س وال يق ��وم � اّإل عل ��ى ذك ��ر اهلل ج� � ّل ا�سم ��ه ،وال
خا�ص ًا يتم ّيز
يوط ��ن الأماك ��ن ،وينهى عن �إيطانها» (�أي ال ي ّتخ ��ذ لنف�سه مجل�س ًا ّ
ب ��ه)«،و�إذا انتهى �إلى قوم جل� ��س حيث ينتهي به المجل�س ،وي�أمر بذلك ،يُعطي
كُلاّ ً م ��ن جل�سائ ��ه ن�صيبه ،ح ّتى ال يح�سب جلي�س ��ه � ّأن �أحداً �أكرم عليه منه ،من
جال�س ��ه �أو قاوم ��ه في حاجة� ،صابره ح ّتى يكون هو المن�صرف عنه ،ومن �س�أله
حاجة لم يردّه � اّإل بها �أو مي�سو ٍر من القول ،قد و�سع النا�س منه ب�سطه وخلقه،
فكان لهم �أباً ،و�صاروا عنده في ّ
الحق �سواء»(((.
مجل�سه مجل�س حلم وحياء و�صبر و�أمانة ،وال ُترفع فيه الأ�صوات ،وال يُوهن فيه
الحُ َرم ،وال ُتثنى فلتاته (�أي ال تظهر هفواته) ،متعادلون متفا�ضلون فيه بالتقوى،
متوا�ضع ��ون ،يو ِّق ��رون فيه الكبي ��ر ويرحمون في ��ه ال�صغير ،وي�ؤث ��رون ذا الحاجة
ويحفظون الغريب..
و�أ ّم ��ا �سيرته مع جل�سائه ،فيقول الح�سين  Qنق ًال عن �أبيه �أمير الم�ؤمنين
الب�ش ��ر� ،سه ��ل ُ ُ
« :Qكان ر�س ��ول اهلل Pدائ ��م ْ
الخل ��ق ،ل ّي ��ن الجان ��ب ،لي� ��س 197
بف � ّ�ظ ،وال غلي ��ظ ،وال ّ
�صخ ��اب» (من ال�صخب وهو �ش ��دة ال�صوت)« وال فحّ ا�ش
وال ع ّي ��اب وال م� �دّاح ،يتغاف ��ل ع ّم ��ا ال ي�شته ��ي ،ف�ل�ا ي�ؤي� ��س من ��ه وال يخيب فيه
م�ؤملي ��ه ،ق ��د ت ��رك نف�سه من ث�ل�اث :المراء ،والإكث ��ار ،وم ّم ��ا ال يعنيه .وترك
((( ال�شيخ ال�صدوق ،عيون �أخبار الر�ضا  ،Qج� ،2ص .284
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النا�س من ثالث :كان ال يذ ّم �أحداً وال يُعيّره ،وال يطلب عورته» (عيوبه) «وال
يتك ّل ��م � اّإل فيم ��ا يرجو ثوابه� ،إذا تك ّلم �أط ��رق جُ ل�سا�ؤه ك� ّأن على ر�ؤو�سهم الطير،
ف� ��إذا �سك ��ت تك ّلم ��وا ،وال يتنازع ��ون عن ��ده الحديث ،مت ��ى تك ّلم �أن�صت ��وا له ح ّتى
يفرغ ،حديثهم عنده حديث �أوّلهم ،ي�ضحك ممّا ي�ضحكون منه ،ويتعجّ ب ممّا
يتعجّ بون منه ،وي�صبر للغريب على الجفوة في منطقه وم�س�ألته ،ح ّتى �إن كان
�أ�صحاب ��ه لي�ستجلبون ��ه ،ويق ��ول� :إذا ر�أيت ��م طالب حاجة يطلبه ��ا ف�أرفدوه ،وال
يقب ��ل الثن ��اء � اّإل عن مكافىء ،وال يقطع عل ��ى �أحد حديثه ،ح ّتى يجوز فيقطعه
بانتهاء �أو قيام»(((.
وفي م�شاركته Pفي الحديث الذي كان يدور في المجل�س ،يقول زيد بن ثابت:
ك ّن ��ا �إذا جل�سنا �إليه� ،Pإن �أخذن ��ا بحديث في ذكر الآخرة �أخذ معنا ،و�إن �أخذنا
في ذكر الدنيا �أخذ معنا ،و�إن �أخذنا في ذكر الطعام وال�شراب �أخذ معنا(((.
وف ��ي �سم ّو �أخالقه مع جل�سائ ��ه �أي�ض ًا ،ما �أ�شار اليه الإمام ال�صادق  Qفي
حدي ��ث له« :كان ر�سول اهلل Pيُق�سِّ م لحظاته (نظراته) بين �أ�صحابه فينظر
�إل ��ى ذا ،وينظ ��ر �إلى ذا بال�سويّة ،ولم يب�س ��ط (يمدّ) ر�سول اهلل Pرجليه بين
�أ�صحاب ��ه ،و�إن كان لي�صافح ��ه الرج ��ل فم ��ا يترك ر�سول اهلل Pي ��ده من يده
ح ّت ��ى يك ��ون ه ��و التارك ،فلم ��ا فطنوا لذل ��ك كان الرجل �إذا �صافح ��ه مال بيده
فنزعها من يده»(((.
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النبي� ,Pص .17
((( الأ�صبهاني� ،أخالق ّ
((( الكليني ،الكافي ،ج� 2ص .671
((( الطبر�سي ،مكارم الأخالق� ،ص .14

الدرس الرابع عشر

أهداف الدرس

الرباءة من امل�رشكني ومواجهة املنافقني

البراءة من المشركين
ومواجهة المنافقين

�1-1أن ي� �ت� �ع� �رّف ال� �ط ��ال ��ب �إل� � ��ى �أ�� �س� �ب ��اب ال � �ب � ��راءة من
الم�شركين.
�2-2أن يُع ِّدد ما ت�ضمّنته �آيات �سورة البراءة.
�3-3أن يُحيط علماً بواقعة المباهلة مع ن�صارى نجران.
�4-4أن يذكر �أ�ساليب المنافقين العدائيّة.
النبي Pمن حركة النفاق.
�5-5أن يُح ِّدد مواقف ّ
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عام الوفود وتصفية الوثن ّيين

الوثني في حُ َن ْينِ � ،آخر
كان �سق ��وط م ّكة ب�أيدي الم�سلمين ثمّ هزيم ��ة التحالف
ّ
الوثني في الجزيرة ،انهار بعدها جدار الكفر وانطلقت
�ضربتين حا�سمتين للوجود ّ
حركة الإ�سالم ب�سرعة �إلى ك ّل مكان .و�أدركت القبائل العرب ّيّة �أن ال منا�ص لها من
تحديد موقفها من الإ�سالم ودولته ،فراحت تت�سابق في �إر�سال وفودها �إلى قاعدة
الإ�سالم  -مدينة الر�سول - Pلمبايعته على الإ�سالم وم�صالحته.
ولكثرة هذه الوفود في العام التالي لفتح م ّكة ومطلع الذي يليه� ،س ّماه الم�ؤرّخون
(ع ��ام الوف ��ود) .وكان في طليعة هذه الوف ��ود وفد ثقيف الذي َق � ِ�دم المدينة في
�أعقاب عودة الر�سول Pمن غزوة تبوك.
النبي Pبنجاح الإ�سالم وانت�ش ��اره ،مر�ض ولده �إبراهيم
وفي غم ��رة �أفراح ّ
201
وتو ّفي في نف�س العام.
البراءة من المشركين

ل ��م َ
تتم�سك بال�ش ��رك والوثن ّية � ،اّإل �أفراد ال يُعت ّد
يبق في الجزيرة العرب ّية قوّة ّ
بهم .وانت�شرت العقيدة الإ�سالم ّية ال�سمحاء ،وكان ال ب ّد من �إعالن �صريح حازم،
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�سيا�سي ،وحان
يُلغ ��ي ك ّل مظاهر ال�شرك والوثن ّية ،في منا�سك �أكبر تج ُّمع عباديّ
ّ
الوق ��ت المنا�سب ل ُتع ِلن الدولة الإ�سالم ّية �شعاراتها ف ��ي ك ّل مكان ،و ُتنهي مرحلة
المداراة وت�أليف القلوب التي تط ّلبتها المرحلة ال�سابقة.
النبي« Pيوم النحر في من ��ى» مكان ًا للإعالن ،وع َّين �أبا بكر ليقر�أ
واخت ��ار ّ
مطل ��ع �سورة التوبة((( ،الت ��ي تت�ض ّمن �إعالن البراءة ب�صراح ��ة ،وفي هذه الآيات
النقاط التالية:
 - 1ال يدخل الج ّنة كافر.
 - 2ال يط ��وف ف ��ي البيت الح ��رام عُ ري ��ان (�إذ كانت تقالي ��د الجاهل ّية ت�سمح
ُ�شرك.
بذلك) ،وال ّ
يحج بعد هذا العام م ِ
النبي Pعهد ف�أج ُله �إلى ُمدّته ،ومن لم يكن له عهد و ُمدّة
 - 3من كان بينه وبين ّ
ُ�شر ًكا.
من الم�شركين ف�إلى �أربعة �أ�شهر ،وبعد ذلك �سوف يُقتل من و ُِجدَ م ِ
النبي Pقائ ًال�« :إ ّنه ال ي�ؤدّي عنك � اّإل �أنت� ،أو رجل
إلهي على ّ
ونزل الوحي ال ّ
منك».
النبي Pالإمام عل ّي ًا  Qو�أمره �أن يركب ناقته الع�ضباء ويلحق
فا�ستدعى ّ
ب�أبي بكر ،وي�أخذ منه البالغ وي�ؤدّيه للنا�س(((.
الحجة،
ووق ��ف الإمام عل � ّ�ي Qبين جم ��وع الحجيج ف ��ي العا�شر م ��ن ذي ّ
إلهي بقوّة وج ��ر�أة تتنا�سق مع حزم الق ��رار وو�ضوحه ،والنا�س
وه ��و يتلو البيان ال ّ
 202ين�صت ��ون �إليه بحذر ود ّقة ..وكان �أثر الإعالن على الم�شركين �أن َق ِدمُوا م�سلمين
على ر�سول اهلل.P
هلل َورَ�سُ و ِل ِه ِ�إ َلى ا َّل ِذينَ عَ اهَ د ُّتمَ ...ف�إِ َذا ان�سَ َل � َ�خ ا َلأ ْ�ش ُه ُر ا ْلحُ رُمُ َفا ْق ُت ُلو ْا ا ْلم ُْ�ش ِر ِكينَ
((( وه ��ي الآي ��ات الأولى منهاَ } :ب� �رَاء ٌة مِّ نَ ا ِ
حَ ي ُْث وَجَ د ُّتمُوهُ مْ {...الآيات.5 - 1 :
((( ذكر هذه الواقعة :الكامل في التاريخ :ج�/2ص ،291تف�سير مجمع البيان:ج �/5ص.13
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في �سياق ما كتبه ر�سول
اهلل� Pإل ��ى قادة ور�ؤ�ساء
وملوك بل ��دان العالم ،بعث
كتاب� � ًا �إلى �أ�سق ��ف نجران،
يدعوه فيه م ��ع الم�سيح ّيين
�إل ��ى عب ��ادة اهلل تعال ��ى،
ن�صـــــــــارى
فاجتم ��ع زعم ��اء ن�ص ��ارى نــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــران
نج ��ران لبح ��ث المو�ضوع،
وق� � ّرروا �أن يبعث ��وا وف ��د ًا
�إل ��ى المدينة ،وعل ��ى ر�أ�سه
الأُ�سقف نف�سه لي�أتوا ر�سول
اهلل Pوي�س�ألوه عن دالئل
نبوّته.
ا�ستقبل ر�سول اهللP
الوفد ،و�أبدى احترامه لهم
ُمار�سوا طقو�سهم ،ثمّ عر�ض عليهم الإ�سالم فامتنعوا ،وطال
وف�سح لهم المجال لي ُ
النبيP
النقا� ��ش حول كون عي�سى  Qمن الب�شر ،فخل�صوا �إلى �أن يباهلهم ّ
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ب�أمر من اهلل ع ّز وج ّل((( واتفقوا على اليوم اللاّ حق موعد ًا.
وهن ��ا وقف �أ�سقفهم وقال لقومه :انظ ��روا �إن جاء مح ّمد غد ًا بولده و�أهل بيته
هلل َك َم َث � ِ�ل �آ َدمَ َ ...ف َمنْ حَ �آجَّ َك ِفي ِه ِم ��ن َبع ِْد مَ ا جَ َ
اءك ِم ��نَ ا ْل ِع ْل ِم َف ُق ْل
((( وذل ��ك ف ��ي قوله تعال ��ى�ِ } :إنَّ مَ َث َل ِعي�سَ ��ى ِعندَ ا ِ
َتعَا َل� � ْو ْا� {...س ��ورة �آل عم ��ران ،الآي ��ة.61 :

درو�س من �سرية الر�سول الأكرم P

فاحذروا مباهلته ،و�إن جاء ب�أ�صحابه و�أتباعه فباهلوه.
علي ،وال�س ّيدة
وفي اليوم التالي خرج ر�سول اهلل� Pإلى المباهلة ومعه الإمام ّ
فاطمة ،و�سبطاه الح�سن والح�سين .R
فقال عندها �أ�سقف نجران :يا مع�شر الن�صارى �إ ّني لأرى وجوه ًا لو �س�ألوا اهلل
باه ُلوا فتهلكوا وال يبقى على وجه الأر�ض
�أن يُزي ��ل جب ًال من مكانه لأزاله ...فال ُت ِ
ن�صراني(((.
ّ
النبي Pعلى دفع الجزية �ضمن معاهدة
فامتنعوا عن المباهلة ،و�صالحهم ّ
وردت تفا�صيلها في كتب التفا�سير والتاريخ(((.
حركة النفاق في المدينة

للنبي Pبين خيارين� ،إمّا �أن
وجد المنافقون �أنف�سهم بعد االنت�صارات الكبرى ّ
يبق ��وا عل ��ى كفرهم فيُعرِّ�ضوا �أنف�سهم للعقاب ،و�إ ّم ��ا �أن ينتموا للدين الجديد .ور�أى
زعيم المنافقين عبد اهلل بن �أبُي بن �سلولّ � ،أن خير و�سيلة للخروج من هذا الم�أزق،
ظاهرا ،والبقاء على اعتقاداتهم ً
ً
باطنا ،وبهذا ينجون من
هو الإعالن عن �إ�سالمهم
العقاب ،ويحتفظون بمعطياتهم الجاهل ّيّة .وهذا ما �سمح لهم بالقيام بعمليّة تخريب
إ�سالمي ما �أوجد قوّة جديدة في مواجهة الإ�سالم.
من داخل المجتمع ال
ّ
أساليب المنافقين العدائ ّية
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ّ
اتخذت �أ�ساليب المنافقين ومظاهر عدائهم �أ�شكا ًال �ش ّتى نذكر منها:
 - 1م ُّد يد العون لليهود ،وم�ساندتهم فيما كانوا يُحوكونه من م�ؤامرات على
الإ�سالم ،مثل وقوفهم مع بني قينقاع عندما نق�ضوا العهد مع الر�سول
((( بحار الأنوار .ج� ،21ص� ،337إعالم الورى ،الطبر�سي� ،ص .129
(((راجع :تاريخ اليعقوبي :ج� ،2ص ،72الميزان في تف�سير القر�آن:ج� ،3ص.232

ّ
النبي Pمن حركة النفاق
موقف
النبي Pفي �ص ��راع مُ�س َّلح �ض� � ّد المنافقين ،كما فع ��ل مع القوى
ل ��م يدخ ��ل ّ
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 ،Pومعاونتهم لبني الن�ضير عند ح�صار الم�سلمين لهم ،عندما ت�آمروا
النبي.P
على حياة ّ
 - 2ارت ��كاب الخيانة باالن�سحاب من ميادين الجه ��اد في اللحظات الحرجة،
كم ��ا ح�صل في ان�سحاب ابن �أُبي ب ُثلث المقاتلين من منت�صف الطريق �إلى
معركة �أُحد ،وكذلك في غزوة تبوك ،و�إثارتهم لل�شائعات التي ُتثير الخوف
والهزيمة في معركة الخندق حيث �أحاطت الأحزاب بالمدينة.
الداخلي و�إث ��ارة الفتنة بين فئات الم�سلمي ��ن ،ون�شر ال�شائعات
 - 3التخري ��ب
ّ
القبلي بين
الهدّام ��ة ،ففي غ ��زوة بن ��ي الم�صطلق حاول ��وا �إث ��ارة الح� � ّ�س
ّ
المهاجري ��ن والأن�ص ��ار ،وكادت �أن تقع فتنة بي ��ن الطرفين ال يعلم �إال اهلل
النبي.P
مداها لوال حكمة ّ
 - 4قيامهم ب�أعمال يُراد منها الإ�ضرار بالم�سلمين وتفريق �صفوفهم ووحدتهم
وتما�سكهم ،وذلك كبنائهم «م�سجد �ضرار» الذي تحدّث عنه القر�آن الكريم
و�أطلق عليه هذه الت�سميةَ ،ف َك َ�شف بذلك نيّاتهم و َف َ�ضح ّ
خطتهم(((.

الوثن ّي ��ة ،واليهود ّي ��ة ،والن�صران ّي ��ة ،بالرغ ��م م ��ن ك ّل ممار�ساته ��م التخريب ّي ��ة،
وخطره ��م الذي ال يق ّل عن خطر غيرهم .والأ�سب ��اب التي �أدّت �إلى هذا الموقف
من ر�سول اهللّ P
تتلخ�ص بما يلي:
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ّ � - 1إن المنافقي ��ن يمتلك ��ون الق ��درة عل ��ى االند�سا�س في �صف ��وف الم�سلمين
واال�ستخف ��اء بينه ��م ،وه ��ذا م ��ا يمنحه ��م الق ��درة عل ��ى �إن ��كار جرائمهم
((( ذكر القر�آن الكريم هذه الحادثة في قوله تعالى} :والذين �إتخذوا م�سجد ًا �ضرار ًا وكفر ًا وتفريق ًا� {...سورة التوبة 107 :ـ .108
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للنبي Pمعاقبتهم �أو
ومكائده ��م والتفلُّت م ّما يُدينهم ،وبالتالي ال يُمكن ّ
ح ّتى عزلهم.
ُحا�سب النا�س
� - 2إ ّنه ��م كانوا يتظاه ��رون بالإ�سالم ،ويُخفون الكفر ،و�إ ّنم ��ا ي َ
بح�سب �أعمالهم الظاهرة ،فكيف يُمكن معاقبتهم والحال هذه ،والمعروف
ُظهر الإ�سالم ب�سوء؟
عنه� Pأ ّنه كان ال يتع ّر�ض لمن ي ِ
النبيP
ّ � - 3إن ممار�سة القتل
الجماعي �أو الفرديّ تجاه �أ�شخا�ص من �أتباع ّ
ّ
ف ��ي الظاهر ،مح�سوبين على مُع�سكره� ،سوف يُعط ��ي لأعدائه في الخارج �سالح ًا
ِدعائي ًا لمهاجمة الإ�سالم ،وذريع ًة لتخويف النا�س من الدخول فيه ،وهذا ما ع ّبر
النبي Pلعمر بن ّ
الخطاب عندما � ّألح علي ��ه بممار�سة هذا الأ�سلوب تجاه
عن ��ه ّ
المنافقين بقوله�« :Pأتريد �أن يتحدّث النا�س � ّأن محمّداً يقتل �أ�صحابه»(((.
ّ � - 4إن النف ��اق ال ي ّتخ ��ذ �صفة العنف ،ويظهر المنافق �أمام النا�س ب�أ ّنه ال يكيد
للإ�س�ل�ام .وهنا تبرز الحاجة �إلى �إعطاء المنافقين الفر�صة للتع ُّرف �أكثر
ف�أكثر �إلى تعاليم الإ�سالم و�أهدافه.
إ�سالمي،
ّ � - 5إن �سكوته Pعن المنافقين ،و َقبُولهم ك�أع�ضاء في المجتمع ال
ّ
�إ ّنم ��ا يُريد به المحافظة على من �أ�سلم من �أبنائه ��م ،و�إخوانهم ،و�آبائهم،
و�أقاربهم ،ح ّتى ال تن�ش�أ الم�شاكل العائل ّية الحادّة فيما بينهم.
ّ � - 6إن اتخاذ �أيِّ �إجراء �ض ّد المنافقين معناه فتح جبهة جديدة ،كان بالإمكان
تج ّنبها.
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والخال�ص ��ةّ � :إن مواجهة المنافقي ��ن بالعنف والقتل وال�صراع المُ�س َّلح لم تكن
ف ��ي م�صلح ��ة الإ�س�ل�ام والم�سلمين ،ولذلك ل ��م يلج�أ النب � ّ�ي� Pإلى هذا
الأ�سلوب وكان بديل هذا الأ�سلوب �شيئ ًا نادر ًا في تاريخ الدعوات ،فقد تت ّبع
((( راجع :م�سند �أحمد ،دار �صادر(بيروت) ،ج� ،3ص 355و�ص  ،393و�صحيح البخاري ،ج� ،6ص.66
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النب � ّ�ي Pخط ��ط المنافقين وتخريبهم بيقظة كاملة ،ول ��م يُحدِّ د �أ�سلوب ًا
ثابت� � ًا في مجابهة مواقفه ��م المتلوِّنة ،و�إ ّنما راح ي�ضع ل ��ك ّل حالة �إجراء ًا �أو
ّ
خط ��ة تتنا�سب تمام ًا وحج ��م المحاولة التخريب ّية ،فنج ��ده - Pمث ًال -
�أثن ��اء التج ّه ��ز لتبوك عندما علم باجتماع المنافقي ��ن في بيت �أحد اليهود
ليُثبِّطوا النا�س عن الخروج ،ي ّتخذ �إجراء ًا فور ّي ًا بح ّقهم في�أمر بحرق الدار
عليهم.
وف ��ي �أعقاب تبوك في حادثة (م�سجد �ض ��رار) نجده� Pأي�ض ًا ي ّتخذ �إجراء ًا
عمل ّي ًا �ض ّد المنافقين ،في�أمر بهدم م�سجد �ضرار و�إحراقه.
موقف �آخر نجده Pيف�ضحهم ويك�شف عن حقيقتهم ،وين ّبه ال�صحابة
وف ��ي ٍ
�إلى ُخططهم وم�ؤامراتهم ،وي ِّ
ُحذر النا�س منهم.
وكان ه ��ذا بطبيعته يُم ِّثل ح�صانة ومناعة للم�سلمين �ض� � ّد النفاق والمنافقين
ومكائدهم ،و�إف�شا ًال لك ّل م َّ
ُخططاتهم وم�ؤامراتهم.
ومن وراء الر�سول Pكانت �آيات القر�آن الكريم تتن ّزل من اهلل تعالى ،الذي
ال يخف ��ى عليه �شيء في الأر� ��ض وال في ال�سماء ،وهي تف�ضح خططهم ومكائدهم
الخبيثة قبل �أن تقع ،مُندِّ دة ب�أ�ساليبهم ،مُظهرة �أفعالهم ،مُبيِّنة �أو�صافهم بد ّقة.
وك ُّل ذل ��ك لم يمنع من قوّة الإ�سالم ومنعته وانت�شاره ،وانهيال القبائل العرب ّية
على المدينة مُعلنين �إ�سالمهم �أمام ر�سول اهلل.P
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عام الوفود
�سنة ت�سع للهجرة
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خال�صة

الرباءة من امل�رشكني ومواجهة املنافقني

الوثني داخل
كان الع ��ام التا�س ��ع الهجريّ ع ��ام الوفود ،وعام ت�صفية الوج ��ود
ّ
الر�سمي بالبراءة م ��ن الم�شركين ،الأمر
الجزي ��رة العرب ّي ��ة ،من خالل الإع�ل�ان
ّ
ال ��ذي �أدّى بالم�سلمي ��ن �إلى �أن يخرج ��وا من حدود الجزي ��رة العرب ّية للدعوة �إلى
الإ�سالم.
كانت دعوة القبائل الن�صران ّية �إلى حظيرة الإ�سالم ،ثمّ دعوتها �إلى المباهلة
وتراجعه ��ا �أم ��ام دع ��وة المباهل ��ة ،دلي ًال كافي� � ًا على عظم ��ة الإ�س�ل�ام ،وموجب ًا
لر�ضوخها للقيادة الإ�سالم ّية.
�أمام االنت�ص ��ارات الباهرة للم�سلمي ��ن وجد المنافقون ف ��ي المدينة �أنف�سهم
�أمام خيارين� :إ ّم ��ا البقاء على الكفر ،و�إمّا االنتماء �إلى الدين الجديد ،فاختاروا
إ�سالمي ،ولج�أوا �إلى
الثاني من �أجل القي ��ام بعمل ّية تخريب من داخل المجتمع ال
ّ
�أ�ساليب مُتعدِّ دة في محاول ٍة منهم للق�ضاء على الإ�سالم.
ُ�شهر
وق ��ف ّ
النبي Pتجاه حرك ��ة النفاق موقف ًا حكيم ًا ،فل ��م يُقاتلهم ،ولم ي ِ
ال�سيف في مواجهتهم ،بل عمد �إلى ف�ضح مكائدهم ،والت�شهير بهم �أحيان ًا ،ف�ض ًال
عن الأ�سلوب القر� ّآني في تنبيه الم�سلمين من المنافقين.
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واألمني:
العسكري
ّ
ّ
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يذك ��ر المح ِّللون الع�سكر ّيّون � ّأن ر�س ��ول اهلل Pكان قائد ًا ع�سكر ّي ًا ف ّذ ًا ،وقد �أدار
المعارك الع�سكر ّيّة التي خا�ضها �ض ّد الم�شركين واليهود وغيرهم من �أعداء الإ�سالم،
بكفاءة وخبرة عالية ،وهذه نماذج من �سلوكه وتدابيره الع�سكر ّيّة والأمن ّية.
ّ
الع�سكري :ويبدو �أ ّن ��ه لم تخل معركة من معارك الإ�سالم الكبرى،
 - 1التج�سُّ � ��س
الع�سكري ،وقام بجمع المعلومات عن
التج�س�س
النبي Pفيه ��ا
ّ
ُّ
� اّإل وا�ستخدم ّ
الع ��دوّ ،وا�ستطل ��ع تح ُّركاته و�أو�ضاع ��ه المختلفة ،عن طري ��ق العيون والطالئع
وغيرهم.
الجهني وعديّ بن �أب ��ي الزغباء
فعندم ��ا خ ��رج �إلى ب ��در ،بع ��ث ب�سب�سة بن عم ��رو
ّ
يتج�س�سان له الأخبار عن �أبي �سفيان وغيره.
الجهني ّ
ّ
وف ��ي �أُحُ ��د �أر�سل Pالح ّباب بن المن ��ذر �إلى القوم ،فدخل فيه ��م وقدّر عددهم
وحجم عتادهم ونظر �إلى جميع ما يُريد ،وبعثه �س ّر ًا وقال له :ال ُتخبرني بين �أَحَ ٍد من
الم�سلمين � اّإل �أن ترى ق ّلة فرجع ف�أخبره خالي ًا.
وقام بهذه المه ّمة حذيفة بن اليمان يوم الخندق.
كم ��ا بعث عب ��د اهلل بن ح ��درد عين ًا عل ��ى هوازن لجم ��ع المعلومات ع ��ن موقفهم
ّ
وخطته ��م ف ��ي حُ َن ْين ،وبريدة ب ��ن الح�صيب عين ًا على بن ��ي الم�صطلق ،وعبد اهلل بن
رواحة عين ًا على غطفان وغيرهم كثير.
 - 2الكتمان وال�س ِريَّة و�أمن المعلومات :فقد كان Pيُحيط تح ُّركاته الع�سكر ّيّة
بال�س ّر ّي ��ة التامّة ،ويحر�ص على كتمان �أهدافه والجهة التي يق�صدها ،ح ّتى عن

((( العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،21ص.201
((( م�سلم الني�سابوري� ،صحيح م�سلم ،ج� ،7ص.164
((( �أحمد بن حنبل ،م�سند �أحمد ،ج� ،1ص.373

الرباءة من امل�رشكني ومواجهة املنافقني

المق ّربين ،لئال تت�س ّرب المعلومات الى العد ّو في�ستفيد منها ،وحر�ص ًا منهP
النبي Pفتح م ّكة
عل ��ى تحقيق عن�صر المباغتة ومفاجئة العدوّ ،فعندما ق ّرر ّ
�أخف ��ى نياته ول ��م يُط ِلع الم�سلمين على وجهته ،وق ��ال« :Pالله ّم خذ العيون
والأخبار عن قري�ش ح ّتى نبغتها في بالدها»(((.
وقد روي �أ ّنه Pكان �إذا �أراد غزوة ورّى بغيرها.
ولم يكتف Pبا ّتخاذ ه ��ذه االحتياطات ،بل كان يُراقب الطرق وي ّتخذ �إجراءات
�أمن ّي ��ة م�شدّدة ،كمن ��ع ال�سفر ونحوه ،كما ف ��ي فتح م ّكة ،لئلاّ تت�س� � ّرب المعلومات عن
تح ُّركات ��ه الع�سكر ّي ��ة عن طري ��ق المنافقين والذي ��ن في قلوبهم مر� ��ض وغيرهم من
�أعداء الإ�سالم.
النبي Pالح ��رب النف�س ّية �ض� � ّد العدوّ ،بُغية
 - 3الح ��رب النف�س ّي ��ة :وا�ستخ ��دم ّ
تحطي ��م معنويّاته و�ش ّل �إرادته وتفتي ��ت وحدته الداخل ّيةّ ،
وبث الرعب والخـوف
والي�أ�س في قلـوب �أعدائه.
ح�سان بن ثابت
فقد كان ي�أمر �أ�صحابه بهجاء قري�ش ،وقد كان يقوم بهذه المه ّمة ّ
وعب ��د اهلل بن رواحة وغيرهما ،وكان يقول« :Pاهجوا قري�شاً ف�إ ّنه �أ�ش ّد عليها من
ر�شق بالنبل»(((.
ٍ
وفي عم ��رة الق�ضاء قال Pلأ�صحابه« :ارملوا بالبيت ثالث� �اً ليرى الم�شركون
قوّتكم»((( .فلما رمّلوا قالت قري�ش :ما وهنتهم.
وعندم ��ا �سار لفتح م ّكة وو�ص ��ل �إلى م�شارفها �أمر� Pأ�صحاب ��ه في النهار بجمع
الحط ��ب ،ول ّما دخل الليل �أمرهم بالتف ُّرق و�إ�شعال النيران في ك ّل مكان ،ليوهم العد ّو
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ب�أ ّن ��ه �أمام ح�شد كبير ال طاقة ل ��ه على مواجهته .ح ّتى � ّإن �أحد �أ�صحابه يقول :لقد ك ّنا
تل ��ك الليالي نوق ��د خم�سمائة نار ح ّتى ُترى من المكان البعي ��د ،وذهب ِذك ُر مع�سكرنا
ونيراننا في ك ّل وجه ح ّتى كان م ّما كبت اهلل تعالى عدوّنا.
كما �أ ّنه Pقبل �أن يدخل م ّكة فاتح ًا ا�ستعر�ض جي�ش الم�سلمين ،و�أمر الع ّبا�س بن
عب ��د ّ
المطلب �أن يحب�س �أبا �سفيان في الم�ضيق ال ��ذي تزدحم فيه الخيل ،ح ّتى ينظر
النبيP
�إل ��ى الم�سلمين وقوّتهم ،فحب�سه الع ّبا�س ،وجعلت القبائل الم�سلمة تم ّر مع ّ
كتيبة كتيبة على �أبي �سفيان ،في �أكبر ا�ستعرا�ض للقوّة �شهدته المنطقة �آنذاك.
درو�س من �سرية الر�سول الأكرم P
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الرسول القائد Pومستقبل
اإلسالميـة
الرسالة والدولة
ّ

�1-1أن ي �� �س �ت �ع��ر���ض ال �ط��ال��ب ق �� ّ��ص��ة ال �غ��دي��ر وتعيين
الو�صي.Q
ّ
�2-2أن يح ِّدد �سبب ظهور المُتنبِّئين.
�3-3أن يذكر خلفيّات التعبئة العامّة لغزو الروم.
�4-4أن يُح ِّدد نتيجة الحيلولة دون كتابة الو�صيّة.
�5-5أن يتع� �رّف عل ��ى َم � ْ�ن الزم النب � ّ�ي Pف ��ي لحظات ��ه
الأخيرة.
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تعيين الوصي والقيادة النائبة

بالنبي ،Pوقد �أخذوا منا�سكهم
حجهم الأكبر وهم يح ّف ��ون
�أت ��مّ الم�سلمون ّ
ّ
عنه ،وق ّرر� Pأن يعود �إلى المدينة ،ول ّما بلغ موكب الحجيج العظيم «رابغ» قرب
«غدير خم» ،وقبل �أن يتف ّرق الحجيج �إلى بلدانهم من هذه المنطقة ،نزل الوحي
إلهي ب�آية التبليغ قائ ًال} :يَا �أَ ُّي َها ال َّر ُ�س ُ
ول بَلِّغْ َما �أُ ِنز َل �إِلَ ْي َك مِ ن َّربِّ َك َو�إِن لَّ ْم تَ ْف َع ْل َف َما
ال ّ
َّا�س{(((.
بَ َّل ْغتَ رِ َ�سالَتَ ُه َواهللُ يَ ْع ِ�ص ُم َك مِ َن الن ِ
أمر مهمّ  ،ويجعل على عاتقه
� ّإن ه ��ذا الخطاب ال ّ
إلهي كان ي�أمر الر�سول Pب� ٍ
م�س�ؤول ّي ��ة عظيم ��ة .ف�أيّ تبليغ ُطلب من الر�سول� Pإنج ��ازه وهو لم يقم به بعد،
النبي Pما يُقارب من ثالثة وع�شرين عام ًا يُب ّلغ �آيات اهلل و�أحكامه،
وقد �أم�ضى ّ
ويدع ��و النا�س �إلى دين اهلل ،وقد نال ما نال م ��ن عظيم المحن والبالء والجهد،
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كي يُقال لهَ } :و ِ�إن لَّ ْم تَ ْف َع ْل َف َما بَ َّل ْغتَ رِ َ�سالَتَ ُه {.
وهن ��ا �أ�صدر النب � ّ�ي� Pأوامره ب� ّأن تق ��ف القوافل ح ّتى يلحق �آخره ��ا ب�أوّلها،
ف ��ي يوم �شديد الح ّر كان ي�ضط ّر المرء فيه �إل ��ى �أن ي ّ
ُغطي ر�أ�سه ،ويقي قدميه من
((( �سورة المائدة ،الآية.67 :
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�شدّة ح ّر الرم�ض ��اء ،ليتلو عليهم �أمر ال�سماء ،ويكمل تبليغ الر�سالة الخاتمة� .إ ّنها
الحكم ��ة الإله ّيّة ب� ّأن يتمّ التبليغ في هذا المكان وفي هذا الظرف ،كي يبقى ً
عالقا
ف ��ي وجدان الأُمّة ،ح ّي � ً�ا في ذاكرتها على م ّر الزمن ،حفاظ � ً�ا على الر�سالة والأُمّة
الإ�سالم ّيّة.
النبي Pبعد �أن �ص ّل ��ى في جموع الم�سلمين،
وجُ مع ��ت الرح ��ال و�صعد عليها ّ
فحمد اهلل و�أثنى عليه وقال ب�صوت رفيع ي�سمعه ك ّل من ح�ضر(((:
«�أ ّيه ��ا النا� ��س يو�ش ��ك �أن �أُدعى ف�أجي ��ب ،و�إ ّني م�س�ؤول و�أنت ��م م�س�ؤولون ،فما
�أنت ��م قائل ��ون؟ قال ��وا :ن�شهد �أ ّنك ب ّلغ ��ت ون�صحت وجاهدت فج ��زاك اهلل خيراً.
ق ��ال� :Pأل�ست ��م ت�شه ��دون �أن ال �إل ��ه � اّإل اهلل و� ّأن مح ّم ��داً عب ��ده ور�سول ��ه ،و� ّأن
ج ّنت ��ه ح � ّ�ق و� ّأن ال�ساعة �آتية ال ريب فيها ،و� ّأن اهلل يبعث من في القبور؟ قالوا:
بلى ن�شهد بذلك قال :Pالله ّم ا�شهد.
علي الحو�ض ،و� ّإن
ث� � ّم ق ��ال :Pف�إ ّني فرطكم على الحو�ض و�أنت ��م واردون ّ
عر�ض ��ه م ��ا بين �صنعاء وبُ�ص ��رى ،فيه �أقداح ع ��دد النجوم من ّ
ف�ض ��ة ،فانظروا
كيف تخلفوني في الثقلين.
مناد :وما الثقالن ي ��ا ر�سول اهلل؟ قال :Pالثق ��ل الأكبر كتاب اهلل،
فن ��ادى ٍ
طرف بيد اهلل ع ّز وج ّل ،وطرف ب�أيديكم فتم�سّ كوا به ال ت�ض ّلوا .والآخر الأ�صغر
علي الحو�ض،
عترت ��ي .و� ّإن اللطيف الخبير ن ّب�أن ��ي �أ ّنهما لن يفترقا ح ّتى يردا ّ
ق�صروا عنهما فتهلكوا.
ف�س�ألت ذلك لهما ربّي ،فال تقدّموهما فتهلكوا ،وال ُت ّ
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ّ
علي بن �أبي طالب Qحتى رُئي بيا�ض �إبطيهما ,وعرفه
ثمّ �أخذ بيد الإمام ّ
النا�س �أجمعون.
فقال�« :Pأيّها النا�س من �أولى النا�س بالم�ؤمنين من �أنف�سهم؟ قالوا :اهلل
((( ينقل خ�صو�صيّة لتلك البقعة من الأر�ض� ،أنّ ال�صوت ي�سمع على بُعد م�سافة حتى لو كان هم�س ًا.
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ور�سول ��ه �أعلم ,قالّ � :Pإن اهلل موالي و�أنا مولى الم�ؤمنين و�أنا �أولى بهم من
فعلي مواله  -يقولها ثالث مرات . »-
�أنف�سهم ,فمن كنت مواله ّ
أحب من �أح ّبه وابغ�ض
ّثم قال« :Pالله ّم والِ من وااله وعا ِد من عاداه ،و� ّ
من �أبغ�ضه ،وان�صر من ن�صره ،واخذل من خذله و�أد ِر ّ
الحق معه حيث دار� ،أال
فليب ِّلغ ال�شاهد الغائب».
ثمّ لم يتف ّرقوا ح ّتى نزل �أمين وحي اهلل بقوله تعالى} :ا ْليَ ْو َم �أَ ْك َم ْل ُت لَ ُك ْم دِ ينَ ُك ْم
���يت لَ ُك ُم ا ِلإ ْ�س َال َم دِ ينًا{((( ،فقال ر�سول اهلل« :Pاهلل
َو�أَ ْت َم ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َمتِي َو َر ِ�ض ُ
لعلي
�أكب ��ر على �إكم ��ال الدين و�إتمام النعم ��ة ،ور�ضى الربّ بر�سالت ��ي والوالية ّ
بعدي».
ث ��مّ �أمر� Pأن ُتن�صب خيمة لعل � ّ�ي ،Qو�أن يدخل علي ��ه الم�سلمون فوج ًا
فوج� � ًا ،ليُ�س ِّلم ��وا عليه ب�إم ��رة الم�ؤمنين ،ففع ��ل النا�س ذلك ك ّله ��م ،و�أمر �أزواجه
و�سائر ن�ساء الم�ؤمنين م ّمن معه �أن يفعلن ذلك.
وكان ف ��ي مق ّدم ��ة المه ّنئين �أبو بكر وعمر بن ّ
الخطاب ،ك ٌّل يقولٍ :بخ ٍبخ لك يا
ابن �أبي طالب� ،أ�صبحت و�أم�سيت موالي ومولى ك ّل م�ؤمن وم�ؤمنة(((.
تف ّرق ��ت جم ��وع الحجيج م ��ن غدير خمّ نح ��و الع ��راق وال�شام واليم ��ن ،وي ّمم
النب � ّ�ي Pب�أ�صحابه �صوب المدينة .وحمل الجميع و�ص ّية الر�سول Pبالقيادة
النائب ��ة ،لت�ستم� � ّر حركة الر�سال ��ة الإ�سالم ّية بنه � ٍ�ج يتع ّمق ف ��ي النفو�س ،وتجتاز
العقبات بعد �أن يرحل عنها �صاحب الر�سالة ،Pويكون قد ع ّين ل�صيانة ر�سالته
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وقيادة �أُمّته �شخ�ص ًا نموذج ّي ًا في حمل هموم الر�سالة ،والحر�ص على نجاحها ،ال
ت�أخذه في اهلل لومة الئم ولم يُ�شرك باهلل طرفة عين.
((( �سورة المائدة ،الآية.3 :
((( راج ��ع تاري ��خ اليعقوبي ،ج� ،3ص112؛ م�سن ��د �أحمد ،ج� ،4ص281؛ البداية والنهاية ،ج� �� ،5ص213؛ مو�سوعة الغدير ،ج،1
�ص ،402 ،392 ،379 ،297 ،285 ،283 ،276 ،238 ،230 ،215 ،196 ،165 ،43وج� ،11ص.131

الم َت َن ِّب ُئون
ُ
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ظهور المتن ّبئين

إلهي في ربوع الجزيرة وما حاذاها ،وانحازت
بعد �أن انب�سط �سلطان الدين ال ّ
القبائ ��ل جميع ًا �إل ��ى دولة الر�س ��ولِ ،Pل َما ر�أوه م ��ن الع� � ّزة واال�ستقالل الذي
اكت�سبوه في ظالل دولته المباركة ،و ِل َما الحظوه من حر�صه على �أن يكون خليفته
ف ��ي �أُ ّمت ��ه ودولته ،والقائ ��م على �ش�ؤون ر�سالت ��ه من اعتبره الق ��ر�آن الكريم نف�س
الطبيعي ج� � ّد ًا للنفو� ��س ال�سليم ��ة بفطرتها �أن
الر�س ��ول العظيم ،(((Pفم ��ن
ّ
ُتخ ِل� ��صال ��والءله ��ذاالر�س ��ول Pودولت ��هالفت ّي ��ة.
بال �أن يتم� � ّرد بع�ض العرب ويرت ّد عن والئه
ال�سيا�سي بل العقيديّ
ّ
 218ول ��م َيعُد ذا ٍ
النبي� Pسلطان� � ًا وحاكم ًا مُتن ِّفذ ًا لي�س � اّإل ،كم ��ا كان �أبو �سفيان يرى
وه ��و يرى ّ
النبي كذلك.
ّ
وق�صتها في الدرو�س ال�سابقة.
((( راجع �آية المباهلة ّ

ّ
العامة لغزو الروم
التعبئة
النبي Pاهتمام� � ًا كبير ًا للحدود ال�شمال ّية للدول ��ة الإ�سالم ّية ،حيث
و�أب ��دى ّ
(((
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غي ��ر � ّأن الأذكي ��اء من ه�ؤالء كانوا ي ��رون �صالحهم في الخ�ض ��وع لهذا الكيان
الجديد ،وكانوا ي ِّ
ُخططون للنفوذ �إلى مراكز القوّة في الدولة الجديدة ،والأغبياء
ُق�سم �سلطانه.
النبي Pطالبين منه �أن ي ِّ
منهم بد�ؤوا التم ّرد على ّ
� ّإن الطم ��ع في ال�شرف ال ��ذي نالته قري�ش يوم �أ�صبح منه ��ا مح ّمد Pنب ّي ًا -
كم ��ا ظ ��نّ الجاهلون  -كان م ّما دف ��ع بع�ضهم لأن يدّعي النب� �وّة ،فهذا «م�سيلمة»
يكت ��ب للنب � ّ�ي Pويدّعي النب� �وّة ليُ�شارك النب � ّ�ي Pفي �سلط ��ان الأر�ض ،ول ّما
النبي Pعلى م�ضمون الر�سالة التفت �إلى من حملها �إليه وقال« :لوال � ّأن
وق ��ف ّ
الر�س ��ل ال ُتق َتل ،ل�ضربت �أعناقكم ��ا لأ ّنكما �أ�سلمتما من قبل وقبلتما بر�سالتي،
ف ِل َم ا ّتبعتما هذا الأحمق وتركتما دينكما؟».
هلل الرَّحْ مـ َ ِن
ثمّ ر ّد على م�سيلم ��ة الك ّذاب بر�سالة بعثها �إليه ،جاء فيهاِ « :ب�سْ ِم ا ِ
يم ،من محمّد ر�سول اهلل �إلى م�سيلمة الك ّذاب .ال�سالم على من ا ّتبع الهدى،
الر َِّح ِ
�أمّا بعد ف� ّإن الأر�ض هلل يورثها من ي�شاء من عباده والعاقبة للم ّتقين»(((.

دولة الروم َّ
المنظمة و�صاحبة الجي�ش القويّ  .و�أمّا فار�س فلم تكن ذات �أثر مُقلق؛
ل ّأن عالم ��ات االنهيار كانت قد بدت عليها ،كما �أ ّنها لم تكن تمتلك عقيدة روح ّية
تدافع عنها كالم�سيح ّية لدى الروم.
ُ
على � ّأن بع�ض عنا�صر ال�شغب والنفاق كانت قد �أجليت عن الدولة الإ�سالم ّية219 ،
فا ّتجهت �إلى ال�شام ،وكان وجود ن�صارى نجران في الجنوب �أي�ض ًا عام ًال �سيا�س ّي ًا
يدفع الروم لن�صرتهم.
((( ابن ه�شام ،ال�سيرة النبويّة ،ج� ،2ص.600
((( عقد النبي Pاللواء لأُ�سامة في �صفر عام 11هـ.
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وك ّل ه ��ذه لم تك ��ن عوامل �آن ّية عاجل ��ة ت�ستدعي االهتم ��ام الكبير ،الذي ظهر
وا�ضح� � ًا م ��ن �إعداد النب � ّ�ي Pلجي�ش كبير ي�ض ��مّ كبار ال�صحابة م ��ا خال عل ّي ًا
وبع�ض المُخ ِل�صين معه.
النبي Pكان يُري ��د �أن يخلو الج ّو ال�سيا�س � ّ�ي من �أحداث
م ��ن هنا يظه ��ر � ّأن ّ
علي بن �أب ��ي طالب Qزمام ال�سلط ��ة من بعده،
ُتعي ��ق ا�ست�ل�ام و�ص ّي ��ه الإمام ّ
تح�س�س� � ًا وانزعاج ًا م ��ن بع�ض الأط ��راف ،لت�أكي ��ده الم�ستم ّر على
بع ��د �أن لم� ��س ُّ
النبيP
مرجع ّية الإمام عل � ّ�ي Qلإتمام م�سيرة الر�سالة الإ�سالم ّية ،ف�أراد ّ
علي Qما ّ
خططPمن
�أن تخل ��و المدينة من �أيّ تو ّتر �سيا�س � ّ�ي ليتمّ للإمام ّ
النبي Pلواء الم�سلمين و�س ّلمه
ا�ست�ل�ام مقاليد الخالفة من بعده ،وله ��ذا عقد ّ
ن�صب ��ه الر�سول Pفي مغزى وا�ضح
�إل ��ى «�أُ�سامة بن زي ��د» القائد ال�شاب الذي ّ
و�إ�ش ��ارة بليغة �إلى �أه ّم ّية الكفاءة في القيادة ،وجع ��ل تحت �إمرته �شيوخ الأن�صار
والمهاجري ��ن ،وقال Pلهِ :
«�سر �إلى مو�ضع قتل �أبي ��ك ،ف�أوطئهم الخيل فقد
و ّليتك هذا الجي�ش ،فاغ ُز �صباحاً ّ
و�شن الغارة.»...
ولك ��نّ روح التم ُّرد وق ّلة االن�ضباط التي كانت تبدر من بع�ض الم�سلمين �أخذت
النبي ،Pولع ّلها كانت جاهلة بالأهداف والم�صالح
تعتر� ��ض على الت�سليم لأمر ّ
النبي ،Pوهو المع�صوم المُ�س َّدد من قبل اهلل
العليا للإ�سالم والتي ق ��د عناها ّ
�سبحانه.
ع�صبَ جبهته
النبي Pذلك فغ�ضب وخرج وهو يلتحف قطيفة ،وقد َّ
وبلغ ّ
بع�صابة من �ألم الح ّمى التي �أ�صابته ،ف�صعد المنبر فحمد اهلل و�أثنى عليه
220
P
وقال :
«�أمّ ��ا بع ��د� ،أ ّيه ��ا النا�س فما مقال ��ة بلغتني ع ��ن بع�ضكم في ت�أمي ��ري �أُ�سامة،
ولئن طعنتم في �إمارتي �أُ�سامة فقد طعنتم في �إمارتي �أباه من قبله ،و�أيم اهلل
كان للإمارة خليقاً و� ّإن ابنه من بعده لخليق للإمارة ،و�إن كان لمن �أحبّ النا�س

الحيلولة دون كتابة الوص ّية
عليQ
النبي Pم�ستند ًا �إلى الإمام ّ
ورغم ثقل الح ّمى و�ألم المر�ض خرج ّ
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إلي و�إ ّنهما لمخيّالن لك ّل خير((( ،وا�ستو�صوا به خيراً ف�إ ّنه من خياركم»(((.
� ّ
وا�شتدّت الح ّمى بر�سول اهلل ،Pولم ي�شغله ثقل المر�ض عن االهتمام الكبير
منه لخروج الجي�ش ،فكان يقول�« :Pأنفذوا جي�ش �أُ�سامة»((( لك ّل من يعوده من
�أ�صحابه ويزيد �إ�صرار ًا بقوله« :جهّزوا جي�ش �أُ�سامة لعن اهلل من تخ ّلف عنه»(((.
النبي� Pإلى مع�سكر الم�سلمين في
و�أو�صل بع�ض الم�سلمين �أنب ��اء تردّي ّ
�صحة ّ
الم�ضي نحو هدفه الذي ر�سمه
النبي Pفح ّثه على
ّ
«الجرف» فرجع �أُ�سامة يعود ّ
له قائ ًال له�« :أُغ ُد على بركة اهلل».
ُ�سر ً
عا �إلى جي�شه يح ّثه على الخروجّ ،
ولكن المتقاع�سين وذوي الأطماع
فعاد �أُ�سامة م ِ
النبي Pيحت�ضر ،بالرغم
في الخالفة تم ّكنوا من عرقلة م�سيرة الجي�ش ،زاعمين � ّأن ّ
من �إ�صرار الر�سول Pعلى التعجيل في الم�سير وعدم التخلُّف عنه.

والف�ضل ب ��ن الع ّبا�س ،ليُ�ص ّل ��ي بالنا�س وليقطع بذلك الطريق عل ��ى الو�صول ّيين،
ك ��ي ال ّ
حج ��ة ويقتن�صوا الزعامة التي طمحوا له ��ا من قبل ،وقد ع�صوا
يتخذوها ّ
الر�سول Pوتخ ّلفوا عن �أمره بالخروج مع جي�ش �أُ�سامة.
وحي ��ن �أتمّ ال�ص�ل�اة التفت� Pإلى النا�س قائ�ل ً�ا�« :أيّها النا� ��س �سُ عِّرت النار
علي ب�شيء� ،إ ّني لم
م�سكون ّ
و�أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ،و�إ ّني واهلل ما ُت ِ
�أُح ّل � اّإل ما �أح ّل اهلل ،ولم �أُحرِّم � اّإل ما حرّم اهلل»(((.
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والخولي :هو الراعي الح�سن القيام على المال .راجع المنجد مادّة خلل.
((( بمعنى �أ ّنهما ممن يتفرّ�س فيهما ك ّل خير.
ّ
((( الطبقات الكبرى ،ج� ،2ص.136
((( م.ن ،ج� ،2ص.137
((( ال�شهر�ستاني ،الملل والنحل ،ج� ،1ص.23
((( ال�سيرة النبويّة ،ج� ،2ص654؛ الطبقات الكبرى ،ج� ،2ص.215
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ف�أطلق Pبقوله هذا تحذير ًا �آخر �أن ال يع�صوه و�إن الحت في الأُفق نواياهم
ال�س ّيئة التي �ستجلب الويالت على الأُمّة �إذ يتزعّ مها جهّالها.
النبي Pواجتمع ال�صحابة في داره ،ولحق بهم من تخ ّلف
وا�شت ّد المر�ض على ّ
النبي� Pأن
النبي Pواعتذروا ب�أعذار واهية .وحاول ّ
عن جي�ش �أُ�سامة ،فالمهم ّ
يُعرقل الم�ؤامرة ال�سيا�س ّية التي كان يتو ّقعها من بعد وفاته ،فقال Pللحا�ضرين
عنده�« :إيتوني بدواة و�صحيفة �أكتب لكم كتاباً ال ت�ض ّلون بعده».
فق ��ال عمر ب ��ن الخطابّ �« :إن ر�سول اهلل قد غلبه الوج ��ع((( وعندكم القر�آن
ح�سبنا كتاب اهلل».
ووقع التن ��ازع واالختالف ،وقالت الن�سوة م ��ن وراء الحجاب� :إئتوا ر�سول اهلل
 Pبحاجت ��ه .فقال عمر :ا�سكتن ف�إ ّنكن �صويحبات يو�سف� ،إذا مر�ض ع�صرتنّ
�صح �أخذتنّ بعنق ��ه ،فقال ر�سول اهللّ :P
«هن خير منكم»((( .ثمّ
�أعينك ��نّ و�إذا ّ
قال« :Pقوموا ع ّني ال ينبغي عندي التنازع».
ما�سة لكتاب الر�سول Pه ��ذا ،ح ّتى � ّأن ابن ع ّبا�س
وكم كان ��ت الأُمّة بحاجة ّ
كان ي�أ�س ��ف كل ّم ��ا كان يذكر ذلك ويقول« :الرزيّة ك ّل الرز ّي ��ة ما حال بيننا وبين
كتاب ر�سول اهلل»(((.
نبي الرحمة Pعلى الكتاب بعد اختالفهم عنده ،خوف ًا من تماديهم
ولم يُ�ص ّر ّ
في الإ�ساءة ونكرانهم لما هو �أكبر ،فقد علم Pبما في نفو�سهم ،وحين راجعوه
 222ثاني ��ة ب�ش�أن الكتاب ق ��ال�« :Pأَ َب ْع َد ال ��ذي قلت ��م(((؟!» و�أو�صاهم بثالث و�صايا
تذكر بع�ض كتب الت�أريخ اثنتين منها وهما� :إخراج الم�شركين من جزيرة العرب،
(((
(((
(((
(((

�صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب كتابة العلم ،وكتاب الجهاد ،باب جوائز الوفد ،ج� ،1ص.37
الطبقات الكبرى ،ج� ،2ص244؛ كنز العمال ،ج� ،3ص.138
�صحيح البخاري كتاب العلم ،ج� ،1ص ،22وج� ،2ص14؛ الملل والنحل ،ج� ،1ص22؛ الطبقات الكبرى ،ج� ،2ص.244
المجل�سي ،محمّد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،22ص.469
ّ

و�إجازة الوفد كما كان يُجيزهم ،وتزعم هذه الكتب ن�سيان الثالثة.
وع ّل ��ق ال�س ّي ��د مح�سن الأمين على ذلك قائ�ل ً�ا :والمُت�أمِّ ل ال يكاد ّ
ي�شك في � ّأن
الثالثة �سكت عنها ال ُمحدِّ ثون عمد ًا ال ن�سيان ًا ،و� ّأن ال�سيا�سة ا�ضط ّرتهم �إلى ال�سكوت
عنها عمد ًا وتنا�سيها ،و�أ ّنها هي التي طلب الدواة والكتف ليكتبها لهم(((.
و�أقبلت ال�س ّيدة الزهراء  Oوهي تج ّر �أذيالها بحزن ،وتتط ّلع �إلى �أبيها
ُنك�سرة القلب دامعة العين ،ودنت
وهو يو�شك �أن يلتحق بربّه ،فجل�ست عنده م ِ
منه ف�أخبرها� Pأ ّنه قد ح�ضر �أجله ،و�أ ّنه يُقب�ض في وجعه هذا ،فبكت،O
ثمّ ما لبثت �أن تل ّقت الب�شرى منه Pب�أ ّنها �ستكون �أوّل �أهله لحوق ًا به(((.
علي Qيُالزم الر�سول Pكظ ّل ��ه ،ح ّتى �آخر لحظات حياته
وكان الإم ��ام ّ
ال�شريفة ،وهو يو�صيه ويُع ِّلمه وي�ضع �س ّره عنده.
نع ��م ،في ال�ساعة الأخيرة ق ��ال ر�سول اهلل« :Pادعوا ل ��ي �أخي» ،وكانP
ق ��د بعث ��ه في حاجة فجاءه بع�ض الم�سلمين فلم يعب� ��أ بهم الر�سول Pح ّتى جاء
علي Qفقال Pله� «:أُ ُ
دن م ِّني» .فدنا الإمام  Qفا�ستند �إليه ،فلم
الإمام ّ
ي ��زل م�ستند ًا �إليه يُك ِّلمه حتى بدت عليه Pعالمات االحت�ضار((( .وتو ّفي ر�سول
علي Qكما قد �ص ّرح بذلك الإمام  Qنف�سه
اهلل Pوهو في ِح ْجر الإمام ّ
في �إحدى خطبه ال�شهيرة(((.
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النبيP
ّ
اللحظات األخيرة من عمر
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(((
(((
(((
(((

الأمين ،ال�سيّد مح�سن� ،أعيان ال�شيعة ،ج� ،1ص.294
الطبقات الكبرى ،ج� ،2ص247؛ الكامل في التاريخ ،ج� ،2ص.219
م.ن .ج� ،2ص.263
نهج البالغة ،خطبة .197
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خال�صة
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حجهم الأكبر وهم يح ّفون بالنب � ّ�ي ،Pوقبل �أن يتف ّرقوا �إلى
�أت ��مّ الم�سلمون ّ
بلدانهم وفي غدير خمّ نزلت الآية }يَا �أَ ُّي َها ال َّر ُ�س ُ
ول بَلِّغْ َما �أُ ِنز َل �إِلَ ْي َك مِ ن َّربِّ َك َو�إِن لَّ ْم
َّا�س{.
تَ ْف َع ْل َف َما بَ َّل ْغتَ رِ َ�سالَتَ ُه َواهللُ يَ ْع ِ�ص ُم َك مِ َن الن ِ
علي بن �أبي طالب  Qقائ ًال...« :
فوق ��ف Pخطيب ًا بهم �آخذ ًا بيد الإمام ّ
علي مواله.»...
فمن كنت مواله فهذا ٌّ
���م دِ ينَ ُك ْم َو�أَ ْت َم ْم ُت َع َل ْي ُك ْم
فن ��زل الوحي م ��ن اهلل بقوله تعالى} :ا ْليَ ْو َم َ�أ ْك َم ْل ُت لَ ُك ْ
���يت لَ ُك ُم ا ِلإ ْ�س َ
�ل�ا َم دِ ينًا{ .ثمّ بايع الجميع عل ّي ًا  Qب�إمرة الم�ؤمنين
ِن ْع َمتِي َو َر ِ�ض ُ
النبي Pوكان في مقدّمتهم �أبو بكر وعمر بن الخطاب.
وخالفة ّ
إلهي ان�ض ��مّ جمع كبير م ��ن النا�س �إل ��ى �صفوف
وبع ��د انب�س ��اط ال�سلط ��ان ال ّ
الم�سلمين وخ�ضع من �أ�ضمر النفاق لهذا ال�سلطان �أي�س ًا من التم ّرد عليه ،وادّعى
بع�ض النبوّة كم�سيلمة الك ّذاب.
النبي اهتمام ًا كبي ��ر ًا للحدود ال�شمال ّية مع دولة ال ��روم ،لما ت�ش ّكله من
�أب ��دى ّ
خطر ،ف�أنفذ Pجي�ش ًا كبير ًا �ض ّمنه كبار وجوه ال�صحابة بقيادة �أ�سامة بن زيد،
ال�سيا�سي من �أحداث ُتعيق ا�ستالم و�ص ّية
لمواجه ��ة هذا الخطر ولكي يخلو الج� � ّو
ّ
علي  Qزمام ال�سلطة بعد �أن ا�شت ّد منه Pالمر�ض.
الإمام ّ
ولكنّ روح التم ّرد بدت من بع�ض الم�سلمين منعت انفاذ ذلك الجي�ش ،وحالت
225
النبي.P
دون كتابة و�ص ّية ّ
علي
ث ��مّ ما لبث � Pاّإل قلي ًال ح ّتى غادر الدنيا الفانية بين يدي و�ص ّيه الإمام ّ
بن �أبي طالب .Q

م���ط���ال���ع���ة

سلوكه القيادي:
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كما كان ر�سول اهلل Pعظيم ًا في �أخالقه ال�شخ�ص ّية واالجتماع ّية ،فقد كان
ال�سيا�سي كرجل دولة..
عظيم ًا في ُخ ُلقه
ّ
وهذه بع�ض مالمح �سلوكه القياديّ و�أخالقه ال�سيا�س ّية:
�أ ـ الع ��دل والتدبي ��ر :فقد كان Pع ��اد ًال حكيم ًا مُدبِّر ًا ،وقد روى الكافي عن
الإم ��ام ال�صادق� Qأ ّنه ق ��ال« :كان ر�سول اهلل Pيُق�سِّ ��م �صدقة �أهل
البوادي في �أهل البوادي ،و�صدقة �أهل الح�ضر في �أهل الح�ضر»(((.
وا�ستط ��اع بحكمته وتدبيره الح ّد من الع ��داوات والأحقاد والبغ�ضاء والحروب
التي كانت �سائدة بين القبائل.
ب ـ حماية القوانين :فقد كان Pحري�ص ًا على حفظ النظام العا ّم ،ورعاية
ُجامل �أحد ًا فيما
الت�شريع ��ات الإ�سالم ّية وحمايتها وعدم مخالفته ��ا .ولم ي ِ
يعني تطبيق ال�شريعة و�إنزال العقوبة بالمُذ ِنب كائن ًا من كان.
فف ��ي فتح م ّكة ارتكبت امر�أة من بن ��ي مخزوم جريمة ال�سرقة ،وثبتت ال�سرقة
التر�سبات القبل ّية ما تزال
عليه ��ا من الوجهة الق�ضائ ّية ،لك ��نّ قومها الذين كانت ُّ
ّ
تع�ش� ��ش ف ��ي �أدمغته ��م ،ر�أوا � ّأن �إنزال العق ��اب بها يخد�ش مكانته ��م ويُلحق العار
وتو�سطوا لع ّلهم ي�ستطيعون رفع العقاب عنها ،و�أر�سلوا
 226ب�شرفه ��م ،فبذلوا جهدهم ّ
النبي Pمثل �أبيه  -و�سيط ًا يت�ش ّفع
�أ�سامة بن زيد -الذي كان مو�ضع احترام عند ّ
النبي Pوقال له« :ما هذا مح ّل �شفاعة» ،و�أ�صدر �أمره
النبي ،فغ�ضب ّ
لها عند ّ
 Pب�إنزال العقوبة بها و�إجراء حدود اهلل.
((( الكليني ،الكافي ج� ،3ص .554
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ولكي يُزيل عن �أذهان النا�س فكرة المحاباة في تطبيق الت�شريع و�إقامة حدود
اهلل ،خطب Pفي النا�س ذلك اليوم مُ�شير ًا �إلى هذه الحادثة ،ذاكر ًا � ّأن الأقوام
والأمم ال�سابقة قد بادت وانقر�ضت لأ ّنها لم تعدل في �إجراء الحدود ،فعندما كان
�أح ��د �أفراد الطبقات العليا يرتكب جُ رم ًا كان يُعفى من العقاب ،و�إذا ارتكب �أحد
�أفراد الطبقة الدنيا جريمة مماثلة عوقب عليها ،ثمّ �أق�سم �أ ّنه Pال يت�ساهل في
�إجراء حدود اهلل ح ّتى على �أقرب المق ّربين �إليه.
ول ��م يكن يرى نف�سه� Pأ ّنه فوق الت�شريع ،بل �إ ّن ��ه التزم وط ّبق بد ّقة ما �ألزم
به المجتمع..
ج ـ االلت ��زام بالعه ��ود والمواثيق :فلم يحدث �إطالق ًا �أن �أخ ّل Pبعهوده التي
�أبرمها مع �أعدائه ،وق ��د �أخ ّلت قري�ش بعهدها معه ،و�أخ ّل اليهود بعهودهم
ومواثيقهم ،ولك ّنه لم يُخ ّل �أبد ًا بعهده معهم.
النبيP
د ـ االلتزام بمبد�أ احترام الآخرين :وهو المبد�أ ُ
قي الذي ا ّتبعه ّ
الخ ُل ّ
م ��ع زعماء ال ��دول الذين لم يكونوا على دينه ،فف ��ي الر�سائل التي بعث بها
النبي Pرغم
الر�سول الأعظ ��م� Pإلى زعماء العالم �آنذاك ،نج ��د � ّأن ّ
ت�صلُّب ��ه وت�ش� �دُّده في ذات اهلل ،قد ط ّب ��ق مبد�أ االحترام م ��ع ه�ؤالء عندما
خاطب ك�سرى بـ(عظيم فار�س) وقي�صر بـ(عظيم الروم) ،وذلك من �أجل
�أن يك�ش ��ف له ��م � ّأن الإ�سالم هو الدي ��ن الذي جمع ك ّل المب ��ادىء ال�سامية
والقيم الأخالق ّية.
ه� �ـ ـ ُبع� � ُد النظ ��رّ � :إن الدار�س ل�سي ��رة الر�سول Pي ��رى � ّأن اهلل تعالى �أعطاه 227
النظر ما لم ُيع � ِ�ط غيره .لقد ر�أينا بُعدَ نظ ��ره يوم و�ضعت ٌ
م ��ن ب ِ
قري�ش
ُعد ِ
ال�ش ��روط ل�صل ��ح الحديبية ،فقد ر�أى بع�ض �أ�صحاب ��ه � ّأن في هذه ال�شروط
�إجحاف ًا بالم�سلمين ،ور�أى فيها ُ
ُعد النظر
ر�سول اهلل Pـ بما �آتاه اهلل من ب ِ
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ـ الن�ص َر للم�سلمين ،ور�أى � ّأن قري�ش ًا بو�ض ِعها هذه ال�شروط �إنما تح ُف ُر ق ْب َرها
بيدها ،وتكتب دما َر �أطروحتها بقلمها.
أبي بن �سل ��ول ـ وكان ذا �شوكة ـ يوم
ور�أين ��ا ُب ْع ��دَ نظره ف ��ي ت�أ ُّلفه عبد اهلل ب ��ن � ّ
َق ْي ُنق ��اع ويوم بني الن�ضير ويوم بني الم�صطلق ،وبقي ُ
ر�سول اهلل Pيت�أ ّلفه ح ّتى
انك�ش ��ف نفا ُقه ،وظهرت عداوته للإ�س�ل�ام والم�سلمين ،فجعل قومه بعد ذلك �إذا
�أ�س ��ا َء الإ�ساءة هُ مُ الذي ��ن يعاتبونه وي�أخذونه ويع ِّنفون ��ه ،وعندها قال ر�سول اهلل
 Pلعم ��ر ب ��ن الخطاب« :كيف ترى يا عمر؟ �أما واهلل ل ��و قتل ُته يوم قلت لي:
رع� � َد ْت له �أُن � ٌ�ف .لو �أمر ُتها اليوم بقتله لق َتلَت ��ه ،فقال عمر :قد ـ واهلل ـ
اقتل ��ه ،لأُ ِ
ُ
ر�سول اهلل �أعظم بركة من �أمري»(((.
علمت � ّأن �أمر ِ
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