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ُ�لد �لرسو/ � W مكة W شهر 
�V/8غسطس سنة ٥٧٠  ميال0ية. 
�لشخص   tمعنا� %مًد�،  �ُسمي 
�لكي  �لصفا�.  %مو0  هو  �لذ< 
من  بد  فال  �8خالقه،  حياته  نفهم 
 oسائد كانت   bل� �لظر��  معرفة 

 .tقت مولد� Vبال0 �لعر W
كانت   ،� �لرسو/  �لد  عندما 
بعض  مع  �لعربية   oجلزير� كل 
�الستثنا��Q هنا �هنا@ تدين بتعد0 
 �
 نسبهم   Vلعر� �يرفع  �آل�ة. 

بر�هيم �، �يعلمو� 8نه كا� نبيًّا 
ُيعّلم �لتوحيد، �على �لرغم من .لك 
�آل�ة،  بتعد0  يؤمنو�  كانو�  فقد 
 o0عبا مياUسو�  مشركني  �كانو� 
 tهذ تCير  معر¦   W� �ألصنا�. 
�ملماUسا� قالو� 
� بعض �لنا� من 
 W صائص مدهشةå لبشر يتمّيز���
صلتهم باهللا تعا�، �لذلك يستطيعو� 
�8 يشفعو� لد� �هللا تعا� نيابة عن 
 tهذ شفاعتهم  �تلقى  �آلخرين، 
Gيد،  متعا/  �هللا   �
  Á لديه.  قبوًال 
�لعا0<  �إلنسا�  على  �لصعب  �من 
.لك  يستطيع  
منا � 
ليه،  يصل   �8
�لذلك،   .tحد� �لكامل  �إلنسا� 
�سيط   �
 �تا�  �لعا0<  فاإلنسا� 
من �8لئك �ألبر�U ليتوسط لـه لكي 
 tيقبله �هللا فينا/ مرضاته �عونه. �ֲדذ

نبذة عن حياة
 الرسول العظيم � 

حالة جزير� �لعر� عند مولد �سوL �هللا

حيا� محمد �  (١)


� حياo ن¡ �إلسال�  � كتاV مفتو¯ كلما �ثت W 8< جزQ منه جتد فيه تفاصيل 
تثJ �الهتما� �[لب �للب. �^ �دy �8 مت تسجيل �قائع حياo ن¡ �8 حياo َمعلم �خر 
تسجيًال 0قيًقا �متاًحا للد�Uسني، مثل حياo �لرسو/ �لعظيم �. �صحيح �8 هذt �لغز�W oU �حلقائق 
��ملر�يا� �ملدّ�نة، قد 8عطت �لنقا0 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظرo، �لكن من �لصحيح 8يًضا 8نه حني 
تتم �U0سة �النتقا��0 بعناية، �يتم �لر0 �حلاسم عليها، فإ� ما تثtJ فينا حياo �لرسو/ � من �إلميا� 

��حلب �لغامر ��لتقَو�، ال مياثلها فيه حياo 8< شخص �خر.

 W ال يعر� �لنا� شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، �لكنها ال تفلح bلغامضة �ل� oحليا� �
 
 ،oJتظل صعوبا� �لغمو¦، �ظلما� �حل .
بث �إلقنا¶ ��U¶ �لثقة W قلوV من يتبع 8صحاֲדا. 
 Jلرسو/ �، تث� oلغنية بالتفاصيل �ملدّ�نة، مثل حيا� oلكن �حليا� .Vلقلو� W خيبة �ألمل، قابعة�
فينا �لتأمل �لعميق �من Á تثّبت �القتنا¶. �عندما يتم تصفية �حلسابا� �خلاطئة لالنتقا��0 ��ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق �تسليط �ألضو�Q عليها، فمن �ملحتم �8 جتذV حياo �لرسو/ � منَّا كل 

حب �
عجاV �تقدير، �تثJ فينا كل 
عز�� �
كباU �توقJ، بشكل كامل ��0ئم �
� �ألبد.

تلك هي عزيز �لقاU¾ 8هم مالمح هذ� �لكتاV �لقيم �لذ� ستطالعه عC حلقا� W هذt �لز��ية. 
��جلدير بالذكر W هذ� �ملقا� 8نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��� حلياo كحياo �لرسو/ 
 .yمبا حتتويه من �قائع �مو�قف �8حد� Qلثر�� oملفتو¯، �شديد� Vكانت ��ضحة كالكتا bل� ،�
�قد 8عطى �ملؤلف ملحة، �لكن حq هذt �للمحة �ا ��� �ثقل. حيث 8نه � كا� ميا�U ما يعظ 
به، �كا� يعظ مبا كا� مياUسه؛ �
.� عرفته فقد عرفت �لقر�� �ملجيد، �
.� عرفت �لقر�� �ملجيد 

فيمكنك �8 تتعّر� عليه.


� لغة �لضا0 �ألستا. �لفاضل فتحي عبد �لسال� ��Uجعه ثلة  Vلقد حصل شر� نقل هذ� �لكتا
من 8بناQ �جلماعة �ملتضلعني W �للغة ��لدين.

حلضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د �
�خلليفة �لثاs حلضرo �إلما� �ملهد< �
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بني  £معو�   �8 �ستطاعو�   Uألفكا�
 ،� إلبر�هيم  ��حتر�مهم  
ميا�م 
�بني  ًد�،  موحِّ كا�  �لذ<  �هو 
فإبر�هيم  لديهم.  �آل�ة  تعد0  عقائد 
Uجًال  كا�  يقولو�،  كما   �
لـه  �كانت   ،Uألبر�� من  Uبانًيا 

مكانية �لوصو/ 
� �هللا تعا� بد�� 
8هل  �8ما  �ساطة.   Jبغ� شفاعة 
 oUمكة �لعا0ّيو�، فليس لديهم �لقد
من  �ساطة   Jبغ �هللا   �
 للوصو/ 
8شخا~ �خرين صاحلني �Uبانيني. 
8هل  صنع  �لشفاعة،   tهذ �لطلب 
8سالفهم  من   Jلكث 8صناًما  مكة 
�لذين  هم   Qهؤال� �لصاحلني، 
 W ليهم �لقر�بني
عبد�هم، �قّدمو� 

سبيل 
UضاQ �هللا من خال�م. 
 Jغ� بد�ئًيا  مسلًكا  هذ�  كا� 
من   Jلكث� يشوبه  �كا�  منطقي، 
 ^ .لك  �لكن  ��لثغر��،   Vلعيو�
يقلق 8هل مكة W شيQ، فلم يكن 
 �.
لديهم ن¡ ُمَوّحد لزما� طويل. �
 W tUمر¦ تعد0 �آل�ة »ذ� Vضر
 .
Gتمع، فإ�ا متتد فيهم بغJ حد�0، 
يبد8 عد0 �آل�ة W ��0ياÁ ،0 يستمر 
W �لتز�يد. �قد �Uُ< 8نه عندما ُ�لد 
�لرسو/ �، كانت �لكعبة �حدها،  
�لذ<  �لعتيق  �ملسجد �حلر�� ��لبيت 

بر�هيم ��بنه 
ºاعيل لعباo0 �هللا  tبنا

تعا�، حتتو< ثالëائة �ستني صنًما. 
�يبد� �8م قد جعلو� صنًما لكل يو� 
من 8يا� �لسنة. �W �ألماكن �ألخر�، 
�W �ملر�كز �لك�C غJ مكة، كانت 
هنا@ 8صنا� 8خر�. �لذلك، ميكننا 
�لعربية   oجلزير�  QاÞ8 كل   �
 �لقو/ 

كانت غاUقة W �لعقائد �لوثنية.
للثقافة  ¹لصني   Vلعر� كا� 
�هتماًما  يهتمو�  �كانو�  �لشفاهية، 
حريصني  �ملنطوقة،  بلغتهم  شديد� 
على Uفع شأ�ا. غJ �8 طموحاִדم 
�لفكرية كانت %د�o0، �^ يكن �م 
علم �ال �U0ية بالتاUيخ �ال �جلغر�فيا 
كانو�  �ملا  �غJها.  �لرياضيا�  �ال 
من سكا� �لصحر�Q، كانو� يضطر�� 
تلك   W طريقهم  على  �لتعّر�   �

على  �العتما0   ��0  �Uلصحا�
عالما� U8ضية مستقّرo، �لذلك منا 
لديهم �هتما� شديد بالفلك. �W كل 
�جلزيرo �لعربية ^ تكن هنا@ مدUسة 
��حدo، �قد قيل 
� حفنة قليلة فقط 
 oQلقر�� يعرفو�  8هل مكة كانو�  من 

��لكتابة.
كا�  �ألخالقية،  �لناحية  �من 
كانو�  فقد  متناقًضا.  شعًبا   Vلعر�
�لعيوV �ألخالقية  يعانو� من بعض 
�لوقت  نفس   W �لكنهم  �لفظيعة، 
�لصفا�  ببعض  يّتصفو�  كانو� 

 W  Øإلفر�� �عتا��0  فقد  �لر�ئعة. 
�من  �لثمالة،  حد   �
 �خلمر   Vشر
�لفضائل عندهم، �ليس من �لّر.�ئل، 
�8 يسكر �إلنسا� �يتصر� »مو¯ 
�لرجل  �كا�  �خلمر.   Jتأث حتت 
�عتباUهم، هو من   W لكرمي� �لشهم 
يستضيف 8صدقاtQ �ج�Jنه 
� حفل 
 �8 �لغ�  �لشخص  �على  للُسْكر، 
يقيم حفال لشرV �خلمر ìس مر�� 
على �ألقل كل يو�. 8ما �لقماU، فكا� 
 tحّولو �لكنهم  �لقومية،  Uياضتهم 
ليكونو�  يقامر��   ^ 0قيق.  فن   �

 �8 �لفائزين  على  كا�  بل   ،Q8غنيا
�من   W� 8صدقاQهم.  يستضيفو� 
�ألمو�/  ُتجمع  كانت   ،Vحلر��
�ليو�،   qح� �ملقامر��.  خال/  من 
جتمع  �ليانصيب  مؤسسا�  نر� 
�نتعشت  �قد   ،Vحلر� ألجل  �ملا/ 
يد  على  عصرنا   W ملؤسسا��  tهذ
شعوU�8 Vبا �8مريكا؛ �لكن عليهم 
�8 يتذكر�� �8م W هذ� 
منا يقلد�� 
�عندما  فقط.  �إلسال�  قبل   Vلعر�
جتتمع  �لقبائل  كانت   ،Vحلر� تقع 
كا�  �8يًّا   ،oملقامر� حفال�  �تقيم 
 Cلفائز فعليه �8 يتحمل �لقسط �ألك�

من تكاليف �لقتا/.
^ يكن �لعرV يعرفو� شيًئا عن 

منا � ،oملتحضر� oسائل �لترفيه للحيا�
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 W تعويًضا  £د��  كانو� 
�كانت  ��مليسر.  �خلمر 
مهنتهم  هي   oUلتجا�
�ألساسية، فكانو� يرسلو� 
 oجها� بعيد �
قو�فلهم 
مع  فتاجر��  للتجاoU؛ 
�حلبشة ��لشا� �فلسطني، 
�كانت �م عالقا� جتاUية 
�كا�  ��ند.  مع   qح
ُيعَجبو�  منهم   Qألغنيا�

عجاًبا  ��ندية  بالسيو� 
مالبسهم  �8ما   ،�Jًكب
من  8ساًسا   Êتأ فكانت 

�ليمن ��لشا�.
هي  �ملد�  كانت 
 .>Uلتجا� �لتبا0/  مر�كز 
8ما بقية بال0 �لعرV، عد� 
�لشمالية،   Qليمن ��ألجز��
ֲדا  ليس  با0ية،  فكانت 
�ستقر�U �0ئم، �ال 8ماكن 
ثابتة للُسكÇ. �قد قسمت  
�لقبائل �ملختلفة هذ� �لوطن 
فيما بينها، �يث يستطيع 
8عضاQ �لقبيلة �8 يتَجّولو� 
 W �لتجو�/  �م  �لو  ما 
من  [صهم   bل� �ملنطقة 
يشّح  �عندما  �لبا0ية. 
كانو�  ما،  مكا�   W  Qملا�

�خر   مكا�   �
 يرحتلو� 
ما�م   �8U فيه.  ليستقر�� 
�لغنم ��ملاعز ��إلبل، �من 
صنعو�  ��لوبر  �لصو� 
جلو0  �من  �ملالبس، 
�ألنعا� صنعو� �خليا�، �ما 
 W t0 عن حاجتهم باعو��
يعرفو�  كانو�  �ألسو�&. 
�لكن  ��لفضة،  �لذهب 
كانت  منها  مقتنياִדم 
��لعامة   Qلفقر���  .oU0نا
من �لنا� صنعو� �حللي من 
�لَو0¶ ��ملو�0 .�� �لر�ئحة 
 Uبذ� ثقبو�  كما   ،oلعطر�
بعد  �جففوها  �لبطيخ 
مًعا  �نظموها  تنظيفها، 

ليجعلوها عقو�0ً �قالئد.
كانت �جلرمية ��الÞر�فا� 
�ألخالقية من 8نو�¶ ¹تلفة 
كانت  �لسرقة  متفشيًة. 
ناoU0 �لكن �لسطو ��لغز� 
فا�جو�  شائعا.  كا� 
�سلبهم  �آلخرين  على 
مكتسًبا.  حقا   Cيعت كا� 
�لوقت  نفس   W �لكنهم 
�حترمو� كلمتهم 8كثر من 
�حني  �خر،  شعب   >8
يلجأ 
نسا� 
� �عيم قو< 

�8 قبيلة طالًبا �حلماية، فإ� 
.لك �لقائد �8 تلكم �لقبيلة 
�مايته  ُملَزمة  كانت 
�لشر�،  تقاليد  مبوجب 

ال فقد� �لقبيلة ºعتها �
 .Vلعر� بال0  �يع   W
مبكانة   Qلشعر�� متتع  �قد 
خاصة بني �لعرV، فكانو� 
��ملجد  �لشر�  يلقو� 
 Qإلعـز�� كالزعـمـا��
�لوطنيني. �كا� ُينتظر من 
 Qبلغا يكونو�   �8  Qلزعما�
W �حلديث، �8 �8 ميلكو� 
�لشعر.  نظم  على   oUلقد�
�كا� كر� �لضيافة تقليًد� 
 Uصا qلديهم ح .� شأ� 
�عندما  عظيمة،  فضيلة 
 �
 �لغريب  �ملسافر  يصل 
Uئيس �لقبيلة، كا� ُيعامل 
�لشريف؛  �لضيف  معاملة 
فُتعد لـه 8فضل �لذبائح، 
�يا�  كل  لـه  �ُتقد� 
يكـونو�   ^ �الحتـر��. 
�لز�ئر،  بشخصية  يهتمو� 
قد  ��ئًر�   �8 يكفي   .

 oUفالزيا 
ليهم؛  �صل 
للقبيلة  شرًفا  تع�  كانت 
 Á ملكانة، �من� W فعةU�

ينبغي على �لقبيلة �8 حتتفي 
فإكر�مه  �تكرمه،  بالز�ئر 


كر�ًما ألنفسهم.  Cيعت
 W  o8للمر يكن   ^�
هذ� �ملجتمع �لعر� مكانة 
عالية، �ال حقو& مرعية. 
�لبنا�   08� ُيعد  �كا� 
بعض  لد�  شريًفا  عمًال 
�لعرV. غJ 8نه من �خلطأ 
 tكهذ  o0عا  �8 �لظن 
 Uالنتشا� ��سعة  كانت 
 oشبه �جلزير QاÞ8 يع� W
كهذ�  تقليًد�  أل�  �لعربية، 
نطا&  يتسع   �8 ميكن  ال 

ال � بلد،   >8  W مماUسته 
�0ّ8 هذ� 
� �نقر�¦ 8هل 
8نه  ��حلقيقة  �لبلد.  .لك 
كما  �لعربية،   oجلزير�  W
 W� ��ند،   W �حلا/  هو 
قتل   �Uميا �خر  بلد  كل 
�ألطفا/، كا� هذ� �لفعل 
قليلة.  8سر   W  �Uًصو%
 W ألسر تبالغ� tكانت هذ�
تصّوUها عن تدs �ضعها 
�الجتماعي، �8 �8ا كانت 
�لظر��  بعض  من   sتعا
ال  كانو�  Uمبا   �8 �لصعبة، 
على   Uلعثو� يستطيعو� 
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بناִדم.  يناسبو�    ����8
 Uألفكا�  tهذ  Jتأث �حتت 
 �
0فعو� 8طفا�م للمو�. 
 W قبح هذ� �لتقليد يكمن
 W قسوته �بد�ئيته، �ليس
تعد�0  على   oملؤثر� نتيجته 
�لسكا�. �قد �سُتخدمت 
طر& كثW oJ قتل �لبنا� 
خنقهن  منها  �لوليد��؛ 

.Qً0فنهن 8حيا�
�لعر�  �ملجتمع  كا� 
 bل� هي  �أل�   �8  Cيعت
�لد� �إلنسا�، 8َّما ��� 
 ^� 8ُمًّا،   Cتعت فلم   Vأل�
 Qيكن هنا@ مانع مينع �ملر
 tهذ مثل  يتز��   �8 من 
 .t8بو ميو�  عندما  �أل� 
�لز�جا� فكا�  تعّد0  8ما 
��سع،  نطا&  على  شائًعا 
لعد0  هنا@ حّد  يكن   ^�
ֲדن  �ملسمو¯  �لز�جا� 
للرجل. �كا� ميكن للرجل 
 W �8 £مع بني �ألخو��

نفس �لوقت.
�ملعاملة  8نو�¶  �8سو8 
�لطرفني  من  تتوقع  كانت 
تشتد  �عندما  �ملتحاUبني. 
 W يتر��00   ^  Qلبغضا�

�جلرحى،  8جسا�  متزيق 
 Q8جز� ��ستخر��  بل 
8كلة  شأ�  �8كلها،  منها 
باإلضافة  �لبشر،  حلو� 
 .Qتشويه جثث �ألعد� �

 oكا� من 8شكا/ �لقسو�
لديهم شيو¶ قطع �ألنو� 

��آل.�� ��قتال¶ �ألعني.
منتشًر�،  �لر&  كا� 
�كا� 8فر�0 �لقبائل �لضعيفة 
ُيؤخذ�� عبيًد�. �^ يكن 
�جتماعي  �ضع  للعبد 
 .
�فظ كر�مته كإنسا�، 
 tكا� �لسيد يفعل مع عبد
هنا@  يكن   ^�  .Qيشا ما 
من 
جر�Q ميكن �[ا.t ضد 
�لسيد �لذ< يسيQ معاملة 
�لسيد   �
 بل   ،tعبيد
 �8  ��0  tعبد قتل  ميكنه 
 �.
� للمساQلة.  يتعّر¦ 
بقتل عبد مملو@  قا� سيد 
 W  qح فإنه  �خر  لسيد 
يتعّر¦  ال  �حلالة   tهذ
ما  �كل  �لقتل،  لعقوبة 
يعّو¦   �8 هو  عليه  كا� 
�لسيد مالك �لعبد �ملقتو/ 
بشكل ما0ّ< مناسب. 8ّما 
 W فكن يستخدمن Qإلما�


شبا¶ �لشهو�� �جلنسية. 
�ملولو��0  �ألطفا/  �كا� 
 ��Cيعت �لعالقة   tهذ من 
عبيًد�، �كذلك �أل� �ألَمة 

كانت تظل 8َمة.
�لعالقا�   Uباعتبا �8ما 
�الجتماعية �تقد� �ملجتمع 
كا�  فقد   ،sإلنسا�
 .
 متخلًفا.  شعًبا   Vلعر�
 oيكن للتعاطف �مر�عا ^
�جو0،  �آلخرين  مشاعر 
 U8سو8 �عتبا Qكا� للنسا�
فقد  .لك،  �Uغم  ممكن. 
يز�لو�  ال   Vلعر� كا� 
�تفظو� ببعض �لفضائل؛ 
على  �لفر0ية  فالشجاعة 
سبيل �ملثا/، بلغت 8حياًنا 
�لسمو  بالغة  مستويا� 

��لرفعة.
Uسو/  �لد  �لقد 
 Qهؤال بني   � �إلسال� 
عبد   t8بو ما�  �لنا�. 
فتو�  يولد،   �8 قبل  �هللا 
Uعايته  �ملطلب  عبد   tجد
هو �8مه. �تولت 
Uضاعه 
 W تعيش  كانت   o8مر�
مدينة  من   Vبالقر مكا� 
 tهذ �كانت  �لطائف، 

.لك   W عربية   o0عا
يسلمو�   �8 �لوقت؛ 
 W للمرضعا�  �ألطفا/ 
 .Qخلال� حيث  �لبا0ية 
�حيث يكو� من ��جبهن 
�تعليمه  �لطفل  تربية 
�هنا@  �لفصيح.  �لكال� 
جسًما  �لطفل  يكتسب 
بد�ية   W صحيًحا  سليًما 

حياته.
�لرسو/  بلغ  �عندما 
 ،tعمر من  �لسا0سة   �
Uحلة   W 8مه  صحبته 
 Q8ثنا �ماتت  �ملدينة،   �

 W 0فنت  حيث  عو0ִדا 
�خلا0مة  �قامت  �لطريق، 
 �
 �لطفل   Vباصطحا
 .tجد �
 �8سلمته  مكة، 
�ملا بلغ �لرسو/ � �لثامنة 
توW جدt كذلك، حيث 
طالب  8بو  عمه  تو� 
حسب   tبعد من  كفالته 

�صية �جلد.
�لقد 8تيحت للن¡ � 
للسفر   yثال  �8 فرصتا� 
�لعربية،   oجلزير�  �Uخا
 W كا�  عندما  �أل�� 
صحب   .
  ،oعشر �لثانية 
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عّمه 8با طالب 
� �لشا�، 
�لرحلة �صلت   �8 �يبد� 
�لو�قعة  �ملد�   �
 فقط  به 
�لشا�،  شرقي   Vجنو
 tية �ذPUلتا� U0أل� �ملصا
�لرحلة̂  تذكر 8ماكن مثل 
ظل  �قد  �ملقد�".  "بيت 
�لوقت  .لك  منذ  مكة   W


� مشا�U �لرجولة.
 oملبكر� طفولته  �منذ 
كا� Pلد 
� �لتأمل �لعميق 
��لتفكJ �لطويل. �^ يكن 
 W جانب 8حد �
ينحا� 
��لصر�عا�  �ملنافسا� 
�آلخرين،  بني   yحتد bل�
لفضها.  يتدخل   �8 
ال 
مكة  قبائل   �8 �ُيْرَ�� 
مّلو�   �8 بعد  حو�ا،  �ما 
�لصر�عا� �لدموية �لb ال 
يعقد��   �8  ��Uقّر تنتهي، 
 oمساعد �
ِحلًفا يهد� 
��ملعاملة  �لعد���  ضحايا 
به  ºع  �عندما  �لظاملة، 
�لرسو/ � �نضم 
ليه. �قد 
�حللف  هذ�  8طر��  تعهد 
يساعد��  سو�  بأ�م 
تعرضو�  �لذين  �8لئك 
ير��0ّ  �سو�  لظلم، 


ليهم حقوقهم، ما بقيت 
 ،Uلبحا�  W Qمن ما oقطر

� ^ يفعلو� .لك فإ�م �
�ملظلو�  ُيعّوضو�  سو� 
من ما�م �خلا~. (�Uجع 
لإلما�  �ُألُنف  �لر�¦ 

�لُسهيلي). 
�ال يبد� �8 8حًد� من 
�ألعضاQ �آلخرين W هذ� 
 �8 منه  ُطلب  قد  �حللف 
هذ�   W به  �لتز�  مبا  يفي 
�لكن  �جلليل،  �مليثا& 
 �8 بعد  �لفرصة   �Qجا
عن   � �لرسو/  8علن 
8بو  كا�  �نبّوته.  Uسالته 
�للد�0،   t�ّعد هو  جهل 
8حد  8يضا  كا�  كما 
مكة،   W  Uلكبا�  Qلر°سا�
مقاطعة   �
 يدعو  �كا� 

 .t0ضطها��  � �لرسو/ 
 Qجا �لوقت  .لك   W�
Uجل من �لبد� 
� مكة، 
�كا� لـه 0ْين ماÛ على 
�8 جهل، �لكن 8با جهل 
Uفض �8 يؤ0< للرجل ما 
فاشتكى  حق،  من  عليه 
مكة.  8هل  لبعض  �لرجل 
 Vلشبا� بعض  ��نتهز 
�أل.�  خللق  �لفرصة 
 W ��ضعه   � للرسو/ 
فنصحو�  صعب،  موقف 
�لرجل �8 يذهب 
� %مد 
8نه  ظاّنني  لـه،  ليشكو 
خوًفا  مساعدته  سJفض 
 bل� �لشاملة  �ملعاUضة  من 
بوجه  0عوته  ֲדا  قوبلت 
عا�، �خوًفا من معاUضة 
خا~.  بوجه  جهل   �8

 � �لرسو/  Uفض  فإ.� 
فسو�  �لرجل،   oمساعد
ُيقا/ 
نه نقض عهدt �لذ< 
قطعه على نفسه W حلف 
يرفض   ^  �.
� �لفضو/، 
 �8  �
 بالفعل  �.هب 
0ْين  بسد�0  ملطالبته  جهل 
 �8 �ملحّتم  فمن  �لرجل، 
 Uباحتقا جهل  8بو   t0يطر
.هـب  �قـد   .Q�U0���
�لرجل 
� �لرسو/ � فعًال 
�شكا لـه 8با جهل، فلم 
حلظة   � �لرسو/  يتر00 
�لتّو   W بل �ض   ،oحد��
 �8 �
�.هب مع �لرجل 
 ،Vلبا� عليه   &0� جهل 
 �8U� جهل  8بو  فخر� 
�0ئنه يقف »انب �لرسو/ 
 � �لرسو/  �.كر   .�
 t8مر� �لقر¦  موضو¶ 
جهل  8با  �كأ�   .t0بسد�
فإ.�   ،oغّر على  8ُخذ  قد 
�لقر¦  بسد�0  يقو�  به 
على �لفوU ��0 �8 �ا�/ 
لعد�  حجة  بأية   ¶Uّلتذ�
�لسـد�0. �عـندما ºع 
�آلخر��  مكة   Qسا°U
بذلك، �Uحو� يوّبخو� 8با 

نفسه:  عن  دفاًعا  جهل  أبو  فقال 
سيفعل  كان  آخر  شخص  أي  إن 
ملا  أنه  وأخ�هم  هو،  فعله  ما  نفس 
رأى  بابه،  على  واقًفا  *مدا  رأى 
ملها�ته  يتأهبان  متوحشني  �لني 
شماله.  وعن  *مد  ميني  عن  ويقفان 
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جهل �يؤّنبونه على ضعفه 
�لبالغ �تناقضه �لذ< �8قع 
�ّض  8نه   .
 فيه،  نفسه 
�جلميع على مقاطعة %مد 
�، بينما يقو� هو بطاعة 
8مرt �يسّد0 �لقر¦ �لذ< 
عليه. فقا/ 8بو جهل 0فاًعا 
عن نفسه: 
� 8< شخص 
نفس  سيفعل  كا�  �خر 
ما فعله هو، �8خCهم 8نه 
على  ��قًفا  %مد�   �8U ملا 
بابه، �8U �لني متوحشني 
�يقفا�  ملها�ته  يتأهبا� 
عن ميني %مد �عن Íاله. 
�Þن ال ميكننا �8 نقو/ 
شيًئا عن ُكنه هذt �لتجربة. 
لكشف  جتلًيا  كا�  هل 
 Qلقا

عجا�< قصد �هللا به 
�لرعب W قلب �8 جهل، 
�8 8نه كا� خوًفا 8صابه به 
 � �لرسو/  %ضر  جال/ 
��لوسة؟   tهذ لديه   Uفأثا
 oجل تكرهه �لبلدU فها هو
�مع   ،tتضطهد� كلها 
 �8 �لشجاعة  تدفعه  .لك 
 �
  tحد� هكذ�  يذهب 
 tيأمر�  ،oلبلد�  tهذ �عيم 
هذ�  �لعل  0ْينه.  بسد�0 

هو  �ملتوقع   Jغ �ملشهد 
جهل  8با  8خا�  �لذ< 
فنسي  للحظا�،  �8.هله 
على   t8خذ �لذ<  قَسمه 
نفسه �8 يفعل كل ما هو 
ضد 8مر %مد �، �جعله 
�آل� يفعل ما 8مرt به (�نظر 

�بن هشا�). 

���l �سـوL �هللا 
مـن �لسيد� خد�ة

�لرسو/  بلغ  عندما 
��لعشرين  �خلامسة   �
ºعته  كانت   ،tعمر من 
�ملدينة   W شاعت  قد 
��لصد&  باألمانة  كلها 
�لنا�  على  ��لعطف 
كا�  8خالقه.  �كما/ 

ليه بأصابع  ��Jلنا� يش�
هو  ها  قائلني:  �لتعجب 
 �8 ميكن  �لذ<  �لرجل 

نأمنه ��8 نثق به. �بلغت 
U8ملة   ��.� �لسمعة   tهذ
عمه   �
 فتقدمت  غنية، 
لـه  ليأ.�  طالب   �8
 �
بقياo0 قافلة جتاUية �ا 
طالب  8بو  �.كر  �لشا�. 
.لك للرسو/ � فو�فق، 
�لقَيت هذt �لرحلة جناًحا 
كب�Jً، �حّققت Uً�ا فا& 
�يع �لتوقعا�. �شعر� 
هذ�   �8 خد£ة   oلسيد�
عن  ينشأ   ^ �لنجا¯ 
ظر�� �لسو& W �لشا�، 
 Qجا 8نه  8يًضا   �8U بل 
تصّر�  ُحسن  بسبب 
قائد   oQكفا� �8مانة 
مملوكها  �سألت  �لقافلة. 
فأّيد  .لك،  "مْيسرo" عن 
نظرها،  مْيسرo �جهة  �ا 
 V8سلو  �8 �8خCها 
��ألمني  �لعطو�  %مد 


oU�0 �لعمل شيQ ^ ير  W
لـه مثيًال من 8ّ< شخص 
حلديـث  �كـا�  �خر. 
مْيسرo تأثJ شديد عليها. 
خد£ة   oلسيد� كانت 
عمرها،  من  �ألUبعني   W
 qح مرتني  ترّملت  �قد 
من   o8مر� فأUسلت  �آل�. 
 � %مد   �
 صديقاִדا 
كا�   �.
 ما  الستطال¶ 
من �ملمكن 
قناعه بالز��� 
 o8ملر�  tهذ فقامت  منها. 
بزياoU �لرسو/ � �سألته 
عن  عز�فه  سبب  عن 
ال  بأنه  فأجاֲדا  �لز���، 
ميلك ماًال يكفيه ليتز��. 
فسألته �ملرo8 عما 
.� كا� 
�جد  8نه  لو  �لز���  يقبل 
فسأ/  شريفة.  غنية   o8مر�
%مد � عّمن تكو� تلك 
�ملرo8، فقالت 
�ا خد£ة. 
 � �لرسو/   Uعتذ� �هنا 
قائًال 
�ا 8على من �8 تقبل 
 o8ملر� فقالت  منه.  �لز��� 
بتذليل  تتكفل  سو�  
�ا 
�حينئذ  �لصعوبا�،  كل 
8بد� �لرسو/ � مو�فقته 
فأUسلت  �لز���.  على 

كلها  البلدة  تكرهه  رجل  هو  ها 
وتضطهده، ومع ذلك تدفعه الشجاعة 
زعيم  إ_  وحده  هكذا  يذهب  أن 
دْينه. بسداد  ويأمره  البلدة،  هذه 
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عمه،   �
 باألمر  خد£ة 
�مت عقد �لز��� بينهما. 

 Vبا ُفتح  �هكذ� 
 Uال�0ها�  �
 عجيب 
ليدخل منه Uجل فقJ كا� 
�لقد  طفولته،   W يتيًما 
�لكن  غنًيا،  �آل�   Uصا
 tذ]� �لذ<   Vألسلو�
مثًال   Uصا  Çلِغ� هذ�   Q��

�إلنسانية.  لكل  ُيحتذ� 
شعر�  �لز���،  فبعد 
�لسيدo خد£ة 8نه ليس مما 
يعز� سعا0ִדا �8 يظل هو 
فق�Jً بينما هي غنية. لذلك 
 oعرضت نقل ملكية �لثر�

ليه، �كذلك  متلكها   bل�
�ملا  �لعبيد.  من  مماليكها 
�8ا   � �لرسو/  تأّكد 
8علن  قر�Uها،   W  o0جا

ليه ملكية   J8نه حاملا تص
8حد من عبيد خد£ة فإنه 
سو� يطلق سر�حه ُحرًّ�، 
ما  هنا@  بل  فعل.  �لقد 
 Qهو 8كثر، لقد �ّ�¶ �جلز
�ألكC من �لثر�o �لb �لت 

ليه بني �لفقر�Q. �كا� من 
حّرUهم  �لذين  �لعبيد  بني 
كانت  �يد،  �ºه  ��حد 

 Qلذكا� مالمح  عليه  تبد� 
من  8كثر  ��ليقظة  �حلا0 
�آلخرين. لقد كا� ينتمي 

� 8سرo %ترمة، �خُتطف 
كعبد  �بيع  طفًال  منها 
مر��Uً حq بلغ مكة. �قد 
 ،tUلفْو Vهذ� �لشا @U08
 ،�Jًبعد �8 نا/ حريته 8خ
 �8 لـه  �ألفضل  من   �8
 W �حلرية   tֲדذ ُيضّحي 
�لعبو0ية  ينا/   �8 سبيل 
�عندما   .� %مد  عند 
 ،tعبيد  � �لرسو/  8عتق 
�سأله  �حلرية،  �يد  Uفض 
 �
ا �8 يستبقيه ليظل  ُمِلحًّ
 Vستجا� �لقد   .tUجو�
�يد،  لرغبة   � �لرسو/ 
 0�0�� �لوقت   Uمر� �مع 
 W  .� بالرسو/  تعلقه 
��لد  كا�  �لوقت  .لك 
8ثر  �قتفيا  قد  �عمه  �يد 
�ºعو�  �ملخطو�،  �البن 
تتبعا  �هنا@  مكة.   W 8نه
�لرسو/  بيت   qح  t8ثر
�، فأتو� 
ليه �طلبو� منه 
�عرضو�  �يًد�،  يعتق   �8
عليه �8 يدفعو� لـه �لفدية 
�لb يطلبها. فقا/ �لرسو/ 

�ميكنه  حر،  �يًد�   �
  �
 .Qشا q�8 يذهب معهم م
�قّدمه  �يًد�  ��ستدعى 
 Qلقا �بعد  �عمه،  ألبيه 
 Qألحضا� ��لعنا& ��لبكا�
 tCجتفيف �لدمو¶، 8خ Á
قد  �لكرمي   tسيد  �8  t8بو
�هبه حريته، ��8 عليه �8 
فقد  معه،   o0للعو يستعد 
بسبب   �Jًكث 8مه  تأملت 
من  �يد:   Vفأجا فر�قه. 
.� �لذ< ال �ب ��لديه يا 
8بتاt؟ 
� قل¡ مليQ �بك 
8نت �8مي، �لكن� 8حب 
 Uهذ� �لرجل حبًّا ال 8تصو
�حلياW o 8< مكا� بد�نه. 
سعيد   s
� لقيتك  لقد 
ال  �لك�   ،Qللقا� ֲדذ� 
�قد  %مد.  مفاUقة  8طيق 
بذ/ �لو�لد ��لعم جهدÌا 
 Vبالذها �يد  إلقنا¶ 
معهما، �لكن �يًد� Uفض. 
�لرسو/  قا/  .لك   Q��
�
Uجًال  كا�  �يًد�   �
  �
�للحظة،   tهذ قبل  ُحرًّ� 
�ليو�  .لك  منذ  �لكنه 
يرy كل  �بنه،   Cُيعت فإنه 
 tهذ �8ما�  �آلخر.  منهما 

�جلياشة  �لعاطفية  �لر�بطة 
 ،� ��لرسو/  �يد  بني 
�عـمه  �يد  ��لد   U0غا
�بقي  عائـدين،  �ملكا� 
�لذ<  �لرجل  مـع  �يد 

كا� سُيبعث نبيًّا �. 

 L�K هللا يستقبل� Lسو�
بشائر �لوحي

�لرسو/  �جتا�  عندما 
 ،tعمر من  �لثالثني   �
�جل  عز  �هللا  ُحب  8خذ 
يشتد  لـه  �لتعّبد  �ُحب 
�ملا  �لوقت.  مع  �يز0�0 
كانت نفسه تأنف �لفسا0 
�لشائع W مكة، �تنفر من 
�آلثا� �سوQ 8عما/ �لنا�، 
�ختاU بقعة تبعد ميلني �8 
ثالثة، Pلو فيها مع نفسه 
�كا�  ��لتأمل.  للفكر 
قمة  على  .لك W كهف 
 oلسيد� �كانت  جبل، 
خد£ة ُتعّد لـه ما يكفيه 
 ،oلعديد� لأليا�   0�� من 
 Uلغا�  �
 �يصعد   tفيأخذ
W جبل ِحر�Q، حيث كا� 

يعبد �هللا �ا�Uً �ليًال. 
�ألUبعني  بلغ  �عندما 



٣٣

اجمللد الثامن عشر، العد الثاني عشر -  ربيع األول والثاني ١٤٢٧ هـ - نيسان/ إبريل ٢٠٠٦ م

 �8U �لشريف،   tعمر من 
�لعتيد  �لكهف  .لك   W
 �8  tيأمر ظهو�Uً لشخص 
يقر8، فأجاV �لرسو/ � 
8نه ال يعر� كيف يقر8، 
 �8 �لشخص  هذ�  فأصر 
يقرÁ ،8 جعله يقر8 �آليا� 

�لتالية:
�لَِّذ<  Uَبَِّك  ِباْسِم  ﴿�ْقَر8ْ 
ِمْن  �ِإلْنَساَ�  َخَلَق   * َخَلَق 
َعَلٍق * �ْقَرUَ�َ 8ْبَُّك �َألْكَرُ� * 
َعلََّم   * ِباْلَقَلـِم  َعلََّم  �لَِّذ< 
َيْعَلْم﴾  َلْم  َما  �ِإلْنَسـاَ� 

(�لعلق:٢-٦)
 /�8 هي  �آليا�   tهذ
�لرسو/   �
 �8ُحي  ما 
 �Qًجز  �Uصا �قد   ،�
شأ�ا  �ملجيد،  �لقر��  من 
�ألخر�  �آليا�  شأ� 
فيما  
ليه  �8حيت   bل�
 sبعد. �كانت حتمل معا
لقد   .oعديد� عظيمة 
 �8  � بالرسو/  8هابت 
على  يكو�   �8� ينهض 
ُيعلن  أل�  �الستعد�0  8هبة 
على �لعا^ �سم �هللا �ألحد، 

�خلالق �أل�حد، �لذ< خلق 
�لرسو/ �كل كائن �خر، 
�لذ< فطر �إلنسا� �غر� 
تعا�،  �هللا  طبيعته %بة   W
كما جعل W فطرته 8يًضا 
حب 8بناQ جنسه. لقد 8ُمر 
Uسالة  يبلغ   �8 �لرسو/ 
�تلّقى  �ألحد،  �إلله  هذ� 
�عًد� بالعو� ��حلماية من 
 tهذ تبليغ  عند  تعا�  �هللا 
�آليا�  �تنبأ�  �لرسالة. 
فيه  يتعلم  عصر   Qمبجي
8نو�¶  �يع  كله  �لعا^ 
 oمبساعـد  �Uملعـا�
يّطلع  �سو�  �لقلم، 
علو�  على  �إلنسـا� 
من  8حـد  ֲדا  يسمع   ^

قبل. 
�آليا�   tهذ �ُتشّكل 
للقر��  شاملة  خالصة 
َتعلمه  ما  �كل  �ملجيد. 
�لوحي  من   � �لرسو/ 
كامن  فهو  �لالحق 
�آليا�.   tهذ  W كاجلنني
8سا�  �ضع  فيها  مت  لقد 
��لرقي  للتقد�  عظيم 

معر�ًفا  يكن   ^ �لر�حي 
حq .لك �ليو�. 
� شر¯ 
�معاs هذt �آليا� سو� 
يأÊ .كرها W مكانه من 
 Jنش �Þن   .Jلتفس� هذ� 

ليها هنا ألّ� تْنزيلها على 
حدًثا  شّكل   � �لرسو/ 
حياته،  على  طر8  عظيًما 
فحينما نزلت عليه �آليا� 
من  باخلو�  قلبه  �متأل 
8لقاها   bل� �ملسؤ�لية   tهذ
 >ّ8  �
 عاتقه.  على  �هللا 
مكانه   W �خر  شخص 
بالفخر،  سيشعر  كا� 
 Uإلحسا� بأنه صا� tميلؤ�
عظيًما. �لكن �لرسو/ � 
كا� 8مرt ¹تلًفا، 
. كا� 
يفعل 8شياQ عظيمة ��0 �8 
 tبعد هذ� .tيفتخر بإجنا�
�لتجربة �لعظمى �لb مر ֲדا 
W �لغاU، بلغ �لرسو/ � 
�هو شاحب  عائًد�  مْنزله 
�لوجه، يرجتف بقوo. �ملا 
�لسيدo خد£ة عّما  سألته 
8َلّم به، قّص عليها كل ما 
عن  �ا  8فصح   Á  ،yحد

 Cيعت كا�  ألنه  ¹ا�فه 
 /Qتسا� ضعيًفا،  نفسه 
كيف �مل هذt �ملسئولية 
�8نه  
ياها،  �هللا  �له   bل�
على  Pشى  كا�  لذلك 
 oلسيد� فأجابت  نفسه. 

خد£ة لتوها: 
"َكالَّ َ��ِهللا َما ُيْخِزيَك 
لََتِصُل  
ِنََّك  8ََبًد�.  �ُهللا 
 ، �ْلَكلَّ َ�َتْحِمُل  �لرَِّحَم، 
َ�َتْكِسُب �ْلَمْعُد�َ�، َ�َتْقِر< 
َعَلى  َ�ُتِعُني  ْيَف،  �لضَّ
 ،>Uلبخا�)  " �ْلَحقِّ َنَو�ِئِب 

كتاV بدQ �لوحي). 
�بن   �
 �صحبته 
نوفل،  بن  �Uَقة  عمها 
فلما ºع  نصر�نًيا.  �كا� 
"َهَذ�  قائًال:  صا¯   Cخل�
�ُهللا  َنزََّ/  �لَِّذ<  �لّنèاُموُ� 
 ،>Uلبخا�) ُموَسى"  َعَلى 
�لوحي).   Qبد  Vكتـا
�Uَقة   �8 �لو�ضح  �من 
 tبكلمته هذ Jكا� يشـ

� نبوoQ سـفر �لتثـنية 

.(١٨:١٨)
(ُيتبع)


