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امتألت صفحات التاريخ بشهادات املفكرين والعلماء من غري املسلمني الذين
فتنوا بشخصية النيب صلى اهلل عليه وسلم ففاضت كلماهتم عنه مبدح ما أُثر عنه
من مبادئ وإجنازات .من هؤالء ألفونس دو المارتني يف كاتبه "تاريخ تركيا"،

بانز ،7581 ،اجلزء  ،77الصفحات  ،711 – 761حيث قال11 .......... :
املشرع وبشري األفكار ومعيد املعتقدات العقالنية
إنه الفيلسوف واخلطيب والنيب و ّ
إىل حظوهتا  ...مؤسس اإلمرباطوريات الدنيوية العشرين واململكة الروحية الوحيدة
هو حممد .وبإعمال كل املعايري اليت تقاس هبا عظمة اإلنسان ،حق لنا أن نتساءل
قائلني :هل عرفت اإلنسانية من هو أعظم منه؟" سري جورج برنارد شو ،من
كتابه "عبقرية اإلسالم" ،اجلزء  ،7الرقم 11 ........................ .7396 ،5
"أعلم أنه إن قُدر لرجل مثله حكم العامل املعاصر فإنه سينجح يف حل مشكالته
على حنو جيلب للعام ما يتحرق إليه من سالم ورمحة :لقد تنبأت لدين حممد
بالقبول يف أوروبا الغد ألنه القى القبول بالفعل يف أوروبا اليوم" .مايكل هارت،
من كتابه "أعظم مائة مؤثرين يف التاريخ ،نيويورك11 .................. .7315 ،

قال القائد اهلندي العظيم املهامتا غاندي11 ................................... :
قال الكاتب اإلجنليزي توماس كاراليل11 ...................................... :
يف كتابه "أبطال العبادة وبطل العبادة والبطولة يف التاريخ"12 ......... :7510 ،
كتب كل من إدوارد جيبون وساميون أوكالي يف "تاريخ إمرباطورية العرب" ،لندن،

 ،7510صفحة 12 ...................................................... :81
قال جيبون يف كتابه "بزوغ اإلمرباطورية الرومانية وأفوهلا"19 ........... :7579 ،
كتبت آين بيزانت يف كتاهبا "حياة حممد وتعاليمه" ،مادراس  ،7397صفحة 19:1
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كتب مونتجمري وات يف كتابه "حممد يف مكة" ،أكسفورد  ،7389صفحة

11 ....................................................................... :87
كتب بوزورث مسيث يف كتابه "حممد واحملمدية" ،لندن  ،7511صفحة 11 :37
كتب جيمس إيه مايكني يف كتابه "اإلسالم :الدين املفهوم خطئا ،ملخص
القارئ (الطبعة األمريكية) مايو  ،7388الصفحات 10 ........... :10 – 65

قال الشاعر األملاين وولفجانج جوته11 ........................................ :
ومن كتابات لني بول يف كتاب "خطب النيب حممد وكالمه على الطعام"11 .... :
من كتابات دبليو سي تايلور يف كتاب "تاريخ احملمدية وطوائفها"11 ........... :
من كتاب "تاريخ الشعوب اإلسالمية" للدكتور جوستاف فيل11 .............. :
من كتاب "حياة حممد" للمؤلف واشنطن إرفينج ،نيويورك11 ......... :7370 ،
من كتاب "اإلسالم وقيمه األخالقية والروحية" للمؤلف آرثر جلني11 .......... :
من مقال "من أعظم قادة التاريخ؟" للكاتبة جولز ماسريمان ،جملة تامي 78 ،يوليو
11 .................................................................... :7311
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد
صلى اهلل عليه وسلم
***

"إذا كان مسو الغاية وضعف الوسائل والنتائج املبهرة هي املعايري الثالثة للعبقرية
البشرية ،فمن جيرؤ على مقارنة أي عظيم يف التاريخ مبحمد؟
إنه الفيلسوف واخلطيب والنيب واملشرّع وبشري األفكار ومعيد املعتقدات العقالنية إىل
حظوهتا  ...مؤسس اإلمرباطوريات الدنيوية العشرين واململكة الروحية الوحيدة اليت
هي حممد .وبإعمال ك ل املعايري اليت تقاس هبا عظمة اإلنسان ،حق لنا أن نتساءل
قائلني :هل عرفت اإلنسانية من هو أعظم منه؟"
من كتاب ألفونس دو المارتني "تاريخ تركيا" ،باريس.7581 ،
وقف رجل ذات يوم خيطب بصوت جهري مفعم بالثبات "امسعوا قويل ،فإين ال أدري
لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا هبذا املوقف أبدا"  ...خماطبا مجهرة من الناس يربو
عددهم عن أربعة وعشرين ومائة ألف وقفوا كأن على رؤوسهم الطري علما منهم بأن
ما سيلقى على مسامعهم سيكون على أمهية ال تَ ِ
عد ُهلا أمهية .كان الرجال عن بكرة
ُ
أبيهم يرتدون إز ًارا ورداءً بيضاوين ،أما النساء فكن يف ثياهبن املعتادة .تابع الرجل
كلماته من وضعه جالسا منتصب القامة على ظهر ناقته فقال" :إن دماءكم
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وأموالكم عليكم حرام إىل أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم يف بلدكم
هذا".
تواكبت اخلطبة مع استقرار الشمس يف كبد السماء ،فأشعتها المعة وحرها قائظ ،بيد
أن حالة اجلو ك انت أبعد ما تكون عن عقول احلضور األتقياء من رجال ونساء ،فقد
استقرت األعني على القائد ،واستحوذت كلماته على اآلذان واأللباب.
مث أضاف الرجل نفسه" :وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم  ...اللهم هل
بلغت؟" طرح اخلطيب هذا السؤال فأجاب اجلمع على قلب رجل واحد "اللهم
نعم" ،فقال الرجل رافعا سبابته إىل السماء" :اللهم فاشهد" ،مث وجهها إىل اجلمع
احملتشد.
وما إن فرغ الرجل من خطبته ،نزل عليه الوحي باآلية الكرمية:

"اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا"[ ،سورة
املائدة ،اآلية .]9
عاما محلها رجل واحد على
أخريا آذنت الرسالة بانتهاء بعد ما يربو على عشرين ً
ً
عاتقه من املبدأ إىل املنتهى متمثال يف أمة ناضجة تعج بآالف املؤمنني .وما هي إال
عقود قالئل حىت طارت الرسالة لتنثر سناها على ثالث قارات ،وما هو إال قرن حىت
غدت اإلمرباطورية اإلسالمية أكرب إمرباطورية عرفها التاريخ ،إذ امتدت من بالد اهلند
شرقا حىت مضيق جبل طارق غربا ،وما كاد ميضي قرن آخر حىت طرقت اإلمرباطورية
أبواب الصني ،ذلك بأن قوة التغيري اليت انضوت عليها الرسالة آذنت بقيام حضارة
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أسهمت يف كل جوانب الرقي البشري علما وخلقا ،وما إسهاماهتا يف اجلرب واهلندسة
والفلك والطب عنا ببعيد.
بل إن ربع سكان األرض تقريبا يف عامل اليوم قد لبّوا دعوة ذلك الرجل ،فنور الرسالة
قد المس شغاف القلوب على اختالف األلوان واألجناس متغلبا على فوارق الغىن
والفقر والقوة والضعف ،كيف ال وهو النور الذي أضاءه ذلك الرجل منذ قرابة
أربعمائة سنة وألف.
أّن لرجل مبفرده متواضع اإلمكانات حمدود األسباب قليل األتباع أن ُُيدث ثورة يف
ّ
ذلك الوقت احملدود أفضت إىل تغيري معامل البشرية وتارخيها إىل األبد؟
من هو ذلك الرجل؟ إنه حممد بن عبد اهلل (عليه الصالة والسالم) ،خامت رسل اهلل،
وأعظم رجاالت التاريخ ،وفيما يلي بيان سريته.
ميالد النيب

ولد النيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم) يوم التاسع من شهر ربيع األول من عام 817
بعد امليالد ،أي بعد نيب اهلل عيسى ابن مرمي (عليه السالم) بنحو  600عام.
أما نسب النيب صلى اهلل عليه وسلم فهو حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن
هاشم ،فهو من بطن ُيمل اسم "بنو هاشم" ينتمي لقبيلة قريش .ميتد نسبه صلى
اهلل عليه وسلم إىل نيب اهلل إمساعيل وإبراهيم النيب (عليهما السالم)،
وقد ولد صلوات اهلل وسالمه عليه مبكة املقدسة يف صحراء شبه اجلزيرة العربية
القاحلة .كانت مكة حينها تنعم باألمهية والرخاء ،وكان من أسباب ذلك انتصاب
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الكعبة يف قلب املدينة  ...أول بيت وضع للناس لعبادة اهلل احلق .بنا نيب اهلل إبراهيم
وابنه النيب إمساعيل الكعبة األوىل قرب نبع زمزم املبارك ،مث رغب الناس مبرور الوقت
عن تعاليم النبيني إبراهيم وإمساعيل ،بل ووضعوا متاثيل منحوتة وأصناما خشبية يف
جوف الكعبة ،وحبلول مولده صلى اهلل عليه وسلم كانت الكعبة تنوء بأصنام بلغ
صنما.
عددها ً 960
وحيد يف غياهب اليتم

ُولد النيب (صلى اهلل عليه وسلم) يتيما لوفاة والده عبد اهلل قبيل شهرين من مولده،
فأرسلته أمه آمنة بنت وهب إثر مولده إىل جده عبد املطلب الذي كان حينها يف
جوف الكعبة .كان عبد املطلب سيد قريش وعظيمها ،وملا بُ ّشر اجلد ببشائر املولد
السعيد أسبغ على املولود اسم "حممد" ،أي "احملمود".
جرت العادة يف األوساط املكية بأن تبعث األمهات بأطفاهلن إىل الصحراء يف رعاية
قبائل صحراوية حيث يتسىن هلم النمو يف حمي تقليدي صحي  .الفراغ ح ّده
،والسماء سقفه .وعلى ذلك أخذت حليمة السعدية النيب طفال وعادت به إىل قومها
لرعايته ،وملا كان تارخيها حافال برعاية الكثري من األطفال يف السابق ،الحظت
أمورا غري معتادة يف مرعيّها اجلديد ،ذلك بأن أسرهتا حظيت بكل صور الربكة
حليمة ً
وأنواع اخلريات من اهلل سبحانه أثناء رعايتها حممد.
حان موعد عودة املصطفى عليه الصالة والسالم إىل أمه بعد مخس سنوات من حياة
الصحراء ،لكن أمه انتقلت إىل جوار رهبا ببلوغه سن السادسة ،وهو ما حز يف نفس
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الطفل الصغري فرتكه حمزونا كسري الفؤاد لوفاه أمه .مث انتقلت رعاية النيب إىل جده عبد
املطلب ،فشمله بأمسى صور احلنان والعطف والرعاية.
وبعد عامني ،أي عندما بلغ النيب عامه الثامن ،تويف جده عبد املطلب ،فآلت كفالته
إىل عمه أبو طالب.
الصادق األمني

فعرف
اشتد ساعد النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وفاق كل أقرانه ذكاءً وتواضعا وصدقاُ ،
بالتواضع واألمانة ورجحان العقل وحسن النهوض باملسؤولية ،وعرفه القوم يف مستهل
شبابه بالتأمل والتفكري ،وأذكى ذلك أن ِ
عمل راعيا للغنم ،ومل ختل الطفولة من اللعب
مع األقران.
قاده الفكر إىل اإلميان بوحدانية اإلله حىت قبل نزول وحي السماء ،إله إبراهيم عليه
السالم  ،فكان ذلك وقاء له من اهلبوط إىل مهاوي املمارسات اليت سادت بني الناس
إبان تلك الفرتة من عبادة األصنام .آمن صلى اهلل عليه وسلم بأن اهلل واحد أحد،
وأنه وحده احلقيق بالعبادة والتقديس .ومل تلمس يد النيب األكرم قمارا ومل يعاقر جوفه
مخرا ق  ،ونأى بنفسه عن مراتع الغيبة والنميمة ،وانربى لكل خري يعطف به على
ً
الفقراء ويرعى به املعوزين .ومل ينطق لسانه العف ببنت شفة كذبا ،ومل خيلف وعدا أو
زورا ،فاستحق بذلك احرتام اجلميع حىت لقبوه باألمني ألمانته والصادق
يشهد ً
لعفاف لسانه وصدقه.
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حلف الفضول

اهتم النيب صلى اهلل عليه وسلم قبل الرسالة ألمر أهله ،ووقف يف وجه الظلم
والطغيان ،وقد أفضى ذلك إىل اجتماع النيب وغريه من عقالء القوم يف بيت عبد اهلل
عهدا على أنفسهم باالحتاد حلماية حقوق الضعفاء واملعوزين.
بن جدعان ،قاطعني ً
أطلقت العرب على ذلك احللف اسم "حلف الفضول"،
وبعد عقدين من رسالته صلى اهلل وسلم قال يف شأنه" :لقد شهدت يف دار عبد اهلل
بن جدعان حلفاً ما أحب أن يل به محر النعم ،ولو دعيت إىل مثله يف اإلسالم
ألجبت".
خاجلت مشاعر الفخر نبينا الكرمي لقدرته على املشاركة يف حلف بُين على إحقاق
احلق وإسباغ العدل ،ذلك بأنه أراد الصدوع بقوله حق مفادها أنه ال تسامح مع
الظلم والطغيان سواء أكان املرء مسلما أم غري مسلم ،أبيض أم أسود ،غنيا أم فقريا.
زواج النيب من خدجية

بيعا ،تزوج من خدجية بنت
ملا بلغ النيب صلى اهلل عليه وسلم اخلامسة والعشرين ر ً
خويلد ،وهي شريفة قرشية ذات حظوة وجتارة رائجة وثروة عريضة وعقل راجح.
أبدت السيدة خدجية رغبة يف الزواج من النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا علمت عنه من
سلوك محيد وصدق شديد وقدرات فريدة،
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فما انقضت أيام قالئل حىت مت الزواج املبارك ،واستمر عروةً وثقى مكللة بالنجاح.
كانت خدجية رضي اهلل عنها أول امرأة تزوجها النيب األكرم ،وأجنبت له كل أبنائه
وبناته إال إبراهيم،
إذ ولدت له من البنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ،ومن البنني اثنني مها القاسم
وعبد اهلل الذي لُقب أيضا بالطيب والطاهر.
إعادة بناء الكعبة

عندما بلغ النيب صلى اهلل عليه وسلم سن اخلامسة والثالثني ،قررت قريش إعادة بناء
الكعبة بعد أن هز فيضان مفاجئ أسسها وصدع جدراهنا .وملا بلغ البناء مرحلة وضع
احلجر األسود يف مكانه ،تنازعت العشائر شرف محل احلجر األسعد ووضعه يف
مكانه.
كاد التنازع يفضي إىل شقاق وحرب ،فطرح أحد احلكماء حال مفاده" :حنكم أول
مار بالبوابة"  ...تعلقت عيوهنم بالبوابة وطارت قلوهبم فرحا إذ رأوا حممد صلى اهلل
ّ
عليه وسلم مير منها ،فصاحوا "إنه األمني ،رضينا حبكمه" .أملّ النيب الكرمي باملوقف،
وطلب قطعة من قماش وأخذ احلجر األسود فوضعه يف منتصفها .مث طلب إىل زعيم
كل عشرية أن يأخذ بطرف من أطراف الثوب ورفعه معا ،ففعلوا حىت رفع احلجر
ملستواه فأخذه النيب صلى اهلل عليه وسلم ووضعه يف مكانه بيديه الشريفتني .وبذلك
جنّب ذكاء النيب القوم حربا دموية ،بل وخرج اجلميع من األمر راضني مرحبني.
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غار حراء

قضى النيب صلى اهلل عليه وسلم معظم أوقاته يف التأمل والتعبد ،فكان دائم الرتدد
على غار حراء قرب قمة جبل النور الذي يبعد قرابة ميلني من مكة .7دأب صلى اهلل
عليه وسلم على املكوث يف الغار للتأمل والصالة حلني فراغ مئونته من الطعام
والشراب ،فكان يطيل البقاء يف الغار طلبا للتأمل يف غياهب الكون وأسراره  ...فما
الغرض من خلق اإلنسان؟ ومن أين أتى ،وما مآله بعد املوت؟ وماذا يطلب اهلل تعاىل
منا؟
ويف احلادي والعشرين من رمضان ،املوافق لعام  670من امليالد ،وقد كان النيب حينها
يف سن األربعني ،أوحيت أوىل آيات القرآن الكرمي إىل النيب األعظم ،فبينا كان جالسا
مبفرده يف الغار طلع عليه امللك جربيل من جوف الليل البهيم قائال:
"اقرأ!"
فأجابه حممد من خوف" :ما أنا بقارئ"،
فأعاد امللك عليه األمر بالقراءة أن "اقرأ!"،
فعاوده حممد صلى اهلل عليه وسلم باجلواب نفسه "ما أنا بقارئ"،
فجاء األمر ثالثا "اقرأ"،
وعاد اجلواب نفسه" :ما أنا بقارئ".
( ) 1يقع اليوم إلى جهة الشمال الشرقي من مكة .
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عندئذ ضم امللك النيب عليه الصالة والسالم ثالثا وقال :

"اقرأ باسم ربك الذي خلق -
خلق اإلنسان من علق  -اقرأ وربك األكرم  -الذي علم بالقلم –
علم اإلنسان مامل يعلم"
(سورة العلق ،اآليات  7إىل .)8

"زملوني زملوني"
أصابت حادثة الغار النيب باالرتباك واالهتزاز ،فصار مضطربا من اخلوف وقد أذهله
ما رأى وما مسع ،فانطلق إىل منزله من فوره حىت إذا بلغه طلب إىل خدجية أن تزمله
قص عليها ما كان.
– أي تدثره – باألغطية ،وملا هدأت نفسه ّ
كانت خدجية أعلم الناس مبكانة النيب وكماله ،كيف ال وهي زوجه األمني ،كما
علمت أمانته ورجحان عقله علم اليقني ،فما كان منها إال أن هدأت من روعه
أبدا! إنك لتصل الرحم ،وتصدق
وطمأنته من فورها قائلة" :كال! فواهلل ال خيزيك اهلل ً
احلديث ،وحتمل الكل ،وتقري الضيف ،وتعني على نوائب احلق".
اقرتحت خدجية بعد ذلك استشارة ابن عمها احلكيم ورقة بن نوفل الذي كان على
دين النصرانية يومئذ .قُصت األحداث على مسامع ورقة فقال" :لقد جاءك الناموس
األكرب الذي جاء موسى ،يا ليتين أكون فيها جذعا حني خيرجك قومك"،

حممد بين الرمحة
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فقال النيب األكرم" :أوخمرجي هم؟" مستصعبا صلى اهلل عليه وسلم أن تؤول احلال إىل
عداء مع قومه ،فأجابه ورقة بأن األقوام على الدوام عارضت من جاء برسالة من اهلل.
عمر ورقة بعد هذه احلادثة عمرا قصريا ،مث وافته املنية.
ّ
املسلمون األوائل

كانت خدجية رضي اهلل عنها أول من آمن بالنيب صلوات اهلل وسالمه عليه ورسالته
السماوية ،تالها يف ذلك علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه بأيام معدودات .كان
علي حينها ابن عشر سنني مقيما يف بيت النيب الكرمي .مث آمن بالرسالة زيد بن
حارثة خادم النيب صلى اهلل عليه وسلم.
آمن من الرجال أبو بكر بن أيب قحافة رضي اهلل عنه ،خليل النيب صلى اهلل عليه
وسلم املعروف برجاحة عقله واستقامة خلقه.
كان هؤالء النفر السباقون أقرب الناس إىل النيب الكرمي ،وملسوا فيه صدقه وإخالصه
واستقامته ،لذا كان من طبيعة األمور أن يكونوا أسبق الناس إىل اعتناق اإلسالم.
سرا جتنبا ألي محاقات من
أُمر النيب خالل السنوات الثالث األوىل من الدعوة بالتبليغ ً
قريش.
النذير املبني

أبقى النيب صلى عليه وسلم على دعوته سرية لثالثة أعوام جاءه بعدها أمر اهلل
سبحانه باجلهر بالدعوة.
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جرت عادة العرب بأين يعتلي الناس تال أو جبال لدى اإلعالن عن خرب عظيم ،لذا
صعد النيب صلى اهلل عليه وسلم تال غري شاهق امسه الصفا قرب الكعبة ،ودعا الناس
إليه فاجتمعوا حوله سريعا ،فوجه إليهم الكالم قائال" :أرأيتكم لو أخربتكم أن خيال
خترج بسفح هذا اجلبل أكنتم مصدقي؟" قالوا" :نعم ،ما جربنا عليك كذبا ق ".
فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ما معناه :إن اهلل قد أمرين أن أنذركم يا قومي أال
تعبدوا إال إياه وحده ،وإال استنزلتم غضبه سبحانه ،وال أملك لكم من اهلل شيئا وإن
كنتم قومي.
بيد أن جهره بالدعوة قوب ل بالصد والرفض ،بل إن بعض اجلمع ترك املوقف غري مبال
بالتفكري يف كلمات رسول اهلل.
حماربة الدعوة
استند سادة قريش إىل سبب رئيس يف حرب دعوة النيب صلى اهلل عليه وسلم ومنعه
من نشر رسالته ،وذلكم السبب مفاده أن مكة كانت مركز احلج لوجود الكعبة
املشرفة فيها مبا حوته من أصنام تعبدها القبائل والبطون املتامخة ملكة .ومن هنا خاف
سادة قريش من سيادة مفهوم عبادة اهلل الواحد ملا سيجره ذلك من إمساك القبائل
عن احلج إىل أصنامها ،وهو ما سيفضي حتما إىل اهتزاز املكانة االقتصادية للمدينة
واحتكار أولئك السادة له.

حممد بين الرمحة
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وبعد سنني طوال من اشتهار حممد صلى اهلل عليه وسلم بينهم بالصادق األمني،
شرعت قريش يف سب النيب والسخرية منه ،بل ونعته باجلنون .لكن مع كل هذا الصد
واهلجوم مل ينبس النيب األكرم ببنت شفة تسيء إىل قريش ولو على سبيل الرد.
عاّن املصطفى من كل صور التنكيل و اإلهانةُ ،فزرعت يف طريقه األشواك ،وألقيت
عليه القاذورات ،ورشقه القوم باحلجارة .ومن ذلك أن النيب األكرم قصد الكعبة يوما
للصالة يف رحاهبا ،فإذا ببعض رجال قريش يهرعون ملهامجته جمتمعني ،ونزع أحدهم
عباءته الشريفة حماوال خنقه .هرع أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه لغوث النيب صلى
اهلل عليه وسلم وصاح فيهم" :أتقتلون رجال أن يقول ريب اهلل؟"
وملا عجزت قريش عن إدراك غايتها بالتعذيب ،فإهنا جربت طرائق أخر ملنع النيب
صلى اهلل عليه وسلم من أداء رسالته .ومن ذلك أن عتبة بن ربيعة جاء النيب يوما
بعرض ظنه عصيا على الرفض ،فقال" :إن كنت تريد املال مجعنا لك من أموالنا حىت
تصري أكثرنا ثراء ،وإن كنت تريد الشرف سودناك علينا فال نقطع أمرا دونك ،وإن
كنت تريد امللك ملكناك علينا".
فلما فرغ عتبة من حديثه أجابه النيب صلى اهلل عليه وسلم إجابة الواثق العازم ،فتال
بضع آيات من سورة فصلت ،ورد صاحب العرض خائبا.
هبت عتبة فما حري جوابا ،وعاد إىل صحبه واصفا ما مسعه من القرآن الكرمي
ومأخذه اجلميل فقال" :واهلل لقد مسعت كالما ما مسعت مثله من قبل ،وواهلل ما هو
بالشعر وال السحر .يا معشر قريش! أطيعوين ،واجعلوها يب ،وخلوا بني هذا الرجل
وبني ما هو فيه ،فاعتزلوه".
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اغتمت قريش ملا مسعت من كالم عتبة فلم تتأثر ،بل رفضوا األخذ بنصيحته يف
صلف وجترب.
االضطهاد
تعرض املسلمون لالضطهاد ،وعوملوا بازدراء واحتقار ،لكن هذه املعاملة مل جتد نفعا
فلجأت قريش إىل التعذيب واملعاقبة .شرعت كل قبيلة يف التنكيل مبن أسلم من
أبنائها ،فسجنوهم وعذبوهم ضربا وجتويعا وتعطيشا.
فهذا بالل عبد حبشي أسود دخل يف اإلسالم ،فما كان من سيده إال أن طرحه على
رمال الظهرية احلارقة ُمثقال حبجر عظيم على صدره ،مأمورا من معذبيه بالتخلي عن
دينه ،لكن جوابه الوحيد كان "أحد أحد".
أما قبيلة بنو خمزوم فنكلت بعمار بن ياسر وأمه وأبيه يف ظهر الصحراء القائظ
لدخوهلم اإلسالم ،فعذبوهم وتركوهم فرائس لشمس مكة احلرور .كان النيب صلى اهلل
عليه وسلم مير بآل ياسر مطالبا بالصرب ،وانتهى فيض التنكيل والتعذيب بقتل أم
عمار مسيه ،ال لشيء سوى رفضها ترك اإلسالم.
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اهلجرة إىل احلبشة
وجه النيب الكرمي املسلمني
افتنّت قريش يف تضييق احلياة على املسلمني يف مكة حىت ّ

إىل اهلجرة إىل احلبشة (إثيوبيا حاليا) ،فقال" :إن يف احلبشة ملكا ال يظلم عنده
أحد ،فهال حلقتم ببالده".

مهاجرا ،لكن
هاجر  78رجال وامرأة بادئ األمر إىل احلبشة ،مث زاد العدد إىل 59
ً
املالذ اآلمن الذي وجده املسلمون يف احلبشة زاد من حنق املكيني وسخطهم ،فأوفدوا
اثنني من أرفع سفرائهم إىل ملك احلبشة ،فدخلوا عليه باهلدايا والعطايا طالبني رد
املسلمني معهم ،لكن النجاشي ملك احلبشة أرسل يف طلب املسلمني سائال منهم
تبيان موقفهم.
وملا اجتمع القوم تكلم جعفر بن أيب طالب بكالمه املشهود املسطر يف صفحات
قوما أهل جاهلية نعبد األصنام ،ونأكل امليتة ،ونأيت
التاريخ فقال" :أيها امللك إنا كنا ً
الفواحش ،ويأكل القوي منا الضعيف ،وكنا على ذلك حىت بعث اهلل إلينا رسوالً منا
نعرف نسبه وصدقه وأمانته ،فدعانا إىل اهلل نعبده ونوحده ،ونقيم الصالة ،وأمرنا
بصدق احلديث ،وأداء األمانة ،وحسن اجلوار واإلمساك عن الفحشاء وسفك الدماء،
وهنانا عن الكذب وأكل مال اليتيم بغري حق وقذف احملصنات".

فصدقناه ،وآمنا به ،واتبعناه ،فبغى علينا قومنا ،وعذبونا ،وفتنونا عن ديننا ،لريدونا إىل
عبادة األصنام ،فلما قهرونا خرجنا إليك ،واخرتناك على من سواك ،ورجونا أال نظلم
عندك".
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أنصت النجاشي بسمع مرهف وأحاسيس يقظة ،وصلب من جعفر تالوة شيء من
القرآن الكرمي ،فتال جعفر مطلع سورة مرمي (العذراء أم املسيح عليه السالم).
ملست آي القرآن شغاف قلب امللك املرهف فبكى حىت اخضلت حليته ،فقال" :إن
هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة".
التفت النجاشي على إثر ذلك إىل رسويل قريش فردمها حالفا أال يُسلم إليهما معشر
املسلمني املهاجرين ،ومسح للمسلمني بالعيش يف بلده بسالم ،وعاملهم معاملة كرمية،
مث اعتنق النجاشي اإلسالم بعد ذلك.
عمر ومحزة يعتنقان اإلسالم
أسلم محزة عم النيب وعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما يف العام السادس للبعثة،
فكان لذلك وقع الصاعقة على قريش كوهنما معروفني بالقوة والبأس الشديد.
ومن املأثور أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد سأل اهلل سبحانه هداية عمر لإلسالم،
وما إن اعتنق عمر اإلسالم حىت عز املسلمون وظهروا ،فقبل ذلك ما كانت صالهتم
إال سرا خوفا من املشركني ،لكن إسالم عمر أتاح هلم الصالة جهارا أمام الكعبة.
ويف ذلك دأب عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه – أحد أشهر صحابة النيب األكرم
– على أن يقول" :ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حىت أسلم عمر" ،وهلذا مسى
النيب عمر بالفاروق.
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املقاطعة
زادت أعداد الداخلني يف دين اهلل يوما بعد يوم ،فاضطربت قريش لذلك أميا
اضطراب ،وقرروا نفي النيب صلى اهلل عليه وسلم وأتباعه ،وإجبارهم على العيش يف
حي ضيق مغلق من املدينة ،بل واتفقوا على قطع املؤن عن املسلمني ،فعاّن املسلمون
من فرتات طوال طول الدهر من اجلوع القاتل والعطش املميت.
كتبت قريش وثيقة ملقاطعة عشرييت النيب الكرمي :بنو هاشم وبنو املطلب ،وأعلنوا يف
الوثيقة االمتناع الزواج منهم أو البيع هلم ،وعلقت قريش خمطوط الوثيقة يف جوف
الكعبة إكبارا لشأهنا.
طبقت قريش املقاطعة بصرامة شديدة حىت أجرب املسلمون على أكل ورق الشجر،
وكانت صيحات اجلائعني الصغار هتز أركان الوادي بال جميب ،واكتنفت حال البؤس
هذه املسلمني ثالث سنوات متصلة حىت آذنت املقاطعة بانتهاء إثر إتيان األرضة
مبعجزة على الوثيقة املعلقة.
حىت يف خضم الصعاب واحملن ،بقي النيب صلى اهلل عليه وسلم راب اجلأش ماضيا يف
دعوة الناس إىل اهلل عز وجل ليل هنار.
الصرب اجلميل

ما إن انتهت املقاطعة حىت آذن عام احلزن بالبداية ،أوال هو العام العاشر للبعثة الذي
مات فيه أبو طالب عم النيب ونصريه ،وزوجة النيب السيدة خدجية .ولطاملا كان االثنان
خري نصري للنيب ملا أبدياه من نصرة وإخالص وتفان ،فقد ظل أبو طالب على دينه،
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لكنه كان نعم النصري للنيب على مر السنني حاميا له من هجمات قريش النكراء .أما
السيدة خدجية فكانت نبع املساندة الشخصي مبا قدمته من مواساة وتشجيع وشد
ألزر النيب صلى اهلل عليه وسلم يف كل الصعاب.
لكن األقدار قضت بوفاهتما فحزن النيب لذلك حزنا شديدا ،لكن ذلك مل يفت يف
عضده ،بل ثابر النيب على دربه صابرا حمتسبا داعيا الناس إىل اإلسالم غري آبه
بالصعاب اليت يواجهها يف سبيل اهلل.
املسري إىل الطائف

زادت معاناة النيب األكرم بعد وفاة أيب طالب ،فقد عز اآلن احلامي والنصري ،وبات
النيب بال درع يقيه اهلجوم وسوء املعاملة.
حدا يفوق طاقة البشر ،قرر النيب صلى اهلل عليه وسلم
وملا بلغت إساءات قريش ً

املسري إىل الطائف لدعوة أهلها إىل اإلسالم ،وهي مدينة تبعد حنو  18ميال من
مكة ،فلما عزم النيب على املسري قابل أول ما قابل زعماء الطائف ،لكنه – وإن ّأمل
خريا – وجد منهم اجلفاء والرفض للرسالة ،بل إهنم أغروا به سفهاءهم لسبوه ويقذفوه
ً
باحلجارة ،واحتمل النيب األعظم ذلك قرابة ثالثة أميال حىت سالت الدماء من جسده
الشريف.
لكن مكنون النيب من الرمحة أعظم وأحوى ،فبعد كل تلك الصعاب اجلسام أتته
املالئكة تطلب اإلذن لتطبق على أهل املدينة مبا حوهلا من جبال ،فكانت للرمحة
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الغلبة يف رد النيب آمال أن خيرج اهلل من أصالهبم من يشهد أال إله إال اهلل وأن حممدا
رسول اهلل.
معجزة اإلسراء

يف ليلة ال تدانيها ليلة ،أُسري بالنيب صلى اهلل عليه وسلم برفقة جربيل عليه السالم
من املسجد احلرام يف مكة إىل املسجد األقصى يف القدس ،ومن هناك كان معراجه
إىل السماوات العلى .ختللت الرحلة الكثري من العالمات واملشاهد العظام ،والتقى
النيب بإخوانه من األنبياء فكان منهم آدم وإبراهيم وموسى وُيىي وعيسى املسيح عليه
وعليهم الصالة والسالم.
فرض اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه الرحلة فريضة الصالة ،فكانت مخسني صالة
مفروضة على املسلمني يف اليوم الواحد بادئ األمر ،لكن النيب صلى اهلل عليه وسلم
ظل يسأل ربه التخفيف يف العدد حىت صارت مخس صلوات يف اليوم والليلة ،ومن
رمحته سبحانه أن جعل ثواب الصلوات اخلمس  -ملن أداها حق أدائها – ثواب
الصلوات اخلمسني اليت فُرضت بادئ األمر.
ويف صبيحة اليوم التايل أخرب النيب قريشا مبا حدث ،لكنهم كذبوا وعاندوا كما هو
دأهبم ،بل ورأوا يف قصصه فرصة لالستهزاء به والسخرية منه .لكن النيب برمحته حريص
عليهم ،ورغبة منه يف إقناعهم قدم هلم وصفا دقيقا لبيت املقدس واملدينة ،علما بأنه
مل يسبق لقدميه أن وطأت أرضها من قبل ،بل وزادهم معلومات عن قافلة رآها يف
طريق عودته إىل مكة .بيد أن قريشا بعنادها وصلفها مل يكن ليكفيها ذلك الوصف
حىت تُعلي احلق.
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البيعة

يف العام احلادي عشر من البعثة املشرفة ،وبينا كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يف
العقبة إذ أتاه قوم من رجال املدينة (اليت تعرف حينئذ بيثرب) فدعاهم إىل اإلسالم.
كان هؤالء الرجال جريانا لليهود فسمعوا منهم ذكر نيب أظلهم زمانه ،وبعد شيء من
التباحث قبلوا بتعاليم اإلسالم فصاروا مسلمني.
ويف العام التا يل وفد اثنا عشر رجال من املدينة للقاء النيب وعاهدوه على اإلميان باهلل
الواحد وعدم اإلشراك به ،كما عاهدوه على أال يسرقوا أو يقتلوا أبناءهم ،فعرف
ذلك العهد منذئذ ببيعة العقبة.
أرسل النيب صلى اهلل عليه وسلم معهم مصعب بن عمري ،وقد كان مصعب شابا
وسيما لصوته حالوة وطالوة يف قراءة القرآن الكرمي ،فصحبهم إىل املدينة مبشرا
باإلسالم دينا وإماما هلم يف الصالة.
عاد مصعب رضي اهلل عنه إىل مكة بسبعة وثالثني رجال وامرأتني من املدينة،
فاجتمعوا بالنيب وأقسموا على طاعته وتعهدوا حبمايته ومحاية املسلمني ،فعرف هذا
املشهد ببيعة العقبة الثانية.
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هجرة النيب

بعد بيعة العقبة الثانية ،أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم املسلمني يف مكة باهلجرة إىل
املدينة ،إذ مل يعد له طاقة بعذاهبم ومعاناهتم على أيدي عتاة قريش.
مل تكن اهلجرة من مكة إىل املدينة ضربا من الرتفيه ،فقد وضعت قريش الكثري من
العقبات ملنع املسلمني من ترك مكة ،فقد أجرب بعضهم على ترك زوجاهتم وأبنائهم
واهلجرة بدوهنم ،فيما أجرب آخرون على ترك كل ثرواهتم وممتلكاهتم والسفر أصفار
اليدين.
ويف السابع والعشرين من صفر من العام الرابع عشر للبعثة (املوافق لشهر سبتمرب لعام
 ،)677أذن اهلل سبحانه وتعاىل لنبيه باهلجرة إىل املدينة .شاءت األقدار أن يكون
أبو بكر – خليل النيب الويف – رفيق النيب يف رحلته املباركة املشهودة.
أما قريش فقد اجتمعت عشية اهلجرة يف حماولة أخرية الغتيال النيب واإلجهاز على
دعوته ،فاتفقوا على أن يُأخذ من كل قبيلة شابا نسيبا حسيبا جلدا فيجتمعون على
قلب رجل واحد لقتل النيب حىت يتفرق دمه يف القبائل ،لكنهم إذ ميكرون فاهلل ماكر
هبم ،فنزل الوحي إىل النيب ليطلعه على خبيئة قريش ،فغادر النيب منزله سرا دون أن
تدري قريش.
دأب النيب – ألمانته وصدقه – على أن تستودعه قريش املكذبة برسالته ودعوته
ودائعها ونفائسها .لذلك كلف النيب علي بن أيب طالب قبيل هجرته صلى اهلل عليه
وسلم برد تلك الودائع إىل أهلها.
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بداية جديدة

وصل النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة يوم اجلمعة املوافق للثاين عشر من ربيع
األول للعام األول من اهلجرة (املوافق للسابع والعشرين من سبتمرب لعام 677
ميالدية) ،واختذ من الطابق السفلي يف دار أيب أيوب األنصاري سكنا مؤقتا.
عمت الفرحة والسرور أوساط املسلمني بوصول النيب ساملا ،فكانت هلم أعظم العطايا
وأجل اهلدايا ،وخرج الصغار ينشدون األناشيد املبهجة ترحابا بوصول النيب إىل
املدينة،
ومنذ ذلك اليومُ ،عرفت يثرب مبدينة النيب.
آذنت هجرة النيب من مكة إىل املدينة ببداية جديدة وفرصة ساحنة لنشر رسالة
اإلسالم ،بل وتعاظمت أمهية هذا التاريخ الحقا عندما قرر املسلمون األوائل اختاذه
مرجعا للتاريخ هو التأريخ اهلجري.
وما إن ح النيب رحاله يف املدينة حىت ساعد يف بناء مسجد يُعرف اليوم باسم
املسجد النبوي ،فكان املسجد ملتقى املؤمنني ومركزا لكل األنشطة األخرى .وبعد
بناء املسجد اختار النيب بالل بن رباح لرفع األذان ملا حباه اهلل به من صوت ندي
أخاذ.
ّ
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الدستور األول

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يف املدينة مبثابة رئيس الدولة ،فآخى بني املهاجرين
من مكة واألنصار يف املدينة ،وهنا أبدى األنصار سعادة غامرة باملؤاخاة حىت إهنم
تقامسوا كل ممتلكاهتم مع إخواهنم من املهاجرين.
كما عقد النيب عهدا مع اليهود أكد فيه على حريتهم يف ممارسة شعائرهم والعيش يف
سالم ،ويعترب هذا العقد أول دستور وميثاق حلقوق اإلنسان واحلريات العامة ،ذلك
بأنه كفل احلرية واألمن واألمان والعدالة لكل مواطن.
أوىل النيب صلى اهلل عليه وسلم اهتماما كبريا يف تلك الفرتة للتعليم ،فبدأت جهود
التعليم للرجال والنساء واألطفال وتوعيتهم مبختلف جوانب الدين والعبادة .كما أوىل
االهتمام لألخالقيات وتتميم مكارم األخالق كونه أدرك أن املدينة العظيمة ليست
برفع أسوارها وتعظيم بنائها ،بل برقي أبنائها .وبذلك مل متض سنوات قالئل حىت
أصبحت املدينة جمتمعا زكيا مل يعرف تاريخ اإلنسانية له مثيال.
موقعة بدر

بالغت قريش يف عداوهتا للمسلمني حىت بعد هجرهتم مرغمني من مكة ،بل
واستقصت كل السبل املمكنة لسحق اجملتمع املسلم الوليد .هنالك أدرك املسلمون
أنه ال تسامح بعد اليوم مع الظلم والعدوان ،إذ ال بد من املقاومة ،ألهنم إن مل يدافعوا
عن أنفسهم فسيؤول هبم احلال إىل الفناء .وبعد أن اتبع النيب صلى اهلل عليه وسلم
سياسة املساملة و املصابرة على مدار ثالثة عشر عاما يف مكة رافضا أي مظهر من
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مظاهر الرد بالقوة ،جاءه اإلذن من اهلل سبحانه بصد أية هجمات يشنها أعداء
الدعوة.

ويف ذلك نزل قرآن يتلى" :كتب عليكم القتال وهو كره لكم ،وعسى أن تكرهوا شيئا
وهو خري لكم ،و وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم ،واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون".

[قرآن كرمي ،البقرة ،اآلية .]776

وعلى ذلك ،حارب املسلمون يف شهر رمضان من العام الثاين من اهلجرة قريشا يف
موقعة سطر التاريخ وقائعها وعرفت باسم معركة بدر .مل يتجاوز عدد املسلمني يف
فردا ،فيما جتاوز جيش قريش األلف مقاتل بكامل عتادهم.
املعركة ً 979
وبعون من اهلل ومدد انتصر املسلمون يف املعركة ،ووقع بعض رجال قريش أسرى يف
أيدي املسلمني ،لكن دين الرمحة قضى بإطالق سراحهم يف وقت الحق .كانت
تلك أول مرة يف التاريخ يلقى فيها أسرى احلرب حسن املعاملة من إطعام ورعاية
ومعاملة إنسانية.
كان من بني األسرى من كان ال ميلك شراء نقري الفتداء نفسه ،لكن نيب الرمحة أتاح
هلم افتداء انفسهم بتعليم األطفال القراءة والكتابة.
وخالل األعوام التالية حاولت قريش عدة حماوالت باءت بالفشل لتدمري الدولة
اإلسالمية الوليدة ،لكن املسلمني عزموا فأوفوا ودافعوا فصدوا بشجاعة وبسالة.
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صلح احلديبية

توجه املسلمون يف شهر ذي القعدة من العام السادس للهجرة ألداء العمرة ،فوفدوا
بثياب بيضاء كما احلجيج داللة على السالم ،لكن قريش رفضت يف استعالء دخوهلم
مكة.
عندئذ أبرم النيب صلوات اهلل وسالمه عليه صلحا مع قريش يف منطقة احلديبية.
تبعد احلديبية حنو  1أميال عن مكة ،وجاء يف صلحها أال يعتمر املسلمون يف
عامهم هذا ،على أن يُسمح هلم باالعتمار يف العام التايل ،كما اتفق الطرفان على
نبذ احلرب والعيش يف سالم لعشر سنوات كاملة ،ورغم أن ظاهر الصلح بدا يف صاحل
قريش كال وجزءا ،إال أنه يف باطنه كان نصرا آخر للمسلمني.
الشب عن طوق اجلزيرة العربية

استغل النيب صلى اهلل عليه وسلم فرتة السلم مع قريش وبعث خبطابات إىل امللوك
والقادة مبن فيهم أباطرة القوتني العظميني إبان تلك الفرتة فارس والروم ليدعوهم إىل
اإلسالم.
وعندما تلقى قيصر – عظيم الروم – خطاب النيب ،أرسل رجاله الستقصاء أمر النيب
األكرم ،وحينها كان أبو سفيان القائد القرشي يف رحلة جتارية إىل فلسطني وهو يومئذ
من أعداء اإلسالم ،فجيء به إىل قيصر.
استفسر منه قيصر بعدة أسئلة عن النيب وحاله ،وبعد اإلنصات إىل إجابات أبو
سفيان قال قيصر:
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لَغَ َسلْ ُ
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فتح مكة

نكصت قريش عن عهدها يف صلح احلديبية كما هو متوقع ،وساندت أعداء النيب
صلى اهلل عليه وسلم ،لذلك سار إليهم النيب صبيحة يوم اجلمعة لعشرين يوم خلت
من رمضان يف العام الثامن من اهلجرة ،وبصحبته عشرة آالف مقاتل ،فقيّض هلم
دخول مكة وفتحها دون أن تسال قطرة دم .وهنا عفا نيب الرمحة عن كل من ناصبوه
العداء سنينا وأعلن عفوه العام عنهم.
مث اجته النيب إىل الكعبة فدخلها وحطم كل األصنام اليت كانت داخلها ،فاستعادت
الكعبة طبيعتها األوىل وغاية وجودها منذ بناها اخلليل إبراهيم عليه السالم لتكون
مثابة لعبادة اهلل الواحد.
وخالفا للقادة األخر الذين يفاخرون يف زهو ونشوة بنصرهم شاخمني برؤوسهم إىل
العلى ،دخل النيب صلى اهلل عليه وسلم مكة خاضعا لربه شاكرا وقد المست ذقنه
ُ
ظهر ناقته .وملا أراد أحدهم أن ُيدثه أخذته هيبة فارتعد ،فقال له صلى اهلل عليه
وسلم" :هون عليك ،إمنا أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد مبكة".
كان لفتح مكة أثر طاغ على العرب مجعاء  ،إذ ثبت هلم به أن اإلسالم دين اهلل،
اجا.
وجاء الفتح ممهدا لدخول اجلزيرة العربية يف دين اهلل أفو ً
حجة الوداع

وملا كان الرابع من ذي احلجة للعام العاشر من اهلجرة ،دخل النيب صلى اهلل عليه
وسلم مكة آلخر مرة ألداء فريضة احلج ومعه  711ألفا من املسلمني واملسلمات.
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عندئذ أدرك النيب األكرم أنه قد أدى الرسالة وبلغ األمانة ،وأنه كان لزاما عليه وداع
أصحابه.
ألقى النيب يومئذ خطبة عصماء مشهودة ّبني فيها مبادئ اإلسالم ،فقال:
"أيها الناس امسعوا قويل  ،فإين ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا هبذا املوقف
أبدا .أيها الناس! إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إىل أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم
هذا ،وكحرمة شهركم هذا ،وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم  ...أما بعد
أيها الناس ،فإن لكم على نسائكم حقا ،وهلن عليكم حق  ...واستوصوا بالنساء
خريا ،فإهنن عندكم عوان  ...فاعقلوا أيها الناس قويل ،فإين قد بلغت ،وقد تركت
فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا :أمرا بينا ،كتاب اهلل وسنة نبيه .أيها الناس!
امسعوا قويل واعقلوه ،تعلموا أن كل مسلم أخ للمسلم وأن املسلمني إخوة.
أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم آلدم وآدم من تراب إن أكرمكم
عند اهلل أتقاكم ليس لعريب على عجمي فضل إال بالتقوى".
مث تضرع النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل السماء وقال" :أال هل بلغت .اللهم
فاشهد".
عندئذ أوحى اهلل سبحانه لنبيه اآليات التالية:
"اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا"( .سورة
املائدة ،اآلية الثالثة).
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وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم

أدى النيب الرسالة وبلغ األمانة ،وحان أوان حلاقه بالرفيق األعلى .وملا كان يوم االثنني
املوافق للثاين عشر من ربيع األول صعدت روح النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو يف
سن الثالثة والستني إىل بارئها ،فوافته منيته وهو يف منزله وبني أسرته ،مث كان الدفن يف
غرفة الوفاة باملدينة املنورة.
وافقت يوم الوفاة يوم امليالد ،فجاءت يف املنزل الذي شرف بالنيب لعشر سنني يف
املدينة على فراش جلدي صغري حمشو جبريد النخيل وهو بني يدي حبيبته عائشة
رضي اهلل عنها .وكان آخر ما أوصى به النيب" :الصالة الصالة وما ملكت أميانكم

 ...بل الرفيق األعلى".

أصاب الصحابة كرب عظيم ،ال ألهنم فقدوا حبيبهم النيب فحسب ،بل ألهنم علموا
أن وحي السماء قد انقطع عن األرض يومئذ .وبلغت الصدمة من بعضهم أن أنكر
وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فما كان من اخلليل األوىف أبو بكر إال أن قال" :من
كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات ،ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي ال ميوت" .مث
تال قول احلق سبحانه:

"وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل ،أفإن مات أو قتل انقلبتم على
أعقابكم؟"(.سورة آل عمران ،اآلية .)711
كانت اجلزيرة العربية برمتها قد اعتنقت اإلسالم حبلول وفاة النيب األكرم كيف ال وقد
ترك رسالة ال يعوزها الوضوح وال احلياة ،بل بقيت إىل اليوم كما جاءت كاملة غري
منقوصة.
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صفة النيب وأخالقه

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم ربعة بني الرجال ،أي متوس الطول ،مجيل اخللقة
أزهر اللون يتألأل وجهه كالقمر ليلة البدر ،شعره بني اجلعودة والسبوط ال جياوز
شحمة أذنيه ،وكان أدعج أسود العينني كث اللحية أسيل اخلدين (أي غري مرتفع
الوجنتني) ،عريض الصدر بعيد ما بني املنكبني ،رقيق األسنان مفلجها تلمع كالدر
املنثور عند التكلم.
وكان صلى اهلل عليه وسلم واسع اخلطى ميشي اهلويىن يف غري خيالء ،يرفع قدميه وال
جيرمها ،وإذا التفت التفت مجيعا ،ويبدأ من يلقاه بالسالم.
أحب النيب االبتسام ،وكان شفوقا حنون القلب حىت وإن بدا له من الغري ما يكره،
ففاضت منه الرمحة يف منطقه وحركته وسكونه ،ومل ينبس بسبّة أو ببذيء القول ،وما
جالسه أحد إال وشعر أنه أهم الناس وأحبهم إليه ،فكان كاألب احلاين على اجلميع،
والكل عنده سواء سواسية.
كانت البهجة واألمل عنوانا للنيب األعظم ،شكورا حامدا لربه على كل ما آتاه من
نعم عظيمها وحقريها ،ومل يؤثر عنه التعريض بأي طعام ذاقه.
وكان صلى اهلل عليه وسلم يقضي النهار يف خدمة الناس ،وميضي ليله يف عبادة اهلل
الواحد.
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قول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف البيئة

كان صلى اهلل عليه وسلم يدرك أمهية العناية بالبيئة ،فعلمنا أن اإلنسان خليفة اهلل
على األرض ،وحق على اخلليفة صيانة ما استُخلف عليه .ومن ذلك قوله صلى اهلل
عليه وسلم:

العامل أخضر ومجيل ،وقد أعدك أيها اإلنسان اهلل عز وجل حلراسة هذا العامل واحلفاظ
عليه"( .صحيح مسلم).
لقد حث النيب املسلمني على زراعة الزرع واعترب خلع الزرع بال سبب إمثا كبريا ،إذ
قال:

" ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وال
يرزؤه أحد إال كان له صدقة"( .صحيح البخاري).
ومن مث ،فإن احلفاظ على اخضرار األرض وإنتاجها ونفعها لعموم البشر واحليوان إمنا
هو هدف نبيل حض عليه اإلسالم ،ذلك بأننا نتعلم من النيب صلوات اهلل وسالمه
عليه أن غرس الزرع عمل خري ينظر إليه ربنا جل وعال بعني الرضا ،بل وعلى املسلم
أن ُيرص على ذلك الغرس حىت وإن قامت القيامة .قال النيب صلى اهلل عليه وسلم:

ت السَّاعَةُ وَيفِ يَِد أَحَِد ُكمْ فَِسيلَةٌ ،فَِإ ْن اسْتَطَاعَ أَ ْن َال يَقُومَ حَ َّىت يَغِْرسَهَا؛
"ِإ ْن قَامَ ْ
فَلْيَغِْرسْها"( .رواه أمحد).
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لقد علمنا النيب األكرم االهتمام بكل خلق اهلل سبحانه ،كما علمنا أن للحيوانات
واألرض والشجر وكل ما على األرض من موارد وأحياء ومجاد حقوقا واجبة احلماية
واألداء.
قول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف معاملة احليوان

أخربنا النيب صلى اهلل عليه وسلم أن اإلضرار باحليوانات أو إيذاءها أو ضرهبا إمنا هو
إمث ّبني يستنزل غضب اهلل سبحانه ،أما محاية احليوان والرمحة به والرفق به فهي من
صاحل األعمال اليت يثيب اهلل عليها .كما علمنا صلوات اهلل وتسليماته عليه أن على
املسلم رعاية احليوان حىت إن احليوان  -إن أسيئت معاملته – يشهد على من أساء
إليه يوم القيامة.
من أجل ذلك حرم النيب صيد الطري وحتريق بيوت النمل وضرب احليوانات ،كما حرم
التصيّد باحليوانات وقتلها تريّضا وترفيها .بل اعتاد نيب الرمحة اإلشادة بالرمحاء
باحليوانات ،وصاحب ذلك تعريضه بأي إنسان يؤذي احليوانات أو يرهقها أو يثقلها
ملسافات طوال.
ويف ذلك قال النيب صلى اهلل عليه وسلم:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب ُمثَّ َخَر َج فَِإ َذا
ش فَ َو َج َد بْئ ًرا فَنَ َزَل ف َيها فَ َش ِر َ
"بَْي نَ َما َر ُج ٌل ميَْشي بطَ ِريق ا ْشتَ َّد َعلَْيه الْ َعطَ ُ
ب ِم ْن الْ َعطَ ِ
ث يَأْ ُكل الث ََّرى ِم ْن الْ َعطَ ِ
ش
ش ،فَ َق َ
ال َّ
َكلْ ٌ
الر ُج ُل :لَ َق ْد بَلَ َغ َه َذا الْ َكلْ َ
ب يَلْ َه ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ب فَ َش َكَر
مثْ ُل الذي َكا َن بَلَ َغ يب ،فَنَ َزَل الْبْئ َر فَ َم َألَ ُخفَّهُ ُمثَّ أ َْم َس َكهُ بفيه فَ َس َقى الْ َكلْ َ
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ال
اللَّهُ لَهُ فَغَ َفَر لَهُ" .فسأل الصحابة" :يا رسول اهلل! وَِإ َّن لَنَا ِيف الْبَهَ ِائ ِم أَجْرًا؟ فَقَ َ
نَعمِ ،يف ُكلي ذَ ِ
ات َكِبد رَطْبَة أَجْرٌ"( .رواه الشيخان).
َْ
ومر النيب ذات يوم بصبية يتسامهون على كبش فنهاهم

عن إيذاء احليوان املسكني كما جاء يف سنن النسائي.
كما أمر النيب رجال أخذ فراخ طائر من عشها أن يعيدها من حيث جاء هبا ملا يف
ذلك من إحزان ألمها اليت كانت تدفع عنها (صحيح مسلم).
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قول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف العالقة بغري املسلمني

جاء النيب صلى اهلل عليه وسلم رمحة للعاملني ،فقد وصفه رب العزة سبحانه فقال:
"وما أرسلناك إال رمحة للعاملني"(.األنبياء ،اآلية .)701
بل وقال النيب عن نفسه" :إمنا بُعثت رمحة"( .صحيح مسلم).
لقد كان النيب رمحة عامة مشلت كل خلق اهلل مسلمهم وكافرهم ،فعندما طفق طفيل
بن عمر الدوسي فاقدا األمل يف هداية قومه قصد النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال:
"يا رسول اهلل ،لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان ،فادع اهلل عليهم" ،فتوجه
النيب صوب مكة ورفع يديه للدعاء ،والناس من حوله واثقون مبا سيحل بدوس من
دمار ،لكن نيب الرمحة قال" :اللهم اهد دوسا ،اللهم اهد دوسا"( .رواه الشيخان).
دعا هلم النيب األكرم باهلداية ال بالعقاب ألنه ما كان يأمل للناس إال خريا ،وال يرجو
هلم إال الفالح والنجاة.
وعندما ذهب النيب إىل الطائف ليدعو أهلها إىل اإلسالم ردوا بالتكذيب واالستهزاء،
بل وأغروا به سفهاءهم فسبوا النيب وقذفوه باحلجارة حىت فارقهم ،ومع ذلك أىب النيب
هبم شرا عندما جاءته املالئكة تسأله إطباق األخشبني عليهم.
تلكم هي الرمحة اليت جعلت النيب أقوى من جروحه النازفة وقلبه املكلوم املوجوع ،فما
كان منه إال التفكري يف خري أولئك القوم وإخراجهم من الظلمات إىل النور،
وهدايتهم صراط اهلل املستقيم.

حممد بين الرمحة

40

وملا فتح النيب مكة ودخلها يف جيش قوامه عشرة آالف مقاتل وملّكه اهلل سبحانه أمر
من ن ّكلوا به وعذبوه ودبروا لقتله وأخرجوه من داره وقتّلوا أصحابه وعذبوهم ال لشيء

إال لدينهم ،إذا بأحد الصحابة يصيح" :اليوم يوم امللحمة" ،لكن نيب الرمحة أجابه:
"ال ،بل اليوم يوم املرمحة".

مث خرج النيب على املهزومني الذين زاغت أعينهم من اخلوف وبلغت قلوهبم احلناجر
يف انتظار حكم املنتصر عليهم ،ولو كان املوقف بأيديهم ألعملوا سيوف االنتقام
والتذبيح .لكن النيب عاجلهم بالسؤال" :يا معشر قريش ،ما تظنون أين فاعل بكم؟"،
"خريا ،أخ كرمي وابن أخ كرمي" ،فقال النيب" :اذهبوا فأنتم الطلقاء".
قالواً :
وهل كان هذا العفو الشامل إال من منابع الرمحة اليت يفيض هبا قلب النيب صلى اهلل
عليه وسلم؟! بل إن رمحته كانت من العظمة أن مشلت أكثر أعدائه إيذاء له
وألصحابه ،ولعمري ما أصدق النيب األكرم حني قال عن نفسه" :أنا رمحة مهداه".
(رواه احلاكم).

***
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النيب صلى اهلل عليه وسلم والعناية بالنساء

صدع النيب صلى اهلل عليه بكلمات الوحي من رب العزة سبحانه بأن النساء شقائق
الرجال يف الدين واإلنسانية منذ أربعة عشر قرنا ،فاهلل سبحانه يقول:

"إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات والقانتني والقانتات والصادقني
والصادقات والصابرين والصابرات واخلاشعني واخلاشعات واملتصدقني واملتصدقات
والصائمني والصائمات واحلافظني فروجهم واحلافظات والذاكرين اهلل كثريا والذاكرات
أعد اهلل هلم مغفرة وأجرا عظيما"( .سورة األحزاب ،اآلية .)98
وقال صلى اهلل عليه وسلم" :النساء شقائق الرجال"( .رواه أمحد وأبو داوود
والرتمذي).
لقد واجه النيب الكثري من مظاهر الظلم والقسوة اليت رزحت املرأة حتت وطأهتا إبان
رسالته صلى اهلل عليه وسلم ،فقد كان بعض العرب يرمقون النساء بعني الدونية ،بل
ويدفنهن أحياء ،لكن النيب جاهر برفض تلك العادات األثيمة.
ويف ذلك نزل قرآن يتلى إذ يقول رب العزة:

"وإذ بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم  -يتوارى من القوم من سوء
ما بشر به ،أميسكه على هون أم يدسه يف الرتاب ،أال ساء ما يزرون"( .سورة النحل،
اآليتان  85و.)83

حث النيب األكرم على اإلحسان للنساء والفتيات فقال:
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"من كان له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو يف اجلنة كهاتني
يعين السبابة والوسطى"( .صحيح مسلم).
أما املرأة أما فقد أوصى هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم أميا وصية ،فقد جاءه رجل يوما
سائال "يا رسول اهلل ،من أحق الناس حبسن صحابيت؟" قال :أمك ،قال :مث من؟
قال :أمك ،قال :مث من؟ قال :أمك ،قال :مث من؟ قال :أبوك".
وقد اعتاد نيب الرمحة استشارة النساء والرفق هبن ومساعدهتم يف كل املواقف وموافاهتم
بكل حقوقهن على حنو مل يرق ألبعد أحالمهن قبل اإلسالم .وكان من مظاهر
اهتمامه هبن أن ُشغل بتعليمهن ،فخصص هلن يوما جيتمعن فيه لتعليمهن مما علمه
اهلل( .صحيح مسلم).
ومل جيعل النيب النساء أسريات منازهلن ،بل أتاح هلن اخلروج وقضاء حاجاهتن وزيارة
أقارهبن وعيادة املرضى ،كما مسح هلن بالشراء والبيع يف السوق ما دمن على خلق
وحرم منعهن من ذلك قائال:
قومي ويف رداء ساتر .كما مسح هلن باجمليء إىل املسجد ّ
"ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل"( .رواه أمحد وأبو داوود).
وحرم النيب ضرب النساء فقال" :ال تضربوا إماء اهلل"( ،رواه أبو داوود) ،بل وحث
على الرفق هبن واإلحسان يف الكالم إليهن فقال "استوصوا بالنساء خريًا"( ،رواه
الشيخان) ،وهذا يعين املعاملة الطيبة واحرتام حقوقهن واالهتمام ملشاعرهن وعدم
إيذائهن بأي صورة .ويف ذلك قال النيب ألصحابه" :خريكم خريكم ألهله"( ،رواه
أمحد والرتمذي).
***
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النيب صلى اهلل عليه وسلم وحب األطفال

النيب صلى اهلل عليه وسلم قدوة عز مثيلها على صعيد التعامل مع بين البشر ،أما
تعامله مع األطفال فكان على الدوام مفعما بالعاطفة والرمحة ،إذ كان صلى اهلل عليه
وسلم شغوفا باألطفال ،ولطاملا شوهد وهو معهم يف ساحات اللعب ،فهذا أنس بن
مالك صاحب النيب يقول:
أحدا كان أرحم بالصغار من رسول اهلل ،كان ابنه إبراهيم يف حضانة
"ما رأيت ً
مرضعة تقطن التالل احمليطة باملدينة ،فكان النيب يذهب إليه وكنا نرافقه ،وكان يدخل
البيت ويرفع ابنه ويقبله مث يعود"( ،صحيح مسلم).
مل يكن حب النيب لألطفال قاصرا على أبنائه وأحفاده ،فثوب رمحته وعطفه مشلت
كل األطفال ،فأبدى الرمحة نفسها لكل أبناء أصحابه.
أما البعض الذين استعصى عليهم فهم قوة الرمحة واحلب جتاه األطفال فتساءلوا عما
يدفع رسول اهلل إىل اللعب مع األطفال وإبداء كل هذا االهتمام هبم .وقد جاء أعرايب
إىل النيب ذات يوم فقال" :أتقبلون أبناءكم؟! إننا ال نقبلهم" .وهنا قال النيب صلى اهلل
عليه وسلم" :وما يدريين لعل اهلل نزع الرمحة من قلبك"( ،صحيح البخاري).
ويف مناسبة أخرى رد النيب األكرم" :من ال يرحم ال يُرحم"( ،رواه الشيخان).
اهتم النيب صلى اهلل وسلم دوما بأفكار اجلميع ومشاعرهم ،ومن ذلك أن اعتاد األخ
األصغر ألنس بن مالك اللعب بطائر صغري ،ومات ذلك الطائر ،فحزن عليه الصيب
حزنا شديدا ،فإذا بنيب الرمحة يزوره ويعزيه ويدخل السرور على قلبه( .رواه الشيخان).
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كما اعتاد النيب األكرم زيارة األنصار ،وحتية أطفاهلم والرتبيت على رؤوسهم (كما
جاء يف النسائي) ،بل إنه دأب على االقرتاب من الصغار ومباركتهم ومضغ التمرات
هلم (كما جاء يف صحيح مسلم) ،كما اعتاد أن ُيمل [حفيدته] أمامة بنت زينب
جمددا عند
أثناء الصالة ،وعند السجود كان يضعها النيب على األرض ،مث ُيملها ً
الوقوف.
صلى اهلل على نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم  ...نيب الرمحة والكرامة.
***
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ما قاله املفكرون غري املسلمني عن النيب حممد

فيما يلي غيض من فيض تلك الشهادات:

امتألت صفحات التاريخ بشهادات املفكرين والعلماء من غري املسلمني الذين فتنوا
بشخصية النيب صلى اهلل عليه وسلم ففاضت كلماهتم عنه مبدح ما أُثر عنه من
مبادئ وإجنازات .من هؤالء ألفونس دو المارتني يف كاتبه "تاريخ تركيا" ،بانز،
 ،7581اجلزء  ،77الصفحات  ،711 – 761حيث قال:

"مل يسبق إلنسان مبفرده متواضع اإلمكانات حمدود األسباب على هذه الشاكلة أن
يفعل ما فعله حممد فكرا وعمال هبذا الرونق يف الشكل واملضمون ،يف حني مل يكن له
من معني إال نفسه أو عون إال بضعة رجال  ،يعيش يف ركن الصحراء .وأخريا ،مل
يسبق إلنسان إحداث ثورة هبذا احلجم وهذا اخللود يف العامل ،ذلك بأنه يف أقل من
قرنني من ظهوره متكن اإلسالم – دينا وجيشا – من السيطرة على اجلزيرة العربية كلها
وفتح باسم اهلل فارس وخراسان وبالد ما وراء النهر واهلند الغربية وسوريا ومصر
واحلبشة وكل مشال أفريقيا وعشرات اجلزر يف البحر املتوس وإسبانيا وجزءا من بالد
الغال.

"إذا كان مسو الغاية وضعف الوسائل والنتائج املبهرة هي املعايري الثالثة للعبقرية
البشرية ،فمن جيرؤ على مقارنة أي عظيم يف التاريخ مبحمد؟ لقد أوجد أشهر رجال
التاريخ مقومات اجليوش والقوانني واإلمرباطوريات فحسب ،فقد أجنزوا – إن صح
اعتبار ذلك إجنازا – قوى مادية مل تلبث أن تالشت أمام ناظريهم ،أما هذا الرجل
يسري اجليوش ويضع التشريعات ويقيم اإلمرباطوريات ويبين البشر واألسر احلاكمة
فلم ّ
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فحسب ،بل أضاف لذلك ماليني البشر يف ثلث العامل املسكون إبان حياته،
واألكثر من ذلك أنه بدل ما كان من مذابح كنائس وآهلة وأديان وأفكار ومعتقدات،
بل غري مكنون األرواح".
إنه الفيلسوف واخلطيب والنيب واملشرّع وبشري األفكار ومعيد املعتقدات العقالنية إىل
حظوهتا  ...مؤسس اإلمرباطوريات الدنيوية العشرين واململكة الروحية الوحيدة إنه
(حممد)... .وبإعمال كل املعايري اليت تقاس هبا عظمة اإلنسان ،حق لنا أن نتساءل
قائلني :هل عرفت اإلنسانية من هو أعظم منه؟" سري جورج برنارد شو ،من كتابه
"عبقرية اإلسالم" ،اجلزء  ،7الرقم .7396 ،5
"إذا كان لدين فرصة تسيّد إجنلرتا ،بل أوروبا يف غضون القرن املقبل ،فهو اإلسالم".
"لطاملا نظرت لدين حممد بعني اإلكبار ملا فيه من حياة باعثة على اإلعجاب ،فهو
الدين الوحيد الذي يبدو يل قادرا – مبا له من إمكانات استيعابية – على تغيري وجه
الوجود والتكيف مع كل عصر .لقد درست حياته – إنه رجل رائع وبرأيي فهو أبعد
ما يكون عن دجال طالب دنيا ،بل إنه الشخص الذي جيب تسميته خملص
اإلنسانية".

47

حممد نيب الرمحة

"أعلم أنه إن قُدر لرجل مثله حكم العامل املعاصر فإنه سينجح يف حل مشكالته على
حنو جيلب للعام ما يتحرق إليه من سالم ورمحة :لقد تنبأت لدين حممد بالقبول يف
أوروبا الغد ألنه القى القبول بالفعل يف أوروبا اليوم" .مايكل هارت ،من كتابه
"أعظم مائة مؤثرين يف التاريخ ،نيويورك.7315 ،
"إن اختياري حممدا على رأس قائمة املائة األعظم واألكثر تأثريا قد يدهش بعض
القراء بل ويثري شكوك البعض اآلخر ،لكنه كان الرجل األوحد  -على مر التاريخ -
الذي حقق جناحا منقطع النظري على الصعيدين الديين والدنيوي  ...قد يكون التأثري
النسيب حملمد على دين اإلسالم أكرب من تأثري عيسى املسيح والقديس بولس جمتمعني
على املسيحية  ...فهذا اجلمع منقطع النظري بني التأثري الديين والدنيوي – كما أراه
– خيول حممدا لقب األكثر تأثريا يف تاريخ اإلنسانية".
قال القائد الهندي العظيم المهاتما غاندي:
"بعد أن أهنيت اجلزء الثاين من سرية حممد شعرت حباجيت إىل معرفة املزيد عن هذه
الشخصية العظيمة ،فهو بال منازع من فاز بقلوب ماليني البشر".
قال الكاتب اإلنجليزي توماس كاراليل:
"أحب حممدا لطبيعته املنافية للنفاق  ...فكلماته واضحة مدوية يف خماطبته قياصرة
الرومان وأكاسرة فارس ،فقد هداهم إىل ما أحب هلم يف هذه الدنيا واحلياة اآلخرة".
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كما كتب في كتابه "أبطال العبادة وبطل العبادة والبطولة في التاريخ"،
:0481
"إن األكاذيب (التشهري الغريب) مبا فيها من محاس جارف موجّه للنيل من هذا الرجل
(حممد) إمنا هي عار علينا وحدنا".
"كان روحا عظيمة تعمل يف صمت ،ال تعرف لغري املثابرة إىل نفسها سبيال .ق ّدر له
إشعال نور احلضارة يف العامل بتكليف من صانعها".
كتب كل من إدوارد جيبون وسايمون أوكالي في "تاريخ إمبراطورية العرب"،
لندن ،0481 ،صفحة :48
"ليس نشر هذا الدين ما يستحق إعجابنا ،بل دميومته ،إذ ما زال ُيتفظ بنقائه ومتامه
كما بدأ يف مكة واملدينة بعد ثورات امتدت على مدار اثين عشر قرنا يف بالد اهلند
وإفريقية وتركيا بعد دخوهلا يف اإلسالم واهتدائها بالقرآن  ...لقد وقف أتباع حممد
صفا واحدا ضد غواية االنتقاص من الدين ،ووقفوا صفا واحدا خملصني له بكل
أحاسيس املؤسس وخياله" .ال إله إال اهلل الواحد حممد رسول اهلل" هي السبيل
البسي وغري املتبدل العتناق اإلسالم .والصورة الذهنية لإلله يف هذا الدين مل تتبدل
مطلقا أو تُستنزَل إىل صورة مرئية أبدا ،ومل ينل النيب من تشريف يفوق حد الفضيلة
البشرية بني أتباعه ،وكان ملبادئه احلية الفضل يف حصر فضائل أتباعه يف حدود العقل
والدين بتمامه".
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قال جيبون في كتابه "بزوغ اإلمبراطورية الرومانية وأفولها":0481 ،
"رفضت أخالق حممد أهبة امللك ،بل ساعد – وهو رسول اهلل – أهل بيته يف أعمال
املنزل فأشعل النار ومسح األرض وحلب املاشية وخصف نعله ورقأ ثوبه .رفض حممد
صكوك الغفران ومنازل الكهنوت ،بل مضى مشاهَدا يف ثوب العريب البسي ".
كتبت آني بيزانت في كتابها "حياة محمد وتعاليمه" ،مادراس  ،0318صفحة
:8
"من املستحيل على أي فرد يدرس حياة نيب العرب األعظم و شخصيته – عارفا
كيف علّم وكيف عاش – أال يشعر بأي شيء إال التعظيم واإلكبار لذلك النيب
العظيم ،فهو من أعظم رسل السماء .ورغم أن ما سأقصه عليكم يشتمل على أشياء
قد تبدو مألوفة لكثريين ،إال أنين كلما أعدت قراءته وجدت علال بعد هنل من
اإلعجاب ،وإحساسا متجددا من التعظيم لذلك املعلم العريب العظيم".
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كتب مونتجمري وات في كتابه "محمد في مكة" ،أكسفورد  ،0341صفحة
:48
"إن استعداده للتعرض للتنكيل يف سبيل معتقداته ،والشخصية األخالقية النبيلة
للرجال الذين آمنوا به واختذوه قائدا ،والعظمة البادية يف إجنازاته النهائية إمنا تصب يف
معني نزاهته املتأصلة ،وافرتاض أن حممدا أفاك يفتح الباب أمام معضالت بأكثر مما
ُيل منها .يضاف إىل ذلك أنه ما من شخصية من عظماء التاريخ تعرضت لبخس
حقها يف الغرب كما كان مع حممد".
كتب بوزورث سميث في كتابه "محمد والمحمدية" ،لندن  ،0488صفحة :38
"كان يف ملك قيصر وجالل البابا يف آن واحد ،لكنه استغىن من كال األمرين عن
كهنوت الباب وسطوة القيصر :أي دون جتييش اجليوش أو اختاذ حراس أو قصر
املسري يف موكب مهيب .وإذا كان ألي فرد احلق يف القول بأنه قد حكم بتفويض
مساوي حق فهو حممد ،ألنه حاز كل القوة دون أدواهتا ودعائمها ،إذ مل يأبه ملظاهر
القوة أبدا ،بل كانت بساطة حياته اخلاصة واقعا يف حياته العامة".
كل شي خمتلف يف دين حممد ،فبدال من سيادة الغموض واحلريى جند التاريخ ...
إننا نعلم تاريخ حممد اخلارجي  ...أما تارخيه الداخلي بعد بعثته فهو يف صور جلية
بيّنة ،إذ إن لدينا تارخيا أصيال فريدا يف منشئه واحتفاظ التاريخ به  ...وصدق هذا
التاريخ وثبات أمر مل يستطع امرؤ على مر التاريخ التشكيك فيه تشكيكا يستحق
االعتبار".

51

حممد نيب الرمحة

كتب جيمس إيه مايكين في كتابه "اإلسالم :الدين المفهوم خطئا ،ملخص
القارئ (الطبعة األمريكية) مايو  ،0344الصفحات :81 – 84
"حممد هو الرجل امللهم الذي أسس اإلسالم ،ولد قرابة عام  481للميالد لقبيلة
عربية كانت تعبد األوثان .ولد يتيما ،وكان دائم الشفقة على اجلميع وباألخص
الفقراء وفئات املعوزين واألرامل واليتامى والعبيد ومن أردهتم احلياة يف غياهبها.
حقق النجاح كرجل أعمال وهو يف سن العشرين ،مث أصبح مدير قوافل اإلبل ألرملة
ثرية .وعندما بلغ اخلامسة والعشرين أدركت ربة العمل ما فيه صفات توافقها فعرضت
عليه الزواج منها ،ورغم أهنا كانت تكربه يومئذ خبمسة عشر عاما ،إال أنه تزوجها
وظل خملصا هلا طوال حياته.
وعلى شاكلة جل األنبياء العظام من قبله ،حارب حممد بالكالم يف سبيل ربه.
استشعر حممد عظم حدوث الوحي له ،لكن امللك أمره "اقرأ" ،وحسب علمنا كان
حممد أميا ،لكنه بدأ ميلي تلك الكلمات املوحى هبا إليه حىت أحدثت ثورة يف قطاع
عريض من البسيطة" :ال إله إال اهلل".
اتسم حممد بصبغة عملية خالصة يف كل ما أتى من أمور ،فلما مات ابنه احلبيب
إبراهيم ،حدث كسوف للشمس فسارت إشاعات بأن ذلك مواساة اهلل الفورية له،
لكن حممد سارع إىل نفي ذلك قائال ما معناه أن الكسوف آية من آيات اهلل ،ومن
احلماقة عزو تلك املظاهر الكونية إىل موت إنسان أو ميالد آخر.
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وملا وافته املنية شهد القوم مسعى لتأليهه ،لكن الرجل الذي قُدرت له خالفة حممد
وأد الفتنة يف مهدها بكلمة من أهبى الكالم يف تاريخ األديان إذ قال" :من كان يعبد
حممدا فإن حممد قد مات ،ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي ال ميوت".
قال الشاعر األلماني وولفجانج جوته:
"قلبت صفحات التاريخ حبثا عن منوذج إنساين فوجدته يف حممد".
ومن كتابات لين بول في كتاب "خطب النبي محمد وكالمه على الطعام":
"كان أصدق حام ملن محاهم ،وأرقهم حديثا وأعذهبم كالما ،وكان التبجيل واإلعظام
يغمر كل من يراه فور رؤيته ،ومن اقرتب من أحبه ،وكل من وصفه كان يقول "مل أر
له مثيال ال من قبل وال من بعد" .كان كثري الصمت ،لكن إذا تلكم فالربهان
والبيان ،واستعصى على الذاكرة نسيان ما قال "...
من كتابات دبليو سي تايلور في كتاب "تاريخ المحمدية وطوائفها":
"كان عطفه على الفقراء عظيما حىت إنه كان يقدمهم على أهل بيته ،ومل يهدأ باله
برفع العوز عنهم ،بل كان ُيادثهم وخيالطهم ويبدي هلم العطف واحلنان والرأفة
مبعاناهتم ،حقا لقد كان صديقا صدوقا وحليفا خملصا".
من كتاب "تاريخ الشعوب اإلسالمية" للدكتور جوستاف فيل:
"كان حممد قدوة منرية لقومه ،فكانت شخصيته نقيه ال يشوهبا شيء ،وكان منزله
ولباسه وطعامه مثاال للبساطة ،وكان رافضا ملظاهر األهبة حىت إنه كان مل ُيظى من
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أصحابه بأي أمارة من أمارات التقديس ،بل ومل يكن يقبل أي خدمة من عبده كان
يستطيع عملها لنفسه .وكان سهل احلجاب للجميع على الدوام ،واعتاد عيادة
املرضى ،وكان مفعما بالعطف واحلنان على اجلميع .مل يكن لرقته وال لكرمه حد،
وكذلك كان اهتمامه األكيد برفاهة اجملتمع".
من كتاب "حياة محمد" للمؤلف واشنطن إرفينج ،نيويورك:0381 ،
"مل يطر حممد بانتصاراته العسكرية زهوا وخيالء ،ومل يداخله اجملد الزائف هبا ،ألنه لو
فعلها لشاهبا أهواء شخصية .بل إنه لزم بساطته خلقا وخُلقا وهو يف أوج قوته كما
كان يف أيام الشقاء واحملن .كان أبعد ما يكون عن دولة األهبة وامللك ،بل كان
يغضب إن دخل غرفة فوجد لنفسه أي مظهر من مظاهر االحرتام غري املعتادة".
من كتاب "اإلسالم وقيمه األخالقية والروحية" للمؤلف آرثر جلين:
"كانت عبقرية حممد الروح اليت بثها يف أوساط العرب من روح اإلسالم اليت رفعتهم
أميا رفعة ،فهي اليت انتشلتهم من سبات عميق وركود قبلي مقيت إىل مصاف القيم
املثلى يف الوحدة القومية وصوال إىل نشأة اإلمرباطورية .كانت بساطة ما أتى به حممد
ورصانته وصفائه هي العوامل اليت خال هبا اإلميان املنبعث من قلب املؤسس ما عمّم
من قيم ومعتقدات ،وجبماع ذلك كانت خمالطة األخالق واألفكار لألتباع مبا فيها من
قابلية ذاتية وإهلام حقيقي".
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من مقال "من أعظم قادة التاريخ؟" للكاتبة جولز ماسيرمان ،مجلة تايم،
يوليو :0388

04

"لعل أعظم قائد على مر العصور هو حممد ألنه مجع بني الوظائف الثالث ،ومل يدانيه
أحد يف ذلك إال موسى ،ولكن مبقدار".
ثبت املراجع
***
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