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 نشأة البرشية

 

 الرحمن الرحيم بسم اهلل  

 

احلمُد هلل ربِّ العاملني، وصلى هللا وسلِّم على عبده ورسوله حممٍِّد خاَتِم املرسلني، وعلى 
 :آله وصحبه أمجعني. أما بعد

اف الستة  الم  السَّ الصَّالة و عليهم  سل  إلميان ابلر  إنِّ  أركان اإلميان  إميان من  اليت ال يصح 
ولذا كان على   يؤمن هبا،  يعرف سريهتمعبد حىت  أن  ليهتدي هبديهم، ويسري علىاملسلم   ، 

: ، قال تعاىلمأمورون ابالقتداء هبم والتأسي هبديهمهنجهم، ليفوز يف الدنيا واآلخرة؛ ذلك أننا  
َعلِ ﴿ َحِكيٌم  َربََّك  إِنَّ  نََشاُء  َمْن  َدرََجاٍت  نَْرَفُع  َقْوِمِه  لََعَ  ِهيَم  إِبْرَا آتَيَْناَها  ُتَنا  ُحجَّ يٌم  َوتِْلَك 
َداُووَد  ٨٣) يَّتِِه  ُذرِّ َوِمْن  َقْبُل  ِمْن  َهَدْيَنا  َونُوًحا  َهَدْيَنا  ّلُُكا  َويَْعُقوَب  إِْسَحاَق  ََلُ  َوَوَهْبَنا   )

( الُْمْحِسننَِي  ََنْزِي  َوَكَذلَِك  َوَهاُروَن  َوُموََس  َويُوُسَف  يُّوَب 
َ
َوأ َوََيََْي ٨٤وَُسلَْيَماَن  َوَزَكِريَّا   )
 ِ اِِلنَِي )َوِعيََس َوإ ْلَنا لََعَ  ٨٥ْْلَاَس ُُكٌّ ِمَن الصَّ لْيََسَع َويُونَُس َولُوًطا َوّلُُكا َفضَّ ( َوإِْسَماِعيَل وَا
ٍط ُمْسَتِقيٍم ٨٦الَْعالَِمنَي ) ْجَتبَْيَناُهْم َوَهَدْيَناُهْم إََِل ِِصَا نِِهْم وَا يَّاتِِهْم َوإِْخوَا ( َوِمْن آبَائِِهْم َوُذرِّ

هُ ٨٧) َذلَِك  ََكنُوا (  َما  َعْنُهْم  َِلَبَِط  ُكوا  ْْشَ
َ
أ َولَْو  ِعَباِدهِ  ِمْن  يََشاُء  َمْن  بِِه  َيْهِدي   ِ اَّللَّ َدى 

َفَقْد ٨٨َيْعَملُوَن ) َهُؤََلءِ  بَِها  يَْكُفْر  َفإِْن  َة  نلُُّبوَّ ُْكَم وَا الِْكَتاَب وَاِلْ آتَيَْناُهُم  ِيَن  وََلَِك اَّلَّ
ُ
أ  )

لَيْ  َقْوًما  بَِها  َْنا  )َوَّكَّ بَِكافِِريَن  بَِها  ََل  ٨٩ُسوا  قُْل  اْقَتِدْه  َفبُِهَداُهُم   ُ اَّللَّ َهَدى  ِيَن  اَّلَّ وََلَِك 
ُ
أ  )

ْجرًا إِْن ُهَو إَِلَّ ِذْكَرى لِلَْعالَِمنَي )
َ
لُُكْم َعلَْيِه أ

َ
ْسأ

َ
 .[90-83]األنعام:  ﴾( ٩٠أ

األمهيَّة ِلما فيها ِمن وملا كانت معرفة سري األنبياء عليهم الصالة والسالم وأخبارهم هبذه  
العناية هبا، فهو  بُدَّ ِمن   اتريخ  إنِّ   إذ  ،ابلعرض  يُ ْفرمد  أبن  جدير    موضوع    العرب والعظات؛ فال 

بدِّ   ُمتَِّصلمة    حملمقات    النِّبوِّة احلقيقة   يف  صورهتا  وُوضوح  اكتماهلا   ِمن  ال  لِتقرير  ال  األذهان، 
ا   لِتمتجلَّى احلكمة اليت قمصمد إليها القرآن الكرمي ِمن اهِتمامه إبيراد هذا التِّارخييَّة فحسب، وإّنِّ

 القمصص يف موضٍع ابرٍز يهدف إىل ُوضوح الِعرْبة، وضمْرب املثمل، وأْخذ الِعظمة.



 

 

 َل نهاية سريةاخللفاء الراشدينإ 

4 

األرواح، فهي   هبا  وتمْسُمو  القلوب،  وتُ ث مبِّت  النِّفوس،  تروي  زاًدا   القرآن  قمصص  تزال   وال
هللا تعاىل يف   دين  على  يثُبت   كيف  العبد املؤمن  منها  تنبُض ابحلياة يتمعلَّم  وّناِذجم   عممليِّة،  دروس  

 وهتزِّ   الوجدان،   وُُترِِّك  الِفْطرة،  أعماق  زمٍن كثرت فيه الفنت واألهواء، ذلك أنِّ القصَّة ختاِطب 
 آِخرها، قال  إىل  وهلاأ  ِمن  القصَّة  جزئيِّات  كلِّ   يف  الواقعيَّة  مالمح  كل  على  احلِفاظ  مع  الشِّعور،

ْنَباءِ   ِمنْ   َعلَْيَك   َنُقصُّ   َوّلُُكا ﴿:تعاىل
َ
َدكَ   بِهِ   نُثَبُِّت   َما   الرُُّسلِ   أ وقال [120]هود:    ﴾فُؤَا  ،

ةٌ   َقَصِصِهمْ   ِف   ََكنَ   لََقدْ ﴿سبحانه: وِل   ِعْْبَ
ُ
ْْلَاِب   ِِل

َ
 تَْصِديَق   َولَِكنْ   ُيْفََتَى   َحِديًثا  ََكنَ   َما  اِْل

ِي ءٍ  ُُكِّ  َوَتْفِصيَل  يََديْهِ  بنَْيَ  اَّلَّ    .[111]يوسف: ﴾ يُْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ  َورَْْحَةً  َوُهًدى ََشْ
حرص ذلك  أجل  يفومن  ل   نا  التابع  اإلسالم  دار  وتوعية موقع  واإلرشاد  الدعوة  معية 

  لعموم املسلمني  سري األنبياء عليهم الصالة والسالمتقريب  للقيام بواجب    الاليات حبي الربوة
ل نفوسهم  التِّوحيد يف  عقيدة  وترسيخ  املسلمني  ابلٍغ يف إصالح  أثر  ِمن  هلا  ِلما  من يكون  ؛ 

البنية األساسية للعلوم الشرعية واليت مشلت موسوعة القرآن الكرمي، وموسوعة    ضمن مشاريع
  .، وغريها من املوسوعاتوموسوعة املصطلحات اإلسالميةالسنة النبوية، 

عليه  قال  هبهم،  ابالقتداء  أمران  الذين  األربعة  الراشدين  اخللفاء  سري  ذلك  إىل  وأضفنا 
والسالم   للاِ الصالم  بِتقَوى  ، »ُأوِصيكْم  َحَبِشيٌّ عبٌد  عليكم  أتمََّر  وإْن  والطَّاعِة  مِع  والسَّ  ،

الراشديَن   اخللفاِء  وُسنَِّة  ِبُسنَِِّت  فعليكم  كثريًا،  اختالفًا  َفَسريَى  منكم  يَِعْش  َمْن  وإنَّه 
َضاللٌة« ِبدعٍة  فإنَّ ُكلَّ  األموِر،  وُُمداثِت  كم  وإَّيَّ ابلنَّواجِذ،  عليها  َعضُّوا  . رواه  املهدينَي، 

 .أبو داود والرتمذي، وقال: حديث  حسمن  صمِحيح
 الهدف الرئيس للمشروع: ◆

والسالمتقريب   الصالة  عليهم  األنبياء  الراشدين  سري  اخللفاء  املسلمني    وسرية  لعموم 
 وللمسلم الديد بصورة سهلة وخمتصرة، وترمجتها بعدة لغات.

 األهداف التفصيلية: ◆

املواد   -1 وجتهيز  والسالم  هتيئة  الصالة  عليهم  األنبياء  بسرية  اخللفاء املتعلقة  وسرية 
 بصورة واضحة وخمتصرة، ميكن ترمجتها بعدة لغات.الراشدين 
  . وبعض تفاصيل حياهتم   األنبياء   حسب   العلمية تقسيم املواد   -2
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 َنْشَأُة الَبَشِريَّة

 الَبَشر(الم )أبو  ِقصَّة آَدم عليه السَّ  

 

الم ◆  َخْلُق آَدَم عليه السَّ

ُيْصِلح ممعاِيشم  السَّماوات و خملمق هللاُ   ، وزميَّنم األرضم مبا  ، وسخَّر الشَّمسم والقمرم األرضم
 فخملمقمها ِفراًشا وِمهاًدا، وجمعل فيها األرزاق واألْقوات، وجمعملمها ِكفااًت لألحياء واألموات. ؛أهِلها

أدلَّة   ا  وبمِديع  إهنِّ وتدبريه،  ِته  عمظمم على  شاِهدات   وآايت  اخلالق،  توحيد  على  انطقات  
 خلِقه وُصْنِعه.

 أن خيُلقم آدمم عليه السَّالم وُذرِِّي َّتمه. سبحانه اقتمضمت ِحْكممُتهمث 

، وكيف جعلمه هللاُ تعاىل خليفًة -أيب البشر-وها هو القرآُن يتمحدَّث عن بداية خلق آدم  
ََتَْعُل   َقالُوا   َخلِيَفةً   اِلْرِض   ِف   َجاِعٌل   إِّنِّ   لِْلَمالئَِكةِ  َربَُّك   َقاَل   َوإِذْ ﴿  تعاىل:  فقاليف األرض،  

َ
  أ

َماءَ   َويَْسِفُك   فِيَها  ُيْفِسدُ   َمنْ   فِيَها ُس   ِِبَْمِدكَ   نَُسبِّحُ   َوََنْنُ   ادلِّ ْعلَمُ   إِّنِّ   َقاَل   لََك   َوُنَقدِّ
َ
 ََل   َما  أ

 .[30]البقرة: ﴾َتْعلَُمونَ 

 سبحانمه.  اخلالق اذلك أنِّ يف خلِقه من املصاحل واحِلكمم ما ال تعلممه املالئكة، ويعلُمه

ممْسُنوٍن  محٍأ  ِمن  صمْلصاٍل  ِمن  فسموِّاه  ِطنٍي،  ِمن  بمشمراً  أرِضه  يف  ِليفمتمه  خم تعاىل  هللاُ   خملمقم 
ً، مث    ،، مثَّ ن مفمخم فيه ِمن ُروِحهِ -ْملمسني األالطِِّ وهو  - فمسمرمت به نمْسممة احلياِة، فصارم بمشمراً سمِوايِّ

لمه اِبلس جوِد  ممالِئكمتمه  وسمالمٍ   أممرم  وُتيٍَّة  إكرام  تعاىلُسجودم  قولِه  يف   َربَُّك   َقاَل   َوإِذْ ﴿:، كما 
ْيُتهُ   َفإَِذا  َمْسُنونٍ   َْحَإٍ   ِمنْ   َصلَْصالٍ   ِمنْ   برََشًا   َخالٌِق   إِّنِّ   لِْلَمالئَِكةِ   ُروِح   ِمنْ   فِيهِ   َوَنَفْخُت   َسوَّ

ِر:  ﴾َساِجِدينَ  ََلُ  َفَقُعوا  جح
 .[30- 28]اْلحِ
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إبِليس،  عند ذلك   إالِّ  املالِئكمة كل ُهم  ،فإنِّه  سمجمد  النِِّ ِمن  أمْمرم و   كان   وأىبرمبِِّه،    عصمى 
  ِمن  خمرْي    والنِّارُ   ِطنٍي،  ِمن  ُخِلقم   وآدممُ   انٍر،  خملوق  ِمن  فإنِّه   ِمنه؛  خري    أنَّه  آِلدممم، وادَّعمى  الس جودم 

 . زمْعِمه  يف الطِّني

هُ   بذلك،  وكفمرم   هللا،  أْمرم   وخالمف  ذلك،  يف  أْخطمأ إبليس  وقد  ابب  عن  هللاُ وطمرمدمهم   فأبْ عمدم
 ُقْدِسه. وحمْضرمة أُْنِسِه، وحممملِِّ  رممْحمِتِه،

ين، وأن     فأجابمهُ  يوم يُ ب ْعمثون،  يم ُمدَّ له يف احلياة حىتِّ سمأل إبليُس رمبَّه أن يُ ْنِظرمه إىل يوم الدِِّ
مِشيئمة  احلكمة  من  ذلك  يف  له  ِلمما  سمأل؛  ما  إىل  تعاىل

 ُمعمقِّبم   وال  ُُتانمع،  وال  خُتالمفُ   ال  اليت  وامل
 حِلُْكِمه.

أن ي مْفنِت ُذرِِّيَّةم آدمم عليه السِّالم   علىسممم  أقْ و   االستكبارعندها أخمذم إبليُس يف املعانمدمة و 
الصِّاحلني،   هللِا  ِعبادم  إالِّ  وتعاىل    هتومعَّدم فويُغِوي مُهم  سبحانمه  أطاعمه  هللاُ  ممن  آدممم  وُكلَّ  ُذرِِّيَِّة  ِمن 

تعاىل قال  َقُّ   َقاَل ﴿:  اِبلنِّار،  َقَّ   َفاِلْ قُولُ   وَاِلْ
َ
نَّ *    أ

َ
ْمََل

َ
نْ   ِمْنَك   َجَهنَّمَ   َِل  ِمْنُهمْ   بَِعَك تَ   َوِممَّ

ْْجَِعنيَ 
َ
 . [85 -84]ص:  ﴾أ
الم وَزْوجه ِلَربِهما  ◆  َمعِصَية آَدم عليه السَّ

ن مُهما النَّة أيُكالِن منها رمغمداً و هي حموِّاء،  السَّالم زمْوجاً  خلمق هللاُ تعاىل آلدممم عليه   ، أسكم
، ولكنَّ ؛ ابتالًء هلما وامِتحاانً أشجارِها، وهنامُها عن أن ي مْقرماب شمجمرمًة ِمن بني  أي: هنيًئا سهاًل 

النَِّعيم، وهو ممطُرود  ِمن رممْحمِة السَّالم وزمْوُجه هبذا  الشَّيطانم قمد حمزَّ يف نفِسِه أن ي من ْعمم آدمُم عليه  
هلما ف مومْسومسم  نَِّتِه،  جم عن  ُمب ْعمد   وحيلةٍ   هللِا،  مكٍر  فأبكلِّ  رمهبِِّما،  ممْعِصيمة  هلما  وزميَّن  ِمن ،  كمال 

الشَّجمرمة اليت هُنِيا عنها، فكانم جمزاُؤمها أن أخرمجمُهما هللاُ سبحانمه وتعاىل ِمن النَّة، داِر النَِّعيِم 
السَّالم   عليه  آدمم  أمْدرمكم  أن  وما  والشَّقاِء،  ِر  والكمدم الت َّعمِب  داِر  إىل  والس روِر  وزمْوُجه والنَّْضرمة 

رمهبَّ   حىتخمِطيئ مت مُهما   ُمْست مْغِفرِينم دمعوا  ْنُفَسَنا  َظلَْمَنا  َربََّنا﴿  :ما 
َ
  َوتَرَْْحَْنا  نَلَا   َتْغِفرْ   لَمْ   َوإِنْ   أ

َاِِسِينَ  ِمنَ  نَلَُكوَننَّ 
ْ

 .  ﴾اخل

ُم الرِّامِحني تموب مت مُهما، وعمفا عنهما.   ف مقمِبل أْرحم
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وتعاىل    هللاُ أمر   وزمْوجمه  سبحانمه  إىل  آدممم  النَّة  ِمن  العمداومةم اِبهلبوِط  أنَّ  وأنبأممُها  األرِض، 
ن متمه وال ُيْصِغيا إىل إْغوائِِه، وأنَّ هلم وِلُذرِِّيَِّتِهما يف  را ِفت ْ ًة، ف مْليمحذم بين مُهما وبني إبِليس سمتمظمل  قاِئمم

ف  وإمِّا الضَّالل، فممن ات َّبمع هدى هللِا فال خموْ   ،هذه احلياِة طمرِيقمنْي ال اثِلثم هلما، فإمِّا اهلدى 
عليِه ِمن غوايمِة الشَّيطان، وأمِّا ممن أْعرمضم عن ذِْكِر هللِا سبحانمه وات َّبمعم سمِبيلم الشَّيطاِن فمسميكون 

 ِلضاللِه،   ضميِّق    صمْدرُهُ   بل   ِلصمْدرِه؛  اْنِشراحم   وال   له،  ُطمأنِينمةم   فال   الد نيا،   يف:  ، أياعمْيُشه ضمْنكً 
،  وحمرْيمةٍ   ق ملمقٍ   يف  فهو  واهلُدى،  اليقني  إىل  خيمُْلصْ   مل  ما  ظاِهرُُه،  ت من معَّم  وإن   رِيبمةٍ   يف  يزال  فال  وشمكِّ

 . يمرتممدَّدُ 

تنزيله: حمكمم  يف  فقال  يف كتابه  علينا  هللاُ  قصَّه  ذلك  تعاىل:  كلِّ  آَدمُ   َوقُْلَنا﴿قال   يَا 
نَْت   اْسُكنْ 

َ
َنَّةَ   َوَزوُْجَك   أ َجَرَة   َهِذهِ   َتْقَرَبا   َوََل   َماِشئْتُ   َحْيُث   َرَغًدا  ِمْنَها   َوّلُُكَ   اْلْ  َفَتُكونَا  الشَّ

الِِمنَي    ِمنَ  َُّهَما  *الظَّ َزل
َ
ْيَطانُ   َفأ ْخرََجُهَما  َعْنَها  الشَّ

َ
ا  َفأ  َبْعُضُكمْ   اْهبُِطوا   َوقُْلَنا  فِيهِ   ََكنَا  ِممَّ

ْرِض   ِف   َولَُكمْ   َعُدوٌّ   ِْلَْعٍض 
َ
  َفَتاَب   ََكَِماٍت   َربِّهِ   ِمنْ   آَدمُ   َفَتلَّقَّ   *  ِحنيٍ   إََِل   َوَمَتاعٌ   ُمْسَتَقرٌّ   اِْل

ُب   ُهوَ   إِنَّهُ   َعلَْيهِ  ا  َْجِيًعا  ِمْنَها  اْهبُِطوا   قُْلَنا  *  الرَِّحيمُ   اتلَّوَّا تِيَنَُّكمْ   َفإِمَّ
ْ
  تَبِعَ   َفَمنْ   ُهًدى  ِمّنِّ   يَأ

ِينَ *    ََيَْزنُونَ   ُهمْ   َوَل  َعلَْيِهمْ   َخْوٌف   َفال   ُهَدايَ  َّلَّ بُوا   َكَفُروا   وَا وََلَِك   بِآيَاتَِنا  َوَكذَّ
ُ
ْصَحاُب   أ

َ
 أ

ونَ   فِيَها ُهمْ  انلَّارِ  يدم  ال ِفيها، خُمملَُّدونم : أي .[39-35]البقرة: ﴾َخادِلُ يصم  وال عنها، هلم حمِم  .حمِم
ٍة َبَشِريٍَّة يف الّتاِريخ ◆ مَّ

ُ
ل أ  أوَّ

عليه   آدمم  همبطم  إىل  ولممما  وزمْوُجه  ِمنهما السَّالُم  فتكموَّن  ُمهميَّأمًة حلياهِتما،  ومجمداها  األرِض 
 توحيد هللا تعاىل وِعبادته. وِمن نمْسِلِهما أوَُّل أُمٍَّة بمشمرِيٍَّة يف التِّارِيِخ، أُمَّة ُمْسِلممة ُفِطرمت على 

إليها عل لِيمعود  ذلك ابطاًل، وال إنِّ آدمم خرج ِمن النَّة  ى أْحسمن أحوالِه، فما قدَّر هللاُ 
 دمبَّره عبثًا، وال أخاله ِمن حكمته البالغة.

ذرِِّيَّة آدمم ِمن ب مْعِده، وظملَّ إبليس يُ ن مفِِّذ ومعدمه، وال يزال يفعمل،  وجرى ق ملمُم التَّكليف على  
 وسيمظل إىل ما شاء هللا تعاىل. 

اهلُ  على  واحدًة  أمًَّة  النِّاس  ِمن  كان  قُروٍن  عشرة  البم دى  أيب  ومفاِة  عليه )آدم(  شر  زمممن 
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النِّاِس    مثِّ   ،السِّالم ُفِطروا عليها  بعد ذلك  حمصمل احنراُف  التَّوِحيِد اليت  ِة  وقام ديُنهم عن عمِقيدم
آدم »عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:ف  ،فمضملَّ خمْلق  كمِثري  ِمن ُْهمعلى أساسها،   بني  كان 

اخت َ ونوح   فلّما   ، احلقِّ ِمن  َشرِيَعٍة  على  ُقروٍن كلُّهم  ب َ لَ َعَشرة  للاُ عَ فوا  واملرسلني، النَّبيِّ   ث  ني 
واِحَدةً   لَ وأنزَ  أمًَّة  فكانوا  ( وقال:" صحيح 2/480. رواه احلاكم يف املستدرك )«للاُ كتابَه 

 على شمرط الُبخاري ".

ال ت مْبقى لِلنِّاس على هللا ُحجَّة  ِمن بعد ما جاءمُهم    رين؛ حىتَّ ب معمث هللاُ ُرُسلمه ُمبمشِّرين وُمنذِ 
السَِّويِّ  ِبيِلِه  سم واتِِّباِع  وتعاىل  سبحانمه  هللا  إىل  يمدُعوُهم  نيبِّ  أُمٍِّة  لكلِّ  فكانم  وِصراطه احلقِّ،   ،

ةً   انلَّاُس   ََكنَ ﴿  املستقيم. قال هللا تعاىل: مَّ
ُ
ِحَدةً   أ ُ   َفَبَعَث   وَا ِينَ   انلَّبِيِّنيَ   اَّللَّ

  ﴾َوُمْنِذرِينَ   ُمبرَشِّ
ؤِمنني  هللا   ِعبادم   ُمبمشِّرين:  أي  [213]البقرة:  

ُ
 الن ِّقممات   ابهللِ   كمفمرم   ممن  وُمْنِذرين  ابخلرْيات،  امل

 والُعقوابِت.  

نزَل ﴿
َ
َقِّ   الِْكَتاَب   َمَعُهمُ   َوأ   فِيهِ   اْخَتلََف   َوَما  فِيهِ   اْخَتلَُفوا   فِيَما  انلَّاِس   بنَْيَ   ِْلَْحُكمَ   بِاِلْ

ِينَ   إَِل وتُوهُ   اَّلَّ
ُ
ُ   َفَهَدى  بَيَْنُهمْ   َبْغًيا  اْْلَيَِّناُت   َجاَءْتُهمُ   َما  َبْعدِ   ِمنْ   أ ِينَ   اَّللَّ  اْخَتلَُفوا   لَِما  آَمُنوا   اَّلَّ

َقِّ  ِمنَ  فِيهِ  ُ  بِإِْذنِهِ  اِلْ ٍط  إََِل  يََشاءُ  َمنْ  َيْهِدي وَاَّللَّ   .[213  ]البقرة: ﴾ُمْسَتِقيمٍ  ِِصَا
ُسلِ  ◆ ُة والرِّساَلة وحاَجُة الَبَشِريَّة ِللرُّ َبوَّ  النُّ

الن  بُ وَّة هي   ْلِقه عن طمرِيِق املالِئكمةإنِّ  أو ِمن وراِء    ، الصِّلمة بني هللا تعاىل وصمْفومتِه ِمن خم
إليهم ابلومْحي  أو  طريٍق  ِحجاٍب،  ألقوِم  وِهدايتهم  خلقه  إىل  شمرِيعمته  تبليغ  ألجل  وأهدى  ؛ 

 . سبيلٍ 

 وهل هناك فرٌق بني الّنبّي والّرسول؟  ◆

ْرَسْلَنا َوَما﴿ قال تعاىل: نعم،
َ
 . [52]اْلج :  ﴾نَِبي  َوَل َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبلَِك  ِمنْ  أ

إليه ِكتاب  ف أُنزِل  الذي  هو  الرَّسولم  ولكنَّ  ُمْرسمل ،  أنِّ ِكلمْيِهما  على  الكرمية  اآليمة  لَّت  دم
ُمْستمِقلٌّ م نُ بُ وَّتمه،  وشمرْع   تُ ْثِبُت  اليت  املعجمزِةم  وإّنا  و ع   ، عليه ِكتاب  ي مْنزِل  مل  الذي  فهو  النَّيب   أمِّا 
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يمْدُعون  الذين كانوا  إسرائِيلم  بين  لمه، كأنِبياِء  ق مب ْ رمُسوٍل  شمرِيعمة  إىل  النِّاسم  يمْدُعو  أن  إليه  أُوِحيم 
 . نميبِّ، وليس ُكل  نميبِّ رمُسواًل النِّاسم إىل ما يف التَّوراِة، وهذا يعين أنَّ ُكلَّ رسولٍ 

أيكُلون ويمْشرمبون وميشون يف    األنبياُء عليِهم السَّالم أفراد  ِمن البمشمر مثل سائِر النِّاس،و
املعاِصي   األسواق، ِمن  وعمصمممُهم  السَّيِّئات،  عن  ن مزَّهمُهم  أبن  عنهم  ممي َّزمُهم  تعاىل  هللام  أنِّ   إالِّ 
ُهم ابألخالِق الكمرميةواملوِبقات  ، وجمعملمهم ّناِذجم لِلكماِل البمشمرِيِّ، وممثماًل واخلصال النِّبيلة  ، وحمالِّ

وُسرج م صمْفومُة اخلْلِق وأِئمَّة اهلدى،  هُ هلِل تعاىل، ف م   لالْقِتداِء واهلدايمة يف رُِقيِّ إنسانِيَِّتِهم وُخلوِصها 
 . (الد جى: ظُلمة اللَّيل وسواده) الد جى

 .وُخُلقاً  هم أفضمُل النِّاِس ِعْلماً وعممماًل 

 ؛ ُمربمَّؤون ممعصومون عن كلِّ عيٍب ونقٍص.هم صاِدقون ُمصمدَّقون

العا رمبِّ  رِساالِت  البمشمِر حبمِل  أمْجدمر  هم  إىللذلك  اخللِق  ودمْعومة  الرِّامحني   ملني،  ،  أرحم 
 وهللا أعلم حيث جيعل رساالته. 

ورسِله  ومِجيعُ  هللِا  تعاىل:   أنبياء  قال   ، ْرَسْلَنا  َوَما﴿رِجال 
َ
 إَِْلِْهمْ   نُوِح   رَِجاًَل   إَِلَّ   َقْبلََك   أ

لُوا 
َ
ْهَل  َفاْسأ

َ
ْكرِ  أ  .  [7]األنبياء: ﴾َتْعلَُمونَ  ََل  ُكْنُتمْ  إِنْ  اَّلِّ

فمْجِر الذين  والرسل   منذ  البمشمرِيَّة  ُهم  عمرمف مت ْ الذين  ب مْعض  الكرمي هم  القرآن  ذِْكُرُهم يف  ورمدم 
تعاىل: قال   ﴾ َعلَْيَك   َنْقُصْصُهمْ   لَمْ   َوُرُسال  َقْبُل   ِمنْ   َعلَْيَك   َقَصْصَناُهمْ   َقدْ   َوُرُسال﴿اترخيها، 

ْلًقا: أي .[164]النِّساء:   الُقرآن. يف يُْذكمروا مل آخرِين خم

الذين ذُِكروا أبمسائِ  ُدُهم َخمْسمة وعشرون رمسوالً أما   ونُوح ،  وإدرِيس،  آدمُم، :  ، وهمهم فعمدم
،   وأيِّوُب،  ويوسُف،  وي مْعقوُب،  وإسحاُق،  وإمساعيُل،   وُلوط ،  وإْبراِهيُم،  وصاِلح ،   وُهود ،   وُشعمْيب 

،  واليمسمع،  وإلياُس،  لميماُن،وسُ   وداوُد،  ويونُس،  وهاروُن،  وُموسى،   وعيسى، وكذا  وحيىي،  وزكرايِّ
ُفمسِّرين، ِمن كثريٍ   عند الِكْفل ُذو

 .وسلِّم وعليه هللا صلِّى وحُمممِّد   امل
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 األنِبياء والرِّساالت ◆

منذ أن ظمهمر االحنراُف يف ِذرِِّيَّة آدمم عليه السَّالم إىل عمْصر  مل ختل أمَّة ِمن نيبِّ وال رسوٍل  
والتَّحذير ِمن الشِّرك، كما    ، اجمة كلِّ أُمٍَّة إىل البمالِغ والدَّعومِة إىل التَّوِحيد ، وذلك حل الن  بُ وَِّة احملمَِّديَّة 

ةٍ   ُُكِّ   ِف   َبَعْثَنا   َولََقدْ ﴿   قال تعاىل:  مَّ
ُ
نِ   َرُسوَل   أ

َ
َ   اُْعُبُدوا   أ ْجَتنُِبوا   اَّللَّ اُغوَت   وَا  . [ 36]النَّحل:    ﴾ الطَّ

الن  بُ وِّات، وبِتمعالِيِمها ُخِتممت الشَّراِئع، وكمُملم   صلِّى هللا عليه وسلِّم  حممَّد  نُ بُ وَّةِ وبِ  ُخِتممت 
تعاىل: قال  الزَّماِن،  آِخر  إىل  ِعباِدِه  لميِع  هللاُ  ارتمضاه  الذي  ين  ْكَملُْت   اْْلَْومَ ﴿الدِِّ

َ
 لَُكمْ   أ

ْتَمْمُت  ِديَنُكمْ 
َ
 .[3]املائدة:  ﴾ِديًنا اإلْسالمَ  لَُكمُ  َوَرِضيُت  نِْعَمِت  َعلَْيُكمْ  َوأ

 ظاِهَرُة الَوْحي ◆

مبا يُرِيده أن يُ ب ملِّغمه  لنميبِّ ِمن أنِبيائِه عليه السَّالم    وإعالُمه  إْبالُغ هللِا سبحانمه وتعاىل  الَوْحيُ 
 جربيل، أو مبناٍم، أو إهلاٍم. إليِهم ِمن شرٍع أو كتاٍب، ِبواِسطمٍة 

عام   تعاىل:لألنبياء مجيعً وهو  قوله  وَْحْيَنا   إِنَّا﴿  ا، كما يف 
َ
وَْحْيَنا  َكَما   إَِْلَْك   أ

َ
 نُوٍح   إََِل   أ

نلَّبِيِّنيَ  وَْحْيَنا  َبْعِدهِ   ِمنْ   وَا
َ
ِهيمَ   إََِل   َوأ  َوِعيََس   وَاِلْسَباِط   َويَْعُقوَب   َوإِْسَحاَق   َوإِْسَماِعيَل   إِبْرَا

يُّوَب 
َ
 .[163]النِّساء:  ﴾َزُبورًا  َداُودَ   َوآتَيَْنا ْيَمانَ وَُسلَ  َوَهاُرونَ   َويُونَُس  َوأ

أن خيربوا اِبحلقِّ، وأيمروا اِبلعمْدِل، ويمْدُعوا إىل ِعبادمِة هللِا    وومِظيفتهم السِّاِميمة  ُمِهمَّة األنِبياءو 
 .ومْحدمه ال شمرِيكم له

نُفوِس ممن   أمْيسمر وأمقْ رمب إىل  التَّفاُهم معهم  ُمِهمَّت مُهم وجيعمل  ُيسمهُِّل  البمشمِر  ِمن  واخِتياُرُهم 
 . أُرِسلوا إليِهم

  آَمنَّا   قُولُوا ﴿   انم هبم مجيعاً دون ت مْفرِيٍق، قال تعاىل: وقد أمْوجمب هللاُ تعاىل على املسِلم اإلمي 
 ِ نِْزَل   َوَما   بِاَّللَّ

ُ
نِْزَل   َوَما   إَِْلَْنا   أ

ُ
ِهيمَ   إََِل   أ ْسَباِط   َوَيْعُقوَب   َوإِْسَحاَق   َوإِْسَماِعيَل   إِبْرَا

َ
ِْل وِتَ   َوَما   وَا

ُ
  أ

وِتَ   َوَما   َوِعيََس   ُموََس 
ُ
ُق   ََل   َربِِّهمْ   ِمنْ   انلَّبِيُّونَ   أ َحدٍ   بنَْيَ   ُنَفرِّ

َ
  ﴾ ُمْسلُِمونَ   ََلُ   َوََنْنُ   ِمْنُهمْ   أ

 . [ 136]البقرة:  
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 عليه السالم  سفينة نوح

 

 عليه السالم: ( بعد آدم 1) ◆

ابرك هللا تعاىل يف ذريِّة آدمم، فكان فيها رجال كثري ونساء، وقد انتمشمرت ذريِّته وكثرت 
 حىتِّ صارت هلم قرى كثرية. 

 وكان النِّاس وقتمها على دين أبيهم آدم؛ يعُبدون هللام وال ُيشركون به شيًئا!. 
م هللاُ.  وكان النِّاس أمِّة واِحدمة، أبوهم آدمم، ورهب 

 ( حسد الّشيطان2)  ◆

 ولكن كيف يرضى إبليُس وذري َُّته هبذا؟
 فقد كان لسان حاله: أال يزال النِّاس يعبدون هللا؟.

 دة ال خيتلفون؟ كيف يكون ذلك، أبًدا ال يكون !  أال يزال النِّاس أمِّة واح
 هل يدخل ذريِّة آدم النِّة، ويدخل إبليس وذريِّته النِّار؟

 إنِّ ذلك ال يكون!.
 إنِّه مل يسُجد آلدمم فطمرمدمه هللاُ ولمعمنمه.

 أال ينتقم ِمن بين آم فيدخلوا معه النِّار؟ 
 ال بدِّ أن يكون ذلك! 

 ( فكرة الّشيطان3)  ◆

الشِّيطاُن أن يدعوم النِّاس إىل أمر خيلدون به يف النِّار وال يدخلون النِّة؛ إمعااًن منه ورأى  
 يف العداوة لبين اإلنسان، فرأى أنِّ عبادة األصنام هي الشِّراك واحلمبائل اليت يُوِقع هبا فمراِئسمه.
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 وكان الشِّيطان يعرف أنِّ هللام ال يغفر الشِّرك، ويغفر كلِّ شيٍء إذا أراد. 

 الشِّيطان أن يدُعومهم إىل الشِّرك، فال يدخلوا النِّة أبًدا. فأراد

 ولكن كيف الطِّريق إىل ذلك، والنِّاس يعبدون هللا؟

 إنِّه لو ذهمب للنِّاس وقال هلم:" أعبدوا األصنام وال تعبدوا هللا " لشمتمممه النِّاس وضربوه. 

 قالوا: معاذ هللا، أنشرك بربِِّنا؟ أنعبد األصنام؟.

! إنِّك لشيطان    رِجيم ! إنِّك لشيطان  خبيث 

 ( حيلة الشيطان4) ◆

 عند ذلك الشِّيطان وجد اباًب يدخل منه إىل رؤوس النِّاس. 

 وهو أنِّه كان رجال  خيافون هللا، ويعبدونه لياًل وهنارًا، ويذكرونه ذكرًا كثريًا.

 وكان النِّاس حيبِّوهنم ويُعظِّموهنم، وكان الشَّيطان يعرف ذلك جيًِّدا. 

 . من الدنيات هؤالء وانتقلوا مثِّ لممِّا ما

 ذهب الشَّيطان إىل النِّاس وذمكمر هؤالء الرِِّجال. 

 وقال: كيف كان فيكم فالن وفالن وفالن؟ 

 قالوا: سبحان هللا! رجال هللا وأولياؤه! أولئك إذا دعوا أجاهبم، وإذا سألوا أعطاهم. 

 ( صور الّصالحني5)  ◆

 قال الشِّيطان: فكيف ُحْزُنُكم عليهم؟ 

 قالوا: شديد .

 قال: وكيف اشِتياقكم إليهم؟ 

 قالوا: عظيم ! 
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 قال: وملاذا ال تنظرون إليهم كلَّ يوٍم؟

 قالوا: وكيف السَِّبيل إىل ذلك وقد ماتوا؟

 قال: اعمملوا هلم صورًا وانظُروا إليها كلَّ صباٍح.

الصِّ  الصِّاحلني وكانوا ينظرون إىل هذه  إبليس وصوَّروا  النِّاس برأي  ور كلِّ يوم، وأُْعِجب 
 وإذا رأوها ذكروا أولئك الصِّاحلني. 

 ( ِمن صور إىل تماثيل6) ◆

 وانتقلوا ِمن الصِّور إىل التِّماثيل.

 وعملوا للصِّاحلني ُتاثيل كثرية، ووضعوها يف بيوهتم ويف مساجدهم. 

 وكانوا يعبدون هللام ال ُيشركون به شيًئا. 

 للصِّاحلني. وكانوا يعرفون أنِّ هذه ُتاثيل 

هبا   ي متمربِّكون  ولكنَّهم كانوا  ترزقهم،  وال  تضرِّهم،  وال  تنفعهم،  ال  حجارة  هذه  وأنِّ 
ا ُتاثيل للصِّاحلني.   ويُعظِّموهنا؛ ألهنِّ

 وكثرت هذه التِّماثيل فيهم، وكثر تعظيمها.

 وإذا مات هلم رجل  صاحل عمِملوا له ُتثااًل ومسِّوه ابمسه.

 ( ِمن التَّماثيل إىل األصنام7) ◆

وممضى هؤالء، ورأى األوالد آابءمهم ي متمربَّكون هبا، ورأوا آابءمهم يُ عمظِّموهنا تعظيًما شديًدا؛  
 مرًَّة يُ قمبِّلوهنا، ومرًَّة أخرى يلممسوهنا ويمْدُعون عندها. 

وصاروا  اآلابء،  على  األبناء  فزادم  ويركعون،  عندها  ُرؤوسمهم  خيِفضون  رأوهم  وكما 
 .ِمن دون هللا تعاىل ألوهنا، ويذحبون هلايمْسُجدون هلا، وصاروا يس
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 وهكذا صارمت هذه األصناُم آهلًة، وصار النِّاس يعبدوهنا كما كانوا يعبدون هللام ِمن قبل. 

.  وكثرت هذه اآلهلة فيهم، هذا ومدٌّ، وذلك ُسواع ، وهذا ي مُغوُث، وذلك ي مُعوُق، وهذا نمْسر 

 ( غضب الله8) ◆

 شديًدا ولعمن مُهم. وغِضب هللاُ على النِّاس غمضمًبا 

 وملاذا ال يغضمب هللاُ على النِّاس وال يلعنهم؟ 

 أهلذا خملمقمُهم، أهلذا يرزقهم؟ 

 ميشون على أرض هللا ويكفرون ابهلل!

 وأيكلون رزق هللا ويشركون ابهلل!

 إنِّ هذا لمظلم  عظيم ! 

 احلْرث، وقلِّ النَّْسل.غضمب هللاُ على النِّاس، وحمبمس املطمرم عنهم، وضيَّق عليهم، وقلِّ 

 ولكنِّ النِّاس ما عمقملوا ولكنِّ النِّاس ما اتبوا. 

 ( الرَّسول9)  ◆

وأراد هللاُ تعاىل أن يرِسلم إليهم رمُجاًل منهم ُيكلِّمهم وينصمح هلم، ويدعوهم إىل عبادة هللا  
 وترك ِعبادة ما ِسواه. 

 ( بشر أم َمَلك10)  ◆

هذا   يكون  أن  البالغة  حبكمته  هللاُ  النِّاس،  وأراد  ِمن  واحًدا  يكون  وأن  بشرًا،  الرِّسول 
 يعرفونمه ويفهمون كالممه، ولو كان الرَّسول مملمًكا لقال النِّاس: ما لمنا وله؟ هو مملمك وحنن بمشمر!

 حنن أنكل ونشرب، ولنا أهل  وُذرِِّيَّة، فكيف نعُبد هللام؟

ال  فمِلمم  هللام  أعُبد  وأان  وذرِِّيِّة،  أهل  ويل  وأشرب،  آكل  أان  قال:  بشرًا  الرِّسول  وإذا كان 
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 تعبدون هللام؟

وإذا كان الرِّسول مملمًكا قال النِّاس: إنِّك ال تْعطمش وال جتوع، وإنِّك ال ُترض وال ُتوت  
 فت مْعُبُد هللام وتمْذُكرُه دائًما!.

 وّنوت، فكيف نعُبُد هللام ونمْذُكرُه دائًما؟  وحنن بمشمُر ن مْعطمش وجنوع، وّنرمض

هللام  وأعُبد  وأموت،  وأمرض  وأجوع،  أعطش  مثلكم  أان  قال:  بشرًا  الرسول  وإذا كان 
 وأذكرُه، فلماذا ال تعبدون هللا وال تذُكرونه؟ 

 فينقطع كالم النِّاس وال جيدون عذرًا.

 ( نوح الّرسول11) ◆

 وأراد هللا أن يرِسل نوًحا إىل قوِمه.

 ان يف القوم أغنياء ورؤساء، ولكنِّ هللام اختار نوًحا لرسالته، ومل خيرت أحًدا منهم.ك

ُ ﴿فاهلل يعلمم ممن حيِمل رسالته، و ْعلَمُ  اَّللَّ
َ
 .﴾رَِساتَلَهُ   ََيَْعُل  َحْيُث  أ

والصِّْدق  والشَّفمقمة،  والن ْصح  واحلِْلم،  والعمْقل  والكمرمم،  الصَّالح  نوٍح:  يف  اجتممع  فقد 
 انمة.واألم

نْ ﴿وكان ِمِّا أوحى هللاُ إليه:
َ
نِْذرْ  أ

َ
نْ  َقْبلِ  ِمنْ  َقْوَمَك  أ

َ
تَِيُهمْ  أ

ْ
ِْلمٌ  َعَذاٌب  يَأ

َ
 . ﴾أ

ِمنيٌ  َرُسوٌل  لَُكمْ  إِّنِّ ﴿فقام نوح يف قومه يقول للنِّاس:
َ
 . ﴾أ

 ( ماذا أجابه قوُمه؟12) ◆

ِمنيٌ  َرُسوٌل  لَُكمْ  إِّنِّ ﴿وملا قام نوح  يف قوِمه يقول:
َ
 .﴾أ

 قام بعض النِّاس يقولون: مىت صار هذا نبيًّا؟

 ابألمس كان رجاًل منِّا يقول: أان رسول هللا إليكم!
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وقال أصدقاء نوح: هذا كان يلعب معنا يف الصِّغر، وجيلس معنا كلِّ يوٍم، فمىت جاءته 
 الن بوَّة ؟ ألياًل أم هنارًا !...

ون: أما ومجمد هللاُ أحًدا   غريمه؟ وقال األغنياء واملتكربِّ

 أمات النِّاُس كل هم، أما وجمد يف القوم إالِّ فقريًا ؟ 

نْ  يُِريدُ  ِمْثلُُكمْ  برََشٌ  إَِل  َهَذا َما﴿وقال الُهِّال:
َ
َل  أ  . ﴾َعلَْيُكمْ  َيَتَفضَّ

ُ  َشاءَ  لَوْ ﴿وقالوا: لنِيَ  آبَائَِنا  ِف  بَِهَذا َسِمْعَنا َما َمالئَِكةً  ِلنزَل  اَّللَّ  .﴾اِلوَّ

نْ   يُِريدُ ﴿ وقال بعض النِّاس إنِّ نوًحا  
َ
َل   أ  وي متمعاظممُ   عليُكم  يمرتممفَّع:  ي مْعُنون  ﴾َعلَْيُكمْ   َيَتَفضَّ

ْعومى  الن  بُ وَِّة؛ لِيمنال الرِّايسمة والشَّرمف هبذا الطَّريق. ِبدم

 ( بني نوح وقومه13) ◆

يعُبد األصنام هو يف كان النِّاس يرون أنِّ عبادمة األصنام هو احلقِّ والعقل، وأنِّ الذي ال  
ٍة.  ضاللمٍة وسمفاهم

 وكانوا يقولون: قد كان آابؤان يعبدون األصنام فلماذا ال يعبدها هذا؟. 

وكان نوح يرى عكس ما يرون، وأنِّ آدمم وهو أبو اآلابء ما كان يعبد األصنام بل كان 
 يعبد هللام تعاىل وحده ال شريك له.

 فقام نوح يف القوم يقول أبعلى صوته:

َ  اْعُبُدوا  ا َقْومِ يَ ﴿ َخاُف  إِّنِّ  َغرْيُهُ  إََِلٍ  ِمنْ   لَُكمْ  َما  اَّللَّ
َ
   .﴾َعِظيمٍ  يَْومٍ  َعَذاَب  َعلَْيُكمْ  أ

  َقاَل ﴿
ُ
كَ   إِنَّا َقْوِمهِ  ِمنْ  الَْمََل  ﴾ ُمبنِيٍ  َضاَللٍ  ِف  لَََنَا

بَلُِّغُكمْ   الَْعالَِمنَي *  َربِّ   ِمنْ   َرُسوٌل   َولَِكّنِّ   َضاَللَةٌ   ِب   لَيَْس   يَا َقْومِ   َقاَل ﴿
ُ
  َرّبِّ   رَِساََلتِ   أ

نَْصحُ 
َ
ْعلَمُ   لَُكمْ  َوأ

َ
ِ  ِمنَ  َوأ    .﴾َتْعلَُمونَ  ََل  َما  اَّللَّ
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 ( اتَّبعك األرَْذلون 14)  ◆

عبادة  ويرتكوا  تعاىل،  هللا  ويعبدوا  يؤمنوا،  أن  رجاء  قومه  دعوة  يف  نوح كثريًا  واجت مهمد 
واتَّبعمه   به  آممن  ما  ولكن  أبيديهم وأيكلون األصنام،  يعملون  ِمِّن  قومه  ِمن  األفراد  بعض  إالِّ 

 احلالل الطَّيِّب. 

ُهم أمواهلم وأوالُدهم   أما األغنياء ِمن قومه فقد ممنمعهم ِكرْبُُهم أن يطيعوا نوًحا؛ ال وشمغملمت ْ
 عن أن يُفكِِّروا يف اآلخرة، وكانوا يقولون: حنن أشراف  وهؤالء أراِذل.

نُْؤِمنُ ﴿ إىل هللا تعاىل قالوا:ولممِّا دمعاهم نوح 
َ
تََّبَعَك  لََك  أ  ؟﴾ اِلْرَذلُونَ  وَا
 مث طملمبوا ِمنه أن يمْطُرد هؤالء املساكني. 

نَا َوَما﴿ولكن نوًحا أىب وقال:
َ
 . ﴾الُْمْؤِمننِيَ  بَِطارِدِ  أ

نَا  إِنْ ﴿إنِّ ابيب ليس اببم ممِلك،
َ
 . ﴾ُمبنِيٌ  نَِذيرٌ  إَِلَّ  أ

 هؤالء املساكني مؤمنون خمِلصون. وكان نوح يعرف أنِّ 
 وأنِّ هللام يغضمب إذا طرمد هؤالء املساكني، وإذمْن ال ينُصرُه أحد .

ِن  َمنْ  يَا َقْومِ ﴿فقال نوح: ِ  ِمنَ  َيْنُُصُ  . ﴾َطَرْدُتُهمْ   إِنْ  اَّللَّ
 ( حّجة األغنياء15) ◆

 وقال األغنياء: الذي يدعو إليه نوح ليس حبقِّ وليس خبري.
 ملاذا؟. 
 رَّبنا أانِّ حنن السِّابقون يف كلِّ خري.ألانِّ ج

 كلِّ طيِّب ِمن الطِّعام، ولنا كلِّ مجيٍل ِمن اللِّباس، والنِّاس يف كلِّ شيء لنا ت مبمع .   لنا
 وإانِّ رأينا أنِّ اخلريم ال خُيِطُئنا وال جياِوُزان يف املدينة. 

 .﴾إَِْلْهِ  َسَبُقونَا َما َخرْيًا  ََكنَ  لَوْ ﴿فلو كان هذا الدِّين خريًا ألاتان ق مْبلم هؤالء املساكني
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 ( دعوة نوح16) ◆

 ودعا نوح قوممه، واجتمهد يف النَّصيحة. 

نِ   *  ُمبنِيٌ   نَِذيرٌ   لَُكمْ   إِّنِّ   يَا َقْومِ   َقاَل ﴿
َ
َ   اْعُبُدوا   أ تَُّقوهُ   اَّللَّ ِطيُعونِ   وَا

َ
  ِمنْ   لَُكمْ   َيْغِفرْ   *  َوأ

ْرُكمْ  ُذنُوبُِكمْ  َجلٍ  إََِل  َويَُؤخِّ
َ
َجَل  إِنَّ  ُمَسّما  أ

َ
ِ  أ رُ  ََل  َجاءَ  إَِذا اَّللَّ  . ﴾َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ   لَوْ  يَُؤخَّ

 وكان هللاُ حبمس عنهم املطمر، وغمِضب عليهم، وقلِّ احلرث والنَّسل.

ُتم رمِضي عنكم هللا وزال عنكم هذا العذاب.  فقال نوح: اي قوم إن آممن ْ

 واألوالد.  وأرسل عليكم األمطار، وابرك لكم يف الرِِّزق

 ودعا نوح  قوممه إىل هللا وقال هلم: أال تعرفون هللا ؟

هذه آايت هللا حولكم، أال تنظرون إليها؟ أال تنظرون إىل السِّماء واألرض؟ أال تنظرون 
 إىل الشِّمس والقمر؟. 

 ممن خملمق السَّماوات؟ وجعل القمممر فيِهنِّ نورًا، وجعمل الشِّمس ِسراًجا ؟. 

 وممن خملمقمكم، وجعل لكم األرض ِبساطًا؟  

ولكنِّ قوم نوح مل ي مْعِقلوا! ومل يؤمنوا! بل كانوا يضعون أصاِبعمهم يف آذاهنم كلِّما دمعاُهم  
 إىل هللا.

 وكيف يفهمم ممن ال يسممع؟ وكيف يسممع ممن ال يريد أن يسممع؟. 

 ( دعاء نوح17)  ◆

 ياًل.واجتهد نوح كثريًا وبقي يدعوا قوممه زمًنا طو 

 ممكمث نوح يف قومه ألف سنة إالِّ َخسني عاًما.

 يدعوهم إىل هللا.
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 ولكنِّ قوم نوح مل يؤمنوا.

 ومل يرتكوا عبادة األصنام، ومل يرِجعوا إىل هللا. 

 فإىل مىت ينتظر نوح؟ إىل مىت يرى فسادم األرض؟ 

 إىل مىت يرى احلجارةم تُعبمد ِمن دون هللا؟ 

 أيكلون رِْزقم هللِا ويعُبدون غريمه ؟ إىل مىت يرى النِّاس 

 ملاذا ال يغضمب نوح؟ إنَّه صربم صربًا مل يمْصربه أحمد  مثله !.  

نَّهُ ﴿ألف سنة إالِّ َخسني عاًما، هللا أكرب، هللا أكرب، وقد أوحى هللا إىل نوح: 
َ
 يُْؤِمنَ   لَنْ   أ

  .﴾آَمنَ  َقدْ  َمنْ   إَِل َقْوِمَك  ِمنْ 

لممِّا دعا  ْكََثَْت   َجاَدتْلََنا  َقدْ   نُوحُ   يَا﴿هم نوح مرًِّة أخرى: وقال قوُم نوٍح 
َ
تَِنا  ِجَدانَلَا  َفأ

ْ
  َفأ

اِدقنِيَ  ِمنَ  ُكْنَت  إِنْ  تَِعُدنَا بَِما  . ﴾الصَّ

 وغِضب نوح  هلِل، ويمِئس ِمن هؤالء وقال: اللَُّهمِّ ال ترتك على األرِض أحًدا ِمن الكافرين.

فينة 18) ◆  ( السَّ

 نوح وأراد أن يُغرِق قوممه. وأجاب هللاُ دعوةم 

 ولكنَّ هللام يريد كذلك أن ينُجوم نوح واملؤمنون.

 فأمر نوًحا أن يصنع سفينة كبرية.

ولممِّا رآه قوُمه يف هذا الشِّغل وجدوا ُشْغاًل؛ فصاروا يمسخمرون منه، ويقولون: ما هذا اي 
 نوح ؟ ِمن مىت ِصرت جنِّارًا ؟ 

 ء األراِذل.أما كنِّا نقول لك: ال جتِلس إىل هؤال

 ولكنِّك ما مسعت كالممنا وجلمست إىل النِّجِّارين واحلدِّادين فِصرت جنِّارًا!
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 وأين ُتشي هذه السِّفينة اي نوح؟ إنِّ أمرمك كلِّه عمجمب.

 أُتشي هذه يف الرَّمل أم تمْصعمد البل؟ 

 البحر ِمن هنا بعيد جدًّا، هل حيِملها اِلنِّ، أم جترِّها الثِّريان؟

!وكان نوح   ع أشدِّ ِمن هذا فمصمربم  يسممع كلِّ ذلك ويصرب، وقد مسِم

 .﴾تَْسَخُرونَ  َكَما ِمْنُكمْ  نَْسَخرُ  َفإِنَّا ِمنَّا  تَْسَخُروا  إِنْ ﴿ولكنَّه كان يقول هلم أحيااًن:

 ( الّطوفان19)  ◆

 !-والِعياذ ابهلل   -وجاء وعد هللا  

 أمطمرت السِّماء وأمطمرت وأمطرت.

 لمة  ال ُتِسك ماًء. حىت كأنِّ السِّماء ِمْنخم 

 ون مبمع املاء وسال حىتِّ أحاط ابلنِّاس ِمن كلِّ جانٍب.

وأوحى هللا إىل نوح: ُخْذ معك ممن آممن بك ِمن قوِمك وأهِلك، وُخْذ ِمن كلِّ حيوان 
 وطائر زوًجا، ذكرًا وأنثى؛ ألنِّ الطِّوفان عامِّ ال ينجو منه إنسان وال حيوان.

 وكذلك فعمل نوح.

 جتري هبم يف موج كالبال.وسارت السِّفينة 

 وارتقى القوُم كلِّ مكاٍن عاٍل، وكلِّ رمبْ ومة يمِفرِّون ِمن عذاب هللِا.

 ولكن ال ممْلجمأ ِمن هللِا إالِّ إليه.

 ( ابن نوح 20)  ◆

 وكان لنوٍح اْبن  كان مع القوم الكافرين.

 . ﴾الََْكفِِرينَ  َمعَ  تَُكنْ   َوَل َمَعَنا اْرَكْب   بَُّنَّ  يَا ﴿ورأى نوح ابنمه يف الطِّوفان فقال:
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 .﴾الَْماءِ  ِمنَ  َيْعِصُمِّن  َجَبلٍ  إََِل  َسآوِي  َقاَل ﴿

ْمرِ  ِمنْ  اْْلَْومَ  ََعِصمَ  قاَل ََل ﴿
َ
ِ   أ  . ﴾رَِحمَ  َمنْ  إَِل اَّللَّ

 .﴾الُْمْغَرقنِيَ  ِمنَ  َفََكنَ  الَْمْوجُ  بَيَْنُهَما وََحاَل ﴿

 ابُنه.وحمزِن نوح على ابِنه، وكيف ال حيزن وهو 

 وأراد أن ينُجوم ابُنه من النِّار يوم القيامة إْذ مل ي مْنُج ِمن املاء أْمِس.

 إنِّ النِّار أشدِّ ِمن املاء، وإنِّ عذاب اآلخرة أشمقِّ.

 أمما وعدمه هللاُ أنِّه يُ نمجِّي أهلمه؟ بلى! إنِّ ومْعدم هللِا حمقٌّ.

 فأراد أن يمْشفمع البِنه عند هللا. 

 ( ليس ِمن أهلك21) ◆

ْهِل   ِمنْ   ابِّْن   إِنَّ   َربِّ   َفَقاَل   َربَّهُ   نُوحٌ   َونَاَدى﴿
َ
َقُّ   َوْعَدكَ   َوإِنَّ   أ نَْت   اِلْ

َ
ْحَكمُ   َوأ

َ
  أ

َاكِِمنيَ 
ْ

 .﴾اِل

يقبل   ال  سبحانه  أنِّه  األعمال، كما  إىل  ينظر  بل  األنساب  إىل  ينظر  ال  هللام  ولكنِّ 
 الشِّفاعة يف املشركني. 

 النَّيبِّ وإن كان ابنمه. واملشرك ليس ِمن أهل 

ْهلَِك   ِمنْ   لَيَْس   إِنَّهُ   يَا نُوحُ ﴿فن مبَّه هللاُ نوًحا على ذلك وقال:
َ
 َفال  َصالٍِح   َغرْيُ   َعَمٌل   إِنَّهُ   أ

لْنِ 
َ
ِعُظَك  إِّنِّ  ِعلْمٌ  بِهِ  لََك  لَيَْس  َما تَْسأ

َ
نْ  أ

َ
َاِهلنِيَ  ِمنَ  تَُكونَ  أ

ْ
 . ﴾اْل

ُعوذُ   إِّنِّ   َربِّ ﴿  وقال:وتنبَّه نوح  عندئٍذ واتب إىل هللا،  
َ
نْ   بَِك   أ

َ
لََك   أ

َ
ْسأ

َ
 بِهِ   ِل   لَيَْس   َما  أ

ُكنْ  َوتَرَْْحِّْن  ِل  َتْغِفرْ  َوإَِل ِعلْمٌ 
َ
َاِِسِينَ  ِمنَ  أ

ْ
 . ﴾اخل
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 ( بعد الّطوفان22)  ◆

 ولممِّا كان ما أرادمه هللاُ، وغمرِق الكفِّار أمسمكمت السِّماُء، وغارم املاء. 

الِِمنيَ  لِْلَقْومِ  ُبْعًدا َوقِيَل ﴿واْست مومت السَّفينة على جبل الُوِديِّ   .﴾الظَّ

نُوحُ   قِيَل ﴿و الربمِّ   ﴾ِمنَّا  بَِساَلمٍ   اْهبِْط   يَا  على  ميشون  السِّفينة  وأصحاب  نوح  وهمبمط 
 ِبسمالٍم.

نوٍح،   قوِم  ِمن  الُكفِّار  َماءُ   َعلَْيِهمُ   بََكْت   َفَما﴿وهلمك   ََكنُوا   َوَما  وَاِلْرُض   السَّ
 . ﴾ُمْنَظِرينَ 

 وابرك هللاُ يف ذريِّة نوح، فانتمشمرت وممألت األرض. 

 وكان فيها أُممم ، وكان فيها أنبياء وملوك.

 . ﴾الَْعالَِمنيَ  ِف  نُوٍح  لََعَ  َسالمٌ ﴿
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 العاِصفة

 

 ( بعد نوح 1) ◆

 ابرك هللا يف ذريِّة نوح فانتشرت يف األرض.

 أمِّة يقال هلا: عاد.وكان منها 

ا ِمن حديٍد، يغلبون كلِّ واحد، وال ي مْغِلُبهم أحد .  وكانوا رجااًل أقوايء، أجسامهم كأهنِّ

 وال خيافون أحًدا، وخياُفهم كلِّ أحٍد.

ُلهم ُتأل امليدان، وغنمهم ُتأل  وابرك هللا لعاٍد يف كل شيء، فكانت إبلهم   ي ْ الواِدي، وخم
 وأوالدهم ُتأل البيوت.  

 أرُضهم كذلك أرًضا مجيلة خضراء، فيها بساتني وعيون كثرية.  وكانت 

 ( كفران عاد 2)  ◆

، ونمِسيمت عاد  النِّعم الكثرية اليت تستوِجب الش كرم ولكنِّ عاًدا مل يشكروا هللا على هذه 
عوها ِمن آابئهم، ورأوا آاثرمه يف األرض.  قصِّة الطِّوفان اليت مسِم

 أُمَّة نوح. ونسوا ملاذا أرسل هللاُ الطِّوفان على

 وصاروا يعبدون األصنام ِمن دون هللا كما كانت أمَّة نوح تعُبدها. 

تمِفعوا ِبُعقوهلم ومل يهتدوا هبا يف ترك عبادة أحجاٍر ال تضرِّ وال تنفع.    ومل ي من ْ

ين.  وقد كانوا ُعقمالء يف الدِّنيا أغِبياء يف الدِِّ



 

 

 َل نهاية سريةاخللفاء الراشدينإ 

24 

 ( ٌعْدوان عاد 3) ◆

م ال يؤمنون ابهلل وال يؤمنون ابآلخرة.وصارت قُ وَّة عاد وماباًل عليهم    وعلى النِّاس؛ ألهنِّ
 فماذا مين مُعهم ِمن الظِّلم؟ وماذا مين مُعهم ِمن العدوان؟.

 وهم ال يرون فوقمهم أحًدا، وال خيافون ِحسااًب وال عقااًب. 
 وكانوا إذا حاربوا أهلمكوا احلمْرثم والنَّْسل.

 أهلها أِذلَّة. دمخلوا قريًة أفسمدوها وجعلوا أِعزَّةوإذا 
 وكذلك كلِّ ممن ال خياف هللام وال يؤمن ابآلخرة، يعمل مثل عملهم.

 ( قصور عاد 4)  ◆

 وكان عاد ال ُشْغل هلم إالِّ األكل والشِّْرب، واللَّْهو واللَِّعب. 
وكان بعضهم يفخمر على بعٍض يف بناء القصور العالية والبيوت الواِسعة، وضاعت أمواهلم  

 والطِّني واحلجارة؛ حيث كانوا يبنون بيواًت كأّنا يسكنون فيها دائًما وال ميوتون أبًدا. يف املاء  
وممن  فيها،  ساِكن  األغنياء ال  وبيوت  فيه،  يسكنون  بيًتا  جِيدون  ال  منهم  الفقراء  وكان 

م ال يؤمنون ابآلِخرمة.   رآُهم ورأى ُقصورمهم عمرمف أهنِّ
 ( هود الّرسول5)  ◆

 . األرض يف    الفسادم   حِيبِّ ، وال  فاهللم ال يرضمى لِعباده الكفر ؛  يرِسل إىل عاٍد رسواًل وأراد هللاُ أن  
ال يستمعِملون عقوهلم إالِّ يف ما ُيصِلح أمرم ُدنياهم ِمن أكٍل وشرٍب وممْسكن   عاد  وكان  

 وال يمْستعِملوهنا فيما ُيصِلح أمرم ِديِنهم وآخرهتم.
م كما قال القائل: ُعقالء   ويف ذلك أكرب دليٍل على فمساد ُعقوهِلم وسمفاهة أحالمهم، وأهنِّ

 يف الدِّنيا أغبياء يف الدِّين. 
فوزهم  به  ما  إىل  ليهديهم  ويفهمون كالممه؛  يعرفونه  رسواًل  إليهم  يرِسل  أن  هللاُ  فأراد 

 وصالحهم يف الدِّنيا واآلخرة. 
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 ( دعوة هود 6)  ◆

 .وأرسل هللا إىل عاٍد رسوال، هو هود عليه السالم
َ  اْعُبُدوا  َقْومِ  يَا﴿يف قوِمه يدعو ويقول: هود وقام  . ﴾َغرْيُهُ  إََِلٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َما اَّللَّ

ورزقكم،   خلقكم  الذي  تعبدون  وال  أمِس  حنممت ُموها  اليت  احلجارة  تعبدون  قوم كيف  اي 
 وابرك لكم يف األموال واألوالد واحلرث والنسل!؟.

 السم. وجمعلمكم خلفاء ِمن بعد قوم نوح ورزقكم قوِّة يف
 كان ِمن حقِّ هذه النِّعمم أن تعبدوا هللا وال تعبدوا غريه.

 ( جواب القوم7)  ◆

الدِّنيا  ابحلياة  رضوا  وقد  واللِّعب،  واللِّهو  والشِّرب  األكل  ِمن  ُشغٍل  يف  القوم  كان 
واْطممأنِّوا هبا، ولممِّا ضاق صدرهم ِبكالم هود قال بعضهم لبعض: ما يقول هود ؟ وماذا يريد  

 ال نفهمم كالممه!منما؟ حنن 
 قالوا: سمِفيه  أو جمنون ! 

الشَّفقة عليهم، قال أشراف  ولممِّا دمعاهم هود مرة أخرى مبالغًة يف ُنصحهم وزايدًة يف 
كَ  إِنَّا﴿قومه:  . ﴾الََْكِذبنِيَ  ِمنَ  نَلَُظنَُّك  َوإِنَّا َسَفاَهةٍ  ِف  لَََنَا

 . ﴾الَْعالَِمنيَ  َربِّ  ِمنْ  َرُسوٌل  َولَِكّنِّ  َسَفاَهةٌ  ِب  لَيَْس  يَا َقْومِ  َقاَل ﴿
بَلُِّغُكمْ ﴿

ُ
نَا َرّبِّ  رَِساََلتِ  أ

َ
ِمنيٌ  نَاِصحٌ  لَُكمْ  َوأ

َ
 . ﴾أ

 ( حكمة هود8) ◆

 وما زال هود ينصمح لقومه ويدعوهم حِبْكمٍة ورِْفٍق.
 قال هود: اي قوم أان أخوكم وصديقكم ابألمس! أال تعرفونين؟

، إينِّ ال أمنُقص ِمن مالكم شيًئا.اي إخواين ملاذا ختافونين   وتفرِّون مينِّ
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لُُكمْ   ََل  َقْومِ  يَا﴿
َ
ْسأ

َ
ْجرِيَ  إِنْ  َماَل َعلَْيهِ  أ

َ
ِ  لََعَ  إَِل أ  .﴾اَّللَّ

ُتم ابهلل، وهللِا ال ت مْفِقدون ِمن أموالكم شيًئا إذا آممنتم ابهلل!  اي قوم ماذا ختافون إن آممن ْ
 ويزيد لكم يف القوَّة. بل يبارِك هللا لكم يف الرِّزق،  

واي قوم ِلماذا تتعجَّبون ِمن رساليت؟ إنِّ هللام يرِسل إىل كلِّ قوٍم رجاًل من أنفِسهم ُيكلِّمهم  
 وي مْنصمح هلم.

َو َعِجْبُتمْ ﴿
َ
نْ  أ

َ
   .﴾ِْلُْنِذَرُكمْ  ِمْنُكمْ  رَُجلٍ  لََعَ   َربُِّكمْ  ِمنْ  ِذْكرٌ  َجاَءُكمْ  أ

 ( إيمان هود9) ◆

 ، وما عمِلُموا كيف جُييبون هوًدا!ومل جِتد عاد  جواابً 
 ولكنَّهم قالوا لممِّا عجزوا: قد غِضبمت عليك آهلتُنا فأصابمك مرض  يف عمْقِلك!

 وقد وقع عليك وابل  ِمن اآلهلة.
تتكلَّم وال تسممع وال  ! وال  تنفمع أحًدا وال تضرِّ إنِّ هذه األصنام حجارة  ال  قال هود : 

 ا، فال أُؤِمن ِِبهلِتكم وال أخاُفهم. تنظر! وال ُتِلك خريًا وال شرًّ 
ا بَرِيءٌ  إِّنِّ ﴿  .﴾ترُْشُِكونَ  ِممَّ

 . ﴾َْجِيًعا بَِها َفِكيُدوِن ﴿كما أينِّ ال أخاُفكم أيًضا: 
ُْت  إِّنِّ ﴿ ِ  لََعَ  تََوَّكَّ  .﴾َوَربُِّكمْ  َرّبِّ  اَّللَّ

 كلِّ شيٍء ُتت يمِده، وال تسُقط ورقة  إالِّ إبذنه.
 ( عناد عاد 10)  ◆

عت عاد كلِّ ذلك ولكنِّهم مل يؤمنوا.  مسم
 ضاعت فيهم نصيحة هود! ضاعت فيهم حكمة هود. 

 وقالوا: اي هود ما عندك دليل  وال بيِّنة ! 
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 وال نرتك اي هود آهلتمنا القدمية لقولك الديد. 

 أنرتك اآلهلة اليت كان يعبدها آابؤان لقول قائٍل؟ أبداً أبًدا. 

 ِبهلِتنا وال ختاُفهم، فمإانِّ ال نُؤِمن إبهِلك وال خناف عمذابمه.واي هود فكما أنَّك ال تُؤِمن 

 وإنِّنا نسمعك كثريًا تذكر العذاب، فأين هو اي هوُد، ومىت جييء؟.

ِ  ِعْندَ  الِْعلْمُ  إِنََّما﴿قال هلم هود عليه السالم:  نَا َوإِنََّما اَّللَّ
َ
 .﴾ُمبنِيٌ  نَِذيرٌ  أ

 العذاب ونشتاق أن نراه.قالت عاد : فإنِّنا ننتظر ذلك 

 وتعجَّب هود  ِمن جمراءمهتم، وأتسَّف هود  على سمفاهتهم.

 ( العذاب11)  ◆

 عاد  ينتظرون املطر كلِّ يوٍم وينظرون إىل السَّماء فال يرون قطعةم سحاٍب. وكان

 لقد كانوا يف حاجٍة شديدة إىل املطر، وكان هلم شمْوق  عظيم  لنزوله. 

يت إليهم ففمرِحوا ِجدًّا، وصاحوا: هذه سحابُة مطٍر، هذه سحابة ذات يوٍم رأوا سحابًة أت
 مطر.

 ولكنِّ هوًدا فمِهم أنِّ العذابم قد جاء.

 وقال هلم هود : ليس هذا سحاُب رمحٍة؛ بل هو ريح  فيها عذاب  أليم .

 ، فقد هبَّت ريح  شديدة  ما رأى النِّاُس مثلها، وما مِسع النِّاُس مبثلها.كان  كذلكو 

، وُتِمل الدَّوابَّ وت مْرِميها إىل ممكاٍن بعيٍد. نعم  ، وهتِدم البيوتم ا عاِصفة  ت مْقلمع األشجارم  إهنِّ

 وطارت رِمال الصَّحراء، وأظلممت الدِّنيا فال يرى اإلنساُن شيًئا.

 ودخلهم الر عب فدخلوا بيوهتم وأغلقوا أبواهبا. 

 احُلُجرات.واعتنق النِّاُس ابلُْدران، ودخل النِّاس 
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 يدعون ويستغيثون.

 وكأنِّ قائاًل يقول:

ْمرِ  ِمنْ  اْْلَْومَ  ََعِصمَ  ََل ﴿
َ
ِ   أ  . ﴾اَّللَّ

 كان ذلك سمْبع لمياٍل ومثانيةم أايٍم.

جدًّا،  غريًبا  منظرًا  وكان  األرض،  على  سقطت  النِّخيل  فكانوا كأشجار  القوُم  ومات 
 الُبوُم.  النِّاُس أموات  أيكلهم الطَّري، والبيوت خراب  يسكنها

 وجنا هود  واملؤمنون إبمياهنم، وهلكت عاد  ِبُكفرِها وعناِدها. 

ََل ﴿
َ
ََل  َربَُّهمْ  َكَفُروا   ََعًدا إِنَّ  أ

َ
 . ﴾ُهودٍ  قَْومِ  لَِعادٍ  ُبْعًدا أ
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 عليه السالم  ناقة ثمود

 

 ( بعد عاد 1) ◆

 أُمَّةم نوٍح وكانت على أثمر أُمِِّته.ومرِثمت مثوُد عاًدا وكانت على أثمرِها كما ومرِثمت عاد  
 وكانت أرض مثود أرًضا مجيلًة خضراء، فيها بساتنُي وعيون  وجنِّات  جتري ِمن ُتتها األهنار. 

وكانت مثود كعاٍد يف الِعمارة والزِّراعة ويف كثرة البساتني؛ بل وفاقوهم يف العقل والصِّناعة، 
 واسعة مجيلًة، وينُقشون يف احلجارة نقوًشا بديعًة. فكانوا ي مْنِحُتون ِمن البال بيواًت 

 وقد النم هلم احلجمر بعقلهم وِصناعتهم فيصنعون به ما يصنمع اإلنسان ابلشَّْمع.
ا بناها اِلنِّ،  وإذا دخل اإلنسان مدين متمهم رأى عجًبا، رأى ُقصورًا عظيمة كالبال كأّنِّ

ا أنبتها ا  لرِّبيع. ورأى أزهارًا مجيلًة يف الدران كأّنِّ
 وقد فتح هللاُ على مثود بركاٍت ِمن السَّماء واألرِض، وفتمح عليهم أبوابم كلِّ شيٍء.

هلم   وجادمت  واألزهار،  ابلنِّبات  األرض  هلم  وجادمت  ابألمطار،  السَّماء  هلم  جادمت 
 البساتني ابلفواكه واألمثار، وابرك هللا هلم يف الرِّزق واألعمار.

 ( ُكْفران ثمود2)  ◆

 ذلك مل حيِمل مثودم على الش كر وعبادة هللا تعاىل. ولكنِّ كلِّ 
 بل محملهم ذلك على الكفر والط غيان، ونمُسوا هللام، وفمرِحوا مبا أُوتوا وقالوا: ممن أشدِّ ِمنِّا قوًَّة. 

م ال ميوتون وال خيرجون ِمن ُقصورِهم وجنِّاهتم أبًدا.  وظنِّوا أهنِّ
 وال جِيد هلم سبياًل!وظنِّوا أنِّ املوتم ال يدُخل يف هذه البال 

ا كانت يف الواِدي.  ا غرقت ألهنِّ  لعلَّهم كانوا يظنِّون أنِّ أمَّة نوٍح إّنِّ
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م كانوا يف السَّهل!  ا هملمكوا ألهنِّ  وأنِّ عاًدا إّنِّ
م ِمن اخلوف واملوت مبكاٍن آِمٍن.   وأهنِّ

 ( عبادة األصنام3)  ◆

 ومل يمْكِفهم هذا؛ بل حنتوا احلجارةم وعبدوا األصنامم.
 هللام تعاىل قد جعلمهم ُملوكم احِلجارة ولكنَّهم ِمن جهلهم صاروا ُعبِّاد احلجارة. إنِّ 

 إنِّ هللاِّ أكرمهم ورزقهم ِمن الطَّيِّبات.
 ولكنِّهم أهانوا أنفسهم وأهانوا اإلنسان. 

َ  إِنَّ ﴿ ْنُفَسُهمْ  انلَّاَس  َولَِكنَّ  َشيًْئا انلَّاَس  َيْظلِمُ  ََل  اَّللَّ
َ
 . ﴾َيْظلُِمونَ  أ

وومقعوا  له  خمضمعوا  قد  ي مْعِصيِهم  وال  أيىب  فال  أبيِديهم  ي مْنِحتونمه  الذي  احلجرم  إنِّ  عجًبا! 
 ساِجدين!

؟ أيسُجد السِّيُِّد لعبِده؟  أيمعُبُد القموي  الضَّعيفم
 ، وأبوا أن يعبدوا هللام فأذمهلَّم هللاُ.فأنساهم أنُفسمهمولكنِّهم نمُسوا هللام 

 صالح عليه الصالة والسالم( 4) ◆

 وأراد هللاُ أن يُرِسل إليهم رسواًل، كما أرسمل إىل أمِّة نوٍح وإىل عاٍد رسواًل.
 إنِّ هللاِّ ال يرضى لعباده الكفر، وال حِيبِّ الفساد يف األرض.

ابٍة وُرْشٍد.   وكان فيهم رجل  امسه صاحل، ولد يف بيٍت شريٍف ونشأ على عقٍل وصالٍح، وجنم
 س فيه رجاء  كبري ، ويتوقَّعون أنه سيكون له شأن  عظيم .وكان للنِّا

 يرى النِّاس أنِّ صاحلًا يكون ِمن أشرافهم، ويكون ِمن أغنيائهم. 
ف مرمٍس ووراءمه اخلدمم  النِّاس على  ابنمه يكِسب بعقله مااًل عظيًما وخيرُج يف  أبوه أنِّ  ويرى 

 فُيسلِّم عليه النِّاس، ويقولون: هذا ابن فالٍن! 
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ولكنِّ هللام أراد غري ذلك، إنِّ هللاِّ أراد أن ُيشمرِِّفمه ابلن بوَّة ويرِسلمه إىل قومه؛ لُِيخرجمهم ِمن  
 الظِّلمات إىل النِّور.

؟ وهل فوق ذلك كرامة ؟  وهل فوق ذلك شرف 

 ( دعوة صالح5)  ◆

َ  اْعُبُدوا  قَْومِ  يَا﴿وقام صاحل يف قوِمه يقول أبعلى صوته:  . ﴾َغرْيُهُ  إََِلٍ   ِمنْ  لَُكمْ  َما اَّللَّ

 وكان األغنياء يف ُشْغٍل ِمن األكل والشِّرب، وكانوا يف هلٍو ولعٍب.

ُهم دعوة صاحٍل، وغِضبوا  ب مت ْ وهم مع هذا يعُبدون األصنامم، وال ي مرمْون إهلًا غريمها، فمما أعجم
 وقالوا خِلدممهم: ماذا يقول؟

 قول: إنِّ هللام ي مب ْعمُثكم بعد موِتكم وجيزيكم. قالوا: يقول: اعُبدوا هللام، ما لكم ِمن إلٍه غريُه، وي 

 ويقول: أان رسوُل هللا أرسلمين إىل قوِمي.

ضمِحك األغنياء، وقالوا: مسكني ! هل يكون هذا رسواًل؟ ما عندمه قصر  وال ُبستان ، وما  
 له زرع  وال خنيل ! فكيف يكون هذا رسواًل؟ 

 ( دعاية األغنياء6) ◆

ال  َهَذا  َما﴿نِّاس مييلون إىل صاحل، فخافوا على رايسِتهم وقالوا:ورأى األغنياُء أنِّ بعضم 
ُكُل   ِمْثلُُكمْ   برََشٌ   إَِلَّ 

ْ
ا  يَأ ُكلُونَ   ِممَّ

ْ
ُب   ِمْنهُ   تَأ ا  َويرَْشَ ُبونَ   ِممَّ َطْعُتمْ   َولَِئْ ﴿  ﴾ترَْشَ

َ
 برََشًا   أ

ونَ  إًِذا إِنَُّكمْ  ِمْثلَُكمْ   . ﴾خَلَاِِسُ

يَِعُدُكمْ ﴿
َ
نَُّكمْ  أ

َ
بًا َوُكْنُتمْ  ِمتُّمْ  إَِذا أ نَُّكمْ   َوِعَظاًما تُرَا

َ
 . ﴾ُُمْرَُجونَ  أ

   .﴾تُوَعُدونَ  لَِما َهْيَهاَت  َهْيَهاَت ﴿

ْنَيا َحَياُتَنا إَِلَّ  ِهَ  إِنْ ﴿    .﴾بَِمْبُعوثنِيَ  ََنْنُ   َوَما َوََنَْيا َنُموُت  ادلُّ

ِ  لََعَ  اْفََتَى  رَُجٌل  إَِلَّ  ُهوَ  إِنْ ﴿  . ﴾بُِمْؤِمننِيَ  ََلُ  ََنْنُ   َوَما َكِذبًا اَّللَّ
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نا7) ◆  ( قد أخطأ ّظنُّ

 وكفر النِّاس بصاحل ومل يؤمنوا به.

ولممِّا وعمظمُهم صاحل ومن معمُهم ِمن عبادة األصنام قالوا: اي صاحل كنت ولًدا جنيًبا ورشيًدا، 
والذين كانوا يف ِسنِّك، وكانوا وكنِّا نظنِّ أنِّك ستكون ِمن كبار النِّاس وأشرافهم فلم تمُكن شيًئا، 

 دونمك يف العقل أصبحوا رِجااًل كبارًا.

 وأنت اي صاحل أخذتم سبيل الفقر؛ قد أخطأ ظنِّنا فيك، وخاب رمجاؤان فيك.

 مسكني  أبوك، ما انل خريًا منك.

 مسكينة  أُمِّك، لقد ضاع تعُبها فيك! 

بقوٍم قالوا: رمِحم هللاُ أاب صاحل لقد  مِسع صاحل  كلِّ هذا وأتسَّف على قومه، وإذا مرَّ صاحل   
 ضاع ابُنه. 

 ( نصيحة صالح8) ◆

 ومل يزل صاحل  ينصمح قوممه ويدعوهم إىل هللا حبكمٍة ورِفٍق.

يقول: اي إخواين! أتظنِّون أنِّكم هنا إىل األبد؟ أتظنِّون أنكم تسكنون يف هذه القصور 
البساتني واألهن تزالون يف هذه  أنِّكم ال  أتظنِّون  ِمن هذه  دائًما؟  تزالون أتكلون  وأنِّكم ال  ار؟ 

 الزِّروع واألشجار؟ 

 وأنِّكم ال تزالون تنحتون ِمن البال بيواًت؟ 

 أبًدا أبًدا، إِّن ذلك ال يكون! فلماذا مات آابؤكم اي إخواين!

، وكانت هلم كذلك بساتني وعيون .  كانت هلم قصور 

  كما تنِحتون. وكانت هلم زروع  وخنيل ، وكانوا ينحتون ِمن البال بيواتً 

 ولكنِّ كلِّ ذلك مل ينفعهم! ولكنِّ كلِّ ذلك مل مينْعهم! 
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 ووصمل إليهم ملمك املوت وومجد إليهم سمبياًل!
 كذلك ُتوتون أنتم أيًضا، ويبعثكم هللا ويسألكم عن هذا النِّعيم.

 ( ما أسألكم عليه ِمن أجر9)  ◆

؟ ماذا ختافون؟ أان ال   أمنْ ُقُص ِمن ماِلكم شيًئا، أان ال أطُلب واي إخواين ملاذا تمِفر ون ِمينِّ
 منكم شيًئا.

.  أان أنصمح لكم وأبلِّغكم رِساالت ريبِّ
لُُكمْ  َوَما﴿

َ
ْسأ

َ
ْجرٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  أ

َ
ْجرِيَ  إِنْ  أ

َ
 . ﴾الَْعالَِمنيَ  َربِّ  لََعَ  إَِلَّ  أ

 واي إخواين ملاذا ال ُتطيعونين وأان لكم انصح  أمني  ؟ 
تطيعون   يف  وملاذا  ويُفِسدون  ي مْفُجرون  والذين  أمواهلم؟  وأيكلون  النِّاسم  يمظِلمون  الذين 
 األرض وال ُيصِلحون!

 وعجز القوم ومل جيدوا على ذلك جوااًب.
نَْت   إِنََّما ﴿فقالوا:

َ
ِرينَ   ِمنَ   أ نَْت   َما   *  الُْمَسحَّ

َ
تِ   ِمْثلَُنا  برََشٌ   إَِلَّ   أ

ْ
 ِمنَ   ُكْنَت   إِنْ   بِآيَةٍ   َفأ

اِدقنِيَ   .﴾الصَّ
 ( ناقة الله 10) ◆

 قال صاحل: وأيِّ آيٍة تُريدون؟ 
 قالوا: إن كنت صاِدقًا فأخرج لنا ِمن هذا البل انقًة حاِماًل!

 وكان النِّاس يعلمون أنِّ النِّاقةم ال تِلدها إالِّ النِّاقة.
م  وأهنِّ ي مْعجمز  سم أنِّ صاحلًا  وأيقنوا  احلجمر،  ِمن  ت مْنِتُج  وال  األرض  ِمن  تنبُت  ال  النِّاقةم  وأنِّ 

ي مْنجمحون!   سم
 ولكنِّ صاحلًا كان قِويَّ اإلميان ِبرمبِِّه وكان يعلمم أنِّ هللاِّ على كل شيٍء قدير.

 فدعا صاحل  ربَّه، وكان كما طلب النِّاُس، خرجمت ِمن البمل انقة  حاِمل  ووملمدمت.
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 وُتريَّ النِّاُس ودمِهشوا، ولكن مل يؤمن منهم إالِّ واحد .

 ( الّنوبة11) ◆

 صاحل : هذه انقمة هللا، وهذه آية هللا! سألُتم فخلمقمها لكم ِبُقدرتِه. قال 

ِموا النِّاقةم  وَها َوََل ﴿فاحرتم ُخَذُكمْ  بُِسوءٍ  َتَمسُّ
ْ
 . ﴾َقِريٌب  َعَذاٌب  َفَيأ

وال  علمُفها  عليكم  وليس  وتذهب،  وتشرب، وأتيت  أرض هللا  النِّاقةم أتكل يف  هذه  وإنِّ 
  كذلك.ماؤها، فالعملمف كثري ، واملاءُ 

 كبريًة جدًّا وغريبًة يف اخللق، فكانت ماِشي مُتهم ختاُفها وتمنِفر منها.   وكانت هذا النِّاقةُ 

  فلمِّا رأى صاحل ذلك قال: للنِّاقة يوم  وِلماِشيمِتكم يوم .

القوم  ماِشية  ن مْوبمُة  وإذا كانت  فمشمرِبمت،  ذهبمت  النِّاقة  ن مْوبمة  فإذا كانت  وكذلك كان، 
 ت.ذمهمبمت فمشمرِبم 

 ( طغيان ثمود12) ◆

وا وطمغمْوا، وقالوا: ملاذا ال تشرب ماِشي متُنا كلَّ يوٍم.  ولكنِّ القومم استمْكربم

ت مْنِفر منها ماِشي مُتهم، وكان صاحل قد حذَّرهم ِمن أن  النِّاقة اليت  النِّاُس ِمن هذه  وضمِجر 
 يُِهينوا هذه النِّاقمة، ولكنَّهم مل حْيذمروا.

 النِّاقة؟ وقالوا: ممن ي مْقُتل هذه

 قام رمجل وقال: أان!

 وقامم اآلخمر وقال: أان!

األوِّل  رمماها  النِّاقة  خمرمجمت  إذا  حىت  النِّاقة؛  خروجم  ينتِظران  وجلمسا  الشَِّقيِّان  وذمهمب 
 ِبسمْهٍم، وحنمرمها الثِّاين فقتلمها.
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 ( العذاب13) ◆

 َدارُِكمْ   ِف   َتَمتَُّعوا ﴿  ال للنِّاس:ولممِّا عمِلم صاحل  أنِّ النِّاقةم قد حنُِرمت أتسَّف وحمزِن جدًّا؛ وق
يَّامٍ  ثاَلثَةَ 

َ
 . ﴾َمْكُذوٍب  َغرْيُ  َوْعدٌ  َذلَِك  أ

نمقُتل  وقالوا:  فحلمفوا  ُيصِلحون؛  وال  األرض  يف  يُفِسدون  رِجاٍل  تسعة  املدينة  يف  وكان 
 صاحلًا وأهلمه.صاحلًا وأهلمه يف اللَّيل، وإذا ُسئلنا نقول: ما عندان ِعْلم ؛ ولكن هللام حِفظم 

ولممِّا كان اليوم الثِّالث جاءمهم العذاب؛ أصبحوا كعادمهتم فإذا ِبصمْيحٍة مع زلزاٍل هتدَّممت 
 منه البيوت وكان يوًما على مثود شديًدا. 

 ومات النِّاس كلِّهم وخمرِبمت املدينة. 

 وهاجر صاحل واملؤمنون ِمن تلك املدينة الشَِّقيَّة.  

 وما يصنعون فيها؟ 

، فقال ِبصمْوٍت حزيٍن:خرج صاحل     وهو ينظر إىل قوِمه وهم أموات 

بْلَْغُتُكمْ  لََقدْ  يَا َقْومِ ﴿
َ
 . ﴾انلَّاِصِحنيَ  ُُتِبُّونَ  ََل  َولَِكنْ  لَُكمْ  َونََصْحُت  َرّبِّ  رَِسالَةَ   أ

 وال يرى اإلنسان اليوم هنالك إالِّ ُقصورًا خاليًة وبئرًا ُمعطَّلمة. 

. وال يرى إالِّ قُرًى ُموِحشمةً    ليس فيها داٍع وال جُميب 

قال  الشِّام  إىل  طريِقه  يف  مثود  ِداير  على  وسلَّم  عليه  هللا  صلَّى  هللا  رسول  ممرَّ  ولممِّا 
أن  »ألصحابِه:   ِمن  َحَذرًا  ابِكنَي؛  َتُكونُوا  أن  إاّل  أَنْ ُفَسُهم  ظََلُموا  الذيَن  َمساِكَن  َتْدُخلوا  ال 

 ([. 980(، ومسلم رقم )3381يِّ رقم )أخرجمه البخار -]  .«ُيصيَبُكم ِمْثَل ما أصاََبُمْ 

ََل ﴿
َ
ََل  َربَُّهمْ  َكَفُروا  َثُمودَ  إِنَّ  أ

َ
 . ﴾ِِلَُمودَ  ُبْعًدا أ
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 ن كسر األصنام ؟مَ 

 

 بائع األصنام -1 ◆

فرتٍة طويلٍة جدًّا رجل  امسُه آزمر، وكانت ِمْهن مُته بيع األصنام، كما كان قبلم  كان يف قريٍة  
هذه   هللا يف  دون  ِمن  ويعبدوهنا  هلا  يسُجدون  النِّاس  وكان  أصناًما كثريًة،  حيِوي  بيت   القرية 

 تعاىل، وِمن بيِنهم آزمر. 

 ولد آزر  -2 ◆

وكان آِلزمُر ولمد  رشيد , امسه إبراهيم، وكان يمراُهم وهم يمسُجدون لألصنام ويعبدوهنا، وهو  
األصنامم   هذه  إنِّ  ويقول:  ن مْفسمه  حُيدِِّث  ما  وال دائًما  تتمكلَّم  وال  تنفمع،  وال  تمضرِّ  ال  ِحجارة  

تسممع، وإذا جملمس عليها أْحقمر احلشمرات فهي ال تمْدفمع، وإذا أكلم الفأر طعاممها فهي ال ُتنمع، 
 أفممن كان هذا حاله أيمْستمِحقِّ أن يُعبمد ِمن دون هللِا اي ترى ؟!

 َمن َربِّي  -3 ◆

. وذاتم ليلٍة رأى إبراهيُم كوكًبا، فقال:  هذا ريبِّ

 ولممِّا غابم الكوكمُب، قال إبراهيم: ال! هذا ليس ِبريب! 

.  مثِّ رأى القمرم فقال: هذا ريبِّ

 ولممِّا غاب القمممر ِبدمورِه، قال: ال ! هذا ليس ِبريب !

ْكَْبُ  َهَذا  َرّبِّ  َهَذا﴿ وطملمعمت الشَّْمس، فقال إبراهيم:
َ
 . ﴾أ

.ولممِّا غابمت الشَّمُس يف اللَّْيل قال   إبراهيم: ال ! هذا ليس ِبرميبِّ

 إنَّ هللام حميٌّ ال ميوت.
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 إنَّ هللام ابٍق ال يمِغيب. 

 إنَّ هللام قويٌّ ال ي مْغِلبه شيء . 

 والكوكب ضمِعيف  ي مْغِلُبه الص بح.

 والقمممر ضعيف  ت مْغِلُبه الشَّمس.

 والشِّْمس ضعيفة  ي مْغِلُبها اللَّيل وي مْغِلبها الغمْيم.

م كلِّهم ضعفاء.  وال ينُصرين ا  لكوكب، وال القمر، وال الشِّمس؛ ألهنِّ

ا ي مْنُصرين هللاُ احليِّ الذي ال ميوت، والباقي الذي ال يمِغيب، والقويِّ الذي ال يُ ْقهمر.  وإّنِّ

 ربَِّي الله -4 ◆

 وعرف إبراهيم أنَّ هللام ربِّه، وأنِّه ربِّ الكوكب والقمر والشِّمس وأنِّه ربِّ العاملني. 

يمم، وجعلمه نمِبيًّا وخلياًل، وأممره أن يدعو قوممه إىل عبادة هللِا وحدمه، وترِك وهدى هللاُ إبراه
 عبادمة ممن ِسواه.

 نصيحة إبراهيم -5 ◆

وها هو إبراِهيُم يتعاهمد واِلدمه ابلنِِّصيحمة، ويطرمح عليه األسِئلمة أبدٍب وُحْسِن ُخُلٍق لعلِّه  
، فيقول له:   أن يرِجع ويتوبم

ُبد هذه األصنام، وتسُجد هلا، وتسأهلا ِمن دون هللا تعاىل، وهي ِحجارة   اي أبميت، ملاذا تع
 ال تضرِّ وال تنفمع، وال تتكلَّم وال تسممع؟ 

 إالِّ أنِّه ال جِيد ِمن والِده إالِّ الغمضمب وعمدمم الفمْهم؛ بل والت ِّْهِديد ابهلمْجر والرَّْجم.

ُجاًل رشيًدا يفهمم ما يقول، فلمِّا رأى  مث تراه مرَّة أخرى ينصمح لِقوِمه لعلِّ أن جيد فيهم ر 
م ال يفهمون لأ إىل طريقٍة قد تكون أسرع يف ف مْهِمهم وإفاقتهم من غمْفلمِتهم، وهي أن يتوىلَّ  أهنِّ

 كمْسرم هِذه األْصنام بِنمفِسه.
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 إبراهيم يكسر األصنام -6 ◆

النَّاس، وخرجوا ِصغارًا وكبارًا، نساًء   ورِجااًل لالحتفال به، واعتذمر وجاء يوم عيٍد ف مفمرِح 
يف  الُفرصمة  تلك  اسِتغالل  ألجل  ؛  ضمِعيف  أي:  سمِقيم ،  إينِّ  ألبيه:  بقوله  اخلروج  عن  إبراهيم 
أال  تتكلَّمون؟،  أال  قائاًل:  وسأهلا  عندها  األصنام وكسرِها، وكذلك كان، حيث جاء  ُتطيم 

 . ﴾ُقونَ َتْنطِ  ََل  لَُكمْ  َما﴿تسممعون؟، أال أتكلون؟، أال تشربون؟

 حينمِئٍذ غمِضب إبراهيُم وأخمذم الفمأس وحمطَّم به األصنام.

، وعلَّق الفمْأس يف ُعُنقه   . ﴾يَرِْجُعونَ  إَِْلْهِ  لََعلَُّهمْ ﴿وت مرمك الصَّنمم األكربم

 َمن فعل هذا؟  -7 ◆

لِيمْسجدوا هلا كما هي عادهتم،   بيِت األصنام؛  النِّاُس ودمخملوا يف  وخاصًَّة أنِّ ولممِّا رجمع 
  .﴾بِآلَِهتَِنا َهَذا َفَعَل  َمنْ ﴿اليومم يوُم عيٍد تعجِّبوا ودهشوا، وأتسِّفوا وغضبوا قائلني:

ِهيمُ  ََلُ  ُيَقالُ  يَْذُكُرُهمْ  َفًت  َسِمْعَنا َقالُوا ﴿   .﴾ إِبْرَا

نَْت  َقالُوا ﴿
َ
أ
َ
ِهيمُ  بِآلَِهتَِنا َهَذا َفَعلَْت  أ  . ﴾يَا إِبْرَا

لُوُهمْ  َهَذا َكبرِيُُهمْ  َفَعلَهُ  بَْل  َقاَل ﴿
َ
   .﴾َيْنِطُقونَ  ََكنُوا  إِنْ  َفاْسأ

اآلابء  دين  واتِّباع  والضَّالل،  الشِّرك  عطِّلها  اليت  ُعقوهِلم  إْعمال  إىل  النِّاُس  رمجمع  هنا 
واألجداد، وعرمفوا أنِّ األصنام حجارة، وأنِّ احلجارةم ال تْسممع وال تتمكلَّم، وهكذا احلال ابلنِّسبة  

على لصم  وهنا رجعوا ابلسِّؤال  اليت حنتوها أبيديِهم،  احِلجارة  فهو حجمر  كسائِر  ؛  األكربم نمِمِهم 
 إبراهيم قائلني: 

 أنت تعلمم أنِّ األصنامم ال تنطق.

 فقال إبراهيم حينئٍذ: فكيف تعُبدون ما ال يضر وال ينفع؟. 

 وكيف تسألون األصنام وهي ال تنطق وال تسممع؟ 
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 فال تعقلون؟.أال تفهمون شيًئا، أ

 هنا سمكمت النَّاُس وخمِجُلوا ! 

 ناٌر باردة  -8 ◆

 اجتمممع النَّاُس وقالوا: ماذا ن مْفعمل؟

 إنَّ إبراهيم كسمر األصنام وأهان اآلهلة!

 وسأل النَّاس: ما ِعقاب إبراهيم؟ وما جزاؤه؟ 

وا   َحرِّقُوهُ ﴿: النِّاس جوابفكان  نُُْصُ  . ﴾آلَِهَتُكمْ  وَا

 أْوقمدوا انرًا وأْلقمْوا فيها إبراهيم.وهكذا كان: 

ِليلمه، وقال للنِّار: ِهيمَ  لََعَ  وََساَلًما بَْرًدا ُكوِن ﴿ ولكنِّ هللام نمصمر خم    .﴾إِبْرَا

تمُضرِّ  ال  النِّار  أنِّ  النِّاُس  ورأى  إبراهيم،  على  وسمالًما  برًدا  النَّار  وهكذا كان، كانت 
وا عند  ذلك ودهشوا. إبراهيم، وأنِّه سامل  مسرور، فتحريَّ

 دعوة إبراهيم -9 ◆

 ودعا إبراهيُم قوممه إىل هللِا، ومن معمهم ِمن عبادة األصنام.

 فقال لقوِمه: ما تعبدون؟ 

ْصَناًما  َنْعُبدُ  َقالُوا ﴿
َ
 . ﴾َفَنَظلُّ لََها ََعكِِفنيَ  أ

 .﴾ تَْدُعونَ  إِذْ  يَْسَمُعونَُكمْ  َهْل ﴿إبراهيم: قال

وْ ﴿
َ
وْ  َيْنَفُعونَُكمْ  أ

َ
ونَ  أ  .﴾يَُُضُّ

 . ﴾َيْفَعلُونَ  َكَذلَِك  آبَاَءنَا وََجْدنَا بَْل  َقالُوا ﴿

 قال إبراهيم: فأان ال أعُبد هذه األصنام؛ بل أان عدوٌّ هلا. 
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 أان أعبد ربَّ العاملني. 

ِي﴿ ِي﴿  .﴾َيْهِدينِ   َفُهوَ   َخلََقِّن   اَّلَّ   َفُهوَ   َمرِْضُت   َوإَِذا﴿  .﴾َويَْسِقنيِ   ُيْطِعُمِّن   ُهوَ   وَاَّلَّ
   .﴾يَْشِفنيِ 

ِي﴿   .﴾ َُيْينِيِ  ُثمَّ  يُِميُتِّن  وَاَّلَّ

 وإنَّ األصنام ال ختلق وال هتدي.

 وإهنا ال تطعم أحًدا وال تْسِقي.

 وإذا ممِرض أحد  فهي ال تمْشِفي.

 وإهنا ال ُتيت أحًدا وال ُتيي. 

 أمام امللك -10 ◆

ا جدًّا.كان يف املدينة  
ً
 ممِلك  له سلطان  كبري، وكان ظامل

 وكان النَّاس يسجدون له.

 ولممِّا مسع امللك أنِّ إبراهيم يسجد هلل، وال يسجد ألحمٍد غمِضب لذلك وطلمب إبراهيم.

 وجاء إبراهيم الذي ال خياف أحًدا إالِّ هللا.

 فلممِّا وقف أمامه سأله املِلك: ممن ربِّك اي إبراهيم ؟ 

 يبِّم هللا !قال إبراهيم: ر 

 قال امللك: ممن هللا اي إبراهيم؟ 

ِي﴿قال إبراهيم:  نَا﴿ قال امللك: ﴾َويُِميُت  َُيِْي  اَّلَّ
َ
ْحِي  أ

ُ
ِميُت  أ

ُ
   ﴾َوأ

 ودعا امللُك رجاًل وقتمله. 

 ودعا رجاًل آخمر وتركمه.
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 وقال: أان ُأحيي وأُِميت، قتْلُت رجاًل، وتركت رجاًل.

 جًدا، وكذلك كلِّ ُمشرِك.وكان املِلك بمِليًدا 

 وأراد إبراهيم أن ي مْفهمم املِلك، وي مْفهمم قوُمه.

َ  َفإِنَّ ﴿إبراهيم:فقال  ِت  اَّللَّ
ْ
ْمِس  يَأ تِ  الَْمرْشِقِ  ِمنَ  بِالشَّ

ْ
 ﴾ الَْمْغرِِب  ِمنَ   بَِها َفأ

، وما وجد جوااًب.  فتمحمريَّ املِلك وسمكمتم

 دعوة الوالد -11 ◆

بَِت  يَا﴿واِلده أيًضا، فقال له:وأراد إبراهيم أن يدعو 
َ
  .﴾ُيْبُِصُ  َوَل يَْسَمعُ  ََل  َما َتْعُبدُ  لِمَ  أ

.  وملم تعُبد ما ال ي من ْفمع وال يمُضرِّ

بَِت   يَا﴿
َ
ْيَطانَ   َتْعُبدِ   ََل   أ   الدِّاِعي   هو  فإنِّه  األصنامم،  هذه  ِعبادمتك  يف  ُتِطْعهُ   ال:  أي  ﴾الشَّ

 به.  والرَّاضي ذلك، إىل

 اعُبد الرَّمحن !اي أبمت 

ِغٌب ﴿:  عند ذلك غمِضب واِلد إبراهيم، وقال رَا
َ
نَْت   أ

َ
ِهيمُ   يَا   آلَِهِت   َعنْ   أ   إن :  يعين  ﴾إِبْرَا

ا  تريد  ال  كنتم  تمهِ   مل  إن  فإنِّك  وعمْيِبها،  وشمْتِمها   سمبِّها  عن  فانْ تمهِ   تْرضاها،  وال   ِعبادمهتم  ذلك   عن  ت من ْ
، وشمتمْمُتك منك اقْ تمصمْصتُ  ب مب ُْتكم   .﴾ِلرُْْجَنََّك ﴿: قوله وهو وسم

ْهُجْرِن ﴿و   .ُعقوبة    مينِّ  ُتِصيبمك أن طمِوياًل قبل  أي: زمماانً : ﴾َملِياا وَا

ِليًما, فقال لوالده:  . ﴾َعلَْيَك  َسالمٌ ﴿ وكان إبراهيُم حم

 األُبُ وِّة.  حِلُْرممة وذلك أًذى، وال  ممْكروهِ  مينِّ اي أبت أيِّ  يمناُلك فال أان أمَّا

ْسَتْغِفرُ ﴿مث قال: و
َ
  وي مْغِفرم   ي مْهِديمكم   أن  فيك  تعاىل  هللا  سمأسألُ   ولِكن:  أي  ﴾َرّبِّ   لََك   َسأ

، عموِّدمين  لمِطيًفا،  ﴾َحِفياا  ِب   ََكنَ   إِنَّهُ ﴿  ذمنْ بمكم أن   اإلجابمةم.  قد  وأراد  جدًّا،  إبراهيُم  وأتسَّف 
 ربَّه, ويدُعوم النِّاسم إىل هللِا. يذهمبم إىل بلٍد آخر، ويعُبدم 
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ة -12 ◆  إىل مكَّ

بعد دعوة إبراهيم لواِلده وقومه، وإقامِته احُلجَّة على امللك، ها هو ذا ي مْعزِم على السَّفر  
 لبلٍد يستمطيع فيه أن يعُبدم هللام تعاىل ويدعوم النِّاس لِِعبادمتِه.  

 وقصمد إبراهيم مكَّة ومعه زوُجه هاجر. 
 مكِّة ليس فيها عشب وال شجر، وال بئر وال هنر؛ بل وليس فيها حيوان وال بمشمر. وكانت  

 ووصمل إبراهيم إىل مكَّة ونزل فيها. 
إىل   قالت زوُجه هاجمر:  أن يذهب  أراد  إمساعيل، وملا  إبراهيم زوجمه هاجر وولدمه  وترك 

 ؟ أترتُكين هنا ؟إبراهيمأين اي 
 أترتكين وليس هنا ماء وال طعام!

 أمرك هللاُ هبذا ؟هل 
 قال إبراهيم: نعم !

 قالت هاجر: إذا ال ُيِضي ِّعمنا!
 برئ زمزم  -13 ◆

وعمِطش إمساعيل مرًَّة، وأرادت أمِّه أن تسقيه ماًء ولكن أين املاء؟ ومكَّة ليس فيها بئر 
 وال هنر! 

 وكانت هاجر تطلب املاء وجتري ِمن الصِّفا إىل املروة، وِمن املروة إىل الصِّفا.
 هللاُ هاجر وابنمها إمساعيل؛ فخملمق هلما ماًء. ونصمر 

وخمرج املاُء ِمن األرض وشرب إمساعيل وشربت هاجر، وبقي املاُء فكان بئر زمزم، فبارك  
 هللا يف زمزم وهذه هي البئر اليت يشرمب منها النِّاس يف احلجِّ، وأيتون مباء زمزم إىل بلدهم. 

 هل شرِبت ماءم زمزم؟ 
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 رؤيا إبراهيم -14 ◆

 إبراهيم إىل مكَّة بعد ُمدٍَّة.  وعاد

ولمِقي زوجمه هاجر، وابنمه إمساعيل, وكم كانت فرحة إبراهيم اببنه الصِّغري؛ فقد كان حيبِّه  
  كثريًا.

وذات ليلٍة رأى إبراهيم يف املنام أنِّه يذبح إمساعيل, وكان إبراهيم نبيًّا صاِدقًا, ولممِّا كانت 
 فعل ما أمرمه هللا يف املنام. رؤاي األنبياء حقِّ؛ أراد إبراهيم أن ي

 وقال إبراهيم إلمساعيل:

َرى  إِّنِّ ﴿
َ
ّنِّ  الَْمَنامِ  ِف  أ

َ
ْذَِبَُك  أ

َ
 . ﴾تََرى   َماَذا َفاْنُظرْ  أ

بَِت ﴿
َ
ُ  َشاءَ  إِنْ  َسَتِجُدِّن   تُْؤَمرُ  َما اْفَعْل   قال يَا أ ابِِرينَ  ِمنَ  اَّللَّ    .﴾الصَّ

وأخذ   معه  إمساعيلم  إبراهيُم  اضطمجمعم وأخذ  ه  يذحبم أن  وأراد  ِمىن,  بلمغ  ولممِّا  سمكِّيًنا، 
إمساعيل على األرض, ووضمع إبراهيُم السِّكِِّنيم على ُحلقوم ابنه؛ كلِّ ذلك ألجل اختباره، وهل  

 حيبِّ هللام أكثمر أو حيبِّ ابنمه أكثر.

 وجنمح إبراهيُم يف االمتحان. 

 ذا، وال تذبح إمساعيل.فأرسل هللاُ جربيلم بكبٍش ِمن النِّة وقال: اذبمح ه

 وأحبِّ هللاُ عملم إبراهيم, فأمر املسلمني ابلذِّبح يف عيد األضحى.

 فسالم على إبراهيم اخلليل وابنه إمساعيل.

 الكعبة -15 ◆

البيوت كثرية، وما كان  بيًتا هلل, وكانت  يبين  أن  وأراد  بعد ذلك,  إبراهيم وعاد  وذهمب 
 بيت  هلل يعبدون فيه هللا. 

 إمساعيل أن يبين بيًتا هلل مع واِلده.وأراد 
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 ونقل إبراهيم وإمساعيل احلجارة ِمن البال. 
  وكان إبراهيم وابنه إمساعيل يبنيان الكعبة بيديهما.

 وكان إبراهيم يذكر هللام ويدعو: 
نَْت  إِنََّك  ِمنَّا َتَقبَّْل  َربََّنا﴿

َ
ِميعُ  أ   . ﴾الَْعلِيمُ  السَّ

 إبراهيم وإمساعيل، وابرك يف الكعبة. وتقبَّل هللا من 
 فنحن نتموجَّه إىل الكعبة يف كلِّ صالٍة.

م احلجِّ؛ ألجل الطِّواف هبا، والصِّالة عندها.   ويقِصدها املسلمون يف أايِّ
 بيت املقدس -16 ◆

 وكان إلبراهيم زوج أخرى، امسها سارمة. 
 وكان إلبراهيم ولد آخر ِمن سارة امسه إسحاق.

 ام ومعه ابنه إسحاق.وسكن إبراهيم يف الشِّ 
 وبىن إسحاق بيًتا هلل يف الشِّام, كما بىن أبوه وأخوه بيًتا هلل يف مكَّة.

 وهذا املسجد الذي بناه إسحاق يف الشِّام هو بيت املقدس.
الذي ابرك هللا حوله, وابرك هللا يف أوالد إسحاق كما ابرك يف  وهو املسجد األقصى 

 لوك. أوالد إمساعيل, وكان فيهم أنبياء وم
 وكان إلسحاق ولد امسه يعقوب، وكان نبيًّا. 

 وكان يعقوب له اثنا عشر ولًدا, ومنهم يوسف بن يعقوب.
 ويوسف له قصَّة عجيبة يف القرآن. وإليك القصَّة!
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 أحَسن الَقَصص

 

 رؤيا عجيبة  -1 ◆

ُغالًما   أًخا, وكان يوُسف  له أحد عمشمر  ولًدا صغريًا, وكان  مجياًل، ذكيًّا,  كان يوسف 
 وكان أبوه يعقوب حيبِّه أكثر ِمن مجيع إخوته. 

 وذات ليلة رأى يوسف ُرؤاي عجيبًة. 

 رأى أحمدم عمشمر كوكًبا، ورأى الشَّمس والقمر كلِّ يسجد له.

والشِّمس   الكواكب  تسجد  الرِّؤاي كيف  هذه  فمِهم  وما   ! الصِّغري كثريًا  يوسف  تعجَّب 
 غري إىل أبيه يعقوب وحكى له هذه الرِّؤاي العجيبة.والقمر ِلرمُجٍل؟ ذهمب يوسف الصِّ 

بَِت  يَا﴿قال: 
َ
يُْت  إِّنِّ  أ

َ
َحدَ  َرأ

َ
ْمَس  َكْوَكًبا َعرَشَ   أ لشَّ لَْقَمرَ  وَا ْيُتُهمْ  وَا

َ
 . ﴾َساِجِدينَ  ِل  َرأ

 وكان أبوه يعقوب نبيًّا. 

 فمرِح يعقوب هبذه الرِّؤاي كثريًا.

 شأن. وقال: ابرك هللا لك اي يوسف, فسيكون لك 

 هذه الرِّؤاي بشارة بعلٍم ونُ بُ وٍَّة.

 وقد أنعمم هللاُ على جدِِّك إسحاق، وقد أنعم هللا على جدِِّك إبراهيم.

 وإنِّه يُ ْنِعم عليك ويُ ْنِعم على آل يعقوب. 

وكيف  الشَّيطاُن,  ي مْغِلب  وكيف  النِّاس,  طمبائع  ي مْعِرف  وكان  شيًخا كبريًا,  يعقوب  وكان 
 نسان.ي مْلعمُب الشَّْيطان ابإل
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 فقال: اي ولدي, ال خترب هبذه الرِّؤاي أحًدا ِمن إخومِتك، فإهنم حيُسدونمك ويكونون لك عمُدوًّا. 

 َحَسد اإلخوة -2 ◆

 وكان يوسف له أخ  آخمر ِمن أمِّه امسه بِْنياِمني.

 وكان يعقوب حيبِّهما حبًّا شديًدا, وكان ال حيبِّ مثلهما أحًدا. 

وبنيامني ويغضبون، كانوا يقولون: ملاذا حيبِّ أبوان يوسف وكان اإلخوة حيسدون يوسف  
 وبنيامني أكثر؟.

 وملاذا حيبِّهما ومها صغريان وضعيفان؟.

 ملاذا ال حيبِّنا مثلهما، فنمحن شبِّان أقوايء, هذا أمر عجيب.

ولممِّا كان يوسف صغري السِّنِّ فقد حكى الرِّؤاي إلخوته، وغضب اإلخوة جدًّا ملِّا مسعوا 
 اشتمدَّ حسمُدهم. الرِّؤاي و 

 واجتمع اإلخوة يوًما وقالوا: اقتُلوا يوسفم أو اْطرمحوه أرًضا بعيدًة.

 حينئذ يكون أبوكم لكم خالًصا, ويكون حبِّه لكم وحدمكم. 

 قال أحدهم: ال بل ألقوه يف بئر يف طريق أيخذه بعض املسافرين.

 وهذا ما وافمق عليه مجيع اإلخوة.

 وفد إىل يعقوب  -3 ◆

 قوا على هذا الرأي جاؤوا إىل يعقوب.ولممِّا اتِّف

اإلخوة حيسدونه وال حيبِّونه، وهلذا   أنِّ  ويعرف  يعقوب خياف على يوسف كثريًا,  وكان 
 كان ال يرسله معهم؛ بل كان يلعب مع أِخيه وال يذهب بعيًدا. 

 .  وإالِّ أنِّ اإلخوة كانوا يعرفون ذلك, ولكنِّهم عزموا على الشَّرِّ
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 ترسل معنا يوسف؟  وقالوا: اي أابان ملاذا ال

 ماذا ختاف؟. 

هو أخوان العزيز, وأخوان الصَّغري, وحنن أبناء أب, واإلخوة دائًما يلعبون مجيًعا, فلماذا 
 ال نذهب حنن ونلعب مجيًعا؟

ْرِسْلهُ ﴿
َ
 . ﴾َِلَافُِظونَ  ََلُ  َوإِنَّا َويَْلَعْب   يَْرَتعْ  َغًدا  َمَعَنا أ

وكان   كبريًا,  شيًخا  يعقوب  قال وكان  يوسف  على  خوفه  ولشدَّة  حليًما,  عاقاًل 
َخاُف ﴿ألبنائه:

َ
نْ  أ

َ
ُكلَهُ  أ

ْ
ئُْب   يَأ ْنُتمْ  اَّلِّ

َ
 . ﴾ ََغفِلُونَ  َعْنهُ  َوأ

 قالوا: أبًدا! كيف أيكله الذِِّئب وحنن حاِضرون؟

 وكيف أيكله, وحنن ُشبِّان أقوايء؟

 وأِذن يعقوب ليوسف. 

 إىل الغابة -4 ◆

 أِذن يعقوب ليوسف. وفرح اإلخوة كثريًا لممِّا  

وذهبوا إىل الغابمة، وألقوا يوسف يف بئر يف الغابة، ومل ي مْرمحوا يوسف الصَّغري, ومل يرمحوا 
 يعقوب الشَّيخ الكبري.

 وكان يوسف ولًدا صغريًا، كما كان قلبه صغريًا.

 وكانت البئر عميقة مظِلًمة, وكيف ِلممن كانت هذه حاله أن يتحمَّل هذا املوقف. 

 وسف وحيًدا.  وكان ي

 ولكنِّ هللام بمشَّر يوسف وقال له: ال ُتزن وال ختف إنِّ هللام معك, وسيكون لك شأن . 

 سيحضر إليك اإلخوة وختربهم مبا فعلوه. 
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 ولممِّا فمرغوا ِمن شأهنم، وألقوا يوسف يف البئر اجتمممعوا وقالوا: 

 ماذا نقول ألبينا ؟

قال بعضهم: كان أبوان يقول: أخاف أن أيكله الذِِّئب، فنقول له: صدمْقتم اي أابان، قد 
 أكله الذِِّئب. 

 ووافق اإلخوة على ذلك. 

 عنده قال بعض اإلخوان: ولكن ما آية ذلك؟

 الدَّم.قالوا: آية ذلك 

 وأخذ اإلخوة كبًشا وذحبوه. 

 وأخذوا قميص يوسف وصبمغوه.

قنا أبوان.  وفرح اإلخوة جدًّا، وقالوا: اآلن ُيصدِِّ

 أمام يعقوب -5 ◆

بَاُهمْ  وََجاُءوا ﴿
َ
 . ﴾َيْبُكونَ  ِعَشاءً  أ

بَانَا   َقالُوا ﴿
َ
َكلَهُ   َمَتاِعَنا  ِعْندَ   يُوُسَف   َوتََرْكَنا   نَْستَبُِق   َذَهْبَنا   إِنَّا  يَا أ

َ
ئُْب   َفأ   وََجاُءوا ﴿  .﴾اَّلِّ

   .﴾َكِذٍب  بَِدمٍ  َقِميِصهِ  لََعَ 

وكان أبوهم يعقوب نبيًّا, وكان أْعقمل ِمن أوالده؛ إذ إنِّه يعرف أنِّ الذِِّئب إذا أكل إنسااًن 
 جمرمحمه وشمقِّ قمِميصمه.

أنِّه دمم    يعقوُب  ا, وكان ممصبوًغا ابلدَّم، عندها عمرمف 
ً
, وكان قميص يوسف سامل كمِذب 
 وأنِّ قصِّة الذِِّئب قصِّة موضوعة.

وضعتموها   قصَّة  هذه  بل  ألوالده:  يوسف    ﴾ َْجِيٌل   َفَصْْبٌ ﴿فقال  على  يعقوب  وحمزِن 
 ُحْزاًن شديًدا، ولكنِّه صربم صربًا مجياًل. 
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 يوسف يف البرئ -6 ◆

 الفراش. ورجع اإلخوة إىل البيت, وتركوا يوسف يف البئر وأكل اإلخوة الطِّعام, وانموا على  

 ويوسف يف البئر, ال ِفراش وال طعام.

 ونسي اإلخوان يوسف, وانموا.

 وما انم يوسف, وما نمِسيم أحًدا. 

يذكر   -وهو يف تلك البئر املظلمة العميقة-وبقي يعقوب يذكر يوسف, وبقي يوسف  
 يعقوب.

 ِمن البرئ إىل القصر -7 ◆

 الغابة، فعطشوا يف الطَّريق, وحبثوا عن بِْئٍر.يف تلك األثناء كانت مجاعة ُتساِفر يف هذه 

 فلممِّا رأوها, أرسملوا إليها رجاًل ليأيت هلم ابملاء.

 جاء الرَّجل إىل البئر, وأدىل دلومه. 

ْلو ثقيلة !  , فإذا الدَّ ْلوم  ونزع الدَّ

 وأخرجها فإذا يف الدَّلو غالم! دمِهش الرَّجل واندى: 

ى ﴿   .﴾ُغاَلمٌ  َهَذا يَا برُْشَ

 رِح النِّاس جدًّا وأمْخفمْوه.  وفم 

وعند ُوصوهلم إىل مصر قاموا يف السِّوق واندوا: ممن يشرتي هذا الغالم؟ ممن يشرتي هذا 
 الغالم؟ 

 يوسفم بدراِهمم ممعدودمٍة.  مصرم  عزيزُ اشرتى 

 وابعمه الت جِّار وما عمرفوا يوسف.
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 إنِّه وملمد  رمِشيد .وذمهمب به العزيز إىل قمْصره, وقال المرأته: أكرِمي يوسف, 

 الوفاء واألمانة  -8 ◆

 وراومدمت امرأُة العزيز يوسفم على اخليانة. 

!  ولكنِّ يوسف أىب, وقال: كالِّ

 أحسن إيلِّ وأكرمين. منأان ال أخون 

 إين أخاف هللا. 

 وغضبت امرأة العزيز وشمكمت إىل زوجها. 

 وعرف العزيز أنِّ املرأة كاذبة.

 وعرف أنِّ يوسف أِمني. 

َاِطئنِيَ  ِمنَ  ُكْنِت  إِنَِّك ﴿ لزوجه:فقال 
ْ

 .﴾اخل

قال أحد  رآه  وإذا   َملٌَك   إَِلَّ   َهَذا  إِنْ   برََشًا   َهَذا  َما﴿  :وُعِرف يوسف يف مصر جبماله, 
   .﴾َكِريمٌ 

 واشتمدِّ غمضمب املرأة وقالت ليوسف: إذن تمْذهمب إىل السِّجن!

ْجنُ ﴿ قال يوسف: َحبُّ  السِّ
َ
 . ﴾إَِلَّ  أ

 أايم رأى العزيز أن يُ ْرِسل يوسف إىل السِّْجن.وبعد 

 وكان العزيز يمعِرف أنِّ يوسف بريء. 

 ودخل يوسف السِّْجن.

 موعظة السجن -9 ◆

 ودخل يوسف السِّْجن، وعرف أهل السِّْجن مجيًعا أنِّ يوسف شابٌّ كرمي . 
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 وأنِّ عنده ِعْلم  عظيم ، ويف صدره قلب  رحيم .

 موه. وأحبِّ أهل السِّجن يوسف وأكرم 

 ودخل معه السِّجن رجالن، وقمصِّا عليه ُرؤايمها:

َحُدُهَما  َقاَل ﴿
َ
ِّن   إِّنِّ   أ رَا

َ
ْعُِصُ   أ

َ
ِّن   إِّنِّ   اْْلَخرُ   َوَقاَل ﴿   ﴾ََخْرًا   أ رَا

َ
ْْحُِل   أ

َ
ِس   َفْوَق   أ

ْ
  ُخْْبًا   َرأ

ُكُل 
ْ
رْيُ  تَأ   .﴾ِمْنهُ  الطَّ

 وسأال يوسف عن التِّأويل.

ا بتأويل 
ً
 الر ؤاي، ونمِبيًّا ِمن األنبياء. وكان يوسف عامل

 وكان الناس يف زمانه يعبدون غري هللا.

 ووضعوا أراباًب كثرية ِمن عند أنفسهم. 

 وقالوا هذا ربِّ الربمِّ, وهذا ربِّ البمْحر, وهذا ربِّ الرِِّزق, وهذا رمبِّ املطر.

 كلِّ ذلك ويتعجب. وكان يوسف يرى  

 كون ذلك يف السِّجن.فأراد أن يدعوهم إىل هللا، وأراد هللا أن ي

 أال يستِحقِّ أهل السِّجن املوعظة؟

 أال يستِحقِّ أهل السِّجن الرَّمحة؟

 أليس أهل السِّجن ِعباد هللا؟ 

 أليس أهل السِّجن بين آدم؟

 كان يوسف يف السِّجن، ولكنِّه كان حرًّا جمريًئا.

 كان يوسف فقريًا، ولكنه كان جواًدا سخيًّا. 

 ابحلقِّ يف كلِّ مكاٍن.إنِّ األنبياء جيهرون 
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 إنِّ األنبياء جيودون ابخلري يف كلِّ زماٍن.

 حكمة يوسف  -10 ◆

 قال يوسف يف نفسه:

 إنِّ احلاجة ساقت الرِّجلني إيلِّ.

 وإنِّ صاحب احلاجة يمِلني وخْيضمع، ويُِطيع ويسممع.

 فلو قلت هلما شيًئا لمسمِمعا ومسع أهل السِّجن، ولكنِّ يوسف مل يست مْعِجل.

 بل قال هلما: 

 أان أخربكما بتأويل الرِّؤاي قبل أن أيتيكما طعاُمكما. 

.  فجلسا واطممأانِّ

 مث قال هلما يوسف: 

ا َذلُِكَما﴿أان عامل بتأويل الرؤاي،   . ﴾َرّبِّ  َعلََّمِّن  ِممَّ

.  ف مفمرِحا واْطممأانِّ

 وهنا وجد يوسف الُفْرصمة فبمدأ مموِعظمته.

 موعظة التَّوحيد  -11 ◆

ا  َذلُِكَما﴿يوسف:قال     .﴾َرّبِّ  َعلََّمِّن  ِممَّ

 ولكنِّ هللام ال يُؤيت ِعْلممه كلِّ أحٍد.

 إنِّ هللام ال يُؤيت علممه املشرِك. 

؟   هل تمعرِفان ملاذا علَّممين ريبِّ

 ألينِِّ تركُت طريقم أهل الشِّرك. 
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تََّبْعُت ﴿ ِهيمَ  آبَاِئ  ِملَّةَ  وَا    .﴾َويَْعُقوَب  َوإِْسَحاَق  إِبْرَا

نْ  نَلَا ََكنَ  َما﴿
َ
ِ  نرُْشِكَ  أ ءٍ  ِمنْ  بِاَّللَّ    .﴾ََشْ

 قال يوسف:

 وهذا التِّوحيد ليس لنا فقط؛ بل هو للنِّاس مجيًعا.

ِ  َفْضلِ  ِمنْ  َذلَِك ﴿ ْكََثَ  َولَِكنَّ  انلَّاِس  َولََعَ  َعلَْيَنا اَّللَّ
َ
  ﴾يَْشُكُرونَ  ََل  انلَّاِس  أ

 وهنا ومقمف يوسف وسأهلما. 

 الربمِّ، ورمبِّ البحر، ورمبِّ الرِِّزق، ورمبِّ املطر.تقولون: ربِّ 

 وحنن نقول: هللاُ رمب  العاملني.

ْرَباٌب ﴿
َ
أ
َ
مِ  َخرْيٌ  ُمَتَفرِّقُونَ  أ

َ
ُ  أ ِحدُ  اَّللَّ ارُ  الْوَا  . ﴾الَْقهَّ

 أين ربِّ الربمِّ، وربِّ البحر، وربِّ الرِّزق، ورب املطر؟

ُروِن ﴿
َ
ْرِض  ِمنَ  َخلَُقوا   َماَذا أ

َ
مْ  اِْل

َ
كٌ  لَُهمْ  أ َماوَاتِ  ِف  ِْشْ  ﴾ السَّ

 أنظُروا إىل األرض والسِّماء، وانظُروا إىل اإلنسان.

ِ  َخلُْق  َهَذا﴿ ُروِن  اَّللَّ
َ
ِينَ  َخلََق  َماَذا َفأ   ﴾ُدونِهِ  ِمنْ  اَّلَّ

 وكيف ربِّ الربِّ، وربِّ البحر، وربِّ الرِّزق وربِّ املطر؟

ْسَماءٌ  إَِّل  ِهَ  إِنْ ﴿
َ
ْيُتُموَها أ ْنُتمْ  َسمَّ

َ
نزَل  َما  َوآبَاُؤُكمْ  أ

َ
ُ  أ  . ﴾ُسْلَطانٍ  ِمنْ  بَِها اَّللَّ

 احلكم هلل، امللك هلل، األرض هلل، األمر هلل.

 .﴾إِيَّاهُ  إَِلَّ  َتْعُبُدوا  َل﴿

ينُ  َذلَِك ﴿  . ﴾الَْقيِّمُ  ادلِّ

ْكََثَ  َولَِكنَّ ﴿
َ
 . ﴾َيْعلَُمونَ  ََل  انلَّاِس  أ
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 تأويل الّرؤيا -12َ ◆

فقال: ولم  الرِّؤاي  بتأويل  مها  أخربم ممْوعمظمِته  ِمن  يوسف  فرمغ  ا﴿  مِّا  مَّ
َ
َحُدُكَما  أ

َ
  َربَّهُ   َفيَْسِق   أ

 . ﴾ََخْرًا 

ا﴿ مَّ
َ
ُكُل  َفُيْصلَُب  اْْلَخرُ  َوأ

ْ
رْيُ  َفَتأ ِسهِ  ِمنْ  الطَّ

ْ
  .﴾َرأ

 .﴾َربَِّك  ِعْندَ  اْذُكْرِن ﴿ وقال لألوِّل:

 ساقًيا للممِلك، وُصِلب اآلخمر.وخرج الرَُّجالن, فكان األوَّل  

 ونمِسي السِّاقي أن يذُكرم يوسف عند املِلك.

 وأقامم يوسف يف السِّجن ِسِنني.  

 رؤيا املَِلك  -13 ◆

 ورأى ممِلك مصر رؤاي عجيبمة.

 رأى يف املنام سبع بقرات مِساٍن.

 وأيكل هذه البقرات سبُع بقراٍت ِعجاٍف. 

 ُخْضٍر وسمْبعم ُسن ُْبالٍت ايِبساٍت.كما رأى أيًضا سبعم سنبالٍت  

 تعجَّب املِلك ِمن هذه الرِّؤاي الغريبة وسأل جلساءمه عن أتويلها. 

 قالوا: هذا ليس بشيء، النِّائم يرى أشياء كثرية ال حقيقة هلا.

 كم بتأويل هذه الرِّؤاي.خربِ : ال؛ بل أُ عندها تذكَّر يوسف، فقال  السِّاقي ولكنِّ 

 السِّجن وسأل يوسف عن أتويل رؤاي املِلك.وذهب السِّاقي إىل 

ْلِق هللِا فأخربممه ابلتِّأويل، ودملَّ على التِّدبري.   كان يوسف جواًدا كرميًا ُمْشِفًقا على خم

 قال: تزرعون سبع سنني، واتركوا ما حمصمدَت يف ُسنبله إالِّ قليال ِمِّا أتكلون.
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 إالِّ قلياًل. ويكون بعد ذلك قمْحط  عامٌّ أتكلون فيه ما خمزمنْ ُتم

 ويطول هذا القمْحط إىل سبع سنني.

 وبعد ذلك أييت النَّصر وخُيِْصب النِّاُس. 

 وذهب السِّاقي وأخرب امللك بتأويل رؤايه.

 امللك يُرِسل إىل يوسف  -14 ◆

ا، وقال: ممن صاحب هذا التِّأويل والتِّدبري؟   ولممِّا مسع املِلك هذا التَّأويل والتِّدبري فرح جدًّ

 هذا يوسف الصِّدِّيق وهو الذي أخرب أين سأكون ساقًيا ِلسيِّدي املِلك.قال السِّاقي: 

ْسَتْخلِْصهُ   بِهِ   اْئُتوِن ﴿عندئٍذ اشتاق امللك إىل لقاء يوسف، وأرسل إىل يوسف، قائاًل:
َ
 أ

 . ﴾نِلَْفِس 

 التحقيق يوسف يسأل  -15 ◆

 وملِّا جاء الرَّسول إىل يوسف وقال له: إنِّ امللك يدعوك!

يوسف رمِضي  العمْقل   ما  أبِيًّا، كمِبري  النَّفس  ألنِّه كان كبري  هكذا؛  السِّجن  ِمن  أن خيرج 
 ذمِكيًّا.

ذلك أنِّ النِّاسم سيقولون: هذا يوسف! هذا كان ابألمس يف السِّجن، ألنِّه خانم العمزِيز،  
 وها هو اليوم ُحرٌّ طمِليق !. 

 دون أن أيبمه ِلكالم النِّاس. لو كان أحمد  ممكانم يوسف ألسرمع إىل ابب السِّجن وخمرمج 

 ولكن يوسف مل ُيْسرِع.

 ، أان أريد البحث عن قمِضيَّيت. التحقيقبل قال لرسول امللك: أان أريد 

 وسأل املِلك عن يوسف، وعلم املِلك بعدها وعمِلم النِّاُس أنِّ يوسف بمرِيء . 
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 وخرمج يوسف بمرِيًئا، وأكرمممه املِلك.

 عىل َخزائن األرض  -16 ◆

 يوسف يعلمم أنِّ األمانةم قليلة  يف النِّاس، وأنِّ اخليانمةم كثرية  فيهم إالِّ ممن رِحم هللاُ. وكان 

واجب  يُؤدِّي  ممن  إىل  وُتتاج  ضائعة،  ولكنِّها  خزائن كثرية  األرض  يف  أنِّ  يرى  وكان 
 األمانة فيها، وهذا ال يكون إالِّ ابلرِّجل احلفيظ العمِليم. 

ِفيظًا وما كان  عليًما ال يعلمم أين خمزائن األرض، وكيف ينتفع هبا.  ذلك أنِّ ممن كان حم

 وممن كان عليًما وما كان حفيظًا أيُكل منها وخيون فيها.

للممِلك: فقال  األمانة  لِتحمِّل  ُمؤمهَّاًل  نفسمه  يرى  يوسف  ئِنِ   لََعَ   اْجَعْلِّن ﴿وكان   َخزَا
ْرِض 

َ
 . ﴾َعلِيمٌ  َحِفيٌظ  إِّنِّ  اِْل

 مصر. وهكذا كان يوسف أميًنا خلزائن

دوا هللام تعاىل.  واسرتاح النِّاس جدًّا، ومحِم

 جاء إخوة يوسف  -17 ◆

 وكان يف مصر والشِّام جماعمة كما أخرب يوسف.

ومسع أهل الشام ومسع يعقوب أنِّ يف مصر رجاًل رحيًما جمواًدا كرميًا، وهو على خمزائن 
 األرض.

الطَّعام   وأيخذون  إليه  يذهبون  النِّاس  يعواحلبوبوكان  وأرسل  مصر ،  إىل  أبناءمه  قوب 
ابملال؛ ليأتوا ابلطعام، وبقي بنيامني عند والده؛ ألنِّ يعقوب كان حيبِّه جدًّا، وخياف عليه، وال  

ُعدم عنه.   يريده أن ي مب ْ

 وتوجَّه إخوة يوسف إىل يوسف، وهم ال يعرفون أنِّه أخوهم يوسف؛ لظنِّهم أنِّه قد مات. 

 . ﴾ُمْنِكُرونَ  ََلُ  َوُهمْ   َفَعَرَفُهمْ  َعلَْيهِ  َفَدَخلُوا  يُوُسَف  إِْخَوةُ  وََجاءَ ﴿
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هلم   يقل  ومل  عرفهم،  بل  يوسف  أنكرهم  ما  ولكن  يعرفونه،  ال  ليوسف  منكرين  كانوا 
 شيًئا، ومل يفضحهم. 

 بني يوسف وإخوته -18 ◆

 وكلَّممهم يوسف وقال هلم:  

 ِمن أين أنتم؟ 

 قالوا: من كنعان!

 قال: ممن أبوكم؟

 ب بن إسحق بن إبراهيم )عليهم الصَّلوات والسالم(.قالوا: يعقو 

 قال: هل لكم أخ  آخمر؟

 قالوا: نعم لنا أخ امسه بِْنياِمني!

 قال: ملاذا ما جاء معكم؟ 

 قالوا: ألنِّ والدان ال يرتكه، وال حيبِّ أن يبُعد عنه.

 قال: أليِّ شيء ال يرتكه، هل هو ولد صغري جدًّا؟

له أخ   نمْستمِبق وتركناه عند  قالوا: ال: ولكن كان  امسه يوسف، ذهب معنا مرًَّة، وذهبنا 
 متاعنا فأكله الذِِّئب. 

 ضمِحك يوسف يف نفسه، ولكن مل يقل شيًئا، واشتاق يوسف إىل أخيه بنيامني. 

 وأراد هللا أن ميتمِحن يعقوب مرًَّة اثنيًة. 

 فأمر هلم يوسف ابلطَّعام. 

ٍخ  اْئُتوِن ﴿وقال هلم:
َ
بِيُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  بِأ

َ
 . ﴾أ
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 وإالِّ فال طعامم لكم عندي إذا مل أتتوا به.

 وأمر يوسف مباهلم ف مُوِضع يف ممتاِعهم. 

 بني يعقوب وأبنائِه -19 ◆

عند  جِند خريًا  ال  وإالِّ  أخاان،  معنا  أرسل  له:  وقالوا  وأخربوه ابخلرب،  أبِيهم  إىل  ورجعوا 
 العزيز.

 . ﴾َِلَافُِظونَ  ََلُ  إِنَّا ﴿وطلبوا ِمن يعقوب بنيامني وقالوا:

ِمْنُتُكمْ  َكَما  إَِلَّ  َعلَْيهِ  آَمُنُكمْ  َهْل ﴿ قال يعقوب:
َ
ِخيهِ  لََعَ  أ

َ
  .﴾َقْبُل  ِمنْ  أ

 هل نسيتم قصَّة يوسف، أُتفظون بنيامني كما حفظتم يوسف.

﴿ ُ رَْحمُ  َوُهوَ  َحافًِظا َخرْيٌ  اَّللَّ
َ
   .﴾الرَّاِْحِنيَ  أ

 فقالوا ألبيهم: إنِّ العزيز رجل  كرمي ، قد ردِّ مالمنا ومل أيخذ ِمنِّا مثًنا. وومجدوا ماهلم يف متاعهم،  

 أرِسل ممعمنا بنيامني أنخذ حمقِّه أيًضا.

على   تُ ْغلمُبوا  أن  إالِّ  به  ترجعون  أنِّكم  تُعاِهدوا هللام  معكم حىت  أُرِسلمه  لن  يعقوب:  هلم  قال 
 أمرُِكم. 

ُ ﴿وعاهدوا هللا وقال يعقوب:  . ﴾َوكِيٌل  َنُقولُ  َما  لََعَ  اَّللَّ

لبنيه: يعقوب  بَِّنَّ   َوَقاَل ﴿وقال  ِحدٍ   بَاٍب   ِمنْ   تَْدُخلُوا   ََل   يَا  ْدُخلُوا   وَا ٍب   ِمنْ   وَا بْوَا
َ
  أ

َقةٍ  ،ال  عليهمُ   ةً يم خمش  ؛﴾ُمَتَفرِّ م  وذلك  عمنْيم ئمةٍ و   الٍ مجم   ذمِوي  واكان  أهنِّ ي ْ  اٍء، وهبم   ممْنظمرٍ و   حمسمنمٍة،  هم
  .ف مرمِسه عن اِرسم الف تمْست مْنزِلُ  حمقٌّ، عمنْيم ال فإنِّ  ؛ِبُعيوهِنِم النَّاسُ  ُيِصيب مُهمُ  أن  عليهم خمِشيم ف

 بنيامني عند يوسف -20 ◆

 ودخل اإلخوة ِمن أبواٍب ُمت مفمرِِّقٍة كما أمرهم أبوهم، ووصلوا إىل يوسف.
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نَا  إِّنِّ ﴿ولممِّا رأى يوسف بنيامني فمرِح جدًّا وأنزله يف بيته، وقال له:
َ
ُخوكَ   أ

َ
فلمِّا علم   ﴾أ

 بذلك اْطممأمنِّ وفرِح.

وبداعي الشَّوق واحملبِّة أراد يوسف أن يُبِقي عنده أخاه، يراه كلَّ يوٍم وُيكلُِّمه ويسألُه عن 
تمغاه وتُبِقي معه أخاه حىت ال يقول النِّاس: قد حبس العزيز  بيته، ففكَّر يف طريقٍة ُُتقِّق له ُمب ْ

 كنعانيًّا بغري سبب، إنِّ هذا لظلم  عظيم .عنده  

فما كان ِمن يوسف إالِّ أن وضمع إانءمه الثَّمني الذي يشرب فيه يف متاع بنيامني، وأذَّن 
 ُمؤذِّن: إنِّكم لمسارِقون. 

 والت مفمت اإلخوة، وقالوا ماذا ت مْفِقدون؟

 بعرٍي. قالوا: ن مْفِقد ُصواع )إانء( امللك، وِلممن جاء به مِحْل 

ِ   َقالُوا ﴿  ْرِض   ِف   نِلُْفِسدَ   ِجْئَنا   َما   َعلِْمُتمْ   لََقدْ   تَاَّللَّ
َ
ُؤهُ   َفَما   َقالُوا ﴿   ﴾ َسارِقنِيَ   ُكنَّا   َوَما   اِْل   َجزَا

ُؤُه   َقالُوا ﴿   ﴾ ََكِذبنِيَ   ُكْنُتمْ   إِنْ  ُؤُه   َفُهوَ   رَْحلِهِ   ِف   وُِجدَ   َمنْ   َجزَا الِِمنيَ   ََنْزِي   َكَذلَِك   َجزَا  .  ﴾ الظَّ

 وخمرمج اإلانء ِمن ممتاع بنيامني فخمِجل اإلخوُة ولكن قالوا ِمن غري خمجمٍل: 

البهتان  هذا  يوسف  ع  ومسِم قبل،  ِمن  )يوسف(  له  أخ   سمرمق  فقد  )بنيامني(  يمْسرِق  إن 
 فمسمكمت، ومل ي مْغضمب ِلكرِمه وِحْلِمه.

يَُّها   َقالُوا ﴿ 
َ
بًا   ََلُ   إِنَّ   الَْعِزيزُ   يَا أ

َ
َحَدنَا   َفُخذْ   َكبرِيًا   َشْيًخا   أ

َ
كَ   إِنَّا   َمََكنَهُ   أ    . ﴾ الُْمْحِسننِيَ   ِمنَ   نَرَا

ِ   َمَعاذَ  َقاَل ﴿ نْ  اَّللَّ
َ
ُخذَ  أ

ْ
 .﴾ لََظالُِمونَ  إًِذا إِنَّا ِعْنَدهُ  َمَتاَعَنا وََجْدنَا َمنْ  إَِلَّ  نَأ

 وهكذا بقي بنيامني عند يوسف، وفرح األخموان مجيًعا.
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 يعقوبإىل  -21 ◆

 وُتريَّ اإلخوة كيف يرجعون إىل أبيهم، وماذا يقولون له؟!  
م فجمعوه أمْمِس يف يوسف، أمف مي مْفجمعونمه اليوم يف بنيامني!  إهنِّ

 أمِّا كبريهم فأىب أن يرجع إىل يعقوب وقال إلخوته:
بِيُكمْ   إََِل   ارِْجُعوا ﴿

َ
بَانَا   َفُقولُوا   أ

َ
َق   اْبَنَك   إِنَّ   يَا أ  ُكنَّا   َوَما   َعلِْمَنا  بَِما   إَِلَّ   نَاَشِهدْ   َوَما   َِسَ

 . ﴾َحافِِظنيَ  لِلَْغْيبِ 
 وملا مسع يعقوب القصِّة عمِلم أنِّ هلل يًدا يف ذلك، وأنِّ هللام ِمتمِحُنه. 

أمِس ُفِجع يف يوسف واليوم يُ ْفجمع يف بنيامني إنِّ هللا ال جيمع عليه ُمِصيبتني، إنِّ هللام ال  
 يفجمُعه يف ابنمنْي.

ِفيَّة.  إنِّ هلل يف  ذلك يًدا خم
ًة خْمِفيَّة.  إنِّ هلل يف ذلك ِحكمم

 إنِّ هللا مل يزل ميتمِحن عبادمه مث يمُسر ُهم ويُ ْنِعم عليهم.
 مث إنِّ االبن الكبري بقي يف مصر أيًضا وأىب أن يرجع إىل كنعان.

 أف ميُ ْفجمع يف الثِّالث أيًضا وقد ُفِجع ِمن قبل يف اثنني.
 إنِّ هذا ال يكون.

 وهنا اطممأنِّ يعقوب وقال:
ُ  َعََس ﴿ نْ  اَّللَّ

َ
تَِيِّن  أ

ْ
َِكيمُ  الَْعلِيمُ  ُهوَ  إِنَّهُ  َْجِيًعا بِِهمْ  يَأ  ﴾ اِلْ

ر -22 ◆  يظهر السِّ

 ولكنِّ يعقوب كان بشرًا يف صدره قلب بشر ال ِقطعة ِمن حمجمر.
َسَف ﴿فذكر يوسف وجتدَّد حزنه وقال:

َ
 . ﴾يُوُسَف  لََعَ  يَا أ
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 أبناؤه وقالوا: إنِّك ال تزال تذكر يوسف حىت هتِْلك.والمه 

ْشُكو إِنََّما﴿قال يعقوب:
َ
ِ   إََِل  وَُحْزِن  بَّثِّ  أ ْعلَمُ  اَّللَّ

َ
ِ  ِمنَ  َوأ    .﴾َتْعلَُمونَ  ََل  َما اَّللَّ

، لذا كان له رمجاء  كبري يف هللا، فأرسمل أبناءمه إىل مصر؛   وكان يعقوب يعلمم أنِّ اليأس ُكْفر 
 ا عن يوسف وبنيامني وجيتهدوا يف ذلك، وأالِّ يقنمطوا ِمن رمحة هللا.لي مْبحمثو 

 دخل اإلخوُة على يوسف وشمكموا إليه فقرهم ومصيبتهم وسألوه الفضل. 

 وهنا هاج احلزن واحلبِّ يف يوسف ومل ميِلك نفسه.

 أبناُء أيب وأبناء األنبياء يمْشُكون فقرمُهم وُمصيب متمهم إىل ممِلك ِمن امللوك.

 مىت ُأْخِفي األمرم عنهم وإىل مىت أرى حاهلم، وإىل مىت ال أرى أيب ؟إىل 

هلم: وقال  نفسه  يوسف  ميلك  ِخيهِ   بُِيوُسَف   َفَعْلُتمْ   َما   َعلِْمُتمْ   َهْل ﴿  مل 
َ
ْنُتمْ   إِذْ   َوأ

َ
 أ

 . ﴾َجاِهلُونَ 

 وكان اإلخوة يعلمون أنِّ هذا السِّرِّ ال يعلمه إالِّ يوسف وهم.

 يوسف.ف معمِلموا أنِّه 

 سبحان هللا! هل يوسف حيٌّ، أما مات يف البئر.

 سبحان هللا! الذي على خزائن األرض هو يوسف! 

 الذي كان أيمر لنا ابلطِّعام هو يوسف!

نَا﴿قال:
َ
ِخ   َوَهَذا  يُوُسُف   أ

َ
ُ   َمنَّ   َقدْ   أ َ   َفإِنَّ   َويَْصِْبْ   َيتَّقِ   َمنْ   إِنَّهُ   َعلَْيَنا  اَّللَّ   يُِضيعُ   ََل   اَّللَّ

ْجرَ 
َ
 . ﴾الُْمْحِسننِيَ   أ

ِ  َقالُوا ﴿ ُ   آثََركَ  لََقدْ  تَاَّللَّ    .﴾خَلَاِطئنِيَ  ُكنَّا َوإِنْ  َعلَْيَنا اَّللَّ

ُ  َيْغِفرُ ﴿وما الممُهم يوسف عن ِفْعلمِتهم، بل قال: رَْحمُ  َوُهوَ   لَُكمْ  اَّللَّ
َ
   .﴾الرَّاِْحِنيَ  أ
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 يوسف يرسل إىل يعقوب -23 ◆

 وكيف ال يشتاق وقد طال الفراق.واشتاق يوسف إىل لقاء يعقوب، 

 وملاذا يصرب اآلن وقد ظهر السِّر.

 وكيف يطيب له الشِّراب والطِّعام وأبوه ال يطيب له شراب وال طعام وال منام.

 وكان يعقوب قد عمي ِمن كثرة البكاء واحلزن.

لُْقوهُ   َهَذا  بَِقِميِص   اْذَهُبوا ﴿فقال يوسف:
َ
ِب   وَْجهِ   لََعَ   َفأ

َ
تِ   أ

ْ
تُوِن   ريًا بَِص   يَأ

ْ
ْهلُِكمْ   َوأ

َ
 بِأ

ْْجَِعنيَ 
َ
 . ﴾أ

 يعقوب عند يوسف -24 ◆

 إِّنِّ ﴿ولممِّا سار الرِِّجال ِبقمِميص يوسف إىل كنعان، وأحمسِّ يعقوب رائحمةم يوسف قال:
ِجدُ 

َ
 . ﴾يُوُسَف  رِيحَ  َِل

ِ  َقالُوا ﴿   .﴾الَْقِديمِ  َضاَللَِك  لَِف  إِنََّك  تَاَّللَّ

ا﴿ ولكن كان يعقوب صاِدقًا،   نْ   َفلَمَّ
َ
لَْقاهُ   الْبَِشريُ   َجاءَ   أ

َ
لَمْ   َقاَل   بَِصريًا   َفاْرتَدَّ   وَْجِههِ   لََعَ   أ

َ
 أ

قُْل 
َ
ْعلَمُ  إِّنِّ  لَُكمْ  أ

َ
ِ  ِمنَ  أ  .﴾ َتْعلَُمونَ  ََل  َما اَّللَّ

بَانَا  َقالُوا ﴿
َ
   .﴾َخاِطئنِيَ   ُكنَّا إِنَّا  ُذنُوَبَنا نَلَا اْسَتْغِفرْ  يَا أ

ْسَتْغِفرُ  َسْوَف  َقاَل ﴿
َ
  .﴾الرَِّحيمُ  الَْغُفورُ  ُهوَ  إِنَّهُ  َرّبِّ  لَُكمْ  أ

 ولممِّا ومصمل يعقوب إىل مصر استقبله يوسف، وال تسأل عن ف مرمِحِهما وُسرورمها.

 وكان يوًما ُمبارمًك ومشهوًدا يف مصر.

ُسجَّدً  وومق مُعوا كلِّهم  العرش،  على  أبويه  يوسف  ليوسفورفع  سجود سجود    ا  ال  ُتية 
 ، وكان هذا جائزا يف شريعتهم.  عبادة
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وِيُل  َهَذا﴿عندها قال يوسف:
ْ
ا َرّبِّ  َجَعلََها َقدْ  َقْبُل  ِمنْ  ُرْؤيَايَ  تَأ  .﴾َحقا

يُْت  إِّنِّ ﴿
َ
َحدَ  َرأ

َ
ْمَس  َكْوَكًبا َعرَشَ  أ لشَّ لَْقَمرَ  وَا ْيُتُهمْ  وَا

َ
 . ﴾َساِجِدينَ  ِل  َرأ

د   يوسُف هللام محًدا طي ًِّبا كثريًا.ومحِم

 وبقي يعقوب وآل يعقوب يف مصر زمًنا طوياًل، وبعدها مات يعقوب وزوجته يف مصر.

 حسن العاقبة -25 ◆

ه؛ بل كان يذكر هللا ويعبده وخيافه،   ومل ُيْشِغل يوسف هذا امللك العظيم عن هللا ومل يُ غمريِّ
 وحيكم حبكم هللا وينفذ أوامر هللا.

حيبِّ أن ميوت موتم ممِلك وحيشر مع امللوك؛ بل كان حيبِّ أن ميوت موتم عمْبٍد  وكان ال  
 وحيشر مع الصِّاحلني. 

دعائه: ِمن  وِيلِ   ِمنْ   َوَعلَّْمَتِّن   الُْمْلِك   ِمنَ   آتَيَْتِّن   َقدْ   َربِّ ﴿  وكان 
ْ
  َفاِطرَ   اِلَحاِديِث   تَأ

َماوَاتِ  نَْت  وَاِلْرِض  السَّ
َ
ْنَيا ِف  َولِيِّ  أ ِْقِّن  ُمْسلًِما تََوفَِّّن  ِخَرةِ وَاْل ادلُّ

ْ
ِل

َ
اِِلنِيَ  َوأ  . ﴾بِالصَّ

نبيِّنا  وعلى  عليهم  ويعقوب صلَّى هللا  وإسحاق  إبراهيم  وأحلقمه ِبابئه  وتوفِّاه هللا مسلًما 
 وسلَّم. 
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   بسم اهلل الرحمن الّرحيم

 ( ِمن كنعان إىل مصر 1)

 

 وانتقل معه أوالُده.انتقل يعقوب عليه السَّالم إىل مصر 

السَّالم هو سيِّد مصر، أيمر وينهى   يعقوب عليهما  بن  انتقلوا إىل مصر؛ ألنِّ يوسف 
 فيها.

 وكان يوسف ال يطيب له طعام  وال شراب  حىت يرى أابه وإخوتمه. 

 وماذا يصنع ابلُقصور وأبوه وإخوته يف بيٍت صغرٍي يف كنعان؟!

 هم يوسف وفرِح هبم فرًحا عظيًما. وجاء يعقوب وأوالُده إىل مصر فاستقبلم 

، وكان أهُل ِمْصر له كاألبناء.  وكان يعقوب بعدها كِبريم الِبالد، وشيخم مصرم

 وهنا طابمت لِيعقوب وأبنائه اإلقامُة يف مصر، وصارت هلم ومطمًنا.

 بعد يوسف -2 ◆

 وبعد مدٍَّة مات يعقوب، فمحمزِن عليه يوسف وأهل مصر. 

م ف مقمدوا أابهم. ودفنوا الشَّيخ يف   مصر، وكأهنِّ

 وبعد مدَّة مات يوسف أيًضا، فكان يوًما على أهل ِمْصر شديًدا. 

م مل ُتِصْبهم ُمصيبمة  قبل هذا اليوم.  ونمِسي النِّاس أحزاهنم وكأهنِّ

 ودفنوا يوسف أيًضا، وعزَّى بعضهم بعًضا، فكانوا يف يوسف سواًء. 

رحيًما،   وسيًِّدا  شمفيًقا،  أًخا  اليوم  دمفني  يف  ف مقمْدان  لقد  يوسف:  إلخوة  يقولون  وكانوا 
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 ومِلًكا عاِداًل.

 هو الذي أراح الِعباد، وأزال الظ ْلم ِمن الِبالد.

 هو الذي منمع الكبريم يمْظِلم الصَّغري،، ومنمع القِويِّ أيُكل الضَّعيف.

 ف، وأطعمم الائع.هو الذي أغاث املظلوم، وأجارم اخلائِ 

هو الذي هداان إىل احلقِّ، ودمعاان إىل هللا، وكنِّا قبل ُقدوِمه هبائِمم ال نمعِرف هللام، وال ن مْعِرف 
 اآلِخرة.

م اجملاعة، فكنِّا أنكل ونْشبمع، والنِّاس ميوتون يف البالد األخرى.   هو الذي أغاثنا أايِّ

 أنِّكم إخوتُه وأهُل بيِته. الِكرام هاإنِّنا ال ننسى ممِلكنا الكرمي أبًدا، وال ننسى أيِّ 

 .انِّ لكم كما كنِّا يف حياة مِلِكنافالبالد بالدُكم، وإ

 بنو إسرائيل يف مصر -3 ◆

 وهكذا كان مدًَّة طويلًة! 

ْنعانيِّني الفمْضلم.  فقد حِفظ أهل مصر ما قالوا، وعرفوا لِلكم

 " أصحابم شمرمٍف وأمواٍل. وكان هؤالء الكنعاني ون الذين كانوا يُدعمون " بين إسرائيل 

الدَّعوةم إىل هللا، وأقبلوا  إذ فسمدت أخالُقهم، وتركوا  ت بعد ذلك؛  أنِّ األحوال تغريَّ إالِّ 
 على الد نيا جيممعوهنا.

آابئِهم، حيث  إىل  ينظرون  ما كانوا  بغري  إليهم  ي مْنظرون  أيًضا، وصاروا  النِّاس  هلم  وتغريَّ 
م تنكَّروا هلم واعتربوهم كالغرابء    صاروا كسائر النِّاس، ال ميتازون عن النِّاس إالِّ ابلنَّسمب؛ بل إهنِّ

الذين جاؤوا ِمن بملٍد آخر، حىتِّ وصل األمر ببعض أهل مصر أنِّ يوسف كان غريًبا جاء ِمن  
.  كنعان، واشرتاه عزيز مصر، وليس للكنعاينِّ أن حيُكمم مصرم

 ونسيم كثري  من النِّاس فضلم يوسفم وكرمِمه وإحسانِه.
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 فرعون مصر -4 ◆

 وجاء على عرش مصرم فراِعنة  " ملوك مصر " يُبِغضون بين إسرائيل بُ ْغًضا شديًدا. 

م   وكان على عمْرش مصر جبِّار  عنيد ، وكان ال يرى أنِّ بين إسرائيل ِمن أوالد األنبياء، وأهنِّ
 ِمن بيت يوسفم ممِلك مصرم الكرمي.

م بمشمر  يستمِحقِّون الرَّمحم   ة واإلنصاف.بل كان ال يرى أهنِّ

الِقْبط ِمن نوع  الِقْبط " ِمن نوٍع، وأنِّ بين إسرائيل ِمن نوٍع آخر؛  وكان يرى أنِّ قوممه" 
 امللوك ُخِلقوا لِيمحُكموا، وبنو إسرائيل ِمن نوِع العبيد ُخِلقوا لِيخدموا.

لَيَْس ﴿وكان ممغرورًا مبلِكه وقصورِه وقُ وَّته ويقول:
َ
 ِمنْ   ََتْرِي   اِلْنَهارُ   َوَهِذهِ   ِمُْصَ   ُمْلُك   ِل   أ

َفال َُتِْت 
َ
ونَ  أ نَا﴿؛ بل وصل به األمر إىل أن كفر ابهلل وقال يف ِكرْبٍ:﴾ُتْبُِصُ

َ
 .﴾اِللَْعَ  َربُُّكمُ  أ

 وكأنِّه كان خليفًة لِنممرود مِلِك ابِبلم. 

 ودعا النِّاسم إىل ِعبادمتِه والس جود له، وأطاعمه النِّاس. 

ِبُرُسله، عند ذلك اشتمدَّ غمضمب فرعونم وامتنع بنو   م يؤمنون ابهلل ويؤمنون  إسرائيل؛ ألهنِّ
 عليهم. 

 ذبح األطفال -5 ◆

ُملُككم  يمْذهمب  إسرائيل  بين  ممولود  يف  يُولمد  له:"  وقال  فرعون  إىل  ِقْبِطيٌّ  وذهب كاِهن  
 على يِده ".

مولوٍد   يذحبوا كلِّ  أن  الش رطمة  وأمر  فرعون،  ُجنِّ جنون  فما  وهنا  إسرائيل،  بين  يُولمد يف 
 أتخروا حلظة يف تنفيذ أمره، وراحوا يذحبون كلِّ مولوٍد كما ُتذبمح النِّعجة. 

 وُذِبح عدد كبري من األطفال أمام آابئهم وأمِّهاهتم. 

 وكان اليوم الذي يُولمد فيه مولود  يف بين إسرائيل يومم تعزِيٍة وراثٍء، ويوم نوٍح وُبكاٍء. 
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ْرِض   ِف   َعاَل   فِْرَعْونَ   إِنَّ ﴿
َ
ْهلََها  وََجَعَل   اِْل

َ
ْبَناَءُهمْ   يَُذبِّحُ   ِمْنُهمْ   َطائَِفةً   يَْسَتْضِعُف   ِشَيًعا  أ

َ
 أ

   .﴾الُْمْفِسِدينَ  ِمنَ  ََكنَ  إِنَّهُ  نَِساَءُهمْ  َويَْسَتْحِي 

 والدة موىس -6 ◆

 وأراد هللاُ أن يقمع ما كان فرعون خيافُه وحيذمره.

الذي قمدَّر هللا أن يذهمب ُملك فرعون على يِده، ويكون خالص بين  ُوِلد ذلك املولود  
 إسرائيل على يده.

النِّاس إىل عبادة هللا، وخُيرِجم   النِّاسم ِمن عبادة  الذي قمدَّر هللا أن خُيرِج  املولود  ُوِلد ذلك 
 النِّاسم ِمن الظِّلمات إىل النِّور. 

 ُوِلد موسى بن ِعمران على رمْغِم فرعون وجنوِده.

 اش موسى ثالثة أشهٍر على رغم الش رطة ورمقابمِتهم.وع

يل -7 ◆  يف النِّ

 ولكن خافت أمِّ موسى على ممْولوِدها الِميل وكيف ال ختاف وعُدوِّ األطفال مبرصاٍد؟ 

يف  األمِّهات  ِحْجر  ِمن  األطفال  ِمن  عشرات  الش رطة  اختطفت  وقد  ختاف  ال  وكيف 
 أسرهتا. 

 خُتِفي مولودها، والش رطُة هلم عيوُن الُغراب وشامَّة النَّمل. ماذا تصنع األمِّ املسكينة، وأين 

 هنالك أغاث هللاُ األمَّ املسكينة وأهلممها أن تضمعمه يف صندوٍق وتُلِقيه يف النِّيل. 

 هللا أكرب! كيف تضمع األمِّ احلنون ِطفلمها يف صندوٍق وتُلِقيه يف النِّيل؟

 تنفَّس فيه؟ ممن يُرِضع الطِّفلم يف الصِّندوق؟ وكيف ي

 على هللا واعتمممدت على وحي هللا.كلِّ ذلك فكَّرت فيه األم  احلنون، ولكنِّها توكَّلمت 
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 وليس البيُت أحفمظم للطِّفل ِمن الصِّندوق!

وفعلت األمِّ املسكينة ما أمرها هللا، مع ما ي مْعتمِصر قلبمها ِمن أمل الِفراق، حاهلا كحال كلِّ 
لمة على هللا.هذا كلِّه كانت أمِّ ُتشِفق على رِضيعها، ومع     صابرة ُمتوكِِّ

وَْحْيَنا﴿
َ
مِّ   إََِل   َوأ

ُ
نْ   ُموََس   أ

َ
ْرِضِعيهِ   أ

َ
لِْقيهِ   َعلَْيهِ   ِخْفِت   َفإَِذا  أ

َ
  َوََل   ََتَاِف   َوََل   اْْلَمِّ   ِف   َفأ

وهُ  إِنَّا َُتَْزِن  دُّ  . ﴾الُْمْرَسلنِيَ  ِمنَ  وََجاِعلُوهُ  إَِْلِْك  رَا

 يف قصر فرعون -8 ◆

يت من مقَّل ِمن قمْصٍر إىل آخر؛ ألجل  النِّيل، وكان  كان فرعون له قصور  كثرية  على شاِطئ 
النِّيل، وكانت معه ممِلكمة مصر، إذ  النِّزهة والُفْرجمة، وبينما هو ذات يوم جالس  على شاطئ 

 تقلبه. ومقمع بمصمرمها على صندوٍق تلعمب به أمواج النِّيل كأّنا 

 الص ندوق؟هل ترى اي سيِّدي ذلك 

 أين الصِّندوق يف النِّيل؟ إّنا هي خمشمبمة  سمقمطمت يف النِّيل. 

 !  ال اي سيِّدي إّنا هو صندوق 

 وق مُربم الصَّندوُق، فقال النِّاس: نعم هذا صندوق!

 وأممر املِلك أحمد اخلمدمم، وقال: إليك هذا الص ندوق! 

 وذهب اخلاِدم وأخرجه! 

تمِسم. ولممِّا فتمحمه إذا فيه غالم  مجيل    ي مب ْ

 هنا ُتريَّ النِّاس، الُكلِّ أيخُذه ويمراه؛ بل وُتريَّ فرعون ورآه. 

 قال بعض اخلدمم: إنِّ هذا الغالم إسرائيليِّ، وال بُدِّ للممِلك أن يذحبمه. 

  ورأْته املِلكمة، ودخل ُحبَّه يف قلبها فمضممَّْته إىل صمْدرِها وق مب َّلمْته. 
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لَْقْيُت ﴿:تعاىل هللا  قال أحمبَّه، الِّ إ  أحمد   ي مرماهُ  هذا الغالم ال وكان
َ
 . ﴾ِمّنِّ  ََمَبَّةً   َعلَْيَك  َوأ

وقالت: امللك،  عند  له  ةُ ﴿وشمفمعمت  نْ   َعََس   َتْقُتلُوهُ   ََل   َولََك   ِل   َعنْيٍ   قُرَّ
َ
وْ   َيْنَفَعَنا  أ

َ
 أ

ا َنتَِّخَذهُ   . ﴾َودَلً

 وشرطته. وهكذا دخل موسى بن عمران قصر فرعون، وعاش على رغم فرعون 

 وأراد هللاُ حبكمته أن يريبِّ فرعوُن "عمُدوِّ األطفال" ِطْفاًل يمْذهمب ُمْلُكه على يده.

 لقد أخطمأ فرعون يف شأن موسى، وقد أخطمأ معه وزيره هامان وجنوده.

 ََكنُوا   وَُجُنوَدُهَما  َوَهاَمانَ   فِْرَعْونَ   إِنَّ   وََحَزنًا  َعُدواا   لَُهمْ   ِْلَُكونَ   فِْرَعْونَ   آلُ   َفاتْلََقَطهُ ﴿
 .﴾َخاِطئنِيَ 

 َمن يُرِضع الطفَل ؟؟ -9 ◆

 كان الطِّفل الديد المِميل لُْعبمةم القمْصر وهلوم الدِّار.

 كلٌّ أيخُذه ويُقبِّله، وكلِّ حيبِّه وميدمُحه؛ ألنِّ املِلكة ُتبِّه حب ا عمظيًما. 

وكلِّما جاءت مرِضعة أىب الطِّفل الرِّضاع منها وأخذ وطلبت املِلكة ُمْرضًعا تُ ْرِضع الطِّْفل،  
  يف البكاء.

ولكنِّ هللام حمرَّم  منها جائزة،  وتمنال  املِلكة،  لُِتسمرَّ  الطِّفل؛  تُ ْرِضع  أن  املراِضع  واجت مهمدت 
 عليه املراِضع.

 عجًبا! ملاذا ال ي مْرتمِضع الطِّفل، أليِّ شيٍء يبكي؟

 دِّار. وأصبمح الطِّفل حديث القصر، وُشْغل ال

 هل رأيِت اي أخيت الطِّفل الديد؟ 

 نعم رأيُته، طفل  مجيل  ِجدًّا. 
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 ولكنِّه طفل  غريب  ليس كاألطفال! إنِّه ال ي مْرتمِضع.

ْته ُمرِضع  يبكي وأيىب أن يمرتمِضع، ِمسكني كيف يعيش؟ إنِّه ميوت.  وإذا أخمذم

م ومل يرتمِضع.  نعم قد مضى عليه أايِّ

 يف ِحْجر أّمه -10 ◆

 مِّ احلنون ألخت موسى: إذهيب اي بنيت وانظري أخاك لعلَّه حيِّ.وقالت األ

 إنِّ هللام ومعمدين أنِّه يردِّ الطِّفل إيلِّ، وأنِّه حْيفمظُه.

 وذهبت أخت موسى تبحث عن أخيها. 

 ومسعت النِّاسم يتمحدِّثون عن طفٍل مجيٍل يف قصر امللك.

 وومق مفمت تسممع حديث النِّساء يف القصر. 

 املرضع اليت طلمب مْتها املِلكة ِمن أسوان؟هل جاءت 

 ، ولكنِّ الطِّفل أىب أيًضا، مل ي مْرتمِضع. نعم

 اي سالم ! ما شأن هذا الطِّفل؟ لعلِّ هذه السِّادسة اليت جرَّبتها املِلكة.

 نعم ويقولون: إهنا ُمرِضع  نظيفة  جدًّا، وكلِّ يرتمِضع منها.

 مسعت أخت موسى هذا الكالم وقالت أبدب وُلْطف: 

 أان أعِرف امرأًة يف البلد، ال بدِّ أن يرتمِضع منها الطِّفل.

 قالت امرأة: أان ال أصدِّق، قد جمرَّبْنا ِستِّ ممراِضع ولكنِّ الطِّفل مل يرتمِضع. 

 قالت أخرى: وملاذا ال جنرِّب السِّابعة، ماذا علينا.

 ذه املرأة. وومصمل اخلرب إىل امللكة، فطملمبمت الارية وقالت: إذهميب وُخِذي ممعمك ه

 وجاءمت أمِّ موسى، وجاءمت خاِدممة وقدَّممت إليها موسى. 
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 فاعتنق الطِّفل املرأة وأقبمل يرتمِضع، كأنِّه كان منها على ِميعاٍد. 
 وملاذا ال يرتضع وهي أمِّه احلنون؟!

 وملاذا ال يرتضع وهو جائع منذ ثالثة أايم؟!
فرعون   واراتب  القصر  أهل  وعمِجب  املِلكة  املرأة وعمِجبمت  هذه  الطِّفل  قمِبل  ملاذا  وقال: 

 فهل هي أمِّه؟ 
، كلِّ طفٍل ي مْقبملين.  قالت أمِّ موسى: أان امرأة طيِّبة الرِّيح، طيِّبة اللََّبم

 وسكت فرعون وأجرى عليها رِْزقًا. 
 ورجمعمت أمِّ موسى إىل بيتها ويف ِحْجرِها موسى.

هِ   إََِل   َفَرَدْدنَاهُ ﴿ مِّ
ُ
نَّ   َوتِلَْعلَمَ   َُتَْزنَ   َوََل   َعْيُنَها  َتَقرَّ   َكْ   أ

َ
ِ   َوْعدَ   أ ْكََثَُهمْ   َولَِكنَّ   َحقٌّ   اَّللَّ

َ
 ََل   أ

   .﴾َيْعلَُمونَ 

 إىل قصر فرعون! -11 ◆

 ولممِّا أت مَّت أمِّ موسى رمضاعمته رمدَّته إىل القصر.
 ونشأ موسى يف قصر امللك كما ينشأ أبناء امللوك.

 امللوك واألغنياء.وهكذا زالمت ِمن قلب موسى ممهابة 
 ورأى موسى بعينيه كيف ين ْعمم فرعوُن وأهُله. 

 وكيف يشقى بنو إسرائيل لِي من ْعمم فرعوُن وأهُله.
 وكيف جيوع بنو إسرائيل لتمْشبمع دموابِّ فرعون. 
 وكيف يمستمْخِدموهنم ويمُسوموهنم سوءم العمذاب.
ُم ليسوا أقباطًا؟!   وما ذمْنب بين إسرائيل، أمأِلهنِّ

ُم ِمن كنعان؟!  أمألمهنِّ
 هذا ليس بذنٍب أبًد ! 
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ربة القاضية -12 ◆  الضَّ

ولممِّا كان موسى شاابًّ قوايًّ آاته هللا ُحكًما وِعْلًما، وكان ِمن صفته أنِّه يُبِغض الظِّاملني  
 ويمكرمُههم، وحيبِّ الضِّعفاء واملظلومني وينُصرهم، وكذلك كلِّ نيبِّ. 

 اس يف هلو وُشْغل.ودخل موسى مدينة فرعون مرًَّة والنِّ 

 ووجد فيها رجلني ي مْقتمِتالن هذا ِمن بين إسرائيل وهذا ِمن األقباط، أعداء بين إسرائيل.

 فصمرخ اإلسرائيليِّ واندى موسى؛ لِي مْنُصرمه، وشمكمى الِقْبِطيَّ.

 وغمِضب موسى فضرمب الِقْبِطيِّ، فكانت القاِضيمة.

 وعمرمف أنِّ هذا ِمن عمممل الشَّيطان.مات الِقْبِطيِّ، ونمِدم موسى جدًّا، 

 فتاب موسى إىل هللِا وأانب، وكذلك كلِّ نيبِّ.

ْيَطانِ  َعَملِ  ِمنْ  َهَذا﴿  . ﴾ُمبنِيٌ  ُمِضلٌّ  َعُدوٌّ  إِنَّهُ  الشَّ

واتب هللاُ على موسى؛ ألنِّ موسى مل ي مْقِصد أن يقُتلم الِقْبِطيِّ؛ بل ضربمه، ولكنمها كانت 
 القاضية.

د هللام مو  ُكونَ   َفلَنْ ﴿ سى وقال: ِإنِّ هللام قمد أنْ عمم عملميَّ وغمفمر يل، ومحِم
َ
 .   ﴾ لِْلُمْجِرِمنيَ   َظِهريًا   أ

وأصبمح يف املدينة خائًفا يمرتممقَّب وحيذمر مىت جتيئه شرطة فرعون، وهلم عيون الغراب وشامَّة 
 النِّمل.

 القاتل، ولكنِّهم مل يهتدوا إليه.ورأى الشِّرطة قتياًل ِقْبِطيًّا ِمن خمدمم فرعون ففمتَّشوا عن 

 وممن يمُدلِّ ُهم على القاتل وال ي مْعلمُمه إالِّ موسى واإلسرائيليِّ ؟! 

 وأصبح القتيل حديث الب ملمد وُشْغل املدينة، كلِّ ي متمحدِّث عنه وال ي مْعلمم قاتِلمه.
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ر -13 ◆  يظهر السِّ

 ويف اليوم الثِّاين رأى موسى ذلك اإلسرائيليِّ مرًَّة أخرى يف ِقتاٍل وِخصاٍم مع ِقْبطيِّ آخمر.  
 وما اْستمحى اإلسرائيليِّ بل صمرمخ واندى موسى لُِنْصرمتِه.

 قال موسى: إنِّك رمُجل ومِقح، أال تمزال يف قتاٍل مع النِّاس، وال تزال تمْصرُخ وتُناِديين.
 . الشَّرِِّ  كثريُ   الغموايمةِ  ظاِهرُ : أي ﴾ُمبنِيٌ  لََغوِيٌّ  إِنََّك ﴿ِعدك:أال أزال أنُصرك وُأسا 

  أنِّ   وِذلَِّتهِ   وضمْعِفهِ   خلومرِه   اإلْسرائِيِلي    اْعت مقمدم   الِقْبِطيِّ أتديًبا له،  بذلك   البمْطشِ   على  عمزممم   مث
ا موسى هُ  يُرِيدُ  إّنَّ عمهُ  لممَّا قمْصدم  ذلك. يقول مسِم

ع ممالممه خاف أن يمضرِبمهفلممِّا رأى   فتكون القاِضيمة، كما    اإلسرائيليِّ غمضمب موسى ومسِم
 ضمرمب الِقْبِطيِّ فكانت القاضية.

ُموََس   َقاَل ﴿ تُِريدُ   يَا 
َ
نْ   أ

َ
ْمِس   َنْفًسا  َقَتلَْت   َكَما  َتْقُتلَِّن   أ

َ
نْ   إَِلَّ   تُِريدُ   إِنْ   بِاِْل

َ
 تَُكونَ   أ

ْرِض  ِف  َجبَّارًا 
َ
نْ  تُِريدُ  َوَما  اِْل

َ
 . ﴾الُْمْصلِِحنيَ  ِمنَ  تَُكونَ  أ

 هنالك عرمف الِقْبِطيِّ أنِّ موسى هو قاتل أمس.
 وذهمب الِقْبِطيِّ وأخرب الش رطةم أبنِّ موسى هو القاتل.

 وومصمل اخلربمُ إىل فرعون فغمِضب وقال: أذلك الفىت رمبِيب القمْصر ورمِضيع املِلك؟
 رِّ فرعون وُشرطمته.ولكنِّ هللام أراد أن ينجو موسى ِمن شم 

 إنِّ موسى مل يقصد أن ي مْقُتل الِقْبِطيِّ بل ضمرمبه ضربمة كانت القاضية.
 ولكنِّ فرعون وشرطته ال ُيسملِّمون ذلك، وال ي مْقبملون ملوسى ُعْذرًا.

 ويف تلك األثناء كان رِجال فرعون وُوزمراُؤه يتمشاورون ويمعزِمون على قتل موسى.
، وقال:  وكان رجل  يسممع كلِّ ذلك ه ابخلربم  إِّنِّ   اْخُرجْ ﴿  وي مْعرِفه، فمجاء إىل موسى وأخربم

 . ﴾انلَّاِصِحنيَ  ِمنَ  لََك 
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الِِمنيَ   الَْقْومِ   ِمنَ   ََنِِّّن   َربِّ   َقاَل ﴿أي: ي مت ملمفَّت، ﴾يَََتَقَُّب   َخائًِفا   ِمْنَها  َفَخَرجَ ﴿ أي:   ﴾الظَّ
  ِمن فرعون وملِئه.

 ِمن مصر إىل مدين -14 ◆

 أين يذهب موسى، وِمْصُر كل ُه ِملمكمة  لِِفرعون ؟! ولكن إىل 
 وُشرطة ِفرعون ابملرصاد، وهلم عيون الُغراب وشامَّة النَّمل!

 أهلمم هللاُ موسى أن يذهبم إىل مدين البلد العريبِّ، حيث ال تمِصل إليه يُد فرعون.
 إنِّ مدين ابدية  وقُرى ليس فيها مدنيَّة مصر. 

 البمداوُة مع العدل.اي حبَّذا 
.  واي شمقاوة املدنيَّة مع العبوديَّة والذ لِّ

 هنالك ُيصِبح كلِّ أحٍد ال خياف سمْطومة فرعون وق مْهرمه.
ا﴿ هَ   َولَمَّ   َرّبِّ   َعََس   قال﴿بذلك،  فمرِحم   واسعا  سالًكا  طريًقا  أخذ:  أي  ﴾ َمْدَينَ   تِْلَقاءَ   تَوَجَّ

نْ 
َ
ءَ  َيْهِديَِّن  أ بِيلِ  َسوَا  .  األقْ ومم الطَّرِيق إىل: أي ﴾السَّ

ُْستمِقيم الصِّراط  إىل وهداه ذلك، به هللا ف مفمعملم 
 .ممْهِدايًّ  هادايً  فُجِعلم  واآلِخرة، الد نيا يف امل

 يف مدين  -15 ◆

 وصل موسى إىل مديمن، ال يعِرف أحًدا وال يعرِفه أحد .
 فممن أيوي إليه يف اللَّيل؟ وأين يبيت ؟ 

 ُتريَّ موسى ولكنِّه أيقمن أنِّ هللام ال ُيِضيُعه! 
 وكان هنالك بِئ ْر  يسقي عليها النِّاس غمنمممهم وماِشي متمهم.

يُ ْؤذماي،   لئالِّ  الرِِّعاء؛  هؤالء  غنم  مع  ترِد  أن  غمنمممُهما  وُتكمْفِكفان  تمذودان  امرأتمنْي  ووجد 
 وتنتِظران أن يسِقي النِّاُس ف متمْسِقيا.
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 قلبه حنان الكرمي، وشفقة األب الرَّحيم.رأى موسى ذلك ويف 

 فقال: ِلماذا ال تسِقيان ؟

ُضعفاء،  وحنن  أقوايء،  ألهنم  النِّاُس؛  يسِقي  حىتِّ  غمنمممنا  نسِقي  أن  لنا  ميكن  ال  قالمتا: 
. م رجال  وحنن إانث   وألهنِّ

ا عرف متما أن موسى سيمسأهلما: فلماذا ال يسقي أحد  ِمن رجال بيِتُكنِّ؟  وكأّنِّ

بُونَا﴿تا وقالمتا:فسب مقم 
َ
ْلِجئُ  احلالُ  فهذا: أي ﴾َكبرِيٌ  َشْيخٌ  َوأ

ُ
 .تمرى ما إىل لنا امل

 وهاج يف موسى حنان الكرمي، وسقى هلما وذمهمبمتا.

 وأين يذهب موسى اآلن؟

 وإىل أين أيِوي يف اللِّيل وأين يبيت؟!

لِّ  إََِل  تََوّلَّ  ُثمَّ ﴿ نَْزلَْت   لَِما إِّنِّ  َربِّ  َفَقاَل  الظِّ
َ
   .﴾َفِقريٌ  َخرْيٍ  ِمنْ  إَِلَّ  أ

َلب  -16 ◆  الطَّ

 وومصملمت الارِيتان إىل البيت قبل امليعاد، فتعجَّب أبومها وسأهلما عن السَّبمب.

 وقال هلما: ما أْعجملمكما اي بِْنيتمَّ، وكيف وصلُتما اليوم قبل امليعاد؟ 

 قالتا: قد قدَّر هللاُ لنا رمُجاًل كرميًا سمقى لنا. 

؛ ألنِّ أحًدا مل ي مْرمْحُهنَّ يوًما.  تعمجَّب الشَّيخ وعرف أنِّه رجل  غريب 

 قال الشِّيخ: وأين تركُتما الرِّجل؟

 قالمتا: تركناه يف ممكانه، رجل  غريب  ليس له مأوى! 

 قال الشِّيخ: ما أحسنُتما اي بِنيتَّ، رجل  غريب  قد أحسن إلينا وليس له مأوى يف الب ملمد.

 اللِّيل، وأين يِبيت؟!  إىل ممن أيوي يف
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 إنِّ له علينا حقِّ الضِّيافة، وإنِّ له علينا حقِّ اإلحسان!

 لِتمذهمب إحداكما وأتخْذه معها. 

ِب   إِنَّ   َقالَْت   اْستِْحَياءٍ   لََعَ   َتْمِش   إِْحَداُهَما  َفَجاَءتْهُ ﴿
َ
ْجرَ   ِْلَْجِزيََك   يَْدُعوكَ   أ

َ
 َسَقْيَت   َما   أ

 .﴾نَلَا

 أجاب ُدعاءمه وب موَّأ له، فما أىب. وعرف موسى أنِّ هللام قد 

 وخرج موسى أماممها لئمالِّ يقع نظرُه عليها، ومشى موسى ممْشي الِكرام.

 ولممِّا وصل إىل الشِّيخ سأله عن امسه ووطِنه وخربِه. 

 وأخربم موسى خمربممه، وقصَّ عليه ِقصَّتمه. 

 ََنَْوَت   ََتَْف   ََل   َقاَل ﴿مِسع الشِّيخ كلِّ ذلك بصرٍب وهدوٍء، وملِّا انتهى موسى ِمن قصَّته  
الِِمنيَ  الَْقْومِ  ِمنَ   . ﴾الظَّ

 الزَّواج  -17 ◆

 وأقام موسى عندهم مقام ضميٍف كرمٍي؛ بل حلَّ منهم حملَّ الولمد العزيز. 

 ِلواِلدها يوًما يف بساطٍة وطهارة. وقالت الِبْنتُ 

بَِت ﴿
َ
ِجرْهُ  يَا أ

ْ
َجْرَت  َمنِ  َخرْيَ  إِنَّ   اْسَتأ

ْ
ِمنيُ  الَْقوِيُّ  اْسَتأ

َ
 . ﴾اِْل

 قال الشِّيخ: وما ِعلُمِك بقوِّته وأمانته اي بِنيِت؟

 قالت: أمِّا قوِّته فألنِّه رفع الِغطاء عن الِبئر وحده، وال يرف مُعه إالِّ مجاعمة .

 فألنِّه ممشى أماِمي ال ينظر إيلِّ طولم الطِّريق. ؛وأمِّا أمان مُته اي أبمتِ 

 يكون قِواًي أِميًنا.وال بدِّ لألجري أن 

 فإذا مل يُكن قوايًّ ضمُعفم عن العمممل. 
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 وإذا مل يكن أميًنا مل تنفمْعه قُ وَّتُه مع ِخيانمِته. 

 هًوى يف ق مْلب الشَّْيخ، ولكنِّه فمكَّر يف املسألة كمواِلٍد. ووافمق كالم الِبْنت 

 وفكَّر يف املسألة كشيٍخ عاقٍل.

 حمقَّ ِمن هذا الفىت أبن يكون ِصهرًا يل. قال الشِّيخ يف نفسه: ممن ذا يكون أ

 أمِّا يف مدين فلم أجد أحًدا أهاًل لذلك! 

 ولعلِّ هللام قد ساق إيلِّ هذا الفىت ليكون يل ِصْهرًا ووزِيرًا. 

وِحْكممة: وشمفقمٍة  ومقار  يف  رِيدُ   إِّنِّ ﴿فقال 
ُ
نْ   أ

َ
نِْكَحَك   أ

ُ
نْ   لََعَ   َهاتنَْيِ   اْبَنَتَّ   إِْحَدى  أ

َ
 أ

ُجَرِن 
ْ
   .﴾ِحَجٍج   َثَماِّنَ  تَأ

 وهذا هو صمداُقك، أمِّا هذه السَّنوات الثِّماين فال بدِّ منها.

ْتَمْمَت   َفإِنْ ﴿
َ
رِيدُ   َوَما  ِعْنِدكَ   َفِمنْ   َعرْشًا   أ

ُ
نْ   أ

َ
ُشقَّ   أ

َ
ُ   َشاءَ   إِنْ   َسَتِجُدِّن   َعلَْيَك   أ  ِمنَ   اَّللَّ

اِِلنِيَ     .﴾الصَّ

 ه ويبقى وحيًدا. خاف الشِّيخ أن يذهب الشِّابِّ بِِبنتِ 

 ورأى الشِّيخ أن جُيرِِّبم الشِّابِّ أيًضا حىتِّ إذا اطمأنِّ إليه ومدَّعمه.

 وافق موسى على ذلك، ورأى أنِّ هذا ِمن هللا، وأنِّ هللام سميُبارِك يف ذلك. 

 إنِّ هللام قد ساقمه إىل مدين، وأرسلمه إىل الشِّيخ، وألقى يف ق مْلِبه حمنااًن وُحبًّا.

 .﴾َوَبيَْنَك  َبْيِّن  َذلَِك ﴿فقال:

لعلِّه يمْسأم وميمملِّ فقال: يََّما ﴿ولكن أراد موسى حبكمته وعقله أن حيفمظ له حقِّ اخلِيار 
َ
 أ

َجلنَْيِ 
َ
نَ  َفاَل  َقَضْيُت  اِْل َّ   ُعْدوَا ُ  ََعَ   .﴾َوكِيٌل  َنُقولُ  َما لََعَ  وَاَّللَّ
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 إىل مصر  -18 ◆

ا﴿    اِلَجَل وََسارَ   ُموََس   َقَض   َفلَمَّ
َ
 فعمزممم   وأمْهِله،  بالِده  إىل  اْشتاق  قد  ذلك؛ ألنِّه  ﴾ْهلِهِ بِأ

 له   ومهمبمها  اليت  الغنمم  ِمن   معه  كان  وما  أِبْهِلهِ   فتمحممَّلم   وقوِمه،  فرعونم   ِمن   ُخْفيمةٍ   يف   زايرهِتِم  على
لمةٍ   يف  هِبِم  فسلمك  ِصْهرُه، هُ   أْورمى  ُكلَّما  فمجمعملم   ممْنزاًِل   ف من مزملم   ابرِدمٍة،  ُمْظِلممةٍ   ممِطريمةٍ   لمي ْ  ُيضيء  ال  زمْندم
ًئا، ي ْ نمما ذلك، ِمن فت معمجَّبم  شم  كذلك، ال انرًا يْصِطِليان هبا، وال نورًا يهتمِداين به ؟  هو فب مي ْ

ى  إِذْ ﴿
َ
وْ   بَِقبٍَس   ِمْنَها  آتِيُكمْ   لََعلِّ   نَارًا   آنَْسُت   إِّنِّ   اْمُكُثوا   ِلْهلِهِ   َفَقاَل   نَارًا   َرأ

َ
ِجدُ   أ

َ
 لََعَ   أ

 . ﴾ُهًدى انلَّارِ 

 وسار موسى ِقبمل النِّار على جمناح الشَّْوق. 

ا﴿ تَاَها َفلَمَّ
َ
نَا * إِّنِّ  ُموََس  يَا  نُوِديَ  أ

َ
دِ  إِنََّك  َنْعلَْيَك  َفاْخلَعْ  َربَُّك  أ ِس  بِالْوَا  . ﴾ُطًوى  الُْمَقدَّ

ا الن بوَّة. هنالك كلَّم هللاُ موسى وأوحى إليه. واي هلا   ِمن كرامٍة عظيمٍة؛ إهنِّ

نَا﴿
َ
تَُك   َوأ نَا  إِنَِّّن (  13)  يُوَح   لَِما   َفاْسَتِمعْ   اْخََتْ

َ
ُ   أ نَا   إَِل  إََِلَ   ََل   اَّللَّ

َ
قِمِ   َفاْعُبْدِّن   أ

َ
الةَ   َوأ   الصَّ

اَعةَ  إِنَّ  * َِّلِْكرِي  َكادُ  آتَِيةٌ  السَّ
َ
ْخِفيَها  أ

ُ
 .﴾تَْسَع  بَِما َنْفٍس  ُُكُّ  تِلُْجَزى  أ

 وكان يف يِد موسى عًصا كان حيِملها ويستعني هبا. 

 . ﴾ُموََس  يَا  بَِيِمينَِك  تِْلَك  َوَما﴿فقال هللاُ تعاىل:

 .﴾َعَصايَ  ِهَ ﴿وأجاب موسى يف بساطٍة وسذاجمٍة:

 وأخمذ موسى ي مُعدِّ فموائد هذه العمصا يف تفِصيٍل؛ ألنِّه أراد أن ُيكلِّم هللام ويكون حديثُه طوياًل. 

﴿ 
ُ
أ تََوكَّ

َ
ُهشُّ  َعلَْيَها أ

َ
ْخَرى  َمآرُِب  فِيَها َوِلَ  َغَنِم  لََعَ  بَِها َوأ

ُ
   .﴾أ

لِْقَها َقاَل ﴿
َ
 . ﴾ُموََس   يَا أ

لَْقاَها﴿
َ
 . ﴾تَْسَع  َحيَّةٌ  ِهَ   َفإَِذا َفأ

وَّل  ِسرَيَتَها َسُنِعيُدَها ََتَْف  َوََل  ُخْذَها َقاَل ﴿
ُ
 .﴾اِْل
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 آيًة اثنيًة، هي اليمد البيضاء فقال:وممنمح هللاُ سبحانه موسى 

ْضُممْ ﴿ ْخَرى  آيَةً  ُسوءٍ  َغرْيِ  ِمنْ  َبْيَضاءَ  ََتُْرجْ  َجَناِحَك  إََِل  يََدكَ  وَا
ُ
 .﴾أ

 اذهب إىل فرعون إّنه َطغى -19 ◆

إىل  الدِّعوة  إنِّه  الذي خلمقمه ألجِله؛  ِله  يشرمع يف عمم أن  بعد ذلك كلِّه  موسى  وأمر هللاُ 
 تعاىل وإفراده ابلِعبادمة. توحيد هللِا 

 إنِّ فرعون وقوممه علوا يف األرض، وأظهروا فيها الفساد. 

، وال حُيبِّ الفسادم يف األرض.  وهللام ال يرضى لِعباِده الكفرم

 . ﴾َفاِسِقنيَ  َقْوًما ََكنُوا  إِنَُّهمْ ﴿فأراد هللاُ أن يذهب موسى إىل فرعون وقوِمه 

؟ لكن كيف يذهب موسى إىل فرعون وكيف يُ   واِجه المبِّارم

 وهو الذي قتل الِقْبِطيِّ ابألمس وما أمِس ببعيد!

َخاُف  َنْفًسا ِمْنُهمْ  َقَتلُْت   إِّنِّ  َربِّ  َقاَل ﴿
َ
نْ  َفأ

َ
   .﴾َيْقُتلُونِ   أ

 وذكر موسى أنِّ يف ِلسانه صعوبًة التِّعبري. 

 ولكنِّ هللام كان يعِرف ذلك كلَّه، ويُريد أن يذهب موسى رغم ذلك كلِّه.

نِ   ُموََس   َربَُّك   نَاَدى  َوإِذْ ﴿
َ
الِِمنَي *  الَْقْومَ   ائِْت   أ ََل   فِْرَعْونَ   َقْومَ   الظَّ

َ
 َربِّ   َقاَل ﴿  ﴾َيتَُّقونَ   أ

َخاُف  إِّنِّ 
َ
نْ  أ

َ
بُونِ  أ ْرِسْل  لَِساِّن  َيْنَطلُِق  َوََل  َصْدرِي  َويَِضيُق  *  يَُكذِّ

َ
   .﴾َهاُرونَ   إََِل  َفأ

َّ  َولَُهمْ ﴿ َخاُف  َذنٌْب  ََعَ
َ
نْ  َفأ

َ
   .﴾َيْقُتلُونِ   أ

   .﴾ُمْسَتِمُعونَ  َمَعُكمْ   إِنَّا  بِآيَاتَِنا َفاْذَهَبا ّلَُكَّ  َقاَل ﴿

تَِيا﴿
ْ
   .﴾الَْعالَِمنيَ  َربِّ  َرُسولُ  إِنَّا  َفُقوََل  فِْرَعْونَ  َفأ

نْ ﴿
َ
ْرِسْل  أ

َ
ئِيَل  بَِّن  َمَعَنا أ  . ﴾إِِْسَا
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 والرِِّفق مع فرعون.وأوصى هللاُ موسى وهارون ابللِّني 
رُ   لََعلَّهُ   َْلًِّنا   َقْوَل   ََلُ   َفُقوَل ﴿ إنِّ هللام حيُِبِّ الرِِّفقم مع أعدائه إىل حدٍِّ فقال:  وْ   َيَتَذكَّ

َ
 . ﴾ ََيَْش   أ

 أمام فرعون - 20 ◆

 وجاء موسى وهارون إىل فرعون وقاما يف جمِلسه يمْدُعوانِه إىل هللا تعاىل بكلِّ إمياٍن وثقٍة.
 ن جمراءمة موسى، وقال يف ُعُلوٍِّ وِكرْبٍ: وغِضب البِّار مِ 

 ممن تكون أي ها الشِّاب  حىتِّ تقوم يف جمِلسي وتِعُظيِن. 
 أملمْستم ذلك الُغالم الذي الت مقمْطناُه ِمن البحر؟!

لَمْ ﴿
َ
   .﴾ِسننِيَ  ُعُمرِكَ  ِمنْ  فِيَنا  َوَْلِْثَت  َوِْلًدا فِيَنا نَُربَِّك  أ

نَْت  َفَعلَْت   الَِّت  َفْعلََتَك  َوَفَعلَْت ﴿
َ
 . ﴾الََْكفِِرينَ  ِمنَ  َوأ

 َقاَل ﴿ومل يغضمب موسى، ومل يكِذب، ومل جيحمد، ومل يعتمِذر؛ بل أجاب يف صمراحٍة وومقاٍر  
نَا   إًِذا  َفَعْلُتَها

َ
الِّنيَ   ِمنَ   َوأ ا   ِمْنُكمْ   َفَفَرْرُت   *  الضَّ   وََجَعلَِّن   ُحْكًما  َرّبِّ   ِل   َفَوَهَب   ِخْفُتُكمْ   لَمَّ

 . ﴾الُْمْرَسلنِيَ  ِمنَ 
بية ولكنِّك ال ت مْنظُر ِلماذا وق مْعُت بِيمِدك، وكيف  ُنِّ عملميَّ ابلرتِّ مث قال له: إنِّك اي فرعون ُتم

 أْمكمنمك أن تُربِِّيين ؟.
وما  للخمطمر،  وتعرَّضت  النِّيل  يف  أُمِّي  ألقمْتيِن  لمما  األطفال  ِبقمْتل  أتُمر  مل  لو  إنِّك    نعم، 

 وق مْعُت بِيمِدك. 
 وهل هذه نِْعممة  تُ عمدِّ وُتْذكمر يف جمْنب ظُلِمك وقمساومِتك؟ 

.  إنِّك عاممْلتم قموِمي كلَّهم ُمعامملمة احلِمري والدِّوابِّ
 وكنت تسوُمهم ُسوءم العمذاب.

 فأيِّ فمْضٍل لك إذا كمفمْلتم ِطفاًل منهم؟!
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 وذلك أيًضا عن جمْهٍل وخمطإً!

َّ   َتُمنَُّها  نِْعَمةٌ   َوتِْلَك ﴿ نْ   ََعَ
َ
ئِيَل   بَِّن   َعبَّْدَت   أ  ُمقاِبلم   ورب َّْيتين  إيلَّ   أْحسمْنتم   وما:  أي  ﴾إِِْسَا

ًما،  عمِبيًدا   فجمعمْلت مُهم  إْسرائِيلم،  بيِن   إىل  أسأتم   ما ،  وممشاقِِّ   أْعماِلكم   يف  ُتصمرِِّفُ ُهم  وخمدم   رمِعيَِّتكم
   جممُْموِعِهم؟ إىل أسأتم  مبا منهم واِحدٍ  رمُجلٍ  إىل ِإْحساُنك أف ميمكفي

 الّدعوة إىل الله  -21 ◆

عليه  حُيسمد  ال  الذي  املوقف  ِمن  يتخلَّصم  أن  أراد  جوااًب،  جِيد  ومل  فرعوُن  عمجمز  لممِّا 
 الذي أمسمُعكم تذُكره؟  ﴾الَْعالَِمنيَ  َربُّ  َوَما﴿فقال:

َماوَاتِ  َربُّ  َقاَل ﴿ ْرِض  السَّ
َ
ِْل  ﴾ ُموقِننِيَ  ُكْنُتمْ  إِنْ   بَيَْنُهَما َوَما  وَا

 غِضب فرعون ِمن هذا الواب وأراد أن يغضمبم أهُل اجملِلِس ويتعجَّبوا. 

ََل   َحْوََلُ   لَِمنْ   َقاَل ﴿  ف :
َ
ومل يقطمع موسى الكالمم بل ضمرمب فرعون ضمْربمًة   ؟﴾تَْسَتِمُعونَ   أ

 اثنيًة. 

لنِيَ   آبَائُِكمُ   َوَربُّ   َربُُّكمْ   َقاَل ﴿ وَّ
َ
وقال:  ﴾اِْل يصرب  ومل  فرعون  غضُب   إِنَّ ﴿واشتمدِّ 

ِي َرُسولَُكمُ  ْرِسَل  اَّلَّ
ُ
 . ﴾ لََمْجُنونٌ  إَِْلُْكمْ  أ

 ومل يقطع موسى الكالم وضرمبم فرعون ضربًة اثلثًة. 

لَْمْغرِِب  الَْمرْشِقِ  َربُّ  َقاَل ﴿  .  ﴾َتْعِقلُونَ  ُكْنُتمْ   إِنْ  بَيَْنُهَما َوَما  وَا

. وأراد فرعونُ   أن يْشغمل موسى عن هذا املوضوع ال ُمرِِّ

 ؟!﴾اِلوَّل   الُْقُرونِ  بَالُ  َفَما﴿فقال:

م كانوا على احلقِّ.  قال فرعون يف نفسه: إذا قال موسى: إهنِّ

م كانوا يعبدون األصنامم!  قلت: فإهنِّ

م كانوا على ضاللٍة وسمفاهٍة.  وإذا قال موسى: إهنِّ
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 موسى سمبَّ آابءمان.غِضبم أهُل اجمللس وقالوا: إنِّ 

  ولكنِّ موسى كان أعقملم ِمن فرعونم وكان موسى على نوٍر ِمن ربِِّه، فقال:

 .﴾ يَنََْس  َوَل َرّبِّ  يَِضلُّ  ََل  كَِتاٍب  ِف  َرّبِّ  ِعْندَ  ِعْلُمَها َقاَل ﴿

 مثِّ أن أنشأ موسى يقول ما كان فرعون ِيِفر  منه ويتمخلَّص: 

ِي﴿ ْرَض  لَُكمُ  َجَعَل  اَّلَّ
َ
نَْزَل  ُسُباًل  فِيَها لَُكمْ  وََسلََك  َمْهًدا اِْل

َ
َماءِ  ِمنَ  َوأ  . ﴾َماءً  السَّ

، ومل يمْدِر ما يقول، فقال ما ت مُقولُه امللوُك كل هم إذا عمجمزوا وغمِضبوا:    وُتريَّ فرعون وهبُِتم

َْذَت  لَِئِ ﴿ ْجَعلَنََّك  َغرْيِي  إِلًَها اَتَّ
َ
 . ﴾الَْمْسُجوننِيَ  ِمنَ  َِل

 معجزات موىس -22 ◆

 ولممِّا أطلق فرعون سمْهممه، أراد موسى أن يرِميمه ِبسمْهم هللا. 
َولَوْ  َقاَل ﴿

َ
ءٍ  ِجْئُتَك  أ ِت  َقاَل ﴿. ﴾ُمبنِيٍ  بَِشْ

ْ
اِدقنِيَ  ِمنَ  ُكْنَت  إِنْ  بِهِ  َفأ   .﴾الصَّ

لَّْق ﴿
َ
 .  ﴾لِلنَّاِظِرينَ  َبْيَضاءُ   ِهَ  َفإَِذا يََدهُ  َونََزعَ ﴿ .﴾ُمبنِيٌ  ُثْعَبانٌ  ِهَ  َفإَِذا َعَصاهُ  َفأ

 ووجد فرعوُن مقااًل يقوله ِلُلمسائه.
   .﴾َعلِيمٌ  لََساِحرٌ  َهَذا إِنَّ  َحْوََلُ  لِْلَمَلِ  َقاَل ﴿
 . ﴾َقالُوا إنّا َهَذا لَِسْحٌر ُمبنِيٌ ﴿ووافق أهل اجمللس  

َتُقولُونَ  ُموََس  َقاَل ﴿
َ
ا لِلَْحقِّ  أ ِسْحرٌ  َجاَءُكمْ  لَمَّ

َ
اِحُرونَ  ُيْفلِحُ  َوََل  َهَذا أ  . ﴾السَّ

 ورممى املألُ موسى ِبسمهٍم آخمر فقالوا: 
ِجْئتََنا﴿

َ
ا  تِلَْلِفَتَنا  أ ْرِض   ِف   الِْكْْبِيَاءُ   لَُكَما  َوتَُكونَ   آبَاَءنَا  َعلَْيهِ   وََجْدنَا  َعمَّ

َ
 ََنْنُ   َوَما  اِْل

 . ﴾بُِمْؤِمننِيَ  لَُكَما
فقال: امللوك،  ِفْعلم  موسى  ِمن  ال ممألم  خُيموِِّفم  أن  فرعون  نْ   يُِريدُ ﴿وأراد 

َ
 ِمنْ   َُيْرَِجُكمْ   أ

ْرِضُكمْ 
َ
ِ  أ ُمُرونَ  َفَماَذا بِِسْحرِه

ْ
 . ﴾تَأ
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ِته ويمرِمي هبم موسى.  ْلمكم  أشار املألُ على املِلك أن جيمع السَّحرمةم من ِمم

 ة مصر " أال ممن كان يمعِرف السِّحرم فليمحُضر إىل املِلك ". وهكذا كان: نُوِدي يف ِملك

 واجتممع السَّحرُة من كلِّ انحيٍة ِمن نواحي اململمكة.

 وكان يوُم الزِِّينة هو امليعاد. 

ْنُتمْ  َهْل  لِلنَّاِس  َوقِيَل ﴿
َ
َحَرةَ  نَتَّبِعُ  ُُمَْتِمُعوَن، لََعلََّنا أ  . ﴾الَْغاِْلنِيَ  ُهمُ  ََكنُوا  إِنْ  السَّ

 إىل امليدان -23 ◆

وشيوًخا   وُشبِّااًن  أطفااًل  امليدان  إىل  وميشون  ُضًحى!  بيوهتم  ِمن  خيرُجون  الناسم  وترى 
 ورِجااًل ونساًء أفواًجا.

م الفراعنة  -وال تسممع يف ال ممطمرِيَّة   إالِّ حديث السِّحر وأمساء السَّحرة.  -قصبة مصر أايِّ
 هل جاء ساحُر ُأسوان األكرب أيًضا؟

 وساحر األُقُصر، وساحر اليزة الشَّهري! نعم 
 ماذا ترى اي أخي ممن يغِلب ؟ 

 إنِّ مصر قد أْلقمت أفالذ كمِبدها ترى يغِلُبهم أحد  !
 وكيف يغِلُبهم موسى وأخوه وأين ت معملَّما السِّْحر؟ 

 نشأ يف قصر امللك مث خرج ِمن مصر خائًفا يرتقَّب، وكان يف مدين سنني.
 ؟ فأين تعلَّما السِّحر

 أيف مصر ؟ ال !
 أيف مدين ؟ ما مِسعنا أنِّ هنالك ف منًّا! 

ُم ابنم ِعمران! هللاُ  وجاء بنو إسرائيل وهم بني أيٍس ورجاٍء، ولعلَّ اليأسم أغلُب، هللاُ  يرحم
 ينُصر بين إسرائيل! 
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الِعصِ  حيِملون  ُملموَّنمٍة  مالبسم  يف  وخرجوا  وفمْخرِهم،  خِبُيمالئهم  وأقبلوا  السَّحرمة،  يَّ وجاء 
، وهم يضحكون وميرحون، اليوم يوُم الفمنِِّ!  واحلِبالم

 اليوم يرى امللك صمِنيعمنا، اليومم يرى القوُم فمْضلمنا!

ا﴿ َحَرةُ  َجاءَ  َفلَمَّ ئِنَّ  لِِفْرَعْونَ  َقالُوا  السَّ
َ
ْجرًا  نَلَا أ

َ
 .﴾ الَْغاِْلنِيَ  ََنْنُ   ُكنَّا إِنْ  َِل

بنِيَ  لَِمنَ  إًِذا َوإِنَُّكمْ  َنَعمْ  َقاَل ﴿  .﴾الُْمَقرَّ

 وهذه هي جائزة امللوك وعطاؤهم!  

 وهذا الذي خُيدمع به الرِِّجال! وُيصاد به األبطال !

 وفمرِح السَّحرُة مبواعيد فرعون. 

 بني الحّق والباطل - 24 ◆

لُْقوا  ُموََس  لَُهمْ  َقاَل ﴿
َ
ْنُتمْ  َما أ

َ
 . ﴾ُمْلُقونَ  أ

لَْقوْا ﴿
َ
ةِ  َوَقالُوا  َوِعِصيَُّهمْ  ِحَبالَُهمْ  َفأ  . ﴾الَْغاِْلُونَ  نَلَْحنُ  إِنَّا فِْرَعْونَ  بِِعزَّ

امليدان!   يف  تسعى  حيِّات   وهتمفوا:  اخللف،  إىل  وتمراجمعوا  وُدِهشوا  عمجًبا،  النِّاُس  ورأى 
 حيِّات  !

! ! حيِّات   وصاحمت النِّساء وبكت األطفال وعال اهلُتاف يف امليدان: حيِّات 

 ى الناُس وتعجَّب.ورأى موسى ما رأ

نََّها ِسْحرِِهمْ  ِمنْ  إَِْلْهِ  َُيَيَُّل   َوِعِصيُُّهمْ   ِحَبالُُهمْ  َفإَِذا﴿
َ
 . ﴾تَْسَع  أ

 وخطر يف قلب موسى خاِطر اخلوف!

 وملاذا ال خياف موسى؟ 

 هذا يوم الرِِّهان! وعند االمتحان ُيكرمم الرَّجُل أو يُهان!



 

 85 

 نشأة البرشية

،  -ال مسح هللا بذلك    -، وإذا ُغِلب موسى  -ذلك  ال قدَّر هللاُ    -وإذا غلب السَّحرُة  
 فماذا يكون؟ والِعياذ ابهلل!!

 وليس غملمُب موسى غملمُب رُجٍل؛ بل هو غملمُب ديٍن أمام ممِلٍك.
 بل هو غملمُب حقِّ أمام ابطٍل.

نَْت  إِنََّك  ََتَْف  ََل ﴿ولكنِّ هللام شمجَّعمه وقال:
َ
لَْعَ  أ

َ
 .﴾اِْل

لْقِ ﴿ 
َ
اِحرُ   ُيْفلِحُ   َوَل   َساِحرٍ   َكْيدُ   َصَنُعوا   إِنََّما   َصَنُعوا   َما   تَْلَقْف   يَِمينَِك   ِف   َما   َوأ   َحْيُث   السَّ

َت 
َ
 . ﴾ أ

ْحرُ   بِهِ   ِجْئُتمْ   َما  ُموََس   َقاَل ﴿ َ   إِنَّ   السِّ َ   إِنَّ   َسيُْبِطلُهُ   اَّللَّ  الُْمْفِسِديَن،   َعَمَل   يُْصلِحُ   ََل   اَّللَّ
ُ  َوَُيِقُّ  َقَّ  اَّللَّ  . ﴾الُْمْجِرُمونَ  َكرِهَ  َولَوْ  بَِكلَِماتِهِ  اِلْ

لَّْق ﴿
َ
فُِكونَ  َما تَْلَقُف   ِهَ  َفإَِذا َعَصاهُ  ُموََس  َفأ

ْ
 . ﴾يَأ

َقُّ  َفَوَقعَ ﴿  . ﴾َيْعَملُونَ  ََكنُوا  َما َوَبَطَل  اِلْ
 السِّحرم وأنواعمه.   ودمِهش السَّحمرة وهُبُِتوا، أي  شيٍء هذا؟ إانِّ نعِرف السِّحرم وأصلمه، وإانِّ نعِرف 

 وحنن أساتذة الفمنِّ! وحنن أئمِّة السِّحر! 
 هذا ليس ِمن السِّحر! 

 لو كان ِمن السِّحر لضمرمبْنا السِّْحرم ابلسِّحر، وق مرمْعنا الفمنِّ ابلفمنِّ! 
 ولكن اْضممحل فن نا أمامم هذا، وذاب كما يذوُب النَّدى أمام الشَّمس. 

 فِمن أين هذا؟ هذا ِمن هللا!
 اقت منمع السَّحرُة أبنِّ موسى نيبِّ، وأنِّ هللام قد منمحمه ُمعجزًة، عند ذلك صمرخوا وهمتمفوا قائلني:  

  .﴾ َوُموََس  َهاُرونَ  بَِربِّ  آَمنَّا﴿
لِْقَ ﴿

ُ
َحَرةُ  َفأ    .﴾َوَهاُرونَ  ُموََس  *َربِّ  الَْعالَِمنيَ  بَِربِّ  آَمنَّا َقالُوا  * َساِجِدينَ  السَّ
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 فرعونوعيد   -25 ◆

 وُجنِّ جنون فرعون!

 وقام فرعون وقعمد وب مرمق فرعون ورمعمد. 

 نعم، فقد ومقع ما مل يكن يرجوه!

 إنِّه أراد أن يهزم موسى ابلسِّحرة، فأصبح السَّحرة ُجْندم موسى.

 أراد أن يمُصدِّ النِّاس عن موسى فمجاء ابلسَّحرة، فإذا هبم أوِّل املؤمنني! 

 بريمه صار تدمريًا عليه.إنِّ ِسهاممه اْرتمدَّت عليه، وتد

 كان فرعون يعتقد أنِّه مِلك العقول كما أنِّه ملك األجسام.

 وأنِّ له سلطااًن على القلوب كما أنِّ له سلطااًن على األلسنة.

يف ِكرْب   فقال  إبذنِه،  إالِّ  بشيٍء  يؤمن  أو  شيًئا،  يعتمِقد  أن  مصر  يف  ألحٍد  وليس 
نْ  ََلُ َقْبَل  آَمْنُتمْ ﴿وجربوت:

َ
 . ﴾لَُكمْ  آَذنَ  أ

ِي لََكبرُِيُكمُ  إِنَّهُ ﴿ورماُهم فرعون ِبسمْهٍم ِمن ِسهام امللوك فقال: ْحرَ  َعلََّمُكمُ  اَّلَّ  !﴾السِّ

فقال: ِبسمْهم اثٍن  ْهلََها  ِمْنَها  تِلُْخرُِجوا   الَْمِديَنةِ   ِف   َمَكْرُتُموهُ   لََمْكرٌ   َهَذا  إِنَّ ﴿ورماهم 
َ
  ﴾ أ

ا هذا ي مْوِمُكم يف لمُكم غملمبمه إنِّ : أي  لذلك!! ِمنكم وِرًضا منكم  تمشاُورٍ  عن كان  إّنَّ

امللوك:   السَّْهم األخري يف كنانة  ِبسمْهٍم اثلٍث ممسموٍم، هو  َعنَّ ﴿ورماُهم  يِْديَُكمْ   ِلَقطِّ
َ
 أ

رُْجلَُكمْ 
َ
 . ابلعمْكس  أو الُيْسرى، ورْجله الُيْمىنم  الرُِّجل يمدم   ي مْقطمعُ : يعين ﴾ِخالٍف  ِمنْ  َوأ

ْْجَِعنيَ  ِلَصلَِّبنَُّكمْ ﴿و
َ
 . ﴾أ

 وتلقَّى املؤمنون السِّهام كلَّها بِ ُجنَّة اإلميان والصَّرْب، وقالوا:  

   .﴾ُمْنَقلُِبونَ  َربَِّنا إََِل  إِنَّا َضرْيَ  ََل ﴿
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نْ  َنْطَمعُ  إِنَّا﴿
َ
نْ  َخَطايَانَا  َربَُّنا نَلَا َيْغِفرَ   أ

َ
َل  ُكنَّا أ وَّ

َ
 . ﴾الُْمْؤِمننِيَ  أ

اسٍة:   وقالوا يف إميان ومحم

ْكَرْهَتَنا  َوَما   َخَطايَانَا   نَلَا  ِْلَْغِفرَ   بَِربَِّنا   آَمنَّا  إِنَّا﴿
َ
ْحرِ   ِمنَ   َعلَْيهِ   أ ُ   السِّ ْبَّق، إنَّهُ   َخرْيٌ   وَاَّللَّ

َ
  َوأ

تِ   َمنْ 
ْ
تِهِ   َوَمنْ   ََيََْي،  َوََل   فِيَها   َيُموُت   ََل   َجَهنَّمَ   ََلُ   َفإِنَّ   ُُمِْرًما  َربَّهُ   يَأ

ْ
 َعِمَل   َقدْ   ُمْؤِمًنا   يَأ

اِِلَاتِ  وََلَِك   الصَّ
ُ
رََجاُت   لَُهمُ   َفأ ْنَهارُ   َُتْتَِها  ِمنْ   ََتْرِي   َعْدنٍ   الُْعََل، َجنَّاُت   ادلَّ

َ
  فِيَها  َخادِلِينَ   اِْل

ءُ  َوَذلَِك   . ﴾تََزّكَّ  َمنْ  َجزَا

 الوارِح، وومصملمت أنوارُه إىل ُسومْيداء القلب.نعم؛ إنِّه اإلميان إذا ظهرمت بمشاشمُته على 

 سفاهة فرعون -26 ◆

 واهتمم فرعوُن أبْمر موسى كثريًا وطار نوُمه، وبقي ال يطيب له طعام وال شراب.

وقالوا:   أيًضا  اآلخرون  غضبه  تََذرُ ﴿وأاثر 
َ
 َويََذَركَ   اِلْرِض   ِف   ِْلُْفِسُدوا   َوَقْوَمهُ   ُموََس   أ

  .﴾َوآلَِهَتَك 

ْبَناَءُهمْ   َسُنَقتُِّل ﴿   وغضمب فرعون واثر مث قال: 
َ
   . ﴾ َقاِهُرونَ   َفْوَقُهمْ   َوإِنَّا   نَِساَءُهمْ   َونَْسَتْحِي   أ

وأراد فرعون أن يمُصدِّ بين إسرائيل وأهلم ِمْصر عن موسى بكلِّ ِحيلمة ما أمكنه، فمنادى 
لَيَْس  َقْومِ  يَا﴿يف قومه قائاًل: 

َ
َفال َُتِْت  ِمنْ  ََتْرِي  اِلْنَهارُ  َوَهِذهِ  ِمُْصَ  ُمْلُك  ِل   أ

َ
ونَ  أ  . ﴾ُتْبُِصُ

مْ ﴿
َ
نَا أ

َ
ِي َهَذا ِمنْ  َخرْيٌ  أ    .﴾يُبنِيُ   يََكادُ  َوَل َمِهنيٌ  ُهوَ  اَّلَّ

 مث قال وهو يف كامل السَّْكرمة والزَّْهو: 

يَُّها يَا﴿
َ
 . ﴾َغرْيِي  إََِلٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َعلِْمُت  َما  الَْمَل  أ

 فمكَّر، مث قمدَّر، مثَّ نمصمح لِقمْومه.كأنِّه 

َطاُعوهُ   َقْوَمهُ   َفاْسَتَخفَّ ﴿
َ
 االْعرتاف   إىل  دمعاُهم   ألنَّه   ؛ وذلك﴾َفاِسِقنيَ   َقْوًما  ََكنُوا   إِنَُّهمْ   َفأ

ِيَّة، له  أْذهاهِنم. وسمخافمة عقوهِلم بِِقلَّةِ  ذلك إىل فأجابوه ابإلهلم
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 مثِّ قال يف سمفاهٍة وُجنوٍن:

وْ ﴿
َ
نيِ   لََعَ   َهاَمانُ   يَا   ِل   قِدْ َفأ لِعُ   لََعلِّ   َِصًْحا  ِل   َفاْجَعْل   الطِّ طَّ

َ
  ِلُظنُّهُ   َوإِّنِّ   ُموََس   إََِلِ   إََِل   أ

وأوقمد هامان على الطِّني، وبىن صرًحا ولكن إىل أين؟ تمِعب هامان، وتمِعب    .﴾ الََْكِذبنِيَ   ِمنَ 
 .  الب منِّاؤون، ونمِفد الطِّني واآلُجرِّ

 يزال فرعون بعيًدا مل يمِصل إىل السَّحاب فمْضاًل عن القمر.وال 

 ومل يمِصل إىل القمر فضاًل عن الشَّمس. 

 ومل يِصل إىل الشَّمس فضالم عن الكواكب.

 ومل يِصل إىل الكواكب فضاًل عن السَّماء. 

 هنا خاب فرعون وخمِجل، وعمجمز فرعون وق معمد.

 هللام تعاىل خلمق األرضم والسَّماوات الُعلمى.ِمسكني  هذا املعتوه أال يدري أنِّ 

َماوَاتِ  ِف  َما ََلُ ﴿ َى  َُتَْت  َوَما بَيَْنُهَما َوَما اِلْرِض  ِف  َوَما السَّ  . ﴾الَثَّ

ِي َوُهوَ ﴿ َماءِ   ِف  اَّلَّ  .﴾إََِلٌ  اِلْرِض   َوِف  إََِلٌ   السَّ

ون مفمدمت   ِمن ِكنانمِته،  فرعون  ِسهام  خملمصمت  هو  ولممِّا  ها  ُجْعبمِته  من  السَّقيمة  ُحجمُجه 
ي مْلبمس يف األخري عمباءمة الومْعظ، ويتملبَّس بِلمُبوس أهل الذِِّْكر، وكما يُقال يف املثل:" صار ِفرعون 

فقال بزعمه،  موسى  ِمن  النِّاس  على  موسى؛ شمفقًة  قتل  إىل  بذلك  ليتوصَّل   " رًا    ق مبَّحمهُ -ُمذكِِّ
ْقُتْل   َذُروِن ﴿:-هللا

َ
َخاُف   َربَُّه إِّنِّ   َوْْلَْدعُ   ُموََس   أ

َ
نْ   أ

َ
َل   أ وْ   ِديَنُكمْ   ُيَبدِّ

َ
نْ   أ

َ
 اِلْرِض   ِف   ُيْظِهرَ   أ

 . ﴾الَْفَسادَ 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 مؤمن آل فرعون (1)

 

َتْقُتلُونَ ﴿ولممِّا أراد فرعون أن يمقُتل موسى قام رمجل  ِمن آل فرعون يمْكُتم إميانمه وقال:  
َ
 أ

نْ  رَُجال
َ
َ  َيُقوَل  أ ُ  َرّبِّ  . ﴾َربُِّكمْ  ِمنْ  بِاْْلَيَِّناتِ  َجاَءُكمْ   َوَقدْ  اَّللَّ

 وقال الرِّجل الرِّشيد ِمن آل فرعون:

 تؤذونه؟ ملاذا تتعرِّضون ملوسى؟، وملاذا 

ِبيله.   إذا مل تؤمنوا به فاتركوه وشأنه وخملِّوا سم

 .﴾ َكِذبُهُ  َفَعلَْيهِ   ََكِذبًا  يَُك  إِنْ ﴿

 وإذا آذيُتموه ووق مْعُتم به وكان نبيًّا فلكم الومْيل.

ِي َبْعُض  يُِصْبُكمْ   َصاِدقًا يَُك  َوإِنْ ﴿  . ﴾يَِعُدُكمْ  اَّلَّ

 نودكم. واي إخويت ال تغرتوا مبلِكُكم، وال بقوِّتكم وج

نَا َفَمنْ  اِلْرِض  ِف  َظاِهِرينَ  اْْلَْومَ  الُْمْلُك   لَُكمُ  َقْومِ  يَا﴿ ِس  ِمنْ  َيْنُُصُ
ْ
ِ  بَأ  .﴾َجاَءنَا إِنْ  اَّللَّ

رِيُكمْ  َما﴿ وكان جواُب فرعون أن قال:
ُ
َرى  َما  إَِل أ

َ
ْهِديُكمْ   َوَما أ

َ
 ﴾الرََّشادِ  َسبِيَل   إَِل أ

ر قوممه ُسوءم العاِقبة وممِصري الظِّاملني فقال:بعدها أراد الرَّجُل     الرَِّشيد أن حُيمذِِّ

َخاُف   إِّنِّ   َقْومِ   يَا﴿
َ
ِب   يَْومِ   ِمْثَل   َعلَْيُكمْ   أ ِب   ِمْثَل   *  اِلْحزَا

ْ
 َوَثُمودَ   وَََعدٍ   نُوٍح   َقْومِ   َدأ

ِينَ  َّلَّ ُ  َوَما َبْعِدِهمْ  ِمنْ  وَا  .﴾لِلِْعَبادِ  ُظْلًما يُِريدُ  اَّللَّ

 مثِّ خوَّفمهم يوم القيامة. وما يوم القيامة؟
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ِخيِه *  ِمنْ   الَْمْرءُ   يَِفرُّ   يَْومَ ﴿
َ
هِ   أ مِّ

ُ
بِيِه *  َوأ

َ
 يَْوَمئِذٍ   ِمْنُهمْ   اْمرِئٍ   لُِكِّ   َوَبنِيِه *  َوَصاِحَبتِهِ   َوأ

نٌ 
ْ
 . ﴾ُيْغنِيهِ  َشأ

ِ  اْْلَْومَ  الُْمْلُك  لَِمنِ ﴿يوم ينادي امللك البار: ِحدِ  َّلِلَّ ارِ  الْوَا  . ﴾الَْقهَّ

 فقال الرِّجل الرَّشيد:

َخاُف   إِّنِّ   َقْومِ   َويَا﴿
َ
يَْومَ   اتلََّنادِ   يَْومَ   َعلَْيُكمْ   أ ِ   ِمنَ   لَُكمْ   َما  ُمْدبِِرينَ   تَُولُّونَ   *    ِمنْ   اَّللَّ

ُ  يُْضلِلِ  َوَمنْ  ََعِصمٍ   .﴾َهادٍ  ِمنْ  ََلُ   َفَما  اَّللَّ

ْرُتوها وقال   قمدم فمْضلمها، وما  نعمًة، ولكنِّكم ما عرفتم  إنِّ هللا قد ومهمبمُكم  الرَّشيد:  الرِّجل 
 حمقِّ قمْدرِها، حىتَّ إذا ذمهمبمت أتسَّْفُتم عليها. 

 ذلك يوسف النِّيب عليه صالة هللا وسالمه الذي ما عرفُتموه ومل ت مْقِدُروه قمْدرمه.

 ، نميبٌّ وال كمُيوسف. ولكنَّه لممِّا ماتم قُلُتم: ُسْبحان هللا

، رجل  وال كيوسف!  ممِلك  وال كيوسفِّ

 وممن لنا بنيبِّ بعدمه ؟! ممن لنا مبثله ؟! 

 أبًدا! لن أييت ِمثُله! 

ا  َشكي   ِف   زتِْلُمْ   َفَما   بِاْْلَيَِّناتِ   َقْبُل   ِمنْ   يُوُسُف   َجاَءُكمْ   َولََقدْ ﴿   إَِذا  َحتَّ   بِهِ   َجاَءُكمْ   ِممَّ
ُ  َيْبَعَث   لَنْ  قُْلُتمْ  َهلََك   . ﴾َرُسوَل َبْعِدهِ  ِمنْ  اَّللَّ

 كذلك ت مْفعملون بعد هذا النِّيبِّ أْيًضا! وتمندمُمون! ساعمة ال ينفمع النَّدمم. 

 نصيحة الّرجل  -2 ◆

قاله: ِما  وكان  ونمِصيحمتمه،  ُودَّه  هلم  وبمذمل  قوممه  الرِّجل  ْهِدُكمْ   اتَّبُِعونِ   َقْومِ   يَا﴿ووعمظ 
َ
  أ

ْهِديُكمْ  َوَما﴿: قوله يف فرعونُ   كمذمبم   كما  ال ﴾الرََّشادِ  َسبِيَل 
َ
 . ﴾الرََّشادِ  َسبِيَل  إَِل أ

 وعمِلم الرَّجل الرَّشيد أنِّ القومم يف سمْكرٍة ِمن احلياة الدِّنيا، وأنِّ فرعون مغرور  مبلكه وقوِّته.
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 ولكنِّ هذه احلياة ُحْلم  ِمن األحالم، وأنِّ الدِّنيا ِظلٌّ زاِئل . 

 رِّجل ما مينع القومم ِمن اتِِّباع موسى، ذلك أبهنم ُسكارى ِبسمْكرة الدِّنيا.  وعرف ال 

 والسِّكران ما يسممع وما يشُعر.

 فأراد أن يُنبِّهمهم ِمن غفلتهم فقال:

ََياةُ  َهِذهِ  إِنََّما يَا َقْومِ ﴿ ْنَيا اِلْ رِ   َدارُ  ِهَ  اْْلِخَرةَ  َوإِنَّ  َمَتاعٌ  ادلُّ  . ﴾الَْقرَا

 الُهِّاُل ِمن قوِمه يدعونمه إىل الكفر والشِّرك وإىل دين اآلابء.وطمِفقم 

ْدُعوُكمْ   ِل   َما   َوَيا َقْومِ ﴿ ولممِّا ابلغوا يف الدِّعوة قال هلم: 
َ
 . ﴾ انلَّارِ   إََِل   َوتَْدُعونَِّن   انلََّجاةِ   إََِل   أ

ْكُفرَ   تَْدُعونَِّن ﴿ 
َ
ِ   ِِل ْْشِكَ   بِاَّللَّ

ُ
نَا   ِعلْمٌ   بِهِ   ِل   لَْيَس   َما   بِهِ   َوأ

َ
ْدُعوُكمْ   َوأ

َ
ارِ   اْلَعِزيزِ   إََِل   أ  . ﴾ اْلَغفَّ

 مثِّ أميِّ نميبِّ جاء ِمن آهلِتُكم ؟

 وأيِّ كتاب ن مزمل ؟ وممن دعا إليه ؟

ْسَماءٌ   إَِل   ِهَ   إِنْ ﴿
َ
ْيُتُموَها  أ ْنُتمْ   َسمَّ

َ
نزلَ   َما   َوآبَاُؤُكمْ   أ

َ
ُ   أ وهؤالء   .﴾ُسْلَطانٍ   ِمنْ   بَِها  اَّللَّ

 هللِا كلِّهم دمعمْوا إىل هللا. ُرُسُل 

 ويف كلِّ شيٍء له آية ! ويف كلِّ ممكاٍن له دعوة !

نََّما َجَرمَ  ََل ﴿
َ
ْنَيا ِف  َدْعَوةٌ  ََلُ  لَيَْس  إَِْلْهِ  تَْدُعونَِّن   أ  .﴾اْلِخَرةِ  ِف   َوَل ادلُّ

 ت مرمكمُهم وقال هلم: لممِّا يمِئس الرِّجل ِمن ِهدايمِتِهم وسمِئم الرِّجل ِمن بمالدمهِتم 

قُولُ  َما َفَسَتْذُكُرونَ ﴿
َ
َفوُِّض   لَُكمْ  أ

ُ
ْمرِي  َوأ

َ
ِ  إََِل  أ َ  إِنَّ  اَّللَّ  .﴾ بِالِْعَبادِ  بَِصريٌ   اَّللَّ

 وغمِضبم النِّاس، وأراد آُل فرعونم أن يقتلوه، ولكنِّ هللام عمصمممه، وأهلمك أعداءمه. 

ُ  َفَوَقاهُ ﴿  . ﴾الَْعَذاِب  ُسوءُ  فِْرَعْونَ  بِآلِ  اَق وَحَ   َمَكُروا   َما َسيَِّئاتِ  اَّللَّ
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 زوج فرعون  -3 ◆

ولممِّا كان فرعوُن يعتمِقد أنِّه ممِلك الُعقول كما أنِّه مِلك األجسام، وأنِّه ال أحد خيرج عن 
 أمره أو خُيالف إرادته كان إذا مسع إبميان أحد مبوسى يف أقصى ِملمكته ُجنِّ جنونه.

 مبوسى قبل أن آذمن له؟!وقال: كيف يكون له أن يُؤِمن 

 يعيش يف ِملكيت وي مْعِصيين، وأيكل رِْزقي ويمْكُفرين؟! 

 وينسى فرعون أنِّه يعيش يف ِملكة هللا وي مْعِصيه، وأيكل رِْزقم هللِا ويمْكُفر به.

ا آية  يف أهِله.  وأراه هللاُ آيًة يف بيته، إهنِّ

 وأراه هللاُ أنِّه ممِلك العقول كما أنِّه ممِلك األجسام. 

 وأنِّ له سلطااًن على القلوب كما أنِّ له سلطااًن على األلسنة.

 وأنِّ هللام حيول بني الرَّجل وأهله، وأنِّ هللام حيول بني املرء وقلِبه.

وكفمرمت  ابهلل  فرعون  امرأة  وآممنمت  يشعر،  وال  وهو  فرعون  بيت  يف  اإلميان  دخل  فقد 
 بفرعون وهو ال يدري. 

 شيًئا؛ بل ومل يشعروا بذلك وهلم شامِّة النِّمل وعيون الغراب.ومل يمْصنمع شرطة فرعون 

 ولو علم بذلك فرعون ماذا فعل؟ إنِّه ميلك السم ولكنِّه ال ميِلك العقل.

 وإن له سلطااًن على اللِّسان وليس له على القلب سلطان.

 على املرأة أن تطيع زوجها، ولكن ال طاعة ملخلوٍق يف معصية اخلالق.

الولد أن   يُِطيعمهما يف على  له أن  أب مومْيه، وأن يكون هبما ابرًّا رشيًدا، ولكن ليس  يُطيعم 
 الشِّرك. 

 واْستمقاممت امرأة فرعون على اإلميان، وكانت تعُبد هللام يف بيت عمُدوِّ هللا.
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للُمؤمنني   مثاًل  فرعون وعمله، وضمرهبا هللاُ  ِمن  فرعون، وأجناها هللاُ  امرأة  عن  ورِضي هللاُ 
 وشمجاعمِتها.إلمياهنا 

َب ﴿ ُ   َوََضَ ينَ   َمَثاًل   اَّللَّ ِ َت   آَمُنوا   لَِّلَّ
َ
 ِف   بَيًْتا  ِعْنَدكَ   ِل   ابْنِ   َربِّ   َقالَْت   إِذْ   فِْرَعْونَ   اْمَرأ

َنَّةِ  الِِمنيَ  الَْقْومِ  ِمنَ  َوََنِِّّن  وََعَملِهِ  فِْرَعْونَ  ِمنْ  َوََنِِّّن  اْلْ  . ﴾الظَّ

 محنة بني إسرائيل  -4 ◆

 عمِلم النِّاُس عداوةم فرعون لِبين إسرائيل، تقرَّبوا إىل فرعون ِبعمداوهِتم وإيذائِهم. ولممِّا  

 ففي كلِّ يوٍم حمنة  جديدة ! ويف كلِّ يوم بليَّة انزِلة. 

 وموسى عليه الصِّالة والسِّالم ُيسملِّيِهم ويُوِصيِهم ابلصَّرب، ويقول هلم: 

ِ   اْسَتِعيُنوا ﴿  وا   بِاَّللَّ ْصِْبُ ِ   اِلْرَض   إِنَّ   وَا لَْعاقَِبةُ   ِعَباِدهِ   ِمنْ   يََشاءُ   َمنْ   يُوِرُثَها   َّلِلَّ  . ﴾ لِْلُمتَِّقنيَ   وَا

وِذيَنا﴿وسمِئم بنو إسرائيل هذه احملنةم وهذا األذى وقالوا:
ُ
نْ   َقْبلِ   ِمنْ   أ

َ
تِيََنا  أ

ْ
 َما   َبْعدِ   َوِمنْ   تَأ

 .﴾ِجْئتََنا

 ولكنِّ موسى مل جيزمع ومل ييأس!

َعََس ﴿ نْ   َربُُّكمْ   َقاَل 
َ
ُكمْ   ُيْهلَِك   أ   َكْيَف   َفَيْنُظرَ   اِلْرِض   ِف   َويَْسَتْخلَِفُكمْ   َعُدوَّ

 . ﴾َتْعَملُونَ 

ِ   آَمْنُتمْ   ُكْنُتمْ   إِنْ   َقْومِ   يَا﴿ ُوا   َفَعلَْيهِ   بِاَّللَّ   ممن   كافٍ   هللا  فإنِّ :  أي  ﴾ُمْسلِِمنيَ   ُكْنُتمْ   إِنْ   تََوَّكَّ
لَيَْس ﴿ عليه، ت مومكَّلم 

َ
ُ  أ ْ  َوَمنْ ﴿  ،﴾ َعْبَدهُ  بَِكاٍف  اَّللَّ ِ  لََعَ  َيَتَوّكَّ  .﴾َحْسُبهُ  َفُهوَ  اَّللَّ

ِ   لََعَ   َفَقالُوا ﴿ َْنا  اَّللَّ الِِمنَي * َوََنَِّنا  لِْلَقْومِ   فِْتَنةً   ََتَْعْلَنا  ََل   َربََّنا  تََوَّكَّ  الَْقْومِ   ِمنَ   بِرَْْحَتَِك   الظَّ
 . ﴾الََْكفِِرينَ 

 إسرائيل ِمن عبادة هللا تعاىل، ويغضمب لذلك.وكان فرعون مينع بين 

 وممن أظلم ِمِّن منمع عبادم هللا أن يعبدوا هللام على أرض هللا؟! 
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 وممن أظلم ِمِّن دمعا إىل عبادِة فرعون على أرض هللا؟! 

 ومع تسلِّط فرعون وجنوده إالِّ أنِّه ما كان ي مْقِدر أن مينمع أحًدا أن يفعملم ما يشاء يف بيته! 

قِيُموا  قِْبلَةً  ُبُيوتَُكمْ  اْجَعلُوا ﴿هللاُ بين إسرائيل على لسان موسى أن:فأمر 
َ
اَلةَ  َوأ   .﴾الصَّ

 وهنا عمجمز فرعوُن وشرطته أن حيوُلوا بني بين إسرائيل وعبادِة هللا!

 وممن حيول بني العبد وربِّه؟! وممن حيول بني املسلم وعبادة هللا؟!

 املَجاعات  -5 ◆

 رمف يف الغمْفلمة والِعناد أراد هللاُ أن يُنبِّهه. لممِّا طغمى فرعوُن وأسْ 

 إنِّ هللا ال يرضى لعباده الكفر! وال حيب الفساد يف األرض!

 وكان فرعون بليًدا جدًّا، ضاعت فيه احلكمة واملوعظة. 

 واحِلمار ال يتن مبَّه حىت ُيضرمب!

 فأراد هللا أن يُنبِّهه!

 ار وبالد احلبوب.ومصر بالد خمصبة خضراء، بالد اخلريات واألمث

م اجملاعة يف عهد يوسف عليه السِّالم.  وقد عمِلْمُتم كيف أجنمدمت مصر ِبالًدا بعيدًة أايِّ

 وكيف أجنمدمت مصُر أهلم الشِّام وأهلم كنعان! 

 والنَّيل هو الذي يرِوي أرضم مصر ويمسِقي ُزروعمهم. 

بمع السِّعادمة واخلري يف مصر.  وهو ممن ْ

 ون أنِّ النِّيل هو مفتاح الرِّزق. وكان فرعون وأهل مصر يظنِّ 

 وال يعلمون أنِّ هللام عنده مفاتيح الرِّزق. 

 وأنِّ هللام يبُسط الرِِّزق ِلممن يشاء ويمقِدر. 
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 وأنِّ النِّيل جيري أبمره، ويفيض أبمره. 

 وأمر هللاُ النِّيل فغاض ماؤه وذمهمب يف األرض.

 فماذا يُ ْرِوي زروعم أهل مصر؟! 

 وحبوهبم، وكانت جماعة  بعد جماعمٍة!ن مقمصمت مثراهتم 

 وعمِجز فرعون وممن معه عن كلِّ ِحيلمٍة. 

 هنالك عمِلم أهل مصر أنِّ فرعون ليس رهبم، وأنِّ الرِِّزق بيد هللا!

 ومل يتنبَّهوا، وحال الشِّيطاُن بينهم وبني املوعظة والعربة. مل ينتفعوا بذلك ومع ذلك 

 ُشْؤم موسى وقومه! قالوا: هذه اجملاعات وهذه السِّنون ِمن 

 اي للعجب! أمل يكن موسى ِمن قبل؟! أمل يكن بنو إسرائيل منذ زمٍن بعيٍد؟!

 بل ذلك ِمن شؤم أعماهلم!! بل ذلك ِمن شؤم ُكْفرِهم! 

 وعانمد فرعوُن وقوُمه وقالوا: إانِّ ال خنضمع هلذا السِّحر. 

تَِنا َمْهَما َوَقالُوا ﴿
ْ
ِ  لِتَْسَحَرنَا  آيَةٍ   ِمنْ  بِهِ  تَأ  . ﴾بُِمْؤِمننِيَ  لََك  ََنْنُ  َفَما َهاب

 خمس آيات -6 ◆

 وبعث هللاُ عليهم آيًة أخرى. 

 أرسل عليهم األمطار، ففاض النِّيل.

 وأمطمرت السِّماُء حىت غرقت الزِّروع واحلقول، وتمِلفمت احلبوب والثِّمار. 

 وعاد املطر عليهم واباًل. 

 املياه. وبينما هم يشكون قلِّة املاء إذا هم يشكون كثرة 

، ويقع على األشجار فال يمذر منها شيًئا.  مث أرسل عليهم المراد أيكل الزِّروع واحلُقولم
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 وعجزت جنود فرعون وشرطُته عن قتال ُجْنِد هللا.
 وكيف يُقاتلونه وال تعممل فيه الس يوف، وال تعممل فيه السِّهام.

 وِقلَّة ِحيلمِة الش رطة. هنالك عِلم أهل مصر ضمْعفم فرعون، وعْجزم هامان، 
 ولكنِّهم مل يعتربوا ! ولكنِّهم مل ينتِبهوا ! 

 فبعث هللاُ عليهم ُجْنًدا آخر، ذلك هو الُقمَّل.
 وتسلَّط عليهم الُقمَّل، والعياذ ابهلل ! الُقمَّل يف الِفراش، ويف الثِّياب، ويف الرَّأس، ويف الشَّْعر. 

 يسب ونمه حىتِّ ُيصِبحوا.و فطار نوُمهم، وابتوا يقتلون الُقمَّل، 
يُنِجُدُهم يف  السِّهام، وال  فيه  تعمل  السِّيوف، وال  فيه  تعمل  والقمِّل ال  يُقاتِلونه  وكيف 

 ذلك جنودهم وُشرطُتهم. 
مكاٍن؛ يف طعامهم وشراهبم وبني ثياهبم،  كلِّ  مث بعث هللاُ عليهم الضَّفادِع، فصارت يف  

 هنا، وتلك تقفز هناك.  ولك أن تتخيَّل ذلك! تلك تمِنق ، وهذه تِثب 
 فسمِئموا هذه الضِّفادع، وت من مغَّص عليهم عيُشهم. 
 مثِّ بعث هللاُ عليهم آيًة خامسة، ذلك هو الدَُّم.
 فسال الر عاف ِمن آانِفهم، وضمُعفوا وتِِعبوا جدًّا.

 وعجز األطِّباء عن العالج ومل ينفعهم دواء . 
أ لنا ربَّك  ادع  قالوا ملوسى:  آيًة  رأوا  البالء ونتوبم ونؤمن ونرِسل وكلِّما  عنِّا  ن يكِشف 

 معك بين إسرائيل. 
 فلممِّا كشفم هللاُ عنهم البمالءم نمكثوا عهدمهم. 

ْرَسْلَنا﴿
َ
وَفانَ   َعلَْيِهمُ   َفأ دَ   الطُّ َرَا ْلْ َل   وَا لُْقمَّ َفاِدعَ   وَا لضَّ مَ   وَا دلَّ الٍت   آيَاٍت   وَا  ُمَفصَّ

وا   . ﴾ُُمِْرِمنيَ  َقْوًما َوََكنُوا  َفاْسَتْكَْبُ
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 الخروج -7 ◆

 وضاقمت على بين إسرائيل أرُض مصر وهي واسعة .

وما يصنمعون خِبْصب مصر وخرياهتا وهم يف سجن يذوقون كلِّ يوم ُصنوفًا ِمن العذاب 
 وألوااًن ِمن اهلوان ؟!

 إىل مىت يصربون، أليسوا بين آدمم يشعرون ابألذى واألمل؟! 

 يسريم ببين إسرائيل لياًل وخيرجم هبم إىل مصر.وأوحى هللاُ إىل موسى أن 

 وأحسَّ بذلك ُشرطة فرعون وهلم عيون الغراب وشامَّة النِّمل وأخربوا بذلك فرعون.

سار موسى ببين إسرائيل يف اللِّيل حنو األرض املقدِّسة، وهم اثنا عشر ِسْبطًا، كلِّ ِسْبٍط 
 عليه أمري .

 ، ب مرٌّ يصل بني الربَّْين، وقد جازه موسى مرَّتمني. والطِّريق إىل الشِّام طريق  واِضح  معلوم  

 ولكن موسى أراد أمرًا، وأراد هللاُ أمرًا، وأيىب هللاُ إالِّ ما أراد. 

 أخطأ موسى الطِّريق، وحيث أخطأ موسى أصاب القمدمر. 

ظنِّ موسى أنِّه يسري ببين إسرائيل إىل جانب الشِّمال، فإذا هِبم يف ظمالِم اللِّيل احلالك 
 جانب الشِّرق.إىل 

 وإذا هبم أمام البحر األمحر تتالطمم أمواُجه.

 وماْلت مفمتوا إىل الوراء فإذا بغباٍر ساطٍع ! 

 وإذا جبنٍد عظيم قد سمدَّ األُُفق !

 هنالك ارتفعت األصوات.

لمنا !  اي ابنم وقالت بنو إسرائل:   عمران! ماذا أنكرتم ِمنِّا حىتِّ دمبَّرتم ق مت ْ
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 وِجْئت بِنا إىل شمطِّ البحر؛ لِيمقتلنا فرعوُن قتلم الِفئران حيث ال جناة وال ِفرار.
 ال نذكر إليك سوًءا فلماذا هذا االنتقام ؟!

 أمل يْكِفكم ما أصابمنا ِمن المْهد والبمالء ألجلك حىتِّ ِجْئت بِنا إىل هنا ؟!
 هو البحر أمامنا، وها هو العدوِّ وراءان، وليس لنا إالِّ املوت !ها 

هنالك أظلمت الدِّنيا يف عيون بين إسرائيل، وزاغمت األبصار، واستوىل اليأس، مثم خمفمتمت  
 األصوات.

 هنالك تزلزل كلِّ أحد، وُحقِّ للجبال الرِّاسيات أن ت مت مزمْلزمل.
 اس صواًت فيه جالل الن  بُ وَّة. ولكن إميان موسى بربِِّه مل يتزلزل، ومسع النِّ 

  سبحانه   هللا  فإنِّ   ُتمْذمرون،  ِمِّا  إليكم شميء    يمِصل   ال:  أي  ﴾ َسَيْهِدينِ   َرّبِّ   َمِعَ   إِنَّ   ّلَُك ﴿
 .املِيعادم  خُيِْلفُ  ال  وهو بكم، ها هنا أِسري أن أمرين   الذي هو

 .  وأمر هللاُ موسى أن يضِرب بعصاه البحرم
 وقام املاء على كلِّ جانٍب كالبل. فضرب فانفلق البحر، 

 وإذا اثنا عشر طريًقا الثين عشر ِسْبطًا، لكلِّ ِسْبط طريٍق.
 وسار القوُم آمنني، ووصلوا إىل ب مرِِّ األْمن والسَّالم.

 غرق فرعون -8 ◆

 ورأى فرعون كيف سار بنو إسرائيل وعربوا البحر آمنني.
البحر كيف   إىل  انظروا  لنوده:  فرعون  هؤالء وقال  آخذ  حىت  ألْمرِي  طموًعا  انفملمق 

 الفارِِّين. 
 وتقدَّم فرعون جبنوده، فجزِع بنو إسرائيل مرًَّة أخرى. 

 ها هو العدوِّ يريد أن يعرُب الطِّريق إلينا.
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هذه  يف  يقتلنا  أو  ء،  أِذالِّ مأسورين  مصر  إىل  وأيخذان  وسيلحمُقنا  شيء ،  منِّا  مينمعه  وال 
 الربِِّيَّة ُغرابء. 

موسى   أُترِك وأراد  إليه:  هللاُ  أوحى  ولكن  حبرًا كما كان،  فيعود  الربمِّ  بعصاه  يضرب  أن 
 . ﴾ُمْغَرقُونَ  ُجْندٌ  إِنَُّهمْ ﴿البحر ساكًنا 

( انطبمق عليهم.   ولممِّا وصل فرعون وجنوده إىل عمْرض البحر )وهو ب مرِّ

 ولممِّا رأى فرعوُن اِلدَّ زالت سكرتُه.

ْدَرَكهُ  إَِذا َحتَّ ﴿
َ
نَّهُ  آَمْنُت  َقاَل  الَْغَرُق  أ

َ
ِي إَِلَّ   إََِلَ  ََل  أ ئِيَل  َبُنو بِهِ  آَمَنْت  اَّلَّ  . ﴾إِِْسَا

هيهات   هيهات  ينَ   اتلَّْوَبةُ   َولَيَْسِت ﴿ولكن  ِ يَِّئاتِ   َيْعَملُونَ   لَِّلَّ   َحَُضَ   إَِذا  َحتَّ   السَّ
َحَدُهمُ 

َ
 . ﴾اْْلنَ  ُتْبُت  إِّنِّ  َقاَل   الَْمْوُت  أ

ِت   يَْومَ ﴿
ْ
وْ   َقْبُل   ِمنْ   آَمَنْت   تَُكنْ   لَمْ   إِيَماُنَها  َنْفًسا   َيْنَفعُ   ََل   َربَِّك   آيَاتِ   َبْعُض   يَأ

َ
 َكَسَبْت   أ

 . ﴾َخرْيًا   إِيَمانَِها ِف 

 .﴾الُْمْفِسِدينَ  ِمنَ  َوُكْنَت  َقْبُل  َعَصْيَت  َوَقدْ  آْْلنَ ﴿فقيل له:

 ومات فرعون يف البحر غرقًا. 

ًقا.مات البِّار الذي قتل  ن ْ  أُلوفًا ِمن األطفال والرِّجال ذمحْبًا وشم

مات ملك مصر بعيًدا عن عرِشه، بعيًدا عن قصرِه، بعيًدا عن ُسلطانه ال طبيب  يُداويه،  
 وال صديق  يُواِسيه، وال عمني  تبِكيه. 

 وكان بنو إسرائيل يف شكِّ عن موته يقولون: إنِّ فرعون ال ميوت.

ًما و   ال أيكل وال يشرب ؟!أمِّا كنِّا نراه يقضي أايِّ

 وقذف البحر ُجث َّتمه فأيقنوا مبوته. 

يَك  َفاْْلَْومَ ﴿وقال تعاىل لفرعون:  .﴾آيَةً  َخْلَفَك  لَِمنْ  تِلَُكونَ   بَِبَدنَِك  ُنَنجِّ
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 وكانت ُجثَّة فرعونم آيًة للنِّاظرين، وِعرْبًة للمعتمربين.

 وما جنا منهم أحد .عن آخرهم، وِغرق ُجند فرعون 

 وخلَّفوا مصر وراءمهم، ومل جيدوا يف أرِضها الواسعة ِذراًعا ِلممْدفمن.

 َفاكِِهنَي،   فِيَها  ََكنُوا   َوَنْعَمةٍ   َكِريٍم،  َوَمَقامٍ   َوُزُروٍع   وَُعُيوٍن،  َجنَّاٍت   ِمنْ   تََرُكوا   َكمْ ﴿
ْوَرْثَناَها َكَذلَِك 

َ
َماءُ  َعلَْيِهمُ  بََكْت  َفَما آَخِريَن،  َقْوًما َوأ ْرُض وَ  السَّ

َ
ِْل  . ﴾ُمْنَظِرينَ  ََكنُوا  َوَما ا

يَّة! -9 ◆  يف الََبِّ

 وصل بنو إسرائيل إىل برِِّ األمن والسَّالم وتنفَّسوا يف هوائه كاألحرار األشراف.

 هنالك ال خيافون فرعون، وال خيافون هامان، وال خيافون ُشرطمتمه. 

 هللام.هنالك ميشون آمنني مطمئنِّني، ال خيشون أحًدا إالِّ 

 ولكنِّهم كانوا أهل احلمضمر، وكانت الشَّمس تُؤِذيهم يف الربِِّيَّة.

 وكانوا ضيوف هللا! أمل تر إىل امللوك كيف ُيكرِمون ُضيوفمهم ؟!

 وكيف يضربون هلم اخليام تمِقيهم حمرَّ الشِّمس؟! 

 إنِّ كراممة هللِا فوق كلِّ كرامًة! 

ن يف ِظلِّ الغمام، وكان يسري معهم حيث ساروا،  وأمر هللاُ الغممام أن يُِظلَّهم، فكانوا ميشو 
 ويِقف أينما وقفوا.

 .  وعِطش بنو إسرائيل، وال ماء يف الربِِّيَّة وال هنرم وال بئرم

 ذهبوا إىل موسى يشكون إليه العمطمش كما يشكو الطِّفل إىل أُمِّه ويستِغيُثها. 

 ودعا موسى ربَّه ! وممن له غريُه ؟!

ََجرَ  بَِعَصاكَ   اَْضِْب ﴿فقال:  . ﴾اِلْ
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ةَ  اثْنََتا  ِمْنهُ  َفاْنَفَجَرْت ﴿ نَاٍس  ُُكُّ   َعلِمَ  َقدْ  َعْيًنا  َعرْشَ
ُ
َبُهمْ  أ  . ﴾َمرْشَ

 وجاع بنو إسرائيل فشكوا إىل موسى الوعم كما يشكو الصَّغري إىل أُمِّه ويستِغيثُها.

والطَّيِّبات فممن لمنا وقالوا: إنِّك أخرجتنا ِمن مصر أرِض الفواكه والثَّمرات وأرض اخلريات  
 بطعاٍم يف هذه الربِِّيَّة ؟

 دعا موسى ربَّه ! وممن له غريُه ؟! فأنزل هللا عليهم الطِّعام. 

األشجار   ِمن  أيخذونه  طريًا  إليهم  وأرسل  احللوى،  مثل  األشجار  أوراق  على  هلم  أنزلم 
 بسهولٍة. 

 لربِِّيَّة. ذلك هو ال ممن  والسَّْلوى، ِضيافُة هللِا لبين إسرائيل يف ا

 كفران بني إسرائيل  -10 ◆

 ولكن بين إسرائيل قد أْفسمدم ذمْوق مُهم وُخُلقمُهم الُعبوديَُّة الطِّويلمُة.

قمِليِلي   أطفااًل؛  ِطباِعِهم  إىل شيٍء، وكانوا يف  يمْسُكنون  يمِقر ون على حاٍل، وال  وكانوا ال 
 ما ُمِنعوا، ويمكرمهون ما أُْعطُوا. التَّشمك ر، كثريي التَّشكِِّي، سمرِيِعي السَّآممة، حيبِّون

ذكمروا م  أهنِّ ذلك    وب مْقلٍ   وبمصملٍ   أْعداسٍ   أهلم   قوًما  وكانوا  فيه،  كانوا  الذي  عمْيشمُهم   وِمن 
 وُفوٍم.

ِئْمنا هذا الطِّعام الواِحد، وهذا اللِّْحم، وهذه احللوى.   فقالوا ملوسى: قد سم

ْينا اخُلُضر والُبقول.    وقد اشت مهم

ِحدٍ   َطَعامٍ   لََعَ   نَْصِْبَ   لَنْ   يَا ُموََس ﴿ ا   نَلَا  َُيِْرجْ   َربََّك   نَلَا  َفاْدعُ   وَا ْرُض   تُنْبُِت   ِممَّ
َ
 ِمنْ   اِْل

 .﴾َوَبَصلَِها َوَعَدِسَها َوفُوِمَها  َوقِثَّائَِها َبْقلَِها

الغريب،   فيه اإلنكار واالسِتْعجاُب تعجَّب موسى عند ذلك ِمن سؤاهلم  وقال ِبصموٍت 
 والِعتاُب. 
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تَْستَْبِدلُونَ ﴿
َ
ِي أ ْدَن  ُهوَ  اَّلَّ

َ
ِي أ  .﴾ َخرْيٌ  ُهوَ  بِاَّلَّ

 أمبقواًل وُخضمرم مكان طيوٍر وحلوى مل ُتسَّها يد إنساٍن ؟!

حني بدملم طعام امللوك؟   أطعام الفالِّ

 اي لِفساد الذَّْوق ! واي ِلسوء االخِتيار !

 وسى: إنِّ ما سألتم يوجد يف كلِّ قريٍة ومصر.فقال م

تْلُمْ   َما لَُكمْ  َفإِنَّ  ِمُْصًا  اْهبُِطوا ﴿
َ
 . ﴾ َسأ

 ِعناد بني إسرائيل  -11 ◆

عاِنِدين، كلِّما أُِمروا أبمٍر خُيالِفونمه إىل ِضدِّه، 
ُ
وكانت بنو إسرائيل يف ِطباعهم كاألطفال امل

 ويستهزئون به. 

م يرون ِمن الواجب أن  لوا ما ي قال هلم.كأهنِّ  يُِبدِِّ

 كطفٍل عنيٍد يقال له: قم، فيجلس، ويقال له: إجلس، فيقوم.

ِة اجملاِنني.   وكان فيهم ِعناد األطفال يف ُخْبِث األشرار، يف ُهْزء األعداء، يف سمفاهم

 كانوا يريدون أن يسكنوا قريًة وأيكلوا طعاممهم الشَّهيِّ ِمن اخلضر والبقول. 

ْدُخلُوا   َرَغًدا  ِشئُْتمْ   َحْيُث   ِمْنَها  َفُُكُوا   الَْقْريَةَ   َهِذهِ   اْدُخلُوا ﴿م:ولكنِّهم لممِّا قيل هل  اْْلَاَب   وَا
ًدا ةٌ  َوقُولُوا  ُسجَّ  . ﴾ الُْمْحِسننِيَ  وََسََنِيدُ  َخَطايَاُكمْ  لَُكمْ  َنْغِفرْ  ِحطَّ

ِهِهم، وقالوا:  غِضبوا من هذا األمر اإلهليِّ، ودخلوا القريةم ُكرًها وُهُزًوا يزحفون على أْستا
 حمبَّة  يف شمْعرمٍة.

َل ﴿ ِينَ  َفَبدَّ ِي َغرْيَ  َقْوًَل  َظلَُموا   اَّلَّ  . ﴾لَُهمْ  قِيَل  اَّلَّ

 فأنزل هللاُ عليهم بالًء، وب معمث عليهم وابًء ماتوا منه موتم الِفئران.
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 وإذا أُِمروا أبمٍر أكثروا الس ؤال والتِّنقري.

 ي مْعممل فُيْكِثُر السِّؤال والتَّنِقري.شأهنم شأن رمُجٍل ال يريد أن 

 حمدمث يف بين إسرائيل حاِدُث ق مْتٍل، فأهممِّ ذلك بين إسرائيل.

 ومل يهتدوا إىل القاتل، وكان السِّؤال عن القاتل حديث النِّاس. 

والسِّالم    -جاءوا إىل موسى   الصَّالة  نميبَّ هللِا يف هذه    -عليه  أمِعنِّا اي  القمضيِّة، وقالوا: 
 وادُْع هللام يُ بمنيِّ لنا القاتل.

 البقرة -12 ◆

ْبح بقرٍة.   دعا موسى ربِّه فأوحى إليه أن أيُمرمهم ِبذم

 هنالك حملَّت املِصيبمة، وبدأ بنو إسرائيل يسألون ويسخرون.

َ   إِنَّ  لَِقْوِمهِ  ُموََس  َقاَل  َوإِذْ ﴿ ُمُرُكمْ  اَّللَّ
ْ
نْ  يَأ

َ
 . ﴾َبَقَرةً  تَْذَِبُوا  أ

َتتَِّخُذنَا َقالُوا ﴿ 
َ
  .﴾ُهُزوًا  أ

ُعوذُ  َقاَل ﴿
َ
ِ  أ نْ  بِاَّللَّ

َ
ُكونَ  أ

َ
َاِهلنِيَ  ِمنَ  أ

ْ
 . ﴾اْل

 وهنا أرسلوا األسئلة. 

ْ   َربََّك   نَلَا  َقالوا اْدعُ ﴿  بِْكرٌ   َوَل  َفارٌِض   ََل   َبَقَرةٌ   إِنََّها  َيُقولُ   إِنَّهُ   َقاَل ﴿  .﴾ِهَ   َما  نَلَا   ُيَبنيِّ
نٌ   صغريًة؛ بل بني ذلك.  وال همرِممةً  كِبريمةً   ال: أي ﴾تُْؤَمُرونَ  َما َذلَِك َفاْفَعلُوا  بنَْيَ  َعوَا

 ومل يِقفوا على هذا السِّؤال، بل بدأوا يسألون عن لوهنا. 

ْ  َربََّك   نَلَا  اْدعُ  َقالُوا ﴿   .﴾لَْوُنَها َما  نَلَا ُيَبنيِّ

ءُ  َبَقَرةٌ  إِنََّها َيُقولُ  إِنَّهُ  َقاَل ﴿  . ﴾انلَّاِظِرينَ  لَْوُنَها تَُسُّ  عٌ َفاقِ  َصْفرَا

 ومل جِيدوا سؤااًل فأْطلمقوا السِّؤال.
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ْ   َربََّك   نَلَا   اْدعُ   َقالُوا ﴿  ُ   َشاءَ   إِنْ   َوإِنَّا   َعلَْيَنا   تََشابَهَ   اْْلََقرَ   إِنَّ   ِهَ   َما   نَلَا   ُيَبنيِّ  . ﴾ لَُمْهَتُدونَ   اَّللَّ

َْرَث   تَْسِق   َوَل   اِلْرَض   تُثرِيُ   َذلُوٌل   ََل   َبَقَرةٌ   إِنََّها   َيُقولُ   إِنَّهُ   َقالَ ﴿    ﴾ فِيَها   ِشَيةَ   ََل   ُمَسلََّمةٌ   اِلْ
 أي: ليس فيها لون غري لوهنا. 

ُ  َشاءَ  إِنْ ﴿وُوفُِّقوا يف هذه املرِّة؛ ألهنم قالوا:  . ﴾لَُمْهَتُدونَ  اَّللَّ

لكانت كافية، ولكنِّهم شدَّدوا ولكنِّ أسِئلمتمهم ضمي َّقمت عليهم األمر، فلو ذحبوا أيِّ بقرٍة  
  فشمدَّد هللاُ عليهم.

وفتَّشوا عن البقرة العموان الصِّفراء الفاِقع لوهنا اليت تثري األرضم وال تسقي احلرث املسلَّممة  
 اليت ال ِشيمة فيها.

 ونمدمر ُوجود هذه البقرة الغريبة؛ فإمِّا بقرة فارض، وإمِّا بقرة ِبْكر.

 صفراء.وإمِّا عوان ، ولكن غري 

 وإمِّا بقرة  عموان صفراء، ولكنِّ لوهنا غري فاقع.

 .  وإمِّا بقرة عوان صفراء فاقع لوهنا، ولكنِّها بقرة ذملول  تُِثري األرضم

 وإمِّا بقرة عموان صفراء فاقع لوهنا ال تثري األرض، ولكنِّها تسقي احلرث.

 ا ؟ ما هي ! وتمِعبوا.وفتَّشوا وفتَّشوا وعمِلموا عاقبة هذا التَّنقري، ما هي ؟ ما لوهن 

وأراد هللاُ بِيمِتيم خريًا فومجدوا هذه البقرة اليت وصفها هللا عنده فاشرتوها بِثمممٍن غاٍل ِجدًّا " 
 فمذحبوها وما كادوا يفعلون ".

 وأمر هللاُ أن ُيْضرمب املقتول جبزٍء ِمن أجزاء البقرة فيمْحيا وخُيرب ابسم القاِتل. 

 وهكذا كان ...
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 الّشريعة -13 ◆

يعيشون كاألحرار  وصاروا  النِّاس،  عيش  إىل  البهائم  عيش  ِمن  إسرائيل  بنو  وخرج 
 األشراف.

ال  اإلنسانم  أنِّ  ذلك  السَّبيل،  هلم  وتُِنري  بينهم،  ُتُكم  إهليٍَّة  شريعٍة  إىل  احتاجوا  هنالك 
 يستمِطيع أن يعيش كإنسان إال بشريعة إهليِّة، وإالِّ بنوٍر ِمن ربِّه.

 و نور األنبياء الذي يهتدي به النِّاس. ذلك النِّور ه 

 أوهام  وُخرافات يضحك منها حىتِّ األطفال. -بغري هذا النِّور  -فالعقائد 

عُتم عن عقائد املشركني والكفِّار واليهود والنِّصارى وخرافاهتم وأساطريهم ؟!   أما مسم

نَّ  إَِل يَتَّبُِعونَ  إِنْ ﴿ نَّ  َوإِنَّ  الظَّ َ  ِمنَ  ُيْغِّن  ََل  الظَّ
ْ

 .﴾ َشيًْئا قِّ اِل

ُ  ََيَْعلِ  لَمْ  َوَمنْ ﴿  .﴾نُورٍ  ِمنْ  ََلُ  َفَما نُورًا  ََلُ  اَّللَّ

األنبياء كيف   يتَِّبعون  ال  الذين  رأيُتم  أما  وإسراف،  وت مْقِصري  وإفراط ،  ت مْفريط   واألخالق 
، وكيف جياوزون احلدود، وكيف يتَِّبعون اهلوى؟!   ي مْهِضمون احلقوقم

 واحلكم والسِّياسة ظلم  واسِتْبداد  

 والنِّيبِّ يُ عملِّم النِّاس كيف يعبدون هللا، وكذلك يُ عملُِّمهم كيف يُعاِمل بعُضهم بعًضا.

الشِّرب،   وأدب  األكل،  آداب  ويُعلِّمهم  ين،  الدِِّ آداب  مع  احلياة  آداب  يُعلِّمهم  كما 
 وأدب النِّوم، وأدب اجمللس، وأدب كلِّ شيء.

ا يف والنِّاس كاألطفال  حيتاجون  ِمِّا  أكثر  األنبياء  تربية  إىل  ِهم  يف ِكربم حيتاجون  لصِّغار 
 ِصغمرِهم إىل تربية اآلابء. 

بية النَّبويِّة ومل يتعملَّموا اآلداب ِمن األنبياء كأشجار الربيَّة، ن مب متمت  والذين مل يت ملمقَّْوا هذه الرتِّ
 ونمشمأت بِن مْفِسها فريى فيها ِعومًجا وشموًكا وفمساًدا.
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 الّتوراة  -14 ◆

 وأراد هللاُ أن ال يمِضيعم بنو إسرائيل كما ضاعمت أمم  بدون كتاٍب وهدى ِمن هللا.

ُيكملِّممه  يوًما، مثِّ أييت إىل طور سيناء حىتِّ  يتطمهَّر وأن يصوم ثالثني  أن  موسى  أمر هللاُ 
 رب ه، ويتلقَّى كتااًب يكون هلم اإلمام.

نوا على ذلك ِمن الشِّاهدين؛ ألنِّ بين إسرائيل اختار موسى ِمن قومه سبعني رجاًل ليكو 
 قوم ُجْحد .

ِخيهِ   ُموََس   َوَقاَل ﴿
َ
ْصلِحْ   َقْوِم   ِف   اْخلُْفِّن   َهاُرونَ   ِِل

َ
؛ ﴾الُْمْفِسِدينَ   َسبِيَل   تَتَّبِعْ   َوََل   َوأ

 ألنِّ الماعة ال بدِّ هلا من إمام.

 فتعمجَّل وسمبمق إىل الطِّور.سار موسى مليقات ربِّه، ولكنَّه حثَّه الشَّوق إىل ربِّه 

ْعَجلََك  َما﴿قال هللا:
َ
 ؟. ﴾ُموََس  يَا َقْوِمَك  َعنْ  أ

وَلءِ  ُهمْ  َقاَل ﴿
ُ
ثَرِي َوَعِجْلُت  لََعَ  أ

َ
 . ﴾لََِتَْض  َربِّ  إَِْلَْك  أ

 وأممرمه هللاُ أن يُِتمَّ ِميقاتم ربِِّه أربعني ليلًة.

رب ه   فكلَّممه  ِسيناء  طُوِر  إىل  موسى  شموقًا ومصمل  ذلك  فزادمه  وأْدانه،  وقرَّبمه  وانجاه 
رِِن  َربِّ ﴿فقال:

َ
ْنُظرْ  أ

َ
 . ﴾إَِْلَْك   أ

بَْصارُ   تُْدرُِكهُ   ََل ﴿وهللاُ يعلم أنِّ موسى ال يستطيع ذلك؛ ألنِّ هللا  
َ
بَْصارَ   يُْدرِكُ   َوُهوَ   اِْل

َ
 اِْل

َبرِيُ  اللَِّطيُف  َوُهوَ   . ﴾اخلْ

 كالممه فضاًل عن نورِه.وإنِّ البالم ال تستطيع أن ُتِمل  

نزنْلَا لَوْ ﴿
َ
ْيَتهُ  َجَبلٍ  لََعَ  الُْقْرآنَ  َهَذا أ

َ
ًَع  َخاِشًعا لََرأ ِ  َخْشَيةِ  ِمنْ  ُمَتَصدِّ  . ﴾اَّللَّ

ِّن  لَنْ  َقاَل ﴿ ََبلِ  إََِل   اْنُظرْ  َولَِكنِ  تَرَا ِّن  َفَسْوَف  َمََكنَهُ  اْسَتَقرَّ  َفإِنِ  اْلْ  . ﴾ تَرَا

ا﴿  .﴾َصِعًقا ُموََس  وََخرَّ  َدَكا  َجَعلَهُ  لِلَْجَبلِ  َربُّهُ  ََتََلَّ  َفلَمَّ
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ا﴿ َفاَق  َفلَمَّ
َ
نَا إَِْلَْك  ُتْبُت  ُسْبَحانََك  َقاَل  أ

َ
لُ  َوأ وَّ

َ
 . ﴾الُْمْؤِمننِيَ  أ

 ِمنَ   َوُكنْ   آتَيُْتَك   َما   َفُخذْ   َوبَِكاَلِم   بِرَِساََلِت   انلَّاِس  لََعَ   اْصَطَفْيُتَك   إِّنِّ   يَا ُموََس   َقاَل ﴿
 .﴾اكِِرينَ الشَّ 

 أخذ موسى األلواح، وفيها كلِّ ما ُتتاج إليه بنو إسرائيل موعظًة وتفِصياًل لكلِّ شيٍء.

 وأمرمه هللاُ أن أيخذمها بقوٍِّة، وأيمر قوممه أن أيخذوا أبحسِنها.

ُهم مبا أنعمم هللاُ عليه قالوا يف وقاحٍة  ولممِّا وصل موسى إىل السَّبعني رُجاًل ِمن قومه وأخربم
 وخسارمٍة:

َ   نََرى   َحتَّ   نُْؤِمنَ   لَنْ ﴿ فأخذهتم ﴾َجْهَرةً   اَّللَّ والرأة  الوقاحة  هذه  على  هللاُ  غِضب   .
 الصِّاعقة وهم ينظرون. 

م ال يتمحممَّلون هذه الصِّاِعقة اليت خلمقمها فكيف يتمحمَّلون نورم هللا !  ورأوا أهنِّ

وقال: ربَّه  موسى  ْهلَْكَتُهمْ   ِشْئَت   لَوْ   َربِّ ﴿ودعا 
َ
ُتْهلُِكَنا  َوإِيَّايَ   َقْبُل   ِمنْ   أ

َ
  َفَعَل   بَِما   أ

َفَهاءُ   ؟!﴾ ِمنَّا السُّ

 وأجاب هللاُ ُدعاءمه وبعثمهم ِمن بعد موهتم لعلِّهم يشكرون.

 الِعْجل  – 15 ◆

يعبدون  األقباط  أنِّ  قروٍن، ذلك  منذ  املشركني يف مصر  يعيشون مع  إسرائيل  بنو  وكان 
 يرون ذلك بعيوهنم. أشياءم كثرية يف مصر، وبنو إسرائيل 

عتيٍق،  واِهٍن  بيٍت  إىل  املاء  يتسرَّب  ُحبَّه كما  إليهم  وتمسمرَّب  الشِّرك  منهم كراهة  وزالت 
ثْ رمة ال ِمساس ُتْذِهب اإلحساس.   وكما يُقال: كم

 وكانوا كلِّما وجمدوا فرصًة احندروا إىل الشِّرك كما ينحِدر املاُء إىل احلمُدور.

وزاغت قلوهُبم وفسمد ذمْوُقهم فإن يمروا سبيل الرِّشد ال يتِّخذوه سبياًل وإن يروا سبيل الغميِّ  
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 يتِّخذوه سبياًل. 

تَوْا ﴿ جازوا البحر  
َ
ْصَنامٍ   لََعَ   َيْعُكُفونَ   َقْومٍ   لََعَ   َفأ

َ
  َكَما   إِلًَها  نَلَا  اْجَعْل   يَا ُموََس   َقالُوا   لَُهمْ   أ

 .﴾آلَِهةٌ  لَُهمْ 

ًعا ال شيًئا ت مْعرِفون ال: أي ﴾ ََتَْهلُونَ  َقْومٌ  إِنَُّكمْ ﴿ل:وغِضب موسى وقا  شرًعا.  وال طب ْ

فيا للعمجمب ! واي للظ ْلم ! إنِّ هللام قد أنعممم عليكم وفضَّلمكم وآاتُكم ما مل يُؤِت أحًدا ِمن 
 العاملني.

َغرْيَ  َقاَل ﴿
َ
ِ  أ بِْغيُكمْ  اَّللَّ

َ
لَُكمْ  َوُهوَ  إِلًَها أ  . ﴾الَْعالَِمنيَ  لََعَ  َفضَّ

ًما فكانوا صيدم الشِّيطان وفمرِيسمة الشِّرك.  سار موسى إىل الطِّور وغاب عنهم أايم

السِّامريِّ   له  يُقال  منهم  رجل   ْخَرجَ ﴿قام 
َ
رٌ   ََلُ   َجَسًدا  ِعْجاًل   لَُهمْ   َفأ  َهَذا  َفَقالُوا   ُخوَا

 .﴾َفنَِسَ  ُموََس  َوإََِلُ  إِلَُهُكمْ 

 الِعْجل وخمرِّوا عليه ُصمًّا وُعْميااًن. وُفنِت بنو إسرائيل هبذا 

َفاَل ﴿
َ
َلَّ  يََرْونَ  أ

َ
 .﴾َنْفًعا َوََل  ََضاا  لَُهمْ  َيْملُِك  َوََل  َقْوًَل   إَِْلِْهمْ  يَرِْجعُ  أ

لَمْ ﴿
َ
نَّهُ  يََروْا  أ

َ
 . ﴾َسبِياًل  َيْهِديِهمْ  َوََل  يَُكلُِّمُهمْ  ََل   أ

وقال: واجتهد  ذلك  عن  هارون   الرَّْْحَنُ   َربَُّكمُ   َوإِنَّ   بِهِ   فُتِنُْتمْ   إِنََّما  َقْومِ يَا  ﴿  وهناهم 
ِطيُعوا  َفاتَّبُِعوِن 

َ
ْمرِي  َوأ

َ
 . ﴾ أ

فقالوا:  الِعْجل،  قلوهِبم  يف  وُأْشرِبوا  السِّامرِيِّ،  ِبِسْحر  ممفتونني  إسرائيل كانوا  بين    ولكنِّ 
َح َعلَْيه َعكِِفنَي َحتَّ يَرِْجَع إَْلْنا ُموََس ﴿  . ﴾لَن نْْبَ

 العقاب -16 ◆

 ولممِّا أخرب هللاُ موسى أنِّ بين إسرائيل أضملَّهم السِّامريِّ رجمع إىل قوِمه غمْضبان أِسًفا.

 وغِضب على قومه، وغِضب هلل على أخيه هارون.
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ْيَتُهمْ   إِذْ   َمَنَعَك  َما يَا َهاُرونُ  َقاَل ﴿
َ
، َرأ َلَّ  َضلُّوا

َ
َفَعَصْيَت  تَتَّبَِعنِ  أ

َ
ْمرِي  أ

َ
 .﴾ أ

هارون نْ   َخِشيُت   إِّنِّ ﴿  وقال:  واعتذر 
َ
ئِيَل   بَِّن   بنَْيَ   َفرَّْقَت   َتُقوَل   أ  تَْرقُْب   َولَمْ   إِِْسَا

 . ﴾َقْوِل 

 . ﴾َيْقُتلُونَِّن  َوََكُدوا  اْسَتْضَعُفوِن  الَْقْومَ  إِنَّ ﴿

ِخ  ِل  اْغِفرْ  َربِّ  َقاَل ﴿
َ
ْدِخْلَنا َوِِل

َ
نَْت  رَْْحَتَِك  ِف  َوأ

َ
رَْحمُ  َوأ

َ
 .﴾الرَّاِْحِنيَ  أ

 مث الت مفمت موسى إىل السِّامرِيِّ قائاًل: فما خطُبك اي ساِمرِيِّ ؟ 

لَْت  َكَذلَِك ﴿ واعرتف السِّامريِّ جِبُرمه وقال:   .﴾ َنْفِس  ِل  َسوَّ

ََياةِ   ِف   لََك   َفإِنَّ   َفاْذَهْب   َقاَل ﴿ نْ   اِلْ
َ
 ما  وممسمْستم   أخمْذتم   كما:  ، أي﴾ِمَساَس   ََل   َتُقوَل   أ

نْيا   يف  فُعقوب مُتكم   الرَُّسوِل،  أثرِ   ِمن  وممس هُ   أْخُذه  لك  مل يُكن  ال :  أي  ،"ِمساسم    ال  :"تقول  أن  الد 
اس    .ميممس ونمكم  وال  النَّاسم  ُتم

ْلمف وال يُ ْؤلمف.  فعاقبمه موسى ابالْنِفراد، ميِشي وحدمه، ويمِعيش ومْحدمه كالومْحِشيِّ، ال أيم

 وأيِّ عقاٍب أكربم ِمن هذا ؟!

 جيب أن يت مقمذَّره النِّاُس وي مْنِبذوه.  الذي جنمَّس ألوفًا ِمن النِّاس ابلشِّركإِّن 

 إنِّ الذي فرِّق بني هللِا وعباِده جيب أن يُفرِّق بينه وبني النِّاس.

 إنِّ الذي دعا إىل الشِّرك يف أرض هللا ُمذِنب  جيب أن تكون األرض كلِّها ِسجًنا له.

 ن فأممر إبْحراِقه فُأحرِق، مثِّ ن مفمضمه يف البحر.مثِّ الت مفمت موسى إىل الِعْجل امللعو 

 ورأى بنو إسرائيل مِصري الِعجل املعبود، ورأوا ضعفمه وعجزمه.

الت مفمت موسى إىل بين إسرائيل وقال: َقْومِ ﴿  مث  ْنُفَسُكمْ   َظلَْمُتمْ   إِنَُّكمْ   يَا 
َ
َاِذُكمُ   أ  بِاَتِّ

ْنُفَسُكمْ  ا َفاْقُتلُو بَارِئُِكمْ  إََِل  َفُتوُبوا  الِْعْجَل 
َ
 . ﴾بَارِئُِكمْ  ِعْندَ  لَُكمْ  َخرْيٌ  َذلُِكمْ  أ
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 وكذلك فعلوا، وقتمل الذين مل يمعُبدوا الْعْجلم الذين عبدوه، وهكذا اتب هللاُ عليهم. 

ِينَ   إِنَّ ﴿وقال تعاىل: َُذوا   اَّلَّ ََياةِ   ِف   َوِذلَّةٌ   َربِِّهمْ   ِمنْ   َغَضٌب   َسيََنالُُهمْ   الِْعْجَل   اَتَّ ْنَيا  اِلْ   ادلُّ
 . ﴾الُْمْفََتِينَ   ََنْزِي  َوَكَذلَِك 

 وكذلك ُعبِّاد العجل إىل يوم القيامة وكذلك املشركون إىل يوم القيامة !

 ُجْْب بني إسرائيل  – 17 ◆

نشأ بنو إسرائيل على العبوديِّة يف مصر وعلى الذ لِّ واهلوان، وشمبِّ عليه األطفال وشاب 
  ُعروقهم الدِّم.عليه الش بِّان، وبرمدم يف

 وأصبحوا ال حيلمون بِسيادٍة، وال يتحدِّثون بغمْزو وال ِجهاٍد. 

ممهم يف الُغربة ليس هلم ومطن  وال ُحكم .  كان بنو إسرائيل يقضون أايِّ

 فأراد موسى بوحي هللِا أن يدخلوا األرضم املقدَّسة ويسكنوا فيها ملوًكا أحرارًا.

 الضِّعف يف بين إسرائيل. ولكن موسى كان يعرف طبيعة اُلَْب و 

قوم    عليها  استوىل  قد  املقدَّسمة  األرض  ؛ ألنِّ  األمرم عليهم  يُهوِِّن  وأن  ُيشوِِّقهم  أن  فأراد 
   جبِّارون أولو قوٍِّة، وأولو أبٍس شديٍد.

للجهاد يف سبيل هللا،  العاملني حىتَّ ينشمطوا  نِعمم هللا عليهم، وما فضَّلمهم به على  فذكر 
ئقة. وحىتَّ ال  ليلة غري الالِّ  يركنوا إىل هذه احلياة الذَّ

ِ   نِْعَمةَ   اْذُكُروا   َقْومِ   يَا  لَِقْوِمهِ   ُموََس   َقاَل   َوإِذْ ﴿ نْبَِياءَ   فِيُكمْ   َجَعَل   إِذْ   َعلَْيُكمْ   اَّللَّ
َ
 أ

َحًدا يُْؤتِ  لَمْ  َما  َوآتَاُكمْ  ُملُوًَك  وََجَعلَُكمْ 
َ
 .﴾الَْعالَِمني ِمنَ  أ

أمام إنِّ  هلم:  قال  ِمن مث  وتنتزعوها  تقوموا  أن  إالِّ  لكم  فليس  املقدِّسة  األرضم  كم 
 أعدائكم.

 وإنِّ هللام إذا كتب ألحٍد شيًئا وقدِّره له فقد هان عليه أن أيخذه، فال رادِّ لِقضاء هللا. 
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ْرَض  اْدُخلُوا  يَا َقْومِ ﴿
َ
َسةَ  اِْل ُ  َكَتَب  الَِّت  الُْمَقدَّ  .﴾لَُكمْ  اَّللَّ

وا   َوََل   ﴿ت مْغِلبمهم طمِبيعمة اُلَْب اليت الزمتهم فقال:وخاف أن   ْدبَارُِكمْ   لََعَ   تَْرتَدُّ
َ
 َفَتْنَقلُِبوا   أ

 .﴾َخاِِسِيَن 

م   هذه  يف  أبنِّ   اْعتذمروا  ووقمع ما كان حيذمره موسى؛ إذ كان جواهبم على كلِّ ما قاله أهنِّ
 على   نْقِدر  ال  وإانِّ   شديدٍة ال ِقبلم هلم هبا،   وقُ ًوى  هائِلٍة،  ِخلقةٍ   ذمِوي :  أي  جبِّارين،  الب مْلدة قوًما

 فيها. داموا  ما إليها الد خول مُيِكنُنا  وال ُمصاوملمِتِهم، وال ُمقاومِتِهم

 . ﴾َداِخلُونَ  فَإِنَّا ِمْنَها ََيْرُُجوا  َفإِنْ  ﴿وقالوا يف وقاٍر وُسكوٍن:

ِينَ   ِمنَ   رَُجاَلنِ   َقاَل ﴿ ْنَعمَ   ََيَافُونَ   اَّلَّ
َ
ُ   أ   َدَخْلُتُموهُ   َفإَِذا  اْْلَاَب   َعلَْيِهمُ   اْدُخلُوا   َعلَْيِهَما  اَّللَّ

ِ  َولََعَ  ََغِْلُونَ  َفإِنَُّكمْ  ُوا   اَّللَّ  . ﴾ُمْؤِمننِيَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َفَتَوَّكَّ

فإذا   مبُعِجزمٍة،  أنت  فاْدُخل  الدِّخول  ِمن  بدِّ  إذا كان ال  وقالوا:  فيهم  يؤثِّر  مل  لكن ذلك 
 دخلتها، جئنا فدخلنا حنن أيًضا آمِنني ساملني.مِسعنا أنِّك قد  

بًَدا  نَْدُخلََها  لَنْ   إِنَّا  يَا ُموََس   َقالُوا ﴿
َ
نَْت   َفاْذَهْب   فِيَها  َداُموا   َما  أ

َ
  َهاُهَنا  إِنَّا  َفَقاتاَِل   َوَربَُّك   أ

 . ﴾َقاِعُدونَ 

 هنالك غمِضب موسى ويمِئس من هؤالء.

ْملُِك  ََل   إِّنِّ  َربِّ  َقاَل ﴿
َ
ِخ  َنْفِس  إَِلَّ  أ

َ
 . ﴾الَْفاِسِقنيَ  الَْقْومِ  َوَبنْيَ  بَيَْنَنا َفاْفُرْق  َوأ

َمةٌ   َفإِنََّها   َقالَ ﴿  ْرَبِعنيَ   َعلَْيِهمْ   َُمَرَّ
َ
ْرِض   ِف   يَتِيُهونَ   َسَنةً   أ

َ
َس   َفاَل   اِْل

ْ
  اْلَقْومِ   لََعَ   تَأ

 . ﴾ اْلَفاِسِقنيَ 

.ويف هذه املدِّة ميوت هذا الِيل الذي نشأ يف مصر على   العبوِديِّة والذ لِّ

وينشأ جيل  آخر ينشأ يف هذا التِّيه على الشِّدَّة والُعسر، وتلك أُمِّة املستقبل، وهذا هو  
.  ممِصري اليهود يف كلِّ زماٍن، أُمِّة اتئِهة تعيش على العبوديِّة والذلِّ



 

 

 َل نهاية سريةاخللفاء الراشدينإ 

112 

 يف سبيل العلم - 18 ◆

  َأيُّ   َفُسِئَل:  ِإْسَرائِيلَ   َبِن   ِف   َخِطيًبا  ُموَسى  قَامَ   »عن الّنيّب صلَّى للا عليه وسلَّم قال:
 َأْعَلُم ؟ النَّاسِ 

 َأْعَلُم ! َأنَ   فَ َقاَل:
 !  ِإلَْيهِ  اْلِعْلمَ  يَ ُردَّ  لَْ  ِإذْ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  فَ َعَتبَ 

 ِمْنَك.  َأْعَلمُ  ُهوَ  اْلَبْحَرْينِ  ِبَْجَمعِ  ِعَباِدي  ِمنْ  َعْبًدا َأنَّ  ِإلَْيهِ  اّللَُّ  فََأْوَحى
 ِبِه ؟ َكْيفَ   َربِّ   قَاَل: 

لْ   َلُه: َفِقيلَ   َثَّ.  فَ ُهوَ  فَ َقْدَتهُ  )زَنِْبيٍل( فَِإَذا ِمْكَتلٍ  ِف  ُحوتً  اْحِْ
 الصَّْخَرةِ   ِعْندَ   َكانَ   َحّتَّ   ِمْكَتلٍ   ِف   ُحوتً   َوَْحَالَ   نُوٍن،  ْبنِ   يُوَشعَ   ِبَفَتاهُ   َواْنطََلقَ   فَاْنطََلقَ 

 فَ َناَما.  ُرُؤوَسُهَما َوَضَعا
َذََ﴿  اْلِمْكَتلِ   ِمنَ   احْلُوتُ   فَاْنَسلَّ  رَََِِفََََسِبيلَهَ ََفَاَّتخ َحب ًباََاْلب  ِلُموَسى   وََكانَ   )َمْسَلًكا(،   ﴾ََسَ

 َعَجًبا  َوفَ َتاهُ 
َلِتِهَما  بَِقيَّةَ   فَاْنطََلَقا ا  َويَ ْوِمِهَما،  َلي ْ ََلََقدَبَََغَداَءنَاََآتِنََا﴿ِلَفَتاُه:    ُموَسى  قَالَ   َأْصَبحَ   فَ َلمَّ

 )تَ َعًبا(.﴾نََصبًاََهَذاََسَفِرنَاَِمنَبَلَِقينَا
ا ُموَسى َيَِدْ  َولَْ   ِبِه.  أُِمرَ  الَِّذي اْلَمَكانَ  َجاَوزَ  َحّتَّ  النََّصبِ  ِمنَ  َمسًّ

يبَتَ﴿فَ َتاُه:   َلهُ  فَ َقال
َ
َرأ

َ
َويبنَاَإِذَبَأ

َ
َرةََِإَِلََأ خب ََفَإِِّنََالصخ  . ﴾اْلب وَتََنَِسيت 

نخاََماََذلَِكَ﴿   ُموَسى: قَالَ   ! ﴾َنببِغََك 
ا﴿ تَدخ ََفَارب  .﴾قََصًصاَآثَارِِهَماَََعَ

ا ى رَُجلٌ  ِإَذا  الصَّْخَرةِ  ِإَل  انْ تَ َهَيا  فَ َلمَّ  ُموَسى. َفَسلَّمَ  )ُمغّطى( بِثَ ْوٍب،  ُمَسجًّ
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اَلمُ  ِبَِْرِضكَ  َوَأّنَّ  اخْلَِضُر: فَ َقالَ   ؟  السَّ
 ُموَسى ! َأنَ   فَ َقاَل:
 ِإْسَرائِيَل ؟ َبِن   ُموَسى فَ َقاَل:

 نَ َعْم !   قَاَل:
َكَََهلبَ﴿ قَاَل موسى: تخِبع 

َ
ََأ نَبَََعَ

َ
اَت َعلَِمِنََأ َتََِممخ لِمب  ؟﴾رََشًداَع 

تَِطيعََََلَنَبَإِنخَكَ﴿قَال: اَََمِعَََتَسب ً  ! ﴾َصْبب
 َعلََّمَكهُ   ِعْلمٍ   َعَلى  َوأَْنتَ   َأْنَت،  تَ ْعَلُمهُ   الَ   َعلََّمِنيهِ   للاِ   ِعْلمِ   ِمنْ   مٍ ِعلْ   َعَلى  ِإّنِ   ُموَسى  َّيَ 

 َأْعَلُمُه !  الَ 
ِّنَ﴿ قَال موسى: َ ََشاءَََإِنَبََستَِجد  عبِصَََولََََ،ََصابًِراَاّللخ

َ
ًراَلََكََأ مب

َ
 . ﴾أ

  َفَكلَُّموُهمْ   َسِفيَنةٌ   َِبَِما  َفَمرَّتْ   َسِفيَنٌة،  ََلَُما  لَْيسَ   اْلَبْحِر،  َساِحلِ   َعَلى  ََيِْشَيانِ   فَاْنطََلَقا
 ََيِْمُلوُُهَا.  َأنْ 

 نَ ْوٍل )ُأْجرة(. ِبَغرْيِ   َفَحَمُلوُُهَا اخْلَِضُر، فَ ُعِرفَ 
ِفيَنةِ  َحْرفِ  َعَلى فَ َوَقعَ   ُعْصُفورٌ  َفَجاءَ   اْلَبْحِر. من  نَ ْقَرَتنْيِ  َأوْ  نَ ْقَرًة، فَ نَ َقرَ  السَّ
 َهَذا  َكنَ ْقَرةِ   ِإالَّ   للاِ   ِعْلمِ   ِمنْ   َوِعْلُمكَ   ِعْلِمي  نَ َقصَ   َما  ُموَسى،  َّيَ   اخْلَِضُر:  فَ َقالَ 

 اْلَبْحِر. ِف  اْلُعْصُفورِ 
ِفيَنةِ  َأْلَواحِ  ِمنْ  َلْوحٍ  ِإَل  اخْلَِضرُ  فَ َعَمدَ   فَ نَ َزَعُه. السَّ
 َأْهَلَها ؟ لِتُ ْغِرقَ  َفَخَرقْ تَ َها َسِفيَنِتِهمْ  ِإَل  َعَمْدتَ  نَ ْولٍ  ِبَغرْيِ  َْحَُلونَ  قَ ْومٌ   ُموَسى: فَ َقالَ 

لَمَب﴿قَاَل اخلضر:
َ
ق لبََأ

َ
تَِطيعَََلَنَبَإِنخَكََأ اَََمِعَََتَسب ً  ؟!﴾َصْبب

ِّنََلََ﴿ قَال موسى: اَبَِمَاَت َؤاِخذب ً ِنَِمنَأمريَع ْسب ،َولَت ربِهقب  . ﴾نَِسيت 
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 ِنْسَياًن. ُموَسى ِمنْ  اأُلوَل   َفَكاَنتِ 
 رَْأَسهُ   فَاقْ تَ َلعَ   َأْعاَلهُ   ِمنْ   ِبَرْأِسهِ   اخْلَِضرُ   فََأَخذَ   اْلِغْلَمانِ   َمعَ   يَ ْلَعبُ   ُغاَلمٌ   فَِإَذا  فَاْنطََلَقا

 بَِيِدِه.
َقتَلبَتَ﴿ُموَسى:  فَ َقالَ 

َ
ًسَاَأ َََِزِكيخةًَََنفب ََبَِغيب  ! ﴾َنفبس 

لَمَب﴿ قَاَل:
َ
ق لبََأ

َ
تَِطيعَََلَنَبَإِنخَكََلََكَََأ اََمِعَََتَسب ً  ؟!﴾َصْبب

َََفَانبَطلََقا﴿ َتيَاََإَِذاَََحّتخ
َ
َلَََأ هب

َ
َيةَ ََأ َعَماََقَرب تَطب لََهاََاسب هب

َ
بَوباََأ

َ
نَبََفَأ

َ
َماََأ وه  ََِفيَهَاََفَوََجَداََي َضيِف 

نَبَي ِريدَ َِجَداًرا
َ
ََأ  . ﴾َينبَقضخ

 فََأقَاَمُه.  بَِيِدهِ  قام اخْلَِضرُ 
َتََِشئبَتََلَوَب﴿ُموَسى:  فَ َقال َذب ًراََعلَيبهَََِلَّتخ جب

َ
 !.﴾أ

 .«!﴾َوَبيبِنَكَََبيبِنََفَِراق َََهَذا﴿ فقال:
َنا   يُ َقصَّ   َحّتَّ   َصَبَ   َلوْ   َلَوِدْدنَ   ُموَسى  اّللَُّ   يَ ْرَحمُ   »وسلِّم:  عليه  هللا  صلِّى  النَّيب    قمالم    َعَلي ْ

   .[  (2380)(، ومسلم رقم  122) أخرجه البخاريِّ رقم )].«َأْمِرُِهَا  ِمنْ 

 الّتأويل  – 19 ◆

 مث ن مبَّأ اخلمِضُر موسى.

ا﴿فقال: مَّ
َ
ِفيَنةُ   أ َرْدُت   اْْلَْحرِ   ِف   َيْعَملُونَ   لَِمَساكنِيَ   َفََكنَْت   السَّ

َ
نْ   َفأ

َ
ِعيَبَها  أ

َ
 َوََكنَ   أ

َءُهمْ  ُخذُ  َملٌِك  َورَا
ْ
 . ﴾َغْصًبا  َسِفيَنٍة ) صاِلٍة (  ُُكَّ  يَأ

ا﴿ مَّ
َ
هُ  فَََكنَ  الُْغاَلمُ  َوأ بَوَا

َ
نْ  َفَخِشيَنا ُمْؤِمَننْيِ  أ

َ
 .﴾َوُكْفرًا  ُطْغَيانًا يُْرِهَقُهَما  أ

َرْدنَا﴿
َ
نْ  َفأ

َ
ْقَرَب  َزََكةً  ِمْنهُ  َخرْيًا  َربُُّهَما ُيْبِدلَُهَما أ

َ
 .﴾رُْْحًا َوأ

ا﴿ مَّ
َ
َِدارُ   َوأ

ْ
بُوُهَما   َوََكنَ   لَُهَما  َكَْنٌ   َُتَْتهُ   َوََكنَ   الَْمِديَنةِ   ِف   يَتِيَمنْيِ   لُِغاَلَمنْيِ   َفََكنَ   اْل

َ
  أ

دَ  َصاِِلًا رَا
َ
نْ  َربَُّك  َفأ

َ
ُهَما َيْبلَُغا أ ُشدَّ

َ
 . ﴾َربَِّك  ِمنْ  رَْْحَةً   َكَْنَُهَما َويَْسَتْخرَِجا أ
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ْمرِي  َعنْ  َفَعْلُتهُ  َوَما﴿
َ
وِيُل  َذلَِك  أ

ْ
 . ﴾َصْْبًا  َعلَْيهِ  تَْسِطعْ  لَمْ  َما تَأ

عرف   عند هنالك  علِمه  بعضم  وأنِّ  هللا،  ِبِعلم  حيُِيط  أن  يستمِطيع  ال  أحًدا  أنِّ  موسى 
 بعٍض، وبعُضه عند بعٍض، وفوق كلِّ ِذي علٍم عليٍم.

 بنو إسرائيل بعد موىس  – 20 ◆

 وتويفِِّ موسى وبنو إسرائيل يمِتيهون يف األرض ِعقااًب ِمن هللِا وجمزاء أعماهِلم. 

لَّة واملسكم   نمة وابُءوا بغضٍب ِمن هللا.وضرب هللا عليهم الذِِّ

يُ ْؤِت أحًدا  أنبياء، وجعلهم ملوًكا، وآاتهم ما مل  م قد أسخطوا هللام الذي جعل فيهم  إهنِّ
 ِمن العاملني يف عمْصرِهم. 

ون أبناءمهم ويمْستمْحيون ِنساءمهم.  الذي أجناهم ِمن آل فرعون يسوموهنم سوء العذاب يُذحبِّ

 غرق آل فرعون وهم ينظرون.الذي فرمق هبم البحر فأجناهم وأ

 وأنزل عليهم املنِّ والسَّلوى. الذي ظملِّل عليهم الغمامم، 

 الذي فجِّر هلم ِمن األرض عيواًن، ووسِّع هلم يف مأكٍل وممشرمٍب.

ْوا.  وكان جزاُء كلِّ ذلك أْن كمفمروا ِبايت هللا، وعمصمْوا، واْعتمدم

 فمقم عليهم ِمن آابئهم وأُمِّهاهتم. وأغضمبوا نبيِّهم موسى أشفمقم خلِق هللِا عليهم، وأش

 ذلك الذي كان حيُنو عليهم ُحنوِّ املرِضع على الفمِطيم، واألمِّ احلنون على اليتيم.

 ذلك الذي سمب وه دمعا هلم، وكلِّما ضحكوا عليه بكى هلم، وكلِّما جمفموه رثى هلم. 

ريِّة والشِّرف، ذلك الذي خلِّصهم ِمن أْسر فرعون وأخرجمهم ِمن ِسْجن مصر إىل ب مرِِّ احل 
 ِومن حياة العبيد األشقياء إىل حياة األحرار الشِّرفاء. 

 قد أغضبوه وآذمْوه وعانمدوه وسمِخروا منه وجعلوه أهونم رُجٍل فيهم وكان عند هللا ومِجيًها. 
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 أال يمستمِحقِّون هذا العقاب واخِلْزيم والذِّلِّ واملسكمنمة والتِّيه الدِّائم وأالِّ يُفِلحوا أبًدا ؟

أبعماهلم: بلى  وأكثر  ذلك،  يستِحقِّون كلِّ  م  إهنِّ ُ   َظلََمُهمُ   َوَما ﴿ !  ْنُفَسُهمْ   َولَِكنْ   اَّللَّ
َ
  أ

 . ﴾ َيْظلُِمونَ 
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 قّصة شعيب عليه الّسالم 

 

ْيناه لكم ِمن قمصمص النَّبيِّني، هو كلِّ ما حكاه هللاُ يف   القرآن ِمن قمصمِصهم  وليس ما حمكم
 وِحكاايهتم، ففي القرآن ِقصمص غري هذه الِقصمص.

 وإىل مدين أخاهم شعيًبا -1 ◆

أصحاب  وهم  األيكة،  وأصحاب  مدين  إىل  أرسلمه هللاُ  الذي  هللِا شعيب  نيبِّ  قصِّة  فيه 
والشِّام، وبني   اليمن  الكبرية بني  التِّجاريِّة  فقد كانوا على الادِّة  العراق ومصر، جتارة وِسلمع، 

 على ساجل البحر األمحر.

زايدة إىل ذلك    -كانوا ُيشركون ابهلل غريمه، كما كانت أُممم األنبياء يف كلِّ مصر، وكانوا  
وخييفوهنا،   - فيتموعِّدوهنا  للقموافل،  ويتعرِّضون  الكيل،  يف  ويُطفِِّفون  وامليزان،  املكيال  ينقصون 

 األغنياء األقوايء الذين ال يرجون حسااًب وال خيشون عذااًب.ويعيثون يف األرض فساًدا، شأن 

هلم: ويقول  ويُنِذُرهم،  يدعوهم  ُشعميًبا  رمُسولمه  عليهم  هللاُ  َقْومِ ﴿فب معمث  َ   اْعُبُدوا   يَا    َما   اَّللَّ
نَ   الِْمْكَياَل   َتْنُقُصوا   َوََل   َغرْيُهُ   إََِلٍ   ِمنْ   لَُكمْ  لِْمزيَا ُكمْ   إِّنِّ   وَا رَا

َ
َخاُف   َوإِّنِّ   ِِبَرْيٍ   أ

َ
 َعلَْيُكمْ   أ

ْوفُوا   َُمِيٍط، َويَا َقْومِ   يَْومٍ   َعَذاَب 
َ
نَ   الِْمْكَياَل   أ لِْمزيَا ْشَياَءُهمْ   انلَّاَس   َتْبَخُسوا   َوََل   بِالِْقْسِط   وَا

َ
  َوََل   أ

ْرِض  ِف  َتْعَثوْا 
َ
 .﴾ُمْفِسِدينَ  اِْل

 دعوة شعيب -4 ◆

نًة يف نفوِسهم، وهي ُعْقدمة ُحبِّ املال والزِّايدة،  ًة متمكِِّ وي مْبُسط هلم يف الكالم، وحُيلِّ ُعقدم
فيقول: إنِّ ما ي مْفُضل لكم ِمن الرِِّبح بعد ومفاء الكيل وامليزان خري  لكم ِمن أخذ أموال النِّاس  

وا ومجمعوا األموال ومجمدَت أنِّ  ابلظ لم واخلِيانة، وإذا نظرَت يف حمياِتكم ويف حياة هؤالء الذين أثْ رم 
ما اكتمسمبوه عن طريق التَّْطِفيف والبمْخس واخليانة كان مصريه إىل الت َّلمف والضَّياع، أو الفساد  
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َبِيُث   يَْسَتوِي   ََل   قُْل ﴿ والبالء، والقليل الذي ينفع خري من الكثري الذي ال ينفع: يُِّب   اخلْ لطَّ  وَا
ْعَجَبَك  َولَوْ 

َ
ةُ  أ َ  َكَْثَ

ْ
 . ﴾بِيِث اخل

ونمِصيحميت لكم خاِلصمة خمِلصمة، وهللا هو الرِّقيب عليكم وحدمه، يقول يف رِْفق وِحْكمة، 
ِ  بَِقيَّةُ ﴿وعن علٍم وبصريٍة: نَا  َوَما ُمْؤِمننِيَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخرْيٌ  اَّللَّ

َ
 . ﴾ِِبَِفيٍظ  َعلَْيُكمْ  أ

 أب رحيٌم ومعّلم حكيم -5 ◆

يف  ويتنوِّع   احلكيم، هلم  واملعلِّم  الرِّحيم  األب  شأن  النِّصيحة،  يف  ويتفنِّن  اخلطاب، 
َخاُهمْ   َمْدَينَ   َوإََِل ﴿فيقول:

َ
َقْومِ   َقاَل   ُشَعْيًبا  أ َ   اْعُبُدوا   يَا   َقدْ   َغرْيُهُ   إََِلٍ   ِمنْ   لَُكمْ   َما   اَّللَّ

ْوفُوا   َربُِّكمْ   ِمنْ   بَيَِّنةٌ   َجاَءتُْكمْ 
َ
نَ   الَْكْيَل   َفأ لِْمزيَا ْشَياَءُهمْ   انلَّاَس   َتْبَخُسوا   َوََل   وَا

َ
 ُتْفِسُدوا   َوََل   أ

ْرِض   ِف 
َ
َوََل   ُكْنُتمْ   إِنْ   لَُكمْ   َخرْيٌ   َذلُِكمْ   إِْصاَلِحَها  َبْعدَ   اِْل ٍط   بُِكلِّ   َتْقُعُدوا   ُمْؤِمننَِي،   ِِصَا

ونَ   تُوِعُدونَ  ِ   َسبِيلِ   َعنْ   َوتَُصدُّ ْذُكُروا   ِعوًَجا   َوَتْبُغوَنَها  بِهِ   آَمنَ   َمنْ   اَّللَّ  َقلِياًل   ُكْنُتمْ   إِذْ   وَا
ُكمْ  َ ْنُظُروا  َفَكَثَّ  . ﴾الُْمْفِسِدينَ  ََعقَِبةُ  ََكنَ  َكْيَف  وَا

 جواب قومه  -6 ◆

اكتمشفوا  م  وزمْهٍو، كأهنِّ ت مْيٍه  وقالوا يف  وتمعِليلها،  الُقوَّة  تفسري هذه  أذكياؤهم يف  دقَّق  وقد 
َصاَلتَُك   يَا ُشَعْيُب   َقالُوا ﴿لُْغزمًة:ِسرًّا، أو فمكِّو  

َ
ُمُركَ   أ

ْ
نْ   تَأ

َ
وْ   آبَاُؤنَا  َيْعُبدُ   َما   نََْتُكَ   أ

َ
نْ   أ

َ
 ِف   َنْفَعَل   أ

نِلَا ْموَا
َ
نَْت  إِنََّك  نََشاءُ  َما أ

َ
َلِيمُ  َِل  . ﴾الرَِّشيدُ  اِلْ

 شعيب يشرح دعوته -7 ◆

ما   أنِّه  وأفهممهم  يغضمب،  ومل  ي مْقُس  فلم  شعيب،  هلم  الدَّعوة  وتلطَّف  هذه  على  محلمه 
ٍة وتصرِّفات جائِرٍة   والنَّصيحة بعد صْمٍت طويٍل وعمدمم تمعر ٍض ِلما كانوا عليه ِمن أخالِق فاسدم

 إالِّ ما أكرمممه هللاُ به أخريًا ابلنِّبوِّة والوحي، وما شمرمح له صمْدرمه وآاته نورًا ِمن عنده.

أغناه هللاُ   ورزقه حالاًل طي ًِّبا، وأنِّه بذلك سعيد، وأنِّه ال حيِمله على ذلك احلسمد، فقد 
 هينء النِّفس، مراتح البال، شاكر هلل تعاىل ابلقلب واللِّسان.
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مث إنِّه ال ينهاهم عن أمر ويرتكبه، ومينعهم من شيء وأيتيه، وأنِّه ليس ِمن الذين أيمرون  
ا   إّنِّ يفعلون،  ال  ما  يقولون  الذين  ِمن  وال  أنُفسمهم،  وينسون  ابلربِّ  إصالحمهم  النِّاس  يريد 

إىل هللا  يرِجع  الفمْضل كلَّه  وإنِّ  رؤوسهم،  فوق  حُيلِّق  الذي  العذاب  ِمن  وإنقاذمهم  وإسعادمهم 
 تعاىل وعليه اعِتماده. 

ْيُتمْ   يَا َقْومِ   َقاَل ﴿
َ
َرأ

َ
رِيدُ   َوَما  َحَسًنا   رِْزقًا  ِمْنهُ   َوَرَزَقِّن   َرّبِّ   ِمنْ   بَيَِّنةٍ   لََعَ   ُكْنُت   إِنْ   أ

ُ
نْ   أ

َ
  أ

َخالَِفُكمْ 
ُ
ْنَهاُكمْ   َما  إََِل   أ

َ
رِيدُ   إِنْ   َعْنهُ   أ

ُ
ْصاَلحَ   إَِلَّ   أ ِ   إَِلَّ   تَْوفِيِق   َوَما  اْسَتَطْعُت   َما  اإْلِ  بِاَّللَّ

ُْت  َعلَْيهِ  نِيُب  َوإَِْلْهِ  تََوَّكَّ
ُ
 . ﴾أ

 ما نفقه كثرًيا مما تقول  -8 ◆

معهم   يتمكملَّم  وكأنِّه كان  أراده شعيب،  ما  القوم  ابن وجتاهمل  أنِّه  مع  عنهم  أجنبيٍَّة  بُِلغٍة 
البلد وأخو القوم، وكأنِّه غري ُمِبنٍي يف كالِمه غري ُمفِصح عن ما يف جمنانه، مع أنِّه ِمن أبلمِغهم  
يقول  األنبياء، وهكذا  له: خطيب  يُقال  بل كان  ِلسااًن؛  وأفصحهم  بيااًن،  وأنصمِعهم  كمالًما، 

 ليهم العمممل. النِّاس إذا كربت عليهم النَّصيحة وشقِّ ع

 شعيب يَتعّجب من قومه -9 ◆

وه ابحِلجارة وختلِّصوا منه، وقد   تِه، وأنِّه لوال عمِشريته وقمرابُتهم له لمرممجم وتعلَّلوا ِبضمْعِفه وومْحدم
است مْنكمر ذلك شعيب، وتعمجَّب ِمن أن يكون هللا العزيز القادر، والقويِّ القاِهر أْهومن عليهم  

 مراض واهلالك والضَّعف والعمْجز. ِمن عمِشريٍة هي ُعرضة لأل

ا  َكثرِيًا   َنْفَقهُ   َما  يَا ُشَعْيُب   َقالُوا ﴿ كَ   َوإِنَّا  َتُقوُل   ِممَّ   َولَْوََل   َضِعيًفا )أي: ذْلاًل (  فِيَنا  لَََنَا
نَْت   َوَما  لَرََْجَْناكَ   َرْهُطَك 

َ
َرْهِطي  يَا َقْومِ   َقالَ   بَِعِزيٍز،  َعلَْيَنا  أ

َ
َعزُّ   أ

َ
ِ   نَ مِ   َعلَْيُكمْ   أ َْذُتُموهُ   اَّللَّ َتَّ  وَا

َءُكمْ  )أي  َورَا إِنَّ   وَل  تُِطيعونَه  َل  َخْلَفُكم،  َنَبْذُتُموهُ :  ِظْهِرياا  مونَُه(    َتْعَملُونَ   بَِما  َرّبِّ   ُتَعظِّ
 . ﴾َُمِيٌط 
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 الّسهم األخري -10 ◆

ِمن   ون  املتكربِّ أطلقه  الذي  األِخري  السَّْهم  أطلمقوا  ُحجَُّتهم  انقمطمعت  على  ولممِّا  أمِّة  كلِّ 
 نبيهم وأتباعه:

   َقاَل ﴿
ُ
ِينَ   الَْمََل وا   اَّلَّ ُشَعْيُب   نَلُْخرَِجنََّك   َقْوِمهِ   ِمنْ   اْسَتْكَْبُ ِينَ   يَا  َّلَّ  ِمنْ   َمَعَك   آَمُنوا   وَا

وْ  َقْريَتَِنا
َ
 . ﴾ ِملَّتَِنا ِف  تَلَُعوُدنَّ  أ

 حّجة قاطعة -11 ◆

 عمِقيدتمه وضمِمريِه:فكان جوابُه جوابم فمخوٍر ِبديِنه غميوٍر على 
َولَوْ   َقاَل ﴿

َ
ْيَنا  َقدِ   ََكرِِهنَي،  ُكنَّا   أ ِ   لََعَ   اْفََتَ ُ   ََنَّانَا  إِذْ   َبْعدَ   ِملَّتُِكمْ   ِف  ُعْدنَا  إِنْ   َكِذبًا اَّللَّ   اَّللَّ

نْ   نَلَا  يَُكونُ   َوَما   ِمْنَها
َ
نْ   إَِلَّ   فِيَها  َنُعودَ   أ

َ
ُ   يََشاءَ   أ ءٍ   ُُكَّ   َربَُّنا  وَِسعَ   َربَُّنا  اَّللَّ ِ   لََعَ   ِعْلًما  ََشْ   اَّللَّ

َْنا َقِّ  قَْوِمَنا َوَبنْيَ  بَيَْنَنا اْفَتحْ  َربََّنا تََوَّكَّ نَْت  بِاِلْ
َ
 . ﴾الَْفاُِتنِيَ  َخرْيُ  َوأ

 بل قالوا مثل ما قال األولون – 12 ◆

نَْت   إِنََّما   َقالُوا ﴿ فلم ينفعهم ذلك؛ بل قالوا ِمثلمما قال األوِّلون: 
َ
ِريَن،   ِمنَ   أ نَْت   َوَما   الُْمَسحَّ

َ
  إَِلَّ   أ

ْسِقْط   الََْكِذبنَِي،   لَِمنَ   َنُظنَُّك   َوإِنْ   ِمْثلَُنا   برََشٌ 
َ
َماِء   ِمنَ   كَِسًفا )أْي: َعذابًا(   َعلَْيَنا   َفأ   ُكْنَت   إِنْ   السَّ

اِدقنِيَ   ِمنَ  قَّ   أنْ   فمناسمبم   والِعناِد،   الت َّعمن ت   ومْجهِ   على   ﴾ الصَّ  ُوقوعمُه.   ْست مب ْعمُدوا ا   ما   عليِهم   حيِم
 عاقبة أّمة كّذبت نبّيها  -13 ◆

ا: رهبِّ أِبنُعِم  وكمفمرمت  نبيَّها  أمِّة كذَّبت  عاقبة كلِّ  واحدة،  العاقبة  َخَذْتُهمُ ﴿  وكانت 
َ
 َفأ

ْصَبُحوا   الرَّْجَفةُ 
َ
ِينَ   َجاثِِمنَي،  َدارِِهمْ   ِف   َفأ بُوا   اَّلَّ نْ   ُشَعْيًبا  َكذَّ

َ
ِينَ   فِيَها  َيْغَنوْا   لَمْ   َكأ بُوا   اَّلَّ  َكذَّ

َاِِسِينَ  ُهمُ  ََكنُوا  ُشَعْيًبا
ْ

 . ﴾اخل
 بّلغ الّرسالة وأّدى األمانة  -14 ◆

  َعْنُهمْ   َفَتَوّلَّ ﴿  وكان شأُن شعيب شأنم كلِّ نيبِّ بلِّغ الرِّسالة، وأدِّى األمانة، وأقام احلجِّة:
بْلَْغُتُكمْ  لََقدْ  يَا َقْومِ  َوَقاَل 

َ
 . ﴾ََكفِِرينَ  َقْومٍ  لََعَ  آََس  َفَكْيَف  لَُكمْ  َونََصْحُت  َرّبِّ  رَِساََلتِ   أ
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 سليمان عليهما السالم و د، وة داقصّ 

 

أايِّ  القرآن على ذكر  يقتصر  لم   تعاىل   م هللا ومل  األنبياء والرِّ يم قِ وما  مِ ه    ةٍ خريَّ وسُ   ن تكذيبٍ سل 
  مارٍ ودم   الكٍ وهم   ذابٍ وعم   ةٍ قوبم ن عُ م مِ مم هذه األُ ت  يم قِ ثوا فيها، وما لم عِ م اليت بُ مم ن األُ مِ   دةٍ طارم ومُ   ةٍ وإهانم 

 ني. يِّ بِ بكم يف قصص النَّ   رَّ لهم، كما مم تْ قم ها بِ ومهِّ   ، ها هلم دِ يْ هزائها هبم وكم سل واستِ لرِّ ها لِ يبِ كذِ تم لِ 

 ث عن آالء اللهدّ حَ القرآن يتَ  -1 ◆

 عن أحياانً   صارٍ ويف اختِ   ،أحياانً   طٍ سْ كى يف بم ا عن آالء هللا، وحم ث القرآن كثريً بل ُتدَّ 
أنعم عم نِ  مِ م كثرية،  على كثري  هبا  دام  ومنهم  األنبياء،  وسليمانو ن  مم   ،د  يف  كَّ فقد  هلما  هللا  ن 

النِّ لم هِ ا جم ا ِمِّ هما كثريً مم لم، وعلَّ هلما يف العِ   دَّ ك، ومم لْ مُ  ع هلما يف الاألرض، ووسَّ  ر  خَّ اس، وسم ه 
  ن احليواانت والمادات، فقال:مِ قاد نْ تاة، وما ال ي م هلما األقوايء والعُ 

َْمدُ   َوَقاََل   ِعْلًما  وَُسلَْيَمانَ   َداُوودَ   آتَيَْنا  َولََقدْ ﴿ ِ   اِلْ ِي  َّلِلَّ لََنا  اَّلَّ   ِعَباِدهِ   ِمنْ   َكثرِيٍ   لََعَ   َفضَّ
يَُّها  َوَقاَل   َداُوودَ   ُسلَْيَمانُ   َوَورَِث   الُْمْؤِمننَِي *

َ
أ رْيِ   َمْنِطَق   ُعلِّْمَنا  انلَّاُس   يَا  وتِيَنا  الطَّ

ُ
 ُُكِّ   ِمنْ   َوأ

ءٍ   . ﴾الُْمبنِيُ  الَْفْضُل  لَُهوَ  َهَذا إِنَّ  ََشْ
 دونعمة الله عىل دا -2 ◆

دافأمِّ  سم و ا  فقد  البالم   ر هللاُ خَّ د  ت م والطَّ   له  الدِّ جاوم تم ري  يف  معه  والتَّ ب  وعلَّ عاء  ه مم سبيح، 
 له احلديد . النم روع، وأم ة الد  عم ن ْ صم 

ِّب   ِجَبالُ   يَا  َفْضال  ِمنَّا   َداُودَ   آتَيَْنا  َولََقدْ ﴿ وِّ
َ
رْيَ   َمَعهُ   أ لطَّ نَلَّا  وَا

َ
َِديدَ   ََلُ   َوأ نِ   *  اِلْ

َ
 اْعَمْل   أ

رْ  َسابَِغاٍت  دِ  ِف  َوَقدِّ ْ ْعَملُوا  السَّ  . ﴾بَِصريٌ  َتْعَملُونَ  بَِما إِّنِّ  َصاِِلًا وَا

ْرنَا﴿ويقول: َباَل   َداُودَ   َمعَ   وََسخَّ ِ
ْ

رْيَ   يَُسبِّْحنَ   اْل لطَّ  َصْنَعةَ   َوَعلَّْمَناهُ   *  َفاِعلنِيَ   َوُكنَّا  وَا
ِسُكمْ   ِمنْ  تِلُْحِصَنُكمْ  لَُكمْ  َْلُوٍس 

ْ
ْنُتمْ  َفَهْل  بَأ

َ
 .﴾ َشاكُِرونَ  أ
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 عمة شكره عىل هذه النّ  -3 ◆

دا الو وكان  هذا  مع  الواسِ لْ مُ  د  واليم ك  احلاذِ ع  القويِّ د  عبدً قة  خاشعً ة كان  دائِ اابً أوِّ ا  ا   مم ، 
ايب، يقول هللا وال حيُ   اس ابحلقِّ م بني النِّ كُ ا، حيْ طً سِ قْ ا مُ مً سبيح، حاكِ اء والتَّ عالد    ر، طويلم كْ الذِِّ 

ْرِض   ِف   َخلِيَفةً   َجَعْلَناكَ   إِنَّا  يَا َداُوودُ ﴿تعاىل:
َ
َقِّ   انلَّاِس   بنَْيَ   َفاْحُكمْ   اِْل  الَْهَوى   تَتَّبِعِ   َوََل   بِاِلْ

ِ   َسبِيلِ   َعنْ   َفُيِضلََّك  ِينَ   إِنَّ   اَّللَّ ِ   َسبِيلِ   َعنْ   يَِضلُّونَ   اَّلَّ  يَْومَ   نَُسوا   بَِما  َشِديدٌ   َعَذاٌب   لَُهمْ   اَّللَّ
َِساِب 

ْ
   .﴾اِل

 نعمة الله عىل سليمان -4 ◆

سليمان  فأمِّ  هللاُ خَّ سم فقد  ا  الرِِّ   ر  أبمرِ له  جتري  أراد،  هايح  مِ وُتمِ   حيث  مكانٍ له  إىل   ن 
فيم مكانٍ  أق ْ   لِّ صِ ،  يف  وقتٍ رم إليه  األقوِ خَّ وسم   ،زمانٍ   وأسرعِ   ب  له  واحلاذِ ر  مِ قِ ايء  الِ ني    نِّ ن 
 القة.مْ ة العِ ة والبنائيِّ مرانيِّ ه العُ يعم شارِ لون مم كمِ ويُ  ،هرم ذون أوامِ فِِّ ياطني، ين م ن الشِّ دين مِ واملارِ 

يحَ   َولُِسلَْيَمانَ ﴿ ِ   ََتْرِي   ََعِصَفةً   الرِّ ْمرِه
َ
ءٍ   بُِكلِّ   َوُكنَّا  فِيَها  بَاَرْكَنا  الَِّت   اِلْرِض   إََِل   بِأ  ََشْ

َياِطنيِ  َوِمنَ  ََعلِِمنَي *  .﴾َحافِِظنيَ  لَُهمْ   َوُكنَّا َذلَِك  ُدونَ  َعَماًل  َويَْعَملُونَ  ََلُ  َيُغوُصونَ   َمنْ  الشَّ

 فقه دقيق وعلم عميق  -5 ◆

ده العظيم، فكان  ت إىل والِ عم فِ رُ   ةٍ حيح يف قضيَّ الصَّ   مكْ ه على احلُ تُ ه وقدرم كاؤُ ى ذم وقد جتلَّ 
أنب م   م  رْ كم   قومٍ لِ  لِ نم د ابلغم و ضى دا ه، فقم تْ دم فأفسم   قومٍ لِ   م  نم ت فيه غم لم خم دم يده، فم ناقِ ت عم تم قد  ب صاحِ م 

 هللا، وما ذاك؟  م، فقال سليمان: غري هذا اي نيبِّ رْ الكم 

تم  الكم فم دْ قال:  صاحِ   مم رْ ع  الغم إىل  وتدفم م  نم ب  عليه كما كان،  الغم فيقوم  صاحب نم ع  إىل  م 
إىل    مم نم ت الغم عْ ف م ودم   ،هبِ إىل صاحِ   مم رْ ت الكم عْ ف م م كما كان دم رْ  إذا كان الكم يب منها، حىتِّ صِ م فيُ رْ الكم 

 ها. صاحبِ 

َْرثِ   ِف  ََيُْكَمانِ   إِذْ   وَُسلَْيَمانَ  َوَداُودَ ﴿ فقال:  يقٍ مِ عم   وعلمٍ  دقيقٍ  بفقهٍ  ه هللاُ وخصَّ    َنَفَشْت   إِذْ  اِلْ
ْمَناَها   *   َشاِهِدينَ   ِِلُْكِمِهمْ   َوُكنَّا   اْلَقْومِ   َغَنمُ   فِيهِ   . ﴾ َوِعْلًما   ُحْكًما   آتَْيَنا   َوّلُُك   ُسلَْيَمانَ   َفَفهَّ
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 ري والحيوانسليمان يعرف لغة الطّ  -6 ◆

ِمتِ يمم كِ حم   ةً قصَّ   القرآنُ   وقصِّ  ت م جتلَّ   ةً عم ة  فيها  تدبِ ق  ي م ى  يف  سليمان  ِملم ظ  ورم تِ كم ري  ة بم هْ ه 
سالة ة والرِِّ بوَّ مكني والنِّ ك والتَّ لْ مُ  وبني ال  ،رةنيا واآلخِ ة الدِّ له بني سعادم   ع هللاُ طانه، وكيف مجم لْ سُ 

الدِِّ  ة، ري ذات مرَّ واإلنس والطِّ   ن النِّ ه مِ ري واحليوان، ومجع جنودم الطَّ   ف لغةم ين، وكان يعرِ يف 
سليمان   رِّ هم، فمم ؤسائِ وكانوا يف قيادة رُ   ،كاملٍ   وكانوا على نظامٍ   ،ةمم ظم وعم   هبَّمةب فيهم يف أُ وركِ 

النَّ  وادي  فخافم على  ّنلة  مل،  قم   ت  ُتطِ تِ يلم بِ على  أن  اخليولُ مم ها  بذلك   ها  يشعر  وال  حبذافريها 
ه وال يْ م ذلك سليمان، ومل أيخذه الت َّ هِ فم ساكنهم، ف م خول إىل مم ه، فأمرهتم ابلدِّ سليمان وال جنودُ 

وفيق  عاء والتَّ ه، والدِّ تِ مم عْ ر نِ كْ تعاىل وشُ  د هللاِ له ذلك على محمْ بل محمم  ؛ن أنبياء هللامِ  ه نيبِّ نِّ و أبهْ الزَّ 
 .وأوليائه املؤمنني ك عباد هللا الصاحلنيلْ واالخنراط يف سِ  ، احلللعمل الصِّ 

 قصة الهدهد -7 ◆

ر ذلك ده، فأنكم اليش، فلم جيِ ل  نازِ واضع املياه، ومم ه على مم ه يدلِّ ه وعينم دم د رائِ هُ دْ وكان اهلُ 
ع عليه أنت وال  لِ طَّ ت على ما مل تم عْ لم اطَّ   جاء، فقال لسليمان:  ا مثِّ  يسريً ده، فغاب زماانً عَّ وتوم 

عة، وقد وجدهتم ك عظيم، ودولة واسِ لْ م: هلم مُ هِ تِ كم لِ بأ ومم عن سم   قٍ دْ صم   ك خبربِ تُ ئ ْ وجِ   ،جنودك
والكِ  العقل  هذا  وامللك  ياسم على  م  ايسة،  والرِّ ة،  أهنِّ سم إالِّ  م ةٍ هالم وجم   فاهةٍ أصحاب  إهنِّ إذ   ؛ 

 ه.وال يهتدون إىل عبادة هللا وحدم  ،ن دون هللا، وال يفقهون ذلكمس مِ دون للشَّ يسجُ 

 سليمان يدعو ملكة سبأ إىل دينه -8 ◆

ه، وال تزال تُ وم عْ فها ومل تبلغها دم رِ عْ ة ال ي م مَّ ك وأُ لِ ن يكون جبوار ِملكته مم أهللا    على نيبِّ   وشقَّ 
الشَّ  احلميِّ تعبد  فيه  واثرت  الدِِّ مس،  النَّ ينيَّ ة  مِ بويَّ ة  ورأى  الصِّ ة،  ملكتها ن  إىل  يكتب  أن  واب 

والطِّ  اإلسالم،  إىل  ويدعوها  املشركة  واالستِ وحاكمتها  يزحم اعة  أن  قبل  بالدِ سالم،  إىل  ها  ف 
 سالم.االستِ عاها فيه إىل اإلسالم و ا دم  بليغً رة، فكتب إليها كتاابً جبنوده القاهِ 

 رامة وتواضع األنبياء وغرية امللوك.ة والصَّ قَّ والكتاب جيمع بني الرِِّ 
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 امللكة تستشري أركان دولتها -9 ◆

عة رِِّ سم تم غري مُ   ا بينهما، وكانت املرأة اليت ُتكم هذه البالد عاقلةً عً فقد كان سليمان جامِ 
ها يف معرفة لُ قْ وأخبار الفاُتني، وإّنا خاهنا عم  امللوك  ريم ن سِ عة مِ ب واسِ يف احلكم، عندها جتارِ 

وعبادم  محمِ   ، هتِ اإلله  أتخذها  تم يَّ فلم  ومل  امللوك،  فأطلم ابلرِّ   دِّ بِ تم سْ ة  أهلم عم أي،  مِ الرِّ   ت  أركانِ أي   ن 
ن أعظم امللوك يف زماهنا  ه كتاب مِ ها على هذا الكتاب الذي مل يكن كسائر الكتب، إنِّ تِ لم وْ دم 

 .تعاىل إىل هللا داعٍ  ن نيبٍِّ ومِ 

ِ  ِمْسِب َوإِنَّهُ  ُسلَْيَمانَ  ِمنْ  إِنَّهُ ﴿ َل * الرَِّحيمِ  الرَّْْحَنِ  اَّللَّ
َ
َّ  َتْعلُوا  أ تُوِن  ََعَ

ْ
 . ﴾ُمْسلِِمنيَ  َوأ

يُ مِّ لم وم  بدأ أركان دولتها  بقوِّ لُ دْ ا  ت م قً وُتل    هم إرضاءً هتم وكثرة جيوشِ ون  مل  مم بم قْ ا،  هم ومل تم قالم ل 
مم املفتوحة ة امللوك الفاُتني يف األُ ريم سِ رهتم بِ وذكَّ   ،وء العاقبةن سُ رهتم مِ ذَّ بل حم   ؛ عليهاهم  قْ وافِ تُ 

سأرسل   هلذا فإينِّ نا، و تِ مِّ ان وأُ ومصريها بعد اهلزمية واالنكسار، وقالت: سيكون هذا شأن بالدِ 
اتلوه، وإن مل يقبلها ق ك فم لِ لها فهو مم بِ نه هبا، فإن قم حِ أمتم وآنيٍة ِمن ذهٍب؛ ف  إىل سليمان هبدااي

 عوه.بِ فاتَّ  فهو نيبِّ 

 . النِّاس ِمن ممْوِقًعا  ت مقمعُ  اهلمِديَّةم  أنِّ   عمِلممت !! ِشرِْكها ويف ِإْسالِمها يف أْعقملمها فما

 مة ساوَ ة مُ هديّ  - 10 ◆

فلمِّ  ابمللوك،  الئقة  عظيمة  هبدية  إليه  وصلم وبعثت  وزهد ا  عنها  أعرض  سليمان  إىل  ت 
أتُ  ن امللك واملال والنود مِ   م، والذي أعطاين هللاُ كُ لكم كم ومُ ألتركم   ؛ونين مبالٍ مُ ساوِ فيها وقال: 

ة، مم ساوم ة دعوة وطاعة، ليست قضية مُ ة قضيِّ ليس هبزل، والقضيِّ   دِّ ا أنتم فيه، واألمر جِ ِمِّ   خري  
 هم. كِ لْ ه على مُ فِ حْ وزم  ،ه هلمدِ صْ قم دهم بِ وتوعَّ 

 امللكة تأيت خاضعة -11 ◆

القِ " إىل ملكة سبأ، وحكم   ثةعْ البِ   هذه "ت  عم جم ا رم مِّ فلم  ت هي  ة، مسعت وأطاعم صَّ ت هلا 
م  هُ دومم قُ   -المعليه السِّ -  ق سليمانقَّ ا ُتم مِّ ، ولم عةً ري إليه يف جنودها خاضِ سِ ت تم لم وأقب م   ،وقومها
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على قدرة هللا   ن آايت هللا، ليكون ذلك أدلِّ مِ   ها آيةً يم رِ ، وأراد أن يُ د هللام ومحمِ   ،ح بذلكِر إليه فم 
ن  ب مِ لم ناء، فطم مم ايء أُ  أقوِ ت به رجااًل لم ها الذي وكَّ شم رْ ر عم ضِ ه على سليمان، فأراد أن حيُ مِ عم ونِ 
 يم.ظِ ب العم ها قبل وصول هذا املوكِ شِ رْ عم ه أن أيتوه بِ ئِ لم مم 

أقرب وقت قَّ وقد ُتم  أراد سليمان يف  ف م أوكان معجزة، و   ،ق ما  به سليمان     بعضم ريَّ غم مر 
مم رب تم خْ يم لِ   ؛فاتهصِ  وم تم ف م عرِ   رُ ها  عند  الت م تِ ؤيم ثباهتا  وإن  دلياًل بم ه،  األمر كان  عليها  قصور س  على   
 .نااًل منه وأبعد مم  قِّ أدم  ها يف أمورٍ رِ ظم نم 

 ن زجاج قصر عظيم مِ  -12 ◆

املاء،  ه  وا ُتتم رم ن زجاج وأجْ ا مِ ا عظيمً فبنوا هلا قصرً   ن اإلنس والنِّ ائني مِ وأمر سليمان البنِّ 
د  جاج حيول بني املاشي وبني املاء، وكان املؤكَّ الزِّ   ه ماء، ولكنِّ ب أنِّ ه حيسِ ف أمرم فالذي ال يعرِ 

داعها  ها واخنِ رِ ظم نم   صورم ك قُ رِ دْ أ وتُ طم  اخلم نيِّ بم ها، وهناك تت م يْ ف عن ساق م شِ كْ فتم   ه ماءً ومهِّ تم امللكة ت م   أنِّ 
ن ور واحلياة، اليت هي مِ للنِّ   رٍ ألهنا أكرب مظهم   ؛مسابملظاهر، وكانت هي وقومها يسجدون للشِّ 

جاج لة الزِّ عامم أت يف مُ ا كما أخطم ف أهنِّ رِ عْ طاء عن عينها فت م ف الغِ صفات هللا؟ وهنالك ينكشِ 
فم لم عامم مُ  املاء  ساق م فم شم كم ة  عن  أخطم   ،هايْ ت  مُ أم كذلك  يف  الشَّ عامم ت  مُ لة  اخلالِ لم عامم مس  ق ة 

 .ليلٍ دم  فِ لْ وأم  ةٍ ة خطبم ئم ن مِ وكان ذلك أبلغ مِ هتا، دْ بم دت هلا وعم جم فسم 

 العاملني ت مع سليمان لله رّب مَ وأسلَ   -13 ◆

تورَّ  فقد  دم وهكذا كان،  رغم  وذم هائِ طت  وتومهَّ ها  الفاحش،  اخلطأ  هذا  يف  ت كائها 
 ه.ت عن ساقيها، وأرادت أن ختوضم فم يل وميوج، فكشم سِ ا يم راقً قْ رم  جاجة ماءً الزِّ 

ف شم ير، وانكم وارِ ن قم مِ   د  رَّ مم  ح مُ رْ ه صم سليمان على خطئها، قال: إنِّ   هللاِ   نيبِّ ها  هم هنالك نب َّ 
جود  مس والسِّ وعبادة الشِّ   ،اهرها يف قياس املظهر على الظِّ لم هْ ت جم فم رم ها، وعم يْ طاء عن عين م الغِ 

 العاملني.  ربِِّ  مع سليمان هللِ  تُ مْ لم ي وأسْ سِ فْ ت ن م مْ لم إين ظم  ت تقول: ربِّ رم دم هلا وابتم 
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 القرآن يحيك قصة سليمان -14 ◆

 :يف ذلك يقول هللا تعاىلحيث عة يف القرآن، ائقة املمتِ ة الشِّ واقرؤوا هذه القصَّ 
دَ ﴿  رْيَ  َوَتَفقَّ َرى  ََل  ِلَ  َما  َفَقاَل  الطَّ

َ
مْ  الُْهْدُهدَ  أ

َ
َبنَّهُ  *  الَْغائِبنِيَ  ِمنَ  ََكنَ  أ َعذِّ

ُ
  َشِديًدا َعَذابًا   َِل

وْ 
َ
ْذَِبَنَّهُ   أ

َ
وْ   َِل

َ
تَِيّنِّ   أ

ْ
َحْطُت   َفَقاَل   بَِعيدٍ   َغرْيَ   * َفَمَكَث   ُمبنِيٍ   بُِسْلَطانٍ   َْلَأ

َ
  وَِجْئُتَك   بِهِ   ُُتِْط   لَمْ   بَِما   أ

إِّنِّ   يَِقنيٍ   بَِنَبإٍ   َسَبإٍ   ِمنْ  ًة   وََجْدُت   * 
َ
وتَِيْت   َتْملُِكُهمْ   اْمَرأ

ُ
ءٍ   ُُكِّ   ِمنْ   َوأ   *   َعِظيمٌ   َعْرٌش   َولََها   ََشْ

ْمِس   يَْسُجُدونَ   َوَقْوَمَها   وََجْدُتَها  ِ   ُدونِ   ِمنْ   لِلشَّ ْيَطانُ   لَُهمُ   َوَزيَّنَ   اَّللَّ ْعَمالَُهمْ   الشَّ
َ
ُهمْ   أ   َعنِ   َفَصدَّ

بِيلِ  َلَّ   *  َيْهَتُدونَ  ََل  َفُهمْ   السَّ
َ
ِ  يَْسُجُدوا   أ ِي   َّلِلَّ َْبءَ   َُيِْرجُ   اَّلَّ َماوَاتِ   ِف  اخلْ ْرِض  السَّ

َ
ِْل   َما   مُ َويَْعَل   وَا

ُ   *   ُتْعلُِنونَ   َوَما   َُتُْفونَ  َصَدْقَت   َسَنْنُظرُ   * َقاَل   اْلَعِظيمِ   الَْعْرِش   َربُّ   ُهوَ   إَِلَّ   إََِلَ   ََل   اَّللَّ
َ
مْ   أ

َ
  ُكْنَت   أ

ْلِقهْ   َهَذا  بِِكَتاِب   اْذَهْب   *   اْلََكِذبنِيَ   ِمنَ 
َ
يَا    َقالَْت   *   يَرِْجُعونَ   َماَذا  َفاْنُظرْ   َعْنُهمْ   تََولَّ   ُثمَّ   إَِْلِْهمْ   َفأ

يَُّها 
َ
  أ

ُ
لِْقَ  إِّنِّ  الَْمََل

ُ
ِ  ِمْسِب   َوإِنَّهُ  ُسَلْيَمانَ  ِمنْ  إِنَّهُ  *   َكِريمٌ   كَِتاٌب   إَِلَّ  أ َلَّ  *  الرَِّحيمِ  الرَّْْحَنِ  اَّللَّ

َ
  َتْعلُوا  أ

 َّ تُوِن   ََعَ
ْ
يَُّها   * َقالَْت   ُمْسلِِمنيَ   َوأ

َ
   يَا أ

ُ
ْفُتوِن   الَْمََل

َ
ْمرِي   ِف   أ

َ
ْمرًا   َقاِطَعةً   ُكْنُت   َما   أ

َ
تَْشَهُدوِن    َحتَّ   أ

ولُو   ََنْنُ   َقالُوا   * 
ُ
ةٍ   أ ولُو   قُوَّ

ُ
ٍس   َوأ

ْ
ْمرُ   َشِديدٍ   بَأ

َ
ِْل ُمِرينَ   َماَذا  َفاْنُظرِي   إَِْلِْك   وَا

ْ
  الُْملُوكَ   إِنَّ   َقالَْت   *   تَأ

ْفَسُدوَها  َقْرَيةً  َدَخلُوا  إَِذا
َ
ةَ  وََجَعلُوا  أ ِعزَّ

َ
ْهلَِها  أ

َ
ِذلَّةً   أ

َ
  بَِهِديَّةٍ  إَِْلِْهمْ  ُمْرِسلَةٌ   َوإِّنِّ  *  َيْفَعلُونَ  َوَكَذلَِك  أ

ا   الُْمْرَسلُونَ   يَرِْجعُ   بِمَ   َفَناِظَرةٌ  َفلَمَّ ونَنِ   َقاَل   ُسلَْيَمانَ   َجاءَ   *  تُِمدُّ
َ
ُ   آتَاِّنَ   َفَما   بَِمالٍ   أ ا   َخرْيٌ   اَّللَّ   ِممَّ

ْنُتمْ   بَْل   آتَاُكمْ 
َ
تِيَنَُّهمْ   إَِْلِْهمْ   ارِْجعْ   *   َتْفرَُحونَ   بَِهِديَّتُِكمْ   أ

ْ
  بَِها   لَُهمْ   قَِبَل   ََل   ِِبُُنودٍ   َفَلَنأ

ِذلَّةً   ِمْنَها   َونَلُْخرَِجنَُّهمْ 
َ
يَُّها   * َقاَل   َصاِغُرونَ   َوُهمْ   أ

َ
   يَا أ

ُ
يُُّكمْ   الَْمََل

َ
تِيِّن   أ

ْ
نْ   َقْبَل   بَِعْرِشَها   يَأ

َ
تُوِن   أ

ْ
  يَأ

َقاَل   ْسلِِمنيَ مُ  ِنِّ   ِمنَ   ِعْفِريٌت   ، 
ْ

نَا   اْل
َ
نْ   َقْبَل   بِهِ   آتِيَك   أ

َ
  َلَقوِيٌّ   َعَلْيهِ   َوإِّنِّ   َمَقاِمَك   ِمنْ   َتُقومَ   أ

ِمنيٌ 
َ
َقاَل   أ ِي   *  نَا   الِْكَتاِب   ِمنَ   ِعلْمٌ   ِعْنَدُه   اَّلَّ

َ
نْ   َقْبَل   بِهِ   آتِيَك   أ

َ
ا   َطْرُفَك   إَِْلَْك   يَْرتَدَّ   أ   َرآهُ   َفلَمَّ

ْشُكرُ   ِْلَْبلَُوِن   َرّبِّ   َفْضلِ   ِمنْ   َهَذا  َقاَل   ِعْنَدُه   ُمْسَتِقراا 
َ
أ
َ
مْ   أ

َ
ْكُفرُ   أ

َ
  نِلَْفِسهِ   يَْشُكرُ   َفإِنََّما   َشَكرَ   َوَمنْ   أ

ُروا   * َقاَل   َكِريمٌ   َغِّنٌّ   َرّبِّ   َفإِنَّ   َكَفرَ   َوَمنْ  َتْهَتِدي   َنْنُظرْ   َعْرَشَها   لََها   نَكِّ
َ
مْ   أ

َ
ِينَ   ِمنَ   تَُكونُ   أ   اَّلَّ

ا   *   َيْهَتُدونَ   ََل  َهَكَذا  قِيَل   َجاَءْت   َفلَمَّ
َ
نَّهُ   َقالَْت   َعْرُشِك   أ

َ
وتِيَنا   ُهوَ   َكأ

ُ
  َوُكنَّا   َقْبلَِها   ِمنْ   اْلِعلْمَ   َوأ

َها   ُمْسلِِمنيَ  ِ   ُدونِ   ِمنْ   َتْعُبدُ   ََكنَْت   َما   * َوَصدَّ   اْدُخِل   لََها   * قِيَل   ََكفِِرينَ   َقْومٍ   ِمنْ   ََكنَْت   إِنََّها   اَّللَّ
حَ  ْ ا   الُصَّ تْهُ   َفلَمَّ

َ
حٌ   إِنَّهُ   َقاَل   َساَقْيَها   َعنْ   َوَكَشَفْت   ُْلَّةً   َحِسبَْتهُ   َرأ ِريرَ   ِمنْ   ُمَمرَّدٌ   َِصْ   َربِّ   َقالَْت   َقوَا

ْسلَْمُت   َنْفِس   َظَلْمُت   إِّنِّ 
َ
ِ   ُسلَْيَمانَ   َمعَ   َوأ  ﴾ اْلَعالَِمنيَ   َربِّ   َّلِلَّ
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ه هم قْ ه وفِ تم كمم وحيد، وحِ عوة إىل هللا وإىل التَّ ه يف الدَّ فم واقِ سليمان وقد رأيتم مم   هللاِ   وهذا نيبِّ 
 .، وهكذا فليمُكن املؤِمنتهيدم قِ ه وعم ينِ ه على دِ ريتم وغِ 

 ياطني كفرواالشَّ  ر سليمان ولكنّ فَ وما كَ  -15 ◆

م   ح رم د شم حِِّ وم ن مُ ما ال يليق مبؤمِ وا إىل سليمان  نسبإنِّ اليهود قوم  هُبْت، وِمن هبتاهنم أهنِّ
فضاًل رم دْ صم   هللاُ  لإلميان،  نيبٍِّ ه  عن  آاته هللاُ سِ رْ مُ     وأكرم احلكمم   ل  ابلنَّ مم ة،  وشم بوِّ ه  ابخلِ رَّ ة،  الفة،  فه 
أه وحيد بسبب أزواجه، فربَّ راب يف أمر التَّ طِ رك واالضْ حر والكفر واملداهنة للشِّ بوا إليه السِِّ سم فنم 

 ذلك فقال: ن كلِّ مِ  هللاُ 

َياِطنيَ  َولَِكنَّ  ُسلَْيَمانُ  َكَفرَ  َوَما﴿ ْحرَ  انلَّاَس  ُيَعلُِّمونَ  َكَفُروا  الشَّ  .﴾السِّ

اُودَ  َوَوَهْبَنا﴿وقال: ٌب  إِنَّهُ  الَْعْبدُ  نِْعمَ  ُسلَْيَمانَ  دِلَ وَّا
َ
 . ﴾أ

 . ﴾َمآٍب  وَُحْسنَ  لَُزلَْف  ِعْنَدنَا ََلُ  َوإِنَّ ﴿وقال:
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 الم ما الّسعليِه يونسوة أيوب قصَّ 

 

 صصن القَ ر مِ ط آخَ قصة أيوب نمَ  -1 ◆

ّنم وقصِّ  القرآن  أيوب يف  القم ر مِ ط آخم ة  مِ ر آخم هم ظْ صص، ومم ن  مم ر  نِ ن  م هللا على عم ظاهر 
والصِّ عِ  املؤمنني  والشِّ باده  واألنبياء  ابرين  مِ اكرين  له  فقد كان  الدِّ احملبوبني،  واألن  نعام واب 

ه دِ سم ي يف جم لِ تُ ره، مث اب ْ ب عن آخِ هم ه وذم ي يف ذلك كلِّ لِ تُ ة، فاب ْ يِّ ضِ رْ وأوالد مم   ،كثري    ث شيء  رْ واحلم 
منه   يبق  سِ عضو   فلم  هللام سليم  هبما  يذكر  ولسانه،  قلبه  وأُ وجلِّ   عزَّ   وى  انحيةٍ رِ فْ ،  يف  ن مِ   د 

أحد  لم الب م  يبق  النِّ مِ   د، ومل  تقوم أبمرِ تِ وى زوجم و عليه، سِ اس حينُ ن   هي  ت احتاجم مثِّ  ه،  ه كانت 
 . هن أجلِ مِ  اسم ت ختدم النِّ ا فصارم أيضً 

 صَب أيوب  -2 ◆

وكان رمغم كلِّ ذلك صابرًا شاكرًا ي مْلهمج ِلسانُه ابلذِِّْكر والش كر، وال يمْشكو وال ي مت معمتَّب،  
 سنني طوااًل.وال يتمذممَّر، وال يْغضمب، ودام على ذلك 

 حةنْ نة ومِ حْ مِ  -3 ◆

أرادم   ا َتِّ مِّ ولم  ابتِ مِ   له  ه هللاُ ما  أراد به مِ ن  جات،  رم دَّ للع  فْ ، ورم وُتحيصٍ   يلكمِ ن تم الء، وما 
أ جم لْ ؤسه، وأن ال مم زه وبُ جْ ى فيه عم جاب الذي جتلَّ املستم   عاءم ه الدِّ مم ، أهْلم والقمدمر  ضاء ضا ابلقم والرِّ 

ه، وابرك عليه مالم   ه وأهله، وردَّ نِ دم ء، وعافاه هللا يف بم شيِّ   القادر على كلِّ ه   إليه، وأنِّ ن هللا إالِّ مِ 
مُ ذلك، فكان أضعافً   له يف كلِّ  تبارك وتعاىل:ةً فم ضاعم ا  يقول هللا  يُّوَب ﴿، 

َ
ّنِّ   َربَّهُ   نَاَدى   إِذْ   َوأ

َ
  أ

ِّنَ  ُّ   َمسَّ نَْت   الُضُّ
َ
رَْحمُ   وَأ

َ
ْهلَهُ   َوآتَيَْناهُ   َُضي   ِمنْ   بِهِ   َما  َفَكَشْفَنا  ََلُ   َفاْسَتَجْبَنا  *  الرَّاِْحِنيَ   أ

َ
 أ

 . ﴾لِلَْعابِِدينَ  َوِذْكَرى  ِعْنِدنَا ِمنْ  رَْْحَةً   َمَعُهمْ  َوِمْثلَُهمْ 
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 قّصة يونس وحكمتها -4 ◆

إثبات قدرة هللا تعاىل وُلْطِفه   بعباده  وأتيت قصِّة يونس مقرونة بقصِّة أيوب ُمؤيِّدة هلا يف 
وإغاثته هلم حني ينقمِطع الرِّجاء ويغشى اليأس القاِتل والظِّالم احلاِلك، وت مْنسمدِّ مجيع املناِفذ، فال  

 نورم وال همواء، وال أملم وال رمجاء، يدور رمحى املوت قويًة سريعًة تمْطحمن حبَّة احلياةم انِعمًة دقيقًة. 

الرِّ   تظهرهنالك   القاهرة،  القويِّة  اإلهليِّة  اإلنسانم القدرة  هذا  فُتخرِج  احلكيمة،  حيمة 
الضَّعيفم ِمن أْشداق األمسمد الضِّاري واملوت الفاِتك، فيخرج سليًما غري خمدوٍش، كاماًل غري  

ا كان على فراِشه يف بيته، حمفوظًا بني أهِله.   منقوٍص، كأّنِّ

ا العناية اإلهليَّة !   هللا أكرب، إهنِّ

 يونس بني قومه -5 ◆

 وهذه قصِّة يونس: 

فأب مْوا عليه، وُتادوا يف ُكفرهم،  ب تعاىل،  نموا " فدمعاهم إىل هللا  ن مي ْ  " قرية  إىل أهل  عثمه هللاُ 
ذلك،   منه  ُتقَّقوا  فلمِّا  ثالٍث،  بعد  ابلعمذاب  ُهم  وومعمدم هلم،  ُمغاِضًبا  أظهرهم  بني  ِمن  فخرج 

وأنعاِمهم   أبطفاهِلم  الصِّحراء  إىل  خمرمجوا  يمكِذب  ال  النِّيبِّ  أنِّ  بني وعمِلموا  وفرِّقوا  وممواِشيهم، 
األمِّهات وأوالدها، مث تضرِّعوا إىل هللا عزِّ وجلِّ، وجأروا إليه، ورمغمت اإلبل وُفْصالهنا، وخارمت 

تعاىل: هللا  قال  عنهم،  هللاُ  فرفمع  وِسخاهلا؛  الغنمم  وث مغمت  وأوالدها،   َقْريَةٌ   ََكنَْت   َفلَْوَل﴿ البقر 
ا   يُونَُس   ْومَ قَ   إَِل   إِيَماُنَها   َفَنَفَعَها   آَمَنْت  ِْزيِ   َعَذاَب   َعْنُهمْ   َكَشْفَنا  آَمُنوا   لَمَّ

ْ
ََياةِ   ِف   اخل ْنَيا  اِلْ  ادلُّ

 . ﴾ِحنيٍ  إََِل  َوَمتَّْعَناُهمْ 

 يونس يف بطن الحوت -6 ◆

وأمِّا يونس عليه السِّالم فإنِّه ذهب فرِكب مع قوٍم يف سفينٍة، فجمنمحمت هبم، وخافوا أن 
عوا على   رجٍل يُ ْلقونمه ِمن بيِنهم ي متمخمفَّفون منه، فومق معمت الُقرعة على يونس، فأبموا يغرقوا، فاْقرتم

 أن يلقوه، مثِّ أعادوها، فومق معمت عليه أيًضا فأبموا، مثِّ أعادوها فومق معمت عليه أيًضا، قال هللا تعاىل: 
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يه السِّالم وألقى ، أي: فوق معمت عليه القرعة، فقام يونس عل﴾الُْمْدَحِضنيَ   ِمنَ   َفََكنَ   َفَساَهمَ ﴿
نفسمه يف البحر، وقد أرسل هللاُ سبحانه حواًت يُشقِّ الِبحار حىتِّ جاء فالت مقمم يونس حني ألقى  
 نفسمه ِمن السِّفينة، فأوحى هللاُ إىل ذلك احلوت أن ال أتُكل له حلًما، وال هتِشم له عظًما؛ فإنِّ 

ا رِْزقًا، لك ليس يونس  .ِسْجًنا يكون له بمْطُنكم  وإّنَّ

 واستجاب اللُه دعاءه -7 ◆

اللِّيل،  وظُْلممة  البحر،  وظُْلممة  احلوت،  بمْطن  ظُلممة  ثالث؛  ظلماٍت  يف  يونس  كان 
أن  ما شاء هللا  السِّالم ! وممكمث  أبعد  الظِّالم ! وما  أشدِّ  فما  بعُضها فوق بعض،  ظُلمات  

د الظ لمات وتمْكِشف الكُ  تُ بمدِِّ الكمِلمات اليت  الرَّمحات ِمن ميكث، مثِّ أهلمممه هللاُ  رابت وتمْست مْنزِل 
فوق سمْبع مساوات، وامسمع القرآنم حيكي هذه القصَّة الغريبة الفريدة اليت فيها سلوى لكل ابِئس  
ملهوف، وايئس مضطرب قد ضاقت عليه األرض مبا رحبت وضاقت عليه نفسه ورأى عيااًن  

 أن ال ملجأ من هللا إالِّ إليه.

نْ   َفَظنَّ   ُمَغاِضًبا   َذَهَب   إِذْ   انلُّونِ   َوَذا﴿
َ
لَُماتِ   ِف   َفَناَدى  َعلَْيهِ   َنْقِدرَ   لَنْ   أ نْ   الظُّ

َ
  إَِلَّ   إََِلَ   ََل   أ

نَْت 
َ
الِِمنيَ   ِمنَ   ُكْنُت   إِّنِّ   ُسْبَحانََك   أ  ُنْنِج   َوَكَذلَِك   الَْغمِّ   ِمنَ   َوََنَّْيَناهُ   ََلُ   َفاْسَتَجْبَنا  *   الظَّ

  .﴾الُْمْؤِمننِيَ 
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 زكريا عليه السالم قّصة 

 

 دعاء زكريا لولد صالح -1 ◆

لَّى يف   ولون  آخمر ِمن آالء هللا تعاىل على ِعباده وآايِت ُقدرمتِه اليت أحاطمت بكلِّ شيء جتم
، يمرِثه ويمِرث ِمن آل يعقوب، ويقوم ابلدَّعوة إىل هللا،  ، تمقيِّ ، ب مرٍِّ ُدعاِء زكراي ِلوملمٍد صاحٍل، رمِضيِّ

تقدَّمت به السِّنِّ، وومهمن منه العظم، وجلِّ به الشَّيب، وانقمطمع الرَّجاء ِمن أن تمِلد  وذلك حني  
ولًدا  فرمزمقه  القدمية،  التَّجاِرب  وأبطمل  النِّاس،  ظُنون  وكذَّب  دعاءمه  تعاىل  هللاُ  فأجابم  زمْوُجه، 

ر، وخصِّ ابحلنان والصِّالح راشًدا، بمكَّر به النِّبوغ واحِلْكممة، واحلِْلم والِعْلم، والكتاب يف الصِّغ
والتِّقوى والربِّ ابلوالدين، والرِِّقِّة وِلني الانب وخمْفض الناح، ورمبمط هللاُ على قلب زكراي، وأراه  
ْلِقه  آايٍت تدلِّ على قدرة هللا الواِسعة، وأنِّه يفعل ما يشاء، وخيلق ما يشاء، وأراه تمصمرِّفه يف خم

ويُ  يشاء،  ما  ِجْسِمه، حيرِّك  أعضاء  بيده، خيرج ويف  الكون كلِّه  أنِّ  له  يشاء، وُتقَّق  ما  عطِّل 
 احليِّ ِمن امليِّت، وخيرج امليِّت ِمن احليِّ، ويرزق ممن يشاء بغري حساب.

 نذر امرأة عمران  -2 ◆

وكانت امرأًة صاحلًة ُتبِّ   -عليه السَّالم    -زكراي    ت امرأة ِعْمران ِمن أسرة النَّيبِِّ وقد نمذمر 
ِدينمه   ِديِنه، وسألت هللام أن يتقبَّل هذا الوملمد   -هللام وُِتبِّ  ا إذا وملمدت ذكمرما هتممبه هلِل خِلْدممة  أهنِّ

 وي من ْفمع به دينمه وِعبادمه، وأن يكون داعًيا إىل هللِا تعاىل وإماًما ِمن أِئمَّة اهلدى والدِّين.

 قالت رّب إين َوَضْعتها أنثى -3 ◆

أمرًا، وهللاُ أعلم مبصلحة عباِده، فإذا هي تمِلد أنثى، وأرادت املرأُة الصاحلمة أمرًا وأراد هللاُ  
على  أقوى  بل كانت  أنثى؛  تكن ككلِّ  مل  الوليدة  ولكنِّ  الكآبة،  وت مْغشاها  لذلك  فتمْحزمن 

حلكمة يعلمها    -العبادة، وأعلى مهَّة يف الطِّاعات واخلريات ِمن كثري ِمن الفتيان، وإذا قدَّر هللا  
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والن بوَّ   - أنثى،  تكون  لنميبِّ أن  أُمِّا  تكون  أن  قدَّر هللا  فقد  الرِِّجال،  إالِّ  أبعبائها  يضطلع  ة ال 
 صاحل يكون له شأن: 

ةُ   َقالَِت   إِذْ ﴿
َ
نَ   اْمرَأ رًا   َبْطِّن   ِف   َما   لََك   نََذْرُت   إِّنِّ   َربِّ   ِعْمرَا نَْت   إِنََّك   ِمّنِّ   َفَتَقبَّْل   َُمَرَّ

َ
  أ

ِميعُ  ا   ،  الَْعلِيمُ   السَّ نَْث   َوَضْعُتَها  إِّنِّ   َربِّ   َقالَْت   َوَضَعْتَها  َفلَمَّ
ُ
ُ   أ ْعلَمُ   وَاَّللَّ

َ
 َولَيَْس   َوَضَعْت   بَِما   أ

َكرُ  ْيُتَها َوإِّنِّ  ََكِلنَْث  اَّلَّ ِعيُذَها َوإِّنِّ  َمْريَمَ  َسمَّ
ُ
يََّتَها بَِك  أ ْيَطانِ  ِمنَ  َوُذرِّ  .﴾الرَِّجيمِ  الشَّ

 عناية الله بالفتاة الّصالحة -4 ◆

هللاِ   وكانت  نميبِّ  ُيكرُِمها   يف كفالة  هللا  فكان  تعاىل،  هللا  رعاية  ويف  منه،  ملكانمِتها  زكراي 
 ابألمثار والفواكه يف غري أواهنا ويف غري ممكاهنا، أتكل منها ما تشاء وهتب منها ما تشاء: 

نْبََتَها  َحَسٍن   بَِقُبولٍ   َربَُّها  َفَتَقبَّلََها﴿
َ
لَهَ   َحَسًنا  َنَباتًا  َوأ   َعلَْيَها  َدَخَل   َُكََّما   َزَكِريَّا  اَوَكفَّ

َب   َزَكِريَّا نَّ   يَا َمْريَمُ   َقاَل   رِْزقًا   ِعْنَدَها  وََجدَ   الِْمْحرَا
َ
ِ   ِعْندِ   ِمنْ   ُهوَ   َقالَْت   َهَذا  لَِك   أ َ   إِنَّ   اَّللَّ  اَّللَّ

 .﴾ ِحَساٍب  بَِغرْيِ  يََشاءُ  َمنْ  يَْرُزُق 

 إلهام ِمن الّرب الّرحيم  -5 ◆

زكراي، وهو نيبِّ ِمن األنبياء، وِمن العقالء األذكياء أنِّ ممن ي مْقِدر على أن ُيْكرِمم وأهلم هللا  
فتاًة صاحلًة بفواكه سابقة أو ُمتأخِّرة عن أواهنا ي مْقِدر أن ي مهمب شيًخا قد طمعمن يف السِّنِّ وعماله  

نِّ، وُعْقر الزَّْوج، وجمرمت العادة أن الشَّْيب وأثَّر فيه الومهمن ولًدا قد انْ قمطمع منه الرِّجاء؛ لُِعُلوِّ السِِّ 
 ال يُولمد لرُجٍل يف هذه احلال.

، فمفاض ِلسانُه بدعاء  فجاشمت نفُسه، وعملمت مهَُّته، وانت معمش األممل، وقِويمت الثِّقة ابلرَّبِّ
ن العزيز  أمَّنمت عليه املالئكة وُتركمت به رمحة هللا، وكان كلِّه إهلاًما ِمن الرَّب الرَّحيم، وتقديرًا مِ 

 العليم:

نَْك  ِمنْ  ِل  َهْب  َربِّ  َقاَل   َربَّهُ  َزَكِريَّا َدََع  ُهَنالَِك ﴿ يَّةً  دَلُ ََعءِ  َسِميعُ  إِنََّك  َطيَِّبةً  ُذرِّ  . ﴾ادلُّ
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 بِشاَرة الولد  -6 ◆

 وأجابم هللاُ تعاىل دعاءمه، وتومجَّهمت إليه الِبشارمة بولٍد صاحٍل ق مُربم زممان ِوالدمتِه.

اإلنساُن ِمن عمجمل، فطملب أمارًة على إمكان هذا احلمدمث الكبري وقُ ْرب ظهوره، وُخِلق  
َل  آَيُتَك   َقاَل   آيَةً   ِل   اْجَعْل   َربِّ   َقاَل ﴿فقال:

َ
يَّامٍ   ثاَلثَةَ   انلَّاَس   تَُكلِّمَ   أ

َ
ْذُكرْ   َرْمزًا   إَِل  أ   َربََّك   وَا

 . ﴾وَاإلبَْكارِ  بِالَْعِشِّ  وََسبِّحْ  َكثرِيًا 

 له وقدرته آيات ال -7 ◆

عينه،  به  فقمرَّت  ومُوِلد حيىي،  وأسرته،  بيته  مثِّ يف  وُقدرمته يف جسِمه،  هللِا  آايُت  وظهمرت 
 واشتدِّ به أْزرُه، وعاشمت به دعومته.

  إِذْ   َوَزَكِريَّا﴿  وامسمعوا القرآنم حيِكي هذه القصَّة اترًة يف إجياٍز، وطورًا يف تفصيٍل، فيقول: 
نَْت   َفْرًدا  تََذْرِن   ََل   َربِّ   َربَّهُ   نَاَدى

َ
رِثنَِي،  َخرْيُ   َوأ ْصلَْحَنا  ََيََْي   ََلُ   َوَوَهْبَنا   ََلُ   َفاْسَتَجْبَنا  الْوَا

َ
  ََلُ   َوأ

َرْيَاتِ  ِف  يَُسارُِعونَ  ََكنُوا  إِنَُّهمْ  َزوَْجهُ   . ﴾َخاِشِعنيَ  نَلَا َوََكنُوا  َوَرَهًبا رََغًبا َويَْدُعوَنَنا اخلْ

عوة يحيى  -8 ◆  يْضَطِلع بأْعباء الدَّ

ويُولمد حيىي فيكون قرِّة عني ألبويه، ويمْضطمِلع أبعباء الدَّعوة إىل هللا تعاىل والدِّين اخلاِلص، 
والتَّقوى   ابلصَّالح  ويتمحلَّى  بشمغمٍف،  الِعْلم  على  فُيقِبل  الصِّغر،  منذ  النِّجابمة  آاثر  فيه  وتمْظهمر 

أقرانه يف احلبِّ  ، وميتاز عن  إليه ابلبمنان، يقول هللا   وهو شابِّ يه ُيشار  ِبرِِّه بوالدم واحلنان، ويف 
له: خُماِطًبا  ََيََْي ﴿تعاىل  ةٍ   الِْكَتاَب   ُخذِ   يَا  ُْكمَ   َوآتَيَْناهُ   بُِقوَّ نَّا   ِمنْ   وََحَنانًا  َصبِياا،  اِلْ   َوَزََكةً   دَلُ

يْهِ   َوَبراا   تَِقياا،  َوََكنَ  دِلَ  َويَْومَ   َيُموُت   َويَْومَ   ُودِلَ   يَْومَ   َعلَْيهِ   وََساَلمٌ   ياا،َعِص   َجبَّارًا   يَُكنْ   َولَمْ   بِوَا
 . ﴾َحياا ُيْبَعُث 
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 قّصة النَّبيِّ عيسى عليه الّصالة والّسالم 

 

 قّصة خارقة للعادة  -1 ◆

دمْور نبيِّنا حممَّد رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم،   وجِييء  قبل  الر سل  آِخر  عيسى، وهو 
وهي قصِّة جتلَّت فيها إرادة هللا القاِهرة، وقدرته املطلقة، وحكمة هللا الدِّقيقة، فأمره كلِّه خارق  

إلميان للعادة، بدًءا بوالدته؛ حيث كانت خارقًة للعادمة، وُنِسخمت فيها قموانني الطِّبيعة، وشِّقِّ ا
ابلتَّجربة  وآممن  حيوُل،  وال  يزوُل  ال  الطِّبيعيَّة كإلٍه  ابلقمواِنني  آممن  ممن  على  هلا  والتِّصديق  هبا 
واملشاهدمة وأِبحكام الطِّبِّ والطَِّبيعة كمناموٍس ال يتمغريَّ وال ي مت مبمدَّل، وجمِهل قدرمةم هللِا تعاىل اليت 

ْمرُهُ   إِنََّما﴿رادته اليت ال حيول دوهنا شيء:أحاطمت بكلِّ شيٍء، وغملمبمت على كلِّ أمٍر، وإ
َ
  إَِذا  أ

دَ  رَا
َ
نْ  َشيًْئا أ

َ
 . ﴾َفَيُكونُ  ُكنْ  ََلُ  َيُقوَل  أ

ُ   ُهوَ ﴿ وهان اإلمياُن على ممن آممن ابهلل كإله قادٍر ُمريد، خالٍق صانٍع جميد،   َالُِق   اَّللَّ
ْ

  اخل
رُ   اْْلَارِئُ  ْسَماءُ   ََلُ   الُْمَصوِّ

َ
ُْسَن   اِْل َماوَاتِ   ِف   َما  ََلُ   يَُسبِّحُ   اِلْ ْرِض   السَّ

َ
ِْل   الَْعِزيزُ   َوُهوَ   وَا

َِكيمُ   . ﴾اِلْ

أهون  أٍب  غري  ِمن  أمِّ  ِمن  وِوالدة   وأٍب،  أمِّ  غري  وِمن  ماء وطني،  ِمن  آدم  خبلق  وآممن 
؛ لذلك يقول هللا تعاىل:  للتِّصديق ِمن غري أم وأبِّ ِ   ِعْندَ   ِعيََس   َمَثَل   إِنَّ ﴿وأيسر   َكَمَثلِ   اَّللَّ

ٍب   ِمنْ  َخلََقهُ  آَدمَ   . ﴾َفَيُكونُ  ُكنْ  ََلُ  َقاَل  ُثمَّ  تُرَا

 أمر كّله َعَجب -2 ◆

عيسى كلِّه عمجمب، وقد كانت ِوالدمته يف عصر بلمغمت فيه " يوانن " أوجِّها يف    وأمر النَّيبِِّ 
 العلوم العقليِّة والرِّايضيِّة، وكانت للطِّبِّ دولة  وصمولمة . 

 وع اليهود لألسباب الّظاهرةخض  – 3 ◆
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للعلوم السِّائدة يف عصرهم، واشتمهر فيهم   -وهم أُمَّة كثر فيها األنبياء    -وخمضمع اليهود  
، فال ُوجود ِلشيٍء  إنكار الرِّوح وما يتِّصل هبا، واعتادوا أن يُفسِّروا كلِّ ما يرونه تفسريًا مادايًّ

والِعلَّ  ابلسَّبب  إالِّ  حلاِدٍث  إمكان  وال  هباعندهم  هللا  أكرم  اليت  املعجزات  فكانت  عيسى   ة، 
 عالًجا للعقل املادِّيِّ الضِّيِّق، وحاجمة العصر، ونداء الزِّمان.

والتِّشبِّث  اللِّباب،  دون  ابلُقشور  والتَّمس ك  الظِّاهر  عند  الُوقوف  يف  اليهود  وأْمعمن 
ال واملادِّة، واهنممكوا يف ابملظاهر دون احلقيقة، وغلوا يف ت مْقِديس الُعْنُصر، والدَّم، ويف ُحبِّ امل

الدَّم  ُعروقه  ممن ال جيرِي يف  وعامملوا  طمبائِعهم،  وجمفمت  قلوهبم،  وقمسمت  زائًدا،  اهِنماًكا  احلياة 
وخضعوا  فيها،  روح  ال  اليت  المادات  أو  هلا،  قيمة  ال  اليت  احليواانت  ُمعامملة  اإلسرائيليِّ 

ال الض عفاء  على  وا  وجتممربَّ األغنياء،  قد  لألقوايء  العمْجز،  عند  والنوا  الُقدرمة،  عند  وقمسموا  فقراء، 
يف  طويلة  مدِّة  دام  الذي  الرِّوماينِّ  احلكم  يف  عاشوها  اليت  والُعبوديِّة  الذ لِّ  حياُة  فيهم  ولَّدت 

 سوراي وفلسطني: النِّفاق واخلنوع، والتَّحي ل والدَّهاء، واللِّجوء إىل املؤامرة والسِّرِِّيَّة.

 استخفاف اليهود -4 ◆

والتِّعامُل ابلرِّاب،   -حىتَّ ابلقتل    -ما ولَّدم فيِهم االسِتخفاُف ابألنبياء واالجرتاُء عليهم  ك
، وجترَّدمت قلوُب كثرٍي منهم ِمن ُحبِّ هللا اخلالص،  والعمبمُث ابلتَّعاليم الدِّينيِّة: الِغْلظمةم والمفافم

عاين املؤاساة واملساواة والربِّ وكادوا ينسون مم   -مهما كان أصله وفصله    -والرِّمحة على اإلنسان  
 والكرم. 

والرِِّساالت   ابلن بوءات  يؤمنون  وُزخرِفمت    -ومع كوهنم كانوا  األنبياء،  فيهم  وقد كمثُرت 
أبخبارِهم   همواُهم،    -ُصحُفُهم  وافمق  مبا  إالِّ  يؤمنون  ال  األخري  الزِّمن  يف  أصبمحوا  قد  م  أهنِّ إالِّ 

أمِّا مم  الصِّحيح واحلمقِّ وأيَّدُهم يف سريهتم وأخالِقهم،  الدِّين  ُهم وحاسمبمهم ودمعاُهم إىل  انتمقدم ن 
 الصِّريح؛ عادوه وحارمبوه. 

وكانت عندهم جمراءمة على البُ ْهت واالفرتاء، وِكْتمان احلقِّ، وشهادمة الزِّور، فجممعوا عند 
 ذلك كلِّ أنواع الشِّرور وصنوف الهل والُغرور.
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 نعمة الله عىل بني إسرائيل -5 ◆

وكانوا أمَّة ُتتاز عن األُممم املعاِصرة هلم بعقيدة التَّوحيد، وذلك ِسرِّ ت مْفِضليهم على غريهم 
تعاىل:  هللا  قال  وقد  ئِيَل   بَِّن   يَا﴿حينمئٍذ،  ْنَعْمُت   الَِّت   نِْعَمِتَ   اْذُكُروا   إِِْسَا

َ
ّنِّ   َعلَْيُكمْ   أ

َ
 َوأ

ْلُتُكمْ   .﴾الَْعالَِمنيَ  لََعَ  َفضَّ

 يلُنْكران الجم  -6 ◆

العمْهد  وِبطول  الوثِنيَّة،  املشركة  الش عوب  وجُماومرمة  االخِتالط  حُبكم  إليهم  تمسرَّبت  ولكن 
بِتمعاليم األنبياء عمقائد زائِفمة وعادات جاهليَّة، وقد عبدوا الِعْجل يف مصر، وابلغوا يف تقديس  

قاحمة إىل أن نمسمبوا بعض أعمال ُعزمْير وتمعِظيمه، حىتَّ ختمطِّوا به حدود البشريَّة، وب ملمغمت هبم الوم 
هللام  يتَّقوا  ومل  األنبياء،  بعض  إىل  الشَّنيعة  واألفعال  والكفر  السِّحر  وأعمال  والوثنيَّة،  الشِّرك 

 فيهم.

 َزْهو وإْدالل  -7 ◆

وكانوا رغم كلِّ ذلك شمِديِديِّ اإلْدالل ابلنَّسب، كمِثرييِّ االعِتماد على األماينِّ واألحالم 
ْبَناءُ  ََنْنُ ﴿يقولون:

َ
ِ  أ ِحبَّاُؤهُ  اَّللَّ

َ
َنا انلَّاُر  لَنْ ﴿:، ويقولون﴾َوأ يَّاًما إَِلَّ َتَمسَّ

َ
 . ﴾َمْعُدوَدةً  أ

 والدة املسيح تَتحّدى املحسوس املعروف -8 ◆

للممحسوس   ُتدايًّ  ذلك،  لكلِّ  اًي  ُتمدِِّ وممِعيشمُته  ودعوتُه  وحياتُه  املِسيح  ِوالدة  وكانت 
ولألْعراف   هبا املقدَّر،  يُؤِمن  اليت  الُعليا  واملُثل  املرسومة،  والقموانني  املت َّبمعة،  والعادات  الشِّائعة، 

وكلَّم  ممألوفٍة،  غري  طريقة  ِمن  ف مُوِلد  عليها،  ويتقاتلون  فيها،  ي متمنافسون  اليت  والغاايت  اليهود، 
 ابلطَّْعن والقمْدح، بمِعيٍد  النِّاس يف املهد، ونمشأ يف أحضان أمِّ فقرية ُمت مب متِّلٍة، وعاش يف جموٍِّ ممِليءٍ 

بني  يُفرِِّق  وال  ويُواِسيهم،  عليهم  وحينو  ويُؤاِكُلهم،  الفقراء  والِغىن، جياِلس  العمظمممة  ممظاهر  عن 
 فقرٍي وغينِّ، وحاِكٍم وحمكوٍم، وشريٍف وومِضيٍع.
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 ُمعجزات املسيح -9 ◆

اإلجنيل وآاته  والوحي،  ابلنِّبوَّة  السِّالم  عليه  عيسى  هللاُ  الُقدس، أكرممه  بروح  وأيَّده   ،
األْكممه  ويرُْبِئ  األطِّباء،  مداواهتم  عن  عمجمز  الذين  املرضى  به  فيمْشِفي هللاُ  الباهرة؛  واملعجزات 
ئمة الطَّري، فينفخ فيه فيكون طريًا  ي ْ واألمبْ رمص، وحييي املوتى إبذن هللا، وخيُلق للنِّاس ِمن الطِّني كهم

 اُس ويدَِّخرونه يف بيوهتم. إبذن هللا، ويُ ن مبِّئ مبا أيكُله النِّ 

الُقدرمة  وأخبار  الر سل،  ُمْعِجزات  خمربم  ِمن  التِّوراة  يف  جاء  مبا  الثِّقمة  ذلك  بكلِّ  فُيِعيد 
د اإلميان هبا، وُيكمذِّب الِعبادمة للِحسِّ والتِّجربة، فقام الذين ينكرون ِسعمة القدرة  اإلهليِّة، وجيدِِّ

نيِّة وق م   رَّروا أن ال جمِديدم وأن ال ممزِيدم فيما عمِلُموه وشاهمدوه. اإلهليِّة وقوِّة اإلرادة الرَّابِّ

 دعوته إىل الّدين وتكذيبه اليهود -10 ◆

وكذَّبم اليهودم يف كثرٍي ِمِّا ختيَّلوه وغملمْوا فيه، حيث حرَّموا ما أحلِّ هللا، وأحلِّوا ما حرَّمه  
ين ولُبابِه، وأصِله وحمقيقمِته،  وهو الدِّعوة إىل التَّوحيد اخلالص،    هللا، فقام يدعوهم إىل روح الدِِّ

 ورمْفض كلِّ ما دمخمل على ِدين األنبياء ِمن عادات جاهليِّة وعمقائد ابطلة. 

 اليهود ينصبون له الحرب -11 ◆

، ورمممْوه عن قوٍس واِحدٍة، ورمشمقوه ابلت  همم  وشقِّ كلِّ ذلك على اليهود، ونصبوا له احلربم
ابلسَّبِّ القمِبيح والقول البمِذيء، وتناولوا أُمَّه ممرمي البمتول ابلقمذف والطَّْعن، والقمذاِئف، وتمناوملوه  

 وعاكسوه وطاردوه، وحرِّضوا عليه األوابش، وسدِّوا يف ومْجِهه الطِّرق.

 قّصة عيىس يف القرآن  -12 ◆

إليه   ورمف معمه  عليهم،  ُهم  وردَّ كمْيدم فحمماه هللاُ  منه،  والتَّخمُلص  قتلمه  أرادوا  واقرؤوا مث  وكرَّمه، 
 قصَّته يف القرآن:

َ   إِنَّ   يَا َمْريَمُ   الَْماَلئَِكةُ   َقالَِت   إِذْ ﴿ كِ   اَّللَّ ُ  اْبنُ   ِعيََس   الَْمِسيحُ   اْسُمهُ   ِمْنهُ   بَِكلَِمةٍ   يُبرَشِّ
ْنَيا  ِف   وَِجيًها  َمْريَمَ  ْْلِخَرةِ   ادلُّ بنِيَ   َوِمنَ   وَا َويَُكلِّمُ   الُْمَقرَّ  َوِمنَ   َوَكْهاًل   الَْمْهدِ   ِف   انلَّاَس   ، 
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اِِلنِيَ  نَّ   َربِّ   َقالَْت   *  الصَّ
َ
ُ   َكَذلِِك   َقاَل   برََشٌ   َيْمَسْسِّن   َولَمْ   َودَلٌ   ِل   يَُكونُ   أ  يََشاءُ   َما  ََيْلُُق   اَّللَّ

ْمرًا   َقَض   إَِذا
َ
ِْكَمةَ   الِْكَتاَب   * َويَُعلُِّمهُ   َفَيُكونُ   ُكنْ   ََلُ   َيُقولُ   َفإِنََّما  أ

ْ
ةَ وَا   وَاِل َْنِيَل   تلَّْورَا إْلِ  *   وَا

ئِيَل   بَِّن   إََِل   َوَرُسوًَل  ّنِّ   إِِْسَا
َ
ّنِّ   َربُِّكمْ   ِمنْ   بِآيَةٍ   ِجْئُتُكمْ   َقدْ   أ

َ
ْخلُُق   أ

َ
نيِ   ِمنَ   لَُكمْ   أ   َكَهْيَئةِ   الطِّ

رْيِ  ْنُفخُ   الطَّ
َ
ِ   بِإِْذنِ   َطرْيًا   َفَيُكونُ   فِيهِ   َفأ بْرِئُ   اَّللَّ

ُ
ْكَمهَ   َوأ

َ
بَْرَص   اِْل

َ
ِْل ْحِ   وَا

ُ
ِ   بِإِْذنِ   الَْمْوَت   َوأ  اَّللَّ

نَبُِّئُكمْ 
ُ
ُكلُونَ   بَِما  َوأ

ْ
ِخُرونَ   َوَما  تَأ *   ُمْؤِمننِيَ   ُكْنُتمْ   إِنْ   لَُكمْ   َْليَةً   َذلَِك   ِف   إِنَّ   ُبُيوتُِكمْ   ِف   تَدَّ

قًا ةِ   ِمنَ   يََديَّ   بنَْيَ   لَِما   َوُمَصدِّ ِحلَّ   اتلَّْورَا
ُ
ِي  َبْعَض   لَُكمْ   َوِِل  بِآيَةٍ   وَِجْئُتُكمْ   َعلَْيُكمْ   ُحرِّمَ   اَّلَّ

َ   َفاتَُّقوا   َربُِّكمْ   ِمنْ  ِطيُعوِن *  اَّللَّ
َ
َ   إِنَّ   َوأ ٌط   َهَذا  َفاْعُبُدوهُ   َوَربُُّكمْ   َرّبِّ   اَّللَّ ا   ِِصَا  ُمْسَتِقيٌم * َفلَمَّ

َحسَّ 
َ
نَْصارِي   َمنْ   َقاَل   الُْكْفرَ   ِمْنُهمُ   ِعيََس   أ

َ
ِ   إََِل   أ رِيُّونَ   َقالَ   اَّللَّ َوَا نَْصارُ   ََنْنُ   اِلْ

َ
ِ   أ   آَمنَّا  اَّللَّ

 ِ ْشَهدْ   بِاَّللَّ نَّا  وَا
َ
َربََّنا  بِأ  ، نَْزلَْت   بَِما  آَمنَّا  ُمْسلُِموَن 

َ
َبْعَنا  أ تَّ اِهِدينَ   َمعَ   َفاْكُتبَْنا  الرَُّسوَل   وَا  ،   الشَّ

ُ   َوَمَكرَ   َوَمَكُروا  ُ   اَّللَّ إِذْ   الَْماكِِرينَ   َخرْيُ   وَاَّللَّ ُ   َقالَ   ،  ِعيََس   اَّللَّ فُِعَك   ُمَتَوفِّيَك   إِّنِّ   يَا    إَِلَّ   َورَا
ُركَ  ِينَ   ِمنَ   َوُمَطهِّ ِينَ   وََجاِعُل   َكَفُروا   اَّلَّ ِينَ   َفْوَق   اتََّبُعوكَ   اَّلَّ  ُثمَّ   الِْقَياَمةِ   يَْومِ   إََِل   َكَفُروا   اَّلَّ

ْحُكمُ   َمرِْجُعُكمْ   إَِلَّ 
َ
ا  *  ََتَْتلُِفونَ   فِيهِ   ُكْنُتمْ   فِيَما  بَيَْنُكمْ   َفأ مَّ

َ
ِينَ   َفأ ُبُهمْ   َكَفُروا   اَّلَّ َعذِّ

ُ
  َفأ

ْنَيا  ِف   َشِديًدا  َعَذابًا ْْلِخَرةِ   ادلُّ ا  نَاِِصِينَ   ِمنْ   لَُهمْ   َوَما  وَا مَّ
َ
ِينَ   * َوأ اِِلَاِت   َوَعِملُوا   آَمُنوا   اَّلَّ  الصَّ

ُجوَرُهمْ   َفُيَوفِّيِهمْ 
ُ
ُ   أ الِِمنيَ   َُيِبُّ   ََل   وَاَّللَّ ْكرِ   اْْليَاتِ   ِمنَ   َعلَْيَك   َنْتلُوهُ   َذلَِك   *   الظَّ َّلِّ  َمَثَل   إِنَّ   وَا

ِ   ِعْندَ   ِعيََس  ٍب   ِمنْ   َخلََقهُ   آَدمَ   َكَمَثلِ   اَّللَّ َقُّ   *  َفَيُكونُ   ُكنْ   ََلُ   َقاَل   ُثمَّ   تُرَا   َفاَل   َربَِّك   ِمنْ   اِلْ
 .  ﴾الُْمْمََتِينَ  ِمنَ  تَُكنْ 

 سريته ودعوته يف القرآن -13 ◆

 : واقرؤوا ومْصفه تعاىل لِسريته ودعوته، يف قوله

ِ   َعْبدُ   إِّنِّ   َقاَل:﴿ ْينَ   ُمَباَرًَك   وََجَعلَِّن   ،  نَبِياا  وََجَعلَِّن   الِْكَتاَب   آتَاِّنَ   اَّللَّ
َ
ْوَصاِّن   ُكْنُت   َما  أ

َ
  َوأ

اَلةِ  ََكةِ   بِالصَّ لزَّ ِت   َوَبراا   ،  َحياا   ُدْمُت   َما   وَا دِلَ اَلمُ   َشِقياا ،  َجبَّارًا   ََيَْعْلِّن   َولَمْ   بِوَا لسَّ َّ   وَا ُت   يَْومَ   ََعَ   ُودِلْ
ُموُت  َويَْومَ 

َ
ْبَعُث  َويَْومَ  أ

ُ
 . ﴾َحياا أ
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 صراع قديم -14 ◆

لمه، فابْ ت معمد عنه الر ؤساء و   وومقمع لِنيبِّ هللا تعاىل الز عمماء، وهمجمرمه  عيسى ما ومقمع لألنبياء ق مب ْ
التَّناُزل عمِّا كانوا  األْغِنياء واألقوايء، ورأوا يف اإلميان به واتِّباعه غمضاضمة وعيًبا، وشمقَّ عليِهم 

 عليه ِمن رايسمٍة وزمعاممٍة واْمِتياٍز وِسيادمٍة، وصمدمق قوُل هللا تعاىل: 

ْرَسْلَنا  َوَما﴿
َ
ْرِسْلُتمْ   بَِما  إِنَّا  ُمَْتَفُوَها  َقاَل   إَِلَّ   نَِذيرٍ   ِمنْ   َقْريَةٍ   ِف   أ

ُ
 ََنْنُ   َوَقالُوا   ََكفُِروَن *  بِهِ   أ

ْكََثُ 
َ
ًَل  أ ْموَا

َ
ْوََلًدا أ

َ
بنِيَ  ََنْنُ  َوَما َوأ  . ﴾بُِمَعذَّ

ا بل رمجاُؤُهم، وخاب  ذلك يف  أخطؤوا ولقد  وإمالًء. وِإْنظارًا اْسِتْدراًجا ذلك فُِعل هبم إّنَّ

 الّناس وفقرائهمإيمان عاّمة  -15 ◆

م قد جمحمدوا مبا  ولممِّا يمِئس عيسى منهم؛ ِلما شاهمده فيهم ِمن الِعناد والكفر، ورأى أهنِّ
جاء به ِمن آايٍت بيِّناٍت وُمعِجزات ابِهراٍت ال لشيٍء إالِّ ألنِّه مل يكن صاحب حمْوٍل وطمْوٍل، 

صمفمت نُفوُسهم؛ ألهنم أيكلون عند ذلك أقبل على عامَّة النِّاس وفقرائهم، وقد النمت قلوهبم، و 
ِبيِنِهم، فال ي متمفاخمرون بِنمسمب، وال يتمطاولون جباٍه وممْنِصٍب، فآممنمت منهم  ِبكمدِّ مييِنهم وعمرمق جم

 طائفة ، فيها القمصِّارون، وفيها صيِّادو األمساك، وفيها أهل احِلرمف وال ِمهمن. 

 نحن أنصار الله -16 ◆

 لمه وومضمعوا أيِديهم يف يِده.فآممنوا ابملسيح والت مف وا حو 

تعاىل: هللا  ا﴿يقول  َحسَّ   َفلَمَّ
َ
نَْصارِي   َمنْ   َقاَل   الُْكْفرَ   ِمْنُهمُ   ِعيََس   أ

َ
ِ   إََِل   أ  َقاَل   اَّللَّ

رِيُّونَ  َوَا نَْصارُ   ََنْنُ   اِلْ
َ
ِ   أ ِ   آَمنَّا  اَّللَّ ْشَهدْ   بِاَّللَّ نَّا  وَا

َ
َربََّنا  بِأ نَْزلَْت   بَِما  آَمنَّا   ُمْسلُِموَن، 

َ
َبْعَنا   أ تَّ  وَا

اِهِدينَ  َمعَ  َفاْكُتبَْنا الرَُّسوَل   . ﴾الشَّ

 سياحة ودعوة  -17 ◆

عيسى   السالم  وكان  إىل عليه  مكاٍن  ِمن  واالنِتقال  السِّياحة،  يف  أوقاته  أكثر  يقضي 
ت إىل ربِِّه وخالِقه، ويتَِّفق له يف هذه الوالم  مكاٍن، يدعو بين إسرائيل إىل هللا ويهدي ضَّاهلَّ 
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الُيْسر والُعْسر، والضِّيق والرَّخاء، ويتمحممَّل ذلك صابرًا، ويقبل هذا شاكرًا، ويصرب   والرَّحمالت 
 على ابلوع، وجيتزئ مبا يمُسدِّ الرَّممق.

 الحواريّون يطلبون مائدة ِمن الّسماء  -18 ◆

شيء  ِمن  أمِّا احلوارِيِّون فلم يكونوا مبنزلمِته ِمن الصَّرب واللد والت َّقمشِّف والزِّهادة، وأصاهبم  
عيسى أن يسأل هللام أن يُ ن مزِِّل هلم مائدًة ِمن السَّماء أيكلون منها ويمْشبمعون   ذلك، فطلبوا ِمن

 بعد جوٍع، وي من ْعممون بعد عمناٍء.

 سوء أدب  -19 ◆

نْ  َربَُّك   يَْسَتِطيعُ  َهْل ﴿ني يف سؤاهلم، ومل يكونوا ُمتأدِّبِ 
َ
َماءِ  ِمنَ  َمائَِدةً  َعلَْيَنا يَُنَل  أ  .﴾السَّ

مجيًعا  األنبياء  أنِّ  ذلك  به،  خاطبوه  الذي  األسلوبم  وكرِه  سؤاهلمم،  عيسى  يُ ْعِجب  ومل 
وي م  األطفال،  هبا  ُيسملَّى  خمارِيق  املعِجزات  وليست  ابلغمْيب،  ابإلميان  أِممُهم  هبا ًيطالِبون  ْلهى 

أنبيائه حني يشاء، وتقوم هبا حجَّة هللا  أيدي  يُْظِهرها على  ِمن هللا  ا هي آايت   إّنِّ األْغمار، 
 على العباد، فال يُ ْمهملون بعد ظهورِها وإنكارِها. 

 تحذير قوِمه ِمن سوء العاقبة -20 ◆

امِتحان هللا تعاىل،   لذلك خاف العاقبة، وهناهم عن  عيسى عليهم، وحذَّرهم ِمن سوء 
 فهو أعلى وأجلِّ ِمن ذلك.

 إلحاح وإصرار -21 ◆

يقصدون   ال  السِّؤال،  هذا  يف  جادِّون  أهنم  وذكمروا  بسؤاهلم،  تمشمبَّثوا  احلوارِيِّني  ولكنِّ 
وقصَّة ُتُْ  ذِْكرى  ذلك  وليكون  اْطِمئنااًن،  يريدون  ا  إّنِّ وتُرومى  امتحااًن  األزمان،  على طول  كى 

واحلوارِيِّني   األوَِّلني  املؤمنني  ومنزلة  ين  الدِِّ هذا  ِصْدق  على  دلياًل  فتكون  األايم،  ممرِِّ  على 
 الصِّاِدقني. 
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 القرآن يحيك القّصة  -22 ◆

رِيُّونَ   َقاَل   إِذْ ﴿ودعوا القرآنم حيِكي هذه القصَّة: َوَا  يَْسَتِطيعُ   َهْل   َمْريَمَ   اْبنَ   يَا ِعيََس   اِلْ
نْ   َربَُّك 

َ
َل   أ َماءِ   ِمنَ   َمائَِدةً   َعلَْيَنا  يََُنِّ َ   اتَُّقوا   َقاَل   السَّ نْ   نُِريدُ   َقالُوا   ،  ُمْؤِمننِيَ   ُكْنُتمْ   إِنْ   اَّللَّ

َ
ُكَل   أ

ْ
 نَأ

نْ   َوَنْعلَمَ   قُلُوُبَنا َوَتْطَمِئَّ   ِمْنَها
َ
اِهِدينَ  ِمنَ   َعلَْيَها  َونَُكونَ  َصَدْقَتَنا   َقدْ   أ   اْبنُ   ِعيََس   ، َقاَل   الشَّ

نِْزْل   َربََّنا  اللَُّهمَّ   َمْريَمَ 
َ
َماءِ   ِمنَ   َمائَِدةً   َعلَْيَنا  أ نِلَا   ِعيًدا  نَلَا   تَُكونُ   السَّ وَّ

َ
  ِمْنَك   َوآيَةً   َوآِخِرنَا   ِِل

ْرُزْقَنا نَْت   وَا
َ
َقاَل   الرَّازِقنِيَ   َخرْيُ   َوأ  ،   ُ لَُها  إِّنِّ   اَّللَّ  َفإِّنِّ   ِمْنُكمْ   َبْعدُ   يَْكُفرْ   َفَمنْ   َعلَْيُكمْ   ُمََنِّ

بُهُ  َعذِّ
ُ
بُهُ  ََل  َعَذابًا أ َعذِّ

ُ
َحًدا أ

َ
 . ﴾الَْعالَِمنيَ  ِمنَ  أ

 عيىس  هود يحاولون التَّخّلص ِمن النَّبيِّ الي -23 ◆

حيث    عيسى،  ، فأرادوا التَّخملِّص ِمنون مفمد صمرْب اليهود، وفاضمت كأس عمدائِهم وِعناِدهم
ةِ   ِمن  ُمْشرًِكا  رمُجاًل   وكان  -  انِ الزَّم  ذلك  يف  ِدممْشقم   ممِلك   إىل  سمعمْوا  يُقال  وكان  اِكِب،الكمو   عمبمدم

   بِب مْيت   نَّ أ:  إليه  ورمفمعوا  -نُ الُيوان:  ِملَِّتهِ   ْهلِ أِل 
م
 ىعل  يُ ْفِسدُ و   وُيِضل ُهم  النَّاس  ي مْفنِتُ   رمُجاًل   ْقِدسِ امل

 
م
   فغمِضب .  هُ رمعااي  ِلكِ امل

م
   اهذ  ىعل  حيمْتاط  أمن  ُقْدسِ اِبل  ئِِبهِ ان  إىل  كمتمبم و   ا،هذ  ِمن  ِلكُ امل

م
 ْذُكوِر،امل

  اْمت مثملم   ابُ الِكت  ومصملم   افلممِّ .  النَّاسِ   ىعل  اهُ أذ  يمُكفَّ و   رمْأِسِه،  ىعل  الشَّْوكم   يمضمعم و   يمْصلُبمهُ   نْ وأ
   ب مْيتِ   ُمتمويلِّ 

م
   إىل  ودِ اليمه  ِمن  ائِفمة  وط  هو  ذمهمبم و   ،ذلك  ْقِدسِ امل

م
عليه   فيه  يالذ   ْنزِلِ امل  عيسى 

ا  يف  وهو  السَّالم عمةم :  وقيل  -  عمشمرم   ثمةم ثمال  أو  عمشمرم   ااثْن  ابِِه،أْصح  ِمن  عمةٍ مجم ب ْ   وكان   -ن مفمرًا  عمشمرم   سم
لمةم   عمْصرِ ال  بعد   الُمعمة  ي مْومم   ذلك  ِمن   المةم حمم   ال  نَّهُ وأ  هِبِم  حمسَّ أ  افلمِّ .  هنالك  وهُ فمحمصمر   ، السَّْبت   لمي ْ

  نَِّة؟ال  يف  رمِفيِقي  وهو  شمبمِهي،  عليه  يُ ْلقمى  أيُِّكم:  ابِهِ أِلْصح  قال  عملمْيِهم  وِجهِ ُخر   أو  ،عليه  ُدخوهلِِم 
ُهم  ابٌّ ش  لذلك   فانتمدمب   ال   ذلك  ُكل  و   ،لِثمةً واث  نِيمةً اث  افأعادمه   ،ذلك  عن  اْستمْصغمرمهُ   فكأمنَّه  ،ِمن ْ
تمدبُ    هو،   هكأنَّ   حىتَّ   يسى،عِ   هم شبم   عليه  هللاُ   أمْلقمىو   -هو    ْنتم أ:  فمقال  -  الشَّاب    ذلك  إالِّ   ي من ْ

 الن َّْوِم،  ِمن ِسنة   مُ السَّال عليه ىعيس وأمخمذمت ، الب مْيت  سمْقف ِمن -أي: فُتحمة    -رمْوزمنمة    حمت وفُتِ 
ُ   َقاَل   إِذْ ﴿:  تعاىل  هللا   قال   اكم  ،كذلك   وهو   اءِ السَّم   إىل  ف مرُِفعم    ُمَتَوفِّيَك   إِّنِّ   ِعيََس   يَا   اَّللَّ

فُِعَك  ِيَن َكَفُروا  إَِلَّ  َورَا ُرَك ِمَن اَّلَّ َراَن:  اآلَيةَ  ﴾َوُمَطهِّ  .[55]آِل ِعمح
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  يف   فأمخمُذوه  ى،عيس  أنَّه  ظمن وا  الشَّابم   ذلك  أُولمِئكم   رمأمى  افلمِّ   الن َّفمرُ   أُولمِئكم   خمرمجم   رُِفعم   لممَّاف
ُم  ودُ اليمه  أمْظهمرم ف  رمْأِسِه،  ىعل  الشَّْوكم   واوومضمع  صملمُبوُه،و   اللَّْيلِ   ، بذلك  ت مبمجَُّحواو   صمْلِبهِ   يف  سمعمْوا  أهنَّ

ُم  سملَّمم و   مع  ب مْيتِ ال  يف  كان  ممن  اعمد  ام  ، عمْقِلِهم  ِقلَّةِ و   ِلمْهِلِهم  ذلك  ىالنَّصار   ِمن  اِئفُ طمو   هلم
 
م
ُم ِسيِح،امل ُم ونم الباق اوأمِّ   رمفْ عمُه، اهمُدواش فإهنَّ   نَّ أ ودُ اليمه ظمنَّ  اكم  ظمن وا فإهنَّ

م
  هو ْصُلوبم امل

م
 .ِسيحُ امل

 القرآن يتحّدث عن القّصة -24 ◆

ث عن اليهود:  وذلك قوله تعال وهو يَتحدَّ
 اْبنَ   ِعيََس   الَْمِسيحَ   َقَتْلَنا  إِنَّا  َوَقْولِِهمْ   َعِظيًما،  ُبْهَتانًا  َمْريَمَ   لََعَ   َوَقْولِِهمْ   َوبُِكْفرِِهمْ ﴿

ِ   َرُسوَل   َمْريَمَ  ِينَ   َوإِنَّ   لَُهمْ   ُشبِّهَ   َولَِكنْ   َصلَُبوهُ   َوَما  َقَتلُوهُ   َوَما  اَّللَّ  َشكي   لَِف   فِيهِ   اْخَتلَُفوا   اَّلَّ
َباعَ   إَِلَّ   ِعلْمٍ   ِمنْ   بِهِ   لَُهمْ   َما   ِمْنهُ  نِّ   اتِّ ُ   َرَفَعهُ   بَْل   يَِقيًنا،  َقَتلُوهُ   َوَما   الظَّ ُ   َوََكنَ   إَِْلْهِ   اَّللَّ  َعِزيزًا   اَّللَّ

 .﴾َحِكيًما

وقد ك على كلِّ شيء،  القادر  وهو  تعاىل،  يريده هللا  السِّماء كما  يف  والدته وهو  انت 
 ...، ِمن أولِّه إىل آخره عجب  خارق  للعادة ُمْثِبت  للقدرة اإلهليِّة املطلمقة.عجًبا، وحياته، وأمره

 نزول عيىس عليه السالم – 25 ◆

ى ِمن السَّماء حني يريده هللا، ويُقيم احلجِّة على ممن فرِّطوا فيه وأفرطوا من وسينزل عيس
اليهود والنِّصارى، وينصر احلقِّ، ويمكِبت أهل الباطل، كما أخرب به نبيِّنا صلِّى هللا عليه وسلِّم،  
ووردت به األخبار الصِّحيحة، واألحاديث املتواترة، واعتقده املسلمون يف كلِّ عصر، وصدق 

 عظيم:هللا ال

ْهلِ   ِمنْ   َوإِنْ ﴿
َ
  َعلَْيِهمْ   يَُكونُ   الِْقَياَمةِ   َويَْومَ   َمْوتِهِ   َقْبَل   بِهِ   َْلُْؤِمَنَّ   إَِلَّ   الِْكَتاِب   أ

 . ﴾َشِهيًدا
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نا – 26 ◆  ) صىّل الله عليه وسّلم ( محمد بشارته ببعثة نبيِّ

حمارمبمة اليهود وكيِدهم له، وضمْعِفه ُمِهمَّتمه يف الدِّعوة؛ لشدِّة عليه السالم ومل ُيكِمل املسيح 
وِقلَّة أنصاره، فودَّع النِّاس، وامتثل أمر ربِّه، وبشِّر النِّاس برسوٍل أييت ِمن بعده ُيكمِّل ما بدأه، 

 ِعيََس   َقاَل   َوإِذْ ﴿ويُعمِّم ما خصَّصه، وبه تتممِّ نِْعممة هللا على عباده، وتقوم حجِّته على خلقه:
بَِّن   َمْريَمَ   اْبنُ  ئِيَل   يَا  ِ   َرُسولُ   إِّنِّ   إِِْسَا قًا  إَِْلُْكمْ   اَّللَّ ةِ   ِمنَ   يََديَّ   بنَْيَ   لَِما   ُمَصدِّ ًا   اتلَّْورَا  َوُمبرَشِّ

ِت  بِرَُسولٍ 
ْ
ْْحَدُ  اْسُمهُ  َبْعِدي ِمنْ  يَأ

َ
 . ﴾أ

 من الّتوحيد الخالص إىل عقيدة غامضة -27 ◆

القلوب، أنِّه ُتوِّلت دعوة ِومن غرائب اتريخ األداين، وِمِّا تدمع له العيون، وتذوب له  
وُتريٍف  وتعقيد  غموٍض  عن كلِّ  البعيد  السِّائغ  السِّهل  والدِّين  اخلالص  التِّوحيد  إىل  املسيح 
إليه، وحبِّه اخلالص إىل   وأتويٍل بعيد، والدِّعوة إىل عبادة هللا وحدمه، والسِّؤال منه، وااللِتجاء 

إطراًء خرج به ِمن حدود البشريِّة إىل   عقيدة غامضة، وفلسفة ُمعقَّدة، فغال فيه أتباعه، وأطروه
ا﴿، وقالوا:﴾الـَمِسيُح اْبُن اللِ ﴿حدود األلوهيِّة، فقالوا:   إِنَّ الَل ُهَو ﴿، وقالوا:﴾اَّتََذ الُل َودَلً

، وجمعلوا ِمن اإلله الواحد الصَّممد الذي مل يِلد ومل يُولمد أسرًة مؤلَّفًة ِمن ﴾الـَمِسيُح اْبُن َمْريَمَ 
أ املسيح، ثالثة  أمِّ  مرمي:  واعتقدوا يف  القدس،  وروح  واالبن  األب  فقالوا:  إله،  عضاء، كلِّهم 

وعاملوها مبا يبلغ إىل درجة التِّقديس والعبادة، فقالوا:" أمِّ هللا "، وشاعت هلا ُتاثيل وصور يف 
كرًا ما الكنائس، خيضع هلا النِّصارى ابللِّجوء والدِّعاء والنِّذر واالحنناء، وقد قال هللا تعاىل من

فعلوه: ما  مستبِشًعا   الرُُّسُل   َقْبلِهِ   ِمنْ   َخلَْت   َقدْ   َرُسوٌل   إَِلَّ   َمْريَمَ   اْبنُ   الَْمِسيحُ   َما﴿اعتقدوه، 
هُ  مُّ

ُ
يَقةٌ   َوأ ُكاَلنِ   ََكنَا  ِصدِّ

ْ
َعامَ   يَأ ُ   َكْيَف   اْنُظرْ   الطَّ نَّ   اْنُظرْ   ُثمَّ   اْْليَاتِ   لَُهمُ   ُنَبنيِّ

َ
قُْل   أ  يُْؤَفُكوَن، 

َتْعُبُدونَ 
َ
ِ  ُدونِ  ِمنْ  أ ُ   َنْفًعا َوََل  ََضاا  لَُكمْ  َيْملُِك  ََل  َما  اَّللَّ ِميعُ  ُهوَ  وَاَّللَّ  . ﴾الَْعلِيمُ  السَّ

 عيىس يدعو إىل عبادة الله وحده  – 28 ◆

وقد دمعا كغريه ِمن األنبياء إىل عبادة هللا وحدمه، فجاء ِمن قوله يف اإلجنيل:" مكتوب  
ه تعبد " )مىتِّ   (، وقوله:" مكتوب للِّربِّ إهلك تسجد 10:    4للرَّبِّ إهلك تسجد، وله وحدم
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نْ   لِبرََشٍ   ََكنَ   َما ﴿(، وقد قال هللا تعاىل:8:  4وله وحدِّه تعبد " )لوق  
َ
ُ   يُْؤتَِيهُ   أ  الِْكَتاَب   اَّللَّ

ُْكمَ  ةَ   وَاِلْ نلُُّبوَّ ِ   ُدونِ   ِمنْ   ِل   ِعَباًدا  ُكونُوا   لِلنَّاِس   َيُقوَل   ُثمَّ   وَا   بَِما   َربَّانِيِّنيَ   ُكونُوا   َولَِكنْ   اَّللَّ
*  ُكْنُتمْ   َوبَِما   الِْكَتاَب   ُتَعلُِّمونَ   ُكْنُتمْ  ُمَرُكمْ   َوََل   تَْدُرُسوَن 

ْ
نْ   يَأ

َ
نلَّبِيِّنيَ   الَْماَلئَِكةَ   َتتَِّخُذوا   أ  وَا

ْرَبابًا
َ
ُمُرُكمْ  أ

ْ
يَأ

َ
ْنُتمْ  إِذْ  َبْعدَ  بِالُْكْفرِ  أ

َ
 . ﴾ُمْسلُِمونَ  أ

 القرآن ُيصّرح بدعوة عيىس – 29 ◆

القرآن   نقل  وامل  -وقد  يديه  بني  ِلما  املصدِِّق  الكتاب  عليه  وهو  ْيِمن  إعالن  -هم  ِمن 
أ إليه، يف  والدِّعوة  اخلالص  ممزيد عليه:عيسى ابلتَّوحيد    َكَفرَ   لََقدْ ﴿سلوب صريٍح واضٍح ال 

ِينَ  َ   إِنَّ   َقالُوا   اَّلَّ بَِّن   الَْمِسيحُ   َوَقاَل   َمْريَمَ   اْبنُ   الَْمِسيحُ   ُهوَ   اَّللَّ ئِيَل   يَا  َ   اْعُبُدوا   إِِْسَا   َرّبِّ   اَّللَّ
ِ   يرُْشِكْ   َمنْ   إِنَّهُ   َوَربَُّكمْ  ُ   َحرَّمَ   َفَقدْ   بِاَّللَّ َنَّةَ   َعلَْيهِ   اَّللَّ هُ   اْلْ وَا

ْ
الِِمنيَ   َوَما  انلَّارُ   َوَمأ   ِمنْ   لِلظَّ

نَْصارٍ 
َ
 . ﴾أ

 منزلة الّتوحيد يف دعوته – 30 ◆

وقال يف أسلوٍب مجيٍل بليٍغ يتذوِّقه كلِّ ممن عرف منزلة التِّوحيد وسرية األنبياء واملرسلني،  
م والرِّهبة  له،  واخلضوع  تعاىل  معرفة هللا  ِمن  عليه  طُِبعوا  نْ   الَْمِسيحُ   يَْستَْنِكَف   لَنْ ﴿نه:  وما 

َ
  أ

ِ   َعْبًدا  يَُكونَ  ُبونَ   الَْماَلئَِكةُ   َوََل   َّلِلَّ   َويَْسَتْكِْبْ   ِعَباَدتِهِ   َعنْ   يَْستَْنِكْف   َوَمنْ   الُْمَقرَّ
ُهمْ  ا  *  َْجِيًعا  إَِْلْهِ   َفَسَيْحرُشُ مَّ

َ
ِينَ   َفأ اِِلَاتِ   َوَعِملُوا   آَمُنوا   اَّلَّ ُجوَرُهمْ   َفُيَوفِّيِهمْ   الصَّ

ُ
  َويَِزيُدُهمْ   أ

ا  َفْضلِهِ   ِمنْ  مَّ
َ
ِينَ   َوأ وا   اْستَْنَكُفوا   اَّلَّ ْسَتْكَْبُ ُبُهمْ   وَا ِْلًما  َعَذابًا  َفُيَعذِّ

َ
 ُدونِ   ِمنْ   لَُهمْ   ََيُِدونَ   َوََل   أ

 ِ  . ﴾نَِصريًا  َوََل  َوِْلاا اَّللَّ

 مشهٌد رائٌع من مشاهد القيامة  – 31 ◆

عيسى  يامة الرِّائعة يتربِّأ فيه  وقد صوِّر القرآن يف بالغته وإعجازه ممشهًدا ِمن مشاهد الق
القضيِّة   هذه  يف  ويُِدين  وِصْدٍق،  قوٍِّة  يف  دعوتمه  ويوضِّح  به،  وعاملوه  فيه،  النِّاس  تقوله  عمِّا 

م هم املسؤولون وحدمهم عن ه ذه الرمية، اقرؤوا القرآن، واْستمْشِعروا جمالل الُغالة ِمن أمِّته، وأهنِّ
املْشهمد: ُ   َقاَل   َوإِذْ ﴿املوِقف ورمْوعمة  ِعيََس   اَّللَّ نَْت   َمْريَمَ   اْبنَ   يَا 

َ
أ
َ
ُِذوِن   لِلنَّاِس   قُلَْت   أ َ   اَتَّ مِّ

ُ
 َوأ
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ِ   ُدونِ   ِمنْ   إِلََهنْيِ  نْ   ِل   يَُكونُ   َما   ُسْبَحانََك   َقاَل   اَّللَّ
َ
قُوَل   أ

َ
 َفَقدْ   قُْلُتهُ   ُكْنُت   إِنْ   ِِبَقي   ِل   لَيَْس   َما   أ

ْعلَمُ   َوََل   َنْفِس   ِف   َما  َتْعلَمُ   َعلِْمَتهُ 
َ
نَْت   إِنََّك   َنْفِسَك   ِف   َما  أ

َ
مُ   أ   إَِلَّ   لَُهمْ   قُلُْت   َما  الُْغُيوِب *  َعالَّ

َمْرتَِّن   َما
َ
نِ   بِهِ   أ

َ
َ   اْعُبُدوا   أ ا  فِيِهمْ   ُدْمُت   َما   َشِهيًدا  مْ َعلَْيهِ   َوُكْنُت   َوَربَُّكمْ   َرّبِّ   اَّللَّ ْيَتِّن   َفلَمَّ  تََوفَّ

نَْت   ُكْنَت 
َ
نَْت   َعلَْيِهمْ   الرَّقِيَب   أ

َ
ءٍ   ُُكِّ   لََعَ   َوأ ْبُهمْ   إِنْ   َشِهيٌد *  ََشْ  َتْغِفرْ   َوإِنْ   ِعَباُدكَ   َفإِنَُّهمْ   ُتَعذِّ

نَْت   َفإِنََّك   لَُهمْ 
َ
َِكيُم * َقاَل   الَْعِزيزُ   أ ُ   اِلْ اِدقنِيَ   َيْنَفعُ   يَْومُ   َهَذا  اَّللَّ  ََتْرِي  َجنَّاٌت   لَُهمْ   ِصْدُقُهمْ   الصَّ

ْنَهارُ   َُتْتَِها  ِمنْ 
َ
بًَدا  فِيَها  َخادِلِينَ   اِْل

َ
ُ   َرِضَ   أ ِ   الَْعِظيُم *  الَْفْوزُ   َذلَِك   َعْنهُ   َوَرُضوا   َعْنُهمْ   اَّللَّ   َّلِلَّ

َماوَاتِ  ُمْلُك  ْرِض  السَّ
َ
ِْل ءٍ  ُُكِّ  لََعَ  َوُهوَ  فِيِهنَّ  َوَما وَا  .﴾قَِديرٌ  ََشْ

 من عقيدة غامضة إىل وثنّية كافرة – 32 ◆

النِّصر  ُدعاة  املِسيح مل أيمرهم بذلك، وقد  انيِّة إىل أوراب بدافع ِمن عندهم؛  وانتقل  )ألنِّ 
( وقد شاعت فيها الوثنيِّة السِّافرة ِمن زمان، وغاصمت رِسل خِلراف إسرائيل الضِّالَّةصرَّح أبنه أ

، حنُتوا هلا فيها   إىل األذقان، فكان اليوانن ومثمِنيِّني، وقد تمصموَّروا صفات هللا يف شمْكل آهلٍة شمىتَّ
ُتاثيل، وب منموا هلا ممعاِبد وهمياكل، فللرِّزق إله، وللرِّمحة إله، وللقمْهر إله، وكانت رومية عريقة يف 

بِلمحْ  الوثنيِّة  امت مزمجمت  وقد  ابخلرافات،  والتِّمسِّك  الرِّوح الوثنيِّة  منها جمرى  وجمرمت  ودمِمها،  ِمها 
، فلمِّا وصلت إليهم النِّصرانيِّة، وتنصِّر قسطنطني الكبري   والِّدم، وكان الرِّومان يعبدون آهلًة شىتِّ

م، واحتمضمن الدِّين الديد، وتبنِّاه وجعله دين الدِّولة الرَّمسيِّ، بدأت النَّصرانيِّة أتخذ 306سنة  
ة والتِّقاليد الرِّوميِّة والفلسفة اليواننيِّة، وتدنو إليها رويًدا رويًدا،  الشِّيء الكثري من العقائد الوثنيِّ 

فمطعَّموها   املنافقني،  بعض  فيها  ودخل  التِّوحيديِّة،  ومحاستمها  النَّبويِّة،  أصالمتمها  ت مْفِقد  وصارت 
والوثنيِّ  النِّصرانيِّة  فيه  تتجلِّى  دين  جديد ،  ِمن ذلك  الوثينِّ، ونشأ  القدمية، وذوقهم  ة بعقائدهم 

 سواًء بسواٍء. 

وكذلك سارت النِّصرانيِّة الزِّاحفة الفاُتة على درٍب غري الدَّرب الذي سلك املسيح هبا  
يف    -عن قصٍد أو عن غري قصٍد    -عليه، ودعا إليه، وكانت كسالِك طريٍق يمِضلِّ عن الطِّريق  

 خري.ظالِم اللِّيِل، فُيواِصل سريمه على طريٍق ال يلتمقي ابلطَّريق األوِّل إىل األ
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وهلذه احلكمة الدِّقيقة اليت ال يعرفها إالِّ ممن قرأ اتريخ هذه الدِّاينة، وصفمهم هللاُ ابلضَّالل 
املسلمني: لسان  على  فقال  ابملغضوبيِّة،  اليهود  وصمف  َط   اْهِدنَا﴿حني  َا *  الُْمْسَتِقيَم    الُصِّ

َط  ِينَ  ِِصَا ْنَعْمَت  اَّلَّ
َ
الِّنيَ  َوَل مْ َعلَْيهِ  الَْمْغُضوِب  َغرْيِ  َعلَْيِهمْ  أ  . ﴾الضَّ

وكانت يف ذلك مأساة ألوراب، ومأساة لإلنسانيِّة اليت قادهتا أوراب زمًنا طوياًل، وال تزال 
ِ ﴿و ،ُمسيِطرًة عليها وُمتحكِِّمًة فيها  . ﴾َبْعدُ  َوِمنْ  َقْبُل  ِمنْ   اِلْمرُ  َّلِلَّ
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 َأْحوال الَعَرِب َقْبَل اإْلسالِم

 

، إىل حبِر  قمِدمي ، عاشم يف الزيرة العربِيَّة اليت ُتتمدِّ ِمن الشِّام إىل الِعراق مشااًل العمرمُب شمْعب   
جمنوابً  ْرقً العمرمِب  شم العمريبِّ  اخلليج  وِمن  األمح،  البمْحِر  إىل  غمْرابً ا  و ر  املُدن  ،  أهممِّ  تمُضمِّ  هي 

 اإلسالميَّة: مكَّة املكرَّمة واملدينة النبويَّة. 

قمدِ و  العمرمُب  هللام  كان  ي مْعُبدونم  ِملَِّة  تعاىل  مياً  مُسِّوا أبيهم  على  وقد  السَّالم،  عليه  إبراِهيمم 
الزَّممنِ ابحلُنم  ُمروِر  مع  م  أمهنَّ إالِّ  الِعلم  فاء،  عن    وانِدراس  تمِعد  ي مب ْ ب مْعُضهم  أم  املِ بمدم احلمِنيفيَّة    لَّةِ هذه 

ُمقملِِّدين يف ذلكالسَّمحة   اليت قد  بعضم األُممِم والش عوِب اجملاومرمِة، و   ويمعُبد األْصنامم واألْواثنم، 
ُها )ُهبمل(، احنرمفمت عن عقيدة التِّوحيد، و  ْعبمِة أكربم قد أمقاممت بعُض القمباِئِل أمْصناماً هلا حمْولم الكم

 وهو صمنمُم قُ رمْيش.

 واهنمكوا ن هبا إىل هللِا،  اختَّمذم بعُض العمرمِب ِمن ِعبادمِة األمْواثِن واألمْصناِم ومِسيلمة يت مقمرَّبو وقد  
الشِّرك أببشع حىتَّ    يف  األصنام  وعباد  الوثنية  يف  األمِّة  وانغمست  آهلًة،  هللا  دون  ِمن  ذوا  اختِّ

؛ حىت جوف الكعبة الذي بناه إبراهيم عليه خاصٌّ   فكان لكل قبيلة أو انحية صنم    ،أشكاهلا
 نًما.السالم لعبادة هللا وحده جعلوا يف فنائها ثالث مئة وستني ص

الن ظُم  اليهوديَّة ذلك الوقت فقد أصبحت جمموعًة ِمن الطِّقوس، أي:  وإذا سألت عن 
يِنيَّة اليت ال روح فيها وال حياة، وهي ِبصمْرف النَّظر عن ذلك، فهي ِداينة  ُسالليَّة  ال   والط ُرق الدِِّ

 ة رمحًة.رِسالِيَّة، فال ُتِمل للعامل رسالًة، وال لألمم دعوًة، وال لإلنسانيَّ 

األوِّل،  عمْصرِها  منذ  الاهلني  وأتويل  الغالني،  بِتمحريف  امُتِحنمت  فقد  املِسيحيَّة  وأمِّا 
هذه   وراء  التِّوحيد  نور  واْختمفى  السَّمحة،  املسيح  تعالِيم  ُتتمه  ُدِفنمت  ركاًما  ذلك  وأصبمح كلِّ 

 الس حب، وانطمست ممعامله خلف هذه احُلُجب.
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على  عكفوا  فقد  اجملوس  وكانوا   وأمِّا  وممعاِبد،  همياِكل  هلا  وي مْبنون  يمعُبدوهنا  النِّار،  عبادة 
 رج أسوار معابدهم أحرارًا، ال أخالقم وال أعمال، وال ِدين هلم وال خمالق.اخ

األصنام  معا  وثنيَّة ُتمل  إىل  فقد ُتوَّلت  الوسطى  وآسيا  اهلند  املنتشرة يف  البوِذيِّة  وأمِّا 
 حيث نزلت.حيث سارت وتنصب ُتاثيل بوذا 

ِة، وأخالُقُهم َقْبَل اإلسالمِ  ◆ ْحواُل الَعَرِب االْجِتماِعيَّ
َ
 أ

ُعرِفوا  والعرب وإن   أنِّ جانِبمهم  كانوا قد  إالِّ  ابلشَّجاعة والكرم، واِبلغرية والومفاء ابلعهد، 
الِبْنت    الومْأد: دمْفن)  د أْ اآلخمر كان سيًئا، فقد أُولِعوا ابخلمر والِقمار، وبلغت هبم القساوة إىل وم 

اب حيَّةً  أحياء، وسقمطمت ممنزِلة املرأة حىتِّ صارمت تُورمث كما يُورمث املتاع،   البنات وهنِّ   (يف الرت 
ماء   ...وسمْفُكهاوشاعمت فيهم الغارمة، وقطع الطِّريق، وأُغرِموا ابحلْرب، وهانت عليهم إراقة الدِِّ

االنِتحار، ونسي اإلنساُن خالِقمه،    وابلُملة فقد كانت اإلنسانيَّة يف عصر الِبْعثة يف طريق
.  وف مقمد ُرشدمه وعقلمه، وصار ال مييِّز بني حمسمٍن وقبيٍح، وبني خرٍي وشرٍِّ
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 ِسرَية النَّبّي محمَّد  َقْبَل الِبْعَثةِ 

 

األصقاع إىل  يُ ب ملِّغوها  مثِّ  اإلسالم،  دعوةم  لِيمتلَّقوا  العمرمبم  األقطار  اختار هللاُ  ؛ ألنِّ وسائر 
ألواحم قلوهبم كانت صافيًة، مل ُتكتمب عليها إالِّ كتاابت بسيطة خمطَّتها يد الهل والبداوة، وِمن 
الروم   عليه  ما كانت  عكس  مكاهنا،  جديدة  نقوش  ورسم  وغسلها  حموها  امليسور  السَّهل 

ون بعلومهم وآداهبم ومدنياهتم   الزاهية الزِّائفة.وفارس وأهل اهلند الذين كانوا يتكربَّ

إذا   الفطرة  على  العرب كانوا  إنِّ  حاربوهصعب  نعم  احلق  فهم  انكشف   ،عليهم  وإذا 
لوا الن َّْفس والنَّفيس يف ُنصرته، واْستمماتوا يف سبيله. ،الغطاء عن عيوهنم أحبوه واحتمضمنوه  وبذم

بيٍت وُ  أوِّل  املشرَّفة  الكعبة  املكرَّمة كانت  العرب ويف مكَّة  ُمبارًكا ويف جزيرة  للنِّاس  ِضع 
 وهدى للعاملني، بناه إبراهيم وابنه إمساعيل عليهما السَّالم.  

بمِقيمت قريش يف مكَّة ُمتمسِّكًة بِدين إبراهيم اخلليل الدِّاعي إىل دين التَّوحيد، حىتِّ نشأ  
أيذمن به  فيهم عمْمرو بن حلُميِّ، فكان أوِّل ممن غريَّ ِدين إمساعيل، فنمصمب األواثن، وأحدمث ما مل 

يعبدون  أهلها  فرأى  الشِّام  إىل  مكَّة  ِمن  خرج  قد  وكان  والتِّحرمي،  التَّحليل  ِمن  تعاىل  هللا 
 األصنام، ف مُفنِت هبا، وجلب بعضها إىل مكَّة، ف منمصمبها وأمرم النِّاسم ِبعبادهتا وتعظيِمها.

ر  إذا  معهم  حيِملوهنا  اليت كانوا  احلرمم  ِحجارمة  تعِظيم  ِمن  بعضهم  مكَّة وتدرَّج  ِمن  حلوا 
 تعظيًما للحرمم وحمافظًة على ذِكراه إىل أن صاروا يعبدون ما اْستمْحسمنوا ِمن احِلجارة وأعجبهم. 

 حاِدثة الِفيل  ◆

وقمع حاِدث  عظيم  كان دلياًل على ظُهور حاِدث أكرب، وعلى أنِّ هللام يريد ابلعرب خريًا، 
 وأنِّ للكعبة شأاًن ليس لغريها ِمن بيوت الدِّنيا.

ِه أن أمبْ رمهمة احلبمِشيِّ بىن ِبصنعاء  و  "، وأراد أن  كنيسًة عظيمة مسِّاها " الُقل يسكان ِمن خمربم
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العمرمب،   حجَّ  إليها  الكعبة  يمْصِرف  من  الرِّحال، وغار  إليها  يمشدِّون  للنِّاس  ممثابًة  تكون  أن 
ِنيسمِته.  وأيتون ِمن كلِّ فجِّ عميٍق، وأراد أن يكون هذا املكان ِلكم

بيًتا، وعزِّ ذل ي مْعِدلون هبا  الكعبة وت مْعِظيمها ال  بِِلبان ُحبَّ  الذين رضمعوا  العرب  ك على 
وال ي مرمْون عنها بمِدياًل، فخرج ِكناينِّ ودخل الكنيسة وأحدمث فيها، فغمِضب عند ذلك أبرهة، 

أرادوا  وخرج معه الفيل، وتمساممعمت به العرب، و وحملمف لميمِسرينِّ إىل البيت حىتِّ يهدمه، مثِّ سار  
، وكانوا كفَّه عن ذلك وحماربته، فرأوا أن ال طاقة هلم أببرهة وجنوده، فوكَّلوا األمر إىل هللا تعاىل

 على ثقٍة أبن للبيت رابًّ حيِميه. 

وقد قصَّ هللاُ علينا ِقصَّتمه يف سورة الفيل، وكيف أنَّ هللام محممى بيتمه، وكبمتم عمُدوَّه، وأرسل 
طني يف حجارة صلبة    -الطَّري األاببيل على جند أبرهة، مع كلِّ طائر منها حجارة ِمن ِسجِّيل  

 ال ُتِصيب أحًدا منهم إالِّ هلك.   -شديدة 

ة أعظمممت العرُب قريًشا، وقالوا: هم أهُل هللا، قاتمل هللاُ عنهم فلما ردِّ هللاُ احلبمشمةم ِمن مكِّ 
 .  وكفاهم العدوِّ

 للميالد.  570استعظم العرب هذا احلادث وأرَّخوا به، وهو يوافق عام 

 عبد الله وآمنة  ◆

املطَّلب   لعبد  قريش  سيِِّ   -كان  أبوه    -د  العقد، وزوَّجه  أبناء، وعبد هللا واسطة  عشرة 
 د بين زهرة، وهي يومئذ أفضل امرأة يف قريش نمسًبا وممْوِضًعا. آمنة بنت وهب سيِِّ 

ومل ي مْلبمث أن مات عبُد هللا، وأمِّ رسوِل هللا حامل  به، وقد رأت ِمن اآلاثر واآلايت ما 
 يدلِّ على أنِّ ابنمها سيكون له شأن.

بن   بن هاشم  املطَِّلب  بن عبد  بن عبد هللا  الفيل، وهو حممَّد  عام  عبد ولد رسول هللا 
 مناف، وينتهي نسبه إىل إمساعيل بن إبراهيم اخلليل عليهما السَّالم.

ولممِّا وضعته أمِّه أرسلت به إىل جدَّه، ومسِّاه حممًِّدا، واْلتمممس له ُمرِضعًة ِمن البادية على 
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ِليممةم السَّعديَّة، وذهبت به إىل رحلها، وملسمت الربكة   ورأهتا  عادة العرب، فكان ِمن نمِصيب حم
اللِّبان واأللبان، والشِّاِرف  الدَّواب )  يف  ِمن  ِسن 

ُ
امل أنثى احلمار)  األماتن( و الشِّارف:  (،  األاتن: 

أُمِّه  الزِّايدة واخلري حىتِّ ممضمت سمنمتان يف بين سعد، وقمِدممت به على  تتعرَّف ِمن هللا  ومل تزل 
 وطلمبمت أن تمرتكمه عندها بعض الوقت، فردَّته إليها. 

مملمكان وهو يف بين سعد، فشقِّا صدره واستخرجا ِمن قلبه علقًة سوداءم، فمطمرحاها  وجاءمه  
 وغمسمال قلبمه حىتِّ أنْ قمياه وردِّاه كما كان.

ورعى رسوُل هللا الغنمم مع إخوته ِمن الرِّضاعة، ونمشأ على البمساطة والِفْطرة، وحياة البادية 
 السَّليمة، واللِّغة الفصيحة. 

 وجدِّه، وقد أنبتمه هللاُ نمبااًت حسًنا.  مثِّ عاد إىل أمِّه

بلغ تُوفِّيمت سنِ   ِستَّ   فلمِّا  مكَّةمنطقة    -ابألْبواء    أُم ه  ني  يتيم   ،-واملدينة    بني  فأصبح 
ِثيًّا جُيِلُسه على ِفراِشه يف ِظلِّ الكعبة وُيالِطفه.  األبومين، فمكان مع جدَّه، وكان به حم

ه عبد املطَِّلب، فانتقلت  يه وسلِّم مثاين سنني مات جد  هللا صلِّى هللا عل  مث لممِّا بلغ رسولُ 
 ن أبنائه. وكان أرفق به وأكثر عطًفا عليه مِ  ،كفالته إىل عمِّه أيب طالب 

وشمبَّ رسوُل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم حمفوظًا ِمن هللا تعاىل، بعيًدا عن أقذار الاهليِّة 
ُمروءًة،   قوِمه  أفضل  فكان  حديثًا،  وعاداهتا،  وأصدمقمهم  حياًء،  وأشدَّهم  ُخُلًقا،  وأحسنمهم 

 وأعظمممهم أمانًة، وأبعدمهم عن الُفْحش والبمذاءمة، حىتَّ ما أمسوه يف قومه إالِّ ابلصِّادق األمني. 

قريش  سيِّدات  ِمن  وهي  خويلد،  بنت  خدجية  تزوَّج  سنًة  وعشرين  َخًسا  بلغ  ولممِّا 
ا كانت تمستأِجر الرِّجال يف ماهلا؛ ليتِّجروا فيه وُفضلميات النِّساء، وكان ِمن قصَّة ز  واجها منه أهنِّ

جبزء معلوٍم ِمن الرِِّبح، وكانت قد اختمربممت ِصْدقم حديِث رسوِل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم وكرِم  
أخالِقه ونصيحمته حني خرج يف ماهلا إىل الشِّام اتجرًا، وب ملمغمها ِمن ِكربم شأنِه يف هذه الرِِّْحلمة، 

 فعمرمضمت نفسمها عليه ليتزوَّجمها، فخطبمها إليه عم ه محزُة، وكان الزِّواج.
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ِبيِّ  ◆  أبناُء النَّ

وسلَّم  لِلنَّيبِِّ  عليه  وقد   صلَّى هللا  وإبراهيم،  وعبد هللا،  القاِسم،  وهم:  ثمالثمة،  األبناِء  ِمن 
بن مارِية الِقْبِطيَّة فقد ُوِلدم وتُويف اماتم القاِسم وعبد هللا أبناء خمِدجيمة ق مْبلم اإلسالِم، أمِّا إبراهيُم  

 صمِغرياً يف ممكَّةم.

 بناُت النَّبيِّ  ◆

 .رقية، وأمِّ كلثوم، وزينب، وفاطمةأربمع ، ُهنَّ:   صلِّى هللا عليه وسلَّميبِّ بناُت النَّ 

ن ِمن خِدجيمة رضي هللا عنها عدا إبراِهيم، فإنَّه مِ   صلِّى هللا عليه وسلِّم  ومجيع أوالِد النَّيبِِّ 
ياتِِه، ما عدا فاِطممة رضي هللا عنها   يع أوالِدِه يف حم مارية الِقْبِطيَّة رضي هللا عنها، وقد تُويف مجِم

  تُوفِّيمت بعدمه.

 : زوجات النبي صىل الله عليه وسلم بعد خديجة ريض الله عنها ◆

داً ِمن النِّساِء رضي بعد ومفاِة خمِدجيمة رمِضيم هللِا عنها    صلى هللا عليه وسلم  ت مزموَّج النَّيب   عمدم
هللا عنهنَّ، وِمن ُْهنَّ عاِئشمةم بنت أيب بكر، وأمِّ سلمممة، وحمْفصمة بنت عمر، وسمْودمة بنت زمْمعمة، 

 ﴿   وزميْ نمب بنت جمْحش، وصمِفيَّة بنت حييِّ، ومارِية الِقْبِطيَّة، وقد مساُهنَّ هللاُ أُمَّهات املؤِمِننيم:
ُجهُ  ْزوَا

َ
َهاُتُهمْ  َوأ مَّ

ُ
 .[6]األحزاب:  ﴾أ

ة بنيان الكعبة ودرء فتنة عظيمة ◆  قصَّ

لِبُنيان  قريش  اجتمممعمت  سنًة  وثالثني  َخًسا  وسلِّم  عليه  هللا  صلِّى  هللا  رسول  بلغ  لممِّا 
الكعبة، فلمِّا بلغ البُنيان موِضع الرِّكن اختمصمُموا يف احلجر األسود، أيِّهم يرف مُعه يف مموِضعه دون 

ا للشَّرف حىت كاد األمر يؤول هبم إىل احلرب، وأعدِّوا للِقتال مث اتَّفقوا على أنِّ ممن اآلخر طلبً 
يدخل أوِّاًل ِمن ابب املسجد يقِضي بينهم، فكان أوِّل داخل عليهم رسول هللا صلَّى هللا عليه 

 وسلَّم فلمِّا رأوه قالوا: هذا األمني رمِضينا، هذا حممِّد.

ليه وسلَّم بثوٍب، وأخمذ احلمجمر وومضمعمه فيه، مث قال: لِتمأخذ  ودعا رسوُل هللِا صلَّى هللا ع
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كلِّ قبيلٍة بناحية ِمن الثَّوب، مثِّ ارفمعوه مجيًعا، ففمعملوا، حىتِّ إذا بلغوا به موِضعمه ومضمعمه هو بيده 
 الشَّريفة، مثِّ بىن عليه.

 ٍة ليس ف مْوقمها ِحكْمًة. وهكذا دمرمأ رسوُل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم احلربم عن قُريٍش حبكمم 

ِحْلٍف   الُفضول" يف دار عبد هللا بن جدعان، أكرمم  وها هو مرَّة أخرى يشهمد "ِحلف 
ُدِعيت به يف اإلسالم ألجمْبت "؛   ُمغتمِبطًا به، ويقول:" لو  العمرب، وكان  مِسع به، وأْشرمفمه يف 

المفوا أن يردِّوا الُفضولم على أهِلها، وأالِّ ي مغْ  م ُتم  ِلب ظامل  ممظلوًما. ذلك أهنِّ

وِمن ِحكممة هللِا تعاىل أنِّ نشأ رسولم هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم أمِّيًّا ال يقرأ وال يكتب، 
 ُكْنَت   َوَما﴿فكان أبعد عن هتمة األعداء وِظنَّة املغرتبني، وإىل ذلك أشار القرآن الكرمي بقوله:

هُ   َوَل كَِتاٍب  ِمنْ  َقْبلِهِ  ِمنْ  َتْتلُو  .[48]العنكبوت: ﴾الُْمْبِطلُونَ  َلْرتَاَب  إًِذا بَِيِمينَِك  ََتُطُّ
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 وِرساَلُته صّلى اهلل عليه وسّلم ُنُبوَّة ُمَحمَّد

 

 ِعباَدُته ◆

حممَّد وسلَّم  كان  عليه  هللا  ي مْنفِ   صلَّى  وكان  العمْقِل،  راِجحم  الِفْطرمة،  ِليمم  ِعبادمة سم ِمن  ُر 
يمْسُجد   ُر يف خاِلق    ِلصمنمٍم قمطِّ، وي من ْفمرِد يف غارٍ األواثِن، مل  ي مت معمبَّد ويُ فمكِِّ يف جمبمل ِحراء، فكان 
ْوِن العمِظيِم.  هذا الكم

 ُنُزوُل الَوْحي ◆

ما ب ملمغ النَّيب   وظهرت تباشري الصِّبح وطالئع  األربمِعني ِمن ُعُمرِِه،    صلِّى هللا عليه وسلِّم  عندم
و  الِبْعثة،  أواُن  وآنم  ...  السَّعادمة،  الشِّقوة  وطالت  الظِّالم  اشتدِّ  إذا  هللِا  ُسنَّة  شمْهر  تلك  ويف 

النَّيب   نمما  وب مي ْ وسلِّم    رمممضان،  عليه  هللا  ِحراء كمعادمتِهصلِّى  غاِر  يف  إليه   يت معمبَّد  ُحبِّبمت  حيث 
الصِّادقة يف  الرِّؤاي  الوحي  ِمن  به  بُِدئ  ما  أوِّل  ِشعاب مكَّة، وكان  إىل  اخللوة، وصار يفِضي 

 وم، وكان ال يرى ُرؤاي إالِّ جاءمت مثل ف ملمق الص ْبح.النِّ 

 يف غار ِحراء ◆

وحيث كان ي متمعبَّد يف غار ِحراء على الطِّريقة اإلبراهيميِّة والفطرة السَّليمة املنيبة إىل هللا  
لِبْعثمِته املوعود  اليوم  جاءه  إذ  صمْدرِ   تعاىل؛  إىل  فمضممَّه  السَّالم،  عليه  امللمك جربيل  عليه  ه نزل 

 : ما أان ِبقارِئ، صلى هللا عليه وسلم  ثالثم ممرِّاٍت، وهو يقول له يف ُكلِّ ممرٍَّة: اقرأ، فيقول النَّيب  
 ﴿  :لويف املرَّة األِخريمة قال له جربي 

ْ
ِي  َربَِّك   بِاْسمِ   اْقَرأ نَْسانَ   َخلََق   َخلََق *  اَّلَّ    *  َعلٍَق   ِمنْ   اإْلِ

ْ
  اْقَرأ

ْكَرمُ   َوَربَُّك 
َ
 . ذلك صلى هللا عليه وسلم  فقرأم النَّيب  ، ﴾اِْل

إذ مل يعهده، ومل يسمع به، وقد طالت الفرتة، وعادم إىل ب مْيِته وهو ي مْرجِتف ِمن املفاجمأةِ  ؛ ِّ
فهمدَّأمت وعهد العرب ابلنبوَّة واألنبياء بعيد، فخاف على نفسه، ورجع إىل بيته ت مْرتمِعد فمرائصه،  
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صلَّى هللا عليه وسلَّم، وكانت عاقلًة فاِضلًة مسعت ابلن بوِّة ِمن   هللا عنها ِمن رمْوِعهِ خمِدجيمة رضي  
ابن عمِّها ورقة بن نوفل، كما كانت أعرمف النِّاس أبخالق رسول هللا صلى هللا عليه وسلِّم؛ 

الرَّ  أنِّه  حينها  وأدركت  والعالنية،  السِّرِّ  على  واطِّالعها  له،  وِعْشرهتا  منه،  املوفِّق ِلمكاهنا  ُجل 
املرِضيِّ يف سريته وُسلوكه، وممن كانت حاله هكذا فال   ْلِقه،  ِمن خم املصطفى  ِمن هللا،  املؤيَّد 
! وهللا   خياف ِمن ومْسومسمة الشَّيطان وممسِّه، وهلذا قالت يف إمياٍن وثقٍة، ويف قُ وٍَّة وأتكيد:" كالِّ

، وتكِسب املعدوم، وت مْقرِي  -أي الثِّقل    -كملِّ  ال خُيزِيك هللاُ أبًدا، إنِّك لمتمِصل الرِّحم، وُتِمل ال
، وتُِعني على نمواِئب احلمقِّ ".   الضِّيفم

وتعمجَّب    فانطملقمت به إىل ورقة، وأخربه أبنِّه هذا هو الوحي الذي كان ينزل على موسى،
م سمُيخرجونه؛   ل ما إذ مل أيت رمُجل  مبثرسوُل هللا صلى هللا عليه وسلِّم حني أخربه ومرمقمُة أبهنِّ

 جاء به إالِّ عاداه النِّاُس وحارمبوه.

 القرآُن ينزل. ومْحي زمااًن، مثِّ تمتابمع، وبدأ وفرت ال
 إسالم بعض الصحابة ◆

وأْسلمممت خدجية، مثِّ أسلم عليِّ، وهو ابن عشر سنني، وكان يومئذ يف ِحْجر رسول هللا  
هؤالء   إسالم  فكان  مواله،  حارثة  بن  زيد  وأسلم  اإلسالم،  إليه ق مْبل  النِّاس  أقْ رمب  شهادمة 

 وأعرفهم به، وِبِصْدقه وُحْسن ِسريته، وأهل البيت أدرى مبا فيه.

الصِّديق بكر  أبو  إسالمه،  وأسلم  وأظهر  وُمروءمته،  لِعمْقله  قريش؛  يف  منزلة  له  وكانت   ،
 وجعل يدعو إىل هللا وإىل اإلسالم ممن ومِثق به ِمن قومه ِمِّن خُياِلطه وجيِلس إليه.

ِمن أثمر دمْعومته أن أسلم أشراف قريش ويف ُمقدَِّمهم عثمان، مث الزِّبري، وعبد الرِّمحن وكان  
 بن عوف، وسعد بن أيب وقاص، وطلحة بن عبيد هللا. 

مبكَّة،  اإلسالم  ذِْكر  فشا  حىت  والنِّساء  الرِّجال  ِمن  أرسااًل  اإلسالم  يف  النِّاس  ودخل 
 وُتدَّث النِّاس به.
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ْعَوِة ِسر   ◆  ا َنْشُر الدَّ

هبا    صلِّى هللا عليه وسلِّم  كانت الدَّْعومُة إىل ِديِن هللِا جلَّ شأنُه ُمِهمًَّة صمْعبمًة، وِقيام النَّيبِِّ 
لِلعمرمِب، كان حمفوفً  ييِنَّ  الدِِّ املركمزم  تُ عمد   اليت  ِمن ممكَّةم  انطملمقمت  فالدَّْعومة  اِبملصاِعِب واملخاِطر،  ا 

اليت   األصنام  النَّيبِِّ وفيها  على  فكان  ِبِعبادمهتا،  وسلم  ي متمممسَّكونم  عليه  هللا  يُواِجهم   صلى  أن 
ْيِدِهم وآذاُهم له ولِلُمؤِمِنني معه، لذلك  ُمعارمضمت مُهم وتمكِذيب مُهم له، وي متمحممَّل كلَّ ما ي مت مومقَّعه ِمن كم

إليه، وُكلَّ ممن بدأ عليه الصَّالة والسَّالم اِبلدَّعوِة إىل اإلسالم ِسرِّاً، وأخذم ي النِّاِس  دُعو أقربم 
 ت مومسَّم فيه التَّصِديقم واخلري. 

ْعَوِة َجْهرً  ◆  ا َنْشُر الدَّ

ْعرِْض   تُْؤَمرُ   بَِما   َفاْصَدعْ ﴿مضى على ذلك ثالث سنني، مث أمرمه هللاُ إبظهار دينه:  
َ
 َوأ

نِْذرْ ﴿.﴾الُْمرْشِكنِيَ   َعنِ 
َ
ْقَربنِيَ   َعِشرَيتََك   َوأ

َ
ْخِفْض   *  اِْل  ِمنَ   اتََّبَعَك   لَِمنِ   َجَناَحَك   وَا

 .﴾الُْمْؤِمننِيَ 

النَّيب  ف وسلَّم  امت مثملم  عليه  هللا  و   صلَّى  تعاىل،  هللِا  و ألْمِر  الصَّفا  على  الدَّعومةم خرج  أعلمنم 
غاِضباً، جمْهراً، ودمعا ق مْوممه إىل ت مْرك ِعبادمة األْصنام، وأن يمعُبدوا هللام ومْحدمه، فمقام عمم ه أبو هلٍب  

يٍل سورة  أُمِّ مجِم ِته  فأنزل هللا سبحانمه وتعاىل يف عممِّه وزمْوجم أهلذا مجمْعتمنا؟،  لك!!  ت مبِّاً  له:  وقال 
تعاىل قال  ِب   يََدا  َتبَّْت ﴿:"املسمد"، 

َ
عمشر  [1]املسد:    ﴾َوتَبَّ   لََهٍب   أ جمهراً  الدَّْعومة  واستمممرَّت   ،

  .سمنمواتٍ 

ْعوَ  ◆  ةِ َمْوِقُف ُقريٍش ِمن الدَّ

النَّيب   أعلمن  أن  والسِّالم    بعد  الصِّالة  ِعبادمةم عليه  يمرتكوا  أن  قُ رمْيٍش  على  عزَّ  دمْعومتمه، 
ع صمُعبم  وأجداِدِهم، كما  آابئِِهم  ِعبادمُة  وهي  اليت كانوا لاألصناِم،  ممكان مت مُهم  خيسمروا  أن  يهم 

فم الذي كانوا ي من ْعممونم  أم العمْدِل الذي أمممرم بِه   ي متمممتَّعون هبا بني القمباِئل، والرتَّ بِه، وأن ي مْقبملوا ممْبدم
َ   إِنَّ ﴿اإلسالُم يف قوله تعاىل: ُمرُ   اَّللَّ

ْ
، فقابملوه اِبلس ْخرِيَّة يف  [90]النَّحل:    ﴾ وَاإلْحَسانِ   بِالَْعْدلِ   يَأ

ُبوا إىل عممِّه أيب طالب، وكان النَّيب   يف مِحايمِته، وطملبوا   صلى هللا عليه وسلم  أموَِّل األمْمِر، مث ذمهم
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النَّيبَّ  ياًل، وأخربمم  ف مرمدَُّهم رمدِّاً مجِم أِخيه، وأن مين معمُه ِمن دمْعومتِه  ابنم  يُوِقفم  صلَّى هللا عليه   منه أن 
 بذلك.وسلَّم 

وسلَّم  وها هو عم ه يُداِفع عنه، ومين مُعهم منه، وقام دونمه، وممضى رسوُل هللا صلَّى هللا عليه
يف دعوته وصمْدِعه ابحلقِّ، ال يردِّه عنه شيء ، وممضى أبو طالب يمذود عنه، إالِّ أن صمرْب قريش  
ن مفمد، فمراجعوا عمَّه، وطلبوا منه أن يمُكفَّ ابن أخيه عن سمبِّ آهلِتهم، وتمْسِفيه أحالِمهم،   قد 

و  نُنازِلمه  أن  وإمِّا  عنِّا،  تكفِّه  أن  إمِّا  وقالوا:  ِدينهم،  أحُد وعمْيب  يهلمك  حىتِّ  ذلك  يف  ك  إايِّ
 الفمرِيقمني. 

سول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم هلم،  ر   بتسليموعمظُم ذلك على أيب طالب، ومل يمِطب نفًسا  
تبليغ   إميااًن، وأشمدِّ صمالبًة يف  أكثر  وراجمع رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم يف ذلك، فوجمدمه 

ه أب  نِّه سميمُشد عمُضدمه ويمِقف معه.دينه، عند ذلك طمْمأمنمه وأخربم

ممضمى رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم يدعو إىل هللا تعاىل، مع ما انلمه ِمن أذى سفهاء 
ابلسِّحر  ورمموه  والكمِذب،  يِصفونه ابلنون  وراحوا  رممِحًا،  وال  قرابًة  فيه  ي مْرعموا  مل  قريش، حيث 

هو اللِّفافة يكون فيها الولد )السال    وا سمال المزوروالكهانة، وومضعوا يف طريِقه األشواك، وجمعل
ِشيممة

م
 وهو اللدة على ظمْهرِه وهو ساِجد عند الكعبة ...  (يف بطن النِّاقة، وهي ِمن اآلدميَّة: امل

  اقةالنِّ  بطن ىف دالول فيها يكون الىت

مين مُعُهم، فجعلوا كما أنزلوا غضمبمهم على ممن كان أسلمم ِمن أبناء قبائلهم، وليس هلم ممن  
بوهنم، ومينعون عنهم الطِّعام والشِّراب، وجيعلوهنم يف رمضاء الرَّْمضاء: األرض )  يمْضرِبوهنم، ويُعذِِّ

يمت ِمن ِشدَّة ومْقع الشَّمس  . (أو احلجارة اليت محِم   ممكَّة إذا اشتدِّ احلرِّ

أوصاُهم ابلثَّباِت   ى هللا عليه وسلمصل  وكانوا يُقابِلون ُكلَّ تلك القمْسومِة اِبلصَّرب؛ ألنَّ النَّيبَّ 
نَِّته  .عند الشَّداِئِد طمممعاً يف ثمواِب هللِا وُدخوِل جم
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 ِهْجَرة املِسِلِمنَي إىل الَحَبَشةِ  ◆

صلى هللا عليه   بعد أن زادم أذى املشركني لِلُمْسِلِمني أث َّرم ذلك العمذاُب يف ن مْفِس نميبِّ هللاِ 
الغريبِّ وهي  -، فعمرمضم عليِهم اهلجرمةم إىل احلبمشمة  وسلم العربيَّة يف   تقع إىل النوب  ِمن الزيرة 

  فكانت أوَّل ِهْجرمٍة يف اإلسالِم يف العام اخلاِمس لِب مْعِث النَّيبِِّ   -ى حالياً: أثيوبياسمَّ أفريقيا، وتُ 
 . صلى هللا عليه وسلم

 .ال يُظلمم عنده أحد ؛ ألنَّ هبا ممِلكاً عاِداًل رمِحيماً سلَّمصلَّى هللا عليه و  لقد اختارمها النَّيبِِّ 

منهم ممن خرج مع أهله، ومنهم ممن خرج بنفسه، هاجمر إىل احلبشمِة عمدمد  ِمن املسِلِمني،  
أكرمممُهم النَّجاِشيِّ ممِلك احلبمشمِة، وت مرمكم هلم احلرية يف ِديِنِهم، ويف أثناء ذلك أسلمم رمُجالن ِمن و 

النَّيبِِّ ِكبارِ  املطَِّلب عمِّ  عبد  بن  قُ رمْيٍش، مها: محزة  عليه وسلم،    اخلطِّاب   صلى هللا  بن  وُعممر 
 .، فأيَّد هللا هبما دينه، وأعزَّ هبما اإلسالم وأهلهرضي هللا عنهما

بيّ  ◆ ْعبِحصاُر النَّ  في الِشّ

ا، ففكَّروا يف ُمقاطمعمة ازدادم أذى قُريٍش لِلُمسِلِمني بعد اهلجرمة إىل احلبشمة واْطِمْئناهنم فيه
 وأصحابِه، وحاصمروُهم يف ِشْعٍب ِمن ِشعاِب مكَّة. صلَّى هللا عليه وسلَّم حممَّد

شيئً  يمِبيعوُهم  أالِّ  على  شيئً اتَّفقوا  منهم  وا  يمشرتم وأالِّ  صلحً اا،  منهم  ي مْقبملوا  وأالِّ  وال ،  ا، 
ْعبمةمنهم، وكتمبوا بذلك صمِحيفمًة ي مت مزموَّجوا   توكيًدا على أنفسهم.  عملَّقوها يف جمْوف الكم

وأصحابُه يف الشِّعب ثمالثم سمنواٍت يُقاسونم أمشمدَّ الهِد   صلَّى هللا عليه وسلَّم   أقامم النَّيب  
 مع ذلك ُمْستمِمرٌّ   صلَّى هللا عليه وسلَّم  ِمن ُمقاطمعمة قُ رمْيٍش هلم، حىت أكملوا أوراقم الشَّجمِر، والنَّيب  

 لياًل وهنارًا، ِسرًّا وجهارًا، وبنو هاشم صابرون حمتِسبون.يف دمْعومتِه 

حيفة وإنهاء املقاَطَعة ◆  نقض الصَّ

صلى هللا عليه    ما ي مْلقاه النَّيب    ِمن أهل املروءة والضَّمائر  صمُعب على ب مْعِض أشراِف قُ رمْيشٍ 
قمْسومةٍ   وسلم ِمن  الظِّامل وعافته  كرهوا  ، فوظُلمٍ   وأهُله  التِّعاقد  قوا على ُتزِيِق ات َّفم نفوسهم، و هذا 
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األمرمضمة   ومجدوا  لِتمْمزِيِقها  ذمهمبوا  ولممِّا  ُكل وهي    -الصَِّحيفمة،  وأتم الد ودمةم  ُتْشِبه  األرِض  حمشمرمُة 
اللَّهمّ »قد أمكملمْتها إالِّ    -  اخلشمب والومرمقم وأمثاهلما صلى هللا عليه   وبذلك خمرجم النَّيب    «ابمِسك 

 وأهُله ِمن احلصاِر. وسلم
ه أبي طاِلب ◆  َوفاُة َخديَجَة ريض الله عنها وَعمِّ

حاِداثن   صلى هللا عليه وسلم  بعد انِتهاء احلصاِر نزملم اِبلنَّيبِِّ و يف السَّنمِة العاِشرمة ِمن الِبْعثمة  
وعمه أيب طالب، ومها ممن عرفتم ِمن  رضي هللا عنها،    حمزانن: ومفاُة زمْوجمِته خمِدجيمة بنت خويلد
 حسن الص حبة والوفاء والنَّصر والتِّأييد. 

ما مل تمُكن تمْطممع فيه يف    صلِّى هللا عليه وسلِّم  وبذلك استمطاعمت قريش  أن تمنالم ِمن النَّيبِِّ 
 .حمياِة عممِّه أيب طالب 

 ائِف إىل الطّ  صىلَّ الله عليه وسلَّم ُخروج النَّبيِّ  ◆

النَّيب   ف مقمدم  أن  وسلَّم  بعد  عليه  الِبْعثمة،   صلَّى هللا  ِمن  العاِشِر  العاِم  له يف  نمِصريمْين  أعظمم 
إىل الطِّاِئف ي مْعِرُض دمْعومتمه على أهِلها،   صلَّى هللا عليه وسلَّم  اشتمدَّ أذمى قُريٍش له، فخمرمج النَّيب  

م سملَّطوا عليه العمِبيدم هنِّ إدايمةم واملؤازمرمة، فما ومجمدم غريم التَّكِذيِب واإلساءمِة، حىت  لمعملَّه جِيد ِمنُهم اهلِ 
ممْيه، ويف هذا املوِقِف رمفمعم  صلَّى هللا عليه    النَّيب  والصِّْبيانم والس فمهاءم، ي مْرُمونمه ابحلجارمِة فأمْدمموا قمدم

بِنمْصِر هللِا،    وسلَّم إميان  وثِقمة   ِبُدعاٍء ُكل ه  ُمناِجياً  ُمناِدايً  رمبِِّه  ْيه إىل  فيه إىل هللا ضمْعفم يمدم شكا 
 ،فما لمِبثم أن جاءمْته ِعنايمُة هللِا تُزِيل عنه مُهوممه وآالممهقُ وَّته، وِقلَّة حيلمته، وهوانه على النِّاس،  

 ْذِهب ُشجونمه وأمْحزانمه.وتُ 
يُ  معانيها عندما  أعلى مظاهرها وأمسى  الرَّمحة يف  ِمن صور   إليه  هللا  لرسِ وتتجلَّى صورة 

ِطيفان مبكَّة، ومها أبو  )  األخشبني  يطبق  أن  يف  يستأذنهو   البال،  كملم 
ُ
األْخشمبان: المبالن امل

قُ عمْيِقعان،   واألْخشمب: كلِّ جبٍل خمِشن غليِظ قُ بميس واألمحر، وهو جبل ُمشرف  وجهه على 
 َمن   أصالَبم  ِمن   خيرج  أن  أرجو  بل»:  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  له  فيقول  ،(احلجارة

))  «شيًئا  به   يشرك   ال  وحَده  للا  يعبد البخاريِّ يف صحيحه  ومسلم يف 3231أخرجه   ،)
 . (( ِمن حديث عائشة رضي هللا عنها1795صحيحه )
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 هلما   اغالمً   فدعوا  ة،املروءم   هلما  ُترِّكت   ي،قِ لم   وما  ربيعة  بن  وشيبة   ربيعة  بن  عتبة  رآه  وملِّا
 اذهب   مث  ق،بم الطَّ   هذا  يف  فضعه  ب،نم العِ   نمِ   اقطفً   خذ:  له  فقاال  « عّداس»  :له  قاليُ   ،انصرانيًّ 

 رسول   حديث   نمِ   مسعه   مبا  وأسلم  ،«عّداس»  ففعل  منه،  أيكل  له  فقل  الرِّجل،  ذلك  إىل  به
 .أخالقه من ورأى  وسلم عليه هللا صلى هللا

 عليه كانوا  ما  أشدِّ   وقومه  مكِّة،  إىل  الطائف ن مِ   وسلم  عليه هللا   صلى  هللا  رسول  وانصرف
 .هزاءواستِ  ةوسخريَّ  وعداء، خالفٍ  نمِ 

 َخََبُ اإلسراِء واملِعراجِ  ◆

ِي  ُسْبَحانَ ﴿قال تعاىل:   ى   اَّلَّ ِْسَ
َ
مِ   الَْمْسِجدِ   ِمنَ   َْلْال  بَِعْبِدهِ   أ َرَا  اِلْقَص   الَْمْسِجدِ   إََِل   اِلْ

ِي ِميعُ  ُهوَ  إِنَّه  آيَاتَِنا ِمنْ  لَُِنِيَهُ  َحْوََلُ  بَاَرْكَنا اَّلَّ  .[ 1]اإلرساء:  ﴾اْْلَِصريُ  السَّ

سبحانمه وتعاىل عمْبدمه حممَّدً  ِبرِْحلمتمنْي عمِظيممتمنْي، أحُدمها    صلَّى هللا عليه وسلَّم  اأمْكرممم هللاُ 
 أمرِضيَّة، وهي اإلسراُء ِمن املسِجد احلراِم مبكَّةم إىل املسِجِد األمْقصى يف الُقْدس ِبِفلْسِطني. 

واأُلخرى ُعْلِويَّة: وهي املعراُج ِمن املسِجِد األمْقصى إىل السَّماواِت الُعال، ويف هذه الرِِّْحلمِة  
 يُراِفقه ِجربِيل عليه السَّالم إىل ِسْدرمِة املنتمهى. هللا عليه وسلَّمصلَّى  صمعد النَّيب  

تعاىل: ْخَرى   نزلَةً   َرآهُ   َولََقدْ ﴿  قال 
ُ
َوى   َجنَّةُ   ِعْنَدَها  *  الُْمْنَتَه   ِسْدَرةِ   ِعْندَ   *   أ

ْ
 ﴾الَْمأ

اآلية:   النَّجم  النَّيب  [15-13]سورة  ت ملمقَّى  ف مرمِضيَّة الصَّلوات ِمن رمبِِّ   صلى هللا عليه وسلم  ، وفيها  ِه 
جتلَّت   ُته، كما  وعمظممم تعاىل  هللِا  ُقْدرمة  الرِِّحلمتمنْي  هاتني  جتلَّت يف  وقد  رمكمعاهتا،  وعمدمد  اخلمس، 

، كما كانت ِضيافًة كرميًة ِمن هللا، وتسليٍة وجرْبًا األكمرمِم عند رمبِِّه صلى هللا عليه وسلم ممْنزِلمة النَّيبِِّ 
 . للخاطر

فلمِّا أصبح غدا على قريش فأخربممهم اخلرب، فأنكروا ذلك واستعظموه، وكذِّبوه، وأمِّا أبو 
يق.  بكر فصدَّقه، ف مُلقِّبم ابلصِّدِِّ
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 َبْيَعة الَعَقَبِة األُوىل ◆

كان رسوُل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم يعِرُض نفسمه يف املواِسم على قبائل العرب، يدعوهم  
اتِِّباعه إىل اإلسالم، وإىل أن   النِّاسم عن  يُ ث مبِّط  ُمقابل ذلك  مينعوه ِمن األعداء، وأبو هلٍب يف 

 ويُ ن مفِِّرهم عن ِدينه. 
يف السَّنمِة الثِّانِيمة عمشمرة ِمن الِبْعثمة قمِدمم إىل ممكَّةم يف ممْوِسم احلجِّ اثنا عمشمر رمُجاًل، وقابملوا و 

وسلَّم   النَّيبَّ  عليه  هللا  واب  صلَّى  العمقمبمة،  بِ :)ب مي ْعمة  عند  الب مي ْعمة  هذه  ومُسِّيت  اإلسالم،  على  ي مُعوه 
معهم ُمْصعمب بن ُعممرْي؛ ليُ عملِّممُهم أصولم   صلى هللا عليه وسلم  العمقمبمِة اأُلوىل(، وقد أْرسمل النَّيب  

ان ، وكان يسمَّى ابملقرئ، ابملدينة، ونزل على أسعد بن ُزرارمة وكاإلسالِم، وي مْقرأ عليِهم الُقرآنم 
 .ُيصلِّي هبم

ومل تبق دار ِمن دورهم إالِّ    -األوس واخلزرج    -وجعل اإلسالم يفشو يف منازل األنصار  
 وفيها رجال  ونساء مسلمون. 

 َبْيَعُة الَعَقَبِة الّثانَِية ◆

لِّى  ص  يف ممْوِسم احلجِّ التِّايل قمِدمم إىل ممكَّةم ثمالثمة وسمبعونم رمُجاًل وامرأاتن، واجتمممعوا اِبلنَّيبِِّ 
وسلِّم عليه  هذه   هللا  مُسِّيت  وقد  ُنْصرمتِه،  وعلى  اإلسالِم،  على  وابيمعوه  العمقمبمِة  ممْوِقع  يف 

م انصمُروا النَّيبَّ  صلَّى   البي ْعمة:)ب مي ْعمة العمقمبمة الثِّانية(، وصارم أهُل املِدينمة ُيسمِّون )اِبألنصاِر(؛ ألهنَّ
 . هللا عليه وسلَّم

 إىل يَْْثَِب  ه عليه وسّلمصىّل الل ِهْجَرُة النَّبيّ  ◆

 أمممرم النَّيب  لممِّا ابيع رسوُل هللا هذا احليَّ ِمن األنصار على اإلسالم والن ْصرة له وِلممن اتَّبعمه  
وسلَّم عليه  )املِدينمة(  صلَّى هللا  ي مْثِربم  إىل  اِبهلجرمِة  األنصار؛  املسِلِمنيم  ِمن  إبخواهنم    والل حوق 
قُ رميْ  أذى  ِمن  )ابملهاجرين(ختمل صاً  هؤالِء  مُسي  وقد  ِديِنِهم،  على  وحمافمظمًة  ِمن    ،ٍش،  ي مْبقم  ومل 

وأيب بمْكٍر وعمِليِّ بن أيب طاِلب رضي هللا   صلَّى هللا عليه وسلَّم  املسِلِمني يف ممكَّةم ِسوى النَّيبِّ 
 وصمحابمِته.صلِّى هللا عليه وسلِّم عنهما، وبعض أقاِرب النَّيبِّ 
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 ُمؤاَمَرة َقْتِلهِ  ◆

بل   نفًسا؛  هبا  وتطيب  قريش  هبا  تسمع  هيِّنمًة سهلًة،  ِمن مكَّة  املسلمني  تكن هجرة  مل 
لرتك   يضطرِّ  أحدهم  فكان  ذلك،  عن  لِيمثنوهنُم  املِحمن  أبنواع  اهلجرة  أراد  ممن  ميتحنون  كانوا 

 بعض أهله، وآخر يتنازل عن كلِّ مكاسبه.

مون إىل ي مْثِربم )املِدينمة(، وخافمت ِمن قُ وَّهتم إذا جتمَّعوا  غمِضبمت قُريش  عندما هاجمر املسل
صلى هللا عليه   قبل أن ي مْلحمقم هبم، ولممِّا عمِلمم النَّيب     صلِّى هللا عليه وسلِّمالنَّيبِّ ق مْتلم  فيها، فقمرَّرمت  

أبصارمهم، وخمرمج مبؤاممراهتم طملمب ِمن عِليِّ بن أيب طاِلب املِبيتم يف ِفراِشِه، فأعممى هللاُ    وسلم
ابم على ُرؤوِس احملاِصرِينم لِب مْيِته ف مْلم يُ ْبِصروه، مثَّ خرمجم    ،ِمن ابِب دارِِه لمْياًل  صلَّى هللا وومضمع الرت 

 إَِل ﴿  وبمِقيا فيه ُمتمخمفِِّيني ثمالثم لمياٍل قال تعاىل:  ، مع صاِحِبه أيب بكر إىل غاِر ثور  عليه وسلَّم
وهُ  ُ   هُ نََُصَ   َفَقدْ   َتْنُُصُ ْخرََجهُ   إِذْ   اَّللَّ

َ
ِينَ   أ   َيُقوُل   إِذْ   الَْغارِ   ِف   ُهَما   إِذْ   اْثَننْيِ   ثَاِّنَ   َكَفُروا   اَّلَّ

َ   إِنَّ   َُتَْزنْ   ََل   لَِصاِحبِهِ  نزَل   َمَعَنا  اَّللَّ
َ
ُ   َفأ يََّدهُ   َعلَْيهِ   َسِكينََتهُ   اَّللَّ

َ
  ََكَِمةَ   وََجَعَل   تََرْوَها  لَمْ   ِِبُُنودٍ   َوأ

ِينَ  ْفََل   َكَفُروا  اَّلَّ ِ  َوََّكَِمةُ  السُّ ُ  الُْعْلَيا ِهَ  اَّللَّ  .[40]التوبة:    ﴾َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  وَاَّللَّ
يف  وذلك  املدينة،  ضواحي  وهي يف  قباء،  هبما  قِدم  حىت  الدِّليل  هبما  يمْسُلك  ي مزمل  ومل 

 الثاين عشر من ربيع األوِّل يوم اإلثنني فكان مبدأ التِّاريخ اإلسالميِّ.
 وتمصوَّر كيف كان ف مرمح األنصار ِبُقدوم رسوِل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم املدينة. 

 مسجد قباء وأّول جمعة يف املدينة ◆

 وأقام رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم بقباء أربعة أايم، وأسَّس ممْسجًدا هناك ...
يتلقَّون والنِّاس  املدينة  إىل  وسلِّم  عليه  هللا  صلِّى  هللا  رسول  أرسااًل،  وخرج  الطِّريق  يف  ه 

ا مأمورة، حىت إذا  يطلبون منه اإلقامة عندهم وميسكون بزمام انقته وهو يقول خلِّوا سبيلها فإهنِّ
 أتى دار بين مالك بن النَّجِّار بركت على مكان فيه ابب املسجد النبويِّ اليوم.

وكان املسلمون وها هو رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم يبين ممسِجده وُيشارك يف بنائِه،  
 ممسرورين فمرِحني سعداء ينشدون الشِّعر وحيممدون هللا.
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واْلتمحمق املهاجرون برسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم، ومل ي مْبق منهم أحد  مبكَّة إالِّ مفتون  
   أو حمبوس، ومل يبق ُدور  ِمن دور األنصار إالِّ وأسلم أهلها.

، قال هللا تعاىل:آخمى بني املهاِجرينم واألنصاِر؛ أبن تم و  ءِ ﴿قامسوا البُيوتم واألموالم   لِْلُفَقرَا
ِينَ   الُْمَهاِجِرينَ  ْخرُِجوا   اَّلَّ

ُ
لِِهمْ   ِديارِِهمْ   ِمنْ   أ ْموَا

َ
ِ   ِمنَ   َفْضال  يَبَْتُغونَ   َوأ نًا  اَّللَّ ونَ   َورِْضوَا  َويَْنُُصُ

 َ وََلَِك   َوَرُسوََلُ   اَّللَّ
ُ
اِدقُونَ   ُهمُ   أ ِينَ   الصَّ َّلَّ ارَ   َتَبوَُّءوا   وَا   َهاَجرَ   َمنْ   َُيِبُّونَ   َقْبلِِهمْ   ِمنْ   وَاإليَمانَ   ادلَّ

ا  َحاَجةً   ُصُدورِِهمْ   ِف   ََيُِدونَ   َوَل  إَِْلِْهمْ  وتُوا   ِممَّ
ُ
ْنُفِسِهمْ   لََعَ   َويُْؤثُِرونَ   أ

َ
 بِِهمْ   ََكنَ   َولَوْ   أ

 .[9]اْلرش:  ﴾َخَصاَصةٌ 

فخذه، فيقول املهاجر: ابرك هللا لك يف وقد يقول األنصاريِّ للمهاجر: انظر شطر مايل  
أهلك ومالك، ُدلَّيِن على الس وق، فكان ِمن األنصار اإليثار، وكان ِمن املهاجر التَّعف ف وِعزِّة 

 النِّفس.

اليهود،   فيه  وادمع  واألنصار  املهاجرين  عليه وسلِّم كتااًب بني  وكتب رسول هللا صلِّى هللا 
 ط عليهم، واشرتط عليهم. وأقرِّهم على دينهم وأمواهلم، وشرم 

اليهود كعبد هللا بن سالم، ودمبَّ  املدينة، وأسلمم بعُض أحبار  ينتمشر يف  جعل اإلسالُم 
 احلسمد إىل اليهود، وإىل كلِّ ممن كان يف قلبه مرض  ويف السِّيادة ممْطممع أو غمرمض.  

 تحويل القبلة ◆

ِمه  كان املسلمون ُيصلِّون إىل بيت املقدس، وممضى على ذلك   ستَّة عشر شهرًا بعد ممْقدم
إىل  ُيصرمف  أن  حيبِّ  وسلِّم  عليه  هللا  صلِّى  هللا  رسوُل  وكان  املدينة،  والسِّالم  الصِّالة  عليه 
واخت ملمطت  بُِلحوِمهم  امت مزمجمت  وقد  األفِئدة،  وممْشرمب  األنظار  حمطِّ  وهي  ال  الكعبة، كيف 

عنها   يبغون  وال  بيًتا،  عنها  ي مْعِدلون  فال  للتِّقوى  ِبعمْظِمهم؛  م  قلوهبم هللاُ  امتحن  فلمِّا  ِقبلًة... 
 واستسالمهم ألمر هللا تعاىل صرف رسول هللا صلِّى هللا عليه واملسلمني إىل الكعبة.
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 اإلذن بالقتال  ◆

ِذنَ ﴿لممِّا قمِويمت الشَّوكة واشتمدِّ الناح أُِذن هلم يف القتال، ومل يفرضه عليهم قال تعاىل  
ُ
 أ

ينَ  ِ نَُّهمْ  ُيَقاتَلُونَ  لَِّلَّ
َ
َ  َوإِنَّ  ُظلُِموا  بِأ  .﴾لََقِديرٌ  نَُْصِِهمْ  لََعَ  اَّللَّ

تعاىل: هللِا  قوُل  ونزل  الصَّوم،  فرض  اهلجرة  من  الثِّانية  السَّنة     يَا﴿ويف 
َ
ِينَ   يَُّها أ   آَمُنوا   اَّلَّ

َيامُ  َعلَْيُكمُ  ُكتَِب  ِينَ  لََعَ  ُكتَِب  َكَما الصِّ  .﴾ َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  اَّلَّ
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 صّلى اهلل عليه وسّلم أشَهر َغَزواِت النَِّبيِّ 

 

 َغْزَوة َبْدرٍ  ◆

يعاً، هلذا  بعد ِهْجرمة املسِلممني إىل املدينة وترِكِهم أمواهلم   وبُ ُيوهتم، اْستموىل الُكفِّاُر عليها مجِم
قاِفلمة  جتارِيَّة   املِدينمة  ِمن  اِبلُقرب  ممرَّت  لِلِهْجرمِة  الثِّالِثمة  السَّنمِة  املسِلِمني سميِّئمًة، ويف  كانت حالمة 

النَّيب   فمأمممر  ُسفيان،  أيب  زمِعيِمهم  ِبِقيادمِة  الشِّاِم  ِبالِد  ِمن  آتِيمة  وسلِّم  لُِقريٍش  عليه  هللا    صلِّى 
ُسْفيانم   أاب  أنَّ  إالِّ  املسِلِمنيم  ِمن  قريش   سملمب مْته  ما  بعِض  واسِتعادمِة  القاِفلمة،  بِِنيَِّة    عملمم ابعرتاِض 

قُ رمْيٍش   إىل  وأرسلم  طمرِيقمه،  فغمريَّم  القاِفلمةِ املسلِمنيم  العرتاِض  املسِلِمنيم  ُخروِج  خبربمِ  ومل يُ ْعِلُمها   ،
 ا احِتفاالم بليًغا؛ ومل يهتم لألمر. حيتِفل هل

أشرافهم أحد  ِمن  يتخلَّف  أهل مكَّة، فجدِّ ِجدِّهم وهنضوا مسرعني، ومل  الصَّريخ  وبلغ 
 سوى أيب هلب، فإنِّه عوَّض عنه رجاًل.

)و  على  يزِيد  جمْيشاً كمِبرياً،  وومصلوا 900أرسملوا  املسِلِمنيم،  ِلُمقات ملمِة  املِدينمِة  حنوم  ُمقاِتل   )
ِة بمْدر، وعمْسكمروا ِفيِه.مم   كاانً قمرِيباً ِمن ب مْلدم

ملِّا بلغ رسولم هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم خروج قريش استمشار أصحابمه املهاجرين ونمدمهبم 
قواًل حسًنا،  وقالوا  فأجابوه،  يُريُدهم  أنِّه  األنصار  فمِهممت  لِلقتال، وكرَّر عليهم وأعاد، هنالك 

  .«ِسريوا وأبشروا» ل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم واْست مْبشمر، وقال:عند ذلك أْشرق ومْجه رسو 

يمزِيد على ) ُدُهم  النَّيب    ،جماِهدٍ   )300توجَّهم املسلمونم وعمدم صلِّى هللا عليه   وعلى رمْأِسهم 
بِئ ْرً وسلِّم   إالِّ  اليت هبا  بمْدٍر، ودمفمنوا اآلابرم  ب منموا عليِه حمْوضً واِحدً   احنو  اِبملاِء، وجمعُلوه  ا  ا  ومملُؤوه 
 لِيمْمنمعوا الُكفِّارم ِمن الُوصوِل إليه.  ؛أماممُهم
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الغمْزومة، هذه  يف  اِبملشرِِكني  املسِلمون  الفريقان،  التمقى  واْلتمحمم  المعان،  التمجأ و   وتراءى 
العصابة ال    رسول هللا إىل ربِِّه وأكثر االبِتهال والتَّضرِّع والدِّعاء، وقال:)) اللِّهمِّ إن هتلك هذه

 تعبد بعدها يف األرض ((.
جمْهٍل  أبو  رأِسِهم  على  رمُجاًل،  سمبِعنيم  منهم  وق متملوا  املشرِكنيم،  همزميِة  ممن  املسِلمون  ُتكَّنم 
عمشمرم  أرمب معمة  منهم  اْسُتْشِهد  فقد  املسلمون  أمِّا  رمُجاًل،  سمْبِعنيم  منهم  أمسمروا  الُكْفِر، كما  رأُس 

ُكمُ  لََقدْ وَ ﴿رمُجاًل، قال تعاىل: ُ  نََُصَ ْنُتمْ  بَِبْدرٍ  اَّللَّ
َ
ِذلَّةٌ  َوأ

َ
َراَن:  ﴾ أ  .[123]آِل ِعمح

وِّ له ابملدينة وحوهلا، وأسلم  وتوجَّه رسول هللا إىل املدينة ُمؤيًَّدا ُمظمفَّرًا، وقد خافه كلِّ عد
 ر ِمن أهل املدينة. أانس  ُكثُ 

املشركني   بيوت  يف  النِّياحمة  الر ْعب يف وومق معمت  ودخمل  القتلى،  على  الُبكاء  ثُر  وكم مبكَّة، 
 قلوب األعداء. 

ُحدٍ  ◆
ُ
   َغْزَوة أ

عليهم   صاب 
ُ
امل وعظُم  بدٍر،  يوم  قريش  صناِديد  أصيب  أن  واعزمملممِّا  تمِقُموا    على  ي من ْ

احلميَّة مِحيَّة    فجمعوا املال وحرَّض الش عراء النِّاسم ِبِشعرهم، وأاثروا فيهمهِلزميِتِهم يف غمْزومِة بمْدٍر،  
 صممَّموا على أن يُهامجوا املسِلِمنيم يف املِدينمة. الاهليَّة، و 

وت مومجَّه    ،( ُمقاِتل، قادمه أبو ُسفيان3000ا ب ملمغم عمدمده حموايل )ا كمِبريً جمهَّزم املْشركونم جمْيشً 
 وكان ممِسريُهم ذلك يف ُمنتمصمف شوال سنة ثالث للهجرة. بِه حنوم املِدينمة، 

وسارم    صلِّى هللا عليه وسلِّم  ( جماِهد، قادمه النَّيب  700ا بلغ عمدمده )وأعدَّ املسلمون جمْيشم 
 ،  بِه حنو جمبمِل ُأُحٍد الواِقع مشالم املِدينمة

وهو    -  املسِلِمنيم يف الواِدي ُمقاِبلم الُكفِّاِر بني جمبمِل ُأُحدٍ   صلِّى هللا عليه وسلِّم   نمظَّمم النَّيب  
وجمبمِل الر ماِة، وجمعمل َخِسنيم ِمن الر ماِة على تملِّ جمنوبم   -كيلو من املدينة    3  جبل على حنو

الر ماة( ُأُحٍد )جمبمل  ُجبمري؛  جمبمِل  بن  عليهم عبد هللا  وأممَّر  وأوصاُهم  ،  املسِلِمنيم،  حلمايمة ظُهوِر 
ِم ت مْرِك أماكِنهم أبمدً   . ا، ولو رأوا الطَّريم تتخمطَّف العسكمرِبعمدم
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أ اللِّقاء بني الطَّرفمنْيِ واْشتمدَّ الِقتاُل، فانْ تمصمر املسِلمونم،   يف ابدئ األمر، وأنزل هللا نصرمه بمدم
 وكانت اهلزمية ال شكَّ ودخل املسلمون عسكر املشركني فمانْ ت مهمبوُهم،  عليهم، وصدمقهم وعدمه،  

 ب. وارِ لَّت النِّساء ُمشممِّراٍت هم فيها، ووم 

الر   رأى  أماِكن مُهمولممِّا  تمركوا  املشرِكني  اهِنزاِم  الغمِنيممة، ماُة  وقالوا:  ابلنَّصر،  موقنون  وهم   ،
الغمنائِمِ   الغمِنيممة، ِلالْشرتاك يف مجمِْع  البمِل  ِمن  ِمن  )  ونمزلوا  يُؤخمذ  ما  الغنائم: مجع غنيمة، وهي 

ذلك وغري  وأسلحٍة  أمواٍل  ِمن  احلرب  الذين خسروا يف  أمريهم    ،(احملاربني  ذمكَّرهم  ذلك  عند 
فأخلوا  للمشركني رجعة،  ليس  أن  وظنِّوا  يسممعوا،  فلم  عليه وسلِّم  عهد رسوِل هللا صلِّى هللا 

و  اخليل،  إىل  املسلمني  ظهور  وخملِّوا  على الث َّْغر،  اهلجومم  وأعادوا  ممراِكزمُهم  الُكفِّارم  اْحتملم 
 املسِلِمنيم، وأوقمعوا هبم خمسائِرم كمِبريمٍة.

وكمرَّ املشركون فخافم املسِلمونم وتمراجمُعوا،  ارِخ  من املشركني أنِّ حممًِّدا قد قُِتل،  وصرخ ص
ث مبمتم يف ممكانِِه، ودافمعم ِدفاعم األمْبطاِل،   صلِّى هللا عليه وسلِّم  إالِّ أنَّ النَّيبَّ كمرًَّة وانتهزوا الفرصة،  

 وُأِصيب جبروٍح يف ومْجِهِه وأسنانِِه. 

املسِلمو  علِم  النَّيبَّ  وملِّا  أبنَّ  وسلِّمنم  عليه  هللا  يف   صلِّى  واْستمماتوا  ثِقمت مُهم  اْستعادوا  حيٌّ 
فاِع عنه، ضارِِبني أروعم األمِثلمِة يف التَّْضِحيمِة.  الدِِّ

 وقد اْسُتْشِهد من املسلمني يوم أحد سبعون، أكثرهم ِمن األنصار. 

ا كان نتيجة خمط  ٍإ ِمن الرِّماة، وعدم ُتسِّكهم بتعاليم  وما أصاب املسلمني ِمن نكسٍة وحِمنٍة إّنِّ
الرَّسول صلِّى هللا عليه وسلِّم وأمرِه إىل آِخر حلظة، وإخالئهم للجبهة اليت أمرهم رسول هللا صلِّى  

ُ   َصَدَقُكمُ   َولََقدْ ﴿   هللا عليه وسلَّم ابلبقاء فيها وعدم تركها.  وَنُهمْ   إِذْ   َوْعَدُه   اَّللَّ   إَِذا  َحتَّ   بِإِْذنِهِ   َُتُسُّ
ُكمْ   َما   َبْعدِ   ِمنْ   َوَعَصْيُتمْ   اِلْمرِ   ِف   َوَتَنازَْعُتمْ   َفِشْلُتمْ  رَا

َ
ْنَيا   يُِريدُ   َمنْ   ِمْنُكمْ   ُُتِبُّونَ   َما   أ   ادلُّ

َفُكمْ   ُثمَّ   اْلِخَرَة   يُِريدُ   َمنْ   َوِمْنُكمْ  ُ   َعْنُكمْ   َعَفا   َولََقدْ   ِْلَْبَتلَِيُكمْ   َعْنُهمْ   َِصَ   لََعَ   َفْضلٍ   ُذو   وَاَّللَّ
َحدٍ   لََعَ   تَلُْوونَ   َوَل   تُْصِعُدونَ   إِذْ   *   الُْمْؤِمننِيَ 

َ
لرَُّسولُ   أ ُكمْ   ِف   يَْدُعوُكمْ   وَا ْخرَا

ُ
ثَابَُكمْ   أ

َ
ا   َفأ   بَِغمي   َغما

َصابَُكمْ   َما   َوَل   َفاتَُكمْ   َما   لََعَ   َُتَْزنُوا   لَِكْيال 
َ
ُ   أ  . ﴾ َتْعَملُونَ   بَِما   َخبرِيٌ   وَاَّللَّ
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 الُحّب والَوفاءروائع ِمن  ◆

لِن مْفِسه،  فداًء  بُِنفوسهم  لنبيِّهم، وتضحيتهم  الصَّحابة  ُحبِّ  ممدى  تمعِرف  أن  أردتم  وإذا 
 وبمْذهِلم ُمهمجمُهم؛ طلًبا ِلسمالممِته، فألق مسعك هلذه األخبار اليت تُنبيك عن ذلك:

هللا عليه وسلِّم   فهذا أبو ُعبميدة بن الرِّاح ينزِع إحدى احللقتني ِمن وجه رسول هللا صلِّى 
فتسقط ثمِني َُّته، مثِّ ينزع األخرى فتمسقط الثِّانية، وهذا أبو ُدجانة يتمرتمَّس بِن مْفِسه دون رسول هللا 
صلِّى هللا عليه وسلِّم فتقع النِّبل على ظمْهره، وهو ُمْنحمٍن عليه، ورمى سعد بن أيب وقِّاص دون 

اْرِم »  هللا عليه وسلِّم يُناِوله النِّبل، ويقول:رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم، ورسول هللا صلِّى  
 .«ِفداك أيب وأّمي 

النِّعمان، وومق معمت على ومْجنمِته، فرمدَّها عليه رسول هللا صلِّى هللا  وُأِصيبمت عنُي قتادمةم بن 
عليه وسلِّم بيده، فعادت أحسمن ما كانت، وهذا طلحة بن ُعبميد هللا يمِقي رسولم هللا صلِّى هللا 

 ، فُتصاب أانمله وُتشمل يمُده. عليه وسلِّم بيده

 إجالء بني الّنضري ◆

يمْستمِعيُنهم   -وهم قبيلة  ِمن اليهود    -خرج رسوُل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم إىل بين النِّضري  
ِعْقد وِحْلف، فرَّقوا يف الكمالم  النِّضري وبين عامر  قمِتيلمنْي ِمن بين عاِمر، وكان بني بين  ِديمة  يف 

م أْضممروا الغمْدر واالْغِتيال، وأردوا إلقاء صمْخرمٍة على رسول هللا صلِّى هللا ووم  عمدوا خبري، إالِّ أهنِّ
عليه وسلِّم، وهو قاِعد  على جمْنب ِجداٍر ِمن بيوهتم، فمجاءمه اخلربمُ ِمن السَّماء مبراِدهم، فقام 

م والسَّري إليهم حىتِّ نزملم هِبم، وكان ذلك وخرج راِجًعا إىل املدينة، وأمر رسوُل هللا ابلتَّجمهِّز حلرهبِ 
يف شهر ربيع األوِّل سنة أربٍع ِمن اهلجرة، فمحاصمرهم ِستِّ لياٍل، وقمذمف هللا يف قلوهِبم الرِّعب، 
وسألوا رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم المالءم، وأن يكفِّ عن ِدمائِهم، على أن هلم ما محمملمت  

 الح، فأجالهم عن املدينة. اإلبل ِمن أمواهلم إال السِِّ 

 وقسمم رسوُل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم أمواهلُم إىل املهاجرين األوِّلني. 
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 غزوة ذات الّرقاع  ◆

يف سنة أربع غمزا رسوُل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم جنًدا، فسار حىتِّ نزل خناًل، وقد خرجوا  
بينهم ب ِستَّة  عليه وسلِّم، وكانوا  النَّيبِّ صلِّى هللا  أظفاُرهم،  عري،  مع  أْقداُمهم وسمقمطمت  فن مقمبمت 

فكانوا ي مُلفِّون على أرجِلهم اخِلرمق، فمُسمِّيمت غزوة ذات الرِِّقاع، وتمقارب النِّاس ومل يكن بينهم 
حمْرب، وقد خاف النِّاس بعضهم بعًضا حىتِّ صلَّى هِبم رسوُل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم صالةم 

 اخلوف.

 ألَْحزاِب( َغْزَوُة الَخْنَدِق )ا ◆

يف شوِّال سنةم َْخٍس كانت غزوة اخلندق، أو غزوة األحزاب، وكانت معركًة حامسًة وحمنمًة  
وتعاىل:  تبارك  هللا  يقول  وفيها  مبثله،  تملوا  يُ ب ْ مل  ابِتالًء  املسلمون  فيها   ِمنْ   َجاُءوُكمْ   إِذْ ﴿ابتُِلي 

ْسَفَل   َوِمنْ   َفْوقُِكمْ 
َ
َغِت   َوإِذْ   ِمْنُكمْ   أ ََناِجرَ   الُْقلُوُب   َوَبلََغِت   اِلبَْصارُ   زَا ِ   َوَتُظنُّونَ   اِلْ  بِاَّللَّ

ُنونَا  َل َوُزلِْزلُوا  الُْمْؤِمُنونَ  اْبُتِلَ  ُهَنالَِك * الظُّ  . ﴾َشِديًدا زِلْزَا

قد  وائل  ِمن بين  ون مفمر  النِّضري  ِمن بين  اليهود  ِمن  نفرًا  أنِّ  الِقصَّة  ِمن سمبمب هذه  وكان 
ة، وقمدموا على قريش ممكَّة فدمعمْوهم إىل حرب رسول هللا، وكانوا قد جرَّبوها،  خرجوا ِمن املدين

واكتووا بنارها، فمصاروا ي مْزهمدون فيها، فزميَّنها هلم الومْفد اليهوِديِّ، وهوِّنوا هلم أمرها، وقالوا: إانِّ 
اجتمممعوا لذلك، سنكون معكم حىتِّ نمْستمأِصلمه، فمسمرَّ ذلك قريًشا، ونشطوا ِلما دعوهم إليه، و 

وات َّعمدوا له، مثِّ خرج الوفد فجاءم غمْطفان فدعاها إىل ذلك، وطاف يف القبائل، وعمرمض عليها 
 مشروع غمْزِو املدينة، وُموافقة قريٍش عليه. 

وحمشمدمت قريش أربعة آالف ُمقاتل، وغطفان ستة آالف مقاتل، فكانوا عشرة آالف، 
 يان بن حرب.وُأسِندمت ِقيادمة اليش إىل أيب سف

فأشار  الشَّمالِيمة،  ِة  الهم ِمن  ممكُشوفمًة  حيث كانت  املِدينمة،  حيصِّنوا  أن  املسلمون  رأى 
خمْيل   ُدخولم  مينمعم  حىت  الهمة  هذه  يف  عمِميقاً  خمْندقاً  حيِفروا  أن  الفارِسي  سمْلمان  الصَّحايبِّ 

رأسِ  وعلى  حمْفرِه  يف  املسِلمون  كم  اشرتم وقد  املِدينمة،  النَّيب  املشركني  وسلِّم  ِهم  عليه  هللا  ، صلِّى 
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وال  ويرجِتزون،  مسرورين حيمدون هللام  هذا كانوا  ومع  الربد،  وقسوة  الوع  أمل  يتمحمَّلون  وكانوا 
 يشكون وال يتمعتَّبون. 

ا  اللُهمَّ »  :وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى  هللا  رسولُ   فقال  خمدمم    هلم  يمُكن  ومل:  أنس    قال  اخَلرْيُ   ِإَّنَّ
 :فأجابوه: قال «واملُهاِجَرهْ  ِلألْنصارِ  فاْغِفرْ  اآلِخَرهْ  َخرْيُ 

َدا        ُمَُ  ُعوا       اَبيَ   ِذينَ         الَّ  نُ    نَْ   ا دً        أَبَ  يَنا           بَقِ  ا        مَ  َهادِ           الِْ  َلى         عَ ...  مَّ
أفراد جيِشهم ) بلغ  املِدينمةم شمْهراً كاِماًل، وظمل وا (  3000وقد  املشركون  جماِهد، وحاصمر 

 هكذا دون أن يمْستمِطيعوا ُدخوهلا. 

وظهرت املعجزات على يد الرَّسول صلَّى هللا عليه وسلَّم، وِمن ذلك أنِّه اْشتمدَّت على 
ل فمصارمت كثيًبا  املسلمني يف بعض اخلندق ُكْديمة ، وهي األرض الصَّلبة الغليظة، فضمرهبا ابملِْعوم 

  أمْهيمل، أي: رماًل سائاًل.

 وظهرت الربكة يف طعام قليل، فمشمِبع به عدد  كبري ، وكفمى اليشم كلَّه. 

كان بني املسلمني وبين قُ رميظة عهد  وعمْقد  فحممملمهم ُحيمي بن أخطب سميِّد بين النَّضري  
قَّقمه رسوُل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم،  على ن مْقض العهد، وقد فعل ذلك بعد اْمِتناع وت مرمدِّد، وُتمم 

ف معمظُم عند ذلك البمالء، واْشتمدِّ اخلوف، وجنممم النِّفاق ِمن بعض املنافقني، وهممَّ رسوُل هللا صلَّى 
بينه وبني غمطفان، مثِّ عمدمل عن ذلك بعدما رأى ِمن سعد بن   الص لح  ِبعمْقد  هللا عليه وسلَّم 

.معاذ وسعد بن عبادة الثَّب  ات واالسِتقامة والص مود أمام العمدوِّ

ابمل املشركون  وحاصمروهمأحاط  وجتهَّر سلمني  البمالء  واْشتمدِّ  انحيٍة  ِبُكلِّ  وأخذوا   ،
َل َوُزلِْزلُوا  الُْمْؤِمُنونَ  اْبُتِلَ  ُهَنالَِك ﴿النِّفاق:    .﴾َشِديًدا زِلْزَا

 إِنَّ ﴿وسلَّم يف الذَّهاب إىل املدينة وقالوا:واستأذمن بعض النِّاس رسول هللا صلَّى هللا عليه  
رًا   إَِل يُِريُدونَ  إِنْ  بَِعْوَرةٍ  ِهَ  َوَما َعْوَرةٌ  ُبُيوَتَنا  . ﴾ فِرَا

ِته أن ُيسِلم   أن يُوِقعم اخلالفم  بذكائه  استمطاع  و   ،نُ عميم بن مسعود ِسرِّاً وِمن قمدمر هللِا وِحْكمم
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كان؛ حيث صار احلمذمر يمدبِّ بينهم، وف مقمدوا الثِّقة فيما  ، وكذلك  والُفْرقمةم بني اليهوِد والكفِّار
 بينمهم.

وكان ِمن صنيع هللا تعاىل لنمِبيِّه صلَّى هللا عليه وسلَّم أن بعث هللاُ على األحزاب الرِِّيح يف 
 تقوم هلم  لياٍل شاتِيٍة ابرِدٍة، فجمعملمت ت مْقِلب ُقدورمهم وتمْطرح أبِْني متمهم فمال يمْستمْمِسك هلم بناء، وال

 انر، وال تمْطممِئنِّ هلم ِقْدر، فارُتلوا.

ل األحزاب، وومضمعمت احلمْرب أوزارمها، فلم ترجع قريش  وهكذا رجمعمت غطفان، وت مفمرَّق مشم
  وال  نَ ْغُزوُهم،  اآلنَ »  بعدها إىل قتال املسلمني، وقال رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم ِحينمها:

 .«يَ ْغُزون

 هلم  يبقي  ال  ه نِّ وأ  ،هبم  ابلظفر  إعالم  يغزونه  ال  أهنم  وسلم  عليه  هللا  صلى  إخباره  ويف
 .  كذلك  كان  هفإنَّ  ،معجزاته نمِ  وهذا ،شوكة

يَُّها﴿قال تعاىل:  
َ
ِينَ   يَا أ ِ   نِْعَمةَ   اْذُكُروا   آَمُنوا   اَّلَّ ْرَسْلَنا  ُجُنودٌ   َجاَءتُْكمْ   إِذْ   َعلَْيُكمْ   اَّللَّ

َ
 َفأ

ُ  َوََكنَ  تََرْوَها  لَمْ  وَُجُنوًدا رَِيًا  َعلَْيِهمْ   .[9]األحزاب: ﴾بَِصريًا  َتْعَملُونَ  بَِما اَّللَّ

 غزوة بني قريظة ◆

كان الرَّسول صلِّى هللا عليه وسلِّم أوَّل ممْقدِمه املدينة قد عاهمد اليهود ووادمعمهم وأق مرَّهم 
هم، ولكن ُحيمي بن أمْخطمب سميِّد بين النَِّضري  على ديِنِهم وأمواهلم، وشرمط عليهم واْشرتممط علي

جنح يف محمْل بين قريظة على ن مْقض العهد، وُِماألة قريش، ولممِّا انْ تمهى إىل رسول هللا صلِّى هللا 
قريظة،   بين  حلفاء  وهم  األوس،  سميِّد  معاذ  بن  سعدم  ب معمث  لِلعمْهد  ن مْقِضِهم  خرب  وسلِّم  عليه 

لِي متمحمقَّقوا اخلربم، فموجمدوهم على شمرِّ ِمِّا  وسمْعدم بن عبادة سميِّد اخلز  رج يف رجاٍل ِمن األنصار؛ 
للهجوم على  االْسِتعداد  ب ملمغمهم عنهم، وانلوا ِمن رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم، وبدأوا يف 
ِمن  وأنكى  أشدِّ  ذلك  وكان  اخلمْلف،  ِمن  املسلمني  جيش  طمْعن  حاولوا  وهكذا  املسلمني، 

السِّافر امليدان، وذلك قوله تعاىل:  اهلجوم  ْسَفَل   َوِمنْ   فَْوقُِكمْ   ِمنْ   َجاُءوُكمْ   إِذْ ﴿واحلرب يف 
َ
  أ

َغِت   َوإِذْ   ِمْنُكمْ  ََناِجرَ   الُْقلُوُب   َوَبلََغِت   اِلبَْصارُ   زَا ِ   َوَتُظنُّونَ   اِلْ ُنونَا    بِاَّللَّ  اْبُتِلَ   ُهَنالَِك *  الظُّ
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َل َوُزلِْزلُوا  الُْمْؤِمُنونَ   .﴾َشِديًدا زِلْزَا

 املَسري إىل بني قريظة ◆

 وعلى  عليه  وشمقَّ   ساءمُه،  وسلَّم،  عليه  هللا  صلَّى  هللا  رمسول  ذلك   وب ملمغم   قريظُة،  ن مقمضت   لممِّا
ْسِلِمني

ُ
 ورمجمعم   صمْفقمٍة،  أبِمْخسمرِ   خائِِبنيم   وردَّهم  األْعداءم   وكمبمتم   ونمصمر،  هللاُ   أيَّدم   فلمِّا  ِجدًّا،  امل

دينة  إىل  وسلَّم  عليه  هللا  صلَّى  هللا  رمسولُ 
م
فأتى جربيُل .  السِّالحم   النَّاسُ   وومضمعم   ممْنصورًا،  ُمؤميًَّدا  امل

حم   أوضمعت :  النِّيبَّ صلىِّ هللا عليه وسلِّم وقال  لكنَّ :  قال.  «نعم»:  قال  اَّللَِّ ؟  رمُسولم   اي  السِّالم
تمضمعْ   املالِئكةم  َهضَ   َأنْ   َيَُْمُركَ   للاَ   إنَّ »:  قال  مثِّ   أمْسِلحمتمها،  مل   ف من مهمضم   ،«قُ َرْيَظةَ   بن  إل  تَ ن ْ

ِسريِ   النِّاسم   وأمممرم   ف مْورِِه،  ِمن  وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى  اَّللَِّ   رمُسولُ 
م
  على   وكانت  قُ رمْيظمةم،  بين  إىل  اِبمل

مِدينمِة،  ِمن  أْميالٍ 
  بن   ف   ِإالَّ   الَعْصرَ   ِمْنُكم  َأَحدٌ   ُيَصلِّنَيَّ   ال»  :وقال  الظ ْهِر،  صمالةِ   بعد  وذلك  امل

مِدينمةِ   على  اْستمْخلمفم   وقد  وسملَّمم،  عليه  هللاُ   صلَّى هللاِ   رمسولُ   وتمِبعمُهم   النَّاُس،  فمسارم .  «قُ َرْيَظةَ 
  اْبنم   امل

 طاِلب. أيب بن لِعمِليِِّ  الرِّايمةم  وأمْعطى ممْكُتوٍم، أُمِِّ 

هللا   رسوُل  حىتَّ ون مزملم  ليلًة  وِعشرين  َخًسا  فمحاصمرهم  قُريمظةم  بِبمين  وسلَّم  عليه  هللا  صلَّى 
ُهم احِلصار، وقمذمفم هللاُ يف قُلوهِبم الر ْعب.  جمهمدم

مثِّ نمزلوا على ُحْكِم رسوِل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم، فمشمفمعمت هلم األوس، وكانت مموالِيهم 
ُمعاذ، وكان ِمن ُحكِمه دون اخلزرج، فمحمكَّم فيهم رسوُل هللا  صلِّى هللا عليه وسلِّم سعدم بن 

الذِّراريِّ والنِّساء، عند ذلك قال رسول هللا  الرِِّجال، وتُ ْقسمم األموال، وُتْسىب  تُ ْقتمل  فيهم: أن 
 .  «لقد َحَكْمَت فيِهم حُبكم للا» صلِّى هللا عليه وسلِّم:

 صلح الُحَديِبية ◆

أنِّه دخل مكَّة وطاف ابلبيت،   كان رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم املنام  قد رأى يف 
واْست مْبشمروا ... كيف ال وقد طال شمْوُقهم ملكَّة،  ف مفمرِحوا  املدينة،  فأخرب أصحابه بذلك وهو 

 واتقمت نُفوُسهم لِلطِّواف حوهلا.
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ُ   َصَدَق   لََقدْ ﴿  قال تعاىل: ْؤيَا  َرُسوََلُ   اَّللَّ َقِّ   الرُّ مَ   ِجدَ الَْمْس   تَلَْدُخلُنَّ   بِاِلْ َرَا ُ   َشاءَ   إِنْ   اِلْ  اَّللَّ
َفتحِح:  ﴾آِمننِيَ   . [27]الح

النَّيب   وسلَّم خمرمجم  عليه  ألداِء   صلَّى هللا  ممكَّةم  قاِصِدينم  رمُجٍل،  وأرِبعمائِة  أمْلٍف  رمْأِس  على 
،  الُعْمرمِة،   يِْبيمة  وكان ذلك يف ذي القعدة سنة ستِّ ت مقمع مشالم وهي    -ف معمْسكمروا يف ممْوِقع احلدم

، وكان قد ساق معه اهلمْدي؛ لِي مْعلمم النِّاُس أنِّه  -  غمْرِب املسِجد احلراِم، وُتسمَّى اليوم: الشِّميِسي
ا خمرمج زائرًا للبيت ُمعمظًِّما له   .إّنِّ

فم  عليهم،  وسلِّم  عليه  هللا  صلِّى  هللا  رسول  لِنزول  قريش  إليهم وفمزِعمت  يبعثم  أن  أمحمبِّ 
إليهم ... وانطملق عثمان حىتِّ جاء مكَّة، وأتى أاب  رجاًل ِمن أصحابه، فمدعا عثمان وأرسلمه 
سفيان وُعظمماء قريش، وب ملَّغمهم عن رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم ما أرسله به، فقالوا له بعد  

فعلم حىتِّ يطوف به رسول هللا فمراغه: إن ِشْئت أن تطوف ابلبيت فمُطف، فقال: ما كنت أل
 صلِّى هللا عليه وسلِّم. 

 بيعة الّرْضوان  ◆

فمبايمعوه أن ال  البيعة  قُِتل، فمدمعا إىل  بلغ رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم أن عثمان قد 
عثمان»  يمِفروا، وأخذ رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم بِيمد نفِسه، وقال: عن  ، فكانت «هِذه 

تعاىل:بيعة   قوله  فيها  نزل  اليت  ُ   َرِضَ   لََقدْ ﴿الرِّضوان   َُتَْت   ُيَبايُِعونََك   إِذْ   الُْمْؤِمننِيَ   َعنِ   اَّللَّ
َجَرةِ  نزَل  قُلُوبِِهمْ  ِف  َما َفَعلِمَ  الشَّ

َ
ِكيَنةَ  َفأ ثَاَبُهمْ  َعلَْيِهمْ  السَّ

َ
َفتحِح:   ﴾َقِريًبا َفْتًحا َوأ  . [18]الح

 مُمعاَهدة وُصْلح وِحْكَمة وِحلْ  ◆

بن عمْمرو، فلمِّا رآه رسول هللا ب معمثمت قريش ِفيممن بعمثمت للتفاوض مع رسول هللا ُسهمْيل  
صلِّى هللا عليه وسلِّم ُمْقِباًل، قال: أراد القوم الص لحم حني بعثوا هذا الرَّجل، وقال: أكُتب بيننا  
فيها   أيممن  سنني،  عشر  احلرب  ومْضع  على  الفمريقان  واْصطملمح  وكذلك كان،  وبينكم ِكتااًب، 

أنَّه   وعلى  بعٍض،  عن  بعُضهم  ويمُكفِّ  رمدَّه  النِّاس،  وملِيِّه  إذن  بغري  قريش  ِمن  جاء حممًِّدا  ممن 
ِعْقد حممَّد  أن يدخل يف  أراد  وأنِّه ممن  يردِّه عليه،  مل  قريًشا ِمِّن مع حممٍَّد  عليهم، وممن جاء 
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 دمخمل فيه.وممن أمحمبِّ أن يدخل يف ِعْقد قريٍش وعمْهِدهم وعمْهده دخل فيه، 

الصِّلح ِمن  رمأمْوه  املسلمون ما  أمر عظيم،   لممِّا رأى  النِّاس يف ذلك  والرِّجوع دمخمل على 
حىتِّ كاد بعضهم أن يهلمك، وومقمع يف نفوِسهم كلِّ مموِقٍع، حىتَّ جاء عمر إىل النَّيبِّ صلِّى هللا 
عليه وسلِّم وأْفصمح عمِّا يف نفِسه ِلما هو معروف  ِمن الصَّالبة يف احلقِّ، وُحبِّ املراجمعة فيما مل  

ومْجه فيه  له  أملمْستم   يمْستمَِب  ويقول:  النَّيبَّ،  ويُراجع  حيتجِّ  فقام  والصَّواب،    حقًّا؟   هللا  نميبَّ   احلقِّ 
قال.  «بلى»  :وسلَّم  عليه  هللا  صلِّى  فقال  الباِطل؟  على  وعمُدو ان  احلقِِّ   على  أملمْسنا :  مث 
نِيَّةم   نُ ْعِطي  فمِلمم   مث قال:.  «بلى»:قال  َأْعِصيِه،   ولستُ   للا،  َرُسولُ   ِإّنِ »  :قال  إًذا؟  ِديِننا  يف  الدَّ

قال  ،« نِصري  وهو ثُنا  ُكْنتم   لست   أو:  مث    بَ َلى، » :قال  به؟  ونمطُوفُ   الب مْيتم   سنْأيت   أانِّ   ُُتمدِِّ
، عند ذلك قال النِّيبِّ : فقال عمر «العاَم؟ ََنْتِيه  أنّ  أفَأْخَبُْتكَ   . «ِبهِ  وُمطوِّف آتِيهِ  فَِإنَّكَ »:الم

أ نفُسه حىتِّ ذهب إىل أيب بكر، وسأله كما سأل وظملَّ عمر يف   حالٍة ِمن الكمْرب ال هْتدم
 النِّيبِّ، فأجابه كما أجابه. 

لممِّا ف مرمغ رسوُل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم ِمن الصِّلح قام إىل هديه فنمحمره، مثِّ جملمس فمحملق  
م خرجوا وهم ال يمشك ون يف   رأسمه، وعمظُم ذلك على املسلمني، وأصاهبم الُوجوم والذ هول؛ ألهنِّ

رأوا   لممِّا  ولكن  احلرم،  ُرؤوسمهم يف رحاب  وحيِلقوا  همْديمهم،  ي مْنحمروا  وأن  والعمرة،  مكَّة  دخول 
 رسولم هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم قد حنمرم وحملمق تمواثبوا ي مْنحمرون وحيِلقون. 

 ُصلٌح َمِهني أم َفْتٌح ُمِبنيٌ  ◆

ظاهِ  يف  الص ْلِح  بُنوُد  لذا  كانت  املشرِكني،  ِلصاحل  املسِلِمني    تمذممَّررِها  ذلك ِمن  بعُض 
، وضاُقوا به ِلما رأوا فيه ِمن ظُْلٍم هلم، وإْجحاٍف يف حمقِّهم، ولكنِّهم آممنوا ابهلل وصدَّقوا الص ْلح
 ومْعدمه. 

الرَّسول صلِّى هللا عليه وسلِّم وِحْنكمته وعمِظيم ِسياسم  تتمجملَّى حكمة  ِته وِمن هذا املوقف 
الفتح  ِمن  األمور  إليه  ما سمتمؤول  يمعِرف  التَّنازل، حىتَّ كأنَّه  هذا  يتمنازل ألعدائه  لألمور حني 

 القريب، ودخول قريش يف ِدين هللا أفواًجا. 
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  *   ُمبِيًنا  َفْتًحا  لََك   َفَتْحَنا  إِنَّا﴿  ن مزملم قولُه تعاىل:  صلَّى هللا عليه وسلَّم  ويف أثناء ُرجوِع النَّيبِِّ 
ُ   لََك   ْغِفرَ ِْلَ  مَ   َما  اَّللَّ رَ   َوَما  َذنْبَِك   ِمنْ   َتَقدَّ خَّ

َ
ًطا  َويَْهِديََك   َعلَْيَك   نِْعَمَتهُ   َويُتِمَّ   تَأ   *   ُمْسَتِقيًما  ِِصَا

ُ   َويَْنُُصَكَ  فأقرأة إايه، فقال: اي رسول هللا، أوم إىل عمر  فأرسل    [3-1]الفتح:  ﴾َعِزيزًا   نَُْصًا   اَّللَّ
 نعم، فمطابمتم ن مْفُسه ورمجمع. ف مْتح  هو؟ قال: 

عليه،   واعرتاضه  وسلِّم  عليه  هللا  صلِّى  النَّيبِّ  ُمراجعة  ِمن  منه  بمدمر  ما  على  عمر  ونمِدم 
يومئذ، »  فيقول: به  َتَكلَّْمت  الذي  خماَفَة َكالمي  وُأْعِتق  وُأصلِّي  وأتَصَدّق  أصوُم  زِْلت  ما 

 .« حّتَّ رََجْوت أن يكون خريًا

املبني وف مرَّج هللاُ   الِبشارة ابلفتح  ِمن  م مبا حمومت  قلوهبم املسلمني، وأمْسعمد  السِّورة غممِّ  هبذه 
الرَّسول قال  املؤمنني، حىت  والرِِّضا عن  والثَّناء  العظيم،  لقد   والنَّصر   ": عليه وسلَّم  صلَّى هللا 

ف متمْحنا لمكم ف مْتًحا رأ: إانِّ  أُنزِلمت عليَّ اللَّيلة سورة  هلِمي أحمبِّ إيلِّ ِمِّا طملمعمت عليه الشَّمس، مث ق
   ُمِبيًنا ".
 غزوة خيَب  ◆

لََقْد َرِضَ  ﴿ بشَّر هللا أصحابم بيعة الرِّضوان يف احلديبية ابلفتح القريب واملغامن الكثرية فقال: 
َعلَْيهِ  ِكيَنَة  السَّ نزَل 

َ
َفأ ُقلُوبِِهْم  ِف  َما  َفَعلَِم  َجَرةِ  الشَّ َُتَْت  ُيَبايُِعونََك  إِْذ  الُْمْؤِمننَِي  َعِن   ُ ْم  اَّللَّ

ُ َعِزيزًا َحِكيًما   ُخُذوَنَها َوََكَن اَّللَّ
ْ
ثَاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا َوَمَغانَِم َكثرَِيًة يَأ

َ
َفتحِح   ﴾ َوأ  .    [ 19  -18:  ]الح

مُ  خيرب قدِّ وكان  غزوة  واملغامن  الفتوح  هذه  مُ   ،مة  تتم يهوديَّ   رةً مم عْ ت م سْ وكانت  ا عً ِقالن  مَّ ضم ة 
وكانت    ،مهِ تِ هم ن ِمن جِ وأيمم   ،أن يسرتيح منهم  صلِّى هللا عليه وسلِّم  فأراد رسول هللا  ،حصينةً 

  مياًل.نييف الشَّمال الشَّرقي للمدينة على بعد سبع

خرج إليها رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم يف حمرَّم، وأقبلم جبيِشه، وكانوا ألًفا وأربع مئة، 
ِلممن ختلَّف عن احلديبية، وخمرمجمت عشرون امرأة ِمن نساء   ِمئمتا فارس، ومل أيذمن  وكان معهم 

 املرضى وِخْدممة المْرحى واإلسعاف ابملاء والطِّعام أثناء القتال. الصَّحابة ِلُمداواة
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ع أذااًن   كان رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم إذا غزا قوًما مل يغُزهم حىتِّ ُيْصِبح، فإن مسِم
واْست مْقبملوا  القوُم  ورمِكب  ف مرمِكب  أذااًن  يمْسممع  مل  أصبح  فلممِّا  أغار،  أذااًن  يسممع  مل  وإن  أمسك، 

وهي الُقفَّة -، ومبكاتِِلهم  -وهي اجملرفة ِمن احلديد-اِحيهم  ال خيرب غاِدين قد خمرجوا مبسُعمِّ 
واخلميس    -الكبرية حممِّد  قالوا:  واليش،  وسلِّم  عليه  صلِّى هللا  رسولم هللا  رأوا  أي:   -فلممِّا 

إذا نَ َزْلنا    للا أكب، َخرَِبت خيب، إنّ »  معه، فقال رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم:  -اليش  
 .«ِبساَحة َقوٍم َفساء صباح املنذرين 

 قائد منصور  ◆

ي مْفتمِتحها ِحْصًنا ِحْصًنا بعد  وانزل رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم ُحصونم خيرب، وبدأ 
ًما حىتِّ سألوا رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم الص لحم، فمأْعطاهم رسول هللا  قتال وِحصار دام أايِّ

يه وسلِّم خيربم على أنِّ هلم الشِّطر ِمن كلِّ زرٍع ومثٍر ما بدا لرسول هللا صلِّى هللا صلِّى هللا عل
 عليه وسلِّم أن يُِقرَُّهم.  

 ُمحاولة أثيمة لليهود  ◆

احلارث اليهوديَّة  يف هذه الغزوة ُسمَّ رسوُل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم، ذلك أنِّ زينبم بنت  
راع، فأْكث مرمت ِمن له شاًة ممشويَّة قد مسَّتها، وسألم أهدت   ت أيِّ اللَّْحم أحبِّ إليه؟ فقالوا: الذِِّ

راع أبنَّه مسموم ، ف ملمفمظ األكلة  ه الذِِّ  .الس مِّ فيه، ف ملممِّا انت مهمش ِمن ِذراِعها أخربم

اليهود، وإن كان  منه  فيمسرتيح  إن كان كاذاًب  لِت مْعلمم  ْته  ا مسمَّمم بعد ذلك أبهنِّ املرأة  وأق مرَّت 
 .ضرِّهصادقًا فال يم 

 ُفتوٌح وَغنائمٌ  ◆

خيربم اْنصمرف إىل فمدمك، مثِّ جاء وسلِّم من أمْمرم  وبعد ما انتهى رسول هللا صلِّى هللا عليه  
هم إن أسلموا   القرى، ودعاهم رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم إىل اإلسالم، وأخربم إىل وادي 
أْحرمزوا أمواهلم وحمقمنوا ِدماءمهم، وِحساهبم على هللا، وأعطى اليهود ِمن غمٍد ما أِبيديهم، وغمِنم 
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هللا عليه وسلِّم ما أصاب على أصحابه بوادي القرى،    املسلمون أموااًل، وقمسَّم رسول هللا صلِّى
 وترك األرضم والنَّخل بيد اليهود وعاملهم عليها ...

 عمرة القضاء ◆

لممِّا كان العام املقبل، وذلك سنة سبع قمِدم رسوُل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم واملسلمون،  
ل، وأقام مبكَّة ثالاًث واعتمممر، وهو  وخلَّى قريش بينه وبني مكَّة، وأقفلوا بيوهتم وطلعوا على الب

ُ   َصَدَق   لََقدْ ﴿قوله تعاىل: ْؤيَا  َرُسوََلُ   اَّللَّ َقِّ   الرُّ مَ   الَْمْسِجدَ   تَلَْدُخلُنَّ   بِاِلْ َرَا ُ   َشاءَ   إِنْ   اِلْ  آِمننِيَ   اَّللَّ
ِينَ   ُرُءوَسُكمْ   َُمَلِِّقنيَ   َفْتًحا   َذلَِك   ُدونِ   ِمنْ   َفَجَعَل   َتْعلَُموا   لَمْ   َما   َفَعلِمَ   ََتَافُونَ   ََل   َوُمَقُصِّ

ِي  ُهوَ   *  َقِريًبا ْرَسَل   اَّلَّ
َ
َقِّ   َوِدينِ   بِالُْهَدى  َرُسوََلُ   أ ينِ   لََعَ   ِْلُْظِهرَهُ   اِلْ ِ   َوَكَف   َُكِّهِ   ادلِّ   ﴾ َشِهيًدا  بِاَّللَّ

َفتحِح:   .[28 - 27]الح
 غزوة ُمْؤَتة ◆

احلارثم بن ُعممرْي األزديِّ ِبكتابه إىل ُشرمحبيل بن بعث رسوُل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم  
عمرو الغمسِّاينِّ حاِكم ُبْصرى التِّابع لقيصر ملك الرِّوم، فأْوث مقمه رابطًا، مثِّ قمدَّممه فمضمرب ُعنُ قمه، 
 ومل جْتر العادة بقتل الر ُسل والس فراء عند امللوك واألمراء، فكان ال بدِّ ِمن أتديب هذا املعتدي.

وكان  آالف،  ثالثة  ِقوامه  جيًشا  بعثم  اخلربم  وسلِّم  عليه  رسولم هللا صلِّى هللا  ب ملمغ  فلممِّا 
إن ُأِصيب  »  ذلك يف مجادى األوىل ِمن السَّنة الثِّامنة، واْست مْعممل عليهم زيد بن حارثة، وقال:

لنِّاُس  فلمِّا حان ُخروجهم ودَّع ا  «...، فإن ُأِصيب فعبد للا بن رواحةفجعفر بن أيب طالب
، وعدوِّ   أمراءم رسوِل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم وسلَّموا عليهم، وكان أماممهم سمفمر  طويل  شاقٌّ

 ذو شموكٍة ...

ومضى اليش .. وبلغ املسلمني أنِّ هرقل ابلبلقاء يف مئة ألف ِمن الرِّوم، وانضممِّ إليهم  
 ( ليلتني، ينظرون يف أمرهم ...ن) ممعالعرب، فأقاموا على مكان يُقال له:مجع كثري ِمن قبائل ا

َخَرْجُتم »  شمجَّع النِّاسم عبُد هللا بن رواحة، وقال: للِت  تكرهون  الذي  إّن  وللا  قوم،  َّي 
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ين الذي أكرَمنا  قّوة وال كثرة، ما نُقاتِلهم إاّل َبذا الدِّ تطلبون، وما نُقاتل الّناَس ِبَعَدٍد وال 
 فمضى الناس.  «نَ َينْي؛ إّما َظفر وإّما شهادةبه للا، فاْنطلقوا فإَّّنا هي إحدى احلُسْ 

، واحناز املسلمون إىل قرية   ولممِّا كانوا بُِتخوم البلقاء لمِقي مْتهم مُجوع الرِّوم والعمرب ودمان العدوِّ
 يقال هلا: مؤتة، والتقى الفريقان والتمحمموا واقْ ت متملوا... 

اسًتْشِهد، وقد أخذمت الرِِّماح منه كلِّ  قاتل زيد  ِبراية رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم حىتِّ 
قاتمل  مثِّ  فعمقمرها،  ف مرمِسه  على  فاقْ تمحمم  الِقتال،  أرهمقمه  هبا حىتِّ  فقاتل  أخذها جعفر  مثِّ  ممأخٍذ، 
ومومجمد  قُِتل،  حىتِّ  ْيه  ِبعمُضدم الرِّاية  فاْحتمضمن  يمسارُه  ف مُقِطع  بِيمساره،  الرِّاية  فأخمذ  ميينه  ف مُقِطعمت 

صمْدره وممْنِكب مْيه وما أقبل منه ِتسعني ِجراحمة ما بني ضربٍة ابلسَّْيف، وطمْعنمة   املسلمون ما بني
 ابلر مح ....

 فلمِّا قُِتل أخمذ الرِّاية ابن رمواحمة، وتقدَّم هبا وقاتل حىتِّ قُِتل. 

ُشجاًعا  وكان  القومم،  ودافمع  الرِّاية  فأخمذ  الوليد،  بن  خالد  على  النِّاس  اصطلمح  بعدها 
يم  الشِّمال،  حمكيًما  حنو  العمدوِّ  واْنسمحمب  النوب،  إىل  ابليش  فاحناز  احلمْرب،  ِسياسةم  عِرف 

ُمتابعة   عدم  يف  املصلحمةم  ورأى  السَّالمةم،  اغت منمم  الفريقني  وكال  النِّاس،  وانصمرمف  اللَّيل،  وجمنِّ 
 القتال، وهتيَّبم الر وُم املسلمني حِبكممة خالد وتمقاعمسوا ...

 يانَخََبُ َعيان ال بَ  ◆

وبينما كان املسلمون خيوضون املعركة، كان رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم خُيرب أصحابمه  
 هللا  هللا صلى  رسولُ   خمطمبم   قال:"  ماِلكٍ   بن  أنس  يف املدينة مبا جيري يف أرض املعركة، فعن

 للا  عبد  َأَخَذها  َثّ   فَُأِصيَب،  َجْعَفرٌ   أَخَذها  َثّ   فَُأِصيَب،  زَْيدٌ   الرَّايَةَ   َأَخذَ »  :فقال  وسلم  عليه
َأَخَذها  فَُأِصيَب،  َرواَحةَ   بن    أو   َيُسرُِّن،  وما  عليه،  فَ ُفِتحَ   ِإْمَرةٍ   َغرْيِ   عن   الَولِيد  بن   خاِلدُ   َثّ 

ُم - َيُسرُُّهم   ما قال نَ ْيهِ  وإنّ  ِعْندن، أَّنَّ  .«لََتْذرِفان َعي ْ
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ةَ  ◆  َفْتُح َمكَّ

أمُر   َتِّ  مكَّة لممِّا  وسلِّم  عليه  هللا  صلِّى  رسولمه  يدخل  أن  أراد  عباده  ويف  دينه  يف  هللِا 
عليه  ما كانت  إىل  مكَّة  ويُعيدوا  للعاملني،  مبارًكا وهدى  فتكون  األواثن  ِمن  الكعبة  ويطهِّروا 

 مثابة للنِّاس وأْمًنا.
 نقض بني بكر وقريش الِحلف ◆

يف ِعْقد رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم  ِمِّا تقرِّر يف صلح احلديبية أن ممن أحبَّ أن يدخل  
بكر يف عقد   بنو  ف معمل، ودخلت  ِعْقد قريش وعمْهدهم  أن يدخل يف  أحمبَّ  ف معمل، وممن  وعمْهِده 
قريش وعهدهم، ودمخملت خزاعة يف ِعْقد رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم وعهده، وكان بني بين  

فم  اإلسالم  وجاء  ُمتوارمث،  ِعداء  وُخزاعة  أن  بكر  بكر  بنو  أراد  اهلُْدنمة  فلمِّا كانت  بينهم،  حمجمز 
تمِهزوا هذه الفرصة؛ ليصيبوا ِمن خزاعة الثِّأر القدمي، ف مب ميَّت ن مفمر  ِمن بين بكر خزاعة وُهم على ماٍء   ي من ْ
معهم   وقاتمل  ابلسِّالح،  بكر  بين  قريش   وأعانمت  واق ْت متملوا،  وتمناومشوا  رجااًل،  منهم  فأصابوا  هلم، 

 ِمن قريش ُمْستمْخِفني لياًل حىتِّ ألؤوُهم لِلحرمم وِمن مثِّه أخمذمت بين بكر َثمْرها.   أشراف 
النَّْصر  وخمرمج عمْمرو بن سامل اخلُزاعي وقمِدم على رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم وسألمه 

املؤكَّد، فقال رسول هللا صلِّى هللا عليه والنَّْجدمة، وخُيربه أبنِّ قريًشا أخلمفوه املوِعد ون مقمضوا ِميثاقمه  
 .«ُنِصْرَت َّي َعْمرو بن سال» وسلِّم:

عند ذلك جاء أبو سفيان وأراد جتديد العمْهد، فكملَّم رسولم هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم، فلم  
به أحد إىل ما أراد حىتِّ   اْحتار يف ي مُردَّ عليه شيًئا، مثِّ كملَّم أاب بكر وعمر وعمِليًّا وفاطمة فلم جيُِ

 األمْمر، وأْخفمقم يف ُمِهمَِّته اليت جاء ألجلها. 
ب ملكة ◆  التَّأهُّ

مثِّ  ابلِكْتمان،  أمره  على  واْستمعان  اِبلهاز،  النِّاسم  وسلِّم  عليه  رسول هللا صلِّى هللا  أمر 
العُ »  أعلم النِّاسِّ أنِّه سائر  إىل مكَّة، وأممرمُهم ابِلدِِّ والتَّجمه ز، وقال: ُخذ  واألخبار اللَّهّم  يون 

ِبالِدها ف  ونَ ْفَجأها  َغَتها  نَ ب ْ حّّت  قريش  . وخرج صلِّى هللا عليه وسلِّم يف رمضان من  «عن 
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عليه  هللا  صلِّى  هللا  رسوُل  ومضى  سنني،  مثان  رأس  على  وذلك  آالف،  عشرة  ومعه  املدينة 
 ٍل واْرتِقاٍب.وسلِّم حىتِّ نزل ممرِّ الظِّهران، وعممَّى هللاُ األخبارم عن قريش، ف مُهم على ومجم 

وأممر رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم اليشم فمأْوقمدوا النِّريان، وخرج أبو سفيان بن حمْرب  
، وهو يقول: ما رأيُت كاللَّيلة ِنريااًن قطِّ وال عمْسكمر، وكان العبِّاس قد خرج  ي متمجمسَّس األخبارم

ق ابلعمْسكر، ف معمرمف صوتم أيب سفيان، ِمن مكَّة قبل ذلك أبهِله وِعيالِه ُمسلًما ُمهاجرًا، وحلِ 
يُْدرِكمه أحد  ِمن  ب مْغلمِته، وخمِشي عليه أن  النِّاس ... فأركبمه يف عمجز  وقال: هذا رسول هللا يف 

 املسلمني في مْقتُ لمه، وأتى به رسولم هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم، مثِّ أسلمم وشمِهد شمهادمة احلمقِّ.
ْمن   ◆

َ
 َبِسيطَعْفو عام وأ

ووسَّع رسوُل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم يف األْمن والعمْفو حىتِّ أصبح أهُل مكَّة ال يهلك 
أيب  »  منهم إالِّ ممن زمِهد يف السَّالمة وكمرِه احلمياة، فقال صلِّى هللا عليه وسلِّم: دار  َدَخل  َمن 

آِمن فهو  اببَه  أغلق  وَمن  آِمن،  فهو   عليه وسلِّم جيشمه ، وهنى رسوُل هللا صلِّى هللا«سفيان 
عن أن يستمْخِدموا السِّالح عندما يدخلون مكَّة على أيِّ إنساٍن إالِّ ممن اعرتممضمهم وقاومممهم،  

 وأممر أبن يمعفِّ اليش ِمن أموال أهل مكَّة وِمتلمكاهتم، وأن يكفِّوا أيِديمهم عنها.
 دخول خاِشع ُمَتواِضع ال دخول فاتِح ُمَتعال ◆

هللا عليه وسلِّم مكَّةم وهو واِضع رأسمه تمواُضًعا هلل حني رأى ما    ودخمل رسوُل هللا صلِّى
أكرممه هللا به ِمن الفتح حىتِّ إن ِذقْ نمه لميكاد ميسِّ واِسطة الرَّْحل، ورمفمع يف ُدخوله مكَّة فاًُتا كلِّ  
لعشرين  يوم المعة  والتَّواضع واخلضوع، وكان ذلك صبح  العدل واملساواة  ِمن شمعائر  شعار 

 خملمت ِمن رمضان سنة مثان للهجرة.  ليلة
 َتْطهرُي الَحَرم ِمن األوثان واألصنام ◆

 فمجعلم   صمنمًما،  وِست ونم   ثالمُثِائمةٍ   الب مْيتِ   وحول  ممكَّةم   وسملَّمم   عليه  هللاُ   صلَّى  هللاِ   رمسولُ   دمخملم 
وما  جاء  َزُهوقًا،  كان   الباِطلَ   إنَّ   الباِطلُ   وَزَهقَ   احْلَقُّ   جاءَ »   :ويمقول  معه،  ِبعودٍ   يمْطعمُنها   احْلَقُّ 

  .«يُِعيدُ  وما الباِطلُ  يُ ْبِدئُ 
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 ورأى يف الكعبة الص ومر والتَّماثيل، فأمر ابلص ور فمُطِمسمت، وابلتَّماثيل فمُكِسرمت.
 اليوم يوم بِّر وَوفاء  ◆

الكعبة  مفتاح  منه  فأخذ  بنم طلحة  عثمانم  عليه وسلِّم دعا  قمضى طموافمه صلِّى هللا  لممِّا 
وهي    -ف مُفِتحمت له، ودخل وصلَّى، فلمِّا خرج منها أعاد املفتاح له، وجعل هلم ِسدانة البيت  

خاِلدًة اتِلدًة ال   -القيام بشؤون الكعبة ِمن تنظيف وإصالح وفتح وغلق وتطييب وغري ذلك  
 زمعها منهم إالِّ ظامل. ي من ْ 

وها هو رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم يقف بني الرِّكن واملقام، فيحمد هللا ويثين عليه، مثِّ  
لقريش:  أٌخ كرمٌي،  »   يقول خماطًبا  خريًا،  وَنُظّن  خريًا  نقول:  قالوا  تظنون؟  وماذا  تقولون،  ماذا 

فأْسِجح  وابنُ  قدرت  وقد  أٍخ كرمٍي،  الَعْفو -  فأحسن  قال أخي  -أي:  فإن أقول كما  قال:   ،
ُ   َيْغِفرُ   اْْلَْومَ   َعلَْيُكمُ   تََْثِيَب   ََل ﴿   يوسف:  رَْحمُ   َوُهوَ   لَُكمْ   اَّللَّ

َ
 . « [ 92]ُيوُسَف:   ﴾ الرَّاِْحِنيَ   أ

 بيعة عىل اإلسالم ◆

الصَّفا وأخذ على  النِّاُس على اإلسالم، فجلس هلم صلِّى هللا عليه وسلِّم على  اجتمممع 
 السَّمع والطِّاعة هلل ولرسوله صلِّى هللا عليه وسلِّم فيما استطاعوا. النِّاس 

الكعبة   حول  اليت كانت  األواثن  إىل  سمراايه  وسلِّم  عليه  هللا  صلِّى  هللا  رسول  بثَّ  مث 
إىل  أصحابه  ِمن  رِجااًل  وب معمث  األخرى،  الثِّالثة  وممناة  والُعزِّى  ت  الالِّ منها  فمُكِسرمت كلِّها، 

 ْصناممها. القبائل ف مهمدمموا أ
وقام رسوُل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم خطيًبا يف ممكَّة، فمأْعلمن ُحْرممتمها إىل يوم القيامة، ال 

ل » هبا شجرًة، وقال    أن يمْسِفك فيها دًما، أو يمقطع  حِيلِّ المرئ مسلٍم يُؤِمن ابهلل واليوم اآلخر
 ق مفمل راِجعا إىل املدينة. ، مثِّ «حتلل ألحٍد كان قبلي، وال حِتّل ألحٍد يكون بعدي

وقد كان لفتح مكَّة أثر  عِميق  يف نفوس العرب، فمشمرح هللاُ صمْدر كثرٍي منهم لإلسالم، 
ِ   نَُْصُ   َجاءَ   إَِذا﴿وصاروا يدخلون فيه أرسااًل، وصمدمق هللاُ إذ يقول: لَْفْتحُ   اَّللَّ يَْت   *  وَا

َ
 انلَّاَس   َوَرأ

ِ  ِدينِ  ِف  يَْدُخلُونَ  ْفوَ  اَّللَّ
َ
ًجاأ ْسَتْغِفرْهُ  َربَِّك  ِِبَْمدِ  َفَسبِّحْ  *  ا بًا ََكنَ  إِنَّهُ  وَا   .﴾تَوَّا
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 غزوة حنني  ◆

السَّْهم  العمرمب  أْطلمق  أفواًجا،  هللا  دين  يف  يدخلون  النِّاُس  وبدأ  مكِّة،  فتح  َتِّ  أن  بعد 
 األخري يف ِكنانتهم على اإلسالم واملسلمني.

قريش،   بعد  قوًِّة كبريًة  هوازِن  ِلما وكانت  خْتضمع  فلم   ، تمنافس  قريش  وبني  بينها  وكان 
 خمضمعمت له قريش.

وقام مالك بن عوف سيِّد هوازان فمنادى ابحلرب، واجتمممع إليه مع هوازن ثمِقيف كلِّها، 
وأمجمع السَّري إىل رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم، وحمطَّ مع النِّاس أمواهلم وِنساءمهم وأبناءمهم؛  

 دافعوا عن األهل والِعرض. لِي مثْ ُبتوا ويُ 

وخرج رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم ومعه ألفان ِمن أهل مكِّة، ومنهم ممن هو حديُث 
ُدهم إىل ما مل   عمْهٍد إبسالم، وعشرة آالف ِمن أصحابه الذين خرجوا معه ِمن املدينة، فب ملمغ عدم

ُهم  يبلغه يف غزوٍة قبل ذلك، حىتِّ قال أانس  ِمن املسلمني: لمن ن ُ  ب مت ْ ْغلمب اليومم ِمن ِقلَّة، وأعجم
ْثرة النِّاس.   كم

فيه   ي مْنحمِدرون  وهم  مثان،  سنة  شوِّال  عاشر  يف  وذلك  ُحنمني،  وادي  املسلمون  واست مْقبل 
احندارًا يف ظالم الص بح، وكانت هوازن قد سبقتهم إىل الوادي، وكمممنوا هلم يف ِشعابه، فما راع  

لوا محلةم رجٍل واحٍد، وكانوا قوًما رماًة. املسلمني إالِّ أن    رمشمُقوهم ابلنِّبال، وأمْصلمتوا الس يوف، ومحم

عامِّة املسلمني راِجعني، ال ي مْلِوي منهم   (انشممر: أسرع، وجمدَّ يف السَّري، وهتميَّأ له) وانشمممر
مني،  رة على املسلأحد  على أحٍد، وكانت فرتًة حامسًة، وحلظًة عصيبًة، يُوِشك أن تدورم الدِّائ

 ...فال تقوم هلم بعد ذلك قائمة

كينة ◆  الفتح والسَّ

ولممِّا َتِّ ما أرادمه هللاُ ِمن أتديِب املسلمني الذين أعجبتهم الكثرة، وأذاق مُهم هللاُ ممرارةم اهلزمية 
 بعد حالوة الفتح، ردَّ هلم الكرَّةم على األعداء وأنزل السَّكينة على رسوله وعلى املؤمنني. 
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 بِِلجامِ   آِخذ    والعبِّاسُ   اْلُكفِّاِر،  ِقبملم   ب مْغلمتمهُ   ي مرُْكضُ   وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى  هللاِ   رمسولُ   ِفقم وطم 
ُْلو  ال  وهو  يُكف ها،  وسلَّم  عليه   هللاُ   صلَّى  هللا   رمسولِ   ب مْغلمةِ  ْشرِِكني،  حنو  أمْسرمعم   ما  أيم

ُ
 ُسْفيانم   وأبو  امل

 َأنَ »ي مُقوُل:    وسلَّم  عليه  هللا  صلَّى  والنَّيب    وسلَّم،  عليه  هللاُ   صلَّى  هللاِ   رمسولِ   ِبغمْرزِ   آِخذ    احلاِرث  بن
 . «املُطَِّلبْ  عبدِ   اْبنُ  أن َكِذْب،  ال النَّيبُّ 

قال ُمَرةِ   َأْصَحابَ   َّي  ندِ   َعبَّاُس،  َّي» :  وسلَّم  عليه  هللاُ   صلِّى  هللاِ   رمسولُ   مثِّ  : قَالَ   «السَّ
ُمَرِة؟  َأْصَحابُ   أَْينَ   َصْوِت   ِبَِْعَلى:  فَ ُقْلتُ   َصيًِّتا  رَُجاًل   وَُكْنتُ    َلكأنَّ   َفوللِا،:  قال  السَّ

ُعوا  حني  َعْطَفتَ ُهم ْيكَ   َّيَ :  فَ َقاُلوا.  أوالِدها  َعَلى  اْلبَ َقرِ   َعْطَفةُ   َصْوِت   مسَِ ْيَك،  َّيَ   لَب َّ ْيَك،   َّيَ   لَب َّ   لَب َّ
 َثَّ   األَْنصاِر،  َمْعَشرَ   َّي:  يَقولونَ   األْنصارُ   فَناَدتِ   والُكّفاُر،  ُهم  فَاقْ تَ تَ ُلوا  اْلُمْسِلُموَن،  َوَأقْ َبلَ 

على  َقصََّرتِ  اُعوَن  :  قال   اخلْزرَِج،  بن   احلاِرثِ   َبِن   َّي:  فناَدْوا  اخلْزرَج،  بن   احلاِرثِ   َبِن   الدَّ
  فقال   ِقتاَلِِم،  إل  عليها  كاملَُتطاِول  بَ ْغَلِتهِ   على  وهو  وسلَّم،  عليه  للاُ   صّلى  للاِ   َرسولُ   فَ َنَظرَ 

يَ   ِحنيَ   َهَذا: "  وسلَّم  عليه  للاُ   َصلَّى  للاِ   َرسولُ   َِبِنَّ   فَ َرَمى  َحَصَياتٍ   َأَخذَ   َثَّ   ،"  اْلَوِطيسُ   ْحَِ
  أنْ   ِإاّل   هو  ما  َفوللاِ   ،"  الَكْعَبةِ   وَربِّ   اَّْنََزُموا  الَكْعَبِة،  وَربِّ   اَّْنََزُموا: "  قال  َثُّ   الُكّفاِر،   ُوجوهَ 

ُهمْ   َأَرى  زِْلتُ   َفَما  حبََصَياتِِه،  وسلَّم  عليه  للاُ   صلَّى  للاِ   َرُسولُ   رَماُهم   َوَأْمَرُهمْ   َكِلياًل،  َحدَّ
 . «للاُ  َهَزَمُهمِ  َحّتَّ  ُمْدِبًرا

تعاىل: قوله  ُكمُ   لََقدْ ﴿وذلك  ُ   نََُصَ ِطنَ   ِف   اَّللَّ ْعَجَبْتُكمْ   إِذْ   ُحَننْيٍ   َويَْومَ   َكثرَِيةٍ   َموَا
َ
 أ

تُُكمْ  ْرُض   َعلَْيُكمُ   َوَضاَقْت   َشيًْئا  َعْنُكمْ   ُتْغنِ   َفلَمْ   َكَْثَ
َ
ُْتمْ   ُثمَّ   رَُحَبْت   بَِما  اِل   *   ُمْدبِِرينَ   َوْلَّ

نَْزَل   ُثمَّ 
َ
ُ   أ نَْزَل   الُْمْؤِمننِيَ   َولََعَ   َرُسوَِلِ   لََعَ   َسِكينََتهُ   اَّللَّ

َ
َب   تََرْوَها  لَمْ   ُجُنوًدا  َوأ ِينَ   َوَعذَّ  اَّلَّ

ءُ   َوَذلَِك  َكَفُروا   .[26- 25]التوبة: ﴾الََْكفِِرينَ  َجزَا
 غزوة الّطائف ◆

قدم فلول ثقيف الطِّائف وأغلقوا عليهم أبواب مدينتها وروِّموا ِحصنمهم وأدخلوا فيه ما 
وسلَّم ومضى حىتِّ   عليه  هللاُ   إليهم رسول هللا صلَّىيصلح ِلسنٍة، وأعدِّوا للحرب ُعدَّهتا، فسار  

يدخلوه ورمت  أن  يقدروا  الطِّائف ومل  ِمن حائط  قريًبا  منهم فضرب عسكرمه وكان  قريًبا  نزل 
 ثقيف املسلمني ابلنِّبل رمًيا شديًدا، وكانوا رماًة ال يكاد أحدهم خيطئ رمي متمه. 
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ا عبد نزل ِمن احلصن وخرج إلينا فهو واندى ُمناِدي رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم:   أميِّ
، فخرمج منهم بضعة عشمر رجاًل.  ُحرِّ

ومل يُ ْؤذمن لرسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم يف فتح الطِّائف، فأمر عمر بن اخلطاب فأذَّن  
يُفتمح علينا  ن مْرحل ومل  النِّاس ِمن ذلك، وث مُقل عليهم األمر، وقالوا:  النِّاس ابلرِّحيل، فضمجِّ  يف 

وسلِّم:الطِّ  عليه  هللا  صلِّى  هللا  رسول  فقال  القتال»  ائف،  على  فأصابمت « فاْغدوا  ف مغمدوا   ،
  « للاُ   شاءَ   إن  َغًدا  قاِفُلون   إنَّ »  املسلمني ِجراحات، فقال رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم:

سِلمون،  فمُسرَّ 
ُ
 وسلَّم. عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رمسولُ  فضمِحكم  امل

 ها سبايا حنني ومغانم ◆

النِّاس، واستأىن هوازن أن   ونزل رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم العرانة فيممن معه ِمن 
املؤلِّفة قلوهبم أوِّل   ف مقمسممها، وأعطى  ليلًة، مثِّ بدأ ابالموال  يمقدموا عليه مسلمني ِبضع عشرمةم 

 النِّاس. 

 رّد السبايا عىل هوازن  ◆

: فقالوا  أمْسلمُموا،  وقد  اِبْلِِعرَّانمة،  عليه وسلِّم وهووقد وفد هوازن على رسول هللا صلِّى هللا  
 هللاُ   ممنَّ   علْينا،  فاْمُننْ   عليك،  خيمْفم   مل   ما  البمالءِ   ِمن  أصمابمنا  وقد  وعمِشريمة ،  أمْصل    إانَّ   هللِا،  رمُسولم   اي

 أم  إليُكم،  أَحبُّ   وِنساؤُُكم  أبْناؤُُكم»  :وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى  هللاِ   رمسولُ   فقال  عليك،
ْتمنا  هللِا،  رمُسول  اي:  قالوا  «أْمواُلُكْم؟  وأمبْناُؤان،   ِنساُؤان  علمْينا  تُ رمد    بل  أْموالِنا، وبني  أْحسابِنا  بني  خمريَّ

ُم  فقال  إلْينا،  أحمب    فهو  َصلَّْيتُ   فإذا  َلُكم،  فهو  املُطَِّلبِ   عبد   َولَِبِن   يل  كان  ما  َأمَّا»  :هلم
  إل   واِبملُْسِلِمني  املُْسِلِمني،  إل  للاِ   ِبَرُسولِ   َنْسَتْشِفعُ   ِإنَّ :  فَ ُقوُلوا  فَ ُقوُموا،  الظُّْهَر،   ِللنَّاسِ 
ذلك  فَسُأْعِطيُكم  وِنسائِنا،  أبْنائِنا  ف  وَسلَّمَ   عليه  للاُ   صلَّى  للاِ   َرُسولِ    ،«َلُكمْ   وَأْسَألُ   ِعْنَد 

 عبدِ   ولَِبِن   يل  كان  ما  َأمَّا»  :وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى  هللاِ   رمُسولُ   قال  بِه  ُهمأممرم   ابلذي  ف ملممَّا تمكملَُّموا
هاِجُرون واألنصار  فقال  ،«َلُكم  فهو  املُطَِّلبِ 

ُ
 عليه   هللاُ   صلَّى  هللاِ   ِلرمُسولِ   فهو  لمنا،  كان   وما :  امل

ْبِيِهم، فقال  وسملَّمم، يتنازلوا عن سم ُسلميم أن   هللاِ   رمسولُ   وأىب ثالثة من بين ُتيم وبين فمزارمة وبين 
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كَ   َمن   أمَّا»  :وسلَّم  عليه  هللاُ   صلَّى يْبِ   هذا  ِمن   حبَقِّهِ   ِمْنُكمْ   َتََسَّ  ِستُّ   ِإْنسانٍ   ِبُكلِّ   فله  السَّ
 .«وِنساَءُهمْ   أَبْناَءُهم النَّاسِ  على فَردُّوا ُنِصيُبُه، َشْيءٍ  َأوَّلِ   ِمن  َفراِئضَ 

 طائعون ال كارهون  ◆

اللهّم »  لممِّا ارُتمل املسلمون ِمن الطِّائف واستمقبلوا قال رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم:
 . «اْهِد ثَِقيًفا، واْئِت َِبم

 يدخل   أن  قبل  وسلَّم   عليه  هللا  صلَّى  هللا  رسولم   وأدرك  الثَّقفيِّ،  مسعود  بن  عروةُ   وحِلق
 فلمِّا  فيهم،  منزلةٍ   صاحب   إليهم،  حمب ًِّبا  وكان  اإلسالم،  إىل  قوممه  يدعو  ورجمع  فأسلمم  املدينة،
   .شمهيًدا ف مُقِتل  ابلنِّبل، رممموه دينمه، هلم وأظهمر اإلسالم إىل دمعاُهم

 حوهلم  ممن  حبربِ   هلم  طاقةم   ال  أنِّه  ورأوا  بينهم،  رواائْ تممم   مثِّ   أْشُهرًا،  ق مْتِله   بعد  ثقيف  وأقاممت 
 . وسلَّم عليه هللا صلَّى هللا  رسول إىل وفًدا فأرسلوا وأسلموا، ابيعوا وقد العرب، ِمن

 الَوثنيَّة مع َهوادة ال ◆

 ممسجِده،   انحية  يف  قُ بَّة  عليهم  وضرب  وسلَّم  عليه  هللا  صلَّى  هللا  رسولِ   على  وقمِدموا
 .وأمْسلمموا

 سنني،  ثالث  ي مْهِدمها  ال  «الاّلت»  هلم  يدمع  أن  وسلَّم  عليه  هللا  صلَّى  هللا  رسولم   وسألوا
 رسول  عليهم  وأيىب  سنًة،  سنةً   يسألونمه  بمرِحوا  وما  عليهم،  وسلَّم  عليه   هللا  صلَّى  هللا  رسولُ   فأىب
 أاب  يبعث   أن  إالِّ   عليهم  فأىب  ُقدوِمهم،  بعد  واحًدا  شهرًا  سألوا  حىتِّ   وسلَّم  عليه  هللا  صلَّى  هللا

 . ي مْهِدماهنا -قومهم  ِمن  وهو -شعبة  بن واملغرية حمْرب، بن سفيان

 .«فيه ركوعَ  ال ِدينٍ  ف خريَ  ال» :فقال الصَّالة، ِمن يُ ْعِفيمهم أن وسألوه

  واملغرية   حرب   بن   سفيان   أاب   معهم   بعث   راجعني،   بالدهم   إىل   وت مومجَّهوا   أمرهم،   ِمن   فمرغوا   ولممِّا 
 . آِخرهم   عن   الطِّائف   أهل   أسلمم   حىتِّ   ثقيف،   يف   اإلسالم   وانتمشمر   املغرية،   فهمدممها   شعبة،   بن 

 غزوة تبوك  ◆
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 عن  الغشاوة  ورفع  األعداء،  قلوب  يف  الرِّعب   قذف  يف  مكِّة  فتح  نظري  تبوك  غزوة  كانت 
 صيف   سحابة  أو  ينطمِفىء،  مثِّ   يلتمهب   ِسراج  اإلسالم  أنِّ   يعتقدون  كانوا  الذين  ِمن  كثري   عيون

  وكانت  العصر،  يف  دولة  وأكرب  قوِّة   أبعظم  احتكاكا  الغزوة  هذه  وكانت   تنقمِشع،  قليل  عن
 .العرب نظر يف الانب  مرهوبة الشوكة، عظيمة

ِمن  أْصغمر  أنفسمهم  يرون  بل كانوا  عليهم؛  والزِّحف  الرِّوم  بغزو  حيُلمون  العرب ال  كان 
ا منها حاجًة يف نفوِسهم ومل  ذلك، وقد كان الرِّوم ال يزالون يذكرون غزوة مؤتة اليت مل ي مْقضو 

الرِّوم،  بالد  إىل  املسلمني  جبيش  يتقدَّم  أن  وسلِّم  عليه  هللا  صلِّى  هللا  رسول  ورأى  يشفوها، 
 ويدخل فيها قبل أن تدخل جيوش الرِّوم حدود العمرب، وتتحدَّى مركز اإلسالم.

الغزوة يف رمجب سنة ِتسٍع، غمزاها رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّ  م يف حرٍِّ  وكانت هذه 
شديد حني طابت الثِّمار والظِّالل، واْست مْقبمل سمفرًا بعيًدا وعدًّوا كثريًا، فجلَّى للمسلمني أمرهم  
وجمْدب  النِّاس،  ُعسرِة  زمممن  الزَّممن  وكان  يريد،  الذي  ِبومْجِهه  فأخربهم  غمْزِوهم،  أُْهبمةم  لِي متمأهَّبوا 

 الِبالد.

ِبعملٍل واِهية، املنافقون  وكمرِهوا اخلروج مع رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم إشفاقًا   وت معملَّل 
ِمن العدو القويِّ القاهر، وفرارًا ِمن احلرِّ الشَّديد، وزهادمة يف الهاد، وشمكًّا يف احلقِّ، ويف ذلك 

تعاىل: ِ   َرُسولِ   ِخالَف   بَِمْقَعِدِهمْ   الُْمَخلَُّفونَ   َفِرحَ ﴿يقول  نْ   َوَكرُِهوا   اَّللَّ
َ
لِِهمْ   َُيَاِهُدوا   أ ْموَا

َ
  بِأ

ْنُفِسِهمْ 
َ
ِ  َسبِيلِ  ِف  َوأ َرِّ  ِف  َتْنِفُروا  ََل   َوَقالُوا  اَّللَّ َشدُّ  َجَهنَّمَ  نَارُ  قُْل  اِلْ

َ
 . ﴾َيْفَقُهونَ  ََكنُوا  لَوْ  َحراا  أ

الغىن  أهل  النِّاس ابلهاز، وحمضَّ  وأمر  وجمدَّ رسوُل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم يف سمفمره 
الذين ال ميلكون على ا الغىن عدًدا ِمن املسلمني  لنِّفقة يف سبيل هللا، فحمممل رجال  ِمن أهل 

 زاًدا وال راحلة واْحتمسمبوا، وجهَّز عثمان جيش الُعْسرة. 
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 مسري الجيش إىل تبوك  ◆

، ومعه ثالثون ألًفا ِمن الُْند  تبوك  ِمن املدينة إىل  خرج رسوُل هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم
 جيٍش خمرج به يف غزوة.  وكان أكربم 

ا داير املعذَّبني، وقال: هم أبهنِّ الذين »  ونزل ابحِلْجر ِداير مثود، وأخربم بيوَت  تدخلوا  ال 
 . «ظَلموا أنُفَسهم، إاّل وأنتم ابكون خوفًا أن ُيِصيَبكم ما أصاَبُم

ذلك فمشمكوا  هلم  ماءم  وال  النِّاس  فمدمعا   وأصبح  وسلِّم  عليه  هللا  صلِّى  هللا  رسول  إىل 
 فمأْمطمرت السَّماء حىتِّ ارتوى النِّاس، واْحتمملوا حاجمتمهم ِمن املاء ...

ُمقيمون  العرب  ِمن  أُمراء  أاته  تبوك  إىل  وسلِّم  عليه  هللا  صلِّى  هللا  رسول  انتمهى  ولممِّا 
الزية، وكتمب لِب مْعِضهم كتابم أمْمٍن ابحلُدود، فمصاحلوا رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم وأعطوه  

 فيه شمْرط كمفالة احلدود، وأتمني املياه والطِّرق، والضَّمان ِلسمالمة الفمرِيقني.

وهنا ب ملمغ أمر اْنِسحاب الرِّوم وُعدوهِلم عن ِفْكرة الزَّْحف واْقِتحام احلدود، فلم ير رسول 
 ل ِبالِدهم، وقد ُتقَّق الغمرمض.هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم حمالًّ لِت مت مبِِّعهم داخِ 

 وأقام رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم بتبوك بضع عشرةم ليلًة، مثِّ انصمرف قاِفاًل إىل املدينة. 

 اْبِتالء كعب بن مالك وَنجاحه فيه ◆

وكان ِمِّن ختلَّف عن هذه الغزوة كعب بن مالك ومرارة بن الرِّبيع وهالل بن أميَّة، وكانوا 
السِّابقني بمالٍء يف اإلسالم، وكان مرارة وهالل ِمِّن شمِهدا بدرًا، ومل   ِمن  األوِّلني، وهلم ُحْسن 

يكن التَّخملِّف عن الغزوات ِمن ُخُلِقهم وعادمهتم، ومل يكن ذلك إالِّ ِمن حكمٍة إهليِّة وُتحيًصا 
 ... ألنفِسهم وتربيًة للمسلمني

وما   وسلِّم عن كالِمهم،  عليه  السَّمع وهنى رسوُل هللا صلِّى هللا  إالِّ  املسلمني  ِمن  كان 
والطِّاعة، فاْجت من مبمهم النِّاس، ولمِبثوا على ذلك َخسني ليلًة، وكان كعب خيرج فيمْشهد الصَّالة مع 

 املسلمني، ويطوف يف األسواق، وال ُيكملِّمه أحد ، ومل يمزِْده هذا الِعتاب إالِّ رسوًخا يف احملبَّة.
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 دِّى إىل أزواج هؤالء الثَّالثة فمأُِمروا أن يعتمزِلوهنِّ ف مفمعلوا. ومل ي مْقتمِصر األمر على ذلك؛ بل تع 

عليه،  ويُنِعم  لُِيكرِممه  عاصمته  إىل  مالك  بن  غسِّان كعبم  ملك  دعا  احلال  هذه  ويف 
 فجاءه رسولُه ودمفمع إليه كتااًب منه، فما كان ِمن كعٍب إالِّ أن قمصمد به ت من ورًا ورمماه فيه.

هللاُ  أرادمه  ما  َتِّ  أنفُسهم،  وملِّا  عليهم  ضاقمت  وقد  املؤمنني،  الثَّالثة  هؤالء  ُتحيص  ِمن   
وضاقمت عليهم األرُض مبا رمُحبمت أفرجم هللا عنهم، وأنزلم ت مْوب مت مُهم ِمن فوق سبع مسوات، وبمِقيَّت  

ُ   تَاَب   لََقدْ ﴿  قُرآان يُ ْتلى، فقال عزِّ ِمن قال:  لُْمَهاِجِرينَ   انلَِّبِّ   لََعَ   اَّللَّ ِينَ   وَاِلنَْصارِ   وَا  اتََّبُعوهُ   اَّلَّ
ةِ   َساَعةِ   ِف   َرُءوٌف   بِِهمْ   إِنَّهُ   َعلَْيِهمْ   تَاَب   ُثمَّ   ِمْنُهمْ   َفِريٍق   قُلُوُب   يَِزيغُ   ََكدَ   َما  َبْعدِ   ِمنْ   الُْعْسَ

َولََعَ   * ِينَ   اِلَّاَلثَةِ   رَِحيٌم  ْرُض   ِهمُ َعلَيْ   َضاَقْت   إَِذا  َحتَّ   ُخلُِّفوا   اَّلَّ
َ
  َوَضاَقْت   رَُحَبْت   بَِما  اِْل

ْنُفُسُهمْ   َعلَْيِهمْ 
َ
نْ   َوَظنُّوا   أ

َ
   ََل   أ

َ
ِ   ِمنَ   َملَْجأ َ   إِنَّ   ِْلَُتوُبوا   َعلَْيِهمْ   تَاَب   ُثمَّ   إَِْلْهِ   إَِلَّ   اَّللَّ ُب   ُهوَ   اَّللَّ  اتلَّوَّا

 .﴾الرَِّحيمُ 

ب ملمغ   اليت  النبويَّة  الغمزوات  انت مهمت  تبوك  اليت   27عددها  وبغزوة  والُبعوث والسِّرااي  غزوة، 
قتياًل ِمن الفريقني،    1018، ومل يكن يف كلِّها قتال، ومل يتجاوز قتالها كلِّها  60ب ملمغ عددها  

وكانت حاقنة لِدماٍء ال يعلم عددها إالِّ هللا، ابِسطًة األمنم يف أرجاء الزيرة حىتَّ استمطاعمت 
هلودمج، مث مُسِّيمت به املرأة ما دامت فيه، مأخوذ  ِمن الظَّْعن، وهو  الضَِّعينمة يف األصل ا)  الظَِّعينمة

 أن ترُِتل ِمن احِلرية حىت تطوفم ابلكعبة ال ختاف أحًدا إالِّ هللا. (االرُِتال
 أّول حّج يف اإلسالم ونزول الَباءة ◆

أاب بكر   وب معمث رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم  احلمجِّ سنة تسع،  للحجِّ يف  فُِرض  أمريًا 
هذه السِّنة ليقيم للمسلمني حجَّهم، وخرج مع أيب بكر ممن أراد احلجِّ ِمن املسلمني يف ثالث 
مئة رجل ِمن املدينة، ودعا رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم عليِّ بن أيب طالب فقال له أخرج 

د هذا العام ُمشرك، وال يطوف وأذِّن يف النِّاس يوم النِّحر أنِّه ال يدخل النَّة كافر، وال حُيجِّ بع
 ابلبيت عراين.
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 عام الوفود  ◆

وبعد أن فتح هللاُ مكَّة وعاد نبيِّه من تبوك ساملا غاّنًا تمقاطمرت الُوفود إىل مركز اإلسالم، 
وكراهة شديدة   اإلسالم،  إىل  الدَّعوة  ونمشاط كبريين يف  مع محاس  ممواِطنها  إىل  تعود  وكانت 

 وآاثرِها، وبُ ْغٍض لِلجاهليَّة وأْدراهِنا. للوثنيَّة 

هللا   صلِّى  الرَّسول  أخالق  ويشهدون  ين،  الدِِّ يف  وتت مفمقَّه  اإلسالمم،  تتعلَّم  الوفود  وكانت 
عليه وسلِّم وِعْشرة أصحابه، وقد ُتْضرمب هلم خيام يف فناء املسجد، فيسمعون القرآن، ويرون 

ويسألون رسول هللا صلِّى ُيصملِّون،  وجييُبهم   املسلمني  بساطٍة وصراحمٍة،  بكلِّ  وسلِّم  عليه  هللا 
ِئنِّون.   رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم يف بالغٍة وِحْكمٍة، ويمْستمِشهد ابلقرآن فيؤمنون ويمْطمم

ة الوداع  ◆  حجَّ

إىل   املسلمني  نُفوس  واتقمت  واألواثن،  الرِِّْجس  ِمن  ب مْيِته  تمْطهري  ِمن  أرادمه  ما  َتِّ هللاُ  وملِّا 
لنمِبيِّه صلِّى هللا عليه وسلِّم يف احلجِّ، فخمرج ِمن املدينة    احلجِّ، وقد ب مُعد عمْهُدهم عنه، أمِذن هللاُ 

األمانة،  ويُ ب ملِّغ  الشَّهادمة،  ويُؤدِّي  ِدينمهم وممناِسكمهم،  ويُ عملِّمهم  املسلمني  البيت، ويلقى  لِيمُحجِّ 
 ويطِمسمها، ويمضمعها ُتت قدميه.وأيخذ ِمن املسلمني العهد وامليثاق، وميحو آاثر الاهليِّة 

حجَّ مع النَّيبِّ صلِّى هللا عليه وسلِّم أكثر ِمن مئة ألف، ومُسِّيت هذه احُلجَّة حبجَّة الومداع،  
قمواِعد  فيها  قرَّر  عمِظيمًة  ُخطبة  راحلته  على  عرفة  يوم  النِّاس  خمطب  حيث  البمالغ  وحجِّة 

وقرَّر فيها ُترمي احملرِّمات اليت ات َّفمقمت امللمل على   اإلسالم، وهمدمم فيها قواِعد الشِّرك والاهليِّة،
ماء واألموال واألعراض، وومضمع فيها أمور الاهليِّة ُتت قدميه، وومضع فيها  ُترميها، وهي الدِِّ
راب الاهليِّة كلِّه وأْبطملمه، وأوصاهم ابلنِّساء خريًا، وذمكمر احلمقَّ الذي هلم وعليِهنِّ، وأنِّ الواجب 

 زق والكْسوة ابملعروف. هلنِّ الرِِّ 

م مسؤولون عنه، واست مْنطمقمهم مباذا يقولون، ومباذا يشهدون؟ قالوا: نشهد أنِّك   مث أخرب أهنِّ
مرِّات،   ثالث  عليهم  هللام  واْستمْشهد  السِّماء  إىل  إصبعه  فرفع  ونصمحت،  وأدَّيتم  بلَّغت  قد 

 وأممرمهم أن يُ ب ملِّغ شاِهدهم غائِب مُهم.  
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ين وأَتِّ به النِّْعممة، ونزل قوله تعاىلوقد أكمملم هللاُ به ا ْكَملُْت   اْْلَْومَ ﴿:لدِِّ
َ
  ِديَنُكمْ   لَُكمْ   أ

ْتَمْمُت 
َ
 .[3]املائدة:   ﴾ِديًنا اإلْسالمَ  لَُكمُ  َوَرِضيُت  نِْعَمِت  َعلَْيُكمْ  َوأ
بيِّ  ◆  صىّل الله عليه وسّلمَوفاُة النَّ

الرِّسوُل الكرمي البالغ املبني، وأدِّى األمانة وجاهد  لممِّا بلغ هذا الدِّين ذروة الكمال، وبلَّغ  
ين أفواًجا أِذنم هللاُ لنبيِّه ِبفراق   يف هللا حمقِّ ِجهاده، وأق مرِّ هللاُ عنيم نبيِّه بدخول النِّاس يف هذا الدِِّ

ِ   نَُْصُ   َجاءَ   إَِذا﴿   هذا العامل، ودمنمت ساعمة اللِّقاء، وأُْعِلم بذلك فقال تعاىل:  ْلَفتْ   اَّللَّ يَْت *    حُ وَا
َ
  َوَرأ

ِ   ِدينِ   ِف   يَْدُخلُونَ   انلَّاَس  ًجا   اَّللَّ ْفوَا
َ
ْسَتْغِفرُْه   َربَِّك   ِِبَْمدِ   َفَسبِّحْ *    أ بًا   ََكنَ   إِنَّهُ   وَا  ﴾ تَوَّا

 شكوى رسول الله صىّل الله عليه وسّلم ◆

شكوى رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم يف آخر شهر صفر، وكان مبدأ ذلك أنه   ابتدأت
ابُتدئ خرج   أصبح  فلمِّا  أهله،  إىل  رجع  مثِّ  هلم،  فاستغفر  اللَّيل  جمْوف  ِمن  الغرقد  بقيع  إىل 

 ِبوجمعه ِمن يومه ذلك.
غًدا أان  أين  يقول  ميمونة، وكان  بيت  ومجمُعه وهو يف  به   ي مْومم   يُرِيد  غًدا  أان   أين،  واشتمدَّ 

  عندها. مات حىتِّ  عاِئشمة  ب مْيتِ  يف فكان شاء، حيث  يكون أمْزواُجهُ  له فمأمِذنم  عماِئشمةم،
  أزالُ   ما  عاِئَشةُ   َّي»  فيه:  مات  الذي  ممرمِضه  يف  يقول  وسلَّم  عليه  هللا  صلَّى  النَّيبِّ   وكان

مِّ   ذلك   ِمن   َأَْبَِري  اْنِقطاعَ   َوَجْدتُ   َأوانُ   فهذا  ِبَْيَبَ،  َأَكْلتُ   الذي  الطَّعام  ألََ   أِجدُ   .«السَّ
 . (4428م )رواه البخاري برق

 أورِدمة   مجيع  ِمن  الدَّم  حْيِمالن  اللَّذان   ومها الومرِيدان  أهبران،  ومها   القلب،  أوردة  من:  واألهبمر
 .القمْلب  ِمن األمين األُذمْين إىل اِلْسم
 آِخر الُبعوث  ◆

أن  وأمرمه  الشِّام،  إىل  حارثة  بن  زيد  بن  ُأسامةم  وسلِّم  عليه  رسوُل هللا صلِّى هللا  وبعث 
يُوِطئ اخليلم ختوم البلقاء والدِّارون ِمن أرض فلسطني، وانتمدمب كثريًا ِمن الكبار ِمن املهاجرين 

ِهم عمر بن اخلطاب.    واألنصار يف جمْيِشه، وكان ِمن أكربم
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صلِّى هللا عليه وسلِّم وجيش أسامة خميِّم ابلرف، ونفَّذ أبو بكر   اشتدَّ املرُض برسول هللا
 جيش أسامةم بعد وفاة رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم؛ ُتقيًقا ِلرمْغبمِته، وإكمااًل ملراِده. 

به، وأن ال يرتكوا يف  بنحو ِمِّا كان جييزهم  الومْفد  جُييزوا  أن  ممِرضه  املسلمني يف  وأوصى 
 .«أخرجوا املشركني ِمن جزيرة العرب» نْي، وقال:جزيرة العرب ِدينم 

وها هو رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم قبل ومفاته ما يرتك يف بيته شيًئا ِمن ُحطام الد نيا 
د ابهلل عّز وجّل »  الزِّائلة، وأيمر إبنفاق ما عنده ِمن ُذهميباٍت ممعدودات، ويقول: ما َظّن ُممَّ

 . «لو َلِقَيه وهذه عنده

 ولممِّا ث مُقل ومجمُعه كان ي مْهتمم اِبلصَّالة، وإبمامة أيب بكر ابلنِّاس تنويًها ِبفمْضله وإماممِته.

نْيا  بني  َعْبًدا  َخريََّ   للاَ   إنّ »  ف مقمال:  وسلم  عليه  هللا  صلى  النَّيب    خمطمبم    ِعْنَدهُ   ما  وبني  الدُّ
 العمْبدم. هو وسلَّم  عليه هللا صلَّى  هللاِ  رمُسولُ   وكان بمْكٍر، أبو ف مبمكمى ،«للاِ  عند  ما فاْخَتارَ 

الة  ◆  آخر نظرة إىل املسلمني وهم صفوف يف الصَّ

كان أبو بكر ُيصلِّي ابلنِّاس حىت إذا كان يوم اإلثنني وهم صفوف يف صالة الفجر كمشمف  
م، ورأى كيف    النَّيبِّ صلِّى هللا عليه وسلِّم ِسرْت احُلْجرمة ينظُر إىل املسلمني وهم ُوقوف بني يدي  رهبِّ

 أمثمر غمْرس دعوته وجهاده، فمُمِلئ ِمن السِّرور ما هللا به عليم، واْستمنار ومْجُهه وهو منري. 

قال: أن  وسلِّم  عليه  هللا  صلِّى  النَّيبِّ  به  تكلَّم  ما  آِخر   الَيهودِ   على  للاِ   َلْعَنةُ »  وكان 
رُ  «َمساِجدَ  أنِْبيائِِهم قُبورَ  اَّتََُّذوا والنَّصارى    .(435ُعوا. )رواه البخاري برقم صمن م  مما حُيمذِِّ

حىت   «الصَّالَة الصَّالَة، وما َمَلَكت أَيانكم»وكانت ومِصيَّته األخرية حني حمضمْرته الومفاة  
  جمعل يُ غمْرِغر هبا صمدره، وما كاد يفيض هبا لسانه.

ويُعاينه،   املوتم  يُعاين  عليه  وسالمه  ريبِّ  صلوات  هو  ْيهِ   يُْدِخلُ   وجمعملم وها    املاءِ   يف  يمدم
ُه الشَّريف،  هِبِما  ف ميمْمسمحُ  هُ   نمصمبم   مُثَّ   ،«َسَكراتٍ   إّن ِلْلَمْوتِ   للاُ،  إاّل   إَلهَ   الَ »  ومي مُقول:  ومْجهم  يمدم
، حىتَّ  األْعلى الرَِّفيقِ  يف  ي مُقوُل: فمجمعملم   .يمُدهُ  ومالمتْ  قُِبضم
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وس عليه  هللا  صلِّى  هللا  رسوُل  ُملوك فارقم  وي مْرهمبه  العرب،  جزيرة  حيكم  وهو  الدِّنيا  لِّم 
الب مْيضاء،  ب مْغلمتمه  إالِّ  شيًئا  وال  أمًة،  وال  عبًدا  وال  درمهًا،  وال  ِدينارًا  موته  عند  ترك  وما  الد نيا، 

 وِسالحمه، وأرًضا جمعملها صمدقمًة.

وتُويف صلِّى هللا عليه وسلِّم وِدْرُعه ممرهونة عند يهوديِّ بِثالثني صاًعا ِمن شعري، ما وجد 
 حىتِّ مات صلِّى هللا عليه وسلِّم. ي مْفتمكِّ به من هذا الرهن ما 

للهجرة بعد الزَّوال، وله صلِّى هللا عليه    11ربيع األول سنة    12وكان ذلك يوم اإلثنني  
م سمواًدا وومحشًة وُمصااًب على املسلمني، فعنسنة، وكان أشدِّ األ  63وسلِّم   ا»:قال   أمنمسٍ   ايِّ   َلمَّ

َها  َأضاءَ   املَِديَنةَ   وَسلَّمَ   عليه  للاُ   َصلَّى  للاِ   َرُسولُ   فيه  َقِدمَ   الذي  اليَ ْومُ   كان   َشْيٍء،   ُكلُّ   ِمن ْ
ا   للاِ   َرُسولِ   عن   نَ َفْضنا  ما»  :وقالم   ،«َشْيءٍ   ُكلُّ   منها  َأْظَلمَ   فيه  ماتَ   الذي  اليَ ْومُ   كان   فَلمَّ

 .«قُ ُلوبَ َنا أَْنَكْرن حّتَّ  األَْيِدي وَسلَّمَ  عليه  للاُ  َصلَّى

أُمَّ  ا  فِقيلم   وسملَّمم،  عليه  هللاُ   صملَّى  هللاِ   رمُسولُ   قُِبضم   لممَّا  بمكمتْ   أممْيمنم   وهذه    يُ ْبِكيكِ   ما:  هلم
  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   للاُ   َصلَّى  النَّيبَّ   أنَّ   َعِلْمتُ   َقدْ   ِإّنِ »:  فقالت   وسملَّمم؟  عليه  هللاُ   صملَّى  النَّيبِِّ   على

َا َوَلِكنْ  َسَيُموُت،  .«َعنَّا رُِفعَ  الذي الَوْحيِ  على َأْبِكي ِإَّنَّ

وينزل خرب ومفاة الرَّسول صلِّى هللا عليه وسلِّم على أصحابه كالصِّاعقة؛ ِلشدَّة حبِّهم له،  
كمنمِفه عيش األبناء يف ِحْجر اآلابء وكنفهم، بل أكثر ِمن ذلك قال وما ت معموِّدوه ِمن العيش يف  

ْنُفِسُكمْ   ِمنْ   َرُسوٌل   َجاَءُكمْ   لََقدْ ﴿تعاىل:
َ
  َعلَْيُكمْ   َحِريٌص   َعنِتُّمْ   َما   َعلَْيهِ   َعِزيزٌ   أ

َبِة:  ﴾رَِحيمٌ  َرُءوٌف  بِالُْمْؤِمننِيَ   [128]التَّوح

ته، وكان يف ُمقدَِّمهم عمر بن اخلطاب، فأنكر على ممن ومل يمكمد ب مْعُضهم ُيصمدِِّق بِنمبإ ومفا
  َعزَّ   للاُ  يُ ْفِنَ   َحّتَّ   ََيُوتُ   اَل   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   للاُ   َصلَّى للاِ   َرُسولَ   ِإنَّ »  ، وقال:قال: مات رسول هللا

 .«اْلُمَناِفِقنيَ  َوَجلَّ 

ا أبو بكر رمُجلم  الرِّاسيوكان  املطلوب، والبمل  ب ملمغمه اخلرب ،  لسِّاعة  لممِّا  ممنزلِه  ِمن  ،  فأقْ بمل 

ْسِجدم،  دمخملم و
م
،  حُيمدِِّثُ   ومُعممرُ   امل م   الذي  الب مْيتم   أمتمى  حىتَّ   فمضمى  النَّاسم  صملَّى   هللاِ   رمُسولُ   فيه  تُ ُويفِِّ
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أي   -بِِه    ُمسمجًّى  كان   ِحربممةٍ   بُ ْردم   ومْجِههِ   عن  فكمشمفم   عاِئشمةم،  بيت  يف  وهو  وسلَّم،  عليه  هللاُ 
  وللاِ »:  قال  مُثِّ   يُ قمبُِّلُه،  عملمْيهِ   أمكمبَّ   مثِّ   وسملَّمم،  عليه  هللاُ   صملَّى  النَّيبِِّ   ومْجهِ   ِإىلم   ف منمظمرم   ،-ُمغطِّى به  

، َعَلْيهِ  للاُ  ََيَْمعُ  ال    .«بَ ْعَدها ََتُوتُ  الِت ال املَْوَتةَ  ِمتَّ  َلَقدْ  َمْوتَ َتنْيِ

 َميٌِّت   إِنََّك ﴿:  ي مُقولُ   ومجملَّ   عمزَّ   هللام   ِإنَّ :  قمالم   مُثَّ   عملمْيِه،  ومأمْثىنم   هللام،  فمحمِمدم   مث خرج أبو بكر
دٌ   َوَما﴿  اآْليمةِ   ِمنم   ف مرمغم   حمىتَّ   [ 30]الزمر:    ﴾َميُِّتونَ   َوإِنَُّهمْ    َقْبلِهِ   ِمنْ   َخلَْت   َقدْ   َرُسوٌل   إَِلَّ   َُمَمَّ

َفإِنْ   الرُُّسُل،
َ
وْ   َماَت   أ

َ
ْعَقابُِكمْ   لََعَ   اْنَقلَْبُتمْ   قُتَِل،  أ

َ
عمران:    ﴾أ   اآْليمِة،   ِمنم   ف مرمغم   حمىتَّ   [144]آل 

،   قد  حُمممًَّدا  فإنَّ   حُمممًَّدا،  ي مْعُبدُ   كان  وممن  حميٌّ،  هللام   فإنَّ   ومجملَّ   عمزَّ   هللام   ي مْعُبدُ   كان  فمممنْ   فقال   ماتم
ا  شمعمْرتُ   ما  هللاِ   ِكتمابِ   لمِفي  أموم ِإهنَّما:  ُعممرُ  ا  النَّاسُ   أمي  هما  اي :  ُعممرُ   قال  مُثِّ   هللِا،  ِكتابِ   يف  أمهنَّ  أمبُو  هذم
بمةِ   ُذو ومُهوم  بمْكٍر، ي ْ  فمباي مُعوُه. فمباِيعوهُ  اْلُمْسِلِمنيم  شم

ابيمع النِّاُس أاب بكر ابخلالفة يف سقيفة بين ساِعدمة حىتِّ ال جيد الشَّيطان سبياًل إىل تفريق 
عليه  ولُِيفارق رسول هللا صلِّى هللا  بقلوهبم،  األهواء  تلعب  وُتزيق مشِلهم، وحىتِّ ال  كمِلممِتهم، 
تمِظم، وعليهم أمري ي متموىل أمورمهم، ومنها:  ُلهم ُمن ْ وسلِّم هذه الدِّنيا وكلمة املسلمني واحدة، ومشم

 جتِهيز رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم ودفنه.

عنهم ما كانوا فيه ِمن حمرْية وغمْمرمة، وغسَّلوا رسولم هللا صلِّى هللا عليه  وهدأ النِّاس واجْنملمى  
مسع  أنِّه  بكر  أبو  وحدَّثهم  بيته،  يف  سمريره  وُوضمع  بيته،  أهل  ذلك  توىلِّ  وقد  وكفَّنوه،  وسلِّم 

يُ ْقَبض»  رسولم هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم يقول: حيث  ُدِفن  إاّل  َنيّب  قُِبض  ف مرُِفع ِفراش  «ما   ،
طلحة   أبو  ذلك  وتموىلِّ  ُتتمه،  له  وُحِفر  فيه،  تويف  الذي  وسلِّم  عليه  هللا  صلِّى  هللا  رسول 
األنصاريِّ، مثِّ دمخلوا ُيصملِّون عليه أرسااًل، ومل ي مُؤمِّ النِّاسم على رسول هللا صلِّى هللا عليه وسلِّم  

 أمحمد ، وكان ذلك يوم الثِّالاثء.
مائل  ◆  األخالق والشَّ

وسلِّم فاِحًشا ُمت مفمحًِّشا، وال صمخِّااًب يف األسواق، وال جيزي السَّيِّئة   مل يكن صلَّى هللا عليه
وال  هللا،  سبيل  يف  جُياهد  أن  إالِّ  قطِّ  شيًئا  بِيمده  ضمرمب  وما  ويمْصفمح،  ي مْعُفو  ولكن  اِبلسَّيِّئة، 
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يُ ن ْ  مل  ما  قمطِّ،  ممْظلممة ظملمممها  ِمن  لِنمفِسه  انْ تمصمر  وما  امرأًة،  ِمن ضمرمب خادًما وال  ت مهمك شيء  
حمارِم هللا، وما ُخريِّ بني أمرين إالِّ اختار أْيسمرمها ما مل يكن إمثًا، وإذا دخل بيتمه كان بشرًا ِمن  
البشر، ُيْصِلح ن مْعلمه، وحيلب شاتمه، وخيدم نفسمه، قد ومِسع النِّاسم بمْسطُه وُخُلُقه، فصار هلم أاًب، 

أي   -ْدرًا، وأمْصدمق النِّاس هلجًة، وأمْلي منُ ُهم عمرِيكمة  وصاروا عنده يف احلقِّ سواء، أجود النِّاس صم 
، وأْكرممهم عمِشريًة، ممن رآه بمِديهًة هابمه، وممن خالمطمه ممعرفًة أحبَّه، يقول انِعُته: مل أر -طبيعة  

ه ِمثْ لمه صلِّى هللا عليه وسلَّم.   قبلمه وال بعدم

وسطًا    -القمْوِم    ِمن  رمبْ عمةً   كان  ليس  اللَّْون  أْزهمرم   اِبلقصرِي،  وال  ِويل،ابلطَّ   ليس  -أي 
: الِْبس أو اِلري ُيستمخدم يف طالء )  أي كريه البياض كبياض المصِّ   -أمْمهمقم    أببْ يمضم  الِّصِّ

 ، -أي: شديد الُعودة    -قمِطٍط    جِبمْعدٍ   ليس  آدم،  وال   ،-  (البيوت، وتقومي احلجارة، وحنو ذلك
بمِسطُ : الشَّعمر ِمن والسَّْبطُ  رمِجٍل.  سمْبطٍ  وال ُن ْ

ْسرتمِسل، امل
ُ
ن مُهما ومسمطًا شمعمرُه كان  أي:  امل  .ب مي ْ

ْنِكبمنْيِ، بني ما كان بمِعيدم 
م
  أُُذن مْيِه. شمْحممةِ  إىل الُمَّةِ  عظيمم  امل

: يل  قال  فما  ِسِنني   عمْشر  وسملَّمم   عليه  هللا  صلَّى  هللاِ   رسولم   خدمتُ :  قال  أنس  وقال عنه
 هللا  صلَّى  وكان  ف معمْلتمُه؟  أال:  أمفْ عمْله  مل  ِلشمْيءٍ   وال  ف معمْلتمُه ؟  ملِ :  فعْلُته  ِلشمْيءٍ   قال  وال  قمط ،"  ُأفٍِّ "

ًئا  وال  حمرِيرًا   وال  خمزًّا  ممسْستُ   وال  ُخُلًقا  النَّاس  أحسن  وسلَّم  عليه ي ْ م   كان  شم  رمسول   كمفِّ   ِمن  أمْلنيم
 هللا   صلَّى هللا  رمُسولِ   عمرمق  ِمن  أمْطيمبم   كان  ِعْطرًا  وال  ِمْسًكا  مشممْمتُ   وال  وسملَّم،  عليه  هللا  صلَّى  هللا

  وسملَّم. عليه

عليِهم  أقبملم  إذا  له  الُوقوِف  ِمن  أصحابمه  ومينمع  أيِّ شمْخٍص،  دمْعومة  ي مْقبمل  ُمتمواِضعاً  كان 
 وُهم جاِلسونم.

مع   جيِلس  املعاشمرمِة،  حمسمن  أفراحمُهم  كان  وُيشارُِكُهم  أحواهلم،  عن  ويمْست مْفِسر  أصحابِه 
 . [4]القلم:  ﴾َعِظيمٍ  ُخلٍُق  لََعَل َوإِنََّك ﴿ :وأحزاهنم، وقد قال هللا تعاىل عنه
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 الخلفاُء الّراِشدونَ 

 

ِجوارهم   إىل  جعل  أن  والسِّالم  الصَّالة  عليهم  ألنبيائه  وتثبيته  هللا  رمحة  ِمن 
يُناِصروهنم ويُ ؤميِّدون مسعاهم، وأعظم هؤالء األصحاب هو أوَّهلم   أصحااًب خملصني 
الذي  الصِّديق  بكر  أبو  إنِّه  وسلم،  عليه  هللا  صلى  للرسول  اتِِّباًعا  وأقدمهم  إميااًن، 

علي هللا  صلى  حممًدا  وأمانته، عرف  بصدقه  البعثة  قبل  املكرمة  مكة  يف  وسلم  ه 
يقيًنا  وأعمقهم  بدعوته،  إميااًن  النِّاس  أسرع  فكان  قُ ْرب،  عن  أخالِقه  مُسُوَّ  وشاهمد 
واستمر  مكَّة،  يف  املشركني  أذى  ِمن  الكثري  ذلك  سبيل  يف  وُتمَّل  نُبوَّته،  بصدق 

هللا عليه وسلم يف رحلة اهلجرة اليت دوره يف املدينة النَّبويَّة منذ صمِحب الرَّسول صلى  
 واحًدا ِمن أعظم مواقف الرِِّجال يف التاريخ. -ابلنسبة إىل أيب بكر -تعد 

وبوفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم مل تنته املواقف اخلالدة يف حياة أيب بكر؛  
بل بدأت صفحة جديدة منها، أثبت خالهلا الصدِّيق فيها رابطة جأشه وقوَّة إميانه 

 دقه. وص
ِمن  نتعرَّف  سريعة  جولة  ِمن  بدِّ  وال  املواقف كان  هذه  نستعرض  أن  وقبل 
امسه   معرفة  خالل  ِمن  العلمم  الصِّحايبِّ  وهذا  الفذَّة  الشَّخصية  هذه  على  خالهلا 

 ومولده ونسبه وصفاته.
 مولده واسمه ونسبه ◆

، ُوِلدم يف مكَّة  بعد ِوالدمة النَّيبِّ   إنِّه عبد هللا بن عثمان بن عامر، الت َّْيِميِّ الُقرمِشيِّ
صلَّى هللا عليه وسلَّم ِبسنتنْي وعدَّة أشُهر، وُكينِّ أبيب بكر، ويُ لمقَُّب اِبلصِِّديِق؛ ألنَّه 

 ابدمرم بِتمْصِديِق الرَّسوِل يف رِسالمِتِه، وصمدَّقمه يف خمربمِ اإلسراِء واملعراِج. 
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ه ِمن النار، وقيل: ألنه مل سنه، وقيل: لِعْتقولُقِّب أيًضا عتيًقا؛ لمال وجهه وحُ 
 يكن يف نسبه شيء يُعاب به، وقيل غري ذلك.  

 أبوه عثمان، ولقبه أبو ُقحافمة، وأُمِّه سمْلممى بنت صخر، وكنيتها: أمِّ اخلري.
 أخالقه وصفاته ◆

بكٍر   أبو  ِمن  شمبَّ  أصبمحم  اِبلتِّجارمِة حىت  عمِملم  وقد  الفاِضلمة،  األخالِق  على 
ممكَّةم، وهو أوَُّل ممن أسلمم ِمن الرِِّجاِل، وصاحمبم الرَّسولم صلى هللا عليه وسلم أغِنياِء  

يف اهلجرمِة، وأمحمد املبشَّرِينم اِبلنَّة وقد بمذملم أموالمه يف ِشراِء األرِقِّاء )العمِبيد( وإْعتاِقِهم  
ِبيِل هللِا سبحانمه وتعاىل، كِبالل بن رمابح وعامر بن فهرية، كما   كان يُ ْنِفق على يف سم

 احملتاِجنيم، وكان له دمْور  ابرِز  يف الدَّْعومِة اإلسالِميَّة حىت ومفاتِه.
واستقامةم  والغىنم  الثَّراء  له  وحقَّق  مال كثري،  جتارته  ِمن  بكر  اجتمع أليب  وقد 
بُروزم شخصيَِّته وسط اجملتمع الاهلي يف مكَّة، كما سخَّره فيما بعد خلدمة   اخللق 

 يِّه.دينه ونب 
كما ُعرِفت عن أيب بكر أيًضا السَّماحة، وسرعة التَّأث ر حبال الفقراء والبائسني،  
قضاء   على  حلرصه  إليهم؛  حُمب ًَّبا  قومه،  يف  مألوفًا  الفقري، كما كان  على  واإلشفاق 

 حوائجهم، ومعرفته أبنساهبم، إذ هو أعلم قريش أبنساب العرب وأحساهبم. 
خلصال احلميدة، مل يشرب اخلمر اليت كانت ُمت مفمشِّية يف  اشتهر أبو بكر ابلِعفَّة وا 

سخيًّا كثري   ومشربه،  ومطعمه  ولباسه،  أخالقه  يف  متواضًعا  زاهًدا  الاهليِّ،  اجملتمع 
 البذل والعطاء، ليًنا، رقيًقا، بعيد النَّظر، اثقب الفكر، حازًما يف اختاذ القرارات.  

كان إميان أيب بكر ابلنيب صلى هللا عليه وسلم شديًدا، صدَّقه يف ِصباه، ورافقه 
تعاىل:   بقوله  املقصود  فهو  املدينة،  إِْذ  ﴿عندما هاجر إىل   ُ اَّللَّ نََُصَهُ  َفَقْد  وهُ  َتْنُُصُ إَِلَّ 

ِيَن َكَفُروا ثَاِّنَ اْثَننْيِ إِْذ ُهَما ِف الَْغارِ إِْذ َيُقو ْخرََجُه اَّلَّ
َ
َ َمَعَناأ  ﴾ ُل لَِصاِحبِِه ََل َُتَْزْن إِنَّ اَّللَّ

 .[40]التوب: 



 

 

 َل نهاية سريةاخللفاء الراشدينإ 

198 

وعندما استقر النيب يف املدينة كان أبو بكر ساِعدمه األمين، وقد خصَّه مبزااي مل 
يمد  إالِّ وقد   له منزلته، وأشاد بذكره كثريًا:" ما ألحٍد عندان  خيص أحًدا هبا، وقدَّر 

يًدا يكافئه هللا عز وجل هبا يوم  كافمأانه إالِّ أاب بكر، فإنِّ له   رواه   القيامة".عندان 
 الرتمذي

، حسن القامة، أمْجنمأ، أي: يف  وأمِّا عن صفاتِه اخلمْلقيَّة فهو رجل  أبيض، حنيف 
، انِتئ البهة  -والعارِض: جهة الوجه-ظهره ممْيل، غائر العمي ْنمني، خمِفيف العارِضني  

أي: أنَّ اللَّحم كان على مفاصل -شاِجع  ، عارِي األ-أي: ظاهر البني واِضحه-
 .-أصابعه قلياًل 

يق ◆ دِّ  قصة إسالم أبي بكر الصِّ

 اي أاب القاسم، فُِقدتم ِمن جمالس قومك، واهتموك ابلعمْيب آلابئها وأمهاهتا ...؟ 
 إين رسوُل هللا، أدعوك إىل اإلسالم.

بكر وحده،  أيب  حياة  ليس يف  عميًقا؛  أثرًا  وترك  سريًعا،  املشهد  جاء  هكذا 
ولكن يف حياة العديد ِمن شباب مكة الذين سيكونون أوَّل الدِّاخلني يف اإلسالم 
الرِِّجال أعظم  ِمن  الكوكبة  إذ سمُتسمجِّل هذه  نيا كلها؛  الدِّ بل يف حياة  يديه؛  على 

 الدَّعوة إليه.  املواقف يف خدمة اإلسالم وافتدائه و 
إنصاتٍ  يف  حممَّد  القدمي  صاحبه  صوت  إىل  يستمع  بكر  أبو  واهتمام،   راح 

والكلمات تتمحدَّر ِمن بني شفيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كحبَّات الل ؤلؤ اليت  
 يضيء هلا قلب الصدِّيق، فتمتلئ نفسه ابلرضا، وفؤاده ابلطِّمأنينة ...  

يف يصري مسلًما أن شهد ابلوحدانية هلل تعاىل، ومل يلبث أبو بكر حني تعلم ك
وابلرِِّسالة حملمد صلى هللا عليه وسلم، وِمن يومها راح أبو بكر يقتدي برسول هللا  
صلى هللا عليه وسلم يف دعوة ممن تربطه به صلة وحيسِّ أن فيه خريًا إىل االنضمام 

 إىل الكتيبة املؤمنة ابهلل رب العاملني.
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 يقول حسان بن اثبت:  
 إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة ... فاذكر أخاك أاب بكر ِبا فعال

 خري البية أتقاها وأعدَلا ... بعد النيب وأوفاها ِبا ْحال
 ق الرسالدَّ والثان التايل احملمود مشهده ... وأول الناس منهم صَ 

 وكان حب رسول للا قد علموا ... من البية ل يعدل به رجال.
يف إميانه، فلم يكتف أبن يْعلم من اخلري ما علم، وإّنا قرَّر لقد أخلص أبو بكر  

أن جيعله على الفور عماًل ينفع به نفسه وينتفع به الناس، لذلك ُترَّك ابلدعوة بني  
رجال قريش مع ما يف ذلك ِمن خطورة ابلغة على نفسه وجتارته، إالِّ أنِّ نور اهلداية  

ويعرض عليهم اإلسالم، وخاطب   يف نفسه كان أكرب، فأخذ ينتقي عقالء قريش،
ومودة، فأسلم    فيهم الفطرة والعقل، مستغالًّ بذلك ما كان بينه وبينهم ِمن صداقةٍ 

على يديه: الزِّبري بن العوِّام، وعثمان بن عفِّان، وعبد الرَّمحن بن عوف، وطلحة بن 
ن كانوا أكثر عبيد هللا، وأبو عبيدة بن الرِّاح، وهم ِمن العشرة املبشَّرين ابلنَّة الذي

ين وتضحيةً   يف سبيله. النِّاس خدمة للدِِّ
ةُ  ◆ يِقيَّ دِّ  الصِّ

يقيِّة مقام  عاٍل يلي مقام الن بوَّة، يُعِلن فيه صاحُبه إميانمه ابلغيب كأنَّه  إنِّ الصِّدِِّ
يراه، ويُعِلن ثقتمه يف دينه وحكمة تشريعه، حىت يصبحم اإلسالُم ابلنِّسبة حلياته املاءم 
هبا  أمامها كاهلازئ  يبدو  بل  واألذى؛  ابلشَّدائد  الصدِّيق  هذا  يبايل  ال   ... واهلواءم 

ين.  ومبن يُدبِّرها ويكيد هبا للدِِّ
لقد ظهرت كلِّ هذه املعاين جبالء ووضوح يف الثَّالث عشرة سنة اليت قضاها  

يق( ِمن أبو بكر الصديق يف مكَّة قبل اهلجرة، حىت أخذ لقبه ورتبته العالية )الصِّدِِّ 
 موقفه إزاء أحد أحداث هذه الفرتة، وهو حادث اإلسراء واملعراج. 
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وخرب القصَّة أنِّ العام العاشر ِمن البعثة كان شديًدا على رسول هللا صلى هللا  
زوجته   الكبريان:  نمِصرياه  فيه  مات  إذ  احلزن"؛  "عام  عليه  أُطِلق  حىتَّ  وسلم  عليه 

ما ركنني قويَّني كاان ي مُردِّان عنه أذى السِّفهاء، مبوهت  دم قم خدجية، وعمِّه أبو طالب، وف م 
وخيفِِّفان عنه ثِقمل ما جيد ِمن تعنِّت املشركني ... ويف هذا العام نفسه ذهب النيب  
صلى هللا عليه وسلم إىل الطِّائف حبثًا عن قلوب تتقبَّل اإلميان، لكنِّهم كانوا أقسى 

   يف نفسه وجسده الشَّريف ... عليه ِمن قريش؛ إذ رفضوا االستجابة لدعوته، وآذوه 
أراد هللا تعاىل يف هذا الوِّ الصَّعب أن خُيمفِِّف عن رسوله صلى هللا عليه وسلم،  
فأسرى به ِمن املسجد احلرام يف مكَّة املكرمة إىل املسجد األقصى يف فلسطني، مث  

 رج به إىل السَّموات حىت سدرة املنتهى، وعاد إىل مكة يف ليلة واحدة. عُ 
  -وهي املرحلة اليت قطعها الرَّسول الكرمي فوق سطح األرض    -اإلسراء  ورحلة  

وجدهتا   ولذلك  للعودة،  وآخر  للذِّهاب  شهر  شهرين،  يف  تقطعها  قريش  كانت 
بعض  وارتَّد  نبوته،  يف  والتَّشكيك  وسلم،  عليه  هللا  صلى  الرسول  لتكذيب  فرصة 

سبًبا ُمقنًعا ُيصدِِّق على   ضعاف اإلميان ِمن املسلمني، وأمِّا أبو بكر فقد قدَّم هلم
 أساسه كلِّ ما يقوله الرَّسول.  

"وهللا لئن كان قاله فقد صدق".. هذه هي عالمة الصدِّيق الذي يثق يف أن  
كل ما يقوله دينه حق، وكلِّ ما ينطق به نبيه صدق، ولو كان أوسعم دائرة ِمن طاقة  

 العقل ...  
ليثبتوا أليب   الذي يظن أاته املشركون وكأهنم وجدوا فرصة  بكر كمِذب صاحبه 

عنه،  أنصار حممد  أكرب  أحد  على صرف  املرة  هذه  قدرهتم  ِمن  نيبِّ، وأتكَّدوا  أنه 
 خاصة أنِّ ما حيكيه حممَّد قد صرف عنه بعض ممن آمن به.

أتى املشركون إىل أيب بكر لعلمهم مبنزلته ِمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
مضى عليه يف مكة حينئذ عشر سنوات، فقالوا    ومكانته ِمن اإلسالم الذي كان قد
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أليب بكر:" إنِّ صاحبك يزعم أنَّه قد ذهب إىل بيت املقدس وعاد إىل مكَّة يف ليلة 
يف  وهو  ذلك  قال  لقد  له:  فقالوا  عليه،  يكذبون  يكونوا  أن  وخاف  واحدة"!! 

 املسجد خيرب الناس. 
 اله فقد صدق! وبيقني املؤمن وفطنته جييبهم أبو بكر: وهللا لئن كان ق

وما ِمن كلمٍة خيَّبت سعي املشركني إىل تشكيك أيب بكر يف صدق نبيِّه مثل  
هذه الكلمة، فقد أفقدهتم األمل يف أن حياولوا مرة أخرى املساس إبميان هذا الرجل  
أن  ليخربين  إنِّه  فوهللا  ذلك؟!  ِمن  يعجبكم  "ما  فقال:  أيًسا  زادهم  الذي  الشامخ 

 -أي يف زمن قصري    -  ه ِمن السماء إىل األرض يف ساعة اخلرب )أي: الوحي( أيتي
قه، فهذا أبعد ِمِّا تعجبون منه..!!"   ِمن ليٍل أو هناٍر فمأصدِِّ

ويسرع أبو بكر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ ليسمع منه اخلرب، ويتأكَّد 
د  ِمن صدق كالم املشركني، فيجد النيب صلى هللا عليه وسلم يف املسجد احلرام عن

كعبة أبويه إبراهيم وإمساعيل يقصِّ على الناس قصة اإلسراء، ويروي هلم رحلة املساء 
اليت قطع فيها الصحراء الطويلة بني املسجد احلرام واملسجد األقصى، ورسول هللا ال 
واألدلة   القاطعة  احلجج  هلم  يسوق  بل  واستنكارهم؛  املشركني  بتكذيب  يبايل 

 الواضحة على صدقه.  
يسأ  املسجد  وبفطنته  يِصف  أن  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  بكر  أبو  ل 

 األقصى الذي شاهده يف رحلته؛ ليكون ذلك أدلِّ على صدقه أمام الناس. 
ويُرفمُع املسجد أمام عيين النيب عليه أفضل الصالة وأزكى التِّسليم، فيمِصف بناءه 

احلبيب: صدقت، أشهد إنِّك وهيئ متمه ومنظمره، وكلِّما مسع أبو بكر شيًئا قال للنيب  
لرسول هللا "، فحالَّه النيب صلى هللا عليه وسلم ابلوسام العظيم فقال:" وأنت اي أاب  

   بكر الصديُق ".
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يق مع رسول الله عليه الصالة والسالم ◆ دِّ  هجرة الصِّ

ا إيذاُء املسلمني عماًل ِمنهًجا يتوىل الكفار تنفيذه، فأذن رسول هللا صلى  بمدم
انواًي  السَّفر  ُعدَّة  بكر  أبو  وأعدَّ   ... احلبشة  إىل  ابهلجرة  ألْتباعه  وسلم  عليه  هللا 

 اخلروج واهلجرة بدينه بعيًدا عن أذى املشركني وتضييقهم ...  
ادًّا يف ترك الوطن الذي آذاه فيه قومه، ويبدأ الصدِّيق خطواته املثقلة املتعبة ج

لكن يلقاه يف طريق هجرته ابن الدَِّغنة املشرك فيسأله عن وجهته، وجييب أبو بكر 
املؤمن:   صرب  وآذون»يف  قومي  هذا «أخرجن  يرتك  أن  الدَِّغنة  ابن  مروءة  وأبت   ،

إىل مكة   الرجل صاحب اخللق السوي واملعروِف واملعونة شريًدا يف البالد، ورجع به
يف محايته، وأعلن ذلك بني قريش، فرضيت واشرتطت لنفسها أن يعبد أبو بكر ربَّه  

 كيف يشاء، ولكن يف السِّرِّ وبعيًدا عن أعني الناس حىت ال يتأثر به أحد ... 
نيا  وهل يرضى املؤمن أن يكتم إميانه يف صدره، أو حيبسه يف بيته، وال يريه للدِّ

ا اخلري الذي ذاق طعمه وعرف حالوته ... ؟ اختذ لكي تغرتف منه، وتنال من هذ
يُرتِِّل   أبو بكر ِمن منزلٍ  له يف بين مُجمح مسجًدا يصلي فيه، وانطلق صوته الميل 

آي القرآن يف خشوع، ودموعه تسيل على خدَّيه، وتبلل صوته مبا يذيب األحجار، 
وا والغلمان  النساء  وراح   ... العميقة  أعماقها  ِمن  النفوس  قريش ويزلزل  ِمن  لعبيد 

يستمعون إىل هذا الصوت املغرد، فخشعوا خلشوعه، وبكوا لدموعه. وخاف السِّادة 
ِمن قريش أثر ذلك، فأسرعوا يشكون أاب بكر إىل ابن الدَِّغنة، فلما راجع أاب بكر 

جوارك »فضِّل الصديق ردَّ محايته عليه، والبقاء يف محى هللا تعاىل وقال:   عليك  أرُّد 
 ، فعادت قريش إىل إيذائه، وعاد هو إىل الصرب .«للاوأرضى جبوار 

وها هو النيب صلى هللا عليه وسلم أيذن ألصحابه يف اهلجرة إىل املدينة، ويقول 
َبا»هلم:   أتمنون  ودارًا  إخواًن  لكم  جعل  قد  وجل  عزَّ  للا  ، فخرج الصحابة الكرام «إّن 

مهاجرين   أفراد  عقب  يف  وأفراًدا  مجاعات  وراء  انتظر مجاعات  بينما  يثرب،  إىل 
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الرسول صلى هللا عليه وسلم إْذن ربِّه، وكلِّما استأذنه أبو بكر ليهاجر قال له النيب 
 .«ال تعجل، لعلَّ للا َيعل لك صاحًبا»عليه الصالة والسالم: 

وكانت الص حبة واهلجرة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث سخَّر أبو 
ين، فشهد مواقف اخللود يف الغار، بكر نفسمه ومالمه وأهلمه إل جناح الرحلة ومحاية الدِِّ

  وىف الطريق إىل املدينة، وكانت هذه أعظم صحبة يف التاريخ.
هللا  برسول  أحاطوا  فريد،  نوع  ِمن  أبطااًل  وخادمه  وابنته  وابنه  بكر  أبو  كان 

ين والرَّ  سول؛ فأما  صلى هللا عليه وسلم، ووضعوا أنفسهم يف مواطن اخلطر افتداء للدِِّ
عبد هللا بن أيب بكر فقد توىلَّ متابعة أخبار املشركني وتدبرياهتم يف منتدايت مكة 

 وبيوهتا؛ لينقلها إىل رسول هللا وصاحبه. 
وأما أمساء بنت أيب بكر فهي امرأة وظَّفها اإلسالم وأمهلتها الاهليَّة، فوقفت  

وصاحب أبيها  عن  يسأهلا  أتى  حينما  جهل  أيب  وجه  يف  خروجهما شاخمة  بعد  ه 
مهاجرين، فأنكرت معرفتها بشيء، فانسحب ِمن أمامها تشتمه املروءة والرجولة..  

أمساء تؤدي دورها يف اهلجرة: ُتمل الطعام إىل أبيها وصاحبه يف الغار، وال   وراحت
يظن أحد أن هذه املرأة الصغرية تكتب يف صفحات التاريخ سطورًا؛ بل صفحات 

 ابمسها.
فهرية خادم أيب بكر األمنُي فقد ساق غنم سيده يتتبع هبا آاثر وأما عامر بن  

عبد هللا وأمساء ليمحوها، وكم رعى ابن فهرية أغنام سيده ِمن قبل، غري أن اإلميان 
 ابهلل جعل للرعي ىف هذه األايم مذاقًا خاصًّا!!

أن  عليه وسلم  النيب صلى هللا  فأىب  للرحلة،  ماله انقتني  ِمن  الصدِّيق  واشرتى 
هاجر على دابة مل يدفع مثنها، فاشرتى من أيب بكر إحدامها، كما استأجر الصديق ي

كدليل على الطريق، وترك له الناقتني يرعامها    -وكان مشرًكا    -عبد هللا بن أريقط  
 حىت ُتني ساعة اهلجرة. 
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أحاطت   اليت  الكثرية  واألقمار  الش موس  بني  من  بكر  أبو  فقد ُخصِّ  وهكذا 
صل النبيني  وجاه  خباَت  منصب  وزارة  ال  له،  األوَّل  الوزير  مبقام  وسلم  عليه  هللا  ى 

ما   الذي سخِّر كل  املبارك  اإلنسان  هلذا  والتقدير  القرب واحلب  وزارة  بل  دنيوي؛ 
 ميلك ِمن املال والقوة والولد خلدمة دينه ...  

 موقفه يف صلح الحديبية  ◆

ُيَبايِعُ ﴿ إِْذ  الُْمْؤِمننَي  َعِن  الُل  َرِضَ  َجَرةِ...لََقْد  الشَّ َُتَْت  ألف  وأربعمائة ِمن    ﴾ونََك 
  ... القرآن  يف  الذِِّكر  خبلود  وزيَّنهم  برضاه،  هم  وحالِّ رهبم،  ومصمفمهم  هكذا  املؤمنني 
وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  خرج  إذ  ممِتهم،  ُمقدِِّ يف  بل  منهم؛  بكر  أبو  وكان 

هم بدخول املسجد  أبصحابه يف موسم احلج من العام اهلجري السادس، واعًدا   إايِّ
املسلمني يف  نفوس  به ... وراحت  ِمن رؤيته والطَّواف  الذي طال حرماهنم  احلرام 
طريق السَّفر تستعيد ذكرايهتا مع هذا البيت املبارك، وُتداِعب خياهلا تلك السَّكينة 

 العجيبة اليت ُتيط أبحنائه.
أعين أمام  األحالم  وتتالشى  أيديهم،  بني  األمل  إذ خرجت وفجأة ميوت  هم؛ 

ول دون دخول املسلمني مكة، فأبدى هلم رسول حُ قريش كلِّها مكشِّرة عن أنياهبا لتم 
هللا صلى هللا عليه وسلم أنَّه ال يريد حراًب بل حمجًّا وعبادًة هلل ربِّ العاملني، فبدأت  
فريق رسلمه إىل اآلخر، وكان عثمان  املسلمني وقريش، وأرسل كلِّ  املفاوضات بني 

عفان   االلتقاء  بن  حاول  حني  فحبمسوه  قريش،  إىل  املسلمني  رسل  ِمن  واحًدا 
ابملسلمني املمنوعني يف مكة من اهلجرة، وشاع أنه قُتل ... هنا ترك رسول هللا عليه 
الصَّالة والسِّالم الرِِّفق جانًبا ومال إىل خيار احلرب، فقام أصحابه ويف ُمقدَّمتهم أبو 

الشجرة، يبايعونه على ذلك ُتت  للتَّضحية   بكر  فرضي هللا عنهم حينما استعدوا 
بنيَّة صادقة وعزمية ماضية، لكن قريًشا أطلقت عثمان، وخافت ِمن عاقبة التعرض  
له ابألذى، فصمتت احلرب، ورجع صوت التفاوض عالًيا، حىتَّ صاحل النَّيبِّ صلى 
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ي أن  احلديبية  موقع  شهده  الذي  الص لح  شروط  وِمن  قريًشا،  وسلم  عليه  رجع  هللا 
 املسلمون إىل بيوهتم عامهم هذا على أن أيتوا للحج يف العام املقبل ... 

ثقة   ِمن  يهز شيئا  أنِّه مل  املسلمني ابلغم واحلزن، غري  الشرط  وقد أصاب هذا 
ت الناس ِمن حوله، ويعيد إليهم الثِّقة،  بِِّ ث م  أيب بكر يف دينه ونبيِّه، بل راح الصدِّيق يُ 

لممِّ  لعمر  قال  اهتزَّ  فقد  اليوم: اي عمر،  ا  فإين  إيف هذا  التزم أبمره،  أي:  لزم غرزه، 
 أشهد أنَّه رسول هللا، فقال عمر: وأان أشهد أنَّه رسول هللا! 

 إنفاقه يف سبيل الله  ◆

لقد مرَّت على اإلسالم يف املدينة مثاين سنوات وبضعة أشهر، ودولته يف حاجة  
املساس ابملسلمني كما فُِعل ِمن قبل،  إىل ردع الار الروماينِّ القويِّ حىت ال جيرؤ على  

ابسطة   األشجار  بينما  شديًدا،  احلر  إذ كان  عسري  أمر  للقتال  جيش  جتهيز  لكن 
ظلها، قد أمالت على الناس مثارها وقرَّبْتها ... وكان هذا هو حال املدينة يف شوال  

ة،  من العام اهلجري التاسع، حيث يعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيش الُعسر 
فما أتخَّرت نفس مؤمن، حىتَّ تربَّع   تعاىل  اإلنفاق يف سبيل هللا  إىل  داعًيا أصحابه 
بني يديه، مث   م على قمْدره، حيمل ماالً  أحدهم بتمٍر مثُنه دراهم، وخرج أبو بكر يُقدِِّ
يعطيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا به كل  ماله، فيمسأله رسول هللا صلى هللا  

 ماذا تركت ألهلك؟ فيقول الصِّدِّيق: تركت هلم هللا ورسوله..!   عليه وسلم: 
الم أبا بكر حتى يحج بالناس ◆  استخالف النبيِّ عليه الصالة والسَّ

منذ زمن طويل وهواء التَّوحيد حول الكعبة ختنقه مناظر األصنام اليت وضعها  
هم بني الناس  املشركون يف ساحة البيت احلرام، وأهل مكَّة إّنا يقوم سلطاهنم ومقام

على خدمة هذا البيت ورعاية احلجيج، لكن أهل البلد احلرام أشرك كثري منهم ابهلل 
ِمن   وألمته  أنبيائه  خلاَت  وأعطاها  الفتح  عام  مكة  منهم  فأخذ هللا  رسوله،  وحاربوا 

 بعده إىل يوم القيامة...
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نَّيبِّ  لكن مل يزل البيت مشاًعا واحلجِّ مشاًعا، فيحج ممن يشاء كيف يشاء، وال
النِّاس   ويعلِّم  الليلة،  الفريضة  هذه  يقر  أن  إىل  حاجة  يف  وسلم  عليه  هللا  صلى 
ممناسكهم بعيًدا عن عادات الشرك واملشركني، فاختار وزيره األكرب أاب بكر لِيؤدي 
مهمَّة إهناء كل مظهر جاهلي وضعه املشركون يف أعمال احلج، ليحج هبم صلى هللا  

 طهارة ونقاء ... عليه وسلم حجة الوداع على 
وخرج من املدينة يسوق اَلَْدى أمامه، مولّيا وجهه »  وراح أبو بكر يلبس للحج ثيابه،

احلرام املسجد  ، وخرج بعده علي بن أيب طالب يركب العضباء انقة رسول هللا صلى «شطر 
التوحيد  هللا عليه وسلم وحيمل إىل احلجيج من النيب صلى هللا عليه وسلم اخلاَت رسالة تثبِّت  

 وتزيل كلِّ وثنية.

وصافحت عيون املسلمني بقيادة أبو بكر بيتم هللا احلرام وبلدمه األمني، وراح 
وهُ  الناس  إىل  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  رسالة  يبلِّغ  عليهم علي  فيقرأ  مىن،  يف  م 

أنه ال »  صدر سورة التوبة اليت "أجهزت على الوثنية يف بالد العرب"، وينادي فيهم:
 «النة كافر، وال َيج بعد العام مشرك، وال يطوف ابلبيت ُعرَّين..يدخل 

ين، وَتَّ البالغ، وعزَّ اإلسالم، ومأل   بدأت املهمة النبويَّة تكتمل، فاكتمل الدِِّ
جزيرة العرب بنوره، وقد آن للفارس العظيم أن يسرتيح، وخيلِّف دار املتاعب وراء  
احلياة، وضاقت على  أتعبته  الذي  الشريف  السد  يزور  املرض  ... وها هو  ظهره 

إىل   بالل   أتى  حىت  أحناؤها،  بدخول  قلبه  يُ ْعلمه  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول 
وقت الصالة اليت حيبها ويسرتيح قلبه بندائها، فلم يستطع أن خيرج ليصلي ابلناس،  

  .«روا أاب بكر فليصّل ابلناسمُ »وقال: 
يف ربيع األول من العام اهلجري احلادي عشر أصبح النيب صلى هللا عليه وسلم 

اشت إذ  أُمَّته؛  يُودِّع  إىل وكأنه  ذلك  أثناء  وخرج  احلُمِّى،  عليه  وزادت  املرض،  به  د 
الناس حني شعر ببعض القوة، وكأنه يصافح تلك الوجوه اليت شاركته رحلة الهاد  
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ه »يف سبيل هللا تعاىل ويرتك هلم وصاايه، وكان ِما قاله هلم:   إّن عبًدا ِمن عباد للا خريَّ
عند ما  فاختار  عنده  ما  وبني  نيا  الدُّ بني  ، فأعجبت الناس املوعظُة، وأحبوا أن  «للا  للا 

يكونوا مثل هذا العبد الصاحل، غري أهنم ال يدرون ممن هو، إالِّ أاب بكر الذي عال 
صوته ابلبكاء؛ إذ أدرك أن النيب صلى هللا عليه وسلم يقصد نفسه وأنِّه يُ ومدِِّع أمِّتمه، 

يْناك ِبابئنا وأُ   مَّهاتنا اي رسول هللا!". وقال الصدِّيق والدِّموع ُتأل عينيه:" فمدم
ويضع النيب صلى هللا عليه وسلم بلسًما على قلب صاحبه الذي سبق الناس 
النيب صلى هللا عليه وسلم حلظات  التَّضحية، وعاش مع  اإلميان، وسبقهم إىل  إىل 

 -  إن أمّن الناس علي»  ومواقف مل يعشها غريه، فيقول له النيب صلى هللا عليه وسلم:
فض أكثرهم  بكر  -اًل أي  أبو  وماله  صحبته  البيوت  «ف  أبواب  تغلق كلِّ  ، وأيمر أبن 

 املؤدية إىل املسجد إال ابب أيب بكر.. 
أن  وأراد  املسجد  إىل  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  خرج  الوداع  يوم  وىف 
فتأخر،  بكر  أاب  نبهوا  الناس  لكن  الناس،  على  إمام  وهو  بكر  أيب  خلف  يصلى 

ع النيب صلى هللا  من حيث  وجلس  القراءة  ليكمل  بكر  أيب  يسار  على  وسلم  ليه 
وودع   ابلصدِّيق.  أيُتون  والناس  الرسل،  خباَت  أيَت  الصديق  فكان  بكر،  أبو  انتهى 
النيب الدنيا يف هذا اليوم، فما رأى الناس املدينة ُمظلمة مثلما رأوها يف هذا اليوم،  

 كما مل يروها مضيئة مثلما رأوها يوم قدم إليها مهاجرًا.
نفسه   ِمن  عنده  أغلى  أنه  مع  هللا،  بقضاء  الرِِّضا  ِمن  أعظم  بشيء  ودِّعه  ما 

 -وهو مكان خارج املدينة    -وماله وولده والناس أمجعني.. كان أبو بكر ابلس نح  
حىت   فأتى  األعلى،  الرفيق  إىل  وسلم  عليه  هللا  صلى  احلبيب  روح  صعدت  حني 

صلى هللا عليه وسلم وال يشعر اقرتب من بيت ابنته عائشة وفيه جسد رسول هللا  
أبو بكر بقدميه اللتني ُتمالنه، غري أنه أظهر الثبات واللد حني رأى املسلمني قد  
اهتزوا، وفقد كثري منهم رشدهم، حىت قام عمر بن اخلطاب يهدد ابلقتل ممن يقول  
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فوجد   أحًدا،  يكلِّم  أن  دون  ابنته  بيت  بكر  أبو  ودخل  مات..  قد  رسول هللا  إن 
 صلى هللا عليه وسلم مغطَّى، فرمفمع الِغطاء عن وجهه، ونظر يف هذا الوجه  رسول هللا

عليه،  غالية  قُبلة  والصيام، مث طبع  القيام  أثر  الطمأنينة ومجِّله  الذي كسته  احلبيب 
ِطْبت حيًّا وميًتا، أّما املوتة »ومشمِّت أنفه رائحة السد الطاهر، فقال:   ِبيب أنت وأمي، 

 .«ك فقد ذقتهاالِت كتبها للا علي
ِمن موضعها، فصديقه  بكر خترج  نفس أيب  يتفطَّر، وكادت  القلب  وهنا كاد 
نيا القاسي، لكنَّه ُتاسك وثبَّته هللا   ه يف سجن الدِّ احلبيب قد غادر وسافر، اترًكا إايِّ
تعاىل؛ ليعيد املسلمني إىل رشدهم، حيث وقف فيهم خطيًبا، ووضِّح هلم نقطة يف  

نسُ  دينهم كأهنم  وحيفظون كتابه، منهج  جيًدا  املنهج  هذا  يعرفون  الذين  وهم  وها، 
وضَّح هلم أبو بكر أنَّ حممَّدهم الغايل ليس هو اخلالد؛ بل اخلالد هو الدين الذي 
جاء به، واملنهج الذي علَّمه للدنيا، وأنِّ إجالل الرسول ال يعىن االنتكاس بعده،  

 صان ... وإّنا يعىن حفظ أمانته وصيانة دينه، كما حفظ هو و 
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 الخالفة ألبي بكر الصدِّيق 

 

وجوًها خلفه  وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  ها  ِملوءة  كثرية  ترك  رابِّ  ابخلري، 
 والقدرات  ابملواهب  امتألوا  وسلم،  عليه  هللا  صلى  حممد  قلب  اإلسالم، واحتضنها

الشجاع،   الفارس  طالب  أيب  بن  القويِّ، وعلي  البطل  اخلطاب  بن  عمر  الفذَّة، فيهم
البشريَّة،    مساء  أضاءت  وغريهم، كواكب  وغريهم..  اهلمام .  القائد  الوليد  بن  وخالد

  هللا   صلى  رسوهلا  بعد  األُمَّة  يقود  أن  يستمحقِّ   هؤالء  كلِّ   ِمن  ممن  تدري  ال  ولكنَّك
 ِمن   كثري   ارتدَّ   الصعبة، فقد  املهمة   هذه  يؤدي  أن  يستطيع  ممن   قملَّ   بل  وسلم؛  عليه

ين  خطر، وأصبح  يف  اإلسالم  أمر  العرب، وصار  ِمن  رجل   إىل  حاجة   يف  احلنيف  الدِِّ
 وسلطانه! احلقِّ  هيبة  وحيفظ املرتدين خاص، يردع ِطراز

  ليختاروا  هناك؛  خطريًا  مؤُترًا  يعقدون  ساعدة  بين  سقيفة   إىل  األنصار  أسرع  لقد
 نصرهتم، كما   بلدهم، والن صرة  فالبلد  منهم؛  وسلم  عليه  هللا  صلى   هللا  لرسول   خليفة 

 عبيدة   وأبو  عمر  مسع   بعده، فما  ِمن  ألحدٍ   يوصِ   عليه الصالة والسالم مل  النيب  أنِّ 
  فاعتذر   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  حبضرة  وهو  بكر  أيب   إىل  وأسرعا  إالِّ   ابخلرب
 .. معهما . خرج   عليه، حىت الشريف، فأحلِّا الطاهر ابلسد  ابنشغاله إليهما

ساعدة   سقيفة   إىل   جنوابً   وِسكمِكها   املدينة   طُرق   يف   الثَّالثة   الرِِّجال   وسار    بين 
  جيتمعون   كادوا   األنصار الذين  جتم ع   موضع   إىل  اخلُطا، ويتسابقون   ومنتداهم، يسرعون 

فما   بن   سعد   بيعة   على    قد   عبيدة   وأيب   وعمر   بكر   أيب   وجوه   إالِّ   فاجمأهتم   عبادة، 
  يُلِقيه  السَّالم   صوت   اخرتقها   صمت   حلظات   فممرَّت الت َّعمب،    احلزن، وغطِّاها   كساها 

.   إخواهنم   على   الثالثة   املهاجرون    سلطان  ليست   الفريقني   عند   واملسألة ..  األنصار 
رغبة    كلِِّ   فوق   هوى، وترتفع   كل   على   تُقدَّم   دين   مبادئ   يثبتونه، ولكنَّها   معينة   قبيلة 
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 . .. 
وصممتمت   وسكتت  إالِّ   فيهم  خيطب  بكر  أيب  صوت  ارتفع  فما  األصوات، 

 فمه، ُتذمكِِّر   ِمن  الكلمات  تتحدَّر  الليل  قريش  شيخ  إىل  تسمع  آذان  األفواه، وكلِّهم
ين   ِمن  مبوقعهم  األنصار  قد   النيب   أبنِّ   أيًضا  اإلسالم، وُتذمكِِّرهم  نيب  عند  وفضلهم  الدِِّ

 ِمن  لقرابتهم  هلم؛  إالِّ   تستجيب  ولن   ختضع  لن  الناس  ألن  قريش؛   يف  اخلالفة  جعل
 .. العرب . بني القدمية  وسلم، وهليبتهم  عليه هللا صلى هللا رسول

. فقال حباب بن املنذر: ال وهللا ال "  حنن األمراء وأنتم الوزراء:"  وكان ِمِّا قاله
نفعل، منا أمري ومنكم أمري. فقال أبو بكر: ال، ولكنَّا األمراء، وأنتم الوزراء، وهم 

 ".  هبم أحساابً أوسط العرب دارًا، وأعر 
فرشَّح  تُ رمشِّح  أن  الطاهرة  للنَّفس  كان  وما  خيتاروا  أن  للنِّاس  بكر  أبو  نفسها، 

 وسلم،   عليه   هللا  صلى  هللا  رسول  خالفة  منصب  أحدمها  ليشغل  عبيدة  وأيب   عمر  بني
فأيِّهما  أبو  وهذا  عمر  هذا: "وقال فما"فبايعوا  شئتم  عبيدة،    ِمن  الصِّديق  انتهى  ، 

  :" بشدة، ويُ ْقِسمان  الفكرة  هذه  يعارضان  عبيدة  وأبو  عمر  اندفع  حىت  تلك  كلمته
فإنَّك  األمر  هذا  نتوىل  ال  وهللا  ال  يف   مها  إذ  اثنني  املهاجرين، واثين  أفضل  عليك، 

 ".املسلمني دين أفضل  الصالة، والصالة على هللا رسول الغار، وخليفة 
 األنصار  فارس  إليه  وخيتار، فأسرع  فيها  يفكر  فرصة   بكر   أليب  الناس  يرتك  ومل

البيعة،   على  الناس  بعدمها  عبيدة، وتتابمع  وأبو  عمر   تاله  فباي معمه، مث  سعد  بن  بشري
 . فبايعت املدينة  ِمن القريبة  القبائل أتت حىت

فضلمه،   بكر، وذكر  أيب  اختيار  خطيًبا، فزكِّى  النِّاس  يف  عمر  قام  التِّايل  اليوم  ويف
ومحل  البيعة   الناس  فبايع مل  اخلالد  اللَّقب  بكر  أبو   العامَّة،    يف   أحد  حيمله  الذي 

 ". وسلم عليه  هللا صلى هللا رسول خليفة " غريه  التاريخ
قام أبو بكر خطيًبا يف الناس ليُ ْعِلن عن منهجه، فبعد أن محد هللا وأثىن عليه، 



 

 211 

 نشأة البرشية

أيِّ   "قال: بعد،  ولست  أما  عليكم  ُولِِّيُت  قد  فإين  الناس،  أحسنُت  ها  فإْن  خبريكم، 
والضَّ  خيانة،  والكذب  أمانة،  الصدق  فقوِِّموين،  أسأُت  وإْن  فيكم  فأعينوين،  عيف 

حىت آخذ احلقَّ    فيكم ضعيف    والقويِّ ،  عليه حقَّه إن شاء هللا  أرد عندي حىت    قويٌّ 
، وال تشيع  لِّ  خذهلم هللا ابلذ  منه إن شاء هللا، ال يدع قوم الهاد يف سبيل هللا إالِّ 

صيت ه، فإذا عم ورسولم   هللام   تُ عْ طيعوين ما أطم مَّهم هللا ابلبالء، أم  عم فاحشة يف قوم إالِّ ال
 ". ه فال طاعة يل عليكم، قوموا إىل صالتكم يرمحكم هللاورسولم  هللام 

 أعظم   لإلسالم  فيها  أشهر، سمجَّل  وبضعة   سنتني  اخلالفة   يف  بكر  أبو  مكث
  به  فمع رايتمه، وصانر دينه، و   به  تعاىل   هللا  حفظ  املواقف، ِمِّا  أعظم  األعمال، واختذ

 ..  انتقاص . كل  ِمن اإلسالم
هللا صلى هللا    لرسول  امتداًدا  بكر  أبو  وأوهلم  مجيعا  الراشدون  اخللفاء  كان  وقد

وسن ُِّتهم  يف  عليه وسلم وطريقته،   وسلم  عليه  هللا   صلى  سنِّته  ِمن  وطريقتهم  اخلري، 
ين ومهمتهم  تركها   اليت  الكربى  األمانة   هو  والدِِّ  ومحاية  حراسته  هي  األوىل  هلم، 
 ...  هيبته وحفظ حدوده

ة وإنفاذ جيش أسامة  ◆ دَّ  حروب الرِّ

ين  مات  يوم  وسلم  عليه  هللا   صلى  الرسول  مات   السلطان  ، ولهكامل    اتمٌّ   والدِِّ
وملا  الزيرة  على  والغلبة   بل  اإلسالم  انتقاص  الزكاة  ومانعو  الرِِّدَّة  أهل  أراد  كلها، 

شعر  هذا  حراسة  عن  الكاملة   ابملسئولية   اخلليفة   رأسهم  وعلى  الصَّحابة   هدمه، 
وكان ين،  "هو  بكر  أبو  به  نطق  الذي  عنواهنم  الدِِّ   وأان  اإلسالم  يُنتقمص   ال  وهللا: 

 "! حي
 اإلسالم  يهدد  خطرًا  كانت  سهلة؛ بل  املواجهة   تكن  هيًِّنا، ومل  التحدي  يكن  مل

  قد   الزيرة  يف  واألحناء  ارتدَّت، والبالد   قد  منها  قليال   إالِّ   ابحملو، فالقبائل   واملسلمني
  قبل   مكة   يف  كانوا  كما  قلةً   الزيرة  يف   املسلمون  صار  اإلسالم، حىت  ضد  انتفضت
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إالِّ  ِديُنهم،   الرِِّدَّة  يواجهون  وهم  اليوم  أهنم  اهلجرة،  وَتمَّ  ُعوُدهم،  اشتدِّ  قد  الطِّاغية 
 !سيصنعون؟ إسالُمهم، فماذاوكمُمل 

 احللِّ، وراح   هي  هؤالء  ُمهادنة   عصيب، وأنِّ   املوقف  أنِّ   الصحابة   بعض   رأى
وقلوب   ويقتلع  داِبرها  يقطع  حىت  الرِِّدَّة   يُواجه  أن   ابهلل  يُ ْقسم  بكر  أبو  جذورها، 

واخلليفة   وجه  يف  الثَّبات  نشيد   معه  تنشد  الصحابة    يقود   التام  اليقني  ذو  احملن، 
 .العليلة  والقلوب املريضة  األنفس شوائب ِمن  الدين وجه ليحموا اجملاهدين كتائب

  املتمردة  األحناء  هبا  لُِيْخِضع  اليوش؛   األلوية، وجيهِّز  بعقد  بكر  أبو  وهنا أيخذ
فكان  وعمان  والبحرين،  واليمن،  اليمامة،:  الزيرة  ِمن   كاخليط   اخلليفة   وغريها، 

 لواء  عشر   أحد  يف  هبم  أرسل  العقد، مث  باتح  جتتمع  كما  حوله  األمَّة   جيمع  الذي
انحية،    إىل  منها  واحد   كلِّ   أمريًا، وومجَّه  منها  لواء  كلِِّ   على  عليها، وجعل  الند   ومزَّع 
 القوة.  أويل  املسلمني ِمن به مير ممن يستنفر أن أمري كلِّ   وأمر

ن فرَّق بني لمنَّ مم قاتِ ألمُ   : "وهللاِ قائاًل   واملرتدين،  الزكاة  مانعي  يقاتل  مضى أبو بكر
ه إىل رسول د ونم ؤم  كانوا ي ُ نعوين عقااًل الزكاة حقٌّ املال، وهللِا لو مم   الة والزكاة؛ فإنَّ الصَّ 
 هم على منعه".لتُ قاتم هللا لم 

وسريَّ   بنفِسه  فحارمهبم جاءت  اليوش  إليهم  حيًنا،  حىت  آخر،    النتيجة   حيًنا 
 ِحضن   إىل  للجزيرة  وأهله، وعودةً   لإلسالم  ساحًقا   انِتصارًا  الرِِّدَّة  حروب  يف  العامة 

 .اإلسالم
 زيد  بن  أسامة   بعث  إرسال  على  بكر  أبو  أصرَّ   والشِّدَّة   الرِِّدَّة  ضائقة   ويف

 وفاته  قبيل  أوصى  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  كان  كما  -  الشام  إىل  العسكري
 .. القبائل . رِدَّة اخلطري، وبرغم املوقف برغم -

  حيتاجه، وها موقف أي يف رأسه خُيفي ال  بكر أيب نفس سكن الذي اليقني إنَّ 
 أكثر  يقني   إىل  حباجته  القيادة، يشعر  أمانة   األمة   اخلالفة، وسلَّمته  توىل  وقد   اليوم  هو
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م  إليه   حيتاج   كان  ِمِّا  كان  حيًّا  الرَّسول  كان  فيوم  وسلم،  عليه   هللا  صلى  هللا  رسول  أايِّ
 عليه  هللا  صلى  وجهه   إىل  والنَّظر  منه  الُقرب  يف   نفِسه  ويقنيم   قلِبه  راحةم   جِيد  بكر  أبو

  أكتاف  على  املسئولية   وأصبحت  األعلى  الرَّفيق  إىل  الرَّسول  انتقل  وقد  أمِّا  وسلم،
فَّق أن ينبغي اليقني حبر بكر، فإنَّ  أيب  .. كلَّه .  يتدم

  أمره   طاعة   مع  أييت  تعاىل  هللا  نصر  أن  يف  ُتاًما  يثق  أن  بكر  أبيب  اليقني  بلغ  لقد
مهما  وأمر  سبحانه   كبار   وجه  يف  قوة  بكل  وقف  لذا  ذلك؛  غري   بدا  رسوله، 

حيارب  أسامة   جيش  يُبقي  أبن  عليه  أشاروا  الذين  الصحابة   املرتدين  به  جبانبه، 
وقال  ومانعي "الزكاة،  لو   بكر  أيب  نفس  والذي:   ختطفين  السِّباع  أنِّ   ظنَّنت  بيده، 

  يف   يبق  مل  ولو  وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  به  أمر  كما  أسامة   بعث  ألنفذت
 "!ألنفذته غريي القرى

أبن  هذا  قائدم   بكر  أبو  يُغريِّ   أن  الكبار  الصحابة   بعض   وأراد  يضع   اليش، 
 يغري  أن   وأىب   الربكان؛  ثورة  وجوههم  يف  الصديق  منه، فثار  أسمنَّ   رجاًل   أسامة   مكان
 ! وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قضاه شيًئا

فما  وداع  يف  العظيم  اخلليفة  وخرج   قمَّة  تبلغ  حينما  العظمة   أرفع  جيشه، 
 قدميه   على  ماشًيا  جيشه   وداع   يف   اخلليفة   خرج  تصن ع، لقد  أو   تمكل ف  دون   التَّواضع
 ينزل  أن   فرسه  فوق  وهو  أسامة   القائد   كاملة، فُيقِسم  عاًما  ستني  ِمن  أبكثر  املثقلتني

  .هو يركب وأالِّ  أسامة  ينزِل أالِّ  أقسم بكر  أاب الوقور، ولكنِّ  الشَّيخ ويركب هو
 مسامع  على  ويُلِقي   تعاىل  هللا  سبيل  يف  الرتاب  يف  قدميه  يغربِّ   أسامة   مع  ومضى

 وال   امرأةً   وال  طفاًل   يقتلوا  األزمات، أبالِّ   زحام  يف  ينسها  مل  نمصاِئح  الشِّاب  القائد
 شاة  أو  بقرة  يذحبوا  وال  شجرًا،  حيرقوا  للعبادة، وأالِّ   صومعته  يف  تفرَّغ  راهًبا  وال  شيًخا

 .وشراستهم األعداء كثرة  برغم املسلمون ينسها مل ممبادئ .. ومنفعة  ألكل إالِّ 
  ِمن   الفتية   اإلسالمية   الدولة   حدود  أمِّنت  إذ  طيبة؛  نتيجة   أسامة   حرب  وآتمت

 . املرتزقة  العربية  القبائل  ِمن وحلفائهم الرِّوم  جهة 
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 جمع القرآن الكريم  ◆

وذلك  مجع  ممن  أوَّل   أنَّه:  الليلة   بكر  أيب  عهد  أعمال  وِمن  حني  القرآن، 
 . وحفاظه القرآن  أهل ِمن كثريًا  اليمامة  يف الشَّرسة  احلرب  أكلت
واقرتاح  إىل  الن صح  تقدمي  ِمن  شيء    املسلمم   مينع  ال بل  اخلري  أمريه،   إنَّ   عليه؛ 

فوَّضته  األمري  مع  لتحكم  األُمَّة  ينيَّة   مصاحلها  لسياسة   الذي  وذلك   الدِِّ  والد نيويَّة، 
 أتى  وقد ..  اخلري .  أعمال  عليه  الن صح، وتقرتح  اخلري، وُتنحه  يف  أعماله  تساند  حني
 ما   بسبب  واحد؛   كتاب  يف  القرآن  مجع  عليه  ليقرتح  بكر  أيب   إىل  اخلطاب  بن  عمر

 اليمامة  معركة   يف  تعاىل   هللا  كتاب  حفظة   من  الكثريين  موت  من  املسلمني  أصاب
 هللا  رسول  يفعله  مل  شيئا  يفعل  كيف  إذ  عمر؛ اقرتاح  قبول  يف  بكر  أبو  الشرسة، فرتدَّد

ين  روح  إنَّ   الدين، بل  روح  يوافق  خري  هذا  لكن!  ؟   وسلم  عليه  هللا   صلى  الداعية  الدِِّ
  أن   األُمَّة   على  لمت مْفِرض  ُمومث ًَّقا  صحيًحا   الناس  بني  ونشره  وحفظه  العلم  صيانة   إىل

 . عليه وُتافظ  القرآن جتمع
 ومنًعا   له  القرآن، حفظًا  مجع  أمهية   له  بكر، ويوضِّح  أيب   على  يُِلحِّ   عمر  راح  لذا

املسألة،    هذه  أمهيَّة   له  اخلليفة، واستبانت  صدر  انشرح  فيه، حىت  الناس  اختالف  ِمن
  هبذه   كملَّفمه  الشباب،  وحيوية   القرآن  بعلم  اململوء  األنصاري  اثبت  بن  زيدم   فكلف
  إىل   ذهبا  قيام، حيث  خري  اخلطاب  بن  عمر  يعاونه  هبا  الثقيلة، فقام   الليلة  املهمة

 الذي   القرآن  عنهم  أيخذون   واملنتدايت  واألسواق  واملساجد  البيوت  يف  الصحابة 
 رسول  عهد  على  ُكتبت   أهنا  ِمن  تيقَّن  إذا  إالِّ   آية   زيد  يكتب  منهم، وال  حيفظه الكثري 

مع  على  الصحابة   ِمن  اثنان  يشهد  أبن  وذلك  وسلم،  عليه  هللا   صلى  هللا  ذلك، 
 . شفاهيًّا حيفظها منهم كبري  عدد وجود

 زيد  هبا   كلف  حني  القرآن  مجع   ملهمة  املناسب   الرجل  اختيار  الصدِّيق  أتقن  لقد
 قبل   للقرآن  األخرية  العرضة   حضر  الذي  الشاب  األنصاري  الفىت  اثبت، ذلك  بن

 وسلم. عليه هللا صلى النيب وفاة
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 إرسال الجيوش لغزو فارس والّروم ◆

 شبه  يف   له  األمر  الرِِّدَّة، واست مقمرَّ   حروب  من  عنه  هللا  رضي  بكر  أبو  فرغ   أن  بعد
ودان   الزيرة بدأت  حلكم  مجيعهم  العرب  العربية،   الفرس  مع  املواجهات  اإلسالم، 
 الشعوب   هلذه  اإلسالم  صوت  إلمساع  مالئمة   فالظ روفنفسها،    تفرض  والروم

الرِِّدَّة،    شوكة   تقوية   يف  دور  للفرس  كان  وقيصر، كما  كسرى  حكم  ُتت  املستعبمدة
  ساخنة   املسلمني   مع   الروم  جبهة   الرِِّدة، وكانت  على  منها  القريبني  العرب  وتشجيع

 الشام  ختوم  يف  األعراب  وحرَّضوا كثريًا،    ابإلسالم  الروم   ُترش   إذ   لالنفجار؛  قابلة 
 .. ومعاداته . حربه على

 احلال   أصبمح  املالمسة   والر وم، وبعد  فارس  أطرافم   لُِيالمس  احلرب  صوت  امتمدَّ 
  للغزو   اإلسالم  أبناء  ِمن  اآلالف  عشرات  الصدِّيق  هلا  جُيهِّز  واسعة   شديدة   حرابً 

فخالد وأبو  يقاتالن  حارثة   بن  املثىن  ومعه  الوليد  بن  والفتح،   عبيدة   الفرس، 
 مات  الروم، وقد  يغزون  سفيان  أيب  بن  ويزيد  العاص  بن  وعمرو   حمْسنة   بن  وُشرمحبيل

 .الشام بالد يف الشَّرسة  الريموك معركة  خلوضِ  يستعدون ورجاله بكر أبو
 الوصية لعمر ِمن بعده ◆

  دون   اللحظة   هذه  منه  تفلت  مل  األجل  وقرب  املوت  بدنو  بكر  أبو  شعر  حني
أسامة،   بعث  إنفاذ  عن  خطورة  يمِقلِّ   العظيمة، ال  قراراته  ِمن  واحًدا  فيها  يصدر  أن

وإرسال   ومانعي  املرتدين  وقتال ومجع  فارس  لقتال  اليوش  الزكاة،    القرآن  والروم، 
 .اخلطاب  بن عمر إىل بعده ِمن ابخلالفة  الوصية  هو القرار هذا  الكرمي، وكان

 يتوىل  أن  هلا  االختالف، فاختار  األمة   على   فخاف  بكر  أبيب  املرض  اشتد  إذ
 . بعده من اخلالفة  اخلطاب بن عمر

 كان   أنِّه  إالِّ   وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  فعله  أمرًا  يكن  مل  أنه  ِمن  وابلرغم
 .  والنِّزاع اخلالف يف الوقوع منع  واملسلمني؛ إذ  اإلسالم لصالح تعاىل هللا  ِمن توفيًقا
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يق وفاة الخليفة  ◆  الصدِّ

وقد  أتتى  أن  أوشكت  قد  احلياة  رحلة  هي  ها  املبارك  اخلليفة   جاوز  ابخلتام، 
وهو  الثالثة  تشغله  وشؤون   آخرته  أبمر  وهناره  ليله  مشغول  والستني،    أحوال   أمته، 

وأمور  هنا  جتاهد  أرسلها  اليت  جيوشه   وذو   واملريض   الفقري  وفيهم  رعيته  وهناك، 
 .. احلاجة 

بِّر  بكر  أبو  استمر  هللا  يهديه  ما  يكون، وفق  ما  أحسن  على  املسلمني  شؤون   يُدم
وميليه  حىت  دينه  عليه  إليه،  ال   احلُمِّى   فأصابته  ابرد  يوم  يف  اغتسل  وإميانه،   اليت 

 بدنه! عظامه، وأرهقت  األايم أوهنت قد كبري  بشيخ األقوايء، فكيف يطيقها
 الناس حىت   بني  جباًل   بكر، فبدا  أيب  شخصية   العظمة   الزمت  املوت  مرض  وىف

  املوت  ُكرمب  ِمن  يعاىن  مبا  إال  اإلنسان  فيها  يهتم  ال  اليت  الظروف   هذه   يف  اختذ
  إىل   بعده  ِمن  ابخلالفة   الرائعة، فأوصى  والتوصيات  القرارات  ِمن  الكثري  اختذ  وشدائده

 بن   املثىن  يدعم  أبن  عمرم   الصحابة، وأوصى  كبار  فيه  شاور  أن  بعد  اخلطاب  بن  عمر
 قبضه   عمِّا  املسلمني  مال  لبيت  تنازل  والقوات،كما  ابلنود  فارس  جبهة   على  حارثة 

 يكفَّن   ُعمميس، وأن  بنت  أمساء  زوجته  تغسله  أبن  خالفته، وأوصى  طوال  راتب  ِمن
 .امليت ِمن الديد إىل أحوج احلي ألن ثيابه؛ يف

اهلجرية    عشرة   الثالثة   السنة   من   اآلخرة   مجادى   من   والعشرين   احلادي   اإلثنني   ويوم 
  إىل   لُِيدفمن   مرضيًّا، ومحُِل   راضًيا   الد نيا   بكر، فودَّع   أيب   عبده   روح   بقبض   تعاىل   هللا   أِذن 

 احلياة.   يف   رافقه   كما   املمات   يف   وسلم، ولريافقه   عليه   هللا   صلى   حبيبه   جانب 
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 الخطاب بن عمر  املؤمنني أمري

 

 الذي   اإلسالمي  التاريخ  ِمن  مشرقة   صفحة   اخلطاب  بن  عمر  الفاروق  حياة  إنِّ 
  الشَّرف   ِمن  حوى  ما  بعض   جمتمعة   األمم  تواريخ  ُتوِ   مل  والذي  ومفاقمه،  اتريخٍ   كلِّ   هبر

هللا، وِلما هلذه الشَّخصيَّة اإلسالميَّة ِمن   سبيل  يف  والدَّعوة  والهاد  واإلخالص  واجملد
مناقب ومآثر كان وال بد ِمن املرور على سريته والوقوف على بعض جوانب حياته؛ 

 علَّنا نرتسم ُخطاهم، ونسري على منهمِجهم. 
 :الجاهلية يف وحياته وأسرته  وصفته وكنيته ونسبه سمهإ ◆

 مع  نسبه  جيتمع  العدويِّ،  القرشيِّ   الُعزَّى  عبد  بن  نُفيل بن  اخلطاب  بن  عمر  هو
عليه وسلم  رسول   حفص،  أاب  وُيكىنِّ   غالب،  بن  لؤي  بن  كعب  يف  هللا صلى هللا 
 .واإلميان الكفر بني به  هللا  ففرِّق مبكة  اإلسالم أظهر ألنَّه ابلفاروق؛ ولُقِّب

بعد  عنه  هللا  رضي  عمر  ُوِلد هبا   سنة،  عشرة  بثالث  الفيل  عام   مبكَّة  وعاش 
 وترعرع.  

  وقيل:  املغرية،  بن   هاشم  بنت  حنتمة   فهي  واِلدته  وأمِّا  نُ فمْيل،   بن  اخلمطِّاب  واِلُده
 ابنة   هاشم  بنت  أهنا   هو  املؤرخني  أكثر  عليه  والذي  جهل،  أيب  أخت  هشام  بنت
 هشام.  بن جهل  أيب عم

 والعينني،  واألنف  اخلدَّين  حسن  محرة،  تعلوه  أمْمهمق،  أبيض   عنه  هللا  كان رضي
  واِهًنا   ال  شديًدا،  قوايًّ   أصلع،  جسيًما  طوياًل   اللَّحم،  جمدول  والكفَّني،  القدَّمني  غليظ

 وإذا   أمسع،   تكلَّم  وإذا   أسرع،  مشى  إذا  وكان  ابحلناء،  خيضب   وكان  ضعيًفا،  وال
 . أْوجمع  ضمرمب
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 الجاهلية يف حياته ◆

  وامتاز   قريش،  أبناء  ِمن  كأمثاله  ونشأ  حياته،  ِمن  شطراً   الاهلية   يف  عمر  أمضى
 غليظةً   نشأةً   ونشأ  صغرياً،   املسؤولية   محل   وقد  القراءة،  تعلَّموا  ِمَّن   كان  أبنَّه  عليهم

ف،   ألوان  فيها  يمعِرف  مل  شديدًة،   غلظة  يف  اخلطِّاب  أبوه  ودفعه  الثروة،  مظاهر  وال  الرتَّ
 ِمن   قبضة   مقابل  خمزوم   بين  ِمن  له  خلاالتٍ   إبلمه، كما رعى   يرعى  املراعي  إىل  وقسوة
 الزَّبيب. أو التمر

  قبل مكة  يف  اخلطاب بن عمر الزمت اليت  - الرَّعي - احلرفة  هذه  أنِّ  شكَّ  وال
 ومل   البأس،  وِشدَّة   والملمد  التَّحم ل  كقوة   مجيلة   صفاتٍ   أكسبته  قد  اإلسالم  يدخل   أن

 ألواانً   شبابه  أوَّل  ِمن   حذق  بل  جاهليته؛  يف  اخلطاب  ابن  شغل  هو  الغنم  رعي  يكن
  ورمواه،   الشِّعر  وتذوَّق  والفروسيَّة،  اخليل  وركوب  املصارعة،  فحذق  البدن،  رايضة   ِمن

 ك   الكربى،  العرب   أسواق  يف  احلضور  على  وحرص  وشؤوهنم،  قومه  بتاريخ  يهتم  وكان
 اتريخ   ومعرفة   التِّجارة  يف  منها  واستفاد  ،((اجملاز  ذي))و ((  جمنِّة ))و((  عكاظ))

 ومنافرات. ومفاخرات وقائع ِمن القبائل بني حدث وما العرب،
عمر  يف   فعَّال  بشكل  وأسهم   الاهليِّ،  املكيِّ   اجملتمع  يف  ابرزة  مكانةً   احتل 

  ُتتِكم   عبد العزِّى  بن  نُ فميل  جده  كان  فقد  اجمليد،   أجداده  اتريخ  وساعده  أحداثه،
ه  عن  فضاًل   خصوماهتا،  يف  قريش  إليه   عظيم   كان  لؤي  بن  كعب  األعلى  كون جمدِِّ

 عن   عمر  وتوارث  الفيل،  عام  إىل  وفاته  بسنة   أرِّخوا  فقد  العرب،  عند  والشأن  القدر
 وحياهتم،  العرب  أبحوال   ومعرفة   ودراية   خربة  أكسبته  اليت  املهمة  املكانة   هذه  أجداده

   خصوماهتم ... ضِِّ فم  يف إليه فلجأوا وذكائه، فطنته عن فضالً 
،  حصيفاً،  بليغاً،  حكيماً،  رجالً   عنه،  هللا  رضي  كان  قويِّ   شريًفا،  حليًما،  قوايًّ

 مع  هلا  وُمنافرًا  وُمفاخرًا  لقريش،  سفريًا  يكون  ألن   أهَّلمه  ِمِّا   البيان،  واضح  احلجَّة، 
 القبائل.
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 وكانت  ونُظُم،  وعبادات   عادات  ِمن  قريش  أملِفمْته  ما  كلِّ   عن  يُداِفع  كان عمر
فاع  يف  يتمفاىن  جتعله  خملصة   طبيعة   له  عمر  قاومم  الطبيعة   وهبذه  به،  يؤِمن   عمِّا  الدِِّ

ين  هذا  ي مُهزَّ   أن  وخشي  الدَّعوة،  أوَّل  يف  اإلسالم  الذي   املكيِّ   النِّظام  الديد  الدِِّ
،   إليه،   حُيمجِّ   الذي  البيت  ففيها  خاصًّا،  مكاانً   العرب  بني  ملكة   جيعل  والذي  است مقمرِّ
  الروحية   ثروهتا  ملكة   صار  والذي  العرب،  عند  خاصة   مكانة   ذات  قريًشا  جعل  والذي

 زعماء مكَّة   قاوم  وهلذا   ،-يعين قادمهتا    -سراهتا    وغىن  ازدهارها،  سبب  فهو   واملاديَّة،
ين،  هذا  بطًشا  مكَّة  أهل  أشدِّ   ِمن  عمر  وكان  ُمعتمِنِقيه،  ِمن  ابملستضعفني  وبطشوا  الدِِّ

 .املستضعفني هبؤالء
 وتقاليدها   حقيقتها،  وعرف  أغوارها،  وسرب   الاهلية   يف  عمر  عاش  لقد
  عرمف  اإلسالم  يف  دخل   لممِّا  ولذلك  قوة،  ِمن  ميلك  ما  بكلِّ   عنها  ودافع  وأعرافها،

المه   واحلق   واإلميان  والكفر  والضَّالل  اهلدى  بني  اهلائل  الفرق  وتيقَّن  وحقيقته،  مجم
  يف  نشأ  إذا  عروة  عروة  اإلسالم  عرى  تنقض   إّنا  ":املشهورة   قولته  قال  حىت   والباطل،
 ".  الاهلية  يعرف ال من اإلسالم

 وهجرته إسالمه ◆

رأى نساء قريش يرتكن   ست قلبه، يومم ن نور اإلميان المم ل شعاعة مِ أوَّ   تكان 
بلدِ لْ حم ويرْ   هنِّ دم لم ب م  عن  بعيد  بلد  إىل  لم   هنِّ ن  ما  ومِ قِ بسبب  منه  قريش   نني  كفِّار 

فرم وقتها هلنِّ وعاتبه ضمريُ ه،  قلبُ   قَّ ،  فرثى  وأمسعهنِّ ه،  الطيِِّ   ،  يكنِّ الكلمة  مل  اليت  بة 
 ن منه مثلها.عْ ن أن يسمم عْ يطمم 

قالت أم عبد هللا بنت حنتمة: ملا كنا نرُتل مهاجرين إىل احلبشة، أقبل عمر  
إنه   يل:  فقال  علينا،  والغلظة  واألذى  البالء  منه  نلقى  وكنا  عليِّ،  وقف  حىت 

؟ قلت نعم، وهللا لنخرجنِّ يف أرض هللا، آذيتموان وقهرُتوان،  االنطالق اي أم عبد هللا
 بكم هللا. حِ حىت جيعل هللا لنا فرجاً. فقال عمر: صم 
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ا جاء عامر بن ربيعة وكان قد ذهب يف بعض  ها قط. فلمِّ مل أرم   ةً قَّ ورأيت منه رِ 
  ،ت يف إسالم عمر؟ قلت له: نعمعْ مِ ك قد طم حاجته وذكرت له ذلك فقال: كأنَّ 

 اب.م محار اخلطِّ سلِ  يُ م حىتَّ سلِ ه ال يُ ال: إنِّ فق
 ا؛ فأيِّ ا حرجً قً ه قد أصبح ضيِِّ صدرم   وشعر أنِّ   ،ن هذا املوقفلقد أتثر عمر مِ 

الدِِّ يُ   بالءٍ  أتباع هذا  مِ عانيه  الرغم  الديد، وهم على  ما سِ ين   رِّ ن ذلك صامدون! 
بقليل أسلم   قلبه األمل، وبعد هذه احلادثة  القوة اخلارقة؟ وشعر ابحلزن وعصر  تلك 

   وبسبب دعوة رسول هللا ،عمر رضي هللا عنه
رسول هللا صلى هللا    دعا  حني يف إسالمه    ببفقد كان السَّ نعم إنِّه الدِّعاء !  

هشام،   بقوله: اللهم أعزَّ اإلسالم أبحب الرجلني إليك: أبيب جهل بن  عليه وسلم
اخل  بن  بعمر  إليه عمرأو  أحبهما  قال: وكان  الرتمذي  طاب،  رواه  وقد ساق هللا  . 

 . األسباب إلسالم عمر رضي هللا عنه
ما  بكل  متناٍه، وعمل على أتكيد اإلسالم  دخل عمر يف اإلسالم إبخالص 

 -أي:    –   ذا شكيمة فقد كان رجاًل   ،اإلسالم واملسلمني  به   هللا  أعزَّ و   ن قوة، أويت مِ 
 وحبمزة.  صلى هللا عليه وسلموامتنع به أصحاب رسول هللا  ،رام ما وراء ظهرهال يُ 

ى عند   صلَّ هم حىتَّ لم فقات م   ؛ شركي قريش اب رضي هللا عنه مُ ى عمر بن اخلطِّ وُتدَّ 
   . ما ميلك   عوة بكلِّ ة أعداء الدَّ يَّ على أذِ   ا صً ي حر كان  ى معه املسلمون، و الكعبة، وصلَّ 

 ...  كان إسالم عمر فتحاً، وكانت هجرته نصراً، وكانت إمارته رمحة   
 نان:يب بن سِ هم قال صُ 

ا أسلم عمر بن اخلطاب، ظهر اإلسالم، ودعي إليه عالنية، وجلسنا حول مِّ لم 
  ان عليه. دْ ن غلظ علينا وردم نا ِمِّ فْ صم تم وان ْ  ،نا ابلبيت فْ البيت حلقاً، وطُ 

 قول القائل: ولقد صدق يف عمر رضي هللا عنه 
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 أعن به الفاروق فّرق عنوةً 
 يف بني الكفر واإلَيانابلسَّ 

 هو أظهر اإلسالم بعد خفائه
 وُما الظالم وابح ابلكتمان

إ  النبوة،  سال كان  م عمر رضي هللا عنه يف ذي احلجة من السنة السادسة من 
 .  بثالثة أايم وهو ابن سبع وعشرين سنة، وكان إسالمه بعد إسالم محزة رضي هللا عنه  

 هجرته: ◆

 قدم النيبِِّ رضي هللا عنه إىل املدينة قبل مم   هوكان قدوم،  عمر إىل املدينة   هاجر
   .ن أهله وقومهن حلق به مِ إليها، وكان معه مم  صلى هللا عليه وسلم

عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف خدمة دينه وعقيدته ابألقوال   وهكذا ظلَّ 
ن أراد  مم ا لِ ينً عِ ا ومُ دً نم كان رضي هللا عنه سم كما    ،واألفعال ال خيشى يف هللا لومة الئم

 .ة حىت خرج ومعه هذا الوفد الكبري من أقاربه وحلفائهي مكَّ مِ سلِ ن مُ اهلجرة مِ 

 الكريم  للقرآن عمر موافقات ◆

وِحسٍِّ مؤمنٍ   وقلبٍ   نمِقيَّة،  بفطرة  عمر  عاش  ويدعو  اخلري  يتوقَّع  صادق  ، 
وقد  حاضر  البديهة،  سريع   املالحظة،  قمِوي  كان  إليه،كما  هذه  بدمت   الذِِّهن، 
حىت قيل:    واألحداث،  املواقف  ِمن   العديد  يف  لرأيه  القرآن  موافقة   يف  مجيًعا  الصِّفات

  تُ وافقْ :  عنه  هللا  رضي  عمر  ذلك يقولكان عمر يرى الرَّأي فينزل به القرآن، ويف  
 ِمن   اختذت  لو  هللا،  رسول  اي:  قلت  ثالث،  يف  ريب  وافقت  أو  ثالث،  يف  تعاىل  هللا

 الرب    عليك  يدخل  هللا،   رسول  اي:  وقلت  ذلك،  تعاىل  هللا  فأنزل   ُمصلِّى،  إبراهيم  مقام
: قال  احلجاب،  آية   تعاىل  هللا  فأنزل  ابحلجاب،  املؤمنني  أمهات  أمرت  فلو   والفاجر،

  إن:  قلت  عليهن،  فدخلت   أزواجه،  بعض   صلى هللا عليه وسلم  النيب  معاتبة   وبلغين
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  عمر،   اي:  قالت  نسائه،  إحدى  أتيت  حىت  منكن،  خرياً   رسوله  هللا  ليبدلن  أو  انتهينت
 فأنزل   أنت؟  تعظهن  حىت  نساءه،  يعظ  ما  صلى هللا عليه وسلم  هللا  رسول  يف  أما
نْ   َطلََّقُكنَّ   إِنْ   َربُّهُ   َعََس ﴿:  هللا

َ
ًجا  ُيْبِدََلُ   أ ْزوَا

َ
 َقانَِتاٍت   ُمْؤِمَناٍت   ُمْسلَِماٍت   ِمْنُكنَّ   َخرْيًا   أ

بَْكارًا  ثَيَِّباٍت  َساِِئَاٍت  ََعبَِداٍت  تَائَِباٍت 
َ
 . [5]التحريم،آية: ﴾ َوأ

 املنافقني  عىل الصالة ترك موافقته يف ◆

عمر وسلم   هللا  رسول  ُدِعي  ُأيبِّ   بن  هللا  عبد   تويف  لممِّا:  يقول  عليه    صلى هللا 
  صدره  يف  قمت  حىت  ُتوَّلت  الصالة  يريد  عليه  وقف  فلما  إليه،  فقام  عليه،   للصالة
 وكذا،   كذا :  كذا  يوم   القائل  يبِّ أُ   بن  هللا  عبد  هللا   عدوِّ   أعلى:  هللا  رسول  اي:  فقلت

وسلم  هللا  ورسولُ   اخلبيثة   أايممه  أُعدِِّد  وكذا  كذا:  كذا  يوم  والقائل عليه  هللا   صلى 
تُ خُ   إين  عمر،  عينِّ اي  أخِّر:  قال  عليه،  أكثرتُ   إذا  حىت  يبتسم   قيل   قد:  فاخرتت  ريِّ

وْ   لَُهمْ   اْسَتْغِفرْ ﴿  :يل
َ
ةً   َسْبِعنيَ   لَُهمْ   تَْسَتْغِفرْ   إِنْ   لَُهمْ   تَْسَتْغِفرْ   َلَ   أ ُ   َيْغِفرَ   َفلَنْ   َمرَّ   َذلَِك   لَُهمْ   اَّللَّ

نَُّهمْ 
َ
ِ   َكَفُروا   بِأ ُ   َوَرُسوَِلِ   بِاَّللَّ  أين  أعلم  فلو.  [80]التوبة،آية:  ﴾الَْفاِسِقنيَ   الَْقْومَ   َيْهِدي  َلَ   وَاَّللَّ

  حىت  قربه  علىوقام    معه  ومشى  عليه  صلى  مث.  زِْدت  له  ُغِفر  السبعني  على  زدت  إن
  إالِّ   كان  ما  فوهللا  أعلم،  ورسوله  وهللا   هللا،  رسول  على  ولرأيت  يل  فعجبتُ   منه،  فرغ

َحدٍ   لََعَ   تَُصلِّ   َوَلَ ﴿:  اآليتان  هااتن  نزلت  حىت  يسريًا
َ
بًَدا  َماَت   ِمْنُهمْ   أ

َ
ِ   لََعَ   َتُقمْ   َوَلَ   أ   ﴾َقْْبِه

  قام   وال   منافق  على  بعده  صلى هللا عليه وسلم  هللا  رسول  صلى  فما.  [84]التوبة،آية:
 .وجل عز هللا قبضه حىت قربه على

االستئذان، وغري ذلك كما هو مبسوط يف    يف و  بدر،  أسرى  يف  موافقتهوهكذا  
 كتب الس نَّة والسِّرية. 

 ن فضائله ومناقبه:مِ  يشءٌ  ◆

اخلطاب  يُ عمدِّ   بن  عمر  املؤمنني  بعدأمري  الثاين  الصِِّ   أيب  الرِّجل  يف بكر  ديق 
وهذا ما   ،اس على اإلطالق بعد األنبياء واملرسلني وأيب بكرفهو أفضل النِّ   ،الفضل

 وأرضاه يلزم املسلم اعتقاده يف أفضليته رضي هللا عنه
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جاء يف منزلة إميانه رضي هللا عنه ما رواه عبد هللا بن هشام أنه قال: كنا وِما  
اي    :فقال له عمر  ،وهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب  صلى هللا عليه وسلممع النيب  

صلى هللا عليه فقال النيب    ،فسين ن مِ إالِّ   شيءٍ   ن كلِّ إيلِّ مِ   رسول هللا، ألنت أحبِّ 
: ال والذي نفسي بيده حىت أكون أحبِّ إليك من نفسك. فقال له عمر:  وسلم

: اآلن اي  صلى هللا عليه وسلمن نفسي. فقال النيب فإنه اآلن وهللا ألنت أحب  إيلِّ مِ 
 عمر.  

 -: بينما أان انئم شربت  صلى هللا عليه وسلما علمه فقد قال رسول هللا  وأمِّ 
الرِّي جيري يف ظفري أو يف أظفاري، مث انولت عمر.    ىلحىت أنظر إ   -ين اللَب  يع

 . لملته قال العفقالوا: فما أوَّ 
التَّ و و  النفع وكوهنما سبباً  عبري بذلك مِ جه  اللَب والعلم يف كثرة  ن جهة اشرتاك 

   .والعلم للغذاء املعنويِّ  ،َب للغذاء البدينِّ الح، فاللَّ للصَّ 
: بينما أان انئم رأيت الناس صلى هللا عليه وسلمه، فقد قال رسول هللا  ينُ ا دِ وأمِّ 

عم رِ عُ  قُ   يَّ لم ضوا  الثَّ   ، ص  مُ وعليهم  يبلغ  ما  ذلك،    ،ديفمنها  دون  يبلغ  ما  ومنها 
 ين.؟ قال: الدِِّ  لته اي رسول هللاعمر وعليه قميص اجرته. قالوا فما أوَّ   يِّ وعرض عل

يف   رآه  إذا  الشَّيطان  إنِّ  اهليبة حىت  ِمن  عليه  هللا  ألقى  ما  عمر  فضائل  وِمن 
  طريق سلك غري طريقه.

لقد كان ":  صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا    ، فقدم هذه األمة هم لْ مُ كما أنِّه  
 ".ه عمريف أميت أحد فإنَّ  فإن يكُ  ،ثونن األمم حمدَّ فيما قبلكم مِ 

ن غري قصد،  واب على لسانه مِ ن جيري الصَّ م. وقيل: مم هم لْ مُ  ث: الابحملدَّ املراد  و 
ابلذِِّ السَّ لعل  و  عمر  النيب    ؛ركْ بب يف ختصيص  زمن  له يف  وقع  ما  صلى هللا لكثرة 

 . ن املوافقات اليت نزل القرآن مطابقاً هلامِ  عليه وسلم
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 يف الجنة له بقصرٍ  صىل الله عليه وسلم شرى رسول اللهغرية عمر وبُ  ◆

امرأة  صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا   فإذا  بينما أان انئم رأيتين يف النة   :
 يتُ غريته فولَّ   لعمر فذكرتُ :  تتوضأ إىل جانب قصر فقلت: ملن هذا القصر؟ قالوا  

 مدبراً. 
   ؟!فبكى عمر وقال: أعليك أغار اي رسول هللا

، إليه بعد أيب بكر  صلى هللا عليه وسلم  أصحاب رسول هللا   أحبَّ وكان عمر  
يقول   ذلك  الناس  ويف  أي   هللا،  رسول  اي  قلت  عنه:  هللا  رضي  العاص  بن  عمرو 

أحبِّ إليك؟ قال: عائشة قلت: اي رسول هللا، من الرجال؟ قال: أبوها، قلت: مث  
 من؟ قال: مث عمر بن اخلطاب مث عدِّ رجاال.

 الجهاد ميادين يف عمر ◆

 كلَّها   واملشاِهد  وُأحداً،   بدراً،  شهد  عنه  هللا   رضي  عمر   أنَّ   على  العلماءُ   اتَّفق
صلى هللا    هللا  رسول  غزاها  غزوة  عن  يغب  ومل   هللا صلى هللا عليه وسلم،  رسول  مع

 . عليه وسلم

 ؟ وسلم عليه الله صىل الله رسول يفعله لم شيئا أفعل كيف ◆

 فكرة  اخلطاب  بن  عمر   ومستشاره  وزيره  عليه  طرح  عندما  بكر  أيب  رد  هذا  كان
  القرآن  قُ رِّاء  ِمن  كبريٍ   عددٍ   قتل  ِمن   حدث  مبا  رأيه   عمر  كتاب، وأيَّد  يف  القرآن  مجع

 .اليمامة  يف وحفِّاظه
 مبوت   القرآن  يضيع   ال  خري، حىت  وهللا  هو :  له  قال  بكر  أيب  تردِّد  عمر  رأى  وملا
. وحيسِّن  أاب   يراجع  عمر  يزل  ومل ..  القراء   خليفة   استجاب  حىت  األمر  له   بكر، 

 .جبمعه  اثبت بن زيد فأمر وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول
 وصدور  والُعُسب  واألكتاف  الرقاع  ِمن  أمجعه   القرآن  فتتبعت:  زيد  يقول
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  مع  أجدمها  مل  اثبت  بن  خزمية  مع   آيتني  آخر  التوبة  سورة  من   وجدت  الرجال، حىت
  هللا، مث   توفِّاه  حىت  بكر  أيب  عند  القرآن  فيها  مجع   اليت  الصَّفحات  وُحِفظمت  .. غريه .
  .املؤمنني أم عمر بنت حفصة  إىل انتقلت هللا، مث  توفَّاه حىت عمر إىل انتقملمت

 ديق للفاروق استخالف الصِّ  ◆

واالختالف؛    الفرقة   بعده  من  املسلمني  على  بكر  أبو  خيشاه  ما  أخشى  كان  
الفتنة، خاصَّة مع مرضه وقُرب أجله،    يف  سبًبا  يكون   قد  أمرًا   حيسم  أن  أراد   لذلك

  االختيار   هذا  للخالفة، ووقع  عمر  اختيار  يف  تعاىل  هللام   فما كان منه إالِّ أن استخار
وأخيارهم،   املسلمني  خاصَّةِ   ابستشارة  يُوثِِّقه  أن   أراد  ذلك  رِضا، ومع  موضع  قلبه  ِمن

  وهللا   هو:  الرمحن  عبد  فقال  عمر،  يف  رأيه  عن  وسأله  عوف،  بن  الرمحن  عبدم   فدعا
:  عمر  عن  عثمانُ   فقال  عفان،  بن  عثمانم   بكر  أبو  دعا  فيه، مث  رأيك  ِمن  أفضل
 . مثله فينا ليس  عالنيِّته، وأنْ  ِمن خري  سريرته أنِّ  به ِعْلمي اللَّهم

 املهاجرين   ِمن  وغريممها  ضريحُ   بن  سيدوأُ   زيد  بن  سعيدم   بكر  أبو  وشاور
عمر،    شدَّة  ِمن  خافوا  الصحابة   بعض   أنِّ   لعمر، غري  اختيارمه  الميع  واألنصار، فأيَّد

 عمر   استخالفك  عن  سألك  إذا  لِرمبِّك  قائل    أنت  ما:  قائلني  بكر  أيب  على  فدخلوا
 . " أهلك خري عليهم استخلفت اللَّهم:" أقول بكر أبو  فقال علينا ؟

  الرتكة  هذه  يف  يفكِِّر  وهو  ابخلالفة   اخلطاب  بن  عمر  ملبايعة   األوىل  اللَّحظة   منذ
 من   كثريًا   وأنِّ   األول، خاصة   وخليفته  هللا  رسول  صاحباه  له  تركها  ابهلموم اليت  املثقلة 

 . واشتهر هبا ُعِرف اليت  شدَّته خيشون الصحابة 
 يُ ْعلم  أن  على  احلكم، وحرص  يف  منهاجه  عمر  طويل، حدَّد  غري  تفكري  وبعد

 يف الناس ...   املنرب، وخطب يطمئنهم، فصعد حىت  الناس به
وخاصة   مع   وحازًما  واضًحا  اخلالفة   يف  عمر  كان  ولقد   أسرته   مع  الميع، 

 . اإلسالمي اترخينا يف املضيئة  املواقف عشرات ذلك يف  وأهله، وله
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  أن   على  الشبهات  ِمن  وخوفه  للمسئولية   ُتمِّله   وشدَّة  ورعه   عمر  محل  لقد
 ِما  وحيرمهم  الناس؛ بل  ِمن  نظراؤهم  حيمله  ما  أضعاف  املسؤوليات  ِمن  أسرته  حيمل

 ينهى  أن   أراد  إذا   عمر  كان:  هللا  عبد  ولده  الش بهة، يقول  من  هلم؛ خوفًا  مباح  هو
 عنه   هنيت  ِمِّا  شيء  يف  وقع   أحًدا  أعلمنِّ   ال:  أهله، فقال  إىل  تقدَّم  شيء  عن  الناس

 . العقوبة  له أضعفت إالِّ 
وهو  شرائح  أيكل  فوجده  هللا   عبد  دار  يوًما  ودخل  كل  مثل  له  مباح  حلم، 
 يف   حلًما، والناس  أتكل   املؤمنني  أمري  ابن  أألنِّك: "  عمر  له  يقول  ذلك  الناس، ومع

 !"وزيًتا ؟  خبزًا أال وملًحا ؟ خبزًا خصاصة، أال 
وإدراكه  اهتمامه  يف  عمر  كان  ّنوذًجا  حنوهم  ابملسؤوليَّة  وإحساسه   برعيَّته، 

وضرب يُ   وقدوةً   اليت   املواقف  عشرات  خالل  من  األمثلة   أروع  ذلك  يف  حتذى، 
 . التاريخ كتب  ترويها

أنِّه ذلك    بيوهتا  جبوار  املدينة   شوارع  يف   لياًل   ميشى  كان  عنه  هللا  رضي  وِمن 
 على  شخصيَّته  خيفي  كان  منهم، كما  الضعفاء  رعيته، وخاصة   أحوال  على  يطمئنِّ 

 .حرج  دون بنفسه خدمته ِمن يتمكَّن يعرفه، حىت ال ممن

  نفسي  أنزلت  وِمن بيت عمر تعلَّم النِّاُس الورعم، وها هو يقول عن نفسه:" إينِّ 
  أكلت   افت مقمْرت  است مْعفمفت، وإن  أيسمرتُ   ماله، إن  ِمن  اليتيم  وايل  منزلة   هللا  مال  ِمن

  .قضيت " أيسرت ابملعروف، فإن
 ظهره   فوق  رعيته  طعام  حيمل  كعمر  فريد  طراز  ِمن  حاكًما  التاريخ  يعرف  ومل

بل وبعد  ويصنعه  بنفسه؛   تقصريه  على  عسريًا  حساابً   نفسه  حياسب  ذلك  هلم، 
  !بعده ِمن اخللفاء أتعب لقد عمر هللا رحم..!! معهم
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 الفتوحات يف عهده  ◆

ذلك  فاقًا كثرية، ومناطق واسعة، وِمن  رت الفتوح يف زمن عمر حىت مشلت آثُ كم 
... وأنطاكية  وحلب،  ومحص،  والقدس،  دمشق،  ومشلت  الشام،  من  ،    فتوحاته 

وفتح مصر، واإلسكندرية، كما فتح من العراق واملشرق: القادسية، ومدائن كسرى، 
 ودجلة، والبصرة، وفارس، إىل غري ذلك من املناطق ...  

ريخ ابهلجرة النَّبويِّة، وكان عمر أوَّل ممن لُقِّب أبمري املؤمنني، وأوَّل ممن ابتدأ التأ
ودوَّن   اخلراج،  وومضمع  األجناد،  وجنَّد  األمصار،  وممصَّر  الفتوح،  فتح  ممن  وأوَّل 

 الدَّواوين، وفرمض اأُلعِطية، واستقضى الُقضاة ... 

ة وفاة أمري املؤمنني ◆  قصَّ

للهجرة،   وعشرين  ثالث  سنة   احلجة   ذي  من  والعشرين  السادس  األربعاء  يوم  يف
  ختام  جلاًل، وهو  حداثً   النبوية   ابملدينة   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  مسجد  شهد
  غالم    تقدَّم  اليوم  هذا  ففي  اخلطاب  بن  عمر   الراشد   اخلليفة   حكم   ِمن  سنوات  عشر

وكان  له  مسموًما  خنجرًا  حيمل  لؤلؤة   أاب  يدعى  جموسيِّ   ي مُؤمِّ   حينها  عمر  رأسان، 
 كربَّ   أن  األوىل، وبعد  الركعة   يف  النحل  أو  يوسف  سورة  الصالة، وقرأ   يف  املسلمني
وأخذ  القاتل  طعنه  للسجود حىت  مييًنا  يطعن  خبنجره،   عشر  ثالثة   طعن  ومشااًل، 
  للصالة، وقال   وقدَّمه  عوف  بن   الرمحن  عبد  يد  عمر  وتناول.  نفسه  قتل  رجاًل، مث

 مل  الذي  هلل  احلمد: "  جموسي، قال  أنه  عرف  فلما  ؟  قتلين  من  انظر:  عباس  البن
 ". اإلسالم يدَّعي رجل بيد ميتيت جيعل

فانطلق  إىل   ومحلوه وهم  الناس  بيته،  وكان   وخوف   ومجملٍ   يف  خلفه،   وقلق، 
 صحبة  من  لك  هللا  ببشرى  املؤمنني  أمري  اي  أبشر:  أحدهم  عليه، فقال  يثين  بعضهم
 وددت" :  عمر  عليه  شهادة، فردَّ   ، مثتم لْ دم فعم   يتلِِّ وُ   اإلسالم، مث  يف  مٍ دم هللا، وقم   رسول

 ."يل وال عليَّ  كفافًا، ال  ذلك  أنم 
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 هلا   حيكم  نفسمه، وال  يُزكِِّي  ال  نفسه، لكنه  إىل  حمببًّا  شيًئا   الشهادة  كانت  ولقد
 .  ابلشَّهادة
 أن   يطلبون  الصحابة   كبار  حياته، وحوله  من  األخرية  الساعات  يف  عمر  كان

واعتذر  ِلممن  ابخلالفة   يوصى  عليه  هللا   صلى  هللا  رسول  أبن  ذلك  عن  عمر  بعده، 
 .  يستخلف أن دون مات وسلم

  هؤالء   من  األمر  هبذا  أحقِّ   أِجد  ما  عمر:"  الناس، قال  على  احلرية  يقطع  وحىت
  ِمن   ستَّةً   راٍض، ومسَّى  عنهم  وهو  وسلم  عليه  هللا   صلى   هللا  رسول  تويف  الذين  الن َّفمر
 وقاص، وعبد   أىب  بن  علي، وعثمان، والزبري، وطلحة، وسعد:  وهم  الصحابة   كبار

ومجيعهم  بن  الرمحن وطلب  املبشرين  العشرة  من  عوف،    يشهد   أن   منهم  ابلنَّة، 
 ..إليه .   اخلالفة  تكون ال أن عمر، على بن هللا عبد شورهتم جملس

ليختاروا  من  ستة   ِمن  شورى  جملس  يف  اخلالفة  عمر  حصر   وهكذا  الصحابة 
 .. منهم .  واحًدا

  إن  كفين، فإنَّه  يف  اقتصدوا: "  له  قال  دينه، مث  بسداد  هللا  عبد  ابنه  عمر  وأوصى
 يل   كان  إن  حفريت، فإنَّه  يف  منه، واقتصدوا  خري  هو  ما  أبدلين  خري  هللا  عند  يل  كان
 ".بصري مدِّ  فيها يل أوسع خري هللا عند

  حممد :  صاحبيه  مع  يُدفمن  أن   يف  عائشة   املؤمنني  أم  يستأذن  أن   منه  طلب   مث
  جالسة   فوجدها  عمر  بن  هللا  عبد   عليها  فدخل  بكر،  وأيب  وسلم  عليه  هللا  صلى

فقال  ويستأذن  اخلطاب  بن   عمر  عليك  يقرأ:  تبكي،    مع  يُدفمن  أن  السَّالم، 
  "نفسي على  اليوم لنفسي، وألوثرنَّه أريده كنت:  صاحبيه، فقالت

ؤِمِنني،   أِمريم   اي   لك   أمِذنمتْ :  قال   لمدمْيك؟   ما   له :  قال   أق ْبمل،   فلمِّا 
ُ
  كان   ما : "  قال   امل

ُلوين،   قُِبْضتُ   فإذا   املْضجمِع،   ذلك   ِمن   إيلِّ   أمهممَّ   شمْيء     يمْستمْأِذنُ :  ُقل   مُثِّ   سملُِّموا،   مُثَّ   فامحِْ
ْسِلِمني   ممقاِبرِ   إىل   ف مُرد وين   وإالَّ   فاْدِفُنوين،   يل،   أمِذنمت   فإن   اخلمطَّاب،   بن   ُعممرُ 

ُ
 . امل
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نيا   احلياة  عمر  وفارق  فسالم .  صاحبيه  جوار  إىل  فنابلنة، ودُ   ارً شَّ بم مُ   شهيًدا  الد 
يقني الصِّاحلني يف اخلطاب بن عمر على  . والشِّهداء والصِّدِِّ
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 عثمان بن عّفان

 صاحب املناقب والفضائل 

 

 ومولدهاسمه ونسبه  ◆

 القبائل  إحدى  أُميِّة؛  بين  إىل  ينتسب،  العاص  أيب  بن   انعفِّ   بن  عثمانهو  
 .ة القرشيَّ 
والده اتجرًا    ،حيحالصَّ   على  سنني  بستِّ   الفيل  عام  بعد  ة، مكَّ   يف  دلِ وُ  وكان 

عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عمَّة  ابنة  وهي  بنت كريز،  أروى  فهي  أمِّه  وأمِّا  كبريًا، 
 وسلَّم.

  وكان   احلميدة،   ةاحلسنم   ريةوالسِِّ   الكرمية،  الفاضلة   األخالق  على  عثمان  نشأ
 إيذاء  بيتجنَّ   هادئً   ع،بْ الطَّ   أديب  سان،واللِِّ   فسالنَّ   عفيف  ،احلياء  شديدم   ايً حيِِّ 

 . الناس
 .له هاحببِِّ  املثل العرب تضربم  حىت قريش تهأحبَّ  ومعاملته؛ قه لُ خُ  وحلسن

  املرأة   كانت  حمببًّا، حىت  قريش  يف  عثمان  كان: "عيبِّ الشَّ اإلمام    يقول  ذلك  ويف
 ".لعثمان  قريش بَّ حُ  محن والرَّ  ُأِحب ك ":تقول وهي هايَّ صبِ  تُرقِّص  العرب من

 صلى   هللا  رسول  بنت  ة رقيَّ   نمِ   له  دلِ وُ   افلمِّ   ،عمرو  أاب  :الاهلية   يف  كىنَّ يُ   وكان
 .هللا عبد  أاب  املسلمون اهفكنِّ  ،به كتىنوا  ،هللا عبد اهمسِّ  غالم وسلم عليه هللا

  يف   يتوفِِّ تُ   أن  إىل  عنده  لزم ت م   فلم  ،كلثوم  أم  أختها  عثمان  جتزوَّ   رقية   يتوفِِّ تُ   امِّ ولم 
 ، وِمن هنا لقِّب بذي النِّورين. اهلجرة نمِ  سبع سنة  نمِ  شعبان
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 صفته ◆

ن ربْ عمًة  ُوِصف عثمان أبنِّه كان مجياًل رقيق البشرة، تبدو عليه آاثر النِّعمة، كا
ابلقص وال  ابلطَّويل  طويل  ال  الشَّعر،  اللَّون، كثري  أمسر  الوجه،   الذِِّراعني ري، حسن 

.. . 
 نشأته وحياته ◆

  قريش  مشركي  بني  وهو  احلياة،  هذه  على   وأطلَّ   عنه  هللا  رضي  عثمان  نشأ
 . قذرة وعادات ووثنية، شرك ن مِ  عليه هم ما نفسه يف فنبذ األصنام، يعبدون  الذين

 صلى   هرسولم   هللا  أمر  امِّ ولم ،  قط  يقتل  ومل  ،يزنِ   فلم  ة،الاهليَّ   همأرجاسم   بنَّ جم فتم 
 إىل  ذهب  اإلسالم،  يف  الصديق  بكر  أبو  ودخل  هللا،  إىل  عوةابلدَّ   وسلم  عليه  هللا

  هبدوء   عوةالدَّ   هذه  يف  عثمان  ل فتأمَّ   اإلسالم،  إىل  يدعوه  عنهما  هللا  رضي  عثمان
 إىل   دعوة   ذيلة،الرَّ   ونبذ  الفضيلة،  إىل  دعوة  أهنا  فوجد  األمور،  معالة   يف  كعادته

 إىل   ودعوة  الغفلة،  نمِ   وترهيب   العبادة  إىل  دعوة  رك،الشِِّ   نمِ   وُتذير  التوحيد،
 . ئة السيِِّ  األخالق من وترهيب الفاضلة، األخالق

  الوار،   ويسيئون  امليتة،  وأيكلون  األواثن،   يعبدون  هم   فإذا  قومه،  إىل  نظر  مث
 . وغريها الدماء سفك من احملارم ويستحلون

 كلِّ   عنه   فعرم يُ   أمني،   صادق  وسلم  عليه  هللا  صلى   هللا  عبد  بن  دحممَّ   ابلنيب  وإذا
  فإذا   خيانة،  عليه  ُتسب   ومل  كذبة،  عليه  دتُعهم   فلم  ،قطِّ   رٌّ شم   عنه  فعرم يُ   وال  ،خريٍ 
  الوار،   وحسن  الرحم،  صلة   وإىل  له،  شريك  ال  وحده،  هللا   عبادة  إىل  يدعو  هو

 .هللا غري يعبد وأال والصوم، والصالة
  السابقني  من  فكان  عنه  هللا   رضي  الصديق  بكر  أيب   يد  على  عثمان   فأسلم

 .اإلسالم إىل لنياألوَّ 
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يُثِنيه عن اإلسالم، حيث أخذه وأوثقه ابحلبال، وقال   وحاول عمه احلكمم أن 
له يف غضب: أترغب عن ملَّة آابئك إىل دين حمدث؟! وهللا ال أخليك أبًدا حىت  

 تدع ما أنت عليه ِمن هذا الدِّين.
ِمن عمِّه، وردَّ عليه بكل ثقة وثباًت: وهللا ال    ومل هتزِّه هذه الكلمات الغاضبة 

 أدعه أبًدا ... 
 إىل   السابقني  املؤمنني  إخوانه  مع  بوهوعذَّ   آذوه،  بلقومه؛    يدعه  ملوهكذا  

 عبادة  إىل   تعاىل  هللا  عبادة  نع  لريدوهم  ؛دينهم  يف  وفتنوهم  عليه،  وعدوا  اإلسالم،
 وقهروهم  والتعذيب  األذى  عليهم  ازداد  فلما  اخلبائث،  من  يستحلوا  وأن   ،األواثن

 ويف  احلبشة،  إىل  خرجوا  دينهم  وبني  بينهم  وحالوا  عليهم،  قواوضيَّ   وظلموهم
 عليه  هللا  صلى  النيب  بنت  رقية   زوجه  ومعه  عنه  هللا  رضي  عفان  بن  عثمان  مقدمتهم

 . األمة  هذه من أبهله هاجر نمم  لأوَّ  فكان ،وسلم
 مدى  يبني  ِما  وعقيدته،  بدينه   كمس  التَّ   سبيل  يف  وأهله،  وطنه  اتركاً   بدينه  فرَّ 

 . وآخرته بربه وتعلقه ويقينه إميانه
 مكة،   أهل  بني   االجتماعية   ومكانته  ،جاريِّ التِِّ   ه مركزم   وفقد  ربة، الغُ   لُتمَّ 
 وال  دنيوية،  لتجارة  ال  ،هللا  ويف  هلل،  بالده  غري  بالد  إىل  وانتقل   املرموقة،  تهيَّ وشخصِ 

 . النار من جاةوالنَّ  ،ابلنة  للفوز ة؛أخرويَّ  لتجارة إّنا ،ماديِّ  لربح
نعم إنِّ هذه اهلجرة مل تكن ابلنسبة لعثمان جمرَّد سفر وانتقال من بلد إىل بلد؛ 
بل كانت أبعد ِمن ذلك، لقد كانت سفر روح وحياة قبل أن تكون جمرَّد خطا فوق 

 الرِِّمال وجتاوز حلدود املكان ... 
  حىت   أقبلوا  احلبشة،  مهاجري  ذلك  وبلغ  أسلموا،  قد  ة مكَّ   أهل  أنَّ   عيشِ أُ   ملا  مث

  ، ابطاًل   كان  مكة   أهل  إسالم  نمِ   به  ثواُتدِّ   كانوا  ما  أنِّ   بلغهم  مكة،  نمِ   دنوا   إذا
 رقية  وزوجه  عفان  بن  عثمان  رجع  نفيمم   وكان  مكة،  أهل  بعض   جوار  يف  فدخلوا
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 .عنهما هللا رضي
 دينه   عن  ذلك  هيردِّ   ومل  ،أهلها  نمِ   والقهر  األذى  يلقى  مكة،  يف  عثمان  وبقي

 هللا  رضي   الصحابة   ومعه  النبوية   املدينة   إىل  وسلم  عليه  هللا   صلى  النيب  هاجر  حىت
 .اهلجرتني هاجر ِمن فكان عثمان،  معهم فهاجر عنهم

 يف   ومكث  يوم،  بعد  ايومً   يزداد   إميانه  كان  بل  إميانه؛  على  عنه  هللا  رضي  وثبت
 إليها. العودة  إىل سارعويُ  إالِّ  قهافارِ يُ  ال املدينة،

 مكانته  ◆

 الصحابة  يعرفها  عالية   مكانة   وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عهد  يف  لعثمان  كان
  اكنِّ   " :عنهما  هللا  رضي  عمر  ابن  يقول  ذلك  ويف  ها،إايِّ   وينزلونه ،  عليهم  هللا  رضوان

  مث،  عثمان  مث  ،عمر  مث  ا،أحدً   بكر  أبيب  نعدل  ال  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  زمن  يف
 ." بينهم لفاضِ نُ  ال ،وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب نرتك

 كان   أنه  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عند  عنه  هللا  رضي  عثمان  مكانة   يبني  وِما
  دخل   فلما(  ركبته  أو )  ركبتيه  عن  كشف  قد  ماء  فيه  مكان  يف  قاعداً   يوم  ذات

 .اها طِّ غم  عثمان
 أو   فخذيه  عن  كاشفاً   عنها  هللا  رضي  عائشة   بيت  يف  مضطجعاً   يوم  ذات  وكان

 عثمان  استأذن  مث  حالته،  على  وهو   هلما،  وأذن  عمر،   مث   بكر،   أبو  فاستأذن  ساقيه،
 هللا   رضي  عائشة   له  فقالت  ثيابه،  ىوسوَّ   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فجلس

   . " املالئكة  منه تستحيي رجلٍ   نمِ  حييأستم   أال ":فقال ذلك، يف عنها
 يف عهد النبي صىل الله عليه وسلم  أعمالهبعض  ◆

  ودفع   وصيامٍ   صالةٍ   ِمن   اإلسالم   بفرائض   ابلقيام   عنه   هللا   رضي   عثمان   يكتف   مل 
  يف   بذل   فقد   املسلمني؛   وُنْصرة   اإلسالم،   نشر   سبيل   يف   والرَّخيص   الغايل   قدَّم   بل   الزكاة؛ 
 . للمسلمني   وعوانً   لإلسالم   نصرة   ماله،   ِمن   الكثري   وسلم   عليه   هللا   صلى   هللا   رسول   عهد 
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سِخيَّ   جواًدا  عثمان  كان سريع  طاعة   يف  اليد  كرميًا،    سبيله   يف  البذل  هللا، 
  هبا   يكن  مل  املدينة،  إىل   املهاجرون   قدم  لممِّا  أنِّه   دينه، ومن صور بذله وعطائه  وإعالء

ماءها    املسلمني  يبيع   ليهودي  ملًكا   وكانت  -تسمى: رومة    بئر  غري  ُيست مْعذمب  ماء
 بئر  يشرتي ممن :"وسلم عليه هللا  صلى النيب فقال للمسلمني، مال يومئذ يكن ومل -

 رضي  عثمان  فاشرتاها  ، "النة    يف  منها  خبري  املسلمني  ِدالء  مع  دلوه  فيجعل   رومة،
 ".ماله صلب ِمن عنه هللا

 وسلم   عليه  هللا  صلى  النيب  هتيَّأ  عندما   تبوك،  غزوة  يف   منه  كان  ما   ذلك  وِمن
  عثمان  مسع   فلما  ،"النَّة    فله  الُعسرة  جيش  جمهَّز  ممن  :"فقال  املؤمن  نقصت  للغزوة
 النيب  حجر  يف  فصبَّها  دينار،  ألف  حيمل  وهو  فجاء  .جهَّزه  ُموِسرًا  رجاًل   وكان  ذلك،
  ابن  ضمرَّ   ما  :"ويقول  بيده  يُ قملِّبها  والسالم  عليه الصالة  فجعل  وسلم  عليه  هللا   صلى
 مرارًا. يُردِّدها اليوم "، بعد عمل ما عفِّان

 ابلبضائع، وعرض  حمملة   قافلة   لعثمان  بكر، وجاءت  أىب  زمن  يف  الناس   وقحط
ولكنَّ   األسعار  أغلى  الت جِّار  عليه  معشر   -  أشهدكم:  هلم  قال  عثمان  لشرائها، 

 .  املدينة  فقراء على صدقة  أهنا -التجار 
  يتخلَّف  فلم  كلَّها،  املواقع  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  مع  عنه  هللا  رضي  شهد

  زوجه   لتمريض   املدينة،  يف  ابلبقاء  أمرمه  بدر؛ فقد  غزوة  يف  منه  أبمر  إال  غزواته  عن
  فامتثل   واألجر،  الغنيمة   يف  بسهم  له  وضرب  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النيب  بنت  رقية 

وخرج   فلما  ميرضها،  املدينة   يف  وبقي  األمر   ابنتصار   البشري  جاء  لدفنها،  توفيت 
 رضي   كلثوم  أم  أبختها  زوجه  وسلم  عليه  هللا  صلى   النيب  عاد  فلما  بدر،  يف  املسلمني

 عنها. هللا
الرقاع  ذات  غزوة  املدينة يف  على  والسالم  الصالة  عليه  رسول هللا  واستخلفه 

 وإىل غطفان.
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 ِمن  رجاًل   خيتار  أن  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أراد  احلديبية   يوم  ويف
  هللا   رسول   اي:  عمر  عمر، فقال  على  اختياره  قريش، فوقع  إىل  سفريًا  ليكون  صحابته

وقد  على  قريًشا  أخاف  إين ها  عداويت  عرفت  نفسي،  ولكينِّ   وغلظيت  إايِّ  عليها، 
 . عفان بن مين، عثمان  هبا أعز رجل على أدلك

قريش    وأشراف  سفيان  أيب  إىل  عثمان  هللا عليه الصالة والسالم  رسول   فبعث
 . للبيت زائرًا جاء حلرهبم، وإّنا أيت مل أنِّه خيربهم

: له  فقالوا  وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  رسالة   قريًشا  فأبلغ  عثمان  وانطلق
 هللا  رسول  يطوف  حىت  ألفعل  كنت  ما:  ف، فقالفطُ   ابلبيت  تطوف  أن   شئت  إن

وظلَّ   عليه  هللا  صلى وأبطأ  ينتظر   أايم  ثالثة   قريش  يف  عثمان  وسلم،   عن  الرَّد، 
 رسول   اخلرب  هذا  بلغ  قُِتل، فلما  قد  عثمان  أنِّ   املسلمون، وُأِشيع  عليه  الرجوع، فقلق

وأخذ"القوم    نناجز  حىت  نربح  ال  :"قال  وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  من  البيعة   ، 
 يده  فوضع  عثمان،  عليه الصالة والسَّالم عن  هللا  رسول  ذلك، وابيع  على  املسلمني

وقال  يده  على  اليمىن   وحاجة  حاجتك  يف  عثمان  عن  هذه   اللَّهم  :"اليسرى، 
  لقد   ":تعاىل  هللا  قول  فيها  نزل  ، واليت "الرضوان  بيعة "  البيعة   هذه  ، ومسيت"رسولك  

".  ُتت  يبايعونك  إذ  املؤمنني  عن  هللا  رضي  ابيع   عثمان  جاء  أن   وبعد  الشجرة 
  .بنفسه
 عفان استخالف عثمان بن  ◆

  الفرس   بالد  وغزا  انتشر  فاإلسالم  التغيري،  بعض   يصيبه  اإلسالميِّ   اجملتمع  بدأ
  وكانوا   الكفر،  وأبطنوا  ابإلسالم،  منهم  بعض   وتظاهر  بالدهم،  وفتحت  والروم،

  هللا  رضي   عمر  استشهاد  ذلك  من  فكان  أبهله،  والوقيعة   اإلسالم،  هلدم  خيطِّطون
 .أحدهم يد على عنه

  الِعْلج   ذلك  طعنة   إثر   على  عنه  هللا   رضي  اخلطاب  بن  عمر   مرض  أثناء  ويف
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 أمري  اي   أوص  :له  فقالوا  عنهم  هللا  رضي  الصحابة   من  عدد  عليه  دخل  اجملوسيِّ،
 .استخلف: املؤمنني

َفر  هؤالء  من   األمر  َبذا  أحقَّ   أجد  ما»:  قال  للا   رسول  توف  الذين   -الرَّهط  أو-  الن َّ
  وطلحة،   والز بري،  وعليًّا   عثمان  فسمَّى  .«راض  عنهم  وهو   وسلم  عليه  للا  صلى

 . الرمحن وعبد وسعًدا،
  له   التعزية   كهيئة   -  شيء  األمر  من  له   وليس  عمر،  بن  هللا  عبد  يشهدكم:  وقال

  أعزله   مل  فإين  أُمِّر،   ما  أيِّكم  به  فليستعن  وإال  ذاك،   فهو   سعداً   اإلمرة  أصابت  فإن  -
 .خيانة  وال عجز، عن

 هللا  عبد  مفسلَّ   ميشون،  فانطلقوا  به  عنهم  هللا  رضي  الصحابة   خرج  بض،قُ   فلما
اخلطاب  عمر  بن : قالت  اخلطاب،  بن  عمر  يستأذن:  قال  عنهما  هللا  رضي  بن 

  هؤالء   اجتمع  دفنه  من  فُرغ  فلما .  صاحبيه  مع  هنالك  فوضع  فأُدخل،  أدخلوه 
 . الرهط

 أمري   جعلت  قد:  الزبري  فقال  منكم،  ثالثة   إىل  أمركم  اجعلوا:  الرمحن  عبد  فقال
  أمري   جعلت  قد:  سعد  وقال  عثمان،  إىل  أمري  جعلت  قد:  طلحة   فقال  علي،  إىل
 .عوف بن الرمحن عبد إىل

  عليه  وهللا  إليه،  فنجعله  األمر  هذا  ِمن  تربَّأ  أيِّكما:  عوف  بن  الرمحن  عبد  فقال
فقال  فأسكت   نفسه؟  يف  أفضلهم  لينظرن  واإلسالم :  الرمحن   عبد  الشَّيخان، 
 . نعم: قاال أفضلكم؟ عن آلو ال أن  عليَّ  وهللا إيلِّ  أفتجعلونه

  والقدم   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  من  قرابة   لك:  فقال  أحدمها،  بيد  فأخذ
 عثمان  أمَّرت  ولئن  لتعدلن،  أمِّرتك  لئن  عليك  فاهلل  علمت،  قد  ما  اإلسالم  يف

 . ولمُتِطيعمنِّ  لتمْسممعمنَّ 
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 اي عثمان،   يدك  ارفع:  قال.  امليثاق  أخذ  فلما  ذلك،  مثل  فقال  ابآلخر  خال   مث
 .فبايعوه الدار أهل ووجل  علي، له  فبايع فبايعه،

  قال   عنه  هللا  رضي  عوف  بن  الرمحن  عبد   أن  أيًضا  للبخاريِّ   أخرى  رواية   ويف
  اخرتت   شئتم  إن  ولكنكم  األمر،  هذا  على  أانفسكم   ابلذي  لست  :الشورى  ألهل
  الناس   فمال  أمرهم،  الرمحن  عبد  ولوا  فلما  الرمحن،  عبد  إىل  ذلك  فجعلوا.  منكم  لكم
 عقبه،   يطأ  وال  الرهط  أولئك  يتبع  الناس  من  أحداً   أن   ير  مل   حىت  الرمحن،  عبد  على
 اليت  الليلة   كانت  إذا   حىت  الليايل،  تلك  يشاورونه  الرمحن  عبد  على  الناس  ومال

 .عنه  هللا رضي عثمان ابيعوا منها، أصبحوا
  بعد   الرمحن  عبد   طرقين:  عنه  هللا  رضي  خمرمة   بن  املسور  يقول  الرواية   هذه  ويف

 ما   فوهللا  انئماً،  أراك:  فقال  استيقظت،  حىت  الباب  فضرب  الليل،  ِمن  هجع
بكثري  هذه  اكتحلت   له،   فدعوهتما  وسعًدا،  الزبري  فادع   انطلق.  نوم  الثالث 
أي  اهبارَّ   حىت  فناجاه  فدعوته  عليًّا،  ادع:  فقال  دعاين،  مث  فشاورمها، : الليل، 

 .انتصف
 علي   من  خيشى  الرمحن  عبد  كان  وقد  طمع،  على  وهو  عنده،  ممن  علي  قام  مث

. ابلصبح  املؤذن   بينهما  فرق  حىت  فناجاه  فدعوته،  عثمان،  يل   ادع:  قال  مث.  شيئاً 
املنرب،  الرهط  أولئك  واجتمع  الصبح،  للناس  صلى  فلما  كان  من  إىل  فأرسل  عند 

 تلك   وافوا   وكانوا  -  األجناد  أمراء  إىل  وأرسل  واألنصار،  املهاجرين،  من  حاضراً 
  قد   إين   علي  اي   بعد،  أما  :قال  مث   الرمحن   عبد  تشهد  اجتمعوا  فلما  -  عمر  مع  احلجة
. سبيالً   نفسك  على  جتعلن  فال  بعثمان،  يعدلون  أرهم  فلم   الناس  أمر  يف  نظرت
  الرمحن   عبد   فبايعه  بعده،  من  واخلليفتني  رسوله،  وسنة   هللا،   سنة  على  أابيعك:  فقال

 . واملسلمون األجناد وأمراء  واألنصار املهاجرون، وابيعه عوف، بن
 ذلك   ويف  ابخلالفة،  عفان  بن  عثمان  بيعة   على  عنهم  هللا   رضي  الصحابة   اتَّفق

 . «َنله ول بقي من  خري استخلفنا»: عنه هللا  رضي مسعود ابن يقول



 

 

 َل نهاية سريةاخللفاء الراشدينإ 

238 

 عثمان  بويع  ه   23  سنة   احلجة   ذي  من  والعشرين  التاسع  اإلثنني  يوم  يف
وُتت  اخلليفة  حدَّده  الذي  السداسي  الشورى  جملس  حضور  يف   البيعة   ابخلالفة، 

 وكان   عثمان،  خالفة   ه  بدأت  24  سنة   احملرم  ِمن  التايل األول  اليوم  ويف  عمر،  الثاين
   .عاًما وستني مثانية  آنذاك عمره

 من   قوية  درجة   وعلى  حال،  خري  على  وكان  عنه،  هللا   رضي  اخلالفة  توىل
  فال   النة   تذكر:  له  فقيل  حليته،  يبل  حىت  بكى  قرب  على  وقف  إذا  كان  فقد  اإلميان،

  أوَّل   القرب  :"قال  وسلم  عليه  هللا  صلى   هللا  رسول  إنَّ :  قال  هذا؟  من  وتبكي!  تبكي
 " منه  أشد  بعده  فما منه،  ينج  مل  وإن  منه،  أيسر  بعده فما  منه   جنا   فإن  اآلخرة،  منازل
 .التهجد يطيل وكان

ويل اخلالفة بعد عمر ففتح هللا على يديه كثريًا ِمن األقاليم واألمصار وتوسَّعت 
اخلالفة اإلسالمية وامتدت الدولة احملمَّدية وبلغت الرسالة املصطفاة مشارق األرض  

 ومغارهبا. 
أصاب الناسم ِمن خري أدركه يف عهد عثمان  وها هو احلسن البصري يصف ما  

فيقول: قلَّ ما أييت على النِّاس يوم  إالِّ وهم يقتسمون فيه خريًا، يقال هلم: اي معشر 
أرزاقكم   إىل  اغدوا  يقال هلم:  وافرة، مث  فيأخذوها  أعطياتكم،  إىل  اغدوا  املسلمني، 

وذات متَّقى،  والعدوِّ  دارَّة،  واألرزاق  جارية،  فاألعطيات  واخلري    ...  البني حسن، 
 كثري، وما كان مؤمن خياف مؤمًنا، وممن لِقيمه فهو أخوه ". 

 مصحف عثمان ◆

، فعن أنس بن واحدٍ   ه مجع املسلمني على مصحفٍ أنَّ  ن أعظم أعمال عثمانمِ 
يُ  وكان  عثمان،  على  قمِدمم  اليمان  بن  ُحذيفة  أن  الشِّ مالك:  أهل  فتح   امغازي  يف 

أهل العراق، فأفزع حذيفةم اختالُفهم يف القراءة، فقال حذيفة   ان معأْرِميِنيمة وأمْذرمبِيج
أم  املؤمنني،  أمري  اي  اختالف  درِ لعثمان:  الكتاب  يف  خيتلفوا  أن  قبل  األُمَّة  هذه  ك 

 صارى. اليهود والنَّ 
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حف ننسمْخهما يف املصاحف مث  لي إلينا ابلص  سِ رْ فأرسل عثمان إىل حفصة أن أم 
 نرد ها إليك. 

الزُبمرْي,   بن  هللا  وعبدم  اثبت،  بن  زيدم  فأمر  عثمان،  إىل  حفصة  هبا  فأرسلت 
املصاحف،   يف  فنسخوها  هشام  بن  احلارث  بن  الرمحن  وعبد  العاص،  بن  وسعيد 

هط القرشيني الثالثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن اثبت يف شيء من وقال عثمان للرَّ 
ف حُ القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإّنا نزل بلساهنم. ففعلوا، حىت إذا نسخوا الص  

الصِّ  عثمان  ردَّ  املصاحف  أُ يف  إىل كلِّ  فأرسل  إىل حفصة،  ِمِّ فُ حف  ا ق مبصحف 
. وإذا أردت قرَّ أن حيُ   أو مصحفٍ   صحيفةٍ   ن القرآن يف كلِّ نسخوا، وأمر مبا سواه مِ 

تعرف   لعثمانالسَّ أن  احلامل  الثانية  ع بب  للمرَّة  القرآن  مجع  أنَّ   -لى  ه كان مع 
يق هو اختالف قرَّاء املسلمني يف القراءة  ف  -  جمموًعا مرت ًَّبا يف صحف أيب بكر الصِّدِِّ

اختالفًا أمْوشمك أن يؤدِّيم هبم إىل أخطر فتنة يف كتاب هللا تعاىل، وهو أصل الشريعة 
بعضهم    ، حىت إنَّ واخلُُلقيِّ   ياسيِّ والسِِّ   يِّ ين، وأساس بناء األُمَّة االجتماعوِدعمامة الدِِّ 

قراءيت خري من قراءتك. فأفزع ذلك حذيفة، ففزع فيه إىل    كان يقول لبعض: إنِّ 
فيستشري   ختتلف  أن  قبل  األُمَّة  يُدرك  أن  إليه  وطلب  وإمامهم,  املسلمني  خليفة 
بينهم االختالف، ويتفاقم أمره، ويعظم خطبه، فُيممس  نص  القرآن، وُُتمرَّف كلماتُه 

ن اختالف كلِّ أُمَّة على رى مِ صاوآايته عن مواضعها، كالذي وقع بني اليهود والنَّ 
 نفسها يف كتاهبا.

عثمان يُ ْقِدم  واألنصار   ومل  املهاجرين  مجع  أن  بعد  إال  اخلطوة  هذه  على 
األئمَّ  وأعالم  األُمَّة  أعيان  وفيهم  األمر،  يف  ويف  وشاورهم  الصحابة،  وعلماء  ة 

قادهتا  هذه املعضلة على صفوة األُمَّة و  طليعتهم علي بن أيب طالب، وعرض عثمان
عمرمف   حىت  وانقشوه،  فيها  وانقشهم  ودارسوه،  أمرها  ودارسهم  املهديِّني،  اهلاِدينم 

ل رأيه يف صراحة ال جتعل  فأجابوه إىل  رأيه،  املؤمنني  رأيهم وعمرمفوا  قلوب  لرَّْيب إىل 
يومئذ    ف قطِّ ، وظهر للناس يف أرجاء األرض ما انعقد عليه إمجاعهم، فلم يُعرم سبياًل 
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ال ُعرف عند أحد نكري، وليس شأن القرآن الذي خيفى على آحاد هلم خمالف، و 
 .عن علمائها وأئمتها البارزين  األُمَّة فضاًل 
يُرشِ   فٍ حم صْ مُ   مع كلِّ  وبعث من ممن  رمسه  حيتمله  مبا  قراءته،  إىل  الناس  د 

واملغرية  القراءات ِمَّا صحَّ وتواتر، فكان عبد هللا بن السائب مع املصحف املكِِّي،  
مع املصحف الكويف،   لميِّ بن شهاب مع املصحف الشامي، وأبو عبد الرمحن السِّ 

   .وعامر بن قيس مع املصحف البصري، وأمر زيد بن اثبت أن يُقرئ الناس ابملدينة 
 بعض أعماله عند تولِّيه الخالفة ◆

  ، إسالمي  أسطول  أول  بناء  وَتَّ   إفريقيا،  مشال  يف  اإلسالمية   الفتوحات  استمرت
  28  سنة"  قربص  جزيرة  فتح"  هو  األسطول  به  قام  انجح  حبري  عملٍ   أول  وكان

 .  للهجرة
  حبرية  معركة   أول  يف  البيزنطي  األسطول  مع  اإلسالميِّ   األسطول  والتقى
 البيزنطي  األسطول  ُهزِم  وفيها  ،"واريالصِّ   ذات"  وهي  للهجرة،  31  سنة   للمسلمني

 .ساحقة هزمية 
  املسجد   يف  يزيد   أن  موهفكلَّ   اس،ابلنِّ   النَّبويِّ   املسجد  ضاق  عثمان  عهد  يفو 

 عليه   هللا   صلى  هللا  رسول  أصحاب  من  الرأي  أهل  عثمان  فشاور  ،عمر  زاد  كما
 . فيه ويزيد مهيهدِ  أن على فأمجعوا  وسلم

 هاأيِّ   ":قائال  فيهم  فخطب  الناس   يطمئن  أن  أراد  بلذا؛  هب  عثمان  يكتف  ومل
 فيه،   وأزيد  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  مسجد  أهدم  أن  أردت  قد  إين  الناس،
  هللا   بىن  امسجدً   بىن  نمم   ":يقول  وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا  رسول   مسعت  أين  وأشهد

 ..".  اخلطاب بن عمر: مينتقدَّ  وإمام سلف فيه يل كان  وقد ، " النة  يف ابيتً  له
 .  له  ودعوا الناس، فاطمأنِّ 
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 يف  املسلمون  فتحها  اليت  البالد  من  كثري   تضم فم انت م   اخلطاب  بن  عمر  وفاة  بعد
 املسلمني،   مع  معاهداهتا  الفارسية   املقاطعات  من  كثري  ونقضت  والروم،  فارس
 . عليها وقضى حبزم وراتالثَّ  هلذه  عثمان ىفتصدَّ 

 بتحريك  عثمان  فأمر  منها،  املسلمني  وتطرد   الشام  هتاجم  أن  الروم  وحاولت
 يف   كثرية  حصوانً   وافتتحوا  ،الرومم   املسلمون  وهزم  الشام،  لنجدة  العراق  من  قوات

 . بالدهم
 إليهم  فخرج  اإلسكندرية،  على"  مانويل"  قائدها  واستوىل  مصر،  الروم  وهاجم

 ".مانويل" وقتل ا،هنائيًّ  فطردهم العاص بن عمرو مصر فاتح
  فضائله  على  لنتعرف  عثمان  نمِ   نقرتب  ومهومها،  اخلالفة   مهام  عن  ابعيدً و 

 ق رقِِّ يُ   ما  عثمان  كلمات  نمِ   ع ولنسمم   وتواضعه،  عبادته  لنرى  ومناقبه،  وأخالقه 
 . لآلخرة السعي على ممم اهلِ  وحيثِّ  القلوب،

"عنه  هللا   رضي  قال  هللا،  نمِ   اخلوف   كثري  وكان  ال  والنار،  النة   بني  أين  لو: 
 ".  أصري هماتِ أيَّ  إىل أعلم  أن قبل ارمادً  أكون  أن الخرتت ،يب رؤمم يُ  تهماأيَّ  إىلأدري 

 يؤثر  الانب،  لنيِّ   ارحيمً   كان  فقد  املسلمني،  على  يفيضان   وكرمه  حياؤه  وكان
   .تقتري  أو  ُشحِّ  دون  يداه ملكت ما هللا سبيل يف وينفق مباله، الناس
 بواِدر الفتنة ◆

 وكان   ،النبويِّ   العهد  طوال  طاعة هللا ومرضاته  على  عنه  هللا  رضي  عثمان   رِّ مم استم 
  تلو   املرة  عليهم  هللا  رضوان  الصحابة   نمِ   هغريم   وخيرب  خيربه  والسالم   الصالة   عليه

  عليهم  ويشري  ،احلقِّ   على  وأصحابه  عثمان  فيها  يكون  ستقع  فتنة   أبن  األخرى،
 .وقوعها عند باعهابتِِّ 

 عثمان   فيها  يقتل  اليت  الفتنة   هذه  بوقوع  وسلم  عليه  هللا  ىصلَّ   النيبِّ   وإخبار
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 والسالم   الصالة  عليه   أخرب  اليت  احلوادث  من  كبرية  قائمة   ضمن  يُعدِّ   عنه،  هللا  رضي
  ولو   ا،حتمً   سيقع  منها  بقي  وما  منها،  عدد  ووقع  وفاته  بعد  ستقع  أبهنا  حياته  يف

 .حني بعد
 للناس ... نهبيِِّ يُ  أن وأمره ،عليه  هللاُ  هعم أطلم  م  لْ عِ  ذلكو 
  عثمان   فيها  يقتل  فتنة   وقوع  يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عن  صحَّ   اِمِّ و 

" قال  عنهما،  هللا  رضي  عمر  بن  هللا  عبد  رواه  ما  عنه،  هللا  رضي  عفان  بن  ذكر : 
 يومئٍذ،  املقنع  هذا  فيها  يقتل:  فقال  رجل  رَّ مم فم   فتنة،  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول

 ".عفان بن عثمان هو فإذا فنظرت، : قال
 ذات  كان  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أنَّ   عنه  هللا  رضي  مالك  بن  أنس  روى  وما

 هللا   صلى  النيب  فقال  البل،  فرجف  وعثمان،  وعمر،  بكر،  أبو  ومعه  أحد  على  يوم
 ".يدانهِ وشم  يق  دِِّ وصِ  نيبٌّ  إالِّ  عليك فليس دحُ أُ  اسكن:"وسلم عليه

  ولشدة  ،-  له  هللا  إبخبار  -  الفتنة   هذه  بوقوع  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  ولعلم
 -  يوم  ذات  -  دعاه  بعده،  األمة   مصاحل  على  وحرصه   عنه،  هللا  رضي  لعثمان  حمبته

 والسالم   الصالة  عليه  وحرص  بقتله،  ستنتهي  اليت  الفتنة   هبذه  تتعلق  أبشياء   وأخربه
  أثناء  عنه  هللا  رضي  عثمان  به  حصرَّ   ما  إالِّ   منها  إلينا  يصل  مل  ه إنَّ   حىت  سرِِّيتها،   على

 إيلِّ   عهد  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  إنَّ   ال،:  قالف  تقاتل؟  أال:  له  قيل  ملا  الفتنة 
 .عليه  نفسي صابر    وإينِّ  ،اعهدً 

  جاء   فقد  املسارَّة،  هذه  مكنون  بعض   عن  تكشف  زايدة  الرواايت  بعض   ويف
"له  قال  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب   أن  فيها   قميص   نمِ   تنخلع  أن   سألوك  وإن : 
 ". تفعل فال وجل عز هللا كصم قمَّ 

  أثناء   القتال  رفض   على  عثمان  إصرار  سبب   جليًّا  لنا   رفسِِّ يُ   احلديث  وهذا
  عرض  عندما  وخلعها،  اخلالفة،   عن  نازلللتَّ   هرفضِ   سببم   اأيضً   رفسِِّ يُ   كما  ،احلصار
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 .ذلك عليه القوم
على يمِد يهودي   رضي هللا عنه  بدأت بوادر الفتنة يف الظهور يف أواخر عهده 

ه (, حيث أظهر  30ُيسممَّى "عبد هللا بن سبأ"، وكان أوَُّل ظهوره يف اليمن عام )
مِ  تملقَّاُه  مبا  فيه  طعن  ولكنَّه  بالد اإلسالم,  بني  يتنقَّل  فأخذ  اجملوسية,  تعاليم  ن 

ه وآراءه, فذهب إىل احلجاز, ومنها إىل العراق, فالبصرة فتبعه  املسلمني انشرًا أفكارم 
النَّخمِعي   مصر األشرت  يف  ووجد  مصر،  إىل  سبأ  ابُن  انتقل  مثَّ  ب ملمة,  جم بن  ْيم  وُحكم  ,

الفتوحات إىل  خرجوا  اجملاهدين  معظم  ألن  ألفكاره؛  مناسًبا  وممن كان ،  مناًخا 
لناس, ن اموجوًدا إّنا هم ِقلَّة من املسلمني, فاستطاع ابن سبأ أن جيمع حوله ِقلًَّة مِ 

،  ة امعون يف اإلم ار عه املنافقون والطِّ بِ فتم لة فيهم،  ونشر أفكاره الباطواستقرَّ يف مصر,  
عن يف اخلليفة عن يف األمراء, مث وصل إىل الطَّ الهلة من املسلمني، فبدأ هؤالء الطَّ و 

ابلط   قائمة  سبأ  ابن  وأعدَّ  والبُلدان,  نفسه,  األمصار  إىل  وأرسلها  عثمان،  يف  عون 
فأرسل جمموعة من الصحابة يفقِّهون    ،ووصل األمر إىل أمراء املسلمني, وإىل اخلليفة 

إىل   ممْسلمممة  بن  حممد  فأرسل  الشبهات,  هذه  عنهم  ويدفعون  ويعلِّموهنم,  الناس, 
الكوفة, وأسامة بن زيد إىل البصرة, وعمَّار بن ايسر إىل مصر, وعبد هللا بن عمر 

 .إىل الشام
الفتنة، ألن معاوية  الناس أتث  رًا هبذه  الناس  ك  وكان أهل الشام أقلَّ  ان يمُسوس 

ة يف لم، فأحبَّه الناس حبًّا شديًدا, وظهرت الفتنة ألوَّل مرَّة بصورة علنيَّ حبكمة وحِ 
جال تسعة أو  ن الرِِّ حوله جمموعة مِ   ه (، فقد مجع األشرت النَّخمعيِّ   33الكوفة سنة ) 

يتحدَّث جهارًا هنارًا عن مطاعن أيخذها على عثمان، كلها مطاعن  عشمرة, وبدأ 
 .زوٍر وهبتان

عثمان الفتنة,   فأرسل  هذه  أمر  يف  يستشريهم  ُوالته كي  منهم إىل  مسع  ولممِّا 
يف معالة هذا األمر بني كل هذه اآلراء, فأخرج بعض اليوش للغزو, وأعطى  مجع
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  .املال لبعض الناس, وكلَّف كلَّ واٍل مبسئوليَّته عن مصره, ولكنه مل يستأصل شأفتهم
 ومقتله  صار عثمانحِ  ◆

ومنعوا عنه الطِّعام والشَّراب، وأراد أصحاب رسول هللا عثمان يف بيته,  ُحوِصر  
صلى هللا عليه وسلم أن يُواِجهوهم ابلسِّالح فنهاهم عثمان عن ذلك وقال هلم:"  

 إنِّ أعظمكم عين غناء رجل  كفَّ يدمه وِسالحمه ". 
تُ  أال  به  وأسألكم  هللام  أانشدكم  حلراسته:"  مكانه  أخذ  ملِن  بسبيب  وقال  راق 

 حمجمة دم! وجاء علي لنصرته فقال:" ال حاجة يل يف قتال وإهراق الدِّماء. 
قتاٍل  إنِّه رضي هللا عنه عزم عليهم أن ينصرفوا ويرتكوه يواجه مصريمه دون  بل 

 ... وقد فعل ذلك حفظًا لدماء املسلمني وخشية من حدوث الفتنة بسببه.
ان ليستا أليب بكر وال لعمر: حىت قال عبد الرمحن بن مهدي : خصلتان لعثم

 صربه على نفسه حىت قُِتل، ومجعه الناس على املصحف ". 
  رأيت :  فقال  رآها،  أصحابه  على  رؤاي  صِّ قُ ي م   قتل  يوم  عفان  بن  عثمان  أصبح

 ..عندان أفطر عثمان، اي: يل فقال البارحة،  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
األخرية أعتق عشرين ِملوًكا، ووضع يديه  ويف ساعاته    ،اصائمً   عثمان  وأصبح

ونصح  القتال،  عن  يدمه  وكمفَّ  هللا،  لقضاء  واستسلم  فيه،  يتلو  املصحف  على 
 الفمسمقمة، وأابن هلم فضله يف اإلسالم، فلم ينتهوا ... 

  ذي   شهر  من  عشر  للثاين  املوافق  المعة؛  يوم  صبيحة   اقتحموا عليه دارمه وقتلوه
 سنة.  ومثانني اثنتني، عن عمر انهز اهلجرة بعد  والثالثني  اخلامسة  السنة  نمِ  احلجة 

  الظاملة،   الفئة   قتلته  عندما  ا كثريً   عليه  وحزنوا  وحيائه،  همِ كرم لِ   عثمانم   الناسُ   أحبَّ 
 ا. شهيدً  هربَّ  ليلقى

 وصلى عليه الزبري، وُدِفن ابلبقيع حسب وصيَّته.
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 آخرها خروج الدِّجال... وهكذا كان قتل عثمان أوَّل الفنت، كما أنِّ 
 . احلنيوالصَّ  هداءالش   يف  ينورم الن   ذي على فسالم
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 أمري املؤمنني 

 علّي بن أبي طالب

 

واألئمة  الرِّاشدين  اخللفاء  سرية  صفحات  ِمن  األخرية  الصَّفحة  هي  ها 
ا سرية رابع     اخللفاء املهديني، نعيش فيها أمجل اللَّحظات وخنتم هبا آخر احملطِّات، إهنِّ

 الرِّاشدين، وأحد العشرة املبشرين ابلنَّة، إنِّه علي بن أيب طالب.  
 هادالز    سادة  من  هو  قلتم   ، ولو الوابختطئ    فلن  الفرسان  فارس  هو   قلتم   لو

 حجر   يف  وترىبَّ   ،واحلمسمب  النَّسمب  شرف  فيه  عمم اجتم   واب،الصَّ   وزًاجما  تكون  فلن
 . وسلم عليه  هللا صلى املصطفى يبِّ النَّ 
 والدته ونسبه وكنيته  ◆

 يف   هاشم  بين  نمِ   د لِ وُ   نمم   لأوَّ   ، وكانسنني  بعشر  البعثة   قبل  والدته كانت  
 اسم   عن  عقلها  دفاتر   يف  فبحثت  امسًا،   له  ختتار   أن   همِّ أُ   أرادت لممِّا  و   الكعبة،  جوف
 كما  ابمسه  ويرهبهم  أعدائه،  قلوب  يف  اخلوف  فليقذِ واهليبة؛    ةالقوَّ   معاين  حيمل

  غائًبا   طالب  أبو  وكان   أبيها،  كاسم   ا،أسدً   أي:  ،"حيدرة"  تهمَّ فسم   بقوته،  يرهبهم
 .اعليًّ  اهومسِّ  سماال هذا يعجبه مل عاد، فلما

 ،هامشيِّ   قرشيِّ   مناف،  عبد  بن  هاشم  بن  املطلب  عبد  بن  طالب  أبو  أبوه
  نيا الدِّ   يف  له  اأخً   كان  بلوصهره؛    هللا  رسول  عمِِّ   ابن  وهو  هامشية،  قرشية   أمه  وكذلك
 .واآلخرة

  هللا   صلى  هللا  رسول  عليه  أطلقها  كنية   وهي  ،"تراب  أبيب "  ينادمى  أن   حيبكان  
 -يدينفِ احلم   أي  -  نيطم بْ السِِّ   والد   فهو  احلسن،  أبيب  كىنَّ يُ ، كما كان  وسلم  عليه

 . ة النَّ   أهل شباب داسيِِّ  ومها واحلسني، احلسن
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 الَخلقية صفاته ◆

  ه كأنَّ   الوجه،   حسن  العينني،  جعم أدْ   هو،  ما  رصم القِ   إىل  جالالرِِّ   نمِ   ةً عم ب ْ رم   كان
  فضة،  إبريق  عنقه  نكأ  املنكبني،  عريض  البطن،  مخْ ضم   حسًنا،  البدر  ليلة  القمر
  ساعده،   نمِ   عضده  يتبني  ال  ،حية اللِّ   كبري  خلفه،  نمِ   إالِّ   شعر   رأسه  يف  ليس  أصلع

  وهو   يتنفس،  أن  يستطع  فلم  بنفسه  أمسك  رجل  بذراع  مسك  إذا  دجًما،  تجِمم دْ أُ   قد
  نان،الم   تاثبِ   ل،وم رْ هم   للحرب  مشى  وإذا   ،واليد  اعدالسِّ   شديد  هو،  ما  نمم السِِّ   إىل

 . شجاع قويِّ 
 إسالمه  ◆

شديدة،   أزمة  أصابتها  وسيِّدهتا   القبائل   أغىن  وقريش .. احملال .  ِمن   احلال   دوام  إنِّ 
ومع   ِمن   رجال   بتجارة   خيرج   طالب   أبو   وكان    كثرة   مع   ماله   قلَّ   األزمة   هذه   القوم، 

فرقَّ  فذهب ( البعثة   قبل   وذلك )   حلاله   وسلم   عليه   هللا   صلى   النيب   عياله،    عمِّه   إىل   ، 
وأيَّده،    العباس   طالب، فوافق   أيب   عن   املسؤولية   محل   يف   املشاركة   عليه   يعرض   العباس 
  الرسول   علي، وكفل   ِمن   أكرب   ، وكان " جعفرا "   العباس   طالب، فكفمل   أيب   إىل   وذهبا 
 . إليه   ُمقرَّابً   شديًدا، وكان   حبًّا   حيب ه   كان   عليًّا، فقد   وسلم   عليه   هللا   صلى 

  أصله   نقاء  فمع   ة،بوَّ الن    بيت   يف  وترىب  أظافره،  نعومة   منذ  عليٌّ   نشأ   وبذلك
 كلِّ   يف  به  فاقتدى  األوىل،  قدوته  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  كان  سريرته  وصفاء
 كان   هنَّ أل  سنه؛  حداثة   مع  يسرية  سهلة  اإلسالم  إىل  دعوته  كانت  ولذلك...    صفاته

  صدق   يف  ة امَّ التِّ   قة الثِِّ   مع  ملحوظني،  وذكاء  كمةوحِ عقٍل    برجاحة   صغره  منذ  عيتمتَّ 
 شجرةً   لتصبحبنوره؛    اإلسالم  رواها   صغرية  نبتةً   فكان  ،وسلم  عليه  هللا  صلى  دحممَّ 
 . حلظة   آخر إىل راسخة  ةً قويَّ  اثبتةً 

 النيب   رأى  أن  بعد  حينها  العاشرة   عمره  وزيتجا  مل  الذي  يبِّ الصَّ   إسالم  كان
 صلى  الرسولم   فسأل  ن،يصليِّا  عنها  هللا  رضي  خدجية   هوزوجم   وسلم  عليه  هللا  صلى
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 لنفسه  اصطفاه  هللا  دين  هإنَّ :"وسلم  عليه  هللا  صلى  فأجابه  هذا؟  ما  وسلم  عليه  هللا
 ".  رسوله به وبعث

 ين الدِِّ   هذا  نمِ   يبِّ الصَّ   بجَّ فتعم   له،   شريك  ال   وحده  هللا  عبادة  إىل  دعاه  مث
 صلى   الكرمي  النيبِّ   منه  فطلب  أابه،   به  ثحيدِِّ   أن   وأراد  قبل،  نمِ   به  عيسمم   مل  الذي

 زال   ما   وروالنِّ   هتم ليلم   يبِّ الصَّ   فبات  األمر،  يكتم  أن  اوإمِّ   ،ُيسلم  أن  اإمِّ   وسلم  عليه  هللا
 بني  م فأسلم   وسلم  عليه  هللا   صلى  سول الرَّ   إىل   غادايً   أصبح  حىتَّ   قلبه،  إىل  برَّ يتسم 

 .عليه باتابلثَّ  هفأمر  أبوه به ملِ عم   حىت ه،إسالمم  وكتم يديه،
 نمِ   مبكرة  مرحلة   يف  أسراره  إىل  فوتعرَّ   ،اإلسالم  بيت   يف  علي  نشأوهكذا  

 أنصار   عن  البحث  إىل  وتنطلق  البيت  حدود  عوةالدَّ   ىتتخطَّ   أن  قبل  وذلك  حياته،
 النور.  إىل الظلمات نمِ  وخيرجوهنم الناس، دنيا يف هبا  وينطلقون أزرها يشدون
  عليه الصالة والسالم   هللا  رسول  مع  عنه  هللا  رضي  طالب  أىب  بن  علي  يزل  ملو 

 عز  هللا  نعم  أكرب  نمِ   هذا  فكان  قه، وصدَّ   به   أقرَّ و   ،عليِّ   بعهفاتَّ   ا،نبيًّ   هللا   بعثه  حىت
  وحفظه  وجل،  عز  هللا  هبم أدَّ   الذي  هبم وأدَّ   هرابِّ   إذ   عنه،  هللا   رضي  علي  على  وجل

علٍي يف    على  القرآين  اخللق   هذا  فانعكس  القرآن،  خلقه  كان  والذي  ورعاه،  وعصمه
 كل شؤونه وأحواله... 

 بداية رحلة الجهاد ◆

 تسلك   فتية   أقدام  إىل   غريةالصَّ   األقدام  تلك  لفتتحوَّ   الهاد،   طريق  يبدأ  وهنا
 . العمر يف حلظة   آخر حىت  اطيًّ  فتطويه لدينه، والعمل  هللا سبيل يف الهاد سبيل

 النيب   هبجرة  اإلهليِّ   األمر  فجاء  ة،مكَّ   يف  والباطل  احلق  بني  املعركة   تاشتدَّ 
 تسبقابهلجرة    املؤمنني  مواكب   وبدأت  املدينة،  إىل  واملسلمني  وسلم  عليه  هللا  صلى

  مل  حىت  فتنة،  وال  تضييق  بال  عوةوالدَّ   ينالدِِّ   فيه  يعيش  الذي  ناآلمِ   شِّ العُ   إىل  قائدها
 ن مِ   قليلٍ   رٍ فم ن م   يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول   سوى  املسلمني  نمِ   ة مكَّ   يف  يبق
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 .طالب أيب بن عليِّ  منهم أصحابه،
 فلَّ كم فم   ،وسلم  عليه  هللا  ىصلَّ   النيبِّ   هاجريُ لِ   الباطل  تضليل  نمِ   بد  ال  وكان

والسِّالم  هللاُ   رسول الصِّالة   الرسول  أن  قريش  فتظنَّ   فراشه،  يف  ينام  أبن  اعليًّ   عليه 
 يرد  أايم  ثالثة   مبكة   يبقى  أن  هأمرم   مث  ،حجرته  يف  اانئمً   زال  ما  وسلم  عليه  هللا  صلى
 .به قويلحم  املدينة  إىل  هاجريُ  مث  أهلها، إىل انت األما فيها

 مث   انت،األما  وردَّ   الوصية،  ذ ونفَّ   املشركني،  خدع  حىت  ة،دقَّ   يف  ة املهمَّ   عليِّ   ىأدَّ 
  إىل   وصل  حىت  هنارًا،  ويسرتيح  لياًل   يسري  فكان  دينه،  يف  مفتون  غري  اهلجرة  رحلة  بدأ
 صلى  النيب  ملِ عم   امِّ ولم   م،اهلد  بن  كلثوم  على  فنزل   نصار،األ  نمِ   عوف  بن  عمرو  بين
 إليه   فذهب  ،"ميشي  أن  يقدر  ال : "فقالوا  ه،استدعاءم   طلب  بقدومه  وسلم  عليه  هللا

 أثر   نمِ   ورم  نمِ   ميهدم قم بِ   مالِ   به؛  رمحة   وبكى  فاعتنقه،  بنفسه  وسلم  عليه  هللا  صلى
  له،  ودعا  علي،  رجلي  هبا  ومسح  يديه  يف  وسلم  عليه  هللا  صلى   النيب  لفم وت م ..  السفر

 اسُتشهد.  حىت منهما يشتك فلم
 أبقدام   ريقالطَّ   على  وسار  محلوه،   نمم   مع  هللا  سبيل  يف  الهاد  لواء  عليِّ   محل

  إالِّ   ها،كلِّ   والهاد  الكفاح  شاهدمم   اخلاَت   النيب  مع   دهِ فشم   ة، قويَّ   لبة ص  وعزمية  ة،يَّ تِ فم 
 فكان   املدينة،  يف  بيته  أهل  على  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  فيها  استخلفه  اليت  تبوك
 . رهاضم حم  نمم   كثواب  ثوابه

 يوم  وحضر  بدر،  يوم  يف  والباطل  احلق  بني  الفاصلة   املعركة   الفارس  هذا  شهد
 . وجهه يف  يقف مبن يطيح احلق سيوف نمِ  اسيفً  فكان حد، أُ 

 بسيفه  قفرِِّ يُ   أخرى  واترة  للواء،  حاماًل   مرة  يُ رمى  علي  كان  الغزوات  ة بقيَّ   ويف
  احلصون   يفتح  أو  فيصرعهم،  اإلسالم  وأعداء  قريش  أبطال  يبارز  أو  األعداء،  مجوع

 يفتح   ال  بطل  نمِ   له   واي  -  .. خيرب  حصون  فتحه  يف  قُتقَّ   كما  -  املستعصية 
 ستة   نمهدا  يف  الوليد  بن  خالد  مكث  فقد..  اأيضً   القلوب  يفتحو   بلفقط؛    احلصون
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 يوم  يف  عنه   هللا  رضيعلي    يد  على  امجيعً   وأسلموا   أحد،   منهم  يسلم  فلم  أشهر
 . واحد

 على  هللاُ   يفتحُ   ه، ورسولم   هللام   وحيبِّ   هورسولُ   هللاُ   هحيب    رجاًل   اغدً   الراية   ألعطني"
 ..".  بفمرِّار وليس يديه،

 جديدة   ولةٍ حملا  يستعد  وهو  -  هذا  وسلم  عليه   هللا  صلى  هللا  رسول  قال  أن  بعد
  الرجل،   هذا  هو  كان   لو  ويتمىنَّ   بيرتقَّ   لِّ الكُ   ظلَّ   -  املنيعة   خيرب  حصون  القتحام

: فقالوا"  طالب؟  أىب  بن  عليِّ   أين:"وسلم  عليه  هللا  صلى  سأل  الغد  كان  امِّ ولم 
 يف   ريقه   نمِ   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فوضع  فأتى،  إليه  فأرسل  عينيه،  يشتكي

  هللا،  رسول   اي:  عليِّ   وقال  اية،الرَّ   فأعطاه  شيء،  به  يكن  مل  نكأ  حىت  فربئ،  عينيه
  تنزل   حىت  رِْسِلكم   على  أنفذ:"وسلم  عليه  هللا  صلى  فقال!  مثلنا؟  يكونوا  حىت  قاتلهمأُ 

  فيه،  تعاىل  هللا  حق  من  عليهم  جيب   مبا  وأخربهم  اإلسالم،  إىل  ادعهم  مث  بساحتهم،
 مبدأ   هو  هذا  كان".  الن َّعممِ   مُحر  نمِ   لك  خري  ا واحدً   رجاًل   بك  هللا  يهدي  ألن  فوهللا
  مبدأ  هو   بلهديه؛    على  الصحابة   سار  والذي  وسلم  عليه   هللا  ىصلَّ   هللا  رسول

 . األوحد هللا دين اإلسالم
  حيج  للهجرة  التاسعة   نة السَّ   يف  بكر  أاب   وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أرسل

  الهاد   حلقات  لتكتمل  براءة،  سورة  الناس  على  ليقرأ  هرِ ثم أم   يف  اعليًّ   وبعث  ابلناس،
 . علي اإلمام  حياة يف والكلمة  ابلسيف
 هذا   عامهم  بعد  راماحلم   املسجدم   نِّ بم قرم يم   ال: "  وهو   ورسوله،  هللا  عهد  هلم  حيوضِِّ ولِ 
 عراين ...".  ابلبيت  نِّ طوفم يم  وال مشرك،
  وهو   إليه  تة منص   اسوالنِّ   ة، مكَّ   أرجاء  يف   يدوِّي  طالب  أىب  ابن  صوت  فعارتم 

 خترتق   ما  نفسرعا  فمه  نمِ   تسرى  والكلمات  ريف،الشَّ   بويِّ النَّ   داءالنِِّ   إليهم  حيمل
 عن  ابعيدً   جنوده  آخر  الشرك  يسحب  إذ  الغامرة  عادةابلسَّ   املسلمون  فيشعر  ن،اآلذا
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 . احلرام هللا بيت  إىل  احلج: الغالية  الفريضة  هذه أداء
 حياته وبعض أعماله  ◆

  أبقواله   عاملهمم   وأوضح  هحقَّ   ةبوَّ الن    قاممم   عنه  هللا  رضي  علي  املؤمنني  أمري  عطىأ
  أقواله  يف  هللا  برسول  االقتداء  على  هموحثِِّ   الناس   تعليم  على  حيرص  وكان  وأفعاله،
   وتقريراته. وأعماله

 دليل  وهذا  ،يِّ مِِّ األُ   جمتمعهم  يف  وكتبوا  قرأوا  الذين  ينياملكِِّ   نمِ   واحًدا  عليِّ   كان
 يف   طفولته  منذ  يعيش  أن  تعاىل  هللا   قهوفَّ   وقد  صغره،  منذ  به  وشغفه  للعلم  هحبِِّ   على
والسالم  هللا  رسول  بيت الصالة   هللا   رسول   عناية   وزادت  ،يديه  على  فرتيب  ، عليه 

والسالم الصالة  مبثابة    فكان  إسالمه،  بعد  به  عليه   يف  رأثَّ   الذي  القوي  افدالرِّ له 
 وأحيا   عقله،  رونوَّ   هقلبم   روطهَّ   ه،نفسم   بوهذَّ   طاقته،  روفجَّ   بهواهِ مم   لقم وصم   تهشخصيَّ 
 حريًصا   كان  وقد  واملدينة،  ة مكَّ   يف  عليه الصالة والسالم  هللا  رسول  الزم  فقد  روحه،

والسالم  هللا  رسول  يدي  على  تلمذالتَّ   على الصالة   أصحابه   يريب  كان  الذي  عليه 
 عنه  هللا   رضي  علي  منه  دَّ مم استم   الذي  قاملتدفِِّ   الينبوع  هو  كانف  الكرمي،  القرآن   على
 وثقافته. تهوتربيَّ  هعلمم 

  الوقائع   حسب  على  مة منجَّ   اآلايت  عليه  تنزل  عليه الصالة والسالم  النيب  كان
 يف   قوا وتعمَّ   معانيها  على  وقفوا  الذين  أصحابه  على  يقرؤها   وكان  واألحداث،

 وقلوهبم   وعقوهلم  نفوسهم   يف  األثر  أعمق  له  وكان  مببادئها،   رواوأتثَّ   فهمها،
 رسول   يدي  على  ة القرآنيَّ   بية ابلرتَّ   رواأتثَّ   الذين  من  واحًدا  علي   كان  كما  وأرواحهم،

والسالم  هللا الصالة   منذ  علي  اهتم  وقد   ة،بويَّ النَّ   يهاتهوتوجِ   هيمم عالِ تم   بوتشرَّ   عليه 
 عليه الصالة والسالم   للرسول  مالزًما   وظل  وأتمله،   وفهمه  الكرمي  القرآن  حبفظ  أسلم
  اخللفاء   نمِ   وأصبح  وسوره،  آايته  مجيع  حفظ  له   َتَّ   حىتَّ   عليه   لنزِ أُ   ما   عنه  ىيتلقَّ 

  بعد. فيما  الراشدين
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  عليه   هللا  صلى  هللا  رسول  بنت  هراءالزَّ   فاطمة  نمِ   واجابلزَّ   علي  حياة   نتوتزيَّ 
  أن  به  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  ثقة   نمِ   وبلغ..    ماتت  حىت  غريها  جيتزوَّ   ومل  ،وسلم
  .ًماعلِِّ ومُ  قاضًيا اليمن إىل شاب وهو هأرسلم 

  شبابه،  نرمْيعا  يف  طالب  أيب  بن  وعلي  ويف تُ   وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب   أن  ومع
 بكر   أيب  اخللفاء  جانب  إىل  فقم وم ف م   ف،تتوقَّ   مل  املبارك  للفىت   اهلدى  مسرية  أنِّ   إالِّ 

 .  خبريًا وانصًحا ا،أمينً  مستشارًا وعثمان وعمر
عليه   رسوله  وسنة   هللا  بكتاب  لُمهعِ   وكذا   القضاء،  يف  ونبوغه  ذكاؤه  وظهر

 .وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول صحبته ثناءأ منهما ارتوى ذيناللَّ  الصالة والسالم
  منذ   املدينة   يف  ة اإلسالميَّ   ولة الدَّ   سسُ أُ   عيضم   وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  بدأ

 من  والعمل  األسس  لتوطيد  الميع  ونيتعا  أن  بد  ال  فكان  للهجرة،  األوىل  حظة اللَّ 
 والباطل   الكفر   وجه  يف  والوقوف  املعمورة،  ربوع  يف  اإلسالم  ونشر  ، سالةالرَّ   أجل

 والعمل   الهاد  طريق  على  ساروا  نِمِّ   طالب  أىب  بن  وعليِّ .  عليه  والقضاء  بل  ؛لردعه
 يف  شيء  كل  عليه  نفها  األعلى،  للفردوس  اشوقً   تتوق  ونفس   فتية،  أبقدام   ينللدِِّ 

 ..دينه ونصرة وجل عزَّ  هللا رضا وهي الكربى، ية الغا إىل الوصول سبيل
ومن هنا فقد   ا،جيدً   عليٌّ   كهدِر يُ   كان  أمر    . «رسوَلا  بعد  األمة  أفضل  بكر  أبو»

يق،  والطاعة   معوالسَّ   اخلالفة  على  ابملبايعة   رابدم   نمِ   وجعله  بكر،  أبو  منه  فقرِّبه  للصدِِّ
 مشورته. أهل

 رافًعا  اهلدااي   منه   قاباًل   وقضاايه،  معامالته  يف  أليب بكر  مشارًكاكان    علًيامث إنِّ  
 ...   بغضهي  نمم  مبغًضا له، حمًبا خلفه، صلًيامُ  كاوي،الشَّ  إليه

 مسعود  وابن  وطلحة   الزبري  مع  املدينة   مداخل  على  ةدَّ الرِِّ   حروب  يف  وجعله
 .الباطل وزهق احلق نتصرا حىت العدو، حركة  يرقبون
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 . نتهوأما صدقه يف ويثق بكر أيب عن احلديث يروي عليٌّ  كان
 على   أمريًا  اخلطاب  بن  عمر  الكبري  الفاروق  فهوخيلُ   نيا،الدِّ   عن  بكر  أبو   ويرحل

  ومستشاريه  جملسه  رجال  أحدم   طالب  أىب  بن  علي  فيكون  بعده،  نمِ   املسلمني
 . احلكمة  منه  فتتدفق قضية  يف فىتستم ويُ  ا،علمً  فيفيض  رأيه عن ُيْسأمل : الكبار

 على   احمافظً   املسلمني،   ألموال  اصائنً   اعفًّ   رجاًل   عمر  اخلليفة   يرى  علي  وكان
 ! «بعَدك جاء َمن  أتعبت»: له ويقول ا،خريً  عليه فيثين انهتم،أما

و و  ومقرَّبيه،  مستشاريه  أحد  علي  ويكون  عمر،  بعد  اخلالفة  عثمان    ا مِّ لم يتوىلَّ 
  أيب  ابن   كان  رابوالشَّ   عامالطَّ   عنه  عوُمنِ   املؤمنني،  أمري  بيت  حول  احلصار   دَّ اشتم 

  ن مِ   حلراسته  واحلسني  احلسن   يهدم لم وم   إليه  أرسل  بل؛  للخليفة   ديناملنجِ   لأوَّ   نمِ   طالب
   هيد ...الشَّ  اخلليفة  مقتل نبأ بلغه حينما بشدة وغضب األشقياء، ديناملتمرِِّ 

 بوا وألَّ   البالد،  يف  الفتنة   أاثروا  الذين  الغادرين  بيد  عفان  بن  عثمان  اخلليفة   قُِتل
  مثل   هاقِّ حِ يستم   نمم   هناك  يكن  مل!  ؟  بعده  اخلالفة   يستحق  ترى  اي  نفمم   عليه،  الناس
 وهو  ، وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا  رسول  عم  وابن   اإلسالم،  إىل  األسبق  فهو  علي،

 .  وفضله علمه مع جهاده،  حقِّ  هللايف  اجملاهد
 يم لِ يم لِ   طالب  أيب  بن  علي  جاع الشِّ   قريش  شيخ  على  ة مَّ األُ   اختيار  وقعلقد  

 الصاحل   اخلليفة   مقتل  بعد  مضطرب،  عاصف  جوٍِّ   يف  عليها،  اخلالفة   ويتوىلَّ   ها،أمرم 
 أقدمهم  وأنه  حابة،الصَّ   نمِ   بقي  نمم   على  لهضْ فم ِمن    رأوا  مالِ   ؛عفان  بن  عثمان

، نفًسا  وأشجعهم  نسًبا،  صلى هللا عليه وسلم  ابلنيب  وأقرهبم  علًما،  وأوفرهم  إسالًما،
 وأشرفهم  درجةً   وأرفعهم  سوابق،  وأفضلهم  مناقب  وأكثرهم  ورسوله،  هللا  إىل  هموأحبِّ 

 عنه   هللا  رضي  فكان  ومسًتا،  هدايً   صلى هللا عليه وسلم  هللا  برسول  وأشبههم  منزلة،
 . غريه دون  للخالفة  متعيًنا
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 ولةالدَّ   م ظُ نُ   نمِ   ا شيئً   يغري   ومل  قبله،  نمِ   أصحابه  همدي  على  عنه  هللا  رضي  ارس
  الرأي،  رشيد  كان  عمر  نإ: "  ذلك  يف  علي    وقال  اخلطاب،  بن  عمر  وضعها  اليت
 ". عمر هعم صن م  اشيئً  غريِّ أُ  ولن

 .. . احلق عن حييد نمم  أيدي على احلق ةقوَّ بِ  يضرب خالفته فرتة يف كان
 وينصره ...  مظلوم كل  احلق بقوة يرفع وكان

 تلك   بسبب  أخطأه  وفيقالتَّ   ولكنَّ   البالد،  يف  االستقرار  نشر  جهده  عليِّ   ولحا
  سنني   أربع  خالفته  تودامم   ،عنه  هللا   رضي  عثمان  مقتل  منذ  الفائرة  الثائرة  الفتنة 

 .سنة  نيوستِِّ  ثالاثً  خالفته  ية هنا يف هنِّ سِ  وكان أشهر،  وتسعة 
 أخالقه وعبادته ◆

 أرخى  فكان إذا  وظلمته،  يلابللَّ   ويستأنس  وزهرهتا،  نيا الدِّ   نمِ   يستوحش  كان
,  املريض   ُتلمل  يتململ  حليته،  قابًضا   حمرابه،  يف  لمم لْ يتمم   جنومه  توغارم   سدوله،  يلاللَّ 

  مث   إليه،  عيتضرَّ   نا،ربَّ   اي  نا،ربَّ   اي:  يقول  وهو  اآلن  أمسعه  فكأين  احلزين،  بكاء  ويبكي
  ك تُ ن ْ بِ   قد  ،غريي  ُغرَّي  هيهات،  هيهات  فت،وَّ شم تم   إيلَّ   أم  رتتغرَّ   أيب":  نياللدِّ   يقول

 ة لَّ قِ   نمِ   آهٍ ,  يسري  وخطرك  حقري،  وجملسك  قصري،  فعمرك  ،ثالاثً   -أي طلَّقتك    -
   ريق".الطَّ   ة شم حْ ووم  فرالسَّ  دعْ وب ُ  اد،الزِّ 

 فكم   وغرورها،  لزينتها  حاجة   يف  ليس  فهو  نيا،للدِّ   عليِّ   خطاب  هو  هذا  كان
  مجع  لقد.  وفناء  غرور   دار  فهي  القبيح،  وجهها  من  هلم  وكشف  منها،  الناس  رحذَّ 

  عنه   هللا  رضي  هولكنَّ   هلا،  اعبيدً   وأصبحوا  هبا،  ففاخرواوفضة    ذهب  نمِ   أموااًل   الناس
 يشرتى  املؤمنني  وأمري  اخلليفة   ذا  هو  فها  به،  فساد  وثروته،  ماله  هو  زهده  كان

 بثمنه   ليشرتي  للبيع  سيفه  ويعرض  ا،يومً   سغنيالرِّ   موضع  نمِ   هم  كُ   امقطوعً   اقميصً 
  أليس   ن، إنسا  عنه  يسأله  فلن  املال  بيت  من  إزار  مثن   أخذ  إذا   ه إنَّ   مع  يرتديه،  اإزارً 

 ! وأهله؟ يكفيه اراتبً  أيخذ  أن  هحقِِّ  نمِ 
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 .عدله  نمِ  عيفالضَّ  ييأس وال  ابطله، يف القوي يطمع ال رجل هو
  ا قاضيً   فكان  ما،  أمر  يف  له  ليحكم  علي  أمام  فقِ يم   نمم   كلِّ   حال  هو  هذا  كان

  له   شهد  حىت   الفياض،  والسنة   القرآن   نبع  من  هبما  يرتوي  وبصرية،   حكمة   ذا  عداًل 
 .  "عمِليِّ  يتأُمَّ  أمْقضمى: "قائاًل  وسلم عليه هللا صلى أمجعني اخللق دسيِِّ 

  عليه  هللا  صلى  النيب  تلقي  وأوقات  اآلايت  نزول  مبواطن  علمه  يف  الصحابة   فاق
 ومىت   جببل،  أم  سهلٍ أبِ :  نزلت  أين  يعلم  وهو  إالِّ   هللا  كتاب  نمِ   آيةٍ   نمِ   فما  هلا،  وسلم
 فقد آاته هللا قلًبا عقواًل ولسااًن انطًقا.! ؟ بنهار أم أبليل: نزلت

 إىل  ة نَّ الس    علم  فنقل  ،وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  نمِ   البيان  أنوار  مسع  وكم
 .التابعني وكبار الصحابة  صغار نمِ  تالميذه

 املفتني  أحد  فكان  بينهم،  الكبرية  النجوم  كأحد  الصحابة   وسط  عليِّ   وبرز
  هللا   وعبد  بكر،  أيب  بنت  وعائشة   اخلطاب،  بن  عمر )  الصحابة   من  الكبار   األربعة 

 (.  طالب أىب بن وعلي مسعود، بن
 الفهم  على  هائلة   قدرة  على  العويصة   للمسائل  وفهمه  ابلقضاء،  علمه   نطوىاو 

  سناحل   أبو  هلا  ليس  ة لم ضِ عْ مُ   نمِ   ابهلل  يستعيذ  اخلطاب  بن  عمر  كان  حىت  والتدقيق،
 نية، الرابَّ   املوهبة   هذه  نفسه  نمِ   يدري  كان  الذي   عنه  هللا  رضي  طالب  أىب  بن  علي

"للناس   فيقول  يف   الذي  العلم  الناس  أيخذ  أن  قبل  ميوت  أن  خمافة   ،.." سلوين: 
   .صدره

 جناحك  فإهنم  عشريتك،  أكرم: "فيقول  العشرية  إكرام  على  الناس  حيث  كان
 كرميهم،   أكرم  الشدة،  عند  العدة  وهم  تطول،  وهبم  تصول،  هبم  وإنك  تطري،  به  الذي
 ".  معسرهم عن ويسَّر أمورك، يف وأشركهم سقيمهم، وُعدْ 
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حاجته:   يسأل  جاء  ِلممن  يقول  هو   فإين   األرض  على  حاجتك  اكتب"وها 
 ن مم   يدي   بني  الذل  نمِ   احملتاجون  يعاين  فكم  . "وجهك  يف  ؤالالسِّ   ذلِّ   أرى  أن   أكره

 ويكرم  الضيف،  بقدوم   يفرح  عنه  هللا  رضي  كان  وقد  حوائجهم،  عليهم  يعرضون
  والنبويَّة. القرآنية  ابلرتبية  هتأثر كلِّ ذلك ل  .. ويتفقدهم هللا  يف إخوانه

هادة ◆  نيله الشَّ

...    األعلى  الفردوس  يف  ة بَّ األحِ   قاءلِ   ُتىنَّ   وكم  هللا،   سبيل   يف  هادةالشَّ   ُتىنَّ   كم
 األمور  واختلطت  الفنت،   كثرت  حيث  أايمه،  آخر  البشرى  قُتقِّ   يف  رغبته   وزادت
"  يقول  فكان   اختار   الوقت  ذلك  ويف".  ؟فيقتلين  جييء  أن  أشقاكم  حيبس  ما: 

  ملجم  بن  الرمحن  عبد:  هم  منهم،  ثالثة   نالنهروا   يف  علي  حارهبم  الذين  اخلوارج
 اأمِّ   سفيان،  أيب  بن  معاوية   لقتل  التميمي  هللا  عبد  بن  والربك  علي،  لقتل  املرادي
 .  التميمي بكر بن عمرو لقتله فانتدبوا العاص بن عمرو

  كان   للهجرة،   أربعني  سنة   نمِ   يوم المعة السابع عشر من رمضان  صبيحة   ويف
  أشقى   يد  على  البشرى  هلا  ققَّ حم فتتم   ابرئها  بلقاء  وحالر    دأهْ لت م   نحا  قد  الوقت

 قيِّ الشَّ   هذا  رهابدم   إذالصبح؛    لصالة  املسجد  إىل  خارج  علي  فبينما..  اآلخرين
  هو   نإ  بقتله  املؤمنني  أمري  فأمر  ،قيالشَّ   على  وقُبض ..  رأسه  على  يفابلسَّ   بضربةٍ 
 .. .  أمره يف ينظر فسوف عاش وإن مات،

فعاش علي المعة والسبت ليموت يوم األحد، فأمر احلسن بضرب عنق ابن 
 ملجم. 

 نيا،الدِّ   عن  صاحبه   بغِ رم   جسد  غري  علي  نمِ   ملجم  ابن   قتل  ماذا  ولكن
 !تعاىل؟ هلل والعمل الليل  قيام يف وأتعبه هوأسهرم 
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ُوجُ   عليِّ   دارُ   ذي  هاهي  أمريهم  على  قني شفِ مُ   اخلرب،  من  فمزِِعنيم   ابلناس  ُتم
  إالِّ   حيكِّم  ال  فكان  وورعه،  زهده  وملسوا  وفضله،  عدله  شاهدوا  فقد  وخليفتهم،

 نيا الد    وكانت   مظلوم،  حقَّ   عيِّ ضِ يُ   وال  ظامل،  أبمر  يستهني  ال  رسوله،  وسنة   هللا  كتاب
 .  اأبدً  قلبه تسكن مل ظهره وراء ملقاةً 

يقني  والصِّدِِّ النَّبيِّني  مع  النَّعيم  دار  يف  به  ومجمعنا  وأرضاه،  علي  عن  هللا  رضي 
 والش هداء والصِّاحلني، وحسن أولئك رفيًقا. 
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