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والعشرين من اكتوبر املاضي وجدتين يف مسجد النيب عليه السالم وأمام قربه ابلذات أحاول أن  يوم اجلمعة يف الثاين   
أقول شيئا اعرب به عما يف نفسي فخانين اللسان كما خانتين الذاكرة ... مل أستطع يف ذلك اليوم من بعد صالة 

 اجلمعة أن اقول كما يقول الناس وأن أهلل كما يهللون . 

ون ثابة مفاجأة يل ... وال عجب يف ذلك فقد شهدت األلوف من الرجال والنساء واألطفال يتزامحكان املوقف مب   
ابملناكب دون عنف ويتوجهون إىل جدثه عليه السالم دون هذ�ن ... منهم من يقول دعاء حمفوظا .. ومنهم من يقرأ 

قل واحد من الذين يتولون تنظيم الز�رات دالء أو لنمن األ يف كتيب صغري ... ومنهم من يردد عبارات يقوهلا واحد
 ملدينة النيب عليه السالم . 

 ****************** 

فقد أثبت  .والوقع أنين مل أعجب لعجزي عن القول أمام هذا املشهد الذي تتقاصر دون وصفه أقالم الكاتبني    
أن يستوعبه لسان أو يدل عليه معىن من احلب الذي حفلت به قلوب الزائرين أنه أعظم من أن حتتويه كلمة وأكرب من 

 املعاين اليت نتعارف عليها فيما نضطرب به من شؤوننا اليومية ... 

من حويل أصداء أصوات  وال أكتمك � عزيزي القارىء أنين وقد عجزت عن الكالم يف الوقت الذي ترتدد فيه  
غري واضحة ولكنها مثقلة ابلتقى خصيبة أخذين طائف من اخلشوع فازدمحت يف ذهين ويف خيايل صور  املهللني

أي  ،وبدا يل وكأن شيئا يعرتض حنجريت ويضغط على لساين فأعجز عن أن أقول شيئا ،ابحلب والورع الشديدين
ذا مل جتد الكلمات ممرا هلا يف حلقي مل ألبث حىت شعرت ابحلاجة إىل البكاء فبكيت يف صمت ما شاء إشيء حىت 

 هللا أن أبكي . 
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رتة من الوقت ال أدري ما إذا كانت ثواين قليلة أو دقائق أو شيئا أكثر من ذلك .. املهم أنين شعرت بعد ومضت ف  
ت األفكار والصور يف وانتظم يلإهل ما صعب من أمري وعادت نفسي ذلك ابلراحة فاتسع ما ضاق من صدري وس

 . عقلي وخيايل

صلى هللا عليه وسلم : ملاذا يبكي والواقع أين تساءلت بعد أن سكنت نفسي وطوفت قليال حول قرب املصطفى    
 الناس يف مثل هذا املوقف ؟ وملاذا بكيت أ� ابلذات ؟ 

  وجاءين اجلواب وكأنه املوج املتدافع يغمر كل ما يلتقيه من األشياء ومن الناس .. جاءين حيدثين بكل لسان وعلى     
 اشتغلت يف كل صورة ويقص علي قصة امللحمة اليت حتكي حكاية خامت النبيني وسيد املرسلني .. احلكاية اليت

ها يد هللا عز وجل . وهل بعد صنع هللا ما يصنع ؟ وهل بعد خلق هللا ما خيلق ؟ جاءين اجلواب حروفها واعداد حوادث
عجاب  ووسيلة للحديث عن احلب ة للتعبري عن اإلن غري البكاء أدايقول يل : من حقك أن تبكي حني ال يكو 

 العظيم ...

نسان الذي طالبنا خالق السماوات واألرض ابلصالة والسالم عليه اإلومن حقك أن تبكي حني جتد نفسك أمام    
 عليه وسلموا تسليما ".  الليل وأطراف النهار قائال يف حمكم تنزيله : " � أيها الذين آمنوا صلوا آ�ء

ميكن أن يبلغها انسان إذا كان األمر ابلصالة على املصطفى حممد بن عبد هللا والسالم عليه هو قمة التكرمي اليت و    
من أن نفعل ما جيله  دوة احلسنة أبمر من رب العاملنين هذا ال مينعنا حنن الذين �تدي هبديه وجند فيه القإمن البشر ف

 جنازات اليت حققتها عناية هللا على يديه . أن نسلط األضواء على اإل يه ، ومناألمر السماوي ابلصالة والسالم عل

جاء به هذا النيب الكرمي وما محله من اخلري إىل الناس كما يصفه قول السماء  يصف ما وهل يستطيع قلم بشري أن  
 يف الوحي املنزل من عند هللا ؟ 

هو "لق كلهم فقال يف سوريت الفتح والصف : أوليس أنه عز وجل قد شهد حملمد شهادة هي أعظم من شهادة اخل
 ؟  "الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله
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ليس أنه عز وجل قد عزا هذا النجاح العظيم يف محل  اهلداية إىل العاملني ، إىل اخللق الكرمي الذي ختلق به حممد بن أو 
اجتماع  الناس من حوله وارتباط األجيال بذكره ما كا� ليتحققا  وأن "؟نك لعى خلق عظيمإو "عبد هللا يف قوله له : 

 ؟!.  "ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك"لوال ما أويت من هذا اخللق فقال له : 

 ****************** 

واألفعال ما ال  الوأفعاله ومما سكت عنه أو أقره من األقو  صلى هللا عليه وسلم والواقع أننا تعلمنا من أقوال حممد   
 ن كان هذا ال مينعنا من أن نورد بعضه .. إسبيل إىل حصره و 

 يف كتاب هللا الذي كان يتخلق النيب أبخالقه ...  وجد�هاتعلمنا منه صلى هللا عليه وسلم حقائق أساسية    

علينا بعد ذلك أن آمن الناس  ال البالغ ... أن نقول كلمة احلق صادعني مبا نؤمن به مث الإتعلمنا أنه ليس علينا    
لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما  أو كفروا ألنه ليس من حقنا أن نسيطر على أحد منهم وألن اهلداية من أمر هللا "

 لفت بني قلوهبم ولكن هللا ألف بينهم ". أ

ال يتم ابالكراه أبدا " ال إكراه  التعايش مع من خيالفنا يف الرأي ويعارضنا يف العقيدة ألن إختيار العقيدة فنوتعلمنا    
يف الدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر ابلطاغوت ويؤمن ابهلل فقد استمسك ابلعروة الوثقى ال انفصام هلا وهللا 

 مسيع عليم ". 

ن االتصاف مبكارم األخالق ليس وقفا على املؤمنني وحسب وال هو حكر لفريق معني من الناس بل هو أوتعلمنا    
 قف على العاملني وحق جلميع الناس دون إستثناء .و 

هللا وحده هو الذي يفصل يوم القيامة بني الناس . أن وتعلمنا أن الكرامة صفة لإلنسان بغض النظر عن عقيدته و    
 ". ناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال " ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضل

هذا النيب الكرمي الذي صلى عليه هللا من فوق مساواته وجعل منه قدوة للناس أمجعني وختم برسالته رساالت السماء    
هو الذي حيتفل املسلمون اليوم بذكرى مولده ... وهو نفسه الذي كان وسيبقى الشاهد الكبري يف طريق األجيال 

 املتتابعة إىل املستقبل . 
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الدنيا وقضى سنوات حياته حىت بلغ األربعني الذي تلقى فيه وحي السماء ألول مرة  خرج عليه السالم إىل    
ت عوده وسقت معدنه وأعدته للنهوض ملسؤولية الرسالة الكربى اليت نعرب هذه السنوات املواقف اليت عجفكانت له 

 تنوء هبا العصبة أولو القوة من الرجال . 

 *************** 

وسلم يف العام الذي تقاصرت فيه مهم أعداء بيت هللا يف مكة وا�زمت جحافلهم يف يوم الفيل  ولد صلى هللا عليه    
هلية اإل ... فكان مولده ايذا� من السماء بتغري التوازن يف أرض اجلزيرة العربية وارهاصا بظهور شعب اختارته العناية

 ليحمل رسالة السماء إىل العامل كله ... 

طفاء نور هللا يف األرض ... وكان من إغراضهم يف أم الذي يئس فيه الغزاة من حتقيق هو اليو  لقد كان يوم الفيل   
 اثر العظيمة اليت ترتبت عليه. نزلت لتؤرخ له ولتذكر الناس ابآل حظ هذا اليوم أن سورة قصرية

سل عليهم طريا أاببيل ومين هللا على عباده املؤمنني مبا أصاب أصحاب الفيل الذين جعل كيدهم يف حنورهم وار    
أمل  –" أمل تر كيف فعل ربك أبصحاب الفيل قضت عليهم وجعلتهم أثرا بعد عني قال عز وجل يف سورة الفيل : 

 ". علهم كعصف مأكولفج –ترميهم حبجارة من سجيل  –وأرسل عليهم طريا أاببيل  -جيعل كيدهم يف تضليل  

 **************** 

ء اليـوم الـذي حضـر فيـه النـيب عليـه السـالم حلـف الفضـول ، يـوم تـداعت قبائـل قـريش إىل وتعاقبت األعوام حـىت جـا   
حلــف ، فــاجتمعوا لــه يف دار عبــد هللا بــن جــدعان لشــرفه وســنه فتعاقــدوا وتعاهــدوا علــى أن ال جيــدوا مبكــة مظلومــا مــن 

فسـمت قـريش تـرد عليـه مظلمتـه ال قـاموا معـه ، وكـانوا علـى مـن ظلمـه حـىت إن دخلهـا مـن سـائر النـاس أهلها وغريهم مم
 .  ذلك احللف حلف الفضول

نسان بعيدا عن عصـبية القبيلـة على كرامة اإل -اليقظة  -وبذلك كان يوم الفضول شاهدا من شواهد الوعي اخللقي    
عليـه عنـه صـلى هللا عجابه هبذا اليوم الذي عقد فيه احللف الطيب الكـرمي فـروي إقد طاملا أعرب النيب املصطفى عن . و 

سـالم ه محـر الـنعم ، ولـو ادعـى بـه يف اإللقد شهدت يف دار عبد هللا بن جـدعان حلفـا مـا أحـب أن يل بـوسلم قوله : "
 ".   ألجبت
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احرتام الناس  مث مضت سنوات أخرى أصبح فيها شخص حممد عليه السالم ملء العني واألذن ، قد استقطب   
وذلك االحرتام ما جرى يوم جتديد بناء الكعبة واختالف القبائل من عجاب عجاهبم ... وكان من معامل هذا اإلوفاز إب

بن املغرية على  ةا اتفق اجلميع مبشورة من أيب أميذإحىت  ،قريش على من يتوىل وضع احلجر األسود يف مكانه من البناء
 رضينا به حكما حتكيم أول داخل من ابب املسجد ودخل حممد األمني اسرتاحت نفوس القوم وقالوا: هذا هو األمني

 عجاب به وصفة االحرتام له . ملأزق ما رسخ يف القلوب ظاهرة اإل. فكان له من حكمته يف اخلروج ابلناس من ذلك ا

 ****************** 

ورسوال فلم يلبث من  نبياومضت سنوات أخرى انتهت بيوم الوحي العظيم وابألحداث اليت اخرجته إىل الناس     
والكشف  من هو أقرب إليه وأعرف بذات نفسهعرفه من أهل بيته وأصحابه أن آمن به وصدق برسالته . وهل هناك 

�ا مل تكد إال الصدق ؟ ولذلك فإال اخلري ومل تعرف منه إالسيدة خدجية اليت مل جتد عنده  عن دخيلة أفكاره من زوجه
ثبت ، فوالذي نفس خدجية بيده اىت قالت له : " ابشر � ابن عم و يف غار حراء حتسمع منه خرب جربيل الذي أاته 

 ". رجو أن تكون نيب هذه األمةين ألإ

زمية يف نفسه عميا�ا مدعاة ملضاعفة الإمن هللا وآزرته يف أمره . فكان  وآمنت به السيدة خدجية وصدقت مبا جاءه
 لناس. وحفزا له على مواجهة مسؤوليات الرسالة أمام ا

وما كان حملمد أن يفوز بثقة زوجته لو مل تكن على يقني من صدق طويته ، وطهارة قلبه . فجدير مبن فاز بثقة أهله 
 أن يفوز بثقة البعيدين عنه. 

عداده ... وأمده بقوة من عنده فواجه العقبات إ... وأعده للرسالة العظمى فأحسن رابه هللا فأحسن تربيته    
مئن النفس اثبت اليقني . حىت اذا مضى عقدان من السنني واستعد ملالقاة ربه كانت دعوة اإلسالم والعثرات وهو مط

قد شقت طريقها إىل العقول والقلوب ووجدت يف صحابته رضوان هللا عليهم خالئف له صدقوا ما عاهدوا هللا عليه 
 وما بدلوا تبديال .. منهم من قضى حنبه يف سبيل هللا ومنهم من كان ينتظر الشهادة يف سبيله 
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مث تعاقبت األجيال ، جيال وراء جيل ، وتتابعت القرون قر� وراء قرن ، عرف فيها املسلمون فنو� من االنتصارات 
� حنن نزلنا إوصدق من خالهلا قوله عز وجل : " امتدت يف أثنائها قواعد املؤمنني و واهلزائم وتفاوتت فيها أقدارهم 

 ". � له حلافظون إالذكر و 

 ********************* 

وها حنن أوالء نقف عند قمة القرن الرابع عشر اهلجري فنشهد أفواج املسلمني يف املشرق واملغرب تزداد تعلقا هبذا   
راكعة ساجدة  –إىل االقتداء برسول رب العاملني ، تتوجه يف كل يوم من كل عام حنو البيت احلرام  االدين وطموح

 والفضاء أو فوق متون البحار أ ءسلم يف املدينة املنورة عرب أجواىل مسجد النيب صلى هللا عليه و تشد الرحال إليه وإ
من خالل املفازات واجلبال واألودية واأل�ار ملبية نداء رب العاملني مضيفة إىل تراث هذا الدين مزيدا من العقيدة 

 ونور اليقني . 

الدنيا وأسلمت وجهها  املؤمنني وقد تركت وراءها أشياء أفواجفهل تعجب � أخي القارىء بعد ذلك أن شهدت   
" بيال هلل رب السماوات واألرض رب العرش العظيم ؟ " قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم مبن هو أهدى س

 صدق هللا العظيم . 


