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أول جاهعة  بكن يفأهال وسهال  عليكن،" السالم 

 لصناعة العظواء "

كانت ىذه أوؿ صبلة يقوؽبا صاحب الستُت عاما، ذو الشعر األبيض، وقد بدت 
شخص مت  ٓٓٔعليو عبلمات السنُت وآثار اعبهد من البحث والدراسة، أماـ أوؿ 

ت على مدى ثبلث سنوات، فهم اختيارىم بعناية فائقة وسلسلة من االختبارا
 يبثلوف دفعة يف ىذه عبامعة العاؼبية، ولنعد إىل صاحب الستُت عاما حيث يقوؿ:

، عمرنا ليس لدينا وقتًا لنتكلم، كبن وأنتم اماـ مهمة تتعلق بأىل األرض صبيعا
قصَت وطموحنا كبَت، لقد مت اختياركم من بُت مبليُت وستعملوف من أجل اؼبليارات 

فهذه أوؿ جامعة عاؼبية غَت مرتبطة بأي جنسية أو لوف أو دين تكوف  ،البشرمن 
 مهمتها صناعة وبناء عظماء األرض.

 امامكم طريق صعب لكنو فبتع، شاؽ لكنو ُيسعد، متعب لكنو يُريح. 

متأمبًل فيهم وكأنو ينظر من خبلؽبم ؼبستقبل  ٓٓٔمث تنهد قليبًل وبدأ النظر يف الػ 
   بًل:قائاألرض لَتفع صوتو 
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إف العمر اغبقيقي لئلنساف ليس بعدد السنوات بل دبا وبققو من إقبازات 
فهناؾ اؼببليُت  ،الدرجات أظبىودبا يساىم فيو لبناء اغبضارات والرقي بالبشرية إىل 

بل اؼبليارات من البشر فبن عاش على ىذه األرض لسنوات عديدة لكنو مل يًتؾ لو 
يف كل ذكر عاش سنوات ؿبدودة لكنو ال يزاؿ يُ  ويف اؼبقابل ىناؾ من فيها،بصمة 

 ألجياؿ.لكل روى وال تزاؿ سَتتو تُ  األحواؿ

 أبقى،ومن البديهي أنو كلما كانت اؼبسانبة يف ؾباالت أكرب وأوسع كاف الذكر  
فمن ساىم يف ؾباؿ اؽبندسة والرياضيات والطب سيكوف ذكره يف كل ىذه اجملاالت 

ىذا فحسب بل البد من النظر  أقل، ليسذكره  ومن ساىم يف ؾباؿ واحد سيكوف
ومدى حاجة الناس ؽبا على ـبتلف مستوياهتم وعبميع  ،يف نوعية تلك اؼبسانبة

فاإلقباز الذي وبتاج إليو الناس أكثر وشروبتو أكثر وأمشل ال شك  ،أجناسهم
 ذكراً.سيكوف صاحبو أكثر 

أي أف  ،ىل طور التطبيقوأمر آخر وىو أف زبرج تلك اؼبسانبة عن طور النظرية إ 
تكوف تلك اؼبسانبة قابلة للتطبيق وليست كبلمًا ونظرية ؾبردة ليس ؽبا واقع 

فهناؾ العديد من النظريات اغباؼبة  الواقع،ها على أرض قأو ال يبكن ربقي ملموس،
أىم  تلك ؛النظريةاليت ظلت يف األدراج والسبب ىو عدـ إمكانية تطبيق تلك 

 العظماء.ذكر أصحاهبا  أبقت صفات اإلقبازات اليت

ومن مقتضيات العدؿ الرباين أال تنحصر صبيع اإلقبازات يف أمة معينة وال زمن 
قبازاهتم إفلكل أمة من األمم عظيم أو أكثر تفتخر بسَتىم وأعماؽبم وتسطر  ؿبدد،
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ألهنم سانبوا بدور يف بناء تلك األمة والرقي يف  الذىب،دبداد من 
 ما.هنضتها يف زمن 

هتم أمتهم لتشمل اإقباز  جدًا ذباوزت وفنوع خاص من البشر وىم قليل ناؾوى
صبيل  فحق على البشرية رد   األرض،آثارىم يف ـبتلف أصقاع  توظهر  البشرية صبيعاً 

فيها وتربية األجياؿ  ،والتأملومن شكرىم دراسة سَتهتم والنظر  وشكرىم،ىؤالء 
اىات البشرية وإخراجها من حبر اؼبت لعلها تساىم يف هنضة ؛العطرةعلى تلك السَت 

 .والفوز بالسعادة اإلنسانية

لذا سيكوف حديثي معكم وؼبدة سبع جلسات فقط الستعراض سَتة إنساف لو 
قبل اصدقاؤه، ولن آخذ من وقتكم   هبصمات واضحة واقبازات شهد هبا أعداؤ 

 كثَتا إمبا ىي طبس إىل عشر دقائق يف كل جلسة نسَت مع ىذه الشخصية.

انا شخصيًا أعترب أف ىذه السَتة وما فيها من اختصار ىي اؼبفتاح لكم واؼبنطلق و 
 .الذي يبكنكم االسًتشاد بو لتحقيق أىدافكم السامية واليت حضرمت ىنا من أجلها

 الشخصية.واآلف اترككم لتستمعوا يف ىذه اعبامعة فقصتنا ستبدأ غدا مع 

 إىل اللقاء
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 يديو خارطة  الستُت وبُتدخل صاحب 
 حديثو:بعد أف حيا الطبلب، بدأ 

السَت للبشر يذكروف تاريخ الوفاة، ذاؾ ألف لعلك الحظتم أنو يف كتابو 
ىذا العظيم مل يكن عظيمًا حُت والدتو فبل أحد يعلم ماذا سيكوف وماذا 

 .سيقدـ

سى إال ما ندر مثل عي –أمر آخر وىو أف سَت العظماء ال تبدأ بوالدهتم 
 - .وإمبا تبدا دبمارستهم للحياة واػبوض فيها وجبميع أشكاؽبا ، 

وىو أنو بعد أف يصبح العظيم عظيماً، يبدأ اعبميع  وأخَت:وأمر ثالث 
فاغبقيقة أف العظيم ىو من  فيو،بالكتابة عنهم والرجوع إىل تارىبو والنظر 

 فرض علينا كتابة تارىبو من والدتو إىل هنايتو.

 صبيعا:ب الستُت ليسأؿ الطبلب وىنا وقف صاح

 األرض؟َمن ىو أعظم عظماء 
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فسكت اعبميع لربىة من الزمن بانتظار اإلجابة، لكنو أعاد 
 َمن ىو أعظم عظماء األرض؟ أعلى:السؤاؿ مرة أخرى وبصوت 

 مث ترجل أحد الطبلب اػبفيفة، باألصواتوبدأت القاعة تعج 

 فقاؿ: أرسطو.  

 نيوتن.بل  والثاين:

 . عيسى  الثالث:

وبعد دقيقتُت اشار  يستمع،وصاحبنا  وتكثر،وبدأت اإلجابات تنهاؿ 
 بيده فسكت اعبميع.

ليس اؼبهم َمن يكوف،  قائبل:ورفع رأسو ليخاطبهم مث جلس ولبس نظارتو 
 اؼبهم ماذا قّدـ؟

ودبعٌت آخر ما معايَت قياس العظمة االنسانية، واليت بناءًا عليها يبكننا 
 بشر.مقارنة عظماء ال
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وقد اشرت باألمس يف حديثي معكم إىل أىم تلك اؼبعايَت 
 فعليكم العودة إليها ومراجعتها.

 أعظمايها الربوفسور، يف رأيك أنت َمن  وقاؿ:وىنا وقف أحد الطبلب 
 العظماء؟

فالكل ينتظر إجابة اػببَت، وبعد ثواٍف  رىيب،وىنا ساد القاعة صمت  
 يقوؿ:وكأهنا ساعات، التفت صاحب الستُت ل

من  البقاع،منذ أكثر من أربعُت سنة وأنا اقرأ يف التاريخ البشري يف ـبلف 
، استعرضت سَت اآلالؼ  قبل اؼبيبلد إىل وقتنا اغباضر والذي نعايشو اليـو

واجهتو ىو معرفة اغبقيقة فالكل يكتب لكن  وأصعب ماالشخصيات، 
 يُقّزِـ.َمن  يبالغ وىناؾوىناؾ َمن  َمن يذـوىناؾ  َمن يبدحىناؾ 

  .وما صفاهتم ىم،اطلعت على كتب من صنف يف العظماء وبياف َمن 

رين وَمن عايشهم من أىلهم سافرت وقابلت بعض العظماء اؼبعاص
 . وذويهم
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ربدثت وتناقشت مع الكثَت من الباحثُت يف موضوع العظماء، مل 
أقتصر على أىل بلد وال لغة وال دين وال حضارة، وإمبا اجتهدت أف أكوف 

 عاؼبياً إنسانياً.

كتبت بعض الكتب عن شخصيات بعض العظماء، ونشرت يف اؼبكتبات 
 وأظنكم قرأسبوىا قبل حضوركم إىل ىنا.

إما اإلجابة على ىذا السؤاؿ: َمن أعظم العظماء؟ فسأتركو لكم 
وسأجيبكم بعد هناية قصتنا، وخبلؿ ىذه األياـ اقرأوا وتأملوا سَت العظماء 

فوا يف النهاية َمن أعظم العظماء، وأظنننا سنتفق يف وضعوا معايَت لتكتش
 النهاية صبيعا على شخصية أعظم العظماء.

     وقف صاحب الستُت وفتح اػبارطة وأشار إىل مكاف عليها قائبًل:
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غرب قارة آسيا، وعند يف شبو اعبزيرة العربية وىي  ـ ويف ٓٚ٘قصتنا عاـ  تبدأ

وىم سادة مكة  ،بيلة تسمى قبيلة قريشالكعبة اؼبشرفة حيث كانت تعيش ق
الذي كاف العرب وبجوف إليو  الكعبة()اؼبقدس واؼبتولُت أمرىا وأمر البيت 

 وأفضلها.لذا كانت ىذه القبيلة أشرؼ قبائل العرب  ويعظمونو،

ىبتار لولده عبد هللا وكاف لديو  (عبد اؼبطلب)ىو سيد قبيلة قريش يف زمانو  وىا
نت وىب بن عبد مناؼ بن زىرة بن كبلب، وىي يومئذ تعد ب األبناء آمنةمن  ٓٔ

 فويتم الزواج ويفرح الزوجاف ببعضهما ويعيشا ،أفضل امرأة يف قريش نسًبا وموضًعا
،  العرب(جزيرة  )مشاؿأياـ قليلة خرج عبد هللا متاجرًا إىل الشاـ  وبعد ،سعيدة أياماً 

ىناؾ، ولو إذ ذاؾ طبس  ولبلسًتاحة نزؿ باؼبدينة وىو مريض فتويف هبا، ودفن
 وعشروف سنة.

شديدًا فقد كانت  ظبعت الزوجة اغبنوف دبوت زوجها اغببيب فحزنت حزناً       
لكنها ربملت وتصربت من أجل  معدودة، مل يبضيا معًا إال أياماً  مارببو مع أهن

وخبلؿ تلك  هللا،جنينها من زوجها اغببيب فقد ثبت ؽبا أهنا حامل من زوجها عبد 
 مكة:قصة عجيبة يف  ـ حدثت ٔٚ٘ة ويف شهر فرباير أو أوائل مارس سنة الفًت 

على اليمن ) جنوب  النجاشيذلك أف أبرىة بن الصباح اغببشى، النائب العاـ عن 
كنيسة كبَتة بصنعاء )   الكعبة بٌت إىل العرب وبجوف ىشبو اعبزيرة العربية (، ؼبا رأ
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يها، وظبع بذلك رجل عاصمة اليمن (، وأراد أف يصرؼ حج العرب إل
وؼبا علم أبرىة بذلك ثار غيظو،   . من بٍت كنانة، فدخلها ليبًل فلطخ قبلتها بالعذرة

ػ إىل الكعبة ليهدمها، واختار لنفسو  جنديوسار جبيش كبَت ػ عدده ستوف ألف 
، وواصل سَته حىت بلغ فيبلً  ٖٔفيلة أو  ٜمن أكرب الفيلة، وكاف يف اعبيش  فيبلً 

َغمَّس 
ُ
أ فيلو، وهتيأ لدخوؿ مكة، فلما  يّ أ جيشو وىَ بّ ) مكاف قرب مكة ( وىناؾ عَ اؼب

ر  من الكعبة ( برؾ الفيل، ومل وادي قريب بُت مزدلفة ومٌت ) كاف يف وادى ؿُبَسِّ
يقم ليتقدـ إىل الكعبة، وكانوا كلما وجهوه إىل اعبنوب أو الشماؿ أو الشرؽ يقـو 

بيناىم كذلك إذ أرسل هللا عليهم طَتًا أبابيل، يهروؿ، وإذا صرفوه إىل الكعبة برؾ، ف
وكانت الطَت أمثاؿ   . ترميهم حبجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكوؿ

اػبطاطيف والبلساف، مع كل طائر ثبلثة أحجار؛ حجر يف منقاره، وحجراف يف 
رجليو أمثاؿ اغبمص، ال تصيب منهم أحًدا إال تقطعت أعضاؤه وىلك، وليس  

جوا ىاربُت يبوج بعضهم يف بعض، فتساقطوا بكل طريق، وأما كلهم أصابت، وخر 
أبرىة فبعث هللا عليو داء تساقطت بسببو أناملو، ومل يصل إىل صنعاء إال وىو مثل 

   . الفرخ، وانصدع صدره عن قلبو مث ىلك

اعبباؿ خوفًا على  سرؤو عاب، وربرزوا يف وأما قريش فكانوا قد تفرقوا يف الشِّ 
   .  آمنُتؿ باعبيش ما نزؿ رجعوا إىل بيوهتم فلما نز  أنفسهم،

ويف  الفيل،ونظرًا ألنبية ىذا اغبدث العظيم فقد أرّخ العرب ىذا العاـ وأظبوه بعاـ 
ت لدَ ـ ويف مكة وَ  ٔٚ٘ىذا العاـ وبعد طبسُت يومًا أو أكثر بقليل أي يف عاـ 

اه ؿبمد لعلو ىا الوحيد وأرسلتو إىل جده عبد اؼبطلب الذي أظبدآمنة بنت وىب ولي
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مل ير أباه فبقي يف رعاية جده و  اً لقد ولد ؿبمد وأبوه ميت حامدوه،يكثر 
 الوضع؟فهل استمر  آمنة،عبد اؼبطلب وبُت أحضاف أمو 

أبنائهم الصغار إىل مرضعات ثقات يف الصحراء  القد كاف من عادة العرب أف يعطو 
مرضعة   ب ؿبمد وكاف من نصي معُت،ف أمر إرضاعهم ورعايتهم حىت سن و يتول

   فتقوؿ:ولندعها تتحدث عن ذلك  (السعديةحليمة )تسمى 

خرجت من بلديت مع زوجي وابن يل صغَت أرضعو يف نسوة من بٍت سعد بن بكر، 
وذلك يف سنة شهباء مل تبق لنا شيًئا، فخرجت على أتاف   : قالت   . نتلمس الرضعاء

الذي معنا، من بكائو من اعبوع، ما  نثى اغبمار ( وما نناـ ليلنا أصبع من صبيناأ) 
، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج، يغديوما يغنيو، وما يف مكاننا ما  ثديييف 

تلك، حىت قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إال وقد  ينفخرجت على أتا
 إنو يتيم، وذلك أنا كنا نرجو اؼبعروؼ  : ، إذا قيل ؽبافتاباه عرض عليها رسوؿ هللا 

وما عسى أف تصنع أمو وجده، فكنا نكرىو   ! يتيم  : من أيب الصيب، فكنا نقوؿ
، فلما أصبعنا االنطبلؽ يا غَت عً لذلك، فما بقيت امرأة قدمت معي إال أخذت رضي

، وهللا عاً ومل آخذ رضي صواحيبألكره أف أرجع من بُت  إينوهللا ،   قلت لزوجي:
، عسى هللا أف هبعل لنا تفعليال عليك أف   :  قاؿ  . ألذىنب إىل ذلك اليتيم فآلخذنو

على أخذه إال أىن مل أجد غَته،  ضبلٍتوما  فذىبت إليو وأخذتو،  : قالت  . فيو بركة
ي اأقبل عليو ثدي حجري، فلما وضعتو يف رحليفلما أخذتو رجعت بو إىل   : قالت
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 دبا شاء من لنب، فشرب حىت روى، وشرب معو أخوه حىت روى، مث ناما،
تلك، فحلب منها ما شرب شاتنا وما كنا نناـ معو قبل ذلك، وقاـ زوجي إىل 

حُت  صاحيبيقوؿ   : وشربت معو حىت انتهينا ريا وشبعا، فبتنا خبَت ليلة، قالت
 إينوهللا   : فقلت  : تعلمي وهللا يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة، قالت  : أصبحنا

، فوهللا لقطعت معي، وضبلتو عليها أتاينت أنا مث خرجنا وركب  : قالت  . ألرجو ذلك
يا ابنة أيب   : يلليقلن  صواحيبمن ضبرىم، حىت إف  شيءبالركب ما ال يقدر عليو 

فأقوؿ   ؟ علينا، أليست ىذه أتانك اليت كنت خرجت عليها أربعي  ! ذؤيب، ووبك
مث قدمنا منازلنا من   : وهللا إف ؽبا شأنًا، قالت  : بلى وهللا ، إهنا ؽبي ىي، فيقلن  : ؽبن

تروح علىَّ  غنميببلد بٍت سعد، وما أعلم أرًضا من أرض هللا أجدب منها، فكانت 
باًعا لُبَّنػًا، فنحلب ونشرب، وما وبلب إنساف قطرة لنب، وال حُت قدمنا بو معنا شِ 

ويلكم، اسرحوا   : هبدىا يف ضرع، حىت كاف اغباضروف من قومنا يقولوف لرعياهنم
رح راعى بنت أيب ذؤيب، فًتوح أغنامهم جياًعا ما تبض بقطرة لنب، حيث يس

فلم نزؿ نتعرؼ من هللا الزيادة واػبَت حىت مضت سنتاه   . شباًعا لبًنا غنميوتروح 
  . وفصلتو، وكاف يشب شبابًا ال يشبو الغلماف، فلم يبلغ سنتيو حىت كاف غبلًما جفرًا

لى مكثو فينا، ؼبا كنا نرى من بركتو، فقدمنا بو على أمو وكبن أحرص ع  : قالت
لو تركت ابٍت عندي حىت يغلظ، فإين أخشى عليو وباء   : فكلمنا أمو، وقلت ؽبا
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فلم نزؿ هبا حىت ردتو معنا ومل يستمر األمر طويبًل فقد   : مكة، قالت
 . حليمة على الطفل فقررت إرجاعو  إىل أمة وأرجعتو وعمره ست سنوات تخشي

فقد  صعبة،ل اليتيم إىل أمو بعد الرضاع ليبدأ قصة جديدة ومرحلة وىكذا عاد الطف
وبينما ىي راجعة  شهرًا،فمكثت  للزيارة، )اؼبدينة(من مكة إىل يثرب  أمو خرجت

   .  واؼبدينةإذ غبقها اؼبرض يف أوائل الطريق، مث اشتد حىت ماتت بُت مكة 

يف قلبو كبو حفيده  اغبزف إىل مكة، وكانت مشاعر )جده( وعاد بو عبد اؼبطلب
، بل يؤثره على أوالده، فكاف يوضع لعبد َرؽَّ عليو فكاف ال يدعو لوحدتو، فػَ اليتيم

اؼبطلب فراش يف ظل الكعبة، فكاف بنوه هبلسوف حوؿ فراشو ذلك حىت ىبرج إليو، 
وىو غبلـ صغَت  يأيت  ال هبلس عليو أحد من بنيو إجبلاًل لو، فكاف رسوؿ هللا 

دعوا ابٍت   اؼبطلب: ، فيأخذه أعمامو ليؤخروه عنو، فيقوؿ عبد حىت هبلس عليو
 ، مث هبلس معو على فراشو، ويبسح ظهره بيده، ويسره ذلك.لشأناَ ىذا، فوهللا إف لو 

لقد استمر اؼبوت يبلحق اؼبقربُت ؽبذا الطفل _ غبكمة ربانية _ فبعد فقد أباه يف 
أي أف عمر الطفل شباف  تافسنبطن أمو وفقد أمو وىو يف سن السادسة مل سبض 

أباه( أيب  )شقيقويعهد برعايتو لعمو  ،توىف جده اغببيب عبد اؼبطلبسنوات يُ 
  طالب.
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أخبلقًا فقد  ليصبح شابًا وقد أصبح أفضل قريشٍ  وبدأ الطفل يكرب     
ويف اػبامسة والعشرين من عمره تسمع بو امرأة  "،" الصادؽ األمُت  ػعرؼ بينهم ب

فتطلب منو أف ىبرج يف ذبارهتا  خدهبة()ؽبا ذبارة راحبة تسمى  شريفة يف قريش
وخرج معو غبلمها ميسرة حىت  ماؽبا،ما تعطي غَته فوافق وخرج يف  أفضلوتعطيو 

 .قدـ الشاـ

 رضي هللا عنها -ويف سن اػبامسة والعشرين خرج تاجرًا إىل الشاـ يف ماؿ خدهبة 
ا من األمانة والربكة ما مل تر قبل ىذا، ، وؼبا رجع إىل مكة، ورأت خدهبة يف ماؽب -

من صفات كريبة، وفكر راجح، ومنطق  فيو  ىوأخربىا غبلمها ميسرة دبا رأ
صادؽ، وهنج أمُت، وجدت ضالتها اؼبنشودة ػ وكاف السادات والرؤساء وبرصوف 

ذىبت  اليتعلى زواجها فتأيب عليهم ذلك ػ فتحدثت دبا يف نفسها إىل صديقتها ، 
فاربو أف يتزوج خدهبة، فرضى بذلك، وكلم أعمامو، فذىبوا إىل عم ت إليو 

خدهبة وخطبوىا إليو، وعلى إثر ذلك مت الزواج، وكانت سنها إذ ذاؾ أربعُت سنة، 
، وىي أوؿ امرأة تزوجها رسوؿ بلً وعق وثروةً ا ً بوكانت يومئذ أفضل نساء قومها نس

   . ، ومل يتزوج عليها غَتىا حىت ماتتهللا 
، وأـ  مث زينب، ورقية ،القاسم الً أو   :  لو إبراىيم ولدتمنها سوى   أوالده وكل 

، وفاطمة، وعبد هللا ، ومات بنوه كلهم يف صغرىم، أما البنات فكلهن أدركن كلثـو
 إىل اؼبدينة. اإلسبلـ فأسلمن وىاجرف
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البد من ذكر القصة اليت   وقبل أف لبتم اغبلقة األوىل من حياتو  
   لبياف كيف كاف عقلو سنة،وثبلثُت  ةطبس  مر ؿبمد ف عُ حدثت حُت كا

 إليو:نظرة قومو  كانتكيف  و 
ففي تلك السنة جاء سيل كبَت فهدـ الكثَت من الكعبة حىت أوشكت على 
االهنيار، فاضطرت قريش إىل ذبديد بنائها حرًصا على مكانتها، واتفقوا على أال 

 أوا الكعبة،األخذ يف البناء فجزّ  أرادوا وبعد اؽبدـ ،باً يدخلوا يف بنائها إال طي
فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة، وأخذوا  . وخصصوا لكل قبيلة جزًءا منها

وؼبا بلغ البنياف موضع اغبجر األسود )   . باقـو  : اء رومي اظبويبنوهنا، وتوىل البناء بنّ 
مر النزاع أربع أحد أركاف الكعبة ( اختلفوا فيمن يبتاز بشرؼ وضعو يف مكانو، واست

، إال أف أبا أمية بن  لياؿ أو طبًسا، واشتد حىت كاد يتحوؿ إىل حرب يف أرض اغبـر
موا فيما شجر بينهم أوؿ داخل عليهم من عرض عليهم أف وبكّ  ياؼبغَتة اؼبخزوم

  : ، فلما رأوه ىتفواباب اؼبسجد فارتضوه، وشاء هللا أف يكوف ذلك رسوؿ هللا 
ىذا ؿبمد، فلما انتهى إليهم، وأخربوه اػبرب طلب رداء فوضع ىذا األمُت، رضيناه، 

وطلب من رؤساء القبائل اؼبتنازعُت أف يبسكوا صبيًعا بأطراؼ  ، اغبجر وسطو
   الرداء، وأمرىم أف يرفعوه، حىت إذا أوصلوه إىل موضعو أخذه بيده فوضعو يف مكانو.
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بعُت بشغف ؼبا نظر صاحب الستُت إىل طبلبو فوجدىم مشدودين معو متا

 العظمة؟سيحدث، ولساف حاؽبم يقوؿ أين 
أدرؾ صاحبنا ذلك فأغلق خارطتو ووضعها يف يده، وقبل خروجو التفت إليهم 

 بتلك اعبملة:
 

وىكذا عاش الطفل اليتيم بُت قومو صادقاً أميناً صاحب عقل راجح 
د فثمة أمور وأحداث لكن حياتو احلقيقية مل تبدأ بع ُمتَّقد،وذكاء 

 .يمة تنتظرهعظ
 موعدنا غداً 
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جلس صاحبنا على الكرسي اؼبخصص لو، بُت يديو جهاز غريب مل 
أظنك تودوف  بادرىم:وحُت الحظ أف اعبميع ينظر إليو  ،قبليره الطبلب من 

 اعبهاز؟معرفة ىذا 
 نعم بالتأكيد. اعبميع:فأجاب 

ىذا أحدث جهاز تواصل بُت البشر، فمجرد نظري إليها يعرؼ ماذا  فقاؿ:
امامي على ويظهرىا  خصصةاريد من معلومات مث يبحث يف اؼبواقع اؼب

  الشاشة.
ؽ .. وغَتىا من كلمات العجاب والطراء قاؽبا رائع... مبدع... خار  صبيل.

 الطبلب.
وضع صاحبنا اعبهاز على طاولتو، ووسط إعجاب واندىاش من الطبلب قاؿ: 
إننا نعيش يف ثورة اؼبعلومات، ومل تشهد البشرية مثل ىذه الثورة من قبل، ومن 
صفات العظيم أف يتقن وبدرجة عالية جدًا توظيف تلك الثورة لتحقيق 

لذا وجب علينا عند دراسة العظماء أف نعرؼ مصدر معلومات ذاؾ  أىدافو،
العظيم من أين حصل عليها، وما مدى مصداقية ذلك اؼبصدر وما الذي 

 اضافو إىل البشرية وكيف استطاع العظيم توظيف إلسعاد الناس أصبعُت.
  باألمس:وحىت ال نتحدث كثَتاً دعونا نرجع إىل سَتة عظيمنا الذي بدأناىا 
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سن السابعة والثبلثُت حّبب هللا إليو العزلة عن   بلغ ؿبمد  حُت

حراء يف جبل النور على بعد كبو ميلُت من مكة  غارواؼبكث بعيداً عنهم يف  ،قومو
فيقيم فيو شهر  - ذراع(ال)وىو غار طولو أربعة أذرع، وعرضو ذراع وثبلثة أرباع  -

ي وقتو يف العبادة والتفكَت فيما ) الشهر التاسع من األشهر العربية (، ويقض رمضاف
حولو من مشاىد الكوف وفيما وراءىا من قدرة مبدعة، وىو غَت مطمئن ؼبا عليو 
قومو من عقائد الشرؾ الواىية، ولكن ليس بُت يديو طريق واضح، وال منهج ؿبدد، 

   . يرضاه وال طريق يطمئن إليو و
رى رؤيا إال جاءت ونصف من ذلك ظهرت عبلمة أخرى فكاف ال ي افوبعد سنت

واستمر الوضع ىذا ؼبدة ستة أشهر ، مث حُت بلغ األربعُت من  ، وظهرت حقيقة
كما فقد جاءه اغبق   ،عمره ويف شهر رمضاف ويف غار حراء حدث األمر اػبطَت

: حىت جاءه اغبق وىو يف غار حراء، فجاءه حيث قالت عائشة  ذكرت ذلك 
حىت بلغ مٌت اعبهد،  فغطٍت فأخذين )  : ، قاؿ ( ا بقارئما أن )  : قاؿ  : اقرأ  : اؼبلك فقاؿ

الثانية حىت بلػغ  فغطٍت فأخذين  : مػا أنػا بقػارئ، قػاؿ  : اقرأ، قلت  : ، فقاؿأرسلٍتمث 
ما أنا بقارئ، فأخذين فغطٍت الثالثة، ثػم   : اقرأ، فقلت  : منػى اعبهد، مث أرسلٍت فقاؿ

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ"  : أرسلػٍت فػقػاؿ
 ٘ - ٔالعلق:  َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

  : يرجف فؤاده، فدخل على خدهبة بنت خويلد فقاؿ ، فرجع هبا رسوؿ هللا  
ُلو  ) فأخربىا   (  ؟ ما يل )  : ، فزملوه حىت ذىب عنو الروع، فقاؿ ػبدهبة ( ينزملو  ينَزمِّ
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كبل، وهللا ما ىبزيك    : ، فقالت خدهبة ( لقد خشيت على نفسي اػبرب، )
ابن عم خدهبة  (ورقة بن نوفل ابن أسد)هللا أبًدا، فانطلقت بو خدهبة حىت أتت بو 

تنصر يف اعباىلية، يكتب من اإلقبيل بالعربانية ما شاء هللا أف  رجبلً وكاف  -
بن عم، اظبع من ابن  يا  : فقالت لو خدهبة-قد عمي  اً كبَت   خاً يكتب، وكاف شي
، ىخرب ما رأفأخربه رسوؿ هللا   ؟ بن أخي، ماذا ترى يا  : ورقة أخيك، فقاؿ لو

) أي  نزلو هللا على موسى، يا ليتٍت فيها َجَذعااىذا الناموس الذي   : فقاؿ لو ورقة
  (  ؟ أو ـبرجّي ىم )  : أكوف حًيا إذ ىبرجك قومك، فقاؿ رسوؿ هللا  ليتبٍت، شاباً(

يومك أنصرؾ  يدركٍت، وإف يَ جئت بو إال ُعودِ نعم، مل يأت رجل قط دبثل ما  : قاؿ
   . وبعد فًتة قصَتة تويف ورقةنصرًا مؤزرًا، 
، فلما قضيت ىبطت فنوديتُ  اً جاورت حبراء شهر  ) يقوؿ:حيث   ولنعد حملمد 

فنظرت عن يبيٍت فلم أر شيًئا، ونظرت عن مشايل فلم أر شيًئا، ونظرت أمامي فلم 
فإذا اؼبلك الذي   فرأيت شيًئا،  رأسيشيًئا، فرفعت  أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر

فخشيت على نفسي فذىبت جاءين حبراء جالس على كرسي بُت السماء واألرض، 
 مئ ُّٱ  : قولو تعاىل  فنزلت ، فدثروين  زملوين(زملوين، )  وقلت: مسرعًا إىل أىلق 

 ٕ - ٔاؼبدثر:  َّ مب خب حب جب هئ

ن آيات سورة اؼبدثر، بالدعوة إىل هللا بعد نزوؿ ما تقدـ م  قاـ رسوؿ هللا   
سبحانو وتعاىل؛ وحيث إف قومو ال دين ؽبم إال عبادة األصناـ واألوثاف، وال حجة 
ؽبم إال أهنم وجدوا آباءىم على ذلك، وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية يف 
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جزيرة العرب، وؿبتلُت مركزىا الرئيس، ، فقد كاف من اغبكمة تلقاء ذلك 
   . تكوف الدعوة يف بدء أمرىا سرية؛ لئبل يفاجئ أىل مكة دبا يهيجهم أف

 –سبحانو  –من أوؿ يـو يف الرسالة لكنو    لقد كاف هللا قادراً على نصرة رسولو
أراد أف يعلم البشر والناس أصبعُت أف طريق التغيَت وطريق الدعوة ليس سهبًل وليس 

كما أنو شبة   وؾباىدة،ذؿ وصرب ومصابرة بل وبتاج إىل تضحية وب بالورود،مفروشا 
التغيَت يف النفس البشرية  ذلك:ن كونية وسنن ربانية يسَت فيها ىذا الكوف ومن نس

بكل داعية وكل مسلم أف يتعرؼ على تلك السنن  العقائدي فحريوخاصة التغيَت 
 ويلتـز هبا وال وباوؿ اػبروج عنها مهما كاف ىدفو وغايتو.  

على ألصق الناس بو من أىل  الً اإلسبلـ أو   أف يعرض الرسوؿ  الطبيعيوكاف من 
بيتو، وأصدقائو، فدعاىم إىل اإلسبلـ، ودعا إليو كل من توسم فيو اػبَت فبن يعرفهم 

والصبلح، فأجابو من الصدؽ  بتحريويعرفونو، يعرفهم حبب اغبق واػبَت، ويعرفونو 
ُت خدهبة بنت خويلد، ومواله زيد أـ اؼبؤمن، ويف مقدمتهم زوجة النيب ىؤالء صَبْعٌ 

،   بن حارثة وابن عمو علي بن أيب طالب ػ وكاف صبًيا يعيش يف كفالة الرسوؿ 
  . وىؤالء ىم أوؿ من أسلم   . اغبميم أبو بكر الصديق وصديقو

،إال  ومرت ثبلثة أعواـ، والدعوة مل تزؿ مقصورة على األفراد، ومل هبهر هبا النيب 
لكنهم مل  ر اإلسبلـ دبكة، وربدث بو الناس،قريش، وفشا ذك فت لدىرِ أهنا عُ 

مث نزؿ   ، لدينهم، ومل يتكلم يف آؽبتهم يهتموا بو كثَتًا حيث مل يتعرض رسوؿ هللا 
 فدعا رسوؿ هللا    ٕٗٔالشعراء:  َّ مت زت رت يب ُّٱقوؿ هللا تعاىل 
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  ، ل عليو، وأومن بو، وأتوكوأسعينواغبمد هلل، أضبده  )   : عشَتتو ، وقاؿ
 ال يكذب أىلو الناصحإن  )   : مث قاؿ  .  ( وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو

رسول هللا إليكم خاصة وإىل الناس عامة، وهللا  إين، وهللا الذي ال إلو إال ىو، 
لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسنب مبا تعملون، وإهنا اجلنة 

   .  (  اً ر أبدأو النااً أبد

 اً ما أحب إلينا معاونتك، وأقبلنا لنصيحتك، وأشد تصديق :  طالبفقاؿ أبو      
وىؤالء بنو أبيك ؾبتمعوف، وإمبا أنا أحدىم، غَت أين أسرعهم إىل ما   .  غبديثك

ال  نفسيال أزاؿ أحوطك وأمنعك، غَت أف  فوهللا،  .  بوربب، فامض ؼبا أمرت 
  .  اؼبطلبعبد  على فراؽ دين تطاوعٍت

  من تعهد أيب طالب حبمايتو وىو يبلغ عن ربو، صعد النيب  وبعد تأكد النيب 
  قريشاً والقبائل ، مث جعل ينادى الكعبة(صغَت قرب  جبل)الصفا ذات يـو على
فأسرع الناس إليو،   .  ؿبمد  :  قالوا  ؟  يهتفمن ىذا الذي   :  قالواظبعوا  مكة فلمايف 

جل إذا مل يستطع أف ىبرج إليو أرسل رسواًل لينظر ما ىو، فجاء أبو ؽبب حىت إف الر 
بَسْفح ىذا  بالواديأرأيتكم لو أخربتكم أن خيًًل    :  قاؿفلما اجتمعوا   .  وقريش

   .  ؟  مصدقياجلبل تريد أن تغَت عليكم أكنتم 
 . صدقًانعم، ما جربنا عليك كذبًا، ما جربنا عليك إال   :  قالوا
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إىل اغبق،  مث دعاىم ،عذاب شديد يدينذير لكم بُت  إين  : قاؿ   
أنقذوا  هللا،يا معشر قريش، اشًتوا أنفسكم من    :  فقاؿ، وأنذرىم من عذاب هللا

ال أملك لكم من هللا ضًرا وال نفًعا، وال أغٌت عنكم من  فإينأنفسكم من النار، 
   .  شيًئاهللا 

 اؼبسلمُت،بدأ بإعبلهنا على اؼبؤل فزاد عدد بالدعوة و   وىكذا جهر الرسوؿ   
 منها:وازبذت عدة أساليب وطرؽ  ،وىنا بدأت قريش تعلن حرهبا للدين اعبديد

 إثارة الشبهات، 
  القرآف،ومنع الناس من ظباع 
  واهتاـ الرسوؿ   بالسحر واعبنوف 

   للرسوؿ الكرًن قسوة اإليذاءوكاف من أشد األساليب  األساليب،وغَتىا من  
 :وأتباعو مثل

ما  يدريحىت يفقد وعيو وال  كاف يُعذَّبالذي     بن سناف الرومي صهيب .ٔ
    .يقوؿ

لصبياف، يطوفوف بو يف جباؿ مكة، الذي كاف ُيسلَّم ل   اغببشيو ببلؿ  .ٕ
إذا  ىُبرجكاف و أَحٌد أَحٌد،   :  يقوؿوهبرونو حىت كاف اغببل يؤثر يف عنقو، وىو 

ظهره يف بطحاء مكة، مث يأمر بالصخرة العظيمة  ضبيت الظهَتة، فيطرح على
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ال تػزاؿ ىكػذا حىت سبوت أو تكفر يُقاؿ لو فتوضع على صدره، مث 
 .أحد،أحد  : دبحمد، وتعبد البلت والعزى، فيقوؿ وىو يف ذلك

ىو وأبوه وأمو، فكاف اؼبشركوف ىبرجوهنم إىل  مأسل  ياسروعمار بن  .ٖ
وىم يعذبوف ومر هبم النيب   .  حبرىا األبطح إذا ضبيت الرمضاء فيعذبوهنم

، فمات ياسر يف العذاب،  (  اجلنةصربًا آل ياسر، فإن موعدكم  )    :  فقاؿ
لها حبربة فماتت، وىي أوؿ شهيدة يف بُ يف قػُ  (أـ عّمار)وطعن أبو جهل ظبية 

 اإلسبلـ
 توضعكانت فبالنار،  عذبوهحداًدا، فلما أسلم    وكاف خباب بن األرت .ٗ

 دة احملماة على ظهره أو رأسو، اغبدي
وأصيبت يف بصرىا حىت  هللا،وكانت زِنَِّتَُة أَمًة رومية قد أسلمت فعذبت يف  .٘

ال وهللا ما أصابتٍت،   :  فقالتأصابتك البلت والعزى،   :  ؽباعميت، فقيل 
وإف شاء كشفو، فأصبحت من الغد وقد رد هللا بصرىا، فقالت  هللا،وىذا من 

   .  ؿبمدعض سحر ىذا ب  :  قريش
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وىذه من قواعد بناء  األذى،من  النساء،وىكذا مل يسلم الرجاؿ وال 

 .العظماء واتباعهم التعذيب واآلالـ
، وبينما صاحبنا يتحدث أطرؽ رأسو إىل األرض وقد بدى عليو التأثر من 

والطبلب ينظروف إليو وىم يشاركونو تلك اؼبشاعر فساد  اؼبواقف،تلك 
 الستُت وىو صوت صاحبومل يقطعو إال  القاعة،ين على الصمت اغبز 

 يلملم أوراقو ويأخذ جهازه ليقوؿ ؽبم عند الباب
  

 ؟وكيف سيواجو ذلك  ماذا عسى أن يفعل حممد  ولكن 
 ىذا موضوع لقاءنا غدا

 مع السًلمة
 القاعة.احلزن خييم على وخرج صاحبنا وبقي 
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 بلـ عليكم الس
 أسعد هللا صباحكم بكل خَت أيها العظماء 

ىكذا بدأ صاحبنا، مث أخرج قطعة الكًتونية صغَتة من جيبة ووضعها يف 
 الربوفسور:أيبها  مرتفع:وىنا وقف أحد الطبلب وتكلم بصوت  اعبهاز،

قراءة ما خصصتو من   أستطعلقد خرجنا باألمس وكلنا حزف، حىت أين مل 
 ـ.كتب ومل أسعد بنو 

اؼبتحدث بعُت االعجاب واإلكبار وقد بدت  ونظر إىلفوقف صاحبنا 
عليو عبلمات السعادة، مث وزع نظره على صبيع الطبلب ليقوؿ: ىذا ما 
أردتو، إف العظيم ىو من يبلك شعورا مرىفا واحساساً صادقا، كبن ال نريد 
آالت تعمل بل نرغب ببشر ينتج وينجز، العظيم ىو من ينظر إىل كل 

الرضبة شر بعُت العطف والرضبة مث يسعى ليكوف مشاركًا يف سبب ىذه الب
 .ىو سببها الرئيس أو

ابٍت اغببيب: ابشر أنت على الطريق تسَت، فأعظم دوافع االنساف للعمل 
فمن لو يشعر ال يعمل إال حبدود ضيقة  واألحاسيس،واالقباز ىو اؼبشاعر 

 وؼبصلحة خاصة.
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ونظر إيل  والسرور،ت الفرح جلس الطالب وقد بدت عليو عبلما
 اعبميع لصاحبنا. أنصتمث  واالحًتاـ،زمبلؤه بعُت التقدير 

سنأخذ دقيقة واحدة فقط ؼبشاىدة ىذا الفيديو، مث بدأ صاحب الستُت 
 بعرض الفيديو وبيده ساعة ليحسب الدقيقة.

تفاجأ اعبميع بأف العرض عبارة عن لقطة من أشرس اؼبصارعات اغبرة 
 صراع بُت اقوى مصارعُت. وأشدىا فتكاً،

 صوتو:مث يقف ويرفع  اعبهاز،وبعد الدقيقة اغلق صاحبنا 
ىكذا صراع العظيم، لكنو صراع قيم ومبادئ، صراع فكر ورسالة صراع 
حق وباطل، صراع وجود أو عدـ، العظيم ال يصارع لينتصر بل يصارع 

 لتسعد البشرية.
بأفكاره و اجملتمع اؼبتخلف وصراع أقوى فبا رأيتهم وما ذاؾ إال ألنو سيواج

    العظيم:وقيمو، وكما اتفقنا فلن نكثر الكبلـ وسنكتفي بسَتة  ومعتقداتو
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وأف وسائلهم  ،ين اعبديد يزداد يف االنتشارلقد بدى ألىل مكة أف الدِّ 
،   البد من التخلص من الرسوؿ على أنوواتفقوا  ؼبنعو،حىت اآلف مل تكن كافية 

فقرروا أف هبروا معو اؼبفاوضات وتكررت أكثر من مرة  ؟عوولكن كيف وعمو يبن
فقد جاءت سادات قريش إىل أيب طالب فقالوا ،؛ حىت  وصل األمر إىل التهديد 

وشرفًا ومنزلة فينا، وإنا قد حدثناؾ عن ابن أخيك  شأناً يا أبا طالب، إف لك   : لو
ا، ، وعيب آؽبتنا، حىت من شتم آبائن، فلم تنهو عنا، وإنا وهللا ال نصرب على ىذا 

َعُظم على أيب   . و عنا، أو ننازلو وإياؾ يف ذلك، حىت يهلك أحد الفريقُتتكفّ 
يا بن أخي،   : وقاؿ لو طالب ىذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث إىل رسوؿ هللا 

من  ربملٍتفقالوا يل كذا وكذا، فأبق عليَّ وعلى نفسك، وال  جاءوينإف قومك قد 
والقمر يف  يبيٍتيا عم، وهللا لو وضعوا الشمس يف   )   :   أطيق، فقاؿاألمر ما ال

، مث استعرب  ( حىت يظهره هللا أو أىلك فيو  على أف أترؾ ىذا األمر ما تركتو يساري
اذىب يا بن أخي، فقل   : وبكى، وقاـ، فلما وىل ناداه أبو طالب، فلما أقبل قاؿ لو

 لشيء.ما أحببت، فو هللا ال أُْسِلُمك 
فمن ذلك ،كاف أبو ؽبب قد زوج  ، من األذية  ومع ىذا فلم يسلم الرسوؿ

رقية وأـ كلثـو قبل البعثة، فلما كانت البعثة رسوؿ هللا  ولديو عتبة وعتيبة ببنيت
أـ صبيل أروى ) وكانت امرأة أيب ؽبب   . أمرنبا بتطليقهما بعنف وشدة حىت طلقانبا

  - ال تقل عن زوجها يف عداوة النيب  -اف أخت أيب سفي (بنت حرب بن أمية
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وعلى بابو ليبًل،  فقد كانت ربمل الشوؾ، وتضعو يف طريق النيب 
وكانت امرأة سليطة تبسط فيو لساهنا، وتطيل عليو االفًتاء والدس، وتؤجج نار 

ومل ، ؛ ولذلك وصفها القرآف حبّمالة اغبطبالفتنة، وتثَت حربًا شعواء على النيب 
اغبكمة اؼبواجهة مع قريش ألف ذلك ردبا يقضي على كل اؼبسلمُت كما  يكن من

 أف الًتبية اإليبانية مل تكتمل بعد إلعداد جيل  يتحمل مسؤولية الدعوة .
صحابتو باؽبجرة إىل اغببشة   أمر الرسوؿ الكرًن  باألسبابومن باب األخذ  

مث بعد فًتة أخرى  وفعبًل خرج بعض اؼبسلمُت أحد،ظلم عنده ال يُ  ملكٍ لوجود 
  هللا.تبعهم فوج آخر من اؼبؤمنُت ليبقوا ىناؾ يعبدوف 

الكراـ، إغراء اؼبلك باؽبدايا والوشاية على الصحابة  لواعلمت قريشًا باؽبجرة فحاو  
 واطمئناف.وأبقى اؼبلك اؼبسلمُت عنده يف أماف ورعاية  مكيدهتم،هللا أبطل  لكن

 زبرج من الفرج واؼببشرات كما يشاء فقد جعل  وألف هللا ىو مدبر األمور ومسَتىا 
فمع ىذا التعذيب والتنكيل وبعد ست سنوات من البعثة  والشدائد،بُت الببلء 

يسلم اثنُت من كبار رجاالت قريش ومن أشدىم قوة ومنعة نبا ضبزة بن عبد 
ليكوف إسبلمهما نصرًا للمسلمُت ونكاية لقريش  اػبطاب،اؼبطلب وعمر بن 

 .ىكذا هبري هللا من األسباب ما وبقق بو مرادهالكافرين، و 
  : سألت عمر بن اػبطاب  : عمر فتحًا فقاؿ إسبلـويروي لنا ابن عباس كيف كاف 

بثبلثة أياـ ػ مث قص عليو قصة  قبليأسلم ضبزة   : قاؿ  ؟ ألي شيء ظبيت الفاروؽ
ألسنا على  يا رسوؿ هللا ،  : - أي حُت أسلمت -قلت   : وقاؿ يف آخره  . إسبلمو
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بلى، والذي نفسي بيده، إنكم على اغبق  )   : قاؿ  ؟ اغبق إف متنا وإف حيينا
والذي بعثك باغبق لنخرجن،   ؟ ففيم االختفاء  : قلت  : ، قاؿ ( وإف متم وإف حييتم

  : حىت دخلنا اؼبسجد، قاؿضبزة يف أحدنبا، وأنا يف اآلخر،، يف صفُت، فخرجنا
زة، فأصابتهم كآبة مل يصبهم مثلها، فسماين رسوؿ هللا فنظرت إىّل قريش وإىل ضب

 ( الفاروؽ )  يومئذ .   
 عتبة حىتفأرسلت  عندىا أدركت قريش أنو البد من اؼبفاوضات مع الرسوؿ

 ةاؼبكانمن بن أخي، إنك منا حيث قد علمت ا يا  : ، فقاؿجلس إىل رسوؿ هللا 
ت بو صباعتهم وعبت بو آؽبتهم يف النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرق

ودينهم، وكفرت بو من مضى من آبائهم، فاظبع مٌت أعرض عليك أمورًا تنظر فيها 
يا   : قاؿ  .  ( قل يا أبا الوليد أظبع )   : فقاؿ رسوؿ   : قاؿ  . لعلك تقبل منها بعضها

موالنا ابن أخي، إف كنت إمبا تريد دبا جئت بو من ىذا األمر مااًل صبعنا لك من أ
حىت تكوف أكثرنا مااًل، وإف كنت تريد بو شرفًا سودناؾ علينا حىت ال نقطع أمرًا 
دونك، وإف كنت تريد بو ملًكا ملكناؾ علينا، وإف كاف ىذا الذي يأتيك رئًيا تراه 
ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، وبذلنا فيو أموالنا حىت نربئك منو، 

لرجل حىت يداوى منو ػ أو كما قاؿ لو ػ حىت إذا فرغ عتبة فإنو ردبا غلب التابع على ا
فاظبع  )   : نعم، قاؿ  : قاؿ  (  ؟ أقد فرغت يا أبا الوليد )   : يستمع منو قاؿورسوؿ هللا 

 جم يل ىل مل خل ُّٱ :  بسم هللا الرمحن الرحيم  "   : أفعل، فقاؿ : ، قاؿ ( مٌت
  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 ٘ - ٔفصلت:  َّ ...يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ
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فلما ظبعها منو عتبة أنصت   . فيها، يقرؤىا عليو مث مضى رسوؿ هللا   
إىل  رسوؿ هللا  ىلو، وألقى يديو خلف ظهره معتمًدا عليهما، يسمع منو، مث انته

  .  ( نت وذاكقد مسعت يا أبا الوليد ما مسعت، فأ )   : السجدة منها فسجد مث قاؿ
كبلف باهلل لقد جاءكم أبو الوليد   : فقاـ عتبة إىل أصحابو، فقاؿ بعضهم لبعض

  : قاؿ  ؟ ما وراءؾ يا أبا الوليد  : فلما جلس إليهم قالوا  . بغَت الوجو الذي ذىب بو
ورائي أين ظبعت قواًل وهللا ما ظبعت مثلو قط، وهللا ما ىو بالشعر وال بالسحر، وال 

واجعلوىا يب، وخلوا بُت ىذا الرجل وبُت ما ىو  أطيعوينة، يا معشر قريش، بالكهان
فيو فاعتزلوه، فوهللا ليكونن لقولو الذي ظبعت منو نبأ عظيم، فإف تصبو العرب فقد  
كفيتموه بغَتكم، وإف يظهر على العرب فملكو ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد 

أيي فيو، فاصنعوا ما ىذا ر   : ليد بلسانو، قاؿسحرؾ وهللا يا أبا الو   : الناس بو، قالوا
بعدىا زادت حَتة اؼبشركُت إذ نفدت هبم اغبيل، ووجدوا بٍت ىاشم وبٍت   . بدا لكم

فاجتمعوا وربالفوا على بٍت  والقياـ دونو، هللا  نيباؼبطلب مصممُت على حفظ 
ىبالطوىم، وال ىاشم وبٍت اؼبطلب أال يناكحوىم، وال يبايعوىم، وال هبالسوىم، وال 

للقػتل، وكتػبوا بذلك  يدخلوا بيوهتم، وال يكلموىم، حىت يسلموا إليهم رسوؿ هللا 
أال يقبلوا من بٍت ىاشم صلًحا أبًدا، وال تأخذىم هبم  ) صحيػفػة فيها عهود ومواثيق 

 .   ( رأفة حىت يسلموه للقتل
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شركوف فلم يكن اؼب ىاشم،عن بٍت  وُقِطع الطعاـواشتد اغبصار،      
يًتكوف طعاًما يدخل مكة وال بيًعا إال بادروه فاشًتوه، حىت بلغهم اعبهد، والتجأوا 
إىل أكل األوراؽ واعبلود، وحىت كاف يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم 

 اعبوع.وصبياهنم يبكوف من 
ـر سنة عشر من النبوة نقضت ؿبومر عاماف أو ثبلثة أعواـ واألمر على ذلك، ويف 

 .ة وفك اغبصارالصحيف
ففي  شديداً،فقد حدث أمر أحزنو حزنًا    ومل تنتو الشدائد على الرسوؿ الكرًن

مث مل يدـ طويبلً فوافتو اؼبنية  طالب،شهر رجب من السنة العاشرة للهجرة مرض أبو 
ومل سبض ثبلثة أياـ حىت توفيت خدهبة زوج ،   فحزف عليو الرسوؿ وتويف،

 .غبزف على الرسوؿ العظيم ويزداد ا  الرسوؿ الكرًن
وليس بالبشر فهم ال حوؿ ؽبم  فقط-سبحانو –لقد أراد هللا أف هبعل نبيو يتعلق بو 

لئك إال و يبنع ووبمي من الناس وغَتىم ىو هللا وحده وما أ باهلل، فالذيوال قوة إال 
 سبحانو.أسباب أجراىا هللا لزمن معُت غبكم يعلمها 

حينها قرر  والتباعو،   رسولنا الكرًنلقريش  وبعد موت أيب طالب زادت أذية
 .اػبروج من مكة والدعوة لعلها ذبد قبوالً أكثر من قريش 

إىل الطائف، وىي تبعد  خرج النيب   (ـ  ٜٔٙويف شواؿ سنة عشر من النبوة)  
، سارىا ماشًيا على قدميو ، ومعو مواله زيد بن حارثة، ميبلعن مكة كبو ستُت 
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أي ى قبيلة يف الطريق دعاىم إىل اإلسبلـ، فلم ذبب وكاف كلما مر عل
( فلما انتهي إىل الطائف عمد ثبلث إخوة من رؤساء ثقيف ) أىل الطائف  . واحدة

بُت أىل الطائف عشرة أياـ، ال يدع أحًدا من أشرافهم إال  وأقاـ رسوؿ هللا  ،
ما أراد اػبروج تبعو وأغروا بو سفهاءىم، فل  . اخرج من ببلدنا  : جاءه وكلمو، فقالوا

يسبونو ويصيحوف بو، حىت اجتمع عليو الناس، فوقفوا لو أي  أطفاؽبمسفهاؤىم و 
فلما التجأ  .بستافحىت أعبأوه إىل ،وجعلوا يرمونو باغبجارة وبالكبلـ القبيح   صفُت

 .إليو رجعوا عنو
ْعف اللهم  إليك أشكو ضَ  ) مث  دعا قائبًل : فجلس واطمأف،  وأتى رسوؿ هللا  

على الناس، يا أرحم الرامحُت، أنت رب  وىواين، ، وقلة حيليتقويت
ُمٍِت   ؟ تكلٍتاملستضعفُت، وأنت ريب، إىل من  كتو أم إىل عدو ملَّ   ؟ إىل بعيد يَ َتَجهَّ

إن مل يكن بك علّي غضب فًل أبايل، ولكن عافيتك ىي أوسع يل، أعوذ   ؟ أمري
عليو أمر الدنيا واآلخرة من أن  بنور وجهك الذي أشرقت لو الظلمات، وصلح

تنزل يب غضبك، أو حيل علي َسَخُطك، لك الُعْتََب حىت ترضى، وال حول وال 
  .  ( قوة إال بك

عقيدة التوحيد، فكل مصيبة وبلية تصغر وهتوف إف   غَته،إنو االرتباط باهلل وحده ال 
درس  أصبلها من كلمات وما أعظمو من افم العبد،غَت غاضب على  كاف هللا

 للناس وللمسلمُت باػبصوص وللدعاة باألخص.
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، لنستمع للرسوؿ    ويسمع هللا تلك الكلمات فَتسل جربيل 
 وىو يتحدث عن عودتو فيقوؿ :  الكرًن 

وىو  -على وجهي، فلم أستفق إال وأنا بَقْرِف الثعالب  -وأنا مهمـو  -فانطلقت 
فعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد فر  - كم عن مكة٘ٚحوايل  اؼبسمى بَقْرِف اؼبنازؿ

إف هللا قد ظبع قوؿ قومك لك،   : أظلتٍت، فنظرت فإذا فيها جربيل، فناداين، فقاؿ
فناداين   . وما ردوا عليك، وقد بعث هللا إليك ملك اعبباؿ لتأمره دبا شئت فيهم

يا ؿبمد، ذلك، فما شئت، إف شئت أف أطبق   : ملك اعبباؿ، فسلم علّي مث قاؿ
)   : قاؿ النيب  -  : نبا جببل مكة  : أي لفعلت، واألخشباف -ألخشبُت عليهم ا

بل أرجو أن خيرج هللا عز وجل من أصًلهبم من يعبد هللا عز وجل وحده ال 
لو  العودة إىل مكة  للدعوة ،فقاؿعلى    عندىا صمم الرسوؿ،  ( يشرك بو شيئا

 : ، فقاؿيعٌت قريًشا  ؟ كيف تدخل عليهم وقد أخرجوؾ   : زيد 
سأجعل ختامي كبلمي اليـو من   يقوؿ:مث وقف وىو  قليبًل،ىنا صمت صاحبنا 

 كلمة ىذا العظيم مث قاؿ 
  .  ( يا زيد، إن هللا جاعل ملا ترى فرًجا وخمرًجا، وإن هللا ناصر دينو، ومظهر نبيو )   

 ؟نبيوفما ىو الفرج وكيف سيكون املخرج وكيف سينصر هللا دينو ويظهر 
 تقيغدا نل
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صباح اػبَت أيها العظماء "  عليكم،السبلـ 
ىكذا افتتح صاحب الستُت لقاءه مث فتح 

 الطبلب،صورة كبَتة وعلقها يف جدار اماـ 
 الصورة؟ىل تعرفوف ىذه  وقاؿ:

كأنو بقايا حريق أو   خافت:سكت اعبميع فًتة، مث قاؿ أحدىم بصوت 
 زلزاؿ.

النووية اليت ألقتها امريكا على  ىذا بقايا القنبلة الستُت:فقاؿ صاحب 
الياباف يف اغبرب العاؼبية الثانية، واليت كانت السبب يف استسبلـ الياباف 

 وانتصار أمريكا.
لقد أبقى اليابانيوف ىذا اؼبدخل، وازبذوه شعاراً ؽبم كبوابة كبو إعادة البناء 

سبة ؽبم والتميز واإلعمار، فأصبح رمزًا وطنيًا وصورة دافعة ؽبم، فهو بالن
 للهزيبة.اؼبخرج من احملنة واالنطبلؽ كبو العاؼبية وعدـ االستسبلـ 

الياباف بعد هناية اغبرب، ومع كل الدمار  انطلقتوفعبل ىذا ما حصل، 
لتقوؿ للعامل اػبسائر البشرية واؼبادية، انطلقت بسواعد ما بقي من أبنائها و 

  د اؼبنحة.كبن ىنا وأف الفرج يكوف بعد الشدة وأف األزمة ميبل
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إف من أبرز صفات العظماء القدرة على التحمل والصرب، ليس 
لذواهتم فقط بل وتزويد غَتىم بالوقود الذي ُيكسبهم احملافظة على اؼبسَت 

 والنظر إىل االماـ واكتساب اػبربات من األحداث.
ومن نتائج ذلك النظرة الثاقبة للمستقبل والتعامل االهبايب للحاضر ؼبا 

ربتاج دراسة متأنية  وىذه-البشرغٍد واعد، ولعلو فبا اتفق عليو يرونو من 
أف الفرج يكوف بعد الشدة وأف النصر يسبقو األمل، والناظر يف التاريخ  –

لعمـو العامل شرقًا وغربًا ومشااًل وجنوبًا وؼبختلف اغبركات النهضوية 
ر والثورات االنسانية مهما كاف توجهها، أف تُعصر وتتعرض لسحق وزبس

العديد من قيادات الصف األوؿ، ولكن النصر يف النهاية يكوف ؼبن يصرب 
 واف الفرج يكوف بعد الشدة وأف اؼبخرج يكوف بعد ضيق الطريق وظلمتو.

فمن  حوؽبم،يمن فىذه جزء من ثقافة العظماء اليت يزرعوىا يف أنفسهم و 
فعليك ايها  البيئة احمليطة أو األفراد اؼبقربُت، :صربعلى الأكرب اؼبعينات 

 العظيم حسن تربيتهم وتعاىدىم فقد يكونوا يوماً ما ىم الذين يثبتونك.
     الطرد:ولنعد إىل سَتة عظيمنا ولنرى ماذا حصل بعد موقف 
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وعلى مقربة من شهر  ،ـ( ٜٔٙ) البعثةمن  السنة العاشرةاآلف يف  حنن

أف يعرض   رر الرسوؿ د قفق للحج،اغبج حيث يتوافد العرب إىل مكة  يذ
، كما كاف يدعوىم منذ السنة  ، ويدعوىم إىل اإلسبلـنفسو على األفراد والقبائل 

غ ما بعثو بلِّ نصروه ويبنعوه حىت يُ ، وقد بدأ يطلب منهم أف يؤووه وي البعثةالرابعة من 
 .األفراد أما القبائل فلم  تسلم ، فأسلم بعض هللا بو

من البعثة ويف موسم اغبج عاد  ٔٔففي سنة  أسبابو،إف هللا إذا أراد أمرًا ىيأ لو  
إزاء ما كاف  وكاف من حكمتو   القبائل،يعرض نفسو على   الرسوؿ الكرًن 

يب والصد عن سبيل هللا أنو كاف ىبرج إىل القبائل يف يلقى من أىل مكة من التكذ
 يراه مشركي مكة.ظبلـ الليل، حىت ال 

، فمر على عدة قبائل فلم ذبب مث مر    يوعل   فخرج ليلة ومعو أبو بكر 
حىت غبقهم، وكانوا ستة  فذىب، فسمع أصوات رجاؿ يتكلموف  رسوؿ هللا 

  (  ؟ ن أنتممَ  )   : قاؿ ؽبم فلما غبقهم رسوؿ هللا نفر من شباب يثرب)اؼبدينة اؼبنورة( 
  : قاؿ  . نعم  : أي حلفائهم، قالوا  (  ؟ اليهود من موايل )   : نفر من اػبزرج، قاؿ  : قالوا

بلى، فجلسوا معو، فشرح ؽبم حقيقة اإلسبلـ   : قالوا  (  ؟ أفًل جتلسون أكلمكم ) 
  :  لبعضفقاؿ بعضهم  . عليهم القرآف وتبل ودعوتو، ودعاىم إىل هللا عز وجل،

، إنو للنيب الذي توعدكم بو يهود )كانوا يسمعوف من حلفائهم  تعلموف وهللا يا قـو
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(، فبل نبياء مبعوث يف ىذا الزماف سيخرجأف نبًيا من األ من يهود اؼبدينة،
   .  وأسلموا، فأسرعوا إىل إجابة دعوتو، اليهود إليو تسبقنكم

إىل اؼبدينة ضبلوا إليها رسالة اإلسبلـ، حىت مل تبق دار من دور  وؼبا رجع ىؤالء 
   واؼبخرج. تلك كانت بداية الفرج ، اؼبدينة إال وفيو ذكر رسوؿ هللا 

رجبًل من اؼبدينة بالرسوؿ  ٕٔـ ( التقى  ٕٔٙ) البعثةمن  ٕٔيف موسم عاـ و 
يها أحد اغباضرين وىو يرو  ،وبايعوه عند العقبة وظبيت بيعة العقبة األوىل  الكرًن 

تعالوا بايعوين على أال تشركوا )  : قاؿ عبادة بن الصامت فيقوؿ : أف رسوؿ هللا 
باهلل شيًئا، وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتان تفًتونو 

منكم فأجره على هللا  ّف بُت أيديكم وأرجلكم، وال تعصوين يف معروف، فمن و 
صاب من ذلك شيًئا فعوقب بو يف الدنيا، فهو لو كفارة، ومن أصاب ، ومن أ

  .  (من ذلك شيًئا فسًته هللا ، فأم ره إىل هللا ؛ إن شاء عاقبو، وإن شاء عفا ع نو
   . فبايعناه على ذلك  : قػػاؿ

ليعلمهم دينهم  اإلسبلـرسل الرسوؿ معهم إىل يثرب أوؿ سفَت يف أوبعد سباـ البيعة 
 ،   عمَتصاحب ىذا الشرؼ مصعب بن  يثرب وكافدعو بقية أىل اعبديد وي

ػ  يلقبل حلوؿ موسم اغبج التاو  ، فذىب معهم فأحسن التعليم وأجاد يف الدعوة
بشائر  أي حج السنة الثالثة عشرة ػ عاد مصعب إىل مكة وبمل إىل رسوؿ هللا 

  .أىل  يثرب إسبلـالنصر، ويقص عليو خرب 
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حضر ألداء مناسك  ـ(ٕٕٙ) البعثةلسنة الثالثة عشرة من يف موسم اغبج يف ا 
لتتم بيعة العقبة الثانية كما من اؼبسلمُت من أىل يثرب  اً اغبج بضع وسبعوف نفس

بالعقبة من أوسط أياـ خرجنا إىل اغبج، وواعدنا رسوؿ هللا يرويها أحد أبطاؽبا :
فنمنا  ، ؽبا رسوؿ هللا التشريق، فلما فرغنا من اغبج، وكانت الليلة اليت واعدنا 

تلك الليلة مع قومنا يف رحالنا حىت إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا ؼبيعاد 
ْعب عند العقبة، وكبن رسوؿ هللا  ، نتسلل ، مستخفُت، حىت اجتمعنا يف الشِّ

   ومعو عمو العباس وحضر الرسوؿ ، ، وامرأتاف من نسائنابلً ثبلثة وسبعوف رج
)    : ، فتبل القرآف، ودعا إىل هللا ، ورغب يف اإلسبلـ، مث قاؿ فتكلم رسوؿ هللا

فأخذ الرباء بن َمْعُرور   .  ( أبايعكم على أن دتنعوين دما دتنعون منو نسائكم وأبناءكم
فبا مبنع أُُزَرنا منو، فبايعنا يا  ؼبنعنكنعم، والذي بعثك باغبق نبًيا،   : بيده مث قاؿ

  : قاؿ  . َقة، ورثناىا كابرًا عن كابرأبناء اغبرب وأىل اغْبَلْ  رسوؿ هللا ، فنحن وهللا
يا رسوؿ   : أبو اؽبيثم بن التػَّيػََّهاف، فقاؿ ( والرباء يكلم رسوؿ هللا )فاعًتض القوؿ

فهل عسيت إف  -يعٌت اليهود  -هللا ، إف بيننا وبُت الرجاؿ حبااًل، وإنا قاطعوىا 
فتبسم رسوؿ هللا   : قاؿ  ؟ ترجع إىل قومك وتدعناكبن فعلنا ذلك، مث أظهرؾ هللا إف 

ُم، واهلَْدُم اهْلَْدُم، أنا منكم وأنتم مٍت)  : ، مث قاؿ ُم الدَّ ، أحارب من بل الدَّ
   .  ( حاربتم، وأسامل من ساملتم
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يلجأ إليو  وطن يبكن أف البيعة وجودلقد كاف من أبرز نتائج تلك 
واؽبجرة إىل  )مكة(د من ترؾ الوطن األصلي لذا كاف الب ،ف ويعيشوف فيوو اؼبؤمن

فمهما كانت مرارة ترؾ األوطاف وصعوبتها إال أهنا هتوف  (،اؼبكاف اعبديد )يثرب
 واطمئناف.عند الدين وعبادة هللا يف أماف 

أما  صغَتة،وفعبًل بدأ اؼبسلموف اؽبجرة إىل يثرب على شكل أفراد أو ؾبموعات  
غبُت إسباـ األمور وتصفية أحواؿ  مكة؛قي يف فقد ب   القائد الرسوؿ األعظم

 ربانية.وكل ىذا يسَت وفق رعاية  اؼبسلمُت،
من شهر  ٕٔ، اؼبوافق البعثة من  ٗٔمن شهر صفر سنة  ٕٙويف يـو اػبميس 

توافد إىل ىذا حيث أخطر اجتماع   )دار الندوة(  يفـ  عقد ٕٕٙسبتمرب سنة 
 اً يتدارسوا خطة حاظبة تكفل القضاء سريع؛ ل االجتماع صبيع نواب القبائل القرشية

قبل أف يهاجر إىل يثرب وتزداد شوكتو ،  على حامل لواء الدعوة اعبديدة ؿبمد 
عطى كل فىت ، مث يُ  اً جلد اً وكاف القرار التارىبي ىو أف يأخذ من كل قبيلة فىت شاب

وه، فنسًتيح إليو، فيضربوه هبا ضربة رجل واحد، فيقتل يذىبوامنهم سيًفا صارًما، مث 
قدر قبيلتو على حرب ت منو، فإهنم إذا فعلوا ذلك تفرؽ دمو يف القبائل صبيًعا، فبل

  . ، فَتضوف بالفدية، ويعطوىااً قومهم صبيع
أيب للهجرة مع صاحبو  وخطط الرسوؿ باؽبجرة،باػبطة وأمره    وأخرب هللا رسولو

 .بكر
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سبتمرب  ٖٔ/ٕٔفق من النبوة، اؼبوا ٗٔمن شهر صفر سنة  ٕٚويف ليلة 
وجعل على فراشو عليًا ومر بُت الفتياف الذي أتوا   .خرج الرسوؿ ـ ٕٕٙسنة 

 ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ُّٱقولو تعاىل لقتلو وىو يقرأ 
واختار شخصًا خبَتًا بالطرؽ ليدلو على طريق  ، ٜيس:  َّ ىي ني مي زي

 .اؼبنورة( اؼبدينة)يثرب إىل  ـبتلف
فبلحقوه  )اؼبدينة(وىجرتو إىل يثرب   رًن علمت قريش خبروج الرسوؿ الك 

 وسّلمو.لكن هللا حفظو  عليو،ووضعوا اعبوائز ؼبن يرشدىم 

ذلك  وواضحة ومعيف ىجرتو جلية    ية الربانية للرسوؿ الكرًنالقد كانت العن 
م الناس كلهم أف علِّ من األسباب اؼبادية ما يستطيع ليُ   فقد أخذ الرسوؿ الكرًن 

على هللا األخذ  بل إف من التوكل األسبابالتخلي عن  أبداهللا ال يعٍت التوكل على 
 :   البشر، فمن األسباب اليت عملها الرسوؿ الكرًن اليت يستطيعهاباألسباب 

 .وإعدادىا )اإلبل(ذبهيز الرواحل  .ٔ
 .ليبلاػبروج  .ٕ
 .اؼبدينةمسار السفر إىل  غيَتوت .ٖ
 .اعبديدبالطريق  ملاختيار شخص عاو  .ٗ
 .الكهوؼالعيوف وبُت  نع التخفي .٘
 ليوىم الكفار بأنو مازاؿ يف البيت. ليبًل،أف يبقى يف فراشو   أمره لعلي  .ٙ
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ىػ/  ٔربيع األوؿ سنة  ٕٔ )وىكذا استمر اؼبوكب الكرًن ويف يـو اعبمعة 
وظبيت اؼبدينة اؼبنورة.  ،يثرب  دخل رسوؿ هللا  (  ـٕٕٙسبتمرب سنة  ٕٚاؼبوافق 

وبدأت والسكك بأصوات اغبمد والتسبيح،  فقد ارذبت البيوت مشهوًدا،وكاف يوًما 
 .اإلسبلميةمرحلة بناء الدولة  ،  حياة النيب الكرًن  جديدة يفمرحلة 

 

 ؟تلك الدولة فكيف ستكون
 موعدنا غدا 

ر السعادة وتذكروا أن العظماء ال يقفون عند حد معُت بل يسعون لنش
قوانُت الكونية واستثمارىا على وجوه الناس أمجعُت من خًلل معرفة ال

 وعدم التصادم معها.
 مع السًلمة 
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 جهاز.و دخل صاحبنا القاعة ومعو كتاب 
 الطبلب:وبعد التحية رفع الكتاب بيد واعبهاز بيد أخرى، مث سأؿ 

 
 
 
 
 
 

َمن ىو صاحب التأثَت األكرب يف البشرية خمًتع اجلهاز أم مؤلف 
 الكتاب؟

فتنوعت االجابات وتعددت، ولكن األغلب كاف يرى أف ـبًتع اعبهاز ىو 
 األكثر تأثَتا.

 صاحبنا:اٍف قاؿ جلس صاحب الستُت، وسكت اعبميع، وبعد ثو 
 تكلنا يعرؼ آثار اليوناف والروماف وآثار اؼبصريُت القدماء باألىراما

وغَتىا، وآثار اؽبند بتاج ؿبل، وأيضا ال ننسى سور الصُت العظيم وغَتىا 
 –من اآلثار البشرية، واليت اصطلح على تسميتها عجائب الدنيا السبعة 

ر سَتى أهنا آثار اثاآل، لكن اؼبتأمل يف كل ىذه -وىي أكثر من سبعة
وإف كانت نتيجة تصميم  فكري،مادية ملموسة ليس ؽبا بعد اجتماعي أو 
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، كما أهنا ليس ؽبا أثر كبَت يف السلوؾ البشري راؽ وعمل منظم
 ورقيو وإمبا يف اغبياة اؼبادية.

واألمر نفسو اآلف يف القرف اغبادي والعشرين فهناؾ الكثَت فبن ساىم يف 
ختلف صوره، لكن ىذا مل وبقق الرقي البشري إال حُت البناء اؼبادي دب

يستخدـ ذلك االخًتاع أو اإلقباز يف الرقي، وىذا ال يقـو بو صاحب 
املخًتع صاحب االخًتاع وإمبا يستثمره صاحب الكتاب، ودبعٌت آخر 

 ، والفرؽ كبَت بُت االثنُت.وسيلة والكاتب صاحب رسالة
اإلنساين والسلوؾ البشري أف ماع يكاد يتفق كل الباحثُت يف علم االجت

أفضل اؼبسانبُت يف الرقي البشري السلوكي ىو الرسل واألنبياء على مر 
العصور واألزماف، ومع ذلك فبل نرى ؽبم أي آثار مادية من بناء، وما ذاؾ 

 إال النشغاؽبم دبا ىو أظبى.
ىنا وقف أحد الطبلب وقاؿ: أيها الربوفسور، ال أظن انو ناؾ من ينكر 

أثَت االنًتنت ووسائل االتصاؿ والتواصل على ـبتلف البشر ويف كل ت
 مكاف.

قاؿ صاحبنا: نعم، ولست أنكر ذلك، لكن ـبًتع النت واألجهزة األخرى 
إمبا قدـ الوسيلة اليت سانبت بدور كبَت جدا يف سهولة التواصل ونقل 

وسائل ، لذا كانت ىذه الاألفكار وتبادؽبا، لكنو مل يقدـ الفكر والرسالة
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وبااًل على العديد من الناس والعديد من اجملتمعات فبا اضطر 
بعض اغبكومات لسن قوانُت ربد من ىذه الوسائل وتقلل من التعامل 

 معها.
ومن ميزات العظماء أنو ال وباولوا خرؽ القوانُت، وال مصادمة االبتكارات 

ق الساعدة وإمبا هبتهدوف يف استثمارىا وتوجيهها كبو الرقي البشري وربقي
 للجميع.

كبن نشجع االبتكارات وندفعها بقوة ونثٍت على أىلها، فهي نتاج فكر 
واعي، وكم أسبٌت أف نكوف فبن هبمع االثنُت معا أقصد تقدًن ابتكار 

 وتقدًن رسالة. وموجز الكبلـ أف عظماء العامل ثبلثة اقساـ:
 القسم األوؿ: ساىم التقدـ اؼبادي اؼبلموس. 

 وىم َمن قّدـ رسالة وفكر سانبت يف الرقي البشري.القسم الثاين: 
 القسم الثالث: وىم َمن قّدـ االثنُت معا.

وؼبا كاف االىتماـ بالقسم األوؿ كثَت ويف ـبتلف الدوؿ نظرًا للدور 
كانت فكرة ىذه اعبامعة يف االىتماـ بالقسم الثاين،   لذلك،االقتصادي 

عل ذلك وبقق السعادة فل اعبميع،ليكوف التكامل يف ىذه األرض من 
للجميع، وعلى ىذا مت اختياركم وبُبيت براؾبكم، فعليكم باعبد واالجتهاد 

 فالطريق امامكم.
 واآلف دعونا نكمل مسَتة عظيمنا:
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ال تكمن يف الدعوة فقط بل يف كل    عبقرية رسوؿ اإلسبلـ إنَّ 
إلسبلمية على أسس ومن أبرزىا بناء اجملتمع اإلسبلمي اعبديد وقياـ الدولة ا األمور،

والصديق  والبعيد،سليمة وقوية وراسخة جعلت منها دولة يشهد ؽبا القريب 
وال يزاؿ ىذا  البشرية،والعدو، واستطاعت أف ذبعل ؽبا بصمات واضحة على تاريخ 

سنة وسيظل ىذا األثر إىل ما شاء  ٓٓٗٔحىت بعد مرور أكثر من  األثر واضحاً 
الشك أف التأييد الرباين ىو  ذلك؟عمل   ـ فكيف استطاع رسوؿ اإلسبل هللا،

 ُرظِبتىذا التأييد كاف وفق خطوات وبرامج وأسباب  ىذا، ولكناألساس وراء كل 
 فلنعد إىل السَتة العطرة للتعرؼ على تلك األسباب: .  للرسوؿ 

بعد ذلك ىو بناء   اؼبدينة وأوؿ خطوة خطاىا رسوؿ هللا  اإلسبلـدخل رسوؿ 
، فاشًتاه من غبلمُت  ، واختار لو اؼبكاف الذي بركت فيو ناقتواؼبسجد النبوي

      :  ويقوؿيتيمُت كانا يبلكانو، وأسهم يف بنائو بنفسو، فكاف ينقل اللنِب واغبجارة 
 اللهم ال َعْيَش إال َعْيُش اآلخرة ** فاْغِفْر لألنصار واملَُهاِجَرة

كاف جامعة يتلقى فيها ألداء الصلوات فحسب، بل   عاً ومل يكن اؼبسجد موض
اؼبسلموف تعاليم اإلسبلـ وتوجيهاتو، وميداف يلتقي فيو اؼبسلموف لتذويب ما بينهم 

الدولة  وفؤ وزرع اغبب واألخوة والًتابط، ومقر إلدارة صبيع ش ،من أحقاد وخبلفات
ومع ىذا كلو كاف داًرا يسكن فيها عدد كبَت من فقراء اؼبهاجرين البلجئُت  اعبديدة،

   .  بنوفمل يكن ؽبم ىناؾ دار وال ماؿ وال أىل وال  الذين
أال وىي خطوة  شبيو،تر البشرية مثلها ومل تعرؼ ؽبا  مث كانت اػبطوة الثانية اليت مل 

بُت اؼبهاجرين واألنصار   رسوؿ هللا  ىخآ فقداؼبؤاخاة بُت اؼبهاجرين واألنصار، 
م من اؼبهاجرين، ونصفهم ، وكانوا تسعُت رجبًل، نصفه  يف دار أنس بن مالك
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من األنصار، أخي بينهم على اؼبواساة، ويتوارثوف بعد اؼبوت دوف ذوى 
 خل حل  جل مك.. ُّٱ  : األرحاـ إىل حُت وقعة بدر، فلما أنزؿ هللا عز وجل

رد التوارث إىل الرحم دوف   ٘ٚاألنفاؿ:  َّ  هن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل
 . عقد األخوة

يات اعباىلية، وتسقط فوارؽ النسب واللوف ومعٌت ىذا اإلخاء أف تذوب عصب 
، قد امتزجت عواطف اإليثار واؼبواساة ل  . الدينىو أساس الوالء والرباء  ويكوف

ومن  ،  واؼبؤانسة وإسداء اػبَت يف ىذه األخوة، ومؤلت اجملتمع اعبديد بأروع األمثاؿ
 ؿالذي قا   وسعد بن الربيع   حدث بُت عبد الرضبن بن عوؼ ما ذلك 

نصفُت، وىل امرأتاف، فانظر  يلإين أكثر األنصار مااًل، فاقسم ما  : لعبد الرضبن
بارؾ هللا   : أعجبهما إليك فسمها يل، أطلقها، فإذا انقضت عدهتا فتزوجها، قاؿ

،  وبدأ بالتجارة فأصبح من  سوؽالفدلوه على   ؟ لك يف أىلك ومالك، أين سوقكم
 .كبار ذبار اؼبسلمُت يف اؼبدينة

 سعيٍد،قا لقد كانت خطوة األخوة من اػبطوات اغبكيمة والرائدة لبناء ؾبتمع ح
فبا ساىم يف حل الكثَت من  أنفسهم؛يًتابط فيو الناس ويتناصحوف ويبذلوف من 

ن يسعى يف خلخلة اجملتمع ومنع كل مَ  باجملتمع،اؼبشاكل اليت يبكن أف تعصف 
 اعبديد.

فماذا عمل  مسلمُت،يف اؼبدينة غَت  أخرىلكن شبة فئة  باؼبسلمُت،ىذا ما يتعلق 
  ؟معهم  الرسوؿ 

أقرب الناس للمسلمُت يف اؼبدينة ىم ا اليهود وإف كانوا يبطنوف العداوة للمسلمُت، 
 لكن مل يكونوا أظهروا أية مقاومة أو خصومة بعد، فعقد معهم رسوؿ هللا 
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رية يف الدين معاىدة قرر ؽبم فيها النصح واػبَت، وترؾ ؽبم فيها مطلق اغب
   . واؼباؿ، ومل يتجو إىل سياسة اإلبعاد أو اؼبصادرة واػبصاـ

   : وفيما يلى أىم بنود ىذه اؼبعاىدة
يهود أمة مع اؼبؤمنُت، لليهود دينهم وللمسلمُت دينهم مواليهم وأنفسهم، الإف 

   .ـ وإف النصر للمظلو    . وإف على اليهود نفقتهم، وعلى اؼبسلمُت نفقتهم  . وكذلك 
ىباؼ فساده فإف مرده  شجاروإنو ما كاف بُت أىل ىذه الصحيفة من حدث أو 

وبإبراـ ىذه اؼبعاىدة صارت اؼبدينة   . إىل هللا عز وجل، وإىل ؿبمد رسوؿ هللا 
، قائدىا رسوؿ هللا ،  وضواحيها دولة ؽبا احًتامها وسيادهتا ، عاصمتها اؼبدينة

ولتوسيع منطقة األمن والسبلـ   ،  فيها للمسلمُت والكلمة النافذة والسلطاف الغالب
قبائل أخرى يف اؼبستقبل دبثل ىذه اؼبعاىدة، حسب ما اقتضتو  عاىد النيب 

 .الظروؼ
روف ظهِ ن يُ فئة ثالثة مل تظهر إال يف اؼبدينة أال وىي فئة اؼبنافقُت ) وىم مَ  توبقي

تعامل معهم دبا يظهروف أف ي نوف الكفر( ، فكاف من حكمة النيب بطِ اإليباف ويُ 
 .ويًتؾ سرائرىم هلل وحده 

يعرؼ كل منهم  متعاوف،وىكذا كانت اػبطوات الثبلث كفيلة ببناء ؾبتمع مًتابط 
ػبدمة الدين اعبديد واؼبسانبة يف بناء  طاقاهتم؛ويسعى يف توظيف  عليو،مالو وما 

ن حوؽبم بناءاً كما سانبت يف توضيح عبلقات اؼبسلمُت بغَتىم ودب  اعبديدة،الدولة 
 الطرفُت.على االحًتاـ والتقدير لكبل 

وما ىيأ هللا لو من أسباب النصر   ما حصل للرسوؿ  أغضبهاأما قريش فقد 
بطرؽ جديدة فبعد مصادرة أمواؿ   فسعت يف ؿباربة الرسوؿ  والتمكُت،
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اغتياؿ الرسوؿ  قررواأصحابو اؼبهاجرين واالستيبلء على دورىم يف مكة 
 كن ىذا ؾبرد وىم أو خياؿ، فقد تأكد لدى رسوؿ هللا ومل ي  من مكائد

 ىف  يث ىث نث... ُّٱما جعلو يضع حراسة عليو حىت نزؿ قولو تعاىل : قريش 

يا أيها الناس،  )    :  فقاؿٚٙاؼبائدة:  َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف
  .  ( انصرفوا عٍت فقد عصمٍت هللا عز وجل

، بل كاف وبدؽ باؼبسلمُت كافة، فقد   ومل يكن اػبطر مقتصرًا على رسوؿ هللا
، فكاف اؼبسلموف يأتوف  ال يبيتوف إال بالسبلح، وال يصبحوف إال فيو كاف اؼبسلموف

ويستأذنوه يف قتاؿ الكفار واؼبعتدين فيقوؿ : مل يُأذف يل بعد حىت أنزؿ   للرسوؿ
 مل خل ٱُّ  : هللا تعاىل اإلذف بالقتاؿ للمسلمُت ومل يفرضو عليهم، قاؿ تعاىل

وأنزؿ معو آيات بُت ؽبم   ٜٖاغبج:  َّ حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل
 يت ىت ُّٱٱفيها أف ىذا اإلذف إمبا ىو إلزاحة الباطل وإقامة شعائر هللا، قاؿ تعاىل

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث
وؼبا نزؿ اإلذف بالقتاؿ كاف من  ٔٗاغبج:  َّ ىل مل يك ىك  مكلك

ار مكة ، وال يعٍت ىذا بالضرورة كف  ( قريش) عي أف تكوف البداية يف قتاؿ يالطب
فاختار  ، مقاتلهم يف مكة أو يف اؼبدينة ولكنو يعٍت السماح بقتاؽبم بأي أسلوب

عليها نظراً للظلم ، أف يعًتض قوافل قريش يف الطريق واالستيبلء  الرسوؿ الكرًن 
 من تلك األمواؿ . وهنب قريش ألمواؽبم لرد جزءٍ ، الذي تعرض لو الصحابة الكراـ 

السيطرة على الطريق الرئيس الذي تسلكو قريش من مكة   فقرر الرسوؿ الكرًن 
   :  خطتُت، واختار لذلك ذبارهتاإىل الشاـ يف 
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عقد معاىدات اغبلف أو عدـ االعتداء مع القبائل اليت كانت   :  األوىل
 .ؾباورة ؽبذا الطريق، أو كانت تقطن ما بُت ىذا الطريق وما بُت اؼبدينة

  .  الطريقإىل ىذا  بشكل مستمرإرساؿ البعوث   :  يةالثان
بنفسو يف   ـ، خرج رسوؿ هللا ٖٕٙىػ، اؼبوافق أغسطس سنة  ٕيف صفر سنة و 

سبعُت رجبًل من اؼبهاجرين خاصة يعًتض عَتًا لقريش، فكانت ىذه أوؿ غزوة 
 . غزاىا رسوؿ هللا 

 
   األمور؟فكيف ستسَت 

   الكفار؟وماذا سيفعل 
 املواجهة؟تكون وكيف س

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

  
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 دخل صاحب الستُت القاعة واذبو مباشرة إىل السبورة الوريقة اؼبوجودة يف

 طرؼ القاعة، وقبل اف يبدأ اغبديث أخذ القلم ورسم ىذا الشكل :
 
 
 
 

 مث التفت إىل طبلبو :
 السبلـ عليكم ، صباح اػبَت والسعادة.
ف نظرية اعبرس اؼبتعلقة بالكثَت من ‘أظنكم ستسألوف عما رظبتو، أنو يعرب 

 سلوكيات البشر، وملخصها أف الناس ثبلثة اقساـ :
 أو اؼبوىبة بشكل جبلي.قسم لديو ىذا اػبلق  .ٔ
 قسم ال يبكنو اكتساب ىذا اػبلق أو اؼبوىبة . .ٕ
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القسم الثالث واألخَت وىو القسم الذي لديو القابلية  .ٖ
الكتساب ىذا اػبُلق واالستعداد الكتساب تلك اؼبوىبة ، طبعا 

 بدرجات متفاوتة بينها.
، ووفبا يهم العظماء: كيف يبكن إكساب الناس قيم اغبق والتمسك ب  

 واستطيع القوؿ أف الناس ىنا ثبلثة :
 .قسم يلتـز بتلك القيم حىت لو حارب من أجلها 
 .قسم معارض لتلك القيم ووبارهبا 
  القسم الثالث وىو األعم واألكثر، ىم اؼبتأثروف بالبيئة احمليطة

بشكل كبَت، وعلى أساس اؼبتحكم يف البيئة تكوف قيمهم 
 وتصرفاهتم.

الثالث ،كاف البد من سيادة اغبق، وعد وؼبا كاف األكثر ىم القسم 
السماح للقسم الثاين بالظهور والتمكُت لئبل هبر الناس إىل الباطل ودناءة 

 القيم.
ومن ىنا كاف البد للحق من قوة، فاغبق ببل قوة مقهور ؿبصور والقوة ببل 
حق ظلم وجور، وقوة اغبق ؽبا اشكاؿ واصناؼ منها القوة اغبربية 
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اء مطالبوف بالسعي إلكساب اغبق القوة والعسكرية، فالعظم
العسكرية ، بل واؼبشاركة معو يف مواجهة الباطل حىت لو كاف ذلك 
باجملازفة باألرواح، فقتاؿ العظماء ليس قتبًل شخصياً، وىم يدفعوف القتاؿ 
ما استطاعوا إىل ذلك سبيبل، فهم أبعد الناس عن سفك الدماء ولكنهم 

 أكثر الباذلُت عند الفداء.
قد شهد العامل حروبا كثَتة ولعل آخرىا اغبربُت العاؼبيتُت واليت ذىب ل

 مليوف انساف، عدا اؼبشردين واأليتاـ واألرامل. ٓٚضحيتها أكثر من 
قتاؿ العظماء إمبا ىو من أجل البشرية واعطاء كل انساف حريتو يف حياتو 

 .سليم ، فبل قهر وال إذالؿ بل كرامة وإجبلؿوفق منهج قوًن وطريق 
يا عظماء اؼبستقبل عليكم السعي لكسب القوة بكل أشكاؽبا ما استطعتم 

 إىل ذلك سبيبل، وال تعطوا الفرصة للظاؼبُت للتحكم بالناس أصبعُت. 
 واآلف لنكمل مسَتة عظيمنا ولنرى ماذا فعل بعد قياـ دولتو:
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، بد من مرحلة جديدة يف اؼبواجهةبعد نشأة الدولة اإلسبلمية وتكوينها ال
كانت الفًتة اؼباضية فًتة بناء وربصُت وتثبيت العقيدة السليمة يف نفوس   لقد

فبل بد أف  الكفر،سبهيدًا للمهمة الكربى يف إنقاذ البشرية من ظلمات  الصحابة،
ليكوف مبوذجاً  قلبو،اإليباف يف  اؼبسلم وغرستكوف البداية يف صناعة اإلنساف 

 بو.وُبتذي 
 من:القتاؿ ورد الظلم واليت بدأت مث جاءت مرحلة اؼبواجهة و 

 بدر:غزوة  .ٔ
ربمل ثروات  سفياف،خبروج قافلة كبَتة لقريش بقيادة أيب   علم الرسوؿ الكرًن 

ال تقل عن طبسُت ألف  فبلوءة بأمواؿألف بعَت  :  ورؤسائهاطائلة لكبار أىل مكة 
ىذه    " صحابتو:لفقاؿ  ، رجبلإال كبو أربعُت  سومل يكن معها من اغبر   .  ذىيبدينار 

 منها.أي تصيبوا   ".  عَت قريش فيها أمواهلم، فاخرجوا إليها لعل هللا ينفلكموىا
علمت عندىا  رجبًل،للخروج ومعو ثبلشبائة وبضعة عشر   واستعد رسوؿ هللا 

العًتاض قافلتها فقررت اؼبواجهة والقتاؿ   قريش خبروج الرسوؿ الكرًن 
 مقاتل.فاستعدت بنحو ألف وثبلشبائة 
وأخرب قريشًا بذلك ، فغَت طريق القافلة فنجت  علم أبو سفياف خبروج النيب 

 وحثهم على العودة ولكنهم رفضوا وأصروا على القتاؿ والقضاء على الرسوؿ الكرًن 
 وىنا وقف الرسوؿ الكرًن ليستشَت صحابتو يف القتاؿ حيث أهنم خرجوا ،
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وا على القتاؿ واعبهاد يف سبيل هللا كبَت، فأصبع  للقافلة وليس ؼبقاتلة جيشٍ 
 عندىا انطلق اعبيش اإلسبلمي للمواجهة. 

( التقى اعبيشاف اؼبدينة كم غرب  ٓٓٔمكاف يبعد عن اؼبدينة حوايل ويف بدر )
ومشى يف موضع اؼبعركة،   .  جيشو  رسوؿ هللا  للقتاؿ، فعبأواستعد كل منهما 

 إن شاء هللا، وىذا مصرع فًلن غداً  اً ىذا مصرع فًلن غد )    :  بيدهوجعل يشَت 
يصلي إىل جذع شجرة ىنالك وكاف ذلك ليلة  مث بات رسوؿ هللا   .  ( إن شاء هللا

، ويف صباح ذلك اليـو مضاف يف السنة الثانية من اؽبجرةاعبمعة، السابع عشرة من ر 
 ىق .. ُّٱ  : بدأت اؼبعركة األوىل بُت اؼبسلمُت وكفار قريش وأوحى هللا إىل مبلئكتو

  زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىكمك لك اك يق
 حم .. ُّٱ  : وأوحى إىل رسولو ، ٕٔاألنفاؿ:  َّ ري ٰى ين ىن نن من
أي إهنم ردؼ لكم، أو  -ٜاألنفاؿ:  َّ حن جن يم ىم  مم خم

نُت نصراَ ماؼبؤ  هللا  ونصر  . يأتوف دفعة واحدة ، الالً يردؼ بعضهم بعًضا أرسا
 عظيما.

 

يف حزف الكافرين واؼبنافقُت  فقد كانت سبباً  اؼبسلمُت،ولئن كانت بدر سبباً يف فرح 
حوف للتخلص من اؼبسلمُت والقضاء على الدعوة موكذلك اليهود الذين كانوا يط

لذا حاوؿ بعض فئات اليهود التعرض للمسلمُت والنيل منهم والتحرش  اعبديدة،
إال أف حاصرىم    فما كاف من الرسوؿ الكرًن العهد(إهنم نقضوا  )أيبنسائهم 

 بعد بعضهم عن اؼبدينة.أ مث
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فجاءت غزوة  وقريش،مث تتابعت الغزوات واغبروب بُت الرسوؿ الكرًن 
رجبًل  ٓٚفيها اؼبسلموف واستشهد منهم  ىػ وانكسر ٖأحد يف شواؿ من سنة 

 .   منهم ضبزة عم الرسوؿ الكرًن
 هار حقدىم ووصل األمر إىل موقفظحد ذبرأ بعض قبائل اليهود يف إأوبعد غزوة 

  غريب:
وكاف  -بعض اؼباؿ بإليهم يف نفر من أصحابو، وكلمهم أف يعينوه  فقد خرج 

نفعل يا أبا القاسم، اجلس ىا   : فقالوا  -عليهم حسب بنود اؼبعاىدة  واجباً ذلك 
فجلس إىل جنب جدار من بيوهتم ينتظر وفاءىم دبا   . ىنا حىت نقضي حاجتك

وخبل اليهود بعضهم   . ائفة من أصحابووعدوا، وجلس معو أبو بكر وعمر وعلى وط
، ى ) حصى كبَتة (أيكم يأخذ ىذه الرح  : ، وقالوا تآمروا بقتلو و إىل بعض، 

فقاؿ ؽبم   . أنا  : فقاؿ أشقاىم عمرو بن جحاش  .  .  .  ؟ ويصعد فيلقيها على رأسو 
قض للعهد الذي ال تفعلوا، فوهللا ليخربف دبا نبمتم بو، وإنو لن  : َسبلَـّ بن ِمْشَكم

ونزؿ جربيل من عند رب العاؼبُت ،   ولكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم  . بيننا وبينو
يعلمو دبا نبوا بو، فنهض مسرعًا وتوجو إىل اؼبدينة، وغبقو أصحابو  على رسولو 

 وما لبث رسوؿ هللا   هنضت ومل نشعر بك، فأخربىم دبا نَبَّْت بو يهود،  : فقالوا 
اخرجوا من املدينة وال تساكنوين هبا، وقد  )    : اليهود يقوؿ ؽبم أف بعث إىل 
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فرفضوا   .  ( أجلتكم عشراً، فمن وجدت بعد ذلك هبا ضربت عنقو
فحاصرىم الرسوؿ الكرًن مث أبعدىم عن اؼبدينة وكاف ذلك يف السنة الرابعة من 

 اؽبجرة .
عض القبائل القريبة من وكاف بُت تلك الغزوات سرايا يبعثها الرسوؿ الكرًن إىل ب

 واالستقرار.اؼبدينة من أجل توطُت األمن 
 اإليبافتوقف بناء اإلنساف وتقوية أبدًا بالغزوات والقتاؿ ال يعٍت  االنشغاؿإف 

وترسيخو يف القلوب فقد كانت اآليات القرآنية الًتبوية تنزؿ واألحاديث واؼبواقف 
بل إف  للناس،ضمن ربقيق السعادة باإلضافة إىل تشريعات ت معها،النبوية تتماشى 

 وتطبيقواغبروب والغزوات كانت ميدانًا تربوياً خصبًا لتعليم اؼبسلمُت أحكاـ اعبهاد 
 عملياً.

حيث خرج عشروف رجبًل من زعماء  ىػ،٘واستمر اغباؿ على ذلك حىت سنة 
،  اليهود وسادات بٍت النضَت إىل قريش دبكة، وبرضوهنم على غزو الرسوؿ 

خرجوا إىل  قريش مثهنم عليو، ووعدوىم من أنفسهم بالنصر ؽبم، فأجابتهم ويوالو 
م إىل ذلك هنيدعو  قبائل العرب غطفاف )قبيلة كثَتة العدد( مث طاؼ الوفد يف

فاستجاب لو من استجاب، وىكذا قبح ساسة اليهود وقادهتم يف تأليب أحزاب 
مقاتل  آالؼحوايل عشرة  ، فقد قدـ اؼبدينة لغزوىا واؼبسلمُت الكفر على النيب 

 سفياف . من ـبتلف اؼبناطق وكاف قائدىم أيب
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خطة  التشاور مع أصحابو يفبذلك سارع إىل   وؼبا علم الرسوؿ      
يا رسوؿ هللا، إنا كنا بأرض فارس   :    الفارسي الدفاع عن اؼبدينة، فقاؿ سلماف

انت خطة حكيمة مل تكن وك  .حوؿ مساكننا( حوصرنا َخْنَدقْػَنا )حفرة كبَتة إذا
إىل تنفيذ  ىذا الرأي وأسرع رسوؿ هللا على   وافوافق  . تعرفها العرب قبل ذلك

فقد قاؿ  ينة وشارؾ معهم الرسوؿ الكرًن دحوؿ اؼب اً وحفر خندق ػبطةىذه ا
ينقل من تراب اػبندؽ حىت واري عٍت الغبار جلدة بطنو  رأيتو   : الرباء بن عازب 
 الًتاب عليو . أثر من ؤية جلد بطنو أي ال يستطيع ر 

وؼبا أراد اؼبشركوف مهاصبة اؼبسلمُت واقتحاـ اؼبدينة، وجدوا خندقًا عريضًا وبوؿ 
مكيدة ما عرفتها  وقالوا:بينهم وبينها، فالتجأوا إىل فرض اغبصار على اؼبسلمُت، 

 ؼبدينة،الكنهم مل يستطيعوا فاستمروا يف حصار  العرب. مث حاولوا اقتحاـ اػبندؽ
األمر  ، فاشتد  ويف ىذه األثناء نقض من بقي من اليهود العهد مع الرسوؿ 

 يل ىل ُّٱعلى أىل اؼبدينة حىت وصف هللا ىذا اؼبوقف يف كتابو بقولو 
وصحابتو   وكاف الرسوؿ   ٔٔاألحزاب:  َّ من زن رن  مم ام

 مشل ففرؽ ونصرىم،ىم ءيكثروف من دعاء هللا وطلب النصرة منو، فأجاب هللا دعا
خيامهم ، فقرروا  واقتلعتوأرسل عليهم روبًا شديدة باردة فرقتهم أعدائهم 

 والعودة إىل الديار وترؾ اؼبدينة. االنسحاب

ة العربية إىل حد كبَت لصاحل اؼبسلمُت، وبدأت ر وتطورت الظروؼ يف اعبزي 
  التمهيدات إلقرار حق اؼبسلمُت يف أداء عبادهتم يف اؼبسجد اغبراـ)مكة(، الذي
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 رأى رسوؿ هللا   ، حيث عنو اؼبشركوف منذ ستة أعواـ ىمكاف قد صد
 سجد اغبراـ، وأخذ مفتاح الكعبة،يف اؼبناـ وىو باؼبدينة أنو دخل ىو وأصحابو اؼب

ر بعضهم، فأخرب بذلك أصحابو ففرحوا ، ق بعضهم وقصَّ وطافوا واعتمروا، وحلَّ 
من  ٔٔشهر من  ٔاالثنُت  ويف يـو . وأخرب أصحابو أنو معتمر فتجهزوا للسفر

 ٓٓ٘ٔإىل مكة ألداء العمرة ومعو  من اؼبدينة متوجهاً  ىػ خرج الرسوؿ  ٙالسنة 
 من صحابتو ببل سبلح إال سبلح اؼبسافر.

قريش  اغبديبية علمتحىت إذا كاف يف مكاف يسمى   وسار رسوؿ هللا      
للمواجهة، عدوا من دخوؿ مكة بأي شبن فاست  بذلك فعزموا على منع الرسوؿ 

وبدأت الرسل من قريش  وقريش،  تدخل الوسطاء من العرب بُت الرسوؿ  مث
وبعد عدة لقاءات وافق  الصلح،من أجل التفاوض وعقد   إىل الرسوؿ  تأيت

 بنوده: أىممن  كاف  الطرفاف على عقد صلح بُت الطرفُت
  أف الرسوؿ  قابل دخلهايرجع من عامو، فبل يدخل مكة، وإذا كاف العاـ ال. 
 من أحب أف يدخل يف عقد ؿبمد  ،   وضع اغبرب بُت الطرفُت عشر سنُت

وعهده دخل فيو، ومن أحب أف يدخل يف عقد قريش وعهدىم دخل فيو، 
وتعترب القبيلة اليت تنضم إىل أي الفريقُت جزءًا من ذلك الفريق، فأي عدواف 

   .  فريقالتتعرض لو أي من ىذه القبائل يعترب عدواناً على ذلك 
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 رده-ىاربًا منهم  أي-ؿبمدًا من قريش من غَت إذف وليو  ىمن أت 
   .  عليويرد  مل-ىارباً منو  أي-عليهم، ومن جاء قريشاً فبن مع ؿبمد 

 
 

كما أف فيو إشارة ضعف   يعتمروا،لك الصلح حيث أهنم لن ذفحزف اؼبسلموف ل
) : حاورهؼبن  قاؿهنم و اؼبؤيد بالوحي طمأ  لكن الرسوؿ  األخَت،وخاصة البند 

  .  (  أبداً إين رسوؿ هللا ولست أعصيو، وىو ناصري ولن يضيعٍت 
ٱتعاىلويف طريق عودة اؼبسلمُت إىل اؼبدينة نزؿ قولو 

 ٔالفتح:  َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 

 الفتح؟فكيف سيكون ىذا الصلح فتحا عظيماً وكيف ستتعامل قريش مع ىذا 
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حبزف شديد بدى على مبلمح صاحبنا، دخل على طبلبو وتأمل 
فيهم وكأهنم ينظر إليو النظرة األخَتة، استغرب الطبلب تلك النظرة، 

 قائبل: فبادره أحدىم
 الورقة اليت بُت يديك ، ىلأيها الربوفيسور، مايل أراؾ حزينًا اليـو 

 ربمل قرارا من إدارة اعبامعة أـ خرباً سيئا يف حياتك؟
  الربوفيسور: ال يا بٍت. شكرا على  سؤالك وحرصك، وىذه الورقة

ىي اليت سأقرأىا عليكم اآلف، وال ربمل أي قرارات وال دخل 
 كرتو، وسأخربكم بعد قليل بسب اغبزف.للجامعة يف كل ما ذ 

 جلس صاحبنا وفتح الورقة وبدأ يقرا والطبلب يستمعوف بلهفة: 
قاؿ اؼبؤرخ األمريكي مايكل ىارت ) مؤلف كتاب اػبالدوف اؼبائة(: "  .ٕ

الرجل الوحيد يف التاريخ كلو  -يقصد عظيمنا يف القصة  – ولكنو
  .الدنيويالذي قبح أعلى قباح على اؼبستويُت: الديٍت و 

إف العامل أحوج ما يكوف إىل رجٍل ويقوؿ األديب االيرلندي برنادشو:"  .ٖ
يف تفكَت ؿبمد، ىذا النيب الذي وضع دينو دائمًا موضع االحًتاـ واإلجبلؿ 

 .فإنو أقوى دين على ىضم صبيع اؼبدنيات
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وىو أحد فبلسفة بريطانيا الكبار واغباصل على  : قاؿ برتراند راسل .ٗ
لقد قرأت عن اإلسبلـ ونيب اإلسبلـ " : ، قاؿٜٓ٘ٔسبلـ عاـ جائزة نوبل لل

فوجدت أنو دين جاء ليصبح دين العامل واإلنسانية، فالتعاليم اليت جاء هبا 
ؿبمد واليت حفل هبا كتابو مازلنا نبحث ونتعلق بذرات منها ونناؿ أعلى اعبوائز 

 " من أجلها
اػبادـ اغبقَت ، أقدـ إجبليل إليك يا ؿبمد أنا :  فسواينالعامل اؽبندوسي قاؿ  .٘

وتعظيمي بكل خضوع وتكرًن ، إليك أطأطىء رأسي فإنك لنيب حق من عند 
 .هللا ، و قوتك العظيمة كانت من عامل األزيل األبدي

ورجل هبذه العبقرية ال أستطيع أف أقوؿ إال  قالت الدكتورة زهبرد ىونكة األؼبانية .ٙ
فعها وكاف جديرا أف تظل اإلنسانية أنو قدـ للمجتمع أظبى آيات اؼبثالية وأر 

 . ؾبرى التاريخ برسالتو العظيممدينة ؽبذا الرجل الذي غَتَّ 
يكفي ؿبمداً فخراً أنو خّلص أمة ذليلة  األديب الروسي ليوتولستوي:يقوؿ   .ٚ

دموية من ـبالب شياطُت العادات الذميمة، وفتح على وجوىهم طريق الرقّي 
 والتقدـ.

 : ؿبمد ببل منازع يبلك قلوب اؼببليُت. -ؽبنديالزعيم ا –يقوؿ غاندي  .ٛ
اينشتاين : اإلسبلـ الذي ما زاؿ حىت اآلف ىو القوة اليت ُخلقت ليحل هبا قاؿ  .ٜ

 السبلـ.
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فاقت أخبلؽ نيب  : ويقوؿ أوؿ رئيس وزراء اؽبند )ىندوسي( : .ٓٔ
اإلسبلـ كل اغبدود وكبن نعتربه قدوة لكل مصلح يود اف يسَت بالعامل إىل 

 قي.سبلـ حقي
ولقد حبثت يف التاريخ ويقوؿ أمَت الشعراء األؼباف يف زمانو جوف وولف :   .ٔٔ

 .عن مثل أعلى ؽبذا اإلنساف، فوجدتو يف النيب ؿبمد
مث رفع صاحب الستُت رأسو متوجها لطبلبو : ىذه بعض النصوص ؼبن 
ىبالف عظيمنا يف معتقداتو واجبدياتو، صبعتها من الشارع والفيلسوؼ 

بأزماف متباعدة بينهم،  واألديب، ومن ـبتلف اعبنسيات، و اؼبؤرخ والعامل
 .وكما يقولوف " اغبق ما شهدت بو األعداء

العامل يغلي وينظر منكم اػببلص العامل يكتوي وينتظر منكم الدواء العامل 
يتصارع وينتظر منكم السبلـ، وقبل أف ابدأ خبتاـ قصة عظيمنا أنقل لكم 

عاؼبي ، بل من اشهر مؤرخي القرف العشرين  ىذه العبارة واليت ذكرىا مؤرخ
لو كاف ؿبمدا موجودا غبل مشاكل العامل إنو مايكل ىارت حيث يقوؿ :"

 ح"عقدة ...و ىو يرتشف فنجاف الصبا اؼب
 وأالف إىل قصة عظيمنا
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اؼبدينة مستقرة كانت  اؽبجرة،السابعة من  بداية السنةكبن اآلف يف 
كما أف العدو اػبارجي األوؿ واألخطر   منها،وا داخليًا حيث أف اليهود صبيعًا خرج

 اعتداء.عقد صلحاً مع اؼبدينة فبل حرب وال 
وىذا كاف أفضل وضع للدعوة وانتشارىا بُت الناس ليس يف اعبزيرة العربية فقط بل  

فباإلضافة إىل الدعوة بُت   وىذا ما فعلو الرسوؿ اغبكيم  اعبزيرة،وحىت خارج 
إىل اؼبلوؾ يف ذلك الزماف مثل   رسل الرسوؿ الكرًن فقد أ القبائل العربية

،قيصر  اغببشة وىرقلالنجاشي ملك  واؼبقوقس ملك  فارس،وكسرى ملك  الرـو
 وغَتىم.مصر 

يف جزيرة العرب بعض القبائل اؼبعادية  فلم يزؿيعٍت هناية السرايا والبعوث  الو  
وعة من السرايا ؼبناطق ؾبم   ثلذا بع منها،للدعوة واليت البد من أخذ اغبيطة 

 كثَت.قتاؿ   فيها ـبتلفة مل وبصل
فهم ال يزالوف يف منطقة  اعبزيرة،خروج اليهود من اؼبدينة مل يكن يعٍت خروجهم من 

كم وكانت منطلقًا لتخطيط اليهود   ٓٓٔخيرب احملصنة واليت تبعد عن اؼبدينة حوايل 
 ويفتحها،أف يغزو خيرب    فقرر الرسوؿ الكرًن اؼبسلمُت، ضدوتدبَت مكائدىم 

 اؽبجرة.من فتجهز وأخرب أصحابو بذلك فخرجوا صبيعاً يف بداية العاـ السابع 
فبا جعل  متداخلة(حصوف  )شبانيةقوية وكثَتة  حصوفكانت خيرب مدينة ذات   

، فحاصرىم وقاتلهم وىم ينتقلوف من حصن إىل صعبة يف البداية  مهمة الرسوؿ 
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  د أكثر من شهر فتح هللا على رسولو وبع اؼبعركة،حصن واشتدت 
وخرج اليهود بعدىا من جزيرة العرب  ووفَتة،خيرب وحصل منها على غنائم كثَتة 

 هنائي.بشكل 
قبائل قبد وما حوؽبا حىت جاء وقت عمرة  لدعوةواستمرت البعوث والسرايا النبوية 

 مكة إىل  فخرج  وقريش،  القضاء على حسب االتفاؽ بُت الرسوؿ الكرًن 
واستمر يف نشر الدعوة وتعليم الناس والقرآف  اؼبنورة،ى العمرة مث عاد إىل اؼبدينة وأدَّ 

ؽبجرة من ا ٛينزؿ بالتشريعات والتنظيمات للمجتمع اإلسبلمي حىت جاءت سنة 
 عظيم:وفيها حدث أمر 

يعُت أي من الطرفُت على  لقد كاف الصلح بُت الرسوؿ وقريش يقتضي أف الف
لكن قريشاً نقضت العهد وأعانت بعض العرب على  اآلخر،فُت للطرؼ حرب احملال

عد اعبيش للزحف أووصل اػبرب إىل الرسوؿ فتجهز و  ،   احملالفُت للرسوؿ الكرًن
وؼبا كاف اعبيش اإلسبلمي على مشارؼ مكة علمت ، أىلها  ةعلى مكة ومباغت

 . استسبلمهاسبلمي فأعلنت ل ؽبا دبقاتلة اعبيش اإلبَ قريشاً باألمر وأيقنت أنو ال قِ 
مكة، واؼبهاجروف   دخل رسوؿ هللا  من اؽبجرة ٛرمضاف عاـ  ٚٔويف يـو 

واألنصار بُت يديو وخلفو وحولو، حىت دخل اؼبسجد، فأقبل إىل اغبجر األسود، 
، فاستلمو، مث طاؼ بالبيت، ويف يده قوس، وحوؿ البيت ثبلشبائة وستوف صنماً 

 َّ مي زي ري ٰى ين  ىننن من زن رن مم ُّٱٱؿفجعل يطعنها بالقوس، ويقو 

 ٜٗسبأ:  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ،  ٔٛاإلسراء: 
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مث صلى بالكعبة وخاطب قريشاً ، واألصناـ تتساقط على وجوىها  ،  
، أخ كرًن وابن أخ  اً خَت   : قالوا  (  ؟ يا معشر قريش ما ترون أين فاعل بكم ) :قائبلً 

اذىبوا   "  اَل تَػثْػَريَب َعَلْيُكمُ  "   : يوسف إلخوتوفإين أقوؿ لكم كما قاؿ   )   : كرًن، قاؿ
 .( فأنتم الطلقاء

، فمع كل ما عملتو قريشًا من قتل تقدر ُتىكذا ىي النفوس الكبَتة تعفو ح 
 تثريب عليكم " وانتم " وتعذيب ومقاتلة والسعي يف الصد عن دين هللا يقوؿ " ال

 اك ُّٱوما أرضبو وصدؽ هللا فيو " فبلإلو إال هللا ما أعظمو من رسوؿ الطلقاء
 ٚٓٔاألنبياء:  َّ مل  يك ىك مك لك

وىكذا عادت مكة إىل حاضرة اإلسبلـ وإىل الدين اغبق ، وكاف فتح مكة ىو  
أعظم فتح حصل عليو اؼبسلموف يف ىذه األعواـ، تغَت ألجلو ؾبرى األياـ، وربوؿ 

 ما بعده، فإف بُت السابقة عليو وبُت فاصبلً  اً بو جو العرب، فقد كاف الفتح حد
كانت يف نظر العرب ضباة الدين وأنصاره، والعرب يف ذلك تبع ؽبم، فخضوع   اً قريش

يعٍت  ، لكن ىذا ال قريش يعترب القضاء األخَت على الدين الوثٍت يف جزيرة العرب
القضاء   القضاء النهائي على كل اؼبعاندين بل بقي فئة قليلة استطاع الرسوؿ

ا غزوة حنُت واليت كانت آخر الغزوات الكبَتة للرسوؿ قبل ، وكاف من أشدى معليه
 عودتو إىل اؼبدينة ظافراً بفتح مكة .

تأيت إىل  ومع االنتصار النبوي على قريش بدأت وفود القبائل يف اعبزيرة العربية
وبدأ  ،ىػ بعاـ الوفود ٜأماـ الرسوؿ الكرًن حىت ظبي عاـ  إسبلمهااؼبدينة وتعلن 
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ف أاؼبسلمُت حىت  وتضاعف عدد دين هللا أفواجاً  الناس يدخلوف يف
يصبح  ىػ( ٛ)اعبيش اإلسبلمي الذي كاف قوامو عشرة آالؼ مقاتل يف غزوة الفتح 

 ىػ(. ٓٔ)أكثر من مئة ألف يف حجة الوداع 
ىو الدين األقوى  اإلسبلـوأصبح  اإلسبلمي،لقد سبت الدعوة وتكامل بناء اجملتمع 

وما يتم فيها إال ما يوافق  اإلسبلميةة ربت السيطرة وأصبحت مك العرب،يف جزيرة 
ومن أجل إسباـ الرسالة وربقيق اؽبدؼ اؼبنشود فقد قرر الرسوؿ الكرًن اغبج  الشريعة،

فتوافد الناس من كل مكاف إىل  اػبرب،ؽبجرة فأعلم الناس وانتشر ا من (ٓٔ)عاـ يف 
 .غبجيف رحلة ا   اؼبدينة من أجل شرؼ مصاحبة النيب الكرًن

ىػ خرج اؼبوكب الكرًن متوجهًا إىل مكة ألداء  ٓٔالقعدة من عاـ  وويف شهر ذ
ذي  ٜووصل إىل مكة ويف يـو عرفة )  ،  مناسك اغبج اقتداءًا بالرسوؿ الكرًن

"أيها الناس، امسعوا اغبجة ( خطب الرسوؿ الكرًن خطبتو العظيمة وفبا جاء فيها : 
إن دماءكم وأموالكم حرام   ،م بعد عامي ىذاقويل، فإين ال أدري لعلى ال ألقاك

عليكم كحرمة يومكم ىذا، يف شهركم ىذا، يف بلدكم ىذا ... وقد تركت 
أيها الناس، إنو ال نيب    ، فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بو، كتاب اللّ 

وا مخسكم، وصوموا شهركم، بعدي، وال أمة بعدكم، أال فاعبدوا ربكم، وصلَّ 
ة أموالكم، طيبة هبا أنفسكم، وحتجون بيت ربكم، وأطيعوا أوالت وأدوا زكا

نشهد   :  قالوا "؟ سألون عٍت، فما أنتم قائلونوأنتم تُ  ،   أمركم، تدخلوا جنة ربكم
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فقاؿ بأصبعو السبابة يرفعها إىل  .  ونصحتأنك قد بلغت وأديت 
   .  مراتثبلث  " اللهم اشهد "  :  الناسالسماء، وينكتها إىل 

  يب ىب نب مب زب رب.. ُّٱمن إلقاء اػبطبة نزؿ عليو وبعد أف فرغ النيب 

 ٖاؼبائدة:  َّ.. ىت نت مت زت رت
، وىذا   الرسالة وربقق اؽبدؼ من بعثة الرسوؿ الكرًن  الدين واكتملت لَ مُ لقد كَ 

من  ، فبعد أف رجع الرسوؿ الكرًن  كلو إشارة إىل قرب وفاة الرسوؿ الكرًن 
 .نة بدأت مقدمات النهايةيف اؼبدياغبج واستقر 

جنازة يف   رسوؿ هللا  شهد-يـو االثنُت  وكاف-ىػ ٔٔشهر صفر سنةيف و 
وقبل  حرارتو، رتفعتالبقيع، فلما رجع، وىو يف الطريق أخذه صداع يف رأسو، وا

، وكاف آخر ؾبلس  من وفاتو دخل اؼبسجد حىت جلس على اؼبنرب أياـطبسة 
فكان ، فتجمعوا حولو،  "  أيها الناس، إيلَّ "  :  قاؿ، مث عليو جلسو، فحمد هللا وأثٌت

" ،  لعنة هللا على اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد "    : دما قالو 
من كنت جلدت لو َظْهًرا فهذا ظهري فليستقد  )   : وعرض نفسو للقصاص قائبلً 

  .  ( منو، ومن كنت شتمت لو ِعْرضاً فهذا عرضي فليستقد منو
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 وأبو-يـو االثنُت ليف صبلة الفجػر  اؼبسلموفا مبينفوجاء اليـو األخَت 
سًت حجرة عائشة فنظر إليهم، وىم يف   الرسوؿ  كشف  –يصلي هبم   بكر

فاطمة   صفوؼ الصبلة، مث تبسم يضحك، وؼبا ارتفع الضحى، دعا النيب 
فسألنا   :  عائشة فَسارَّىا بشيء فبكت، مث دعاىا، فسارىا بشيء فضحكت، قالت

أنو يقبض يف وجعو الذي تويف    النيب سارينَّ   :  فقالت-فيما بعد  أي-عن ذلك 
   . فيو، فبكيت، مث سارين فأخربين أين أوؿ أىلو يتبعو فضحكت

  :  يقوؿل يديو يف اؼباء فيمسح بو وجهو، دخِ ار بسيد البشر، فجعل يُ ضتحوبدأ اال 
حىت رفع يده أو أصبعو، وشخص بصره  ، " سكرات ال إلو إال هللا، إن للموت " 

مع الذين أنعمت  ):  يقوؿكبو السقف، وربركت شفتاه، فأصغت إليو عائشة وىو 
عليهم من النبيُت والصديقُت والشهداء والصاحلُت، اللهم اغفر يل وارمحٍت، 

   .  ( األعلىاللهم، الرفيق   .  األعلىوأحلقٍت بالرفيق 
قو العربة وتسقط من عينيو دمعو، وقد ساد القاعة اغبزف مع ىنا وقف صاحبنا زبن

 صوت بكاء خفيف لبعض الطبلب، مث استجمع صاحبنا قواه ليكمل : 
.  األعلىثبلثاً، ومالت يده وغبق بالرفيق  األعلىاللهم، الرفيق  كرر الكلمة األخَتة

   .  راجعوفإنا هلل وإنا إليو   
ىػ، ٔٔربيع األوؿ سنة  ٕٔمن يـو االثنُت  الضحىوقع ىذا اغبادث حُت اشتدت 

   .  أياـوزادت أربعة  عاماً ثبلث وستوف   وقد مت لو 
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الستار على أعظم إنساف وأفضل من  ُأسدؿوىكذا 

غ الرسالة وأدى بعد أف بلّ  واعباف،خلق هللا من اإلنس 
  حق جهادهونصح األمة وجاىد يف هللا األمانة
 ذكرنا اإلسبلـ، ؿرسو  ةاعبزء األخَت من سَت  كاف ىذا

اسأؿ هللا أف وبشرنا يف  وىديو،لسَتتو  اً فيها إىل ـبتصر 
ومن أراد اؼبزيد  سنتو،زمرتو وأف يرزقنا شفاعتو وإتباع 

 .فعليو الرجوع إىل كتب السَتة النبوية
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وىكذا انتهت قصتنا ، و انتهى لقائي معكم 
فهذه آخر غبظة سأكوف فيها معكم ، استمتعت 

وسعدت دبعرفتكم. أظنكم عرفتم اإلجابة على ، معكم
َمن أعظم عظماء األرض . وادركتم ؼباذا كنت حزيناً 

.  عند دخويل لكم اليـو
اسأؿ هللا لكم التوفيق يف ىذه اعبامعة أواًل مث يف 

حياتكم اؼبستقبلية، وأين يف شوٍؽ كبَت لرؤيتكم عظماء 
 خاء.يف ىذه األرض لتأخذوا بيد أىلها إىل السعادة والر 

اخَتا تذكروا أف العظيم البد أف يكوف عظيماً يف نفسو 
 ملتزماً بقيمة مطبقاً لرسالتو قبل اف يطلبها من اآلخرين. 

 والسبلـ عليكم
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