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ادراد بافعفد ادؽل
ٍ
مؽان
ادراد بافعفد ادؽل هق دظقة افـبل ﷺ افتل شبؼت هجرتف شقاء ـاكت ذم مؽة أو ذم ؽرها مـ
ظؿد إفقف افـبل ﷺ مثؾ أشقاق ادؼـغ وؽرها  ,ؾؾؼد ـاكت افدظقة ذم افعفد ادؽل دظق ًة فؾتقحقد
جمر ًدا ظـ افعبادة  ,ؾؽان افـبل ﷺ يدظق فؾتقحقد ويدظق فسك بعض ادحرمات وأما افعبادات ؾؾؿ
يؽـ ﷺ يلمر ظذ رء ؾؽان حث دون أمر  ,وأما إمر ؾاؿتك ذم ذفؽ افعفد ظذ افتقحقد هلل تعاػ
وإخالص افعبقدية فف مـ صالة ورـقع وشجقد وكحر وكذر وؽر ذفؽ  ,ـام ـان افـبل ﷺ يـفك
ظـ افؼك باهلل واإلذاك معف ؽره وهذا هق افؼدر ادشسك بغ افدظقة ذم افعفديـ ادؽل واددين
وذم دظقة مجقع إكبقاء .
وهذا يمخذ مـف أمر مفؿ جدً ا  :أن اخلط إول ذم أي دظقة هق افتقحقد وهق ما ـان ظؾقف
شائر إكبقاء وجيب أن يبتدئ بف وأٓ يبدئ بغره ؾلي دظقة تبدأ بغر افتقحقد ؾؾقست ظذ هدي
ت ُ ،أم َف ُاهتم َصتاى  ،و ِديـ ُُفم و ِ
إكبقاء  ,وـام جاء ذم احلديث ؿقفف ﷺ ( ْاْلَ ْكبِقاء إِ ْخو ٌة فِع اَّل ٍ
احدٌ )
ْ َ
َ
َ ُ َ َ
ا ُْ
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وهلذا احتدت دظقهتؿ .
وؿد جاء ذم افصحقحغ ذم بقعة افعؼة َ
(أ ان َر ُش َ
ول اهللاِ ﷺ َ ،ؿ َال َ ،و َح ْو َف ُه ِظ َصا َب ٌة ِم ْن َأ ْص َحابِ ِه " :
َْس ُؿوا َ ،وٓ تَزْ كُوا َ ،وٓ َت ْؼ ُت ُؾوا َأ ْوٓ َدـ ُْم َ ،وٓ ت َْلتُوا بِ ُب ْفت ٍ
َبايِ ُع ِ
ُؼـُوا بِاهللاِ َص ْقئًا َ ،وٓ ت ْ ِ
وِن َظ َذ َأ ْن ٓ ت ْ ِ
َان
وِن ِيف معرو ٍ
ِ
َت ْػ َسو َكه ب َ ِ
ف َ ،ؾ َؿ ْن َو اَّف ِمـْؽ ُْم َؾ َل ْج ُر ُه َظ َذ اهللاِ) 3ؾفذا يعـل
غ َأ ْيديؽ ُْم َو َأ ْر ُجؾؽ ُْم َ ،وٓ َت ْع ُص ِ َ ْ ُ
ُ ُ َْ
أن دظقة افـبل ﷺ ـاكت ذم بادئ إمر فؾتقحقد فؾؿؽقغ وفغر ادؽقغ مـ افغرباء وؽرهؿ .

 ) 2رواٖ اٌثخاري ( ،)3443 ،3442وِسٍُ (.)145 ،144 ،143( )2365
 ) 3رواٖ اٌثخاري فً صحٍحٗ ( )143/3رلُ (. )3663
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وؿاية افـبل ﷺ مـ افتؾبس بادحرمات ؿبؾ افبعثة
ؿد وؿل افـبل ﷺ مـ افتؾبس بقء مـ ادحرمات ؿبؾ افبعثة وافـبقة ; ذفؽ أن اهلل تعاػ وؿاه مـ
ذفؽ فؽـ افـبل ﷺ مل يؽـ ظذ ظؾؿ وإكام افعؾؿ جاء بعد ذفؽ وهلذا يؼقل تعاػ ﴿ َو َو َجدَ َك َض اآ
ى ﴾( شقرة افضحك )7:
َؾ َفدَ ٰ

ؿقؾ ادراد بذفؽ هق ظدم افعؾؿ وذفؽ أن اإلكسان إذا مل يؽـ ظـده ظؾؿ ؾفق

ضال ؾامتـ اهلل تعاػ ظؾقف بافعؾؿ باهلل بعد أن ـان خاف ًقا  ,ؾافـبل ﷺ ُظ ِصؿ مـ افقؿقع ذم ادحرمات
فؽـف مل يؽـ ظذ ظؾؿ بافعبادة وٓ افصالة إٓ ما ـان ؾقف ظذ افػطرة افسؾقؿة وافسؾقؼة افصحقحة
وبؼايا احلـقػقة وـذفؽ افطقاف ظـد افبقت وفؽـ ـان ظذ افػطرة ; وهلذا مل ُيذـر ظـف أكف ـذب أو
مخرا أو ؾعؾ ؾاحش ًة أو ؿال باضؾ وإكام ـان ظذ افػطرة افصحقحة وافسؾقؼة ادستؼقؿة افتل
ذب ً
ؾطر اهلل تعاػ افـاس ظؾقفا  ,وؿد جاء خز مـؽر ظـد احلاـؿ ذم ـتابف ادستدرك ظـ ضقاؾف ﷺ ظذ
ز مـؽر وظامة إصقل وافروايات ٓ تذـر ظـ افـبل ﷺ رء مـ ذفؽ  ,وكجد مما
إصـام وهذا خ ٌ
يميد هذا أن خصقم افـبل ﷺ مل يؼقفقا فف أكؽ ــت معـا ؾسـتـا !! مما يدل ظذ أكف ما ـان يتؾبس
معفؿ بام ـاكقا يػعؾقن وإٓ فؽان مـ أؿقى حجفؿ ظؾقف أكؽ ــت معـا ؾقام تـفاكا ظـف أن ! .ؾؽان
ظذ افػطرة افسؾقؿة وافسؾقؼة ادستؼقؿة ﷺ .
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زمـ افعفد ادؽل
ؿد تليت افـبقة إػ افـبل ؿبؾ شـ إربعغ مثؾ كبل اهلل ظقسك وـذفؽ كبل اهلل يقشػ ؾؼد جاءهتؿ
افـبقة ؿبؾ ذفؽ وأما ما يتعؾؼ بؿقاجفة افـاس ؾإصؾ أهنا تؽقن ذم إربعغ وهلذا يـبغل أن كػرق
بغ افـبقة وهل كزول افقحل ظذ افـبل وبغ إمر بافبالغ .
وافـبل ﷺ ؿد أكزل اهلل تعاػ ظؾقف وحقف ظذ إربعغ ظذ إرجح .
وأما كبل اهلل ظقسك ظؾقف افسالم ؾؽان افقحل يلتقف وهق صغر ؿافقا ذم شـ افثاكقة ظؼ ؾؽان يؾعب
مع افصبقان وـان ُيـبئ افصبقان بام أخػك أهؾفؿ ظـفؿ مـ افطعام ومـ مؽـقزهؿ ـام ؿال اهلل
ون ِيف ُب ُقوتِؽ ُْم ﴾ ( آل ظؿران . )49 :
ون َو َما تَدا ِخ ُر َ
﴿و ُأ َك ِّب ُئؽ ُْم بِ ََم ت َْل ُـ ُؾ َ
تعاػ َ
وـذفؽ ذم أمر كبل اهلل يقشػ ظؾقف افسالم ؾؽان افقحل يلتقف وهق صغر ـام ـان ذم افرؤيا وما ـان
مـ وحل مسؿقع وما ـان ذم افبئر وما جاءه ذم ـقد إخقتف فف  ,وأما افدظقة ؾؽاكت ذم شـ
إربعغ .وـذفؽ افـبل ﷺ ـاكت دظقتف ذم إربعغ وأما مدة بؼاء افـبل ﷺ ذم مؽة داظ ًقا  :ؾتـؼسؿ
إػ مرحؾتغ مرحؾة افـبقة افتل ُأخز ؾقفا أهنا كبل مقحك إفقف وادرحؾة افثاكقة هل مرحؾة افدظقة ,
واددة إوػ مل يثبت ذم زمـفا رء حمسقم وإكام جاء ؾقفا تؼديرذم بعض افروايات ما بغ افعؼ شـغ
﴿و َأك ِْذ ْر
رسا  ,ـام ذم ؿقل اهلل تعاػ َ
واخلؿسة ظؼ شـة  ,وافدظقة ذم افعفد ادؽل ـاكت ابتدا ًء ً
َظ ِش َرت َ
اصدَ ْع بِ ََم ت ُْم َم ُر َو َأ ْظ ِر ْض َظ ِن
َك ْاْلَ ْؿ َربِ َ
غ ﴾ ( شقرة افشعراء  )214:ثؿ جاء إمر باجلفر ﴿ َؾ ْ
ا ُْد ْ ِ
غ ﴾( شقرة احلجر  ) 94:ؾؽان ذفؽ ؾقصؾ بغ ادرحؾتغ .
ؼـ ِ َ
وجاء ظـ بعض افصحابة ظؾقفؿ رضقان اهلل أهنؿ ـاكقا يعدون ؾسة افـبقة ضؿـ افعفد ادؽل هلذا
افروايات ذم افزمـ ادؽل خمتؾػة ومتبايـة .
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(ظ ْن ا ْب ِن َظ اب ٍ
َث افـابِ ُّي َص اذ اهللاُ َظ َؾ ْق ِه َو َش اؾ َم بِ َؿ اؽ َة َث ََّل َ
اس َؿ َال َمؽ َ
ؼ َة َشـَ ًة
ؾؼد جاء ذم افبخاري َ
ث َظ ْ َ
يعـِي يوحى إِ َفق ِه وتُو ِّيف وهو ابن َث ََّل ٍ
أيضا ذم ذفؽ أهنا َظ ُْ
غَ ، 5و ُر ِو َي
ِّغ َشـَ ًة)َ 4و ُر ِو َي ً
ؼ ِشـ ِ َ
ث َو ِشت َ
ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ ُ
َْ ُ َ
ؼ َة َشـَة. 6
َأ ْي ًضا ذم ذفؽ ََخ َْس َظ ْ َ
وهذا افتبايـ ذم افروايات بسبب  :أن مـفؿ مـ يدخؾ زمـ افـبقة ذم افعفد ادؽل مع مرحؾة افقحل
ومـفؿ مـ ٓ يدخؾفا ؾافـبل ﷺ ُأكبئ ذم بادئ إمر ومل يممر بافتبؾقغ وذفؽ ٕن افرشافة ـاكت ثؼقؾة
وادفؿة ظظقؿة فؾجفؾ ادطبؼ افذي ـان ظؾقف افعرب ؾقحتاج إػ هتقئة وتؼقية وهلذا يؼقل
آن ت َْرتِ ًقَّل ﴾ ( شقرة ادزمؾ  , )4 :داذا ؟ ما افعؾة ذم ذفؽ ؟ ﴿ إِكاا َشـُ ْؾ ِؼي َظ َؾ ْق َ
ك َؿ ْو ًٓ
﴿و َرت ِِّل ا ْف ُؼ ْر َ
اهلل تعاػ َ
َث ِؼ ًقَّل﴾ (شقرة ادزمؾ  )4 :وهلذا ُأمر افـبل ﷺ بافصالة وافتحـث ذم ؽار حراء ؾؽان يتحـث ــقع مـ
افتؼقية افذاتقة وهلذا يؼقل اهلل تعاػ فف ﴿ َيا َأ ُّ َُّيا ا ُْدزا ِّم ُل* ُؿ ِم اف اؾ ْق َل إِ آ َؿؾِ ًقَّل ﴾(شقرة ادزمؾ  )2-1 :وـذفؽ
دمد أن هذا خطاب جلؿقع إكبقاء  .ؾؼال اهلل تعاػ فـبقف مقشك ظؾقف افسالم ظـد افشجرة ﴿ إِكاـِي َأكَا
ِ
افص ََّل َة فِ ِذـ ِْري
اهللاُ َٓ إِ َٰف َه إِ آ َأكَا َؾا ْظ ُبدْ ِِن َو َأؿ ِم ا

﴾(شقرة ضف )14 :

ؾلمره بافعبادة افذاتقة وإؿام افصالة

ؿبؾ بعثتف فبـل إرسائقؾ ؾافسبقة افـػسقة افعؿؾقة افباضـة مـ إمقر ادفؿة حتك يتفقل دقاجفة افباضؾ
ؾفل أؿقى فؾداظل ذم ادقاجفة وهلذا أمر اهلل افـبل ﷺ بافعبادة واخلؾقة ؾؾام ؿقي أمره بافبالغ
وادقاجفة .
وظؾقف تؽقن مدة افعفد ادؽل تساوح ما بغ مـ افعؼ شـقات واخلؿسة ظؼ مؼسؿة بغ افـبقة وبغ
افدظقة افرسية وافعالكقة  ,وأما ذم ادديـة ؾؿحؾ اتػاق أن افـبل ﷺ بؼل ذم ادديـة ظؼ شـغ .

 ) 4رواٖ اٌثخاري  -وتاب إٌّالة ،تاب ِثعث إٌثً صٍى هللا عٍٍٗ وسٍُ  -حذٌث. 3663:
 ) 5رواٖ اٌثخاري وتاب اٌّغازي ،تاب وفاج إٌثً صٍى هللا عٍٍٗ وسٍُ  -حذٌث. 4234:
 ) 6رواٖ ِسٍُ وتاب اٌفضائً  -تاب وُ ألاَ إٌثً صٍى هللا عٍٍٗ وسٍُ تّىح واٌّذٌٕح ؟  -حذٌث. 4445:
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هتقئة افداظل إػ اهلل تعاػ
حقـام يؽقن اإلكسان داظل إػ اهلل شبحاكف وتعاػ ٓبد أن يـظر فسافػة ظؿؾف مـ جفة ؿقتف وثباتف
وظؾؿف افذي يدظق إفقف ؾالبد مـ تؼقيتف بافعبادة وتقـؾف واظتامده ظذ اهلل ؾنذا ؿقيت افعبقدية ذم ؿؾبف
ورشخ ذم هذا اجلاكب ؾنن اهلل ظز وجؾ شقؽقن معف .
وهذا يتلـد أن اإلكسان أحقج ما يؽقن فعقن اهلل حقـام يقاجف خؾؼ اهلل ظذ اختالؾفؿ جمقس مالحدة
مؼـغ مـاؾؼغ ؾساق ضافغ ؾادقاجفة فقست بادقاجفة افقسرة بؾ إهنا مقاجفة صديدة ؾقـبغل أن
يؽقن فف أصؾ ذم ذاتف ٕكف بحاجة فالظتامد ظذ اهلل تعاػ  .فذفؽ دا ؿقي مؼام افعبقدية ذم افـبل ﷺ
﴿أ َفقس اهللاُ بِؽ ٍ
َاف َظ ْبدَ ُه ﴾ (شقرة افزمر  )36 :ثؿ ظصؿف اهلل تعاػ ﴿ َواهللاُ
ـػاه اهلل تعاػ ؾؼال جؾ وظال َ ْ َ
ك ِم َن افـ ِ
َي ْع ِص ُؿ َ
ااس﴾(شقرة ادائدة  )67 :ـام أخز افـبل ﷺ أكف فـ يؿقت ؿت ًال وهذا مـ بعض ما
ت َو َٰفؽِ ان اهللاَ
ت إِ ْذ َر َم ْق َ
يسهب مـف افداظل ؾطؿئـف اهلل تعاػ وـذفؽ شدده ﴿ َو َما َر َم ْق َ
َر َم ٰى﴾ (شقرة إكػال  )17 :وـذفؽ جاء ذم احلديث افؼدد ) من ظاد ّيل وف ًقا ؾؼد آذكته باحلرب  ،وما
ٍ
إيل بافـواؾل حتى ُأحبه،
إيل مما اؾسضته ظؾقه  ،وٓ يزال ظبدي يتؼرب ّ
إيل ظبدي بقء أحب ّ
تؼرب ّ
ؾنذا أحببتُه ــت شؿعه افذي يسؿع به  ،وبكه افذي ُيبك به  ،ويده افتي يبطش هبا  ،ورجؾه افتي
ترددت ظن يشء أكا ؾاظؾه تر ُّددي ظن
يؿق هبا  ،وفئن شلفـي ْلُظطقـه  ،وفئن اشتعاذِن ْلُظقذكه  ،وما
ُ
ؿبض روح ظبدي ادممن  ،يؽره ادوت وأـره مساءته) 7وادراد هبذا أكف يسؿع وفق شؿع م ّقز احلؼ مـ
افباضؾ وهذا مـ تقؾقؼ اهلل وفق وؿع بكه ظذ رء مـ احلؼ ظرف مرتبتف ؾاحلؼ مراتب .

6

) رواٖ اٌثخاري فً وتاب اٌرلاق ح(.)6532
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وهلذا يرزق اهلل ظبده متققز احلؼ مـ افؼ ومتققز افؼ ذم درـاتف ـام يؿقز احلؼ ذم درجاتف ؾقسدد ويعان
وـذفؽ إذا ـتب أو ؿال أو ؾعؾ يؽقن ُمسدد وهذا مـ أثار افعبقدية .
هلذا كؼقل افداظل هلل ٓبد أن يؼقي كػسف بافعبادة واإلخالص هلل تعاػ حتك يسدده اهلل ; وهلذا كجد
بعض افدظاة ممـ حيؿؾقن افرشافة ويضعػ فدهيؿ مؼام افعبقدية يـتؽس ذم بداية افطريؼ أو كصػف
وافسبب ذم هذا ذاك اخلقاء افؼؾبل ذم افعبادة ؾلجسادهؿ صبف خافقة وتؼحؿقا ما هق أصد مـ ذفؽ مما
حيتاج افؼقة  ,وهلذا إكبقاء يتبايـقن ذم ادؼام ؾؿـفؿ أوفق افعزم ومـفؿ دون ذفؽ وـؾام ـاكت رشافة
افـبل أصد ذم مقاجفة افعدو ـان مؼام افعبقدية ؾقف أؿقى وهلذا ـان إمام ادتعبديـ رشقل اهلل ﷺ
وأؾضؾ إكبقاء وادرشؾغ وأـثرهؿ ظز ًما .

ادقاؾؼات بغ افعفد ادؽل واددين
أظظؿ ادقاؾؼات بغ افعفد ادؽل واددين هل دظقة افتقحقد وافـفل ظـ افؼك وهذا أصؾ
ادقاؾؼات .
وأما آختالف ؾقؿتاز افعفد ادؽل بافؾغ وافرؾؼ وافدظة وادفادكة مع بؼاء إصؾ افذي يدظق إفقف
ـام تتجذ احلؽؿة ذم افعفد ادؽل أـثر مـ افعفد اددين وافسبب ذم هذا ـثرة إظداء وصدة ذاشتفؿ
مـ جفة افعدة وافعدد وافضعػ ادادي افذي يؾحؼ افـبل ﷺ وأتباظف .
وـذفؽ مـ شامت افعفد ادؽل ؿؾة إتباع ؾنن آتباع ذم مؽة أؿؾ ; وذم هذا أن افدظقة فقست
باددة ؾدظقة مؽة أـثر زمـًا مـ دظقة ادديـة واحلؼ واحد وادخاضبقن ـعؼقل بؼية واحدة ذم حغ
أن إتباع ذم ادديـة ـاكقا أـثر !.
وـذفؽ مـ وجقه آختالف اجلفاد  :ؾؽان اجلفاد ذم ادديـة ومل يؽـ ذم مؽة  .وـذفؽ ـان ﷺ
يؾغ مع ادخافػغ ذم مؽة ما مل يؽـ مـف ذم ادديـة مـ ؿقة وهذا مـ شقاشتف افؼظقةﷺ.
7
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مراحؾ افدظقة ذم افعفد ادؽل
افدظقة افرسية ذم مؽة مقجقدة وثابتة ذم طقاهر افؼرآن وافسـة فؽـ اددة افزمـقة اختؾػ ؾقفا مـفؿ
مـ ؿال أهنا ـاكت شـتغ ومـفؿ مـ ؿال ثالث شـقات ومـفؿ مـ ؿال أـثر  ,وافدظقة افرسية صبقف
بقجقد جقاكب افعبقدية ما ؿبؾ وجقب افدظقة ؾقحتاج فؼقام إمر ذم كػس افداظل وؾقؿـ حقفف
ٕن احلؼ حقـام يبدأ ذم بقئة صديدة افظؾؿ وافبطش واجلفؾ وافبعد ويؼؾ افـصر ويـعدم ويؼقى افعدو
ذم بطشف ؾربام تستلصؾ صلؾة احلؼ .
ؾرسية افدظقة مـفا مؼاصد مـفا  :افتؿفقد فؾؿقاجفة ومـفا أن يؽقن فف مميد مـ ادحقط افؼريب ؾنن
افعصبة حتؿل ؾفل صبقفة باحلائط  .ودا بدأ افـبل ﷺ بدأ بإؿربغ مـ أهؾ بقتف ودظا أبابؽر ومـ
حقفف وجد مـفؿ حائط حيقضف شقاء ـاكقا مـ أهؾ بقتف أو مـ ظشرتف  ,وهلذا كجد أن أظظؿ كصر
فإلكسان هؿ إؿربقن  ,وهلذا بعض إكبقاء ـان يعتؿد ظذ ؿقمف بافـكة وفق ـاكقا مؼـغ وهذا
اكتصار ادممـ بافؽاؾر فقس وٓء وفؽـ كقع مـ آكتصار فديـ اهلل ؾؼد يميد اهلل ديـف بافرجؾ افػاجر
ـام ذم ؿقفف تعاػ

َجـ َ
﴿و َف ْو َٓ َر ْه ُط َ
َاك﴾(شقرة هقد )91:
ك َف َر َ ْ
َ

ؾتفقب ادؼـقن وجقد ؿقم افـبل ﷺ ؾؾؿ

يعتدوا ظؾقف بسبب ؿقمف .
﴿و َأك ِْذ ْر
ؾلراد افـبل ﷺ ذم دظقتف افرسية دظقة إؿربغ ٕهنؿ أوػ افـاس باخلر ـام أمره اهلل تعاػ َ
غ ﴾ ( شقرة افشعراء  )214:وؿد جاء ذم احلديث (ظن أيب ُه َر ْي َر َة َؿ َال َؿا َم َر ُش ُ
َظ ِش َرت َ
ول اهللاِ ﷺ
َك ْاْلَ ْؿ َربِ َ
غ َؿ َال يا مع َؼ ُؿري ٍ َ ِ
غ َأ ْكزَ َل اهللاُ َو َأك ِْذ ْر َظ ِش َرت َ
سوا َأ ْك ُػ َسؽ ُْم َٓ ُأ ْؽـِي
َك ْاْلَ ْؿ َربِ َ
ِح َ
َ َ ْ َ َْ
ش أ ْو ـَؾ َؿ ًة ك َْح َو َها ْاص َ ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اس ْب َن َظ ْب ِد ا ُْد اطؾِ ِ
ب َٓ ُأ ْؽـِي َظـ َْك
َظـْؽ ُْم م ْن اهللاِ َص ْقئًا َيا َبـي َظ ْبد َمـَاف َٓ ُأ ْؽـي َظـْؽ ُْم م ْن اهللاِ َص ْقئًا َيا َظ اب ُ

مؿ ٍد شؾِقـِي ما ِصئ ِ
ِم ْن اهللاِ َصقئًا َويا َص ِػق ُة َظؿ َة رش ِ
ْت
ول اهللاِ َٓ ُأ ْؽـِي َظـ ِْك ِم ْن اهللاِ َص ْقئًا َو َيا َؾاضِ َؿ ُة بِـ َ
َ
ْت ُ َ ا َ
ا ا َ ُ
ْ َ
ب َظ ْن ُيوك َُس َظ ْن ا ْب ِن ِص َف ٍ
ِم ْن َم ِايل َٓ ُأ ْؽـِي َظـ ِْك ِم ْن اهللاِ َص ْقئًا تَا َب َع ُه َأ ْص َبغُ َظ ْن ا ْب ِن َو ْه ٍ
اب). 8
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ؾبدأ بإؿربغ ؾلخذ يدظقهؿ صق ًئا ؾقء ؾؾام ؿقيت افشقـة تعدى فبؼقة افؽػار وادؼـغ ؾقؿػ
ظذ جبؾ افصػا وبدأ يدظقهؿ بطـًا بطـًا واهلل أظؾؿ .

افتعامؾ مع اخلصقم

اخلصقم فقسقا ظذ مرتبة واحدة ومـ شقاشة افـبل ﷺ افؼظقة ذم أظدائف أكف مل جيعؾفؿ ظذ مرتبة
واحدة وإن احتدوا ذم افديـ وهذا مـ افػؼف ذم افديـ :
ؾادؼـقن ظذ مرتبتغ مـفؿ مؼـقن ٓ يظفرون افعداوة ويسادقن وبؼقا ظذ جفافتفؿ .
اصدَ ْع بِ ََم
وافـقع افثاين  :ادعاكدون ادستفزؤون ادسبصقن بافـبل ﷺ وأتباظف وهلذا ؿال اهلل تعاػ ﴿ َؾ ْ
ت ُْم َم ُر َو َأ ْظ ِر ْض َظ ِن ا ُْد ْ ِ
غ* إِكاا َـ َػ ْقـ َ
غ ﴾( شقرة احلجر  )95-94-:أخزه اهلل تعاػ أن افـاس
َاك ا ُْد ْست َْف ِزئِ َ
ؼـ ِ َ
شقؽقكقن معف ظذ حافغ  :حال ادسبصغ ادعاكديـ ؾسقؽػقف اهلل تعاػ إياهؿ وادعرضغ اجلاهؾغ
اْل ِ
﴿و َأ ْظ ِر ْض َظ ِن َْ
غ ﴾( شقرة آظراف . )199:
افذي أمره باإلظراض ظـفؿ
اهؾِ َ
َ
وأما افـقع إول وهؿ اجلاهؾقن افذيـ يعبدون إصـام ويبؼقن ظذ ضالفتفؿ فؽـ مل دمؾبف
أيضا ؾقؼقل  :دظقا ؾالكًا ضادا أكف مل يمذيـا.
افدظقة فؾعداوة ؾربام يؽقن افؽاؾر مـارص ً
ومـ افػؼف إذا ـان فإلكسان أظداء ظذ مؾة واحدة ظؾقف أن يؼسؿفؿ ـام ؿسؿ اهلل تعاػ فـبقف ﷺ ,
أؿقام يعادوكف وأؿقام يـارصوه وفق خافػقه  ,وهلذا كجد أن افـبل ﷺ أخذ حيقضف بعض ادؼـغ مـ
اجلاهؾغ افذيـ بؼقا ظذ ضالهلؿ مـ ادؼـغ ـليب ضافب ظؿ افـبل ﷺ .
وأبق ضافب مـ جفة ظؼقدتف افتل مات ظؾقفا ـان ظذ كػس مؾة أيب هلب وأيب جفؾ وفؽـ مل يؽـ
افـبل ﷺ يتعامؾ معف بافؼسقة وافشدة ـام ـان يتعامؾ مع أيب هلب وأيب جفؾ وشائر ـػار ؿريش .
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ِ
ِ
افص َػا
ـام جاء ذم احلديث افصحقح دا أمره اهلل تعاػ بافصدع َ :صعدَ افـابِ ُّي َص اذ اهللاُ َظ َؾ ْقه َو َش اؾ َم َظ َذ ا
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ي  ،فِ ُب ُط ِ
ون ُؿ َر ْي ٍ
افر ُج ُل إِ َذا َل ْ َي ْستَطِ ْع
ش َحتاى ْ
َ ،ؾ َج َع َل ُيـَادي َيا َبـي ؾ ْف ٍر َ ،يا َبـي َظد ٍّ
اجت ََؿ ُعوا َ ،ؾ َج َع َل ا
َيرج َ ،أرش َل رش ً ِ
َ
َ َ
اء َأ ُبو َهل ٍ
ز ُتؽ ُْم َأ ان
َأ ْن َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ
وٓ ف َقـْ ُظ َر َما ُه َو َ ،ؾ َج َ
ب َو ُؿ َر ْي ٌش َ ،ؾ َؼ َال  " :أ َرأ ْي َتؽ ُْم َف ْو أ ْخ َ ْ
َخ ْق ًَّل بِا ْف َو ِادي ت ُِريدُ َأ ْن ت ُِغ َر َظ َؾ ْقؽ ُْم َأ ُــْت ُْم ُم َصدِّ ِؿ اي ؟ َؿا ُفوا َ :ك َع ْم َ ،ما َج ار ْبـَا َظ َؾ ْق َ
ك إِ آ ِصدْ ًؿا َ ،ؿ َال :
ِ
ب َ :تبا َف َ ِ
غ يدَ ي ظ َذ ٍ ِ ٍ
ِ
ت
ت َ :ت اب ْ
َج ْع َتـَا َ ،ؾـَ َز َف ْ
ك َشائ َر ا ْف َق ْو ِم َأ َهل َذا َ َ
اب َصديد َ ،ؾ َؼ َال َأ ُبو َهل ٍ ا
َؾنِ ِِّن كَذ ٌير َفؽ ُْم َب ْ َ َ ْ َ

َيدَ ا َأ ِيب َهل ٍ
ب {  } 2شورة ادسد آية .3 " 2-1
َب { َ } 1ما َأ ْؽـَى َظـْ ُه َما ُف ُه َو َما ـ ََس َ
ب َوت ا
ومـ هـا مجؾة مـ ادعاين أن افعداء بدأ بآكؼسام بغ اإلظراض وآشتفزاء وـان أول ادستفزئغ أبا
هلب بدأ بآشتفزاء وافسخرية وـذفؽ ـان اإليذاء مـ أيب جفؾ افذي جاء افـبل ﷺ وهق يصع
شاجد ؾقضع ظؾقف شال اجلذور ؾجاءت ؾاضؿة وأزافتف مـ ظذ طفره ودظت ظؾقفؿ ؾؼام افـبل ﷺ
ورؾع يديف وأخذ يدظق ظؾقفؿ ﷺ واحدً ا واحدً ا  ,ؾفذا ؾقف أن أظداء افـبل ﷺ ؾقفؿ مـ افتـقع
وآختالف .
ومجع إظداء ذم صػ واحد مـ جفة ادقاجفة واجلفؾ ظؿؾ خارج ظـ هدي افـبل ﷺ وؾقف خمافػة
هلديف ﷺ .
مـارصا فؾـبل ﷺ وهق ظذ ظؼقدة ـػار ؿريش ؾؽان خطاب افـبل ﷺ خمتؾػ
وؿد ـان أبق ضافب
ً
ظـ خطابف فغره مـ ادؼـغ ؾؽان يؼقل هلؿ ﷺ ( َؿدْ ِج ْئ ُتؽ ُْم بِ ا
افذ ْبحِ ) 13فؽـ مع أيب ضافب ـان

يؾغ  ,بؾ اشتػاد افـبل ﷺ مـ مـارصة أيب ضافب ذم دظقتف وذم ككتف وـان يلوي إفقف ظـد ورود
افشدائد  ,وهلذا ربام حيتاج ادصؾح ذم رشافتف دـ يـكه وفق ـان مـ ؽر مؾتف  ,ؾافـبل ﷺ ـان يرشؾ
بعض أصحابف مفاجريـ إػ افـجار وـان ككاك ًقا فؽـ ـان يـارص افعدل ويدؾع افظؾؿ .
مـارصا فؾـبل ﷺ وفف أثر ذم ذفؽ ؾؼد جاء ظـف أكف ؿال:
وأبق ضافب ـان
ً
ِ
ِ
َ
افساب َدؾقـا
حتى ُأ َو اشدَ يف
فم
واهللِ فن َيصؾوا
إفقك بجؿع ْ
 ) 3رواٖ اٌثخاري .4663
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ِ
َ
وؿر مـ ُه ُظقوكا
وأبؼ
بذاك  ،ا
ْ
وــت َث ام َأمقـا
ت
َ
وفؼد صد ْؿ َ

ؾاصدَ ْع ِ
َ
ظؾقك َؽضاض ٌة
بلمرك ما
كاصح
ظؿت أكك
َ
و َد َظ ْوتَـي ،وزَ
ٌ

خر أديـــ ِ
ِمن ِ
ان افز اية ِديـا

و َظ ْ
ظؾؿت بل اك ُه
ت د ِيـ ًا ؿد
ُ
رض َ
فوٓ ا َدَّلمــــ ُة أو ِحذاري ُش اب ًة

فوجدْ تـي َشؿح ًا بذاك ُمبِقـا
َ

11

ؾلبق ضافب ذم ذاتف يعؾؿ بصدق افـبل ﷺ وفؽـ محقة اجلاهؾقة متلصؾة متجذرة ذم افعرب وذم
ؿريش ؾؽاكقا يؽابرون وفذفؽ مل جيعؾف افـبل ﷺ ذم صػ واحد مع أيب هلب وأيب جفؾ .

تعامؾ افـبل ﷺ مع أتباظف
فؼل افـبل ﷺ ذم مؽة أصد ما فؼك وزمـ إذى اجلسدي وادعـقي ـان ذم مؽة أظظؿ مـ ادديـة
وهلذا بعض افـاس ممـ يرون أن ما فؼقف افـبل ﷺ ذم ؽزوة أحد أصد ما فؼك ; هذا ؾقف كظر!.
وهلذا جاء ظن ظائِ َش َة ر ِ
ت َ :يا َر ُش َ
ول اهللاِ ! َه ْل َأتَى َظ َؾ ْق َ
َان َأ َصدا ِم ْن َي ْو ِم
ِض اهللاُ َظـ َْفا َ ،أ اَّنَا َؿا َف ْ
ك َي ْو ٌم ـ َ
َ ْ َ
َ َ
قت ِمن َؿو ِم ِ
ِ
ٍ
ت َك ْػ ِِس َظ َذ
قت ِمـ ُْف ْم َي ْو َم ا ْف َع َؼ َب ِة  ،إِ ْذ َظ َر ْض ُ
َان َأ َصدا َما َف ِؼ ُ
ك َ ،ؾؽ َ
ُأ ُحد ؟ َؾ َؼ َال َ ( :ف َؼدْ َفؼ ُ ْ ْ

ا ْب ِن َظ ْب ِد َيافِ َ
ت َو َأكَا َم ْف ُؿو ٌم َ -ظ َذ َو ْج ِفي َ ،ؾ َؾ ْم َأ ْشت َِػ ْق
قل ْب ِن ـ ََُّل ٍل َ ،ؾ َؾ ْم ُُيِ ْبـِي إِ َػ َما َأ َر ْد ُت َ ،ؾا ْك َط َؾ ْؼ ُ
إِ آ بِ َؼ ْر ِن اف اث َعافِ ِ
ت َر ْأ ِد َ ،ؾنِ َذا َأكَا بِ َس َحا َب ٍة َؿدْ َأ َط اؾتْـِي َؾـَ َظ ْر ُت َؾنِ َذا ؾِ َقفا ِج ْ ِز ُ
يل َ ،ؾـَا َد ِاِن َؾ َؼ َال
ب َ ،ؾ َر َؾ ْع ُ
اْل َب ِ
ك ِْ
ْت ؾِ ِ
ك َ ،و َؿدْ َب َع َ
ك َم َؾ َ
ث إِ َف ْق َ
ك َو َما َر ُّدوا َظ َؾ ْق َ
 :إِ ان اهللاَ َؿدْ َش ِؿ َع َؿ ْو َل َؿ ْو ِم َ
قف ْم ) .
ال فِت َْل ُم َر ُه بِ ََم ِصئ َ
اْل َب ِ
ك ِْ
ك َ ،و َأكَا َم َؾ ُ
م اؿدُ ! إِ ان اهللاَ َؿدْ َش ِؿ َع َؿ ْو َل َؿ ْو ِم َ
َؿ َال َ ( :ؾـَا َد ِاِن َم َؾ ُ
ك
ال َ ،ؾ َس اؾ َم َظ َ اع ُث ام َؿ َال َ :يا ُ َ
اْل َب ِ
ْت َأ ْن ُأ ْضبِ َق َظ َؾ ْق ِف ُم ْاْلَ ْخ َش َب ْ ِ
ِْ
غ ) َؿ َال َر ُش ُ
ك إِ َف ْق َ
ال َ ،و َؿدْ َب َع َثـِي َر ُّب َ
ول اهللاِ -
ك فِت َْل ُم َر ِِن بِ َل ْم ِر َك  ،إِ ْن ِصئ َ
َي ِر َج اهللاُ ِم ْن َأ ْص ََّل ِهبِ ْم َم ْن َي ْع ُبدُ اهللاَ َو ْحدَ ُه َ ،و َٓ ُي ْ ِ
ﷺ ( َب ْل َأ ْر ُجو َأ ْن ُ ْ
ؼ ُك بِ ِه َص ْقئًا) .12

 ) 11خزانة األدب ،66 / 2 :البداٌة والنهاٌة ،56 / 3 :شرح نهج البالغة 55 / 44 :كتاب  ،9فتح الباري ،496 ،494 / 6 :المواهب اللدنٌة ،223 / 4 :السٌرة
الحلبٌة ،286 / 4 :دٌوان أبً طالب :ص  ،44السٌرة النبوٌة لزٌنً دحالن ،45 / 4 :أسنى المطالب :ص .41
 (42رواه البخاري  ، 3234ومسلم . 4695
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اٌعهذ اٌّىً

ؾؽاكت ظائشة صغرة ذم مؽة آكذاك ومل تدرك ما ُؾعؾ بف ﷺ وذم هذا مجؾة مـ افػقائد :
أن إذى ادعـقي مثؾ افطرد وافتشقيف وآشتفزاء أصد مـ إذى ادادي افبدين مثؾ ما حلؼف ذم
ؽزواتف .
أيضا أن آكتصار ٓبد أن يؽقن هلل ٓ فؾـػس ; هلذا افـبل ﷺ فق ـان يـتك فـػسف ٕمر مؾؽ اجلبال
ً
أن يطبؼ ظذ أهؾ افطائػ إخشبغ !.
ؾقـبغل فإلكسان أن يـلى بـػسف ظـ آكتصار فؾـػس وجيعؾ ؽايتف آكتصار هلل تعاػ وآكتصار فؾحؼ
وإٓ حتقل مـ داظل هلل إػ داظل فـػسف .
وأتباع افـبل ﷺ هؿ أكقاع  ,وافغافب أن بداية إتباع ـاكقا مـ إؿربغ ثؿ افذيـ اشتجابقا فؾـبل
ﷺ وهؿ بافعؼات ذم مؽة ثؿ أشؾؿ ضقائػ ممـ ـاكقا ذم ادديـة وجاءوا فؾـبل ﷺ ذم افعؼبة مرتغ
وـان أخرهؿ شبعقن رجال وامرأتان ذم بقعة افعؼبة افثاكقة واختار مـفؿ افـؼباء ـام جاء ذم حديث
ظبادة بـ افصامت  ,ؾافـبل ﷺ ـان يتعامؾ معفؿ ٌ
ـؾ بحسب .
ؾؿـفؿ أؿقام يستطقعقن افـكة ؾؽان افـبل ﷺ بقـفؿ ـخدجية وورؿة بـ كقؾؾ وؾاضؿة وأشامء وأيب
بؽر وؿد ـان أول مـ أشؾؿ مـ افرجال وظع بـ أيب ضافب ظؾقفؿ رضقان اهلل تعاػ وؽرهؿ ممـ
حلؼ هبؿ ـعؿرو بـ ظبسة وأيب ذر وؽرهؿ ؾافـبل ﷺ مجعفؿ خؾػف ً
دمقشا فف ؾتعامؾ بحؽؿة ؾريد أن
يليت افـاس خؾػف ُفري خصقمف ؾؽان افـبل ﷺ يؼسؿ إتباع إػ أؿسام .
ومـ إتباع ضعػاء ٓ يؿؾؽقن إٓ إتباع احلؼ وٓ يؿؾؽقن ككة ؾؽان افـبل ﷺ يعطقفؿ احلؼ
ويؼقل فف ٓ تلتقا خؾػل ٕهنؿ ٓ يستطقعقن أـثر مـ هذا ; وهلذا جاء ظـ ظؿرو بـ ظبسة رابع
ت َ :ؾ َؿ ْن َم َع َ
ك َظ َذ َه َذا ؟ َؿ َال ُ " :ح ٌّر َو َظ ْبدٌ " َوإِذا َم َع ُه َأ ُبو َبؽ ِْر ْب ُن َأ ِيب ُؿ َحا َؾ َة َو َظ ْبدٌ -
اإلشالم ( ُؿ ْؾ ُ
ِ
ك َي ْو َم َ
قع َذفِ َ
ك ُم اتبِ ُع َ
ت  :إِ ِِّن َم َع َ
ك َه َذا َ ،و َفؽِ ِن ْار ِج ْع إِ َػ
بِ ََّل ٌل َم ْو َػ َأ ِيب َبؽ ٍْر ُ -ؿ ْؾ ُ
ك َ ،ؿ َال  َٓ :ت َْستَط ُ
ت َأ ِِّن َؿدْ َط ِػ ْر ُت َؾ َْ
َأ ْهؾِ َ
احل ْق ِيب )ٕ 13كف يعؾؿ أكف ذم ككتف فف شقتلذى ؾإوػ بف أن
ك َ ،ؾنِ َذا َش ِؿ ْع َ
يتعبد هلل تعاػ ويبؼك مؼتـع باحلؼ ويؾحؼ بافـبل ﷺ ذم ادديـة .
13

) رواٖ أحّذ ِٓ طرٌك شذاد أتً عّار ،لاي :لاي أتى أِاِحٌ :ا عّرو تٓ عثسح ،تأ ّ
ي شًء ت ّذعً أٔه راتع اإلسالَ؟ .
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وظؾقف ؾنن أتباع افـبل ﷺ ظذ ضقائػ :
مـفؿ أؿقام يستطقعقن افـكة وافثبات مثؾ أيب بؽر وظؿر بـ اخلطاب وظع ريض اهلل ظـفؿ ؾؽاكقا
مع افـبل ﷺ وحثفؿ ظذ افـكة ومل يلمرهؿ بآككاف ظـف وإكام بؼقا معف ﷺ .
وأؿقام ٓ يستطقعقن افـكة فضعػفؿ ؾقؼتـع باحلؼ ويـتظر اكتصار احلؼ فقؾحؼ بف .
وهلذا مل يرشؾ افـبل ﷺ أبابؽر فؾحبشة ومل يرشؾ ظؿر بـ اخلطاب وٓ ظع بـ أيب ضافب ريض اهلل
ظـفؿ ٕن مثؾ همٓء فدهيؿ ؿدرة ظذ افـكة وادقاجفة وأما إخريـ أراد أن حيػظ ظؾقفؿ أكػسفؿ
يسرا ثؿ أرشؾفؿ افـبل مر ًة أخرى  .وـان مـ أخر مـ رجع
ؾلرشؾفؿ إػ احلبشة ورجع مـفؿ رء ً

(واهللاِ َما َأ ْد ِري بِ َل ُِّّيِ ََم
ذم افسـة افسابعة مـ اهلجرة وـان مـ أخر ما جاء جعػر حتك ؿال افـبل ﷺ َ
َ
ز َ ،أ ْم بِ ُؼدُ و ِم َج ْع َػ ٍر). 14
أ ْؾ َر ُح  ،بِ َػتْحِ َخ ْق َ َ

افرؾؼ ذم افعفد ادؽل
مـ افسقاشة افؼظقة ذم افشد واجلذب بغ اخلر وافؼ أكف ُيـظر إػ مقاضع افؼقة وٓ يـظر فؼقؿ
ووضقحا مـ افباضؾ ذم ادديـة ؾافباضؾ ذم ادديـة ؾقف كػاق
احلؼ  ,ؾؾؼد ـان افباضؾ ذم مؽة أصد جال ًء
ً
مستس يصعب متققزه بخالف افباضؾ ادتجع ذم مؽة فؽـ ٓ يؽقن هذا داؾع فؾؿقاجفة وفؽـ يـظر
فؾؼدرة ظؾقف حتك ٓ تسـلصؾ صلؾة احلؼ ؾعدم متققز مقاضع افؼقة مما يمخر افرشافة بادقاجفة
اخلاضئة وافقشائؾ ادقصؾة فؾحؼ افؽارسة فؾباضؾ ; وهلذا ـاكت شقاشة افـبل ﷺ افؼظقة ذم
ادقاجفة ظذ افؾغ وافرؾؼ ذم مؽة بعؽس ادديـة وذفؽ فؾضعػ ادادي افذي ـاكت ظؾقف افدظقة
آكذاك ; هلذا إذا دمع افباضؾ ٓ يدؾع اإلكسان فؾؿقاجفة إٓ بافـظر إػ افؼقة ظذ ادقاجفة ومتققز
مقاضع افؼقة وافضعػ حتك ٓ تستلصؾ صلؾة ادسؾؿغ وهلذا افـبل ﷺ ـان يدظق بافؾغ وافرؾؼ ذم
14

) رواٖ اٌحاوُ فً اٌّستذرن . 4341
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حغ يستعجؾف افصحابة بادقاجفة ؾـجد أن أيات ادؽقة أـثرها ذم افتثبقت وافتصبر وافسبب ذم
ِ
سـُوا َأ ْن
ااس َأ ْن ُي َْ
ب افـ ُ
ذفؽ أن افشدائد ظذ افـبل ﷺ أؿقى ـام يظفر ذم ؿقل اهلل تعاػ ﴿أل * َأ َحس َ
ُون﴾(افعـؽبقت  )2-1 :وؽر ذفؽ مـ أيات  ,وـذفؽ ما جاء ذم حديث
َي ُؼو ُفوا َآمـاا َو ُه ْم َٓ ُي ْػ َتـ َ
خباب َ
ت افـابِ اي َص اذ اهللاُ َظ َؾ ْق ِه َو َش اؾ َم َو ُه َو ُمت ََو ِّشدٌ ُب ْر َد ًة َو ُه َو ِيف طِ ِّل ا ْف َؽ ْع َب ِة َو َؿدْ َف ِؼقـَا ِم ْن ا ُْد ْ ِ
غ
(أ َت ْق ُ
ؼـ ِ َ
َان من َؿب َؾؽُم َفقؿ َش ُط بِ ِؿ َش ِ
ت َيا َر ُش َ
اط
ِصدا ًة َؾ ُؼ ْؾ ُ
ول اهللاِ َأ َٓ تَدْ ُظو اهللاَ َؾ َؼ َعدَ َو ُه َو ُ ْ
م َؿ ٌّر َو ْج ُف ُه َؾ َؼ َال َف َؼدْ ـ َ َ ْ ْ ْ ُ ْ
احل ِد ِ
ب َما َي ْ ِ
ون ِظ َظ ِام ِه ِم ْن َْحل ٍم َأ ْو َظ َص ٍ
َْ
ك ُؾ ُه َذفِ َ
ك َظ ْن ِديـ ِ ِه ). 15
يد َما ُد َ
س ُك اهللاُ َظ از
ؾبغ افـبل ﷺ هلؿ افصز ثؿ جاء ظـف ﷺ ( َف َق ْب ُؾغ اَن َه َذا افدِّ ُ
ّ
ين َما َب َؾغَ اف اؾ ْق ُل َوافـ َاف ُار َ ،وٓ َي ْ ُ
ين  ،بِ ِعزِّ َظ ِز ٍيز َأ ْو بِ ُذ ِّل َذفِ ٍ
قل ِ ،ظ ٌّز ُي ِع ُّز اهللاُ َظ از َو َج ال بِ ِه
َو َج ال َب ْق َ
ت َمدَ ٍر َوٓ َو َب ٍر إِٓ َأ ْد َخ َؾ ُه اهللاُ َه َذا افدِّ َ
ا ِ
إل ْشَّل َم َ ،أ ْو ُذ ٌّل ُي ِذ ُّل بِ ِه ا ْف ُؽ ْػ َر) 16وادراد بافبالغ أن اهلل شقعؿؿ افرشافة  ,وؿد وؿع ما أخز بف افـبل
ﷺ مـ تؾؽ افعزة وتؾؽ افذفة .
وفؽـ افـبل ﷺ ـان يتعامؾ بافرؾؼ ٕن افباضؾ أؿقى وصقـتف ؿقية ذم مؽة ؾافـكة ـاكت ضعقػة
وافرؾؼ وافؾغ شببف حتك ٓ تستلصؾ صلؾة اإلشالم بؼقة ادؼـغ وؿد جاء ذم هذا مجؾة مـ إخبار
أن هـاك مـ إتباع مـ يدظق بلؾعافف ٓشتئصال صلؾة ادسؾؿغ بآشتدظاء واشتعامل افؼقة ذم ؽر
ِ
ِ
ِ
ين ِؿ َ
افص ََّل َة َوآتُوا
قؿوا ا
مقضعفا  ,ـام ذم ؿقفف تعاػ ﴿ َأ َل ْ ت ََر إِ َػ ا افذ َ
قل َُهل ْم ُـ ُّػوا َأ ْيد َيؽ ُْم َو َأؿ ُ
افزا ـَا َة﴾(شقرة افـساء )77:

ؾؼد كزفت هذه آية ذم مؽة وؿد جاء ذم افتػسر ظـ ابـ ظباس إن ظبد

افرمحـ بـ ظقف وأصحابا فف أتقا افـبل ﷺ بؿؽة ؾشؽقا إكا ــا ذم ظز وكحـ مؼـقن ؾؾام آمـا
رصكا أذفة ؾؼال إين أمرت بافعػق ؾال تؼتؾقا افؼقم ؾؾام حقفف اهلل تعاػ إػ ادديـة أمره بافؼتال ؾؽػقا
ؾلكزل اهلل تعاػ هذه أية.
مع صدة إذية إٓ أن افعػق أـز  ,وإذية افتل ـاكت ظؾقف ذم ادديـة أؿؾ ومع ذفؽ ؾرض ظؾقف
اجلفاد ؾؾؿ جياهد افـبل ﷺ إٓ ذم ادديـة  ,وافـبل ﷺ مل يعطؾ اجلفاد ذم مؽة تعطقال وفؽـ هتقئ ًة حتك

15
16

) رواه البخاري (.)3639
) رواٖ أحمد رقم (  ،413 /4 ) 46998والطبرانً فً مسند الشامٌٌن رقم (  ، 69/2 ) 954والحاكم فً المستدرك رقم ( . 466/4 ) 8326
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يؼقى اإلشالم بافتدرج ؾرجئ ٓ يؾغل  ,ؾاكشغؾ افـبل ﷺ بافتعؾقؿ ذم مؽة ذم دار ابـ إرؿؿ حتك
ايضا ظذ مراحؾ
متؽـ واكتؼت دظقتف ثؿ ارحتؾ فؾؿديـة ؾؽان إمر بافؼتال واجلفاد وـان ً
وضقائػ .

اهلجرتغ

اهلجرة إوػ ـاكت ذها ًبا وإيا ًبا ذم افعفد ادؽل  ,وأما اهلجرة افثاكقة ؾؽاكت ذها ًبا ذم افعفد ادؽل
وإيا ًبا ذم افعفد اددين  ,وأدرـت اهلجرة افثاكقة رء مـ افعفد اددين ؾؽاكت تلتقفؿ ذم ذفؽ إيات
وهذا يدل ظذ اختالف افرؿعة وذم هذا مجؾة مـ ادعاين :
أن اهلجرة جيقز أن تؽقن مـ بؾد ـاؾر فبؾد ـاؾر يمذن ؾقفا بؼقام صعائر اإلشالم ؾؼريش ـاكت دار
ـػر وذك ؾؾام ؾتحفا افـبل ﷺ حتقفت فدار إشالم وٓ هجرة بعد افػتح ـام أخز افـبل ﷺ وبؼقت
ظذ هذا إمر  ,وفؽـ احلبشة ـاكت دار ـػر ٕن حاـؿفا ـاؾر وافـاس كصارى ؾفاجروا مـ مؽة
وهل دار ـػر فؾحبشة وهل دار ـػر وشؿقت هجرة وـان هلؿ أجر اهلجرة ـام جاء ذم افصحقح
ؾلخرجفؿ افـبل ﷺ مـ بؾد ـػر فبؾد ـػر فؽـ احلبشة يسؿحقا هلؿ بافتعبد وإؿامة ديـ اهلل مـ ؽر
أذية  ,وفؽـفا هجرة تربص ٓ هجرة إؿامة ; ؾجعؾفؿ افـبل يسبصقن وهلذا دا طـقا أن أمر افـبل ﷺ
ؿقي ذم ادديـة رجعقا مـ احلبشة فؾؿديـة ثؿ ظادوا مرة أخرى حتك ظاد أخرهؿ ذم افسـة افسابعة مـ
اهلجرة  .ؾتؾؽ اهلجرة ـاكت إلؿامة ديـ اهلل تعاػ ومـ افسقاشة افؼظقة إذا ـان إتباع ٓ يستطقعقن
افـكة ؾعذ افداظل أن يبعدهؿ ظـ ادقاجفة وٓ يؼحؿفؿ ذم مقاجفة إظداء وؾقام ٓ يتحؿؾقن .
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شرعح وِٕهاج – اٌحٍمح اٌسثعىْ

اٌعهذ اٌّىً

هدي افـبل ﷺ ذم افدظقة
ؿد بغ اهلل ظز وجؾ أن شرة افـبل ﷺ وهديف جيب أن ُتتُّبع ظذ ما ـاكت ظؾقف وهلذا يؼقل اهلل
تعاػ ﴿ ُؿ ْل َٰه ِذ ِه َشبِ ِقع َأ ْد ُظو إِ َػ اهللاِ َظ َ ٰذ َب ِص َر ٍة َأكَا َو َم ِن ا ات َب َعـِي ﴾ (شقرة يقشػ  ) 108 :يعـك ظذ
افطريؼ افذي ـان ظؾقف  ,هلذا ـان افـبل ﷺ يغق أشقاق ادؼـغ وما ؾقفا مـ ذـقات وؾخر
وجاهؾقة وبدع وضالل ـغشقاكف فسقق ظؽاظ وؽره ؾقغق افؼـقات افتل ـاكت ؾقفا مـ ؾخر
وجفؾ وضالل ويتخذها مـابر فؾدظقة هلل وفؾتقحقد احلؼ وافرشافة افتل يدظق إفقفا فبقان احلؼ
وجالئف ـَم جاء يف مسـد اإلمام أمحد من حديث جابر بن ظبد اهلل ؿال (مؽث رشول اهلل ّ
صذ اهلل ظؾقه
وش ّؾم يتبع افـاس يف مـازهلم وأشواؿفم بعؽاظ وجمـّة  ،ويف مواشم احلج يف مـى« ،حتى إن افرجل
فقخرج من افقؿن أو من مرض ؾقلتقه ؿومه ؾقؼوفون  :احذر ؽَّلم ؿريش ٓ يػتـك  ،ويؿق بغ رجاهلم
وهم يشرون ظؾقه باْلصابع). 17
ٍ
بصرة وهدى ورصاد واهلل أظؾؿ .
ومـ جاء بعده ـاكقا ظذ كػس افـفج وظذ ذفؽ افسبقؾ ظذ
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