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أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ِيَن آََمُنوا 
ذَّ

يَُّه��ا ال
َ
ِبِّ يَا أ

 انلذَّ
َ

��وَن َع
ُّ
َت��ُه يَُصل

َ
ئِك

َ
{إِنذَّ اهلَل َوَمل

ُِموا تَْسلِيًما} ]األحزاب:56[ اللهم صل على محمد وعلى 
ّ
وا َعلَْيِه َوَس��ل

ُّ
َصل

آل محم�د، وب�ارك على محم�د وعلى آل محمد كام صلي�ت وباركت على 

إبراهي�م وعل�ى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وس�لم على محمد وعلى آل 

محمد كام سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العاملين، وارض اللهم 

برض�اك عن أصحاب�ه األخيار م�ن املهاجرين واألنصار وعن س�ائر عبادك 

الصالحين.

 وبعد.. فبمناس�بة املولد النبوي الش�ريف يشرفني أن أقدم هذه املادة من 

محاضرات وخطابات السيد القائد عبد امللك بدر الدين الحوثي حفظه اهلل 

وأبقاه، ليتم االستفادة منها في هذه املناسبة العظيمة. واهلل املوفق. 
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من المهم لكل مسلم أن يسعى إلى معرفة الرسول 

الحدي�ث ع�ن الرس�ول - صل���وات اهلل وس���امه علي���ه وعلى آل���ه - هو حديث 

عن اإلس�الم وعن اإليامن، والعالقة بالرس�ول - صلوات اهلل وس���امه عليه وعلى 

آل���ه - هي عالقة إيامني�ة، عالقة محبة وإيامن وتعظيم وتوقي�ر واهتداء واتباع 

واقتداء، ولذلك من املهم لكل مس�لم أن يس�عى إلى معرفٍة أكثر - عن هذا 

الرس�ول - صلوات اهلل وس���امه عليه وعلى آله - عن سيرته بهذا االعتبار اإليامني 

وبطبيعة هذه العالقة اإليامنية، وكلام كانت هذه املعرفة معرفة قوية وصحيحة 

كلام كان لها أثرها اإليجابي في نفس�ية اإلنسان املؤمن، في الجانب اإليامني 

نفس�ه، العالقة اإليامنية نفس�ها، كلام ازددت إيامًنا كلام ازددت اهتداء وتأثًرا 

برسول اهلل - صلوات اهلل وسامه عليه وعلى آله -.

وأمُتنا اليوم فيام تواجهه من تحديات، وشعوبنا العربية املسلمة، وشعوبنا 

اإلس�المية كافة فيام تواجهه م�ن تحديات ومخاطر، في أَم�سِّ الحاجة إلى 

االس�تفادة من تاريخها، ومن أهم ما تس�تفيد به من تاريخها: االستفادة من 

الس�يرة النبوية، وم�ن الوقائع املهمة التي كانت في عه�د النبي محمد -صلى 

اهلل عليه وعلى آله وسلم- األسوة والقدوة، الذي قال اهلل عنه في كتابه الكريم: 
 َ َِمن َكَن يَرُْجو اهللذَّ

ّ
ْس��َوٌة َحَسَنٌة ل

ُ
ِ أ ُكْم ِف رَُس��وِل اهللذَّ

َ
َقْد َكَن ل

َ
{ل

ثرِياً}]األحزاب اآلية: 21[.
َ
َ ك َر اهللذَّ

َ
ِخَر َوَذك

ْ
َْوَم ال َوالْ
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شعبنا يتميز بتفاعله الكبير مع ذكرى المولد

إن لش�عبنا اليمني املسلم العزيز شرف التميز في تفاعله مع ذكرى املولد 

النبوي؛ ألنه يمن اإليامن، يمن األنصار، وهو من جيل إلى جيل توارث هذا 

اإلي�امن، مبادئ حق يتمس�ك بها، وأخالًقا كريمة يتحلى به�ا، وروًحا طيبًة 

يحملها، ومحبًة وإجالاًل وتوقيًرا لرسول اهلل - صلى اهلل عليه وآله وسلم -.

ولم تفلح جهود ومس�اعي الق�وى الظالمية الضال�ة املخذولة في تغيير 

هذه السجية الطيبة، وهذا االنتامء األصيل لهذا الشعب املسلم، كام أن معاناة 

ش�عبنا من العدوان األمريكي الس�عودي اإلماراتي الهمجي الظالم لن تْثنِه 

ع�ن االحتفال به�ذه الذكرى في كل عام؛ ألنها مناس�بة تربطنا بها وش�يجة 

اإليامن، وتزيد األحداث والتحديات من أهميتها.

فهي مناس�بة معط�اءة غنية بأهم الدروس والعبر الت�ي تحتاج إليها األمة 

اليوم وتس�تفيد منها البش�رية بكلها ف�ي تصحيح وضعه�ا وإصالح واقعها 

ومواجهة األخطار بعد أن تفاقمت مش�اكل البش�رية بفع�ل قوى الطاغوت 

واالس�تكبار الظالمية الظاملة التي تس�عي في األرض فس�اًدا وتمألها ظلًما 

وجوًرا.



6

االحتفال بالمولد النبوي الشريف من أهم وسائل 
التعرف على هذا النبي العظيم 

يم�ن اإلي�امن والحكم�ة يجع�ل م�ن مناس�بة املول�د يوًم�ا مجي�ًدا رغم 

التحدي�ات، ك�ام في كل ع�ام، وبكل ح�بٍّ وإعزاٍز وش�وٍق ولهف�ٍة وإكراٍم 

وتقديس يحتفُل شعُبنا - يمُن اإليامن والحكمة، يمُن األنصار، يمُن األوِس 

والخ�زرج، يمُن الفاتحين - بهذه املناس�بة ليجعَل منها يوًم�ا َأَغرَّ في جبين 

الده�ر، يوًم�ا مجيًدا، ويوًما مش�هوًدا، عرفاًنا بالنعمة، وش�كًرا هلل، واحتفاًء 

ا لكل املحاوالت الشيطانية من  بخاتم األنبياء، وتأكيًدا متجدًدا للوالء، وردًّ

جانب األعداء في اس�تنقاص مكانته في النفوس، وقدِره في القلوب؛ بُغيَة 

إبعاد الناس عن التمسك به والوالِء له.

وش�عُبنا اليمني العزيُز يجعل من هذه املناس�بة محطًة س�نويًة الكتس�اِب 

الوعي، وش�حِذ الهمم، واقتباِس النور، وتعزيِز الوالء للرس�ول والرسالة، 

والتعبئِة املعنويِة ضدَّ أعداِء رسول اهلل، أعداِء الحق، أعداِء البشرية.

ولهذه املناسبة العزيزة دالالتها:

1( االبتهاج واالعتراف بمنّة اهلل العظيمة وفضله العظيم علينا كمس�لمين 

ْل بَِفْضِل اهللِ 
ُ
وعلى العاملين أجمع، اهلل س�بحانه وتعالى يق�ول: {ق

ا َيَْمُعوَن} ]يونس:58[. َيْفرَُحوا ُهَو َخرْيٌ مِمذَّ
ْ
ل
َ
بَِذلَِك ف

َ
َوبِرَْحَتِِه ف
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نحن كمس�لمين، كأمة مس�لمة، كمجتمع مؤمن يجب أن تكون نفوسنا 

ر نعم اهلل عليها، وفي مقدمة  متعلقة بفضل اهلل، تعترف هلل بعظيم نعمته، وتقدِّ

ه�ذه النعم: نعم�ة الهداية التي كانت عن طريق الرس�ول والقرآن، ومحمد 

ه�و رس�ول الهداية أرس�له اهلل بالهدى ودي�ن الحق؛ فمثل هذه املناس�بات 

بنا إلى  العزي�زة اإليامني�ة التي لها عالقة مهمة بديننا، ونس�تفيد منها في�ام يقرِّ

ونا  اهلل: تس�تحق منا الفرح واالبتهاج والسرور، لقد أراد لنا أعداؤنا أن يشدُّ

في مشاعرنا إلى مناسبات تافهة ال قيمة لها وال أثر في واقع األمة ويبعدونا 

عن مثل هذه املناسبات العظيمة، ولكنهم فاشلون وخائبون وخاسرون.

2( إن إحياَء ذكرى مولِد النبي - صلوات اهلل عليه وعلى آله - هو مناسبٌة للحديِث 

عن الرسوِل ومبعثِه ومنهِجه ورسالتِه، وعن واقِع األمة وتقييِمه.

وهو أيًضا من اإلش�ادِة بذكره، واهلل س�بحانه وتعالى حينام قرن الش�هادة 

برس�الته مع الش�هادة بوحدانيته في األذان والصالة، كلَّ ي�وٍم وليلٍة خمَس 

َرَك} ألنه أراد أن يبقى رسوُل اهلل حيًّا 
ْ
َك ذِك

َ
ْعَنا ل

َ
ات، وحينام قال{َوَرف مرَّ

في ُوجداننا، وحاضًرا في أذهاننا.

َفِصَلُتنَ�ا بهذا النب�ي هي صلٌة بالرس�الة، صلٌة باله�دى، وارتباٌط باملنهج 

اإلله�ي، وارتباٌط بالرس�ول م�ن موقعه في الرس�الة: هادًيا وقائ�ًدا ومعلًما 

ومربًيا وقدوًة وأسوًة، نهتدي به، ونقتدي ونتأسى به، ونتأثر به، ونّتبُِعه.

وم�ا أعظ�م حاجتنا وحاجة البش�رية إلى ذلك! ألنه ال نجاَة وال س�عادَة 
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للبش�رية إال به، وإن أكبَر ما جلب الشقاَء واملعاناَة على البشرية هو ابتعاُدها 

عن هدى اهلل، ومخالفُتها لتوجيهاته.

3( التعبي�ر ع�ن ال�والء لرس�ول اهلل محمد - صل���وات اهلل عليه وعل���ى آله - هذا 

الجان�ب املهم كأس�اس من أساس�يات اإلي�امن ال يتم اإلي�امن إالَّ به وال 

يتحق�ق إالَّ ب�ه: ال�والء لرس�ول اهلل واإلي�امن بواليته وتعظيم�ه وتوقيره 

واالهت�داء به واالتباع ل�ه؛ ألن اهلل جعله لنا هادًيا، معلًما، يزكينا، يعلمنا 

الكت�اب والحكم�ة، وجعله لنا األس�وة والقدوة فنتأثر ب�ه، ونهتدي به، 

ونس�ير على نهجه، ونتأثر به، في مواقفنا، نتحرك في الطريق نفسها التي 

تح�رك عليه�ا، نتفاعل: طاع�ة، عماًل، التزاًما مع الرس�الة الت�ي أتى بها 

وهي القرآن الكريم واإلسالم العظيم، والتعبير عن هذا الوالء له أهميته 

ا عن كل ه�ذه الروابط  الكبي�رة؛ ألن األع�داء يحاول�ون أن يفّكونا ف�كًّ

العظيم�ة التي سنس�تعيد بها مجد أمتنا وعزة أمتنا وق�وة أمتنا التي كانت 

أيام محمد - صلوات اهلل عليه وعلى آله -.

4( أضف إلى ذلك أن ذكرى مولد الرس�ول - صلى اهلل عليه وآله وس���لم - هي 

مناس�بة جامع�ة يمك�ن أن تمثل أساًس�ا مهًما للوحدة اإلس�المية، ومن 

خالله�ا يت�م التذكير باألس�س الجامعة املهم�ة التي توح�د األمة وتبني 

األمة.
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مكة المكرمة 

نبي الله إبراهيم ورفع قواعد البيت الحرام

نبي اهلل ابراهيم - عليه الس���ام - عندما هاجر إلى فلس�طين واستقر هناك، 

أ اهلل  ذه�ب من فلس�طين بأمٍر من اهلل - س���بحانه وتعالى - إلى مك�ة، في مكة بَوَّ

ل�ه مكان بيت�ه الحرام، يعني: علَّمه مكان البيت، وهيَّأ له املعرفة به، والعمل 

فة بقدسيتها  فيه، ليكون هذا البيت الحرام بقدس�يته العظيمة )الكعبة املش�رَّ

العظيم�ة(، ليكون املعنّي به�ذه املهمة في بنائه، في الدع�وة للحج إليه، في 

القيام بأمره هو نبي اهلل إبراهيم - عليه السام - ومعه أيضًا ومن بعده ابنه نبي 

اهلل إسامعيل - عليهما السام -.

عندما وصل نبي اهلل إبراهيم إلى مكة املكرمة، وهيَّأ اهلل له وعلَّمه مكان 

البي�ت، فأع�اد بن�اءه بمعيَّة ابنه إس�امعيل - عليهما الس���ام -، أع�اد بناءه - كام 

ورد ف�ي الق�رآن الكريم - وش�يَّده، ودعا الناس للحج إلي�ه؛ ليمثِّل مرتكزًا 

مهاًم للدين اإللهي وللرسالة اإللهية، ومرتكزًا أيضًا ملرحلة آتية، مرتكزًا في 

وقت�ه، ومرتكزًا في ختام الرس�الة اإللهية، ولذل�ك كان إلى جانب بناء هذا 

البي�ت الح�رام خطوة مهمة من جان�ب نبي اهلل إبراهيم هي: أنَّه أس�كن من 

ذريته )ابنه إسامعيل - عليه السام -( أسكنه في مكة بجوار هذا البيت، وأناط 

 به مهمة القيام على هذا البيت معه، ثم من بعده، ثم ذريته كذلك، يقول اهلل 

َْيِت 
ْ

بَْراهِيَم َمَكَن ال َنا ِلِ
ْ
أ  بَوذَّ

ْ
 - س���بحانه وتعالى -  في كتابه الكريم: {ِإَوذ
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ِع 
ذَّ
ك َقائِِمنَي َوالرُّ

ْ
ائِِف��نَي َوال ْر بَيِْتَ لِلطذَّ  تُْشِْك ِب َش��يًْئا َوَطّهِ

َ
ْن ل

َ
أ

ِ َضامٍِر 
ّ ُ
 ك

َ
 َوَع

ً
ُتوَك رَِجال

ْ
َّجِ َيأ ِْن ِف انلذَّاِس بِالْ

ّ
ذ
َ
��ُجوِد 26 َوأ السُّ

ّجٍ َعِميٍق}]الحج: 27-26[.
َ
ِ ف

ّ ُ
تنَِي ِمْن ك

ْ
َيأ

 فاهلل - س���بحانه وتعالى -  أناط بإبراهيم ه�ذه املهمة؛ ليجعل من هذا ركيزًة 

 أساس�ية ف�ي الدعوة إلى اهلل - س���بحانه وتعالى - في ترس�يخ مب�دأ التوحيد هلل 

- سبحانه وتعالى -  والكالم يطول حول طبيعة هذه الركيزة اإللهية التي ارتبطت 
س من املقدسات: هو الكعبة البيت الحرام، والذي ارتبطت به شعائر  بمقدَّ

معينة: هي فريضة الحج، وارتبطت به القبلة أيضًا للصالة والعبادة، وُجِعَل 

مثاب�ًة للن�اس وأمنًا، ثم إلى جواره هذا الدور ال�ذي كان مالصقًا له، مرادفًا 

ل�ه، مرتبطًا ب�ه، بل معنيًا به وقائاًم عليه، وهو دور ابنه إس�امعيل، القائم على 

هذا الدور ضمن الرسالة اإللهية، ولهذا استمر هذا الدور.

 ِ
ّ

 نب�ي اهلل إبراهي�م ق�ال  - علي���ه الس���ام - ك�ام ح�كا اهلل عن�ه: {َربذََّنا إِن

ِم َربذََّنا  ُمَحرذَّ
ْ
رْيِ ذِي َزْرٍع ِعْنَد بَيْتَِك ال

َ
ْنُت ِمْن ُذّرِيذَِّت بَِواٍد غ

َ
ْس��ك

َ
أ

ُهْم 
ْ
ِْهْم َواْرُزق ئَِدةً ِم��َن انلذَّاِس َتْهِوي إِلَ

ْ
ف
َ
اْجَعْل أ

َ
ةَ ف

َ
ل ِلُِقيُموا الصذَّ

ُروَن}]إبراهيم: اآلية37[.
ُ
ُهْم يَْشك

ذَّ
َعل

َ
ِمَن اثلذََّمَراِت ل

م�ة، هذا الف�رع وهذا   فه�و أس�كن م�ن ذريته من يس�تقر ف�ي مكة املكرَّ

ال�دور املرتب�ط بالبيت الح�رام ارتبط ب�ه دوٌر مس�تقبلٌي مه�م، وادَّخره اهلل 
 

 - سبحانه وتعالى -  لهذا الدور اآلتي في زمن البعثة، بعثة خاتم األنبياء وسيد 

املرسلين محمد - صلوات اهلل وسامه عليه وعلى آله -.
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إبراهي�م - علي���ه الس���ام - دع�ا اهلل - جلَّ ش���أنه -  ك�ام يقول اهلل ف�ي القرآن 

ْهلَُه 
َ
ا آِمًنا َواْرُزْق أ ً

َ
��اَل إِبَْراهِيُم َرّبِ اْجَعْل َهَذا بَل

َ
 ق

ْ
الكري�م: {ِإَوذ

اَل َوَمْن َكَفَر 
َ
ِخِر ق

ْ
َْوِم ال ِ َوالْ ِمَن اثلذََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُه��ْم بِاهللذَّ

َمِصرُي 126 
ْ
 َعَذاِب انلذَّ��ارِ َوبِئَْس ال

َ
ُه إِل ْضَطرُّ

َ
��مذَّ أ

ُ
 ث

ً
لِيل

َ
َمّتُِع��ُه ق

ُ
أ
َ
ف

َْيِت ِإَوْس��َماِعيُل َربذََّنا َتَقبذَّْل ِمنذَّا 
ْ

َقَواِعَد ِمَن ال
ْ
ُع إِبَْراهِيُم ال

َ
 يَْرف

ْ
ِإَوذ

َك َوِمْن 
َ
َنا ُمْس��لَِمنْيِ ل

ْ
َعلِيُم 127 َربذََّنا َواْجَعل

ْ
��ِميُع ال ْنَت السذَّ

َ
إِنذََّك أ

ْنَت 
َ
َنا َوتُْب َعلَْيَنا إِنذََّك أ

َ
رِنَا َمَناِس��ك

َ
َك َوأ

َ
ًة ُمْس��لَِمًة ل مذَّ

ُ
ُذّرِيذَّتَِنا أ

 ِمْنُهْم َيْتُلو َعلَْيِهْم 
ً

اتلذَّوذَّاُب الرذَِّحيُم 128 َربذََّنا َواْبَعْث فِيِهْم رَُس��ول
َعِزيُز 

ْ
ْنَت ال

َ
ِيِهْم إِنذََّك أ

ّ
َم��َة َوُيَزك

ْ
ِك

ْ
ِكَتاَب َوال

ْ
ُِمُهُم ال

ّ
آيَاتِ��َك َوُيَعل

َِكيُم}]البقرة: 129-126[. الْ
 نجد في هذه اآليات املباركة أنَّ إبراهيم سأل من اهلل - سبحانه وتعالى - أن 

يهيئ لهذا الفرع من ذريته الظروف املعيشية التي تساعدهم على االستقرار 

ف�ي تل�ك املنطقة غي�ر الزراعية؛ ألنه�ا منطقة غي�ر زراعي�ة، وأن تتوفر لهم 

الظروف التي تس�اعدهم على االس�تقرار: على املس�توى املعيش�ي، وعلى 

املس�توى األمني؛ ألنه طلب م�ن اهلل أن يجعله )بََلًدا آِمنً�ا(، األمن أوالً، ثم 

ْهلَُه ِمَن اثلذََّم��َراِت}، ثم دعا بال�رزق؛ لتتوفر العوامل 
َ
ق�ال: {َواْرُزْق أ

املساعدة على مستوى االستقرار األمني، واالستقرار االقتصادي واملعيشي 

التي تس�اعد على القيام بهذه املس�ؤولية - كمسؤولية - املتعلِّقة بهذا الدور 

ضمن مرتكزه املهم البيت الحرام.
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طبع�ًا هو في طلب�ه من اهلل: طلب الرزق ملن آمن م�ن ذريته ومن أهل هذا 

ِخِر} لكنَّ 
ْ

َْوِم ال ِ َوالْ البلد الحرام، أن يرزقهم اهلل: {َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاهللذَّ

اهلل قال له: {َوَمْن َكَفَر}، يعني: أنه سيرزق املؤمن والكافر منهم؛ ألن هذا 

شيٌء مهم في حكمة اهلل وتدبيره لصالح البلد الحرام والبيت الحرام وشعائر 

ان هذا البلد الحرام ظروفًا اقتصاديًة  الحج، يعني مثاًل: لو كانت ظروف س�كَّ

ابين، وقاطعين للطرق، ومرتكبين ألبش�ع  صعبة؛ لتحولوا إلى لصوص، ونهَّ

الجرائم بحق الحجاج، وألثَّر هذا على وضع الحجاج بشكل كبير جدًا.

ان البلد   فِم�ن أه�م ما ُيلحظ في هذه اآلية املباركة أنَّ س�عة الرزق لس�كَّ

الحرام، لسكان مكة، أو حتى ملا هو أوسع مثلام يرى البعض اليوم فيام عليه 

الوضع بالنس�بة للس�عودية أنها بلد من أثرى بلدان العالم، ومن أغنى بلدان 

العال�م. هذا ليس ش�اهدًا على أنهم على خي�ر، وفي حق، وعلى حق، ومن 

أه�ل اإلي�امن والصالح؛ ألن اهلل وعد بس�عة ال�رزق في هذه اآلي�ة: املؤمن 

لِيل}، هو 
َ
َمّتُِعُه ق

ُ
أ
َ
اَل َوَمْن َكَفَر ف

َ
ان ذلك البلد، {ق والكافر من س�كَّ

 َعَذاِب انلذَّارِ} فيام 
َ

ُه إِل ْضَطرُّ
َ
مذَّ أ

ُ
بالنس�بة للسيء منهم هو متاع قليل، {ث

َمِصرُي}.
ْ
بعده جهنم - والعياذ باهلل - {َوبِئَْس ال

َْيِت ِإَوْسَماِعيُل َربذََّنا َتَقبذَّْل 
ْ

َقَواِعَد ِمَن ال
ْ
ُع إِبَْراهِيُم ال

َ
 يَْرف

ْ
{ِإَوذ

َك}، 
َ
َنا ُمْسلَِمنْيِ ل

ْ
َعلِيُم 127 َربذََّنا َواْجَعل

ْ
��ِميُع ال ْنَت السذَّ

َ
ِمنذَّا إِنذََّك أ

كان البناء لهذا البيت الحرام كمشروع إلهي ترتبط به هذه املبادئ العظيمة: 

مبادئ التوحيد، مبادئ اإلس�الم هلل - س���بحانه وتعالى -  القيم اإللهية؛ ليكون 
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 أيض�ًا حاضنًا للمش�روع اإللهي وللرس�الة اإللهية، ثم ه�ذا الدعاء للذرية: 

َنا}، ث�م الدعاء بعد 
َ
رِنَا َمَناِس��ك

َ
َك َوأ

َ
ًة ُمْس��لَِمًة ل مذَّ

ُ
{َوِمْن ُذّرِيذَّتَِنا أ

 ِمْنُهْم}.
ً

ذلك: {َربذََّنا َواْبَعْث فِيِهْم رَُسول

 فكان هذا الفرع الذي ادَّخره اهلل من ذرية إبراهيم  - عليه السام - في مكة 

خرًا ملس�تقبل  املكرمة ليكون منوطًا بهذا الدور ضمن الرس�الة اإللهية، ومدَّ

األيام لتكون فيه البعثة بخاتم الرس�ل واألنبياء صلوات اهلل وس���امه عليهم وهو 

رسول اهلل محمد - صلوات اهلل عليه وعلى آله -.

اس�تقر إس�امعيل ضمن هذا الدور، استقر هذا الفرع جياًل بعد جيل.. مع 

طول الزم�ن، وامتداد الزمن، وتعاقب األجيال: ب�دأت االنحرافات، بدأت 

املتغيِّرات تدخل في هذا الفرع نفس�ه: في ذرية إس�امعيل - عليه الس���ام -  مع 

أنَّه�ا تكاث�رت ه�ذه الذرية إل�ى أن أصبحت قبيل�ًة كبيرة، ث�م تعاظمت فيها 

االنحرافات واملتغيرات والس�لبيات، وتأثَّرت بمحيطها اإلقليمي والعاملي، 

وكث�رت فيه�ا االنحرافات إل�ى أن وصلت إلى االنحراف ف�ي العقيدة، إلى 

اإلخ�الل بمب�دأ التوحيد هلل - س���بحانه وتعالى -  وصلت إلى مس�توى الش�رك 

باهلل - جلَّ شأنه - إلى أن امتأل املسجد الحرام وامتألت مكة باألصنام )مئات 

األصن�ام( إل�ى أن حدث�ت الكثير م�ن االخت�الالت على مس�توى املبادئ، 

والقي�م، واألخ�الق، واالنح�راف على مس�توى التفاصيل في الش�ريعة... 

انحراف�ات كبي�رة؛ ألن املدة كانت اآلالف من الس�نوات، من�ذ عهد نبي اهلل 

إسامعيل إلى عهد نبي اهلل محمد - صلوات اهلل وسامه عليه وعلى آله -.
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 متغي�رات كثي�رة داخل ه�ذا الفرع، وفي ه�ذه البيئة، وفي ه�ذه الركيزة 

اإللهية التي شابها الكثير من املؤثِّرات السلبية واملتغيرات السلبية، مع ذلك 

بقي�ت ه�ي باملقارن�ة مع محيطها ف�ي العالم، ف�ي املنطقة، بقيت ه�ي البيئة 

خرة لتكون انطالقة الرس�الة  األنس�ب، والبيئة األفضل، والبيئة املهيأة واملدَّ

اإللهية الخاتمة منها.)1( 

حالة العالم قبل مولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم

قب�ل مبع�ث الرس�ول - صلى اهلل عليه وآله وس���لم - كان العاَلم بكله بش�تى 

أنح�اء األرض يعيش جاهلي�ة جهالء تعاظم فيها الضالل، واش�تد العمى، 

وطغ�ت الحيرة والتيه، واس�تحكمت فيه�ا هيمنة القوى املس�تكبرة بقوتها 

وجبروتها تضل وتظلم.

وتضاءل�ت في األرض دائ�رة النور وأطبق عليها الظ�الم: ظالم الجهل 

بالحق والحقيقة، وظالم الخرافة، وظالم الباطل، وظالم الفساد، وامتألت 

ظلًم�ا وجوًرا وعدواًن�ا، وفقدت البش�رية الوعي به�دف وجودها املقدس 

ومس�ؤوليتها في الحياة، وأصبح اإلنس�ان تائًها ال يعي دوره وال يحمل من 

اهتامم إال أن يأكل ليعيش وأن يعيش ليأكل كاألنعام السائمة.

وتمك�ن املجرم�ون املس�تكبرون املتس�لطون الجائ�رون أن يجعلوا من 

الخرافة عقيدة، ومن االنحراف والفس�اد س�لوًكا وع�ادة، ومن الجهاالت 

من املحاضرة األولى للهجرة النبوية لعام 1441هـ للسيد عبد امللك بدر الدين الحوثي رضوان اهلل عليه.  (1(
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واألباطي�ل ع�ادات وتقاليد، وحرم�وا حالل اهلل وأحلوا حرامه، وأش�ركوا 

ب�ه، وبلغوا بإضاللهم لعباد اهلل وتوحش�هم إلى تفريغ اإلنس�ان من عاطفته 

ِدهِْم 
َ

ْول
َ
ْت��َل أ

َ
ُمْشِكنَِي ق

ْ
ثرٍِي ِم��َن ال

َ
َذلِ��َك َزيذََّن لِك

َ
اإلنس�انية {َوك

بُِس��وا َعلَْيِهْم} ]األنع����������ام:137[ أوصلوهم إلى أن 
ْ
َكؤُُهْم لرُِيُْدوُهْم َوِلَل ُشَ

يباش�ر األب ذب�ح طفله وقت�ل مولودته إما خوف�ا من الفقر أو احتس�ابا لها 

منقصة، وتحولت كل تلك الخرافات واملفاس�د والجهاالت إلى معتقدات 

يقدس�ونها ويدينون بها ويتش�بثون بها أشد تش�بث، وعادات يتعصبون لها 

تطبع�ت عليه�ا أجيال، يموت عليه�ا جيل ويحيا عليها جي�ل آخر، وطغت 

على حياة الناس واس�تحكمت وتمكنت حتى أصبحت مس�لامت وثوابت 

مع كل ما ترتب عليها ونش�أ من خاللها من نتائج سيئة في واقع الحياة: من 

عناء وشقاء وقهر وظلم، وشتات وفرقة، وتناحر ونزاع وبؤس وضعة.

وم�ع حاجة املجتمع البش�ري إلى التغيير إال أنها مهمة لن تكون س�هلة 

تج�اه واقع وصل إلى هذا الحد، وفيه ق�وى الطاغوت تحمي وترعى ذلك 

االنحراف وتزيد منه، ومعالم رسالة اهلل تعالى في األنبياء والرسل السابقين 

انمحت معاملها في منتس�بيها؛ فأضاعت اليهود معالم رس�الة اهلل تعالى إلى 

موس�ى وأنبياء بني إس�رائيل، وأضاعت النصارى ميراث عيسى من الهدى 

واألخالق، ولم يتبَق للجميع إال طقوس وش�كليات مفرغة من كل معنى، 

وفاقدة ألي تأثير، وأصبحوا جزءا من الواقع ال صالحين وال مصلحين، بل 

منحرفين ومحرفين، ضالين ومضلين، فاسدين ومفسدين.
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وحّول�وا كتب اهلل إل�ى قراطيس يبدونها ويخفون كثي�را منها، وحولوها 

إلى عبارات مكتوبة معطلة عن التنفيذ، وموقفة عن االهتداء بها والعمل بام 

فيها، وحرفوها س�عًيا منهم إلى تحويلها إلى وس�ائل للتضليل بها واالفتراء 

على اهلل الكذب باسمها، فضلوا وأضلوا كثيًرا وضلوا عن سواء السبيل.

محاولة هدم البيت الحرام:

في ذروة استحكام قبضة الطاغوت وسيطرة املستكبرين تحرك أصحاب 

الفي�ل؛ بهدف القض�اء على ما يعتبرونه تهديًدا مس�تقبلًيا؛ فاآلثار واألخبار 

واملؤش�رات ق�د عرفوا منه�ا أن مبعث الن�ور والخالص آٍت بق�دوم خاتم 

األنبي�اء من مكة البيت الحرام في ذلك العام، فتحركوا بجيش�هم، يريدون 

الس�يطرة املباش�رة ووأد املش�روع اإللهي في مهده، والقضاء على الرس�الة 

اإللهية، تامما كام فعل فرعون في سعيه للحيلولة دون املشيئة اإللهية في أمر 

موسى - عليه السام - ففشل وخاب.

ويس�عون أيًضا إلى هدم الكعبة بيت اهلل الحرام املقدس ومعلم الشعائر 

الديني�ة والرم�ز املتبق�ي في اجت�امع كلمة العرب آن�ذاك على تقديس�ه، مع 

اختالفه�م ف�ي كل أمورهم األخرى، وف�ي مقدمة جيش�هم اصطحبوا فياًل 

ليرعب�وا به الع�رب ويخيفوهم بهذا الكائ�ن غير املألوف لديه�م والحيوان 

الكبير الذي رأى فيه الكثير أنه أمر ال يقاوم.

ومع قداس�ة البيت الحرام ل�دى العرب التي توارثوه�ا من عهد نبي اهلل 

إبراهيم الخليل وابنه نبي اهلل إس�امعيل عليهام الصالة والس�الم، وارتباطهم 
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بش�عائر الحج إال أنهم نتيجة للفرقة واالختالف والش�تات الذي كانوا فيه، 

واملفاهي�م الظالمي�ة التي س�يطرت عل�ى تفكيرهم ورؤيتهم عل�ى األمور، 

والخل�ل الذي كان�وا يعانون منه ف�ي كل واقعهم، وفقدانه�م األمل في اهلل 

تعال�ى ل�م يتحرك�وا بجدي�ة في مواجه�ة أصح�اب الفيل، وغلب�ت عليهم 

الهزيم�ة والي�أس وهرب�وا م�ن املواجه�ة وقالوا ف�ي األخي�ر: )للبيت رب 

يحميه(، فحمى اهلل بيته الحرام، وأنفذ مش�يئته بقدوم املولود املبارك محمد 

 َ
َ

ْكث
َ
ِكنذَّ أ

َ
ْمِرهِ َول

َ
 أ

َ
صلى اهلل عليه وعلى آله وس�لم {َواهلُل َغلٌِب َع

 َيْعلَُموَن} ]يوسف:21[.
َ

انلذَّاِس ل
أما أصحاب الفيل فأهلكهم، وأما كيدهم ومكرهم فبطل وضل وانتهى 

ولم يتحقق لهم ما أرادوا، فمشيئة اهلل تعالى ورحمته بعباده أتت بالخالص 

وبالف�رج بع�د أن بل�غ الض�الل ذروت�ه، واس�تحكمت س�يطرة الطاغ�وت 

واالس�تكبار في كل أقطار الدنيا، ومألت بظالمها قلوب البش�رية فأعمت 

بصائرهم، وطغت بظلمها على واقعهم فأشقت حياتهم.

لقد كان مولد رس�ول اهلل - صلى اهلل عليه وآله وس���لم - في عام الفيل )تلك 

الحادثة العجيبة( وكان للحادثة بنفس�ها عالق�ة بإرهاصات القدوم املبارك 

لخاتم األنبياء محمد صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)1(. 

من خطاب املولد 1438هـ للسيد عبد امللك بدر الدين الحوثي رضوان اهلل عليه.  (1(



18

رحلة مع الرسول والرسالة 

اعت�اد املؤرخ�ون وأصحاب الس�ير أن يتحدث�وا في الس�يرة النبوية وأن 

لوا املراحل إلى ثالث مراحل: ُيَفصِّ

املرحلة األولى: ما قبل البعثة: منذ الوالدة إلى حين البعثة بالرسالة.  -

املرحلة الثانية: منذ البعثة بالرسالة إلى حين الهجرة، وهذا يسمى بالعهد   -

املكي.

املرحل�ة الثالث�ة: من�ذ الهجرة إل�ى حين الوف�اة، وهذا يس�مى بالعهد   -

املدني. 

وس�وف نتناول كل مرحلة م�ن املراحل باختصار ش�ديد ُمرّكزين على 

بع�ض املحط�ات املهم�ة، ث�م نختم ه�ذه الرحل�ة بال�دروس والعب�ر التي 

نس�تفيدها في هذه املرحلة ونحن في مواجهة شاملة مع الجاهلية األخرى 

بقي�ادة أمريكا وإس�رائيل ومنافقي العرب، ه�ذه الجاهلية التي هي كام قال 

الرس�ول - صلوات اهلل عليه وعلى آله -: ))بُعثت بين جاهليتين أخراهام ش�ر 

من أوالهام((. 



19

المرحلة األولى: من الوالدة حتى البعثة بالرسالة

المولد المبارك 

رس�ول اهلل - صل���وات اهلل وس���امه علي���ه وعل���ى آل���ه - ك�ام أش�رنا ول�د ف�ي ع�ام 

الفي�ل، وكان�ت حادث�ة أصح�اب الفي�ل أول وأكب�ر اإلرهاصات املهم�ة لهذا 

الق�دوم املب�ارك وامليمون، والذي س�ُيحدث اهلل به أكبر عملي�ة تغيير في الواقع 

العامل�ي، ول�م تط�ل الفت�رة ما بع�د حادث�ة أصح�اب الفي�ل الذي�ن أبادهم اهلل 

 س�بحانه وتعال�ى ك�ام ق�ص قصتهم ف�ي الق�رآن الكريم حين�ام قال جل ش�أنه: 

ِفيِل 
ْ
ْصَحاِب ال

َ
َعَل َرُبَّك بِأ

َ
ْيَف ف

َ
ْم تََر ك

َ
ل
َ
ِ الرذَّْحَِن الرذَِّحيِم{أ بِْس��ِم اهللذَّ

َبابِيَل 3 
َ
رَْس��َل َعلَْيِهْم َطرْيًا أ

َ
ْيَدُهْم ِف تَْضلِيٍل 2 َوأ

َ
ْم َيَْعْل ك

َ
ل
َ
1 أ

ُكوٍل 5} ]الفيل[.
ْ
َعْصٍف َمأ

َ
َجَعلَُهْم ك

َ
يٍل 4 ف تَْرِميِهْم ِبَِجاَرةٍ ِمْن ِسِجّ

البع�ض يقدر املدة الزمني�ة بليلة، البع�ض بليلتين، البعض ب��40 يوًما، 

مس�ألة ليس�ت مهمة جًدا: معرفة متى بالتحديد، فمن الواضح أنه في بداية 

ذل�ك الع�ام ولم تكن الفت�رة الزمنية قد طالت إلى حين والدة رس�ول اهلل - 

صلوات اهلل وسامه عليه وعلى آله -.

نسبه الشريف:

رس�ول اهلل محم�د بن عب�د اهلل بن عبد املطلب بن هاش�م من نس�ل نبي 

اهلل إس�امعيل بن إبراهيم خليل الرحمن ونبيه، ولد في مكة، في ش�عب بني 

هاش�م، ولدته أمه )آمنة( الش�ريفة، وآمنة هذه كانت سيدة نساء قريش ولها 
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منزلتها الكبيرة فيام ُعرفت به من طهارة وعفة وصالح، وكذلك أسرتها بني 

زهرة، حي من أفضل أحياء العرب، ومن خيرة أحياء قريش.

فآمن�ة بن�ت وهب ولدته ك�ام في كثير م�ن الروايات واألخب�ار، وكام هو 

ش�به مجمع عليه عند أكبر املؤرخين وأصحاب السير في شهر ربيع األول، 

األكثر على أن والدته - صلوات اهلل وس���امه عليه وعلى آله - في ال�12 من ش�هر 

ربي�ع، وه�ذا الق�ول يقول ب�ه أكث�ر املؤرخين وأصحاب الس�ير م�ن معظم 

املذاهب اإلسالمية.

والبعض منهم ذهبوا إلى أنه ولد يوم الجمعة في الس�ابع عش�ر من شهر 

ا. ربيع األول، كذلك الخالف حول هذه املسالة ليس مهمًّ

نحن جرت عادتنا وتوجهنا في بلدنا هذا اليمن على مدى التاريخ، على مدى 

الزم�ن املاضي بكله، على االحتفاء بذكرى املولد النبوي في يوم ال�12 باعتباره 

التاريخ املعتمد لدينا ولدى علامئنا ولدى مؤرخينا وأصحاب السير لدينا.

والعناي�ة بهذه الذكرى في املاضي كانت تش�هد نش�اًطا خيرًيا يكون فيه 

اهتامم باإلحسان إلى الناس وصلة األرحام وما إلى ذلك، وهذه عادة حسنة 

يجب االستمرار عليها.

إضافة إلى الحديث عن املولد والتذكير بالرس�ول - صلوات اهلل عليه وعلى 

آله -، واإلكثار من الصالة عليه والعناية أيًضا بالحديث عن س�يرته، العناية 

أيًضا باإلش�ادة بذك�ره والتعظيم ألمره؛ كل هذا ل�ه أهمية وقيمة عظيمة في 
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اإلسالم، وأهمية كبيرة بالنسبة لإلنسان املسلم فيام تعززه من عالقة وروابط 

قوية بنبي اإلسالم.

النشأة المباركة:

الرس�ول - صل���وات اهلل علي���ه وعلى آله - عندما ولد نش�أ يتيًم�ا: يتيم األب، 

أواًل: توف�ي والده: البع�ض يقولون أثناء الحمل ب�ه، والبعض يقولون بعد 

والدته بش�هرين، ولكن الكل مجمع على أنه نش�أ يتيم األب، وبعد والدته 

�ر به جده عبد املطلب، وعبد املطلب كان له شأن كبير، كان له تأثير على  بُشِّ

مس�توى املنطق�ة العربية بكله�ا وُيعظم وُيحترم، وكذلك في مكة هو س�يد 

قريش، وكان على حنيفية إبراهيم - عليه الس���ام - كام ُيؤثر وُيروى - موحًدا 

ت  هلل س�بحانه وتعالى، وكان له العناية بحف�ر بئر زمزم بعد أن كانت قد طمَّ

منذ فترة تاريخية طويلة، واس�تخراج مائها من جديد، وعناية كبيرة بش�ؤون 

الحج ومكة، وما إلى ذلك.

)روى ابن إسحاق في تاريخه: بينام عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف 

نائاًم في الِحْجر، عند الكعبة، ُأتَِي فُأِمر بحفر زمزم.

ويق�ال إنها لم ت�زل دفينًا بعد والية بني إس�امعيل األكب�ر وُجْرهم، حتى 

أمر بها عبد املطلب، فخرج عبد املطلب إلى قريش، فقال: يا معش�ر قريش، 

إن�ي قد أمرت أن أحفر زمزم، فقالوا ل�ه: أبين لك أين هي؟ فقال: ال، قالوا: 

فارجع إلى مضجعك الذي ُأِرْيَت فيه ما ُأِرْيَت، فإن كان حقًا من اهلل عز وجل 
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بين لك، وإن كان من الش�يطان لم يعد إليك، فرجع فنام في مضجعه، فُأتِي 

فقيل له: احفر زمزم، إنك إن حفرتها لم تندم، هي تراث من أبيك األقدم.

فق�ال حين قيل له ذلك: أين هي؟ فقيل ل�ه: عند قرية النمل، حيث ينقر 

الغراب غدًا، فغدا عبد املطلب ومعه الحارث ابنه، ليس له ولد غيره، فوجد 

قرية النمل، ووجد الغراب ينقر عندها، بين الوثنين: إس�اف ونائلة، اللذين 

كانت قريش تنحر عندهام(.

عبد المطلب وانتظاره لهذا المولود:

عبد املطلب عندما بُشر بهذا املولود الجديد كان على انتظار لهذا املوعد، 

وكان ك�ام يبدو من كثير من األخبار واآلثار، كان مؤماًل ومستبش�ًرا في هذا 

املولود باعتبار أن هناك مؤش�رات، والبعض كانوا تحدثوا إليه، كانوا يرون 

فيه عالمات تدل على أنه من نسله من سيكون له شأن عظيم بأن يجعله اهلل 

س�بحانه وتعالى خاتم األنبياء، فلربام كان توقعه إلى هذا املستوى أن يكون 

هذا املولود هو النبي املوعود، أو بالحد األدنى أن لهذا املولود ش�أًنا عظيًما 

وكبيًرا جًدا العتبارات وعالمات وإرهاصات.

)روى اليعقوبي في تاريخه الجزء الثاني الصفحة 7 قال:

كان عب�د املطلب جد رس�ول اهلل س�يد قريش غير مدافع، ق�د أعطاه اهلل 

من الش�رف ما لم يعط أحدًا، وس�قاه زمزم وذا اله�رم، وحكمته قريش في 

أموالها، وأطعم في املحل حتى أطعم الطير والوحوش في الجبال.
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قال أبو طالب: 

ونطعم حتى تأكل الطير فضلنا         إذا جعلت أيد املفيضين ترعد

 ورف�ض عبادة االصنام ووحد اهلل عز وجل، ووفى بالنذر، وس�ن س�ننًا 

نزل القرآن بأكثرها، وجاءت السنة من رسول اهلل بها وهي: الوفاء بالنذور، 

ومائ�ة م�ن اإلبل في الدي�ة، وأال تنك�ح ذات محرم، وال تؤت�ى البيوت من 

ظهورها، وقطع يد الس�ارق، والنهي عن قتل امل�وءودة، واملباهلة، وتحريم 

الخم�ر، وتحري�م الزنا، والح�د عليه، والقرع�ة، وأال يطوف أح�د بالبيت 

عريان�ًا، وإضاف�ة الضي�ف، وأال ينفق�وا إذا حج�وا إال من طي�ب أموالهم، 

وتعظيم األشهر الحرم، ونفي ذوات الرايات.

ومل�ا ق�دم صاحب الفي�ل خرجت قريش م�ن الحرم فارة م�ن أصحاب 

الفيل، فقال عبد املطلب: واهلل ال أخرج من حرم اهلل وأبتغي العز في غيره.

فجلس بفناء البيت ثم قال: 

لهمَّ إن تعف فإنهم عيالك             وإال فشيء ما بدا ل��������ك

 فكانت قريش تقول: عبد املطلب إبراهيم الثاني.

وكان املبش�ر لقريش بام فعل اهلل بأصحاب الفيل عبد اهلل بن عبد املطلب 

أبو رسول اهلل.

فقال عبد املطلب: قد جاءكم عبد اهلل بشيرا ونذيرا.

فأخبرهم بام نزل بأصحاب الفيل.
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فقالوا: إنك كنت لعظيم البركة مليمون الطائر منذ كنت.

وكان يف�رش لعب�د املطلب بفن�اء الكعبة، ف�ال يقرب فراش�ه حتى يأتي 

رس�ول اهلل، وهو غ�الم، فيتخطى رقاب عمومته، فيق�ول لهم عبد املطلب: 

دعوا ابني، إن البني هذا لشأنًا.

كان عب�د املطلب قد وفد على س�يف بن ذي ي�زن مع جلة قومه ملا غلب 

على اليمن، فقّدمه سيف عليهم جميعًا وآثره.

ثم خال به فبشره برسول اهلل ووصف له صفته، فكّبر عبد املطلب وعرف 

صدق ما قال سيف، ثم خر ساجدًا.

فقال له سيف: هل أحسست ملا قلت نبأ؟ فقال له: نعم! ولد البني غالم 

على مثال ما وصفت أيها امللك.

ق�ال: فاحذر عليه اليهود وقومك، وقومك أش�د م�ن اليهود، واهلل متمم 

أمره ومعٍل دعوته.

وكان أصح�اب الكت�اب ال يزالون يقولون لعبد املطلب في رس�ول اهلل 

منذ ولد فيعظم بذلك ابتهاج عبد املطلب(.

سنة الله مع أنبيائه:

وس�نة اهلل ج�ل ش�أنه م�ع أنبيائ�ه أن يحيطه�م فيام قب�ل والدته�م وأثناء 

والدته�م وأثن�اء نش�أتهم بوضع خ�اص وعناي�ة خاصة تهيئ له�م دورهم 

املستقبلي العظيم والكبير.
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عندم�ا مث�ال نق�رأ في الق�رآن الكريم عن والدة عيس�ى - عليه الس���ام -، 

والدة موسى - عليه السام -، نشأة إبراهيم، إلى غير ذلك، الكل أحيط بعناية 

خاصة، موس�ى - عليه الس���ام - أحيط بعناية خاصة، وأوحى اهلل إلى والدته 

ف�ي ترتيب�ات لضامن حاميته م�ن القتل إلى غير ذلك، ُأعلم�ت وُأخبرت أمه 

وُه  من اهلل س�بحانه وتعالى بأن مولودها هذا رس�ول ونبي عظيم، {إِنذَّا َرادُّ

ُمرَْس��لنَِي} ]القصص:7[، ُأخبرت أمه بذلك، أخبرها 
ْ
ِْك وََجاِعُلوُه ِمَن ال إِلَ

اهلل، أوحى إليها، املالئكة أيضا في قصة عيسى - عليه السام -، تخاطبت مع 

َرتها  والدته مريم الصديقة - عليها الس���ام -، كلمتها املالئكة، وحدثتها، وبشَّ

بأن اهلل سيجعل لك هذا الولد معجزة بوالدته من غير أب، وسيكون له شأن 

بنَِي  ُمَقرذَّ
ْ
َِخَرةِ َوِمَن ال

ْ
ْنَيا َوال عظيم، وهو رسول من اهلل {وَِجيًها ِف ادلُّ

اِلنَِي} ]آل عمران[، ابنك   َوِمَن الصذَّ
ً

ْهل
َ
َمْهِد َوك

ْ
ُِم انلذَّاَس ِف ال

ّ
45 َوُيَكل

هذا هو كذا وكذا وله شأن عظيم.

فبالتأكي�د يحاط�ون بعالمات وأحيانا بأكثر من مس�ألة العالمات كام في 

قصة موس�ى وعيس�ى بوحي مباش�ر وخطاب صريح وواضح، كام تحدثت 

املالئكة مع مريم، وكام أوحى اهلل سبحانه وتعالى وحًيا مؤكًدا وحقيقًيا إلى 

إَِذا 
َ
ْرِضِعيِه ف

َ
ْن أ

َ
ِمّ ُم��وَس أ

ُ
وَْحْيَنا إل أ

َ
أم موس�ى - عليه الس���ام -: {َوأ

} ]القصص:7[. َِمّ ِقيِه ِف الْ
ْ
ل
َ
أ
َ
ِخْفِت َعلَْيِه ف

فه�ذه العالمات التي أحيطت بام قب�ل والدة النبي وحين والدته، وقالوا 

أنه لوحظ عدة إرهاصات - تس�مى بحس�ب التعبير في السير إرهاصات - 
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أي: عالمات ممهدة ومهيئة في الذهنية العامة أن هذا املولود القادم له شأن 

خاص، له دور مهم، له شأن عظيم، له دور كبير، تهيئ حتى في الذهن، هذه 

حكم�ة من اهلل ورحمة من اهلل، واهلل أحك�م الحاكمين، ال تأتي النبوة فجأة 

ب�دون أن يكون هناك أي مقدمات وال تمهيد وال اعتبار وال أي ش�يء، ال، 

يك�ون هناك تميز، اعتبارات كثيرة تس�اعد الناس على التقبل وتقيم الحجة 

عليهم في نفس الوقت.

الرعاية التي أحيط بها الرسول:

عب�د املطلب ذهب مستبش�ًرا وفرًح�ا وأخذ هذا الطف�ل املولود، وذهب 

ب�ه إلى الكعبة تب�رًكا وتيمنًا وتقربًا إلى اهلل س�بحانه وتعال�ى بالدعاء هناك، 

وحم�د اهلل؛ ألن ه�ذه نعمة كبيرة علي�ه، أن يرزقه اهلل بحفيد س�يكون خاتم 

األنبياء، وس�يكون سيد الرسل، وسيكون أعظم وأكمل وأرقى إنسان ُوجد 

في البش�رية منذ آدم إلى نهاية البش�رية، هذا ش�رف كبير، حمد اهلل واستعاذ 

باهلل على هذا املولود من كل الحاقدين والحاس�دين في أبيات شعرية تذكر 

في السير.

روى أب�و العب�اس ف�ي املصابي�ح )ج 1 ص 116( بأنه ملا ولد الرس�ول 

صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم أخذه عبد املطلب فأدخله في جوف الكعبة، 

فقام عبد املطلب يدعو ويشكر اهلل عزوجل ويقول:

أعطاني ال���ذي  هلل  األردانال��ح��م��ُد  الّطّيب  ال��ُغ��اَلم  ه��ذا 
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أع���ي���ذه ب���ال���واح���د امل��ن��انق�د س�اد ف�ي امله�د عل�ى الغلامن

شنآن وذي  غ��ٍي  ذي  ك��ل  البنيانم��ن  ش��ام��خ  أراه  ح��ت��ى 

واعتن�ى به ج�ده عبد املطل�ب عناي�ة كبيرة من حي�ث التربي�ة واالهتامم 

والتفقد والرعاية، وهذه أيضا نعمة من اهلل، من األش�ياء املهمة أنه ينبغي أن 

ال يغي�ب في الذهنية، وال ف�ي الحديث ربط كل هذه الرعاية التي أحيط بها 

رس�ول اهلل - صل���وات اهلل عليه وعلى آله - باهلل س�بحانه وتعال�ى، أنها رعاية من 

ْم 
َ
ل
َ
اهلل، وأنه�ا رحم�ة من اهلل، وأنه�ا كذلك نعمة من اهلل س�بحانه وتعالى {أ

آَوى} ]الضحى:6[.
َ
َيِْدَك يَتِيًما ف

اهلل هو الذي آواه، اهلل هو الذي هيأ له َجّدًا بمثل شخصية عبد املطلب فيام 

كان عليه من رش�د ونضج وفكر وسمو وشرف ومنزلة رفيعة واهتامم كبير، 

ر هذا الطفل، يقدر هذا املولود، يدرك عظمة وأهمية هذا املولود، وفعاًل  ُيقدِّ

التاري�خ يحكي كي�ف كان عبد املطل�ب يتعامل مع هذا الطف�ل في طفولته 

املبكرة؛ ألن رس�ول اهلل - صلوات اهلل عليه وعلى آله - حينام بلغ عمره 6 س�نين، 

أيًض�ا توفيت والدته، فأصب�ح يتيًما من جهة األبوين األب واألم، لكن بقي 

يحظى بهذه العناية الكبيرة جًدا من جده عبد املطلب.

فاطمة بنت أسد ودورها العظيم:

قامت فاطمة بنت أسد بدور كبير في العناية برسول اهلل - صلوات اهلل عليه 

وعل���ى آل���ه - في مرحلة طفولته املبكرة )فاطمة بنت أس�د( زوجة أبي طالب، 
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ق�ال عنه�ا - صلوات اهلل علي���ه وعلى آله -: ))إنها أم�ي((، كان يعتبرها كأمه فيام 

أولته من عناية ورعاية واهتامم في طفولته.

هاجرت فاطمة بنت أسد إلى املدينة وتوفيت بها، ويروى عن رسول اهلل 

ملا توفِّيت أنه قال: ))اليوم ماتت أمي((، وكفنها رسول اهلل - صلوات اهلل عليه 

وعلى آله - بقميصه، فقيل له: يا رس�ول اهلل، لقد اش�تد جزعك على فاطمة، 

فقال: ))إنها كانت أمي إن كانت لتجيع صبيانها وتشبعني، وتشعثهم 

وتدهنني، وكانت أمي((.

فاهلل يهيئ ألنبيائه ورسله رعاية خاصة وعناية كبيرة تساعد على تأهيلهم 

نفس�ًيا ومعنوًي�ا ومن كل الجوانب بال�دور الكبير واملس�ؤولية الكبيرة التي 

سيتحملونها في املستقبل.

عندما كان رسول اهلل - صلوات اهلل عليه وعلى آله - في طفولته ما بعد الست 

سنوات، كان يعتني به جده عبد املطلب عناية كبيرة جًدا وكان يدنيه ويقربه 

ويكرمه لدرجة ملفتة، كان يأتي رسول اهلل في طفولته املبكرة إلى جده عبد 

املطل�ب وهو بفن�اء الكعبة وقد ُفرش له هن�اك، وكان ال يفرش لغيره، لكن 

لشأنه ومكانته الكبيرة، فيأتي ليجلس مباشرة لجواره أو في حضنه فيذهب 

أعاممه ليأخذوه، فيقول: "دعوه، دعوا ابني فو اهلل إن له لشأنا"، يتوسم فيه أن 

له ش�أن عظيم، كذلك ُرويت أخبار ورؤى كان يراها عبد املطلب في منامه 

تبشر بهذا الدور الكبير والعظيم لهذا الطفل الناشئ.
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وفاة جده عبد المطلب وكفالة أبي طالب:

توف�ي ج�ده عب�د املطلب وكان يس�مى بش�يبة الحم�د، وكان محط ثناء 

وإعجاب فيام كان عليه من قيم وشأن كبير في مكة، ولرسول اهلل - صلوات اهلل 

وس���امه عليه وعلى آله - من العمر ثامن س�نوات عندما توفي جده عبد املطلب، 

وَعِهد عبد املطلب - بعد حتى تشاوره مع هذا الطفل الصغير - بكفالته إلى 

)أبي طالب(، أبو طالب هو عم النبي ش�قيق والده؛ ألن عبد املطلب كان له 

عشرة أبناء أو أحد عشر ابنًا كام في بعض األخبار واآلثار.

فعب�د املطلب كان له هؤالء األبناء على أمهات متعددة، فكان أبو طالب 

وعب�د اهلل ش�قيقان من أم واحدة كاله�ام أوالد عبد املطلب م�ن أم واحدة، 

عب�د اهلل وأبي طال�ب، وكان أبو طال�ب خير أوالد عبد املطلب وأرش�دهم 

وأفضلهم وأكمله�م وأعالهم مكانة وقدًرا ومنزل�ًة واملؤهل لخالفة والده 

في الدور واملكانة في مكة املكرمة وفي قريش.

واعتنى أبو طالب بكل ما يمتلكه من اهتامم ومن تعلق وجداني كبير بهذا 

املولود املبارك، بهذا الطفل امليمون، عني به عناية كبيرة، بل إنه هو وزوجته 

فاطم�ة بنت أس�د: أوَليا رس�ول اهلل - صلوات اهلل عليه وعلى آل���ه - من االهتامم 

الكبير جًدا ما يفوق بكل حال عنايتهام بأبنائهام، عناية خاصة واهتامم كبير.

دة من عبد املطلب  هناك اهتامم كبير س�بق ذلك بتوصيات أساس�ية ومؤكِّ

نفس�ه إل�ى أبي طال�ب، وهناك أيًضا إدراك ألهمية املس�ألة م�ن أبي طالب، 
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وحال�ه كحال أبيه عبد املطل�ب في النظرة املتميزة إلى ه�ذا املولود املبارك، 

إلى هذا الطفل امليمون، وعن دوره املس�تقبلي العظيم الذي تشهد له الكثير 

م�ن األم�ارات والدالئل واآليات املهم�ة جًدا، واملؤش�رات العظيمة جًدا، 

 فعن�ي عناية كبي�رة، وكان بينه عالق�ة حميمية ما بينه وبين اب�ن أخيه محمد 

- صلوات اهلل وسامه عليه وعلى آله -.

ما حظي به النبي - صلوات الله عليه وعلى آله - من الرعاية

نشأته المباركة:

رسول اهلل نشأ في هذا الجو من الرعاية ومن االهتامم ومن العناية، وهذه 

ظروف هيأها اهلل، من اهلل س�بحانه وتعالى أن يهيئ له هذا الجو، وأن يحفه 

بأولئك الذين أولوه كل هذه الرعاية واالهتامم والحنو والعاطفة، وعوضوه 

ع�ن فقدان أبي�ه وأمه في يتمه؛ فكانت رعاية م�ن اهلل ورحمة من اهلل ونعمة 

من اهلل وتهيئة إلهية من اهلل سبحانه وتعالى.

نش�أ نش�أًة مباركة، أنبته اهلل نباًتا حسنًا ونش�أة متميزة فكان سريع النمو، 

وكان أيًض�ا ذا نض�ج عجي�ب، كان ينش�أ: يكب�ر ويكبر معه رش�ده وفهمه، 

تميي�زه، حس�ن إدراكه، أدب�ه، وكان ملفتا فيه هذه النش�أة املتميزة من حيث 

النمو الس�ليم واملبارك، بركة في نموه، يكبر وينش�أ نش�أة مميزة، وفي نفس 

الوقت بنضج كبير وعجيب في اإلدراك، وفي الفهم، وفي حسن التصرف.
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ول�م يكن حاله كحال بقية الصبيان في عبثهم، وفي لهوهم، وفي نقص 

الجانب األخالقي لديهم، مثاًل: في التعري أو في أي شيء، ال، كان متميًزا، 

كان ملحوًظ�ا في�ه الح�رص على الطه�ارة، الح�رص على صيان�ة النفس، 

البعد عن بعض األش�ياء التي تنم عن قلة األدب وعن ضعف اإلدراك لدى 

الصغ�ار والصبيان؛ فكان مختلًفًا عن كل الصبيان وعن كل الصغار، نش�أة 

مميزة وتنم عن أدب عال وراق وأنه محفوف من اهلل بتنش�ئة خاصة، ولديه 

في نفسه قابلية أودعها اهلل فيه جل شأنه: قابلية عالية.

اإلم�ام علي - عليه الس���ام - يحكي لنا في نص مه�م وعظيم قال: )َوَلَقْد 

َقَرَن اهللُ بِِه صلى اهلل عليه وآله ِمْن َلُدْن َأْن َكاَن َفطِياًم َأْعَظَم َمَلٍك ِمْن َماَلِئَكتِِه 

َيْس�ُلُك بِِه َطِريَق اْلَمَكاِرِم َوَمَحاِسَن َأْخاَلِق اْلَعاَلِم َلْيَلُه َوَنَهاَرُه( فاهلل سبحانه 

وتعال�ى ل�م يترك�ه ليك�ون صنيع�ة البيئ�ة الجاهلية التي ق�د تؤثر س�لًبا في 

اإلنس�ان، أو - كذل�ك - أن َيكله إلى تربية الن�اس بكل ما فيها من القصور 

تجاه دور ومس�تقبل كبير وعظيم، تجاه مسؤولية كبيرة وعظيمة جًدا، تجاه 

مس�توى م�ن املطلوب أن يص�ل إليه هذا الق�اِدم ليكون هو ف�ي الذروة بين 

كل البش�ر، يبلغ إلى حيث لم يبلغ إليه بش�ر ولم يصل إليه بش�ر من الكامل 

اإلنس�اني؛ فالرس�ول - صلوات اهلل عليه وعلى آله - حظي بهذه الرعاية اإللهية 

فنشأ نشأة مباركة، وأنبته اهلل نباًتا حسنًا.
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في مرحلة شبابه - صلوات الله عليه وعلى آله -:

ف�ي مرحلة الش�باب، في بداية الش�باب كذل�ك، كان متمي�ًزا ولم يتأثر 

ب�كل تل�ك البيئة الجاهلية في مك�ة وفي غير مكة، فلم يس�جْد لصنٍم قط، 

ولم يدّنس نفس�ه بأٍي من دنس الجاهلية، كان الوضع في الجاهلية فوضى 

ش�املة، املفاس�د األخالقية، الُعرّي، التصرف�ات الباطلة والس�يئة، البغي، 

التظالم، االنحطاط األخالقي، س�لبيات كثي�رة جًدا كانت قائمة، حالة من 

االنف�الت وغي�ر االلتزام واالنضباط ال لش�رع وال لدي�ن وال مللة، فوضى 

قائم�ة، ف�كان بعي�ًدا عن التأث�ر بذلك الج�و الع�ام، وقليٌل م�ن الناس من 

يكون�ون عل�ى ه�ذا النحو: ال يتأث�ر بجو وبيئ�ة عامة وطاغية ف�ي بلده في 

منطقته بين قومه لكنه نش�أ نش�أة مختلفة، ولوحظ فيه أنه لم يكن منسجًما 

أبًدا مع ذلك الجو العام.

كان كثي�ر الُخل�وة واالعت�زال، وقليل االندماج واالخت�الط بالناس في 

بيئتهم تلك، في ظروفهم تلك، سيام املناسبات السيئة التي تشوبها املنكرات، 

كان كثي�ر االبتع�اد أو يبتع�د دائًم�ا عنها، واالبتع�اد عن الناس بش�كل عام 

في أكثر ما هم فيه نتيجة لهذا الجو الس�لبي املش�حون واملمتلئ بالس�لبيات 

واملنكرات والفس�اد، وُعرف عنه كثرة التأمل، وُعرف عنه النضج والرش�د 

والحكمة والصواب فكانوا ينظرون إليه بأنه اإلنسان الحكيم الذي ال نظير 

له في حكمته وإصابته وإصابة رأيه.
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الصادق األمين:

ُعرف أيًضا بمصداقيته التي ال نظير لها، وأمانته التي ال مثيل لها، فكانوا 

يس�مونه ب�"الصادق األمين" وكان له في مكة نفس�ها ه�ذا التميز امللحوظ، 

ال�كل ينظ�رون إليه بإعجاب وبأنه ش�خص متميز عن كل الن�اس فيقولون 

جاءك�م الص�ادق األمين، له مهابة إذا ش�اهده اإلنس�ان مقباًل يش�اهد عليه 

الوق�ار والهيبة، وإذا جالس�ه اإلنس�ان أحبه ألخالقه الراقي�ة، وقار من دون 

تكّبر، وهيبة من دون ُعجب أو غرور أو استعالء على الناس أبًدا.

فنش�أ نش�أة طيبة ومبارك�ة وتنامت في�ه كل املؤهالت القيادي�ة، تعززت 

في�ه م�كارم األخالق، وكان من الواض�ح فيه أمله الكبير عل�ى الناس، على 

الواق�ع القائم، عدم رضاه وعدم اندماجه وعدم انس�جامه مع ذلك الواقع؛ 

ألن الكثي�ر م�ن الن�اس يتأقل�م: أي واق�ع ف�ي أي منطقة أو ف�ي أي ظرف 

يعي�ش ويندمج مع�ه، يندمج مع أي واقع ويتأقلم، لم يتأقلم رس�ول اهلل مع 

ذل�ك الواق�ع الجاهلي ولم ينس�جم معه، ولم يذب أو يتالش�ى في أخالقه 

وتصرفات�ه ضمن ذل�ك الواقع، بقي يعيش حالة الغربة من هذا الجانب: أن 

يرى املجتمع البش�ري من حوله وهو غارٌق في ظلامت الجاهلية ورجس�ها 

ودنسها، وكان يتعّبد اهلل على ملة إبراهيم - عليه السام - وموحًدا هلل سبحانه 

وتعالى. هذا ما كان عليه إلى أن ابتعثه اهلل بالرسالة.
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زواجه من خديجة:

ف�ي مرحل�ٍة معينة من حياته عندما بلغ حس�ب الروايات س�ن الخامس�ة 

والعش�رين م�ن عم�ره الش�ريف ق�رر ال�زواج وت�زوج بالصديق�ة الطاه�رة 

)خديج�ة( رض���وان اهلل عليها، خديج�ة بنت خويلد كان لها ش�أن كبير وعظيم 

عند اهلل سبحانه وتعالى، والزواج بها كذلك وراءه الرعاية اإللهية واالختيار 

اإلله�ي، وراءه رعاي�ة اهلل وعنايت�ه بهذا الش�اب املب�ارك، اخت�ار اهلل له تلك 

الزوج�ة لتكون إل�ى جانبه مؤمنًة به مصّدقًة وس�نًدا، وليكّون معها أول نواة 

لإلس�الم وأول أس�رة مؤمنة، وإلى جانبهم اإلمام علي - عليه الس���ام - الذي 

عاش عند رسول اهلل وتربى عند رسول اهلل - صلوات اهلل وسامه عليه وعلى آله -.

 تحك�ي الس�ير والروايات واألخبار أن رس�ول اهلل اش�ترك م�ع خديجة 

- وكانت ذات ثروة ومال - في نشاط تجاري بالشراكة باملضاربة، وأن هذا 

العم�ل زاد من معرفته�ا به، فعرفت عن مكارم أخالقه وش�امئله إضافة إلى 

م�ا هو معروف به أصاًل ف�ي مكة املكرمة؛ فقررت الزواج به، وكان اقترانها 

ب�ه وهي كذل�ك مثلام كان هو في الخامس�ة والعش�رين كانت على حس�ب 

روايات مختلفة ما بين الرابعة والعشرين إلى السابعة والعشرين، ما يقارب 

هذا العمر.

وليس بصحيح ما تذكره بعض الروايات أنها كانت طاعنة في السن وأن 

الفارق ما بين عمرها وعمره كان كبيًرا جًدا وأنها توفيت بعد خمس�ة عش�ر 
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عاًم�ا وهي في الس�تين م�ن العمر وهو في نضج الش�باب وكامل�ه، هذا غير 

صحيح أبًدا.

رواي�ات بع�ض الجهلة لهم فيها م�آرب مذهبية؛ لكن س�خيفة! فبعض 

املش�اكل املذهبي�ة أّث�رت عليه�م لدرجة غي�ر الئقة أب�ًدا، دخلوا في أش�ياء 

ومشاكل حتى في القضايا األسرية لرسول اهلل صلوات اهلل وعلى آله، )يكّبرون 

البع�ض بش�كل كبير ويصّغ�رون البعض اآلخ�ر، يقولون: ت�زوج بخديجة 

وهي طاعنة في السن )عجوز(، وعائشة تزوجها وهي طفلة صغيرة جًدا ال 

تزال تلعب مع البنات فتؤخذ من بينهن وُتزف إلى بيت رس�ول اهلل - صلوات 

اهلل علي���ه وعل���ى آله -( تفاصيل وأطروحات غير مؤدب�ة وغير طبيعية حتى في 

الحالة البشرية واملألوفة لدى البشر والشيء الفطري لدى البشر.

رس�ول اهلل - صل���وات اهلل عليه وعلى آل���ه - ما بعد اقتران�ه بخديجة وزواجه 

املب�ارك منها تأمن له اس�تقرار في حيات�ه، وهي قدمت نفس�ها وثروتها وما 

تمل�ك ف�ي خدم�ة رس�ول اهلل - صل���وات اهلل عليه وعل���ى آله - وعرف�ت بفضله 

وعرفت بمكانته وعرفت بقدره وقيمته وأعزته ولم تتعامل فقط معه كزوج 

ع�ادي ترتبط ب�ه ارتباًطا عادًيا.. ال، عرفت أن له ش�أًنا عظيًما وأهميًة كبيرًة 

نَْت للرس�ول - صلوات اهلل عليه  ومس�تقباًل مهًما؛ فكان لها إس�هام كبي�ر، وأمَّ

وعل���ى آل���ه - فرصة ألن يكون ل�ه أوقات للعبادة، وأوق�ات للخلوة، وأوقات 

للتأمل.
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كان رسول الله كثير التأمل في الكون:

وكان كثير التأمل في الكون والعالم ليس ليعرف هل هناك رب وهو اهلل 

أم ال، هذا معروف لديه، هذا كان معروف حتى لدى املش�ركين: املشركين، 

نذَّ 
ُ
َُقول ��ْن َخلََقُهْم لَ َُهم مذَّ

ْ
تل

َ
ئِن َس��أ

َ
كل الع�رب كان�وا يقرون باهلل {َول

} ]الزخرف:87[  ُ اهللذَّ
نذَّ َخلََقُهنذَّ 

ُ
َُقول ْرَض لَ

َ ْ
َماَواِت َوال ْن َخلََق السذَّ َُهم مذَّ

ْ
تل

َ
ئِن َسأ

َ
{َول

َعلْيُم} ]الزخرف:9[ ما كانت مس�ألة اهلل مجهولة لدى العرب وكانوا 
ْ
َعِزْيُز ال

ْ
ال

يستغربون إذا قال أحد اهلل فيقولون من هو اهلل؟ ما هذا الكالم؟ ال، هذا طرح 

ضعيف جًدا لبعض الكتاب واملؤرخين، ونشاهده في كثير من املسلسالت 

التاريخية والسير التي توثق عن السيرة )جهل كبير(.

والبع�ض يقولون هك�ذا: أن رس�ول اهلل أمضى تلك الفت�رة يبحث هل 

هناك أحد اس�مه اهلل أو خالق للس�موات واألرض؟! ال، هذه مس�ألة كانت 

قائم�ة في األس�اس وموجودة وفطري�ة ومتوارثة بعد األنبي�اء؛ لم يكن هذا 

املوض�وع هو الهدف الرئيس�ي لخلوات�ه وتأمالته، هذه خل�وات وتأمالت 

يزداد فيها ارتقاًء وإيامًنا ومعرفًة باهلل س�بحانه وتعالى وليس بأصل وجوده، 

هو يعرف هذا.

ث�م ف�ي الواقع م�ن حول�ه بالتأكيد كان يفك�ر كثي�ًرا في الواقع البش�ري 

والحالة القائمة في أوس�اط الناس وأهمية تغيير هذا الواقع وما يتطلبه تغيير 
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ه�ذا الواقع، ولم يكن هذا غائًبا عن نفس�يته وعن ذهنيت�ه وعن اهتاممه وهو 

املمتعض من ذلك الواقع وغير املنسجم معه نهائًيا فكان أيًضا يجاور بحراء 

- غ�ار كهف هن�اك في أحد الجبال ف�ي مكة - طيلة ش�هر رمضان املبارك، 

يجلس بشكل تام طيلة الشهر في ذلك الكهف يجاور لوحده، ينفرد بالعبادة.

ويقوم بخدمته في تلك الفترة: اإلمام علي - عليه السام - وهو في مرحلة 

الطفولة ونش�أ عند رس�ول اهلل - صلوات اهلل عليه وعلى آله -، ويستمر على هذا 

الحال فترة طويلة من الخلوة، من التأمل، من العبادة، من االهتامم والتعامل 

والتعاط�ي في الواقع بحذر، أي: لم يك�ن ذلك املنعزل كلًيا عن هذا الواقع 

وال ه�و الذائب ف�ي هذا الواقع واملندمج فيه واملنس�جم معه والضائع فيه.. 

ال، يختل�ط بالناس بقدر ويبتعد عن كل الظواهر الس�لبية واملنكرات، عنده 

اهتامم بواقع الناس.

إسهامه في بناء الكعبة:

أسهم في بناء الكعبة عندما أعيد بناؤها في ذلك العصر، وكان هو الذي 

تولى حل املشكلة التي طرأت ما بين قبائل قريش على رفع الحجر األسود، 

فق�ّدم حاًل حكيًما حف�ظ به دمائهم، وكان�وا وصلوا إلى درجة االس�تعداد 

للح�رب والقتال في�ام بينهم، التنازع عل�ى أي قبيلة تتولى ه�ي رفع الحجر 

األس�ود في موضع�ه في الكعبة؛ فق�ّدم لهم ذلك الحل الصائب والس�ديد 

عندم�ا طلب قطعة قامش كبيرة ووض�ع الحجر فيها وطلب من كل قبيلة أن 
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يأت�ي زعيمه�ا فيرفع بطرف الثوب فتش�ترك كل القبائل ف�ي رفع الحجر ثم 

وضعه بيديه الشريفتين في مكانه.

 بالرعاية اإللهية:
ً
الرسول كان محاطا

عل�ى كٍل كان رس�ول اهلل - صل���وات اهلل عليه وعلى آله - ف�ي تلك الفترة في 

هذا الحال من البناء اإللهي واإلعداد اإللهي محفوفا بمالئكة اهلل، ُمؤّمنًا له 

كل أس�باب الرعاية، مطهًرا ومصوًنا من أي مؤثرات في ذلك الواقع القائم 

ال�ذي قد طغى ف�ي كل األرض ومن ذل�ك في واقع مكة، وص�ل إلى مكة 

كل شيء: الوثنية واألصنام والبغي والظلم والفساد واملنكرات والفواحش 

ووأد البن�ات وقت�ل األبن�اء، كل املصائ�ب وصل�ت إلى هناك وغي�ر هناك، 

فعاش مصوًنا حتى أذن اهلل بابتعاثه بالرسالة.)1(

املحاضرة الخامسة من محاضرات املولد 1439هـ للسيد عبد امللك بدر الدين الحوثي رضوان   (1(
اهلل عليه.
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المرحلة الثانية: البعثة النبوية

طريقة نزول الوحي :

في ابتعاثه بالرس�الة اهلل سبحانه وتعالى - بال شك - كان قد هيأه لذلك 

ببع�ض أو بكثي�ر م�ن املقدم�ات، أي: لم تكن املس�الة فجأة بش�كل صادم 

لرس�ول اهلل هكذا دفعة واحدة، ال، ال بد أن هناك مقدمات، املس�ألة طبيعية 

واهلل هو الحكيم وأحكم الحاكمين في التهيئة لرس�ول اهلل وهذا ما ورد في 

الس�ير واألخبار: بمنامات، بهتافات من املالئكة، بتسليم عليه من املالئكة، 

بإش�ارات كثي�رة، بأمور كثيرة ال يس�ع الوقت للحديث عنه�ا والدخول في 

تفاصيلها.

غير أنه يمكن أن يكون من األهمية أن نشير إلى أنه ال صحة أبًدا لبعض 

الرواي�ات الت�ي قدم�ت صورة فظيعة وحش�ية خالي�ة من القداس�ة عن بدء 

الوحي على رس�ول اهلل - صلوات اهلل عليه وعلى آله -، من يقولون في روايات 

غي�ر صحيح�ة - نجزم ونقط�ع بأنها غير صحيحة - بأنه فوجئ رس�ول اهلل 

وه�و في الغار بالظه�ور املباغت والهجوم املفاجئ لجبريل - عليه الس���ام - 

عليه إلى داخل الغار فجأة ليظهر أمامه ويقول له دفعة واحدة )اقرأ( هكذا، 

أي: هجوم مباش�ر ومفاجئ وبدون مقدم�ة )اقرأ( فيقول ما أنا بقارئ، أي: 

أن�ا لم أتعلم، م�ا عندي ما أقرؤه؛ فيهج�م عليه هجوًما مباش�رًا ويغّطه، في 

بع�ض التعبيرات يخنقه، وفي بعضها أخذ بخنقه حتى كاد أن يلفظ أنفاس�ه 
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ث�م ترك�ه، ويقول له )اقرأ( فيقول م�ا أنا بقارئ، ثم يش�ن عليه الهجوم مرة 

أخرى! هذه رواية عجيبة جًدا!.

البع�ض كيف يستس�يغون أن يتحدثوا ع�ن جبريل به�ذه الطريقة!؟ أي 

معلم في واقعنا البشري لو يتصرف بهذه الطريقة لتعرض النتقادات كبيرة، 

أم�ا ف�ي بع�ض املناطق فس�يتعرض للط�رد من املدرس�ة )كي�ف تتعامل مع 

الطالب على هذا النحو؟!(.

يقول�ون ف�ي بعض التعبيرات: فغطَّه مرة ثانية حتى أيس من نفس�ه، أي: 

ظ�ن أنه س�يموت من ذل�ك الهجوم الش�ديد والعنيف جًدا ال�ذي خنقه فيه 

حتى كاد أن يموت، ثم تركه ليس�تعيد نفس�ه بعد أن كاد أن يموت! أي حالة 

ِي َخلََق}!.
ذَّ

 بِاْسِم َرّبَِك ال
ْ
َرأ

ْ
رهيبة وفظيعة ثم يقول له: {اق

هذه الرواية وهذه الطريقة لبدء الوحي ليست صحيحة أبدًا وفيها إساءة 

واستفاد منها أولئك املشككون واملرتدون واملستشرقون، منها ومن أمثالها 

م�ن الروايات التي تقدم عملية الوحي عملية غريبة جدا خالية من كل تلك 

األج�واء املقدس�ة التي عرضه�ا لنا القرآن ف�ي وحي اهلل إلى موس�ى - عليه 

السام -، إذ ال يوجد فيها خنق وال فيها )غطَّه حتى كاد أن يلفظ أنفاسه( وال 

فيها أي شيء من هذه اإلجراءات التي تأتي بغتة بدون مقدمات.

كي�ف كان�ت عملي�ة الوحي إلى موس�ى - عليه الس���ام - ؟ أوالً يرى ناًرا 

هن�اك تلفت نظره ليذهب إليها لوح�ده، يقترب فيرى نارًا غير محرقة، يرى 
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ن�اًرا نورانية تتوق�د بالنور في الش�جرة، ُيخاطب بخطاب مق�دس، ُيرحب 

به، ُيرش�د إلى قداس�ة هذا املكان ويوجه بخلع نعليه، يتقدم وهو يعرف من 

يخاطب�ه، والجهة التي تتخاط�ب معه، ويرى املالئكة حافي�ن بذلك النور، 

وهك�ذا، أي: عملي�ة كله�ا قداس�ة، كله�ا اطمئن�ان، كلها رحم�ة، وحفت 

بالطمأنة له: أن ال يخاف، وأن يطمئن، وأن خطابه من اهلل،... إلى آخره. 

بالتأكي�د لم تكن عملية التخاطب مع رس�ول اهلل بتلك الوحش�ية، بتلك 

الطريق�ة الغريب�ة والفظ�ة والتي فيه�ا غط وخنق وما ش�ابه، كان�ت بطريقة 

مختلفة.

رسول اهلل - صلوات اهلل عليه وعلى آله - لم تكن رؤيته لجبريل كام يبدو من 

خ�الل القرآن الكريم في الغار هذا، أواًل لقد رآه خارج الغار، ورآه في أفق 

السامء قادًما أي: ال تأتي املفاجأة عليه إلى داخل الغار، فال ينتبه إال بظهوره 

عليه هكذا فجأة داخل الكهف.. ال، وهو خارج الغار، اهلل يقول:

ُمبنِِي} باألفق في 
ْ
ِق ال

ُ
ف
ُ ْ
َقْد َرآُه} ]التكوير23[ أي: رأى جبريل {بِال

َ
{َول

جو الس�امء ن�ازالً إليه، وف�ي جٍو ال لبس في�ه وال ارتياب وال ش�كوك، جٍو 

واضح ورآه رؤية العين ورؤية الفؤاد وعرف املسألة بوضوح.

كثي�ر من األخبار والرواي�ات الصحيحة ذكرت كيف أن�ه رآه وهو نازٌل 

فه على نفسه أنه جبريل،  باألفق املبين الواضح، ووصل إليه وسّلم عليه وعرَّ

وأن�ه نازل بالوحي عليه، وأقرأه الس�الم من اهلل، وجل�س إلى جانبه في جٍو 
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ليس فيه غط وال خنق وال أي هجوم وحش�ي، ال، ليس�ت حلبة مصارعة.. 

ال، ج�و مق�دس وجو عظيم وجو راٍق، فتحدث معه وأقرأه الس�الم من اهلل 

وأخبره بآياٍت ودالئل حتى يطمئن نفس رسول اهلل - صلوات اهلل عليه وعلى آله -، 

وأبلغه بالبعثة بالرسالة.

أول ما نزل على الرسول هي سورة الفاتحة:

 طبع�ا نح�ن أيًض�ا نذه�ب إلى أن�ه لي�س أول ما ن�زل من القرآن س�ورة 

ِي َخلََق}، ونذهب إلى ما روي عن اإلمام علي 
ذَّ

 بِاْس��ِم َرّبَِك ال
ْ
َرأ

ْ
{اق

- علي���ه الس���ام - وع�ن كثير من أئمة أه�ل البيت - عليهم الس���ام -، وكثير من 

مفس�ري األم�ة وعلامئه�ا إلى أن أول س�ورة نزل�ت من الق�رآن الكريم هي 

س�ورة الفاتح�ة )فاتح�ة الكت�اب وأم الكت�اب( ه�ي أول س�ورة نزلت من 

القرآن، وحتى مضمونها هي أش�به بعناوين عامة تشمل محتوى القرآن، ثم 

يأتي القرآن الكريم كتفاصيل لهذه العناوين، وهي أعظم س�ورة في القرآن 

حس�ب املعروف بين األمة عن رس�ولها ونبيها - صلوات اهلل وس���امه عليه وعلى 

آله -، أعظم س�ورة في القرآن، والس�ورة الجامعة التي محتواها كل ما ورد 

في الق�رآن من تفاصيل، ولهذا فرضت علينا قراءتها في الصالة، وال تصح 

ص�الة إال بقراءته�ا على العكس من بقية الس�ور القرآني�ة يمكن أن تقرأ ما 

تيسر من القرآن )أي سورة(. 

فأول ما نزل من القرآن الكريم هي س�ورة الفاتحة، وليس بالضرورة أن 
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تك�ون عملية نزول الق�رآن في أول لقاء وفي أول رؤي�ة مع جبريل، وحالة 

الرسالة هي حكيمة ومتدرجة ومنظمة.. إلى آخره. 

ون�زول الق�رآن الكري�م كان في ش�هر رمضان، بالنس�بة للبعث�ة البعض 

يقولون في ش�هر رجب كان�ت البعثة، والبعض يقولون في ش�هر رمضان، 

والبع�ض له�م أقوال أخ�رى، ولكن من املؤك�د يقينا أن ن�زول القرآن ابتدأ 

نِزَل فِيِه 
ُ
َِي أ

ذَّ
في ش�هر رمضان الكريم ألن اهلل قال: {َش��ْهُر َرَمَضاَن ال

َقْدرِ}]القدر1[.
ْ
ْلَِة ال َاُه ِف لَ

ْ
نَزنل

َ
ُقْرآُن} ]البقرة185[ وقال: {إِنذَّا أ

ْ
ال

فن�زول القرآن لم يكن في غير ش�هر رمضان ابت�داؤه، أما فيام بعد فكان 

ينزل في فتراٍت وفي أوقاٍت متعددة بحسب اعتباراٍت كثيرٍة، منها: اعتبارات 

عملي�ة، ومنها غي�ر، فابتِداء نزول القرآن كان في ش�هر رمض�ان املبارك كام 

يؤكده القرآن وهذا أمر ال التباس فيه.

التحرك بالدعوة:

بعد ابتعاث الرس�ول بالرسالة بدأ نشاطه بالرس�الة من محيطه األقرب، 

دعوت�ه هي دعوة عامة، ودين للعاملين، وهو رس�ول إل�ى العاملين، وحركته 

بالرس�الة حرك�ة منظمة تب�دأ بمراحل: مرحل�ة إِثر مرحل�ة بطريقة حكيمة 

وبنَّاءة وعظيمة وناجحة، بدأ بمحيطه األقرب. 

أول نواة لإلس�الم وأول نواة للرس�الة اإللهية: - إيامًنا بها وتصديًقا بها 

والتزاًما بها - رس�ول اهلل - صلى اهلل عليه وآله وس���لم - وزوجته خديجة وعلي 
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ب�ن أب�ي طالب الذي كان باقًي�ا عنده ويعيش لديه ويترب�ى عنده، فكان أول 

بيت إسالمي وأول نواة لإلسالم هي هذه النواة، واستمرت لسنوات - هذه 

النواة - كام ورد في أخبار كثيرة.

ثم امتدت إلى املحيط العش�ائري القريب من الرس�ول، قال اهلل سبحانه 

وتعالى للرسول - صلوات اهلل عليه وعلى آله -:

َربنَِي} ]الش����������عراء 214[ فبدأ بعش�يرته األقربين؛ 
ْ
ق
َ ْ
نِذْر َعِش��رَيتََك ال

َ
{َوأ

ألن اإلس�الم دي�ن ال ب�د له من أم�ة تحمله، وال ب�د له من ن�واة تتحرك به، 

تؤمن به وتحمله كمش�روع لها؛ فلوحظ هذا: تأس�يس نواة لهذا الدين منذ 

الحركة األولى، منذ بداية املشوار فكانت عشيرته األقربين: بنو هاشم وبنو 

املطلب، ثم بعد ذلك توسعت هذه الدائرة في بقية مكة، ووصل إلى مرحلة 

ْعرِْض َعِن 
َ
اْصَدْع بَِم��ا تُْؤَمُر َوأ

َ
الص�دع بالرس�الة بين قريش بكلها {ف

ُمْسَتْهِزئنَِي 95} ]سورة الحجر[. 
ْ
َفْيَناَك ال

َ
ُمْشِكنَِي 94 إِنذَّا ك

ْ
ال

بع�د س�نوات - البعض يقدرها بثالث س�نوات - ب�دأت مرحلة تعميم 

الدعوة في وسط قريش وبالتالي تصل أرجاؤها إلى كل املنطقة العربية.

مكة أول منطقة تحتضن هذا النشاط الرسالي:

كان م�ن حكم�ة اهلل س�بحانه وتعالى أن تك�ون أول منطق�ة تحتضن هذا 

النشاط الرسالي وحركة الرسول بالرسالة هي: مكة، هذا عامل مهم جًدا في 

وصول صوت اإلسالم وصدى اإلسالم إلى كل أنحاء الجزيرة العربية، وأبعد 
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من ذلك وأبعد من الجزيرة العربية؛ ذلك ألن العرب والوفود كانت تأتي إلى 

مكة من كل صوب، وبالتالي عند أي خبر مهم انتش�ر في مكة س�تتناقله تلك 

الوف�ود إل�ى مناطقها ويصل إلى الناس، وهذا يمهد فيام بعد لقابلية اإلس�الم 

آنذاك، حيث ال يوجد قنوات فضائية وال إذاعات، وإنام تنتشر األخبار بطريقة 

النقل الشفوي والنقل البشري، يسمع اإلنسان وينقل إلى بلده. 

فكانت مكة خير مكان وأنسب مكان، ومنطقة تبدأ فيها حركة اإلسالم 

ليصل صداه وصوته حتى عندما تأتي الظروف العملية واملالئمة في انتشار 

هذا اإلس�الم عمليًا يكون قد وصل صداه واملعرفة عنه واملعرفة بطبيعة هذا 

املش�روع اإللهي: عناوينه، مميزاته، خالص�ة دعوته إلى أرجاء العرب كافة 

وأبعد من العرب.

خالل هذه الفترة أس�لم القليل في مكة، وكانت الدعوة إلى اهلل وكانت 

هذه الرسالة بدعوتها للتوحيد خروًجا في نظرهم عن كل ما هو سائد لديهم 

من عقائد وتقاليد وثقافات هم متمس�كون بها ومصرون عليها ومقدس�ون 

لها، أي: كانت تمثل بالنسبة لهم صدمة ومشكلة كبيرة جًدا، ثم تشكل في 

نظ�ر املأل واملس�تكبرين منهم خط�ًرا على نفوذهم القائم على أس�اس تلك 

الضالالت واالنحرافات، واملستفيد منها، هذه مشكلة لديهم.

ه�ذا لرب�ام م�ن أكبر م�ا صّعب األم�ور وعّق�د األوض�اع: أن كثي�رًا من 

الزعامات آن�ذاك بَنَت زعاماتها ونفوذها وس�لطتها وهيمنتها على املجتمع 
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بن�اء على ذل�ك الواقع: تامرس التس�لط، ت�امرس الظلم، ت�امرس الطغيان، 

تامرس النهب، تامرس املكر، س�لوكيات كلها تصطدم مع اإلسالم وتدخل 

في مشكلة مع اإلسالم الذي لن يقبل بها أبًدا.

واس�تفادت حت�ى من الوثنية وم�ا فيها من خرافات، كله جٌو يس�اعدهم 

على تعزيز الس�لطة ووفرة املال والحصول على الث�روة؛ فكانت هذه البيئة 

العام�ة التي رأت في هذه الدعوة وهذه الرس�الة أم�ًرا متناقًضا معها، أناس 

أش�داء، الواق�ع العرب�ي نفس�ه كان الع�رب فيه ش�ديدون ج�ًدا، واملجتمع 

القرشي نفسه مجتمع شديد وعنيد ومتعنت وَخِصم، لجوجين.. جدليين.. 

معاندين، أي: بيئة مليئة بالجو املناقض لهذه الرس�الة، ومش�حونة وشديدة 

وليست بيئة سهلة، البيئة لم تكن بيئة سهلة أبًدا.

وه�ذا يلف�ت نظرنا إلى مس�ألة مهمة ج�ًدا وهي ما كان عليه رس�ول اهلل 

- صل���وات اهلل علي���ه وعلى آل���ه -، أواًل: من اإلي�امن العظيم ب�اهلل والثقة العجيبة 

باهلل س�بحانه وتعالى. فهو لم يس�توحش أنه س�َيقِدم بهذه الرس�الة في هذا 

العالم، ويحمل لواءها ويتحرك بها في عالم كله من حوله ممتلئ بالظلامت 

والباطل، والكيانات الكثيرة املتكتلة حول هذا الباطل وحول هذا الضالل، 

والقوى املتعددة في الساحة التي ترعى وتحمي هذا الضالل والباطل، أي: 

ذلكم الضالل وذلكم الباطل املنتشر في أرجاء األرض والطاغي في الواقع 

العربي، وكذلك املسيطر في الوضع في مكة لم يكن بدون رعاة، ولم يكن 

بدون حامة، ولم يكن بدون من يحمله، يروج له، يحميه.. ال.
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كيانات، وزعامات، وقوى لها قدرتها العسكرية، قدرتها املادية، نفوذها 

بين أوس�اط املجتمع قابليتها العالية بين أوساط املجتمع؛ فمعنى أن يتحرك 

بهذه الرس�الة أنه س�يدخل في خصومة ومش�اكل ال أول لها وال آخر: بدًءا 

م�ن محيطه القريب ف�ي مكة من قومه من قريش الذين س�يصطدمون بهذه 

الرس�الة ويكذب�ون ويتعنتون ويحاربونه�ا بكل ما يس�تطيعون، امتداًدا إلى 

بقي�ة الواق�ع العربي، وامت�داًدا إلى غير الواق�ع العربي، الكيان�ات والدول 

الكبيرة القائمة آنذاك أمثال الروم وأمثال فارس.

كذلك االنتامءات امِلللية: اليهود هناك، النصارى هناك في ملتهم، اليهود 

هن�اك ف�ي ملته�م، الوثنيون هناك ف�ي ملتهم، ال�كل يرى في هذه الرس�الة 

تناقًض�ا مع�ه واختالًفا معه، وكذلك خطورة على م�ا بنى عليه واقعه املظلم 

والظالم والفاس�د. فالكل سيحتك، والكل س�يدخل في إشكال كبير تجاه 

هذه الرسالة.

الرس�ول كان مستأنس�ًا باهلل، ومتوكال على اهلل، واثق�ا باهلل، وتحرك غير 

مكترث به�ذا الواقع الكبير من حوله، وبطريق�ة حكيمة وصحيحة، حظي 

ف�ي حركت�ه بحامي�ة كبيرة م�ن عمه أب�ي طالب وقب�ل ذلك ه�ي حامية اهلل، 

وكذلك من أس�رته بني هاش�م، وهذا س�اعده في الجو املكي وفي الوضع 

القرشي هناك.
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قريش في مواجهة الدعوة:

ب�دأت حالة اإلقبال على اإلس�الم تتحس�ن ولكن واجه�ت قريش هذا 

اإلس�الم أواًل: باالعتداء على من يس�لم س�يام إن كان ضعيًفا ليس له حامية 

من قبيلته أو من أس�رته، أو هو من أس�رة ضعيفة ال تتمت�ع بمكانة اجتامعية 

تستطيع أن توفر له الحامية؛ فتعرض الكثير مَمن أسلموا لالضطهاد والظلم 

الش�ديد جًدا، وكان من أوائ�ل من تعرضوا لهذا الظلم واالضطهاد: أس�رة 

من اليمن: ياس�ر والد عامر بن ياس�ر، وابنه عامر، وكذلك أم عامر )س�مية(، 

هذه األسرة تعرضت للظلم واالضطهاد الشديد، ووصلت حالة االضطهاد 

والظلم إلى استش�هاد والد عامر وأمه؛ فكان والده وكانت أمه أول الشهداء 

في اإلسالم نتيجة للتعذيب.

الهجرة إلى الحبشة:

الحكاي�ة طويل�ة ج�ًدا في التاريخ، الرس�ول - صل���وات اهلل علي���ه وعلى آله - 

ابتع�ث - كح�ل عاجل له�ذه املش�كلة - بعًضا م�ن ضعفاء املس�لمين إلى 

الحبش�ة ف�ي هجرة إلى هناك، وأرس�ل معه�م جعفر بن أب�ي طالب ليكون 

أمي�ًرا لهم ومس�ئواًل عنهم ومعتنًي�ا بالحفاظ عليه�م ورعايتهم. وكان ملك 

الحبشة رجاًل متزًنا وعاداًل استقبلهم وآواهم، بل وأسلم.

العه�د املك�ي كذلك اس�تمر فت�رة طويل�ة، صراع�ات كبيرة واج�ه فيها 

الرس�ول حم�الت دعائية كبيرة ج�ًدا، باتهامات توجه له عل�ى أنه مجنون، 
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وعلى أنه س�احر، وما معه من املعج�زات - ومنها القرآن بل هو أعظمها - 

إنام هو سحر يؤثر.. إلى غير ذلك.

ل�م يكت�رث، كان قوًيا بقوة هذه الرس�الة: رس�الة قوي�ة، مبادؤها قوية، 

أخالقه�ا قوي�ة، مضامينها قوي�ة، وفعالة جًدا ف�ي أثرها في اإلنس�ان، وفي 

فاعليته�ا ف�ي الحي�اة، وفي أنها صل�ة مع اهلل س�بحانه وتعال�ى، يحظى من 

تمسك بها بمدد من اهلل وعناية من اهلل ورعاية من اهلل سبحانه وتعالى.)1(

العوامل اإليجابية والسلبية لمجتمع مكة

عرفن�ا فيام س�بق كيف أن اهلل - س���بحانه وتعالى - أعدَّ مك�ة والبيت الحرام 

لتك�ون املنطلق املهيَّأ للرس�الة اإللهي�ة الخاتمة، وكيف أنَّ اهلل - س���بحانه وتعالى - 

جع�ل نبي�ه إبراهيم - عليه الس���ام - ُيودع ف�ي مكة املكرمة من يق�وم برعاية 

البي�ت الح�رام، وم�ن يتولى ه�ذا املرك�ز الديني العظي�م واملهم من نْس�له، 

وه�و ابن�ه إس�امعيل - عليه الس���ام - ؛ ليمتد هذا النس�ل عب�ر األجيال بكلها 

وصوالً إلى رس�ول اهلل محمد - صلوات اهلل وس���امه عليه وعلى آله - الذي بعثه 

ها اهلل لتكون  اهلل بالرسالة: خاتم النبيين، وسيد املرسلين؛ فمكة املكرمة أعدَّ

املنطلق وتوفرت فيها كل العوامل املطلوبة:

أوالً: الفرع اإلبراهيمي، إس�امعيل - عليه الس���ام - وذريته من بعده، وفي 

املحاضرة الخامسـة مـن محاضرات املولد لعام 1439هـ للسـيد عبد امللك بـدر الدين الحوثي   (1(
رضوان اهلل عليه.
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هذا الفرع حفظ اهلل هذا االمتداد للدين اإللهي ضمن هذا الفرع، كان هناك 

عب�ر األجي�ال من يحاف�ظ على ه�ذه القيم، من هو مس�تودع له�ذه املبادئ 

�دها، من يلت�زم بها جياًل بعد جي�ل، بالرغم من  والقي�م العظيم�ة، من يجسِّ

وجود االنحرافات التي بلغت إلى أس�وأ مس�توى، إلى حد اإلخالل بمبدأ 

التوحي�د هلل - س���بحانه وتعال���ى - والقي�م اإللهي�ة، لكن بقي ضمن ه�ذا الفرع 

ه�ذا االمتداد لتلك القيم ولتل�ك املبادئ وصوالً إلى عبد املطلب جد النبي 

- صل���وات اهلل علي���ه وعلى آل���ه -، الذي ُع�ِرَف بأنه كان ملتزم�ًا بالتوحيد، وكان 

ير واألخبار، وكان  إبراهيميًا على ملة إبراهيم - عليه السام -، فيام تحكيه السِّ

على درجة عالية من القيم واملبادئ واألخالق التي ُعِرَف بها.

 ث�م كان ابن�ه عب�د اهلل - وال�د النبي - صل���وات اهلل عليه وعلى آل���ه - كذلك، 

الش�اب الذي ُعِرَف وتميَّز بام هو عليه من القيم واألخالق والُطهر، ثم أتى 

النبي - صلوات اهلل عليه وعلى آله - ابتعثه اهلل - سبحانه وتعالى -، فوجود هذا الفرع 

من نس�ل إبراهيم - عليه الس���ام - كان أول العوامل الرئيس�ية، وأول الركائز 

األساسية في إعداد مكة املكرمة لتكون املنطلق لختم الرساالت اإللهية.

العام�ل اآلخر: املرك�ز الديني في مك�ة: بوجود البيت الح�رام، بوجود 

مش�اعر الحج هناك، وبقيت فريضة الحج قائمة في أوس�اط األجيال جياًل 

 بع�د جي�ل، من بع�د نبي اهلل إبراهيم - عليه الس���ام - بعد أن أم�ره اهلل كام قال 

ِ َضامٍِر 
ّ ُ
 ك

َ
 َوَع

ً
ُتوَك رَِجال

ْ
َّجِ َيأ ِْن ِف انلذَّاِس بِالْ

ّ
ذ
َ
- جلَّ ش���أنه -: {َوأ

ّجٍ َعِميٍق}]الحج: اآلية27[، بق�ي الحج متوارثًا بين األجيال 
َ
ِ ف

ّ ُ
تِ��نَي ِمْن ك

ْ
َيأ
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بكله�ا، وبقيت مك�ة كمركز ديني لها في املنطقة بكلها بين الوس�ط العربي 

بكله )حرمة عظيمة، وقداس�ة كبيرة( وأصبحت هي التي يحج إليها الناس 

ْمًنا}]البقرة: من اآلية125[، كام قال اهلل - س���بحانه 
َ
وي�أوون إليها {َمَثابًَة لِلنذَّاِس َوأ

وتعال���ى -، فبقي�ت ه�ي محط األنظار في الوس�ط العربي بكل�ه، ُيقبِل الناس 

إليها، تحظى بالحرمة والقدسية واملكانة الكبيرة في قلوب الناس.

إضافًة إلى ذلك: االس�تقرار االقتصادي واألمن�ي الذي تميَّزت به، بينام 

كان محيطه�ا بكل�ه يعيش حالة املش�اكل الكبي�رة، على املس�توى األمني: 

هناك حروب بش�كل مستمر بين القبائل العربية في محيط مكة، وحالة من 

الخوف واملشاكل املستمرة، وكذلك حالة من االضطراب الذي عّم، وحالة 

م�ن الفوضى الكبيرة، ث�م إضافًة إلى ذلك على املس�توى االقتصادي: كان 

هناك مش�اكل وأزمات ومعاناة اقتصادية بالذات في ش�به الجزيرة العربية، 

القبائ�ل الت�ي تعي�ش هن�اك كقبائ�ل أكثره�ا تعيش حال�ة الب�داوة، وتعيش 

 الظ�روف الصعبة، ف�ي مكة كان هن�اك اس�تقرار اقتصادي، دع�وة إبراهيم 

- عليه السام - وضمن التدبير اإللهي؛ ألن كلَّ املسألة هي أتت ضمن التدبير 

اإللهي، بدًءا من مس�ألة الكعبة والبيت الحرام كركيزة إيامنية، ثم يكون إلى 

جانبها ركيزة أخرى إس�امعيل - عليه الس���ام -، قبله إبراهيم إمامًا للناس، ثم 

إسامعيل - عليه السام -، ثم يستمر هذا الدور.

 ث�م يأت�ي كذلك هذه الظروف التي ُهيِّ�أت بتدبيٍر من اهلل، وبأمٍر من اهلل، 

وبتش�ريع من اهلل - س���بحانه وتعالى -، فحظيت تلك البيئة بحالٍة من االستقرار 
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األمن�ي واالقتصادي التي ال توجد ف�ي غيرها؛ وبالتالي يجتمع الناس إليها 

ملش�اعر الحج، يستفيدون منها - كذلك - على املستوى االقتصادي، يصل 

ال�كل إليها م�ن املناط�ق العربي�ة املختلفة للحج، يع�ودون منه�ا فيتناقلون 

األخبار، مرك�زًا اجتامعيًا أيضًا، ومركزًا إعالميًا مهاًم جدًا، فتوفرت فيها كل 

الظروف املالئمة ألن تكون هي املنطلق الذي تنطلق منه رسالة اهلل - سبحانه 

وتعالى -.

في ذلك الجو نفس�ه، في تلك البيئة نفسها، بين تلك األمة املتواجدة في 

مكة، هناك أيضًا تعطش وإظهار للرغبة بنيل شرف الهداية اإللهية والرسالة 

اإللهية، بام أنَّ أهل الكتاب كانوا في أصقاع أخرى ومناطق أخرى يحاولون 

أن يتطاول�وا على الناس من حولهم بأنهم هم أهل الكتاب، وفيهم الرس�ل 

واألنبي�اء، كان الع�رب في مكة وكان�ت قريش تتمنى ل�و أنَّ اهلل يبعث فيها 

رسوالً، أو يجعل فيها كتابًا، بل نقل القرآن الكريم فيام يتعلَّق بهذه األمنيات 

ئِْن َجاءَُهْم 
َ
ْيَمانِِهْم ل

َ
ِ َجْهَد أ َسُموا بِاهللذَّ

ْ
ق
َ
قول اهلل - سبحانه وتعالى -: {َوأ

َمِم}.
ُ ْ
ْهَدى ِمْن إِْحَدى ال

َ
وُننذَّ أ

ُ
َك نَِذيٌر لَ

 كان�وا ف�ي أمنيتهم وفي رغبته�م التي يظهرونها ف�ي أن يأتي منهم نذير، 

يَّة التي يعيش�ونها:  وأن يحظوا بهذا الش�رف الكبير، وأال يبقوا في حالة األمِّ

ال كتاب لهم، ال نبي لهم، ال مشروع لهم، كان يصل بهم الحال أن يقسموا 

وُننذَّ 
ُ
َك ئِْن َجاءَُه��ْم نَِذيٌر لَ

َ
ْيَمانِِهْم}: أبل�غ األيامن، {ل

َ
باهلل {َجْه��َد أ

قوا على األمم األخرى في االهتداء  َمِم}: أن يتفوَّ
ُ ْ
ْهَدى ِمْن إِْحَدى ال

َ
أ
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بهدى اهلل - س���بحانه وتعالى -، واالتِّباع للنذير والرس�ول، لكن اهلل "جلَّ شأنه" 

َباًرا ِف 
ْ
 ُنُفوًرا 42 اْس��تِك

ذَّ
ا َجاءَُه��ْم نَِذيٌر َما َزاَدُهْم إِل لَمذَّ

َ
ق�ال: {ف

َهْل 
َ
ْهلِِه ف

َ
 بِأ

ذَّ
��ّيُِئ إِل ُر السذَّ

ْ
َمك

ْ
 َيِيُق ال

َ
��ّيِئِ َول ��َر السذَّ

ْ
ْرِض َوَمك

َ ْ
ال

َِد 
َ

ْن ت
َ
 َول

ً
ِ َتْبِديل َِد لُِسنذَِّت اهللذَّ

َ
لَْن ت

َ
لنَِي ف وذَّ

َ ْ
 ُسنذََّت ال

ذَّ
َيْنُظُروَن إِل

ِْويل}]فاطر: 43-42[.
َ

ِ ت لُِسنذَِّت اهللذَّ
وَن}]الصافات: 

ُ
َُقول يق�ول اهلل "ج�لَّ ش�أنه" عنه�م أيض�ًا: {ِإَوْن َكنُ��وا لَ

اآلي����������ة167[: كان�وا قب�ل بعث�ة النب�ي - صل���وات اهلل عليه وعل���ى آل���ه -، {ِإَوْن َكنُوا 

 ِ نذَّا ِعَباَد اهللذَّ
ُ
ك

َ
لنَِي 168 ل وذَّ

َ ْ
ًرا ِم��َن ال

ْ
نذَّ ِعْنَدنَا ذِك

َ
ْو أ

َ
��وَن 167 ل

ُ
َُقول لَ

ُمْخلَِصنَي}]الصاف����������ات: 167-169[، كان�وا يزعمون أن لو بق�ي بينهم كتاب من 
ْ
ال

كون به، لكانوا على هذا النحو الذي  كتب اهلل - سبحانه وتعالى -، وهدى يتمسَّ

ُمْخلَِصنَي}، ملا أتى هذا 
ْ
ِ ال نذَّا ِعَباَد اهللذَّ

ُ
ك

َ
يتميَّزون به على بقية األمم، {ل

 َيْعلَُموَن}]الصافات: 
َ

َسوْف
َ
َكَفُروا بِِه ف

َ
الذكر وهذا الهدى ماذا فعلوا؟ {ف

اآلية170[، فإذًا: كانت البيئة مهيأة ألن تكون هي املنطلق لهذه الرسالة اإللهية.

لم يحظ مجتمع مكة بشرف حمل الرسالة:

املش�كلة عندم�ا أت�ت ه�ذه الرس�الة اإللهية ف�ي ه�ذه الظ�روف املهيأة 

النطالقتها، لم يحَظ ذلك املجتمع بش�رف حمل هذه الرس�الة، والنهوض 

به�ذه املس�ؤولية العظيمة واملهمة، ونيل هذا الش�رف الكبي�ر في حمل راية 

اإلسالم.
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الرس�ول - صلوات اهلل عليه وعلى آله - عندما بعثه اهلل بالرس�الة اس�تفاد من 

كل ه�ذه الظروف لتصل رس�الته ويصل صداها إلى بقي�ة املجتمعات التي 

ف عليه، ونقلت خبره  تأتي إلى مكة للحج، فعلمت به، وسمعت منه، وتعرَّ

وخبر رسالته، واملبادئ التي يعلنها في هذه الرسالة اإللهية، نقلتها إلى بقية 

املجتمعات، واستفاد أيضًا من هذا القدر من االستقرار الذي لم يكن متهيِّئًا 

في بقية املجتمعات ليبدأ بهذه الرس�الة اإللهي�ة، ويتحرك بداية حركته التي 

تحتاج في بدايتها إلى هذا القدر من االستقرار.

ز علي�ه املجتمعات  ث�م أيض�ًا اس�تفاد من ه�ذا املركز الدين�ي ال�ذي تركِّ

األخ�رى، وه�ي متطلعٌة إليه، اس�تفاد من كل ه�ذه العوامل، وب�دأ بإعالن 

الرس�الة اإللهية والصدع بها والتبليغ لها، وواجه املش�اكل والتحديات في 

ذلك املجتمع.

نهوضه  دون  حالت  التي  البيئة  تلك  في  السلبية  العوامل 
بالمسؤولية:

 ف�إذا أتينا لدراس�ة واقع ه�ذا املجتمع، ما هو املانع له عن اس�تقبال هذه 

الرسالة التي هي رسالة عظيمة، ورسالة هدى، ورسالة حق، مع أنهم كانوا 

يتمن�ون أن يأتي منهم رس�ول، وأن يأت�ي فيهم نبي، وأن ُيبع�ث فيهم نذير، 

لنَِي}، أنهم  وذَّ
َ ْ
ًرا ِمَن ال

ْ
وكان�وا أيضًا يتمنون ويزعمون لو أنَّ عندهم {ذِك

ُمْخلَِصنَي}، فلامذا كانت ردة الفعل من 
ْ
ِ ال كام يزعمون لكانوا {ِعَباَد اهللذَّ
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 ُنُفوًرا 42 
ذَّ

َكَفُروا بِِه}، {َما َزاَدُهْم إِل
َ
جانب الكثير منهم سلبية؟ {ف

ّيِئِ}، ما هي العوامل التي تؤثِّر على  َر السذَّ
ْ
ْرِض َوَمك

َ ْ
َباًرا ِف ال

ْ
اْس��تِك

بع�ض املجتمعات فتح�ول بينها وبين القبول بالحق، وبي�ن اإليامن بالحق، 

ابة  واالهتداء بهدى اهلل - س���بحانه وتعالى - ؟ رس�الة اهلل في أصلها رس�الة جذَّ

وعظيم�ة، مبادئه�ا مبادئ عظيم�ة، والحق فيها واض�ح، والقيم واألخالق 

التي تدعو إليها هي منس�جمة مع الفطرة البش�رية، دين اهلل هو دين الفطرة، 

َطَر انلذَّاَس َعلَْيَها}]الروم: من اآلية30[.
َ
ِت ف

ذَّ
ِ ال {فِْطَرَت اهللذَّ

م�ا الذي يؤثِّر على بعض املجتمعات فتتخذ املواقف الس�لبية التي تصل 

أحيانًا ليس فقط إلى مستوى التنكر والنفور من تلك املبادئ والقيم اإللهية، 

واالبتعاد عن الرس�الة اإللهية، والتنصل عن النهوض بهذا الشرف العظيم، 

إنام إلى مس�توى املحاربة لهذه الرس�الة اإللهية، والس�عي إلى القضاء على 

كلِّ من يحمل هذه الرسالة ويدعو إليها؟

متها ثالثة عوام�ل كانت بارزة إلى  هن�اك مجموعة م�ن العوامل في مقدِّ

حٍد كبير:

العام���ل األول في تلك البيئة هو: االرتباط باملأل املس�تكبر، الذي 
له دوافعه في الكفر بهذه الرس�الة، والتصدي لهذه الرس�الة اإللهية، ولهذا 

َباًرا ِف 
ْ
 ُنُفوًرا 42 اْستِك

ذَّ
عندما قال اهلل - سبحانه وتعالى -: {َما َزاَدُهْم إِل

مة، املأل: البعض من القيادات  ْرِض}، الذين استكبروا هم املأل في املقدِّ
َ ْ
ال
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الس�لطوية التي تتمتع باملال والس�لطة والنفوذ بين أوس�اط املجتمع، ورأت 

في الرس�الة اإللهية أنه�ا تؤثِّر على هذا النفوذ، ملاذا تؤثِّ�ر على هذا النفوذ؟ 

ألنه نفوذ اس�تغاللي قائم على الظلم، على الطغيان، على االس�تعباد، على 

اإلذالل، عل�ى املامرس�ات اإلجرامي�ة؛ وبالتال�ي يتع�ارض بش�كٍل واضٍح 

وصريح مع رس�الة اهلل - س���بحانه وتعالى - التي تحرر اإلنس�ان، والتي تحمي 

هذا اإلنس�ان من االستعباد واالستغالل، والتي تبني املجتمع املسلم ليكون 

مجتمع�ًا حرًا عزي�زًا كرياًم، والتي تبن�ي واقع هذا املجتمع على أس�اٍس من 

العدل، الرسالة اإللهية بمبادئها العظيمة وقيمها وأخالقها املهمة، يرى فيها 

السلطويون املستكبرون مشكلة؛ فيتحركون للتصدي لها، واملحاربة لها.

عندم�ا نتأم�ل مثاًل في واقع النبي - صلوات اهلل عليه وعلى آله - ما قبل البعثة 

بالرس�الة والصدع بها، هناك نقطة من أهم النقاط التي يجب أن نس�توعبها 

�دًا هلل، كان يدين  جي�دًا، رس�ول اهلل - صل���وات اهلل علي���ه وعل���ى آل���ه - كان موحِّ

بالتوحي�د، كان ابراهيمًي�ا؛ وبالتال�ي لم يكن يش�ترك مع تل�ك البيئة وذلك 

املجتم�ع ف�ي عبادة األصنام، واملأل في ذلك املجتمع واملجتمع بش�كٍل عام 

دين هلل، وه�و ال يدين  يعرف�ون ه�ذه الحقيقة: أنَّ رس�ول اهلل هو م�ن املوحِّ

بالشرك كام هو حال اآلخرين.

رسول اهلل - صلوات اهلل عليه وعلى آله - قبل البعثة بالرسالة، منذ نشأته، منذ 

طفولته، ثم النش�أة في مراحل الش�باب، وصوالً إلى البعثة بالرسالة اإللهية 

والص�دع به�ا، كان أيض�ًا ملتزم�ًا ومس�تقياًم على م�كارم األخ�الق، وكان 
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معروفًا بتميزه في ذلك، فكانت أخالقه هي مكارم األخالق، وكان مستقياًم 

وطاهرًا وزكيًا، ومبتعدًا عن الرذائل واملفاسد، معروفًا أيضًا بالعفة، معروفًا 

دًا هلل - سبحانه وتعالى -.  باألمانة، معروفًا بالصدق، فهو كان موحِّ

وكان أيًض�ا على املس�توى الروحي له عبادته والتي كثي�ٌر منها هي حالة 

التفكر، وكانت له مواسم معينة يعتزل فيها للعبادة هلل - سبحانه وتعالى -، فهو 

مع�روف في أوس�اط املجتمع بكل ذلك، وكل ذلك لم يكن س�بًبا ملش�كلٍة 

له مع قومه، أي: لم ينزعجوا منه ويحاربوه بس�بب كل هذا، بس�بب أنه من 

دي�ن هلل، أو بس�بب أن�ه يتف�رغ للعبادة هلل - س���بحانه وتعالى -، أو بس�بب  املوحِّ

أن�ه يلتزم بمكارم األخالق، ومعروف بم�كارم األخالق، ويتخلق بمكارم 

األخ�الق، وأن�ه يختل�ف ع�ن ذل�ك املجتمع في�ام ه�و عليه ذل�ك املجتمع 

م�ن مامرس�ات وانحرافات وفس�اد، وال يش�اركهم تلك الخراف�ات وتلك 

املامرس�ات والسلوكيات الس�لبية، يختلف عنهم في كل ذلك، لم يكن هذا 

- ف�ي نفس�ه - يس�بب مش�كلًة للنبي - صل���وات اهلل عليه وعلى آل���ه - مع قومه، 

ويدخله معهم في صراع شديد.

 لكن عندما بُعث بالرس�الة اإللهية حصلت املشكلة مع املأل منهم، ومع 

الكثي�ر من أتب�اع أولئك املأل الذي�ن ارتبطوا به�م وتأثَّروا به�م، ملاذا؟ هذه 

مس�ألة تفيدن�ا حت�ى اآلن في نظرتن�ا إلى اإلس�الم، في نظرتنا إلى الرس�الة 

موا  فين واملنحرفين يحاولون أن يقزِّ اإللهية كيف هي؛ ألن البعض من املحرِّ

غوه�ا م�ن محتواه�ا امله�م، ومن ُلبِّه�ا الحقيقي  الرس�الة اإللهي�ة، وأن يفرِّ
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كمش�روع إلهي يحرر اإلنس�ان، يبني الحياة على أس�اس منهج اهلل - سبحانه 

وتعالى -، يحاولون أن يبعدوا عن هذه الرسالة تلك األسس املهمة والعظيمة 

والرئيسية التي يرون فيها مشكلة مع املستكبرين في كل زمن.

موا ش�كاًل آخر للرس�الة اإللهية ولإلس�الم، وكأنها   ثم يحاولون أن يقدِّ

مجرد طقوس عبادية، وكأن اإلسالم أيضًا مجموعة من األخالق الطيِّبة التي 

يلتزم بها اإلنس�ان كسلوك، هذا جزء من اإلس�الم، جزء من الدين اإللهي، 

جزء من الرسالة اإللهية، لكنه ليس كل اإلسالم، ليس كل الرسالة اإللهية، 

م�ع الجانب الروحي مع العبادات الروحي�ة إذا ُفصل هذا وذاك عن جوهر 

هذه الرس�الة كمنهج للحياة، إذا فصل عن جانب العدل في هذه الرس�الة، 

ع�ن املبادئ التي تحرر اإلنس�ان من العبودية للطواغي�ت، عن املبادئ التي 

تحمي هذا اإلنس�ان من استغالل املستكبرين والظاملين واملتسلطين؛ تصبح 

تلك الطقوس وتلك األخالقيات مفصولًة عن تأثيرها الفعلي في واقع هذه 

الحياة، غير مجدية في واقع هذه الحياة، ذات تأثير محدود وبسيط جدًا في 

واقع هذه الحياة.

 ولذلك كان باإلمكان أن يتأقلم املشركون في مكة مع النبي - صلوات اهلل 

عليه وعلى آله - في حالة أن كان اهتاممه على ما كان عليه ما قبل البعثة بالرسالة 

اإللهي�ة، ينحصر في طقوس عبادية معينة، ويس�تمر في برنامجه: يخلوا في 

غ�ار ح�راء للتعبد والتفرغ والتفكر، ويتنس�ك هلل - س����بحانه وتعال����ى - ويختلف 
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معهم في مسألة الشرك والتوحيد، ويتميَّز عنهم في أخالقه الكريمة، كانت 

لوها، ولكن البعثة بالرسالة اإللهية بمبادئها العظيمة،  مسألة يمكن أن يتحمَّ

بجوهرها وُلبِّها الرئيس�ي كان بالنس�بة لهم مزعجًا جدًا، فلم يتحملوا ذلك 

أبدًا.

 العامل األول - كام قلنا - يعود إلى املستكبرين، واملستكبرون انزعجوا 

ملاذا لم يكن الرسول واحدًا منهم، واحدًا من أولئك املستكبرين، يتصورون 

د مركز اجتامع�ي ومنصب معين  د س�لطة، مجرَّ د زعامة، مجرَّ املس�ألة مج�رَّ

للتمت�ع من خالله بالس�لطة والنف�وذ والتأثير واملصالح واالس�تغالل الذي 

ْنِزَل 
ُ
أ
َ
يعيش�ونه، فكان�ت كلمتهم املعروفة التي نقلها لنا الق�رآن الكريم: {أ

ُر ِم��ْن بَيْنَِنا}]ص: من اآلية8[، هذه عندهم مش�كلة كبيرة: كيف 
ْ
َعلَْي��ِه اّلِك

ين�زل هذا الذك�ر )أي: الق�رآن الكريم، والرس�الة اإللهية( إلى رس�ول اهلل 

محم�د - صل���وات اهلل علي���ه وعلى آل���ه - الذي لم يك�ن واحدًا م�ن أولئك املأل 

املتس�لِّطين، األثرياء، الذين يمتلكون الس�لطة والثروة وذل�ك النفوذ املبني 

على ذلك: املبني على سلطة وثروة مادية هائلة.

العامل الثاني: كان المجتمع أيضًا من حولهم ينظر إليهم هم 
من موقعهم في السلطة، والثروة، والنفوذ، واالستغالل، ينظر إليهم 
على أنهم هم الكبار الذين يتَّبعهم، الذين يتأثَّر بهم، يقتنع بام هم عليه، يلتزم 

بام هم عليه، يقتنع بأقوالهم، بأفكارهم، بسياس�اتهم، يسير وفق توجهاتهم، 
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هذه كانت نظرة مؤثِّرة على املجتمع في نفس الوقت، وأثَّرت إلى حٍد كبير، 

حتى كان املعيار املادي هو املعيار املؤثِّر في أوساط الكثير من أبناء املجتمع 

آنذاك، يعني: ينظرون إلى اإلنس�ان كعظيم بقدر م�ا يمتلك من ثروة ونفوذ 

وتأثير وس�لطة، وليس بقدر ما هو عليه من الحق، وما يمتلكه من قيم، وما 

يتخلق به من أخالق، الرصيد األخالقي والقيمي ال يمثِّل بالنسبة لهم وزنًا 

في أوساط املجتمع.

ينظرون في مس�ألة االتباع، في مس�ألة التأثر، في مسألة القناعة إلى تلك 

الفئة املس�تكبرة، بالرغم من أنها فاقدة للمبادئ والقيم، يأتي شخص معين 

يمتل�ك ثروًة، يمتلك س�لطًة، يمتلك نفوذًا في أوس�اط املجتم�ع مبنيًا على 

تلك الس�لطة والثروة، ينظرون إليه مهام كان مفلس�ًا على مس�توى املعرفة، 

على مس�توى املبادئ، مهام كان منحطًا على املس�توى األخالقي، ومفلس�ًا 

على املس�توى اإلنساني واألخالقي، ال يلتفتون إلى ذلك، ينظرون إليه إلى 

أنه كبير بقدر ما لديه من ثروة وس�لطة ونفوذ؛ فينش�دون إليه، ويتأثَّرون به، 

ويتَّجهون في االتجاه الذي هو عليه.

 وهذه حالة سلبية جدًا، ال يزال تأثيرها يمتد في واقع الناس، في الواقع 

البش�ري إل�ى اليوم، وال يزال كذل�ك في حالة من االمت�داد، ال ينقذ الناس 

م�ن هذا التأثر إالَّ االس�تيعاب للقيم واملبادئ اإللهي�ة، واالهتداء بهدى اهلل 

- سبحانه وتعالى -.
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وا 
ُ
ال

َ
ولذل�ك نق�ل القرآن الكري�م كيف كان يق�ول ذلك املجتم�ع: {َوق

نْيِ َعِظيٍم}]الزخرف: اآلية31[؛ 
َقْرَيتَ

ْ
 رَُجٍل ِمَن ال

َ
ُقْرآُن َع

ْ
َل َهَذا ال  نُّزِ

َ
ْول

َ
ل

ألنه�م ينبه�رون بعظمة الق�رآن الكري�م، مع أنهم كف�روا به، لكنه�م كانوا 

منبهرين به، وكانوا في قرارة أنفس�هم يدركون أنه من اهلل - س���بحانه وتعالى -، 

وأنه ليس صناعًة بش�رية، وال إعدادًا بش�ريًا؛ فلذلك كانوا منبهرين به، لكن 

كان عندهم هذه العقدة: ملاذا لم ينزل على أحد أولئك الزعامء؟ قالوا: )ِمَن 

اْلَقْرَيَتْيِن( يعني: مكة أو الطائف، )َعظِيٍم(؛ ألن العظمة عندهم كانت تقاس 

باملاديات: من هو ذو الثروة الكبيرة، واإلمكانات الهائلة؛ فهو - بنظرهم - 

العظيم الذي يتَّبعونه، الذي يس�يرون وراءه، وهكذا نجد هذه مشكلة كبيرة 

أثَّرت عليهم: النظرة املادية، االرتباط باملأل املس�تكبر والزعامات املستكبرة 

تهم عن اإليامن بهذا الهدى، وعن نيل هذا الش�رف العظيم، مع أنَّ  التي صدَّ

هذه الرسالة في أصلها، في جوهرها، في مبادئها، في قيمها، في أخالقها.. 

ابة، وتنس�جم مع الفطرة، ولحملها واإليامن بها.. الش�رف الكبير الذي  جذَّ

تنال به األمة التي تؤمن بها وتلتزم بها السيادة في الواقع البشري، أن يكون 

لها الدور العظيم في الواقع البش�ري، أن تتأهل لقيادة البش�رية، قيادًة قائمًة 

على أس�اس الدعوة إلى الخير، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، قيادًة 

قائمًة على التحرك بالبشرية لتكون في مسيرة حياتها - للنهوض بمسؤوليتها 

في االستخالف في هذه األرض - لتكون وفق منهج اهلل - سبحانه وتعالى -.
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 كان الرسول - صلوات اهلل عليه وعلى آله - يعدهم بهذا الشرف العظيم، بهذا 

ره�م به، ولكن- الكثير منهم- ل�م يلتفتوا إلى ذلك،  الفض�ل الكبير، ويذكِّ

وبق�ي الكثي�ر منهم مصرًا عل�ى موقفه وعناده وكفره، إل�ى درجة أنَّ الكثير 

منهم وصل إلى مستوى الخذالن، وصل إلى املستوى الذي عبَّر عنه القرآن 

ُهْم 
َ
ِهِْم ف

َ
ْكث

َ
 أ

َ
َقْوُل َع

ْ
َقْد َحقذَّ ال

َ
الكريم بقول اهلل - سبحانه وتعالى -: {ل

 يُْؤِمُنوَن}]يس: اآلية7[، إلى هذه الدرجة الس�يئة جدًا والخطيرة للغاية التي 
َ

ل
وصلوا بها إلى هذا املس�توى: مس�توى العناد الش�ديد الذي عبَّروا عنه هم 

 { ُهمذَّ
ذَّ
وا الل

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ف�ي دعائه�م عندما قالوا كام نقل الق�رآن عنهم ذل�ك: {ِإَوذ

ْمِطْر َعلَْيَنا 
َ
أ
َ
َقذَّ ِمْن ِعْنِدَك ف ُهمذَّ إِْن َكَن َهَذا ُهَو الْ

ذَّ
يدع�ون اهلل {الل

ِلٍم}]األنفال: اآلية32[، وصلوا إلى 
َ
وِ ائْتَِنا بَِعَذاٍب أ

َ
��َماءِ أ ِحَجاَرةً ِمَن السذَّ

ه�ذه الدرج�ة ف�ي موقفهم الس�لبي ج�دًا من ه�ذا الهدى ومن ه�ذا الحق، 

وعنادهم الشديد جدًا.

العامل الثالث: المخاوف التي قد تنتج كردة فعل من التحرك 
 به���ذا المش���روع، وق�د ردَّ اهلل على ه�ذه الدعاية بقول�ه: - س���بحانه وتعالى - 
ْن  ْم ُنَمّكِ

َ
َول

َ
ْرِضَنا أ

َ
ْف ِمْن أ ُهَدى َمَعَك ُنَتَخطذَّ

ْ
��وا إِْن نَتذَّبِِع ال

ُ
ال

َ
{َوق

ِكنذَّ 
َ
نذَّا َول ُ

َ
ا ِمْن دل

ً
ٍء رِْزق ْ َ

ِ ش
ّ ُ
َمَراُت ك

َ
ِْه ث ُه��ْم َحَرًما آِمًنا ُيَْب إِلَ

َ
ل

}]القصص:57[.
 َيْعلَُموَنَ

َ
َُهْم ل

َ
ْكث

َ
أ
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ة من اهلل - سبحانه وتعالى - النطالقة الرسالة،  ولذلك كانت تلك البيئة معدَّ

لك�ن ذلك املجتمع لم يتهيأ ألن يحظى بش�رف حمل هذا املش�روع اإللهي 

والنه�وض ب�ه؛ فأت�ت س�نَّة اهلل  - س���بحانه وتعالى - في االس�تبدال، اس�تبدال 

ه�ذا املجتم�ع بمجتمع آخر يحظى بهذا الش�رف الكبير، يف�وز بهذه املنزلة 

س�ة، كان هذا املجتم�ع هو مجتمع  العظيم�ة، وبه�ذه املهمة العظيمة واملقدَّ

األنص�ار ف�ي يث�رب )األوس والخزرج(، الذي�ن َوَفَد وفٌد منه�م إلى مكة، 

وس�مع بدعوة النبي - صلوات اهلل عليه وعلى آله - وتأثَّروا، وأس�لموا، وعادوا 

أيضًا إلى قومهم، ثم في املوسم القادم أتى وفد أكبر، وهذا الوفد أيضًا دخل 

ف�ي اإلس�الم، وبع�ث معهم الرس�ول - صل���وات اهلل عليه وعلى آله - س�فيرًا أو 

رسوالً من عنده إلى املدينة ليقوم بدور التهيئة.

 ثم عندما أتى األمر من اهلل - سبحانه وتعالى - بالهجرة من مكة، وأتم النبي 

ْنَت 
َ
َما أ

َ
َتَولذَّ َعْنُهْم ف

َ
دوره ف�ي مكة، وأتى قول اهلل - س���بحانه وتعال���ى -: {ف

بَِمُلوٍم}]الذاريات: اآلية54[، تهيأت ظروف أخرى ومجتمع آخر ومرحلة جديدة 
للنهوض بهذه الرس�الة، والتحرك بهذه الرسالة في الواقع البشري، فكانت 

مرحلة مهمة.)1( 

من املحاضرة الثانية للهجرة النبوية لعام 1441هـ.  (1(
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العوامل اإليجابية التي ساعدت بأن تكون مكة 
بداية المشوار

كان م�ن أهم العوام�ل اإليجابية التي س�اعدت بأن تكون مك�ة منطلقًا 

مناس�بًا للرس�الة اإللهية، وأن تبدأ فيها حركة الرسول - صلوات اهلل عليه وعلى 

آله - بالرس�الة: أنَّها كانت خارج النفوذ والس�يطرة للقوى الكبرى في ذلك 

الزم�ن، كان هناك الروم دولة كبيرة، ودولة عظمى آنذاك، ونفوذها واس�ع، 

وس�يطرتها قوية على كثيٍر من املناطق، وتأثيرها العاملي واس�ع، وكان هناك 

أيض�ًا الفرس، ولهم كذل�ك دولتهم القوي�ة، ونفوذهم الواس�ع، وتأثيرهم 

الكبي�ر، ولكنَّ مكة كانت خارج الس�يطرة لهذه القوى الكبرى آنذاك، وقد 

فش�لت حملة أبرهة - الذي هو امتداد لل�روم، وضمن دائرة نفوذهم، ومن 

املوالي�ن له�م، واملرتبطي�ن بهم - فش�لت في الس�يطرة على مك�ة، وكانت 

ته�دف - من خالل تلك الس�يطرة - إلى تغيير الوض�ع في مكة، من حيث 

كونها مركزًا دينيًا ترتبط به العرب قاطبًة، أو كذلك - وهي نقطة رئيس�ية - 

التصدي ملا يعتبرونه بالنسبة لهم خطرًا قادمًا.

رون   وه�م كان�وا من خالل م�ا لديهم من آث�ار، وما لديهم من كت�ب يقدِّ

تل�ك املرحلة بأنها مرحلة ق�دوم ومولد النبي محمد - صلوات اهلل وس���امه عليه 

وعلى آله -، وأنه س�يولد وينش�أ ويبدأ حركته بالرسالة اإللهية من تلك املنطقة، 

لة بجيش  فجع�ل اهلل كيدهم ف�ي تضليل، وأتت العقوبة اإللهي�ة الكبيرة املنكِّ



65

أبرهة، كام ذكر اهلل ذلك "جلَّ ش�أنه" في القرآن الكريم في س�ورة الفيل: بِْسِم 

ْم 
َ
ل
َ
ِفيِل 1 أ

ْ
ْصَحاِب ال

َ
َعَل َربَُّك بِأ

َ
ْيَف ف

َ
ْم تََر ك

َ
ل
َ
ِحْيِم {أ ْحَمِن الرَّ اهللِ الرَّ

َبابِيَل 3تَْرِميِهْم 
َ
رَْسَل َعلَْيِهْم َطرْيًا أ

َ
ْيَدُهْم ِف تَْضلِيٍل 2 َوأ

َ
َيَْعْل ك

ُكوٍل} ]الفيل: 5-1[.
ْ
َعْصٍف َمأ

َ
َجَعلَُهْم ك

َ
يٍل 4 ف ِبَِجاَرةٍ ِمْن ِسّجِ

ر اهلل ذلك الجيش بش�كٍل كامل، وفشلت تلك املحاولة في السيطرة   دمَّ

على مكة، وهذه الحادثة الكبيرة واملهمة والعجيبة عززت حالة االستقالل 

ف�ي وضعي�ة مك�ة، وأن تبق�ى خ�ارج نف�وذ أي طرف م�ن تل�ك األطراف 

والق�وى الكبرى املعاصرة في ذلك الزمن، فهذا كان عاماًل إيجابيًا يس�اعد 

 
َ

ُ َغلٌِب َع على انطالقة الرس�الة اإللهية، وضم�ن التدبير اإللهي، {َواهللذَّ

ْمِرهِ}]يوسف: من اآلية21[، اهلل - سبحانه وتعالى - هو الذي ُيهيئ الظروف املناسبة.
َ
أ

كان أيض�ًا م�ن العوام�ل املس�اعدة واإليجابي�ة واملفي�دة، الت�ي أف�ادت 

وس�اهمت وس�اعدت ف�ي حركة اإلس�الم ف�ي مرحلت�ه املكية ه�و: الدور 

اإليجابي والكبير واملهم ألبي طالب، عم النبي - صلوات اهلل وسامه عليه وعلى 

آل���ه -، ومعه بنو هاش�م؛ ألن النبي - صل���وات اهلل عليه وعلى آله - في بدء حركته 

ن أمًة تحمل هذه الرس�الة وتناصره�ا، وكان ال بدَّ  بالرس�الة ل�م يكن قد كوَّ

ل�ه م�ن أن يقف إلى جانبه من يس�اعده ف�ي الحامية له، في الدف�اع عنه، في 

مواجهة الخطر الذي قد يس�تهدفه، أبو طالب هو عم النبي - صلوات اهلل عليه 

وعلى آله -، وهو كافله منذ الطفولة، ومربيه، والحامي له في كل املراحل التي 

مضى بها منذ طفولته إلى أن توفي أبو طالب.
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النبي - صلوات اهلل عليه وعلى آله - ]كام أش�رنا س�ابًقا[ نشأ يتياًم، توفي والده 

)عبد اهلل بن عبد املطلب( وهو ال يزال - كام في بعض األخبار والروايات - في 

رها  مرحلة حمل والدته، وفي بعضها بعد الوالدة بفترة وجيزة، البعض يقدِّ

رها بسنوات، واملجمع عليه أنَّه - صلوات اهلل عليه وعلى آله  بأشهر، البعض يقدِّ

- نش�أ يتياًم، كام أش�ار اهلل إلى ذلك في القرآن الكريم، وذكر ذلك في سورة 

ر، ثم  �رًا، وتوفيت والدته في وقٍت مبكِّ الضحى، نش�أ يتياًم، توفي والده مبكِّ

�ر، فقام بكفالته والعناية به عمه  توف�ي أيضًا جده عبد املطلب في وقٍت مبكِّ

أبو طالب.

أب�و طالب قام بدوٍر مهم وإيجابي وكبير، وس�طَّره التاريخ: كيف كانت 

مواقفه الثابتة التي لم يتزحزح عنها في الدفاع عن الرسول - صلوات اهلل عليه 

وعل���ى آل���ه -، وف�ي حامية الرس�ول - صلوات اهلل علي���ه وعلى آل���ه -، وكان له ثقله 

ونفوذه وتأثيره، ووقف معه بنو هاش�م )عش�يرة النبي - صلوات اهلل عليه وعلى 

آله -( في ذلك.

تحرك قريش بالدعايات ضد رسول الله:

بع�د وف�اة أب�ي طال�ب زادت املخاطر على رس�ول اهلل - صل���وات اهلل عليه 

وعلى آله -، ومع اس�تمرار النبي - صلوات اهلل عليه وعلى آله - بحركته بالرس�الة 

اإللهية، وتحركه الواسع والقوي واملؤثِّر، كانت الحساسيات تزداد، وكانت 

املش�كلة مع املش�ركين ف�ي ذلك املجتمع املك�ي تكبر يومًا بع�د يوم، وكان 
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التوتر يزداد، كلام استمرت الحركة وكلام زاد التأثير؛ كلام زاد انزعاجهم من 

اإلسالم، ومن حركة النبي -صلوات اهلل عليه على آله - به؛ ولذلك نظَّم املأل من 

قريش نظَّموا حملًة للتصدي للرسول - صلوات اهلل عليه وعلى آله -، وملحاربته 

بأساليب متعددة، منها:

العم�ل من خالل الدعايات املش�وهة للنب�ي - صلوات اهلل علي���ه وعلى آله - 

بهدف التأثير على الناس، وإبعادهم عن التقّبل منه، وعن االستامع له، وعن 

هوا دعايات بهدف التشويه لش�خصية النبي - صلوات اهلل  االس�تجابة له، وجَّ

عليه وعلى آله - مع أنَّه معروٌف بين ذلك املجتمع بكامله اإلنساني واألخالقي، 

وبرشده.

معروف بش�كل كبير في ذلك املجتمع، ولكن مع ذلك حاولوا أن يش�نوا 

عليه دعايات: دعاية أنه مجنون، وحاولوا الترويج لهذه الدعاية، وحاولوا أن 

يقنعوا بها الناس، ثم الترويج لدعايٍة أخرى بعد أن فش�لت هذه الدعاية ولم 

تلق القبول في أوس�اط املجتمع؛ ألنها كانت دعاية مكشوفة في أنها كاذبة ال 

أساس لها من الصحة، يأتون إلى أرشد إنسان في البشرية ليتهموه بالجنون! 

ففش�لت هذه الدعاية وس�قطت، وجهوا إليه دعايًة أخرى بأنه ساحر، طبعًا 

هناك الكثير من الدعايات التي أطلقوها عليه: شاعر، ثم لم تنفق هذه الدعاية؛ 

ألن�ه كان م�ن الواض�ح أنَّ القرآن الكري�م ليس ش�عرًا، وليس بأوزان الش�عر، 

والعرب يعرفون كيف هو الشعر، وكيف هي أوزانه، ثم فشلت تلك الدعايات.
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زوا عليها بش�كٍل كبير هي:   ف�ي األخير كانت الدعاية الرئيس�ية التي ركَّ

ساحر، والدعاية على القرآن الكريم كذلك، التي تستهدف القرآن، وتحاول 

أن تبع�د الناس عن التأثر بالقرآن؛ ألن العرب انبهروا بالقرآن الكريم، كان 

الع�رب ال يزال�ون بلغاء، ال يزالون على أوج ما ه�م فيه من القدرة البالغية 

والكالمي�ة، ولغتهم هي أرق�ى لغة في العالم، فكانوا يدركون بالغة القرآن 

الكري�م وفصاحت�ه، وكان�وا ينبه�رون به، فحاول�وا أن يش�نوا دعايات ضد 

لنَِي  وذَّ
َ ْ
َس��اِطرُي ال

َ
الق�رآن الكري�م: أن يصف�وه باألس�اطير، قالوا عنه: {أ

ِصيل}]الفرقان: من اآلية5[ ش�ككوا 
َ
ِهَ ُتْم��َ� َعلَْيِه بُْك��َرةً َوأ

َ
َتتََبَه��ا ف

ْ
اك

اه  بق�در ما يس�تطيعون في أنَّ�ه من اهلل، يزعمون أنَّ�ه افتراه، يزعم�ون أنَّه تلقَّ

ِْه  ِحُدوَن إِلَ
ْ
ِي يُل

ذَّ
ُِمُه بََشٌ لَِس��اُن ال

ّ
من أش�خاص آخرين، {إِنذََّما ُيَعل

}]النحل: من اآلية103[.  ْعَجِمٌّ
َ
أ

وهكذا كانوا في كل فترة يطلقون دعاية معينة ضد القرآن، دعايًة أخرى 

جون لها ف�ي املجتمع،  ض�د رس�ول اهلل - صل���وات اهلل عليه وعل���ى آل���ه -، ويروِّ

كون من ينشط لبث تلك الدعاية أو تلك بين أوساط الناس، حتى في  ويحرِّ

مواسم الحج كانوا يفعلون ذلك، وحاربوه بالدعايات وبالحرب اإلعالمية 

لفترة طويلة.

 ثم عندما فش�لوا - وكان تأثيره يستمر وحركته مستمرة - ازداد قلقهم، 

دخلوا في مس�اومات، ومس�اومات حاولوا فيها أن تك�ون مغرية، عرضوا 

علي�ه الكثي�ر، عرضوا علي�ه أن يملِّكوه عليهم، قال�وا: ]إذا كنت تريد ملكًا 
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ملَّكناك علينا، جعلناك امللك علينا، ولكن تقبل وتس�تمر معنا على ما نحن 

عليه، تترك هذه الرس�الة، هذا املش�روع الذي جئت به تتركه، وتكون ملكًا 

وف�ق الحالة التي نحن عليها[، وحاولوا أن يعرضوا عليه مس�اومات مالية: 

موا له من املال ما يكون به أثرى رجٍل فيهم. أنهم مستعدون أن يقدِّ

م�وا إلي�ه إغراءات أخ�رى، فرفضها بش�دة، ومن حقه    وحاول�وا أن يقدِّ

- صل���وات اهلل علي���ه وعلى آله - أن يرفضها، ومن الطبيعي جدًا أن يرفضها؛ ألنه 

مون أنه قد يكون ساعيًا له، أو أنه  لم يكن يسعى لكل ذلك الذي كانوا يتوهَّ

قد يتقبل به ليترك رسالته - صلوات اهلل عليه وعلى آله -.

عندما فش�لوا في الدعايات، وفش�لوا في املس�اومات، اتجهوا أيضًا إلى 

بوا كل الذين يؤمنون به ممن  وس�يلة الضغط واالس�تهداف، حاولوا أن يعذِّ

لي�س لهم حامي�ة اجتامعية من خالل قبائلهم، وحاول�وا أن يالحقوا البعض 

منهم بالتعذيب، ثم تآمروا على النبي - صلوات اهلل عليه وعلى آله - الستهدافه 

بش�كٍل مباش�ر، وعندم�ا توف�ي أبو طال�ب ازدادت ه�ذه املؤام�رات وهذه 

األخط�ار عل�ى حياته - صل���وات اهلل عليه وعلى آله -، ف�ي الوقت الذي كان اهلل 

يهيِّئ له الهجرة، ويهيِّئ له مجتمعًا بدياًل عن ذلك املجتمع؛ ليكون مجتمعًا 

حاضنًا وحاماًل للمشروع اإللهي، وللرسالة اإللهية، ولراية اإلسالم.

 التق�ى النب�ي - صلوات اهلل عليه وعلى آله - ضمن نش�اطه الذي كان يقوم به في 

موسم الحج ويلتقي من خالله بالقبائل، يعرض عليها اإلسالم، ويعرض عليها 
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هذا املشروع اإللهي العظيم - فالتقى بمجموعٍة من الخزرج من املدينة، عرض 

عليهم اإلس�الم؛ أس�لموا وآمن�وا وقبلوا، ثم في املوس�م الثان�ي أتت مجموعة 

أكب�ر، وكانت فيه�ا بيعة العقبة األولى، في املوس�م الثالث أت�ت مجموعة أكبر 

كذلك، وكانت بيعة العقبة الثانية، والتي هي كانت قريبة من وقت الهجرة.

ث�م النب�ي - صل���وات اهلل عليه وعل���ى آله - ب�دأ يدفع بأصحاب�ه للخروج من 

ض�ون للخطر فيام لو  مك�ة وااللتح�اق باملدينة، والكثي�ر منهم ممن قد يتعرَّ

ك أولئك وقد أحسوا  مهم قبله ليهاجروا إلى املدينة، ثم تحرَّ هاجر قبلهم، قدَّ

بالخطورة - بالنس�بة للمش�ركين - وعقدوا مؤتمرًا يتدارس�ون فيه املوقف 

الحاس�م والنهائي ضد رس�ول اهلل - صلوات اهلل عليه وعلى آله -، اجتمعوا في 

دار الن�دوة التي يجتمعون فيها ليناقش�وا كل املواضيع املهم�ة املتعلِّقة بهم، 

وناقش�وا خطًة للحس�م مع رس�ول اهلل - صلوات اهلل عليه وعلى آل���ه -، وإلنهاء 

 األم�ر معه، وس�طَّر الق�رآن الكري�م مؤامرتهم تل�ك بقول اهلل - جلَّ ش���أنه-: 

ِيَن َكَفُروا}]األنفال: م����������ن اآلية30[، فهم اجتمعوا للمكر 
ذَّ

ُر بَِك ال
ُ
 َيْمك

ْ
{ِإَوذ

ُر بَِك 
ُ
 َيْمك

ْ
برس�ول اهلل - صل���وات اهلل علي���ه وعلى آل���ه - والتآم�ر علي�ه، {ِإَوذ

ص في دراس�ة ثالثة خيارات: هي  ِي��َن َكَفُروا}، وكان مكرهم يتلخَّ
ذَّ

ال
ْو ُيْرُِجوَك}]األنفال: من 

َ
ْو َيْقُتُل��وَك أ

َ
بُِتوَك أ

ْ
ك�ام قال اهلل "جلَّ ش�أنه": {ِلُث

اآلية30[.

بُِتوَك}، يعني: االعتقال للنبي 
ْ
 درس�وا كل هذه الخيارات: خي�ار {ِلُث

ْو َيْقُتُل��وَك}: التخلص منه 
َ
- صل���وات اهلل علي���ه وعل���ى آله - والس�جن له، {أ
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ْو ُيْرُِج��وَك}: الط�رد م�ن مك�ة واإلخراج م�ن مكة، 
َ
 بطريق�ة القت�ل، {أ

ُروَن}: قاموا بكل تدابيرهم وفق الخيار الذي اختاروه وهو خيار 
ُ
{َوَيْمك

القت�ل، اجتمع رأيهم على خيار القتل، فدرس�وا الخط�ة لتنفيذ هذا الخيار، 

َماكِِريَن}]األنف����������ال: من اآلية30[، 
ْ
ُ َخ��رْيُ ال ُ َواهللذَّ ُر اهللذَّ

ُ
��ُروَن َوَيْمك

ُ
{َوَيْمك

الرس�الة اإللهي�ة مش�روٌع مرتبٌط باهلل - س���بحانه وتعال���ى -، بتدبي�ره، برعايته، 

بتأيي�ده وبنصره، فاهلل - س���بحانه وتعالى - كان يعلم م�اذا يمكرون، وفي نفس 

الوقت كان في تدبيره - جلَّ ش���أنه - يبطل كل مكرهم، ويحوله لصالح النبي 

- صلوات اهلل عليه وعلى آله -.

اهلل "ج�لَّ ش�أنه" أخب�ر نبي�ه - صل���وات اهلل عليه وعل���ى آله - بواس�طة الوحي 

بمؤام�رة األعداء، وأنهم قد عزموا على قتل�ه، وقد أعدوا خطًة لتنفيذ ذلك، 

وب�ات الوق�ت ملحًا لخروجه - صلوات اهلل عليه وعل���ى آله - وهجرته، وكان ال 

بدَّ أيضًا من خطة للهجرة نفسها، لعملية الخروج: كيف يكون خروجًا سريًا 

ال يرص�ده األع�داء؛ ألنهم س�يعملون على منع�ه من الخروج واس�تهدافه؛ 

ألن خياره�م أصب�ح ه�و القتل، فالرس�ول - صل���وات اهلل عليه وعلى آل���ه - أعدَّ 

خطته للتمويه عليهم، والخروج بدون أن يدركوا وأن يشعروا، وكانت تلك 

الليل�ة )ليلة الخروج من مكة( هي ليلة املبيت، التي بات فيها الفدائي األول 

لإلسالم واملسلمين اإلمام عليٌّ - عليه السام - على فراش النبي - صلوات اهلل 

عليه وعلى آله -.
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 كان ذل�ك م�ن ضم�ن الخطة الت�ي رتبها النب�ي - صلوات اهلل علي���ه وعلى آله - 

للخروج، ثم خرج دون أن يش�عر أولئك؛ ألن املكان الذي كان ينام فيه كان 

واضحًا أمامهم، وكان اإلمام عليٌّ - عليه السام - باقيًا في فراش النبي، يظنون 

أن النب�ي - صل���وات اهلل عليه وعل���ى آله - متواجد، يظنون�ه متواجدًا هناك، خرج 

النبي بدون أن يش�عروا بألطاف اهلل، وبرعايٍة من اهلل - سبحانه وتعالى -، واتجه 

اتجاهًا معاكس�ًا للطري�ق إلى املدينة، خ�رج باتجاه آخر، غّي�ر االتجاه الذي 

ها  يمك�ن أن يخ�رج اإلنس�ان من خالله إل�ى املدينة، ضمن خطت�ه التي أعدَّ

للخروج املنظَّم وبأسلوب صحيح من مكة، واتجه إلى الغار )غار ثور(.

ف�ي ذل�ك الغار بقي في�ه النبي - صل���وات اهلل عليه وعلى آل���ه - ؛ ألن أولئك 

املش�ركين عندما فش�لوا في عملية االغتيال، ووصلوا في الفجر دخلوا إلى 

 املن�زل، واكتش�فوا أنَّ علي�ًا - عليه الس���ام - ه�و املتواجد على ف�راش النبي 

- صلوات اهلل عليه وعلى آله -، وأنَّ النبي قد خرج، انتش�روا على نحٍو واس�ع، 

وبات�وا يبحث�ون عن النب�ي - صلوات اهلل علي���ه وعلى آله - ف�ي كل محيط مكة، 

ويعلن�ون الجوائ�ز املغري�ة بالعدد الكبير م�ن اإلبل كمكافئة مل�ن يدل على 

النبي - صلوات اهلل عليه وعلى آله -، ويكشف لهم عن مكانه، أو يدلهم عليه.

 واستمروا في عملية البحث في كل محيط مكة، وكانت اللحظة الخطرة 

اسة عندما وصلوا إلى قرب الغار، وكانت من أخطر اللحظات على  والحسَّ

حي�اة النب�ي - صلوات اهلل عليه وعلى آله -، وقد ذكر اهلل ذلك في القرآن الكريم 

ِيَن 
ذَّ

ْخرََجُه ال
َ
 أ
ْ
ُ إِذ ُه اهللذَّ َقْد نََصَ

َ
وُه ف  َتْنُصُ

ذَّ
عندما قال "جلَّ شأنه": {إِل
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َْزْن إِنذَّ 
َ

 ت
َ

 َيُقوُل لَِصاِحبِِه ل
ْ
َغارِ إِذ

ْ
 ُهَما ِف ال

ْ
نْيِ إِذ

نَ
ْ
اِنَ اث

َ
َكَفُروا ث

ْم تََرْوَها وََجَعَل 
َ
يذََّدُه ِبُُنوٍد ل

َ
ُ َسِكينََتُه َعلَْيِه وَأ ْنَزَل اهللذَّ

َ
أ
َ
َ َمَعَنا ف اهللذَّ

ُ َعِزيٌز  َيا َواهللذَّ
ْ
ُعل

ْ
ِ ِهَ ال ��ْفَ� َوَكَِم��ُة اهللذَّ ِيَن َكَفُروا السُّ

ذَّ
َكَِم��َة ال

َحِكيٌم}]التوبة: اآلية40[. 
ف�ي تل�ك اللحظة لم يك�ن بجانبه جي�ٌش يقف لحاميته، وال حتى حراس�ة 

قوية، ش�خص واحد فقط يقف بجانبه، شعر بالَحَزن والقلق الشديد في تلك 

اللحظ�ة الحساس�ة والخطرة، والنب�ي - صلوات اهلل عليه وعلى آل����ه - كان يطمئنه 

َ َمَعَنا}، وهذه العبارة - بنفس�ها -  َْزْن إِنذَّ اهللذَّ
َ

 ت
َ

به�ذه العب�ارة املهمة: {ل

م لنا صورًة مهمة عن رس�ول اهلل - صلوات اهلل علي����ه وعلى آله - فيام كان عليه  تق�دِّ

من الثقة باهلل "جلَّ ش�أنه"، الثقة العظيمة باهلل - س����بحانه وتعالى -، وهو في أخطر 

لحظ�ة، في لحظ�ة خطرة، وهو املس�تهدف، في تلك اللحظة هو املس�تهدف، 

اس�ة والخطرة جدًا  والتركي�ز عليه، والهدف هو قتله، وفي تلك اللحظة الحسَّ

كان عل�ى ه�ذا القدر من الثقة باهلل - س����بحانه وتعالى -، واالطمئن�ان التام، {إِنذَّ 

َ َمَعَنا}. اهللذَّ
 كان يش�عر بأنه مع اهلل واهلل معه، كان يش�عر بهذه املعية، وماذا تعنيه هذه 

املعي�ة: أن�ه في موقع الحامية اإللهية، النصر من اهلل - س���بحانه وتعالى -، التأييد 

َ َمَعَنا}  من اهلل - س���بحانه وتعالى -، الحفظ من اهلل - س���بحانه وتعالى - {إِنذَّ اهللذَّ

وهذه هي كانت القاعدة األساس�ية التي انطلق منها من أول يوٍم في حركته 
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بالرسالة اإللهية، هو كان ينطلق بثقة باهلل - سبحانه وتعالى -، وتوكل على اهلل، 

واعتامد على اهلل - سبحانه وتعالى -.

ع  لم يكن يمتلك اإلمكانات املادية، وكانت هذه من املش�اكل التي يتذرَّ

به�ا الكثي�ر من الن�اس حين رفض�وا اإليامن ب�ه: ]أنك ال تمتل�ك إمكانات 

مادي�ة، وال تمتلك أيضًا قدرة بش�رية كبيرة، ليس ل�ك جيش، وليس لديك 

ميزانيات مالية ضخمة؛ بينام تأتي بمش�روع كبير[، وكانت هذه من الدالئل 

املهم�ة جدًا عل�ى عظمة الرس�الة اإللهية، على عظمة املنه�ج اإللهي، على 

عظمة اإلس�الم كمش�روع عظيم وناجح، عندما يتحرك به من ال يمتلكون 

حتى اإلمكانات املادية، فإذا بهم ينجحون، هو كان ينطلق من هذا املنطلق: 

َ َمَعَنا}. {إِنذَّ اهللذَّ
اس�ة والخطي�رة ج�دًا، ه�م  وفع�اًل ف�ي تل�ك اللحظ�ة الحرج�ة والحسَّ

ُ َسِكينََتُه  ْنَزَل اهللذَّ
َ
أ
َ
متجهون للدخول إلى الغار، وهو في ذلك الغار، {ف

َعلَْيِه}: املدد املعنوي الذي يس�اعده في التامس�ك الكبير في تلك اللحظة 
ْم تََرْوَها}: أن�زل اهلل جنودًا من 

َ
يذََّدُه ِبُُن��وٍد ل

َ
اس�ة والحرج�ة، {وَأ الحسَّ

ِيَن 
ذَّ

عن�ده أيض�ًا لحاميت�ه - صل���وات اهلل عليه وعلى آل���ه -، {وََجَع��َل َكَِمَة ال

��ْف�}، ورجعوا في القصة املش�هورة الت�ي ذكرها أصحاب  َكَفُروا السُّ
خون. ير واملؤرِّ السِّ

النبي - صلوات اهلل عليه وعلى آله - خرج من مكة مهاجرًا بالرغم من قدسية 
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مك�ة، وفيه�ا البيت الح�رام واملقّدس، وفيها مش�اعر الح�ج، لكنها لم تعد 

بيئ�ًة صالح�ًة ألن تكون حاضنة للمش�روع اإللهي، ومؤمنة بهذه الرس�الة، 

م النموذج في أوس�اط األمة، وفي أوس�اط املجتمعات األخرى، هي  وتق�دِّ

كانت مناس�بة كمنطلق، لكن لم تعد مناسبة كحامل وحاضن لهذا املشروع 

العظي�م، فتركه�ا بالرغم من قدس�يتها عندما فقدت الصالحي�ة لحمل هذا 

املش�روع العظيم؛ نتيجًة لتلك العوائق التي أش�رنا إل�ى بعٍض منها: مجتمع 

ز على املاديات، يرتبط بأصحاب السلطة والثروة، يرتبط  اع، يركِّ مادي، طمَّ

بأولئك املأل الطغاة املستكبرين، يتأثر بهم، يتأثر بكٍل من: أبي سفيان، وأبي 

جهل، وأبي لهب، ويترك رس�ول اهلل محمد بن عبد اهلل - صلوات اهلل وس���امه 

عليه وعلى آله -.

انتق�ل النب�ي - صلوات اهلل عليه وعل���ى آله -، وكان وصوله إل�ى املدينة يعبِّر 

عن مرحلة جديدة، ويؤس�س ملرحلة جديدة ومهم�ة جدًا، وانفراجة كبيرة، 

وكانت هي املرحلة التي ابتنت فيها األمة، وتأسست فيها األمة ككيان عظيم 

بدًءا من تلك النواة الصغيرة واملحدودة.)1( 

)1)  مـن املحاضرة الثالثة للهجرة النبوية لعام 1441هـ للسـيد عبـد امللك بدر الدين الحوثي رضوان 
اهلل عليه.



76

المرحلة الثالثة: العهد المدني

أواًل: المجتمع المدني

األوس والخزرج وسبب وجودهما:

م�ن املهم ج�دًا أن نتعرف عل�ى األنصار )األوس والخ�زرج( ففي قادم 

التاريخ كان األوس والخزرج القبيلتان اليامنيتان ذخرا لنصرة النبي - صلوات 

اهلل علي���ه وعل���ى آله -، واملؤرخ�ون يذكرون في التاريخ أن�ه حينام ذهب امللك 

)ُتبَّ�ع اليامن�ي( إلى مكة ووص�ل إلى تلك املنطقة، الت�ي وردت آثار في آثار 

األنبياء السابقين أنها ُمَهاجر خاتم األنبياء، ما بين عير وأحد )جبالن( تلك 

البقع�ة م�ا بين هذي�ن الجبلين أنه�ا مهاجر خاتم األنبياء وس�يد املرس�لين، 

تحك�ي اآلثار ويحكي التاريخ أن )ُتبَّع( حينام وصل إلى هذه املنطقة خّلف 

فيها هاتين القبيلتين ليبقيا في ذلك املكان ويسكنا فيه، ويستقرا فيه، ويرابطا 

في�ه، ويبقيا حت�ى يأتي هذا النبي ويهاجر إلى ه�ذا املهاجر، إلى تلك البقعة 

فيكونان أنصاًرا له.

وفعاًل بقي األوس والخزرج، واس�توطن األوس والخزرج تلك البقعة 

وأعمروها وس�كنوا فيها واس�تقروا فيه�ا جياًل بعد جيل، حت�ى أتى الوعد 

اإلله�ي وحتى أتى خاتم األنبياء رس�ول اهلل محمد - صلوات اهلل وس���امه عليه 

وعل���ى آله -، فكان�وا هم األنصار الذين اس�تجابوا بكل رغب�ة، كان انتامؤهم 
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لإلسالم انتامء اإليامن، وانتامء النصرة والجهاد، ورفع راية اإلسالم واإليواء 

لرس�ول اهلل - صل���وات اهلل وس���امه عليه وعلى آله -، فكان�وا كام قال اهلل عنهم في 

ْبلِِهْم ُيِبُّوَن َمْن 
َ
اَر َواِليَماَن ِمْن ق ِيَن َتَبوذَُّءوا ادلذَّ

ذَّ
كتابه الكريم: {َوال

وتُوا َوُيْؤثُِروَن 
ُ
ا أ ِْهْم َول َيُِدوَن ِف ُصُدورِهِْم َحاَجًة مِمذَّ َهاَجَر إِلَ

ْو َكَن بِِهْم َخَصاَصٌة} ]الحشر:9[.
َ
ْنُفِسِهْم َول

َ
 أ

َ
َع

كانوا هم الذين تبوءوا الدار، سكنوا تلك البقعة وسبقوا إليها منذ القدم، 

منذ زمن بعيد، منذ أجيال بعيدة، سبقوا إليها وتواجدوا هناك ليكونوا ذخرًا 

للنصرة، وحين أتى املوعد كانوا هم األوفياء مع الوعد اإللهي واملستجيبين 

اَر َواِليَماَن}. بشكل مسارع {َتَبوذَُّءوا ادلذَّ

وما أعظم هذه العبارة، استوطنوا اإليامن كام استوطنوا الدار، إيامن راسخ، 

ْبلِِهْم} من قبل املهاجرين اآلخرين.
َ
إيامن ثابت، إيامن عظيم، {ِمْن ق

ق�ال عنهم أيض�ًا في عب�ارة مهمة وعظيمة ف�ي كت�اب اهلل الكريم، وهو 

يحكي عام قبل هجرة النبي إليهم، يحكي عن تعنت الكافرين في مكة، عن 

تعنت قريش حينام قال: 

يُْس��وا بَِها 
َ
ْوًما ل

َ
َنا بَِه��ا ق

ْ ذَّ
َق��ْد َوك

َ
ءِ ف

َ
��إِْن يَْكُف��ْر بَِها ه��ُؤل

َ
{ف

بَِكافِِريَن} ]األنعام:89[.
فمن هم هؤالء املوكلون؟ من هم هؤالء الذين كانوا ذخًرا إلهًيا جعلهم 

اهلل س�بحانه وتعالى معدين لهذه املس�ئولية ولهذا ال�دور ولالضطالع بهذه 
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املس�ؤولية وللتحم�ل لهذه املس�ؤولية العظيمة ولنيل هذا الش�رف الكبير؟ 

األنصار: األوس والخزرج )القبيلتان اليامنيتان(.)1( 

)األوس والخزرج( كان لهام الش�رف الكبير والفض�ل العظيم، والدور 

التاريخ�ي امُلِه�ّم. ه�ذا املجتم�ع املك�ون م�ن هاتي�ن القبيلتين م�ن األوس 

والخزرج؛ اختاره اهلل سبحانه وتعالى بدياًل عن ذلك املجتمع.

ودخ�ل هذا املجتمُع التاريَخ من أوس�ع أبوابه، ف�كان هو املجتمع الذي 

آوى، وكان ه�و األرضي�ة الت�ي نب�ت فيها نبت اإلس�الم العظي�م والطيب، 

ل اللبنة الفاعلة والصلبة والقوية لنشوء الكيان  وكان هو املجتمع الذي شكَّ

اإلس�المي، فه�و املجتمع ال�ذي آوى واس�تقبل املهاجرين، آوى الرس�ول 

ل م�ع املهاجرين نواة عظيم�ة وصلبة  ونص�ره واس�تقبل املهاجرين، وش�كَّ

وقوية لحمل راية اإلسالم، فكان له ميزات مهمة.

بعض مميزات المجتمع المدني:

ونأت�ي إل�ى بع�ض امليزات له�ذا املجتمع من خ�الل نٍص قرآن�ّي ونٍص 

نبوّي، النص القرآني يقول اهلل س���بحانه وتعالى - بعدما تحدث عن املهاجرين 

ْبلِِهْم 
َ
اَر َواِليَماَن ِمن ق ُؤوا ادلذَّ ِي��َن َتَبوذَّ

ذَّ
تحدث عن األنصار -: {َوال

وتُوا 
ُ
ا أ ِْهْم َول َيُِدوَن ِف ُصُدورِهِْم َحاَجًة ّمِمذَّ ُيِبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَ

ْو َكَن بِِهْم َخَصاَصٌة}]الحشر:9[.
َ
نُفِسِهْم َول

َ
 أ

َ
َوُيْؤثُِروَن َع

املحاضرة األولى في املولد 1439هـ للسيد عبد امللك بدر الدين الحوثي رضوان اهلل عليه.  (1(
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ا، مجتمًعا يلهث وراء  املجتم�ع في مكة كان مجتمَع طمٍع، مجتمًعا ماديًّ

أن يأخذ بأي حال، بأي أسلوب، بأي طريقة، املجتمع في املدينة - مجتمع 

األوس والخ�زرج - كان مجتمًع�ا معطاًء، مجتمًعا كريًما، مجتمًعا س�خيًّا، 

ا في الفوارق الكبيرة بين مجتمع  فكانت هاتان الحالتان تشكالن عاماًل مهمًّ

ا لتقبُّلها. جدير ومهيأ وقابل لحمل هذه الرسالة، ومجتمع ليس مستعدًّ

ه�ذا املجتم�ع كان عل�ى درجة عالي�ة من االس�تعداد للتضحي�ة والبذل 

والعط�اء، مجتمًعا كريًما وس�خيًّا ب�كل ما تعنيه الكلمة، كان في اس�تعداده 

للعطاء، في اس�تعداده للتضحية، في استعداده للبذل، فيام يقدم، فيام يعطي، 

كان إلى مستوى هذه الدرجة الفريدة العظيمة املهمة:

ْو َكَن بِِهْم َخَصاَصٌة}. 
َ
نُفِسِهْم َول

َ
 أ

َ
{َوُيْؤثُِروَن َع

ق�د ُيعطي الغني وه�و متمكن، ويعطي قلياًل مام لدي�ه من ثروة، وضمن 

حساباته التي يرى فيها أنام أعطاه ال يؤثر على ثروته وإمكاناته، لكن الحالة 

الت�ي يؤثر اإلنس�ان فيه�ا على نفس�ه.. على نفس�ه.. هي الحال�ة التي يقدم 

فيه�ا لقضيته، يقدم فيها ملبادئه، ألخالقه، يقدم فيها على حس�اب مصلحته 

الشخصية، وهل اإلنسان خاسر في هذا؟.. ال.

ه�ؤالء الذين هم أهل عطاء، ه�ؤالء الذين يحملون روحية العطاء بكل 

الون، واملؤهلون  أشكاله هم البناة الحقيقيون للمجتمعات الكبرى، هم الفعَّ

لحم�ل القضايا الكبي�رة، واملواقف العظيمة واملهمة، هم االس�تثنائيون في 
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التاريخ، هم الُبنَاُة، هم املؤسس�ون، هم الذي�ن يصلحون ألن يكونوا رافعًة 

الون والعملي�ون، أما أولئك  حقيقي�ة للمش�اريع الكبرى واملهمة، ه�م الفعَّ

ّح، بالطمع، بالجشع، بالحرص، ال يؤهلهم ذلك ألن يكونوا  فمكبَّلون بالشُّ

راقين، إنام يهيئهم ألن يكونوا منحطين؛ ألن الطمع والجشع يذلُّ اإلنسان، 

)الطََّمُع ِرقٌّ ُمَؤبٌَّد( كام قال اإلمام علي - عليه الس���ام -، ِرّق، عبودية، الطمع 

�ة، هو انحط�اط، هو دن�اءة، الطَّمع األعمى  ه�و مهانة، ه�و خزي، هو ِخسَّ

والجش�ع يهين اإلنس�ان، يذل اإلنس�ان، يجعل اإلنس�ان يخضع للباطل أو 

هم أي جرائم،  يتَّجه في صف الظاملين واملستكبرين فيامرس معهم وفي صفِّ

وأي فظائع مهام كانت؛ لينال شيًئا منهم.

أم�ا أولئ�ك الذين يحمل�ون روحية العط�اء والبذل، ه�و يفكر في كيف 

ا، هؤالء ه�م الصابرون،  يق�دم، وه�و يقدم حتى ف�ي الظروف الصعب�ة جدًّ

هم االس�تثنائيون، هم األقدرون على حمل املشاريع املهمة والكبرى، هذه 

ميزة، ميزة هيأتهم لحمل الرسالة اإللهية.

الن�ص النب�وي فيام ُروي عن رس�ول اهلل - صلوات اهلل علي���ه وعلى آله - وهو 

يقول لهم، يثني عليهم: ))إنكم ما علمتم(( يعني كام أنتم تعلمون وتعرفون 

أنفس�كم ))تكثرون عن الفزع، وتقلون عن�د الطمع(( اهلل أكبر ما أعظم 

ه�ذه الصف�ة! رجال! رج�ال ب�ام تعنيه الكلم�ة، تكث�رون عند الف�زع، عند 

األخط�ار، وعند التحديات، تهبُّون وتتحرك�ون وتظهرون وتأتون وتهبُّون. 

أما إذا املس�ألة مس�ألة أطامع ومصالح ش�خصية تقلُّون. ليس هناك ازدحام 
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من جانبهم، إذا املس�ألة مس�ألة غنيمة أو مكاس�ب مادية، لي�س هناك ذلك 

االزدحام، وذلك التهافت.

كانوا على هذا املس�توى، كام قالوا هم عن أنفس�هم - يخاطبون رس�ول 

اهلل -: )وإن�ا َلُصُبٌر عند الحرب، ُصُدٌق عند اللقاء(، كانت هذه املواصفات 

لتهم ألن يكون املجتمع الذي يحمل رسالة  املهمة والروحية العالية التي أهَّ

اهلل، يحمل راية اإلس�الم، ُيؤوي وينصر ويس�تقبل ويحتضن ويتحرك بكل 

ة، يعطي لهذه الرسالة كل شيء، يعطي النفس، يعطي املال، ولكنه في  جديَّ

املقابل كسب كل شيء: كسب رضا اهلل، كسب العّز األبدّي، كسب الشرف 

الذي ال يس�اويه شرف، كس�ب املكانة التاريخية، وحّقق الكثير، وحقق اهلل 

على يديه الكثير.

األنصار نالوا الشرف العظيم:

 األنصار نالوا هم الش�رف العظيم الذي خسرُه مجتمع قريش في أكثره، 

مجتم�ع قريش ال�ذي واجه الرس�الة والرس�ول بالخصام األل�د، بالنكران 

والتكذي�ب، بالكف�ر والعناد، بالبغض�اء واألحقاد، بالتصل�ب.. كان هناك 

��إِن يَْكُفْر بَِها َه�ُؤلء 
َ
مجتم�ع بدي�ل وكام قال اهلل - س���بحانه وتعالى - {ف

 بَِها بَِكافِِريَن}]األنعام:89[ وهنا نستذكر هذه 
ْ
يُْسوا

ذَّ
ْوًما ل

َ
َنا بَِها ق

ْ ذَّ
َقْد َوك

َ
ف

املنقبة التي ينبغي أن يتطلع إليها شعبنا اليمني العظيم بصفحة بيضاء، صفحة 

عظيمٍة في تاريخه، األنصار الذين هم من أصل يمني من اليامنيين هم حظوا 
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بهذا الش�رف، شرف أن يكونوا هم البيئة التي تنصر وُتؤوي وتؤيد وتحمل 

لواء الحق والعدالة وتحمل قيم اإلسالم وتستقبل الرسول الذي أراد قوُمه 

في مك�ة قتَله، وتآمروا عليه حتى ش�خصيًّا وتنكروا لرس�الته العظيمة، هيأ 

اهلل له�ؤالء األنص�ار اليامنيين أن يكونوا هم من يؤمن�ون، من ينصرون، من 

يؤوون من يتقبل هذه الرس�الة بكل رحابة صدر ومحبة وعش�ق وإخالص 

وصدٍق ومودة فحظوا بشرف عظيم ما بعده شرف.

لم تكن العوائق الموجودة في مكة متوفرة في المدينة: 

 فمجتم�ع األنص�ار كان مجتمعًا خيِّ�رًا، معطاًء، صب�ورًا، وهذه من أهم 

الصفات، منس�جاًم مع اآلخرين، لم يكن مجتمعًا أنانيًا، وال مس�تكبرًا، وال 

يبني مواقفه على أس�اٍس من االرتباط�ات املادية، كان مجتمعًا متخلِّصًا من 

تلك السلبيات الخطيرة جدًا.)1( 

من املحاضرة الثانية للهجرة النبوية لعام 1441هـ للسيد عبد امللك بدر الدين الحوثي.  (1(
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ثانيًا: العهد المدني

أت�ت مرحل�ة العهد املدني ال�ذي هاجر فيه الرس�ول إل�ى املدينة، وكان 

عرض منذ الس�نة العاش�رة نفس�ه على القبائل، عرض عليها اإلسالم، وأن 

تحظى بشرف اإليواء والنصرة لهذا الدين، وأكثرها رفضت حتى قابل وفًدا 

من يثرب، هذا الوفد أس�لم وقبل وعاد، وفي امل�رة الثانية عادوا بعدد كبير، 

وكانت بيعة العقبة األولى، ثم بيعة العقبة الثانية، وابتعث الرسول بعد بيعة 

العقبة األولى مصعب بن عمير - رضوان اهلل عليه - إلى املدينة. نشط مصعب 

بش�كل كبي�ر في املدين�ة حتى أصبح�ت املدينة جاهزة الس�تقبال الرس�ول 

والرسالة.)1(

حظ�ي أه�ل يث�رب )األوس والخ�زرج( بش�رف أن يكونوا ه�م الذين 

اس�تبدلهم اهلل، واختاره�م لحمل هذه الرس�الة بداًل من قري�ش ومكة التي 

عصت وأبت وتمردت، وترك - رس�ول اهلل - مكة برغم قداس�تها، وبرغم 

أهميته�ا، وبرغم وج�ود بيت اهلل الح�رام فيها، وأصبح خ�ادم الحرم الذي 

يتزع�م الوض�ع في مكة ويزعم أن�ه األولى باهلل وببيته وبدينه وبكل ش�يء، 

أصبح: أبو جهل وأبو س�فيان وأبو لهب ومن معهم وغيرهم من املشركين، 

وترك الرسول مكة ببيتها الحرام وبكل ما فيها، وذهب إلى املدينة.

بنى في املدينة مسجًدا )بيًتا هلل( تتحرك منه رسالة اإلسالم، وقام بخطواته 

)1) املحاضرة الخامسة من محاضرات املولد 1439هـ.
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بع�د أن وص�ل إل�ى املدين�ة، م�ن بناء املس�جد، من اإلخ�اء بي�ن املهاجرين 

واألنصار وبي�ن املؤمنين كمؤمنين، الوثيقة التي نظم بها الوضع في تعايش 

س�كان املدين�ة، وتعزي�ز الروابط بينه�م، ليلتفوا حول اإلس�الم، والتعايش 

حول دولة اإلسالم التي سيبنيها هناك.

ب�دأت مرحل�ة جديدة بن�ي فيها كيان اإلس�الم بش�كل عظي�م، وكانت 

مرحلة الهجرة هي مرحلة ميالد األمة، ولهذا اختيرت للهجرة.

الصراع المسلح: 

ب�دأت مرحلة الجهاد، بدأت مرحلة الصراع املس�لح م�ع قريش، الذين 

دخلوا في مراحل جديدة، بدًءا بس�عيهم لحصار الرس�ول اقتصادًيا، فواجه 

هذه الخطوة واستهدف قوافلهم، فعمدوا إلى حربه عسكرًيا فتصدى لهم، 

فكان رس�ول اهلل - صلوات اهلل عليه وعلى آله - نبًيا ورس�واًل عظيًما، هو خاتم 

األنبياء والرسل وسيدهم، واجتمع فيه كل ما لدى الرسل السابقين جميًعا، 

حم�ل ع�ن كل الرس�ل واألنبي�اء كل املواصف�ات العظيمة ف�ي عبوديته هلل 

سبحانه وتعالى في كل جوانبها: الروحية والعملية واألخالقية والسلوكية، 

والقتالي�ة، كان الرجل العظيم والصابر والثابت والحليم، والذي يعفو عند 

املقدرة، والصابر أمام الش�دائد واملحن، والبطل والش�جاع والعظيم، وكان 

أعظم قائد عسكري عرفه التاريخ.

البيئة العربية كانت بيئة شرسة جًدا، بيئة محاربة، والعرب كانوا شرسين 
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جًدا في القتال، مقاتلين وخصمين، وأبس�ط األش�ياء تس�بب حربًا شرس�ة 

ج�ًدا في�ام بينه�م، والبطولة في القتال م�ن أهم ما يتفاخرون ب�ه، ومتمرنون 

ومتمرسون على القتال ومعتادون عليه.

وفي هذه البيئة التي خاصمته، وحاربته، وصارعته، وتوجهت وتحركت 

ض�ده؛ لم يكن ضعيفا أب�ًدا، كان عظيًما بعظمة هذا اإلس�الم الذي أتى به، 

بعظمة القرآن والهدى الذي أتى به، فكان هو أول املؤمنين به وأول املسلمين 

الذي جاء بالصدق وصّدق به، وجس�د تطبيق تلك التعليامت، وجسد تلك 

األخ�الق - ف�ي واقعه - والقيم العظيم�ة، وأدار أكثر م�ن ثامنين واقعة من 

الغ�زوات والس�رايا ف�ي حروب�ه مع كل تل�ك الفئ�ات التي تكالب�ت عليه، 

وحارب�ت وع�ادت، وتحرك�ت بعدائية ش�ديدة جًدا ضده وضد اإلس�الم، 

وضد املسلمين في مراحلهم األولى.

أدارها بإدارة عس�كرية ال نظير لها ولم يس�بق لها مثيل، ولم يأت بعدها 

مثي�ل لها، وعظمة اإلنجاز الذي تحقق للرس�ول - صلوات اهلل عليه وعلى آله - 

يفوق كل خيال، وينبهر منه كل متأمل في التاريخ، وال يجد له حالة مشابهة 

فيام قبله وال فيام بعده.

ما الذي تحقق للبشرية؟

املجتم�ع ال�ذي اس�تقبل الرس�ول - صلوات اهلل علي���ه وعلى آل���ه - وآمن به، 

واستعد لنصرته، واستجاب له، وحمل راية اإلسالم: هو مجتمع األنصار، 
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ِيَن َتَبوذَُّءوا 
ذَّ

قرأنا سابقًا النص القرآني العظيم قول اهلل - سبحانه وتعالى -: {َوال

 َيُِدوَن ِف 
َ

ِْهْم َول ْبلِِهْم ُيِبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَ
َ
يَم��اَن ِمْن ق ِ

ْ
اَر َوال ادلذَّ

ْو َكَن بِِهْم 
َ
ْنُفِس��ِهْم َول

َ
 أ

َ
وتُوا َوُيْؤثُِروَن َع

ُ
ا أ ُصُدورِهِ��ْم َحاَجًة مِمذَّ

ُمْفلُِحوَن}]الحشر: اآلية9[، 
ْ
ئَِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
أ
َ
َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحذَّ َنْفِسِه ف

 وكررن�ا ق�ول النبي - صلوات اهلل عليه وعلى آل���ه - املروي عنه: )إنَّكم ما علمتم

- وهو يخاطب األنصار- إنَّكم ما علمتم تكثرون حين الفزع، وتقلِّون عند 

الطم�ع(، هذه املواصفات من أه�م املواصفات على اإلطالق للمجتمعات 

التي تمتلك الصالحية للنهوض باملشاريع املهمة والعظيمة، وبمشروع بهذا 

املس�توى: رس�الة اهلل - سبحانه وتعالى - ومنهجه العظيم، مواصفات يجب أن 

ز عليها. نركِّ

عندم�ا يك�ون املجتمع مجتمع�ًا معطاًء، ولي�س مجتمعًا طامع�ًا، وليس 

مجتمع�ًا مادي�ًا يعبد امل�ال، يمثِّل املال بالنس�بة ل�ه واألطامع املادية بالنس�بة 

ل�ه صن�اًم يجعله فوق كل ش�يء. ال، مجتمع متحرر م�ن كل ذلك، مجتمعًا 

يؤث�ر القي�م وم�كارم األخالق، واملب�ادئ عنده أغل�ى م�ن كل الدنيا، على 

هذا املس�توى من العطاء، ه�ذا املجتمع يمكن أن يكون ن�واة ملجتمع كبير؛ 

ألن�ه مجتمع قابل، ال يعيش األنانية، ال يعي�ش الطمع، وهو مجتمع معطاء 

وصب�ور، يواج�ه التحديات والصعوب�ات، عنده تحمل، عن�ده صبر، ليس 

مجتمعًا بمجرد أن يعيش ظروفًا صعبة، أو مش�اكل معينة، أو أزمات معينة؛ 
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ينه�ار، يستس�لم، يخنع، وليس مجتمعًا طامعًا، بمج�رد أن يرى املال هنا أو 

هن�اك، أو االغ�راءات املادية هن�ا أو هناك؛ فيبيع كل ش�يء في مقابل ذلك، 

 
َ

ويتبن�ى املواق�ف الباطل�ة. ال، عل�ى العكس م�ن ذل�ك، {َوُيْؤثُِروَن َع

ْو َكَن 
َ
ْنُفِسِهْم}، إلى هذا املس�توى من العطاء والتضحية والتقدمة، {َول

َ
أ

بِِهْم َخَصاَصٌة}، حتى في الظروف الصعبة، كذلك عبارة: )تكثرون حين 
الفزع، وتقلِّون عند الطمع( من أعظم العبارات، من أعظم األوصاف على 

اإلطالق، مجتمع كهذا مجتمع عظيم، مجتمع مهم.

في ذلك املجتمع بدأ النبي - صلوات اهلل عليه وعلى آله - بتأسيس أمٍة جديدة 

تحمل املش�روع اإللهي، ولم يدخل في حس�ابات األنصار ما قد يدخل في 

حس�ابات اآلخرين، وما دخل في حس�ابات أهل مكة: املخاوف من حمل 

هذا املشروع اإللهي، واإليامن به، والنصرة لرسول اهلل - صلوات اهلل عليه وعلى 

آل���ه -، وأنَّ هذا سيتس�بب في مش�اكل كبيرة، وأنَّ هذا سيتس�بب لهم في أن 

يدخل�وا في عداء م�ع كل محيطهم من القبائل والبلدان، وأنَّ هذه الرس�الة 

س�تكون مش�روعًا تختلف مع كل ما هو سائد في الس�احة بكلها؛ وبالتالي 

مش�اكل م�ع القبائل األخرى، م�ع البلدان األخ�رى، مع محيطه�م العربي 

بكل�ه، م�ع محيطهم العامل�ي، مع الدول الكب�رى. هم يدركون أنَّه س�يمثل 

مش�كلًة مع الجميع، لك�نَّ هذه املخاوف لم تكن بمس�توى أن تؤثِّر عليهم 

لتبعدهم عن نيل هذا الش�رف العظيم، ملاذا؟ ألنه بالقدر الذي نجد فيه كل 

ه�ذه التحديات، وكل هذه األخطار، وكل هذه املخاوف التي قد تؤثِّر على 
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الكثير من الناس في حس�اباتهم وتقديراته�م لألمور، هناك عناصر قوة في 

املش�روع اإللهي تتف�وق وتتغلب على كل تلك التحدي�ات، وهذا ما يغيب 

عن البعض.

الرس�الة اإللهية: دين اهلل، مشروعه العظيم في مبادئه، وقيمه، وأخالقه، 

وش�رعه، وحالل�ه، وحرامه، وأيضًا باعتب�اره صلة مع اهلل - س���بحانه وتعالى - 

م للناس ث�م ُيتركون وه�م وما ص�اروا إليه، وم�ا كانوا  ولي�س منهج�ًا ُيق�دَّ

 عليه، وم�ا واجهوه من تحديات وأخطار..ال، منه�ٌج معه اهلل، على قاعدة: 

َ َمَعَنا}، {َمَعَنا} ملاذا؟ هل العتبارات ش�خصية؟ أو {َمَعَنا}  {إِنذَّ اهللذَّ
له�ذا االعتبار، لهذه الرس�الة، لهذه املب�ادئ العظيم�ة؟ {َمَعَنا} مثلام كان 

م�ع الرس�ول - صل���وات اهلل عليه وعلى آل���ه -، مع من يحمل هذا املش�روع، من 

يؤم�ن به، من يلتزم به، كمجتمع، كأمة، قاعدة مس�تمرة، ولهذا نجد أنَّ من 

أهم املس�ائل هو االس�تيعاب لهذه النقطة؛ ألننا كأمة إسالمية نواجه الكثير 

من املش�اكل ف�ي واقعنا الداخلي، ونواجه الكثير م�ن التحديات واألخطار 

م�ن األع�داء من خارج أمتنا، ثم ال نلتفت إل�ى عناصر القوة التي يمكن أن 

نستفيد منها، وهي حتاًم، هي حتاًم يمكن أن تكون هي األساس الذي نعتمد 

عليه، وننطلق من خالله لنغيِّر كل هذا الواقع الذي نعيش�ه، لنعالج كل هذه 

املش�اكل في واقعن�ا الداخلي كأمة، ولنواجه تل�ك التحديات التي نواجهها 

من خارج أمتنا.

اإلس�الم هو يمتلك عناصر القوة التي يمكن التغلب بها على كل ذلك، 
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مث�اًل: مجتم�ع األنص�ار )األوس والخ�زرج( قبيلتان يامنيت�ان كانت تعيش 

الكثير من املش�اكل: الصراعات الداخلي�ة، واالقتتال الداخلي، والحروب 

املستمرة ما بينهام، وتدّخل اليهود - في كثيٍر من الحاالت - الستمرار هذه 

املشاكل فيام بين القبيلتين، ثم كذلك مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتامعية... 

مش�اكل كثي�رة، لكن اإلس�الم كان يمثِّل حاًل لكل تلك املش�اكل، ويصلح 

واقع الحياة كمبادئ، وقيم، وأخالق، وشريعة، وحالل وحرام، ومواقف، 

اإلس�الم بمنظومته املتكاملة.. أين مش�كلتنا اليوم كأمٍة مسلمة؟ أننا لم نعد 

نرتبط باإلس�الم كمنظومة متكاملة، قطَّعن�اه أوصاالً، وحاولنا أن نبتعد عن 

الكثير منه، عن القضايا األساسية فيه، عن األسس املهمة جدًا فيه.

عندم�ا نعود إلى ذلك املجتم�ع الذي كان نواًة لألم�ة، مجتمعًا محدودًا 

عل�ى املس�توى الجغرافي، ع�دة كيلو مت�رات )املدينة(، وم�ن حيث العدد 

البشري باآلالف، تبتدأ الدائرة بعدٍد بسيٍط من الناس، باملئات، ثم باآلالف، 

وتتس�ع هذه الدائرة يومًا بعد يوم، على ماذا أس�س الرسول - صلوات اهلل عليه 

وعلى آله - األمة؟ على أس�س مهمة، كان مبدأ التوحيد أساس�ًا ُيبنى عليه كل 

شيء، التوحيد هلل - سبحانه وتعالى -، مبدًأ بنيت عليه املبادئ األخرى: القيم، 

األخ�الق، بني�ت عليه مس�يرة الحياة ف�ي االلتزامات العملي�ة، في الحالل 

والح�رام، كنظ�ام، كمنهج للحياة، وكذلك أساس�ًا للت�وكل على اهلل، للثقة 

باهلل، لالعتامد على اهلل - س���بحانه وتعالى -، أساس�ًا لالس�تقالل لهذه األمة، أن 

تنش�أ بعيدًا عن التبعية ألولئك من األق�وام األخرى التي هي بعيدة عن هذا 
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املنهج العظيم، لها توجهاتها، سياساتها، ثقافاتها، أفكارها.. مجتمعًا تخلَّى 

عن كل ما كان عليه من: خرافات، وأساطير، وعقائد ضالة، وأفكار خاطئة، 

ومفاهي�م باطل�ة، وع�ادات س�يئة، وتقاليد س�يئة، وس�لوكيات منحرفة... 

يتخلَّ�ى ع�ن ذلك بكل�ه، ويرتبط بهذا املنه�ج اإللهي؛ ليكون ه�و العقيدة، 

ه�و املب�دأ، هو املنهج، ه�و النظام، هو ال�ذي يعتمد عليه، ويبن�ي حياته من 

جدي�د على أساس�ه وعلى ضوء تعليامته، كان هذا ه�و الذي حدث، وذلك 

املجتم�ع الذي مثَّل النواة األولى لألمة اإلس�المية توج�ه أيضًا حاماًل لهذه 

الرسالة اإللهية، مؤمنًا بها، ثابتًا عليها، ومناصرًا ومجاهدًا، يواجه األعداء، 

يواج�ه التحدي�ات واألخطار، على هذا األس�اس، مجتمع�ًا اعتمد فيام بينه 

عل�ى اإلخ�اء والتعاون، والوالء اإليامن�ي الذي جعله مترابطًا على أس�اس 

هذه الدعوة، على أس�اس هذا الهدى، على أساس هذا الدين، على أساس 

ِيَن آَمُنوا 
ذَّ

هذا املنهج اإللهي العظيم، كام قال اهلل - سبحانه وتعالى -: {إِنذَّ ال

ِيَن آَوْوا 
ذَّ

ِ َوال ْنُفِسِهْم ِف َسبِيِل اهللذَّ
َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا بِأ

ل هذا  ْوِلَاُء َبْعٍض}]األنفال: من اآلية72[، فتش�كَّ
َ
ئِ��َك َبْعُضُهْم أ

َ
ول

ُ
وا أ َونََصُ

املجتم�ع من املهاجري�ن الذين هاج�روا بأموالهم وأنفس�هم، وجاهدوا في 

س�بيل اهلل بأموالهم وأنفسهم، تركوا ديارهم، تركوا مصالحهم من خلفهم، 

والبعض هاجر حتى وهو ال يمتلك ش�يئًا، خرج وقد ترك حتى كل أمواله؛ 

لم يستطع أن يخرج بها، وصل إلى املدينة وبذل نفسه في سبيل اهلل - سبحانه 

وتعالى -.
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ل م�ن املهاجري�ن واألنصار: عل�ى اإلخاء،  ذل�ك املجتم�ع الذي تش�كَّ

عل�ى األخوة اإليامنية، على التعاون، على ه�ذا الوالء اإليامني الذي يجعل 

وا  ِي��َن آَوْوا َونََصُ
ذَّ

منه�م أمًة واح�دة متآخية، متعاون�ة، متناصرة، {َوال

ْوِلَ��اُء َبْعٍض}، أم�ة جاهدت، خاض�ت العديد من 
َ
ئِ��َك َبْعُضُهْم أ

َ
ول

ُ
أ

ِي��َن آَمُنوا َمَعُه 
ذَّ

ِكِن الرذَُّس��وُل َوال
َ
املع�ارك، واجه�ت التحديات، {ل

ئَِك ُهُم 
َ
ول

ُ
رَْيَاُت َوأ

ْ
ُه��ُم ال

َ
ئَِك ل

َ
ول

ُ
ْنُفِس��ِهْم َوأ

َ
ْمَوالِِهْم َوأ

َ
َجاَهُدوا بِأ

ُمْفلُِحوَن}]التوب����������ة: اآلي����������ة88[، أمة قبل�ت باملبدأ اإللهي العظي�م في أن تنهض 
ْ
ال

ُمُروَن 
ْ
ْوِلَاُء َبْعٍض َيأ

َ
ُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

ْ
ُمْؤِمُنوَن َوال

ْ
باملسؤولية، {َوال

ةَ َوُيْؤتُوَن 
َ

��ل ��ِر َوُيِقيُموَن الصذَّ
َ
ُمْنك

ْ
َمْع��ُروِف َوَيْنَه��ْوَن َعِن ال

ْ
بِال

 َ ُ إِنذَّ اهللذَّ ئِ��َك َس��رَيَْحُُهُم اهللذَّ
َ
ول

ُ
ُ أ

َ
َ َورَُس��ول َكةَ َوُيِطيُعوَن اهللذَّ ال��زذَّ

َعِزي��ٌز َحِكيٌم}]التوبة: اآلية71[، فم�ع حمل تلك األمة وذل�ك املجتمع الذي 
كان ف�ي نط�اق جغرافي مح�دود، منطقة واحدة هي يث�رب، منطقة صغيرة 

مقاب�ل محيط واس�ع عرب�ي وعاملي يختلف مع�ه، ويناصبها الع�داء وليس 

فق�ط يختلف معه�ا، ويحاربه�ا، تدخل في ح�روب مع اليه�ود، وحروب 

مع النصارى، وحروب مع مش�ركي الع�رب، وتواجه التحديات والحصار 

االقتص�ادي من هنا وهناك، لكن تلك التحديات واألخطار تقلصت ش�يئًا 

فش�يئًا، وتالش�ت ش�يئًا فش�يئًا، وانهارت وته�اوت، وتعاظمت ه�ذه األمة 

املؤمنة واتس�عت دائرتها، واس�تقوت ش�يئًا فش�يئًا، حتى تغير الواقع بكله، 

حتى تهاوت وانهارت تلك الكيانات الكبيرة املحاربة لهذه الرسالة.
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ل من بع�د هجرة النب�ي - صل���وات اهلل عليه وعلى  مجتم�ع مك�ة ال�ذي تحوَّ

س�اتها منطلقًا  آل���ه - إل�ى مجتمع محارب لإلس�الم، ويجعل من مكة ومقدَّ

للح�رب ض�د الرس�ول - صل���وات اهلل علي���ه وعل���ى آل���ه - وضد املس�لمين، في 

الس�نة الثامن�ة ُفتح�ت، وانته�ى ذلك النف�وذ وتلك الق�وة الت�ي كان يعتمد 

عليه�ا املش�ركون، وفش�لت كل مؤامراته�م، والحظ�وا كم كانت خس�ارة 

قري�ش، وخس�ارة مجتم�ع مكة الذي حارب الرس�ول وحارب اإلس�الم؟ 

موا الكثير والكثير من األموال التي بذلوها في  كانت خس�ارتهم فادحة، قدَّ

محاربة اإلس�الم، خسروا الكثير من رجالهم، من قياداتهم، قتلى وجرحى 

وه�م يحارب�ون رس�ول اهلل - صل���وات اهلل عليه وعل���ى آله - واملس�لمين، ثم في 

األخير كل تلك الجهود التي بذلوها في محاربة اإلسالم: من عمل دعائي، 

ونشاط واس�ع، وتس�خير لعالقاتهم ونفوذهم في القبائل العربية األخرى، 

من جهود عس�كرية وحروب قاموا بها ضد الرس�ول واملسلمين، من أموال 

لت كلها حس�رة، وب�اءت كل محاوالتهم وجهودهم  كثيرة أنفقوها... تحوَّ

بالفشل.

غيره�م كذلك م�ن القبائل األخ�رى، م�ن االتجاهات األخ�رى الذين 

وقفوا ضد اإلسالم، حتى تلك الدول الكبرى، الروم بكل إمكاناتهم، وهم 

كانوا - آنذاك - رقم واحد على مس�توى الدول املتواجدة في الدنيا آنذاك، 

وفشلوا، في األخير انهاروا هم أمام قوة اإلسالم التي تعاظمت.

معنى هذا: أنَّ رس�الة اهلل املتمثلة باإلس�الم في حقيقته، وليس بالش�كل 
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مها القرآن، والتي طبَّقها الرس�ول  املزي�ف واملحرف، في حقيقته الت�ي يقدِّ

ك بها، هو يمثِّل عامل خيٍر، ومش�روع خيٍر  - صلوات اهلل عليه وعلى آله - وتحرَّ

ونج�اح وفالح وصالح لحياة الناس، لحياة أي أمٍة تتمس�ك به، وتلتزم به، 

وتتحرك على أساس�ه، مش�روع حرية، اس�تقالل، كرامة، قوة؛ ألنه مشروع 

عظي�م ف�ي أصله، وألنه مش�روع يصلنا باهلل - س���بحانه وتعال���ى -، اهلل هو - جلَّ 

 ُ َب اهللذَّ
ْ
َواهِِهْم َوَيأ

ْ
ف
َ
ِ بِأ ْن ُيْطِفُئوا نُوَر اهللذَّ

َ
شأنه - الذي قال: {يُِريُدوَن أ

َكفُِروَن}]التوبة: اآلية32[، )َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن( 
ْ
ِرهَ ال

َ
ْو ك

َ
ْن يُتِمذَّ نُوَرُه َول

َ
 أ

ذَّ
إِل

يدخل تحتها: كل املساعي، واملحاوالت، واملؤامرات، واملكائد، واألعامل، 

والجهود، التي يبذلونها إلطفاء هذا النور، يفشلون في ذلك كله.. تتالشى، 

تنهار كل تلك املحاوالت أمام أي أمة تتمسك بهذا النور، تهتدي به، تتحرك 

به، تسير في حياتها على أساسه.

}، ه�ذا مضمون  َّقِ ُه��َدى َوِديِن الْ
ْ
ُ بِال

َ
رَْس��َل رَُس��ول

َ
ِي أ

ذَّ
{ُهَو ال

ِِه}، هذا 
ّ
 ادّلِيِن ُك

َ
الرس�الة اإللهية )الهدى، ودين الحق(، {ِلُْظِه��َرُه َع

وع�د م�ن اهلل بالظهور، ويعن�ي ذلك ظهور األمة التي تتمس�ك به�ذا الهدى 

ك�ام ه�و، بعيدًا عن الزيف والضالل املحس�وب عليه وليس من�ه.. األمة التي 

تتمس�ك بدي�ن الح�ق، وال تدخل فيه ش�يئًا م�ن الباطل، وال تزاحم�ه بباطل 

تس�تورده من هنا أو هناك، أو يأتيها م�ن هنا أو هناك، هذا الهدى ودين الحق 

كت به أمة فهو موعوٌد من اهلل بالظهور، وتظهر األمة التي تتمسك به،  إذا تمسَّ

وَن}، ويدخل في هذا الكره 
ُ
ُمْشِك

ْ
ِرهَ ال

َ
ْو ك

َ
ِِه َول

ّ
 ادّلِيِن ُك

َ
{ِلُْظِهَرُه َع
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كل الحروب واملحاوالت التي تسعى إلى منع ظهوره، التي تحاول أن تعمل 

عل�ى القض�اء عليه، صلة باهلل - س���بحانه وتعالى -، عنصر خي�ر، عنصر قوة مهم 

ج�دًا، ولهذا يخطئ البعض من املس�لمين في هذا الزم�ن عندما يبحثون عن 

بدائ�ل للخالص من هذا الواقع املليء باملش�اكل واألزم�ات، وتحت ضغط 

التحديات الخارجية، يبحثون عن بدائل من هنا أو هنا أو هنا أو هنا... ال.

نحن عندما نعود إلى اإلس�الم كام هو في مش�روعه العظيم، عندما نعود 

إل�ى القرآن الكريم عودًة صحيحة لالهتداء به كام هو، من دون تزييف، من 

دون تضلي�ل، ونع�ود إل�ى الرس�ول - صلوات اهلل علي���ه وعلى آل���ه - في حركته 

به�ذا القرآن، بهذا الهدى كام هو، بعيدًا عن كل ما أتى من الزيف والتضليل 

املحس�وب على اإلسالم، املحسوب على الرسول باسم أنه من السنة، وهو 

مكذوب على الرس�ول - صلوات اهلل عليه وعلى آله -، عندما نأتي إلى الهدى، 

عندم�ا نأتي إلى دين الحق، عندما نهتدي به�ذا الهدى ونتحرك بهذا الدين 

الح�ق؛ نظهر، ننتص�ر، نقوى في مواجهة كل التحدي�ات، نعالج الكثير من 

مش�اكلنا، يمثِّل الحل لكثيٍر من مش�اكلنا التي نعيشها كأمٍة مسلمة، هذا هو 

التوجه الصحيح.

رأينا كيف تجاوز النبي - صلوات اهلل عليه وعلى آله - كل تلك املخاطر، بدأ 

بهذا املش�روع العظيم وحيدًا، واتس�عت دائرة هذه األمة ش�يئًا فشيئًا، واجه 

التحدي�ات املتنوعة، واج�ه الصعوبات املتع�ددة، واجه األخط�ار الكثيرة، 

لكن�ه - ف�ي النهاي�ة - انتص�ر، وكان�ت تجربة الع�رب في تمس�كهم بهذه 
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الرسالة واستجابتهم لها في عهد النبي - صلوات اهلل عليه وعلى آله -، والنجاح 

الهائ�ل والكبير الذي تحقق في غضون س�نوات مح�دودة، من حين هاجر 

النب�ي - صلوات اهلل عليه وعلى آله - إلى الس�نة الثامن�ة )ُفتحت مكة(، بعد فتح 

مكة اتس�عت دائرة االنتش�ار لهذا الدين بشكٍل عظيم، ثم في السنة الحادية 

عشرة - في أولها - توفي النبي - صلوات اهلل عليه وعلى آله -، بعد أن كان هذا 

الدي�ن العظيم قد انتش�ر وع�م الجزيرة العربية بكله�ا، وأصبحت األمُة أمًة 

قوي�ة، وأصبح�ت ذات حضور عامل�ي وإقليمي عظيم، س�قطت أمامها كل 

األمم األخرى في مناهجها الكافرة واملس�تكبرة واملنحرفة والضالة، تجربة 

مهمة جديرة بأن تعود األمة إلى دراس�تها بجدية وبتأمل، واالس�تفادة منها 

كام ينبغي.)1(

الرسول بهر العالم بما حققه في فترة وجيزة

الرس�ول صلوات اهلل علي�ه وآله صنع إنجاًزا عظيًما ينبهر منه اإلنس�ان، 

لق�د تمكن - من خالل ارتباطه باهلل وحركته بتعليامت اهلل س�بحانه وتعالى 

- م�ن إح�داث أكبر تغيير ف�ي بيئة معق�دة وصعبة جًدا، بيئ�ة فوضوية، بيئة 

معان�دة، بيئة شرس�ة )هذا الواق�ع العربي( وبيئة منفلتة، "م�ا عندها انضباط 

ال لش�رع وال لنظم وال لش�يء أبًدا"، بيئة جاهلة يصعب تفهيمها، فتح اهلل به 

آذاًنا ُصًما، وأبصرت به أعين - كذلك - عمًيا، وفتح اهلل به أفئدة غلًفا، أي: 

املحاضرة الثالثة الهجرة لعام 1441هـ للسيد عبد امللك بدر الدين الحوثي رضوان اهلل عليه.  (1(
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أم�ر صعب أن ُتفهم أولئك الناس، حقائق كثيرة جًدا، أمة مليئة بالخرافات 

واألباطي�ل، واملوروث الجاهلي الذي أصبح عقائد كبيرة، األصنام عندهم 

مقدس�ة، الحديث عنها مباشرة يفتح مش�كلة، يفتح مشكلة عندما تتحدث 

عن األصنام هذه اآللهة، هذا يفتح مباشرة معهم مشكلة كبيرة.

أي: واق�ع س�اخن، وصع�ب، ومعقد، ويصع�ب تفهيم�ه بحقائق كثيرة 

ج�دًا، الحقائق الت�ي امتألت بها آيات القرآن، عن الك�ون والحياة ومعرفة 

اهلل واملب�دأ واملع�اد، و، و...، وصواًل إلى التغيير للع�ادات والتقاليد ونظام 

الحي�اة وف�رض التزامات ونظم إس�المية، تضبط بها الحي�اة ألمة فوضوية 

ليست متعودة على ذلك نهائًيا، فتزاح من حياتها عقائد كانت مقدسة لديها 

وكانت راس�خة، وع�ادات وتقاليد كان�ت معتادة وموروثة، ومتمس�ك بها 

جدًا، واملساس بها يفتح حروبًا وصراعات ومشاكل وعداء شديدًا، وتواجه 

فيها زعامات وتكتالت قبلية، وتواجه أيًضا فيام وراءها كيانات دولية، فكان 

واقًعا كبيًرا وعجيًبا.

صن�ع إنج�اًزا عظيًم�ا، تغير الواق�ع العربي خالل فت�رة عش�رين عاًما غير 

في�ه واقع الجزي�رة العربية، تلك العقائ�د انتهت، تبدلت بنور اإلس�الم، تلك 

الع�ادات والتقالي�د انتهت، املجتمع الذي كان مجتمًع�ا فوضوًيا توحد تحت 

راية اإلسالم، وأصبح منضبطا لتعاليم اهلل سبحانه وتعالى، وخاضًعا لإلسالم، 

ولحكم اإلسالم، وألمر اإلسالم وأمر رسول اهلل صلوات عليه وعلى آله.
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حس�م صراعاته العس�كرية بأكثر م�ن ثامنين ما بين س�رية وغزوة، منها: 

غ�زوات كبي�رة، ومواق�ف كبيرة، بدؤه�ا )ب�در( وختامها )حنين( بالنس�بة 

للواق�ع العربي، مع اليه�ود كذلك: مع بني النظير، مع بن�ي قينقاع، مع بني 

قريظة، مع خيبر، مع يهود فدك، مع يهود تيامء، مع يهود وادي القرى، أيًضا 

ب�دأت حال�ة الصراع مع الروم، مع النصارى، كان�ت واقعة مؤتة، ثم بعدها 

كذلك غزوة تبوك، وال يسعنا الدخول في التفاصيل.

ص�ارع كل الق�وى الت�ي تكالب�ت واس�تنفرت كل إمكاناته�ا اإلعالمية 

والعس�كرية، وكل أنش�طتها وقدراته�ا املادي�ة والبش�رية ف�ي مواجه�ة هذا 

اإلس�الم، لكن نجح رس�ول اهلل صلوات عليه وعلى آله في مهمته الرسالية 

أعظم نجاح بأقل التكاليف.

الحظ�وا مث�اًل ل�و أن رس�ول اهلل - صلوات اهلل علي���ه وعلى آل���ه - عندما قال 

م ه�ذا الدين إلى  ل�ه جبريل مث�ال: مهمتك عاملية، أنت رس�وٌل للعاملين، قدِّ

كل البش�ر، أوصل رس�الة اهلل إلى العباد، أِقم لإلس�الم كياًنا... إلخ، يقول: 

"لكن هذا مش�روع كبير ويحتاج ميزانية ضخم�ة، ويحتاج إمكانات هائلة، 

ويحت�اج أع�داد كبي�رة من البش�ر ! ال، ال ليس لدي�ه ال ش�رط وال قيد، بدأ 

يتحرك بمفرده"، ثم بالقلة القليلة من املؤمنين معه، ثم اتس�عت هذه الدائرة 

شيًئا فشيًئا، بإمكانات بسيطة ومتواضعة.

ل�م يحت�ج إلى دع�م أجنبي من ق�وى ومكونات ليس�ت ضم�ن الكيان 
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اإلسالمي، أطراف أخرى غير مسلمة، مثاًل يستمد من الفرس أو من الروم 

أو م�ن بعض الوثنيين العرب، أو يس�تفيد من صراعات هنا أو هناك ليعتمد 

عليها وهي من خارج دائرة اإلسالم، أبدًا.

يعتم�د عل�ى التموي�ل اإلس�المي، فيم�ن ق�د أس�لم م�ن إمكاناتهم 

املتواضع�ة ج�دا، بإمكان�ات متواضعة، ل�م يحتج مث�اًل أن يقول هلل جل 

ش�أنه: "أنا أريد منك خمس�ة جبال تحولها لي ذهب، تكون ميزانية لي، 

حتى أس�تطيع أن أعم�ل"، ال. تحرك باملتاح وباملمكن، وعًلم املس�لمين 

ورباه�م على هذا األس�اس، أن يتحركوا بأنفس�هم وأموالهم وقدراتهم 

وطاقاته�م، وأن يثق�وا ب�اهلل س�بحانه وتعالى، فه�و س�يبارك فيهم، وفي 

قدراته�م، وف�ي طاقتهم، وس�ينميهم وينمي م�ا معهم، ويزيده�م خيًرا، 

ويبارك لهم، ويحثهم باإلعداد ملا اس�تطاعوا من قوة، ويعلمهم الحكمة 

ويزكيهم، ويطهر أخالقهم.

طّهر الساحة العربية من تلك العقائد والخرافات، من أرجاس الجاهلية، 

"فمنعت الفواحش، وطهرت الس�احة العامة، وتحس�ن الوضع االقتصادي 

لألمة، وانتشر نور اإلسالم وعم الجزيرة العربية، لينشئ كياًنا عظيًما متميًزا، 

وبأقل كلفة من الخسائر البشرية، هذا شيء عجيب، هذا معجزة.

الرسول - صلوات اهلل عليه وعلى آله - مع تلك الحروب، مع الصراع املرير 

والش�ديد جًدا مع الذي�ن حاربوه من العرب وحاربوه م�ن اليهود وحاربوه 
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م�ن النصارى، ُيحصي ويحصر بعض املؤرخين أن عدد القتلى في مجموع 

كل تل�ك الح�روب إلى حين انتهت، إلى حين وفاة رس�ول اهلل - صلوات اهلل 

وس���امه علي���ه وعلى آله - من أصحابه من املس�لمين وم�ن أعدائه من الكافرين 

بكل فئاتهم - لم يكن بأكثر من ألف وأربعامئة قتيل، هذه قصة عجيبة جًدا، 

تحديات كبيرة، أعداء شرسين جًدا وبأقل ُكلفة من الخسائر البشرية، وأقل 

كلفة من التضحيات والخسائر املادية.

وحقق إنجاًزا اس�تثنائًيا وصنع تغييًرا جذرًيا، األشياء التي كانت عادات 

ولم يكن أحد يتخيل أن يس�تطيع العربي أن يتركها مثل شرب الخمر مثاًل، 

تركوه، وأش�ياء كثي�رة، تغيير جوهري وجذري كبي�ر، وتوجيه نحو أهداف 

سامية ونحو مبادئ عظيمة.

مع أنه واجه صعوبات كبيرة حتى في الواقع الداخلي كحركة املنافقين، 

حرك�ة الذي�ن ف�ي قلوبهم مرض، ِضع�اف اإلي�امن الذين كان�وا يترددون، 

اإلس�اءات الت�ي كان يعاني منه�ا، قلة األدب من كثير؛ حتى من املس�لمين 

في التعامل معه، لكنه كان أكبر من كل تلك العوائق والتحديات؛ ألنه كُبر 

بهذا الدين الذي أتى به فكان أعظم مْن آمن به، وجسده، وتأثر به، وتحرك 

به. )1(

)1) من املحاضرة الخامسة للمولد 1439هـ للسيد عبد امللك بدر الدين الحوثي رضوان اهلل عليه.
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ما الذي صنعته الرسالة المحمدية على مستوى العالم؟

الرس�الة اإللهي�ة - من خ�الل حركة النب�ي - صلى اهلل عليه وعلى آله وس����لم - 

به�ا بعد مبعثه الش�ريف هادًيا ومعلًما ومربًيا، مجاه�ًدا وصابًرا ومضحًيا - 

غي�رت الواقع بكل�ه، على الجزيرة العربي�ة بكلها، لتمتد آث�ار ذلك التغيير 

وبمس�تويات متفاوت�ة إلى أرج�اء الدنيا بكله�ا، واألمة الت�ي كانت متفرقة 

وجاهل�ة وظالمية وأخافها في يوم م�ن األيام فيٌل واحد في مقدمة جيش.. 

تغي�ر واقُعه�ا بعد إس�المها بع�د أن تنورت بالن�ور، واس�تبصرت بالهدى، 

وزك�ت بالق�رآن وبتربية الرس�ول  - صلى اهلل عليه وعلى آله وس����لم - ؛ فواجهت 

جي�وش اإلمبراطوريات والدول الكبرى املس�تكبرة، ولم ترهب جيوش�ها 

التي كانت تأتي بأعداد كثيرة من الفيلة، كانوا يتوقعون أن يخاف املسلمون 

مج�دًدا إذا ش�اهدوا الفيل�ة كام خاف�وا قبل إس�المهم من فيل واح�د، فأتوا 

بالكثي�ر م�ن الفيلة فلم تخف، لم يخف املس�لمون فيام بع�د، وقويت عليها 

بق�وة الح�ق، وانتص�رت بنص�ر اهلل، حينام تحول�ت إلى أم�ة حملت أعظم 

مشروع وأقدس قضية، وحينام تحولت إلى أمل لكل املستضعفين في الدنيا 

غي�ر مؤط�رة بعنوان جغراف�ي وال بل�ون وال بعرق وال بقومي�ة بل بخطاب 

يَُّها انلذَّاُس}.
َ
القرآن لكل الناس الذي يقول فيه {يَا أ

لقد استطاع الرسول صلى اهلل عليه وعلى آله بحركته بالقرآن وبام منحه 

اهلل تعالى من مؤهالت عالية وكامل عظيم، وبتأييد اهلل تعالى أن يصنع تغييًرا 

مفصلًي�ا ف�ي التاريخ، وأن يؤس�س لعهد جديد ختم به رس�االت اهلل تعالى 
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إل�ى األنبياء، ومن معجزات الرس�الة اإللهية أن رافعته�ا وحملتها وأتباعها 

وأنصارها واملنتصرين بها هم املستضعفون وليس املستكبرون.

لم يكن انتصار الرس�الة اإللهية مرهونا بقوى االس�تكبار، بل كانوا هم 

عل�ى ال�دوام أعداءه�ا واملختلفين معها ألنه�ا ُتناقض أطامعه�م وطغيانهم 

واس�تعبادهم للبشرية، بل كان املستضعفون هم الذين يؤمنون بها ويعتزون 

بها ويقوون بها ويتغير واقعهم بها بعد أن يغيروا ما بأنفسهم.

الرسالة اإللهية هي المشروع الوحيد القادر على 
إحداث التغيير الحقيقي للواقع البشري

والرس�الة اإللهية هي املش�روع الوحيد - ليس هناك أي مش�روع آخر - 

هي املش�روع الوحيد القادر على إحداث التغيير الحقيقي للواقع البش�ري، 

لتقديم الحلول الواقعية للبش�ر؛ ألنها مش�روع ش�امل يتجه لإلنسان نفسه، 

فيغير ما بنفس�ه من ظلمة ودنس، فإذا صلح اإلنس�ان صلحت الحياة بكلها 

وصلح واقعه؛ ألنها مشروع يصنع الوعي ويزكي النفس ويأخذ بيد اإلنسان 

في الحياة في الطريق السوي ويهدي للتي هي أقوم قال اهلل تعالى {كَِتاٌب 

ِن َرّبِِهْم 
ْ
 انلُّورِ بِإِذ

َ
ُلَماِت إِل َْك تِلُْخِرَج انلذَّاَس ِمَن الظُّ َ��اُه إِلَ

ْ
ْنَزنل

َ
أ

ُِل 
ِي ُيَنّ

ذَّ
َِميِد} ]إبراهيم:1[، وقال تعال�ى: {ُهَو ال َعِزي��ِز الْ

ْ
اِط ال  ِصَ

َ
إِل

 انلُّورِ ِإَونذَّ 
َ

ُلَماِت إِل  َعْبِدهِ آيَ��اٍت بَّيَِناٍت ِلُْخرَِجُكْم ِمَن الظُّ
َ

َع
 رَِحيٌم} ]الحديد:9[.

ٌ
رَُءوف

َ
اهلَل بُِكْم ل



102

وألن�ه مش�روع اهلل ل�كل عب�اده ليس من قوم حس�بوا حس�اب أنفس�هم 

وحس�اب مصالحهم على حس�اب قوم آخرين، وال لع�رق على عرق، وال 

لل�ون على لون، وال لقومية على قومية، بل هو الكلمة الس�واء التي يمكن 

أن يلتقي عليها جميع البشر، وهو املشروع العاملي الحقيقي الصالح القائم 

َمَر 
َ
ْل أ

ُ
عل�ى الع�دل، والعدل دعامة أساس�ية في بنيانه، ق�ال اهلل تعال�ى {ق

ونُوا 
ُ
ِيَن آَمُنوا ك

ذَّ
يَُّها ال

َ
ِقْس��ِط} ]األعراف:29[، وقال تعال�ى: {يَا أ

ْ
َرّبِ بِال

ِقْسِط ُشَهَداءَ هللِ} ]النساء:135[.
ْ
وذَّاِمنَي بِال

َ
ق

ث�م ه�و حج�ة اهلل تعالى على عب�اده ألنه هو ال�ذي خلقهم، ه�و ربهم، هو 

ملكهم وإلههم الحق وإليه مصيرهم وحسابهم وجزاؤهم، وقد قدم نداءه إليهم 

منذ بداية وجودهم على هذه األرض، فقال تعالى مخبًرا بندائه واحتجاجه 

 {يَا بَِن آَدَم} خطاب اهلل إلى البش�ر ف�ي كل األجيال التي قد خلت 
وَن َعلَْيُكْم آيَاِت  تِيَنذَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم َيُقصُّ

ْ
ا َيأ {يَا بَِن آَدَم إِمذَّ

ِيَن 
ذَّ

 ُه��ْم َيَْزنُوَن َوال
َ

 َعلَْيِهْم َول
ٌ

 َخوْف
َ

ل
َ
ْصلََح ف

َ
َمِن اتذَّ��َ� َوأ

َ
ف

ْصَحاُب انلذَّارِ ُهْم فِيَها 
َ
ئَِك أ

َ
ول

ُ
وا َعْنَها أ َبُ

ْ
بُوا بِآيَاتَِنا َواْس��َتك ذذَّ

َ
ك

وَن} ]األع����������راف:35- 36[، ولذلك فال خالص اليوم للبش�رية بأي بديل  َخ��ادِلُ
عن رس�الة اهلل تعالى، وال حل يغير الواقع بكله إال االنفتاح على الرس�الة 

اإللهي�ة، على رس�الة اهلل ون�وره، وال ص�الح آلخر األمة إال ب�ام صلح به 

أولها.
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قوى االستكبار اليوم وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل 
تفاقم مشاكل البشرية

لقد ثبت بأن قوى االستكبار اليوم وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل تفاقم 

مش�اكل البش�رية، وتفس�د ف�ي األرض، وتعت�دي على الش�عوب، وتنهب 

الخي�رات، وتصنع الح�روب واألزم�ات، وال تقدم للبش�رية إال املزيد من 

املآس�ي والنكبات، وزاد من س�وء األمر في عاملنا اإلس�المي خصوًصا في 

املنطق�ة العربية: التبعية العمياء من بعض الدول التي تقدم نفس�ها على أنها 

تمثل اإلس�الم كام هو حال النظام الس�عودي واإلماراتي املنافقين وأذيالهام 

الذي�ن جعلوا من أنفس�هم أداة الش�ر لتنفي�ذ مؤامرات األع�داء وهدم كيان 

األم�ة م�ن الداخل، وهم بال ش�ك امت�داد ظالمي ظالم لقوى االس�تكبار، 

ويمثل�ون حالة االنحراف والتحريف مع األمم الت�ي ائتلفت واتفقت معها 

وتشابهت في حالة االنحراف والتحريف في شريعة موسى وشريعة عيسى 

- عليهما السام -.

التبعية ألعداء األمة من المستكبرين هي خروج عن الحق

إن القرآن الكريم يجعل من التبعية ألعداء األمة من املستكبرين خروًجا 

ُهْم 
ذَّ
ع�ن الح�ق وزيغا عن اله�دى وخيانة لألم�ة وهو يقول: {َوَم��ْن َيَتَول

الِِمنَي} ]المائدة:51[،  َق��ْوَم الظذَّ
ْ
 َيْهِدي ال

َ
إِنذَُّه ِمْنُهْم إِنذَّ اهلَل ل

َ
ِمْنُك��ْم ف

وإن أكب�ر معاناة تعانيها األمة اليوم هي هذه التبعية التي مثلت حالة اختراق 



104

كبي�ر وم�ؤذ ومخ�رب في داخل األم�ة، ويج�ب أن تحذر منه�ا األمة، وأن 

تتحص�ن منها بالوع�ي، وأن تواجه مؤامراتها ومكائدها بكامل املس�ؤولية، 

ومآل أولئك الخونة املنحرفون: مآلهم إلى الخسران مصداًقا للوعد اإللهي 

في سورة املائدة.

األمة معنية في مواجهة التحديات باالعتصام بحبل الله

األمة وهي في مواجهة التحديات الداخلية مع قوى النفاق، والخارجية 

م�ن قوى الطاغ�وت واالس�تكبار معنية باالعتص�ام باهلل س�بحانه وتعالى، 

واالرتباط الوثيق برس�الته، فبه�ا تتقوى، وبتعاليمها تفلح، وبالتمس�ك بها 

تنتص�ر؛ ألنها رس�الة ف�ي مضمونها م�ن التعالي�م والتوجيه�ات والحكمة 

عناصر القوة، عناصر القوة ذاتية فيها، وبالتمسك بها تحظى األمة بنصر اهلل 

َّقِ  ُهَدى َوِديِن الْ
ْ
ُ بِال

َ
رَْس��َل رَُسول

َ
ِي أ

ذَّ
وعون�ه قال اهلل تعالى: {ُهَو ال

وَن} ]التوبة:33[.
ُ
ُمْشِك

ْ
ِرهَ ال

َ
ْو ك

َ
ِِه َول

ّ
 ادّلِيِن ُك

َ
ِلُْظِهَرُه َع

وقد كان لش�عبنا اليمني الش�رف الكبير بدًءا باألنصار في إيامنه وجهاده 

وتفاعله مع رس�الة اهلل تعالى حتى نال وس�ام الش�رف الكبير فيام روي عن 

رس�ول اهلل - صلى اهلل عليه وعلى آله - بش�أنه ))اإليامن يامن والحكمة يامنية((، 

وبهذا اإليامن كان ثابًتا ومتامس�ًكا في مواجهة العدوان األمريكي السعودي 

اإلماراتي بالرغم من حجم املعاناة نتيجة القتل والحصار والتدمير، وبوعيه 

لم يتأثر بأبواق التضليل.
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وم�ا ع�دا الخون�ة واملنافقين واملرتزقة ف�إن جامهير ش�عبنا بعظيم الصبر 

والصمود والعطاء قدمت إلى العالم أجمل صورة عن عظمة قيم اإلس�الم 

وأثر اإليامن، فأسر الشهداء والجرحى، وأبطال امليدان من الجيش واللجان 

الش�عبية، وجامهير الش�عب م�ن كل أطيافه أثبتوا للجمي�ع أن القوة هي قوة 

املبادئ وقوة القيم واألخالق وقوة االعتامد على اهلل والتوكل عليه.

ولذلك فإن ش�عبنا اليوم وبميثاق اإلسالم الذي قدمه في صدر اإلسالم 

لرسول اهلل محمد - صلى اهلل عليه وعلى آله - إيامًنا وُنصرًة وإيثاًرا؛ يؤكد اليوم 

بالقوة وبالفعل: االستمرار على النهج واملواصلة للسير في الطريق والسعي 

املس�تمر لالس�تبصار واالرتقاء اإليامني إن ش�اء اهلل تعال�ى، ونؤكد على أن 

خيار ش�عبنا املس�لم العزي�ز في مواجهة ه�ذا العدوان اإلجرامي الوحش�ي 

الذي يقتل البشر ويحتل األرض وينتهك الحرمات وينشر الفرقة ويحاصر 

الش�عب في قوته ومعيش�ته ويس�تهدفه في مقدراته ومصالح�ه هو الصمود 

والثبات واملواجهة.

ف�ال وهن وال ذل وال استس�الم، يأب�ى اهلل لنا ذلك ورس�وله واملؤمنون، 

فنح�ن ش�عب عزيز بعزة اإلي�امن، وهلل العزة ولرس�وله وللمؤمني�ن، وطاملا 

اس�تمر ه�ذا الع�دوان فل�ن نألوا جه�دا ف�ي التصدي ل�ه بكل ع�زم وجد، 

وبالتوكل على اهلل تعالى وبثقتنا به وبوعده لنا بالنصر.

ولذلك فالجميع في بلدنا معنيون بحكم املسؤولية بالحفاظ على وحدة 
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الصف الداخلي، وحشد كل الطاقات واإلمكانات للتصدي لهذا العدوان، 

ال يخرج عن هذه األولوية ويتجاهل هذا الجانب إال مارق متبلد اإلحساس 

غ ومفلس من الشعور اإلنساني.)1(  عديم الوعي، ُمَفرَّ

َقْوِم 
ْ
 ال

َ
نَا َع َداَمَنا َوانُْصْ

ْ
ق
َ
ّبِ��ْت أ

َ
 َعلَْيَنا َصْبًا َوث

ْ
ِرغ

ْ
ف
َ
{َربذََّن��ا أ

َكفِِريَن}]البقرة:250[.
ْ
ال

نس�أل اهلل أن يرحم ش�هداءنا وأن يش�في جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، 

ل بفرجه على شعبنا وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله  وأن يعجِّ

الطيبين الطاهرين.

)1) خطاب املولد لعام 1438هـ للسيد عبد امللك بدر الدين الحوثي رضوان اهلل عليه.
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