
1 

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 األلم واألمل :

 د. دمحم علً البار                                                                                           

ِلَن اْلِكتَا المالعجٌب أن كلمة ألم وكلمة أمل تحتوي على نفس الحروؾ : ألؾ الم مٌم . وسورة البمرة تبدأ }  
ُب ََل ذََٰ

ٌَْب ۛ فٌِهِ  والحروؾ الممطعة فً بداٌة كثٌرمن السور من اسرار المرآن . واختلؾ فٌها  [2-1]سورة البمرة { َر

منهم من ذكر بعض ما فتح هللا علٌه فٌها ، كما والمفسرون، وأكثرهم لال انها تحتوي على اسرار ال ٌعلمها اال هللا . 

 روي عن ابن عباس رضً هللا عنهما .

سان ال ٌنفن عن اآللم وعن االبتالء ، وتتكون مناطك االحساس باأللم فً المناطك المخٌة العلٌا وبما تحتها من واالن

المناطك ، فً فترة مبكرة فً االنسان حٌث تبدأ فً الظهور فً االسبوع العشرٌن من حٌاة الجنٌن ) بحساب أطباء 

دها الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لنفخ الروح)سنشرح هذا الموضوع فً فصل التولٌد ( أو بعد تجاوز المائة والعشرٌن ٌوما التً حد

 خاص (

والجنٌن بعد نفخ الروح ٌشعر باأللم وٌتفاعل حتى مع عواطؾ أمه بما ٌصل الٌه من دمها من هرمونات ومواد    

 لن فٌما بعد (. كٌماوٌة معمّدة مرتبطة باأللم أو األمل واالحساس بالرضا أو الملك . ) أٌضا سنشرح ذ

وال ٌخرج الطفل من الرحم اال بالطلك ، وهو من أشد أنواع األلم ، ولكن هذا األلم ٌهون بما تشعر به هذه األم من 

سعادة عندما ترى ولٌدها بجانبها ، ومن رحمة هللا سبحانه وتعالى ان تنهمر علٌها مواد مورفٌنٌة دماؼٌة ، تخفؾ 

التً تدعى أحٌانا  (Dopamine)( والدوبامٌنSerotoninادة السٌروتنٌن )هذه االالم المبّرحة . كما ان م

هرمون السعادة ، تنهمر فً لحظات الوالدة ، وذلن من لطؾ هللا سبحانه وتعالى وكرمه ، رأفة ورحمة بهذه الوالدة 

 [ .15}حملته أمه كُرها ووضعته كرها{ ] سورة االحماؾ :

الذي ٌتسع من خرم ابرة الى ما ٌصل الى خمسة أصابع ٌنحشر وٌؤلم اثناء  والطفل ذاته عندما ٌخرج من عنك الرحم

خروجه ، ولوال الطاؾ هللا سبحانه وتعالى وتهٌئته لعملٌات فسٌولوجٌة عدٌدة ومواد مزلمة ) ماء السلى( وانفجار 

 جٌب المٌاه لما كانت هنان والدة طبٌعٌة .

حم ، تدخل كمٌات كبٌرة من الهواء الى رئتٌه فٌشعر بؤلم شدٌد وأول ما ٌخرج الى الدنٌا من عالمه الضٌك فً الر

ٌعبر عنه بصراخ المولود ، وسببه دخول كمٌة كبٌرة من الهواء الى جهازه التنفسً . وهو ما عبّر عنه الفمهاء 

 باالستهالل صارخا ، حتى لالوا إذا لم ٌستهل صارخا ال تكتب له حٌاة حتى ٌستّهل .

لوالدة بالحٌاة . وهكذا ٌرتبط األلم باألمل منذ لحظة الخروج الى هذه الدنٌا اان منذ أول لحظة فالصراخ واأللم مرتبط

 وساعة الوالدة .
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وانظر الى هذه األم التً عانت كل تلن المعاناة فً الحمل والوالدة ، وشفتٌها تفتّرعن ابتسامة ، وهً تنظر الى 

تزول وٌحّل محلها الشعور الؽامر بالسعادة من الزوج واالهل ولٌدها رؼم االهوال والمتاعب ... كل تلن األالم 

 واالحباب ...

وٌعانً الطفل المولود وهو ٌحاول الوصول الى حلمة الثدي ، كما تعانً األم وخاصة اذا كانت بكرٌة ) أي أول     

ثناء فترة الحمل األخٌرة والدة لها ( فً كٌفٌة ارضاعه ... ولهذا وجب على الطالم الطبً ان ٌدّربها على الرضاعة أ

ولد تعانً بعض النساء من عٌوب فً الحلمة فٌمكن اصالحها لبل الوالدة بشًء من التدرٌب الذي تموم به الممرضة 

المختصة . وهو أمر كان مهمال من لبل مما ٌإدي أحٌانا الى عزوؾ الوالدة عن الرضاعة ، مع أهمٌتها الكبرى لها 

اللبن الذي ٌفرز بعد الوالدة مباشرة ولمدة ثالثة أٌام تمرٌبا ( ٌحتوي على العدٌد من وللطفل وخاصة ان اللبا) وهو 

الخالٌا الهامة والمواد المعمّدة والبسٌطة التً تساهم فً تكوٌن مناعة الطفل ضد مختلؾ االمراض . ولهذا أوجب 

مادة هامة للمولود على عكس كثٌر من االمام الشافعً على االم ارضاع مولودها مباشرة بعد الوالدة . واعتبر اللبا 

 االطباء والفمهاء فً زمنه .

وال شن ان مراحل الطفزلة الباكرة شدٌدة الخطورة على حٌاة هذا المولود ، وبفضل هللا تعالى ، ثم بفضل التمدم     

بداٌة المرن الطبً فمد انخفضت وفٌات الموالٌد فً السنة االولى من العمر من مائة لكل مولود من كل ألؾ فً 

العشرٌن ) بما فً ذلن الدول المتمدمة ( الى ما بٌن ثالثة الى سبعة فً بداٌة المرن الواحد والعشرٌن فً كثٌر من 

الدول المتمدمة . ولد انخفضت وفٌات االطفال فً السنة االولى من العمر وفً الخمس سنوات انخفاضا كبٌرا فً كل 

افؽانستان والٌمن ودول افرٌمٌا جنوب الصحراء الكبرى تعانً من مستوٌات دول العالم بدرجات متفاوته وال تزال 

 ؼٌر ممبولة لوفٌات االطفال .

تكثر المعاناة فً الطفولة بسبب أمراضها ، وبسبب الحروب الضروس المنتشرة فً كثٌر من دول العالم ،       

البسمة واالمل من وجوه هإالء االطفال  لتسرق ،وخاصة عالمنا العربً واالسالمً فتجعل المعاناة أشد وألسى 

االبرٌاء. ومما ٌذٌب الملب حسرة وكمدا أن ٌموت المالٌٌن من هإالء االطفال فً كثٌر من بلدان العالم بسبب الجوع 

 ( ..وؼٌرها والٌمن والمرض ووسائل التدمٌر الحدٌثة ) أطفال المجاعات والحروب فً أفرٌمٌا وسورٌا 

ادمة أالم الطفولة ومتاعب المراهمة وآمالها واالمها ... ثم ندلؾ الى المعاناة فً مرحلة وسننالش فً فصول ل    

الشباب والنضج ... ثم معاناة تكوٌن االسرة والحفاظ علٌها .. وسنخصص للمرأة فصال عن آالمها ومتاعبها وأسباب 

 تعاستها وسعادتها .. وارتباط األلم باأللم فً كل تلن المراحل .

ندلؾ الى الكهولة والشٌخوخة الى أرذل العمر وما ٌكتنفها من آالم ومتاعب وما ٌخفّؾ تلن اآلالم والمصاعب ثم      

وأبناء وبنات بررة ، وأحفاد ٌعٌدون البسمة واألمل للجد والجدة . حما }لمد  ،ذا وجدت بٌئة حاضنة واسرة حانٌة إ، 

 [ .4خلمنا االنسان فً كبد{]البلد : 

بدة ومشاّق منذ لحظة التكوٌن الى لحظة المٌالد والخروج من ضسك الرحم الى سعة الدنٌا بالنسبة فهو فً مكا     

لما كان علٌه ، ثم بعد ذلن ما ٌكتنفه من آالم وأوصاب حتى ٌؤتٌه األجل وٌخرج من ضٌك الدنٌا الى سعة العالم 

 اآلخر ورحمة الرب الرحٌم .

 أشد الناس بالء 
 األمثل .فبٌاء ثم األمثل أشد الناس بالء األن    
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وأول االنبٌاء هو آدم علٌه السالم . وهو أبو البشر ، خلمه هللا بٌده ، ونفخ فٌه من روحه ، وامر المالئكة     

َولَمَْد المكرمٌن بالسجود له ، بعد أن كّرمه هللا بالعلم ، واستكبر ابلٌس اللعٌن عن السجود آلدم .. لال تعالى : }

ْرنَاُكْم ثُمَّ لُْلنَا ِلْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم فََسَجُدوا إَِلَّ إِْبِلٌَس لَْم ٌَُكْن ِمَن السَّاِجِدٌنَ َخلَْمنَاُكْم ثُ  لَاَل َما  (11) مَّ َصوَّ

ٌٌْر ِمْنهُ َخلَْمتَنًِ ِمْن نَاٍر َوَخلَْمتَهُ ِمْن ِطٌنٍ  لَاَل فَاْهبِْط ِمْنَها فََما  (12) َمنَعََن أََلَّ تَْسُجَد إِْذ أََمْرتَُن ۖ لَاَل أَنَا َخ

اِغِرٌنَ  فامتؤل ابلٌس ؼٌظا وتكبرا على  . [13 – 11]سورة االعراؾ :{ ٌَُكوُن لََن أَْن تَتََكبََّر فٌَِها فَاْخُرْج إِنََّن ِمَن الصَّ

ْن أَْنَت َوَزْوُجَن اْلَجنَّةَ َولُْلنَا ٌَا آَدُم اْسكُ آدم وذرٌته فاحتال على آدم حتى اخرجه وزوجته من الجنة . لال تعالى }

ِذِه الشََّجَرةَ فَتَُكونَا ِمَن الظَّاِلِمٌنَ  ٌُْث ِشئْتَُما َوََل تَْمَربَا َهَٰ ٌَْطاُن َعْنَها  (35) َوُكاَل ِمْنَها َرَغًدا َح فَؤََزلَُّهَما الشَّ

ا َكانَا فٌِِه ۖ َولُْلنَا اْهبُِطوا بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض  َعُدوٌّ ۖ َولَُكْم ِفً اأْلَْرِض ُمْستَمَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَىَٰ  فَؤَْخَرَجُهَما ِممَّ

ِحٌمُ  (36) ِحٌنٍ  اُب الرَّ ٌِْه ۚ إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ  . [37-35]سورة البمرة { فَتَلَمَّىَٰ آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت فَتَاَب َعلَ

ا اذا اكال من الشجرة المحّرمة سٌكونا خالدٌن وانخدع آدم وزوجته بابلٌس حٌن لاسمهما باهلل انه ناصح لهما وانهم

ٌَْطاُن ِلٌُْبِدَي لَُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوآتِِهَما َولَاَل َما مثل المالئكة . لال تعالى } فََوْسَوَس لَُهَما الشَّ

ٌِْن أَوْ  ِذِه الشََّجَرِة إَِلَّ أَْن تَُكونَا َملََك َولَاَسَمُهَما إِنًِّ لَُكَما لَِمَن  (20) تَُكونَا ِمَن اْلَخاِلِدٌنَ  نََهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهَٰ

ٌِْهَما ِمْن َورَ  (21)النَّاِصِحٌنَ  ا ذَالَا الشََّجَرةَ بََدْت لَُهَما َسْوآتُُهَما َوَطِفمَا ٌَْخِصفَاِن َعلَ ُهَما ِبغُُروٍر ۚ فَلَمَّ ِق فََدَلَّ

ٌَْطاَن لَُكَما َعُدوٌّ ُمبٌِنٌ اْلَجنَِّة ۖ َونَاَداُهَما َربُُّهَما أَ  لَاََل  (22) لَْم أَْنَهُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوأَلُْل لَُكَما إِنَّ الشَّ

ْعٍض َعُدوٌّ ۖ لَاَل اْهبُِطوا بَْعُضُكْم ِلبَ (23) َربَّنَا َظلَْمنَا أَْنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرٌنَ 

]االعراؾ : {لَاَل فٌَِها تَْحٌَْوَن َوفٌَِها تَُموتُوَن َوِمْنَها تُْخَرُجونَ (24) َولَُكْم فًِ اأْلَْرِض ُمْستَمَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَىَٰ ِحٌنٍ 

22-25]  . 

لٌه الشٌطان ولد وصؾ الحبٌب االمام عبد هللا الحداد فً لصٌدته التائٌة لصة آدم علٌه السالم وكٌؾ احتال ع    

حتى أكل من الشجرة المحّرمة فؤهبطا من الجنة الى ارض المعاناة والشماء وأصابهم هّم وؼّم ال حدود له ... لال 

 الحداد :

ا بالخطٌئـــة أهبطــا      من الجنة العلٌا الى دار وحشة       فلــما ألمَّ

 وحلَّ بهم كرب عظٌم وحسرة     وحزن ممٌم فً انمطاع وؼربة    

 الـــى أن تلــمَّى آدم من إلــهه      مــن الكلمات الموجبات لتوبـة  

 فتــاب علٌه واجتبــاه وخّصه     وأكــرمه فضال بؤمر الخالفــة    

ومع هذا التكرٌم اال أن االبتالء لم ٌتولؾ فمد لام لابٌل رمز الشر ، بمتل أخٌه هابٌل رمز الخٌر بدون سبب، سوى 

بَا لُْربَانًا فَتُمُبَِّل ِمْن أََحِدِهَما َولَْم ٌُتَمَبَّْل  ل تعالى : } الؽّل والحسد ، لا ًْ آَدَم بِاْلَحّكِ إِْذ لَرَّ ٌِْهْم نَبَؤَ اْبنَ َواتُْل َعلَ

ُ ِمَن اْلُمتَِّمٌنَ  ًَّ  (27) ِمَن اِْلَخِر لَاَل أَلَْلتُلَنََّن ۖ لَاَل إِنََّما ٌَتَمَبَُّل َّللاَّ ٌََدَن ِلتَْمتُلَنًِ َما أَنَا بِبَاِسٍط  لَئِْن بََسْطَت إِلَ

َ َربَّ اْلعَالَِمٌنَ  ٌَْن أِلَْلتُلََن ۖ إِنًِّ أََخاُف َّللاَّ إِنًِّ أُِرٌُد أَْن تَبُوَء ِبِإثِْمً َوإِثِْمَن فَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِب  (28) ٌَِدَي إِلَ

ِلَن َجَزاُء الظَّاِلِمٌنَ 
َعْت  (29) النَّاِر ۚ َوذََٰ ]سورة المائدة : {  لَهُ نَْفُسهُ لَتَْل أَِخٌِه فَمَتَلَهُ فَؤَْصبََح ِمَن اْلَخاِسِرٌنَ فََطوَّ

27-32.] 
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لَاَل ض لٌواري جثة ؼراب آخر: }ولم ٌعرؾ لابٌل كٌؾ ٌتخلص من جثة أخٌه حتى رأى ؼرابا ٌبحث فً االر    

ذَا اْلغَُراِب  ٌْلَتَا أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمثَْل َهَٰ ِمْن أَْجِل  (31) فَؤَُواِرَي َسْوَءةَ أَِخً ۖ فَؤَْصبََح ِمَن النَّاِدِمٌنَ ٌَا َو

ٌِْر نَْفٍس أَْو فََساٍد فًِ اأْلَْرِض فََكؤَنَّمَ  ِلَن َكتَْبنَا َعلَىَٰ بَِنً إِْسَراِئٌَل أَنَّهُ َمْن لَتََل نَْفًسا بِغَ
ا لَتََل النَّاَس ذََٰ

 [. 32-31سورة المائدة {]َجِمٌعًا

ًدا فََجَزاُإهُ َجَهنَُّم من أبشع الجرائم .. لال تعالى } ءهذا كانت جرٌمة لتل انسان بريل    َوَمْن ٌَْمتُْل ُمْإِمنًا ُمتَعَّمِ

ٌِْه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعذَابًا َعِظًٌما ُ َعلَ  [.93{]النساء :  َخاِلًدا فٌَِها َوَغِضَب َّللاَّ

لتل أخاه كفل من كل جرٌمة لتل ونعت فً االرض النه سّن ُسنة سٌئة ، بمتل ولهذا كان على ابن آدم لابٌل الذي 

 أخٌه الطاهر البريء دون ذنب جناه . 

وهكذا كانت االبتالءات واألالم تترى على أدم علٌه السالم وعلى زوجته حواء فامتحنا باالكل من الشجرة ثم       

ا فٌها . ثم جرٌمة لتل بشعة من أخ ألخٌه دون جرٌرة سوى االخراج من الجنة واالهباط الى االرض لٌعمال وٌكدّ 

الحمد والحسد ألن هللا تمبل منه لربانه ولم ٌتمبل من اآلخر . وفً كل ابتالء وسموط أالم ودموع وهمٌّ وؼمٌّ ، ثم توبة 

 واآلخرة دار جزاء . من هللا التواب الرحٌم ... وهً دروس آلدم وبنٌه من بعده الى ٌوم المٌامة ، فالدنٌا دار ابتالء

 [ .2{]العنكبوت :  أََحِسَب النَّاُس أَْن ٌُتَْرُكوا أَْن ٌَمُولُوا آَمنَّا َوُهْم ََل ٌُْفتَنُونَ لال تعالى : }

ٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْمٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنفُِس َوالثََّمَراتِ ولال تعالى : }  ًْ ِر  َۗولَنَْبلَُونَُّكْم ِبَش  َوبَّشِ

ابِِرٌنَ  ٌِْه َراِجعُونَ  (155) الصَّ ِ َوإِنَّا إِلَ ٌِْهْم َصلََواٌت  (156) الَِّذٌَن إَِذا أََصابَتُْهْم ُمِصٌبَةٌ لَالُوا ِإنَّا ّلِِلَّ ئَِن َعلَ أُولََٰ

ئَِن ُهُم اْلُمْهتَُدونَ   [.157-155{]البمرة : ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمةٌ ۖ َوأُولََٰ

 المنوح علٌه الس

واستمر االبتالء من بعد آدم علٌه السالم الى نوح علٌه السالم الذي لبث فً لومه ألؾ ستة إال خمسٌن عاما وبذل لهم 

النصح لٌال ونهارا ، سّرا وعالنٌة فلم ٌزدهم ذلن اال عتوا وتجبرا وطؽٌانا وسخرٌة من نوح ومن آمن معه . لال 

ٌْاًل َونََهاًرالَاَل َرّبِ إِنًِّ َدَعوْ نوح علٌه السالم } َوإِنًِّ ُكلََّما  (6) فَلَْم ٌَِزْدُهْم ُدَعاِئً إَِلَّ فَِراًرا (5) ُت لَْوِمً لَ

وا َواْستَْكبَُروا ا ثُمَّ  (7) ْسِتْكبَاًراَدَعْوتُُهْم ِلتَْغِفَر لَُهْم َجعَلُوا أََصابِعَُهْم فًِ آذَانِِهْم َواْستَْغَشْوا ِثٌَابَُهْم َوأََصرُّ

فَمُْلُت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّهُ َكاَن  (9) ثُمَّ إِنًِّ أَْعلَْنُت لَُهْم َوأَْسَرْرُت لَُهْم إِْسَراًرا (8) َعْوتُُهْم ِجَهاًراإِنًِّ دَ 

ٌُْكْم ِمْدَراًرا (10) َغفَّاًرا نَّاٍت َوٌَْجعَْل لَُكْم َوٌُْمِدْدُكْم ِبؤَْمَواٍل َوبَنٌَِن َوٌَْجعَْل لَُكْم جَ  (11) ٌُْرِسِل السََّماَء َعلَ

ِ َولَاًرا(12) أَْنَهاًرا َرّبِ [ ، فلما ٌؤس منهم لال : }14-5{]نوح :  َولَْد َخلَمَُكْم أَْطَواًرا (13) َما لَُكْم ََل تَْرُجوَن ّلِِلَّ

بَاَدَن َوََل ٌَِلُدوا إَِلَّ فَاِجًرا إِنََّن إِْن تَذَْرُهْم ٌُِضلُّوا عِ  (26) ََل تَذَْر َعلَى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكافِِرٌَن َدٌَّاًرا

ًَ ُمْإِمنًا َوِلْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت َوََل تَِزِد الظَّاِلمِ  (27) َكفَّاًرا ِت ٌْ ٌَن إَِلَّ َرّبِ اْغِفْر ِلً َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَ

 [ .28-26{]نوح :  تَبَاًرا

 سالم ثم مع صالح وابراهٌم ولوط وشعٌب وؼٌرهم من االنبٌاء .وتكررت المصة بعد ذلن مع هود علٌه ال   
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كلما أتاهم رسول من ربهم كذبوه وحمّروه وآذوا اتباعه وعذّبوهم وسخروا منهم . ولالوا ائتنا بعذاب هللا ان كنت      

ّمل هإالء االنبٌاء الكرام من الصادلٌن . ولالوا : ما هً اال حٌاتنا الدنٌا نموت ونحٌا وما ٌهلكنا اال الدهر ... وكم تح

 وأتباعهم من المإمنٌن والمإمنات من العذاب واألالم الجسدٌة والنفسٌة حتى ٌؤذن هللا باالنتصار ألولٌائه .

 ابراهٌم علٌه السالم 

ومع هذا لم ٌخُل نبً من االنبٌاء وال رسول من رسل هللا الكرام من االبتالء الشدٌد . فكم أبتلً ابو االنبٌاء     

ابراهٌم علٌه السالم ، وكم صبر على والده الكافر ، وكم دعاه بؤرق األلفاظ وأعذبها ... وكم صبر على لومه وكٌؾ 

جادلهم لٌتركوا عبادة الشمس والممر والنجوم واالوثان العدٌدة ، فمالوا انصروا آلهتكم وارادوا احراله بالنار فجعلها 

َ ٌَؤْتًِ الطاؼٌة الجبار الذي لال أنا أحً وأمٌت فمال له : } هللا بردا وسالما علٌه . وكم جادل النمروذ فَِإنَّ َّللاَّ

ُ ََل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّالِ  [ 258{]البمرة : ِمٌنَ بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَؤِْت بَِها ِمَن اْلَمْغِرِب فَبُِهَت الَِّذي َكفََر ۗ َوَّللاَّ

 . 

َرّبِ َهْب ِلً ِمَن  (99) لَاَل إِنًِّ ذَاِهٌب إِلَىَٰ َربًِّ َسٌَْهِدٌنِ وَ فتركهم ابراهٌم علٌه السالم }    

اِلِحٌنَ  ًَّ إِنًِّ أََرىَٰ فًِ اْلَمنَاِم أَنًِّ  (101) فَبَشَّْرنَاُه بِغاَُلٍم َحِلٌمٍ  (100)الصَّ ًَ لَاَل ٌَا بُنَ ْع ا بَلََغ َمعَهُ السَّ فَلَمَّ

ابِِرٌنَ أَْذبَُحَن فَاْنُظْر َماذَا تََرىَٰ ۚ لَ  ُ ِمَن الصَّ ا أَْسلََما (102) اَل ٌَا أَبَِت اْفعَْل َما تُْإَمُر ۖ َستَِجُدنًِ إِْن َشاَء َّللاَّ فَلَمَّ

ٌْنَاهُ أَْن ٌَا إِْبَراِهٌمُ  (103) َوتَلَّهُ ِلْلَجبٌِنِ  ِلَن نَْجِزي  (104) َونَاَد
َٰ
ْإٌَا ۚ إِنَّا َكَذ لَْد َصدَّْلَت الرُّ

ذَا لَُهَو اْلباََلُء اْلُمبٌِنُ  105)( اْلُمْحِسنٌِنَ  ٌْنَاهُ بِِذْبحٍ َعِظٌمٍ (106) إِنَّ َهَٰ [ ، وأي بالء 127-99{ ] الصافات : َوفََد

وهو لٌس أي ؼالم بل هو أٌضا نبً لد عرؾ ان رإٌا االنبٌاء  أشد من أن ٌذبح فلذة كبده الذي لم ٌؤته اال بعد أن شاخ  

من هذا االمتحان وأي بالء أشدُّ  شاء هللا من الصابرٌن( . وأي امتحان أشدَّ  حك .) ٌا أبت أفعل ما تإمر ستجدنً ان

من هذا البالء ، لؤلب واالبن . وإن كان بالء األب فً ذلن أعظم ، ولكن هللا سبحانه وتعالى ٌعلمنا كٌفٌة الصبر على 

الرحمن الذي لم ٌبال بالجبابرة من  أشد البالء بما ٌموم به ألرب الناس الٌه وأحبهم له وأكرمهم لدٌه . ها هو خلٌل

لومه وال برمٌهم له فً النار حتى ان جبرٌل أتاه وهو موثك فً المنجنٌك لٌرموه فً النار العظٌمة ، ٌمول له الن 

 حاجة ٌا ابراهٌم ؟ فٌمول خلٌل الرحمن اما لن فال ، وٌجعل حاجته ودعاءه المباشر هلل سبحانه وتعالى .

نن هللا الكونٌة طالما كنّا فً هذه االرض ، وأشد الناس بالء االنبٌاء ثم االمثل فاألمثل .. وهم إن االبتالء من س     

 المثل األعلى فً العبودٌة هلل واالخالص والحّب له واالذعان لكل ما ٌؤمر به سبحانه وتعالى .

ٌن آذوه أشد االٌذاء . وكم ولومه من فرعون . ثم كم عانى موسى من لومه بنً اسرائٌل الذ  موسىوكم عانى      

 [ .87{]البمرة : فَفَِرٌمًا َكذَّْبتُْم َوفَِرٌمًا تَْمتُلُونَ لتلوا من االنبٌاء وكم كذّبوا منهم . }

علٌها السالم  أمه الطاهرة مرٌمعلٌه السالم من لومه بنً اسرائٌل وكم افتروا على المسٌح  وكم عانى     

َرِن  نً باندرا }فاتهموها بالزنا مع العسكري الروما َ اْصَطفَاِن َوَطهَّ َوإِْذ لَالَِت اْلَماَلئَِكةُ ٌَا َمْرٌَُم إِنَّ َّللاَّ

اِكِعٌنَ  (42) َواْصَطفَاِن َعلَىَٰ نَِساِء اْلعَالَِمٌنَ  { ]آل عمران :  ٌَا َمْرٌَُم اْلنُِتً ِلَربِِّن َواْسُجِدي َواْرَكِعً َمَع الرَّ

42-43 ،] 
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ُرِن بَِكِلَمٍة ِمْنهُ اْسُمهُ اْلَمِسٌُح ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم َوِجًٌها إِْذ لَالَ ولال تعالى } َ ٌُبَّشِ فًِ ِت اْلَماَلئَِكةُ ٌَا َمْرٌَُم إِنَّ َّللاَّ

بٌِنَ  ْنٌَا َواِْلِخَرِة َوِمَن اْلُممَرَّ اِلِحٌنَ  (45) الدُّ ُم النَّاَس ِفً اْلَمْهِد َوَكْهاًل َوِمَن الصَّ ْت َرّبِ أَنَّىَٰ لَالَ (46) َوٌَُكلِّ

ُ ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء ۚ إِذَا لََضىَٰ أَْمًرا فَِإنََّما ِلِن َّللاَّ
َٰ
ٌَمُوُل لَهُ ُكْن  ٌَُكوُن ِلً َولٌَد َولَْم ٌَْمَسْسِنً بََشٌر ۖ لَاَل َكَذ

ْنِجٌلَ  (47) فٌََُكونُ  وًَل إِلَىَٰ بَنًِ إِْسَرائٌَِل أَنًِّ لَْد ِجئْتُُكْم َوَرسُ  (48) َوٌُعَلُِّمهُ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواْْلِ

ًٌْرا بِِإْذنِ  ٌِْر فَؤَْنفُُخ فٌِِه فٌََُكوُن َط ٌْئَِة الطَّ ٌِن َكَه ُُ اأْلَْكَمهَ بِآٌٍَة ِمْن َربُِّكْم ۖ أَنًِّ أَْخلُُك لَُكْم ِمَن الّطِ ِ ۖ َوأُْبِر  َّللاَّ

ِلَن َِلٌَةً لَُكْم إِْن َواأْلَْبَرَص َوأُْحًٌِ اْلَمْوتَىَٰ بِِإذْ 
ِ ۖ َوأُنَبِّئُُكْم بَِما تَؤُْكلُوَن َوَما تَدَِّخُروَن فًِ بٌُُوتُِكْم ۚ إِنَّ ِفً ذََٰ ِن َّللاَّ

 [49-45]آل عمران {  ُكْنتُْم ُمْإِمنٌِنَ 

سع ٌان والٌآس والاود وسلٌمداء من موسى علٌه السالم مرورا بدوكم آذى بنو اسرائٌل أنبٌائهم وافتروا علٌهم ابت      

ِ َولَتِْلِهُم . ولد لال هللا عنهم } و زكرٌا وٌحٌى الى عٌسى علٌهم السالم فَبَِما نَْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم َوُكْفِرِهْم بِآٌَاِت َّللاَّ

ٌَْها بُِكْفِرِهْم فَ  ُ َعلَ ٌِْر َحّكٍ َولَْوِلِهْم لُلُوبُنَا ُغْلٌف ۚ بَْل َطبََع َّللاَّ َوبُِكْفِرِهْم  (155) اَل ٌُْإِمنُوَن إَِلَّ لَِلٌالً اأْلَْنبٌَِاَء بِغَ

ِ َوَما لَتَلُوهُ  (156) َولَْوِلِهْم َعلَىَٰ َمْرٌََم بُْهتَانًا َعِظًٌما َولَْوِلِهْم إِنَّا لَتَْلنَا اْلَمِسٌَح ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم َرُسوَل َّللاَّ

ِكْن ُشبِّهَ لَُهْم ۚ َوإِنَّ ا لَِّذٌَن اْختَلَفُوا فٌِِه لَِفً َشّنٍ ِمْنهُ ۚ َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إَِلَّ اتِّبَاَع الظَّّنِ ۚ َوَما َوَما َصلَبُوهُ َولََٰ

ُ َعِزًٌزا َحِكًٌما (157) لَتَلُوهُ ٌَِمٌنًا ٌِْه ۚ َوَكاَن َّللاَّ ُ إِلَ  [ .158-155{ ]النساء :  بَْل َرفَعَهُ َّللاَّ

ح عٌسى بن مرٌم رسول هللا .. ولكن فً العصور الحدٌثة أنكروا لولهم ذلن رؼم أن ولد زعموا أنهم لتلوا المسٌ     

األناجٌل )الحالٌة ( تإكد لولهم للحاكم الرومانً بٌالطس : دمه علٌنا وعلى أوالدنا من بعدنا عندما لال لهم انً ال 

 أجد شٌئا فً هذا البار )أي عٌسى علٌه السالم ( .

لكنٌسة الكاثولٌكٌة تبرإهم من هذه الجرٌمة كما أنهم لد استطاعوا ان ٌإثروا على الكنائس واستطاعوا أن ٌجعلوا ا    

 البروستانتٌه وأن ٌحولوا هذه الجرٌمة الى الرومان .

ومع هذا فمد استطاع النصارى مإخرا أن ٌخرجوا فٌلم عذابات المسٌح ، والفٌلم ٌصور ما جاء فً االناجٌل من     

سبوع االخٌر من حٌاته لبل صلبه كما ٌزعمون . وعلى أٌة حال فنن المسٌح وأتباعه واجهوا عذابات المسٌح فً اال

 العذاب الشدٌد من هإالء الٌهود . كما أنهم اتهموا أمه مرٌم العذراء بالزنا .

[ . ولم ٌتركوا 87البمرة : {]فَفَِرٌمًا َكذَّْبتُْم َوفَِرٌمًا تَْمتُلُونَ وتارٌخهم مع االنبٌاء أجمعٌن أسود ، لال تعالى: }     

نبٌا من أنبٌاءهم اال وآذوه أذٌة بالؽة ابتداء من موسى علٌه السالم إلى أخر أنبٌائهم عٌسى علٌه السالم ، مرورا 

 بالعدٌد من االنبٌاء مثل ٌوشع وداود وسلٌمان والٌاس وزكرٌا وٌحٌى .... الخ فهم لتلة االنبٌاء وراجموا المرسلٌن .

 مأٌوب علٌه السال

 أٌوب علٌه السالم ٌضرب به المثل فً الصبر على االبتالء فٌمال : صبر أٌوب .   

وأٌوب علٌه السالم من نسل العٌص )عٌسو( بن اسحاق بن ابراهٌم علٌه السالم والعٌص ) عٌسو( هو شمٌك        

ا سمً ٌعموب كما جاء فً ٌعموب التوأم ، إذ نزل هو أوال ثم نزل ٌعموب ماسكا بعمبه كما تروٌه التوراة ، ولذ

 التوراة .
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ولد ذكر المإرخون األوربٌون ومنهم بنٌامٌن جرمٌن واألدٌب الفرنسً فولتٌر أن أٌوب ألدم من موسى ) علٌهم     

لبل المٌالد وأن سفر أٌوب كتب لبل التوراة بمرون عدة ، وأنه كتب  1522السالم ( وأن أٌوب عاش فً حدود 

 م ترجم الى اللؽة العبرٌة وؼٌرها .باللؽة الكلدانٌة أصال ث

ولصة أٌوب فً العهد المدٌم فٌها تجدٌؾ ، بل وزٌػ وكفر من لبل أٌوب علٌه السالم ، وهو أمر متكرر على     

 جمٌع األنبٌاء والمرسلٌن المذكورٌن فً هذا الكتاب المحّرؾ تحرٌفا شدٌدا .

أنصع صورة لهذا العبد الصابر الشدٌد االٌمان بربه وجوده  وٌؤتً ذكر أٌوب علٌه السالم فً المرآن الكرٌم فً     

 وكرمه مهما طالت فترة االمتحان 

ٌَْطاُن بِنُْصٍب َوَعذَابٍ لال تعالى : } ًَ الشَّ ذَا  (41) َواْذُكْر َعْبَدنَا أٌَُّوَب إِْذ نَاَدىَٰ َربَّهُ أَنًِّ َمسَّنِ اْرُكْض بِِرْجِلَن ۖ َهَٰ

َوُخْذ ِبٌَِدَن  (43) َوَوَهْبنَا لَهُ أَْهلَهُ َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم َرْحَمةً ِمنَّا َوِذْكَرىَٰ أِلُوِلً اأْلَْلبَابِ  (42) ابٌ ُمْغتََسٌل بَاِرٌد َوَشرَ 

ابٌ   [.44-41{]ص :  ِضْغثًا فَاْضِرْب بِِه َوََل تَْحنَْث ۗ إِنَّا َوَجْدنَاهُ َصابًِرا ۚ نِْعَم اْلعَْبُد ۖ إِنَّهُ أَوَّ

اِحِمٌنَ  ى : }ولال تعال رُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ ًَ الضُّ ِن فَاْستََجْبنَا لَهُ فََكَشْفنَا َما بِِه (83) َوأٌَُّوَب إِْذ نَاَدىَٰ َربَّهُ أَنًِّ َمسَّ

ٌْنَاهُ أَْهلَهُ َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا َوِذْكَرىَٰ ِلْلعَابِِدٌنَ   [.84-83اء : {]االنبٌ ِمْن ُضّرٍ ۖ َوآتَ

وفً سفر أٌوب فً العهد المدٌم ٌبدأ السفر بذكر أٌوب أنه كان كامال مع هللا ومع الناس فؤعطاه هللا المزٌد من     

المال واالوالد والزوجة المحبة المطٌعة ، واالصدلاء المحبٌن الناصحٌن . ثم ٌمول السفر المزعوم : " وٌدخل 

ائل عبده أٌوب ولكن الشٌطان ٌمول له : هل مجانا ٌتمً هللا أٌوب ؟ ألٌس الشٌطان فً مجلس الرب وٌذكر الرب فض

أنن سٌّجب ) أي وضعت سٌاجا ( حوله ٌحمٌه وٌحمً ثروته وأوالده فنذا بسطت ٌدن وأذهبت ماله فسٌجّدؾ فً 

هو له . فمام  وجهن . فؤذن له الرب بؤن ٌذهب ماله كله . فذهب الشٌطان فؤصاب ماله كله وأبماره وأؼنامه وجمٌع ما

أٌوب وخّر على االرض ولال : عرٌانا خرجت من بطن أمً ، وعرٌانا أعود الى هنان ... الربُّ أخذ فلٌكن اسم 

 الرب مباركا .

وٌعود الشٌطان الى مجلس أبناء الرب ) تعالى هللا عن ذلن علوا كبٌرا ( وٌسؤل الرب الشٌطان كٌؾ فعل بؤٌوب      

الشٌطان ذكر أن أٌوب ال ٌزال لدٌه األبناء وكثٌر من األموال . فٌؤذن له الرب فً أن ؟ وماذا لال أٌوب ؟ ولكن 

ٌبسط ٌده على أوالد أٌوب وما بمً من ماله  . ولكن أٌوب أٌضا ٌسمط على االرض وٌجز شعر رأسه وٌمزق جبّته 

 م الرب مباركا .) دلٌل على الجزع وعدم الصبر ( ومع ذلن ٌمول : الربَّ أعطى والربُّ أخذ فلٌكن اس

ومرة أخرى ٌعود الشٌطان الى مجلس الرب ... ومدح الرب أٌوب فهو رجل كامل ومستمٌم ولم تخرجه        

المصائب فً ماله وولده عن لوله الرب أعطى والرب أخذ ، فٌمول الشٌطان اسمح لً بؤن أوصٌبه فً بدنه وآخذ من 

 طان أٌوب بمرح رديء من باطن لدمه الى هامته ...لحمه وعظمه ، فٌسمح له الربُّ بذلن . وضرب الشٌ

وجاء أصحاب أٌوب الثالثة لٌعّزوه فً مصٌبته الجدٌدة ، فبكوا ومّزلوا ثٌابهم وذرّوا التراب فوق رإوسهم ولكن     

ٌومه الذي منهم سبعة أٌام بلٌالها . ثم تكلم ولال : لٌته هلن الٌوم الذي ولدت فٌه !! ولعن زمانه و ا  أٌوب لم ٌكلم أحد

ولد فٌه ولال ل م  لْم أمْت فً رحم أمً ؟ ولم  لم أسلم روحً عندما ولدت ولم  التممت ثدي أمً حتى أرضع ، وبدا 

بالتجدٌؾ على الرب ذاته الذي ٌعطً االشمٌاء والكفرة والظلمة والفجرة وٌبّرهم ، وٌؤتً الى البررة فٌمّرر حٌاتهم 
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وٌستمر فً هذٌانه وطؽٌانه موبخا للرب الظالم )حسب زعمهم الكاذب (  دون ذنب جنوه وال جرٌمة الترفوها ..

وحاول أصحاب أٌوب واحدا  بعد األخر أن ٌرّد أٌوب الى الصواب ، وبذكره بما كان منه فً السابك ، وأنه كان 

م حسب الرجل الكامل .ولكن هٌهات فاالحبار الذٌن وضعوا هذا السفر أصّروا على تشوٌه صورة أٌوب علٌه السال

 تصوراتهم .

وٌرد أٌوب على تمربع أصحابه ألنهم لم ٌعانوا مثله ، أما هو فمد كان بارا وصالحا فلم ٌرض الرب اال أن ٌعذّبه      

أشد العذاب ... ثم ٌنفجر وٌمول ابن هو الرب ذاته ألخاصمه وأكلمه لماذا ٌعذبنً هذا العذاب ... ثم ٌذهب كاتب 

إذا ال بد أن ٌتكلم ألنه لم ٌعد  .. ل على لسان أٌوب أنه ذهب ٌبحث عن الرب فلم ٌجدهالسفر الى ابعد من ذلن فٌمو

 ٌخاؾ الرب: لٌرفع عنً عصاه ، وال ٌبؽتنً رعبه . إذا تكلم ال أخافه ".

وٌزٌد فً التمرد والتجدٌؾ فٌمول أنه ذهب ٌبحث عن هللا فلم ٌجده ال فً الشمال وال فً الجنوب وال فً الشرق     

فً الؽرب ... اٌن هو هللا إذن ؟ ... كفر صرٌح ولهذا فنن سفر أٌوب ٌعتبر لمة االسفار األدبٌة عند الٌهود وال 

وأتباعهم فً الؽرب وهو المثل األعلى للكتاب االذٌن ٌعٌشون األزمات المتتالٌة ، والذٌن ال ٌعرفون لهذا الرب 

تجبرٌن لٌس له حدود . فؤٌن هو هذا الرب الذي ٌمّد هإالء إن كان له وجود . فهذا الظلم واألذى وطؽٌان الم ،وجودا 

المجرمٌن وٌحارب كل هإالء األخٌار واالبرار . وال ٌوجد فً التوراة الحالٌة كلها ذكر للٌوم اآلخر . والمهم هو 

ُر أَْلَف َسنٍَة َوَما ُهَو ٌََودُّ أََحُدُهْم لَْو ٌُعَ الحٌاة الدنٌا وال وجود لآلخرة. ولهذا ٌكره الٌهود ومن تبعهم ذكر الموت } مَّ

ر  . [96]البمرة :{ بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلعَذَاِب أَْن ٌُعَمَّ

 وهكذا حّول أحبار الٌهود وأتباعم الصورة الوضئٌة ألٌوب المإمن الصابر الى صورة متمرد كافر .     

 النبً ٌونس بن متى علٌه السالم 

[ ، ثم 139{]الصافات : َوإِنَّ ٌُونَُس لَِمَن اْلُمْرَسِلٌنَ  عالى بموله : }ٌونس بن متى نبً كرٌم ، وصفه هللا ت    

 فً سور عدٌدة من المرآن الكرٌم ) ٌونس ، االنبٌاء ، الصافات ، والملم ( .لصته لّص هللا سبحانه وتعالى 

لى هللا سبحانه وتعالى بعث هللا ٌونس علٌه السالم الى اهل نٌنوى من أرض الموصل فً شمال العراق ، فدعاهم ا    

فكذبوه وتمّردوا علٌه ولم ٌإمن منهم أحد رؼم محاوالته العدٌدة سّرا وجهرا ، لٌال ونهارا ... وضالت االٌام بٌونس 

علٌه السالم حتى ٌؤس منهم ، فخرج علٌه السالم من تلن المرٌة الظالمة . ولكنه لؤلسؾ لم ٌنتظر االذن من ربه فً 

س والمنوط من عدم استجابتهم أنه لن ٌإمن منهم أحد لّط . فذكر هللا ذلن فً كتابه العزٌز حٌث الخروج ، وبلػ به الٌؤ

ٌِْه لال : } [ ، أي ظن أننا لن نمّدر علٌه لوما 87{] األنبٌاء :َوذَا النُّوِن إِْذ ذََهَب ُمغَاِضبًا فََظنَّ أَْن لَْن نَْمِدَر َعلَ

ٌنتظر بهم أمر ربّه ، فكان لذلن مستحما للتؤدٌب من ربّه ، مع كرامته عند  فؤدبّه ربه تؤدٌبا . حٌث ٌؤس منهم ، ولم

 ربه . إذ ال مجال للٌؤس من رحمة هللا .

فََساَهَم فََكاَن ِمَن  (140) إِْذ أَبََك إِلَى اْلفُْلِن اْلَمْشُحونِ  (139) َوإِنَّ ٌُونَُس لَِمَن اْلُمْرَسِلٌنَ لال تعالى : }    

لَلَبَِث فًِ بَْطنِِه إِلَىَٰ  (143)فَلَْوََل أَنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحٌنَ  (142) فَاْلتَمََمهُ اْلُحوُت َوُهَو ُمِلٌمٌ 1)(41 اْلُمْدَحِضٌنَ 

ٌِْه َشَجَرةً ِمْن ٌَْمِطٌنٍ  (145) فَنَبَْذنَاهُ بِاْلعََراِء َوُهَو َسِمٌمٌ  (144) ٌَْوِم ٌُْبعَثُونَ  ْرَسْلنَاهُ إِلَىَٰ َوأَ  (146) َوأَْنبَتْنَا َعلَ

 [.148-139{]الصافات : فَآَمنُوا فََمتَّْعنَاُهْم إِلَىَٰ ِحٌنٍ  (147) ِمائَِة أَْلٍف أَْو ٌَِزٌُدونَ 



9 

 

وهكذا هرب ٌونس علٌه السالم من لوته الى مكان لرٌب من البحر ، فمرر أن ٌركب السفٌنة المٌلٌئة بركابها     

بهم السفٌنة ، فمال ربان السفٌنة ال بد من اخراج شخص ما ، فؤخرجوا  وعفشهم . فمالبثوا اال للٌال حتى مادت

( والتممه  whaleالمرعة فولعت ثالث مرات علً ٌونس علٌه السالم ، فالموه فً البحر ، فتلمفه حوت ضخم )

الحوت ) ومن أسمائه النون ( .. فوجد من الكرب والضٌك أضعاؾ أضعاؾ ما كان ٌجده من لومه . لال تعالى 

[ ، وفً 144-143{] الصافات :  لَلَبَِث ِفً بَْطنِِه إِلَىَٰ ٌَْوِم ٌُْبعَثُونَ  (143)فَلَْوََل أَنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحٌنَ }

ٌِْه فَنَاَدىَٰ ِفً الظُّلَُماِت أَ سورة االنبٌاء لال تعالى : } هَ َوذَا النُّوِن إِْذ َذَهَب ُمغَاِضبًا فََظنَّ أَْن لَْن نَْمِدَر َعلَ ْن ََل إِلََٰ

ِلَن نُْنِجً اْلُمْإِمنٌِنَ (87) إَِلَّ أَْنَت ُسْبَحانََن إِنًِّ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمٌنَ 
ٌْنَاهُ ِمَن اْلغَّمِ ۚ َوَكذََٰ {  فَاْستََجْبنَا لَهُ َونَجَّ

 [ 88- 87]االنبٌاء : 

لَْوََل أَْن  (48) َربَِّن َوََل تَُكْن َكَصاِحِب اْلُحوِت إِْذ نَاَدىَٰ َوُهَو َمْكُظومٌ فَاْصبِْر ِلُحْكِم ولال تعالى لدمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص : }     

اِلِحٌنَ  (49) تََداَرَكهُ نِْعَمةٌ ِمْن َربِِّه لَنُبِذَ بِاْلعََراِء َوُهَو َمْذُمومٌ  [ 52 - 48{] الملم : فَاْجتَبَاهُ َربُّهُ فََجعَلَهُ ِمَن الصَّ

 . 

 علٌنا لصة نبً من أنبٌائه الكرام وكٌؾ فمد األمل فً إٌمان لومه بعد أن لبث فٌهم عمرا وهو وهكذا لصَّ هللا     

ٌدعوهم الى هللا سرا وجهرا ، لٌال ونهارا ، وبلٌن لهم مرة وٌشتد علٌهم أخرى ، وهم فً ذلن كله ٌسخرون منه 

هللا لن ٌإدبه على تركه لهم دون إذن وٌرفضون دعوته حتى بلػ به الٌؤس منهم أن خرج مؽاضبا لهم وهو ٌظن ان 

هللا به علٌم . وزاد الكرب ، ما . فوجد من الشّدة والبالء وصعوبة التنفس ) وهو مكظوم ( فً بطن الحوت  همن رب

الكرٌم مسبحا له  ربُ الوظلمة اللٌل البهٌم ، فلجؤ الى  –علٌه وهو فً ظلمة بطن الحوت ، وظلمة البحر العمٌك 

هَ إَِلَّ أَْنَت ُسْبَحانََن إِنًِّ ُكْنُت ِمَن وظلمه لنفسه : }معترفا بتمصٌره 
فَنَاَدىَٰ فًِ الظُّلَُماِت أَْن ََل إِلََٰ

ِلَن نُْنِجً اْلُمْإِمنٌِنَ (87) الظَّاِلِمٌنَ 
ٌْنَاهُ ِمَن اْلغَّمِ ۚ َوَكذََٰ  [ .88 - 87{ ]االنبٌاء : فَاْستََجْبنَا لَهُ َونَجَّ

أنت سبحانن انً كنت من  ٌونس علٌه السالم ولكنه لم ٌفتر عن لوله : ) ال اله اال وهكذا اشتد الكرب على    

الظالمٌن ( .. ولم ٌمنط ٌونس علٌه السالم من رحمة ربه ، فهو فً أشد الكرب والؽم وهو مكظوم ال ٌستطٌع ان 

فاستجاب له ونجاه من الؽم  ٌونس ودعواته وسمع هللا سبحانه وتعالى أنٌن ٌتنفس اال بمدرة هللا سبحانه وتعالى ..

والكرب فؤلماه الحوت بؤمر ربه على الشاطئ وهو ال ٌمدر على الحركة وانبت علٌه شجرة من ٌمطٌن بخصائصها 

لته بؤورالها ولئمت جراحه ... وسخر له ظبٌة كما ٌمول أهل التفسٌر ٌشرب من لبنها حتى لوى بدنه لّ ظالعجٌبة التً 

تركه لهم ، فنذا المدٌنة بؤكملها تستمبله فرحة به نادمة على عصٌانها وكفرها . لال ، فتحرن الى لومه نادما على 

ا آَمنُوا َكَشْفنَا َعْنُهْم َعذَاَب الْ تعالى : } ِخْزيِ ِفً فَلَْوََل َكانَْت لَْرٌَةٌ آَمنَْت فَنَفَعََها إٌَِمانَُها إَِلَّ لَْوَم ٌُونَُس لَمَّ

ْنٌَا َوَمتَّعْ  [ ، وألبل علٌه لومه وهم ) مائة ألؾ أو ٌزٌدون ( لال أهل 98{ ]ٌونس : نَاُهْم إِلَىَٰ ِحٌنٍ اْلَحٌَاِة الدُّ

 [ .148{]الصافات : فَآَمنُوا فََمتَّْعنَاُهْم إِلَىَٰ ِحٌنٍ  التفسٌر ، بل ٌزٌدون }

 ، لال صلى هللا وحتى ال ٌظن أحد من المإمنٌن أن ما حدث لٌونس بن متى علٌه السالم ٌنمص من لدره ولو للٌال     

علٌه وسلم : " ما ٌنبؽً لعبد أن ٌمول أنا خٌر من ٌونس بن متى " أخرجه البخاري ومسلم وأحمد . وفً رواٌة للبخاري 

أفضل من ٌونس بن متى " . ولال العلماء أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ذلن من باب التواضع وهضم  ا  : " وال  ألول أن أحد

 شن أنه أفضل خلك هللا . ولٌل أنه لال ذلن لبل أن ٌعلمه هللا انه أفضل خلك هللا أجمعٌن . النفس ، وال 
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وعندما ذهب النبً الى الطائؾ بعد أن بلػ االذى مداه من لرٌش ، بعد وفاة خدٌجة رضى هللا عنها وعمه أبو طالب       

ثمٌؾ فً الطائؾ حتى لجؤ الى حائط ) بستان (  أعتى منأشد والذي كان ٌنافح عنه ) وهو عام الحزن ( . وجد األذى 

ما رأٌاه على تلن الحالة بعثا له بمطؾ من عنب مع خادمهما عّداس . فلما وضع عّداس للعتبة بن ربٌعة وأخٌه شٌبة ، ف

مع أحدا ٌمول ذلن فً هذه العنب بٌن ٌدٌه ، لال النبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص : بسم هللا لبل أن ٌؤكل ، فاستؽرب ذلن عداس ولال : لم أس

الح ٌونس ؟ فمال عداس صلالبالد . فسؤله النبً ملسو هيلع هللا ىلص : من أي البالد أنت ؟ فمال : من نٌنوى ، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : من بلد العبد ا

لهاعداس على لدمً النبً ٌمبّ  : وما أدران من ٌونس ؟ فمال : ذان نبً وأنا نبً فؤكبَّ 
1
  

ولد اللى االنبٌاء علٌهم السالم من ألوامهم من التكذٌب واألذى ما ٌفوق الوصؾ ... وكان ٌونس بن متى لد أوذي     

أذى بالؽا ، وٌؤس من اسالم لومه ، فخرج مؽاضبا لهم دون إذن من ربه ، فؤدبه هللا تعالى فجعله فً بطن الحوت حتى 

 خرجه وكّرمه وأعاده الى لومه الذٌن أسلموا بكاملهم .أه وٌسمع نداءه الخافت فً تلن الظلمات ، فاستجاب ل

مكة ( فؤبى ذلن وأبى  الولد صبر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على أذى لومه وعرض علٌه الملن أن ٌطبك علٌهم األخشبٌن ) جب

.  كان االمر كما لال ملسو هلآو هيلع هللا ىلصان ٌدعو علٌهم ولال انً الرجو أن ٌخرج هللا من اصالبهم من ٌعبد هللا ال ٌشرن به شٌئا . ف

فصاله هللا وسالمه على أنبٌاء هللا [ ، 127{ ]االنبٌاء : َوَما أَْرَسْلنَاَن إَِلَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِمٌنَ : } وهو الذي لال عنه ربه

 . أجمعٌن

 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأتباعه 

 وأتباعه بعد ان أظهر دعوته فٌهم وكان أكثر أتباعه من الضعفاء والعبٌد والنساء لمد اشتد االذى برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص     

فاشتد بهم األذى ، ومع هذا فمد أذت لرٌش دمحما  ملسو هيلع هللا ىلص أشد األذى النفسً والبدنً ولالت عنه ساحر كما لالت عنه أنه 

ٌٌْل ِلُكّلِ ُهَمَزٍة لَُمَزةٍ وفٌه نزل لوله تعالى } مجنون .. وكان بعضهم مثل أمٌة بن خلؾ ٌهزأ به وٌلمزه  [1]الهمزة: { َو

. 

َّ  "وكان عمه أبو لهب ٌمول له :     عندما دعاهم لٌسمعوا كالم هللا . ثم لام هذا العدو ٌمول  ؟"لن ألهذا جمعتنا تبا

اب أنا عمه وأعرؾ الناس به .. انه كذّ " : لوفود الحجاج الذٌن كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌذهب الى اماكنهم وٌمول لهم 

...وكانت امرأته أم جمٌل ) أخت أبً سفٌان ( تضع الشون فً طرٌمه ، كما لام أبو لهب بؤمر ابنٌه بفسخ عمد 

ٌََدا أَبًِ لََهٍب تَبَّْت } زواجهما من بنتً النبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ) لبل الدخول ( ... لهذا كله نزل فٌه لرآن ٌتلى الى ٌوم المٌامة

الَةَ  (3) َسٌَْصلَىَٰ نَاًرا ذَاَت لََهبٍ (2) َما أَْغنَىَٰ َعْنهُ َمالُهُ َوَما َكَسبَ  (1) َوتَبَّ  فًِ ِجٌِدَها  (4) اْلَحَطبِ  َواْمَرأَتُهُ َحمَّ

. ولام .وللضعفة من أصحابه خاصة  األذى للرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالؽا فًوكان دور ابً جهل [ 5-1{]المسد :  (5)َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ 

عمبة بن أبً معبط بوضع فرث جزور على ظهره وهو ساجد ٌصلً بجوار الكعبة حتى جاءت فاطمة رضى هللا 

 عنها فؤزالت الفرث وسبتّهم .. وكان ذلن أشد اٌالما للرسول ملسو هيلع هللا ىلص .

     وكان كل نفر من لرٌش ٌعذب لرٌبه إذا عرؾ انه لد أسلم فٌحبسه وٌعذبه حتى ٌعود عن اسالمه فماٌزٌدهم اال 

 اصرارا وتضحٌة .

                                                           
 

. ومختصر السٌرة النبوٌة 1/292، ودالئل النبوة البن نعٌم ج 4/325، ومسند االمام أحمد ج 1/222، وطبمات ابن سعد ج 1/28)سٌرة ابن هشام ج  -1

 ( .143حٌك المختوم للمباركفوري ص ، والر 212،  1/229لسمٌرة الزائد ج
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    وكان الموالً والعبٌد ٌتلمون أشد العذاب ومنهم بالل بن رباح الذي كان مولى ألمٌة بن خلؾ الجمحً فكان ٌعذبه 

أشد العذاب وألساه وٌضعه فً الرمضاء عرٌانا وفوله الحجارة المحّماة حتى تسلخ جلده ، كما كان ٌطوؾ به فً 

مكة وفً عنمه حبل وهو ٌضربه ضربا مبرحا ، فنذا تعب من الضرب أُوكل به صبٌان مكة لٌضربوه وٌجّروه 

بالحبل، حتى أنمذه أبو بكر رضً هللا عنه واشتراه من أمٌة بن خلؾ ، فاعتمه ..  وكم اعتك أبو بكر رضً هللا عنه 

 من هإالء الضعفاء المساكٌن.

  وأول من استشهد فً االسالم هً سمٌّة وهً أم عمار بن ٌاسر وزوجة ٌاسر ، وكانت االسرة كلها تعذب من لبل 

ابً جهل ولومه ... والرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌمر علٌهم فٌمول : صبرا آل ٌاسر فنن موعدكم الجنة... ولد طعن أبو جهل سمٌة 

 رضى هللا عنها بحربته فً لبلها فمتلها لعنه هللا .

النبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأن ٌعلن  ثنّى بزوجها ٌاسر .. فلما اشتدَّ األذى على عمار ابنهما رضى هللا عنه لبل مكرها أن ٌسبَّ ثم     

مئن ل : مطكفره باالسالم حتى ٌتركوه . ثم ذهب الى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص باكٌا فمال له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كٌؾ تجدن فً للبن ؟ لا

ِ ِمْن بَْعِد إٌَِمانِِه إَِلَّ َمْن أُْكِرَه َولَْلبُهُ باالٌمان . لال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص : فنن عادوا فعد .. وفٌه نزل لوله تعالى : } َمْن َكفََر بِاّلِلَّ

ٌِْهْم َغَضٌب ِمَن َّللاَِّ  ِكْن َمْن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدًرا فَعَلَ ٌَماِن َولََٰ  [.126{]النحل :   َولَُهْم َعذَاٌب َعِظٌمٌ ُمْطَمئِنٌّ بِاْْلِ

وكان خباب بن األرت مولى ألم أنمار بنت سباع الخزاعٌة وكان المشركون ٌذٌمونه ألوان العذاب حتى ال ٌستطٌع   

أن ٌتحرن من شدة العذاب وكانت زئٌرة والنهدٌة وابنتها وأم عبٌس إماء أسلمن . وكان المشركون ٌسوموهن أشّد 

 اب .العذ

وكان أكثر أتباع النبً ملسو هيلع هللا ىلص مثل اتباع األنبٌاء من الضعفاء واالماء والعبٌد . والعجٌب أن أول من دخل االسالم لبل     

كل أحد هً خدٌجة بنت خوٌلد زوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص والتً كانت سنده االول خالل الدعوة فً مكة حتى ماتت رضى هللا 

ها بعد أن أنهكها الحصار الظالم على الرسول ومعه بنً هاشم مسلمهم وكافرهم ما عدا أبا لهب وبنٌه .. عنها وأرضا

ومات فً ذلن العام بعد الحصار الشدٌد عمه أبو طالب الذي كان ٌرعاه وٌدافع عنه بؤكثر مما ٌدافع عن نفسه وبنٌه 

 لشدة فمده لزوجته الحبٌبة وعمه النصٌر .. حتى سمى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ذلن العام عام الحزن 

ولما اشتد االذى بؤصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أذن لمن استطاع منهم الهجرة الى الحبشة فهاجروا الى ملن ال ٌظلم عنده أحد      

اها وأسلم كثٌر . وهو النجاشً أصحمة الذي أسلم فٌما بعد ... ثم عاد هإالء عندما بلؽتهم الشائعات أن لرٌشا كفّت أذ

من رجالها . ووجدوا الخبر عارٌا عن الصحة ... فاشتد علٌهم العذاب وعلى ؼٌرهم فؤذن لهم المصطفى صلوات 

ربً وسالمه علٌه بالهجرة الثانٌة . وهكذا استمرت لرٌش فً أذاها للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وعلى أتباعه . بل اشتدَّ االذى بعد وفاة 

وعمه المدافع عنه أبو طالب . فذهب الى الطائؾ فسلط علٌه رجالها الصؽار ٌرمونه  خدٌجة الزوجة الحنون

بالحجارة حتى أدموا لدمٌه الشرٌفتٌن وحتى انهكوه فعاد أدراجه الى مكة ، ولكن كٌؾ ٌدخلها ، وال مجٌر له فٌها وال 

 ناصر .

نبً ملسو هيلع هللا ىلص : هل آتى علٌن ٌوم كان أشد ولد روى البخاري فً صحٌحه عن عائشة رضً هللا عنها أنها لالت لل     

علٌن من ٌوم أحد ؟ لال : لمٌْت من لومن ما لمٌت ، وكان أشد ما لمٌت منهم ٌوم العمبة ، إذ عرضت نفسً علً ابن 

ة عبد ٌا لٌل بن عبد كالل فلم ٌجٌبنً الى ما أردت ، فانطلمت ، وانا مهموم على وجهً ، فلم استفك اال وانا بمرٌ

الثعالب ) ٌسمى أٌضا لرن المنازل ( فرفعت رأسً فنذا بسحابة سوداء لد أظلتنً ، فنظرت فنذا فٌها جبرٌل فنادانً 

فمال: ان هللا لد سمع لول لومن لن ، وما ردوا علٌن ، ولد بعث هللا إلٌن ملن الجبال لتؤمره بما شئت فٌهم ، فنادانً 
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... إن شئت أن أطبك علٌهم األخشبٌن ) جبال مكة ( أي لفعلت . لال النبً ملن الجبال ، فسلم علً ثم لال : ٌا دمحم 

ملسو هيلع هللا ىلص : بل أرجو أن ٌخرج هللا عز وجل من أصالبهم من ٌعبد هللا عّز وجّل وحده ال ٌشرن به شٌئا ) البخاري كتاب 

 بدء الخلك ومسلم باب ما لمى النبً ملسو هيلع هللا ىلص من أذى المشركٌن ( 

ودخل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً جوار المطعم بن عدي ، ولما طال األذى بالمسلمٌن وخاصة ضعافهم لال خباب بن     

 االرث لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :" اال تستنصر لنا ؟ اال تدعو هللا لنا ؟ لال : كان الرجل فٌمن لبلكم ٌحفر له فً االرض فٌجعل

شار فٌوضع على رأسه فٌشّك باثنٌن ، وما ٌصّده ذلن عن دٌنه ، وٌمشط بؤمشاط الحدٌد ما دون فٌه ، فٌجاء بالمن

لحمه من عظم أو عصب ، وما ٌصده ذلن عن دٌنه . وهللا لٌتّمنَّ هذا االمر حتى ٌسٌر الراكب من صنعاء الى 

باب  –كتاب المنالب  –بخاري حضرموت ال ٌخاؾ اال هللا ، أو الذئب على ؼنمه ، ولكنكم تستعجلون " ) صحٌح ال

 عالمات النبوة (

ولد عوض هللا النبً عن ذلن االذى والحزن بوفاة زوجته الوفٌة خدٌجة وعمه المدافع عنه والحافظ له بحادثة       

 االسراء والمعراج ، فرأى من آٌات ربه الكبرى ما ذكره هللا فً سورة النجم وفً سورة االسراء .

صحابه بالهجرة الى المدٌنة بعد أن فشا االسالم فً كثٌر من بٌوتها . وآخّر هجرته حتى جاءه وسمح النبً أل       

فها المولى سبحانه وتعالى فً صاالذن من السماء فؤخذ صدٌمه ورفٌك دربه أبا بكر معه فً حادثة الهجرة التً و

ُ كتابه العزٌز حٌث ٌمول : } ٌِْن إِْذ ُهَما فًِ اْلغَاِر إِْذ إَِلَّ تَْنُصُروهُ فَمَْد نََصَرهُ َّللاَّ ًَ اثْنَ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذٌَن َكفَُروا ثَانِ

ٌِْه َوأٌَََّدهُ بُِجنُوٍد لَْم تَ  ُ َسِكٌنَتَهُ َعلَ َ َمعَنَا ۖ فَؤَْنَزَل َّللاَّ َرْوَها َوَجعََل َكِلَمةَ الَِّذٌَن ٌَمُوُل ِلَصاِحبِِه ََل تَْحَزْن إِنَّ َّللاَّ

ُ َعِزٌٌز َحِكٌمٌ َكفَُروا السُّ  ًَ اْلعُْلٌَا ۗ َوَّللاَّ ِ ِه  [ .42{] التوبة : ْفلَىَٰ ۗ َوَكِلَمةُ َّللاَّ

وذلن بعد أن تآمرت لرٌش على لتله فخرج من بٌن أٌدٌهم ووضع التراب على رإوسهم .. وجعل فً محل      

 معٌن .منامه ابن عمه ووصٌه علً بن أبً طالب رضً هللا عنه وعن صحابة رسول هللا أج

وبدأت فً المدٌنة دولة االسالم ، رؼم ان عدد المسلمٌن كان ضئٌال فً بداٌة االمر بالنسبة لعدد الٌهود      

 والمنافمٌن . وتؽٌّر نوع االذى فً المدٌنة الى مكر ٌهود ومإامراتهم ومكر المنافمٌن ودسائسهم .

ًّ بثلث الجٌش االسالمً لبل بدء وتتالت االبتالءات بؤنواعها ومن أشدها ٌوم أحد عندما عا    د عبد هللا بن أب

المعركة )كان عدد الجٌش ألفا وعاد منهم الى المدٌنة ثالثمائة ( . ثم ولعت الهزٌمة الشدٌدة بسبب مخالفة الرماة 

عندما راوا  ألوامر المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص حٌث أمرهم بالبماء فً مولعهم على جبل الرماة ولو تخطفتهم الطٌر ، ولكنهم

النصر وراوا المسلمٌن ٌحوزون ؼنائم لرٌش فاستفزهم الشٌطان حتى ال تفوتهم الؽنائم ) منكم من ٌرٌد الدنٌا ومنكم 

من ٌرٌد اآلخرة ( . وكان درس أحد لاسٌا حٌث لتل من الصحابة سبعون على رأسهم حمزة أسد هللا واسد رسوله ... 

أن دمحما لد لتل ففّت ذلن فً عضد المسلمٌن حتى انهاروا ومع ذلن بمٌت  وشج رسول هللا شجة بالؽة ، ونادت لرٌش

مجموعة للٌلة تماتل عن رسول هللا حتى انجلت المعركة وانسحبت لرٌش فرحة بنصرها بعد أن أذلها المسلمون ٌوم 

 بدر .

وصحبه . ولكن هللا ولكن ما ان وصلت لرٌش حمراء االسد حتى ندم أبو سفٌان وأراد العودة لٌستؤصل دمحما     

خذلهم وخاؾ أن ٌجتمع المسلمون مرة أخرى فٌتحول النصر الذي احرزته لرٌش الى هزٌمة ، فاستؤجر أعرابٌا 

لٌذهب الى المدٌنة لٌمول لهم ان لرٌشا لد ندمت على مؽادرتها المدٌنة ، وانها ستمبل الستئصال دمحم وصحبه ... ولما 
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حمراء االسد لٌاللً جٌش لرٌش واشترط ان ال ٌخرج معه اال من لاتل فً  بلػ الرسول ذلن عزم على الخروج الى

الَِّذٌَن احد ، ورفض ان ٌؤتً معه أحد من المنافمٌن أو ؼٌرهم ممن لم ٌشترن فً معركة أحد ولال تعالى فٌهم : }

ُسوِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَُهُم اْلمَْرُح ۚ ِللَِّذٌَن أَ  ِ َوالرَّ الَِّذٌَن لَاَل  (172) ْحَسنُوا ِمْنُهْم َواتَّمَْوا أَْجٌر َعِظٌمٌ اْستََجابُوا ّلِِلَّ

ُ َونِْعَم  فَاْنمَلَبُوا  (173) اْلَوِكٌلُ لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس لَْد َجَمعُوا لَُكْم فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم إٌَِمانًا َولَالُوا َحْسبُنَا َّللاَّ

ِ َوفَْضلٍ  ُ ذُو فَْضٍل َعِظٌمٍ  بِنِْعَمٍة ِمَن َّللاَّ ِ ۗ َوَّللاَّ ِلُكُم  (174) لَْم ٌَْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتَّبَعُوا ِرْضَواَن َّللاَّ
إِنََّما ذََٰ

ُف أَْوِلٌَاَءهُ فاََل تََخافُوُهْم َوَخافُوِن إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌِنَ  ٌَْطاُن ٌَُخّوِ  [175-172{]آل عمران : الشَّ

مهم ومصابهم العظٌم لٌواجهوا لرٌشا مرة أخرى فنكص أبو سفٌان وانسحب من وهكذا خرجوا بجراحاتهم وآال     

 حمراء االسد لافال الى مكة مكتفٌا بما حممه من نصر بعد هزٌمة ساحمة .

ه وكانت دروس أحد ال حصر لها . وتعلّم المإمنون أن مخالفة أوامر النبً ملسو هيلع هللا ىلص تؤتً بالخسران . وأن هللا سبحان     

ُ َوْعَدهُ إِْذ تَُحسُّونَُهْم بِِإْذنِِه ۖ َحتَّىَٰ  وتعالى ٌبتلٌهم بالنصر تارة وبالهزائم تارة أخرى لال تعالى } َولَمَْد َصَدلَُكُم َّللاَّ

ٌْتُْم ِمْن بَْعِد َما أََراُكْم َما تُِحبُّوَن ۚ ِمْنُكْم َمْن  ْنٌَا َوِمْنُكْم َمْن ٌُِرٌُد إِذَا فَِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم ِفً اأْلَْمِر َوَعَص ٌُِرٌُد الدُّ

ُ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلُمْإِمنٌِنَ  إِْذ تُْصِعُدوَن َوََل (152) اِْلِخَرةَ ۚ ثُمَّ َصَرفَُكْم َعْنُهْم ِلٌَْبتَِلٌَُكْم ۖ َولَمَْد َعفَا َعْنُكْم ۗ َوَّللاَّ

ُسوُل ٌَْدُعوُكْم ِفً أُْخرَ  ٌْاَل تَْحَزنُوا َعلَىَٰ َما فَاتَُكْم َوََل َما تَْلُووَن َعلَىَٰ أََحٍد َوالرَّ ا ِبغَّمٍ ِلَك اُكْم فَؤَثَابَُكْم َغمًّ

ُ َخبٌٌِر بَِما تَْعَملُونَ  ٌُْكْم ِمْن بَْعِد اْلغَّمِ أََمنَةً نُعَاًسا ٌَْغَشىَٰ َطائِفَةً ِمْنُكْم ۖ َوَطائِفَةٌ  (153) أََصابَُكْم ۗ َوَّللاَّ ثُمَّ أَْنَزَل َعلَ

ٌَْر اْلَحّكِ َظنَّ اْلَجاِهِلٌَِّة ۖ ٌَمُولُوَن َهْل لَنَا ِمَن اأْلَْمِر مِ لَْد أَ  ِ َغ تُْهْم أَْنفُُسُهْم ٌَُظنُّوَن بِاّلِلَّ ٍء ۗ لُْل إِنَّ اأْلَْمَر َهمَّ ًْ ْن َش

ِ ۗ ٌُْخفُوَن فًِ أَْنفُِسِهْم َما ََل ٌُْبُدوَن لََن ۖ ٌَمُولُوَن لَْو َكاَن لَنَا ٌء َما لُتِْلنَا َهاُهنَا ۗ لُْل لَْو  ُكلَّهُ ّلِِلَّ ًْ ِمَن اأْلَْمِر َش

ُ َما فًِ ًَ َّللاَّ ٌِْهُم اْلمَتُْل إِلَىَٰ َمَضاِجِعِهْم ۖ َوِلٌَْبتَِل َص َما  ُكْنتُْم ِفً بٌُُوِتُكْم لَبََرَز الَِّذٌَن ُكتَِب َعلَ ُصُدوِرُكْم َوِلٌَُمّحِ

ُ َعِلٌٌم بِذَاتِ  ُدورِ  فًِ لُلُوبُِكْم ۗ َوَّللاَّ [ ودروس أحد ال حصر لها وفٌها رسائل دكتوراه 154-152{]آل عمران الصُّ

 وماجستٌر . وهً تستحك ذلن وأكثر منه .

وكانت آخر المعارن الهامة التً ُزلزل فٌها المإمنون زلزاال شدٌدا ، هً مولعة االحزاب ) الخندق( . وكانت     

تآمر الٌهود بعد معركة بنً النضٌر واجالإهم منها فتجمعوا فً فً شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة ، فمد 

خٌبر وارسلوا وفودهم الى لرٌش ٌحثونها على مهاجمة الرسول صى هللا علٌه وسلم فً المدٌنة ، وٌعدونهم بالنصرة 

 والمضاء والتؤٌٌد بالمال والرجال . ثم ذهبت ٌهود الى ؼطفان حتى ٌنضموا الى ٌهود ولرٌش فً محاربة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

علٌه نهائٌا . ثم طافوا لبائل العرب فاستجاب لهم جم ؼفٌر، منهم بنو ُسلٌم وبنو أسد وبنو فزاره وبنو مرة ولبائل 

ؼطفان ووصل جمعهم الى عشرة آالؾ مماتل وانضمت الٌهم ٌهود لرٌظة الذٌن كانو على عهد من النبً فنمضوا 

 المسلمٌن النهم من داخل المدٌنة ذاتها .العهد. فكانت بذلن أشد خطرا على 

واشار سلمان الفارسً رضً هللا عنه فحفروا الخندق ففوجئت لرٌش ولبائل العرب بؤمر لم ٌعهدوه من لبل .      

وأرادوا عبور الخندق فلم ٌستطٌعوا ، سوى بعض الفرسان الذٌن طلبوا المبارزة وخاصة عمرو بن ود الذي خرج له 

 ى علٌه بعد ان تردد كثٌر من الصحابة فً الخروج لما اشتهر به من ممدرته المتالٌة الفائمة .علً بن طالب ولض
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ولد لاسى المسلمون من الجوع والخوؾ اثناء حفر الخندق واثناء الحصار وكان خوؾ الرسول صلى هللا علٌه     

للون الى موالع النساء ، ولكن صفٌة وسلم على الذراري والنساء من خٌانة ٌهود لرٌظة شدٌدا . وبالفعل بدأوا ٌتس

 بنت عبد المطلب عمة النبً ملسو هيلع هللا ىلص أخذت عمودا فمتلت الٌهودي ، فكان لتله درسا للٌهود حتى ال ٌعاودوا الكّرة .

ِ ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْذكُ ووصؾ هللا سبحانه وتعالى حال المسلمٌن فً هذه الولعة لال تعالى : }      ُروا ِنْعَمةَ َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُ  ٌِْهْم ِرًٌحا َوُجنُوًدا لَْم تََرْوَها ۚ َوَكاَن َّللاَّ ٌُْكْم ِإْذ َجاَءتُْكْم ُجنُوٌد فَؤَْرَسْلنَا َعلَ إِْذ  (9) وَن بَِصًٌراَعلَ

ِ َجاُءوُكْم ِمْن فَْوِلُكْم َوِمْن أَْسفََل ِمْنُكْم َوإِْذ َزاَغِت اأْلَْبَصاُر َوبَلَ  غَِت اْلمُلُوُب اْلَحنَاِجَر َوتَُظنُّوَن بِاّلِلَّ

ًَ اْلُمْإِمنُوَن َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاًَل َشِدًٌدا (10) الظُّنُونَا َوإِْذ ٌَمُوُل اْلُمنَافِمُوَن َوالَِّذٌَن فًِ لُلُوِبِهْم  (11) ُهنَاِلَن اْبتُِل

ُ َوَرُسولُهُ إَِلَّ ُغُرورً  َوإِْذ لَالَْت َطائِفَةٌ ِمْنُهْم ٌَا أَْهَل ٌَثِْرَب ََل ُممَاَم لَُكْم فَاْرِجعُوا ۚ  (12) اَمَرٌض َما َوَعَدنَا َّللاَّ

ًَ ِبعَْوَرٍة ۖ إِْن ٌُِرٌُدوَن إَِلَّ  ًَّ ٌَمُولُوَن إِنَّ بٌُُوتَنَا َعْوَرةٌ َوَما ِه َولَْو  (13)  فَِراًراَوٌَْستَؤِْذُن فَِرٌٌك ِمْنُهُم النَِّب

َ  (14) ِهْم ِمْن أَْلَطاِرَها ثُمَّ ُسئِلُوا اْلِفتْنَةَ َِلتَْوَها َوَما تَلَبَّثُوا بَِها إَِلَّ ٌَِسًٌراُدِخلَْت َعلٌَْ  َولَمَْد َكانُوا َعاَهُدوا َّللاَّ

ِ َمْسئُوَلً  إِْن فََرْرتُْم ِمَن اْلَمْوِت أَِو  لُْل لَْن ٌَْنفَعَُكُم اْلِفَرارُ  (15) ِمْن لَْبُل ََل ٌَُولُّوَن اأْلَْدبَاَرۚ  َوَكاَن َعْهُد َّللاَّ

ِ إِْن أََراَد بُِكْم ُسوًءا أَْو أََراَد بُِكْم  (16) اْلمَتِْل َوإِذًا ََل تَُمتَّعُوَن إَِلَّ لَِلٌالً  لُْل َمْن ذَا الَِّذي ٌَْعِصُمُكْم ِمَن َّللاَّ

ِ َوِلًٌّا َوََل  ْخَوانِِهْم  (17) نَِصًٌراَرْحَمةً ۚ َوََل ٌَِجُدوَن لَُهْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ لٌَِن ِمْنُكْم َواْلمَائِِلٌَن ِْلِ ُ اْلُمعَّوِ لَْد ٌَْعلَُم َّللاَّ

ٌْنَا ۖ َوََل ٌَؤْتُوَن اْلبَؤَْس إَِلَّ لَِلٌالً  ٌَْن تَُدوُر  (18) َهلُمَّ ِإلَ ٌْتَُهْم ٌَْنُظُروَن إِلَ ٌُْكْم ۖ فَِإذَا َجاَء اْلَخْوُف َرأَ ةً َعلَ أَِشحَّ

ةً َعلَى اأَْعٌُنُ  ٌِْه ِمَن اْلَمْوِت ۖ فَِإذَا ذََهَب اْلَخْوُف َسلَمُوُكْم بِؤَْلِسنٍَة ِحَداٍد أَِشحَّ ئَِن ُهْم َكالَِّذي ٌُْغَشىَٰ َعلَ ٌِْر ۚ أُولََٰ ْلَخ

ِ ٌَِسًٌرا ِلَن َعلَى َّللاَّ
ُ أَْعَمالَُهْم ۚ َوَكاَن ذََٰ أْلَْحَزاَب لَْم ٌَْذَهبُوا ۖ َوإِْن ٌَؤِْت ٌَْحَسبُوَن ا (19) لَْم ٌُْإِمنُوا فَؤَْحبََط َّللاَّ

اتَلُوا إَِلَّ اأْلَْحَزاُب ٌََودُّوا لَْو أَنَُّهْم بَاُدوَن فًِ اأْلَْعَراِب ٌَْسؤَلُوَن َعْن أَْنبَائُِكْم ۖ َولَْو َكانُوا فٌُِكْم َما لَ 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ (20) لَِلٌالً  َ لَمَْد َكاَن لَُكْم ِفً َرُسوِل َّللاَّ َ َواْلٌَْوَم اِْلِخَر َوذََكَر َّللاَّ ِلَمْن َكاَن ٌَْرُجو َّللاَّ

ُ َوَرُسولُهُ ۚ وَ  (21) َكثًٌِرا ُ َوَرُسولُهُ َوَصَدَق َّللاَّ َذا َما َوَعَدنَا َّللاَّ ا َرأَى اْلُمْإِمنُوَن اأْلَْحَزاَب لَالُوا َهَٰ َما َولَمَّ

ٌِْه ۖ فَِمْنُهْم َمْن لََضىَٰ نَْحبَهُ مِ  (22) َزاَدُهْم إَِلَّ إٌَِمانًا َوتَْسِلًٌما َ َعلَ َن اْلُمْإِمنٌَِن ِرَجاٌل َصَدلُوا َما َعاَهُدوا َّللاَّ

َب اْلُمنَافِِمٌَن إِْن َشاَء أَْو  (23)َوِمْنُهْم َمْن ٌَْنتَِظُر ۖ َوَما بَدَّلُوا تَْبِدٌالً  اِدلٌَِن بِِصْدلِِهْم َوٌُعَّذِ ُ الصَّ ِلٌَْجِزَي َّللاَّ

َ َكاَن َغفُوًرا َرِحًٌماٌَتُو ٌِْهْم ۚ إِنَّ َّللاَّ ُ  (24) َب َعلَ ًٌْرا ۚ َوَكفَى َّللاَّ ٌِْظِهْم لَْم ٌَنَالُوا َخ ُ الَِّذٌَن َكفَُروا بِغَ َوَردَّ َّللاَّ

ُ لَِوًٌّا َعِزًٌزا ْهِل اْلِكتَاِب ِمْن َصٌَاِصٌِهْم َوأَْنَزَل الَِّذٌَن َظاَهُروُهْم ِمْن أَ  (25) اْلُمْإِمنٌَِن اْلِمتَاَل ۚ َوَكاَن َّللاَّ

ْعَب فَِرٌمًا تَْمتُلُوَن َوتَؤِْسُروَن فَِرٌمًا َوأَْوَرثَُكْم أَْرَضُهْم َوِدٌَاَرُهْم َوأَْمَوالَُهْم َوأَْرًضا  (26) َولَذََف ِفً لُلُوِبِهُم الرُّ

ٍء لَِدًٌرا ًْ ُ َعلَىَٰ ُكّلِ َش  [ .27 - 9:  {]االحزاب لَْم تََطئُوَها ۚ َوَكاَن َّللاَّ

وذكر هللا سبحانه وتعالى هذه المعركة وكثٌرا من تفاصٌلها وكٌؾ انتهت برٌح للعت خٌامهم واضطرت لرٌش     

وؼطفان واالحابٌش ولبائل العرب لالنسحاب من المدٌنة بعد ان طال الحصار دون جدوى . وبمٌت لرٌظة فً داخل 

استسلموا وطلبوا ان ٌحكم فٌهم حلٌفهم السابك سعد بن معاذ زعٌم المدٌنة لتواجه مصٌر خٌانتها ونمضها العهود ، ف

االوس وسٌدها وكان سعد رضً هللا عنه لد اصٌب بسهم لاتل فدعى هللا ان ٌبمٌه حتى ٌرى ٌوما فً لرٌظة فؤبماه هللا 

تسبى الذراري وجعل لرٌظة تطلب تحكٌمه فحكم بحكم هللا من فوق سبع سنوات ) كما لال الرسول (: تمتل المماتلة و

والنساء . وال شن أن ذلن كان سٌكون مصٌر المسلمٌن إذا انتصر االحزاب ولرٌظة فً تلن المعركة الفاصلة . 
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وبذلن انتهت شوكة الٌهود فً المدٌنة ولم ٌبك لهم اال خٌبر التً فتحها المسلمون فً السنة التالٌة بعد صلح الحدٌبٌة 

لى المسلمٌن فً تلن العهود الزاهرة . وان كان ؼلهم وحمدهم على المسلمٌن وبذلن انتهت مإامرات الٌهود الكبرى ع

 باق حتى ظهر فً زماننا هذا .

  معاناة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مع المنافمٌن والٌهود     

كرٌم وصفا لمعاناة الرسول لمد عانى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من المنافمٌن منذ أن وطئت لدماه المدٌنة .. ونجد فً المرآن ال  

ملسو هيلع هللا ىلص مع المنافمٌن والٌهود ، فنذا فتحنا المصحؾ الكرٌم وجدنا بعد الفاتحة سورة البمرة ومن أولها نجد صفات 

آٌة ومنها لوله تعالى :  13المإمنٌن فً أربع آٌات وصفات الكافرٌن فً آٌتٌن فمط ، أما المنافمٌن فمد أفرد هللا لهم 

ِ َوبِاْلٌَْوِم اِْلِخِر َوَما ُهْم بُِمْإِمنٌِنَ َومِ } َ َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَما  (8) َن النَّاِس َمْن ٌَمُوُل آَمنَّا بِاّلِلَّ ٌَُخاِدُعوَن َّللاَّ

ُ َمَرًضا ۖ َولَُهمْ  (9) ٌَْخَدُعوَن إَِلَّ أَْنفَُسُهْم َوَما ٌَْشعُُرونَ  َعذَاٌب أَِلٌٌم بَِما َكانُوا  فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدُهُم َّللاَّ

أَََل إِنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن  (11) َوإِذَا لٌَِل لَُهْم ََل تُْفِسُدوا فًِ اأْلَْرِض لَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحونَ  (10) ٌَْكِذبُونَ 

ِكْن ََل ٌَْشعُُرونَ  لَالُوا أَنُْإِمُن َكَما آَمَن السُّفََهاُء ۗ أَََل إِنَُّهْم ُهُم َوإِذَا لٌَِل لَُهْم آِمنُوا َكَما آَمَن النَّاُس (12) َولََٰ

ِكْن ََل ٌَْعلَُمونَ  من كبار الٌهود )  َوإِذَا لَمُوا الَِّذٌَن آَمنُوا لَالُوا آَمنَّا َوِإذَا َخلَْوا إِلَىَٰ َشٌَاِطٌنِِهمْ  (13) السُّفََهاُء َولََٰ

 . [ 14-8{]البمرة : َما نَْحُن ُمْستَْهِزئُونَ لَالُوا إِنَّا َمعَُكْم إِنَّ  ( والمنافمٌن

وكان تآمر المنافمٌن والٌهود على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص واضحا جلٌا منذ أن استمرَّ فً المدٌنة ، فكانوا ٌستهزئون بالرسول     

هللا بن أبً رئٌس النفاق ، ٌمول له لمد عفّرت مجلسنا ، ملسو هيلع هللا ىلص وبالمإمنٌن . وإذا مّر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمجلس فٌه عبد 

 فؤذهب عنا وال تإذنا بمتار حمارن ..

وكان له دور وأي دور فً معركة أحد حٌث رجع بثلث الجٌش االسالمً بعد أن خرج رسول هللا صلى هللا علٌه     

بً بثالثمائة ممن كانوا ٌنصاعون له . فلما وسلم لماللاة العدو بعد الحاح شباب االنصار على ذلن فرجع عبد هللا بن ا

لَْو َكانُوا ِعْنَدنَا َما َماتُوا َوَما ولعت المعركة والهزٌمة بسبب مخالفة الرماة ألمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لالوا : ) }

َوََل تَْحَسبَنَّ الَِّذٌَن [ ( فثبّت هللا المإمنٌن رؼم الهزٌمة والجراح والمتل لال تعالى : }156{]آل عمران : لُتِلُوا

ِ أَْمَواتًا ۚ بَْل أَْحٌَاٌء ِعْنَد َربِِّهْم ٌُْرَزلُونَ  ُ ِمْن فَْضِلِه  (169) لُتِلُوا ِفً َسبٌِِل َّللاَّ فَِرِحٌَن بَِما آتَاُهُم َّللاَّ

ٌَْستَْبِشُروَن بِنِْعَمٍة  (170) ِهْم َوََل ُهْم ٌَْحَزنُونَ َوٌَْستَْبِشُروَن بِالَِّذٌَن لَْم ٌَْلَحمُوا بِِهْم ِمْن َخْلِفِهْم أََلَّ َخْوٌف َعلٌَْ 

َ ََل ٌُِضٌُع أَْجَر اْلُمْإِمنٌِنَ  ِ َوفَْضٍل َوأَنَّ َّللاَّ [ . وهكذا تحولت الهزٌمة 171-169{ ] آال عمران : ِمَن َّللاَّ

الشهداء االحٌاء عند هللا فً ممعد درجة  –والجراح والمتل فً سبٌل هللا الى فرح ؼامر بهذه الدرجة الساممة عند هللا 

صدق عند ملٌن ممتدر وهم ٌستبشرون بالذٌن لم ٌلحموا بهم من أخوانهم المجاهدٌن لٌشاركوهم هذا النعٌم الممٌم الذي 

 ال ٌزول أبدا ورضوان من هللا أكبر .

َوالَِّذٌَن وال بالٌوم االخر } وفً سورة النساء تهدٌد ووعٌد للذٌن ٌنفمون أموالهم رئاء الناس وال ٌإمنون باهلل     

ٌَْطانُ  ِ َوََل بِاْلٌَْوِم اِْلِخِر ۗ َوَمْن ٌَُكِن الشَّ  لَهُ لَِرٌنًا فََساَء ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم ِرئَاَء النَّاِس َوََل ٌُْإِمنُوَن بِاّلِلَّ

ِ َواْلٌَْوِم اِْلِخرِ  (38) لَِرٌنًا ٌِْهْم لَْو آَمنُوا بِاّلِلَّ ُ بِِهْم َعِلًٌما َوَماذَا َعلَ ُ ۚ َوَكاَن َّللاَّ ا َرَزلَُهُم َّللاَّ إِنَّ  (39) َوأَْنفَمُوا ِممَّ

ٍة ۖ َوِإْن تَُن َحَسنَةً ٌَُضاِعْفَها َوٌُْإِت ِمْن لَُدْنهُ أَْجًرا َعِظًٌما َ ََل ٌَْظِلُم ِمثْمَاَل ذَرَّ  [ .42-38{]النساء :  َّللاَّ
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منافمٌن الذٌن ٌرٌدون أن ٌتحاكموا الى الطاؼوت وٌتركوا حكم هللا وحكم رسوله وفً سورة النساء أٌضا تندٌد بال     

ٌَْن َوَما أُْنِزَل ِمْن ، وهم ٌزعمون أنهم مإمنون لال تعالى : } أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن ٌَْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما أُْنِزَل إِلَ

ٌَْطاُن أَْن ٌُِضلَُّهْم َضاَلًَل لَْبِلَن ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَتََحاَكُموا إِلَ  ى الطَّاُغوِت َولَْد أُِمُروا أَْن ٌَْكفُُروا بِِه َوٌُِرٌُد الشَّ

ٌَْت اْلُمنَافِِمٌَن ٌَُصدُّوَن َعْنَن  (60)بَِعًٌدا ُسوِل َرأَ ُ َوإِلَى الرَّ َوإِذَا لٌَِل لَُهْم تَعَالَْوا ِإلَىَٰ َما أَْنَزَل َّللاَّ

ٌْفَ (61) ُصُدوًدا ِ إِْن أََرْدنَا إَِلَّ إِْحَسانً  فََك ٌِْدٌِهْم ثُمَّ َجاُءوَن ٌَْحِلفُوَن بِاّلِلَّ ا إِذَا أََصابَتُْهْم ُمِصٌبَةٌ بَِما لَدََّمْت أَ

ُ َما ِفً لُلُوبِِهْم فَؤَْعِرْض َعْنُهْم َوِعْظُهْم َولُْل لَُهْم فًِ أَ  (62) َوتَْوفٌِمًا ئَِن الَِّذٌَن ٌَْعلَُم َّللاَّ { ْنفُِسِهْم لَْوًَل بَِلٌغًاأُولََٰ

 [.63-62]النساء : 

وتستمر اآلٌات المتتالٌات فً سورة النساء تندد بالمنافمٌن والكافرٌن جمٌعا وٌفضحهم تعالى على رإوس      

ُ االشهاد لال تعالى : } ُ أَْرَكَسُهْم بَِما َكَسبُوا ۚ أَت ٌِْن َوَّللاَّ َ ِرٌُدوَن أَْن تَْهُدوا َمْن أََضلَّ فََما لَُكْم فًِ اْلُمنَافِِمٌَن فِئَت

ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ َسبٌِالً  ُ ۖ َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ َودُّوا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فَتَُكونُوَن َسَواًء ۖ فاََل تَتَِّخذُوا  (88) َّللاَّ

 [ .89-88{ ]النساء : ِمْنُهْم أَْوِلٌَاءَ 

ُ ِلٌَْغِفَر إِ وفٌها اٌضا لوله تعالى : }     نَّ الَِّذٌَن آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا لَْم ٌَُكِن َّللاَّ

ِر اْلُمنَافِِمٌَن بِؤَنَّ لَُهْم َعذَابًا أَِلًٌما(137) لَُهْم َوََل ِلٌَْهِدٌَُهْم َسبٌِالً  فِِرٌَن أَْوِلٌَاَء الَِّذٌَن ٌَتَِّخذُوَن اْلَكا (138) بَّشِ

ِ َجِمٌعًا ةَ ّلِِلَّ ةَ فَِإنَّ اْلِعزَّ ٌُْكْم فًِ اْلِكتَاِب أَْن إِذَا  (139) ِمْن ُدوِن اْلُمْإِمنٌَِن ۚ أٌََْبتَغُوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزَّ َل َعلَ َولَْد نَزَّ

ِ ٌُْكفَُر بَِها َوٌُْستَْهَزأُ بَِها فاََل تَْمعُُدوا ٌِْرِه ۚ إِنَُّكْم إِذًا ِمثْلُُهْم ۗ  َسِمْعتُْم آٌَاِت َّللاَّ َمعَُهْم َحتَّىَٰ ٌَُخوُضوا ِفً َحِدٌٍث َغ

َ َجاِمُع اْلُمنَافِِمٌَن َواْلَكافِِرٌَن فًِ َجَهنََّم َجِمٌعًا ِ (140) إِنَّ َّللاَّ الَِّذٌَن ٌَتََربَُّصوَن بُِكْم فَِإْن َكاَن لَُكْم فَتٌْح ِمَن َّللاَّ

ُ لَالُوا أَلَْم نَُكْن  ٌُْكْم َونَْمنَْعُكْم ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن ۚ فَاّلِلَّ  ٌَْحُكُم َمعَُكْم َوإِْن َكاَن ِلْلَكافِِرٌَن نَِصٌٌب لَالُوا أَلَْم نَْستَْحِوْذ َعلَ

ُ ِلْلَكافِِرٌَن َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن َسبٌِالً  ٌْنَُكْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ۗ َولَْن ٌَْجعََل َّللاَّ َ َوُهَو إِنَّ الْ  (141) بَ ُمنَافِِمٌَن ٌَُخاِدُعوَن َّللاَّ

َ إَِلَّ لَِلٌالً  اَلِة لَاُموا ُكَسالَىَٰ ٌَُراُءوَن النَّاَس َوََل ٌَْذُكُروَن َّللاَّ ٌَْن  (142) َخاِدُعُهْم َوإِذَا لَاُموا إِلَى الصَّ ُمذَْبذَبٌَِن بَ

ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ َسبٌِالً  ُإََلِء ۚ َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ ُإََلِء َوََل إِلَىَٰ َهَٰ ِلَن ََل إِلَىَٰ َهَٰ
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ََل تَتَِّخذُوا  (143) ذََٰ

ٌُْكْم ُسْلَطانًا ُمبٌِنًااْلَكافِِرٌَن أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْإِمنٌَِن ۚ أَتُِرٌُدوَن أَْن تَ  ِ َعلَ إِنَّ اْلُمنَافِِمٌَن فًِ  (144) ْجعَلُوا ّلِِلَّ

 [  . 145-137{ ]النساء :  الدَّْرِن اأْلَْسفَِل ِمَن النَّاِر َولَْن تَِجَد لَُهْم نَِصًٌرا

الفاضحة للمنافمٌن .  وفً معظم سور المرآن فضح للمنافمٌن والٌهود ومإامراتهم ودسائسهم ، وتعتبر سورة التوبة   

رؼم أنها نزلت بعد فتح مكة والطائؾ . وفً ؼزوة تبون ، وذلن كله فً السنة التاسعة من الهجرة ولبل وفاة النبً 

ملسو هيلع هللا ىلص بعام أو ألل من ذلن . ولد نزلت عندما أخذ المنافمون ٌعتذرون لرسول هللا والمإمنٌن حتى ال ٌذهبوا الى تبون فً 

ٌِْهُم الشُّمَّةُ ۚ َوَسٌَْحِلفُوَن ر لال تعالى : }شدة الح ِكْن بَعَُدْت َعلَ لَْو َكاَن َعَرًضا لَِرٌبًا َوَسفًَرا لَاِصًدا ََلتَّبَعُوَن َولََٰ

ُ ٌَْعلَُم إِنَُّهْم لََكاِذبُونَ  ِ لَِو اْستََطْعنَا لََخَرْجنَا َمعَُكْم ٌُْهِلُكوَن أَْنفَُسُهْم َوَّللاَّ [  وفضحهم هللا تعالى 42وبة : { ]التبِاّلِلَّ

ٌْبِهِ بموله : } ِ َواْلٌَْوِم اِْلِخِر َواْرتَابَْت لُلُوبُُهْم فَُهْم ِفً َر ْم إِنََّما ٌَْستَؤِْذنَُن الَِّذٌَن ََل ٌُْإِمنُوَن بِاّلِلَّ

ِكْن َكِرَه  (45) ٌَتََردَُّدونَ  ةً َولََٰ ُ اْنِبعَاثَُهْم فَثَبََّطُهْم َولٌَِل اْلعُُدوا َمَع َولَْو أََراُدوا اْلُخُروَج أَلََعدُّوا لَهُ ُعدَّ َّللاَّ

اُعو (46) اْلمَاِعِدٌنَ  َن لَْو َخَرُجوا فٌُِكْم َما َزاُدوُكْم إَِلَّ َخبَاًَل َوأَلَْوَضعُوا ِخاَللَُكْم ٌَْبغُونَُكُم اْلِفتْنَةَ َوفٌُِكْم َسمَّ
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ُ َعِلٌٌم بِالظَّاِلِمٌنَ  ِ لَ  (47)لَُهْم ۗ َوَّللاَّ مَِد اْبتَغَُوا اْلِفتْنَةَ ِمْن لَْبُل َولَلَّبُوا لََن اأْلُُموَر َحتَّىَٰ َجاَء اْلَحكُّ َوَظَهَر أَْمُر َّللاَّ

 [ . 48-44{ ]التوبة : َوُهْم َكاِرُهونَ 

وتستمر سورة التوبة فً فضح مإامراتهم وحتى أولئن الذٌن خرجوا مع رسول هللا كانوا ٌستهزإون به وٌتمنون     

ٌٍْر لَُكْم أن ٌنتصر الرومان على المسلمٌن لال تعالى : } ًَّ َوٌَمُولُوَن ُهَو أُذٌُن ۚ لُْل أُذُُن َخ َوِمْنُهُم الَِّذٌَن ٌُْإذُوَن النَّبِ

ِ َوٌُْإِمُن ِلْلُمْإِمنٌَِن َوَرْحَمةٌ ِللَِّذٌَن آَمنُوا ِمْنُكْم ۚ َوالَِّذٌَن ٌُْإذُوَن َرُسوَل َّللاَِّ   لَُهْم َعذَاٌب ٌُْإِمُن بِاّلِلَّ

ُ َوَرُسولُهُ أََحكُّ أَْن ٌُْرُضوهُ إِْن َكانُوا ُمْإِمنٌِنَ  (61) أَِلٌمٌ  ِ لَُكْم ِلٌُْرُضوُكْم َوَّللاَّ أَلَْم ٌَْعلَُموا  (62) ٌَْحِلفُوَن بِاّلِلَّ

َ َوَرُسولَهُ فَؤَنَّ لَهُ نَاَر َجَهنََّم َخاِلًدا فٌِهَ  ِلَن اْلِخْزُي اْلعَِظٌمُ أَنَّهُ َمْن ٌَُحاِدِد َّللاَّ
ٌَْحذَُر اْلُمنَافِمُوَن أَْن  (63) ا ۚ ذََٰ

َ ُمْخِرٌج َما تَْحذَُرونَ  ٌِْهْم ُسوَرةٌ تُنَبِّئُُهْم بَِما فًِ لُلُوبِِهْم ۚ لُِل اْستَْهِزئُوا إِنَّ َّللاَّ َل َعلَ َولَئِْن َسؤَْلتَُهْم  (64) تُنَزَّ

ِ َوآٌَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكْنتُْم تَْستَْهِزئُونَ  لٌََمُولُنَّ إِنََّما ُكنَّا نَُخوضُ  ََل تَْعتَِذُروا لَْد َكفَْرتُْم بَْعَد  (65) َونَْلعَُب ۚ لُْل أَِباّلِلَّ

ْب َطائِفَةً بِؤَنَُّهْم َكانُوا ُمْجِرِمٌنَ   [ 66-61{ ] التوبة :  إٌَِمانُِكْم ۚ إِْن نَْعُف َعْن َطاِئفٍَة ِمْنُكْم نُعَذِّ

ِ َما سورة التوبة فً فضحهم وفضح مإامراتهم حتى وهم معه فً مولعة تبون لال تعالى : }وتستمر  ٌَْحِلفُوَن بِاّلِلَّ

وا بَِما لَْم ٌَنَالُوا ۚ َوَما نَمَُموا إِ  ُ لَالُوا َولَمَْد لَالُوا َكِلَمةَ اْلُكْفِر َوَكفَُروا بَْعَد ِإْساَلِمِهْم َوَهمُّ  َلَّ أَْن أَْغنَاُهُم َّللاَّ

ُ َعذَابًا أَِلٌمً  ْبُهُم َّللاَّ ًٌْرا لَُهْم ۖ َوإِْن ٌَتََولَّْوا ٌُعَذِّ  [ .74{ ]التوبة : ا َوَرُسولُهُ ِمْن فَْضِلِه ۚ فَِإْن ٌَتُوبُوا ٌَُن َخ

نالته( فٌمع ولد انتهزوا فرصة انفراد النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن أصحابه وصعوده عمبة فً الطرٌك فكمنوا له لٌنخسوا دابته )    

من على النالة ، وٌهوي الى االرض من فوق الجبل ، ولكن هللا فضحهم وأحسَّ بذلن نفر من المسلمٌن فاسرعوا الى 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فلما أحسَّ المنافمون بهم شردوا ... وكم حاولوا من لبل هم وأولٌاإهم من الٌهود اؼتٌاله، فؤكبهم هللا 

 له منهم ومن كٌدهم . واخزاهم ونّجى رسو

َ لَئِْن آتَانَا ِمْن فَْضِلِه وكم من مرة وعدوا هللا ثم أخلفوا هللا ما وعدوه لال تعالى : }     َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد َّللاَّ

اِلِحٌنَ  دَّلَنَّ َولَنَُكونَنَّ ِمَن الصَّ ا آتَاُهْم ِمْن فَْضِلِه بَِخلُوا بِِه َوتََولَّوْ  (75) لَنَصَّ ا َوُهْم فَلَمَّ

َ َما َوَعُدوهُ َوبَِما َكانُوا ٌَكْ  (76) ُمْعِرُضونَ  {  ِذبُونَ فَؤَْعمَبَُهْم نِفَالًا ِفً لُلُوبِِهْم ِإلَىَٰ ٌَْوِم ٌَْلمَْونَهُ بَِما أَْخلَفُوا َّللاَّ

 [ .77-75]التوبة : 

تظاهر بذلن وان أتى أحدهم بما وهم الذٌن ٌسخرون من صدلات المإمنٌن فنن أتى أحدهم بمال كثٌر لالوا هذا ٌ    

 عنده من مال للٌل لالوا : إن هللا ؼنً عن مال هذا . 

ِ َوَكِرُهوا أَْن ٌَُجاِهُدوا بِؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم ِفً ولد }      ِ فَِرَح اْلُمَخلَّفُوَن بَِمْمعَِدِهْم ِخاَلَف َرُسوِل َّللاَّ َسبٌِِل َّللاَّ

ا ۚ لَْو َكانُوا ٌَْفمَُهونَ َولَالُوا ََل تَْنِفُروا   [ ، 81{ ]التوبة :فًِ اْلَحّرِ ۗ لُْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّ

اْستَْغِفْر ولشدة نفالهم وكفرهم أمر هللا سبحانه وتعالى رسوله الرإوؾ الرحٌم بؤن ال ٌستؽفر لهم لال تعالى : }     

ِ َوَرُسوِلِه ۗ لَُهْم أَْو ََل تَْستَْغِفْر لَُهْم إِْن تَْستَْغفِ  ِلَن ِبؤَنَُّهْم َكفَُروا بِاّلِلَّ
ُ لَُهْم ۚ ذََٰ ةً فَلَْن ٌَْغِفَر َّللاَّ ْر لَُهْم َسْبِعٌَن َمرَّ

ُ ََل ٌَْهِدي اْلمَْوَم اْلفَاِسِمٌنَ   [ .82{ ]التوبة : َوَّللاَّ
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السبعٌن لزدت ... وسٌد الفصحاء ٌعلم أن  زدت علىأعلم ان هللا سٌؽفر لهم لو ولد ورد أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : لو    

 عدد السبعٌن عند العرب ٌدل على الكثرة ، وانه لو زاد على السبعٌن لما نفعهم ذلن .

الروم بعد أن أهلن الحرث والنسل فً المدٌنة  الى م مع ابً عامر الفاسك الذي فرّ وفضح هللا المنافمٌن واتفاله     

سجدا فً شمال المدٌنة وأن ٌؤتوا رسول هللا لٌصلً فٌه ، وبذلن ٌخدعون الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فؤمر اتباعه بؤن ٌبنوا م

والمإمنٌن ، وٌتلمون رسائل ابً عامر الفاسك من الشام ٌوجههم بما ٌعملون وٌستلم منهم أخبارهم ومإامراتهم فؤطلع 

ٌَْن َوالَِّذٌهللا رسوله على ذلن ، وانزل سبحانه وتعالى لوله : } َن اتََّخذُوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوتَْفِرٌمًا بَ

َ َوَرُسولَهُ ِمْن لَْبُل ۚ َولٌََْحِلفُنَّ إِْن أََرْدنَا إَِلَّ اْلُحْسنَىَٰ  ُ ٌَْشَهُد إِنَُّهْم اْلُمْإِمنٌَِن َوإِْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب َّللاَّ  ۖ َوَّللاَّ

ِل ٌَْوٍم أََحكُّ أَْن تَمُوَم فٌِِه ۚ فٌِِه ِرَجاٌل  ََل تَمُْم فٌِهِ  (107) لََكاِذبُونَ  َس َعلَى التَّْمَوىَٰ ِمْن أَوَّ أَبًَدا ۚ لََمْسِجٌد أُّسِ

ِرٌنَ  ُ ٌُِحبُّ اْلُمطَّّهِ ُروا ۚ َوَّللاَّ ِ َوِرْضَواٍن خَ  (108) ٌُِحبُّوَن أَْن ٌَتََطهَّ ٌٌْر أَْم أَفََمْن أَسََّس بُْنٌَانَهُ َعلَىَٰ تَْمَوىَٰ ِمَن َّللاَّ

ُ ََل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّ  ََل ٌََزاُل (109) اِلِمٌنَ َمْن أَسََّس بُْنٌَانَهُ َعلَىَٰ َشفَا ُجُرٍف َهاٍر فَاْنَهاَر بِِه ِفً نَاِر َجَهنََّم ۗ َوَّللاَّ

 ُ  [ .112-127{ ]التوبة :   َعِلٌٌم َحِكٌمٌ بُْنٌَانُُهُم الَِّذي بَنَْوا ِرٌبَةً ِفً لُلُوِبِهْم إَِلَّ أَْن تَمَطََّع لُلُوبُُهْم ۗ َوَّللاَّ

وهكذا فضح هللا المنافمٌن ومسجد الضرار الذي بنوه لٌتآمروا على االسالم والمسلمٌن مع رئٌسهم أبً عامر       

الفاسك الذي هرب الى الروم فً الشام واستمر فً مإامرته ، ومدح أهل لباو الذٌن بنوا مسجدهم من أول ٌوم على 

ى واالخالص والطهارة الظاهرة والباطنة . وشتان ما بٌن الفرٌمٌن ، رؼم أنهم من أرومة واحدة ولبٌلة واحدة التمو

 ومدٌنة واحدة .

 حدٌث اَلفن

والمرآن الكرٌم ملًء بفصح المنافمٌن ومإامراتهم . ولد كان من أشّد تلن المإامرات ولعا على رسول هللا حدٌث     

 عنها ، وذلن فً ؼزوة بنً المصطلك فً السنة الخامسة من الهجرة . االفن على عائشة رضً هللا

لالت عائشة رضً هللا عنها أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألرع بٌن نسائه ، كما كان ٌفعل فً كثٌر من ؼزواته ، فخرج      

لوزن ٌومئذ ، فلما فرغ وكانت تحمل فً الهودج وتنزل فٌه ، وهً خفٌفة ا، وكان الحجاب لد نزل ، سهم عائشة 

رسول هللا من ؼزوته آذن بالرحٌل ، وفمدت عائشة عمدها ) وهو جزع ظفار أي نوع من الخرز مثل الكهرمان من 

منطمة ظفار وهً الٌوم فً عمان ( فذهبت تبحث عن عمدها فجاء الرهط الذٌن كانوا ٌرحلون بها ، فاحتملوا هودجها 

وا أنها لٌست فٌه . فلما رجعت وجدت أن الموم لد سبموها فظلت مكانها ولالت ... وبما أنها خفٌفة الوزن لم ٌدرك

ً وسٌرسلون لً من ٌؤخذنً ، فتلفعت فً ثوبها ونامت ولكنها استٌمظت على صوت صفوان بن تسٌشعرون بؽٌب

ما سمط منهم من المعطل ٌمول : إنا هلل وإنا الٌه راجعون . ظعٌنة رسول هللا . وكان صفوان على سالة الجٌش لٌلتمط 

متاع فٌرده . وأركبها نالته وسار بها حتى أدرن الجٌش . فمال عبد هللا بن ابً رأس النفاق ال نجوت إن نجا فؤشاع 

البهتان واالفن على عائشة رضً هللا عنها . وهً ال تدري بما ٌمول الناس ومرضت شهرا . وانكرت فً نفسها 

 بها ، وخاصة إذا مرضت . وخرجت ذات لٌلة لتمضً حاجتها مع ام مسطح ) ولم ٌكن بعض لطؾ رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

هنان كنُؾ أي حمامات فً البٌوت وكانت النساء ٌخرجن فً اللٌل لٌمضٌن حاجتن ( فعثرت أم مسطح فمالت : تعس 

ت أبً بكر ، فاخبرتها أم مسطح فمالت عائشة : بئس ما للت ، أتسبٌن رجال شهد بدرا فمالت أوما بلؽن ما لال ٌا بن
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مسطح بما ٌمول الناس من اتهامها بصفوان بن المعّطل . وكان ممن تكلم فً ذلن مسطح .. وتولى كبر هذا الكالم 

 رأس النفاق عبد هللا بن أبً ومعه المنافمون ٌنشرون هذا االفن .

ع أن ٌدافع عن ابنته احتراما لحزن رسول هللا صلى والرسول ملسو هيلع هللا ىلص منتظر الوحً . وابو بكر الصدٌك ال ٌستطٌ     

هللا علٌه وسلم .. واستمر االمر شهرا كامال ، واعلن معظم الصحابة براءة عائشة بما فٌهم ضّرة عائشة زٌنب بنت 

خٌرا ... وولع جحش التً لالت لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌن سؤلها : ٌا رسول هللا احمً سمعً وبصري ، وهللا ما علمت اال 

فً حدٌث االفن من ؼٌر المنافمٌن مسطح بن اثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ، فلما نزل المرآن الكرٌم 

من المنافمٌن حٌث أن ذنبهم أعظم من ذلن بكثٌر . فهم الذٌن روجوا  ا  بتبرئتها حّدهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٌحّد أحد

 حدٌث االفن .

ٌٌْر لَُكْم ۚ ِلُكّلِ امْ الى : }لال تع     ا لَُكْم ۖ بَْل ُهَو َخ ْفِن ُعْصبَةٌ ِمْنُكْم ۚ ََل تَْحَسبُوهُ َشرًّ ٍُ إِنَّ الَِّذٌَن َجاُءوا بِاْْلِ ِر

ثِْم ۚ َوالَِّذي تََولَّىَٰ ِكْبَرهُ ِمْنُهْم لَهُ َعذَاٌب َعِظٌمٌ  ِمْعتُُموهُ َظنَّ اْلُمْإِمنُوَن لَْوََل إِْذ سَ  (11) ِمْنُهْم َما اْكتََسَب ِمَن اْْلِ

ذَا إِْفٌن ُمبٌِنٌ  ًٌْرا َولَالُوا َهَٰ ٌِْه بِؤَْربَعَِة ُشَهَداَء ۚ فَِإْذ لَْم ٌَؤْتُوا  (12) َواْلُمْإِمنَاُت بِؤَْنفُِسِهْم َخ لَْوََل َجاُءوا َعلَ

ِ ُهُم اْلَكاِذبُونَ  ئَِن ِعْنَد َّللاَّ ْنٌَا َواِْلِخَرِة لََمسَُّكْم فًِ َولَْوَلَ  (13) بِالشَُّهَداِء فَؤُولََٰ ٌُْكْم َوَرْحَمتُهُ فًِ الدُّ ِ َعلَ  فَْضُل َّللاَّ

ٌَْس لَُكْم بِِه ِعْلٌم َوتَْحَسبُونَهُ  (14) َما أَفَْضتُْم فٌِِه َعذَاٌب َعِظٌمٌ  إِْذ تَلَمَّْونَهُ بِؤَْلِسنَتُِكْم َوتَمُولُوَن بِؤَْفَواِهُكْم َما لَ

ِ َعِظٌمٌ َهٌِّنًا َوُهَو عِ  ذَا بُْهتَاٌن  (15) ْنَد َّللاَّ ذَا ُسْبَحانََن َهَٰ َولَْوََل إِْذ َسِمْعتُُموهُ لُْلتُْم َما ٌَُكوُن لَنَا أَْن نَتََكلََّم بَِهَٰ

ُ أَْن تَعُوُدوا ِلِمثِْلِه أَبًَدا إِْن ُكْنتُْم ُمْإِمنٌِنَ  (16) َعِظٌمٌ  ُ لَ  (17) ٌَِعُظُكُم َّللاَّ ُ َعِلٌٌم َوٌُبٌَُِّن َّللاَّ ُكُم اِْلٌَاِت ۚ َوَّللاَّ

ْنٌَا َواِْلِخَرةِ  (18) َحِكٌمٌ  ُ  ۚإِنَّ الَِّذٌَن ٌُِحبُّوَن أَْن تَِشٌَع اْلفَاِحَشةُ فًِ الَِّذٌَن آَمنُوا لَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم فًِ الدُّ  َوَّللاَّ

ِ َعلَ  (19) ٌَْعلَُم َوأَْنتُْم ََل تَْعلَُمونَ  َ َرُءوٌف َرِحٌمٌ َولَْوََل فَْضُل َّللاَّ  [ 22-11{ ]النور :  ٌُْكْم َوَرْحَمتُهُ َوأَنَّ َّللاَّ

ْنٌَا َواِْلِخَرِة َولَُهْم َعذَاٌب ولال تعالى : }     إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت اْلغَافِاَلِت اْلُمْإِمنَاِت لُِعنُوا ِفً الدُّ

ٌِْهْم أَلْ (23) َعِظٌمٌ  ٌِْدٌِهْم َوأَْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا ٌَْعَملُونَ ٌَْوَم تَْشَهُد َعلَ ُ ِدٌنَُهُم  (24) ِسنَتُُهْم َوأَ ٌَْوَمئٍِذ ٌَُوفٌِِّهُم َّللاَّ

َ ُهَو اْلَحكُّ اْلُمبٌِنُ  ِللطٌَِِّّبٌَن  اْلَخبٌِثَاُت ِلْلَخبٌِثٌَِن َواْلَخبٌِثُوَن ِلْلَخبٌِثَاِت ۖ َوالطٌَِّّبَاتُ  (25) اْلَحكَّ َوٌَْعلَُموَن أَنَّ َّللاَّ

ا ٌَمُولُوَن ۖ لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِرٌمٌ  ُءوَن ِممَّ ِئَن ُمبَرَّ  .[ 26-23{ ]النور :  َوالطٌَِّّبُوَن ِللطٌَِّّبَاِت ۚ أُولََٰ

 

 

 

 

 رته ونفسه فً أس آَلم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
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وصحبه من األذى البالػ وخاصة مع الضعفاء منهم مثل آل ٌاسر الذٌن ذكرنا طرفا مما فعلته لرٌش بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص      

لدموا أعظم تضحٌة فكانت سمٌة زوجة ٌاسر وأم عمار أول من استشهد فً االسالم ولحمها زوجها مباشرة .. وذلن 

 بتعذٌب أبً جهل لهما .

ثبتت الرسول صلى هللا علٌه  وكانت خدٌجة رضً هللا عنها وأرضاها أول من أسلم من الناس ، وهً التً       

وخشى على نفسه بعد أن فاجؤه الوحً فً ؼار حراء وؼّطه الملن ؼّطا شدٌدا وهو ٌمول  ، وآله وسلم عند بدء الوحً

ْنَساَن ِمْن  (1) اْلَرأْ بِاْسِم َربَِّن الَِّذي َخلَكَ مرتٌن وفً الثالثة لال له : } يءله الرأ، فمال : ما أنا بمار َخلََك اْْلِ

فدخل  ، [ فرجع بها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌرجؾ فإاده4-1{ ]العلك :  الَِّذي َعلََّم بِاْلمَلَمِ  (3) اْلَرأْ َوَربَُّن اأْلَْكَرمُ  (2)َعلَكٍ 

وأخبر خدٌجة الخبر ولال : لمد  ، نه الروععلوه حتى ذهب لونً ، فزمّ لونً زمّ على خدٌجة بنت خوٌلد فمال : زمّ 

فمالت خدٌجة : كال ، وهللا ما ٌخزٌن هللا أبدا ، إنن لتصل الرحم وتحمل الكّل، وتكسب المعدوم  ، فسًخشٌت على ن

ه .. وطوال الفترة المكٌة كانت هً ت، وتمري الضٌؾ ، وتعٌن على نوائب الحك ، فكانت بذلن أول من آمن به وثبتّ 

ها ودعمها به الناس ، وأعطته حبّ وولفت معه حٌن كذّ  البسمة الحانٌة والعمل الراجح ، والثبات الذي ال نظٌر له ...

 ؼٌرها ) ما عدا ابراهٌم ( من وكل ما معها حٌن حرمه الناس ورزله هللا منها الولد وُحرم 

رجو ان تكون نبً هذه االمة .. ثم انطلمت به الى نً ألإفوالذي نفس خدٌجة بٌده  . ولالت له : ابشر ٌا ابن عم واثبت

ذي لال له : ان هذا هو الناموس االكبر الذي أنزل على موسى وانن نبً هذه االمة ولٌتنً أكون حٌا ورله بن نوفل ال

وذي ، أ، لال : نعم لم ٌؤت رجل لط بمثل ما جئت اال  ؟فمال المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص : اومخرجً هم. حٌن ٌخرجن لومن 

توفً وفتر الوحً . فكان ورله بذلن ثانً شخص  وان ٌدركنً ٌومن أنصرن نصرا مإزرا . ثم لم ٌنشب ورله أن

 ه على ذلن بعد خدٌجة اال أن الموت عاجله .ٌإمن برسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وٌثبتّ 

وكانت خدٌجة رضً هللا عنها هً أم أوالده جمٌعا ما عدا ابراهٌم الذي ولد فً المدٌنة من مارٌة المبطٌة ، فً      

ولد ولدت له الماسم أوال ) وهو ٌكنّى به ( ثم زٌنب ورلٌة وأم كلثوم وفاطمة وعبد هللا . ومات .  أواخر عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص

ٌْنَاَن بنوه الماسم ثم عبد هللا وهم صؽار حتى لالت لرٌش ال عمب وال نسل لدمحم فانزل هللا تعالى لوله : } إِنَّا أَْعَط

 {]سورة الكوثر[. إِنَّ َشانِئََن ُهَو اأْلَْبتَرُ  (2) َحرْ فََصّلِ ِلَربَِّن َوانْ  (1) اْلَكْوثَرَ 

ولامت لرٌش بكتابة صحٌفة الظلم بمماطعة  ..ولما ازداد األذى بدمحم وآله وصحبه أذن لهم فً الهجرة الى الحبشة     

تلن  ةرضالمماطعة ثالث سنوات حتى أكلت األواستمرت  ... بنً هاشم . ومحاصرتهم ومنع الطعام والشراب عنهم

الوثٌمة الظالمة المعلّمة بالكعبة المشرفة . ولد عانت خدٌجة وابو طالب معاناة شدٌدة من هذا الحصار ... وماتا بعد 

 رفعه مباشرة فكان ذلن عام الحزن بالنسبة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .

نته فاطمة فترفع عن كاهله الفرث الذي وضعه عمبة بن أبً وكان مما ٌإلم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أشّد األلم أن تؤتً اب    

 معٌط وهو ساجد .... 

وفً حٌاته فً المدٌنة فمد بناته زٌنب ورلٌة وأم كلثوم وبمٌت فاطمة التً لحمت به بعد وفاته بستة أشهر أو      

اهٌم أٌضا مات لبل الفطام )أي ه فً كبر سنه وفرح به . ولكن ابرءدونها ... وفً المدٌنة مات ابنه ابراهٌم الذي جا

لبل عامٌن ( فحزن علٌه أشّد الحزن ودمعت عٌناه ولال : انا على فرالن ٌا ابراهٌم لممحزونون ولكنا ال نمول اال ما 

  ومات بعض أحفاده ونفسه تمعمع بٌن ٌدٌه ، وكانت عٌناه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تذرفان رحمة ورأفة بهذا الصبً .. ..ٌرضً الرب 
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ه ؟ فمال ملسو هيلع هللا ىلص : وكٌؾ ال أحبه وهو والحسن رٌحانتاي من الدنٌا . ل الحسٌن فمال له : أتحبّ كما جاءه جبرٌل وهو ٌمبّ 

فمال : ان لومن سٌؽدرون به وٌمتلونه . لال : وهم على االسالم !! لال : نعم ) أي على ظاهر االسالم ( . ثم أتاه 

أم سلمة فوضعتها فً لارورة فلما استشهد الحسٌن  هفٌها . واعطاها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص زوجبتربة كربالء التً سٌستشهد 

 تحولت الى لون الدم ، فعرفت أم سلمة باستشهاد الحسٌن علٌه السالم .

 حدٌث األفن :

عائشة الطاهرة المطهرة . ولد تكلم  ومن أشد ما عاناه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حدٌث االفن والبهتان على زوجته السٌدة     

المنافمون وأرجفوا حتى ولع فً ذلن ثالثة من الصحابة وهم مسطح بن أثاثه ، وكان لرٌبا البً بكر رضً هللا عنه 

عَِة َوََل ٌَؤْتَِل أُولُو اْلفَْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ   ، وأبو بكر ٌحسن الٌه ، فلما تكلم بذلن منع عنه رفده فنزل لوله تعالى :}

ِ ۖ َوْلٌَْعفُوا َوْلٌَْصفَُحوا ۗ أَََل  ُ أَْن ٌُْإتُوا أُوِلً اْلمُْربَىَٰ َواْلَمَساِكٌَن َواْلُمَهاِجِرٌَن فًِ َسبٌِِل َّللاَّ تُِحبُّوَن أَْن ٌَْغِفَر َّللاَّ

ُ َغفُوٌر َرِحٌمٌ  أحب أن ٌؽفر هللا لً " [ . فمال أبو بكر رضً هللا عنه : " بلى بلى انً 22{]النور :  لَُكْم ۗ َوَّللاَّ

ابت وحمنة بنت جحش ، فطهرهم رسول هللا ثوأعاد لمسطح ما كان ٌرفده به . ومن هإالء الذٌن تكلموا حّسان بن 

 م . ٌهملسو هيلع هللا ىلص بؤن ألام علٌهم حّد المذؾ ، وتاب هللا عل

وحً ، مع معرفته بطهارة عائشة رضً هللا عنها ، فلما جاء ولد بمً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شهرا كامال دون أن ٌؤتٌه         

 الوحً سكنت نفسه وذهب عنه ما كان ٌجد من ألم ومرارة .

 زواج زٌنب بنت جحش وابطال التبنً 

فً  اه أنه أمر بنت عمته زٌنب بنت جحش االسدٌة المرشٌة بالزواج من مواله الذي اعتمه وتبنّ ومن معاناته ملسو هيلع هللا ىلص     

وكانت فً العرب عامة ، وفً لرٌش خاصة أنفة شدٌدة فكٌؾ ٌزوجون من كان عبدا ،  ..مكة زٌد بن حارثة الكلبً

ُ  فؤبت زٌنب وأخوها ذلن الزواج أول األمر فنزل لوله تعالى :} َوَما َكاَن ِلُمْإِمٍن َوََل ُمْإِمنٍَة إِذَا لََضى َّللاَّ

َ َوَرُسولَهُ فَمَْد َضلَّ َضاَلًَل ُمبٌِنًاَوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن ٌَُكوَن لَهُ  االحزاب : { ]ُم اْلِخٌََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم ۗ َوَمْن ٌَْعِص َّللاَّ

كن الحٌاة  ؟. ولفما كان منهم اال أن أطاعوا وتزوج زٌد مولى رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص زٌنب بنت جحش المرشٌة وابنة عمة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص [36

لوله  بٌن الزوجٌن تعسّرت ، وكانت نفس زٌنب ال تطٌب بهذه العشرة فؤراد زٌد أن ٌطلمها ، والرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌمنعه من ذلن حتى نزل

ٌَْن َزْوَجَن َواتَّكِ تعالى : } ٌِْه أَْمِسْن َعلَ ٌِْه َوأَْنعَْمَت َعلَ ُ َعلَ ُ  َوإِْذ تَمُوُل ِللَِّذي أَْنعََم َّللاَّ َ َوتُْخِفً فًِ نَْفِسَن َما َّللاَّ َّللاَّ

 ًْ ْجنَاَكَها ِلَك ٌٌْد ِمْنَها َوَطًرا َزوَّ ا لََضىَٰ َز ُ أََحكُّ أَْن تَْخَشاهُ ۖ فَلَمَّ ََل ٌَُكوَن َعلَى  ُمْبِدٌِه َوتَْخَشى النَّاَس َوَّللاَّ

ِ َمْفعُوَلً اْلُمْإِمنٌَِن َحَرٌج فًِ أَْزَواجِ أَْدِعٌَائِِهْم إِذَا لََضْوا مِ  ِ  (37) ْنُهنَّ َوَطًرا ۚ َوَكاَن أَْمُر َّللاَّ ًّ َما َكاَن َعلَى النَّبِ

ِ لََدًرا مَ  ِ فًِ الَِّذٌَن َخلَْوا ِمْن لَْبُل ۚ َوَكاَن أَْمُر َّللاَّ ُ لَهُ ۖ ُسنَّةَ َّللاَّ الَِّذٌَن  (38) ْمُدوًراِمْن َحَرجٍ فٌَِما فََرَض َّللاَّ

ِ َحِسٌبًاٌُبَلِّغُوَن ِرَساَلَ  َ ۗ َوَكفَىَٰ بِاّلِلَّ ِ َوٌَْخَشْونَهُ َوََل ٌَْخَشْوَن أََحًدا ِإَلَّ َّللاَّ ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن  (39) ِت َّللاَّ َما َكاَن ُمَحمَّ

ٍء َعِلًٌما ًْ ُ بُِكّلِ َش ِ َوَخاتََم النَّبٌٌَِِّن ۗ َوَكاَن َّللاَّ ِكْن َرُسوَل َّللاَّ  [ .42 - 73{]االحزاب :  ِرَجاِلُكْم َولََٰ

وهكذا أبطل هللا سبحانه وتعالى التعالً والتفاخر باالنساب فً تزوٌج زٌد المولى بالمرشٌة زٌنب بنت جحش       

ه بطلٌمة موال ٌتزوجبنت عمة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص . كما أبطل هللا سبحانه وتعالى التبنًّ الى االبد ، وأمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بؤن 

 زٌد الذي كان لد تبناه فً مكة . وكانت تلن التجربة من أعسر التجارب علٌه ... ولد بلػ االمر برسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أن
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ٌخشى كالم الناس ، وهو الذي ال ٌخشى أحدا اال هللا .. وهو الذي كان ٌمارع االبطال وٌلوذ به الشجعان من صحابته 

حدق ... ولكن للناس ألسنة حداد .. ولد جعلته ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٌخشاها حتى نزل أمر هللا وزّوجه هللا ت الّد المتال واحمرإذا اشت

ً ، وٌكافئ زٌنب وأخاها على من فوق سبع سموات بزٌنب رضً هللا عنها لٌبطل عادة العرب واألمم فً التبنّ 

 طاعتهم لرسول هللا ورضاهم بزٌد زوجا لها . 

ذلن استمر المنافمون والذٌن فً للوبهم مرض ٌستنكرون ان ٌتزوج دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص طلٌمة متبّناه ومواله زٌد بن ومع       

حارثة .. والى ٌومنا هذا نجد المستشرلٌن ومن واالهم ٌذكرون هذه الحادثة باالنكار على رسول هللا صلى هللا علٌه 

وهكذا  ..فً محبته المفاجئة لزٌنب ، حتى أنه تزوجها بعد طاللها من زٌد وسلم ، وٌروون فً ذلن حكاٌات مكذوبة

أبطل هللا سبحانه وتعالى التبنً وعوالبه بتزوٌج الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص من زٌنب بنت جحش ، وهو أمر كان ثمٌال على نفس 

كنه ألسنة الناس وخاصة المنافمٌن والكافرٌن اال هللا ، ول ا  دمحم صلى هللا علٌه وأله وسلم ، وهو الذي ال ٌخشى أحد

رعة االبطال مما ع أنه ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌخش  حداد ، حتى لال هللا تعالى له : ) وتخشى الناس وهللا أحك أن تخشاه ( ، م

 . ولم ٌعبدونها من دون هللا آلهتهم وأوثانهم التً لرٌشا وؼٌرها من لبائل العرب فً سّب   والصنادٌد ، ولم ٌخش  

 ولو جعلوا الشمس فً ٌمٌنه والممر فً ٌساره . بمهادنتهم لطّ  ٌرض  

وخاصة فً  هاءم على هللا وعلى الناس ، من كالم هإالإ السفٌوهذا ٌوضح الى اي مدى ٌخشى االنسان الكر    

 أمور االسرة والعائلة .

 أمثلة من ابتالء الصحابة والتابعٌن  

الءات ضعفاء الصحابة من الموالً ومن ال سند لهم فً مكة فً بداٌة الدعوة ، وذكرنا لمد ذكرنا فٌما سبك ابت       

س وأن امه سمٌّة رضً هللا عنها وارضاها ، كانت أول من استشهد من بلصة عمار بن ٌاسر بن عامر من بنً ع

د تعذٌبها العذاب الشدٌد ها بعبُلالمخزومً ، فً لُ طعنها عدو هللا وعدو رسوله ابو جهل عمرو بن هشام  ، المسلمٌن

هللا عنه ، فلم ٌتحّمل شدة  ًبرمحه ، ثم لتل زوجها ٌاسر فكان ثانً من استشهد ، وجاء الدور على عمار رض

، ٌبكً لما لال ، فمال له الرسول العذاب ، ولال كلمة الكفر بلسانه وللبه مطمئنٌن باالٌمان ، فجاء الى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ٌَمانِ : " كٌؾ تجد للبن ؟ لال : مطمئن باالٌمان " ، وانزل هللا فٌه }الكرٌم  { ]النحل إَِلَّ َمْن أُْكِرَه َولَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِاْْلِ

شاشة " ) اخرجه الترمذي ( ولال عمار : راٌت م[ ، ولال عنه رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص : " إن عمارا ملًء اٌمانا الى 126: 

وامرأتان وأبو بكر " ) اخرجه البخاري ( واخرج ابن ماجه إن اول من اظهر  ملسو هيلع هللا ىلص وما معه اال خمسة أعبد رسول هللا

 اسالمه سبعة ذكر منهم عمار .

اجه ولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :" من عادى عمار عاداه هللا ، ومن أبؽض عمار أبؽضه هللا "  أخرجه الترمذي وابن م    

)وسنده حسن ( ... وأخرج البخاري ومسلم وؼٌرهما : " عمار تمتله الفئة الباؼٌة ٌدعوهم الى الجنة وٌدعونه الى 

 النار " فمتله جند معاوٌة فً صفٌن وسنة ثالث وتسعون سنة . 

الم سمٌّة أم وكان دور النساء فً االسالم عظٌما فؤول من أسلم على االطالق خدٌجة ، وأول من استشهد فً االس    

 عمار بن ٌاسر ، وفً المجموعات األولى التً دخلت االسالم عدد من النساء وخاصة من االماء والموالً .
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ولاتلت بعض النساء بالسٌؾ مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ومنهن أم عمارة نسٌبة بنت كعب المازنٌة ، فماتلت فً أحد ،       

ٌه وآله وسلم : " ما التفت ٌمٌنا وال ٌسارا اال وجدت أم عمارة وهً تماتل عنً بسٌفها ولال رسول هللا صلى  هللا عل

 .ها الجراح وبُمرت )لطعت( بطنهاٌوم أحد ... ولم تتولؾ رضً هللا عنها عن المتال اال بعد أن اثخنت

 وأما النساء الالتً داوٌن الجرحى فكان عددهن كبٌرا منهن عائشة رضً هللا عنها .    

ونرى فً مولعة بدر مولفا رائعا من تلن  ..وكن فً الجٌش ٌداوٌن الجرحى وٌسمٌن العطشى وٌثبتن المماتلٌن      

رضً هللا عنه عاذ بن عمرو بن الجموح االنصاري الموالؾ البطولٌة التً ال تعبؤ باأللم وال الجراح . وهو مولؾ م

 . 

هشام المخزومً ( وهو محاط بكوكبة من بنً مخزوم ،  ولرر معاذ ان ٌصل الى ابً جهل ) عمرو بن          

ً جهل بشرعة ، فضرب أبا جهل ضربة بترت ساله ، فؤسرع عكرمة بن أمترق الصفوؾ وسٌوؾ بنً مخزوم خفا

فلما آذتنً وضعت علٌها لدمً ، ثم تطمٌّت علٌها حتى  فضرب معاذا على عاتمه ، فتدلت ٌده من عاتمه . لال معاذ :

 ابئ بما اصابه .عم واصل المتال ؼٌر .. ث طرحتها".

أحد ظهرت بطوالت خارلة . ولمد لاتل بعض أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد الهزٌمة لتاال شرسا ،  موفً ٌو      

ل له النبً ملسو هيلع هللا ىلص : " اوتّرس على رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ، أبو دجانه ٌمٌه النبل بنفسه ، ورمى سعد بن أبً ولاص بالنبل حتى ل

ارم فدان ابً وأمً " . ولاتل علً وأبو بكر وطلحة بن عبٌد هللا وأبو عبٌدة ، وثلة من االنصار من بٌنهم أم عمارة 

 لتاال شدٌدا ، واستشهد من استشهد وجرح من جرح .

حمتهم ضد المماتلٌن من المسلمٌن ولعندما صاح صائح أن دمحما لد لتل ، ففتَّ ذلن فً عثت ولكن الطامة حد     

الهزٌمة .. ولما انهزم الناس لم ٌنهزم أنس بن النضر رضً هللا عنه ، ولد انتهى الى عمر بن الخطاب وطلحة بن 

 . فمال : عبٌد هللا فً رجال من المهاجرٌن واالنصار فمد ألموا بؤٌدٌهم فمال : ما ٌجلسكم ؟ فمالوا : لتل رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ما تصنعون بالحٌاة بعده ؟ فموموا فموتوا على ما مات علٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص . ثم استمبل المشركٌن ... ولمى سعد بن 

ا لرٌح الجنة ، انً أجدها من دون أحد ، فماتل حتى لتل . ووجد به بضع وسبعون ضربة واه: ٌا سعد معاذ فمال له 

 م تعرفه اال أخته ، عرفته ببنانه .بسٌؾ وطعنة برمح ، ول

وكان عمرو بن الجموح السلمً االنصاري أعرج شدٌد العرج ، وكان له اربعة بنٌن شباب ٌؽزون مع رسول       

فمال له بنوه : إن هللا لد حد أراد عمرو بن الجموح أن ٌتوجه معه أهللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إذا ؼزا ، فلما توجه رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الى 

جعل لن رخصة ، فلو لعدت ونحن نكفٌن ، ولد وضع هللا عنن الجهاد فؤتى عمرو بن الجموح رسول هللا صلى هللا 

نً أن اخرج معن . وهللا انً الرجو أن استشهد فؤطؤ بعرجتً هذه فً ونعلٌه وسلم فمال : ٌا رسول هللا ان بنً ٌمنع

؟ لعل هللا عّز هملسو هلآو هيلع هللا ىلص : " أما أنت فمد وضع هللا عنن الجهاد" ولال لبنٌه : وما علٌكم أن تدعو الجنة !! فمال له رسول هللا

 وجّل ٌرزله الشهادة ؟ " فخرج مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمتل ٌوم أحد شهٌدا .

لمد أخطؤتنً ولعة بدر ، وكنت وهللا علٌها ابنه لد استشهد فً معركة بدر : ولال خٌثمة رضً هللا عنه ، وكان       

خرج سهمه ، فرزق الشهادة ، ولد رأٌت فحرٌصا ، حتى ساهمت ) أي جعل السهام والمرعة ( ابنً فً الخروج 

البارحة ابنً فً النوم فً أحسن صورة ، ٌسرح فً ثمار الجنة وأنهارها ، ٌمول : الحك بنا ترافمنا فً الجنة ، فمد 

ًّ ، ورق وجدت ما وعدنً ر بً حما . ولد وهللا ٌا رسول هللا اصبحت مشتالا الى مرافمته فً الجنة ، ولد كبرت سن

 حببت لماء ربً " . فدعا له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بذلن فمتل ٌوم أحد شهٌدا .أعظمً ، و
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ء الجنة ، فماتل حنظلة حتى ا نداوسمع الشاب حنظلة ، وهو فً لٌلة زفافه نداء الحرب ، فخرج مسرعا ملبٌّ        

ل حنظلة ، فسؤلوا زوجته العروس فمالت : خرج مسرعا حٌن سمع وإذا النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌرى المالئكة تؽسّ نال الشهادة . 

 ب " فمال رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص : " كذلن ؼّسلته المالئكة " .نُ النداء بالجهاد وهو ج  

أن الشاب المإمن حنظلة كان ابن المنافك الفاسك ابً عامر الراهب الذي بنى مسجد ضرار  حماوالؽرٌب        

ذى رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ... وكان ٌهلن الحرث والنسل والناس نٌام حتى سّماه هللا فاسما ، ولد بلػ من اٌمان حنظلة أن آو

ه ، فؤبى ذلن رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص . وكذلن فعل عبد هللا ابن رأس النفاق عبد هللا بن عرض على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌمتل أبا

مد أبً سلول الذي لال : ) لٌخرجن األعز منّا األذل ( وأراد لتل ابٌه ولكن رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص منعه من ذلن ، ومع ذلن ف

لول بمنع أبٌه من دخول المدٌنة لٌعلم ان العّزة هلل ورسوله ، حتى أذن له رسول هللا لام عبد هللا بن عبد هللا بن ابً س

 ملسو هيلع هللا ىلص بالدخول .

وكم ظهرت من بطوالت خارلة وصؽار الصحابة ٌتبارون أمام رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لٌسمح لهم بالجهاد . وكان رسول      

... وحاول عبد هللا بن عمر بن الخطاب ، وزٌد بن  ةٌسمح ألحد منهم بالخروج حتى ٌبلػ الخامسة عشر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال

بن عازب ، وابو سعٌد الخدري ، ورافع بن خدٌج ، وسمرة بن  بن زٌد ، وزٌد بن أرلم ، والبراء ثابت ، وأسامة

 دا رافع بن خدٌج لمهارته فً رمً النبال منذ نعومة أظفاره .ما عجندب ، الخروج معه ، فردهم رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

فخنك لذلن سمرة بن جندب النه كان ٌصرع رافع بن خدٌج حٌن ٌتبارٌان فؤمرهما الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بالمصارعة .      

ة فانتصر سمرة بن جندب ، فسمح له رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بااللتحاق بالجٌش بن جندب وأمه سعادة  . وسعد بذلن االذن س ُمر 

 كبرى فمد أصبح ابنها فً مصاؾ الرجال ، وٌدخل المعركة مع الصنادٌد واالبطال .

وكم ظهرت من البطوالت فً التارٌخ االسالمً ، فمد مؤلت الخنساء الشاعرة الدنٌا صراخا ورثاء على أخٌها       

شّرفها هللا باالسالم ، وفمدت ابناءها األربعة فً معركة المادسٌة )فً العراق ( صخرا عند موته فً الجاهلٌة ، فلما 

 لالت الحمد هلل الذي شّرفنً باستشهادهم .

وال تكفً المجلدات فً وصؾ البطوالت والخوارق والصبر على االالم والجراح فً كل معارن االسالم الفاصلة     

. 

ٌمؾ شمٌك البلخً ) من شمال أفؽانستان وتسمى بلخ الٌوم مزار شرٌؾ  هـ(194لرنٌن من الزمان وتمرٌبا ) وبعد 

( وهو فً معركة كوالن ) فً التركستان الشرلٌة التً تحتلها الصٌن وتسمى الٌوم سٌنكٌانج ( ، وٌمول لتلمٌذه حاتم 

: وهللا انً أجد نفسً  األصم : هل تجد نفسن فً مثل الٌوم ُزفّت الٌن زوجتن ؟ " فٌمول حاتم : ال وهللا ، وٌرد شمٌك

 ًّ  فٌه زوجتً وأكثر . وانطلك ٌماتل حتى استشهد . فً مثل الٌوم الذي زفت ال

وعلً بن أبً طالب ٌنام فً فراش رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌلة الهجرة لرٌر العٌن ، وسٌوؾ لرٌش كلها مشرعة نحوه     

  . لٌمتلوه ، وهم ٌظنون أنه رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ًّ بالناس الفجر ، لم ٌشعر بالضربة وهو        وعندما ضربه عبد الرحمن بن ملجم ، أشمى هذه األمة ، وهو ٌصل

 فً سجوده حتى ثعب الدم من الجرح ، وبلػ الصؾ االول الذي فُجع بالدم من أمٌر المإمنٌن . 
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المجوسً أبو لإلإة ، بسٌؾ مسموم وهو ساجد  وعمر بن الخطاب رضً هللا عنه كان اٌضا ساجدا عندما ضربه    

هللا تعالى أن  ن ضربه بالسٌؾ ؟ فحمدالناس الصالة ؟ ثم سؤل عمّ  فً صالة الفجر ، وكان أول سإال ٌسؤله : هل أتمَّ 

 مسلم . دمه لم ٌعلك بامرٍء 

م لذلن . فمد ولى ه المٌادة ، إذا رأى كفاآتاب الصحابة ٌشاركون فً المتال ، بل وٌولٌهم رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوكان شب  

أسامة بن زٌد وعمره سبعة عشر عاما لٌادة جٌش فٌه أبو بكر وعمر تحت امرته ، لمماتلة الروم ، فتكلم بعض 

 الناس فً ذلن فمال لهم رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص : إنه خلٌك باالمرة ، كما كان أبوه خلٌما بها .

الصحابة فً فتوح البلدان وكان منهم عبد هللا بن عمر والحسن والحسٌن سبطا النبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ولرتا عٌنه  واشترن شباب

فً ممدمة الصفوؾ فً أذربٌجان وكرجستان والداؼستان ) جمهورٌة أذربٌجان ، وجمهورٌة جورجٌا والداؼستان 

عبد هللا بن العباس ، ولثم بن العباس ) الذي كان أحد  وال تزال فً روسٌا ( ، وكان ضمن هإالء الشباب أٌضا

 الثالثة الذٌن ٌشبهون رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وهم : جعفر بن أبً طالب والحسن بن علً ولثم بن العباس ( . واستشهد لثم بن

 العباس فً فتح سمرلند ) فً جمهورٌة أوزبكستان ولبره معروؾ باسم لبر الشهٌد الحً(.

الخارلة والصبر على الجراح واالالم لم ٌتولؾ .... وكم هً صور البطوالت فً الحروب ولصص البطوالت        

المادر الجزائري مع عبد التً شنتها أوربا االستعمارٌة على بالد المسلمٌن ففً الجزائر لمعت أسماء كثٌرة فً ثورة 

لمٌئة لجنود فرنسا حٌن ٌنتصرون . وكذلن وتمابلها صورة  اخالق النبل والكرم فً معاملة االعداء حٌن ٌإسرون .

والتً لادها بعد ذلن البطل كانت ثورة الرٌؾ فً المؽرب بمٌادة عبد الكرٌم الخطابً ، وثورة السنوسً فً لٌبٌا 

 هم انهمن ساعة اعدامه ، لعلمعارن ضارٌة ، ونساء لٌبٌا ٌزؼردعمر المختار الذي اعدمته اٌطالٌا بعد  الشهٌد

 سٌنتمل الى رحمة هللا وجنانه .

 1859حتى عام  1832وفً المولاز لامت ثورات عدٌدة أهمها ثورة الشٌخ دمحم شامل الكمراوي من عام        

حتى اعترفت له روسٌا المٌصرٌة بنبل أخالله وُحسن معاملته لؤلسرى من الروس ، عكس ما كان ٌفعله جنراالت 

 ( من احراق المدن والمرى بسكانها .الروس المتجبرٌن ) أمثال ٌرملوؾ

فً بداٌة الحكم الشٌوعً  1925حتى عام  1917وتسو التً استمرت منذ عام ؼ ثم بعد ذلن ثورة نجم الدٌن     

البربري ، واستطاع أهل المولاز مرة أخرى أن ٌسجلوا بطوالت رائعة وأخالق سامٌة مع اعدائهم . وكان مع 

 ذي جاوز التسعٌن من عمره المدٌد واستشهد وهو ٌماتل على صهوة جواده .المجاهدٌن الشٌخ أوزون جحى ال

( التً كان ٌمودها علماء االسالم وشٌوخ الطرق  1928 – 8191وفً التركستان ظهرت ثورة البشمرجة )     

 الصوفٌة . مثل إسالم لرباشً ، والمال دهمان .

الم وشٌوخ الطرق الصوفٌة وكانوا ٌمثلون البطوالت وكل هذه الحركات الجهادٌة كان ٌمودها علماء االس     

االسالمٌة فً الصبر على الجهاد مع للة الزاد ووعورة الطرق وتكالب االعداء ... وكانت رؼم ذلن على أعلى 

 مستوى من االخالق فً معاملة االسرى من االعداء ..

ولاس وهم من من شجاعة المسلمٌن أهل الٌتعجبووكان الروس ومن بٌنهم الشاعر بوشكٌن والشاعر لٌرمنتوؾ      

ٌماتلون الجٌش االمبراطوري المدجج بالسالح وٌذكرون كٌؾ ان المماتلٌن المسلمٌن ال ٌتولفون عن المتال رؼم 

 الجراح العدٌدة التً تصٌبهم .
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الزبٌربن العوام وفً المجال السلمً كانت هنان أٌضا بطوالت خارلة فعروة بن الزبٌر ) أحد كبار التابعٌن وابن     

بالؽرؼرٌنا فمال له االطباء : ال نت ابً بكر (  أصٌب فً احدى لدمٌه وسالٌه بوأخ عبد هللا بن الزبٌر وابن أسماء 

 ّّ د وهو ما ٌعرؾ بالبنج . والبنج نبات ٌسمى بد من بترها .. وحتى ال تشعر بااللم الشدٌد ال بد من اعطائن المرّق

( ٌُصدع وٌخلط العمل ، كما جاء فً تذكرة داود االنطاكً . ونبات السكران ٌطلك بالعربٌة الشٌكران ) السكران 

علٌه اسماء محلٌّة مختلفة منها البنج االبٌض والبنج المصري وسم الفراخ وفً لٌبٌا ٌطلك علٌه اسم المنمٌط وفً 

 حضرموت ٌطلك علٌه اسم جلٌجلة ، وهكذا .

وٌستخرج منه الملوٌدات  Fam. Solanacaeة الباذنجانٌة وٌتبع الفصٌل Hyocyamousواسمه العلمً     

Alkaloids  ساٌمٌن الهاٌوHyocyamine   ) وهو ٌستخدم لمداواة المؽص ) واسمه التجاري بسكوبان

( وٌستخدم كمادة لبل  التخدٌر الكامل ألنه ٌسبب ما ٌعرؾ بنوم الشفك Scopalamineوالثانً سكو باالمٌن )

 وشًء من فمدان الوعً .

ولها أسماء محلٌة مختلفة . وكلها  ( Belladona( وبالدونا )Daturaمثل الداتورة )وهنان نباتات مشابهة      

 أدوٌة تستخدم فً الطب . تستخرج منها 

لفظة هندٌة وتدعى بانجا  bhangوكان العرب المدماء أٌضا ٌطلمون اسم البنج على الحشٌش . ولفظ البنج     

Bhanga  منب الهندي ) الحشٌش ( ولد تكلم الفمهاء عن البنج منذ فترة مبكرة وأباحوا استخدامه وٌطلك على ال

 للتداوي وخاصة لبل اجراء العملٌات الجراحٌة .

وكان االطباء والجراحون بصورة خاصة ٌستخدمون مزٌجا من نبات السكران أو الداتوره مع شًء من المنب      

الجراحٌة . وعرض االطباء على عروة بن الزبٌر أن ٌعطوه البنج )المرلد( الهندي واالفٌون وذلن لبل العملٌات 

وهو هذا المزٌج ، ولكن عروة بن الزبٌر رفض أن ٌؤخذ ما ٌذهب عمله ، ولو لفترة محدودة ولال لالطباء : إذا 

 دخلت فً الصالة وسجدت فالطعوا سالً !! ، وبالفعل تم لطع لدمه وساله وهو ساجد ٌصلً . 

من  م وماالنعلملهذه ، واي سكٌنة هذه !! وأي خشوع هذا !! وهكذا تنهمر علٌه فً صالته الخاشعة ما نع فؤي لوة

المواد المورفٌنٌة الدماؼٌة التً كشؾ بعض سرها العلم الحدٌث فً الربع االخٌر من المرن العشرٌن  . وما تبعها 

 ن ... روتٌنٌٌمن اكتشاؾ ما ٌسمى هرمون السعادة مثل الدوبامٌن والس

وهكذا نجد تفسٌر علمٌا ، ولونالصا لما كان ٌحدث من لصص خارلة حٌث ٌموم أحدهم ) معاذ بن عمرو بن     

وهو ٌهاجم أباه ، وذلن  هالجموح فً معركة بدر ( بمطع ٌده من منكبها بعد أن ضربه عكرمة بن ابً جهل على عاتم

ى العصور المرٌبة الماضٌة حٌن نرى أبطال المولاس كله لٌواصل المتال .. ومثله العدٌد من لصص االبطال ال

هذا الصبر وعلى نعمة ولصة عروة بن الزبٌر مثال على ، ٌواصلون المتال واجسادهم مخّرلة برصاص االعداء 

السكٌنة والرضا وتحّمل االالم ، وهم فً أعظم لحظات الخشوع عند سجودهم الذي ٌسكب على للوبهم  الرب الكرٌم

 ٌحبونه .و ٌحبّهم الذي لموالهم وربهم

 اَلحساس باأللم ولصص معاصرة  
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ال شن أن االحساس باأللم ٌختلؾ من شخص الى آخر ، وفً نفس الشخص من مكان آلخر .. وبما أن       

تحتها من مناطك مخٌة وخاصة  االحساس باأللم هو فً المناطك المخٌّة ) وهً فً لشرة الدماغ ( وهً مرتبطة بما

( وما فٌه من افرازات لمواد معمدة ، ومنها مجموعة كبٌرة من المواد Limbic Systemجوفً )فً الجهاز ال

والتً لها عاللة بتخفٌض االحساس باأللم مثل المورفٌنات الدماؼٌة أو  Peptidesتاٌدز بالبروتٌنٌة التً تدعى بٌ

ادها من مواد تزٌد االحساس باأللم المواد التً تسبب االحساس بالسعادة مثل الدوبامٌن والسٌروٌتنٌن ، وما ٌض

ما ٌصحبه ..لهذا كله فنن االحساس باأللم مع Pربن ونور اٌبٌنفرٌن والكورتٌزول ومشتماته ومادة فوالملك مثل االٌبٌن

من للك وشعور بالتعاسة أمر شدٌد التعمٌد وٌختلؾ بدون شن من شخص الى أخر ، ومن مولؾ آلخر لنفس هذا 

ا فً مباراة حامٌة . وهو متحمس لها ، فمد ال ٌشعر باأللم ، ال إذا كان الشخص منهمكى سبٌل المثالشخص. فعل

 وٌواصل المباراة ، فنذا انتهت المباراة ، بدأ ٌصرخ من األلم . 

ولد لّص هللا علٌنا لصة ٌوسؾ علٌه السالم عندما راودته امرأة العزٌز ، صاحبة المال والجمال ، فؤبى علٌها        

َولَاَل نِْسَوةٌ ِفً اْلَمِدٌنَِة اْمَرأَُت اْلعَِزٌِز تَُراِوُد فَتَاَها َعْن نَْفِسِه ۖ لَْد َشغَفََها :}  نسوة فً المدٌنة ولالوا ، فتكلم 

ٌِْهنَّ َوأَْعتََدْت لَهُ  (30) ُحبًّا ۖ إِنَّا لَنََراَها ِفً َضاَلٍل ُمبٌِنٍ  ا َسِمعَْت بَِمْكِرِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَ نَّ ُمتََّكؤً َوآتَْت ُكلَّ فَلَمَّ

ٌِْدٌَُهنَّ َولُ  ٌْنَهُ أَْكبَْرنَهُ َولَطَّْعَن أَ ا َرأَ ٌِْهنَّ ۖ فَلَمَّ ٌنًا َولَالَِت اْخُرْج َعلَ ذَا بََشًرا َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسّكِ ِ َما َهَٰ ْلَن َحاَش ّلِِلَّ

ذَا إَِلَّ َملٌَن َكِرٌمٌ 
مرهفات المتدلالت أن ر بالصفوة من نساء مصر الفنذا بلػ االم[. 31-32]ٌوسؾ : {  إِْن َهَٰ

، وال ٌشعرون باأللم ، عندما رأوا جمال ٌوسؾ علٌه السالم ، فكٌؾ بمن امتؤل للبه إٌمانا وحبا هلل  ن أٌدٌهنٌمطعّ 

ه فننه ٌران " حتى صدق فٌه ما ذكره الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، من صفات االحسان ، أن تعبد هللا كؤنن تراه ، فنن لم تكن ترا

ٌِْهُم اْلَماَلئَِكةُ أََلَّ تََخافُوا َوََل تَْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة فهإالء الموم الذٌن هم مع هللا ٌحبهم وٌحبونه ، } ُل َعلَ تَتَنَزَّ

كان أهل إذا " : السالكٌن [. وحتى ٌمول لائلهم كما ٌذكره ابن المٌم فً مدارج 32{]فصلت :  الَّتًِ ُكْنتُْم تُوَعُدونَ 

عٌش طٌب " . وٌمول اآلخر " لو علم الملون على ما نحن علٌه الٌوم  الجنة على ما نحن علٌه ، انهم إذن لفً

جن : ما ٌصنع أعداءي بً ، أنا لماتلونا علٌه بالسٌوؾ " . وحتى ٌمول ابن تٌمٌة رحمه هللا بعد أن أوذي وادخل الس

شهادة " وهكذا هم أولٌاء هللا وأحبابه فً كل مكان وزمان . وٌمول  لتلًوة واخراجً من بلدي سٌاحة ، وخل حبسً

االمام علً كرم هللا وجهه وهو ٌبكً من خشٌة هللا وٌخاطب الدنٌا : لمد طلمتن ثالثا ، ومع ذلن ٌتململ فً الصالة 

آه آه من للة الزاد ووعورة تململ السلٌم ) أي الذي لدؼته األفعى ( لابضا على لحٌته ولد أرخى اللٌل سدوله لائال : 

 . "الطرٌك

ولد وصفنا فٌما سبك بعض موالؾ الصحابة والمجاهدٌن وهم ٌواصلون جهادهم رؼم الجراحات الشدٌدة حتى أن     

ى وٌنزع كتفه التً تعوله عن المتال بعد ان ضربها عكرمة بن ابً جهل ، وهو ٌدافع عن ابٌه ، ٌوم احدهم لٌتمطّ 

ن عمرو بن الجموح المتال دون كلل حتى انتهاء المعركة . وتماتل أم عمارة نسٌبة بنت كعب بدر . وٌواصل معاذ ب

المازنٌة عن رسول هللا ٌوم أحد حتى طعنت فً بطنها وظهرت أمعاءها فربطت على بطنها ترٌد مواصلة المتال 

 رضى هللا عنها وارضاها .

الٌمن طفلٌن كانا ٌلعبان ً مستشفى صؽٌر فً أرٌاؾ عندما كنت أعمل طبٌبا ف 1968ولد رأٌت بنفسً عام       

ٌهما لنبلة نابالم ) التً استعملها الجٌش المصري أٌام حرب الٌمن فً عهد عبد الناصر ( فانفجرت فٌهما وبٌن اٌد

وجًء بهما ، وكنت الطبٌب الوحٌد ، واستؽربت منهما حٌث كانا فً منتهى الشجاعة والموة رؼم صؽر سنهما ) 
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أو ٌئن  ألن العرؾ المبلى عندهم ان ت وثمان سنوات ( وأنا أزٌل الجلد المحروق دون أن ٌصرخ أحدهما عشر سنوا

 .الرجل ال ٌبكً وال ٌصرخ ، وانما تفعل ذلن النساء 

 لمة الصبر واَلٌمان من نساء مإمنات طبٌبات معاصرات :

لتولٌد وعضوة هٌئة التدرٌس بكلٌة الطب الدكتورة سامٌة عبد الرحمن العمودي استشارٌة أمراض النساء وا     

بجامعة الملن عبد العزٌز بجدة .. وهً اٌضا باحثة ومهتمة بالطب االسالمً وأخاللٌات المهنة وكاتبة لها العدٌد من 

 المإلفات ومماالت اسبوعٌة فً الصحافة المحلٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة .

اكتشفته صدفة وهً تتحسس صدرها فؤحست بكتلة فً الثدي .. بسرطان الثدي الذي  أصٌبت 2226فً ابرٌل 

أن أدركت وتمول الدكتورة سامٌة فً كتابها " اكسري حاجز الصمت " الذي شرحت فٌه لصتها كاملة : " فً ثانٌة 

ن لضاء هللا لد حّل بً " فً لحظة أدركت ما عندي ، لم أكن احتاج الى فحص أو أخذ عٌّنة فؤنا ولؤلسؾ طبٌبة ، لذل

ٌكون الجهل فً لحظات كهذه نعمة .. لحظة عصٌبة أخذت أدور فً أرجاء الؽرفة أدعو هللا بصوت عال أن ٌلهمنً 

ٌكون عند الصدمة االولى " دعوته ، ناجٌته دامعة : هل تحبنً الى  ماأعلم ان االجر أنالثبات . أدعوه الثبات ألننً 

نت اللحظة األولى فً هذه التجربة االنسانٌة التً أعٌشها هذه كهذه .. تلن كا هذه الدرجة حتى ترسل لً رسالة حبّ 

 االٌام مع سرطان الثدي " 

هذا مولؾ عظٌم لد فمدناه من أزمنة متطاولة .. أن تكتشؾ استاذه فً أمراض النساء والتولٌد فجؤه أنها مصابة 

الن رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٌمول : " إن هللا  بسرطان الثدي .. وفً تلن اللحظة تدرن أنها رسالة حّب من هللا سبحانه وتعالى

ل فاألمثل " . وال شن ان أحّب خلك هللا الى هللا مثإذا أحب عبدا ابتاله " وٌمول أن أشد الناس بالء األنبٌاء ، ثم األ

عزم من الرسل نوح وابراهٌم وموسى وعٌسى سبحانه وتعالى هم االنبٌاء ، وأحبّهم الٌه منهم دمحما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ، ثم أولً ال

 ودمحم صلوات ربً وسالمه علٌهم اجمعٌن ... ولد استعرضنا فٌما سبك بعض االبتالءات التً ابتلً بها االنبٌاء .

 ولكن وٌاللعجب نجد طبٌبة ناجحة واستاذة فً كلٌة الطب تكتشؾ فجؤة أنها مصابة بسرطان الثدي فال تنهار ...     

ثلما ٌفعل كثٌر من الناس من الؽضب لماذا انا ٌاربً ؟ لماذا سلطت علً هذا االبتالء ، وانا أعبدن وال تفعل م

 رضاهم بمدر ما اعطٌتنً من علم .. ولد كنت دائما رفٌمة بهم ، أحبُّ موأخشان ، وأحسن الى عبٌدن وأداوي 

 مرضاي وٌحبوننً !! 

إٌمانا وتموى وحبا هلل ، بل اعتبرت ذلن منحة من الرب الكرٌم ال لم تؽضب ولم تثر سامٌة العمودي التً ملئت      

 : ألهذا الحّد تحبنً ٌا هللا ؟!! 

وهذا مولؾ ٌعتبرؼرٌبا وخاصة فً هذا الزمان المادي ، وحٌث ٌسعى الجمٌع الى ما ٌعتبرونه مجدا ومكانة      

 استخدام كافة الوسائل المذرة من ؼش  وماال ونجاحا .. وفً أحٌان كثٌرة ال ٌتورعون للوصول الى بعض ذلن عن 

 وخداع ، وأخذ أموال الناس بالباطل ، واالفتراء على هللا وعلى خلك هللا .. 

بل إن مولؾ سامٌة العمودي ٌذكرنً بمولؾ رابعة العدوٌة التً امتؤل للبها بحب هللا حبا أنار للبها ووجدانها      

 وسار على لسانها :

 ألنـــن أهــل لذاكا  وحــبٌّ           الهوى  أحبن حبٌن حــبُّ 
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 ن سوان الهوى           فشؽلً بكــرن عــمّ  فؤما الذي هو حبُّ 

 وأما الذي أنت أهــــل له            فكشفن لً الحجب حتى أران

 فال الحمد فً ذا وال ذان لً        ولكن لن الــحمد فً ذا وذان

ٌا لمجتمعاتنا العربٌة واالسالمٌة التً ذبلت فٌها جذوة االٌمان حتى ملا عولمد كانت سامٌة العمودي تلمً درس    

كادت تنطفً ، ولوال رجال مإمنون ونساء مإمنات ، لم تعلموهم ، النهارت هذه المجتمعات منذ زمن بعٌد ، حتى 

 ه علٌه .الؽثاء ، واصبحت األمة كؽثاء السٌل ، كما وصفها رسول الهدى والرحمة صلوات ربً وسالم انتشر

، ورتبت أمور بٌتها وأخبرت أطفالها باسلوب هادئ رصٌن ،  تلمت سامٌة الرسالة واعتبرتها رسالة حبّ     

  واحترمت لدراتهم وعمولهم رؼم صؽر سنهم ...

ولررت أن تكسر حاجز الصمت فكتبت مذكراتها واحاسٌسها وافكارها فً اسلوب شٌّك لطٌؾ فً ممالها      

ت بخطوة شجاعة جرٌئة بالتحدث عن اصابتها بالسرطان ... وكان الناس وال ٌزالون ٌتجنبون هذا االسبوعً .. ولام

ع ، بل ال ٌستطٌع الطبٌب أن ٌخبر مرٌضه بحمٌمة هذا المرض ، وخطة العالج وتولعات االطباء من تلن ووضمال

مرٌض األلربٌن واالطباء .. ٌبمى األمر فمط بٌن أهل الوالحالة ... وعلى الطبٌب أن ٌنصاع لضؽوط األهل ، 

وبالتالً ٌكون العالج صعبا على المرٌض والطبٌب ، وخاصة أن لهذه العالجات المختلفة مضاعفات كثٌرة ، ال 

لفة على أمل ٌمكن أن ٌمبلها االنسان اال إذا عرؾ خطورة المرض ، وبالتالً ٌتمبّل هذه العالجات المإلمة والمكّ 

 الشفاء بنذن هللا تعالى .

 

وهذا أحد أسباب تؤخر التشخٌص .. ولد لررت الدكتورة سامٌة العمودي أن تكسر كل حواجز الصمت       

فالسرطان بصورة عامة ال ٌتم تشخٌصه فً بالدنا اال فً مراحل متؤخرة . وبالذات سرطان الثدي ، ومن  .والتعتٌم

ت تبدأ فً سن مبكرة ، كثٌر منها ٌبدأ فً سن المإلم حما أن االصابات به تختلؾ عن كثٌر من البلدان فً أن االصابا

 من النادر أن تظهر حالة لبل األربعٌن . والثالثٌٌن ، بٌنما االصابات فً الؽرب متؤخرة 

والمشكلة الثانٌة أن التشخٌص ال ٌتم اال ولد انتشر السرطان مما ٌجعل فرص النجاح فً عالجه ألل بكثٌر مما لو     

 تم التشخٌص مبكرا . 

فة للكشؾ المبكر عن سرطان الثدي ، وعمل األشعة لهذا كله لامت الدكتورة سامٌة العمودي بحمالت مكثّ     

االستكشافٌة للثدي ) المامو جرام ( ألالؾ النساء فً السعودٌة . ودعمها كثٌر من الكادر الطبً والصحً والهٌئات 

 حسٌن العمودي ، لمكافحة سرطان الثدي فً إدارة مركز الشٌخ دمحم هً العالمٌة لمكافحة السرطان . كما تولت

 جامعة الملن عبد العزٌز . 

وتحولت حٌاة الدكتورة سامٌة العمودي الى عمل اٌجابً لوي حٌث جعلت حٌاتها وجهدها وعملها كله فً      

 التوعٌة بسرطان الثدي والكشؾ المبكر له ، وتوفٌر العالج لمن اصٌب به .

 مع بذلت فٌه سامٌة كل جهدها لتنمذ األالؾ من الشبح المخٌؾ سرطان الثدي .كانت رسالة حّب للمجت     

واعترفت بجهودها الهٌئات العالمٌة والمحلٌة وحصلت على جائزة وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة لشجاعة المرأة        

 2227مارس  7عالمٌا . وتم تكرٌمها ضمن أشجع عشر نساء على مستوى العالم فً 

الت التوعٌة فً جمع أجهزة االعالم الممرإة والمرئٌة مع محٌة العمودي على عاتمها ان تموم بساموأخذت      

حمالت توعٌة مباشرة ، وتنظٌم لحمالت الكشؾ المبكر ) الماموجرام ( على مستوى المملكة العربٌة السعودٌة 

 بكاملها .
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نبل والعطاء بال حدود واالٌمان العمٌك الذي ال وحّك لؤلمة أن تكّرم سامٌة العمودي فهً مثال للشجاعة وال     

 والصحابة والتابعٌن وحسن أولئن رفٌما . ٌتزحزح . وكانت بذلن مثاال متجسدا ظهر فجؤة من عالم االٌمان

 

 نور دمحم البار ولصتها مع سرطان الثدي

ً الشهر الثالث ، ولبل اسابٌع ذي ثالث سنوات وحامل ف تبدأ نور لصتها مع السرطان بمولها : " طبٌبة أنا وأم لطفل

 كان ٌوم مٌالدي الثالثٌن .

بدأت المصة بكتلة صؽٌرة الحظتها مع بداٌة حملً ولم أعرها باال فً البداٌة ثم لررت أن أسؤل عنها طبٌبة     

 احة الثدي " .. الوالدة فؤحالتنً لجرّ 

ً أحد جوانب الحوٌصلة وال بد من أخذ احة الثدي بعمل أشعة صوتٌة والتً أظهرت وجود كتلة فولامت جرّ     

  (Biopsyعٌّنة )خزعة 

ًّ الخبر ثمٌال ثمل الجبل " وكان االحساس الداخلً بؤن هذا الورم     " وفً تلن اللحظة " تمول نور " نزل فٌها عل

 .  هو ما تخشاه .. وعندما فتحت التوٌتر كانت تجد رسائل الدكتورة سامٌة العمودي عن تجربتها مع السرطان

 ن متعدي من الدرجة الثالثة ) أسوأوعندما بدأت تبحث عن نتٌجة الخزعة فوجئت بالنتٌجة المرعبة : سرطا     

 درجة وأسرعها انتشارا ( .

عٌنً وسمعت صوتا تبٌّن لً أنه صوتً ، كنت الول بصوت عال : شكرا أمام  اتمتمول نور " تزؼللت الكل    

 حمد هلل " .ٌارّب .. الحمد هلل الحمد هلل ال

واستمرت فً حمد هللا تعالى مع شهمات بكاء عالٌة ونفس متسارع ... واتصلت نور بزوجها والذي كان ٌعمل      

فً نفس المستشفى فً بوسطن بالوالٌات المتحدة ولالت له : النتٌجة طلعت ... احتاجن " ... واستمرت فً حمد هللا 

 خلؾ لً خٌرا منها " ثم انخرطت فً البكاء والحمد .تعالى ولالت : اللهم اجرنً فً مصٌبتً ، وا

وتمول نور : أذكر تلن اللحظة اآلن . وأشكره علٌها بعمك .. أشكره ان أنطك لسانً بالحمد بؽٌر احساس منً ،      

ع فؤنا لم أفعل ، بل هو الذي فعل ... أشكره أن أعطانً هذه الفرصة ألتلمى الخبر وحٌدة فً ؼرفة مؽلمة حٌث استطٌ

البكاء والنحٌب بؽٌر أن ٌرانً أحد . ولو تؤخرت النتٌجة ساعة واحدة الضطررت أن اتلماها فً عٌادة الطبٌبة ، فً 

 وجود الطبٌبة أمامً تمول لً أي كالم لتخفّؾ عنً " .

ا للموعد الى الطبٌبة مع زوجها بعد ان جّؾ نهر الدموع . وحاولت الطبٌبة ان تتلطؾ لبل ان تفاجئهنور وذهبت 

وبدأت تنالش الخطوات التً ٌنبؽً ان ، أخبرتها أنها تعرؾ النتٌجة فانزاح هّم من على الطبٌبة  نور بالخبر ولكن

 تعمل .. ودخلت الطبٌبة فً لنابل من االخبار المتتالٌة : 

 هل ترٌدٌن االستمرار فً الحمل ؟ -

 ولٌس استئصال الورم فمط  الجراحة تعنً استئصال الثدي كامال -

ن للعالج الكٌماوي .. وهذا ٌعنً عدم انتظار الحمل الى نهاٌته .. واظن أنه ٌجب علٌن ان تجهضً ستحتاجٌ -

 .. وإذا أجهضتً ال أعلم امكانٌة أن تحملً مرة ثانٌة بعد العالج بالكٌماوي واالشعة .
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ابتسامة  تمول نور " مع كل خبر من أخبارها كنت أشعر بوزن ثمٌل ٌسمط على للبً أكثر وأكثر .. وبداخلً

، كنت ادرن أكثر فؤكثر أن حٌاتً المدٌمة لد انتهت بهذه السرعة ؟؟  ، ساخرة : أبهذه السرعة ٌحدث كل هذا

" . ولم تكتؾ الطبٌبة بكل هذه االخبار السٌئة بل زادت : وبالنظر لعمرن الصؽٌر علٌنا أن نفكر فً اجراء 

ي ، فربما ٌجب ان نفكر فً استئصال الثدي فحص الجٌنات ، فنن كان لدٌن الجٌن المسبب لسرطان الثد

 الثانً ، وربما المباٌض من باب االحتٌاط " . 

ت خبر السرطان ، وما ٌنبؽً عمله ، نفسها هذه االضافات االخٌرة حٌث انها للتو تلمَّ فً وانتمدت نور     

 وٌمكن أن تؤجل الطبٌبة موضوع فحص الجٌنات فً ممابلة تالٌة ...

ه كانت نور متماسكة جدا وتسؤل أسئلة كثٌرة وتنالش الخٌارات المتاحة مع الطبٌبة ورؼم ذلن كل    

 الجراحة التً أحالتها الى طبٌب االورام والعالج الكٌماوي .

ودخل طبٌب األورام وكان انسانا نبٌال ، وكانت نور تنالشه فً الحلول وتؤثٌر الكٌماوي على الحمل ،     

حمل ) وخاصة بعد ان علمت انها لن تستطٌع ان تحمل مرة أخرى فً الؽالب ( . واخبرته انها ترٌد ابماء ال

ووافك على ذلن وأن ٌعطٌها بعض االدوٌة الكٌماوٌة التً ال تإثر على الجنٌن ، وذلن بعد أن تظهر 

 فحوصات أخرى ستظهر بعد العملٌة الجراحٌة الزالة الثدي المصاب .

عطٌتهم للٌل أما هإالء االطباء اال صور انت خلمتهم ، انت  ٌاربّ " وجلست نور بٌن ٌدي ربها ولالت :     

هم . ولوال أنن أمرتنا أن نؤخذ باألسباب ، ما ذهبت لطبٌب العلم الذي عندهم ، وأنت الذي تسٌّرهم وتسخرّ 

 أنا أوكلتن أمري ، وال سؤلت دواء ، ولكنن شئت أن تضع شفاءن فً هذه األسباب التً بٌن أٌدٌنا . ٌاربّ 

. وأنا أثك فٌن وحدن ، ال فً الجراح وال طبٌب األورام ... ألمٌت أمري كله بٌن ٌدٌن ، وأنت اعلم بً مْنً 

هم فً عملهم ٌتخبطون وأنت المادر على كل شًء  وأعلم بما ٌصلحنً ، وٌصلح الذي بداخلً منهم ، ٌاربّ 

ر لً هذه العملٌة بما أسؤلن أن تدبّ  ، ٌارّب هم فً النهاٌة عاجزون ، وأنت المادر على كل شًء . ٌاربّ 

ٌصلحنً وٌصلح جنٌنً من حٌث ال نحتسب وال ندري .. ما طبٌبة الجراحة اال أداة فً ٌدن فؤلهمها ما 

تمطع وما تدع حتى تزٌل كل شًء ٌجب ازالته ، وتبمً كل شًء ٌجب ابماءه حتى ال أجد شٌئا من كل 

 عنها ، وٌخوفوننً منها " . المضاعفات التً ٌثملون بها كاهلً ، وٌحدثوننً

ثم تتحدث نور عن الحكمة فً أن تتبدل حٌاتها بهذه الصورة فتمول نور : " كانت حٌاتً لبل المرض      

دوامة أسٌر فٌها معصوبة العٌنٌن .. كنت فً السنة األولى من االختصاص فً الطب النفسً . وكان ضؽط 

خضّم الركض السرٌع . نسٌت اسابٌع هو الذهاب للعمل فً العمل كبٌرا . كان كل ما اعمله خالل اسابٌع و

جئت ألتؽرب أنا وزوجً وابنً .. ا الهدؾ من وراء هذا الركض ؟ لماذا تركت أهلً ووطنً ، ومن أنا وم

ساعات ٌومٌا ( الى جلٌسة االطفال  9نجد حتى الولت لنرى بعضنا بعضا ، وابنً ٌنتمل بٌن الحضانة ) ال

(Babysitter الولت ). البالً حتى أعود من العمل 

" كان كل شًء فً حٌاتً سرٌعا وال طعم له ... كانت الصلوات تإدى خطفا حتى أعود للعمل ، وكنت    

أرى زوجً خطفا كل أسبوع أو اسبوعٌن بحسب ما تسمح المناوبات ولم أكن أرى ولدي اال لنلبس ثٌاب 

ة التً أرٌدها . أٌن المعنى ؟ أٌن الهدؾ ؟ اٌن النوم وننام . وكان بداخلً شًء ٌصرخ لٌست هذه الحٌا

 "العطاء ؟ أٌن العاللات ؟ أٌن المراءة والتؤمل والعبادة والكتابة ؟ اٌن ذهب كل ما ٌعطً لحٌاتً معنى ؟ 
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العمل ، وٌكون لدي ولت أكثر  عبء ، ثم ٌملّ  " كنت أصبّر نفسً انها فترة محدودة لسنتٌن من الركض    

ها من كنت ، وماذا كنت ، وماذا أرٌد أن أكون . كنت احتاج بعمك لولفة ألؾ فٌها مع هللا ، ربما ألتذكر حٌن

 ة ، وأعٌد اصالح الدفّة ". وأخلو به ، واتذكر لماذا كل هذا ؟ اتذكر الهدؾ والنٌّ 

علم فً االتجاه الصحٌح الذي كنت أرٌد ه ؟ هل أتهو " كنت احتاج لولفة ألٌّم فٌها وضعً الحالً ، وهل     

شهادة البورد االمرٌكً ، بٌنما لم اتلّك من العلم الذي كنت ألجله أم أنً أبذل كل هذا السم العلم الذي جئت 

 أحلم به اال الشًء الٌسٌر النً مستهلكة فً أعمال روتٌنٌة أخرى تخدم العمل وال تخدم هدفً من العمل" . 

ؾ انهزاما ... فمد كنت أظن أن الموة فً الركض " لم أكن المنح نفسً هذه الولفة فمد كنت أرى الولو    

ال حتى ألؾ لمهما حدث ، فؤراد هللا ان ٌعطٌنً هذه الفرصة ، ولد علم سبحانه أن الحدث ٌجب أن ٌكون ج

وأعٌد تمٌٌم األولٌات بصدق . وأنا أرى حٌاتً كلها مهّددة بالزوال لرٌبا ، ما لم تحدث معجزة من السماء ، 

رٌبا هكذا تتبّدل األولٌات ، تصؽر أمور وتكبر أمور . تصؽر الوظٌفة والشهادة حٌنما ٌكون الموت ل

والسمعة والبورد االمرٌكً ، بعد أن كانت فً حٌاتً كل شًء .. وٌعاد النظر فً األولٌات وفً الؽاٌات ، 

عطاء لنفع الناس وفً الوسائل للؽاٌات ، فؤتذكر ان الشهادة والبورد االمرٌكً لم تكن فً البداٌة إال وسٌلة لل

 حتى تالشت أمام الوسٌلة ." ت، وللمرب من هللا ، فكٌؾ ضاعت الؽاٌة وبهت

دثت طوٌال ، وبكٌت كثٌرا ، وشعرت بفٌض من الرحمة والحّب ح" باالمس جلست أناجً هللا وحدي ، ت    

ألجل هذا خلمت !! ٌؽمر للبً ، فلم أملن ابتسامة واسعة تبللها الدموع . سجدت عندها شاكرة وأنا أفكر : 

 " .ألجل هذا المرب !! ألجل هذه السعادة !!

وتصؾ بعدها لٌلة العملٌة بؤنها لٌلة العٌد بدال من أن تكون لٌلة المخاوؾ والملك ... فمد أبدل هللا خوفها      

لٌلة العٌد ت أٌام أمنا وانزل علٌها السكٌنة ونامت نوما هنٌئا ال تنؽّصه الكوابٌس واالحالم المزعجة . وتذكر

صؽٌرة .. ولارنت لٌلتها تلن بلٌلة العٌد . وذهبت فً الصباح الى المستشفى الجراء العملٌة  عندما كانت

 وهً تخاطب ربها :" ما دمت معً فلن ٌضّرنً شًء أنت حسبً أنت حسبً ونعم الوكٌل " .

حفظ علٌها نعمة العمل ، وكتبت تذكر نعمة استئصال الثدي المصاب ، وكٌؾ أن هللا سبحانه وتعالى      

ونعمة الذكر ، ونعمة الخلوة مع هللا والحدٌث معه ، واالنس بوجوده ... وكانت ال تمل من حمد هللا على 

وال تحصى لائلة : " الحمد هلل الذي أحاطنً بؤهل و أصدلاء ٌهونون علً ّ وٌواسوننً  نعمه التً ال تعدّ 

ًّ من وٌشعروننً بحبهم ، ورزلنً والدٌن دعاإهما ل ً خٌر من الدنٌا وما فٌها . الحمد هلل الذي أنزل عل

 عظٌم لطفه ، واحاطنً بعناٌته ، واشعرنً بمربه ورعاٌته منذ جاءنً الخبر وحتى هذه اللحظة . 

ً البماء جنٌنً ) الى اآلن ( فمع ألم االستٌماظ من العملٌة بعضو نالص ) الثدي ( ، فنن الحمد هلل الذي مكنّ  

ًّ هذه النعمة وارزلنً ان استمر فً ألم االستٌم اظ من العملٌة بعد فمد طفلً عمدا أشّد بكثٌر ، فاللهم أدم عل

 هذا الحمل حتى النهاٌة ، واجعله ٌارب مولودا رضٌا تمٌا من أولئن الصالحٌن " 

 كل شًء أللول لن ال أدري حما كٌؾأردت أن اكتب الٌن لٌل  كٌف أشكرن ٌا ربً ؟وكتبت تمول :      

أشكرن ؟ ما اعظم هذه النعمة التً اولفتنً عن الركض األعمى ألجل هدؾ بات مع االٌام مسخا المعالم له 

. إنن أخذتنً من وسط كل الضوضاء والركض واالنفاس المتسارعة أللؾ فً سكون بٌن ٌدٌن ، وأنعم 

عاللة حمٌمٌة ، وان  دون بمربن ، وتؽمرنً برحمتن ، واستعٌد لذة مجالستن ٌارب . حما كم من زمن مرّ 

 أصلً لن خمس مرات )ٌومٌا ( .كنت 
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وتمول : " والصور والناس واالحداث تولفت كل محاولة منً للمرب منن فال أجد نفسً اال أؼوص أكثر     

وصارت كل األلوان باهتة ، فٌالفرحتً بهذا المرض  ، وأكثر فً وحل الؽفلة .. فمد كل شًء طعمة بدونن

 حما اشتمت الٌن ... ة أللؾ وأترن كل شًء خلفً واجلس الٌن ، كما كنت لبل سنٌن الذي اعطانً الفرص

" ال أجرإ اال فً بعض االحٌان التً أنت بها أعلم ، أن اسؤلن أن تجعل الورم ٌختفً أو تجعله ٌستجٌب     

 للعالج ، أو ربما ألننً حما مستمتعة فً لربن ألٌسا سواء . ؟"

ٌدوننً أن أملً علٌن شروطً ، ثم أتولع منن االستجابة ، فنن لم أفعل فؤنا من " ٌحدثنً الناس وكؤنما ٌر

أهل التشاإم وال أتمتع بموة التفائل .. ولكنً حما ال أجرإ بعد سنٌن البعد ، وفً الٌوم الذي ٌتاح لً أن أكون 

ّربنً منن . ألرب الٌن من أي ولت مضى آتٌن بمائمة الطلبات ، وكلها تدور حول ازالة السبب الذي ل

سالم : ) رّب انً مسَّنً الضرُّ رفعت ٌدي ألسؤلن الشفاء فكان أكثر ما استعذبت من دعاء لول أٌوب علٌه ال

أنت ارحم الراحمٌن ( فما أدله من سإال ، مّسنً الضر . لم ٌمل أهلكنً الضّر ، كسر ظهري األلم ، لم و

 أعلم به من نفسه ، وانن وحدن تعلم كم ٌعانً ...  أعد أحتمل . لالها مهونا من شؤن البالء وهو ٌعلم انن

" هذه حالً من الضّر ، وهذه حالن من الرحمة ، ولن أزٌد ، فؤنت تعرؾ كل شًء ، تشعر بؤلمً ،     

 ترى حالً ، تعلم ما احتاج ، وما ٌصلح لً فً الدنٌا واآلخرة أكثر من نفسً فلماذا ألول أكثر.

ًّ ترالحمد هلل الحمد هلل هذا ف     ٌده ألنً مهما شكرتن لن أفً أبدا شكر نعمة مجالستن بعد  دمط ما ٌنبؽً عل

 بعٍد طوٌل " 

 

 

 


