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«َسِعيُد»! يَا ِبَك َمْرَحبًا –
ِبُقُدوِمَك. َفَرًحا ُقلُوبَنَا َوَمَألَْت آنَْستَنَا َما َشدَّ

َلَك ُقْلُت إِذَا أَُغاِيل َوَلْسُت … يُوَصُف َال ِبلَِقاِئَك َفَرِحي َفِإنَّ «َصَالُح»، يَا َلَك ُشْكًرا –
اْلَعاِم إَِجاَزَة َقَضيُْت َكَما اْلَعاِم، َهذَا إَِجاَزَة َمَعُكْم ِألَْقِيضَ ، ْربِ الصَّ ِبَفاِرِغ اْألَيَّاَم أَُعدُّ ُكنُْت إِنَِّني

اِبِق. السَّ

ِفَلْسِطنَي ِيف

تَْعتَِربُ ِألَنََّها ِبَها؛ يَُحلُّ َعَرِبيٍّ ِبُكلِّ ُب تَُرحِّ َكَما «َسِعيُد»، يَا ِبَك ُب َلُرتَحِّ ُكلََّها «ِفَلْسِطنَي» إِنَّ –
أَبْنَاءََها. ُكلَُّهْم اْلُعُروبَِة أَبْنَاءَ

ِمْن بَيْنَنَا َداَر َما ِفيِهْم َوأَذَْعُت إِْخَواِنَك، َوتَِحيَّاِت تَِحيَّتََك « «ِمْرصَ ِيف إِْخَواِني بَلَّْغُت َلَقْد –
اْلَماِضيَِة. يِْفيَِّة الصَّ اْلُعْطَلِة ِخَالَل َطِريَفٍة أََحاِديَث

ِمْن َعَرْفُت َمْن ُكلِّ ِيف َرأَيُْت َفَما َحاٍل، ُكلِّ َعَىل إَِليَْك، َعاِئٌد اْألََحاِديِث َهِذِه َفْضَل إِنَّ –
وََعيَْت. َما ِنْصَف اْلَعَرِب تَاِريِخ ِمْن َصْدِرِه ِيف وََعى َمْن الطََّلبَِة َوإِْخَواِني أَتَْراِبي

اِعِر: الشَّ َقْوُل ِببَاِيل َخَطَر إِالَّ ِذْكُرَك ِيل َعَرَض َوَقلََّما

ُع��ْم��ِرِه! إَِل��ى أَْع��َم��اًرا أََض��اَف َص��ْدِرِه ِف��ي ال��تَّ��اِري��َخ َوَع��ى َوَم��ْن

َعَجَب َفَال ِلَغرْيَِك؛ َ َهيَّأ َما أَْضَعاَف — َقْوِمَك أَْخبَاِر ِمْن وََعيْتَُه ِبَما — َلَك هللاُ َ َهيَّأ َفَقْد
ُعْمِرَك. أَْضَعاَف اْلَحيَاِة ِمَن ُرِزْقَت إِذَا
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اْألَْحَداِث َدَقاِئِق ِمْن ِيل أَنَْت َجَلْوتَُه َما إِنَّ َلَك ُقْلُت إِذَا ِبثَنَاءٍ، ثَنَاءً أُبَاِدلَُك َلْسُت –
َوُمْشِكَالِتِه. التَّاِريِخ َغَواِمِض ِمْن َكِثريًا ِيل أَنَاَر َقْد التَّاِريِخيَِّة

َواِحَدٍة. َغايٍَة إَِىل َويَْهِدَفاِن َواِحٍد، َغَرٍض إَِىل يَْرِميَاِن َزِميَلنْيِ ِلَقاءِ ِمْن أَبَْهَج َوَليَْس –
َشاِئٍق ِحَواٍر ِمْن بََدأْنَاُه َما نُِتمَّ أَْن َعَىل — اِبَقِة السَّ اْلُعْطَلِة ِختَاِم ِيف — اْفَرتَْقنَا َوَلَقِد

َوْعَدَك. نَاِسيًا أَُظنَُّك َوَما َجذَّاٍب.
. ْربِ الصَّ ِبَفاِرِغ إِنَْجاَزُه ُب أَتََرقَّ ذَِلَك ِمْن اْلَعْكِس َعَىل أَنَا بَْل «َسِعيُد». يَا َكالَّ –

اِبَقِة، السَّ أََحاِديثَِك ُعْرِض ِيف ُقْلتََها َراِئَعًة ُجْمَلًة َفِإنَّ «َصَالُح»، يَا اْلَقْوَل أَْكِذبَُك َال –
— يَْوٍم ُكلَّ — أََماِمي ُد يَتََجدَّ َمْعنَاَها يََزاُل َوَال َخاِطِري، ِيف ُد َوتََرتَدَّ أُذُِني، ِيف تَِرنُّ تََزاُل َال

َوابْتَِهاًجا. ِثَقًة نَْفِيس ُ َفيَْمَأل َرِبيٍع، ُكلَّ اْألَْزَهاُر ُد تَتََجدَّ َكَما
َفَال َوآَخَر، ِحنٍي بنَْيَ ِبنَْفِسِه، يُذَكُِّرنِي ُ يَْفتَأ َال الَِّذي الرَّاِئَع اْلَمْعنَى َهذَا أَنَْس َال أَنَْس َوَما

َسِبيًال. ِنْسيَاِنِه إَِىل يَدَُع
تَْقِصُد؟ َمْعنًى أَيَّ –

اْلَعَرِب َشْمِل َجْمُع

أَْمُرُهْم َد تََوحَّ َوَكيَْف اْإلِْسَالِم، َصْدِر ِيف اْلَعَرِب َشْمُل َع تََجمَّ َكيَْف ِلَقاءٍ آِخِر ِيف َسأَْلتَُك َلَقْد –
يَبْلُْغُه َلْم َما أَْعَواٍم ِيف َفبََلُغوا نْيَا، الدُّ َلُهُم َوَدانَْت َعَقبٌَة، َسِبيلِِهْم ِيف تَِقْف َفَلْم ِق، التََّفرُّ بََعَد

َقْولَُك: إِالَّ َراَعنَي َفَما ُقُروٍن؟ ِيف َغرْيُُهْم
ِمْن — ِفيِهْم َفَغَرَس َحَسنٌَة؛ أُْسَوٌة ِفيِه َلُهْم َفَكاَن ملسو هيلع هللا ىلص، النَِّبيُّ أُْستَاذَُهُم َكاَن َقْوٌم «أُوَلِئَك
ِة اْلَقيَاِرصَ َوتِيَجاَن اْلَجبَاِبَرِة ُعُروَش َوَجَعَل اْألَْرِض، ِيف َلُهْم َمكََّن َما — َوَمَزايَاُه َفَضاِئِلِه

نْيَا! الدُّ أَنَْحاءِ ُكلِّ ِيف َلُهْم تَِديُن
يَِجلَّ َمْهَما ءٌ، َيشْ َعَليِْهْم يُْستَْكثَْر َلْم َوَهاِديَُهْم، َقاِئَدُهْم اْلُهَدى َرُسوُل َكاَن َوَمْن

َويَْعُظْم.»
يَْظَهُر َال َوتَِحيَّاتُُه، ِهللا َصَلَواُت َعَليِْه الرَُّسوِل، َفْضَل أَنَّ «َسِعيُد» يَا ِثَقٍة َعَىل ُكْن –
ذَِلَك ِيف اْلِفْكِر َظَالِم ِمْن النَّاِس َعَىل يَُخيُِّم َكاَن َما ِمْقَداَر َعَرْفنَا إِذَا إِالَّ َجِليٍّا َواِضًحا َلنَا

. اْلَعْرصِ
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ٍد ُمَحمَّ ِرَساَلُة

نُوُر ُدُه يُبَدِّ َما ِمثَْل اْلَجَهاَلِة، ُظلَُماِت ِمْن َدْت بَدَّ َشْمُسَها، َقْت َوأَْرشَ ِرَساَلتُُه، َظَهَرْت ا َفَلمَّ
َما اْلَخَطايَا َوأَْلَواِن اْلَمَظاِلِم ُصنُوِف ِمْن َوأََزاَحْت َواِد، السَّ اْلَحاِلِك اللَّيِْل ُظلَُماِت ِمْن ْمِس الشَّ

بَاٍل. َعَىل ِألََحٍد ِليَْخُطَر يَُكْن َلْم
«َرَشاٌد»، إَِليَْك أَْهَداَها نَِفيَسٍة ِبُمذَكَِّراٍت َظِفْرَت أَنََّك اْألَِخريَِة، ِرَساَلِتَك ِيف ثْتَِني، َحدَّ َلَقْد –
اْلَفاِسَدِة، اْلُمْعتََقَداِت ِمَن َطاِئَفٍة تَْلِخيِص إَِىل ِفيَها َق ُوفِّ بَاِرَعٌة ُخَالَصاٌت تَُقوُل: ِفيَما َوِهَي

اْإلِْسَالِم. َفْجُر َدَها يُبَدِّ أَْن َقبَْل النَّاِس َعَىل ُمَخيَِّمًة َكانَْت الَِّتي اْلُمَرتَاِكَمِة َوالظُّلَُماِت
َعَىل نَتَذَاَكْرَها َفَهلُمَّ إَِليَْك، َمَها أَُقدِّ أَْن َوْشِك َعَىل ُكنُْت َوَقْد يَِدَك، َمدِّ َعَىل ِذي ِهَي َها –

اْلَعِظيِم. بَْحِرنَا َشاِطِئ
َراِئَعٍة! ُطْرَفٍة ِمْن َلَها يَا –

َقَرأُْت. َما أَنَْفِس ِمْن َفِهَي َصَدْقَت، –
اْلُخَراَفاِت َعَجاِئِب ِمْن اْلبَاِرَعُة، التَّاِريِخيَُّة اْلُخَالَصُة َهِذِه َعَليْنَا ُه تَُقصُّ َما أَْعَجَب َما –

اْلَجاِهِليَِّة! َعْرصِ ِيف َساِئَدًة َكانَْت الَِّتي

اْلَمْعبُوَدُة اْألَْصنَاُم

اْلَعْجَوِة ِمَن َربٍّا َلَها تَْصنََع أَْن ُعُقوٌل، َلُهْم َكانَْت إِْن اْلَقبَاِئِل، بَْعِض ُعُقوِل ِيف َجاَز َكيَْف –
أََكَلتُْه؟ َجاَعْت إِذَا َحتَّى تَْعبُُدُه،

َحِنيَفٍة». «بَنِي َقِبيَلُة ََّها إِن –
ذَِلَك؟ َقبَْل هللاَ يَْعبُُدوَن َكانُوا أََما اْلَقبَاِئِل؟ َهِذِه إَِىل اْلَعِقيَدِة َفَساُد َق تََطرَّ َكيَْف َوَلِكْن –
َعِقيَدتُُهْم َْت َفتََغريَّ ِمنُْهْم، َكِبرٍي ُجْمُهوٍر إَِىل اْلَفَساُد َدبَّ ثُمَّ َوْحَدُه، يَْعبُُدونَُه َكانُوا نََعْم. –
تَْحِرُص َصنٌَم َقبَاِئِلِهْم ِمْن َقِبيَلٍة ِلُكلِّ َفأَْصبََح َواْألَبَاِطيُل، اْلُخَراَفاُت َمَكانََها َوَحلَّْت َوَفَسَدْت،

. َواْلُحبِّ ِبالتَّْقِديِس َوتُْفِرُدُه ِبِذْكِرِه، َوتُِشيُد َعَليِْه،
يَْطَرِة. َوالسَّ التََّملُِّك ِمَن نَوًْعا ذَِلَك ِيف تََرى َكانَْت َلَعلََّها –

َطَلِب َعْن وَن يَُكفُّ َوَال أَْصنَاِمِهْم، َعْن يَُداِفُعوَن اُن اْلُكهَّ َكاِن َفَقْد أَِخي، يَا َصَدْقَت –
ِألَنُْفِسِهْم. إِالَّ يَْطلُبُونََها اْلَحِقيَقِة َعَىل َكانُوا َوَما َلَها، َواْلَمَغاِنِم اْلَقَراِبنِي

7



اْلَفْجِر َوَمْطَلِع الظََّالِم َعْرصِ بنَْيَ

َحَلْلنَا إِذَا «ُكنَّا َقاَل: َُّه أَن ِمنُْهْم الِّنَي الضَّ اْلُمنَْحِرِفنَي بَْعِض تََهوُِّس ِمْن بََلَغ َوَلَقْد –
ِبَطِلبَتِنَا الظََّفِر َعِن َعَجْزنَا َفِإذَا اْلَحَجَر، ذَِلَك َعبَْدنَا ِفيِه، َجِميٍل َحَجٍر َعَىل َفَعثَْرنَا ِبَمَكاٍن،

نَْعبُُدُه!» آَخَر َربٍّ َعْن َلنَا بََحثْنَا
؟ الرَّبَّ َهذَا يَْصنَُعوَن َكانُوا ِممَّ أَتَْدِري

َوَمتَى الزََّمِن. ِمَن ًة ُمدَّ َدُروٍر نَاَقٍة َلبََن يَْسُقونَُه ثُمَّ الرَّْمِل، ِمَن يُنِْشئُونَُه َكانُوا نََعْم. –
اْلَمَكاِن. ذَِلَك ِيف َداُموا َما يَْعبَُدونَُه يََزالُوَن َال ثُمَّ َعبَُدوُه، ذَِلَك َلُهْم تَمَّ

إَِىل يَنِْزَل أَْن ِمنُْه يُْستَْغَرْب َلْم اْلَمْعِرَفِة، نُوَر َوُحِرَم اْلَجَهاَلِة، َظَالُم اْإلِنَْساَن َغَمَر إِذَا –
َمَكانًَة. ِمنَْها َ أَْسَوأ يَُكوَن أَْو َواْألَنَْعاِم، اْلبََهاِئِم َدْرِك

َلَها َويَُقرِّبُوَن اْلَخَشِب، أَِو اْلَحَجِر ِمَن آَِلَهتَُهْم يَْصنَُعوَن اْلَقبَاِئِل بَْعُض َكاَن َلَقْد –
اْلُمْستَْقبَِل َسِبيَل َلُهْم تُِنريَ أَْو َعنُْهْم، َة اْلُغمَّ ِلتَْكِشَف َعَواِت، ِبالدَّ إَِليَْها ُهوَن َويَتََوجَّ اْلَقَراِبنَي،

اْلَغاِمِض.
ِمنَْها، انِْتَقاًما بَأَيِْديِهُم — َصنَُعوَها َكَما — َحطَُّموَها آِلَهِتِهْم ِيف آَمالُُهْم َخابَْت َفِإذَا –

آَماِلِهْم! تَْحِقيِق َعْن َعْجٍز ِمْن أَْظَهَرْت َما َعَىل َلَها َوتَأِْديبًا
َعْرصٌ َفُهَو َواْلُمتَنَاِقَضاِت، اْألَْوَهاِم َغِريِب ِمْن اْلَعْرصِ َهذَا َداِرُس ِبِه يَُمرُّ َما أَْعَجَب َما –

َواْألَْضَداِد! ِباْلُمَفاَرَقاِت َفيَّاٌض
َواْلَغْفَلَة اْلُقْدَرَة َصنَِمِه ِيف اْألَْعَراِبيُّ يَتََمثََّل أَْن ِمْن َواْلَعَجِب ْهَشِة الدَّ إَِىل أَْدَعى ءٍ َيشْ َوأَيُّ

َمًعا؟!
َفأَْوِضْح. َصِديِقي! يَا تَْعِنيِه َما أَْفَهُم َلْسُت –

َلُه. ُقْربَانًا ِنَعاِجِه ِمْن نَْعَجًة ِلَصنَِمِه نَذََر َكاِرثٌَة، َدِهَمتُْه أَْو أَْمٌر َحَزبَُه إِذَا اْألَْعَراِبيُّ َكاَن –
َفاْستَبَْدَل ِبنَذِْرِه، اْلَوَفاءَ َعَليِْه اْستَْكثََر َخْوِفِه، ِمْن َمأَْمٍن ِيف َوأَْصبََح اْلَخَطُر، َعنُْه َزاَل َفِإذَا
النَّْعَجِة بنَْيَ التَّْفِريِق َعِن َعاِجٌز َصنََمُه أَنَّ ِثَقٍة َعَىل َوُهَو ِلَصنَِمِه، ُمُه يَُقدِّ َغَزاًال ِبالنَّْعَجِة

َواْلَغَزاِل.
النَّْعَجِة؟ ِمَن أَثَْمَن اْلَغَزاُل أََليَْس تَُقوُل! َما َعِجيٌب –

َفَال. اْلَعَرِبيِّ ِعنَْد ا أَمَّ ِعنَْدنَا. َكذَِلَك َُّه إِن –
ذَِلَك؟ َوَكيَْف –

َعَليَْها ُحُصولُُه يَُكْن َفَلْم النَّْعَجُة ا أَمَّ َعنَاءٍ، أَيَّ اْلَعَرِبيَّ يَُكلُِّف َال اْلَغَزاِل َصيَْد إِنَّ –
َميُْسوًرا. َسْهًال
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تَْعِنيِه. َما َفِهْمُت اْآلَن –
َطِويَلٌة. َصْخَرٌة َوُهَو َة»، «ُجدَّ ِبَساِحِل «َسْعٌد» اْسُمُه َصنٌَم اْلُمْضِحَكِة أَْربَاِبِهُم ِمْن –

َفِزَعْت نَِم الصَّ ِمَن اْلِجَماُل اْقَرتَبَِت ا َفَلمَّ ِبِه، ِليَتََربََّك ِجَماٌل َوَمَعُه أَْعَراِبيٌّ َجاءَُه يَْوٍم َوذَاَت
ِمْن ِفيَك هللاُ بَاَرَك «َال يَُقوُل: َوُهَو ِبَحَجٍر نََم الصَّ ذَِلَك َوَرَمى ، اْألَْعَراِبيُّ َفَغِضَب ِمنُْه، َهاِربًَة

إِِبِيل.» َعَيلَّ ْرَت نَفَّ َلَقْد َصنٍَم،
«ِذي َمَع آَخَر ِألَْعَراِبيٍّ َحَدَث ِبَما يُذَْكُر، ءِ ْ ِباليشَّ ءُ ْ َواليشَّ ُة، اْلِقصَّ َهِذِه ذَكََّرتِْني َلَقْد –

اْلَخَلَصِة».
اْلَعَرِب؟ أَْصنَاِم ِمْن أَيًْضا اْلَخَلَصِة» «ذُو أََكاَن –

اْألَْعَراِب أََحُد إَِليِْه َقَصَد َوَقْد تَُعظُِّمُه. ُكلَُّها اْلَعَرُب َوَكانَِت َو«اْليََمِن»، «َمكََّة» بنَْيَ نََعْم. –
َغاِضبًا. َوىلَّ ثُمَّ َوَلَعنَُه، نََم الصَّ َشتََم ِبِه، َوالظََّفُر َدْرُكُه أَْعَجَزُه ا َفَلمَّ أََمًال، َلُه َق ِليَُحقِّ

! اْلَعْرصِ ذَِلَك ِيف اْلَعَرِب أَْرِض َعَىل يَُخيُِّم َكاَن َداِمٍس َظَالٍم أَيُّ –
ملسو هيلع هللا ىلص! الرَُّسوِل ِبَمْولِِد َعَليَْها أََضاءَ َساِطٍع نُوٍر َوأَيُّ نََعْم. –

يَُقوُل: إِذْ اِعَر الشَّ أَْصَدَق َما –

ِه! ِض��دِّ إَِل��ى ِق��ي��َس إِذَا إِالَّ ِم��ْق��َداُرُه يُ��ْع��َرُف َال ��ْيءُ َوال��شَّ

اْلُمتََعاِديَُة اْلَقبَاِئُل

َقِبيَلٍة ُكلُّ تَُعاِدي اْلُمْظِلِم، اْلَجاِهِليَِّة َليِْل ِيف ْعُب الشَّ َهذَا َكاَن َفَقْد تَُقوُل. ِفيَما َحقٍّ َعَىل أَنَْت –
الطَّاِحنَُة. اْلَحْرُب َوتََقُع النَِّزاُع، َفيَْحتَِدُم اْألُْخَرى، اْلَقِبيَلَة ِمنُْه

اْلَعَرِب نُبُْل

يَْلبَْث َلْم أَْوَهاِمِهْم، َعَىل َوَقَىض نُُفوَسَهْم، َوَصَقَل الرََّشاِد، َسِبيَل اْإلِْسَالِم نُوُر أََضاءَ ا َفَلمَّ –
يَِّة، ِباْلُحرِّ ُهيَاِمِه ِمْن َفاتََّخذَ ِصَفاِتِه؛ َوأَْكَرَم َمَزايَاُه، َف أَْرشَ النَِّبيِل ْعِب الشَّ ذَِلَك َعْن َكَشَف أَْن
أََداًة َواْلُخُطوِب، اْلَمَصاِئِب َعَىل َوَصْربِِه اْلَعيِْش، ُخُشونََة َواْحِتَماِلِه َطَعاِمِه، ِيف ِفِه َوتََقشُّ
َوَماٍل. َعتَاٍد ِمْن اْلَكِريُم ْعُب الشَّ ذَِلَك يَْمِلُك َما ِقلَِّة َعَىل َوَقْهِرِهْم، اْلَعَرِب أَْعَداءِ َعَىل ِللتََّغلُِّب
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يَف َرشِ اْلَجَواِب، بَاِرَع النُّْكتَِة، َحاِرضَ اْلبَِديَهِة، يَع َرسِ ذَِكيٍّا، َشْعبًا ِفيِهْم َوَجَد َلَقْد –
َطُروبًا. أَْريَِحيٍّا النَّْفِس،

َعِن ُه يَُردُّ َوَال ثَأِْرِه، أَْخِذ َعْن يَنِي َال ٌس، َرشِ َغُضوٌب َقاٍس َفُهَو َمرًَّة، اْستَثَْرتَُه َفِإذَا
ءٌ. َيشْ انِْتَقاِمِه

اِعُر: الشَّ يَُقوُل َكَما َكاَن –

َخ��ِش��نَ��اِن! َخ��اَش��نْ��تَ��ُه إِْن اُه َوَح��دَّ َم��تْ��نُ��ُه َالَن َاليَ��نْ��تَ��ُه إِْن ��يْ��ِف: َوَك��ال��سَّ

الظُّْلِم أَْرَكاَن يَُزْلِزَل أَْن اْألَْعَظَم، َقاِئَدُه َوَجَد أَْن بَْعَد اْستََطاَع، الَِّذي ْعُب الشَّ ُهَو ذَِلَك –
يَِسرٍي. َزَمٍن ِيف ِك ْ َوالرشِّ اْلَوثَِنيَِّة َح َرصْ َويَُدكَّ َواِالْسِتْعبَاِد،

اْلَخيَاِل! ِمَن أَْعَجَب ِلَغَرابَتَِها تَبُْدو اْلَحَقاِئِق بَْعَض إِنَّ –
َوالنََّزَعاِت، اْألَْهَواءِ ُمَفرََّقَة اْلَجَماَعاِت، ُمتََعاِديََة اْألَْوَصاِل، ُمَفكََّكَة اْلَعَرِب ُة أُمَّ َكانَْت –
اْلَفْقِر َخْوَف بَنَاِتِه، اْألَُب يَْقتُُل ِبثَأِْرِه. اْألَْخِذ َعِن أََحٌد يَْسُكُت َوَال ِباْألُْخَرى، َقِبيَلٍة ُكلُّ تَْفِتُك

َرْحَمٍة! َوَال َشَفَقٍة ِبَال َويَْستَْعِبُدُه ِعيِف، ِبالضَّ اْلَقِويُّ يَْستَِبدُّ َواْلَعاِر.

ًة أُمَّ ُ يَُغريِّ َواِحٌد َرُجٌل

َويُبِْدلَُها َق، تََفرَّ َما أَْمِرَها ِمْن َفيَْجَمُع َواِحٌد، َرُجٌل ِفيَها َفيُوَلُد اْلَخرْيَ، اْلَعَرِب ِة ِبأُمَّ هللاُ يُِريُد ثُمَّ
ِمنَْها َفيَتَأَلَُّف ًعا، تََجمُّ ِق َوِبالتََّفرُّ نُوًرا، َوِبالظََّالِم َوِسيَاَدًة، يًَّة ُحرِّ َوِباْلُعبُوِديَِّة ا، نَْرصً ِباْلِخذَْالِن
بَْعُضُه يَُشدُّ اْلَمْرُصوِص َكاْلبُنْيَاِن ُمتََماِسٌك َواْلُقوَِّة، اِالتَِّحاِد ِيف آيٌَة َجِديٌد، َشْعٌب — َفْجأًَة —

بَْعًضا.
ى ِباْلُحمَّ اْلَجَسِد َساِئُر َلُه تََداَعى ُعْضٌو ِمنُْه اْشتََكى إِذَا اْلَواِحِد، اْلَجَسِد َكَمثَِل «أْو –

َهِر.» والسَّ

اْإلِْسَالِميَِّة ْوَلِة الدَّ اتَِّساُع

يَِّقُة الضَّ الرُّْقَعُة ِتْلَك تَنَْفِسَح َحتَّى َطِويٌل، َزَمٌن ِديَِّة اْلُمَحمَّ ْعَوِة الدَّ َعَىل يَنَْقِيض يََكاُد َال ثُمَّ –
«أَْفِريْقيَا» َصَحاَرى إَِىل «آْسيَا» َصَحاَرى ِمْن َفتَْمتَدَّ اْلَجِديُد، يُن الدِّ ذَِلَك ِفيَها َ نََشأ الَِّتي

«الربانِس». ِجبَاِل إَِىل «اْلِهَمَاليَا» ِجبَاِل َوِمْن اْلُوْسَطى،
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«تَْطَواَن». إَِىل نِي» «الصِّ َوِمَن ُْكْستَاِن»، «الرتُّ إَِىل «اْلُكنُْغو» ِمَن تَْمتَدَّ َحتَّى تَتَِّسُع تََزاُل َوَال
اْألُُسوِد ِمَن َجيًْشا يَْغِلُب أََسٌد، يَُقوُدُه اْلِغْزَالِن ِمَن َجيًْشا إِنَّ اْلَقاِئَل: اْلَمثََل تَذُْكُر َلَعلََّك –

َغَزاٌل! يَُقوُدُه

َلُه َصَها َلخَّ الَِّتي َوِهَي «َرَشاٌد»، إَِيلَّ أَْهَداَها الَِّتي التَّاِريِخيَِّة اْلُخَالَصِة ُمَطاَلَعَة تَابَْعُت َلَقْد –
تَْلِخيٍص. أَبَْرَع ملسو هيلع هللا ىلص الرَُّسوِل َحيَاِة ِمْن َجاِنبًا ُص تَُلخِّ بَاِرَعٌة َوَجاَزٌة َوِفيَها َواِلُدُه،

اْلَفْجِر َمْطَلُع

اْلَفْجِر». «َمْطَلُع وَُعنَْوانُُه التَّاِريِخيَِّة، اْلُخَالَصِة ِمَن الثَّاِنَي اْلَفْصَل َوَهاَك
ُعنَْوانًا! أَْجَمَلُه َما –

َكَما اْلُمْستَْحِكَمِة، اْلَجَهاَلِة ُسُحَب َدْت بَدَّ الَِّتي َقِة اْلُمْرشِ اْألَْضَواءِ ِبتِْلَك َليُذَكُِّرنَا َُّه إِن –
اْلَحاِلَكَة. اللَّيِْل ُظلَُماِت اْلَفْجِر أَْضَواءُ ُد تُبَدِّ

اْلَعَرِب! تَاِريِخ ِيف َصْفَحًة أَْمَجَدَها َكاَن َما –
اْلَعَرِب». «َجِزيَرُة َشِهَدتُْه َوْقٍت أَْحَرِج ِيف النُّوُر َهذَا َق أَْرشَ َلَقْد –

اْلُمْظِلَم؟ اْلَجاِهِليَِّة َعْرصَ تَْعِني –
اْلَجاِهِليَِّة. َعْرصُ َشِهَدُه َعْهٍد أَْحَرِج ِيف َقْت أَْرشَ ملسو هيلع هللا ىلص الرَُّسوِل َشْمَس أَنَّ أَْعِني –

تَْعِني؟ َحَرٍج أَيَّ –
اْلِفيِل»؟ «َعاِم ِيف َكانَْت الرَُّسوِل ِوَالَدَة أَنَّ تَذُْكُر أََال –

«َجِزيَرِة ب َمرَّ َوْقٍت أَْحَرَج اْلَعاُم َكاَن َفَقْد تَْعِنيِه، َما َفِهْمُت اْآلَن «َرَشاُد». يَا َصَدْقَت –
اْلَعَرِب».

أََزَماتُُه. َواْستَْحَكَمْت َحَلَقاتُُه، َضاَقْت أَْن بَْعَد ِباْلَفَرِج، بَِشريًا الرَُّسوِل َمْولُِد َفَكاَن –
ِهللا ِعنَايَُة َوَلْوَال اْلِفيِل»، «أَْصَحاِب وِر ُرشُ ِمْن ِباْلَخَالِص َلُهْم بَِشريًا ِوَالَدتُُه َوَكانَْت –

«َمكََّة». أَْهُل َوَهَلَك «اْلَكْعبَُة»، َمِت َلُهدِّ
اْلِفيِل». «أَْصَحاَب َفَشتََّت ِبَمْولِِدِه، َكرََّمُهْم هللاَ َوَلِكنَّ –

تَْضِليٍل﴾! ِيف ﴿َكيَْدُهْم َوَجَعَل –
أَبَاِبيَل﴾! َطرْيًا َعَليِْهْم ﴿َوأَْرَسَل –

11



اْلَفْجِر َوَمْطَلِع الظََّالِم َعْرصِ بنَْيَ

يٍل﴾! ِسجِّ ِمْن ِبِحَجاَرٍة ﴿تَْرِميِهْم –
َمأُْكوٍل﴾! َكَعْصٍف ﴿َفَجَعَلُهْم –

تَْكِريٍم! أَيَّ ِبِرَساَلِتِه اْلَعَرِب» «َجِزيَرَة هللاُ َكرََّم ثُمَّ –

الرَُّسوِل ِصَفاِت ِمْن

َجايَا، السَّ َوأَنْبَِل اْلَمَزايَا، ِبأَْجَمِل ُه َوَحالَّ اْلَكاِمِل، ِلْلُخلُِق َمثًَال َفَصاَغُه اْلَعِظيَم، نَِبيَُّه َكرََّم َكَما –
َشِبيبَتِِه. َوُمْقتَبَِل نَْشأَِتِه، ُمْستََهلِّ ِيف

ُمَؤانََسًة. َوأَْظَرَفُهْم ًة، ِعْرشَ َوأَْحَسنَُهْم َطبًْعا، َوأَْلَطَفُهْم ُخلًُقا، النَّاِس أَْكَرَم َكاَن َلَقْد –
َوَرَجاَحِة َواْلَعْدِل، َجاَعِة َوالشَّ ، ْربِ َوالصَّ َوالتََّواُضِع ْدِق، َوالصِّ ِلْألََمانَِة َمثٍَل أَْعَىل َكاَن –

َواْلِحْلِم. َواْلُقْدَرِة َواْلَحْزِم، َوالرَّْحَمِة اْلَعْقِل،
ا ِممَّ ِليُم السَّ َطبُْعُه َفيَنِْفُر أَذَْقاِنَها، إَِىل اْآلثَاِم ِيف َغاِرَقٍة ٍة أُمَّ ِيف ُ يَنَْشأ ملسو هيلع هللا ىلص إَِليِْه تََريَاِن أََال –
ِمْن اْلَجاِهِليِّنَي َك يَْرشَ أَْن اْلَكاِمَلُة ِفْطَرتُُه َعَليِْه َوتَأْبَى َواْألَْدنَاِس، اْلَخَطايَا ِمَن النَّاُس ُفُه يَْقَرتِ

َجَهاَالِتِهْم؟ ِمْن ءٍ َيشْ ِيف َقْوِمِه
َالِل. الضَّ ُفنُوِن ِمْن ِفيِه يَتََخبَُّطوَن َكانُوا ا ِممَّ ِليُم السَّ الطَّبُْع يَنِْفَر أَْن َعَجَب َال –

َوَال اْلَخْمِر، َعِن وَن يَُكفُّ َال َضَالِلِهْم، ِيف َغاِرِقنَي يََراُهْم ِحنَي اْإلِنَْساُن يَتََمثَّلُُه َهْوٍل أَيُّ –
اْألَْصنَاِم! ِعبَاَدِة ِمْن يَْستَُحوَن

َوَدْفِنِهنَّ بَنَاِتِهْم، َوأِْد َعَىل اْآلبَاءِ إِْقَداَم يَتََمثَُّل ِحنَي اْإلِنَْساُن َلُه ُع يَتََفزَّ َهْوٍل أَيُّ بَْل –
اْلبُنُوَِّة! ُة آِرصَ تَْرَدَعُهْم أَْو اْألُبُوَِّة، َعاِطَفُة ُهْم تَُصدَّ أَْن ُدوَن َاِب، الرتُّ ِيف اْلَحيَاِة َقيِْد َعَىل َوُهنَّ

َجاِهِليٍَّة! َحِميٍَّة أَيُّ –
ِبِهْم َوَهَوى اْإلِنَْساِنيَِّة، َمَراِتِب أُوَىل َفَسَلبَُهْم اْلَقْوِم أُوَلِئَك َعَىل اْستَْوَىل ُجنُوٍن أَيُّ بَْل –

اْلَوْحِشيَِّة! َحَضيِض أَْسَفِل إَِىل
النَِّبيَّ َهذَا يَتََمثَُّل ِحنَي اْإلِنَْساِن َقْلَب تَْغُمُر بَْهَجٍة أَيُّ ِديَقاِن: الصَّ أَيَُّها َاِني، َخربِّ َوَلِكْن –
َكِريًما، َرُسوًال ُعَها يُودِّ ثُمَّ اْلَغنََم، يَْرَعى يَتِيًما، َفِقريًا ُطُفوَلِتِه، ِيف اْلَحيَاَة، يَْستَْقِبُل اْلَكِريَم

. َوِمْرصٍ َعْرصٍ ُكلِّ ِيف ِباْسِمِه نْيَا الدُّ َوتَْهِتُف نُوًرا، اْآلَفاَق ُ يَْمَأل
اْلَعِظيَمِة! ِرَساَلِتِه َسِبيِل ِيف َلِقيََها َضنٍْك َحيَاِة أَيُّ –
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َمكََّة ِمْن اْلِهْجَرِة، أَيَّاِم َوإَِىل بَْكٍر» «أَِبي َصِديِقِه إَِىل يُِشريُ َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص َقْوَلُه َقَرأْتَُما َهْل –
َرِة. اْلُمنَوَّ اْلَمِدينَِة إَِىل

اْلِهْجَرِة ُة َمَشقَّ

ِيف اْلَربِيُر إِالَّ َطَعاٍم ِمْن ِفيَها َلنَا َما َليَْلًة) َة َعْرشَ (ِبْضَع َهذَا َوَصاِحِبي أَيَّاًما، َمَكثُْت «َلَقْد
اْلِجبَاِل.» ِشَعاِب

ِباْلَربِيِر؟ يَْعِني َماذَا –
اْألََراِك. ثََمُر َُّه إِن –

َصاِحِبي؟ يَا اْألََراُك ُهَو َوَما –
يُْستََساُغ ال الَِّتي اْألَْحَماِض ِمَن َجِر الشَّ َهذَا َوثََمُر َواِك، السِّ َشَجُر إِنَُّه تَْعِرَفاِنِه، أََال –

َطْعٌم. َلَها
َلِقيََها! ٍة ِشدَّ أَيُّ –

َعانَاُه! َكْرٍب َوأَيُّ –

ْعَوِة الدَّ َسِبيِل ِيف

اْلُجوُع ِببَْعِضِهُم اْشتَدَّ َوُربََّما أََحٌد، يَْلَقُه َلْم َما اْلبََالءِ، أَْلَواِن ِمْن أَيًْضا َحابَُة الصَّ َلِقَي َلَقْد –
اْقتََسَماَها! ِبثََمَرٍة َظِفَرا إِذَا ِمنُْهْم الرَُّجَالِن َفَكاَن اْلُقوُت، َوأَْعَوَزُهُم

يَْوَمُه َويَْمَضُغَها يَلُوُكَها َفيََظلُّ اْلبََلَحِة، ِبنَواِة ِقْسِمِه ِيف يَْظَفُر َمْن َحظٍّا أَْسَعَدُهَما َوَكاَن
ِيف ُفوَن َويَتََرصَّ نْيَا، الدُّ يَْمِلُكوَن أَِعزَّاءُ، أَُمَراءُ ِبِهْم َفِإذَا َدْوَرتَُه؛ الزََّمُن َداَر ثُمَّ … َوَليَْلتَُه

أَْقَطاِرَها.
ملسو هيلع هللا ىلص. ِللرَُّسوِل ًة ِقصَّ التَّاِريِخ أُْستَاذُ َلنَا َرَوى َلَقْد –

ِبالنَّْفِس. الثَِّقِة تَْصِويِر ِيف تَُداِنيَها ًة ِقصَّ — ُكلَِّها َحيَاِتي ِيف — َسِمْعُت أَنَِّني أَذُْكُر َوَال
يَْمنََع أَْن إَِليِْه َطاِلِبنَي «ُقَريٍْش»، اُر ُكفَّ إَِليِْه َشَكا ِحنَي ِه، َعمِّ َمَع تَُه ِقصَّ تَْعِني َلَعلََّك –

يَْزُعُموَن. ِفيَما َعِقيَدتَُهْم، ِبَها َصَدَم الَِّتي ِرَساَلِتِه ِيف التََّماِدي ِمَن أَِخيِه ابَْن
اِئَقِة. الشَّ ِة اْلِقصَّ َهِذِه َسَماَع أََملُّ َال َفِإنِّي َحِديثََك، أَتِْمْم –
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ِباْألَْحَساِب اْلُمَفاَخَرُة

ُمتََعاِليًَة تَُفاِخُرُه َوَراَحْت يَْوٍم، ذَاَت َعَليِْه ُجُموُعَها تَأَلَّبَْت «ُقَريًْشا» أَنَّ اْألُْستَاذُ ثَنَا َحدَّ َلَقْد –
َو«ُصَهيٍْب»، اٍر» َو«َعمَّ «ِبَالٍل» أَْمثَاِل: ِمْن َعَفاءِ الضُّ ِبأَْصَحاِبِه ُمْستَْهِزئًَة ِبِه، ُمتََهكَِّمًة َعَليِْه،

تَُقوُل: ِفيَما َلُه َوتَُقوُل
َساَداُت يَبْلُُغُه َما اْلَمنِْزَلِة َوُسُموِّ ِف َ الرشَّ ِمَن يَبْلُُغوَن تَِبُعوَك الَِّذيَن اْلَمَواِيلَ َهُؤَالءِ «أَتَُظنُّ

اْلُعزَّى»؟» َو«َعبِْد َمنَاٍف» «َعبِْد اُف َوأَْرشَ َو«َهاِشٍم»، « «ُقَيصٍّ
َجَوابُُه؟ َكاَن َكيَْف أَتَْعِرَفاِن

َفَقاَل: ِهللا. ِة ِبنُْرصَ اْلَواِثِق اْلُمْؤِمِن َجَواَب َكاَن –
نُُجوًما يَِصريُوا َحتَّى ، ُفنَّ َليَْرشُ ُضَعَفاءَ َكانُوا َوَلِنئْ ، َليَْكثُُرنَّ َقِليًال َكانُوا َلِنئْ «َوِهللا

ُفَالٍن.» َقْوُل َوَهذَا ُفَالٍن، َقْوُل َهذَا َفيَُقاُل: َويُْقتََدى، ِبِهْم يُْهتََدى
َقاِئًال: َحِديثَُه َختََم َوَقْد

«.« َو«َقيَْرصَ ى» «ِكْرسَ ُكنُوَز َلتَْقتَِسُمنَّ ِبيَِدِه، نَْفِيس َوالَِّذي أَنَْسابًا. أَْجَعْلُكْم «َفاتَِّبُعونِي
َقاَل! َما َق تََحقَّ َوَقْد –

ْق؟! تَتََحقَّ َلْم اْلَكِريِم ِللرَُّسوِل نُبُوءٍَة َوأَيُّ –
َرأَى ِحنَي أَِخيِه ابِْن َعَىل اْلَجَزِع ِمَن َطاِلٍب» «أَِبي ِه َعمِّ َوْجِه َعَىل َظَهَر َما أَتَذُْكَراِن –

ْونَُه؟ يَتََحدَّ «ُقَريٍْش» ُزَعَماءَ
ِتِه. ِحدَّ ِمْن َف َويَُخفِّ ثَْوَرتِِه، ِمْن يَُهدِّئَ أَْن إَِليِْه َل يَتََوسَّ أَْن إَِىل َعَليِْه َفَقُة الشَّ َدَفَعتُْه َلَقْد –

َحَماَسِتِه. ِمْن يَُقلِّْل َلْم ذَِلَك أَنَّ َعَىل –
َمثٍَل أَْعَىل اْلُعُصوِر َعَىل تَبَْقى الَِّتي اْلَخاِلَدِة، اْلَكِلَمِة ِبتِْلَك َفنََطَق اْشِتَعاًال، َزاَدَها بَْل –

اْإلَِراَدِة. َوَصَالبَِة اْلَعِقيَدِة، َوُقوَِّة ِبالنَّْفِس، ِللثَِّقِة
َقْوَلُه: تَْعِني َلَعلََّك –

اْألَْمَر َهذَا أَتُْرَك أَْن َعَىل ِشَماِيل، ِيف َواْلَقَمَر يَِمينِي، ِيف ْمَس الشَّ َوَضُعوا َلْو َوِهللا َعمِّ، «يَا
ُدونَُه.» أَْهِلَك أَْو هللاُ، يُْظِهَرُه َحتَّى تََرْكتُُه، َما

ِسَواُه. َعنَيُْت َما –
بٍَة! َغالَّ َعِزيَمٍة أَيُّ –

ِباْإلِيَماِن! َعاِمٍر َقْلٍب َوأَيُّ –
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َقاِئًال: َفنَاَداُه أَْعَداِئِه، ُظنُوَن َخيََّب َقْد ُه َعمَّ أَنَّ َعَىل –
أَبًَدا.» ِلُسوءٍ أَْسَلْمتَُك َال َفَوِهللا ِشئَْت، َما َوُقْل أَِخي، ابَْن يَا «اذَْهْب،
الرَّاِئَعِة. َمَواِقِفِه ِمْن آَخَر ِبَمْوِقٍف ثَنَا تَُحدِّ أَْن َوْشِك َعَىل ُكنَْت َلَقْد –

َوَمنََعُه َطْلَحَة»، بُْن «ُعثَْماُن َفَدَفَعُه يَْوٍم، ذَاَت «اْلَكْعبََة» يَْدُخَل أَْن ملسو هيلع هللا ىلص الرَُّسوُل أََراَد –
أََضُعُه ِبيَِدي، ِبِمْفتَاِحَها َفَكأَنََّك «ُعثَْماُن»، يَا تَْفَعْل «َال ُمَحذًِّرا: الرَُّسوُل َلُه َفَقاَل ُدُخولَِها، ِمْن

ِشئُْت.» َحيُْث
وَقلَّْت.» «ُقَريٌْش» ذَلَّْت «َلَقْد َساِخًرا: «ُعثَْماُن» َفأََجابَُه

وََعزَّْت.» َكثَُرْت «بَْل يًا: ُمتََحدِّ الرَُّسوُل َفأََجابَُه
وََعزَّْت. «ُقَريٌْش» ِبِه َكثَُرْت َلَقْد ملسو هيلع هللا ىلص. ِهللا َرُسوُل َصَدَق أَْكَربُ. هللاُ –

ُكلَُّها. نْيَا الدُّ َفِت َرشُ بَْل –
. َحلَّ َحيْثَُما يَتْبَُعُه اْلَخرْيُ َكاَن َلَقْد –

«َخِديَجَة» يَِّدِة السَّ ثَْرَوُة َوُحِفَظْت التَّْخِريِب، ِمَن ِوَالَدِتِه يَْوَم اْلَحَراُم» «اْلبَيُْت نََجا َلَقْد –
. َشابٌّ َوُهَو َدَها َوتََعهَّ أَْمِرَها َعَىل َقاَم ا َلمَّ يَاِع الضَّ ِمَن
َوأََمانَِتِه. إِْخَالِصِه ِبَفْضِل َوُضوِعَفْت نََمْت بَْل –

الرَُّسوِل َزْوُج َخِديَجُة:

ُعُمِرِه. ِمْن يَن َواْلِعْرشِ اْلَخاِمَسِة ِيف َوُهَو تََزوََّجَها َلَقْد –
اْلَوْحُي. َعَليِْه نََزَل ِحنَي َقْوَلُه ثَبَّتَْت َلَقْد –

اْلَوْحِي نُُزوُل

اْألَْربَِعنَي. بََلَغ َقْد ِحينَِئٍذ َكاَن –
ِحَراءَ». «َغاِر ِيف «ِجْربِيُل» َعَليِْه َهبََط َوَقْد نََعْم، –

ِلْلِعبَاَدِة. َويَتَِّخذُُه ِفيِه، اْلُعْزَلَة يُْؤثُِر الرَُّسوُل َكاَن –
َعَىل َهاِدئٌ َغاٌر َُّه أَن َوأَْخَربَِني اْلَماِيض، اْلَعاِم ِيف اْلَغاَر َهذَا َرأَى َُّه أَن أَِبي ثَِني َحدَّ َلَقْد –

ِحَراءَ». «َجبَِل ِة ِقمَّ
اْلَغاِر، إَِىل َمَعُه ِليَأُْخذَُه الطََّعاَم، ِللنَِّبيِّ تُِعدُّ َكانَْت «َخِديَجَة» يَِّدَة السَّ أَنَّ ثََك َحدَّ َوَلَعلَُّه –

َغرْيَُه. َزاًدا َلُه َزْت َفَجهَّ إَِليَْها، َعاَد الزَّاُد نَِفَد إِذَا َحتَّى
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َهبََط، َما َل أَوَّ َفْجأًَة «ِجْربِيُل» َعَليِْه َهبََط ِحنَي اْلَفَزِع، ِمَن َعَليِْه اْستَْوَىل ا َعمَّ ثَِني َوَحدَّ –
ِلِه. َوتَأَمُّ ِعبَاَدِتِه ِيف ُمْستَْغِرًقا ِحينَِئٍذ ملسو هيلع هللا ىلص الرَُّسوُل َوَكاَن

ِليُنِْذَر َقْوِمِه، إَِىل َرُسوًال َواْختَاَرُه اْجتَبَاُه َقِد هللاَ ِبأَنَّ ى اْلبُْرشَ إَِليِْه يَْحِمُل «ِجْربِيُل» َوَكاَن
ُخَطاُه. َم َوتََرسَّ نَْهَجُه تَِبَع َمْن ِباْلَجنَِّة َ َويُبَرشِّ َعَصاُه، َمْن ِباْلَهَالِك

«ِجْربِيَل»؟ ِفيَها يََرى َمرٍَّة َل أَوَّ َهِذِه أََكانَْت –
ذَِلَك. بََعَد ُرْؤيَتَُه أَِلَف َوَقْد نََعْم. –

أَْربَُعوَن اْألُوَىل ِزيَاَرتِِه َعَىل انَْقَىض أَِن بَْعَد إِالَّ الثَّاِنيَِة اْلَمرَِّة ِيف «ِجْربِيُل» إَِليِْه يَُعْد َلْم –
يَْوًما.

ِهللا إَِىل ْعَوُة الدَّ

َوأَْن َلُه، يَك َرشِ َال َوْحَدُه، هللاَ إِالَّ يَْعبُُدوا أَالَّ النَّاِس: إَِىل اْلَخاِلَدِة ِرَساَلِتِه ِبتَبِْليِغ أََمَرُه ِحنَي –
اْألَْصنَاِم. ِعبَاَدِة َعْن يُْقِلُعوا

أَْهلُُه. ُه نََرصَ َمْن َل أَوَّ َكاَن َلَقْد –

آَمَن َمْن ُل أَوَّ

َزْوَجتُُه. «َخِديَجُة» يَِّدُة السَّ ِبِه آَمَن َمْن َل أَوَّ َوَكاَن –
َطاِلٍب». أَِبي بُْن «َعِيلُّ ِه َعمِّ َوابُْن –

َحاِرثََة»؟ بَْن «َزيَْد َخاِدَمُه نَِسيتَُما َوَهْل –
َلذََكْرنَاُه. َعَليْنَا َصَربَْت َلْو –

أََقاِرِبِه؟ َغرْيِ ِمْن ِبِرَساَلِتِه آَمَن َمْن َل أَوَّ َكاَن تَُظنَّاِن َفَمْن –
يُق.» دِّ الصِّ بَْكٍر «أَبُو –

ِتِه. ِبنُْرصَ «ُقَريٍْش» ُمَصاَرَحِة َعَىل َقاِدِريَن َهُؤَالءِ يَُكْن َوَلْم –

ْعَوِة الدَّ يَُّة ِرسِّ

َوَقْد َسنََواٍت، ثََالَث اْلَخَفاءِ ِيف ِهللا ِعبَاَدِة إَِىل النَّاَس يَْدُعو َوَظلَّ ا، ِرسٍّ َدْعَوتُُه بََدأَْت ِلَهذَا –
«ُقَريٍْش». اِر ُكفَّ ِمْن اْلُمَعاِنِديَن َكيِْد ِمْن ُدُهْم يَتََهدَّ ِلَما أَْصَحابَُه يَُعرَِّض َال َحتَّى ْعَوَة الدَّ أَْخَفى
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ِبَدْعَوتِِه. اْلَجْهِر ِيف َلُه هللاُ أَِذَن أَْمُرُه، َقِوَي ا َفَلمَّ –
اْلُمَكاِبُروَن. َعَليِْه َفثَاَر اْألَْصنَاِم، ِعبَاَدِة َعْن َويَنَْهاُهْم يُنِْذُرُهْم َقْوِمِه، َعَىل َفأَْقبََل –

آَخُروَن. ِمنُْه َوَسِخَر َقْوٌم، َعَليِْه وََغِضَب –
ِباْلبَاِل. يَْخُطُر َال َما اْألَذَى ُصنُوِف ِمْن ِبِه َوأَْلَحُقوا –

بََالءٍ. ِمْن َلِقيَُه َما َعَىل ِباهللِ َواْستََعاَن ، ْربِ ِبالصَّ اْعتََصَم َوَلِكنَُّه –
اٍن»، َعفَّ بُْن «ُعثَْماُن ِمنُْهْم: َقْوِمِه، َصْفَوِة ِمْن َجَماَعٌة بَْكٍر» «أَِبي بَْعَد أَْسَلَم َلَقْد –

اٍص». َوقَّ أَِبي بُْن َو«َسْعُد َعْوٍف»، بُْن الرَّْحَمِن َو«َعبُْد اْلَعوَّاِم»، بُْن َو«الزُّبرَْيُ
َوَكاَن َواْلُكْفِر، ِباْلَعَداَوِة يَُصاِرُحونَُه َفَراُحوا َكيِْدِهْم، ِمْن َضاَعُفوا «ُقَريٍْش» اَر أَْرشَ َوَلِكنَّ

َجْهٍل». «أَبُو َزَعاَمتَُهْم يَتََوىلَّ
َوأََمانَِتِه؟ ِلِصْدِقِه اْألَِمنِي» اِدِق «الصَّ َلَقَب: ُطُفوَلِتِه، ُمنْذُ َعَليِْه، يُْطِلُقوَن َقْوُمُه يَُكْن أََلْم –

ِبِرَساَلِتِه؟! إَِليِْهْم هللاُ بََعثَُه أَْن بَْعَد َعَداَوتِِه، ِيف َوتََفنَّنُوا ِلَدْعَوتِِه، تَنَكَُّروا َفِلَماذَا
َفاتَّبَُعوُه. اْلَحقَّ َلَعَرُفوا بََصاِئَرُهْم أَنَاَر َوَلْو ِمنُْهْم، اْلُمَعاِنِديَن ُقلُوِب َعَىل هللاُ َطَمَس َلَقْد –
اْلَحجِّ َمواِسَم يَنْتَِهُز َفَظلَّ َغايَتِِه، َعْن ُه يَُكفَّ َوَلْم َعْزَمِتِه، ِمْن يَثِْن َلْم ُكلَُّه ذَِلَك أَنَّ َعَىل –

اْلَحَراِم. اْلبَيِْت إَِىل ِلْلَحجِّ تَأِْتي الَِّتي اْلَقبَاِئِل ِيف َدْعَوتِِه ِلبَثِّ

اْلَمِدينَِة أَْهِل اْسِتَجابَُة

هللاُ َح َرشَ «اْلَمِدينَِة»، أَْهِل ِمْن ِستٌَّة ِحينَِئٍذ، ِبنُوِرِه، يَْهتَِدَي أَْن التَّْوِفيِق بََشاِئِر ِمْن َكاَن َلَقْد –
ِبنُوِرَها. نُُفوُسُهْم َقْت أَْرشَ َحتَّى ِرَساَلتَُه، َعَليِْهْم يَْعِرُض يََكْد َفَلْم ُقلُوبَُهْم، َوأَنَاَر ُصُدوَرُهْم،
َجَماَعٌة ِبَها َفآَمَن َوَصَحابَتِِهْم، َقْوِمِهْم ِيف ِرَساَلتَُه وا نََرشُ «اْلَمِدينَِة» إَِىل َعاُدوا ا َفَلمَّ –

ِمنُْهْم.
َمَدِنيٍّا، َعَرشَ اثْنَا ملسو هيلع هللا ىلص الرَُّسوِل َعَىل َقِدَم اْلَقاِبِل، اْلَعاِم ِيف التَّاِيل، اْلَمْوِسُم َكاَن ا َفَلمَّ –

إِْسَالَمُهْم. أََعَلنُوا
إِْسَالَمُهْم، َلُه َوأَْعَلنُوا َواْمَرأَتَاِن، َرُجًال َوَسبُْعوَن ثََالثٌَة َعَليِْه أَْقبََل الثَّاِلُث اْلَعاُم َجاءَ ا َفَلمَّ

إَِليِْهْم. ِباْلِهْجَرِة َفوََعَدُهْم ِلَقاِئِه، إَِىل «اْلَمِدينَِة» أَْهِل َشْوَق إَِليِه َوأَنَْهْوا
اْليَْوِم. َهذَا إَِىل اْلَمَالِينُي ِبِه اْهتََدى الَِّذي ، َلِهيِّ اْإلِ النُّوِر ُق َمْرشِ ِلْلِهْجَرِة، َفانْبََعَث، –
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وَْعِدِه، إِنَْجاَز َفْلنَْرتَِقْب اْلِهْجَرِة، َمْوُضوِع ِيف ِبَوَجاَزٍة يَُواِفيَنَا أَْن «َرَشاٌد» َوَعَدِني َلَقْد –
نَْلَقاُه. يَْوَم

ِديُق. الصَّ أَيَُّها َلَك، ُشْكًرا –
َقِريٍب. ِلَقاءٍ َوإَِىل ِهللا، ِعنَايَِة ِيف –
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