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مراحل كفاح النبي الكريم وأصحابه
سيف الوهيبي
�أُوك َِل للر�سول ُم َّمد �-صلى اهلل عليه و�سلم -من ربه -جل يف ُعالهُ -مه َّمة بعث هذه الأمة وانت�شالها من جديد ،و�سط جمتمع نال منه اجلهل ما ناله ،و�أخذت القبلية منه �شك ًال
ومنهاجا ،وقد ُبعث �-صلى اهلل عليه و�سلم -و�سط �أعتى قبائل العرب حينها ،وعلى جماعات من ِم َلل وديانات متعددة؛ فكيف �سيم ِّهد �-صلى اهلل عليه و�سلم -الطريق لدين جديد
وغريب على العرب مل ي�شهدوا له من قبل مثيال� ..سنناق�ش يف ذلك مقال الكاتب حممد النا�صري بعنوان «ال�صور الأربع حلياة امل�سلمني يف العهد النبوي» -واملن�شور يف جملة
مق�س ٌم �إىل �أربع مراحل :مكة قبل الهجرة ،والهجرة �إىل احلب�شة ،والهجرة للمدينة ،ومكة بعد الفتح.
«التفاهم»َّ -

مكة قبل الهجرة
مثلت الدَّعوة ال�سرية من مكة االنطالقة احلقيقية لإن�شاء
اجليل الأول يف الإ��س�لام ،ال��ذي ابتد�أ ب�أل�صق النا�س بر�سول
الب�شرية وهم �أ�صدقا�ؤه و�آل بيته ،وكل من تو�سم فيهم خريا،
وا�ستمرت الدعوة بتمهل وحذر ،وبانتقائية معينة يف اختيار
م��ن يثق فيهم ر��س��ول اهلل ،وي��رت�ب��ط معهم ب��رواب��ط وثيقة؛
وذلك لتجنب ال�صدام املبكر مع ا ُ
حل ْم�س (قبيلة قري�ش مثلما
ي�ط�ل��ق عليها يف اجل��اه�ل�ي��ة؛ وذل ��ك ل���ش��دة مت�سكهم بدينهم
ووثنيتهم و�شجاعتهم فهم ال يطاقون) ،ولأنّ الدعوة ما زالت
وليدة ال ي�ؤمن بها �إال القليل ،وال�صدام مع �أعتى قبائل العرب
يف تلك املرحلة املبكرة يعد �إي��ذان�اً ب�ضياعها؛ ق��ام ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -بتنظيم �أ�صحابه على �شكل خاليا�صغرية وج�م��اع��ات حتى يتجنب م�س�ألة التجمعات الكربى
التي تلفت االنتباه وت�ستفز اجلمهور ،وك��ان الرجل �إذا تعلم
�شيئاً من الدين توىل �أمر جماعة من رجلني �أو �أكرث يعلمهم
يف حلقات تعليم خا�صة ،وا�ستمرت الدعوة يف مكة �س ًّرا لثالث
�سنوات معتمدة يف املقام الأول :الرتكيز على البناء العقدي
والإمياين لل�سابقني الأولني ،حتى جاء �أمر اهلل لر�سوله ب�أن
ي�صدع باحلق ،و�أن ينادي النا�س ب��أم��ره ،فنزل قوله تعاىل:
ا�ص َد ْع ِبَا ُت�ؤْ َم ُر َو َ�أعْ ِر ْ�ض ع َِن ا ْل ُ ْ�ش ِر ِكنيَ».
« َف ْ
وق ��د ت �ع � َّر���ض ال��ر� �س��ول و�أ� �ص �ح��اب��ه مل�خ�ت�ل��ف �أ� �ش �ك��ال الإي� ��ذاء
والتعذيب م��ن قبل الفئة احلاكمة م��ن قري�ش ،يُ�ضاف �إىل
ذل��ك احل�صار االق�ت���ص��ادي مل��دة ث�لاث ��س�ن��وات ،وم��ا ت� ِب��ع ذلك
من جتويع حتى كان امل�سلمون ي�أكلون اخلبط وورق الأ�شجار،
ورغ ��م �إ� �س�لام رج ��ال حم��ارب�ين و��ش�ج�ع��ان؛ �أم �ث��ال :ح�م��زة بن
ع �ب��دامل �ط �ل��ب ،وع �م ��ر ب ��ن اخل� �ط ��اب ،وان �� �ض �م��ام �ه��م ل���ص�ف��وف
امل�سلمني ،ف�ضل قائد الدعوة اللجوء لأ�ساليب وو�سائل �سلمية
يف املقابل ،كاال�ستفادة من قوانني املجتمع امل�شرتك يف احلماية
واجل ��وار ،والتواجد يف املحافل العامة ودع��وة الوافدين �إىل
مكة باعتناق الإ��س�لام ،و�إن اقت�ضى الأم��ر اللجوء ملكان �آمن
ع��ن ط��ري��ق ال�ه�ج��رة ،كما ا�ستفادت اجلماعة امل�سلمة الأوىل
من العنا�صر امل�شرتكة بني الإ�سالم واليهودية والن�صرانية،
خا�صة و�أن بقايا الن�صارى املوجودين يف مكة �شهدوا ملحمد
�صلى اهلل عليه و�سلم -بالر�سالة؛ وبذلك �شعر �أهل مكة علىالأقل �أن اليهود والن�صارى وامل�سلمني يف مع�سكر واحد.

الهجرة �إىل احلب�شة
مل َي ��جِ ��د امل���س�ل�م��ون و��س�ي�ل��ة ت� ِق�ي�ه��م ُم���ض��اي�ق��ة ق��ري����ش ��س��وى
الهجرة؛ فكانت الهجرة الأوىل يف الإ��س�لام لتحقيق ر�سالة
اهلل �-سبحانه وتعاىل -يف وحدة عبوديته ورفعة لقيم الدين؛
ف�ك��ان يف ُم�ق� ِّدم��ة امل�ه��اج��ري��ن :ع�ث�م��ان ب��ن ع�ف��ان ،ورق�ي��ة بنت
ر� �س��ول اهلل ��-ص�ل��ى اهلل عليه و��س�ل��م -و�أب ��و ح��ذي�ف��ة وزوج �ت��ه،
والزبري بن العوام ......حتى اجتمع يف �أر�ض احلب�شة ب�ضعة
وث�م��ان��ون رج�ل ً�ا� ،إال �أن قري�شا مل ي�ه��د�أ لها ب��ال حتى تبعت
امل���س�ل�م�ين ،ح��ام�ل�ين م�ع�ه��م ال �ه��داي��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة �إىل النجا�شي
وبطارقته تقربا منهم ب�أن يرف�ض ه�ؤالء امل�سلمني يف جوراه
وي�سلمهم �إىل �أع��دائ �ه��م ،فلما و��ص��ل اخل�بر �إىل النجا�شي،
رف�ض �أن ي�سلم �أحداً من امل�سلمني حتى يكلمهم ويحاورهم يف
�ش�أن دينهم اجلديد ،فدار بعدها احلوار امل�شهور بني النجا�شي
وجعفر بن �أبي طالب -متحدثا بل�سان امل�سلمني -احلوار الذي
اتخذ من الهدوء �شك ً
ال ،والبعد عن التوتر ميزاناً ،مع �ضرورة
االعرتاف بالآخر والتوا�صل معه عرب ج�سور احلوار.
الهجرة �إىل املدينة
رجا تاريخ ًّيا مُه ًّما لهذه
�ش َّكلت حمطة الهجرة �إىل املدينة مُن َع ً
الأمة ولتاريخ الإن�سانية جمعاء ،فيها حتولت اجلماعة امل�سلمة
املهاجرة �إىل مرحلة ت�أ�سي�س الدول ،وقد ابتد�أ الر�سول الأكرم
حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -بو�ضع الأ�س�س والقوانني لبناء
املجتمع من جديد ،مُر ِّكزاً على اجلانب االجتماعي وال�سيا�سي،
وو�ضع القواعد للتحول من الفكر القبلي �إىل فكر اجلماعة،
م�ستبد ًال العالقات القبلية بالعالقات الإن�سانية ،ف�أقام مبد�أ
امل ��ؤاخ ��اة ب�ين امل�ه��اج��ري��ن والأن �� �ص ��ار ،وح ��ث -ع�ل�ي��ه ال���س�لام-
بكتابة وثيقة ال�سالم التي من �ش�أنها حل امل�شكالت والنزاعات
بالطرق ال�سلمية؛ لتنظيم احلقوق والواجبات بني مكونات
املجتمع امل��دين من املهاجرين والأن�صار (الأو���س واخل��زرج)،
واليهود ،والوثنيني ،هذا وت�ض َّمنت وثائق وعهود ال�سالم بنوداً
مثلت �شك ً
ال حديثاً من �أ�شكال املدنية ،ومنط التعاي�ش القائم
على التعددية والتنوع يف �إطار امل�ساواة والعدالة وحق املواطنة
الكاملة لأهل الطوائف غري الإ�سالمية.
ن�صتْ ال�صحيفة �أو الد�ستور -مثلما ي�سميه البع�ض-
لقد َّ
على �أ َّن امل�سلمني وغ�يره��م م��ن �أه ��ل امل��دي�ن��ة ،ي�شكلون «�أم��ة
واحدة» ،لكل طائفة حرية االعتقاد و�إبداء الر�أي ،والتعددية

وامل� ��� �س ��اواة...وغ �ي�ره ��ا م ��ن ال �ق �ي��م ذات ال � � ��دالالت والأب� �ع ��اد
احل���ض��اري��ة؛ ح�ي��ث مل ي���ض��ع الإ� �س�ل�ام �أ��س��ا��س��ا ل�لان�ت�م��اء ،بل
جعل الأ�سا�س هو االلتزام ب�شروط العقد االجتماعي؛ ولعل
�أه�م�ه��ا« :حت�ق�ي��ق الأم� ��ن» ،ث��م حلِ �ق��ت ه��ذه ال�صحيفة وث��ائ��ق
وعهود عدة كتبها ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -لعدد من
التجمعات اليهودية يف �شمال �شبه اجلزيرة العربية بعد غزوة
خيرب ،منها� :أمان ليهود عاديا من تيماء ،و�أمان ليهود �أيلة،
ومعاهدته �-صلى اهلل عليه و�سلم -مع �أه��ل مقنا ،واملعاهدة
م��ع �أه ��ل ج��رب��اء و�أذرح ،ك��ل واح ��د م��ن ه ��ذه ال�ع�ه��ود يحفظ
ل�ل�آخ��ر حريته وي�ح�ترم خ�صو�صياته العقدية وال�سيا�سية
واالقت�صادية؛ مما حفظ لغري امل�سلمني حق ممار�سة حياتهم
كاملة غري منقو�صة .ولأ َّن دعوة الإ�سالم لي�ست ليرثب فقط
بل للعامل �أجمع؛ مل تتو َّقف الدعوة عند اليهود فح�سب ،و�إمنا
امتدت لت�شمل الن�صارى وفيهم العهد الذي �أبرمه ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -مع ن�صارى جن��ران ،و�شملت الدعوةامل�شركني امل�ساملني كما هو �ش�أن �صلح احلديبية ،انتقا ًال �إىل
غ�يره��م م��ن القبائل العربية مثل عهد قبيلة بني �ضمرة،
وعهد قبيلة بني غفار وغريها الكثري.
مكة بعد الفتح
ُ
كانتْ ا َ
جل َماعة امل�سلِمة بقيادة النبي الأع�ظ��م حممد �-صلى
اهلل عليه و�سلم -تنتظر اللحظة املنا�سبة للرجوع ملكة التي
ُر�سم لها لتكون مرجع امل�سلمني ومعقلهم؛ فجاء خرق قري�ش
مليثاق �صلح احلديبية بعد ا�صطفاف قري�ش جلانب قبيلة «بني
بكر» ،ومدهم بال�سالح والعتاد �ضد قبيلة «خزاعة» التي هي
�ضمن حلفاء امل�سلمني؛ ف�أمر الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم-
امل�سلمني باال�ستعداد للخروج لفتح مكة؛ وذلك يف العا�شر من
رم�ضان يف العام الثامن من الهجرة ،بعدها باتت اجلماعة
امل�سلمة على �أر�ض اجلزيرة العربية قد حتققت تقريباً ،وبد�أ
وجه النبي
النا�س بالدخول للإ�سالم �أفواجاً وجماعات ،وقد َّ
حممد �-صلى اهلل عليهم و�سلم -بعدها ب�إر�سال الر�سائل �إىل
امل�ل��وك والأم� ��راء يف �أط ��راف اجل��زي��رة؛ ف�ك��ان م��ن ب�ين الذين
�أر�سل �إليهم النجا�شي ملك احلب�شة ،واملقوق�س ملك م�صر،
وك�سرى ملك الفر�س ،والقي�صر ملك الروم ،كما بعث بر�سائل
�أخ��رى �إىل الكثري من الأم ��راء املتفرقني يف خمتلف املناطق
وقد �أ�سلم منهم الكثري ،وعاند القليل.
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