بسم هللا الرحمن الرحيم
هند بنت عتبة بين ربيعة
أيها اإلخوة الكرام ،ال ِز ْلنا مع الصحابيَّات الجليالت ،مِن سِ َي ِر الصَّحابيَّات الجليالت ِرضْ وان هللا تعالى عننهم
ت ُع ْتبنة زوجنة أبنْ سُن ْ يان ،ولهنا تناري ع
ع
عرينف نْ
بن ربي َعن َة بنن َعبْند َْنمْ ِ ،ه ْنن ِد ب ْنن ِ
أجْ معين ،ومع ِه ْن ِد ِب ْن ِ
ت ُع ْت َب َة ِ
َاوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم،
َعد َ
العداوة ليست عداوة أشخاص في اإلسالم:
العنداو َة نْ اإلسْ نالم ل ْي َس ْ
نت
و َقب َل أنْ أ ْْ َر َع ْ الحديث عن هذه الصَّحابيَّة ال ب َّد مِن ُم َق ِّدم ٍة ضروريَّة ،ذلك أنَّ
َ
ُم َتأ ِّ
صلَة ،أحْ يانا َت ْك َرهُ الرَّ ُج َلَ ،ت ْكرهُ َع َملَن ُه ،وال َت ْكنرهُ ذاتن ُه ،وربُّننا جن َّل جاللنه يكنرهُ ع َمن َل الرجنل ،وال َي ْكنرهُ الرجنل،
ت صْ ع
ت صْ ع
حة ،و ُت َِح ْ
ِت العبْد إلى هللا عز وجل ِا ْن َط َو ْ
ِب َدلِيل أ َّن ُه ِبم َُجرَّ د أنْ يلت َ
حة جديدة،
َت ْذ ُكرون أنَّ ُع َميْر بن َوهْ ٍ
ب أتى المديننة لِ َي ْق ُتنل رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلَّم ،ألنَّ ا ْب َنن ُه َو َق َنع أسنيرا ،سن َقى
َس ْي ُه سُما ،وتوجَّ َه َنحْ َو المديننة لِ َيقتنل النبنْ علينه الصنالة والسنالم ،رآهُ عمنر قيَّن َدهُ ِب َحمَّالَن َة َسن ْي ِ ِه ،وسنا َق ُه إلنى النبنْ
عليه الصالة والسالم ،قال :يا رسول هللا ،هنذا ُع َميْنر بننُ َوهْ ن ٍ
ْنَ أنَّ النبنْ
ب جنا َر يُرين ُد ْنرا!! والقصَّنة معرو عنة ،كي َ
عليه الصَّالةُ والسَّالم
قالْ :
ك؟
أطلِ ْق ُه يا ُع َم َر؟! ُ َّ
ك أسْ َرهُ ،وا ْب َتعِد عن ُه ،أ ُ ْدنُ ِم ِّنْ يا ُع َميْر ،ما الذي جار ِب َ
قالِ :ج ْئ ُ
ك ابنْ م َِن األسْ ر،
ت أَ ُ ُّ
قال :وهذه ال َّسيَْ التْ على عا ِتقِك!
قال :قا َتلَها هللا ُ مِن ُسيُو ٍ
َ!! وهل َن َ َع ْتنا ْيو َم َب ْد ٍر؟
طينف َسندادَها ،لَن َذ َهب ُ
ابن أ ُ َميَّة :وهللاْ ،لوال ِ ْت َي عنة صِ نرار ،ولَ ْنوال دُينونع ال أ ُ ُ
ْت،
قال النبْ الكريم :ألَ ْم َتقُ ْل لِ َ
ص ْ وان ِ
وق َت ْل ُ
ت محمَّدا ،وأرحْ ُتكم منه!
َ
وأننت
ص ْ وان ال َيعْ ل ُم ُه أح عد إال هللا،
دار بيْنْ وبين َ
ك لرسول هللا ،والذي َ
َ ُع َم ْي عر ،وقال :ما هذا؟! وهللا إ َّن َ
َ َو َق َ
رسوله ،وأ ْْه ُد أ َّنك رسول هللا!!
الْاه ُد أنَّ سيِّدنا عمر قنال :دخنل ُع َميْنر علنى رسنول هللا ،والخنزينر أحنبُّ إلنَّْ مننه ،وخنر ََ منن عِ ْنن ِد ِه ،وهنو
ض أوالدي!!!
أحبُّ إلَّْ مِن بعْ ِ
هذا هو اإلسالم ،اإلسالم قد تنتق ُل من أْد أنواع ال َعداوة إلى أْ ِّد أننواع المحبَّنة ،ال َّت سنير :إننك ال َت ْكنرهُ الننا،
ولكن َت ْكرهُ َع َملَ ُه ،وربنا عز وجل ال َي ْرضبُ على ال َعبْد ،بنل ْ
يرضنبُ مِنن عملِن ِه ،نذذا صنلَّ َ انتهنى كنل ْنْ ٍر ،وهنذا
أرْ َو ُع ما ْ اإلسالم،

عداوتها لإلسالم:
َاوة ل َِرسول هللا،
هذه المرأة التْ كانت مِن أْ ِّد ال ِّنسار َعد َ
وهْ التْ قتلَ ْ
ت حمز َة ع َّم النبْ عليه الصالة والسالم ِبأَمْ رها،
وهْ التْ ال َك ْ
ت َكب َدهُ ِبأسْ نانها،
ول ْي َ ْ تاري المسلمين امرأةع أْ ُّد َعداوة للنبْ عليه الصالة والسالم مِن هذه المرأة!
البيئة سبب عداوتها لإلسالم:
صار حالُها؟
كيَ
واآلن َسأُسْ معُكم
َ
َ
ك أ َمال أ َّنك إذا أ ْق ْبل َ
ت على هللا تعالى َغ َ َر هللا لك ك َّل ُذنوبك،
هذا يُعْ طينا أ َمال كبيرا ،يُعطي َ
وهذا يعنْ أ َّن ُه ْلو ج ْئ َ
ت هللا عز وجل بمِلر السماوات واألرض خطايا َغ َ َرها لك ،وال يُبالْ،
رجعْ ت إلى هللا عز وجل نادى مُنا ٍد ْ السنماوات واألرض أنْ َه ِّننؤوا النناَ ،ق ْند اصْ ن َطلَ َ
وهذا يعنْ أ َّنك إذا َ
مع هللا تعالى،
ك ،وهنذا المعننى الن َّدقيف النذي ْ
أرد ُتن ُه منن
وب إلينه ُي ْق ِبن ُل َعلَيْنك ،و َي ْق َبلُن َ
وهذا يعْ نْ أن اله عز وجل ِبم َُجرَّ د أنْ َت ُت َ
هذه القصَّة.
أسْ ل َم ْ
ت ه ْن ُد ب ْن ُ
ت ُع ْتب َة عا َم ال ْت  ،بعْ َد عْرين عاما مِنن َعنداوة مْنتعلة ،ومِنن تنُمُر ،و ِمننْ هِجنا ٍر ،ومِنن ِح ْقن ٍد،
ض ال حدود له ل َِرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أسْ ل َم ْ
ت َبعْ د إسْ الم ْ
زو ِجها أبْ س يان،
ومِن ب ُْر ٍ
وحينما د َ
يان:
َخ َل النبْ عليه الصالة والسالم م َّك َة المكرَّ مة قال أبو س َ
أر َح َمه!
أح َك َمه! وما ْأوصلَه! وما ْ
أع َقلَه! وما ْ
ما ْ
ْ
زو ِجها أبْ س يان ،وبا َي َع ْ
أسْ ل َم ْ
كاننت َ
ت َبعْ د إسْ الم ْ
نل
ت رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم على اإلسنالم،
ذات َع ْق ٍ
وا ِر ،ولك َّنها َّ
تأخ َر ْ
ت ْ إسالمها إلى إسالم ْ
زو ِج َها،
ب َ ُت ْب ِرضُنْ،
ِض ال َع َر َ
يا َسعْ ُد ال ُت ْبر ِ
وكيَ ُن ْب ِر ُ
ك هدانا هللا تعالى؟
قال:
وب َ
ض َ
َ
كِ ،
قالُ :ت ْبرِضُ
العرب َ ُت ْب ِرضُنْ،
َ
إنسانِ َ ،ه َْ كانت ُ
ذات َع ْق ٍل وا ِرَ ،لِ َم ل ْم َي ْهدِها َعقلُها إلى اإليمنان ِب َرسُنول
إنسان إلى
أحيانا تنتقِ ُل العداوةُ مِن
ٍ
ٍ
سار َع إلى اإلسْ الم؟ لماذا تل َّك ْ
إنسان َع ُدوٍّ ل َِرسول هللا.
أت؟ ل َعلَّها مرتب َطة مع
ٍ
هللا؟ ولِ َم ل ْم يقُ ْدها ذكاؤُ ها إلى أنْ ُت ِ
اآلن نسن ُ
نتنبط اسْ ن ِت ْنباطا دقيقننا ،إذا كنن ُ
ناربُ الن ِّدين ،دون أن ت ْْنعُر تن َتقِن ُل إليننك هننذه
نت ننْ بيئن ٍة ،و ننْ مجت َمن ٍنع يُحن ِ
ال َع ْد َوةَ ،
أنت ْ بيئ ٍة ال ُتحِبُّ ال ِّدين ،ولذلك م ِْث ُل هذه البيئة ال ينبرْ أن تبقى يها ،وال ينبرْ أن ُتقني َم معهنا عالقنات،
ي ِجبُ أن تكون ْ بيئ ٍة ُتحِب هللا ورسول ُه ،وهذا الذي يقوله هللا عز وجل:

صا ِدقِينَ
هللا َوكونوا َم َع ال َّ
َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آَ َمنوا ا َّتقوا َّ َ
(سورة التوبة)

َّ
تتننزهُ؟ ومنع َمنن
ومع َمنْ تسْ هر؟ ومع َمنْ ُتخالط؟ ومع َمن
ِابْحث مع هؤالر الذين أنت معهمَ ،م َع َمنْ َتجْ لِ ؟ َ
هو صديقُك؟ و َمن هو م ِحبُّك؟ وما هنْ العالقنة الحميمنة التنْ ُتقيمهنا معنه؟ هنذا ْنْ عر
حاور؟ َمن َ
تتح َّدث؟ َ
ومع َمنْ ُت ِ
خطي عر جدا،
ت ْ عِ ْلم ال َّن ْ
واآلن َث َب َ

أنَّ سِ ِّتين بالمئة م َِن األَ َث َر ي َتلَ َّقاهُ الْناب عنن أصْ ندِقا ِئ ِه ،والبناقْ عنن أُمِّنه ،وعنن أبين ِه

ْ
وإخ َو ِت ِه!! األم واألب واإلخوة تأثيرهم أقل من األربعين بالمئة ،واألصدقار س ِّتين بالمئة! لذا َقضِ نيَّة الصَّنداقة خطينرة
جدا،
البيئننة َت ْر ِذ َين عنة هادئننة ،أنننت من َنع أهْ ننل اإليمننان ننْ ْ
تر ِذ َي ن ٍةَ ،من ْنوقِ ُهم ،وحننركتهم ،وحينناؤُ همَ ،
وخ َجلُهننم ،وعِ َّ ن ُتهم،
صِ ْدقُهُم ،أمانتهم ،ومح َّب ُتهم هلل تعالى ،هذه كلُّها ْ
تر ِذ َية بطيئة ،مِن دون أن ت ْْعُر ترى أ َّنك ُمحِبٌّ هلل تعالى،
ولو َجلَسْ ت مع أهل ال ِسْ ف وال ُجور ،ت ِج ُد ْ
ترذِية بطيئة هادئة ،تقول :حيا ُتهم أكثر راحة مِن حياتنا! حياتهم من
دون قُيود ،ا ْنِْ راح ،راحة ،مبْسوطينَ ،قضِ يَّة غض البصر مُرْ تاحين منهنا! غنضَّ أو لن ْم يرنض! وك ْي َ َمنا كنان يقنبض
ت معهم اسْ َتمْ ْ
رأ َ
المال ،من حرام أو من حالل ،لي عندهم مُْكلة ،وكلَّما جلسْ َ
ت عملهم ،إلنى أنْ ُتصْ ِنب َ منثلهم ،قنال
تعالى:
َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آَ َمنوا َل َت َت َولَّ ْوا َق ْوما َغضِ َب َّ
هللا َعلَ ْي ِه ْم
(سورة الممتحنة)

قال تعالى:
هللا َو َرسولَه
َل َت ِجد َق ْوما ي ْؤمِنونَ ِب َّ ِ
اّلل َوا ْل َي ْو ِم ْاْلَخ ِِر ي َوادُّونَ َمنْ َحا َّد َّ َ
(سورة المجادلة)

لذلك أنا أُريد من هذا الدَّرْ

ي ال َك َ َنر َة حُِْ َنر
منع َمننْ ؟ َمننْ َه ِنو َ
أن ُت ِّك َر َملِيا ْ هذه العالقنة الحميمنةُ ،تقيمهنا َ

معهم ،وال ين ُع ُه عمل ُه ْيئا.
هذا ال َّدر

ك منع
ِمحْ و ُرهُ العالقة الحميمة ،أو العالقنة الحميمنة َم َنع َمننْ ؟ هنل لنك وال عر منع المنؤمنين؟ أم والؤُ َ

ك ُت ِحبُّهم؟
غيرهم؟ وهل لك برا عر مِن المْركين والمنا قين ،وأعدار ال ِّدين؟ أم أ َّن َ
النبْ عليه الصالة والسالم تم َّنى على هللا داعِ يا ،قال:
تجعل لي َخ ْيرا على يدي كافر أو منافق
اللَّه َّم ل ْ
ألنَّ هذا َ
ك إلى َمح َّب ِت ِه ،وإذا أحْ ب ْب َت ُه انت َهي َ
ك،
ْت تعا َه ْند َق ْل َبن َ
الخيْر الذي أجْ راه هللا على يدي الكا ر أو المنا ف َي ْد ُع َ
هذا القلب َيلِينُ لِ َمنْ ؟
ْ
السؤال ،أنَّ هذه ُ
كانت مِن أْ ِّد ال ِّنسار عداوة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم،
بنت عُت َبة وا َِرةُ ال َعقل ،ول ِك َّنها
لماذا؟

أل َّنها مع َق ْومِها ،وتعيشُ مع بيْئ ٍة ُتعادي النبْ عليه الصالة والسالم ،و ُتناصِ بُ النبْ العِدار ،لِنذلك ان َت َقن َل إليهنا
مع َو ْ ر ِة َع ْقلها ،يؤ ِّك ُد هذا أنَّ النبْ عليه الصنالة والسنالم حينمنا ْالتقنى ِب َخالن ٍد بنن الوليند رضنْ هللا عننه ،وقند
العِدار َ
أعْ لَ َن إسْ الم ُه ،قال له:
َع ِجب ُ
ك ِْكرا!
ْت لك يا خالد! أرى ل َ
ك إلى هللا عز وجل.
كأنَّ ال ِْكر عليه أن يقود َ
إنقالب حالها:
األول،
ُعاوية بن أبْ س يان ،الخلي ة األموي َّ
ه َ
ِْ أ ُّم م ِ
أخبارها قبل اإلسالم مْهورة َْ ِهد ْ
َت أُحُدا مع المْركين!!
وهْ التْ تُ َم َر ْ
ت مع هذا الحبَِْ ْ لِ َق ْتل سيدنا حمزة،
ت ْ
نت مننا علَننت ِب َحمْ ننزة! وكانن ْ
كب ن َدهُ ،وال َك ْت ن ُه ِبأَسْ نننانها ،و َعلَن ْ
وهننْ التننْ بقن َنر ْ
نت ُتألِّننبُ علننى
بطن ن ُه،
َ
وأخرجننت ِ
زوجُها ،وأسْ ل َم ْ
المسلمين ،إلى أن جار هللا بال ت  ،أسْ لَ َم ْ
ِْ.
ته َ
قال عب ُد هللا بن الز َب ْير:
لمَّا كان ْيو ُم ال َ ْت أسْ لَ َم ْ
ت ه ْن ُد ب ْن ُ
ين النبْ صلى اله عليه وسلم وهو باأل ْب َط َ ،با َيعْ َن ُه
ت ُع ْتبة ،ونِسا عر معها ،أ َ ْت َ
تكلَّ َم ْ
ت ه ْن ُد
ْ
والموتورة ،وهذه التْ الكت كبد حمنزة ،والتنْ ألَّ َبنت الننا
العدوة اللَّدودة ،وهذه الحاقدة،
ِاسْ َمعوا هذه
َّ

علنى

رسول هللا
قالَ ْ
ت له :يا رسول هللا
ُصور ،إنسانع ينتقل جأة مِن صَ أعدار ال ِّدين إلى المنؤمنين!
وهللا أيها اإلخوةَ ،ر ُح المؤمن ِب ِهداية كا ر ال ي َّ
لذا هذه المرأة الذ ِكيَّة العاقلة والخطيرة ،هْ اآلن ُتعْ لنُ إسالمها،
قالت :يا رسول هللا ،الحمد هلل الذي ْ
ْ
ك ،ينا محمند إ َّنننْ امنرأة
أظهنر الن ِّدين النذي اختنارهُ لِ َن ْ سِ ن ِه ،لِ َتن عننْ رحمتن َ
مؤمنة باهلل تعالى ،مُص ِّد ع
برسولِ ِه،
قة َ
ِْ؟
وما
عرَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َمن ه َ
َ
ْ
قالت :أنا هند ُ
بنت عتبة!
ثم
المرأة المخي ة ،صن ِّدقوا أنَّ النبنْ علينه الصنالة والسنالم ِنر َح بهنا رحنا ْنديدا ،لنذا عنند النبنْ أو المنؤمن أو
الولْ ال يوجد الحقد ،هناك ِح ْق ُد َمبدأَ ،حِينما ينظم هذا العدو إلى ال ِّدين انتهى ذاك الحقد.
ْ
قالت :يا رسول هللا ،أنا ه ْند ُ
بنت عتبة،
قال عليه الصالة والسالم :مرْ حبا ِبكِ !!
هْ التْ ق َتلَ ْ
ت ع َّم ُه حمزة! ال ح ْقد ،وص ار المؤمن ال حدود له ،وهو نبْ هذه األمَّة،

ْ
ك!
قالت :وهللا يا رسول هللا ،ما كان على األرض أهل خِبا ٍر أحبُّ إلَّْ من أن ي ِذلُّوا مِن خِبائ َ
أيْ أتم َّنى ت ِذلُّوا ،وأن ُت ْقهروا،
ُ
ك ،ولقند أصْ
نبحت ومنا علنى
وهللا يا رسول هللا ما كان على األرض أهل خِبا ٍر أحبُّ إلَّْ من أن ي ِذلُّوا مِن خِبا ِئ َ
ك!!
األرض أهْ ُل خِبا ٍر أحب إلْ أن َيع ُِّزوا مِن خبا ِئ َ
ما هذه ال َّنقمة؟! أيْ ال يوجد على وجْ ه األرض جماعة أتمنى ْإذاللهنم ،وقهْنرهم ،وقنتلهم ،وتحطنيمهم َك َق ْومِنك،
واآلن لي

على وجه األرض جماعة أتمنى أن يع ُِّزوا ،وأن يرت عوا مثل ْقومك ،وهذه هْ نقمة المنؤمن ،انتقنل مئنة

وثمانون درجة،
وزيادة!
قال عليه الصالة والسالمِ :
وزيادة؟ أيْ كما تقولين وزيادة ،وهذا حال الذي يعرَ هللا تعالى.
ما معنى ِ
ضعُوهُ بالجُب لِ َيموت ،قال تعالى:
سيدنا يوسَ ماذا َع َل إخوت ُه به؟ و َ
يب َعلَ ْيكم ا ْل َي ْو َم َي ْغفِر َّ
الرا ِحمِينَ
هللا لَك ْم َوه َو أَ ْر َحم َّ
َقال َ َل َت ْث ِر َ
(سورة يوسف)

قال تعالى:
س ْج ِن َو َجا َء بِك ْم مِنَ ا ْل َبدْ ِو مِنْ َب ْع ِد أَنْ َن َز َغ ال َّ
ش ْي َطان َب ْينِي َو َب ْينَ إِ ْخ َوتِي إِنَّ
سنَ ِبي إِ ْذ أَ ْخ َر َجنِي مِنَ ال ِّ
َو َقدْ أَ ْح َ
َر ِّبي لَطِ يف لِ َما َي َ
شاء إِ َّنه ه َو ا ْل َعلِيم ا ْل َحكِيم
(سورة يوسف)

لِ َم ل ْم يذكر الجب ،وهو أخ َطر؟ لمَّا جاؤوا مسلمين انتهى األمر ،لك اإلمكانينة أن تنقلنب عنداوة عميقنة ،وح ْقند
إلى حب! الْْر الذي ال يُص َّدف أنَّ النبْ عليه الصالة والسالم مِن ِْ دة ح ِّب ِه َ
أتصنور أنَّ أعلنى رجنل نْ
للخ ْلف ،أنا
َّ
العالم يستطي ُع ِب ُحبِّه الرامر أن يُحوِّ ل أعدارهُ األل َّدار إلى أحباب!
هناك ص وان بن أُميةُ ،ع َميْر بن وهب ،أبو س يان ْاذهبوا أنتم ُّ
الطلقار!!
أمامة بن آثال قتل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
قالْ :
سراح ُه،
أطلقوا
َ
غاب ،وعاد ،وقد ْ
اغت َس َل ،أعْ لَ َن الْهادة ،وأسْ ل َم،
َ
وقال :وهللا يا رسول هللا ،ما كان على َوجه األرض دينع
أبرض إلنْ منن ديننك ،واآلن منا علنى وجنه األرض
َ
دينع أحب إلْ من دينك ،ما كان على وجه األرض رج عل أبْرض إلْ منك ،واآلن ما علنى وجنه األرض رجنل أحنب
إلْ منك
وهناك قصص كثيرة جدا.
قرأ النبْ عليه الصالة والسالم عليهن القرآن وبا َي َعهن،
ْ
ك؟
قالت هن ُد من بينهن :يا رسول هللاُ ،نماسِ ُح َ

ك؟ اآلن أسْ ل َمت
أي ُنصا ِ ُح َ
قال عليه الصالة والسالم :إ ِّنْ ال أُصا ُ ال ِّنسار ،إنَّ َقولْ لمِئ ِة امرأة مثل قولْ المرأة واحدة.
ص َنم ،حتى لَّ َذ ْت ُه لِ َذة لذة،
لمَّا أسْ ل َمت هند جعلت تضربُ صنما ْ بيتها بالقُ ُّدوم ،كان َّأو ُل عملها َكسْ ُر هذا ال َّ
قطعة قطعة،
وهْ تقول :ك َّنا منك ْ َغ َرر!!!
لقد رحمها هللا تعالى يوم ال ت األكبر كما رحنم ْ
زوجهنا أبنا سن يان النذي ظن َّل طنويال َعن ُدوا لرسنالم ،غينر أن
اإلسالم دين الرحمة والهداية ْلن ْنظر إلى آثاره يوم ال ت .
كان جميع أهل مكنة تحنت قبضنة النبنْ علينه الصنالة والسنالم ينوم ال نت  ،ولنوال أن النه تعنالى أر َسنلَ ُه رحمنة
للعالمين لج َّد رؤو

أهل م َّكة جميعا ،أل َّنهم ما ا َّدخروا وُ سْ عا ْ الصد عن سبيل هللا ،وإط ار نور اإلسنالم ،ولكن َّنهم

لم يستطيعوا ،وهذا هو اإلسالم ِب ُنور ِه الحف ،ورسوله الرحيم.
ْ
ندر النبنْ علينه الصنالة والسنالم َد َمهنن ،نالنبْ أهْ ندر دم أربعنة ِنسْ نوة،
كانت ه ْن ُد مِن ال ِّنسْ وة األربع الالتنْ أهْ َ
ا ْقتلوهن ،وهذا لِِْ َّدة عداوتهن ل َِرسول هللا ،ولدِين اإلسالمِ َ ،ه ْن ُد إحدى هؤالر النسار الالتْ أهْ در النبْ علينه الصنالة
والسالم دمارهُن ،ولك َّن ُه صلى هللا عليه وسلم ص

عنها ،وع ا عنها ،وعما كان منها حينما جار ْت ُه مسلمة مؤمنة.

اآلن تقَُ هند أمام رسول هللا ،عندما با َي َع ال ِّنسار آمنة مطمئ َّنة ،وتسْ ْتوضِ ن ُح ُه نْ أمنور البيعنة ،وال تخْنى إال
هللا تعالى.
لمَّا رغ النبْ عليه الصالة والسالم مِن َبيْعة الرِّ جنال بنا َي َع ال ِّنسنار ،واجْ ت َم َنع إلينه نسنا عر منن نسنار قنريش نيهن
هند ُ
ُبايعْ ن ُه،
بنت عتبة ،لمَّا َد َن ْو َن منه لِي ِ
بايعْ ننْ على أال ُت ْْ ْ
ركن باهلل ْيئا،
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمُ :ت ِ
ْ
قالت ه ْن ُد :وهللا إ َّنك تأخذ علينا أمرا ال تأخذه على الرجال ،و َسيُؤتي َك ُه،
قال عليه الصالة والسالم :وال تسْ ِر ْقن،
ُ
ك ،وال أدري أكان ذلك حِال لْ أم ال!
قالت ه ْن ُد :وهللا إن
ك والهن َ
كنت ألُصيبُ من مال أبْ س يان اله َن َ
َت ِج ُد المؤمن بعد توبته إلى هللا تعالى ،يُرا ِج ُع ن س ُه ،لو دخ َل يما مضى إلنى محنل ومنا د َ َنع ،وعن َّد ذلنك ذكنار
ُحاول تسديد كل الديون السنابقة ،لنْ قرينب لنه محنل حلوينات ،قنال لنْ :دخنل ْناب
منه ،اآلن تجدهُ يُرا ِج ُع ن س ُه ،وي ِ
ُ
ُ
وأكلنت قطعنة
دخلنت هنذا المحنل،
ورجنعَ ،تحْ ُتن ُه ،نذذا مكتنوب ينه ،منن عْنرين سننة
ض َع ظر نا علنى الطاولنة،
َ
و َ
حاسب ن س ُه لِ ُم َّدة عْرين سنة ،وهذا هو حال المؤمن دائما ُيراج ُع ن س ُه.
حلوى ،وما د َع!!
َ
وال تسْ ِر ْقن،
ُ
ك  -أيْ الن ُّدريْهمات  -وال أدري أكنان ذلنك
قالت ه ْن ُد :وهللا إن
ك والهنن َ
كنت ألُصيبُ منن منال أبنْ سن يان اله َنن َ
حِال لْ أم ال!
ت يما مضى أنت منه ْ حِل ،ع ْونا عن الماضْ،
قال أبو س يان  -وكان ْاهدا معها  :-أما ما أصب ِ

قال عليه الصالة والسالم :وإ َّنك لَ ِه ْند ُ
بنت عتبة؟
قالَ ْ
ت :أنا هند بنت عتبة ،أيْ زوجت ُه ،اعْ َُ عما سلَ ع ا هللا عنك،
أيْ سا ِمحْ ها،
قال عليه الصالة والسالم :وال تزنين
قالت :يا رسول هللا :وهل ْ
تزنْ الحُرَّ ة؟
امرأة حرَّ ةع تزنْ،
قال عليه الصالة والسالم :وال تقتلن أوالدكن،
َّ
قالت هن ُد :قد ربَّيناهم صِ راراْ ،
الخطناب مِنن قولهنا ح َّتنى
ك عمر بنن
ض ِح َ
وقتل َتهم يو َم ْبد ٍر كِبارا ،وهم أعْ لمَ ،
اسْ
تررب،
َ
أيْ َ
بالغ ْ الضَّحك،
ُهتان ت ْ تري َن ُه بين أيْديكن ،وأرجلكن،
قال عليه الصالة والسالم :وال تأتين ِبب ٍ
ْتان َل َقبي ،
قالت :وهللا إنَّ إ ْتيان ال ُبه ِ
قال صلى هللا عليه وسلم :وال تعصين ْ معروَ،
قالت :ما جلسنا هذا المجل  ،ونحن نريد أن نعصيك ْ معروَ،
ك ْ معروَ دقيقة جدا ،هل ْ األرض كلها إنسان تتوجَّ ب طاعتن ُه كرسُنول هللا؟ يسنتحيل،
وكلمة ال َيعْ صين َ
ومع ذلك طاع ُت ُه مُق َّيدَة بالمعروَ ،أحد الصحابة الذين أمَّره النبنْ علينه الصنالة والسنالم علنى جماعن ٍة ،وكنان هنذا
الصحابْ ذا ُدعا َب ٍة،
قال :أب ِْرموا نارا عظيمة ،أبْرموها،
ت أميركم؟ أل ْي َس ْ
ث َّم قال :ا ْق َتحِموها!! ألسْ ُ
ت طاعتْ طاعة رسول هللا؟
قال أصحاب النبْ عليه الصالة والسالم ،كيَ ن ْقتحمها ،وقد آم َّنا باهلل َِرارا منها؟!!
وقال بعضهم :طاعته طاعة رسول هللا! اختل وا،
َع َرضُوا هذا على النبْ عليه الصالة والسالم:
وهللا لو ا ْقتحمْ تموها ال ِز ْل ُتم يها إلى يوم القيامة ،إنما طاعة ْ معروَ،
ال َع ْقل ال ي َّ
ُعطل
قال :وال يعصينك ْ معروَ ،مقيد ،حتنى النبنْ وهنو سنيد الخلنف ،منثال كنان يحنب اليقنين ،لنو أن أحندا منا
أحب اليقطين هل هو مُؤاخذ؟ لي

مُؤاخذا ،ألن القضية َْخصيَّة ،والمعصِ َية ْ معروَ ،النبْ أمر أوامر تعبديَّنة،

وأخرى َتْري ِعيَّة ،أنت حينما تعصي ِه ْ أمر تْريعْ هنذه كبينرة جندا ،أمنا نْ المنزاَ أننت لنك مِنزاَ ،وهنو لنه
ِمننزاَ ،وال يعصننينك ننْ معننروَ ،لننذلك ننرَّ ف العلمننار بننين األمننر التْننريعْ ،واألمننر التنظيمننْ ،ومعصِ ن َية األمننر
التْريعْ غير معصِ َية األمر التنظيمْ ،وال يعصينك ْ معروَ.

ُ
ُ
وحضرت در
المنورة،
كنت ْ المدينة
مرَّ ة
َّ

علم ،الرريب أن المدرِّ

يقنرأ منن كتناب أنَّ رجنال لنه ابنن ال

يحِب اليقطين ضربه! لماذا؟! قال :ألنَّ اليقطين يحبُّه النبْ عليه الصالة والسالم ،ما ُدمْ َ
ت ال تحنب اليقطنين ي ِجنبُ
أن ُتضرب!! در ع غريب جدا ،هكذا قرأت ْ الكتاب ،أما اآلية واضحة ،قال تعالى:
َو َل َي ْعصِ ي َن َك فِي َم ْعروف
(سورة الممتحنة)

ت ثِيابا غير ثيناب رسنول هللا ،وحالقنة ْنعرك غينر حالقنة ْنعر رسنول هللاْ ،
أما لو ِلبسْ َ
ك علنى الطاولنة
وأكلُن َ
غير أكل النبْ عليه الصالة والسالم ،هذه ل ْي َست قضايا تْريعيَّة ،نع ْم األك َمل أن ُتقلِّ َدهُ ْ كل ْْر ،ولكنن األخ َطنر
أن تعْ صي ِه ْ قضايا تْريعيَّة.
قالت :ما جلسنا هذا المجل  ،ونحن نريد أن نعْ صِ َيك ْ معروَ،
بايعْ هُنَّ  ،واسْ َت ْر ِر لهنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم،
قال عليه الصالة والسالم لِ ُع َم َرِ :
وكان صلى هللا عليه وسلَّم ال يُصا ِ ُ ال ِّنسار ،وال يم

محرم.
امرأة ال ذات
ٍ

الخالصة:
ذكنرت هنذا القصَّنة ،قِصَّنة هنند ُ
ُ
بننت عتبنة إال ألبني َِّن لكنم عظمنة هنذا الن ِّدينِ ،مننْ أْن ِّد حناالت
أيها اإلخنوة ،منا
الكرا ِهيَّة ،وال ِح ْقد ،والعداو ِة ح َّتى الجريمة ،ال َك ْ
كب َد حمزة ،إلى أْ ِّد حناالت النوالر ،والحنب ،وال َّتقندير ،وال َّتعظنيم،
ت ِ
وهذا هو اإلسالم ،اإلسالم يجب منا قبلن ُه ،ويهْند ُم منا كنان قبلن ُه والمسنلم ن َت َ منع هللا صن ْ حة جديندة ،لنو جئتننْ بمنلْر
السماوات واألرض خطايا غ رتها لك وال أُبالْ ،قال تعالى:
وب َجمِيعا إِ َّنه ه َو ا ْل َغفور
ِي الَّذِينَ أَ ْس َرفوا َعلَى أَ ْنفسِ ِه ْم َل َت ْق َنطوا مِنْ َر ْح َم ِة َّ ِ
هللا َي ْغفِر ال ُّذن َ
قلْ َيا ِع َباد َ
هللا إِنَّ َّ َ
الرحِيم
َّ
(سورة الزمر)

اآلن التطبيف العملْ ،لو أن أحدا معه ذنب ،وهذا الذنب ِحجابع بينه وبين هللا ،وخائَع أن ال يُر َ َر لنه! ْلينذكر
أنَّ هللا غ ر المرأة ق َتلَت ع َّم النبْ ،وال َك ْ
ت كبدهُ ِبأسنانها ،ولنم يعنرَ التناري اإلسنالمْ امنرأة أْن َّد ِح ْقندا ،وعنداوة،
وحس َُن إسالمها ،وقال لها النبْ عليه الصالة
وأْ َّد تم ِّنيا ن يدم ََّر النبْ وأصحابه كمثل هذه المرأة! ومع ذلك أسْ ل َمت َ
والسالم :مرحبا بك ،و ِر َح بها رحا ْديدا ،اإلسالم ال يحوي ال ِح ْقد والعداوة.
لذلك هذه القصَّة ،قصَّة هند بنت عتبة قصَّة ِّ
مؤثرة تعنْ أ َّنه ال ِح ْقد ،وال عداوة مستمرَّ ة نْ اإلسنالم ،وحينمنا
يؤمن الرجل انتهى كل ْْ ٍر مضىُ ،
ي ِملَ ُّه السابف ،و ُ ِت َ لنه ِملَنٌَّ جديند بعند االصنطالح منع هللا تعنالى ،نذذا
وط ِو َ
كان هناك أْخاص الكوا كبد عم النبْ ،وقتلوه ،وقد ع نا هللا عننهم ،نذذا كنان الواحند ذننبع وجاهلينة ،وتناب إلنى هللا
ض ِّي َع ُه.
توبة نصوحا يجب أن يت ارل ،وهو أنَّ هللا تعالى لن ُي َ
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