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لألمة والتأسيسالتارخيي التاريخ مسار

ِفيِه﴾ تَتََفرَُّقوا َوَال يَن الدِّ أَِقيُموا ﴿أَْن

كريم) ١٣/قرآن (الشورى:

وسائل إىل بحاجة اإلسالم عشية املكية األرستقراطية لدى العظيمة الثروات تراُكم كان
شبه التنمية تلك جعل قد فيه اإلنتاج وسائل بضآلة امُلتشظِّي الواقع بينما متعددة، تنموية
واحدة دورة التجارة، موسم مع إال تتحرك ال وكمون كنز حالة يف الثروات فظلت معدومة،

القبائل. مختلف ألفراد األوسع القاعدي املستوى عىل بفوائد يعود حقيقي حراك دون
دوًرا أدَّى ما وهو ثمينة، معادن شكل يف كنزها تم الكامنة الثروات عىل وللحفاظ
األرستقراطية وبعضأفراد الوسطيني بالتجار أدَّى كما امُلفرتَضة، اإلنتاجية لدورتها ُمعطًِّال
الرجعي امُلحاِفظ حالهم عىل املأل أغلبية ظل بينما وممكناته، املستقبل آفاق قراءة إىل الواعية

التجارة. موسم حتى باالكتناز
بن بكر أبي مثل الوسطيني التجار بعض إسالم لنا تُفرسِّ املقدمات تلك ومثل
هؤالء كان حيث امُلستضَعفني، ينادي اإلسالم كان وقت رأيه عىل كان ومن قحافة أبي
تلك االجتماعي. موقعهم بحكم واعية قراءة الواقع حركة قراءة عىل أقدر الوسطيون
ألهله املكي البيت أمن يتحول أن يمكن حتى التطور، سري خط غاية أدركت التي القراءة
ويُؤدي واقتدار، قوة إىل ينتهي بتوحٍد جميًعا، الجزيرة لعرب أمن إىل والخوف الجوع من

امُلتهاِلكتنَي. اإلمرباطوريتنَي نحو طموح نظرة إىل
سفي مع ترسي أخذت التي الجديدة القوية اللغة تلك املقدمات، تلك تُفرسِّ كذلك
ونعضده العمل. هذا من األول الجزء يف نماذج لها وأوردنا الجزيرة، فيايف يف الرياح
عن يحكي وهو الطوال» «األخبار يف «الدينوري» عند ًدا ُمجدَّ وجدناه ما بإضافة هنا



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

فارس. كرسى قبل من عليها املنوب املسيحي، العربي الحرية ملك املنذر»، بن «النعمان
يزن» ذي بن «سيف يُساِعد فقام قومه، تجاه العربي القومي شعوره ظهر الذي الرجل ذلك
النعمان ط فتوسَّ لبالده، املسيحي الحبيش االحتالل عىل اليمن يف ثار الذي اليهودي العربي
الحبش، من اليمن تحررت حتى والجند، بالسالح يزن» ذي بن «سيف ليمد كرسى لدى

الفرس. تبعية يف لتسقط لكن
لظلمناه اليمن يف الفرس لجيوش يُوطِّئ كان بأنه النعمان موقف تفسري تم ولو
سياسة استمرت فقد تماًما، ويُنافيه ذلك بعد حدث ما سيُجايف التفسري ذلك ألن بينًا؛ ظلًما
التحوالت شكل بدوره وعى الذي كرسى سمنه توجَّ حتى العربية، القبائل مواالة يف النعمان
ة ُمعربِّ واضحة خالصة يف قتله سبب وأوجز منه. فتخلَّص ونذرها، الجزيرة يف تجري التي

قال: حيث األحداث، سري خط عن تماًما

عدي، بن عمرو آل عن امللك وإزالتي املنذر، بن النعمان قتيل من زعمت ما وأما
توكُّفهم وأعلموهم العرب واَطئوا قد بيته وآل النعمان فإن قبيصة، بن إياس إىل
ال أعرابيٍّا األمر وولَّيت فقتلته، كتب، ذلك يف لهم وكان إليهم، عنا امُللك خروج

شيئًا.1 ذلك من يعقل

ثم وفرٍّا،2 كرٍّا العراق سواد عىل تُغري بكر فأخذت ذلك، إثر األحداث تتالت وقد
تأتي حتى ُمتتالية.3 هزائم العرب ليُهَزم والفرس، إياد قبائل بني امُلناَوشات تصاَعدت
اإلمرباطورية؛ جيش عىل لها عظيم نرص أول العربية القبائل ق تُحقِّ حيث قار ذي موقعة
أخباره، حول تسمر الساهرة القبائل مضارب بني صداه يرجع أمره دوَّى النرصالذي ذلك
جنسهم، بوحدة العرب شعور بدء عن بوضوح عربَّ جميًعا الجزيرة شمل عامٍّ فرح مع
إىل تُنِصت وهي األجيال سمع يف بصداه ليُلقي فيه، شية ال واضح قومي نزوع ظهور وعن

القاهرة، ط١، القومي، واإلرشاد الثقافة وزارة عامر، املنعم عبد تحقيق الطوال، األخبار الدينوري: 1
.١١٠ ،١٠٩ ص٦٣، ،١٩٦٠

ص١٣٢. ج٢٠، النجف، ط٢، الحيدرية، املكتبة األغاني، األصفهاني: 2
ص١٢٩. ج١، ،١٩٦٩ بريوت، الثقافة، دار والشعراء، الشعر قتيبة: ابن 3
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لألمة التاريخي والتأسيس التاريخ مسار

انتصف يوم أول «اليوم قائًال: قار نرصذي عىل ب يُعقِّ ملسو هيلع هللا ىلصوهو محمد النبي العرب، د ُموحِّ
نرصوا.»4 وبي العجم من العرب فيه

مكة، سادة أمام بمقدماتها تُلقي وهي املستقبل ممكنات وعى من أبرز كان مكة، ويف
محمد؛ عن الكف قريش من يطلب وقف الذي ربيعة، بن عتبة هو حكيم، املأل من رجل
ملكهم سيكون وملك عز من قه سيُحقِّ وما شأنهم، سيكون شأن من له سيكون ما ألن
أدَّى للتجارة، جذبًا القبلية األرباب واستدامة الضيقة املنافع عىل املأل إرصار لكن وعزهم،
الحتمية. غايته نحو التطور خط ليصل فرًضا، وجوده يفرض أن إىل اآلتي امُلتغريِّ بذلك

التاجرة، الطبقة لصالح الناضجة، نهايته إىل وأخذه التطور بإتمام نهض فقد وعليه
الهاشمي البيت من كادًحا، فقريًا يتيًما نشأ ملسو هيلع هللا ىلصالذي الكريم اإلسالم نبي امُلنتَظر، الفرد ذلك
ذلك يف الحال رقيق الغصن من كان بل مادي، تواُضع مع لكن النسب، رشف حاز الذي
محمد تحوَّل والرجولة، اليفوع إىل الصبا تجاوزه ومع طالب. وأبي املطلب عبد غصن البيت،
خويلد بنت خديجة السيدة الثرية الرشيفة من ج تزوَّ ثم مكة، أثرياء لصالح التجارة إىل
بوعي كفيًال كان مما الطبقتنَي، وعاين الحاَلني، وعاش األمَرين، فخرب — عنها ريضهللا —

الحتمية. ونتائجه غايته نحو األمر دفع وراء كان نافذ،
بدأ التاريخي، التطور لوجهة الصحيح السري مع االتساق وبسبيل سبق، ملا وإعماًال
التعدد برضب ابتداءً مكة، ملأل الضيقة األنانية املصالح برضب باملجاهرة ملسو هيلع هللا ىلصدعوته النبي
أَيَُّها يَا ﴿ُقْل قريش كفران إعالنه كان ثَم ومن اآلتي. التوحيد بهدف الربوبي، القبيل
ملعتقداتها وتسفيهه هللا»، «أهل العرب به رشفتها الذي لقبها وسلبها ،﴾… اْلَكاِفُروَن
سيولة تُعطِّل كانت التي دوها، قعَّ التي التجارة لقواعد الصارم رفضه مع العربان، وعقائد
يُساير وحي بأوامر والفضة الذهب كنز يُهاِجم فقام التنموية، دورته د وتُجمِّ املال رأس
ما وهو ذاته، يف املال ذم إىل مغاالته يف وصل حتى معها، ويلتقي التاريخية الكون سنن
أصحاب عىل ذلك فشق للفضة، تبٍّا للذهب، تبٍّا قال: النبي «إن حنبل: ابن رواية يف جاء
رسول يا فقال: ذلك. لكم أعلم أنا عنه: ريضهللا عمر فقال نتخذ؟ مال أي النبيملسو هيلع هللا ىلصفقالوا:
وزوجة شاكًرا وقلبا ذاكًرا لسانًا قال: نتخذ؟ مال أي فقالوا: عليهم شق قد أصحابك إن هللا

دينه.»5 عىل أحدكم تُعني مؤمنة

ص٤٣. ،١٩٦٧ بغداد، ط١، العاني، مطبعة العمري، أكرم تحقيق الطبقات، خياط: بن خليفة 4

ص١٩. ،١٩٧٨ بريوت، العلمية، الكتب دار الزهد، كتاب حنبل: ابن 5

11



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

يوًما فقال الوسطيني، التجار من أصحابه من مواقف يف املال من موقفه وتكرَّر
رسول يا ذاك ما قال: الرحمن؟ عبد يا بك بطَّأ «ما عنه: ريضهللا عوف بن الرحمن لعبد
فيقول عني؟ حبسك ما فأقول: القيامة، يوم بي لحوًقا أصحابي آخر إنك ملسو هيلع هللا ىلص قال هللا؟

اآلن.»6 حتى محبوًسا ُمحاَسبًا كنت املال:
وجهة إىل ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي أدَّى الجفوة، بعد جهري عداء عن الدعوة تُسِفر أن طبيعيٍّا وكان
امُلستضَعفني نحو بموجبها ل تحوَّ الطويل، االسرتاتيجي الطريق خطوات عىل مرحلية
كنوز أمامها تتضاءل كنوز وامتالك بل واالمتالك، النسب إىل يدعوهم والعبيد، وامُلعدمني
واحدة جديدة ألمة أوىل جماعة نواة تشكيل بهدف وقيرص؛ كرسى كنوز إنها القريش، املأل
اْألَْرِض ِيف اْستُْضِعُفوا الَِّذيَن َعَىل نَُمنَّ أَْن ﴿َونُِريُد الوحي: إعالن كان وعليه الناس، دون من

.(٥ (القصص: اْلَواِرثنَِي﴾ َونَْجَعَلُهُم ًة أَِئمَّ َونَْجَعَلُهْم
املستضعفون إليه جلس املسجد يف جلس إذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «كان البالذري: ويروي
فكيهة وأبو رباح بن وبالل سنان بن وصهيب األرت بن يارسوخباب بن عمار أصحابه؛ من
هؤالء لبعض: بعضهم ويقول بهم قريش فتهزأ املسلمني، من وأشباههم فهرية، بن وعامر

بيننا.»7 من عليهم هللا منَّ قد ترون، كما جلساؤه
وهم الطالعة، األمة مادة سيُشكِّلون من هم املستضعفني أن واضًحا بات لذلك وإعماًال
تقوم جديدة، أمة والسبيل وحكومته، املأل سريثون من وهم واألئمة، القادة سيكونون من
ت عربَّ واحد، مصهر يف التغيري يف املصلحة أصحاب يجمع يُفرِّق، وال د يُوحِّ جديد، مبدأ عىل
هنا، ومن .(١٣ (الشورى: ِفيِه﴾ تَتََفرَُّقوا َوَال يَن الدِّ أَِقيُموا ﴿أَْن بقوله: الكريمة اآليات عنه
والء أي محل اإلسالم لجماعة الوالء بإحالل القبلية، برضب اإلسالم قام املرحلة تلك ويف
ِكنَي ِلْلُمْرشِ يَْستَْغِفُروا أَْن آَمنُوا َوالَِّذيَن ِللنَِّبيِّ َكاَن ﴿َما قوله: يف الوحي إليه دعا ما وهو آخر،

.(١١٣ (التوبة: اْلَجِحيِم﴾ أَْصَحاُب أَنَُّهْم َلُهْم َ تَبنَيَّ َما بَْعِد ِمْن ُقْربَى أُوِيل َكانُوا َوَلْو
قرار عن يثرب، إىل الهجرة بعد بزمن ذلك بعد ُعِقدت التي الصحيفة أفصحت وقد
األعراب، بقية دون تماًما أخرى كأمة يُميِّزها جديد، اجتماعي نظام عىل الدولة بقيام
للتجمع املتجاوز الكيفي الحرضي التجمع عن ة ُمعربِّ دة، امُلوحَّ لألمة مبدأ أول ووضعت

مطبعة عرنوس، محمود تحقيق سماحة، بن محمد تلخيص املستطاب، الرزق يف االكتساب الشيباني: 6
ص٢٩. ،١٩٣٨ القاهرة، األنوار،

ص١٥٦. ج٢١، د.ت، القاهرة، املعارف، دار هللا، حميد محمد تحقيق األرشاف، أنساب البالذري: 7
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لألمة التاريخي والتأسيس التاريخ مسار

النبي، محمد من كتاب «هذا مبتداها: يف امليضء نصها يف الوارد املبدأ وهو الكمي. القبَيل
من واحدة أمة أنهم معهم، وجاهد تبعهم ومن ويثرب، قريش من واملسلمني املؤمنني بني

الناس.»8 دون
املكي املأل نظام إسقاط وهي الكربى، باملهمة بادئًة الهجرة بعد الخطوات وتسارعت
اإليالف طريق بقطع الخرساني أساسه يف النظام ذلك ورضب الجمهورية، شبه وحكومته
التأسيسية الحروب كانت وغزوات، برسايا رحاها بدأت بحروب يثرب، قرب املار التجاري

يثرب. يف الرسول دولة لقيام
البدوي النموذج رفض يف يتمثل الدعوة، به جاءت الذي العظيم االنقالب كان وهكذا
األطر تفجري يف ليُساِرع االنقالب جاء ثَم ومن إسالمية، القبل املرحلة يف العربي لإلنسان
جديدة، اجتماعية منظومة ضمن ويضعه الجزيرة، إلنسان جديًدا نموذًجا ويبني القبلية،
الرئيس عمادها كان التي األمة تلك القومية، لألمة الوالء إىل للقبيلة الوالء من بالفرد تنتقل

الجديدة. عقيدتها
كأب وحده، أمة الخليل إبراهيم من جعلت قد املجازية الوحي ترميزات كانت وإذا
،(١٢٠ (النحل: ِكنَي﴾ اْلُمْرشِ ِمَن يَُك َوَلْم َحِنيًفا هلِلِ َقاِنتًا ًة أُمَّ َكاَن إِبَْراِهيَم ﴿إِنَّ األنبياء لجميع
كان وإذا أمة. بدوره محمد كان ثَم ومن وخاتمهم؛ األنبياء ملسو هيلع هللا ىلصآخر محمد من جعلت فإنها
سيكونون به املؤمنني أن شك فال واحدة، وذات واحد دين يف األنبياء وكل اإليمان كل هو

تقول: اآليات جاءت لذلك أمة؛ بدورهم سيكونون أي محمديني؛ بإيمانهم
.(١٠٤ عمران: (آل اْلَخرْيِ﴾ إَِىل يَْدُعوَن ٌة أُمَّ ِمنُْكْم ﴿َوْلتَُكْن

.(١١٠ عمران: (آل ِللنَّاِس﴾ أُْخِرَجْت ٍة أُمَّ َخرْيَ ﴿ُكنْتُْم
.(٩٢ (األنبياء: َواِحَدًة﴾ ًة أُمَّ تُُكْم أُمَّ َهِذِه ﴿إِنَّ

أنبيائهم، من سلف وبمن خاتًما، رسوًال بمحمد االعرتاف هو أمة ليكونوا الرشط وكان
عقدي اجتماعي كيان يف لوحدتهم جامًعا ربٍّا الواحد وباهلل وتاريخها، األمة وأسالف أنبياء

واحد.

هشام، البن النبوية السرية تفسري يف األنف الروض السهييل: كتاب ضمن النبوية، السرية هشام: ابن 8
ص٢٤١. مج٢، ،١٩٧٨ بريوت، املعرفة، دار الرءوف، عبد طه ضبط
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الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

منذ بدءوا لعرٍب الجامعة األمة هي الجديدة األمة هذه أن واضًحا كان البداية ومن
ما وهو القبيلة، أطر ر تفجُّ إزاءَ وبقوميتهم جنسهم بوحدة يشعرون ا جدٍّ قريبة فقط وهلة

قار. ذي يف الفرس عىل الشمال قبائل انتصار ومن اليمن، تحرير من موقفهم يف تمثَّل
جديًدا اجتماعيٍّا كيانًا يعني الجديدة العقيدة يف أمة مصطلح أن أضحى هنا ومن

والحضارة. املدينة معنى مع ويتماهى والقبلية، البداوة يُناِقض بمعنًى الصلة شديد
اإلسالم دخلوا الذين واملوايل العبيد وجود مع األمة، تلك عروبة يف التباس ألي ومنًعا

يقول: ملسو هيلع هللا ىلص الخلق سيد حديث جاء عربية، غري أصول من

العربية وإن واحد، دين والدين واحد، أب واألب واحد، رب الرب إن الناس: أيها
عربي.9 فهو العربية تكلَّم فمن لسان، هي وإنما أم، وال بأب ألحدكم ليست

للدولة ًسا ُمؤسِّ كان أيًضا لكنه املجتمع، ظروف لتطور ناتًجا الربوبي التوحيد كان
يف أرباب هم الذين القبائل أسالف يُلغي جنيس إثني د توحُّ يُراِفقه أن بد ال وكان الواحدة،
جده وأعلنه سبق ما عىل النبي تأكيد كان ثَم ومن املرجوة؛ الوحدة لتتحقق ذاته، الوقت
أب إىل فإنها وترشذمت، قبائلها تفرَّقت وإن العرب قبائل جميع أن هاشم، بن املطلب عبد

مسلمون. بدورهم هم الذين األنبياء، جميع أبو إبراهيم بن إسماعيل هو تعود، واحد
هللا، إال إله ال قول هو واحد لواء حول االلتفاف يف يتمثل الربوبي التوحيد كان وهكذا
رسول بأنه ملحمد الشهادة يف تتمثل واحدة قائدة نبوية سلطة تحت باالنضواء والقبول
وبحيث الطالعة، لألمة مركزية دولة إقامة نحو التاريخية للحركة تنظيمي كأساس هللا،

القومي. الوضع إىل القبيل الوضع من العربان ينتقل
القومية رحاب إىل القبلية منظومته من الفرد خروج من بد ال كان الهدف، ولتحقيق

والقبلية. التبدي حالة عن وسلوكيٍّا فكريٍّا الكامل انسالخه يعني مما األرحب،
بوحدة القبلية العرب رشاذم تشعر لم حيث وامُلستعصية، الكربى اإلشكالية تظهر لكن
انقطاع عن ناهيك والضبابية، الواضحة غري العصبية من كلون ابتدائي بشكل إال جنسها
لعوامل التأريخ مع تاريخي انقطاع وهو سبقهم، من وأحوال ماضيها عن القبائل تلك
أن أو جنسهم، بوحدة يشعرون كانوا ما إنهم حتى عرضها، مجال هنا ليس معلومة، كثرية
الحضارات تلك د يُقعِّ اليوم البعض أن ورغم القديمة. السامية بالحضارات عالقة أية لهم

.١٦٩ ص١٦٦، د.ت، بريوت، املعرفة، دار املستقيم، الرصاط اقتضاء تيمية: ابن عن نقًال 9
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لألمة التاريخي والتأسيس التاريخ مسار

االعتبار هذا فإن اليمني، الجنوب حضارات إىل اإلشارات مع العربي، التاريخ مجلس يف
الخط ظهور وحتى وغريه، الكتابة وخط اللغوي الجانب إسقاط مع الجغرافيا عىل يقوم
ما أنفسهم الجزيرة عرب فإن بقرون، ذلك بعد العربي الخط عنه ر تطوَّ الذي النبطي
وإفصاح الرسملة دخول مع إال جليٍّا الشعور ذلك يبدأ ولم جنسهم، بوحدة يشعرون كانوا
انترصحلف عندما العرب جزيرة عمَّ بفرح بوادره بدت حيث الطبقي، وجهه عن املجتمع
تحرير من يزن ذي ابن تمكَّن وعندما قار، ذي وقعة يف فارس جيوش عىل الشمال قبائل

األحباش. من بالده
قدم موطئ لها ويجد معها، ويتواصل بها، يتصل تاريخ من لألمة بد ال كان وهكذا
يرضب وتاريخ عميقة، تاريخية عراقة من لها بد ال أمة فأي املايض، الزمان عمق يف راسخ

أصًال. لألمم امُلنشئ التايل للتطور س امُلؤسِّ البعيد املايض يف بجذوره
القديم، التاريخ رحم يف إللقائه العقدي التأسييس العماد نحو االتجاه كان هنا ومن
تاريخ ليُصِبح الديني؛ القصص يف املعروفة بداياتها منذ النبوة بتاريخ محمد النبي بربط
كما السابقني، األنبياء جميع أسلمة فتتم سماويٍّا، ومعرفيٍّا نبويٍّا، تاريًخا الجديدة األمة
الزمن إىل إعادتها ويتم الكاملة، العربية اللغة باعتبارها تحديًدا قريش لغة تقديس يتم
الجنة، يف جميًعا البرش أبي آدم ولغة السماوي، املأل لغة فتُصِبح خلقي، القبل السماوي

بعد. الجنة أهل لغة ستكون ثم األنبياء، جميع لغة ثم
اإلسالم دولة قيام هو النهائي هدفه كان تاريخي سياق يف األنبياء وضع تم وعليه
كل ويظهر نفسه، آدم قبل األول والهدف املحور هو ملسو هيلع هللا ىلص النبي يكون وبحيث املحمدية،
لدولة التاريخية التوطئة مهمتها كانت سابقة، تاريخية تطورية تمهيدية كخطوات األنبياء
سواء القديم، الرشق عالم من مختلفة بقاع يف األنبياء جميع ويُصِبح املسلمني، وأمة النبي
كما العراق يف أو واليمن، الشام يف وهود كصالح عرب أنبياء من أو إرسائيل، بني من
النبوي، بموروثهم هؤالء كل يُصِبح موىس، حالة يف كما مرص يف أو إبراهيم، حالة يف
العربية لألمة التاريخي االمتداد هم املنطقة، حضارات مع والحضاري املعريف وجدلهم
بغزو ألتباعه والتوجيهات املحمدية التوجهات مع تماًما سيلتقي الذي األمر وهو الطالعة،
ورث وكما التاريخية، اإلسالم فلسفة عىل رشعيته تقوم تاريخيٍّا مرياثًا باعتبارها البالد، تلك
هم الذين محمد، أتباع مرياث هي وبالرضورة بالتبعية بلدانهم كل فإن النبوات، كل محمد

األمم. جميع يف األنبياء لكل أتباع
حوته بما الطالعة، لألمة «التاريخية» تلك لتعزيز الكريم القرآن آيات تتالت هنا ومن
األمة. مايض ولتشكيل التاريخية للهوية اكتشاف إعادة بمثابة لتكون األنبياء؛ قصص من
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الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

السوالف األنبياء كل أصبح فقد عقيدتها، يف دة» «ُموحَّ أمة يف د» «توحُّ الغرض وألنَّ
السابقة الديانات يف والعقائد اآلراء بعض عىل التكفريي الهجوم كان ثَم ومن دين؛ ُموحِّ
يسوع حالة ويف اليهودية أنبياء حاالت بعض يف كما التوحيد، عدم شبهة دخلتها والتي
دعوة مع وتتضافر وتتناغم تتساوق التي القيم هي مثلوها التي القيم لتُصِبح املسيح،

واحدة. مركزية دولة يف العرب قبائل لتوحيد دة امُلوحِّ التوحيدية النبي
ِمنُْهْم َلْسَت ِشيًَعا َوَكانُوا ِدينَُهْم َفرَُّقوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ تُؤكِّد القرآنية اآليات تتالت ثَم ومن
عىل األصل يف كانت إنما القبائل تلك أن تعني التي اآليات وهي ،(١٥٩ (األنعام: ءٍ﴾ َيشْ ِيف
ذلك بعد انقسموا وأنهم السابقني، األنبياء سلسال سه أسَّ الذي التوحيدي النبوي الدين
التطور منطق ينقلب ثَم ومن األصل، كانا والتوحيد الوحدة أن يعني مما وشيًعا؛ قبائل
َوَال يَن الدِّ أَِقيُموا ﴿أَْن اآليات نداء كان ثَم ومن لألمة، التاريخي التأسيس لصالح عقبَيه عىل

.(١٣ (الشورى: تَتََفرَُّقوا﴾
مركز من بد ال كان يثرب يف التضامنية املسلمة الجماعة وحدة تحقيق أجل ومن
ومن ًسا؛ ُمقدَّ مركًزا يكون أن يجب الوقت ذات ويف اإلداري، الحكومي املركز يُمثِّل تأسييس
فإنها «اتركوها قائًال: حريتها عىل ناقته برتك يثرب دخوله عند األتباع الرسول أمر هنا
تقدَّس الذي املسجد فيه ويبني فيه بركت الذي املوضع فيتقدس الناقة لتربك مأمورة.»
واملسجد الحرام، املسجد مساجد؛ ثالثة إىل إِال الرحال يَُشد «َال بقوله: ملسو هيلع هللا ىلص النبي حديث يف

مكة. مدينة بحرمتها لتُعاِدل جميًعا يثرب وحرَّم بل هذا.» ومسجدي األقىص،
انتمائهم توطيد يتم وفيه ههم، يُوجِّ ومنه بزعيمهم يلتقون املسلمون كان املسجد ويف
للدولة املدني املعنى تأكَّد كما عنه، وعزلهم القديم املجتمع عن بإبعادهم لألمة، العام
الكريم، القرآن آيات يف البدوية النزعة عىل عنيف هجوم مع يثرب، عىل املدينة اسم بإطالق

نماذجها: ومن

.(٩٧ (التوبة: هللاُ﴾ أَنَْزَل َما ُحُدوَد يَْعَلُموا أَالَّ َوأَْجَدُر َونَِفاًقا ُكْفًرا أََشدُّ ﴿اْألَْعَراُب
.(٩٨ (التوبة: َواِئَر﴾ الدَّ ِبُكُم َويََرتَبَُّص َمْغَرًما يُنِْفُق َما يَتَِّخذُ َمْن اْألَْعَراِب ﴿َوِمَن

.(١٠١ (التوبة: ُمنَاِفُقوَن﴾ اْألَْعَراِب ِمَن َحْوَلُكْم ْن ﴿َوِممَّ
ُقلُوِبُكْم﴾ ِيف اْإلِيَماُن يَْدُخِل ا َوَلمَّ أَْسَلْمنَا ُقولُوا َوَلِكْن تُْؤِمنُوا َلْم ُقْل آَمنَّا اْألَْعَراُب ﴿َقاَلِت

.(١٤ (الحجرات:

16



لألمة التاريخي والتأسيس التاريخ مسار

واالنتساب باالنتماء الشعور تُؤكِّد املدينة حيث لإليمان، ُمراِدًفا التمدن أصبح ثَم ومن
اإلغارات عن تخلَّت قد مكة مثل حارضة كانت بينما لكن الحضارية. وبالهيبة واملواطنة
مدينتها حرمة وتأكيد واملجتمعي، االقتصادي لظرفها نهائيٍّا، األخرى القبائل عىل البدوية
عىل للحصول األوىل الوهلة من العسكرية غاراتها بدأت العكس عىل يثرب فإن وحرمها؛

ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال حيث الدولة، لبناء االقتصادية امُلقوِّمات

لنا.10 فوهبها وضعفنا عجزنا رأى تعاىل هللا أن وذلك قبلنا، ألحد الغنائم تِحل لم

ًسا. وُمقدَّ حالًال بدورها وأصبحت الغنيمة عت وُرشِ الغارات، تلك أيًضا تقدَّست ثَم ومن
يربز حيث اإلسالم، لتحقيق رضورة بوجودهم يُشكِّلون كانوا فقد وُمِرشكوها قريش أما
الظفر مع عليهم، اليثربية العسكرية الحمالت إزاء حربهم وكانت ويتضحان، النقيضان
املسلمني جوار إىل تقف غيبية رعاية فيها العرب يرى ألن مدعاًة ليثرب، ق تحقَّ الذي
زوال. إىل طريقه يف منهار كنموذج املهزوم النقيض التناقض ذلك أبرز وهكذا وتدعمهم،
عن يحكي طويل، بزمان ذلك بعد لسانه زلف فقد حرب، بن صخر سفيان أبو أما
بيننا الحرب وكانت تجاًرا، قوًما «كنا فقال: اقتصاديٍّا وحصارها ملسو هيلع هللا ىلصلقريش النبي حروب

أموالنا.»11 تهتكت حتى حرصتنا قد هللا رسول وبني

ص٢٤٩. د.ت، بريوت، الثقافية، املكتبة املجالس، عرائس ى امُلسمَّ األنبياء قصص الثعلبي: 10
ص٩٤. ج٢، ،١٩١٦ بغداد، املثنى، مكتبة والتاريخ، البدء املقديس: 11
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النقائض بني الوسطية

اْإلِْسَالُم﴾ ِهللا ِعنَْد يَن الدِّ ﴿إِنَّ

كريم) ١٩/قرآن عمران: (آل

فيه ُقِتل عظيمة، وقعة فيه كانت — باملدينة موضع وبعاث — بعاث يوم كان
القليل. إال شيوخهم من يبَق ولم وكربائهم، األوسوالخزرج أرشاف من كثري خلق
هشام عن أسامة أبي عن إسماعيل بن عبيد عن صحيحه يف البخاري روى وقد
ملسو هيلع هللا ىلص رسول قِدم لرسوله، هللا قدَّمه يوًما بعاث يوم كان قالت: عائشة عن أبيه عن

رساتهم.1 وُقِتل مالؤهم افرتق وقد املدينة إَِىل

املعاني، واضح بالًغا بليغ إيجاز يف يُعِلن الذي اللماح، الواضح كثري ابن نص هذا
يثرب، خزرج من أخواله وبني ملسو هيلع هللا ىلص النبي بني االتصاالت فيها انعقدت التي الظروف حول
من — يثرب عرب وضع ببساطة يرشح حيث القليل، األوس بعض من بهم لحق ومن
منهم الرءوس وقتل القبيلتنَي، بني بعاث يوم مقتلة بعد خ، وامُلتفسِّ املنهار وأوس— خزرج
ما وهو املشيخية. والحنكة الرئاسية «الكاريزما» أصحاب من فراًغا جعلهم مما والسادة؛
القبيلتنَي، كلتا من الكربى الرءوس بقتل لرسوله، هدية هللا قدَّمه ربانيٍّا ترتيبًا كثري ابن رآه

أقوياء. ُمناِفسني ودون كثرية، مشاكل دون النبوية السيادة لقبول هيَّأهم مما

ص١٤٦. ج٣، ،١٩٨٨ ط٤، بريوت، العلمية، الكتب دار والنهاية، البداية كثري: ابن 1



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

الوثيقة امُلصاَهرة هو له، د ومهَّ الحلف لذلك هيَّأ أساسيٍّا آخر عامًال أن البيان عن وغني
الخزرج موقف كون عن ناهيك الهاشمي. النبي وبيت الخزرج بني ت تمَّ أن سبق التي
األموي، البيت وسادة قريش عىل واضًحا ا ردٍّ كان — الخئولة لقرابة إضافًة تحديًدا، —
الوقفة وهي ومرضس، معبس يوَمي الخزرج، ضد يثرب أوس مع السابقة وقفتهم إزاء
تجارة عىل خطورة تُشكِّل ال كي شيًعا؛ وتمزيقها يثرب لتفتيت مكة مأل إليها عمد التي
بنصيب تُطاِلب ال حتى قوتها وإلجهاض الشامي، اإليالف طريق عصب عىل لوقوعها مكة،
بحيث التجاري، الطريق عىل القائمة للقبائل مكة مأل يدفعها كان التي الجعاالت من
وتأسيًسا بطونها. بني الدامية الوقائع تلك بعد تماًما، حساباتها من يثرب مكة أسقطت
بها تقف الشمل، تلمُّ لوحدة نافذ، بوعي النبوي الوعد يثرب خزرج استرشف ذلك عىل
املوعودة الكربى للدولة عاصمة تكون وربما وسادتها، مكة أمام شأنه له كمنافس يثرب

بأمره. هللا يأتي عندما األيام، تداول مع
اإلعالمية الرتبية وسائل تُقدِّمه وما والتاريخ، والسري اإلسالمية األخبار كتب أن ورغم
بنشيد وتصدح بالرتحاب، امُلهاِجر الجديد سيدها تستقبل جميًعا يثرب تجعل والدينية،
بيوتهم وامُلهاِجرين النبي فمنحوا باإليمان، الجوانح منهم امتألت أن بعد علينا» البدر «طلع
تجد ال امُلتأنِّية، امُلحايدة والقراءة قة، امُلدقِّ الحصيفة العني فإن وأرزاقهم؛ وعقولهم ونساءهم
األشهل عبد بيت من كان عكاظ، يف بالنبي التقى الذي يثرب وفد نجد حيث أبًدا، الزعم ذلك
تسعة عرش؛ اثنَى يضم كان عام بعد التايل اللقاء وأن النبي، أخوال وهم وحده الخزرجي
وسبعني؛ ثالثة يضم الهجرة قبل الحاسم العقبة لقاء وكان األوس. من وثالثة الخزرج، من
من كانوا األوس هؤالء أن إىل يُشري ما وهو خزرجيٍّا. وستون فقط، أوسيٍّا عرش أحد منهم
ترتبط ومصالح سالم أهل أنهم أو بها، سيتحقق وما الدعوة قيمة فأدركوا قومهم عقالء
آخر مستًوى ويف ويحرضونه. الدعوة صاحب مع العقد ذلك يقبلون جعلهم السالم، بذلك
االجتماع ذلك عىل أوسية دسيسة العقد أوس احتساب يمكن — الظن بسوء يأخذ —
األعداد ذلك بعد عنه وتكشف الرصاع، ذلك يف وارد أمر وهو أخباره. لتسقط التاريخي؛
الجواسيس وجود كون عن ناهيك طويل، ولزمن الهجرة بعد املنافقني لألوس الكبرية
الوحي قال من وهم مكة، ملأل جواسيس أنفسهم املهاجرين بداخل وكان مألوًفا، أمًرا كان
تَْعَلُموَن﴾ َوأَنْتُْم أََمانَاِتُكْم َوتَُخونُوا َوالرَُّسوَل هللاَ تَُخونُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا بشأنهم:

.(٢٧ (األنفال:
عمرو بن عامر أبي ُمباَعدة يف يتمثل األوس، موقف قراءة يف ثالث مستًوى هناك ثم
واملهاجرين، للنبي كارًها الهجرة، بعد ليثرب أتباعه من خمسني مع األويس صيفي بن
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دخل قد النبي أن هو الجيل الواضح أن إال النبي؛ ضد أحد وقعة يف ذلك بعد ومشاركته
يُفِصح ما وهو األوس، عقالء بعض من تعضيد مع أساًسا، الخزرج أخواله حمى يف يثرب
الهجرة قبل جميًعا يثرب عرب إيمان عن اإلخباريني روايات يف املبالغة من شديد قدر عن
من أكثر جمع من النبي يتمكن لم حيث بدر، وقعة يف حدث ما التحليل هذا ويُدلِّل مبارشة.
قارناه إن داللة ذو أمر وهو وأوسيني، وخزرجيني مهاجرين الوقعة، يف معه رجل ثالثمائة
أضعاف عرشة تُماِثل قوة حشد عىل وقدرته للنبي، املدينة يف األمر استتباب بعد حدث بما
اليثربي. النبي حلف إىل رة ُمتأخِّ أخرى جموع انضمام إىل يُشري ما وهو بدر، يف جمعه ما
ظروفها بحكم لذلك ُمتهيئة الرسول، استقبلت قد يثرب أن سوى يعني ال ذلك لكن
وحلفاء الرسول أخوال كان ففيها بالجزيرة؛ آخر موقع أي دون لها أُتيحت التي وتكوينها،
كان ما وهو املقدس، كتابهم مع أنبيائهم عن وحكاياتهم اليهود كان وفيها الهاشمي، البيت
النبوءة إىل إضافًة يثرب، عرب من احرتام موضع الديني التاريخ وضع يف جوهريٍّا عامًال
اليهودي التوحيد كان كما الزمان، آخر نبي َمقدم عن هناك تتواتر كانت التي التوراتية
جاءت عندما التوحيد فكرة لقبول هيَّأهم ما وهو بالوثنية، يثرب عرب عالقة الختالل َمدعاة
تحوُّلها يف امُلقِبلة، للدولة كعاصمة الريادي دورها ألخذ ذلك بعد يثرب تهيأت وقد عربية.
للتوزيع كناتج ُمتقاِرب، مادي مستًوى يف بذوبانها وطبقيٍّا، بل إيمانيٍّا، د للتوحُّ التدريجي
ُمقاِتلة، عسكرية، ووحدة ُمتكاِمل جيش إىل اإلسالمية الجماعة وتحوَّلت للغنائم. العادل
االقتصادي. حصارها مكة حول لترضب الشامي؛ اإليالف طريق بدورياتها تُداِهم بدأت

دوريات خرجت حتى يثرب، إىل الهجرة بعد سبعة أشهر سوى األيام من ينسلخ فلم
املطلب، عبد بن حمزة رسية أوالها وكان الشام، إىل طريقها قريش عىل تقطع املسلمني
وقاص. أبي بن سعد رسية بأيام وبعدها املطلب، بن الحارث بن عبيدة رسية بشهر وبعدها
فإنها قريش، قوافل عىل باالستيالء غايتها ق تُحقِّ لم األوىل الرسايا تلك من كثريًا أن ورغم
خاصة محمد، من ينتظرهم أمر أي املأل وأشعرت الخطر، حافة عىل قريش تجارة وضعت
طريق عىل قريش حلفاء إرهاب هو آخر، بهدف الطريق يغزو ملسو هيلع هللا ىلصبنفسه النبي قام بعدما
الغزوات تلك القته الذي النجاح وبعد قريش، وبني القبائل تلك بني اإليالف لتفكيك اإليالف،
من تمكَّن كما امُلواَدعة، عهود عليهم وأخذ مدلج، بني إيالف سلخ من النبي تمكَّن حيث

كنانة. من بكر بن ضمرة بني مع مكتوبة عقود عقد
االستيالء من جحش بن هللا عبد رسية تمكَّنت عندما لقريش، إنذار أخطر وجاء
فقتلت، الحائط، عرض الحرم لألشهر املكي بالتحريم أثناءها رضبت لقريش، قافلة عىل
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الدينية، قريش لقواعد رفضها عن يثرب يف الجديدة القوة لتُعِلن وأرست؛ وسلبت،
وللمسلمني، له ِقبلة للقدس النبي باتخاذ ذلك تالزم مع بخاصة القواعد، بتلك واستخفافها
العربان يف تُعِلن قريش استهجنته الذي االستخفاف ذلك اليهودي، الغفران يوم وصيامه
﴿يَْسأَلُونََك يقول: وحيًا عليهم النبي لريد لكن الحرم، األشهر حرمة انتهك قد محمًدا أن

.(٢١٧ (البقرة: َكِبريٌ﴾ ِفيِه ِقتَاٌل ُقْل ِفيِه ِقتَاٍل اْلَحَراِم ْهِر الشَّ َعِن
البحر عىل الجار ميناء إىل يثرب رسايا وتخرج مكة، عن يثرب قمح ينقطع وبينما
عىل تنقض املسلمني ودوريات مكة، إىل الوصول من املرصي القمح شحنات لتمنع األحمر

تقول: وهي قريش حال لسان يُردِّد أمية بن صفوان كان لحظة، كل اإليالف طريق

بأصحابه نصنع ماذا ندري فما َمتجرنا، علينا روا عوَّ قد وأصحابه محمًدا إن
معه، عامتهم ودخل محمًدا، وادعوا قد الساحل وأهل الساحل؟ يربحون ال وهم
لنا يكن فلم أموالنا رءوس أكلنا هذه دارنا يف أقمنا وإن نسكن؟ أين ندري فما
الشتاء.2 يف اليمن وإىل الصيف يف الشام إىل التجارة عىل حياتنا وإنما بقاء، من

كربى قافلة سببها كان بعدها، التاريخ مسار بالفعل حوَّلت كربى وقعة أهم ولعل
تحوَّل حني الكربى، بدر وقعة وهي حرب، بن سفيان أبي اللواء صاحب بقيادة لقريش
حلف إىل دفاعي ميثاق من امُلضَمرة، غايته إىل الثانية العقبة يف النبي مع األنصار اتفاق
— وأنصار مهاجرون — كلها اإلسالمية الجماعة عنارص معه تحوَّلت ُمحاِرب، هجومي
لكن منطقها، وبذات تماًما، كالقبيلة ومغانم، عسكر دولة هجومية، ُمحاِربة دولة إىل
هللا رسول يف شخصيٍّا ُممثَّلة الدولة، إىل املعبود وسلفها القبيلة عن الوالء ل تحوَّ أن بعد
وكان الدولة. أعضاء بالفعل جمعت التي املبارشة املادية املصالح وإىل هللا، ذات يف ورمزيٍّا
من األتباع جذب يف عظيًما دوًرا لعبت التي الكربى ل التحوُّ نقطة واملغانم الغزوات بدء
عاًما عرش ثالثة مكة يف يدعو ملسو هيلع هللا ىلص النبي ظل أن بعد وُمحاِربيهم، القبائل ُمستضَعِفي
الدعوة كانت حيث نفر، املائة حوايل سوى السنوات تلك كل خالل يتبعه ولم إجابة، دون
الدنيوية الغنيمة تحلَّة عن اإلعالن تم عندما ولكن الخلد، جنة إىل بالنعمة الوعد ل تُؤجِّ
ملموسة، حقيقة امُلعَدمني مشكلة حل أصبح ودولتها، للدعوة امُلخاِلفني اآلخرين أموال من
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ستُصِبح الزمن من فرتة وبعد اإلسالمية. العصبية مع االنخراط إىل تدعوهم عينية ومكاسب
جيش يف االنخراط إىل امُلميَّزين قريش رجاالت سيدفع الذي الحد إىل كبرية املكاسب تلك
أن يُؤكِّد ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل ذهب الذي العاص» بن «عمرو إسالم عنه يُفِصح ما وهو املسلمني،
ا «نعمَّ ووضوح: رصاحة بكل ملسو هيلع هللا ىلص النبي ليُجيبه لكن ورسوله، هلل بل للمال ليست هجرته
أن أريد «إني له: يقول وهو غازيًا عسكريٍّا قائًدا أرسله ثم الصالح.» للرجل الصالح باملال
النبي إعالن كان ثَم ومن املال.» من زعبة لك وأزعب ويُغِنمك، فيه هللا يُسلِّمك وجًها، أبعثك

عمرو.»3 وآمن الناس «أسلم بقوله: عمرو تميُّز ملسو هيلع هللا ىلص
امُلتاِخمة خاصًة القبائل، من الود مرموق النبي أصبح الساحق، البدري النرص ومع
كافة عىل لها امُلواِدعة القبائل بحدود وحدودها، الوليدة الدولة نطاق ع وسَّ مما ليثرب،
كان اإلسالم. بإشهارها النبي لدولة الديني والءها القبائل هذه تُعِلن أن دون الطرق،
تكتيكي مرحيل بهدف الدولة، بناء مراحل من املرحلة هذه يف وسياسيٍّا عسكريٍّا الغرض
وتفكيك املكية، املأل حكومة جبهة إضعاف إىل يهدف الطويل، االسرتاتيجي الطريق عىل
جسيم رضر ذلك نتيجَة لحق وقد العربان. أمام هيبتها وإسقاط القبائل، مع إيالفها
إىل بالقبائل حدا ما وهو التجارية، ثروتها يف امُلتمثِّل مكة ملنظومة الخرساني بالعمود
أحوال فيه أخذت الذي الوقت يف الطالعة، اليثربية القوة إزاء قريش، من موقفها ُمراَجعة
املادية؛ القوة املسلمني بيد بدر وضعت أن بعد امُلطِرد، ن التحسُّ يف االقتصادية املسلمني
قائدهم، ويف مرشوعهم ويف أنفسهم يف النفسية الثقة من مزيًدا ومنحتهم وماًال، سالًحا،
الرعب وإلقاء يثرب، يف امُلخاِلفني بتأديب وأخذوا جرأة، — املعنوية القوة بتلك — فامتَلئوا

الدولة. ُمعاَرضة عىل يتجرأ شخص أي وقتل بل قلوبهم، يف
كناتج للدولة، االجتماعي الشكل مستوى عىل أخطر نتائج مع — بالطبع — هذا
الدولة تراجعات يف تتضح أخذت التي النتائج وهي الحاكمة، النبي سلطة لتعزيز طبيعي
وذلك َمشاًعا؛ تكون أن بدئها يف كادت التي امُلطَلقة واألخوة امُلطَلقة األممية عن الوليدة
النبي سلطة عن سافًرا مكتوبًا إعالنًا كانت التي تالية، مرحلة يف املعاقل صحيفة بعقد
تمثَّل بتكتيك جديدة مرحلة املعاقل صحيفة مع بدأت ثَم ومن جميًعا؛ ليثرب ُمطَلق كسيِّد
األممية، بني الوسطى السمت الدولة لتأخذ امُلطَلقة، األممية عن ومحسوب دقيق تراُجع يف

العشائرية. العالقات عىل واملحافظة األرحام صلة إىل الدعوة وبني
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كما — لحظنا حيث مبارشة؛ بدر غزوة بعد تتضح الوسطية السياسة تلك بدأت وقد
دعوتها فكانت النقائض، بني الدولة تواُزن بداية — العمل هذا من األول الجزء يف رشحنا
واحدة، نبوية سلطة إمرة وتحت دة ُموحَّ دولة سيادة ظل ويف واحدة راية تحت أممي د لتوحُّ
تضم كانت ذلك إبان لكنها د، التوحُّ ذلك من زاد ماديٍّا تقاربًا االقتصادي شكلها يف وضمت
بالثروة التنديد عن الرتاجع ومع طبقي. للون الداخل من حملها مما والعبيد الرقيق أيًضا
بداخلها تُفِسح الدولة بدأت واألحاديث، الوحي يف امُلستضَعفني صوت وخفوت واألثرياء،
والعشرية للرحم الدعوة كانت حيث مًعا؛ القبيل املجتمع فجوات ثم الطبقي، املجتمع فجوات
أما الواحدة. الدولة بوثاق وُموثَّقة ُمحزَّمة قبلية أضمومات يف الدولة شكل لوضوح َمدعاة
البطون ألهم وسياديٍّا قبليٍّا تمثيًال فسنجدهم بالجنة، ين امُلبرشَّ العرشة أنساب تتبَّعنا إذا
أمية، يُمثِّل عثمان وهذا هاشًما، يُمثِّل عيل وهذا تيًما، يُمثِّالن وطلحة بكر أبو فهذا القرشية؛
وقاص أبي بن وسعد عوف بن الرحمن عبد وهذا عديٍّا، يُمثِّالن زيد بن وسعيد عمر وهذا
الذي التمثيل وهو مالك، بن فهر يُمثِّل عبيدة أبو وهذا أسًدا، يمثل الزبري وهذا زهرة يمثالن
األستاذ الباحث بذكاء ذلك لُوِحظ (وقد مكة يف القرشية املأل حكومة يثرب يف يُوازي أصبح

الكريم). عبد خليل
النظري املستوى عىل هائلة نتائج إىل أفضت قد بدر غزوة فإن ذلك، كل عىل وتأسيًسا
أهم لكن بأمره، هللا يأتي حتى ًال ُمؤجَّ عنها اإلفصاح كان كثرية مواقف وحدَّدت والعميل،
شبه البدائية حكومته وسيادة القريش، املأل لسيطرة النهاية بداية وضعها هو قته حقَّ ما
الواحدة. الدولة لفكرة الحقيقي امُلناِفس أولئك امُلرتَفني، سادتها عىل بالقضاء الجمهورية،
كربى وراثية مملكة يف النقائض، بني التواُزن عىل باالعتماد زمن بعد تثبيته سيتم ما وهو
صالت إىل العودة لوال لتتم كانت ما التي العودة وهي قريش، النبي، قبيلة بأعنتها ستُمِسك
وأمره بدر، وقعة يف الهاشميني ألهله النبي رحم تحرُّك يف وضحت التي والعشرية، الرحم
بيد كله األمر فيصبُّ بعد، من نقيضه مع ذلك ليتوازن هاشم؛ بني من أي قتل بعدم لرجاله
الطبقي رأسها عىل لتقف نفسه، الرسول حياة خالل بالتدريج دعمها سيتم التي الطبقة
إعماًال اليوم، حتى ذلك بعد واإلسالمي العربي التاريخ حال ليظل القبلية؛ قريش منظومة
باإلقطاع املعروف االقتصادي االجتماعي الوضع حافة عىل واقًفا يظل له، واتباًعا للُمقدَّس

األنصار. من وليس قريش، من الخالفة أن عىل ا ُمرصٍّ املأثور ويبقى التجاري،
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بعد الطالعة، األمة أحوال ر تطوُّ يف الالحقة املراحل نقرأ عندما جليٍّا ذلك ويتضح
وحيث مكة، فتح بعد خاصًة للتجار، تماًما صدرها تفتح بدأت حيث أمرها؛ استقام أن
أن ننىس وال التطوري. الفرز يف الطبيعي مكانهم كان مكانًا، اإلسالم يف طبقتهم احتلَّت
النقالت هذه وبعد لدعوته. وأثريائها مكة تجار جذب دوًما يُحاِول من هو كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي
مع بصدقها تناغمت التي — رة وامُلتأخِّ الالحقة َور السُّ فت خفَّ كيف عناء دون سنلحظ
يف ُمتساِوق خفوت مع بهم، تنديدها وهدأ األثرياء، إزاء ِحدتها من — الواقع ات ُمتغريِّ
الحركة مادة امُلقاتَلون امُلستضَعفون هؤالء كان أن وبعد امُلستضَعفني، بقضايا االهتمام
نذكر أن يكفي ما وهو امُلالك. كبار طبقة إىل حيٍّا منهم بقي من تحوَّل حروبها، ووقود
حاًال نظرائه أرقَّ وكان وورًعا، ًفا وتقشُّ زهًدا الصحابة بأكرب يتعلق فقط، واحًدا مثًال له

ماًال. وأقلهم
بطني عىل الحجر ألربط وإني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع رأيتُني «لقد عنه: ريضهللا عيل عن

دينار.»4 ألف أربعني لتبلغ اليوم صدقتي وإن الجوع، من
للمسلمني وأُِحل وضاٍر، رشس هجوم محل كان الذي نفسه املال نلحظ أن يمكننا ثم
بالزكاة تطهريه بعد وتناميه، بقاؤه باإلمكان ليُصِبح يتحول وهو بالغزو، ُمصاَدرته
زينة والبنون واملال التجارة، يف الرزق أعشار وتسعة حالًال، كسبًا ويبيت والصدقات،
وليس — التجارية الطبقة إنضاج إىل طريقها يف التاريخ خطوات كانت لقد الدنيا. الحياة
حتمية عَقدتها عقيدة لواء تحت السيايس الفراغ يسد سيادي كيان سبيل يف — إلغائها

الكونية. السنن
التجارة أضحت كيف يُذَكر عناء دون ستلحظ التاريخية كتبنا يف للعني رسيعة وجولة
يوم الربرة الكرام مع األمني التاجر و«أن املؤمن،5 مكاسب أطيب هي النبي أحاديث يف
أن بد ال ثم جميًعا، الوعد طالهم فقد القرشية، التجارة أساس األمانة كانت وملا القيامة»،6

الحلبي ويرشح ص٤٧٣. مج٢، ،١٩٨٨ بريوت، املعرفة، دار العيون، إنسان املأمون األمني سرية الحلبي: 4
فقط. الواحد العام صدقة كانت تلك أن

الدول بجامعة املخطوطات معهد املنجد، الدين صالح تحقيق الكبري، السري كتاب رشح الشيباني: 5
ص٢٠١٢. ج٣، ،١٩٧٢ القاهرة، العربية،

مطبعة عرنوس، محمود تحقيق سماحة، محمد تلخيص املستطاب، الرزق يف االكتساب الشيباني: 6
ص٣٧. ،١٩٣٨ ط١، القاهرة، األنوار،
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لها حادثة لنا فيُوِرد يوسف أبو أما بالتجارة، خاصة واضحة تُفَرضرضيبة لم أنه نلحظ
يقول: حيث الواضحة، دالالتها هذا سياقنا يف

غال، قد السعر إن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا لرسول الناس فقال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول زمن يف غال السعر إن
هللا أمر نجوز أن لنا وليس هللا بيد والغالء الرخص إن فقال: عليها. نقوم وظيفة فوظِّف

وقضاءه.7
باعتبارهم الفيء أموال من النبي يُعِطهم ولم بل تماًما، قضيتهم غامت فقد العبيد أما
آلخرين، العبيد من أعداًدا بنفسه يُهدي ذلك بعد النبي نجد ثم األحرار،8 من غريهم كفالة يف
يتقبل وكان ولغريها، «الشيماء» الرضاعة من ألخته العبيد أهدى فقد عديدة، أمثلة يف كما

العمل. هذا من مواضعه يف سنجده ما وهو أيًضا. عبيًدا الهدايا
عىل النقائض، بني تتوازن التي الوسطية الحالة تلك العرب تاريخ إىل خرجت ثَم ومن
الشاملة الوحدة بني األممية، وبني العشائرية بني الطبقية، وبني القبلية بني املستويات؛ كل
واستبدالهم الشفعاء إلغاء وبني وأضمومات، حزم شكل يف للقبائل الوحدة تلك ن تضمُّ وبني
ثَم ومن رشاكة. تقبل ال التي لإلله امُلطَلقة الوحدانية وبني اإلسالم، نبي هو واحد بشفيع
كاالعرتاف وثنيات، تَُعد كانت والتي القرشيني بُمقدَّسات اعرتفت التي الرتاجعات كانت
الوثنيني وشعائر األسود، وحجرها ذاتها الكعبة تقديس يتم مكة فتح يف ثم بالكعبة،
لقد وعرفات. واملروة كالصفا واملواضع املقامات وتكريس والسعي، كالطواف القديمة
«أورشليم»، القدس عن الرجوع بعد تاريخه، له مؤسيس معبد إىل بحاجة الدولة باتت
وسدنته األول، املقام يف الرسول قبيلة قريش معبد لكنه العربان، جميع عنده يجتمع معبد

البيت. آل الهاشميني
الرقيق عتق إىل بالدعوة البدء بني أخرى، نقائض بني وسطيٍّا الوقوف تم كذلك
العبودي، النظام ذلك استمرار رضورة من الدولة حروب فرضته ما وبني أنسابًا، وجعلهم
جديدة عقيدة إىل الدعوة بني ثم الدولة. وانتصارات الحروب من تأتي سبايا يف ُمتمثًِّال
كثري ترك تم حيث الظروف، فرضتها رضورات وبني رايتها، تحت الناس جميع تُؤسِلم
وبني بينها امُلحاَلفات وعقد ُمواَدعتها مع لكن الزمن، من فرتة عقائدها عىل القبائل من
يف رة ُمتأخِّ أخرى ظروف فرضته ما مع مكة، مع الدولة تلك حرب إزاء النبوية، يثرب دولة

ص٤٩. ،١٩٧٩ بريوت، املعرفة، دار الخراج، كتاب يوسف: أبو 7
ص٧٣. ١٣٥٣ه، القاهرة، املرصية، الكتب دار الفقي، حامد محمد تحقيق األموال، سالم: ابن 8
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تبور أن يمكن كان التي األرايض تلك وقيمة الخصبة، األرايض أصحاب عىل النبي غزوات
عىل أرضهم، وعىل دينهم عىل تُقرِّهم أصحابها، مع باتفاقيات قرارات إىل أدَّى مما تماًما؛

الجزية. نظام يف ذلك بعد ر تطوَّ وما يثرب، لحكومة املحصول شطر يدفعوا أن
يثرب دولة بيد كله األمر صبَّ عندما النقائض، بني الخط ذات عىل آخر ر تطوُّ ثم
بوحدانية ُمعِرتًفا إسالمه يُعِلن من بأن جديد نداء ليأتي بالخريات، خزائنها وامتألت النبوية،
نظاَمي يف للدولة الرضائب يدفع أن عىل وماله، حياته سالمة يضمن رسوله، وسيادة هللا
بأن القرار من مرة وتباَعدت مرة اقرتبت التي الخطوات مجموعة وهي والصدقة؛ الزكاة
امُلستَجدات مع تأرَجحت التي الوسطية التوازنات مجموعة وهي اإلسالم، هو هللا عند الدين
تاريخ يف دائمة فجوات خلقت نقائض بني بصماتها وتركت الواقع، أرض عىل والتطورات
الوسطي املوقف إزاء ِكفتاه فتتأرجح امليزان أثقال معها تختل كانت اإلسالمية، اإلمرباطورية
وبحرفية السياسة ألقدار دوًما الفرصة أعطى مما النقائض؛ توازنات بني الفاصل الخط عىل
أثقاًال امليزان ِكفتَي بني لها تجد مواقف لتربير الدين، رجال من امُلحِرتفني الساسة وسطاء

السنني. عرب األحوال تغريُّ حسب ُمناِسبة
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دينهم. وللمسلمني دينهم لليهود
املعاقل بصحيفة نص

حمالتها شن مع لكن اإليالف، طريق ُمداَهمة عن املسلمني رسايا تتوقف وأحد بدر بني
رءوس باغتيال االغتيال، نظام رشع يف تمثَّلت جديدة ظاهرة مع القبائل، عىل التأديبية
بن كعب باغتيال النظام ذلك تطبيق وبدأ وحكمائهم، ورساتهم الناس وأرشاف القبائل
أحد. وقعة بعد خاصة الرءوس من عدد قطع وتبعه شعًرا، بدر قتىل رثى الذي األرشف

املسلمني من طالبًا يسرتسل الوحي كان الكربى، بدر من الظافرة العودة وعند
َوِمْن ُقوٍَّة ِمْن اْستََطْعتُْم َما َلُهْم وا ﴿َوأَِعدُّ النص يف وذلك أعدائهم، لقتال واالستعداد اليقظة
يَْعَلُمُهْم﴾ هللاُ تَْعَلُمونَُهُم َال ُدونِِهْم ِمْن َوآَخِريَن َوَعُدوَُّكْم ِهللا َعُدوَّ ِبِه تُْرِهبُوَن اْلَخيِْل ِربَاِط
أولئك هم من أما مكة، مأل وهم فمعروف، املسلمني وعدو هللا عدو فأما ٦٠)؛ (األنفال:
أوضحته ما إنه املسلمني؟ سواد يعلمهم وال هللا يعلمهم الذين املكي املأل غري اآلخرون
وهو فاقتلوه.» يهود رجال من به ظفرتم «من لرجاله: ملسو هيلع هللا ىلص النبي بنداء التالية األحداث
آيات يف مفاصله جاءت الذي املنحى وهو يهودية، رءوس عدة يف بالفعل تنفيذه تم ما
،(٦ (الكافرون: ِديِن﴾ َوِيلَ ِدينُُكْم ﴿َلُكْم قبيل من بآيات العمل لتُنهي االعتقاد، حرية تنسخ
اْإلِْسَالُم﴾ ِهللا ِعنَْد يَن الدِّ ﴿إِنَّ هو جديًدا معنًى لتُؤكِّد األجمل، والصرب الجميل الصفح وتُلغي

.(١٩ عمران: (آل
لواء تحت والعقدي، السيايس الكامل، اليهود انضواء ابتغت التي السياسة وهي
كان الذي األمر وهو يثرب. من شأفتهم استئصال أو سها، ُمؤسِّ وسيادة الجديدة الدولة
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وأيديولوجيا عقدي ودستور سماوي كتاب كأصحاب باليهود، ا جدٍّ الخاص الوضع سببه
يُشكِّل كان مما العربي، النبي لنبوة الحي الديني امُلنِكر جعلهم ما وهو ُموثَّقة، تاريخية
إعالن يف صب ما وهو العربية. وأيديولوجيتها الوليدة الدولة عىل وحقيقيٍّا دائًما خطًرا

عروة: عن الزهري عن مرويٍّا جاء فيما الهدف، عن يُسِفر واضح

َفانِْبذْ ِخيَانًَة َقْوٍم ِمْن تََخاَفنَّ ا ﴿َوإِمَّ اآلية: بهذه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل جربيل نزل
ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال .(٥٨ (األنفال: اْلَخاِئِننَي﴾ يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ َسَواءٍ َعَىل إَِليِْهْم

حمزة.1 بيد ولواؤه إليهم فسار قينقاع. بني من أخاف أنا

إجالؤها يتم يهود قبائل كأول يثرب من هجرتهم عن قينقاع غزوة انجلت ثَم ومن
ال الرياح ألن ولكن وأرضهم. وأسلحتهم كراعهم عىل املسلمني استيالء مع املدينة، عن
طال أن بعد محمد، قتل عىل أمرها قريش أجمعت فقد السفن، تشتهي بما عادة تأتي
فيها انهزم التي أحد، بوقعة املعروفة الوقعة يف وذلك عليها، يقيض كاد حتى لها حصاره
واضح بقول الهزيمة بعد يثرب حال تصوير إىل بالبيهقي أدَّت مريرة، هزيمة املسلمون

امِلرجل.»2 فوَر بالنفاق املدينة وفارت …» يقول:
يكل ال ودءوب وحاسم رسيع عمل اتخاذ من بد ال وكان «الطالعة»، الدولة وترنَّحت
من النيل يف الطمع نفسه له سوَّلت من كل برضب وذلك أحد، أفسدته ما إلصالح يهدأ، وال
تَزل لم والجروح قريش، إىل الظرف ذلك يف الخروج ُممِكنًا يكن لم وملا الدولة. سلطان
الرءوس اجتثاث إىل اإلسالمي السيف اتجه فقد حضيضها، يف املسلمني ومعنويات طازجة،
تدحرجت ثَم ومن خارجها؛ أو يثرب يف املحمدي السلطان عىل وتتطاول ترتفع أخذت التي
عمرو عفك و«أبي رافع، بأبي املعروف الحقيق» أبي بن «سالم رأس منها عدة، رءوس
هذيل، سيد سفيان» بن و«خالد خطمة»، بن عقيلة مروان بنت و«عصماء عوف»، بن
العنف من املسلسل هذا ليكون وفخرها؛ رشفها ومحل فزارة زعيمة ربيعة» بنت و«فاطمة
يف الذؤابة منه ُكِرست وإن املحمدي السيف أن عن إعالنًا الجسدية، والتصفية واالغتياالت

دار العربي، الرتاث إحياء لجنة تحقيق والسري، والشمائل املغازي فنون يف األثر عيون الناس: سيد ابن 1
ص٣٥٣. ج١، ،١٩٨٠ بريوت، الجديدة، اآلفاق

ص٢١٦. ج٣، ،١٩٨٨ بريوت، العلمية، الكتب دار قلعجي، املعطي عبد تحقيق النبوة، دالئل البيهقي: 2

30



املعاقل صحيفة

الدولة استدامة عىل يتزحزح ال إرصار عن إعالنًا وعنيًفا، بل ُمقتِدًرا قويٍّا زال ما فإنه أحد،
كثرية. بأرواح التضحية مع ولو ُمستقبَلها، عىل والحفاظ

يأتي حتى بعضالقرارات، — تًا ُمؤقَّ — ل تُؤجِّ ُمتأنِّية، وقفة من بد ال كان أحد بهزيمة
كذلك املعنوي. وتعافيهم قوتهم — التأجيل ذلك إبان — املسلمون ويستعيد بأمره، هللا
البعيدة األغراض عن الصلبة قريش لرءوس ليُفِصح يثرب سيد أحد يف الهزيمة دفعت
َمناظر تهزُّه األنصاري» قتادة «أبو فهذا العنف. بهذا أحد مأساة تتكرر ال كي للدعوة؛
أحد، يف قريش قتىل بُجثَث بالتمثيل فيُشري مبقوًرا، الحمزة ومشهد أحد، يف مذبوحني أهله

تقول: برسالة ُمفِصًحا ملسو هيلع هللا ىلص الخلق سيد عليه لريد لكن

قتادة أبا يا
مدة، بك طالت إن وعىس فيه، إىل تعاىل هللا أكبَّه بغاهم من أمانة، أهل قريًشا إن
ألخربتها قريش تبطر أن ولوال فعالهم، مع وفعالك أعمالهم، مع عملك تحقر أن

هللا.3 عند لها بما

هللا رسول «إن الكربى: طبقاته يف يقول وهو نسمعه سعد ابن إىل نعود هنا ومن
يَُرصف أن يُِحب وكان شهًرا، عرش ستة املقدس بيت إىل صىلَّ املدينة، إىل هاَجر ملا ملسو هيلع هللا ىلص
إىل ه فُوجِّ تَْرَضاَها. ِقبَْلًة ََّك َفَلنَُولِّيَن َماءِ السَّ ِيف َوْجِهَك تََقلَُّب نََرى َقْد عليه: فنزلت الكعبة، إىل
رمضان فرضشهر ونزل املقدس. بيت إىل يُصيلِّ كان إذ أعجبهم قد اليهود وكانت الكعبة.
ُمهاَجر من شهًرا عرش ثمانية رأس عىل شعبان، يف بشهر، الكعبة إىل القبلة فت ُرصِ بعدما

الفطر.»4 بزكاة السنة هذه هللاملسو هيلع هللا ىلصيف رسول وأمر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
كثري ابن ولحظه للهجرة، الثاني العام ألحداث رسده يف األثري ابن أكَّده ما ذات وهو

قوله: يف للهجرة،5 الثاني للعام ينسبها أحداثًا يرسد وهو الدمشقي،

… رمضان صيام ُفِرض وفيها … القبلة ُحوِّلت — ٢ه عام أي — وفيها
يثرب أهل من املرشكون خضع وفيها الفطر، وزكاة النُّصب زكاة ُفِرضت وفيها

ص٥٢٥. ج٢، ذكره، سبق السرية، الحلبي: 3
.٨ ،٥ ص٣، ج٢، د.ت، القاهرة، والنرش، للطباعة التحرير دار الكربى، الطبقات سعد: ابن 4

.١١٦ ص١١٥، مج٢، ،١٩٦٥ بريوت، صادر، دار التاريخ، يف الكامل األثري: ابن 5
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واليهود، املرشكني من كثرية طائفة اإلسالم وأظهر املسلمني صانَعوا … واليهود
صحيفة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول كتب وفيها جرير: ابن قال … منافقون الباطن يف وهم

بسيفه.6 ُمعلَّقة وكانت املعاقل،

واألخبار؛ السري ُكتاب بني عليها ُمختَلًفا كثرية أموًرا يحسم هنا كثري ابن حديث إن
وأنها املسلمني، وبني جميًعا يثرب أهل بني ُكِتبت قد املعاقل صحيفة أن إىل يُشري من فهناك
للهجرة. الثاني العام بنهاية توقيتها إىل آخرون يذهب بينما مبارشة، الهجرة بعد ُكِتبت
كثري ابن ذهب وقد عنه، ونتجت سبَّبته أهم بأحداث الرتباطه ترجع املعاقل حديث وأهمية
يثرب تبدو بحيث الهجرة، وقت ُمبكًِّرا املعاقل بكتابة القائلة الكثرة مع فصله مبتدأ يف
الوهلة من السيادة ُمقوِّمات كل يملك النبيملسو هيلع هللا ىلصسيًدا يظهر وبحيث اإليمان، ها عمَّ قد جميًعا
يردون تعاقلية، معاهدة معه فكتبوا يثرب، يهود فيهم بما الجميع لسيادته فخضع األوىل،
حتى املذهب، ذات الدراسة هذه من األول الجزء يف ذهبنا وقد وحده. إليه أمر كل فيها
الرحمن،7 عبد الهادي عبد الدكتور املعاقل، تزمنيصحيفة يف النظر إعادة إىلرضورة نبَّهنا
أمر مبارشة، الهجرة عند املعاقل بعقد القول إن َمفادها لنتيجة َمدعاة النظر إعادة وكانت
منكور. غري فضل ذلك يف للرجل وكان السليم، الفهم ورشوط الواقع، ُمعَطيات يُخاِلف

أخواله حمى إىل وأهله، مدينته من هاربًا يًا ُمتخفِّ ضعيًفا النبي بُمهاَجرة يقول الواقع
التي — الصورة يُحيط ما وهو عليها. غريب أخرى مدينة إىل أتباعه مع والجئًا يثرب، يف
اليثاربة من والكاملة العمياء والطاعة الهائل االستقبال لذلك والسري األخبار كتب رسمتها
بشدة اإلخبارية الصورة تلك تُناِقض حيث القبول؛ وعدم الشك من بكثري — املكي لسيدهم
الوقت ذات يف ملسو هيلع هللا ىلص، النبي بيد جميًعا يثرب أمر وضعت التي التعاقلية، الصحيفة بنود
دخل من وأن وثنيني، أو يهوًدا إما كانوا يثرب أهل غالب أن الكتب ذات فيه تُؤكِّد الذي
رجع هنا ومن املسلمني؛ عىل الدسائس أو املنافقني من ه أعمِّ يف كان الدعوة ِحلف يف منهم
بحيث للهجرة، الثانية السنة إىل املعاقل صحيفة زمن ر ليُؤخِّ البداية يف قال عما كثري ابن
أحداث، من ُمقدِّماتها مع ُمتِفقة النتائج تبدو وبحيث أكثر، بشكل منطقية األحداث تبدو

هيمنتها. فرض عىل قادرة قوة إىل املسلمون فيه ل تحوَّ زمنًا فاختار

ص١٨٧. ج٢، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 6
املتميز الباحث ذهب وقد .١٩٨٨ بريوت، الطليعة، دار اإلسالمية، القوة جذور الرحمن: عبد الهادي عبد 7

مبارشة. بدر غزوة بعد املعاقل توقيت إىل
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قينقاع غزوة أن نجد املعاقل، فيه ُكِتبت الذي الزمن يف التدقيق ُمحاَولة أو وللتحديد
لم كما اليهود، مع املسلمني لتعاُقد إشارة أية — إخبارية رواية أي يف — فيها يِرد لم
قبائل مع تالية أخرى وقائع يف حدث كما العهود، بنقض للنبي قينقاع يهود بُمنابَذة نسمع
ُكِتبت قد الصحيفة تلك تكن لم قينقاع غزوة حتى أنه إىل يُشري ما وهو أخرى، يهودية
مع الحاسمة اإلجراءات مجموعة ضمن ُكِتبت قد الصحيفة تلك أن نظن هنا ومن بعد؛

أحد. يف املسلمني هزيمة بعد ت تمَّ التي املحسوبة، الرتاجعات
للتطاول امُلناِوئني ودفعت بعنف، املسلمني معنويات هزَّت قد أحد هزيمة أن ومعلوم
بدر منذ مت وتضخَّ تناَمت التي اإلسالمية العسكرية القوة عىل تقِض لم لكنها عليهم،
األمر وكان حقيقي، تأثري ذي غري أحد يف املسلمني من العدد ذلك َمقتل وكان الكربى.
اإلخبارية الحكاية نجد ثَم ومن رسيَعني؛ وإصالح ترتيق إىل تحتاج معنويات أمر بعدها
بعد جاءت النضري، الثانية القبيلة عىل النبي حملة أن تُؤكِّد التي الروايات ببعض تأتينا
الرجيع وقعة وبعد بزمن، أحد بعد وقعت قد معونة برئ أن نعلم ونحن معونة».8 «برئ وقعة
نابَذوا قد النضري بني أن أيًضا ونعلم للهجرة،9 أربع سنة صفر يف الواقدي تها وقَّ التي
كانت املعاقل صحيفة أن إىل يُشري مما الغزوة؛10 تلك يف واملواثيق العهود بنقض النبي
ما وهو النضري، غزوة وبني أحد غزوة بني الواقع الزمن ويف النضري، غزوة قبل ُعِقدت قد

البيهقي: قراءة يف عنه الكشف يمكن

رجًال ثالثني يف إلينا اخرج ملسو هيلع هللا ىلص: النبي إىل فأرسلوا بالغدر، النضري بنو اجتمعت
فيسمعوا املنصف، بمكان نلتقي حتى حربًا، ثالثون منا وليخرج أصحابك، من
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عليهم غدا الغد، كان فلما بك. آمنا بك، وآمنوا صدَّقوا فإن منك،
تُعاِهدونني بعهد إال عندي تأمنون ال وهللا إنكم لهم: فقال فحرصهم بالكتائب
بالكتائب قريظة بني عىل غدا ثم ذلك، يومهم فقاتلهم عهًدا، يُعطوه أن فأبَوا عليه.

عنهم.11 فانرصف فعاهدوه يُعاِهدوه أن إىل ودعاهم النضري، بني وترك

ص٧٦. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 8
ص٦٤. ج٤، نفسه: 9
ص٧٧. ج٤، نفسه: 10

ص١٧٩. ج٣، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 11
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والفقهي املعريف بالحوار النبي نبوة اختبار أرادت يهوًدا أن هنا الحديث من ويُفَهم
وقاتَل العسكرية، كتائبه عليهم فجرَّد آخر بمنطق معهم يتعامل أن رأى النبي لكن الديني،
نعلم وال قتال، دون بالعهد رضيت قريظة إن ثم معه، مكتوب عهد عىل نزلت حتى النضري
املعاقل توقيع يف إليه ذهبنا ما د يُعضِّ الذي األمر وهو املعاقل، صحيفة سوى ت تمَّ عهوًدا
سلسلة ضمن ت تمَّ قد املعاقل أن لنا يبدو وما أحد. هزيمة بعد الرءوس تطاُول محنة إبان
بإخضاع املعنوية، املسلمني روح لرفع أحد، آثار لعالج حدثت التي الرسيعة اإلجراءات
قدَّمت الذي الوقت نفس يف الداخلية، الجبهة وتأمني النبوي، للسلطان جميًعا املدينة قبائل
وإذا دينهم.»12 وللمسلمني دينهم «لليهود النص: يف ح ُوضِّ تراجعيٍّا تنازًال اإلسالم دولة فيه
اإلجراءات من أخرى بمجموعة زمنيٍّا املعاقل صحيفة ربط عىل يُِرصون اإلخباريون كان
امُلحتَمل فمن إلخ، … العربي والصوم الزكاة وفرض القبلة تحويل مثل الزمن، ذات يف ت تمَّ

أحد. أفرزتها التي الرتاجعات مجموعة ضمن ت تمَّ قد بدورها اإلجراءات تلك تكون أن
تعمل الكربى، بدر غزوة حتى واستمرت الهجرة، سبقت التي الحسابات كانت لقد
لتحييدهم منهم والتقرُّب اليهود استمالة يُحاِول النبي جعل مما باملدينة، اليهود لقوة حسابًا
وهو الفصح»، كيبور/عيد «يوم اليهودي الغفران يوم صوم أتباعه عىل ففرض األقل؛ عىل
فلسطني، الحتالل سيناء مرصعرب من خروجهم يوم اليهود، تاريخ يف واألعظم األهم اليوم
وقد القدس، أورشليم نحو الصالة، يف اليهود وجهة أتباعه مع ملسو هيلع هللا ىلص محمد النبي واتجه بل
اإلرسائيليني اليهود أسالف هم الذين إرسائيل، بني أنبياء د تُمجِّ آيات ورافقه ذلك سبق
َونُوٌر﴾ ُهًدى ِفيَها التَّْوَراَة أَنَْزْلنَا َّا ﴿إِن صادق سماوي ككتاب التوراة د وتُمجِّ وأجدادهم،
بل ،(٤٣ (املائدة: ِهللا﴾ ُحْكُم ِفيَها التَّْوَراُة َوِعنَْدُهُم يَُحكُِّمونََك و﴿َوَكيَْف ،(٤٤ (املائدة:

العاملني. عىل لهم فضَّ قد هللا أن بتأكيد ذاتهم اليهود د وتُمجِّ
كل رغم سيًدا، بمحمد يرضون وال بدينهم يستمسكون يهوًدا، اليهود ظل ذلك ومع
الحفيد فهو النسل؛ ذات من محمًدا أن تأكيد عىل تُِرص كانت التي والتوضيحات اإلشارات
اليهود انتظار وأن قائمة، العرقية القرابة وأن إبراهيم، بن إسحاق شقيق إلسماعيل البعيد
جاءت حتى التوراة، نبوءة ق يُحقِّ الذي العربي النبي يف صداه يجد ُمقِبل نبوي مُلخلِّص
لتأمني الدولة لسلطان التام هؤالء انضواء يكفل رسيًعا تحرًُّكا لتستدعي «أحد» وقعة

بريوت، النفائس، دار الراشدة، والخالفة النبوي للعهد السياسية الوثائق مجموعة هللا: حميد محمد 12

ص٦١. ،١٩٨٥ ط٥،
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آخر تحرُّك مع البيهقي، عند الرسيع خربها جاء كما املعاقل صحيفة ت فتمَّ داخليٍّا، املدينة
مع اليهودي الصوم إلغاء تم أن فكان ويُطمئِّنها؛ عوارمها من يُهدِّئ قريش مفصل عىل

مكة. كعبة إىل القبلة تحويل تم كما الرمضاني، العربي الصوم تقرير
يف بشهر، الكعبة إىل القبلة فت ُرصِ بعدما رمضان فرضشهر «نزل سعد: ابن يقول
أن السري أهل جميع ويُؤكِّد هللا.»13 رسول ُمهاَجر من شهًرا عرش ثمانية رأس عىل شعبان
األثري: ابن يقوله ما وهو للهجرة، الثاني العام من رمضان شهر يف كانت الكربى بدر وقعة
التاسع وقيل عرش السابع يف رمضان شهر يف الكربى بدر وقعة كانت الثانية السنة «ويف

الجمعة.»14 يوم وكانت عرش
وقعة وكانت العام، ذلك من شعبان يف ُفِرض قد الرمضاني الصيام كان إذا لكن؛
األخبار كتب من نسمع أن من أقل فال العام، ذات من رمضان يف وقعت قد الكربى بدر
قاتلوا وهل أفطروا، ومتى بالصيام أهلُّوا ومتى صائمون، وهم املسلمني ظروف عن والسري
بشأنها ق وتُدقِّ األمور تلك ل تُفصِّ التي األخبار كتب مع العادة وهي ُمفِطرين، أم صائمني
الصيام بشأن حدث وما «قريظة»، غزوة يف الصالة تأخري بشأن حدث مثلما غزوة، كل يف
أن هو هنا املقصود واملعنى ودقيقة. صغرية تفاصيل تجد حيث مكة، فتح يف الرمضاني
رمضان، شهر يف وقعت قد بدر بينما الكربى، بدر ُفِرضقبل قد كان لو الرمضاني الصيام
وجوب يعني مما يحدث؛ لم ما وهو البدرية األحداث رسد يف مكانها الصيام ملسألة لوجدنا
التي الفرتة إىل مًعا املعاقل وصحيفة القبلة وتحويل والزكاة الرمضاني الصيام تأجيل
وهو بعًضا، بعضه يُناِسب واحد سياق يف األحداث تلك ارتباط مع خاصة افرتضناها،

الصواب. يقبل كما الخطأ يقبل الذي الفرض
ونورها، وهداها التوراة عن تحدَّثت التي الكريمة اآليات فإن كله، لذلك وإعماًال
إسحاق إىل إبراهيم من التوراة أنبياء عن الطويل والقص إرسائيل، لبني هللا تفضيل وعن
يف محتواه أفرغ ذلك كل إلخ. … وسليمان وداود وموىس واألسباط ويوسف ويعقوب
لتحوُّل نتيجة أوًال كانت والتي يثرب، يف القوى أطراف جميع بني ُعِقدت التي الصحيفة
وكانت الدرجة. ذات عىل ُمواِطنني إىل الجئني ومن قوة، إىل ضعف من بدر بعد املسلمني حال
يف املعنوي التهاوي بعد الجديد املدينة لسيد كله األمر وإعادة الهيمنة لفرض ُمحاَولة ثانيًا

ص٨. ج٢، مج١، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 13
ص١١٦. ج٢، ذكره، سبق الكامل، األثري ابن 14
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هامة، أخرى نتيجة أحد لوقعة كان كما تًا. ُمؤقَّ ليثرب الداخلية الجبهة لتأمني أحد؛ هزيمة
لكل واضحة رسالة يف — صادًقا فرضنا كان إن هذا — الكعبة إىل القبلة تحويل يف تمثَّلت
رضب بالرضورة يعني ال األنانية، املأل مصالح ورضب اإليالف طريق قطع أن األعراب،
سيد إزاء روعهم من تُهدِّئ أنفسهم مكة ألهل برقية ُموَجزة ورسالة املكي، الديني الرمز
إىل أورشليم عن التحوُّل يُعلِّل واضًحا سببًا يجدوا فلم واألخبار السري أصحاب أما يثرب.
الكعبة ِقبل يُصيلِّ أن يحب «كان النبي: أن الطربي مع اإلخباريون ردَّده ما سوى مكة،

َماءِ.»15 السَّ ِيف َوْجِهَك تََقلَُّب نََرى َقْد هللا: فأنزل
الجمعة (يوم العروبة يوم تقديس مع ليلتقي العربي الصيام إىل ل التحوُّ جاء ثم
أما ل. التحوُّ َمنحى واضحة إشارات يف ليُعِلن ُمبكِّر، وقت يف العروبة) يوم ى يُسمَّ وكان
قوتهم، املسلمون فيه يستعرض ظرف يف ُعِقدت قد املعاقل صحيفة أن عىل الشواهد أبرز
املسلمون كان عندما الهجرة زمن ُممِكنًا يكن لم ما وهو هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول بسيف ُعلِّقت أنها
سكان لجميع معنًى ذات بسيفرسولهللارسالة تعليقها وكان يثرب، إىل الجئة ضعيفة قلة
سية؛ امُلؤسَّ الدولة نظام عىل للمسلمني آخر تدريب جميعه ذلك ولحق وللمنافقني. يثرب
النبي، سيف عىل تُرفِرف كانت التي الصحيفة بنود أهم أما (الزكاة). الرضائب فُفِرضت
إىل يُشري ما وهو األمي.» النبي محمد من كتاب «هذا ُمفتتَحها: يف قالت التي تلك فهي
فإن أطراف، بني كانت املعاقل أن فرغم السيادية. النبي سلطة من صادر كفرمان املعاقل
االستهالل ذلك عن ناهيك وإيحاءاتها، وأسلوبها صيغتها ألن ُمتكاِفئة؛ تكن لم األطراف تلك
أمان كتاب بمثابة فهي األطراف، بقية فوق قوي سيد من صادًرا قراًرا تُشكِّل ُمفتتَحها يف
هللا.» عبد بن محمد من كتاب «هذا تُقل: لم الصياغة أن إىل إضافًة يثرب، لسكان النبي من
اليهود رغبة استثمر الذي األمر وهو أدناها، عني امُلوقِّ جميع عىل النبوة صفة فرضت إنما
ليمنحهم أحد، بعد الكتائب وتجريد االغتيال سيف سلِّ بعد األمان يف اليثاربة واملرشكني
املعاقل. صحيفة بنود بقية قراءة حه تُوضِّ ما وهو ونبيهم، املسلمني بسيادة مرشوًطا سالًما

ت: تمَّ قد املعاقل أن يُؤكِّد الذي النص يأتي البنود تلك وضمن

وجاهد بهم فلحق تبعهم ومن ويثرب، قريش من واملسلمني املؤمنني بني …
يتعاقلون ربعتهم عىل املهاجرون الناس، دون من واحدة أمة أنهم معهم،
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املعاقل صحيفة

يتعاقلون ربعتهم عوفعىل وبنو والقسط، باملعروف عانيهم يفدون وهم بينهم،
(ويتم املؤمنني بني والقسط باملعروف عانيها تفدي طائفة وكل األوىل، معاقلهم
دون بعض موايل بعضهم املؤمنني وأن دار)، وكل البطون من بطن كل ذكر
ُمتناَرص وال مظلومني غري النرصواألسوة له فإن يهود، من تبعنا من وأنه الناس،
ملسو هيلع هللا ىلص محمد وإىل وجل عز هللا إىل مرده فإن يشء يف اختلفتم مهما وإنكم … عليهم
مع أمة عوف بني يهود وأن ُمحاِربني، داموا ما املؤمنني مع يتفقون اليهود وأن
ال وأنه كأنفسهم، اليهود بطانة وأن … دينهم وللمسلمني دينهم لليهود املؤمنني،
الصحيفة، هذه ألهل جوفها حرام يثرب وأن … محمد بإذن إال أحد منهم يخرج
فإن فساده، يُخاف اشتجار، أو حدث من الصحيفة هذه أهل بني كان ما وأنه

هللا.16 رسول محمد وإىل هللا إىل مرده

املهاجرين حصول يتضح حيث األهمية، شديد أمًرا فوًرا سيلمس البنود لهذه وامُلطاِلع
ذلك. نتيجة املؤاخاة نظام وإلغاء اليثاربة، إخوانهم عن ِعبأهم يرفع اقتصادي أساس عىل
باملعروف عانيهم ويفدون بينهم يتعاقلون ربعتهم قريشعىل من «املهاجرون فالنصيُؤكِّد
يتعاقلون ربعتهم «عىل األوىل معاقلهم إىل يعودوا أن األنصار عىل أصبح ثَم ومن والقسط»؛
بدر قبل ُعِقدت قد تكن لم الصحيفة تلك أن بوضوح يُؤكِّد الذي البند أما األوىل». معاقلهم
الخروج النبيملسو هيلع هللا ىلصحتى إىل باملدينة األمور كل إرجاع يف الواضحة السلطة تلك فهو الكربى،
رسدت الصحيفة أن هذا، كل يف بالغة واألكثر ملسو هيلع هللا ىلص. محمد بإذن إال يتم ال لليهودي املدينة من
كأحد املهاجرين وضع تم والبيوت األفخاذ تلك وسط معاقلها، يف اليثربية واألفخاذ البيوت
املعاقل بصحيفة املهاجرون اكتسب بحيث األصيلة، اليثربية األفخاذ من وكفخذ البلد أبناء
بيانًا، أشد هو عما األمر أفصح بل ُمواِطنني، إىل الجئني من ليتحوَّلوا الرشعي، وجودهم

ومتبوعني. ُمجريين ال تابعني األنصار فغدا
العودة ثم العروبة، يوم وتقديس رمضان صيام يف الواضحة العروبية النغمة وكانت
عن التخيل بدء إىل واضحة إشارًة املكية، العربية الكعبة إىل األورشليمية الِقبلة اغرتاب عن
أهل إىل النهاية يف عائد كله األمر أن إىل القوية اإلشارات بتلك واإلفصاح املدينة، يهود ُمماألة
اإلسالم أن وتأكيد لقريش الطمأنة وهي كعبتهم، محل يف كله القدس وأن القرشيني، هللا
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سري خط وأن باالقتصادية، دوًما املرتبطة الدينية وال السياسية مكة مصالح أبًدا د يُهدِّ ال
العرب لتوحيد إال كانت ما جميًعا الحروب وأن النهائية، نتائجه إىل ُخطاه يحث التاريخ

ملسو هيلع هللا ىلص. املصطفى وسيدهم الخلق أرشف يُمثِّلها قرشية بزعامة
رب أن إعالن يف فتتمثل العرب، إىل الدعوة قدمتها التي الكربى القومية املعجزة أما
اختار قد الرب هذا وأن العاملني، رب هو واحد، رب هو بالجزيرة، امُلحيطة الكربى األديان
حتى قاًرصا كان الذي االمتياز بذلك ليسحب العربية؛ باللغة إليه تكلَّم وأنه العربي، محمًدا
العاملي اإلله ذلك وصفهم الذين املسلمني، للعرب ليمنحه واملسيحيني اليهود عىل الوقت ذلك

للناس. أُخِرجت أمة خري بأنهم
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العربان غدر

فجعلها الحربة أخذ الدار عبد بني أخا ميرسة أبا لكن خبيبًا، قتلت وهللا أنا ما
طعنه. ثم يدي يف

سفيان أبي بن معاوية

لدولة والسالح املادي الرتاُكم من مزيًدا باستمرار تُضيف والغزوات الرسايا كانت بينما
الحكومة ضعضعة يف باستمرار تُسِهم — آخر جانب من — كانت فإنها اليثربية، النبي
رعبًا — آبَت والتي ملكة، امُلجاِورة القبائل تعبئة إىل إضافًة هذا االنهيار. نحو وسريها املكية
أخرى قبائل عن ناهيك وجهينة، مزينة قبائل مثل يثرب، حلف إىل — طمًعا وربما وخوًفا
املكية)، للكعبة القديم (الحارس خزاعة مثل قريش، يف كراهية مختارة طائعة يثرب حالفت
محمد يف خزاعة وجدت هنا ومن إقصاءً؛ مكة عن وأقصتها قريش وخلعتها سبق والتي
لصالح قريش عىل عظيًما تجسسيٍّا دوًرا فلعبت قريًشا، خالله من تُحاِرب حليًفا يثرب ويف
ت تمَّ وذاك، هذا ومع اليثربية. الدولة لصالح كثرية أمور حسم يف بعيد أثر له كان يثرب،
مغانم يف رغبًة ليثرب؛ الخضوع لت فضَّ التي الساحل وقبائل يثرب بني امُلواَدعات عقود

ورسوله. هللا من بها يُؤذَنون لحرب وتجنُّبًا الساحل، بطريق املارة قريش قوافل
يثرب يف الدولة لهيبة والحاسمة الرضورية الخطوة الخطوات تلك مع تراَفقت وقد
صاحب القديسالحي، الديني الشاهد اليهود، يثرب، داخل األعظم امُلناِزع برضب وسيادتها،
بدوره ذاته ينسب الذي القرآني الدستور أمام عنه التنازل رفض للسماء، ينتسب دستور
توحيدية دولة ظل يف استمراره امُلمِكن غري من كان ما وهو اإلله. ذات وإىل السماء إىل



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

ثَم ومن واحد؛ قائد إمرة تحت وتنتظم واحًدا إلًها وتعبد واحد بدستور تحكم دة ُموحَّ
ساَعدت الطالعة، للدولة عظيمة هيبًة وإحكام بدقة املحسوبة الخطوات تلك كل شكَّلت
عة ُمتوقَّ وغري ُموِجعة برضبة أحد وقعة جاءت حتى العربي، امُلحيط يف سطوتها اتساع عىل
األمر وهو األعراب، نفوس يف هيبتها ترنُّح إىل أدَّى الذي األمر وهو الحسابات؛ جدول عىل
بكاٍف القبائل من الرءوس طال الذي االغتياالت مسلسل يكن ولم آنذاك. الخطورة الشديد
عىل التطاول بداية املرحلة تلك شهدت أن فكان للدولة، القمعية بالكفاية العربان، إلقناع

الطالعة. اليثربية الدولة
وتكثيف املعاقل، بعقد وحاسمة، ُمتساِرعة خطوات يف شعثهم ون يلمُّ املسلمون وبينما
يَراعها فإن أحد، يف انكرست وإن وأنها قوية، تَزل لم الدولة أن لإلعالن امُلسلَّحة، الرسايا
سلمة أبي رسية برسعٍة خرجت القبائل؛ إلخضاع ويُؤدِّب ويرضب يطول أن بإمكانه يَزل لم
واحد شهر وبعد — الواقدي بحسابات — للهجرة الرابعة السنة من امُلحرَّم يف أسد بني إىل

أحد. هزيمة من
بعضده أحد يف أصابه الذي الجرح وكان بعد، أبلَّت قد سلمة أبي جراح تكن لم
إىل والخمسني املائة برجالها الرسية رأس عىل بالخروج النبي وأمره طازًجا، يزل لم
وهربوا الجريح الرجل رسية من األسود فزع مضاربهم وصوله وعند أسد. بني َمضارب

ثالثة. منهم وأُِرس للمسلمني، غنيمة والشياه، اإلبل من كثرية نعًما تارِكني
جرحه به انتفض املدينة دخل «ملا أنه أبيه، عن سلمة» أبي بن «عمرو لنا يحكي ثم
ثم وعرش، أشهر أربعة خلت حتى أمي فاعتدَّت األوىل، جمادى من بِقني لثالثٍة فمات،
من بأس ما تقول أمي فكانت شوال؛ من بِقني لياٍل يف بها ودخل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول تزوَّجها
قوية الجمال شديد امرأة كانت سلمة أم أن واملعلوم فيه.»1 والدخول شوال يف النكاح

والقارة. عضل إىل ثابت بن عاصم رسية تأتي ثم فصيحته. اللسان ذِربة الشخصية
قال: هريرة أبي عن

إذا حتى فانطلقوا … ثابت بن عاصم عليهم ر وأمَّ عينًا، رسية ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعث
فتبعوهم لحيان، بنو لهم يُقال هذيل من لحي ذُِكروا ومكة، عسفان بني كانوا

ص٦٤. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 1

42



العربان غدر

فأحاطوا القوم وجاء … لحقوهم حتى … آثارهم فاقتصوا راٍم، مائة من بقريب
عاصم: فقال منكم. رجًال نقتل أال إلينا نزلتم إن وامليثاق العهد لكم فقالوا بهم،
قتلوا حتى فقاتلوهم رسولك. عنا أخرب اللهم كافر، ذمة يف أنزل فال أنا أما
العهد فأعطوهم آخر، ورجل وزيد خبيب وبقي بالنبل، نفر سبعة يف عاصًما
أوتار حلُّوا منهم استمكنوا فلما إليهم، نزلوا وامليثاق العهد أعطوهم فلما وامليثاق.
فأبى الغدر. أول هذا معهما: الذي الثالث الرجل فقال بها، فربطوهم ِقِسيهم
وانطلقوا فقتلوه. يفعل، فلم يصحبهم، أن عىل وعالجوه فجرُّوه يصحبهم، أن
نوفل، بن عامر بن الحارث بنو خبيبًا فاشرتى بمكة، باعوهما حتى وزيد بخبيب
من به فخرجوا … أسريًا عندهم فمكث بدر، يوم الحارث قاتل هو خبيب وكان

2… ليقتلوه الحرم

رواية بني اختالًفا لحظ كثري ابن لكن الواقدي، عن نقًال كثري ابن أورده أعاله والنص
فقال: إسحاق، ابن رواية وبني الواقدي

واالختالف: التفاوت من بينهما ما ليُعَرف إسحاق ابن كالم ولنذكر
إن هللا، رسول يا وقالوا: والقارة، عضل من رهط أحد بعد هللا رسول عىل قدم
القرآن، ويُقِرئوننا الدين، يف هوننا يُفقِّ أصحابك من نفًرا معنا فابعث إسالًما، فينا
أصحابه من ستة نفًرا معهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فبعث اإلسالم. رشائع ويُعلِّموننا
بهم، غدروا الحجاز، بناحية لهذيل ماء الرجيع، عىل كانوا إذا حتى فخرجوا …
بأيديهم الرجاُل إال رحالهم يف وهم القوَم يُرع فلم هذيل، عليهم فاسترصخوا
نُريد ما وهللا إنا فقالوا: القوم، ليُقاِتلوا أسيافهم فأخذوا غشوهم؛ قد السيوف
أال وميثاقه هللا عهد ولكم مكة، أهل من شيئًا بكم نُصيب أن نُريد ولكنا قتلكم،
من نقبل ال وهللا فقالوا: ثابت، بن وعاصم البكري بن وخالد مرثد فأما نقتلكم.
وزيد خبيب أما صاحباه. وُقِتل ُقِتل، حتى قاتل ثم … أبًدا عقًدا وال عهًدا ُمِرشك
بأيديهم؛ وأعَطوا الحياة يف ورِغبوا وا ورقُّ فالنوا طارق، بن هللا وعبد الدثنة بن

.٦٥ ص٦٤، نفسه: 2

43
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نزع بالظهران كانوا إذا حتى بها، ليبيعوهم مكة إىل بهم خرجوا ثم فأرسوهم،
بالحجارة فرَموه القوم، واستأخر سيفه أخذ ثم القران، من يده طارق هللابن عبد
بهما فقدموا الدثنة بن وزيد عدي بن خبيب وأما بالظهران. فقربه قتلوه، حتى
صلبوا ملا أنهم وذكروا … بمكة كانا هذيل من بأسريَين قريش فباعوهما مكة،

وتسليًما.3 إيمانًا إال زاده فما دينه، عن ليفتنوه بالنبل رموه الدثنة بن زيد

إىل الستة املسلمون له خرج الذي الغرض شأن يف جيل، واضح هنا والتضارب
عينًا)، (رسية هللا لرسول جواسيس كانوا إنهم قوٌل فهناك والقارة؛ بعضل الرجيع ماء
إسحاق، وابن األثري وابن الطربي له يرتَح لم ما يبدو فيما وهو هذيل، أخبار يستقصون
الذي جربيل، املالك بخرب أو عناء، دون السماء من املطلوبة األخبار تأتي أن لوجوب ربما
ومن وزعيمها؛ للدولة املهام تلك بمثل يقوم كان أنه السري صحف عنه ذكرت ما كثريًا
البطن ذلك لحيان حبكته محبوًكا، كمينًا كان حدث ما أن هو آخر، بخرب هؤالء قال هنا
يجنح اإلجماع ذلك أن لنا ويبدو أحد، بعد اهتزت التي الدولة هيبة من النيل بغرض الهذيل
رسية وأرسل سبق ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا وأن ثأرها، ترتك ال العربان أن تذكَّرنا ما إذا الصواب، إىل
ه. ويُفرسِّ الحدث يُربِّر ما وهو الهذيل»، نبيح بن سفيان بن «خالد رأسها هذيل من اغتالت
أربعة، منهم لتقتل هذيل، لهم برزت حتى الرجيع، ماء إىل األجالء الصحابة وصل فما

الدثنة. بن وزيد عدي بن خبيب هما لقريش تُسلِّمهما اثنني وتأرس
وتم زيًدا، ابتاع أمية بن صفوان وأن خبيبًا، ابتاع قد حجريًا أن هشام ابن ويُخِربنا
الحرم، األشهر لحرمة تعظيًما قتلهما يف يعجلوا لم إنهم هشام ابن ويقول ثأًرا، قتلهما
عىل صلبوه حيث أمنه، قواعد وضعوا الذي الحرم جوار من بخبيب خرجوا انقضت فلما
أن حاول الذي سفيان، أبي بن معاوية هو قاتله وكان التنعيم، ثنية عند بعيًدا خشبة
يُقِسم فكان اإلسالم، دولة أعنة ليملك دورته الزمن دار عندما بزمان، ذلك بعد نفسه يُربِّئ
ثم يدي يف فجعلها الحربة أخذ الدار عبد بني أخا ميرسة أبا لكن خبيبًا، قتلت أنا ما «وهللا

طعنه.»4

ص١٦٧. ج٢، ذكره، سبق الكامل، األثري: ابن أيًضا انظر ص٦٦–٦٨. نفسه: 3
ص٢٢٦. ج٣، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 4
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وإزاء أحد، هزيمة بعد إال استهانتها جاءت وما اليثربية، بالدولة هذيل استهانت لقد
عما ًا ُمعربِّ الهذلية، لحيان يهجو ثابت بن حسان النبي شاعر لسان انطلق االستهانة تلك

ليقول: يومذاك يثرب يف األمر إليه آل

ل��ح��ي��اِن دار ع��ن ف��س��ل ال��رج��ي��ع ف��أِت ل��ه م��زاج ال ص��رًف��ا ال��غ��در س��رَّك إن
م��ث��الِن واإلن��س��ان وال��ق��رد ف��ال��ك��ل��ب ب��ي��ن��ه��م ال��ج��ار ب��أك��ل ت��واص��وا ق��وٌم
ش��اِن5 وذا ف��ي��ه��م ش��رف ذا وك��ان ي��خ��ط��ب��ه��م ق��ام ي��وًم��ا ال��ت��ي��س ي��ن��ط��ق ل��و

إىل بالجنوح ولو الجراح، يُبلِسم يشء من بد ال كان األحوال، ذلك مثل يف وكاملعتاد
بني تناُقله يتم خرب شكل يف تأتينا بأسطورة النفيس، االستشفاء قوة منه تستمد الخيال
بيَديه. يُعطي أن رافًضا ُقِتل حتى للهذليني ثبت الذي ثابت، بن عاصم عن السرية ُكتاب
قدرت لنئ أحد، يف ولَديها عاصم أصاب حني نذرت قد سهيل بنت سعد بنت سالفة وكانت
عاصم، برأس تأتي أن تستطيع ال هذيل لكن الخمر، قحفه يف لترشبن عاصم رأس عىل
يف هذيل، من تحميه جنوًدا الشهيد جسد إىل فأرسل سالفة، بنذر علم قد هللا ألن ملاذا؟
األثري ابن يرىض وال يشء.6 عىل منه يقدروا فلم امُلراق، الدم عىل تجمعت زنابري شكل
ابتلعه؛ قد الوادي إن فيقول أسطرة أشد بخرب يأتينا بل األمر، وينتهي الزنابري بحماية
يف منع كما مماته يف هللا فمنعه ُمِرشك، يمسه وال ُمِرشًكا يمس أال هللا عاَهد قد كان ألنه

حياته.7
موالة ماوية فهذه خبيب؛ الثاني األسري مع شبيه نموذج له حدث الذي األمر وهو
بيتي، يف بمكة خبيب «ُحِبس فتقول: العجيبة روايتها بزمان ذلك بعد تحكي حجري
األرض يف وما منه، يأكل رأسه، من أعظم العنب، من لقطًفا يده يف وإن يوًما عليه فطلعت
أمية عن راويًا العجائب، جمع نفسه عىل آل الذي البيهقي لرُيِدف عنب.» حبة يومئذ
خبيب إلنقاذ ليًال تسلَّل أنه لحفيده، حكى الذي ولده وعن لولده حكى الذي الضمري

ص٧٠. ج٤، ذكره. سبق البداية، كثري: ابن 5
ص٦٥. نفسه: 6

ص١٦٨. ج٢، ذكره، سبق الكامل، األثري: ابن 7
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فأطلقته، العيون، أتخوف وأنا فيها، فرقيت خبيب خشبة إىل «جئت ويقول: الصليب، عن
يُذَكر فلم األرض، ابتلعته فكأنما التفت، ثم قليًال فانتبذت اقتحمت ثم األرض، عىل فوقع
كيف لبس دون لنا ح تُوضِّ كثري ابن راوية أن رغم هذا الساعة.»8 حتى رمة لخبيب
خبيب جثة حمل أنه املرة هذه أكَّد الذي ذاته، الضمري أمية برواية خبيب، جسد اختفى
نصه: ما يقول ثم األرض، عىل برميه فأرسع الناس، له تنبَّه حتى به وسار ظهره عىل

برجيل.»9 الرتاب عليه «وأهلت

معونة برئ يوم يأتي ثم

بعًضا، بعضها تقفو وغزواتها يثرب رسايا عليها تكاثرت التي سليم، قبائل يوم وهو
أنس رواه فيما الغليل، وشفاء الثأر فرصة سليم لتجدها أحد يف املسلمون تداعى عندما
املدينة إىل بعضهم فذهب ذاته، هذيل مسلك سلكت قد سليم أن إىل ويُشري مالك، بن
من بأربعني النبي فيمدهم له، اتباعهم ُمعِلنني لهم، عدو عىل مدًدا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يستمد
سيد إىل األنصاري، ملحان بن حرام النبي خال يحملها رسالة ومعهم املسلمني، خيار
سليم وسيوف سيفه يُعِمل حتى الرسالة يُطاِلع إن ما الذي الطفيل»، بن «عامر عامر بني
الضمري، أمية بن عمرو هو واحد مسلم عىل يُبقي ثم معونة، برئ عند مسلًما األربعني يف
فأخربه. هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول إىل عمرو فخرج ثه. فحدِّ صاحبك إىل ارجع يًا: ُمتحدِّ له ليقول فقط
أن فرغم التضارب، بعض يحمل — اإلخبارية كتبنا يف — بدوره معونة برئ وحديث
فإن لها،10 عدو عىل املدد النبي استمدت سليم إن قال قد مالك بن أنس بحديث البيهقي

تقول: أخرى رواية مالك بن أنس الراوي ذات عن يروي كثري ابن

حيان لهم فعرض الُقراء، لهم يُقال لحاجة، رجًال سبعني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بعث
وهللا القوم: فقال معونة، برئ لها يُقال برئ عند وذكوان، رعل سليم؛ بني من
النبي فدعا فقتلوهم، ملسو هيلع هللا ىلص. للنبي حاجة يف ُمجتازون نحن وإنما إياكم، أردنا ما

نقنت.11 كنا وما القنوت، بدء وذلك الغداة، صالة يف شهًرا عليهم

ص٣٣١. ج٣، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 8
ص٧٢. ج٤، ذكره. سبق البداية، كثري: ابن 9

.٣٤٨ ص٣٤٢، ج٣، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 10
ص٧٣. ج٤، ذكره. سبق البداية، كثري: ابن 11
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تقول: ثالثة رواية إىل إضافة هذا املسلمني، عدد يختلف كما السبب، يختلف وهنا

ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل األِسنة، ُمالِعب جعفر، بن مالك بن عامر براء، أبو قدم
محمد يا وقال: يُبِعد. ولم يُسِلم، فلم إليه، ودعاه اإلسالم عليه فعرض باملدينة،
أن رجوت أمرك، إىل فدعوهم نجد، أهل إىل أصحابك من رجاًال بعثت لو
املعنق، ساعدة بني أخا عمرو بن املنذر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فبعث لك. يستجيبوا
حرام بعث نزلوا فلما … املسلمني خيار من أصحابه من رجًال أربعني يف ليموت
يف ينظر لم أتاه فلما الطفيل، بن عامر إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بكتاب ملحان بن
… فأبوا عامر بني عليهم استرصخ ثم فقتله، الرجل عىل عدا حتى الكتاب
فأجابوه والقارة، وذكوان ورعل عصية من سليم من قبائل عليهم فاسترصخ
… آخرهم عن ُقِتلوا حتى رحالهم يف بهم فأحاطوا القوم غشوا حتى ذلك. إىل
أخربهم فلما أسريًا عمرو وأُِخذ … الضمري أمية بن عمرو القوم رسح يف وكان
عىل كانت رقبة عن وأعتقه ناصيته، وجزَّ الطفيل بن عامر أطلقه ُمَرض من أنه

زعم.12 فيما أمه

الذي األمر وهو أسبابها، يف والقارة عضل برواية كبري حد إىل تلتقي هنا والرواية
ر تصوُّ أيضا املعقول غري ومن مرتنَي. ذاته الخطأ يف املسلمون يقع حيث قبوله؛ يمكن ال
مأخذ، كل النبي من الرعب أخذها التي سليم، إىل رجاله خرية ببساطة يُرِسل ملسو هيلع هللا ىلص النبي
سبعني النبي يُرِسل أن أبًدا املستساغ غري من أنه كما عليها. املتتالية والغزوات الرسايا بعد
أو واحد شخص يكفي كان بينما اإلسالم، وقواعد القرآن عامر أو سليم ليُعلِّموا رجًال
الكربى. معاركه يف يفقده لم عدًدا رجاله من يفقد أن من بدًال املهمة، تلك ألداء شخصان
املسلمني ليأخذ األسنة، مالعب هو عامر بني من سيد يذهب كيف نفهم أن يمكن ال ثم
الطفيل بن عامر عليهم ليسترصخ الطفيل، بن عامر هو أيًضا عامر بني من آخر سيد إىل
ُمؤاَمرة رنا تصوَّ إذا إال ينجيل ال اإلرباك هذا إن سليم؟ قبائل هي أخرى قبائل العامري
سليم، من كتلك لدعوة النبي يستجيب أن ممكنًا كان فما عامر، بني مع سليم عقدتها قد
وشهرة كرامة يف عامريٍّا الداعي كان إذا خاصة عامر، لبني يستجيب أن ممكنًا كان إنما

سليم. لتقتلهم املسلمني ليأخذ األسنة، مالعب

.٧٥ ص٧٤، نفسه: 12
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فرد يكفي فكان اإلسالم العامريني ليُعلِّموا دعاهم إنه القول مع نذهب أال يجب كما
عىل استمدهم قد األسنة مالعب إن تقول التي الرواية قبول يجب لذلك قلنا؛ كما اثنان أو
من ملزيد تحديًدا؛ سليم النبي بعدوة العدو هذا تحديد تم — ربما — وللتشجيع له، عدو

والتمرير. اإلقناع عىل قادرة وجعلها املؤامرة حبكة
الذي الغريب الحلف ذلك أمر هو حدث، ملا امُلفرتَض التفسري ذلك د يُعضِّ ومما
حيث عامر، بني وبني ملسو هيلع هللا ىلص النبي بني عقده تم الذي واألخبار، السري كتب عنه تتحدث
الذي الضمري، أمية بن عمرو إن ليقول معونة برئ يوم قصة رسد يف كثري ابن يستمر
إذا حتى أمية بن عمرو «خرج ملسو هيلع هللا ىلص للنبي ية امُلتحدِّ رسالته ليُبلِّغ الطفيل بن عامر أطلقه
وكان فيه، هو ظل يف نزال حتى عامر بني من رجالن أقبل قناة، صدر من بالقرقرة كان
سألهما وقد أمية. بن عمرو يعلمه ولم وجواره، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من عهد العامريَّني مع
وقتلهما، عليهما عدا ناما، إذا حتى فأمهلهما عامر. بني من قاال: أنتما؟ ممن نزال: حني
هللا رسول عىل أمية بن عمرو قدم فلما عامر. بني من ثأًرا بهما أصاب قد أنه يرى وهو

ألدينهما.»13 قتيَلني قتلت لقد ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال الخرب، أخربه ملسو هيلع هللا ىلص
ُقِتل «ملا اإلخباريون: فيقول امُلعِجز، األحاجي حديث مأثورنا يرتك ال أخرى ومرة
وأشار هذا؟ من الطفيل: بن عامر له قال الضمري، أمية بن عمرو وأُِرس معونة ببرئ الذين
إىل ُرِفع ُقِتل، بعدما رأيته لقد قال: فهرية. بن عامر هذا أمية: بن عمرو له فقال قتيل. إىل

األرض.»14 وبني بينه السماء إىل ألنظر إني حتى السماء
الطفيل»، بن «عامر هللا بعدو الرتاثية كتبنا بته لقَّ من لسان عىل املعجزة تُروى وهكذا
النبي إن بقوله: إعجاًزا يزيدنا «البيهقي» وبينما رأى؟! ما رغم الرجل يُؤِمن لم ذلك ومع
بينما هذا للهجرة. تسع سنة الوفود عام يف وذلك الطاعون فأصابه الطفيل ابن عىل دعا
أجار الذي األسنة مالعب براء أبا أن هو الطفيل، ابن ملوت آخر سببًا يُوِرد األثري ابن نجد
الطفيل ابن فطعن إجارته، عىل تعديًا لهم الطفيل ابن قتل يف رأى قد معونة برئ مسلِمي

لعمي.»15 فدمي مت «إن يقول: وهو ليموت الطفيل ابن فسقط فرسه، عىل وهو

ص٧٥. نفسه: 13
ص١٧٢. ج٢، ذكره، سبق الكامل، األثري: ابن أيًضا انظر نفسه. املوضع 14

ص١٧٢. ج٢، ذكره، سبق الكامل، األثري: ابن 15
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سياسة برزت رسيع ردع موقف اتخاذ رضورة ومع عامر، ز وتحفُّ سليم يقظة ومع
أمية بن عمرو يستدعي النبي فرُيِسل املسلمني، لشهداء لتنتقم أخرى، مرة االغتيال
بأمره كبري رأس لقطف أخرى وجهة ههما ليُوجِّ حريش، بن أسلم بن وسلمة الضمري
ويحكي فاقتاله.» ِغرة منه أصبتم فإن حرب، بن سفيان أبا تأتيا حتى «اخرجا القائل:
لقيني خرجت فلما ركعتنَي وصلَّينا أسبوًعا فُطفنا مكة «فأتينا فيقول: الضمري ابن
يف فقاموا أمية! بن عمرو هذا صوته: بأعىل فرصخ فعرفني،16 سفيان أبي بن معاوية
سبيل فال الرجل أما أحذر، كنت الذي وهللا هذا النجاء، له فقلت صاحبي، وطلب طلبي
ليلتنا فيه فِبتنا غار يف فدخلنا الجبل، يف أصعدنا حتى نشتد فخرجنا بنفسك. فانج إليه

17«… بأحجار دونهم استرتت وقد فرجعوا هربًا، وأعجزناهم
غاًرا فيدخل ضجنان، غليل عند أبعد، منطقة إىل الوصول من الضمري ابن ويتمكن
طويل، أعور، بكر، بن الديل بني من رجل عيلَّ دخل إذ فيه أنا «فبينما ويحكي: فيه يبيت
ثم بكر. بني من وأنا قال: بكر. بني من رجل فقلت: الرجل؟ من فقال: له، غنًما يسوق

ويقول: يتغنى عقريته فرفع فيه، معي اضطجع

ال��م��س��ل��م��ي��ن��ا دي��ن أدي��ن ول��س��ت ح��يٍّ��ا دم��ت م��ا ب��م��س��ل��م ول��س��ت

قتلة أسوأ فقتلته إليه فقمت وغط، نام أن األعرابي يلبث فلم نعلم. سوف فقلت:
حتى عليها تحاَملت ثم الصحيحة عينه يف قويس سية فجعلت إليه قمت أحًدا، أحٌد قتلها
إذا الطريق، يف أسهلت فلما هبطت حتى خرجت «ثم روايته ويُتاِبع قفاه.»18 من أخرجتها
فقتلته، فرميته أحدهما فأبى استأرسا. فقلت: األخبار، سان يتجسَّ قريش بعثتهما رجالن
إبهامه ربطت وقد ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل به أقبلت ثم وثاقه فشددت استأرس، ذلك اآلخر رأى فلما

بخري.»19 يل دعا ثم يضحك، النبي رأيت فلقد قويس، بوتر
قبائل إزاء رسيع عمل من بد ال كان مكة، سيد لقتل الضمري ابن بعثة فشل ومع
فجأة الغزو جاءها وبالفعل محالة، ال اآلتي الثأر تتوقع األجفان ساهرة باتت التي سليم

ص٧٢. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 16

ص٥٥١. ج٢، ذكره، سبق تاريخ، الطربي: 17
نفسه. املوضع 18

ص٧٣. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 19
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املسلمون فيجمع وأنعامهم، منازلهم ويرتكوا جميًعا سليم لتهرب لكن نفسه، النبي بقيادة
الكدر».20 «قرقرة بغزوة ُعِرف فيما يثرب إىل بها ويعودون أنعامهم

تُعيد كربى وقعة بالناس لإليقاع طويًال االنتظار يف االستمرار املمكن غري من وكان
هدف تحديد من بد ال كان ثم ومن انكماشهم؛ سابق إىل العربان وتُعيد هيبتها، للدولة
يف ثقتهم املسلمني إىل تُعيد كربى رضبة إىل مدخًال يكون ُمناِسب سبب وإليجاد كبري،

كفروا. الذين قلوب يف الرعب وتُلقي أنفسهم،

ص٤٨٠. ج٢، ذكره، سبق سرية، الحلبي: 20
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ذلك بعد ُرئِي فمن عًرشا لتكم أجَّ وقد … بها تُساِكنوني فال بلدي من اخرجوا
عنقه. رضبت

النضري بني إىل النبي رسالة

بني ُعِقد والذي اإلخبارية، بكتبنا وامُللتِبس الغامض العهد ذلك خرب إىل نعود أخرى مرة
والسبعني الخمسني بني ما ضحيتها راح التي املكيدة ورغم عامر، بني وبني ملسو هيلع هللا ىلص النبي
املذبحة وقاد مأثورنا، يف واضح غري بشكل ُدبِّرت والتي معونة، برئ يف املسلمني خيار من
طريق يف عامريَّني قتل عندما الضمري أمية فإن الطفيل»، بن «عامر العامري الزعيم
القتيَلني؛ العامريَّني يف الدية تأدية عليه أن أعلن بل فعل، عما راٍض غري النبي وجد عودته،
علم عدم حه يُوضِّ ما وهو الصحابة، به يعلم لم الذي العهد وهو عهًدا، بينهما ألن

العامريَّني. قتل الذي الضمري ابن
إنك ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول إىل كتب الطفيل بن عامر «إن الطربي: يقول أن التباًسا واألكثر

بديتهما.»1 فابعث وعهد جوار منك لهما رجَلني قتلت
بُمعاَونة ويقتل للمسلمني، يكيد الطفيل بن فعامر إطالًقا؛ مقبول غري هنا األمر
ثأًرا؟! الضمري قتلهما لعامريَّني الدية طالبًا للنبي يُرِسل ثم مسلًما، سبعني سليم قبائل
الدية أداء يف وإنما االنتقام ليسعىل إرصاره يف مفهوم غري ملسو هيلع هللا ىلص النبي موقف ويُصِبح

ص٥٥١. ج٢، ذكره، سبق تاريخ، الطربي: 1



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

فقط لسبعة انتقاًما لحيان ودار الرجيع أهل عىل بغزوته وحدث سبق كما عامر! لبني
دفع عىل اإلرصار يف الواضح السبب أن لنا يبدو فما وعليه مثيلة؛ مؤامرة يف رجاله من
القبيلة تلك النضري، بني إجالء وهو أال وأجل، أعظم هو لسبب إيجاًدا كان للُمعتدي، الدية
من املنافقون وكان األوس، حلفاء كانوا النضري أن وخاصًة يثرب، عن الكربى اليهودية
كتب أن خاصًة أحد، هزيمة بعد بالنفاق املدينة غليان وراء كانوا من وهم ُكثُر، األوس
النضري، غزوة بعد ذكرها عن تماًما فت توقَّ قد عامر، بني دية أمر يف أفاضت التي األخبار
واألخبار السري أصحاب كان لو كما ال؟ أم فعًال الدية تلك أداء تم هل بعدها نعلم ال حتى
لتطهري النضري؛ عىل الحرب إلعالن املدخل كانت إنما عامر بني دية أن بدورهم يعلمون
تقوية — آخر جانب من — ثم األقوياء، حلفائهم بإبعاد املنافقني أظافر وتقليم يثرب،

أحد. هزيمة عن تُعوِّضهم وغنائم بنرص للمسلمني املعنوية الروح
حها تُوضِّ باهرة، نتائج من إليه أدَّت فيما عليه واإلرصار عامر بني دية دور ويتضح
دية أداء يف بهم يستعني النضري، بني إىل ذهب عندما ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن الطربي رواية
الرواية: فتقول املعاقل، صحيفة يف تحالُف من الرسول وبني بينهم أصبح بما العامريَّني،

يف بهم ُمستعينًا النضري بني إىل مال ثم قباء، إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فانطلق
بن وأسيد وعيل وعمر بكر أبو فيهم واألنصار، املهاجرين من نفر ومع ديتهما،
نعم قالوا: القتيَلني، ذلك دية يف يستعينهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أتاهم فلما حضري.

عليه.2 بنا استعنت مما أحببت، ما عىل نُعينك القاسم، أبا يا

لكن رفًضا، أو ُمماَطلة أو تسويًفا النضري بني من يتوقع أن بد ال كان قارئ أي إن
املهني قينقاع يهود خروج زال فما عميًقا، تقديًرا األمر قدَّروا قد نضري يهود أن يبدو
مع غريه، يرجون ال السالم من قدًرا لهم تضمن معاقل صحيفة وهناك األذهان، يف مائًال
صاروا قد املسلمني أن معرفتهم عن ناهيك امُلقدَّمني، رجالهم نال الذي االغتياالت مسلسل
الكربى؛ بدر غزوة نتيجة مال من لوه حصَّ بعدما الديات تلك مثل أداء عىل ماليٍّا ُمقتِدرين
صحيفة لنقض فرصة أية تُعطي ال واضحة، مثالية إجابة تقتيض الحكمة كانت ثَم ومن
ما عىل نُعينك القاسم، أبا يا نعم فقالوا: ستة، سوى الشهور من عليها يمِض وملا املعاقل
وحلفهم عامر بني مع بعهدهم نكاية من ذلك يف ما رغم عليه. بنا استعنت مما أحببت

نفسه. املوضع 2
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عىل الهجرة قبل كانت مثلما النضري أن أكَّد الذي اسحاق، ابن به يُعِلمنا ما وهو معهم.
الدية يدفعوا أن ومعنى عامر3 بني مع الحلف ذات عىل كانت يثرب، أوس مع تآٍخ حلف

العامريِّني. مع حلفهم وفكوا جوارهم اتخذوا أنهم مسلمني، عن
طلب: ما إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي أجابوا عندما النضري يهود إن فيقول روايته الطربي ويُتاِبع

استلبث فلما املدينة. إىل راجًعا وخرج آتيكم، حتى تربحوا ال ألصحابه: وقال قام
فسألوه املدينة، من ُمقِبًال رجًال فلقوا طلبه، يف قاموا أصحابه، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
إليه، انتهوا حتى هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول أصحاب فأقبل املدينة. داخًال رأيته فقال: عنه،
هللا وأخربنيه بقتيل ت همَّ يهود فقال: ومضيت. انتظرناك هللا، رسول يا فقالوا:

وجل.4 عز

النبي علم وكيف رجاله، وسط جالس وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبي بقتل نضري ت همَّ كيف أما
هللا رسوَل «فأتى يقول: وهو إسحاق ابن رواية به تُخِربنا ما فهو املؤامرة؟ بتلك وحده
عرب السماء أخربته وقد املدينة.»5 إىل عائًدا وخرج فقام القوم، أراد بما السماء من الخربُ
الرجل تجدوا لن «إنكم فقالوا: ببعض بعضهم خال قد نضري يهود أن جربيل وسيطها
عىل يعلو رجل فمن قاعًدا، بيوتهم من جدار جنب إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا ورسول هذا، حاله مثل عىل

منه.»6 ويُريحنا صخرة عليه فيُلقي البيت هذا
نضري بني بخيانة الصادق السماء خرب عىل واحد رد سوى هناك يكن لم ثَم ومن
األوس من واحًدا لهم النبي أرسل بهم النكاية يف وزيادًة يثرب. عن الجالء وهو الواضحة،

لبس: بال وتقول تُنِذر ملسو هيلع هللا ىلص النبي رسالة إليهم يحمل مسلمة، بن محمد هو

وقد الغدر، من به هممتم بما هممتم وقد بها، تساكنوني فال بلدي من اخرجوا
عنقه.7 ُرضبت ذلك، بعد ُرئِي فمن عًرشا، لتكم أجَّ

ص٧٦. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 3
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الرسالة هي ها لكن هي، بلدها يثرب أن الطويل تاريخها عرب تظن نضري كانت لقد
ُمغاَدرتها عليهم وأن سيدها، وأنه الرسول، بلد أصبحت قد أنها تُؤكِّد ُمفِصحة واضحة
قائمني. ظلوا إن الرقاب منهم بعدها تُقَطع خرس، يف يكونوا أو عرشة، أيام وخالل فوًرا
الرسالة تلك لها يحمل األويس مسلمة بن محمد أن رأت ملا النضري إن البيهقي ويقول
لهم، األوس بخذالن لهم النبي من أخرى رسالة يَُعد ذاته بحد كشخص وهو القاسية،
يأتي أن نرى كنا ما محمد، «يا مسلمة: البن قائلة وعقدها األوس مع حلفها عن تساءلت
الطربي: بنص أو القلوب.»8 ت «تغريَّ مسلمة: بن محمد فقال األوس.» من رجل بهذا

العهود.»9 اإلسالم ومحا القلوب ت «تغريَّ
يقول: لهم أرسل سلول بن أبي بن هللا عبد أن طبقاته عرب سعد ابن يُعِلمنا وهنا
من وغريهم قومي من ألَفني معي فإن حصونكم؛ يف وأقيموا دياركم من تخرجوا «ال
من وحلفاؤكم قريظة، وتمدكم آخرهم، عن فيموتون حصنكم، معكم يدخلون العرب،
والبادي، الحارض سيد العرب بته لقَّ الذي النضري، زعيم إجابة كانت ثَم ومن غطفان.»

لك.»10 بدا ما فاصنع ديارنا من نخرج ال «إنا أخطب: بن حيي
يُثبِّتونهم النفاق أهل لهم «فبعث يروي: وهو كثري ابن أكَّده ما أيًضا وهو
حيي وحمي نفوسهم، ذلك عند فقويت بالنرص، ويعدونهم امُلقام، عىل ويُحرِّضونهم

العهود.»11 بنقض ونابذوه يخرجون، ال أنهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل وبعثوا أخطب، بن
وتقول: وتتوعد تُنِذر الوحي آيات تسرتسل وهنا

أُْخِرْجتُْم َلِنئْ اْلِكتَاِب أَْهِل ِمْن َكَفُروا الَِّذيَن ِإلِْخَواِنِهُم يَُقولُوَن نَاَفُقوا الَِّذيَن إَِىل تََر ﴿أََلْم
َلَكاِذبُوَن َُّهْم إِن يَْشَهُد َوهللاُ نَُّكْم َلنَنُْرصَ ُقوتِْلتُْم َوإِْن أَبًَدا أََحًدا ِفيُكْم نُِطيُع َوَال َمَعُكْم َلنَْخُرَجنَّ
اْألَْدبَاَر َليَُولُّنَّ وُهْم نََرصُ َوَلِنئْ ونَُهْم يَنُْرصُ َال ُقوتِلُوا َوَلِنئْ َمَعُهْم يَْخُرُجوَن َال أُْخِرُجوا َلِنئْ *

.(١١-١٢ (الحرش: وَن﴾ يُنَْرصُ َال ثُمَّ
وحساب املنافقني برتاجع كفيًال كان ما وهو لبس، أي يحمل ال واضًحا اإلنذار وكان
وال األوس، جانب من تحرُّك أي للنضري املسلمني حصار عند نرى ال بحيث بدقة، مواقفهم

ص٣٦٠. ج٣، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 8
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صحيفة التزمت ثَم ومن الرسالة؛ فهمت فقد قريظة أما وأشياعه. سلول ابن جانب من
تقريره: يف سعد ابن يقوله ما وهو املعاقل،

فأيسوا غطفان، من وحلفاؤهم أبي ابن وخذلهم تُِعنهم، فلم قريظة واعتزلتهم
نرصهم.12 من

أسد: بن كعب زعيمها إعالن يف قريظة موقف عن أفصح فقد الطربي أما

حي.13 وأنا قريظة بني من رجل العهد ينقض ال

الذي هذا اقبل حيي، «يا أخطب: بن حيي لرفيقه قال مشكم بن سالم أن ويُحكى
هو «وما قال: منه.» رش هو ما تقبل أن قبل بأموالنا، قومنا عىل رشفنا وإنما محمد، قال
إىل حيي وأرسل حيي، فأبى امُلقاِتلة.» وقتل الذرية، وسبي األموال، «أخذ قال: منه؟» رش
املسلمون وكربَّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فكربَّ لك.» بدا ما فاصنع دارنا نريم ال «إنا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول

يهود.»14 «حاربت وقال: معه
بالخروج الناس أمر ذلك عند العهود، بنقض «نابذوه ملا النضري إن كثري ابن ويقول
مساكنهم بهدم النبي أمر وهنا تستسلم، لم يهود لكن 15«… لياٍل ست فحارصهم … إليهم
املزروعات، وحرق واألشجار النخل وتقطيع باملعاول أمر كما حصونهم، حول املنترشة

فنادوه:

تقطيع بال فما صنعه، من عىل وتعيبه الفساد عن تنهى كنت قد محمد، يا
وتحريقها؟!16 النخل

ُمصِلحون؟17 أنكم تزعمون وأنتم شجرة ذنب ما

نفسه. املوضع 12
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سريته: يف الحلبي وقال

وعند بالويل. ودعون الخدود، ورضبن الجيوب، النساء شق العجوة، ُقِطعت ملا
الصالح، تريد أنك زعمت محمد، يا الفساد؟ هذا ما القاسم، أبا يا نادوه: ذلك
يف الفساد عليك أُنِزل أنه زعمت فيما وجدت وهل النخل؟ قطع الصالح أفمن

تُفِسدون؟!18 وأنتم الفساد تكرهون إنكم للمؤمنني: وقالوا األرض؟

رشوحه: يف السهييل قال

الكالم.19 هذا من يشء املسلمني نفوس يف فوقع

تُعاب، أفكار أو واملالمات، االنتقادات إليها ه تُوجَّ مبادئ مسألة األمر يكن لم هنا
دها قعَّ التي األخالقيات ال العسكرية القوة سوى تحسمها ولن تُحَسم، أن يجب فاملعركة
املالمة يرفع وحيًا الرد جاء فقد وعليه زروعهم؛ لحماية األعراف لها وضعوا ُمزاِرعون قوم
وحده هللا بأمر فكله النخيل، وحرق الزرع قطع يف مالمة أال يُؤكِّد وصحبه، النبي عن
َفِبِإذِْن أُُصولَِها َعَىل َقاِئَمًة تََرْكتُُموَها أَْو ِلينٍَة ِمْن َقَطْعتُْم ﴿َما الكريم: اآلي ليقول وإرادته،

.(٥ (الحرش: اْلَفاِسِقنَي﴾ َولِيُْخِزَي ِهللا
أن عىل «صالحوه وهنا يوًما، عرش خمسة بلغ حتى آخر وراء يوًما الحصار واستمر
لكن ملسو هيلع هللا ىلص الكريم النبي ووافق اإلبل. حملت ما ولهم والحلقة»،20 األموال وله دماءهم يحقن
ويحملون عليه يركبون واحًدا بعريًا أفراد ثالثة لكل أعطى فقد متاًعا، اإلبل تحمل ال حتى

حمله. يمكن ما عليه
هللا لرسول النضري بني نخل «كان الحلبي: يقول ذلك ويف الغنائم، توزيع وقت وجاء
مواشيهم أي النضري بني أموال أن الروايات، وأكثر … إياه تعاىل هللا أعطاه خاصة، ملسو هيلع هللا ىلص
عىل يُنِفق وكان لنوائبه، حبًسا … له خاصة هللا لرسول حق وعقارهم، ومزارعهم كالخيل
أموال إن قال: أنه الخطاب بن عمر عن الحديث ويف منها.»21 صدقاته وكانت منها، أهله

ص٥٦٤. ج٢، ذكره، سبق سرية، الحلبي: 18
ص٢٥٢. ج٢، ذكره، سبق تاريخ، الطربي: 19

ص٥٥٣. نفسه: 20
.٥٦٨ ص٥٦٧، ج٢، ذكره، سبق سرية، الحلبي: 21
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النضري غزوة

وال بخيل عليه املسلمون يُوِجف لم مما رسوله، عىل هللا أفاء مما كانت النضري بني
حيث أمره، لتحسم اآليات بشأنه جاءت ما وهو خالصة.22 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول وكانت ركاب،
حدث قد أمر فهو ثَم ومن أجله؛ من يُحاِربوا ولم سبيله يف يبذلوا لم املسلمني أن أوضحت
تقول حيث وحده، النبي حق من فهو لذلك النضري؛ بني وبني ملسو هيلع هللا ىلص النبي بني بتفاوض
.(٦ (الحرش: ِرَكاٍب﴾ َوَال َخيٍْل ِمْن َعَليِْه أَْوَجْفتُْم َفَما ِمنُْهْم َرُسولِِه َعَىل هللاُ أََفاءَ ﴿َما اآليات:
يََشاءُ َمْن َعَىل ُرُسَلُه يَُسلُِّط هللاَ ﴿َوَلِكنَّ اآليات تُؤكِّد حيث هللا، بأمر فهو لنضري حدث ما أما

.(٦ (الحرش: َقِديٌر﴾ ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل َوهللاُ
له عرفت الذي أخطب بن حيي يقودها ُمهانة، ذليلة ديارها من النضري وخرجت
طريق امُلرتِحلون واتخذ والبادي، الحارض سيد بته فلقَّ والرشف السيادة فضل العرب
وكنانة الحقيق، أبي بن سالم مثل خيرب يهود عىل النضري بعضسادة لينزل لكن الشمال،
الركب باقي يستمر بينما النضري، يهود من جمهور مع أخطب بن وحيي الربيع، بن

فلسطني. يف هناك ليستقر امليعاد أرض باتجاه الفيايف يقطع
ويرسي الجزيرة فيايف بني صداها يرتدد الحدث، تختتم فكانت الكريمة اآليات أما
العرب قلوب يُرِجف منه الصدى ورجع مكان، كل يف القبائل مضارب يُسِمع الرياح مع

تقول: حيث أسماعهم، ويصك
أَْخَرَج الَِّذي ُهَو * اْلَحِكيُم اْلَعِزيُز َوُهَو اْألَْرِض ِيف َوَما َمَواِت السَّ ِيف َما هلِلِ ﴿َسبََّح
أَنَُّهْم َوَظنُّوا يَْخُرُجوا أَْن َظنَنْتُْم َما اْلَحْرشِ ِل ِألَوَّ ِديَاِرِهْم ِمْن اْلِكتَاِب أَْهِل ِمْن َكَفُروا الَِّذيَن
الرُّْعَب ُقلُوِبِهُم ِيف َوَقذََف يَْحتَِسبُوا َلْم َحيُْث ِمْن هللاُ َفأَتَاُهُم ِهللا ِمَن ُحُصونُُهْم َماِنَعتُُهْم
هللاُ َكتََب أَْن َوَلْوَال * اْألَبَْصاِر أُوِيل يَا َفاْعتَِربُوا اْلُمْؤِمِننَي َوأَيِْدي ِبأَيِْديِهْم بُيُوتَُهْم يُْخِربُوَن
َوَرُسوَلُه هللاَ وا َشاقُّ ِبأَنَُّهْم ذَِلَك * النَّاِر َعذَاُب اْآلِخَرِة ِيف َوَلُهْم نْيَا الدُّ ِيف َلَعذَّبَُهْم اْلَجَالءَ َعَليِْهُم

.(١–٤ (الحرش: اْلِعَقاِب﴾ َشِديُد هللاَ َفِإنَّ هللاَ يَُشاقِّ َوَمْن

الفيء، حكم باب ،١٥ املغازي كتاب من ٣٢ يف ومسلم الحرش، سورة تفسري يف البخاري أخرجه 22
.٤ الحديث
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العربان تأديب

ال��ص��ع��ال��ك ال��رج��ال ِغ��ر م��ن ف��إن��ك رس��ال��ة ع��ن��ي س��ف��ي��ان أب��ا ف��أب��ل��غ

ثابت بن حسان

وانهيارهم امُلزري، الشكل بهذا ورساتهم العرب أرشاف من وسادتها النضري خروج كان
األثر عظيم عامًال كربى، معاقل العرب نظر يف كانت التي حصونهم رغم املسلمني أمام
األصداء عت ورجَّ صيايص. وال حصونًا يملكون ال الذين العربان قلوب يف الرعب بث يف
العربية القبيلة تلك عن امُلزلِزلة، الراجفة العربان حكاية فكنت املبني، النرص ذلك أخبار
املكانة، جليل العرب بني لنفسها وكوَّنت قرونًا، يثرب يف استقرت التي الديانة، يهودية
ترجف أن طبيعيٍّا وكان جميًعا. العرب جزيرة حدود خارج املحمدي السيف بها ليطيح
يَزل لم الرجيع أصحاب فثأر أمنهم، وتُشتِّت رجالها بأعصاب الحدث رياح وتسفي هذيل
وَعت قد كانت الهذلية لحيان لكن محالة، ال آتيًا أمًرا اللحياني فخذها تأديب وكان قائًما،
وفرُّوا الديار وتركوا هللا جند بمقدم ُحذِّروا إن ما هربوا الذين معونة»، «برئ أصحاب درس
النبي كان بينما األخبار، تتشمم األجفان ساهرة لحيان باتت ثَم ومن كريم؛ غري فراًرا
عليها ليسقط لحيان، لدار املرضوب الطريق غري طريًقا ليسلك لكن عليهم، برجاله يلج
أنه العرب يرى حتى الشام؛ نحو وعًرا وعثًا طريًقا برجاله فسلك غرة. منها ويأخذ فجأة



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

املرعوبة، لحيان عيون عن تِغب لم كربى التفافة بجيشه ليلتفت لكن بعيًدا، أمًرا يُريد
وتمنَّعوا الجبال رءوس صعدوا قد وأصحابها فراًغا، فيجدها ليِصلها الديار له فرتكت
خطٍّا القائد اتخذ وهنا األمان. مواضع يف وأنعامهم أموالهم معهم وأخذوا بيئتهم، بوعورة
قرب الوعورة شديدة الطريق ذلك عسفان، طريق من املنيعة مواضعهم عىل ليستدير آخر
فخرج إليها، قادًما ظنَّته مكة لكن شديدتنَي، ووعثاء مشقة وجيشه النبي كبَّد مما مكة،
وكانت املسلمون، له يستعد لم أمر وهو فارس، مائتَي رأس عىل الوليد بن خالد إليه
التأديبية الحملة إلغاء إىل املسلمني جيش اضطر مما يقينية؛ هزيمة تحتمل ُمواَجهته
االنسحاب مع َمشاق، من املسلمني جيش تكبَّده ما كل بعد الهذلية، لحيان عىل الثأرية
آخر، واسع التفاف بعد وجنده، الوليد ابن إثارة دون يثرب تجاه واملحسوب الهادئ
النبي ردَّده فيما أثره ترك ما وهو للحملة، هدف أي تحقيق وبدون مغنم أي بال والعودة

بيشء: يظفر أن دون يقول وهو برجاله العائد

واملال.1 األهل يف املنظر وسوء امُلنقَلب، وكآبة السفر، وعثاء من باهلل أعوذ

للخروج نبيهم بأمر الناس صدع حتى املكدود، الجند عىل بيثرب أيام تنقِض ولم
ذلك معنى لكن وتراجعت، بإمدادهم وعدت والتي للنضري، حليًفا كانت التي غطفان، عىل
الرضوري من كان ثَم ومن الدعوة؛ ولصاحب يثرب لحكومة العداء مركب ركبت أنها
بها أراد التي الرقاع»، «ذات ب املعروفة الغزوة هي تأديبية، بغزوة أظافرها وتقليم إرهابها
حشودها فجمعت بمسريه علمت غطفان لكن غطفان، من ثعلبة وبني محارب بني النبي
قد أنهم ليجدوا املسلمون ووصل الجيوش، ملالقاة ُمتميًِّزا عسكريٍّا استعداًدا واستعدت
حدث ما الطربي لنا لريوي ًزا، ُمتجهِّ ا ُمستِعدٍّ جيًشا أمامهم ورأوا املفاجأة، عنرص فقدوا
هللا رسول صىل حتى بعًضا، بعضهم الناس خاف وقد حرب، بينهم يكن «ولم قوله: يف

باملسلمني.»2 انرصف ثم الخوف، صالة باملسلمني ملسو هيلع هللا ىلص
يسدون ما هللا عافاهم رواتنا يجد أن بد ال كان التوايل، عىل الفاشلة الحمالت ومع
الرقاع ذات غزوة ففي املعجزة؛ حديث إىل كعادتهم فالتَجئوا االنتصارات، بني الفراغ به

ص٢٩٨. ج٣، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 1
ص٥٥٦. ج٢، ذكره، سبق تاريخ، الطربي: 2
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العربان تأديب

— الرسول إىل أي — جاءته الغزوة هذه «ويف تقول: عجيبة رواية النويري اإلمام لنا يروي
فاه ففتح الشيطان. عليه غلبني قد ابني هذا هللا، رسول يا فقالت: لها، بابن امرأة ملسو هيلع هللا ىلص
إليه يعود لن بابنك، شأنك ملسو هيلع هللا ىلص: قال ثم هللا. رسول أنا هللا، عدو اخسأ وقال: فيه فبزق

ذلك.»3 فكان يُصيبه. كان مما يشء
من بامُلسلِّيات الفراغ يمأل آخر حديثًا نجد شيئًا، ق تُحقِّ لم التي الغزوة تلك ويف
الروايات إحدى فتقول جربيل؛ به يقوم عسكري دور وال مالئكة، ال حيث معجزات،
الطعام، من ِمريتهم فنفدت الطويل، االلتفاف ذلك إزاء الجوع من عانوا املسلمني إن
هذه فاعمل جابر يا «دونك جابر: للصحابي النبي فقال نعام، بيضات ثالث عىل فعثروا
نجد، فما خبًزا نطلب فجعلنا قصعة، يف بهن جئت ثم «فعملتهن جابر: قال البيضات.»
أي حاجته؛ إىل كل انتهى حتى خبز، بغري البيض ذلك من يأكلون وأصحابه النبي فجعل

هو.»4 كما القصعة يف والبيض الشبع، إىل
صالة صلوا حتى القتال، واملسلمون النبي فيها خاف التي الغزوة تلك أن ويبدو
جند يمأله أن يجب كان فراغ مللء املعجزات؛ حديث من لكثري َمدعاة كانت الخوف،
وإطعام األجساد، من الشيطان فطرد اليسوعية؛ باملعجزات شبيهة معجزات وهي السماء،
سبق قد فيسوع للمسيح؛ معلومة معجزات الطعام، من بالقليل القفر يف الغفري الجمع
وسمكتنَي برغيف غفريًا جمًعا أطعم كما الكنعانية، املرأة ابن جسد من الشيطان وأخرج
باملعجزات شبيهة معجزة هنا تأتي ثم أجولة. تمأل فضالت وبقيت باركها، أن بعد
قصة يف ورد ما وهو الحيوانات، مع التحادث قدرة إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي فيها يتحول السليمانية،

فأنصفه.5 بشكواه النبي وحدَّث جاء الذي البعري
سفيان أبو كان حيث اآلخرة، بدر غزوة إىل السري كتب تنقلنا الرقاع ذات خرب ومن
بدًرا وإن بدر، بيوم «يوًما قائًال: أحد غزوة يف الصخرة فوق امُلختِبئني باملسلمني تنادى قد
أحد. وقعة عىل كامل عام بمرور املرضوب، اللقاء موعد حان وقد امُلقِبل.» العام موعدنا

ص٥٧٦. ج٢، ذكره، سبق سرية، الحلبي: 3
ص٥٧٧. نفسه: 4
ص٥٧٨. نفسه: 5
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بدر إىل شعبان يف خرج «ثم بقوله: اآلخرة بدر غزوة خرب هشام ابن لنا ويحكي
عليه فأقام … سلول أبي بن هللا عبد املدينة عىل واستعمل نزله، حتى سفيان، أبي مليعاد
املسلمني بخروج علم بعدما ملوعده يأِت لم سفيان أبا لكن سفيان.6 أبا ينتظر لياٍل ثماني
األمرين. لكال زين ُمتجهِّ وبالتجارة، بالعتاد ُمسلَّحني نزلوا حيث بدر، سوق إىل ُمستِعدين
عمرو بن مخىش جاء فقد واألمان، األمن التجار فيها يطلب لألعراب، سوًقا بدر كانت وملا
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول غزاهم عندما النبي مع ُمواَدعة عهد كتب قد وكان النبي، إىل الضمري

ملسو هيلع هللا ىلص: النبي ليسأل ودان، غزوة

املاء؟ هذا عىل قريش للقاء أجئت محمد، يا

حربًا، عليه يريدون ال ضمرة، بني حمى يف بدر وماء يتساءل، الرجل جاء لقد
والحاسم: القاطع بالقول النبي ليُجيبه لكن التجاري، للرواج والسالم األمان له ويطلبون

وجالدناك وبينك، بيننا كان ما إليك رددنا شئت وإن ضمرة، بني أخا يا نعم
وبينك. بيننا هللا يحكم حتى

فوره: من الرجل ليُجيبه لكن

حاجة!7 من بذلك لنا ما محمد، يا وهللا ال

الجند من وخمسمائة ألف يف اآلخرة بدر إىل خرج قد ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن الواقدي ويُخِربنا
والسوق أيام، ثمانية وهي املوسم مدَة مليعاده سفيان أبا ينتظر بدر عىل وأقام امُلسلَّحني،
ُمناِزع، السوق يف يُناِزعهم ال فكان السالح، يحملون وهم يُتاِجرون واملسلمون قائمة،

بقوله: الحدث عىل الكريم الوحي ب ليُعقِّ درهَمني.8 الدرهم عن فربحوا
َفْضٍل ذُو َوهللاُ ِهللا ِرْضَواَن َواتَّبَُعوا ُسوءٌ يَْمَسْسُهْم َلْم َوَفْضٍل ِهللا ِمَن ِبنِْعَمٍة ﴿َفانَْقَلبُوا

.(١٧٤ عمران: (آل َعِظيٍم﴾

ص٢٤٨. ج٣، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 6
ص٨٩. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 7
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العربان تأديب

عن املكيني هللا أهل بجبن العربان لجميع إعالن عن اآلخرة بدر أمر أسفر وهكذا
أن بعد أسواقها، تخرس وأخذت وتراجعت قريش جبنت اليثربيني. هللا جند ملالقاة الخروج
تلك تمريغ يف وزيادًة األعراب. بني سمعتها وانهارت باملدينة، املار الشام طريق خرست
— العربان يُردِّدها — شعرية رسالة مالك بن كعب أرسل قريش، هوان وإظهار السمعة

وتقول: وقريش هو ه تُعريِّ سفيان، ألبي

واف��ي��ا ك��ان وم��ا ص��دًق��ا ل��م��ي��ع��اده ن��ج��د ف��ل��م ب��دًرا س��ف��ي��ان أب��ا وع��دن��ا
ال��م��وال��ي��ا واف��ت��ق��دَت ذم��ي��ًم��ا ألُب��َت ف��ل��ق��ي��ت��ن��ا واف��ي��ت��ن��ا ل��و ف��أُق��ِس��م
ث��اوي��ا ت��رك��ن��اه ج��ه��ل أب��ا ع��م��ًرا واب��ن��ه ع��ت��ب��ة أوص��ال ب��ه ت��رك��ن��ا

فقد الحاجة، عند سليًطا لسانه ويُرِسل الحرب، عند يجبن الذي ثابت بن حسان أما
تقول: برقية أرسل

ال��ص��ع��ال��ِك9 ال��رج��ال ِغ��ر م��ن ف��إن��ك رس��ال��ة ع��ن��ي س��ف��ي��ان أب��ا ف��أب��ل��غ

يقول: الئًما سفيان أبي إىل أمية بن صفوان جاء حتى قريًشا، آذى الذي األمر وهو
أخلفنا وإنما أخلفناهم، أنا ورأوا علينا، اجرتءوا وقد القوم، تِعد أن يومئٍذ نهيتك وهللا «قد

الضعف.»10
فالحمالت ألهلها؛ ُمرضيًا يكن فلم يثرب حال أما قريش. حال عليه كان ما هذا
حجم عن دوًما تُعِلن كربى أعمال إىل دائمة بحاجة والدولة تتطاول، والعربان تفشل،
أمر الشام، أبواب من الدنو أن النبي بلغ قد أنه كثري ابن لنا يحكي وهنا اإلسالمية. القوة
أفصح للعربان رسالة هناك فليس ا، هامٍّ الخرب وكان شديًدا، فزًعا الروم قيرص سيُفِزع

ذاته. الروم عظيم فزع من أقوى وال
فكان املسلمني، من ألف يف فخرجوا الناس، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «ندب للخرب وإعماًال
أخربه الجندل، دومة من دنا فلما عذرة، بني من دليل ومعه بالنهار، ويكمن بالليل يسري
أصاب، من فأصاب ورعائهم، ماشيتهم عىل هجم حتى فسار تميم، بني بسوائم دليله

ص٢٤٩. ج٣، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 9
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هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول فنزل فتفرَّقوا، الجندل، دومة أهل الخرب وجاء وجه، كل يف هرب من وهرب
بن محمد وأخذ رجعوا ثم الرسايا، وبث أياًما، فيها فأقام أحًدا، فيها يجد فلم بساحتهم،

أمس.»11 هربوا فقال: أصحابه، عن فسأله هللا، رسول به فأتى منهم رجًال مسلمة
يسمعون البيزنطية الحدود أهل كان وهكذا املحمدي، الجيش أخبار وصلت هكذا
وكانت عليهم، بمقدمه سمعوا عندما ترصفهم كان لهذا الجزيرة؛ باطن يف يحدث بما
إىل «أرسل أن فهي يثرب، إىل عودته بعد النبي غزوة عىل الجندل دومة حاكم أكيدر إجابة

الذهب.»12 فيها منسوج ديباج من بجبة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
يف وهو فزارة بمضارب يمر أن النبي رأى الجندل، دومة من العودة طريق ويف
ُمواَدعة سوى فزارة سيد الفزاري حصن بن عيينة يجد ولم هذا، العسكري استعداده
عرشة يجمع أن بإمكانه كان حيث صدق، لو مكسبًا عيينة ُمواَدعة وكانت يثرب، سيد
سوائمه بموجبه يرعى عهًدا النبي منحه هنا ومن الحاجة؛ عند امُلحاِربني من فتًى آالف
عائدين بسالم املسلمون ومر عيينة، أرايض أجدبت حيث يثرب، من قرب عن تغلمني يف
ويقتل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سوائم عىل يعدو عيينة كان حتى أسابيع تمِض ولم املدينة.13 إىل

ملسو هيلع هللا ىلص. النبي أموال من غنم بما أرضه إىل ويعود رعاته
وما تجارتها، أمر وتُراِجع حساباتها، تحسب آخر، أمر يف قريش كانت بينما هذا

جبنها. عن العربان بني شاع

ص٣٨٩، ج٣، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: أيًضا انظر ص٩٣. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 11
.٣٩٠
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نفسه عىل يأمن ال اليوم وأحدنا وقيرص، كرسى كنوز نأكل أن يعدنا محمد كان
الغائط. إىل يذهب أن

األنصاري قشري بن معتب

وخالصها املدينة تطهري أجل من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول اتخذها التي تلك رسيعة، خطوات
كان وقبلها واليهود، واملرشكني املنافقني من امُلعاِرضني من كثري تصفية بها تم للمسلمني،
اجتهاد من إليه ذهبنا فيما — املعاقل عقد تم أحد بعد ومن قينقاع، يهود طرد تم قد
تاريخي، ومأثور مقدس، بكتاب يهود وجود أن يقينًا، يعلم كان النبي لكن — افرتايض
مدينته، وداخل لنبوته، دائم ُمنِكر وجود يعني بعًضا، بعضها قَفت النبوات من وسلسلة
بطرد يثرب، لتطهري امُلتساِرعة الخطوات تلك كانت ثَم ومن الصغرية؛ دولته دار عقر ويف
من خرج ما الذي الداهية، السيد الرشيف ذلك أخطب بن حيي وسيدهم النضري، بني
بن وكنانة الحقيق، أبي بن سالم وأرشافهم، النضري سادة أخذ حتى خيرب، إىل يثرب

محمد. من ثأره ليُدِرك مكة، إىل بهم وانحدر الحقيق، أبي بن الربيع
الشام، إىل سبيلهم وقطعت قريًشا أرهقت قد النبي، وغزوات املسلمني رسايا وكانت
الضاربة للقبائل وتحالفات ُمواَدعات نتائجها ألقت التي االغتيال، رسايا سلسلة جاءت ثم
األمر ووصل قريش، مع إيالفهم قطع مما ورجاله محمد مع التجاري، الطريق عىل
صاحب سفيان أبا أن رغم اآلخرة، بدر يف بدر ماء عىل محمد مالقاة عن الجبن إىل بقريش
فورها من قريش استجابت ثَم ومن أحد؛ يف التهديدي املوعد صاحب كان القريش، اللواء
قريش، مع العرب بني عظيم حلف إقامة عاتقهم عىل أخذوا الذين نضري، يهود لسعاية

ونهائية. قاتلة رضبة يثرب، يف املؤمنة العصبة لرضب
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جمع أول أيًضا أفرزت لكنها النضري، يهود طرد عن عامر بني دية أسفرت وهكذا
الحرم، واألشهر للكعبة امُلعظِّمني الدين، يف سني امُلتحمِّ أحابيشها مع قريش، لجند عظيم
وأهل كنانة فرسان ثم الحرب، عليه فجازت التحريمات تلك خرق قد محمًدا يرون وكانوا
املغدورة، زعامتهم يف ُوتِروا قد بدورهم هؤالء وكان نجد، وأشداء غطفان وأشاوس تهامة
زيد مزَّقها التي قرفة، أم الرشيفة عقيلتهم مقتلة فزارة بني من الغطفانيون ينَس ولم
مبارشة مصالح ذات تكن لم غطفان لكن غر، عىل أخذتهم ُمفاِجئة غزوة يف حارثة بن
األحمق الطماع مع تعاقدوا فقد ذلك أدركوا قد اليهود وألن الشاملة، الحرب تلك يف مادية
عام ملدة خيرب تمر عىل عيينة بموجبه يحصل اتفاق عىل الفزاري حصن بن عيينة امُلطاع

فوره.1 من فوافق كامل،
فيايف بني األشداء، امُلقاِتلني من آالف عرشة عىل يربو الذي العظيم، الجيش وتحرَّك
جزيرة تعرفه الحجم بهذا العرب يجمعه جيش أول ليكون يثرب، شطر ًما ُميمِّ الحجاز
من األسيال بمجمع الهائل الجمع لينزل قريش، رايات وتحت واحدة، قيادة تحت العرب
املعركة تكن ولم لقريش، األول االنتصار مركز أحد، جبل قرب والغابة، الجرف بني رومة
يثرب بلغ الذي األمر وهو النهائية، التصفية بغرض إنما فقط، االنتقام بغرض املرة هذه
إزاء رجل، آالف ثالثة إىل فقط تعبئتها لتصل لكن القصوى، بالتعبئة فورها من فقامت

املسلمني! أيدي يف ووقع امُلحاِربني. من جرَّار جيش
قوله: يف األحزاب تحزيب قصة هشام ابن لنا ويُوِجز

من نفًرا أن الخندق حديث من كان … خمس سنة شوال يف الخندق غزوة كانت
وهوذة النرضي، أخطب بن وحيي النرضي، الحقيق أبي بن سالم منهم اليهود،
هم وائل، بني من ونفر النضري من نفر يف الوائيل، عمار وأبو الوائيل، قيس بن
إىل فدعوهم قريشمكة، عىل قدموا رسولهللاملسو هيلع هللا ىلصحتى عىل األحزاب حزَّبوا الذين
خرج ثم … نستأصله حتى عليه معكم سنكون إنا وقالوا: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حرب
حرب إىل فدعوهم عيالن، قيس من غطفان جاءوا حتى يهود من النفر أولئك
حرب، بن سفيان أبو وقائدها قريش فخرجت إسحاق: ابن قال ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول

ص٣٤٣. ج١، ،١٩٥٩ القاهرة، املعارف، دار هللا، حميد محمد تحقيق األرشاف، أنساب البالذري: 1
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… عوف بن والحارث فزارة، بني يف حصن بن عيينة وقائدها غطفان وخرجت
أشجع.2 من قومه من تابعه فيمن رخيلة بن ومسعر مرة، بني يف

الطربي: ويستكمل

أشار الذي وكان … املدينة حول الخندق ملسو هيلع هللا ىلصرضب هللا رسول بهم سمع فلما
بفارس كنا إنا هللا رسول يا وقال: الفاريس، سلمان بالخندق هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عىل

علينا.3 خندقنا ُحوِرصنا إذا

الخندق عىل فوره من الرسول ووافق قبًال، العرب تعرفه لم أمر الخندق أن ومعلوم
ثَم ومن اآلتي؛ الهدير إليقاف ملَّاعة وفكرة ُمفاجئًا، خالًصا فيه ووجد واستحسنه، الفاريس
البيت.» آل منا «سلمان ملسو هيلع هللا ىلص: الكريم الرسول قول يف ذة امُلنفَّ الفكرة صاحب مكافأة كانت
الخلق سيد النبيل القائد وكان منه، ميئوس ملوقف حقيقيٍّا إنقاذًا ليكون الخندق جاء حيث
التي سلول، بن أبي بن هللا عبد ومشورة وأخطائها، أحد درس من استفاد قد أجمعني،
وأدرك أحد. إىل يثرب من للخروج وحماسهم رجاله حمية وسط زمانها أهملها قد كان
ثَم ومن رجاله؛ وعىل عليه والقضاء دولته، إسقاط بعد إال يعود لن حشد إزاء أنه القائد

مستويات: عدة عىل للموقف إنقاذًا الخندق كان
دولة تُنهي حاسمة خاطفة معركة خوض بغرض قام قد األحزاب حلف أن األول:
اتجهت بينما عظيمة، برشية لقًوى حشده عىل اعتماًدا وتُسِقطها، يثرب يف الرسول
الرسيعة املعركة مزية الحلف إلفقاد بالخندق املدينة تحصني إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي خطة
لزخم األحزاب بفقد كفيًال كان ما وهو القارس، الربد يف املكوث عىل وإجباره الحاسمة،
هذا يحمله ما مع خاصة االنتظار، طول مع وخيمة نتائج من يطرأ قد وما القتال،
انتصارهم، عوامل امُلهاِجمني الخندق أفقد وبذلك امُلتحاِلفني؛ بني تناقضات من الحلف

العددي. بالتفوق وأطاح
من قدر أكرب يضمن حيث معرفته، للعرب يسبق لم عسكريٍّا تأمينًا الخندق كان ثانيًا:
مع العراء يف امُلهاِجمني يَرتك بينما وامِلرية، الغداء لديهم يثرب، داخل يف هم ملن األمان

.٢٥٩ ص٢٥٨، ج٣، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 2
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آيل وهو حمله، للدواب أمكن ما حجم فهو — حجمها كان مهما — مرية من جمعوا ما
الخندق. اخرتاق دون الحصار طال إن نفاد إىل

الرحمن، عبد الهادي عبد أوضحه ما وهو كربى ملشكلة مثاليٍّا حالٍّ قدَّم الخندق إن ثالثًا:
يثرب سكان بقية بقاء ضمن إنما األحزاب، ملالقاة وحدهم املسلمني وقوف عدم فضمن
يف واملنافقني بعُد يُسِلموا لم من جعل الذي الضمان وهو بالداخل، املسلمني غري من
من وِغرة فرصة يجدوا أن بل يُحاِربوا، أال للمنافقني يمكن العراء ففي كربى؛ محنة
جيش وإزاء بالداخل، وهم أما بالنابل. الحابل واختالط املعركة هياج وقت املسلمني
يثرب أن يعني ما فهو تفرقة، دون الجميع ليستأصل استطاع إن العبور إىل سيضطر
أن أيًضا يعني ما وهو أهلها، عىل الغزاة ودخول حقيقي، لغزو تتعرض أصبحت
كان وسواء بلده، عن الدفاع جيش يف راغب غري أم راغبًا انخرط قد باملدينة فرد كل
فلكل الوطني، الشعور ج وأجَّ وطن، إىل املدينة أمر الخندق ل حوَّ لقد ال. أم مسلًما
غزًوا املعركة من الخندق جعل لقد عنهم. يُداِفع وحقل وبيت ومال وأطفال زوجة رجل
وسيُحاِرب الشجر، وسيُحاِرب والبيوت، الرجال سيُحاِرب ثَم ومن وطنيٍّا؛ ودفاًعا لوطن
الخندق إن وامُلناِفق. امُلِرشك سيُحاِرب األطفال، وربما بل النساء وستُحاِرب الحجر،
رجل إىل جميًعا املدينة ل فحوَّ ودار، وبيت بلد حرمة لغزو وأحزابها لقريش دعوة كان
شعب إىل أخرى، ُمعاَدلة إىل آالف العرشة إزاء جندي آالف الثالثة ُمعاَدلة ل وحوَّ واحد،
وزرعها وحوائطها بلده دروب مع جميعه تكتَّل شعب ُغزاة، ضد وطنه عن يُداِفع
مريته يأكل دياره، عن بعيًدا العراء، يفرتش فهو عظيًما كان وإن جيش إزاء وسوائمها،
بعًضا بعضهم يأكلون واحد، بلد أهل ال أحزاب فهم ألفة، بينهم ليس يوم، كل لتنقص
هللا عبد نصيحة وبقوة اآلن يستدعي محالة ال الذي األمر إنه بينهم. املصالح بتضارب

أحد: يف للنبي يقول وهو سلول بن أبي بن

عدو إىل منها خرجنا ما فوهللا إليهم، تخرج وال باملدينة أِقم هللا، رسول يا
فإن هللا، رسول يا فدعهم منه، أصبنا إال علينا دخلها وال منا، أصاب إال قط
ورماهم وجههم، يف الرجال قاتلهم دخلوا وإن محبس، برشِّ أقاموا أقاموا،
كما خائبني رجعوا رجعوا وإن فوقهم، من بالحجارة والصبيان النساء

جاءوا.4
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رضب حتى لتحزيبهم العرب بني يهود مسري أمر ملسو هيلع هللا ىلص املدينة سيد بلغ إن ما وهكذا
القائد، الرسول، النبي، السيد، هذا نرى ثم العرب، جزيرة يف مرة ألول الفاريس الخندق
بفأسه ويرضب الخندق، أتربة يحمل رجاله، بني نموذًجا يقف وهو التاريخ، قادة مرآة يف

بيد. ويًدا بكتف كتًفا رجاله مع
للحفر عظيمة بآالت جيشه فأمدت النبي، مع بمعاقلها الوفاء عن قريظة تتواَن ولم
يف ف، توقُّ دون رسيعة الخرب عىل تمر وهي اإلخبارية كتبنا قرَّرته ما وهو األتربة، ونقل
وكرازين ومساحي كثرية، آلة قريظة بني من «واستعاروا تقول: ُمقتَضبة ُموَجزة برقية

ومكاتل.»5
فيقول: الخندق حفر أيام من نتًفا يروي وهو الرباء للصحابي ُهنَيهة ونستمع

من الرتاب ينقل رأيته الخندق، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وخندق األحزاب، يوم كان ملا
يرتجز فسمعته الشعر، كثري وكان بطنه، جلد الرتاب عني وارى حتى الخندق،

ويقول: الرتاب ينقل وهو رواحة بن هللا عبد بكلمات

اه��ت��دي��ن��ا م��ا أن��ت ل��وال ال��ل��ه��م
ص��ل��ي��ن��ا وال ت��ص��دق��ن��ا، وال
ع��ل��ي��ن��ا س��ك��ي��ن��ة ف��أن��ِزل��ْن
الق��ي��ن��ا إن األق��دام وث��بِّ��ت
ع��ل��ي��ن��ا ب��َغ��وا ق��د األُل��ى إن
أبَ��ي��ن��ا ف��ت��ن��ة أرادوا وإن

أبينا.»6 أبينا، بآخرها: صوته يمد ثم

فيقول: الخندق قصة إسحاق ابن ويستكمل

األسيال بمجمع نزلت حتى قريش أقبلت الخندق من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فرغ وملا
تبعهم ومن أحابيشهم، من آالف عرشة يف غابة، وذوي الجرف بني رومة، من
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حتى نجد أهل من تبعهم ومن غطفان وأقبلت تهامة. وأهل كنانة بني من
جعلوا حتى واملسلمون، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وخرج أحد. جانب إىل نقمي بذي نزلوا
والخندق هنالك، عسكره فرضب املسلمني، من آالف ثالثة يف سلع، إىل ظهورهم

قالوا: رأوه فلما الخندق. عىل وقفوا حتى … القوم وبني بينه
َلمكيدة، هذه إن وهللا

العرب.7 ِلتكيدها كانت ما

ووقع العرب، تعرفه تكن لم جديد عسكري تكتيك إزاء وأحزابها قريش وجدت هنا
ليخرج العربية، القتالية فيه يستفز املدينة سيد إىل األحزاب سيد أرسل ثَم ومن أيديها؛ يف

كتب: فيما قائًال الخندق وراء من إليه

اللهم باسمك
جمع يف إليك رست لقد وهبل، ونائلة، وأساف والعزى، بالالت أحلف فإني
واعتصمت لقاءنا، كرهت قد فرأيتك أستأصلكم، حتى أبًدا أعود أال أريد وأنا
ظل تعرف وإنما لتعرفها، العرب كانت ما بمكيدة اعتصمت قد بالخندق،
مني ولك ولقائنا، سيوفنا من فراًرا إال هذا فعلت وما سيوفها، وشبا رماحها

أحد. كيوم يوم

ملسو هيلع هللا ىلص: يقول مكة سيد عىل الخلق سيد رد فكان

الرحيم الرحمن هللا بسم
بعد أما

باهلل غرَّك وقديًما كتابك، أتاني قد حرب، بن صخر إىل هللا، رسول محمد من
تستأصلنا؟ حتى تعود أن تريد ال وأنت إلينا، رست أنك ذكرت أما الغرور،

أكرس يوم عليكم وليأتني العاقبة، لنا ويجعل وبينه، بينك هللا يحول أمر فذلك
غالب.8 بني سفيه يا ذلك أُذكِّرك حتى وهبل، ونائلة وأساف والعزى الالت فيه
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الخندق معجزات

تمكَّنت التي العسكرية، التعبئة أقىصإمكانات هي وحدث، وشاب وصغري كبري آالف ثالثة
إمداد عن خرب هناك وليس مدينتهم، يُحاِرصون ُمقاِتل آالف عرشة إزاء حشدها، من يثرب
التعبئة عن البديل الحديث مع الرواة وقف ثَم ومن وجنده؛ جربيل يأِت ولم سماوي،
بعض خالل من يمكن التي التفاصيل وهي ووعود، ِعَرب بها تفاصيل مع السماوية،
تقول: التي إسحاق ابن رواية ومنها واملعجزات، األحاجي حديث إىل املرور فيها الثغرات

عيلَّ، فغلظت الخندق، من ناحية يف رضبت قال: أنه الفاريس سلمان عن ُحدِّثت
نزل عيلَّ، املكان شدة ورأى أرضب، رآني فلما مني، قريب ملسو هيلع هللا ىلص هللا ورسول
به رضب ثم برقة، املعول تحت فلمعت رضبة فرضب يدي، من املعول فأخذ
برقة تحته فلمعت ثالثة به رضب ثم أخرى، برقة تحته فلمعت أخرى رضبة

أخرى.
وأنت املعول تحت يلمع رأيت الذي هذا ما هللا، رسول يا وأمي أنت بأبي قلت:

ترضب؟
سلمان؟ يا ذلك رأيت أَوقد قال:

نعم. قلت:
بها عيلَّ فتح هللا فإن الثانية أما اليمن، بها عيلَّ فتح قد هللا فإن األوىل أما قال:

املرشق.9 بها عيلَّ فتح هللا فإن الثالثة وأما واملغرب، الشام

يرضب ملسو هيلع هللا ىلص فالرسول تماًما، وطبيعي ألغاز، فيه ليس واضح واألمر اآلن حتى
بالحكمة الرسول ويرد سلمان، فيتساءل رشًرا، فتقدح الحديدي باملعول الغليظة الصخرة
يف وهم املعنوية، الروح تقوية إىل الجند فيه يحتاج وقت يف قادمة، فتوحات عن النبوية
رجل كتلة العرب فيه تكتَّل الذي الهائل الحصار ذلك مع بهم، الرعب أخذ وقد حال، أسوأ
ذلك كل أن فيه فالداللة الجازعة؛ النفوس بطمأنة الكفيل الحكيم الرد وهو ضدهم، واحد
ملك ستكون جميًعا الجزيرة إن بل فقط، ذلك ليس ُمنتِهية، طارئة زوبعة يحدث الذي
قصد الذي الحديث ذلك ولكن جميًعا. األرض ألقطار الكربى الفتوح وبعدها املؤمنني، أمر
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رواياٌت الالمع، الربق ذلك مع فته تلقَّ والكرب، املؤمنني عن الغم إذهاب بحكمته النبي منه
تلك مع امُلقِبلة النبوة آمال وتتحول األساطري، دائرة إىل التدريجية الزيادات مع به تذهب
قدرات وجود ُمعِلنًا ُمبِهًرا ضوءًا ليُصِبح الرشر معها انفلت كربى تجليات إىل الروايات
اإلضافات بعض مع لكن الرواية ذات النسائي يروي حيث ورجاله؛ النبي جوار إىل كربى

فيقول:

هللا رسول رضبة مع فربق ينظر، قائم الفاريس وسلمان الحجر، ثلث فندر
لكلمات مبدل ال وعدًال، صدًقا ربك كلمات وتمت وقال: الثانية رضب ثم برقة،
ثم سلمان، فرآها برقة، وبرقت اآلخر الثلث فندر العليم. السميع وهو هللا،
وهو هللا، لكلمات مبدل ال وعدًال، صدًقا ربك كلمات وتمت وقال: الثالثة رضب
وجلس، رداءه فأخذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وخرج الباقي، الثلث فندر العليم. السميع
برقة. معها إال رضبة ترضب ال رضبت حيث رأيتك هللا، رسول يا سلمان: فقال
قال: بالحق. بعثك والذي إي قال: سلمان؟ يا ذلك رأيت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال
ومدائن حولها وما كرسى مدائن يل ُرِفعت األوىل، الرضبة رضبت حني فإني
ويُغِنمنا علينا، يفتحها أن هللا ادُع هللا رسول يا قالوا: بعيني. رأيتها حتى كثرية،

بذلك. فدعا بالدهم، بأيدينا ونُخرِّب ذراريها
رأيتها حتى حولها وما قيرص مدائن يل فُرِفعت الثانية، الرضبة رضبت ثم قال:
ونُخرِّب ذراريهم، ويُغِنمنا يفتحها، أن هللا ادُع هللا، رسول يا قالوا: بعيني.

فدعا. بالدهم، بأيدينا
حتى القرى، من حولها وما الحبشة مدائن يل فُرِفعت الثالثة رضبت ثم قال: ثم
ما الرتك واتركوا وادعوكم، ما الحبشة «دعوا هللا: رسول قال ثم بعيني. رأيتها

تركوكم.»10

لتتحول ويتضخم، يتزايد إنما هنا، إىل الثالث والَربْقات الصخرة حديث ينتهي وال
دهشة استدعت والتي ملسو هيلع هللا ىلص النبي بجوار كان ألنه سلمان؛ رآها التي — الثالث الرشارات
أسطوري إعجازي برق إىل تتحول — سلمان؟ يا ذلك رأيت أوقد سلمان: يسأل وهو النبي
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املعجزة، إلبراز فقط ليس الجديدة، صياغتها بعد األثري ابن فيُدوِّنها عظمى، آية ل يُسجِّ
فيقول: الصخرة صدعت التي الهائلة الجسدية النبي قوة إلبراز أيضا إنما

ما أضاءت برقة منها وبرقت صدعها، رضبة الصخرة ورضب املعول، فأخذ
الثالثة ثم كذلك، الثانية ثم املسلمون، وكربَّ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فكربَّ املدينة البتَي بني
رسول فقال الربق، من رأى عما سلمان فسأله صدعها. وقد خرج ثم كذلك،
أن جربائيل وأخربني األوىل، الربقة يف كرسى وقصور الِحرية أضاءت ملسو هيلع هللا ىلص: هللا
والروم، الشام أرض من الُحْمر القصور الثانية يف يل وأضاء عليها، ظاهرة أمتي
وأخربني صنعاء، قصور الثالثة يف يل وأضاء عليها، ظاهرة أمتي أن وأخربني

عليها.11 ظاهرة أمتي أن

رآها التي الدالئل تلك وجامع النبوة، دالئل كتاب صاحب باعتباره البيهقي، أما
دالئل من بها يليق بما ليُقدِّمها طيبة ُمناَسبة الصخرة قصة يف وجد فقد إعجازية، جميًعا

بقوله: القول ل ليُفصِّ ولكن ليُكرِّر، النبوة،

وبرقت صدعها، رضبة الصخرة فرضب سلمان، من هللاملسو هيلع هللا ىلصاملعول رسول فأخذ
يف مصباًحا َلكأن حتى يثرب)، البتَي (أي البتَيها بني ما أضاءت برقة منها
رضبها ثم املسلمون. فكربَّ فتح، تكبرية ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فكربَّ ُمظِلم، ليل جوف
َلكأن حتى البتَيها، بني ما أضاء برق منها وبرق فصدعها، الثانية هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول
ثم املسلمون. وكربَّ فتح هللاملسو هيلع هللا ىلصتكبرية رسول فكربَّ ُمظِلم، ليل جوف يف مصباًحا
البتَيها، بني ما أضاءت برقة منها وبرق فكرسها، الثالثة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رضبها
املسلمون. وكربَّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فكربَّ ُمظِلم، ليل جوف يف مصباًحا َلكأن حتى
قط. رأيته ما شيئًا رأيت لقد هللا، رسول يا وأمي أنت بأبي سلمان: فقال
نعم قالوا: سلمان؟ يقول ما رأيتم هل فقال: القوم إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فالتفت
فرأيناك كاملوج، الربق فخرج ترضب رأيناك قد وأمنا، أنت بأبينا هللا رسول يا
الذي فربق األوىل رضبتي رضبت صدقتم، فقال: ذلك. غري شيئًا نرى وال تُكربِّ
الكالب، أنياب كأنها كرسى، ومدائن الِحرية قصور منها يل أضاءت رأيتم،
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فربق الثانية، رضبتي رضبت ثم عليها. ظاهرة أمتي أن جربيل فأخربني
الكالب، أنياب كأنها الروم أرض من الُحْمر قصور منها يل أضاء رأيتم، الذي
رضبتي رضبت ثم عليها. ظاهرة أمتي أن — السالم عليه — جربيل وأخربني
الكالب، أنياب كأنها صنعاء قصور منها أضاءت رأيتم، الذي منها فربق الثالثة،

فأبرشوا. عليها، ظاهرة أمتي أن — السالم عليه — جربيل فأخربني

«يُبلِّغهم أن بذلك أراد الرسول إن بقوله: املدلول واضح تعقيبًا البيهقي ب ويُعقِّ
النرص».12

وصياغات أخرى صخور عن وأخباًرا تداعيات الصخرة تلك حديث استدعى وقد
تقول: إسحاق، ابن عن هشام ابن رواية يف جاء ما وهو أخرى،

هللا رسول تصديق يف ِعربة هللا من فيها بلغتني أحاديث الخندق حفر يف وكان
هللا عبد بن جابر أن بلغني، مما فكان املسلمون؛ ذلك عايَن نبوته، وتحقيق ملسو هيلع هللا ىلص
هللا رسول إىل فشكوها كدية، الخندق بعض يف عليهم اشتدت أنه يُحدِّث كان
نضح ثم به، يدعو أن هللا شاء بما دعا ثم فيه، فتفل ماء من بإناء فدعا ملسو هيلع هللا ىلص،
النهالت نبيٍّا، بالحق بعثه فوالذي حرضها: من فيقول الكدية، تلك عىل املاء ذلك

كالكثيب.13 عادت حتى

اإللحاق مع «فأبرشوا»، البيهقي رواه فيما ملسو هيلع هللا ىلص النبي حديث خاتمة كانت وإذا
بل باالستبشار، املعنوية روحهم يرفع أن منها القصد كان النرص»، «يُبلِّغهم التوضيحي
للمسلمني القادمة األيام بيَّتته بما ُقوِرن إذا الشأن هنيِّ وبسيًطا النرصسهًال ذلك ويُصِبح
املدينة، حصار إزاء آخر رأي له كان من الصحابة من هناك فإن الدنيا؛ ألقطار فتوحات من
قشري بن معتب فهذا الحناجر، القلوب بلغت حتى وفزع رعب من املسلمني أخذ وما

األثري: ابن برواية يقول ساخًرا، امُلقِبلة والفتوح الصخرة حديث عىل ب يُعقِّ

تعجبون؟! أال
الباطل! يِعدكم
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ال وأنتم لكم تُفتَح وأنها كرسى، ومدائن الحرية، يثرب من ينظر أنه ويُخِربكم
تربَّزوا؟!14 أن تستطيعون

هشام: ابن برواية أو

نفسه عىل يأمن ال اليوم وأحدنا وقيرص، كرسى كنوز نأكل أن يعدنا محمد كان
الغائط؟!15 إىل يذهب أن

واقع حال إزاء الرجل صدر مكنون عن تُعربِّ كانت التي القولة ولتلك السبب، ولهذا
بن معتب األخبار أهل أدرج فقد الحر، وباندفاعه التزويق، تعرف ال التي العربي برصاحة
منافًقا؛ احتسابه يمكن ال قشري ابن أن هشام ابن ليُالِحظ لكن املنافقني، طائفة يف قشري
وما ذنبهم من تقدَّم ما لهم هللا غفر من وهم األكرب، البدري النرص ُمقاِتيل من كان ألنه
أهل من به أثق من «وأخربني يقول: ذلك ويف الجنة، أهل من جميًعا وأصبحوا ر، تأخَّ
ورغم بدر.»16 أهل من كان بأنه واحتج املنافقني، من يكن لم قشري بن معتب أن العلم،
ُقلُوِبِهْم ِيف َوالَِّذيَن اْلُمنَاِفُقوَن يَُقوُل ﴿َوإِذْ قائًال: قشري ابن عىل يرد الوحي جاء فقد ذلك،

.(١٢ (األحزاب: ُغُروًرا﴾ إِالَّ َوَرُسولُُه هللاُ َوَعَدنَا َما َمَرٌض
ليستمرئوا األحاجي حديث رجاالتنا يستطيب األزمة، واشتداد الحصار، ومع

إسحاق: ابن فريوي فيه، االستمرار

بشري، بن النعمان أخت سعد بن بشري ابنة أن حدَّث أنه مينا بن سعيد وحدَّثني
قالت: ثم ثوبي، يف تمر من حفنة فأعطتني رواحة بنت عمرة أم دعتني قالت:

بغذائهما. رواحة بن هللا عبد وخالك أبيك إىل اذهبي بُنَية، أْي
وخايل، أبي ألتمس وأنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا برسول فمررت بها، فانطلقت فأخذتها قالت:
بعثتني تمر هذا هللا، رسول يا قلت: قالت: معك؟ هذا ما بُنَية. يا تعاَيل فقال:
بثوب فأمر يتغذيانه. رواحة، بن هللا عبد وخايل سعد بن بشري أبي إىل به أمي
يف ارصخ عنده: إلنسان قال ثم الثوب، فوق فتبدَّد عليه بالتمر دحا ثم له فبُِسط
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ص٢٦١. ج٣، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 15

نفسه. املوضع 16
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منه، يأكلون فجعلوا عليه الخندق أهل فاجتمع الغداء. إىل هلمَّ أن الخندق أهل
الثوب.17 أطراف من ليسقط وإنه عنه، الخندق أهل صدر حتى يزيد، وجعل

أحاديث تتتاىل قريش، وصول قبل الزمن يُساِبق الذي الدءوب العمل إباَن الجوع ومع
عن أخرى رواية ومثله املعلومة، اليسوعية باملعجزات شبيهة معجزات يف امُلباَرك، الطعام

قال: هللا عبد بن جابر عن مينا بن سعيد عن إسحاق ابن

سمينة، ِجد غري ُشَويهة عندي فكانت الخندق، يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع عملنا
من شيئًا لنا فطحنت امرأتي فأمرت ملسو هيلع هللا ىلص. هللا لرسول صنعناها لو وهللا فقلت:
فلما هللاملسو هيلع هللا ىلص. لرسول فشويناها الشاة تلك وذبحت خبًزا، منه لنا فصنعت شعري
فإذا نهارنا فيه نعمل وكنا الخندق، من االنرصاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وأراد أمسينا
كانت شويهة لك صنعت قد إني هللا، رسول يا قلت: أهالينا، إىل رجعنا أمسينا
إىل معي تنرصف أن فأحب الشعري، هذا خبز من شيئًا معها وصنعنا عندنا،

وحده. ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول معي ينرصف أن أريد وإنما منزيل،
هللا رسول مع انرصفوا أن فرصخ صارًخا أمر ثم نعم. قال: ذلك، قلت أن فلما
هللا رسول فأقبل راجعون. إليه وإنا هلل إنا قلت: هللا. عبد بن جابر بيت إىل ملسو هيلع هللا ىلص
وتواردها أكل، ثم ى وسمَّ فباَرك إليه، وأخرجناها فجلس معه، الناس وأقبل ملسو هيلع هللا ىلص

عنها.18 الخندق أهل صدر حتى ناس، وجاء قاموا قوم فرغ كلما الناس،

القليل الطعام ذلك زيادة وراء الرس لتُفرسِّ أيًضا، جابر عن تروي الرواية وذات
فتقول: عنهم، ويفيض األقل عىل رجل ألف ليكفي

ثم وبارك، فيه فبسق عجينًا لنا فأخرجت … وبك بك فقالت: امرأتي وجئت
من واقدحي معك، فلتخبز خبازة ادُع قال: ثم وبارك، فبسق برمتنا إىل عمد
وإن وانحرفوا، تركوه حتى َألكلوا باهلل فأُقِسم ألف. وهم تُنِزلوها، وال برمتك،

هو.19 كما عجيننا وإن هي، كما لتغط برمتنا

ص٢٦٠. نفسه: املصدر 17
نفسه. املوضع 18

ص١٠٠. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 19
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جاء كما واضًحا، الحال واقع تلمس فإنك املعجزات، وروايات األحاجي كل ورغم
باملسلمني، الخوف واشتد الناس، عىل البالء عظم كيف رشحت التي كثري ابن رواية يف
وأخذ ظن، كل املؤمنون ظن حتى ُمباَركات، وشويهة تمر أو تفور برمة فيه تُغنيهم ال
للنبي جاء الذي قيظي بن أوس مثل القارس، الربد ذلك يف العمل من يتهرب منهم كثري
نرجع أن لنا فأذَن العدو، من عورة بيوتنا إن هللا، رسول يا قومه: عن نيابة يتحدث
وتقول الهمم وتُثبِّط املعنويات تُهبِّط أخرى طائفة بينما املدينة. خارج فإنها ديارنا إىل
تلك عىل بًا ُمعقِّ الوحي يسرتسل بينما فارجعوا. هنا لكم ُمقام ال يثرب، أهل يا للناس:

ليقول: امُلتخاِذلة املواقف
ِمنُْهُم َفِريٌق َويَْستَأِْذُن َفاْرِجُعوا َلُكْم ُمَقاَم َال يَثِْرَب أَْهَل يَا ِمنُْهْم َطاِئَفٌة َقاَلْت ﴿َوإِذْ

.(١٣ (األحزاب: ِفَراًرا﴾ إِالَّ يُِريُدوَن إِْن ِبَعْوَرٍة ِهَي َوَما َعْوَرٌة بُيُوتَنَا إِنَّ يَُقولُوَن النَِّبيَّ
عملهم هللاملسو هيلع هللا ىلصيف رسول عىل «أبطأ فقد آخر، فريق عن الطربي تقرير يُؤكِّده ما وهو
علم بغري أهاليهم إىل ويتسللون العمل، من بالضعف يُورون وجعلوا املنافقني، من رجال

الرسول.»20

العهد تنقض قريظة

ُمحاَوالت مع األحزاب، هجوم من يثرب أهل به امتنع الجزيرة، عرفته خندق أكرب وُحِفر
الطمأنينة أدخل مما الرتاجع؛ مع ذريع بفشل انتهت امُلهاِجمني، قبل من لعبوره بائسة
مرية لنفاد االنتظار غري يبَق ولم خندقهم، لحصانة الجازعة النفوس يف اليشء بعض

الخندق. اقتحام يُحاِول من كل وُمجاَلدة امُلهاِجمني،
الحساسية، الشديد بموقفها الدقيق وعيَها الخندق حفر حتى قريظة أثبتت وقد
وأمدت املعاقل، صحيفة بنود فالتزمت ونضري، قينقاع مصري مصريها يكون ال وحتى
الدقيق املوقف وكان الالزمة. الحفر أدوات من والكرازين، واملكاتل باملساحي املسلمني
بذاته كان بالخلف، سلع جبل إال اللهم تماًما، باملدينة الخندق أحاط فقد تحوًُّطا، يحتاج

ص٥٦٦. ج٢، ذكره، سبق تاريخ، الطربي: 20
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حصن ثم اجتيازه، يمكن ال منيًعا حصنا ليُصِبح الرماة بعض يكفيه قويٍّا، طبيعيٍّا مانًعا
كانت وهنا مبارشة. عليهم يُِطل األحزاب، وبُمواَجهة املدينة حافة عىل املتني القوي قريظة
فكان واألحزاب؛ وقريظة، املسلمون، األطراف، جميع يُدِركها كان التي الضعف نقطة
لينتهي يثرب داخل إىل األحزاب جند منها ليمر قريظة حصن أبواب تُفتَح أن يكفي
«حيي األحزاب ُمحزِّب فتحرَّك عليه، اللعب وقرَّروا ذلك امُلهاِجمون وعى وقد فوًرا. األمر
زعيم لقاء طالبًا قريظة حصن أبواب ليدق يثرب، من املطرود النضري زعيم أخطب» بن
ذلك يف حدث ما قصة واألخبار السري ُكتاب أقالم هنا ن وتُدوِّ أسد». بن «كعب قريظة
القرظي، أسد بن كعب أتى حتى أخطب بن حيي هللا عدو «وخرج بقولها: الدقيق املوقف
عىل وعاهده قومه، عىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وادَع قد وكان وعهدهم، قريظة بني عقد صاحب
أن فأبى عليه فاستأذن حصنه، دونه أغلق أخطب، بن حيي كعب سمع فلما وعاقده، ذلك

اإلخبارية: كتبنا أوردته كما التايل، الحوار يف عليه ورد فناداه له.» يفتح
يل. افتح كعب يا حيي:

بيني ما بناقض فلست محمًدا، عاهدت إني مشئوم، امرؤ إنك حيي، يا ويحك كعب:
وصدًقا. وفاءً إال منه أَر ولم وبينه،
أُكلِّمك. يل افتح ويحك، حيي:

بفاعل. أنا ما كعب:
منها. معك آكل أن جشيشتك إال دوني أغلقت إن وهللا حيي:

من أنكى هو بما وينعته العربان، يف كربى بمسبة ه يُعريِّ كعب، يستفز وحيي وهنا،
ويستمر رسيًعا، خلفه ليُغِلق الحصن باب كعب له يفتح جائع، دون الباب وإغالق البخل

الحوار:
قادتها عىل بقريش جئتك طام، وببحر الدهر بعز جئتك كعب، يا ويحك حيي:
قد … وسادتها قادتها عىل وبغطفان رومة، من األسيال بمجمع أنزلتهم حتى وسادتها،

معه. ومن محمًدا يستأصلوا حتى يربحوا أال وعاقدوني عاهدوني
يشء. فيه وليس ويُِربق يُرِعد ماءه، هراق قد بجهام الدهر، بذُل وهللا جئتني كعب:

ووفاءً. صدًقا إال محمد من أَر فلم عليه، أنا وما ومحمًدا دعني ويحك،
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الذروة يف يفتله بكعب، حيي يَزل «فلم لتقول: الرواية يف اإلخبارية كتبنا وتستمر
وغطفان قريش رجعت لنئ وميثاًقا، هللا من عهًدا أعطاه أن عىل له، سمع حتى والغارب،
بن كعب فنقض أصابك، ما يُصيبني حتى حصنك يف معك أدخل أن محمًدا، يُصيبوا ولم

ملسو هيلع هللا ىلص.»21 هللا رسول وبني بينه فيما عليه، كان مما وبرئ عهده، أسد
ذلك عالمات ح تُوضِّ ال لكنها العهد، نقضت قد قريظة أن السري كتب تُقرِّر وهكذا
حصونها، أبواب فتحت لو ونهائية قاتلة تكون أن يمكن كان والتي املحورية، النقض
ذلك وإعمالها قريظة، تفكري ُمجرَّد هو هنا بالنقض املقصود أن ويبدو تفعل، لم لكنها
قريظة تسقط أن قبل النبي، جانب من امُلتأزِّم املوقف عالج فيها تم أيام، خالل التفكري

واضحة. خيانة يف فعًال
كذلك األمر وبلغ قريظة، بني حصون يف يحدث بما عيون من له بما النبي وبُلِّغ
بن سعد النبي فطلب والرعب. الخوف بهم وأخذ الفِزعني، املكدودين امُلجَهدين املسلمني
بن وخوات رواحة بن هللا عبد ومعهما الخزرج، سيد عبادة بن وسعد األوس سيد معاذ
القائد أضاف ثم ال؟ أم القوم هؤالء عن بلغنا ما أحقٌّ تنظروا، حتى انطلقوا لهم وقال جبري،
أعرفه، لحنًا إيلَّ فالحنوا ا، حقٍّ كان «فإن التداعي: يف رجاله معنويات يرى وهو الحصيف
للناس.»22 به فاجهروا وبينهم، بيننا فيما الوفاء عىل كانوا وإن الناس، أعضاد يف تفتُّوا وال
الذي علمتم قد إنكم فقال: معاذ بن سعد ناداهم «ثم قريظة حصن الوفد ووصل
فقالوا: منه، أمر أو النضري بني يوم مثل عليكم خائف وأنا قريظة، بني يا وبينكم بيننا

أبيك.»23 بأير أكلَت
الشتائم، وقبيح األلفاظ بجارح تحديٍّا رده كان تهديدي، بخطاب الحوار بدأ وهكذا
عىل فوجدوهم أتوهم، حتى خرجوا النبي وفد رجال «إن بقوله: هشام ابن ره يُصوِّ وهو
وبني بيننا عهد ال هللا؟ رسول من وقالوا: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من نالوا عنهم، بلغهم ما أخبث

انظر ص٢٦١. ج٣، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن أيًضا انظر ص٥٧١. نفسه: 21

ص١٨٠. ج٢، ذكره، سبق األثري، ابن أيًضا
ص٢٦١. ج٣، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 22

ص٤٠٣. ج٣، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 23
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سعد له فقال حدة، فيه رجًال وكان وشاتموه، معاذ، بن سعد فشاتمهم عقد. وال محمد
وسعد سعد أقبل ثم املشاتمة. من أربى وبينهم بيننا فما ُمشاتَمتهم، عنك دع عبادة: بن
كغدر أي (الرجيع)؛ والقارة عضل وقالوا: عليه فسلَّموا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل معهما ومن

وأصحابه.» خبيب الرجيع، بأصحاب والقارة عضل
ينتظرون املسلمون وكان الشفرية. الرس بكلمة الهامس والرمز اللحن النبي وفهم
إطالًقا يشء ال بأنه رد أن إال الحكيم القائد من كان فما األبصار، منهم زاغت وقد إجابة
التهليلية: صيحته يف تمثَّل ما وهو يُرام، ما عىل يشء كل وأن الفزع، ذلك كل يستدعي

املسلمني.»24 معرش يا أبرشوا أكرب، «هللا
قريظة تُقِدم أن قبل وحاسم، رسيع تحرُّك من بد ال وكان فعًال، األزمة وتأزَّمت
نضري جلدتها لبني والثورة العصبية لدافع وتستجيب لألحزاب، أبوابها فتح عىل بالفعل
بالصحيفة، االلتزام مُلواَصلة السعَدين عىل اشرتطوا أنهم أخرى مصادر تُفيد حيث وقينقاع،
أخرى مرة املوقف دراسة بدأت ثَم ومن للمدينة.25 النضري بني إعادة املدد، يف واالستمرار
هي املدينة ضعف نقطة كانت إذا أنه مفادها نتيجة إىل لتصل وتدبُّر، وهدوء أناة عىل
األحمق أتباع الفزارية، غطفان هي أخرى ضعف نقطة األحزاب بني فإن قريظة، حصن
كما املكيني، مثل وثروات سيادة أصحاب أبًدا ليسوا فهم حصن؛ بن عيينة الطماع املطاع
قرفة، أم ثأر إال إليه يدفعهم فلم محمد، عىل القضاء يف فعلية مصلحة أصحاب يكونوا لم

املالية. بامُلغِريات عالجه يمكن ما وهو املغانم، عىل والحصول
بن عيينة غطفان، قائَدي إىل ا رسٍّ النبي أرسل امُلتأنِّي التفكري من اللحظة هذه وعند
املدينة، ثمار ثلث ُمقاِبل األحزاب من االنسحاب عىل يُفاِوضهما عوف، بن والحارث حصن
لكن الثمار، تلك نصف النِهم عيينة معها اشرتط ا، وردٍّ أخًدا الرسية امُلساَومات وجرَّت

قريظة.26 وبني األحزاب بني اإليقاع ذلك ُمقاِبل يف النبي عليه ليشرتط

ص٢٦١. ج٣، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 24
ص١٥٠٠. ج٢، د.ت، القاهرة، املرصية، األنجلو أوسع، آفاق نحو السقاف: أبكار 25

السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن أيًضا انظر ص٥٢. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 26
ص٢٦٢. ج٣، ذكره، سبق
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ويقوالن: السعدان فيحتج غطفان، مع عليه اتفق بما السعَدين يُخِرب النبي وقام
فيتناول وذاك.» «فأنت معاذ: بن سعد عىل النبي لريد السيف.» إال نُعطيهم أال نرى «إنا
بينما علينا.»27 «ليجهدوا ويقول: اتفاقي تعاُهد من بها ما ويمحو الصحيفة معاذ ابن
خطته منه ويسمع النبي لريى األشجعي مسعود بن نعيم الداهية رجلها غطفان من يأتي

ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول له فيقول األحزاب، بني لإليقاع

خدعة.28 الحرب فإن استطعت، إن عنا خذِّل

أمر اآلن األمر أن ويُدِرك التنفيذ، يف ويبدأ الخطاب ويستوعب املقصود نعيم ويفهم
دمار؛ إىل تُؤدِّي قد بقواعد العربة وليست والخواتيم، بالنهايات فالِعربة وخدع، عسكرية

فيقول: مسعود، بن نعيم حبكها وكيف الخدعة ت تمَّ كيف هشام ابن يروي وعليه

قومي إن … فقال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أتى غطفان، بن … مسعود بن نعيم إن ثم
إن عنا فخذِّل ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال شئت. بما فُمرني بإسالمي،29 يعلموا لم
… قريظة بني أتى حتى مسعود بن نعيم فخرج خدعة. فالحرب استطعت
فيه بلدكم، البلد كأنتم، ليسوا وغطفان قريًشا إن … قريظة بني يا فقال:
وغطفان قريًشا وأن غريه، إىل منه تحولوا أن عىل تقدرون ال وأبناؤكم، أموالكم
وأموالهم وبلدهم عليه، ظاهرتموهم قد وأصحابه، محمد لحرب جاءوا قد
ذلك غري كان وإن أصابوها، نهزة رأوا فإن كأنتم، فليسوا بغريه، ونساؤهم
بكم؛ خال إن به لكم طاقة وال ببلدكم، الرجل وبني بينكم وخلوا ببالدهم، لحقوا
بأيديكم، يكونون أرشافهم، من رهنًا منهم تأخذوا حتى القوم مع تُقاِتلوا فال

تُناِجزوه. حتى محمًدا معهم تُقاِتلوا أن عىل لكم، ثقة
بالرأي. أرشت لقد له: فقالوا

السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن أيًضا انظر ص٥٣. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 27
ص٢٦٢. ج٣، ذكره، سبق

ص٢٦٥. ج٣، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 28
النبي. مع غطفان اتفاق مع يقفوا أن دون إسالًما، إال مسعود بن نعيم فعل يف السري ُكتاب يَر لم 29
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رجال من معه ومن حرب، بن سفيان ألبي فقال قريًشا، أتى حتى وخرج
فاكتموا لكم، نصًحا أُبلِغكموه أن ا حقٍّ عيلَّ رأيت أمر بلغني قد إنه … قريش
فيما صنعوا ما عىل ندموا قد يهود معرش أن تعلَّموا قال: نفعل. فقالوا: عني.
أن يُرضيك فهل فعلنا، عىل ندمنا قد إنا إليه: أرسلوا وقد محمد، وبني بينهم
فنُعِطيكهم، أرشافهم من رجاًال وغطفان، قريش من القبيلتنَي، من لك نأخذ
فأرسل نستأصلهم؟ حتى منهم بقي من عىل معك نكون ثم أعناقهم، فترضب

نعم. أن إليهم:
منكم إليهم تدفعوا فال رجالكم، من رهنًا منكم يلتمسون يهود إليكم بعثت فإن

واحًدا. رجًال

لألحزاب، حصونها أبواب قريظة فتح استبطأت ثم قريش، برءوس الريبة وأخذت
النفاد مع العراء، يف رجالهم عىل القارسية الشاتية الليايل تلك قدوُم توتًُّرا األمَر وزاد

هشام: ابن لنا يقول وهنا للمرية، امُلتزاِيد

حرب بن سفيان أبو أرسل … خمس سنة شوال من السبت ليلة كانت فلما
هلك قد ُمقام، بدار لسنا إنا لهم: فقالوا … قريظة بني إىل غطفان ورءوس
اليوم إن إليهم: فأرسلوا … محمًدا نُناِجز كي للقتال فاغدوا والحافر، الخف
محمًدا نُقاِتل بالذين ذلك مع ولسنا … شيئًا فيه نعمل ال يوم وهو سبت،
نُناِجز حتى لنا ثقة بأيدينا يكونون رجالكم، من رهنًا تُعطونا حتى معكم،
إىل تنشمروا أن القتال، عليكم واشتد الحرب رضستكم إن نخىش فإنا محمًدا،
إليهم رجعت فلما منه. بذلك لنا طاقة وال بلدنا، يف والرجل وترتكونا بالدكم،
به حدَّثكم الذي إن وهللا وغطفان: قريش قالت قريظة، بنو قالت بما الرسل
واحًدا رجًال إليكم ندفع ال وهللا إنا قريظة: لبني فأرسلوا لحق. مسعود بن نعيم
حني قريظة بنو فقالت فقاتلوا. فاخرجوا القتال تريدون كنتم فإن رجالنا، من
يريد ما لحق، مسعود بن نعيم لكم ذكر الذي إن بهذا: إليهم الرسل انتهت
إىل انشمروا ذلك غري كانت وإن انتهزوها، فرصة رأوا فإن يقاتلوا، أن إال القوم

بلدكم. يف الرجل وبني بينكم وخلوا بالدهم،
رهنًا، تُعطونا حتى معكم محمًدا نُقاِتل ال وهللا إنا وغطفان: قريش إىل فأرسلوا

… عليهم فأبَوا
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… بينهم هللا وخذَّل
قدورهم تكفأ فجعلت الربد، شديدة باردة شاتية لياٍل يف الريح عليهم وبُِعثت
أصبحتم ما وهللا إنكم قريش، معرش يا سفيان: أبو قال ثم … أبنيتهم وتطرح
فارتِحلوا … ترون ما الريح شدة من ولقينا … قريظة أخلفتنا … ُمقام بدار

بالدهم.30 إىل راجعني فانشمروا … ُمرتِحل فإني

بني لإليقاع دبَّرها ومن ُدبِّرت، وكيف الخديعة، كانت أين يعلم هشام ابن أن ورغم
ذلك يتضح وحتى بينهم.» هللا «وخذَّل الواثق: املؤمن بهدوء يقول فإنه وقريظة، األحزاب
بحجم تليق فاعلة أدوات يف واضحة، مظاهر له تظهر أن يجب الذي اإللهي، التدخل

قتيبة: ابن عند القول ورد فقد فاعلها

رسول ملساعدة يتوجه عمن بعضها ساءلت فقد والجنوب الشمال رياح أما
نمد انطلقي للشمال: الجنوب قالت األحزاب ليلة كانت ملا قال: عكرمة عن هللا.
أُرِسلت التي الريح فكانت بالليل. ترسي ال الحرة إن فقالت: ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول

با.31 الصَّ عليهم

يقول: وحيًا تأكيده جاء الذي األمر وهو
ِريًحا َعَليِْهْم َفأَْرَسْلنَا ُجنُوٌد َجاءَتُْكْم إِذْ َعَليُْكْم ِهللا ِنْعَمَة اذُْكُروا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا

.(٩ (األحزاب: بَِصريًا﴾ تَْعَملُوَن ِبَما هللاُ َوَكاَن تََرْوَها َلْم َوُجنُوًدا
عن مرشوًحا جاء ما وهو الخندق، يف أبًدا تُحاِرب لم التي املالئكية الجنود وهي
يعني ما وهو يومئٍذ.»32 املالئكة تُقاِتل ولم املالئكة، يعني تروها؛ لم «وجنود ُمجاِهد:
وتُقِلع بامُلهاِجمني تعبث أخذت وأنها العاتية، الرصرص الريح تلك وراء كانت املالئكة أن

نارهم. وتُطفئ قدورهم وتكفأ خيامهم
بكثري أعظم هلل بقدرات القول إىل بينهم» هللا «وخذل قوله من هشام ابن يعود وهكذا
باردة شاتية لياٍل يف الريح عليهم هللا «وبعث القول: فيُتاِبع اإلنساني، الخداع أساليب من

.٢٦٦ ص٢٦٥، ج٣، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 30
ص٢١١. ج١، مج٢، ،١٩٨٦ ط١، بريوت، العلمية، الكتب دار األخبار، عيون قتيبة: ابن 31

ص٤٤٨. ج٣، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 32
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فقط قاًرصا الطبيعة فعل ًرا ُمصوِّ أبنيتهم.» وتطرح قدورهم تكفأ فجعلت الربد، شديدة
لجلسائه يحكي حذيفة أبا الصحابي نجد الخندق، من سنوات بعد لكن األحزاب. عىل
لكنا ذلك، شهدنا كنا لو وهللا جلساؤه: له فيقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع القتالية َمشاهده
لهم ليحكي الفعل، واقع عن بعيًدا الكالم، سهولة من حذيفة أبو فيغتاظ وفعلنا. فعلنا

قوله: الشاتية الليايل تلك عن

ومن سفيان وأبو قعود، ون صافُّ ونحن األحزاب ليلة رأيتنا لقد ذلك؛ تمنَّوا ال
ليلة علينا أتت وما ذرارينا، عىل نخافهم منا أسفل اليهود وقريظة فوقنا معه
وهي الصواعق، أمثال ريحها أصوات يف منها، ريًحا أشد وال ظلمة أشد قط
ويقولون ملسو هيلع هللا ىلص النبي يستأذنون املنافقون فجعل إصبعه، أحدنا يرى ما ظلمة
لهم ويأذن له، أذن إال منهم أحد يستأذنه فما بعورة، هي وما عورة بيوتنا إن

ذلك.33 نحو أو ثالثمائة ونحن ويتسللون،

وغبارها األحزاب من امُلرتِحلة القوافل آخر ومع الخندق، وقعة إسحاق ابن ويختتم
بعد قريش تغزوكم «لن ألصحابه: يقول ملسو هيلع هللا ىلصوهو الرسول كلمات تُشيِّعها األفق يف يسطع
ذلك، بعد قريش تغُز «فلم بقوله: السري راوي ب يُعقِّ ثم تغزونهم.» لكنكم هذا، عامكم
وقولة البخاري.»34 رواه … مكة عليه هللا فتح حتى ذلك، بعد يغزوهم هللا رسول وكان
العدو ذلك تعد فلم الخندق، بعد قريش حال واقع عن صادًقا تعبريًا تُعربِّ هنا الرسول

العربان. بني هيبتها وضاعت شاخت إنما الهادر، د امُلهدِّ الفتي
بنتائج يثرب، ضد العرب أحزاب تحزيب يف تمثَّل الذي الكبري الحدث جاء وهكذا
ورغم يثرب، تالحمت فقد يرجونه؛ كانوا وما األحزاب ع توقَّ ما بعكس لكن كبرية أيًضا
فإن شاتية، وفزع رعب ليايل من عليهم مر ما ورغم آخرين، ونفاق وهربهم، بعضهم جبن
حيث واألنصار؛ املهاجرين تالُحم من زاد جارًفا وطنيٍّا شعوًرا الناس لدى أيقظ الحدث
األحزاب بانشمار لنبيه وعده هللا وصدق دارهم، أصبحت قد الدار أن املهاجرون شعر
يثرب تحرير وهي هذا، كل من واألخطر األهم النتيجة عن ناهيك بالدهم، إىل راجعني

ص١١٦. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 33
ص١١٧. نفسه: 34
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عرايا املنافقني وجعلت اليهود، عىل قضت التي قريظة، بغزوة اليهودي؛ العنرص من تماًما
الدولة. لسلطان التام للخضوع النهاية يف اضطرهم مما حلفاء، أي من

قريظة مذبحة

جربيل وجاءه ليغتسل، امُلغتَسل دخل األحزاب من فرغ ملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن عائشة: عن
فقال: أسلحتكم؟ أوضعتم محمد، يا فقال: الغبار، رأسه عصب قد الباب خالل من فرأيته
البخاري قال ثم قريظة. بني إىل أنهد بعد، أسلحتنا نضع لم إنا فقال: أسلحتنا. وضعنا
جربيل موكب غنم، بني زقاق يف ساطًعا الغبار إىل أنظر كأني قال: مالك بن أنس عن …

قريظة.35 بني إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سارع حني
الطربي: برواية أو

عىل إستربق، من بعمامة ُمعتِجًرا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول جربيل أتى الظهر كان فلما
رسول يا السالح وضعت أَوقد فقال: ديباج، من قطيفة عليه رحالة، عليها بغلة
إال اآلن رجعت وما السالح، املالئكة وضعت ما جربيل: قال نعم. قال: هللا؟
إىل عامد وأنا قريظة، بني إىل باملسري محمد يا يأمرك هللا إن القوم. طلب من

الناس: يف فأذَّن ُمناديًا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فأمر قريظة. بني
قريظة.36 بني يف إال العرص يُصلِّني فال وُمطيًعا، سامًعا كان من

الرسول إىل جربيل حمله إلهيٍّا، أمًرا كان قريظة إىل املسري أن عىل التأكيد من وملزيد
األمر ذلك يحمل جربيل، األول اإلله مبعوث َمقدم عىل الدالة الشواهد البيهقي م يُقدِّ األمني،

قوله: يف السماوي،

أحد؟ من بكم مر هل فقال: قريظة، وبني بينه بمجالس فمر النبي وخرج
فقال ديباج. من قطيفة تحته شهباء، بغلة عىل الكلبي دحية علينا مر قالوا:
قريظة بني إىل أُرِسل السالم، عليه جربيل ولكنه بدحية، ذلك ليس ملسو هيلع هللا ىلص: النبي

الرعب. قلوبهم يف ويقذف ليُزلِزلهم

ص١١٩. نفسه: 35
ص٥٨١. ج٢، ذكره، سبق تاريخ، الطربي: 36
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فروة بن دحية فهو يثرب، ألهل الشأن معلوم رجل هذا دحية أن املعلوم ومن هذا،
ملسو هيلع هللا ىلص.37 هللا رسول صاحب وكان الخزرج، من فضالة، بن

وملا الحصار، عليهم ليرضبوا قريظة بني إىل املسلمون خرج السماء، ألمر وطاعًة
حول يتحلقون الرحمن جنود واصطف امُلغاِدرة، األحزاب وخيول سوائم غبار بعد يهدأ
وبينما الحصون، من ُمقِرتبًا امُلقاِتلة الدوائر ُمقدِّمة إىل الرسول ويصل القرظية، الحصون
يُرِهفون قريظة يهود كان كالمه، ليُسِمعهم البوق يُشِبه ما بالحجف أصحابه له يصنع

ملسو هيلع هللا ىلص: لندائه يرجفون وهم األسماع

والخنازير. القردة إخوة يا

امُلرتِعدون: لريد لكن

فحاًشا!38 كنت ما القاسم أبا يا

يُناديهم: النبي ليعود

القردة، إخوان يا
نقمته؟ بكم وأنزل هللا أخزاكم هل

راعشة: لرتد الرسالة قريظة وتفهم

جهوًال!39 كنت ما القاسم أبا يا

من إليهم يُرِسل أن ملسو هيلع هللا ىلص محمد من طالبًة ترصخ أخذت قريظة، تراه ما وأمام
حصونهم إىل باملرور لبابة ألبي الرسول وسمح األويس، املنذر عبد بن لبابة أبا حلفائهم

يقول: املسمع لذلك السري كتب مع ونُنِصت منهم، ليسمع

بالقتال؟ لنا طاقة ال فإنه به تأمرنا وماذا ترى ماذا لبابة، أبا يا قالوا:

ص٩. ج٤، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 37
ص١٢٠. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 38
ص٥٨٢. ج٢، ذكره، سبق تاريخ، الطربي: 39
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عىل رده كثري ابن فيُوِرد معنًى، ذات وحركة إشارة بل لبابة، ألبي قوًال نجد ولم
التساؤل:

الذبح.40 بهم يريد إنما أنه يُريهم عليه، وأمرَّه حلقه إىل بيده، لبابة أبو فأشار

قوله: يف الطربي يرويه ما ذات وهو

املنذر عبد بن لبابة أبا إلينا ابعث أن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل بعثوا إنهم ثم
فأرسله أمرنا. يف نستشريه — األوس حلفاء وكانوا — عوف بن عمرو بني أخا

رأوه. فلما إليهم، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
الرجال. إليه قام

النساء. إليه وجهش
وجهه. يف يبكون والصبيان

لهم. فرقَّ
محمد؟ حكم عىل ننزل أن أترى لبابة، أبا يا له: وقالوا

نعم. قال:
حلقه. إىل بيده أشاره ثم

الذبح.41 إنه

تلك يف الداخل، يف يدور ملا نستمع الكبري، قريظة حصن إىل الطربي مع وندخل
ويقول: يحدث ما يُطاِلع لنسمعه الزمن، من الراجفة البارقة الُهنَيهات

حيث حصونهم، يف قريظة بني عىل دخل قد النرضي، أخطب بن حيي كان وقد
فلما عليه، عاهده قد كان بما أسد بن لكعب وفاءً وغطفان، قريش عنهم رجعت
لهم: أسد بن كعب قال يُناِجزهم، حتى عنهم ُمنِرصف غري هللا رسول أن أيقنوا
خالًال عليكم عارض وإني ترون، ما األمر من بكم نزل قد إنه يهود؛ معرش يا
… ونُصدِّقه الرجل هذا نُتاِبع قال: هي؟ وما قالوا: شئتم. أيها فخذوا ثالثًا،

ص١٢١. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 40
ص٥٨٤. ج٢، ذكره، سبق تاريخ، الطربي: 41
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نخرج ثم ونساءنا أبناءنا نقتل فهلمَّ قال: … أبًدا التوراة حكم نُفاِرق ال قالوا:
محمد وبني بيننا هللا يحكم حتى نا، يهمُّ ثقًال وراءنا نرتك ولم … محمد إىل
ليلة الليلة فإن قال: بعدهم؟ العيش خري فما املساكني؟! هؤالء نقتل قالوا: …
من نُصيب لعلنا فانزلوا فيها، أمنوا قد وأصحابه محمد يكون عىس وإنه سبت،
ولدته منذ منكم رجل بات ما قال: سبتنا؟! نُفِسد قالوا: ِغرة. وأصحابه محمد

حازًما!42 واحدة ليلة أمه

عىل ستنزل وأنها تُقاِتل، لن أنها قريظة؛ من بقرار الحصن داخل املشهد وينتهي
فرًدا فرًدا يُكتِّف طويل طابور يف ينزلون وبالفعل جميًعا. وتستأرس هللا رسول حكم
األوسيني أحالفهم موقف يف آملني مصريهم، لينتظروا ببعضهم تصلهم التي بالحبال
بأرواحها، خرجت التي يهود قبائل مع قبل من الخزرج فعلت مثلما دمائهم، لحقن

يقول: الطربي نسمع هذا، وهمهم يف هم وبينما والعتاد، والعقار املال وتركت

من (أي النجار بني من امرأة دار يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فحبسهم استنزلوا ثم
بها فخندق … املدينة سوق إىل ملسو هيلع هللا ىلص خرج ثم األوس)، من وليس الخزرج

خنادق.43

تواثبت حيث األوس، من قريظة عت توقَّ حسبما يسري كان لو كما األمر بدا وقد
يهود حياة ومنح سبق وأنه الخزرج، دون مواليها قريظة بأن تُذكِّره النبي حول األوس
وهنا السابقة، املواقف يف الخزرج كرامة إزاء كرامتهم يطلبون الخزرج، من ملواليهم
منكم؟ رجل فيهم يحكم أن األوس معرش يا ترضون «أال بقوله: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يُجيبهم

معاذ.»44 بن سعد فذاك قال: بىل. قالوا:
جاءه غارب بسهم (رشيانه) أكحله أصاب قطع من يُعاني سعد كان الوقت ذلك يف
واملعجزات األحاجي حديث إىل هنا الرتاثية كتبنا تلجأ ولم الحصار، إبان الخندق خارج من
ملسو هيلع هللا ىلص النبي قام حيث أيام، خالل الفاجعة نهايته لقي سعًدا ألن ملسو هيلع هللا ىلص؛ للنبي ينسبونها التي

ص٥٨٣. نفسه: 42

ص٥٨٨. نفسه: 43

ص٥٨٦. نفسه: 44
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فعاد بالنزيف، الرشيان انفجر ثم انتفخت يده لكن بالنار، كيٍّا بنفسه جرحه له يحسم
الرواة أما أخرى. مرة يده فانتفخت بالنار الدم مخرج ليسد أخرى مرة كيه إىل النبي
ما فهناك أفادوا، كما له عالج فال ُقِطع إن األكحل ألن هنا؛ تحدث لم املعجزة أن رأوا فقد

األكحل. كقطع عالجه يمكن ال ما وهناك باملعجزات عالجه يمكن
بقوله: الطربي يرويه مشهد يف به وجاء النبي إليه أرسل هذا، حاله عىل سعد وبينما

فقال فأنزلوه. … سيدكم إىل قوموا ملسو هيلع هللا ىلص: هللاملسو هيلع هللا ىلصقال رسول إىل سعد انتهى فلما
م وتُقسَّ الرجال، تُقتَل بأن فيهم أحكم فإني قال: فيهم. احكم ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول

والنساء. الذراري وتُسبى األموال،
لسعد: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال

أرقعة.45 سبعة فوق من هللا بحكم فيهم حكمت

القرظيون كان بينما بخندقتها، النبي أمر التي الخنادق رس الطربي لنا يكشف وهنا
الخنادق، تلك يف أعناقهم فرضب إليهم، «بعث قد النبي إن يقول حيث بالحبال، يكتفون
وهم القوم، رأس أسد بن وكعب أخطب، بن حيي هللا عدو وفيهم أرساًال، إليه يخرج

التسعمائة.»46 إىل الثمانمائة نحو كانوا يقول لهم امُلكثِّر سبعمائة، أو ستمائة
كالتايل: املذبحة مشهد ويبدأ

إىل نظر فلما بحبل، عنقه إىل يداه مجموعًة … أخطب بن حيي هللا بعدو أُِتي
قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

أبًدا. عداوتك يف نفيس ملت ما وهللا أما
فقال: الناس عىل أقبل ثم

عىل ُكِتبت قد ملحمة وقدره، هللا كتاب هللا، بأمر بأس ال إنه الناس، أيها
عنقه.47 بت فُرضِ جلس ثم إرسائيل. بني

.٥٨٨ ص٥٨٧، نفسه: 45
ص٥٨٨. نفسه: 46
ص٥٨٩. نفسه: 47
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أحد الواقدي لنا ر فيُصوِّ املذبحة، كانت كيف السري أهل من رجاالتنا لنا ويرشح
بقوله: املشاهد

فجعل جلس، ثم أخاديد، األرض يف قريظة لبني يشق أن أمر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إن
يَديه.48 بني أعناقهم يرضبان والزبري عيل

فيقول: بدقة امَلقتلة مكان البيهقي لنا د ويُحدِّ

دماءهم أن فزعموا بالًطا، يومئذ تكن ولم بالبالط، التي جهل أبي دار عند ُقِتلوا
بالسوق.49 كانت التي الزيت أحجار بلغت

الخزرج فإن الجاهلية، يف قريظة حلفاء األوس كان بينما أنه هشام ابن لنا ويرشح
حبس فقد النبي، أخوال الخزرج كان وملا العداوة، لقريظة يحملون كانوا السبب لذلك
لنا ًرا ُمصوِّ فيقول املذبحة، بإجراء هم أمرهم املذبحة عند ثم لديهم، القرظيني األرسى

للمذبحة: أوسع مشهًدا

إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فنظر ذلك. هم ويرسُّ أعناقهم، ترضب الخزرج فجعلت
ذلك أن فظن فيهم، ذلك يَر فلم األوس إىل ونظر مستبرشة، ووجوههم الخزرج،
عرش اثنا إال قريظة بني من بقي يكن ولم وقريظة، األوس بني الذي للحلف
قريظة، بني من رجًال األوس من رجَلني كل إىل فدفع األوس، إىل فدفعهم رجًال،

فالن.50 وليُذفِّف فالن، ليرضب وقال:

عاد قد ملسو هيلع هللا ىلص النبي له حسمه الذي أكحله أن خربه من فنعرف معاذ بن سعد شأن أما
وجبت فقد هللا، حكم هو الذي الحكم صاحب هو كان وملا قريظة، مذبحة بعد وانفجر

البيهقي: يرويه فيما مكافأته،

فقال: إستربق، من بعمامة ُمعتِجًرا الليل، جوف يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي أتى جربيل إن
العرش؟ له واهتز السماء، أبواب له ُفِتحت الذي امليت هذا من محمد، يا

ص٥٩٣. نفسه: 48
ص٢٠. ج٤، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 49

ص١٤٧. ج٣، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 50
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ُقِبض. قد فوجده معاذ، بن سعد إىل ُمباِدًرا ثوبه، يجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقام
يُعِلن: وهو سعد إىل يُشري النبي وقف ثَم ومن

العرش. له تحرَّك الذي هذا إن
ملك.51 ألف سبعون جنازته وشيَّع

األخري مثواه إىل سعد جسد تشييع يف املالئكة مشاركة فيُؤكِّد الناس سيد ابن أما
بقوله:

َحَمَلة له إن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال خفة، له وجدوا نعشه، عىل سعد ُحِمل وملا
غريكم.52

البغلة حكاية والنسائي الرتمذي يروي وتكريمه، معاذ بن بسعد اإلشادة مجال ويف
إنها: القول يف هدية، النبي إىل الجندل دومة أكيدر أرسلها التي والُجبة

فلم وجلس املنرب عىل فقام ملسو هيلع هللا ىلص فلبسها الذهب، فيها منسوج ديباج، من جبة
هللا رسول فقال إليها، وينظرون الجبة يلمسون الناس فجعل نزل ثم يتكلم،

ملسو هيلع هللا ىلص:
منها؟! أتعجبون

ترون.53 مما أحسن الجنة يف معاذ بن سعد ملناديل

عىل تقترص لم أنها يُعِلمنا حيث املذبحة، تلك بشأن جديًدا علًما مأثورنا من نعلم ثم
السري رجال كل من ًما ُمدعِّ الطربي يقول حيث الصبية، من أيًضا نالت بل فقط، الرجال

ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول أن واألخبار

منهم.54 أنبت من كل بقتل أمر قد

.٢٨ ص٢٩، ج٤، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 51
ص١٠٤. ج٢، ذكره، سبق األثر، عيون الناس: سيد ابن 52

ص١٣١. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 53
ص٥٩١. ج٢، ذكره، سبق تاريخ، الطربي: 54
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هو املذبحة من نجا صبي عن إسحاق ابن حكاية يف تأكيده يأتينا ما أيًضا وهو
يقول: حيث القرظي، عطية

كان قال: القرظي عطية عن … منهم أنبت من بكل أمر قد هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول وكان
غالًما، وكنت منهم، أنبت من كل قريظة بني من يُقتَل أن أمر قد هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول
من به استدل وقد … األربعة السنن أهل رواه سبييل. فخلوا أُنِبت، لم فوجدوني

البلوغ.55 دليل الفرج حول الخشن الشعر إنبات أن إىل العلماء، من ذهب

أو ُمحتِلًما كان فمن ملسو هيلع هللا ىلص؛ النبي عىل ُعِرضوا قريظة بني أن السائب بن كثري وعن
تُِرك.56 عانته نبتت وال احتلم قد يكن لم ومن ُقِتل، عانته نبتت

ذبًحا، املوت يف هو رغبته لوال قريظة، أرشاف من واحد رجل امَلقتلة من ينجو وكاد
بن ثابت عىل منَّ قد بعاث وقعة يوم وكان القرظي، باطا بن الزبري الرحمن عبد أبو هو
فذهب الرحمن، عبد أبي إىل الدَّين يرد أن رأى مسلًما، ثابت أصبح فلما سبيله، وخىلَّ قيس
فمنحه الرحمن، عبد أبي حياة ويطلب للنبي يرويها بالحياة ودينه القديمة بحكايته

التايل: الحوار بينهما ليدور بالحياة، الرحمن عبد أبا يُبرشِّ ثابت وذهب إياها،

فيها ترتاءى صينية مرآة وجهه كان الذي فعل ما ثابت، أي الرحمن: عبد أبو
أسد؟ بن كعب الحي عذارى

ُقِتل. ثابت:
أخطب؟ بن حيي والبادي الحارض سيد فعل فما الرحمن: عبد أبو

ُقِتل. ثابت:
بن عزال كررنا إذا وحاميتنا شددنا إذا ُمقدِّمتنا فعل فماذا الرحمن: عبد أبو

سموءل؟
ُقِتل. ثابت:

ص١٢٧. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 55
ص٢٣. ج١، ،١٩٥٦ القاهرة، املرصية، النهضة مكتبة البلدان، فتوح البالذري: 56
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قريظة. بن عمرو وبني قريظة بن كعب يعني املجلسان؟ فعل فما الرحمن: عبد أبو
ُقِتلوا. ذهبوا، ثابت:

يف ما فوهللا بالقوم، ألحقتني أال ثابت؛ يا عندك بيدي أسألك فإني الرحمن: عبد أبو
األحبة. ألقى حتى نضح، دلو قبلة هلل بصابر أنا فما خري، من هؤالء بعد العيش

عنقه.57 بت فُرضِ دوره، ليأخذ املذبحة طابور يف وأوقفه يده من ثابت أخذه وهنا
فيُحصيها الغنائم فأما والسبايا؛ الغنائم دور أتى املذبحة، شأن من االنتهاء وبعد

كالتايل: طويلة قائمة يف سعد ابن لنا

سيف. وخمسمائة ألف •
درع. ثالثمائة •

رمح. ألفا •
وجحفة. ترس وخمسمائة ألف •

كثرية.58 ونواضح ِجمال •

أيًضا وهو قريظة، حوزة يف كانت التي والعتاد الُعدة بمدى تيش التي القائمة وهي
للخروج وقينقاع نضري مصري يف طمًعا الحرب عن النأي يف قريظة رغبة عن يُفِصح ما

وأموالهم. عتادهم دون بأرواحهم
سعد: ابن ليقول السبايا دور وجاء

فُجِمعت، بالغنائم وأمر لنفسه، عمرو بنت ريحانة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول واصطفى
بني مه وقسَّ يزيد، فيمن فبيع بالباقي وأمر والسبي، املتاع من الُخمس فأخرج

املسلمني.59

.٥٩٠ ص٥٨٩، ج٢، ذكره، سبق تاريخ، الطربي: 57
منشورات جونز، مرسدن تحقيق املغازي، كتاب الواقدي: أيًضا: انظر ج٢. مج١، الطبقات، سعد: ابن 58

ص٥١٠. ج٢، ،١٩٦٦ لندن، أكسفورد، جامعة
سعد. ابن عند نفسه املوضع 59
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كثري: ابن بشأنها قال فقد النبي، اختارها التي عمرو، بنت ريحانة أما

الرق عىل تستمر أن فاختارت ويتزوجها، يُعِتقها أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي عليها عرض
والسالم.60 الصالة عليه عنها تُويفِّ حتى عنده تَزل فلم عليها، أسهل ليكون

الجديد: لسيدها قولها يف ريحانة موقف الطربي ويُؤكِّد

هللا رسول سباها حني وكانت فرتكها، وعليك. عيلَّ أخف فهو ملكك، يف ترتكني
اليهودية.61 إال وأبت باإلسالم، ت تعصَّ قد ملسو هيلع هللا ىلص

رشاء وتم عظيًما، البيع عائد وكان نجد، لرجال بقيتهم بيعت حتى السبايا وفاضت
عظيم بمخزون وكراعها اإلسالمية العسكرية األعتدة لتتضخم بثمنهم؛ إضايف وسالح خيل

آٍت. هو ملا
بعض؛ بعقب بعضها أخذ التداعيات من بمجموعة عامر بني دية جاءت وهكذا
انتهت التي الخندق غزوة يف األحزاب زعماؤها ليُحزِّب لكن يثرب، من نضري فُطِردت
قريظة، بني عىل بالقضاء األمر لينتهي الخدعة، بعد باالنسحاب يثرب، لصالح بدورها
يف هائل نمو مع يثرب، عىل تامة سيطرة النبي وسيطرة كامًال، تطهريًا املدينة وتطهري
حيث مواقفهم؛ لحسم املنافقني دفع الذي األمر وهو العسكرية، وقوتهم املسلمني ثروة
اإلسالمية القوة عىل التطاول بإمكانهم يعد ولم اليهود، حلفائهم من سند لهم يعد لم
أوجزتها التي النتائج وهي املدينة، لسيد الكامل بالخضوع أمرهم وانتهى امُلتعاِظمة،

بقولها: وتُذكِّرهم العربان تُبلِّغ البليغ بإيجازها الكريمة اآليات
هللاُ َوَكاَن اْلِقتَاَل اْلُمْؤِمِننَي هللاُ َوَكَفى َخرْيًا يَنَالُوا َلْم ِبَغيِْظِهْم َكَفُروا الَِّذيَن هللاُ ﴿َوَردَّ
ُقلُوِبِهُم ِيف َوَقذََف َصيَاِصيِهْم62 ِمْن اْلِكتَاِب أَْهِل ِمْن َظاَهُروُهْم الَِّذيَن َوأَنَْزَل * َعِزيًزا َقِويٍّا
َلْم َوأَْرًضا َوأَْمَواَلُهْم َوِديَاَرُهْم أَْرَضُهْم َوأَْوَرثَُكْم * َفِريًقا وَن َوتَأِْرسُ تَْقتُلُوَن َفِريًقا الرُّْعَب

.(٢٥–٢٧ (األحزاب: َقِديًرا﴾ ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل هللاُ َوَكاَن تََطئُوَها

ص١٢٨. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 60
ص٥٩٢. ج٢، ذكره، سبق تاريخ، الطربي: 61

الحصون. من نوع الصيايص: 62
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القبائل إخضاع

حراًما! لنا تُِحل وال حالًال علينا تُحرِّم ال هللا، رسول يا
الجذامي رفاعة بن زيد

التي الصحيفة السعدان مزَّق أن بعد الفزارية، غطفان مع اتفاقها يثرب ذ تُنفِّ لم بالطبع
إن ما لذلك األحزاب؛ بني للتخذيل الفزاري، حصن بن عيينة مع تنفيذها امُلزَمع من كان
الداهية الغطفاني دبَّرها التي املكيدة بحجم القرشيون وعلم يثرب، عن األحزاب انرصفت
لقاح عىل ليُغريوا غطفان؛ خيل ببعض حصن بن عيينة عاد حتى مسعود، بن نعيم
يرتقيها التلول نحو فريكض يراهم، األكوع، بن سلمة كان بالجوار لكن بالغابة، النبي
يمنع نازًال يهرع ثم مرات، عدة واصباحاه! صائًحا: منذًرا يثرب شطر وجهه ًها ُموجِّ
يقول: وهو رائعة صورة يف الفرد املسلم ذلك بطولة كثري ابن لنا ويروي بنباله. القوم

… رمى الرمي أمكنه فإذا عارضهم، ثم هاربًا، انطلق نحوه الخيل هت ُوجِّ فإذا
فرتامت الفزع! الفزع باملدينة: فرصخ األكوع، ابن صياح ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وبلغ
سعيد عليهم ر أمَّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل اجتمعوا فلما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل الخيول
ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول وأقبل بالناس. ألحقك حتى القوم طلب يف اخرج وقال: زيد بن
وتالَحق قرد، ذي من بالجبل نزل حتى الرسول وسار اللقاح، بعض واستنقذ
لو هللا، رسول يا األكوع: بن سلمة وقال وليلة. يوًما عليه فأقام الناس، به
فقال القوم. بأعناق وأخذت الرسح، بقية الستنقذت رجل، مائة يف حتني رسَّ
املدينة. إىل قافًال رجع ثم … غطفان يف ليغبقون اآلن إنهم ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

قدمنا حتى ناقته عىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وردفني رجعنا، ثم األكوع) ابن (ويقول
املدينة.1

فقدم سوائمه، أطمعتهم الذين األعراب، لغدر الرسول لقاح تتعرض أخرى ومرة
سوء للنبي اشتكوا أيام وبعد اإلسالم، وأظهروا عرينة، من رجال ثمانية النبي عىل
لهم فأِذن والزروع، املدن يُطيقون ال بوادي أهل وأنهم يثرب، بداخل الصحية حالتهم
عَدوا ثم فرتة، فيها فظلوا قباء، بناحية الحدر بذي يُرعى الذي لقاحه، لرعاية بالخروج
رسية وراءهم أرسل أن فكان النبي،2 عبيد من واحًدا وقتلوا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لقاح عىل
وبحق النبي بحق أيديهم قدَّمت ما جزاء ويلقوا عليهم، ليقبض الفهري جابر بن كرز

يروي: وهو البيهقي يف ذكره جاءنا الذي الجزاء وهو الدولة،

وقطع فكواهم، فأحميت، بمسامري فأمر بهم، أُِتي حتى الشمس ترتفع فلم
ماتوا.3 حتى يُسَقون، فال يُستسقون الَحرة يف وألقاهم وأرجلهم، أيديهم

عيونهم.4 بسمل لذلك إضافًة أمر قد أنه الناس سيد ابن ويُضيف
مرة تُكثِّف أن يثرب عىل كان األعراب، من الغادرة الطامعة التحركات تلك ومع
فكانت انكماشها. سابق إىل القبائل لتئوب امُلنِذرة؛ التأديبية امُلسلَّحة رساياها من أخرى
يف سادتها مشاركة من لتنتقم خيرب إىل رست التي الجهني، أنيس بن هللا عبد رسية
قدَّمت ملا وفاًقا جزاءً رزام؛ بن أسري رأسها، خيرب من أنيس ابن فيقطع األحزاب، تحزيب
الغمر، يف أسد بني قومه عىل ُمغريًا األسدي محصن بن عكاشة رسية لتتبعها يداه.5
نَعمهم مع فهربوا عليهم، للنبي السابقة الغارة من الحكمة رأس عرفوا األُسود أن ويبدو

مج٢ ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن أيًضا انظر ص١٥١–١٥٣. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 1
ص٥٨–٦١. ج١،

ص٦٧. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 2
ص٨٧. ج٤، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 3

ص١١٩. ج٢، ذكره، سبق األثر، عيون الناس: سيد ابن 4
ص١٤٦. نفسه: 5
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القبائل إخضاع

عىل فهجم فارًغا، يرجع أن يشأ لم لكنه فراًغا، الديار فيجد عكاشة ويصل وشياههم،
يثرب.6 إىل مغنًما بها يعود بعري مائتَي منهم ليستاق الجوار، يف لهم عمومة بني

فإن وأرواحهم، بأموالهم الفرار إىل مرة كل تدعوهم األُسود حكمة كانت وإذا
بن محمد رسية عليهم هبطت إن فما أخرى، حكمة لهم كانت ثعلبة بني من الثعالب
بدهائهم، الثعالب به نذر حتى املسلمني، من عرشة يف الربذة باتجاه القصة بذي مسلمة
سليًما، خرج واحد مسلم سوى ينُج ولم تقتيًال، رجالها عىل وحملوا بالرسية وأحدقوا

املدينة. إىل به ويعود جريًحا مسلمة بن محمد ليحمل
ثعلبة بني يد عىل للرضب الجراح بن عبيدة أبي رسية ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يُرِسل وفوًرا
الثعالب ليُفاجئوا ني ُمتخفِّ ُمتسلِّلني القصة ذي عىل يهبطون ُمقاِتًال بأربعني ويمده بقوة،
فيهبون — اليشء بعض رين ُمتأخِّ — الثعالبة به يُنذَر أخرى مرة ولكن الصبح. عماية يف
فيكتفون منهم، املسلمون يتمكن وال ُسبلها يعلمون جبال بني وشعابهم دروبهم إىل

املدينة. إىل عوًدا بها وينحدرون تركوها، التي أنعامهم بحيازة
جحش، بنت زينب من حارثة بن زيد طالق خرب يأتينا األحداث، تلك ووسط
عدد يف النفيس، لالستشفاء زيد بعدها من ليخرج النبي، من لزينب السماء وتزويج
يكل، وال يهدأ ال امُلتتاِبعة، الرسايا من عدد يف النبي لرُيِسله أو املتوالية، الرسايا من
برسية يُرِدفها ثم سوائمهم، منهم ليُصيب سليم قبائل من حارثة بني عىل برسية فينزل
عظيمة، فضة بها الشام من قادمة قرشية تجارية قافلة طريق تعرتض العيص إىل
جزيلة، أنعاًما منهم فيغنم ثعلبة، بني إىل ثالثة برسية يُتِبعها ثم فيها، ما عىل فيستويل
انتقاًما ملسو هيلع هللا ىلص الرسول من بأمر القرى، وادي وراء من حسمى إىل رابعة برسية يخرج ثم
به يتمثل كان الذي الكلبي، دحية النبي صديق عىل الطريق قطعوا الذين جذام بني من
كثريين، قوًما منهم فيقتل بساحتهم زيد وينزل له. قيرص منحة فيسلبونه املالك، جربيل
خمسة عىل يربو وما ونساءهم، وماشيتهم نَعمهم ويأخذ وولده، الهنيد زعيمهم ويذبح
البطل يُصاب وال الغلمان، من عظيم وعدد السبايا من مائة غري بعري، وألف شاة، آالف

واحدة.7 إصابة الرسايا تلك كل يف زيد امُلتميِّز املسلم

ص٦١. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 6
ص٦١-٦٢. نفسه: 7
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الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

بن زيد هو الناجني أحد فيهرع سابق، ُمواَدعة كتاب كان والنبي جذام بني لكن
حال املشهد إىل نستمع ثم عمرو، بن يزيد أبو فيهم قومه من نفر يف النبي، إىل رفاعة

يحكي: وهو سعد ابن من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل دخوله

وقال: ولقومه، له كتب كان الذي كتابه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل فدفع
حراًما. لنا تُِحل وال حالًال علينا تُحرِّم ال هللا، رسول يا

بالقتىل؟ أصنع وكيف الرسول: فقال
فهو ُقِتل ومن حيٍّا، كان من هللا رسول يا لنا أطلق عمرو: بن يزيد أبو قال

هاتنَي. قدَميَّ تحت
يزيد.8 أبو صدق ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال

أخرى مرة زيد يخرج حتى النبي، عند لهم كان بما الجذاميون، يرحل إن وما
وجهة تأخذ بدأت حيث داللتها الرسايا تلك لتعطي القرى.9 وادي إىل خامسة برسية
الرحمن عبد بإغارة والدالالت، املقاصد تأكيد ويزداد الكرسوى. واملرشق الرومي الشمال
يُعِلن وهناك بالشمال، الجندل دومة يف كلب قبائل عىل برجاله أخرى مرة عوف بن
الرسية لقائد تمارض ابنته ج ويُزوِّ إسالمه، ويُشِهر وللدين للدولة اتباعه األصبغ زعيمهم
كنوز حيث الشمال وجهة ولكن املدينة.10 إىل وبالعهد بها ليعود عوف، بن الرحمن عبد
بن عيل رسية إليها فتخرج تأكيد، إىل بحاجة زالت ال األعظم، الهدف وقيرص كرسى
من وهم فيهزمهم، ِغرة، عىل عليهم ليُغري فدك، يف بكر بن سعد بني إىل طالب أبي
قبل فيفرون يأخذهم الرعب لكن كرسى، فيالق البعثة قبل هزموا بحيث القوة من كانوا
التي كلب أما بها. يعود بعري وخمسمائة شاة ألَفي له ويرتكون ديارهم، الرسية وصول
رغم وأموالها بنسائها ديارها من وهربت العودة طريق له تركت فقد الطريق، يف كانت

ملسو هيلع هللا ىلص.11 النبي دولة مع عهود من لها تأكَّد ما
الرعب برقيات ووصلت الرومي، الشمال إىل رسائلها وبلغت الرسايا أبلغت وهكذا

الروم. قيرص آنذاك، العالم نصف زعيم إىل

نفسه. 8
نفسه. املوضع 9

.٦٥ ص٦٤، نفسه: 10
ص٦٥. نفسه: 11
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املصطلق غزوة

يأكلك! كلبك ن سمِّ

سلول بن أُبَي بن هللا عبد

أِمت. أِمت، منصور، يا
دات، ُممهِّ أو سوابق ودون فجأة «املريسيع» ماء عىل دوَّت التي امُلرِعبة الفزع صيحة
عام من اآلخرة جمادى يف برجاله ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عليهم ليهبط املصطلق»، «بني بمضارب
وأرساهم قتالهم عىل إال يُفيقوا فما الصعقة، وتشلهم الفجأة فتأخذهم للهجرة، ستة

امُلنتِرص.1 السيد بيد تُجَمع ونَعمهم، وأموالهم وسباياهم
صفوان بن مسافع زوجة النعيم، يف الرافلة السادة بنت وقفت السبايا وبني
جندي سهم يف فتقع دورها،2 تنتظر املصطلق، سيد الحارث) بنت (جويرية املصطلقي
ترى وهي جويرية لنا تحكي ثَم ومن الشماس؛ بن قيس اسمه نفر ُمجرَّد هو مسلم

مكانتها: يُالئم مخرج عن باحثة إليه، آلت ما

وقع حتى يثرب، من يسري القمر كأن لياٍل، بثالث ملسو هيلع هللا ىلص النبي قدوم قبل رأيت
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قدم حتى الناس، من أحًدا بها أُخِرب أن فكرهت حجري، يف

الرؤيا.3 رجوت ُسِبينا، فلما

.٦ ص٨، مج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 1
ص١٩. نفسه: 2

ص٥٠. ج٤، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 3



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

نفسها عن فداءها له تدفع أن عىل قيس، بن ثابت آرسها ساَومت الرؤيا، ولتحقيق
ماًال تملك ال أسرية أنها يقينًا تعلم وهي بذلك، العتق عىل ُمكاتَبة بموجب حرة، ويُطلِّقها
قتًال قومها ذهب أن بعد تذهب أين نفسها اشرتت هي إن حتى تعلم وال نفسها، به تشرتي
ُمكاتَبتها! يف إعانتها منه لتطلب النبي إىل فذهبت الرؤيا، تخترب أن قرَّرت ثَم ومن وأًرسا؛

الغيور: عائشة السيدة املؤمنني أم لنا تقول وهنا

ما منها سريى ملسو هيلع هللا ىلص أنه وعرفت فكرهتها حجرتي، باب عىل رأيتها إن ما فوهللا
رأيت.

قولها: يف حه تُوضِّ ما فهو عنها؟ هللا ريض عائشة السيدة رأت ماذا أما

مالحة. حلوة امرأة كانت
بنفسه. أخذت إال أحد يراها ال

بقوله: املؤمنني أم قول يف «مالحة» لكلمة املعنى السرية شارح السهييل لنا ويرشح

املليح. من أبلغ املالح
البياض. هي وامللحة
العينني. يف ومالحة
األصمعي: وقال
الفم. يف املالحة

ملسو هيلع هللا ىلص. منه الجمال بموقع والعلم عليه الغرية من … عائشة وقول

لتقول: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل تدخل األسرية جويرية فنرى يتحرك، وهو الحدث ونُتاِبع

هللا، رسول يا
قومه، سيد رضار، أبي بن الحارث بنت جويرية أنا

عليك، يخَف لم ما البالء من أصابني وقد
الشماس، بن لثابت السهم يف فوقعت

نفيس، عىل فكاتبته
كتابتي. يف أستعينك فجئت
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املصطلق غزوة

منها، عينَيه ويمأل واملالحة، الجمال بمواطن العارف الخلق، سيد يتطلع وهنا
حتى لجويرية، السالم عليه نظره «أما بقوله: الطويل التطلع ذلك عىل السهييل ب ليُعقِّ
مأل ما حرة، كانت ولو مملوكة، امرأة كانت ألنها ذلك فإنما عرف، ما حسنها من عرف
نكاحها، نوى ألنه إليها؛ نظر يكون أن ويجوز اإلماء، إىل النظر يكره ال ألنه منها؛ عينه
الرخصة السالم عليه عنه ثبت وقد لك. نفيس وهبت إني له قالت التي املرأة إىل نظر كما

نكاحها.» إرادة عند املرأة، إىل النظر يف
األقدار لها وقدَّمت حسنها، قدر تعرف التي الحسناء، جويرية عته توقَّ ما وكان

الطويل: له تأمُّ بعد النبي لها قال حني رؤياها، تحقيق

ذلك؟ من خري يف لك فهل
هللا؟ رسول يا هو وما قالت:

وأتزوجك. كتابك عنك أقيض قال:
فعلت. قد هللا رسول يا نعم قالت:

هللا رسول أن الناس؛ إىل الخرب «وخرج عنها: هللا ريض عائشة السيدة ب تُعقِّ وهنا
ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول أصهار الناس: فقال رضار، أبي بن الحارث بنت جويرية ج تزوَّ قد ملسو هيلع هللا ىلص
املصطلق، بني من بيت أهل مائة إياها بتزويجه أعتق فلقد قالت: بأيديهم. ما وأرسلوا

منها.4 بركة قومها عىل أعظم كانت امرأة أعلم فما
وكان شاة، آالف خمسة والشاة بعري، ألَفي اإلبل «وكان الناس: سيد ابن ويقول

بيت.»5 مائتَي السبي
سيد إىل لتَُزف وسالًما، بركة أهلها عىل يُِحل ومالحتها جويرية حسن كان وبينما
سلول، بن أبي بن هللا عبد أحدثه جديد حدث الُعرس صفو عكَّر جديدة، زيجة يف الخلق
عدد يف خربه يأتينا ما وهو باملنافقني، األخبار كتب تنعتهم ممن أتباعه من نفر مع
ماء عىل يتزاحمون املسلمون بينما إنه قوله: يف هشام بن رواه ما أولها الروايات؛ من

.١٩ ،١٨ ،٩ ص٨، مج٤، السهييل، رشح معه انظر ذكره. سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 4
ص١٢٤. ج٢، ذكره، سبق عيون، الناس: سيد ابن 5
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الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

جهجهاه له يقال غفار من له أجري الخطاب بن عمر ومع الناس، واردة «وردت املريسيع
من عوف بن حليف الجهني وبر بن وسنان جهجهاه، فازدحم فرسه، يقود مسعود، بن
معرش يا جهجهاه: ورصخ األنصار. معرش يا الجهني: فرصخ فاقتتال، املاء، عىل الخزرج

فقال: قومه، من رهط وعنده سلول، بن أبي بن هللا عبد فغضب املهاجرين.

فعلوها؟ أَوقد
وكاثرونا، نافرونا قد

األول: قال كما إال قريش وجالبيب ُعدنا ما وهللا
يأكلك. كلبك ن سمِّ

املدينة، رجعنا لنئ وهللا أما
األذل. منها األعز ليُخِرجن

أحللتموهم بأنفسكم؛ فعلتم ما هذا لهم: فقال قومه، من حرضه من عىل أقبل ثم
غري إىل لتحوَّلوا بأيديكم، ما عنهم أمسكتم لو وهللا أما أموالكم. قاسمتموهم بالدكم،

دياركم.»6
من شفتاه عنه أفصحت وما سلول، ابن من بدر ما أرقم» بن «زيد الصبي ويسمع
األنصار ويسمع سلول، ابن قال بما له يهمس النبي إىل فوره من ليهرع صدره، مكنون
الغالم يكون أن عىس هللا، رسول «يا امُلقدَّم: رجلهم عن دفاًعا فينربون الصبي، همس

عنه.7 ودفًعا سلول ابن عىل حدبًا الرجل.» قال ما يحفظ ولم حديثه، يف أوهم قد
بن عباد ُمر يُرِعد: وهو للنبي فيقول أخذًا الغضبة وتأخذه أعصابه بعمر وتحتد
فيهرع هللا»، «عبد أبيه اسم يحمل الذي سلول بن هللا عبد ولد عمر ليُناِفس فليقتله. برش
فإن عنه، بلغك فيما أبي بن هللا عبد قتل تريد أنك بلغني «إنه يقول: النبي مجلس إىل

رأسه.»8 إليك أحمل فأنا به، فمرني فاعًال، بد ال كنت

ص٧. ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 6
نفسه. املوضع 7
ص٨. نفسه: 8
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املصطلق غزوة

عن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول شفتا فتنفرج وأكرم، وأنصع أفصح الخلق سيد حكمة ولكن
قوله:

الناس: تحدث إذا عمر يا فكيف
أصحابه؟ يقتل محمًدا أن

نبوية: ورحمة أبوي حب بكل له ويقول االبن سلول» بن هللا «عبد إىل ويلتفت
ال،

به، نرتفق بل
معنا.9 بقي ما صحبته ونُحِسن

يف سلول ابن وضع ُمنتَظر، غري ا ردٍّ كانت التي البليغة، والرحمة الحكمة وهي
والتدني املهانة شعور والرعب بالفزع الشعور ليعقب قومه، أمام الهزال شديد موقف
ما بأنه األيمان، بأغلظ له ليحلف ملسو هيلع هللا ىلص للنبي يسعى دفعته التي املشاعر وهي والخجل،

به. تكلَّم وال قال ما قال
طارئ أي وإيقاف الجاهلية، دعوى لقمع الرسعة، وجه عىل األمر معالجة تتم وكي
من جانبي حدث أي يجره قد وما هناك، أو هنا وُمهاِجر أنصاري بني يحدث قد جانبي
يف يُؤذِّن أن الخطاب بن عمر وزيره الفذ القائد النبي أمر اإلسالمية؛ الجبهة يف تفكُّك
ويحكي القيظ، شديد هجري ساعة يف إبطاء، ودون عجل عىل الفوري بالرحيل الناس

إسحاق: ابن

النبوة تحية فحيَّاه حضري، بن أسد لقيه وسار، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول استقل فلما
تروح كنت ما ُمنَكرة ساعة يف رحت لقد وهللا هللا، نبي يا وقال: عليه، وسلَّم
صاحب وأي قال: صاحبكم؟ قال ما بلغك أَوما ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال مثلها. يف
قومه وإن بك هللا جاءنا لقد فوهللا به، ارفق هللا رسول يا … هللا؟ رسول يا

ملًكا. استلبته قد أنك لريى فإنه ليُتوِّجوه، الخرز له لينظمون

نفسه. املوضع 9
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الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

أصبح، حتى وليلتهم أمىس، حتى ذلك يومهم بالناس ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مىش ثم
وجدوا أن يلبثوا فلم بالناس، نزل ثم الشمس، آذتهم حتى ذلك يومهم وصدر

نياًما. فوقعوا األرض، من ا مسٍّ

فعل «وإنما بقوله: رجاله، عىل القائد من القسوة تلك عىل إسحاق ابن ب ويُعقِّ
بن هللا عبد حديث من باألمس، كان الذي الحديث عن الناس ليشغل ذلك؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

سلول.»10
فرسعان الخطاب، بن ولعمر االبن، سلول بن هللا لعبد الحكيمة الرسول إجابة أما
الحدث، أحدث إذا ذلك بعد «فجعل سلول: ابن عن هشام ابن يُخِربنا فيما ثمارها آتت ما
من ذلك بلغه حني لعمر، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال ويُعنِّفونه، يُعاِتبونه الذين هم قومه كان
لو أنوف، له ألرعدت أقتله، يل قلت يوَم قتلته لو وهللا أما عمر؟ يا ترى كيف شأنهم:

لقتلته.»11 بقتله اليوم أمرتها
بن زيد فالصبي الجديد؛ الُعرس لصفو الوحيد امُلعكِّر سلول ابن حدث يكن ولم
وقال أذنه من وأمسكه سلول، ابن مقالة إليه حمل ملا وكرَّمه النبي مدحه الذي أرقم
من رجًال «سمع أنه للنبي يهمس فعاد دوًرا، له وجد بأذنه.» هللا أوىف الذي «هذا ملسو هيلع هللا ىلص:
الحمري.» من رش لنحن صادًقا، هذا كان «لنئ فيهم: يخطب هللا ورسول يقول املنافقني

الحمار.»12 من رش وأنت صادق، وهللا «فهو الصبي: عليه فريد
البيهقي: يرويه فيما رجاله، بعض من النبي نبوة يف التشكيك ويتعاىل

يلتمسونها، الرجال لها فسعى اإلبل، بني من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول راحلة وُفِقدت
أصحابه: قال هؤالء؟ يسعى أين األنصار: رفقة يف كان املنافقني من رجل فقال
بمكان هللا يُخِربه أال املنافق: فقال ضلَّت. ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول راحلة يلتمسون

نافقت.13 هللا، قاتلك وقالوا: قال، ما أصحابه عليه فأنكر راحلته؟

.٨ ص٧، نفسه: 10
ص٧. نفسه: 11

ص٥٧. ج٤، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 12
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املصطلق غزوة

النبي ُعرس وعكَّرت املصطلق، غزوة صاحبت ُمعكِّرة، أحداث من امُلنَكرات أشد أما
ُعرسه، زفة يف زوجها تصحب وهي الغيور املؤمنني أم عن اإلفك بحدث جاء ما بجويرية،
املعروفة القصة يف املعطل بن صفوان بالشاب وترميها بالفحشاء عنها األلسن لتلوك
الصادق، بالوحي لها بتدخُّ األمر السماء حسمت حيث اكني، األفَّ من عصبة بها أتى التي

والبهتان. اإلفك أهل به أتى مما املؤمنني أم برَّأ الذي
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احلديبية غزوة

هو؟! ما وهللا أدري فال الرحمن أما
عمرو بن سهيل

أو عالمات أي ودون وفجأة، الجاهيل، الحج موسم بداية القعدة، ذي شهر بمجيء
إىل املتناثرة، والغزوات الصغرية الرسايا عن كربى، دورة التحوُّل يُتِم ُمنِذرة، ُمقدِّمات
أنهم منامه؛ يف رآها رؤيا خرب ألصحابه ليُعِلن نومه من النبي قام يوم األكرب، الهدف
«كان رشوحه: يف السهييل عليه ب يُعقِّ ما وهو آمنني. بالبيت يطوفون مكة معه يدخلون

وحي.»1 األنبياء ورؤيا منامه، يف ذلك رأى قد النبي
وخزاعة ومزينة جهينة عربان وبني يثرب، ُمسِلِمي بني امُلنادي نادى ثَم، ومن
من إسالم وبعدم البعض من بإسالم سياسيٍّا حالفوها الذين يثرب، حلفاء من وغريها

إسحاق: ابن ويقول آخرين،
فأبطأ … معه ليخرجوا واألعراب البوادي أهل من حوله ومن العرب واستنفر

األعراب. من كثري عليه
يقول: سعد ابن ويُتاِبع

رسول ودخل وأرسعوا، فتهيَّئوا العمرة، إىل أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول واستنفر
دعا ثم … القصواء راحلته وركب ثوبنَي، ولبس فاغتسل بيته ملسو هيلع هللا ىلص هللا
أصحابه وأشعر وقلَّدها، األيمن الشق يف أشعرها ثم فُجلِّلت ساق التي بالبُدن

ص٣٨. ج٤، ذكره، سبق األنف، الروض السهييل: 1



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

ألف املسلمني من معه وخرج … ولبَّى وأحرم … بدنة سبعون وهي … أيًضا
وستمائة.2

تدس أن ليفوتها كان ما مكة فإن مكة، داخل عيونه للنبي كان مثلما أنه شك، وال
يفعل النبي ترى وهي الدهشة، أخذتها قد — بد ال — التي العيون تلك بيثرب، لها عيونًا
(البعري البُدن أمامه فيسوق قريش؛ شعائر ذات ويُماِرس عمرة، إىل فيدعو قريش، فعل
أنه ُمعِلنًا فيُلبُّون، يُلبِّي رجاله أمام ويسري بل وقلَّدها، جلَّلها أن بعد للذبح) هديًا امُلساقة
بخرب الخزاعية عيونه تأتيه كانت الذي الوقت يف حربًا،3 يريد ال ُمعتِمًرا ساعيًا جاء قد
لك وجمعوا األحابيش، لك جمعوا قد لؤي، بن وعامر لؤي بن كعب تركت «إني يقول:

ُمقاِتلوك.»4 أو قاتلوك وهم جموعهم،
لتعلم قريش؛ إىل ُمبلِّغة رسالة النبي أرادها التي الواضحة، الدينية التظاهرة ورغم
بتجارتها جميًعا امُلرتِبطة الطقوس وهي وطقوسها، وشعائرها مشاعرها ُمحِرتًما جاء أنه
فإن اآلتية؛ بالتحوالت فصيح وإبراق ضمنية طمأنة من الرسالة تلك يف وما ومكاسبها،
سوى وستمائة، ألف إىل عددهم يصل الذين امُلقاِتلني من الهائل العدد ذلك يف تَر لم مكة
لتُعِمل الحرم؛ األشهر بحرمة ُمحتِمية العمرة، ستار تحت مكة لدخول مكشوفة ُمحاَولة
رسية منذ قريش تنَسه لم الذي الدرس وهو بغتة؛ الداخل من مكة بطن يف سيوفها
عليها؛ وصادق القرآني الكلم وحلَّلها الحرم، األشهر انتهكت التي جحش بن هللا عبد
رجالها تُهيِّئ مكة أخذت حتى مكة، إىل باملسري يثرب بدء أخبار بلغت إن ما لذلك
لؤي بنو وقف قد الطريق عىل أن النبي وبلغ اآلتي. الغزو وجه يف لتقف الطريق؛ عىل

قائًال: رجاله إىل ه فتوجَّ وخيلهم، بجموعهم

فإن فنُصيبهم؛ أعانوهم، الذين هؤالء ذراري عىل نميل أن أترون عيلَّ، أشريوا
نؤمَّ أن ترون أم هللا؟ قطعها عنًقا تكن نجوا وإن محرومني موتورين قعدوا

قاتلناه؟5 عنه صدنا فمن البيت

ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن أيًضا انظر ص١٦٦. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 2
ص٦٩.

ص١٦٦. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 3
.١٠٠ ص٩٩، ج٤، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 4

ص١٠٠. نفسه: 5
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الحديبية غزوة

ليقتلوا الرجال؛ من الخالية لؤي بني مضارب عىل يميلوا أن املسلمني بإمكان كان
طريق عن يتوجهوا أن بإمكانهم وكان هللا، قطعها عنًقا وتكون أطفالهم، من شاءوا ما
جاءه رجاله النبي استشارة عىل ا وردٍّ قاتلوها؛ قريش اعرتضتهم فإن مكة، إىل آخر

قاتلناه.»6 البيت وبني بيننا حال من …» الحكيم الصديق بكر أبي جواب
فيقول: أحداث، من ذلك تال بما سعد ابن يُخِربنا للمشورة، وإعماًال

أميال تسعة عىل الحرم، طرف وهي الحديبية، من دنا حتى ملسو هيلع هللا ىلص النبي سار
فقال فربكت، القوم، غائط عىل تُهِبطه ثنية، عىل راحلته يدا فوقعت مكة، من

القصواء. خألت فقالوا: تنبعث، أن فأبت يزجرونها، حل. حل، املسلمون:

لذوي معاني فحواها يف تحمل الطمأنة، من ملزيد لقريش جديدة برقية تأتي وهنا
ملسو هيلع هللا ىلص: املصطفى قول يف العقول،

خطة اليوم يسألونني ال وهللا أما الفيل. حابس حبسها لكن خألت، ما إنها
عوده راجًعا فوىلَّ فقامت، زجرها ثم إياها. أعطيتهم إال هللا، حرمة تعظيم فيها

الحديبية.7 أثماد من ثمد عىل بالناس نزل حتى بدء، عىل

عسفان، عند آخر خربًا الكعبي سفيان بن برش حمل رحلهم، يُنيخون القوم وبينما
للنبي: يقول

قد املطافيل، العوذ معهم فخرجوا بمسريك، سمعت قد قريش هذه هللا، رسول يا
أبًدا، عليهم تدخلها ال هللا يُعاِهدون طًوى، بذي نزلوا وقد النمور، جلود لبسوا
هللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول فقال الغميم. كراع إىل قدَّموها قد خيلهم، يف الوليد بن خالد وهذا

قريش. ويح يا
الحرب. أكلتهم لقد

العرب؟ سائر وبني بيني خلَّوا لو ماذا
أرادوا، الذي كان أصابوني هم فإن

نفسه. املوضع 6
ص٦٦. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 7
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الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

وافرين، اإلسالم دخلوا عليهم هللا أظهرني وإن
قوة.8 وبهم قاتلوا يفعلوا لم وإن

يخرج رجٌل «من رجاله: بني النبي قال الوليد، بن خالد بجيش لالصطدام وتحاشيًا
طريًقا وجيشه النبي معه يسلك دليل له فيقوم بها؟» هم التي طريقهم غري طريق عىل بنا
من له حليًفا له فُرتِسل بمكانه، قريش وتعلم الوادي. يهبط حتى الشعاب، بني وعًرا
ُمعظًِّما جاء أنه تُؤكِّد أخرى برسالة النبي إليهم لريده برسالة، ورقاء، بن بديل هو خزاعة،
النبوي بالرد بديل ويذهب ومعتقدهم. وسلطانهم وسطوتهم تجارتهم رمز بيتهم، لحرمة
جاء إنما لقتال، يأِت لم محمًدا وإن محمد، عىل تعجلون إنكم قريش، معرش «يا ليقول:
وتُخوِّنه؛ بديل تتهم النبي مع خزاعة هوى تعلم التي قريًشا لكن البيت.» لهذا ُمعظًِّما زائًرا
قوله: يف كثري ابن عنه أفصح ما وهو واألخبار السري ُكتاب يعلمه كان الذي الهوى ذلك

عنه يُخفون ال ومرشكها، مسلمها ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول نصح عيبة خزاعة وكانت
بمكة.9 كان شيئًا

بردها: بديل عىل ولتُِجب

العرب تُحدِّث وال أبًدا، عنوة علينا يدخلها ال فوهللا قتاًال، يريد ال جاء كان وإن
عنا.10 بذلك

وقريًشا جميًعا العرب أذهل الذي الحدث ذلك لقريظة؛ حدث ما قريش وتتذاكر
وإبادة جميًعا، العدو ذلك إبادة إىل يصل ال كان الجزيرة، يف كان قتال فأي بخاصة،
ُقلُوِب ِيف ﴿َسنُْلِقي الكريم: اآلي يف تمثَّلت إنذارات من الحدث صحب وما بكاملهم، قوم
والحشايا، الجوانح عىل منها قابًضا مكة بقلب الرعب ليأخذ الرُّْعَب﴾؛ َكَفُروا الَِّذيَن
ومصريًا عليها، دخوله تتصور وهي أنفاسها وتتسارع الظن، سوء الكريم بالنبي وتظن
إليه برسلها تدفع فقامت الدهر. آخر إىل األرض وجه عىل من وفناء قريظة كمصري

ص٢٥. ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 8
ص١٦٨. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 9

ص٢٦. ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 10

112



الحديبية غزوة

الذين لؤي بن عامر من وهو حفص، بن مكرز بديل بعد فتبعث رسول، عقب يف رسوًال
سبق ما له قال ثم غادر.» رجل «هذا قال: ُمقِبًال، النبي رآه فلما كراهية. للنبي يحملون

مكة.11 إىل ليحمله لبديل وقال
تدروشوا قد قوم وهم األحابيش، سيد علقمة بن الحليس مكرز، وراء يُرِدفون ثم
لحرمة تعظيًما االتجاهات أشد يُمثِّلون وصاروا جميًعا، أمره قدَّسوا حتى البيت حب يف
يتألهون.» قوم من هذا «إن لرجاله: قال بعد، عن قادًما النبي رآه فلما وشعائره. البيت
الخشني: قال اإلله. أمر يُعظِّمون «يتألهون: شارًحا: بًا ُمعقِّ الناس سيد ابن ويرشح
عمرو بن الحليس أنه ريان، بن الحليس نسب يف الكلبى ابن عن ورأيت التعبُّد. التألُّه
النبي فقال الحليس، يُقِنع أن يمكن الذي الترصف كان هنا ومن املغفل.»12 بن عامر بن
امُلهداة امُلجلَّلة رة امُلشعَّ النوق أرسلوا أي يراه.» حتى وجهه يف الهدي «ابعثوا برسعة:

هشام: ابن يقول وهنا لرياها، للذبح

من أوباره أكل وقد قالئده، يف الوادي عرض من عليه يسيل الهدي رأى فلما
إعظاًما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل يصل ولم قريش إىل رجع محله، عن الحبس طول

لك.13 علم ال أعرابي أنت فإنما اجلس، فقالوا: ذلك، لهم فقال رأى، ملا

مسعود بن «عروة هو ثقيف، سادة من النبي، مجلس إىل آخر رسوًال قريش وتُرِسل
قريش رعب عن ليُفِصح مبارشة، قبالته وجلس النبي مجلس إىل وصل الذي الثقفي»،

قوله: يف قريظة وذكرى
محمد، يا

قومك، استأصلت إن أرأيت
قبلك؟ أصله اجتاح العرب من بأحد سمعت فهل

محمد، يا
بهم؟ لتفضها بيضتك إىل بهم جئت ثم (األوباش)، الناس أوشاب جمعت

غًدا! عنك انكشفوا قد بهؤالء َلكأني

ص١٦٨. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 11
ص١٦٢. ج٢، ذكره، سبق األثر، عيون الناس: سيد ابن 12

ص٢٦. ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 13
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الفور: عىل بكر أبو عليه لريد لكن

الالت. بظر امُصص
عنه؟ ننكشف أنحن

محمد؟ يا هذا من النبي: ليسأل عروة فيلتفت
أن هو االستنتاج فإن بكر، أبي شخصية عروة يعرف أال املقبول من يكن لم وملا
فريد قحافة.» أبي ابن «هذا النبي: ويُجيبه ودروع، خوذة بالحديد، ُملبًَّسا كان بكر أبا
بها.» هذه ولكن بهذا، لكافأتك عندي لك كانت يد لوال «وهللا إهانته: عن ُمعِرًضا عروة عليه
«واملغرية حدثه، كلما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لحية ويتناول النبي، يُحدِّث عروة ويستمر
لحية تناَول إذا يده يقرع فجعل الحديد يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رأس عىل واقف شعبة بن
عروة: فيقول إليك. تصل أال قبل هللا رسول وجه عن يدك اكُفف ويقول: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

أغلظك!» ما أفظك، ما ويحك
الحديد ذلك بالحديد، ع ُمدرَّ وهو أخيه ابن يعرف لم عروة ألن هللا؛ رسول ويبتسم
هذا من عروة: ويتساءل أبًدا، عمرة أمر ليس األمر أن عروة إلقناع كافيًا كان الذي

شعبة. بن املغرية أخيك ابن هذا فيُجيبه: محمد؟ يا
ودفع مسلًما، النبي إىل فرَّ ثم مالك، بني من رجًال عرش ثالثة قتل قد املغرية وكان
سوءتك غسلُت وهل ُغَدر؟ «أْي للمغرية: عروة يقول وهنا جميًعا، ديتهم عروة عمه عنه

باألمس؟» إال
يف جاء ما وهو جهل، ألبي ُمهًدى جمًال الهدي إبل بني فريى حوله؛ عروة ويتطلع
يف جهل، ألبي جمًال هداياه يف الحديبية عام أهدى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «إن عباس: ابن قول

فضة.» من برة رأسه
ابتدره إال بصاًقا يبصق ال فالرسول عجبًا؛ فيزداد وهناك هنا النظر عروة ويُقلِّب
وال وجوههم، بها يدلكون بأكفهم يتلقونها عليها تسابقوا إال نخامة يتنخم وال أصحابه،
يُِحدون وال َوضوئه، عىل يقتتلون كادوا أ توضَّ وإذا أخذوه، إال يشء شعره من يسقط
يقول: قريش إىل ويعود مبهوتًا، مشدوًها الرجل فينهض وإجالًال، تعظيًما إليه النظر

قريش، معرش يا
ملكه، يف كرسى جئت قد إني

ملكه، يف وقيرص
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ملكه، يف والنجايش
قومه، يف قط ملًكا رأيت ما وهللا وإني

أصحابه.14 يف محمد مثل

رجًال رجاله من فيختار مكة، رسل إليه تعود أن قبل خاطر، للنبي يخطر وهنا
إىل فرُيِسله األموي، عفان» بن «عثمان هو األمويني، من وأرشافهم مكة مأل عىل عزيًزا
باطن يف مقدوًرا كان ألمر العودة، يف عثمان ويتأخر إليهم. رسالة يحمل بمكة أهله
قريش؛ قتلته قد عفان بن عثمان أن أطلقها؛ من نعلم ال شائعة ترسي حيث الزمان؛
بيعته، إىل واضحة، ُمقدِّمات ودون فجأة املسلمني النبي فيدعو االنتقام، ب توجَّ ثَم ومن
يراه أمر أي عىل الرضوان بيعة فكانت مناقشة، دون ويتخذه قرار أي يف له تسليًما
الساعات باطن يف هو ملا تسليًما البيعة تلك كانت هنا ومن املوت؛ كان لو حتى النبي
شاء إن النار يدخل «ال لهم: النبي قول يف التسليم أعطى من جميع وُكوِفئ آٍت. اآلتية،

تحتها.»15 بايعوا الذين الشجرة أصحاب هللا
قريش وتعلم يشء، فيه ليس ُمعاًىف سليًما عفان بن عثمان يظهر البيعة، وبانتهاء
إال قريظة مصري من تنجو لن وأنها ورجاله، محمًدا تُزحِزح أن تستطيع لن أنها
تعظيم فيها خطة اليوم يسألونني ال «وهللا الرسالة: بلغتها بعدما خاصًة بالتساهل،

الصلح. يف رغبة تعني ما وهي إياها.» أعطيتهم إال هللا حرمة
لكنها النبي، إىل امُلحنَّك امُلفاَوضات رجل عمرو، بن سهيل فأرسلت قريش وتساهلت
وهو األعراب، أمام كرامتها لها تضمن رشوًطا للصلح وضعت والعزة، األنفة من بدافع
ل سهَّ «لقد يقول: رجاله إىل فالتفت املسلمني، عىل يُِهل سهيًال رأى أن فوَر النبي وعاه ما

أمركم.»16 لكم هللا
مدتها بهدنة الصلح وهي مكة؛ عروض عليه ويعرض النبي، مع سهيل ويجلس
التجاري. للطريق األمان عودة يضمن ما وهو لآلخر، أحد فيها يتعرض ال سنوات، عرش

النبي. ويوافق

سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن أيًضا انظر ص٢٠٢. ج٢، ذكره، سبق الكامل، األثري: ابن 14
ص٣٥. ج٤، ذكره، سبق األنف، الروض يف السهييل رشح أيًضا انظر ص٢٦–٢٩. ج٤، ذكره،

ص٧٣. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 15
ص١٠٥. ج٤، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 16
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حالفه. محمد ُمحاَلفة أحب ومن حالفها، العرب من قريًشا يُحاِلف أن أحب من وأن
النبي. ويُواِفق

سهيل: ليقول النبض، وجس لالختبار تدريجيٍّا املكية املطالب وترتفع
النبي. ويُواِفق إليهم. ه ردَّ وليِّه إذن بغري محمًدا أتى ومن

محمد أصحاب من قريًشا أتى من وأنه سهيل: فيقول أكثر د التشدُّ نربة تتعاىل ثم
النبي. ويُواِفق إليه. يردوه لم

امُلقِبل العام يف ليعودوا العام هذا مكة عن برجاله محمد ويعود سهيل: ويستمر
أيام، ثالثة أهلها لهم يرتكها حيث العادي، املسافر الراكب سالح إال حديد أو سالح دون

النبي. ويُواِفق ُمغاِدًرا. يرتكها ثم بها يعتمر
كادوا أمامه النبي وتساُهل سهيل تشدُّد يرون وهم املسلمني إن كثري ابن ويقول
فعندما الرسمي؛ الصلح كتاب كتابة تبدأ عندما الغم ويزداد ونكًدا. وغيًظا ا غمٍّ يهلكون
رد الرحيم.» الرحمن هللا بسم «اكتب: قائًال: الكتاب طالب أبي بن عيل يُميل النبي بدأ

الفور: عىل سهيل

هو! ما أدري ما فوهللا الرحمن أما
تكتب. كنت كما اللهم باسمك اكتب

الرحمن هللا «بسم عىل يُِرصون والشجب، واالستهجان بالرفض املسلمون ويهتف
رسول محمد عليه قاىض ما هذا اللهم، باسمك «اكتب: لعيل: يقول النبي لكن الرحيم»،

بالقول: أخرى مرة سهيل ليعرتض لكن عمرو.» بن سهيل هللا

هللا، رسول أنك نعلم كنا لو
اسمك، اكتب لكن قاتلناك، ما

أبيك. واسم

ال «وهللا قائًال: قاطًعا رفًضا عيل فريفض هللا»، «رسول يمحو أن عليٍّا النبي فيأمر
هللا»، «رسول ويمحو — البخاري روى فيما — الصحيفة النبي فيُمِسك أبًدا.» أمحاك

هللا».17 عبد بن «محمد يده بخط ويكتب

ص١٦٤. ج٢، ذكره، سبق عيون، الناس: سيد ابن 17
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كروبًا؛ والكرب ا همٍّ الهم يزيد ما يأتي وكرب، وشدة غم يف املسلمون وبينما
يف ليصل قيوده يف يرسف مكة من انفلت قد عمرو بن سهيل بن جندل أبو فيُفاجئهم
عمرو بن سهيل ليقفز صلحهم يكتتبون أبيه مع جالًسا النبي إىل الحرجة اللحظة تلك
لم «إنا النبي: فريد ترده.» أن عليه أُقاِضيك من أول محمد يا «وهذا ملسو هيلع هللا ىلص: للنبي قائًال
عىل نُصاِلحك ال «وهللا يفعل: لم إن ُمقِسًما بعنف، سهيل لريد لكن بعد.» الكتاب نقِض
فيعود لك.» بُمجريه أنا «ما أبوه: فيقول يل.» فأِجره «إذن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فيقول أبًدا.» يشء

بفاعل.» أنا «ما سهيل: لريد لكن فافعل.» «بىل، راجيًا: للقول النبي
يروى: فيما الوقائع تلك تفاصيل كثري ابن لنا ويروي

جندل أبو جاء إذ عمرو، بن وسهيل هو الكتاب يكتب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فبينما
وكان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل انفلت وقد الحديد، يف يرسف عمرو بن سهيل بن
هللا رسول رآها لرؤيا الفتح يف يشكُّون ال خرجوا قد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب
دخل نفسه، يف هللا رسول عليه ل تحمَّ وما والرجوع، الصلح، من رأوا فلما ملسو هيلع هللا ىلص.
جندل، أبا سهيل رأى فلما يهلكون. كادوا حتى الناس عىل عظيم أمر ذلك من
بيني القضية ت لجَّ قد محمد يا وقال: بتالبيبه وأخذ وجهه فرضب إليه قام
يرده ويجره، بتلبيبه ينتزه فجعل صدقت. قال: هذا. يأتيك أن قبل وبينك
إىل أَُرد املسلمني، معرش يا صوته: بأعىل يرصخ جندل أبو وجعل قريش؛ إىل
ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال بهم. ما إىل الناس ذلك فزاد ديني. يف يفتنوني املرشكني
امُلستضَعفني من معك وملن لك جاعل هللا فإن واحتسب، اصرب جندل، أبا يا
وإنا عهًدا، وأعطونا ذلك عىل وأعطيناهم صلًحا، القوم مع عقدنا إنا مخرًجا،
ويقول: جنبه، إىل جندل أبي مع يميش الخطاب بن عمر فوثب بهم. نغدر ال
قائم ويُدني كلب. دم أحدهم دم وإنما املرشكون، هم فإنما جندل، أبا يا اصرب
الرجل فضن أباه، فيرضب السيف يأخذ أن رجوت عمر: يقول منه، السيف

بأبيه.18

ص١٠٥، ج٤، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: أيًضا انظر ص١٠٧. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 18
الناس: سيد ابن أيًضا انظر .٧١ ص٧٠، ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن أيًضا انظر .١٠٦

ص١٦. ج٢، ذكره، سبق عيون،
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حتى استنفاًرا استنفره شديًدا رهًقا الصلح هذا أمر من الخطاب بن عمر لقي وقد
يقول: النبي إىل ذهب

به؟ ونطوف البيت نأتي أن تِعدنا ألم
نعم. قال:

إىل ليذهب عمر الغاضبة والرعدة الحرية أخذت يحدث، ما واقع وبني اإلجابة، وبني
ُمتوتِّر: حوار يف يقول بكر أبي

هللا؟ برسول أليس بكر، أبا يا عمر:
بىل. بكر: أبو

باملسلمني؟ أَولسنا عمر:
بىل. بكر: أبو

باملرشكني؟ أَوليسوا عمر:
بىل. بكر: أبو

ديننا؟ يف الدنية نُعطي فعالَم عمر:
هللا. رسول أنه أشهد فإني غرزه؛ الزم عمر، يا بكر: أبو

الساعة! إال أسلمت منذ شككت وما عمر:

مع العادة هي كما منافق إىل تُحوِّله لم التي عمر، قولة عىل بًا ُمعقِّ السهييل ويرشح
والشكاكني: املعرتضني

وقد شكه، فيذهب الحق، دالئل يف النظر د يُحدِّ ثم يشك، قد املؤمن أن هذا ويف
أحد.19 منه يسلم ال يشء هو قال: أنه عباس ابن عن ُرِوي

به عز الذي وهو الرسول، وزير وهو هو، من وهو عمر، وزن يف رجل شك وأمام
ُمؤكًِّدا: الصادق باليقني الشك ليقطع الوحي جاء اإلسالم،
.(٢٧ (الفتح: ﴾ ِباْلَحقِّ الرُّْؤيَا َرُسوَلُه هللاُ َصَدَق ﴿َلَقْد

.(١ (الفتح: ُمِبينًا﴾ َفتًْحا َلَك َفتَْحنَا و﴿إِنَّا

ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن أيًضا انظر .٣٨ ص٣٧، ج٤، ذكره، سبق األنف، الروض السهييل: 19
ص١٧٠.
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كان ُمبينًا، فتًحا كان الصلح كتاب وأن صدقت، قد الرؤيا أن الوحي تأكيد ومع
آخر؛ رأي لهم كان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول صحابة بعض لكن ويستكني، األمر يهدأ أن يُفرتَض
وُصد البيت، عن صدونا لقد بفتح؛ هذا ما ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول أصحاب من رجل «فقال
قول ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فبلغ إليه، خرجا قد كانا املسلمني من رجَلني هللا رسول ورد هدينا.
ما ًحا ُموضِّ هشام ابن يُثني ثم ومن الفتح.»20 أعظم هو بل الكالم، «بئس فقال: أولئك
ملا له قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع كان من بعض «إن فيقول: الصحابة، عند لبس من حدث
عامي من لكم أفقلت بىل. قال: آمنًا؟ مكة تدخل إنك هللا رسول يا تُقل ألْم املدينة: قدم

السالم.»21 عليه جربيل يل قال كما فهو قال: ال. قالوا: هذا؟
هدنة اتفاق يف الرسمية الصحيفة كتابة إبان كربهم يف وهم املسلمني إىل ونعود
العمرة شعائر الستكمال رجاله يُنادي يقوم الشهود توقيعات بعد النبي لنرى ومصالحة،
جميًعا الناس إن األثري ابن لنا ليقول احلقوا.» ثم فانحروا «قوموا قائًال: تتم، لم التي
أحد يُقم فلم مراًرا، ذلك قال حتى أحد، قام «فما قوله: يف هللا، رسول عىل بوا تعصَّ قد
منهم، أحًدا تُكلِّم وال اخرج هللا، نبي يا فقالت: ذلك، لها فذكر سلمة أم عىل فدخل منهم،
كاد حتى وحلقوا، فنحروا قاموا ذلك رأوا فلما ففعل. شعرك. وتحلق بدنك تنحر حتى

ا.»22 غمٍّ بعًضا يقتل بعضهم
الناس فرأى … فحلق جلس ثم فنحره، هديه إىل «قدم النبي إن هشام ابن ويقول
حلق قال: عباس ابن عن … ويحلقون ينحرون فوثبوا وحلق، نحر قد هللا رسول أن
ين وامُلقرصِّ قالوا: امُلحلِّقني. هللا يرحم هللا: رسول قال آخرون. وقرصَّ الحديبية يوم رجال
ين. وامُلقرصِّ قال: هللا؟ رسول يا ين وامُلقرصِّ قالوا امُلحلِّقني. هللا يرحم قال: هللا؟ رسول يا
يشكُّوا.»23 لم قال: ين؟ امُلقرصِّ دون للُمحلِّقني بالرتحيم ظاهرت فلَم هللا، رسول يا فقالوا:
بن بصري أبو فهو الهدنة، لبنود إعماًال فرده مسلًما النبي جاء الذي اآلخر الرجل أما
واألخنس عوف بن األزهر للنبي فيه فكتب ملسو هيلع هللا ىلص بالرسول ولحق يثرب إىل هرب حيث عتبة،
بصري، أبي رد يطلبون له، موًىل ومعه عامر بني من رجًال بالكتاب وبعثا رشيق، بن

ص١٦١. ج٢، ذكره، سبق عيون، الناس: سيد ابن 20
ص٣٢. ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 21

ص٢٠٥. ج٢، ذكره، سبق الكامل، األثري: ابن 22
ص٢٩. ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 23

119



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

سيف فيها أخذ فرصة بصري أبو انتهز حتى يثرب غادروا إن ما لكن معهما، فرده
أسلمتني عنك. هللا وأدَّى ذمتك، يت وفَّ هللا رسول «يا يقول: للنبي وعاد وقتله، العامري
النبي مجلس بصري أبو وغادر بي.» يُعبَث أو فيه، أُفتَن أن بديني امتنعت وقد القوم، بيد
د: يُردِّ بقوله النبي ليتبعه قريش، تجارة طريق عىل الساحل، نحو يثرب خارج ًما ُميمِّ

حرب، ِمَحش أمه ويل
رجال. معه كان لو

سبعني نحو إليه فخرج رجال» معه كان «لو بمكة امُلستضَعفني النبي كلمات وبلغت
حتى فيها، ما ويسلبون رجالها يقتلون قريش، تجارة يقطعون امُلستضَعفني من رجًال
يف ورجاله بصري أبا يأوي أن الرحم بصلة فيها تسأله للنبي تكتب أن قريش اضطرت
الهدنة.24 عهد بنود ورغم مكة، بموافقة يثرب إىل فعادوا بهم، لها حاجة ال وأنها يثرب،
فهو قريش، برضا تم وإن وهو الهدنة، صحيفة لبنود كرس أول ذلك يكن ولم
كلثوم أم هربت عندما أخرى، كسور حدثت لكن النبي، من بتحريض وكان امُلكَره، رضا
رشوط بُموِجب ردَّها يطلبان والوليد عمارة أخواها وراءها وخرج النبي، إىل عقبة بنت
هللا أبى يفعل، «فلم ملسو هيلع هللا ىلص: النبي رد عن هشام ابن يقول تامة وببساطة الحديبية، عهد
إِذَا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا القائل: الوحي بدليل النبي، وليس أبى الذي هو فاهلل ذلك.»25
َفَال ُمْؤِمنَاٍت َعِلْمتُُموُهنَّ َفِإْن ِبِإيَماِنِهنَّ أَْعَلُم هللاُ َفاْمتَِحنُوُهنَّ ُمَهاِجَراٍت اْلُمْؤِمنَاُت َجاءَُكُم

.(١٠ (املمتحنة: اِر﴾ اْلُكفَّ إَِىل تَْرِجُعوُهنَّ
هناك فإن الفتح، أعظم كان الحديبية يوم حدث ما أن وهللا، النبي، تأكيد ورغم
لألمر يُضيفوا أن واألخبار السري ُكتاب رأى جانبهم ومن اعرتض؛ من وهناك شك، من

الرباء: عن البيهقي فريوي املعتادة، أحاجيهم من امُلبِهرات بعض

قطرة، فيها نرتك فلم فنزحناها، برئ والحديبية مئة، عرشة أربع النبي مع كنا
أ فتوضَّ منها، ماء بإناء دعا ثم شفريها، عىل فجلس فأتاها ملسو هيلع هللا ىلص النبي ذلك فبلغ
نحن أصدرتنا إنها ثم بعيد، غري فرتكها فيها، صبَّه ثم ودعا، مضمض ثم

وركائبنا.

ص٣١. نفسه: 24

ص٣٢. نفسه: 25
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يقول: إذا شعبة مع له حوار يف جابر الصحابي لنا يرويها أخرى، مائية ومعجزة

أصابعه بني من يخرج املاء فجعل فيه، يده فوضع تَور، يف بماء هللا رسول أُِتي
مائة كنا لو قال: كنتم؟ كم قلت: وكفانا. ووِسعنا فرشبنا قال: العيون، كأنه

وخمسمائة.26 ألًفا كنا لكفانا، ألف

للنبي: الصحابة قول يف الجيش جاع عندما الطعام تكثري حول ثالثة معجزة ثم

وحَسونا وشحومها لحومها من فأكلنا ظهورنا، من انتحرنا لو هللا، رسول يا
ائتوني ولكن ال، قال: جمام. وبنا عليهم غدونا إذا غًدا أصبحنا املرق، من
من فضل ما فضول عليها صبوا ثم أنطاًعا فبسطوا أزوادكم. من فضل بما
ثم شبًعا، تضلَّعوا حتى فأكلوا بالربكة، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عليها فدعا أزوادهم.
نأكل كنا … قال هللا عبد عن … ُجُربهم يف أزوادهم من فضل ما فضول لفلفوا

الطعام.27 تسبيح نسمع ونحن النبي مع

الحديبية نتائج

آمن حيث منه؛ أعظم فتح قبله اإلسالم يف ُفِتح «فما الحديبية: صلح عن األثري ابن يقول
ويقصد وأكثر.»28 ذلك قبل فيه دخل مثلما السنتنَي تَينك يف اإلسالم فدخل كلهم، الناس
وهو مكة، فتح عام وبني الحديبية صلح بني ما مرَّتا اللتنَي السنتنَي بالسنتنَي، األثري ابن
حتى هو؟ أَوفتح الواضح: الوحي رغم وتساءلوا الصحابة، فيه وشك سبق الذي الفتح
إنه بيده نفيس والذي «إي قائًال: فتح أنه للناس باهلل القسم عىل الخلق سيد اضطر

الفتوح؟ أعظم بالفعل باعتباره الحديبية يف حدث ما رؤية يمكن فكيف لفتح.»29
الحديبية صلح عن فوره من سيكشف األحداث، سري خط يف ن التمعُّ من قليًال إن
يستحق والسياسية، الدبلوماسية أعمال أعظم من دبلومايس وعمل بالفعل، عظيم كفتح

.٤١٥٢ الحديث الحديبية، غزوة باب ٣٥ املغازي كتاب ٦٤ يف البخاري أخرجه 26
.١٢٩ ،١٢٠ ص١١٥، ج٤، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 27

ص٢٠٥. ج٢، ذكره، سبق الكامل، األثري: ابن 28
ص٧٦. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 29
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الكريم الرسول بمصداقية كان وأنه العسكرية، العالم أكاديميات بإمعان تدرسه أن
الفتوح. فتح إىل الباب هو الصادق، الوحي وبالغة

جهد دون سنلحظ الخندق غزوة بعد األحداث ر تطوُّ نُطاِلع الوراء إىل قليًال ُعدنا لو
الخندق، يف به قامت الذي ودورها بقياداتها، إليها يثرب يهود نزول بعد خيرب أن يُذَكر
وغطفان أسد قبيلتَي بني لليهود يهدأ لم الذي النشاط مع طالع، قوة مركز إىل تحوَّلت قد
لقبائل مفاوضاتهم عن ناهيك الزراعية، خيرب بِمرية اإلغراء مع القديمة، األحالف لتجديد

وراءها. وما فدك من الشمال
واضحة فكرة لديه كوَّنت قد بأول أوًال خيرب عن النبي إىل املعلومات وصول وكان
جديد قوة مركز وأصبحت الجزيرة يف القوى توازنات دخلت بحيث خيرب، قوة تنامي عن
خيرب تُرتَك أن معنى وكان خلفي، موقع إىل قريًشا أزاح باختالل، التوازنات تلك أصاب
بني تُصِبح سوف املدينة أن يعني كان ما فهو التطور، ذلك من يحد ل تدخُّ دون تتنامى
وأي الجنوب، يف وقريش أحالفها، مع الشمال يف فخيرب الخطورة؛ شديدة معادلة طرَيف
لدولة حقيقي بتهديد كفيًال كان الخندق يف حدث كما وقريش خيرب بني ثنائي تحالف

يثرب.
الحديبية، غزوة فأسَموها أهدافها ُمؤرِّخونا وعى التي الحديبية عمرة كانت ثَم ومن
عندما لكنه بالسالح، ُملبَّسني ُمدرَّعني ُمسلَّحني بعسكره نحوها ه توجَّ قد النبي كان حيث

تقول: واضحة رسالة قريش إىل له حمَّ الخزاعي ورقاء بن ببديل التقى

أحد، لقتال نِجئ لم إننا
ُمعتِمرين. جئنا ولكننا

بهم؛ وأخذت الحرب نهكتهم قد قريًشا وإن
الناس، وبني بيني ويَُخلوا مدة ماَددتهم شاءوا فإن
فعلوا، الناس فيه دخل فيما يدخلوا أن شاءوا وإن

ُحموا. فقد وإال
أبَوا، هم وإن

هللا ليُنِفذن أو سالفتي تنفرد حتى هذا أمري عىل ألُقاِتلنهم بيده نفيس فوالذي
أمره.30

ص١٨. ج٢، د.ت، بريوت، للنرش، شعبان مؤسسة الخميس، تاريخ بكري: الديار 30
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يعرض ذلك مع وأنه ية، وامُلرتدِّ امُلنَهكة بحالتها يعلم أنه لقريش النبي أعلن وهكذا
أرفق الهدنة، لقبول يدفعهم وكي املدة؛ ُمحدَّدة هدنة أوالها ثالثة: الخيارات من عليها
يُعِلن ولم قادرة، مسلحة بقوة وجاءهم عليهم، قسوة أشد أخرى خيارات الهدنة بخيار
وسفاراتها قريش أمام يظهروا حتى بالفتح، وعدهم بل الهدنة يف الرغبة أبًدا ألصحابه
قريش لدفع ضمريه يف قر ما إطالًقا لهم يُظِهر ولم لالنقضاض، استعداد أكمل يف إليهم

الهدنة. قبول إىل
واحًدا السفراء إرسالها يف ظهر الذي بالضعف، قريش شعور مدى لدينا وضح وقد
وربما وحده، بداخله معقودة كانت الهدنة عىل النية أن عىل الشواهد أبرز أما آخر. إثر
إليها، مسريه عن لقريش األخبار ب بترسُّ سمح أنه يف تتمثل فقط، بكر أبو بها علم
تشديده مع أخرى، خيارات ضمن لكن رصاحة ذلك إعالنه ثم بتحرُّكه، يعلموا أن بقصد
األموي عفان بن عثمان بإرسال بدقة املحسوبة خطوته ثم القوة، بإظهار رجاله عىل
التي العقبات كل لتذليل ذلك بعد الواضح حرصه ثم مكة، أهل إىل برسالته تحديًدا
رجاله فاجأ الذي املرونة من القدر ذلك مع عمرو، بن سهيل مع الهدنة عقد أمام تقف

يحدث. مما والوجيعة باملعارضة يجأرون وجعلهم
الحرم، األشهر أصحاب العرب، وأرشاف الحجاز سادة املكي املأل يعرتف مرة ألول
مكتوب عهد يف يعرتفون مرة ألول ورساتهم، امُلقدَّمون العرب رجال بيته، ورعاة هللا وأهل
لسيد سيد من واضح اعرتاف وبسيدها؛ يثرب، بدولة الشهود، بشهادات ُموثَّق وكتاب
ذات ُمستِقلة دولة رئيس أنه الجديد للسيد العرب سادة من اعرتاف هو بل سيد، أنه
الخاص البند بدليل للعرب، وحدها قيادتها فكرة عن قريش تخيل يعني ما وهو سيادة،
ُمؤثِّراته؛ ضد نفسها بتحصني واكتفائها محمد، عقد يف يدخل أن أراد ملن الحرية برتك
يف العرب ودخول العرب، بني يدعون أتباعه بانتشار ذلك بعد سمح الذي األمر وهو
وجهة من حقيقيٍّا فتًحا إذن ذلك أليس قبل. من الدولة تشهدها لم بأعداد يثرب حلف

املرحلية؟ العسكرية والتكتيكات الدبلوماسية، نظر
ثالثة، أياًما مكة يزوروا أن رجاله مع النبي بإمكان أصبح الصحيفة بنود ومن
ورجاله ودولته بنيانه يروا أن مكة أهل بإمكان سيكون حيث الخطورة؛ شديد أمر وهو

والفهم. املقارنة لهم يُتيح مما قرب عن
تدهور بعد النفسية ُمقاَومته وانهيار املكي املجتمع تفكُّك إىل الحديبية أدَّت كما
امُلقدَّمون رجالهم دخل ثَم ومن السيادي؛ قريش وضع استمرار بإمكان مكة أهل قناعة

طلحة. بن وعثمان العاص بن وعمرو الوليد بن خالد أبرزهم وكان هللا، دين يف
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لوائها تحت لالنضواء اإلسالم؛ لدعوة َمطمًحا األمر بداية يف يُشكِّلون اليهود كان
بل توجهاتهم اختالف ملسو هيلع هللا ىلص وللنبي لليهود ف تكشَّ الوقت بميض لكن صاحبها، واتباع
عميًقا رشًخا يُشكِّل يهوديتهم عىل يثرب يف اليهود وجود استمرار وكان وتضاربها،
كأداء عقبة كانوا فقد وعليه دة؛ ُموحَّ واحدة دينية أيديولوجيا عىل قامت دولة بناء يف
وكان القرآني، الكلم منه يأتي الذي السماوي املصدر ذات من كتاب أصحاب بحسبانهم
لم إطالًقا لكنهم القرآني، الكتاب آي من محمد أتى ملا ُمصدِّقني يكونوا أن ُمفرتًَضا
هو األول الكتاب أصحاب باعتبارهم رأيهم وكان السماء، مع الصلة بهذه له يعرتفوا
يف وجودهم لكن بالسماء، القرآني اآلي عالقة صدق مدى يف العربان لدى الحاسم العامل
بإنكارهم ودالالت واضحة إشارات للعربان حمل الدينية النبي دعوة اتباعهم وعدم يثرب
وهو القرآني؛ للوحي العربي الواقع يف القائم السماوي امُلنِكر فكانوا النبوة، تلك عليه
اإلله رحمة من وطردهم يثرب، من بطردهم انتهى معهم طويل رصاع بدء إىل أدَّى ما
فحلَّت الوراء، إىل الدينية رموزهم إزاحة ذلك أثناء وتم العاملني، أفضل عنده كانوا بعدما
طوال الجاهليون قدَّسه الذي املعبد تمجيد إىل النبي وعاد أورشليم، محل املكية الكعبة
هندسيٍّا امُلتواِضع املكي البناء ذلك باحرتام صحبت التي العودة وهي الجاهلية، عصورهم
وهو فإسماعيل. إبراهيم ثم آدم زمن إىل به يعود أقدم تاريخ رحم يف وإلقائه ومعماريٍّا،
محمد مع لها يتحقق أن يمكن ما تلحظ بدأت حيث قريش، انتباه لفت الذي التحول
غزوة مع تماًما ليتحول بيثرب، يهودي آخر من يتخلص الخندق نتيجة يرونه وهم وبه،
مناسكهم هي التي األوىل باملناسك فيُِهل املكية، القرشية العربية املشاعر إىل الحديبية
امُلقدَّم، حكيمها ربيعة بن عتبة قول يتذكرون شك ال ثم عليها. تواضعوا التي وأعرافهم
بني وخلوا بي، وخلوها «أطيعوني بدر: ثرى يُواريه أن قبل زمان منذ لهم يقول وهو
العرب أصابته فإن نبأ؛ منه سمعت للذي ليكونن فوهللا فاعتزلوه، فيه هو وما الرجل هذا
الناس أسعد وكنتم عزكم وعزه ملككم فُملكه العرب عىل ظهر وإن بغريكم، ُكِفيتموه فقد

به.»
بإمكانهم يكن لم ما يرون اآلن أصبحوا قد مكة، عقالء أن كله هذا من واملقصد
عىل بغزواته أمجاد، من ينتظرهم ملا أنظارهم ه وجَّ أن بعد خاصة قبل، من رؤيته
له والتسليم السلمي باالتفاق فقط أنهم لديهم وجىلَّ و٦٢٩. ٦٢٦ بني فيما الروم حدود
والخروج واالجتماعية، االقتصادية وأوضاعهم مكانتهم عىل املحافظة يمكنهم ولقيادته،
املواقع لها ويُعد األبواب لها يفتح ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأت أن بعد خاصة الرحبة، الدنيا إىل معه

ومجتمعيٍّا. واقتصاديٍّا ودينيٍّا سياسيٍّا دولته منظومة يف
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وبالعمرة، الحرام، املكي البيت مع التعامل بقواعد لقريش النبي اعرتاف وكان
التوفيقية بخطواته واملعالم املعاني واضح بالًغا بالكعبة، امُلتعلِّق الجاهيل الديني وبالنسق
الدولة وسائس السياسة رجل ومهارة بحنكة الحديبية يف النبي ف ترصَّ ثَم ومن الجديدة؛
مسعود بن عروة كان بينما وهلة، ألول الصحابة املسلمون يفهمه لم ما وهو الدبلومايس،
ما وأنه األرض، ملوك تُدانيه ال ملًكا أصبح قد ولدهم أن النبي قبيلة لقريش يُعِلن يعود
أشهر خالل بل الهدنة، خالل أدَّت التي املتوافقات مجموعة وهي قط، مثله ملًكا رأى
واإلسالم، الطاعة يُعِلنون اليثربية، الدولة سيد إىل قريش وجند العربان اندفاع إىل قليلة،
هللا، وسيف الدولة سيف سيُصِبح الذي الحاذق الجندي الوليد، بن خالد رأسهم وعىل
ممن وغريهم غبار، ملكره يَُشق ال الذي السياسة ورجل العرب داهية العاص بن وعمرو

العربية. العسكرتاريا قيادات بعيد من شكلوا
مع بالسيادة، ملحمد العرب سادة اعرتاف من الحديبية إليه أدَّت ما عىل وتأسيًسا
عىل به ليُصدِّق رسميٍّا؛ خاتًما وللدولة لنفسه الرسول صنع بدولته، الواضح االعرتاف
يدعوهم بخاتمه، ممهورة والقيارصة امللوك عىل تفد بدأت التي للعالم، الرسمية رسائله
واملقوقس النجايش تُعِلن الدنيا إىل العرب من األوىل البعوث تلك ووصلت اتباعه، إىل فيها

الزمان. ذلك عالم خريطة عىل جديدة دولة بقيام فارس وكرسى الروم وعظيم
تمكَّن قد النبي أن فهي والنتائج، األسباب كل مع وتتشابك إطالًقا األهم النتيجة أما
ومع قريش، به تقوم ُمعاٍد تحرُّك أي من الخلفية خطوطه تأمني من الحديبية بصلح

خيرب. إىل الصاعد، القوة مركز إىل النبي ه توجَّ قريش انهيار
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امُلنذَرين. صباح فساء قوم بساحة نزلنا إذا إنا خيرب. خربت أكرب! هللا

ملسو هيلع هللا ىلص النبي

.(١٨–٢١ (الفتح: ِبَها﴾ هللاُ أََحاَط َقْد َعَليَْها تَْقِدُروا َلْم َوأُْخَرى … َقِريبًا َفتًْحا ﴿َوأَثَابَُهْم
لكن منها، املسلمون يتمكن لم ُمقِبلة أخرى فتوح تليه قريب، بفتح آخر وعد وهذا
حدث ما يُعِجبهم لم األتباع أن يبدو حيث للفتح، زها ويُجهِّ بها فيُحيط لهم، دها يُمهِّ هللا
ق يُحقِّ لم النبي أن عن بعضهم وأفصح البعيدة، العهد مرامي يُدِركوا ولم بالحديبية،
الهدنة صلح عقد من تم ما أن لهم تأكيده ومع سلًفا، به وعدهم ما الحديبية يف لهم
اآلتي؛ يف تعمل وهي النبوية البصرية تتبُّع عن قرصت رؤاهم فإن عظيًما، فتًحا كان
عنها بدًال ويُثيبهم مكة فتح عن املسلمني يُعوِّض جديد، بوعد اآليات تلك جاءت هنا ومن
ثَم ومن عليها؛ يقدروا ولم حاولوها أعظم أخرى لفتوحات إضافة قريب، آخر بفتح

بقوله: اآليات عىل الحكم ب عقَّ

خيرب. قال: َقِريبًا﴾، َفتًْحا ﴿َوأَثَابَُهْم قوله: يف ليىل أبي بن الرحمن عبد أخربني
والروم.1 فارس قال: ِبَها﴾، هللاُ أََحاَط َقْد َعَليَْها تَْقِدُروا َلْم ﴿َوأُْخَرى

عرشين مكث الحديبية، من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رجع «ملا بقوله: عقبة بن موىس ب وعقَّ
واملسور مروان أما إياها.» هللا وعده التي وهي خيرب، إىل خرج ثم ذلك، من قريبًا أو يوًما
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الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

واملدينة.»2 مكة بني الفتح سورة عليه فنزلت الحديبية، عام هللا رسول «انرصف قاال: فقد
يُعوِّضهم بما اإلرساع ورضورة رجاله، بدواخل القائد معرفة عن يُفِصح الذي األمر وهو
البيهقي وعاه ما وهو العظمى، مكة ثروات يف الطَّموح أملهم عن عوًضا فورية، بغنائم

القول: الرواة عن ينقل وهو

مكة بني فيما الفتح سورة عليه فنزلت الحديبية، عام ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول انرصف
خيرب. فيها وجل عز هللا فأعطاه واملدينة،

تأخذونها، كثرية مغانم هللا وعدكم
لكم فعجل

خيرب.3 هذه

يقودها التي الفزارية القبيلة تلك بثقلها، غطفان كانت خيرب، إىل الطريق ويف
األحزاب بني التخذيل وتم بالخندق، الرسي اتفاقه يف ُخِذل الذي املطاع، األحمق الطماع
فغنم، قريش مع برجاله حارب هو فال اليَدين، صفر وعاد َمغنًما، لطَمعه يجني أن دون

مكاسب. من عليه اتفقا بما محمد من عاد هو وال
وكان وخيرب، غطفان بني ليقطع الرجيع ينزل أن القائد خطة كانت ثَم ومن
خيرب لتُظاِهر هللا جند بمسري سمعت ملا رجالها غطفان زت جهَّ فقد صائبًا؛ القائد ع توقُّ
سمعت حتى الرجيع نحو غطفان رجال تحرَّك إن وما وهنا، اإلسالمي. الجيش ضد
رساًعا غطفان رجال فعاد شديدة، وجلبة بيوتهم، يف خلفهم، ضجيًجا جندهم رة ُمؤخِّ
علًما تُحيطنا ال اإلخبارية كتبنا لكن وذراريهم، ونسائهم أموالهم عىل خوًفا ديارهم؛ إىل

ديارها.4 لزوم عىل أجربها مما غطفان ديار يف حدث ما بحقيقة وواضًحا شافيًا
وُمحَكمة ُمقدَّرة خطة بعد ديارها لزمت غطفان أن استنتاجه، يجب وما املهم،
يسري الكامن، الهادئ الوئيد تقدُّمه يف اليثربي الجيش ليستمر الحركة، عدم عىل أجربتها
ويصل وصياصيها. حصونها يف فجأة خيرب يبغت حتى يستخفي نهاًرا، ويكمن ليًال

ص١٨٣. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 2
ص١٩٧. ج٤، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 3

ج٤، السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن أيًضا انظر ص٢١٦. ج٢، ذكره، سبق الكامل، األثري: ابن 4
ص٤٠.
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يُصِدروا أن دون بالحصون يُحيطون الليل، سدول عند صوت دون ساِرين هللا جند
ويخرج الحصون. حول املزارع تُيضء الفجر خيوط تبدأ حتى ناًرا، يُشِعلوا أو صوتًا
والفئوس، والسكك الحرث ماشية يسحبون الصباح، إرشاقة مع كعادتهم خيرب ُمزاِرعو
ليكتشف الزروع، بني كامنني آخر ويلمحهم امُلتحرِّكة، والدروع الخوذ أحدهم ليلمح لكن
الفزع يدفعهم فريجعون جانب، كل من بهم تُحيط امُلحَكمة الدوائر خيرب ُمزاِرعو

حصونهم: نحو صارخني

معه. والخميس محمد،
الهجوم. بدء ُمعِلنًا رجاله يف النبي هتاف الفازع رصاخهم ليُجاِوب

أكرب! هللا
خيرب. خربت

قوم، بساحة نزلنا إذا إنا
امُلنذَرين.5 صباح فساء

امُلتكرِّرة وإغاراتهم العربان غدر خربت جياع، بدو وسط زرع أرض خيرب كانت
والتعب الشهور عَرق ينهبون كالجراد عليها يهبطون كانوا عندما املحصول، نضوج وقت
تلك لصد والصيايص، القوية الحصون من عدد إقامة إىل الخيابرة دعا ما وهو والجهد؛
ليست أنهم أثبتت امُلنظَّم، اإلسالمي الجيش مع الجديدة التجربة لكن الرببرية، الغزوات
حصن ليسقط حصنًا، حصنًا الحصون يفتتحون املسلمون فتدنى حصونهم، مانعتهم
خيربية امرأة عليه ألقت عندما مسلمة، بن محمود الصحابي يستشهد وعنده ناعم،
ويهرب الشق، حصن بعده ليسقط النطاة حصن ثم الحصن، سور عىل من رحاها
الخمسة الحصون يف جميًعا يتحصنوا حتى يليه، الذي الحصن إىل حصن كل سكان

والكتيبة. والقموص والساللم والوطيح األخبية الباقية،
من بالخروج حولهم امُلردَّد النداء فريفضون أمان، يف باتوا أنهم الخيابرة ويظن
قرار إىل النبي بعدها انتهى الحصار، من يوًما عرش أربعة ليمر مستسلمني، الحصون
السالح ذلك الحصون؛ لدك املنجنيق بإقامة األمر هو العرب، بالد يف مرة ألول تنفيذه يتم

سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن أيًضا انظر ص٢١٧. ج٢، ذكره، سبق الكامل، األثري: ابن 5
ص١٨٦. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن أيًضا انظر ص٤٠. ج٤، ذكره،
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رضبها لو وأنه بالهالك، نون امُلتحصِّ وأيقن اإلمرباطوريات. جيوش عىل قاًرصا كان الذي
قريظة. مآل إىل الباقية البقية مصري وآل دكٍّا، لدكها باملنجنيق

العراء، يف تحتهم يتم الذي العمل شكل أسوارهم فوق نون امُلتحصِّ يُشاِهد إن وما
الحصن من يخرج وهنا الرهيب. السالح ينتصب حتى أيام أنها يُدِركوا حتى وطبيعته،
صلح رشوط عىل صلًحا للنبي حامًال الحقيق، أبي بن كنانة زعيمهم السالم راية تحت
يأخذون ال وأرضهم، وحصونهم أموالهم للنبي ويرتكوا بالدهم، يُغاِدروا أن النضري؛
يحقن أن نظري فقط لباس؛ من العورة يسرت ما إال اللهم بيضاء، وال صفراء ال معهم

يروي: وهو الواقدي عن كثري ابن نقله ما وهو النبي، ووافق دماءهم، ملسو هيلع هللا ىلص النبي

بني ويُخلون هم، ويُسريِّ دمائهم حقن عىل فصالحه الحقيق، ابن إليه فنزل
والبيضاء والصفراء واألموال األرض من لهم كان ما وبني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

لباسهم.6 يعني اإلنسان ظهر عىل كان ما إال الرب، عىل والحلقة، والكراع

يُرِدف: ثم

مما ذكرها، امُلتقدِّم النضري بني وأموال فصالحوه، منه رعبهم شدة من فنزلوا
خاصة.7 هللا لرسول األموال هذه فكانت ركاب، وال بخيل عليه يُوَجف لم

النبي أضاف فقد اكتماله، كمال حتى يِرس لم الواضحة الرشوط بهذه الصلح لكن
قال: حني األموال حول آخر رشًطا الرشوط إىل ملسو هيلع هللا ىلص

شيئًا. كتمتم إن ورسوله، هللا ذمة منكم وبرئت
ذلك.8 عىل فصالحوه

الخيربي للزعيم ملسو هيلع هللا ىلص النبي سؤال يف عباس، ابن برواية سعد ابن عند جاء ما أو
الربيع: وأخيه الحقيق، أبي بن كنانة املرعوب

مكة؟ أهل تُِعريانها كنتما التي آنيتكما أين

ص٢٠٠. ج٤، ذكره. سبق البداية، كثري: ابن 6
ص٢٠٤. نفسه: 7
نفسه. املوضع 8
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تضعنا تَزل فلم «هربنا ُمتلعِثًما: يقول وهو حلقه ويجف املهزوم، الزعيم ويرتبك
ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فريد يشء.» كل فأنفقنا فذهبنا، أخرى، وترفعنا أرض

وذراريكما. دماءكما استحللت عليه، فاطلعت شيئًا تكتماني كنتما إن إنكما
نعم.9 فقاال:

سلًفا يعلم كان النبي أن نعلم حيث الزعيمان فيه وقع َرشًكا كان أنه نعلم وهنا
عىل رسوله دل قد هللا «إن سعد: ابن يقول حيث بمكانه، يعلم كان بل عظيم، كنز بأمر
املخبوء، بالكنز الرسول معرفة رس سريته، يف هشام ابن لنا ح يُوضِّ بينما الكنز.»10 ذلك

قوله: يف

ملسو هيلع هللا ىلص: هللا لرسول فقال يهود من رجل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوَل أتى
غداة. كل الخربة بهذه يُطيف كنانة رأيت قد إني

قوله: يف هشام ابن أورده والذي ذكره، السابق للرشط النبي دفع ما وهو

لكنانة: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال
أأقتلك؟ عندك، وجدناه إن أرأيت

نعم.11 قال:

وأفىش قومه باع الذي اليهودي ذلك بأمر يعلم لم الذي سعد، ابن من نُتاِبع وهنا
فنجده إلهيٍّا، خربًا الكنز بأمر النبي معرفة العتبار سعد ابن دعا مما العظيم، الكنز رس

ُمتاِبًعا: روايته يف يقول

ائِت ثم وكذا، كذا قراح إىل اذهب فقال: األنصار من رجًال ملسو هيلع هللا ىلص النبي فدعا
بما فأِتني مرفوعة، نخلة فانظر يسارك، عن أو يمينك عىل نخلة فانظر النخل

واألموال.12 باآلنية فجاء فانطلق، فيه.

ص٨١. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 9
ص٧٧. نفسه: 10

ص٤٣. ج٤، ذكره. سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 11
ص٨١. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 12
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مرة كنانة إىل النبي ه توجَّ للنبي، بكنزهم وِجيء الرجَلني، خداع ُكِشف وقد واآلن
فأنكره. كنزه، من بقي ما يسأله أخرى

فقال: العوام بن الزبري هللا رسول به فأمر
عنده.» ما تستأصل حتى «عذِّبه

نفسه. عىل أرشف حتى صدره، يف بزند يقدح الزبري فكان
بن محمود بأخيه عنقه فرضب مسلمة، بن محمد إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول دفعه ثم

مسلمة.13

«ثالثة سعد ابن قول يف منهم ليقتل املستسلمني، يف يعمل اإلسالمي السيف وانطلق
وعامر، ويارس، وأسري، ومرحب، زينب، أبو الحارث منهم يهود، من رجًال وتسعني

لرشفهم.»14 يناهم وسمَّ هؤالء ذكرنا وإنما وأخوه، الحقيق، أبي بن وكنانة
رشحه عىل كثري ابن ألح ما وهو عيننَي، ذي لكل واضًحا املقتلة تلك تربير وكان

قوله: يف وبيانه

جزيلة، أموال فيه كان الذي املسك ذلك وأخفوا وكذَّبوا كتموا ملا ولهذا قلت:
لهم! عهد ال أنه تبنيَّ

بسبب: أهله، من وطائفة الحقيق، أبي فقتل
واملواثيق! العهود نقض

الحقيق، أبي ابنَي هللا رسول فقتل
أخطب. بن حيي بنت صفية زوج وأحدهما

وأموالهم؛ وذراريهم نساءهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وسبى
نكثوه. الذي بالنكث

فقالوا: عنها، إجالءهم وأراد
لرسول يكن ولم عليها. ونقوم نُصِلحها األرض هذه يف نكون دعنا محمد، يا
عليها، يقوموا أن يفرغون ال وكانوا عليها، يقومون غالل ألصحابه وال ملسو هيلع هللا ىلص هللا

ونخيل.15 زرع كل من الشطر لهم أن عىل خيرب، فأعطاهم

ص٤٣. ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 13
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بقي من رأى خيرب، زعماء من العهود نقض عن نتجت التي املقتلة وبعد وهكذا،
يفلحونها يزرعونها أرضهم يف يظلوا أن هو آخر، أمًرا النبي عىل يقرتحوا أن منهم
أن عىل بعدهم، من وبوارها األرض وخراب ُمغاَدرتهم من بدًال خرياتها، ويستخرجون
ليثرب بموجبها يُعطون خراجية، تبعية مع لكن دينية، تبعية دون دينهم عىل يظلوا

ُمرِدًفا: لهم يقول النبي، من تنبيهي رشط مع محصولهم، شطر
أخرجناكم.16 نُخِرجكم أن شئنا إذا أنا عىل

األموال فأما األموال؛ وتقسيم السبايا دور جاء االتفاق، هذا وبعد املعركة وبانتهاء
استسلمت التي أما بينهم، مت ُقسِّ فقد والركاب، بالخيل املسلمون عليها أوجف التي
بني تقسيمهن تم فقد السبايا أما هللا، لرسول ا خاصٍّ كان فعائدها االتفاق، وعقدت

هللا. جند من امُلقاِتلني
املسلمني إتيان فيها فشا قد خيرب غزوة أن جميًعا، واألخبار السري رواة لنا ويُؤكِّد
النبي دفع الذي الحد إىل املسلمني، يف الخيربيات السبايا ففشت مأل، عىل يهود لنساء

الرحيم: الراقي بندائه رجاله يُناِشد الحباىل، النساء اغتصاب لوقف
غريه.17 زرع ماءه يسقي أن المرئ يحل ال

سيد أخطب بن حيي بنت صفية زوج الحقيق، أبي بن كنانة قتل قد النبي وكان
ذهن ينرصف ال وحتى لذلك، قريظة؛ مذبحة يف حييٍّا أباها وقتل سبق قد وكان النضري،
فإن صفية، عىل لالستيالء كان كنانة، زوجها قتل أن إىل الكريم، ونبيه لإلسالم كائد
بجمال يعلم لم النبي أن فتُعِلمنا لبًسا، خربها يف تحمل ال واضحة هنا تأتي األخبار كتب
واملواثيق، العهود لنقضه بالفعل، زوجها ُقِتل أن بعد إال كنانة، زوجة حيي بنت صفية

قال: الذي مالك بن أنس رواية حول جميًعا وتتفق

الحصن، ملسو هيلع هللا ىلص ُفِتح فلما خيرب، قدمنا
أخطب، بن حيي بنت صفية جمال له ذُِكر

زوجها، ُقِتل وقد

ص١٧٦. ج٢، ذكره، سبق عيون، الناس: سيد ابن 16
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عروًسا. وكانت
لنفسه.18 فاصطفاها

ملسو هيلع هللا ىلص، أجمعني الخلق بسيد فتحظى باإلكرام، صفية تحظى أن األقدار، قدَّرت وقد
خيرب يهود زعيم وزوج األحزاب، حزَّب الذي أخطب، بن حيي هللا عدو بنت أنها رغم
وهو النبي، مع السلمي اتفاقه بعد واملواثيق، العهود نقض الذي الحقيق، أبي بن كنانة

قوله: يف أنس يرشحه ما

السبي، ُجِمع
السبي. من جارية أعِطني هللا، رسول يا فقال: الكلبي دحية فجاء

جارية. فخذ اذهب قال:
حيي، بنت صفية فأخذ

فقال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل رجل فجاء
تصلح ما والنضري؟ قريظة سيد حيي بنت صفية دحية أعطيت هللا، نبي يا

لك! إال
ملسو هيلع هللا ىلص، إليها نظر فلما بها. ادعوا قال:
غريها.19 السبي من جارية خذ قال:

بسبعة صفية عن تعويضه تم النبي، صديق الكلبي دحية أن أخرى رواية ويف
دحية، سهم يف صفية «وقعت قوله: يف ثابت به أخربنا ما وهو واحدة، دفعة رءوس
سليم أم إىل ودفعها رءوس، بسبعة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فاشرتاها جميلة، جارية وكانت

وتُهيِّئها.»20 تصنعها
يثرب، إىل الطريق يف الصهباء سد يف أناخ حتى خيرب، عن الجيش ارتحل إن وما
كثري: ابن بتعبري أو ثالثة، األيام من معها النبي فيها ظل قبة، وصفية للنبي بت وُرضِ

بها. يبني أيام ثالثة وأقام

ص١٩٧. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 18
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أمرها من وأصلحت طتها ومشَّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل لتها جمَّ التي وكانت
مالك.21 بن أنس أم ملحان، بنت سليم أم

البيهقي: ويروي

ُقبته. من قريبًا قائًما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بها دخل ليلة أيوب أبو بات وقد

فرد الوقت، ذلك كل القبة حول طوافه عن سأله القبة من الرسول خرج وملا
الدعوة: لصاحب الرجال إخالص مدى عن ُمفِصًحا أيوب أبو

املرأة، بهذه دخلت ملا
وزوجها، وأخاها أباها قتلت أنك وذكرت

عشريتها، وعامة
تغتالك.22 أن هللا َلعمر فخفت

يف النبي إىل آلت عندما صفية لسان عنه أفصح فيما صداه يجد الذي األمر وهو
إيلَّ يعتذر زال فما وأبي، زوجي قتل إيلَّ، الناس أبغض من هللا رسول «كان قولها:

بنفيس.»23 ما ذهب حتى العرب، عيلَّ ألَّب أباك إن ويقول

خيرب يف أحداث

يف عما وتكشف مكامن، من النفوس يف مما كثري عن تُفِصح حدثت، أحداث خيرب ويف
لتُخِربه له، بغض من بنفسها ما ويزول للنبي تصفو صفية فهذه مفاهيم؛ من العقول

علينا: البيهقي قص يف خربها يأتينا رأتها، برؤيا القبة داخل بها يبني وهو

ملسو هيلع هللا ىلص ورأى … بصفية يبني لياٍل ثالث واملدينة خيرب بني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أقام
يف رأيس كان قالت: الخرضة؟ هذه ما صفية يا فقال: ُخرضة، صفية بعني
حجري، يف فوقع مكانه من زال القمر فرأيت نائمة، وأنا الحقيق أبي ابن حجر

.٢١٣ ص٢١٢، ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 21
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هذا «تمنِّنَي أو: يثرب؟!» مِلَك «تمنِّنَي وقال: وقال: فلطمني بذلك، فأخربته
باملدينة؟!» الذي املِلَك

برؤياها.24 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فأُعِجب

رؤيتهم أو يثرب، عىل كَمِلك للنبي آنذاك العرب رؤية عن يُعربِّ الذي الرد وهو
صفية: زوجته عىل كنانة لرد هشام ابن صياغة يف آٍت، هو ملا األوسع

محمًدا.25 الحجاز ملك تمنَّني ألنك إال هذا ما

ما «فسألها قوله: يف صفية رؤيا ف يُوصِّ وهو له فطرب كثري ابن أعجب ما وهو
وأرضاها.»26 عنها هللا ريض الصالحة الرؤيا تلك من رأت كانت ما له فذكرت شأنها؟

بحسبانها النبوة عن حيي بنت صفية ومفهوم الحقيق، أبي بن كنانة ومفهوم
واضحة رؤية وهي يثرب، يف للعرب دولة تأسيس عن الناشئ الطبيعي الفهم هو ملًكا،
الحقة، النبوة معنى وتعرف النبي تُعاِرش أن قبل توراتها، مفاهيم مع تتفق صفية من
أما وغريهما، سليمان وملك داود، كملك امللك، سوى الديني مأثورها حسب تعلم ال فهي
وسليمان داود فعل باملطابقة هو محمد يفعله وما دراويش، مجرد فكانوا التوراة أنبياء
تجريد يلتقي الفهم هذا ضوء ويف فلسطني، يف تأسيسية دولة يف البدو قبائل دا وحَّ عندما
مبدأ يف نفسها يف ترك الذي األمر وهو التوراة، ملوك أساليب مع والجيوش الكتائب
إزاء بقومها يفعل رأته ما بغًضا وزادها به، حلمت الذي امللك لذلك شديًدا بغًضا األمر
نفس يف عميق أثر ذا كان شك ال مشهًدا هشام ابن ويروي عنه، كنزهم أمر إخفائهم

إسحاق: ابن عن نقًال يقول حيث صفية،

ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أُِتي الحقيق، بني حصن القموص، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول افتتح وملا
جاء الذي وهو بالل، بهما فمر معها وبأخرى أخطب بن حيي بنت بصفية
وصكَّت صاحت، صفية، مع التي رأتهم فلما يهود، قتىل من قتىل عىل بهما،
عني أغربوا قال: ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول رآها فلما رأسها، عىل الرتاب وحثت وجهها

الشيطانة. هذه
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خلفه، فحيزت بصفية وأمر
رداءه. عليها وأبقى

ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وقال لنفسه، اصطفاها قد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن املسلمون فعرف
رجالهما؟27 من قتىل عىل بامرأتنَي تمر حتى بالل، يا الرحمة منك أنُِزعت لبالل:

الرحمة، وانعدام القسوة رفع ويُحاِول ذاك، وينهى هذا يُنبِّه الرسول كان وهكذا
وتطفو هنا تنبو للقسوة مظاهر هناك ظلَّت ذلك ومع النساء، من الحباىل نكاح ويمنع
ثأًرا صفية أبي كنانة بقتل يكتِف لم الذي مسلمة بن محمد مع حدث مثلما هناك،
رضب مسلمة بن محمد «إن الواقدي: يقول حيث الرحى، عليه أُلِقيت الذي محمود بأخيه
ذق، املوت ذُق محمد: فقال محمد. يا عيلَّ أجِهز مرحب: فقال فقطعهما، مرحب ساَقي
ففصل عيل اإلمام عليه مر أن لوال يُعاني حاله عىل الرجل وظل محمود.» أخي ذاقه كما

به.28 رحمًة جسده عن رأسه
ضمن محظية ظلَّت هل صفية؛ أمر يف اختلفوا الرواة أن بالذكر الجدير ومن
تُكِمل ولم بها بنى قد أنه خاصة املؤمنني، أمهات من لتُصِبح تزوَّجها أم الرسول جواري
حماد: «قال الشاهد: يف جاء ما وهو وتزوَّجها، أعتقها أنه إىل األغلبية تميل لكن ِعدتها؟
نفسها. أصدقها قال: أصَدقها؟ ما ألنس قلت أنت محمد، أبا يا لثابت: العزيز عبد قال
هذا وأن صداًقا، أعطاها أنه بدليل تزوَّجها أنه بمعنى صدَّقه.»29 كأنه رأسه ثابت فحرَّك

صدقة»؟! «كأنه … ولكن عتقها كان الصداق
محاولة كانت حيث جلل، أمر يحدث حتى وأيام، ُهنَيهات الزمن من يميض وال

تقول: رواية يف جاء ما وهو بالسم، الخلق سيد اغتيال

سلمة، بني أحد وهو معرور، بن برش ومعه صفية، عىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول دخل
وتناَول منها، وانتهش الكتف هللا رسول فتناول امَلصلية، الشاة إليهم فقدَّمت

منه.30 وانتهش عظًما برش
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«ارفعوا بضيوفه: ويهتف برسعة ليلفظه الكتف، لحم من نهشته النبي ويلوك
عاد حتى مكانه من برش يُقم فلم مسموم.» أنه يُخِربني الشاة هذه كتف فإن أيديكم
يف ترسي القاتل السم بآثار النبي ويشعر نهشته، من برش ويموت كالطيلسان، لونه
هللا رسول وبقي والشفرة، بالقرن بياضة بني موىل حجمه وقد يومئٍذ، فيحتجم بدنه،
التي األكلة يف أجد زلت «ما فقال: فيه، تُويفِّ الذي وجعه كان حتى سنني، ثالث بعده
هللا رسول فتُويفِّ أبهري.» انقطاع أوان هذا كان حتى عدًدا، خيرب يوم الشاة من أكلت
أن يرون املسلمون فكان … بالقلب امُلعلَّق العرق هو األبهر هشام: ابن قال شهيًدا.

النبوة.»31 من هللا به أكرمه ما مع شهيًدا، مات قد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
صفية جاءت املسمومة، الشاة تلك أن والتاريخ، والسري األخبار كتب من نعلم ثم
الخلق سيد إىل لتُقدِّمها لها أهدتها الحارث بنت زينب هي لها يهودية قريبة من هدية
وعمي أبي «قتلت قال: الشنيع؟ العمل ذلك اقرتفت لَم النبي سألها وملا املصطفى،
أم ملسو هيلع هللا ىلص النبي قتلها هل والعلماء؛ اآلثار واختلفت عياض: القايض قال وأخي.» وزوجي

ال؟»32
بقادرين يعودوا لم رواتنا أن إال املقاييس، بكل ناجحة كانت خيرب غزوة أن ورغم
ما لذلك ونموذًجا مناسبة، بمعجزات حدث كل إلحاق يف اإلعجازي، منهجهم تجاُوز عىل

يقول: حيث كثري ابن رواية يف خيرب حصون أحد أمام حدث عما األخبار روته

من ا كفٍّ السالم عليه فأخذ ملسو هيلع هللا ىلص، النبي بنان نبلهم أصاب حتى … فرتاَموا
املسلمون وأخذهم األرض، يف ساخ حتى بهم فرجف حصنهم، فرمى الحىص

باليد.33 أخذًا

ذلك كل عن ُمناِسبًا بديًال كان العميل، الحل هذا أن الراوية ذلك يُدِرك أن غري من
أن ُسَويعات يف باإلمكان كان وأنه املنجنيق، وإقامة املعارك وساعات الطويل الحصار
إزاء الجميع ويُؤِمن بساطة، بكل األمر لينتهي حصن كل عىل الحىص تلك النبي يرمي

اإلعجازية. بدر بحىص يُذكِّرنا ما وهو الكربى، املعجزة تلك

نفسه. املوضع 31
ص٢٥٧. ج٤، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 32

ص٢٠٠. ج٣، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 33
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اللطائف، من بحق هي رواية وسطها تبزر أخرى، معجزات عن أخرى وأحاديث
يف ًدا ُمتعدِّ خربه جاء ما وهو للموتى، حتى بالنكاح للمؤمن الفوري الجزاء عن لتُعربِّ
وجاء بحجر، فُقِتل املعركة، ودخل خيرب يوم أسلم الذي األسود الراعي عن األخبار كتب
نفر ومعه هللا رسول إليه «فالتفت لحظات، من أسلم الذي الشهيد أمام ووقف الرسول
من زوجتَيه اآلن معه إن قال: عنه؟ أعرضت لَم فقالوا: عنه، أعرض ثم أصحابه، من

العني.»34 الحور
بها يهبط كربى، دورة بااللتفاف الرسول يأمر يثرب، إىل الطريق يف الجيش وبينما
أصحابه، عىل القرى وادي غنائم م وقسَّ األمر أنهى أيام أربعة ويف القرى، وادي عىل بغتة
الناتج نصف ويُعطون أرضهم يزرعون خيرب، برشوط أرضهم عىل الوادي يهود وعامل
يُصاِلحونه بالطاعة، هم أتَوه عليهم يُعرِّج وبينما وفدك، تيماء يهود ذلك وبلغ ليثرب،

حروب.35 دون الرشوط ذات عىل
مواطن عىل الضاربة الشمال، لقبائل بمنفذ خيرب يهود حصافة جاءت وهكذا
لسلطان وتئوب الجبايات، تدفع القبائل فسارعت والدمار، الذبح من لتنجو الخصب،
ثابتة، زراعية قواعد يف واضًحا الدولة هيكل لربز طوًعا، الخضوع معلنة العربية الدولة

خيرب. غزوة حتى سائًدا كان الذي االبتدائي، البدوي الغنيمة مفهوم تتجاوز
نحو قافًال امُلنتِرص الركب فيعود داللة، من أكثر يحمل آخر حادث خرب يأتينا ثم

قالت: عندما عمارة أم عن الواقدي من نسمعه يثرب،

العشاء. صالة بعد النساء تطرقوا ال يقول وهو بالجرف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمعت
ولم سبيلها فخىل يكره، ما فوجد أهله فطرق الحي من رجل فذهب قالت:
فعىص يحبها، وكان أوالد منها له وكان يُفاِرقها، أن بزوجته وضن يهجر،

يكره.36 ما فرأى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

ص٤٦. ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 34
انظر ص٢٧١. ج٤، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: أيًضا انظر .٢١٩ ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 35

.١٨٨ ص١٨٦، ج٢، ذكره، سبق عيون، الناس: سيد ابن أيضا
ص٢١٩. ج٤، ذكره. سبق البداية، كثري: ابن 36
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قال: املسيب بن سعيد عن مثيلة رواية يف املعنى ذات ويتأكد

ل فتعجَّ النساء. تطرقوا ال فنادى: ُمناديه أمر املعرس، ملسو هيلع هللا ىلص النبي نزل ملا
رجًال.37 امرأته مع وجد فكالهما رجالن،

ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال حتى املجاهدين، خروج مع ُمتكرًِّرا كان األمر أن ويبدو

من رجل من وما أمهاتهم، كحرمة القاعدين عىل املجاهدين نساء حرمة
فقيل القيامة يوم له نُِصب إال أهله، يف املجاهدين من رجًال يخلف القاعدين

حسناته.38 من فخذ أهلك، يف خلفك هذا له:

الرسول قام التكرار، كثري املجاهدين، عىل الوطأة شديد يبدو فيما األمر أصبح وملا
بالنكري: ًدا ُمتوعِّ ًدا ُمهدِّ يقول الناس يف خطيبًا املرة هذه

يمنح التيس كنبيب نبيب له أحدهم خلف هللا، سبيل يف غاِزين نفرنا كلما أال
الكثبة؟ أحدهم

عنه.39 ألُنكِّلنه أحدهم، من هللا يُمكِّنني إن وهللا أما

األخبار، تتسمع أن تُحاِول مكة بينما ويثرب، خيرب بني تجري األحداث تلك كانت
أتباعه، من أنه يعلمون وال النبي، عند من قادًما السلمي عالط بن الحجاج يهبطها

قائًال: الحجاج ويحكي عندهم، له أمواًال ليجمع

الخرب، وهللا عنده عالط؟ بن الحجاج فقالوا: بإسالمي، علموا قد يكونوا ولم
يهود بلد وهو خيرب إىل سار قد القاطع أن بلغنا قد فإن محمد، عن أخربنا
قتًال أصحابه وُقِتل قط بمثلها تسمعوا لم هزيمة ُهِزم … قلت الحجاز. وريف
أهل إىل نبعث حتى نقتله ال وقالوا: أًرسا. محمد وأُِرس قط، بمثله تسمعوا لم

رجالهم. من أصاب كان بما أظهرهم بني فيقتلوه مكة

ص٢١٨. ج١، مج١، ،١٩٨٦ ط١، بريوت، العلمية، الكتب دار األخبار، عيون قتيبة: ابن 37
.٨ ص٧، ج٢، السنن، داود: أبو 38
ص١٣١٩. ج٣، مسلم، صحيح 39
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تنتظرون إنما محمد وهذا الخرب، جاءكم قد وقالوا: بمكة وصاحوا فقاموا،
بمكة، مايل جمع عىل أعينوني قلت: قال: أظهركم. بني فيُقتَل عليكم يُقِدم أن
وأصحابه، محمد نفل من فأُصيب خيرب، أقدم أن أريد فإني غرمائي؛ وعىل

هناك. إىل التجار يسبقني أن قبل
به. سمعت جمع كأحث مايل يل فجمعوا فقاموا

بني الحجاج به أتى الذي بالخرب قريش عىل وعينه النبي عم العباس يسمع وهنا
ا: رسٍّ الحجاج له ليهمس لكن فزًعا، الحجاج إىل فيُهرِول عالط

شئت، ما ُقل ثم ثالثًا، الطلب أخىش فإني الفضل، أبا يا حديثي عيلَّ احفظ
حيي، بنت صفية يعني ملكهم؛ بنت عىل عروًسا أخيك ابن تركت وهللا فإني

وألصحابه. له وصارت فيها، ما وانتثل خيرب افتتح ولقد

يف بات قد وأنه أمًرا، صار قد أخيه ابن أمر أن العباس رأى الساعة، هذه ويف
ُحلة، له العباس لبس الثالث، اليوم كان إذا «حتى جهًرا له اتباعه يُعِلن أن إمكانه
الفضل، أبا يا قالوا: رأوه فلما بها، فطاف الكعبة أتى حتى وخرج عصاه وأخذ وتحلَّق،
خيرب، محمد افتتح لقد به، حلفتم الذي وهللا كال قال: املصيبة. لحر التجلد وهللا هذا

وألصحابه.»40 له فأصبحت فيها، وما أموالهم وأحرز ملكهم، بنت عىل عروًسا وتُِرك
يعرفوا فلم الحرية، موقع يف العقالء ورجالها قريًشا القايس اإلعالن هذا وضع وقد
وفخرهم ولدهم وهو يفرحون أم األلد، عدوهم هو الذي محمد لنرص يحزنون هل
مع الفيايف يف انترشت قومية بحماسة ُقوِبل قد خيرب نرص أن امُلؤكَّد لكن بانتصاراته؟
تمثَّل فقد الكربى الغزوة لتلك يس امُلؤسَّ الناتج أما اإلسالم. لدولة العظيم السلطان أخبار

خيرب. يف املستقرة الزراعية األسس لها ر وفَّ إنتاجي هيكل عىل يثرب دولة قيام يف
الحديبية،41 إىل دعاهم عندما وبكر وجهينة مزينة من النبي خذلوا الذين العرب أما
عىل فقط ُوزِّعت التي خيرب غنيمة من حرمانهم فتم بهم، يليق نوع من درًسا أخذوا فقد

الحديبية.42 حرض من

.٤٧ ص٤٦، ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 40
ص٦٢٠. ج٢، د.ت، بريوت، األعلمي، مؤسسة جونس، مارسدن تحقيق املغازي، الواقدي: 41

ص٤٢. ،١٩٧٩ بريوت، املعرفة، دار الخراج، كتاب آدم: ابن 42
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وقاء اإلسالم

فوق ينهق بالل يقوم حتى اليوم، هذا يشهد ولم أبي أمات الذي هلل الحمد
الكعبة.

أَُسيد بن خالد

لدولة العسكري التكوين لكن حلفائها، وعىل تجارتها، عىل بالحديبية قريش أِمنت وهكذا
الجند؛ لهؤالء املنافذ إيجاد دوًما يتطلب كان املغانم، عىل فيها العسكرية وقيام يثرب،
رأس عىل بكر أبو فخرج العرب، قبائل عىل العسكرية الرسايا سياسة استمرت ثَم ومن
والذراري املال ويغنم مائهم، عىل الناس ليقتل فزارة، بني عىل فجأة بها أغار رسية
عىل له مكافأة سلمة للصحابي ويمنحها الجمال يف غاية فتاة بكر أبو وينفل والنساء،

قوله: يف العرب، بأحسن املوصوفة الغادة تلك عىل حصل كيف سلمة ويحكي بالئه،

الذرية من فيه الناس من عنق إىل نظرت فزارة، مع املعركة اشتدت ملا إنه
الجبل، إىل يسبقوني أن فخشيت آثارهم، يف أعدو وأنا الجبل، نحو والنساء
أتيته حتى بكر أبي إىل أسوقهم فجئت الجبل، وبني بينهم وقع بسهم فرميت
من لها ابنة ومعها أدم، من قشع عليها فزارة من امرأة ومنهم املاء، عىل

بنتها. بكر أبو فنفلني العرب، أحسن

رسول فلقيني ثوبًا، لها أكشف فلم بت ثم املدينة، قدمنا حتى ثوبًا لها كشفت فما
أعجبتني لقد هللا رسول يا وهللا فقلت: املرأة. يل هب سلمة، يا يل: فقال السوق، يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
هللا رسول لقيني الغد كان إذا حتى وتركني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فسكت ثوبًا. لها كشفت وما
أعجبتني لقد وهللا ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول يا فقلت: املرأة. يل هب سلمة، يا فقال: السوق يف ملسو هيلع هللا ىلص
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رسول لقيني الغد كان إذا حتى وتركني، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فسكت ثوبًا. لها كشفت وما
كشفت ما هللا رسول يا قلت: أبوك. هلل املرأة يل هب سلمة، يا فقال: السوق يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

هللا. رسول يا لك وهي ثوبًا لها
هللا، رسول إىل ستنتهي أنها ثوبًا، لها يكشف لم سلمة أن عىل الرواية إرصار وييش
أسارى أيديهم ويف مكة أهل إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بها «بعث لتقول: تستمر الرواية لكن
حيث واضح، خلل اإلضافة هذه ويف املرأة.»1 بتلك ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ففداهم املسلمني، من
وقع قد العقد كان كما مكة، يف املسلمني من أسارى أي تحديًدا الوقت ذلك يف يكن لم
الرتاثية بكتبنا اة امُلسمَّ غري املرأة هذه وتظل عرش. السنوات من مدتها هدنة يف بالحديبية

النبي. بحوزة بقائها إىل األحداث إشارة رغم غامًضا لغًزا
من تربة إىل رسية رأس عىل الخطاب بن عمر خرج فزارة إىل بكر أبي رسية وبعد
بشري بقيادة ثالثة رسية تلتها ثم يثرب، إىل ورجاله عمر وعاد الناس فهرب مكة، وراء
قبائلها عليه لتكر لكن نَعمهم واستاق بالدهم ونزل فدك، يف مرة بني إىل سعيد بن
بعد ليعود ويأويه يُخفيه يهودي بيت إىل سعيد بن بشري ويهرب أفرادها جميع ويقتلوا
وأسامة الكلبي هللا عبد بن غالب عليهم لرُيِسل ملسو هيلع هللا ىلص النبي فيعود ُمستخفيًا. يثرب إىل أيام
السيف أسامة عليه فيُشِهر نهيك، بن فرداس يُدِركون وهناك تالية، رسية يف زيد بن
عليه وينزلون يُمِهلونه ال ورفاقه أسامة ولكن هللا. إال إله ال أن أشهد الرجل: فيرصخ

فيقتلونه. بسيوفهم
يقول: أسامة ويحكي

هللا؟ إال إله بال لك من أسامة، يا فقال: أخربناه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل قدمنا فلما
لم أني تمنَّيت حتى فكرَّرها … القتل من تعوُّذًا قالها إنما هللا، رسول يا قلت:

يومئٍذ.2 أسلمت أكن

للناس تحمل مكة، يف طازجة الدعوة كانت أيام البدء، إىل عودة نجد وهنا
الكريم، الرسول له فيستجيب العربان، بني يربز األمر هنا يعود حيث وسالًما، برشى
يف اإلعالن ذلك ليُصِبح وماله، حياته عىل ليأمن اإلله بوحدانية شهادته األعرابي فيُعِلن

ص٢٢١. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 1
نفسه. املوضع 2
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لإلله الشهادة للعربان يكفي أنه اليثربية، الدولة سيد من رصيًحا إعالنًا الهدنة زمن
وتُصِبح واألمان، الجوار للشاهد ليُصِبح اإلله؛ هذا رسول بأنه له واالعرتاف بالوحدانية،
الدولة رعاية يستحق ُمواِطنًا يُصِبح وبموجبها الدولة، ميثاق عىل ُمعَلنًا توقيًعا شهادته
خالل ثمارها ستُؤتي التي السياسة وهي جنودها، يف فرًدا هو يُصِبح كما وحمايتها،
حيث اإليمان، بابه سوًرا لألمن جعلت ورسايا غزوات مجموعة إليها أدَّت قليلة، أشهر

ُمحاِرب. آالف عرشة عىل يربو جيش األشهر، تلك خالل للنبي يجتمع
قواعد دون الغنائم يف األطماع إليقاف العودة؛ تلك األمر مبدأ يف األتباع يلحظ ولم
حدرد أبي رسية فتأتي جسيًما، رضًرا رسميٍّا بها االعرتاف بعد بالدولة ترض قد واضحة،
الشهادة تلك أليديولوجيتها؛ بالشهادة الدولة، شكل إىل التحول عىل النبي عزم لتُؤكِّد
وهو قائدها، عنها لنا حكى التي الرسية وهي إليها، االنضمام ميثاق توقيع تعني التي

يقول:

بن الحارث قتادة أبو منهم املسلمني من نفر يف أضم إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بعثنا
بنا مر أضم ببطن كنا إذا حتى فخرجنا قيس، بن جثامة بن ومحلم ربعي
عليه فسلَّمنا ووطب، له متيع ومعه له، قعود عىل األشجعي األضبط بن عامر
كان ليشء فقتله جثامة بن محلم عليه وحمل عنه، فأمسكنا اإلسالم بتحية
الخرب. أخربناه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل قدمنا فلما ومتاعه، بعريه وأخذ وبينه، بينه

اآليات ح تُوضِّ حيث حدرد، أبي رواية خلل ويُؤكِّد القاتل، ع يُقرِّ وحيًا الجواب وجاء
قد هللا أن رغم معه، ما واغتنام متاعه استالبه سوى يشء واملقتول القاتل بني يكن لم أنه
الجديد، األمر اتباع اآلن من عليهم وأن الناس، كفتهم عظيمة بمغانم املسلمني عىل منَّ

قائًال: حدرد أبو ليُتاِبع

َوَال َفتَبَيَّنُوا ِهللا َسِبيِل ِيف بْتُْم َرضَ إِذَا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا القرآن: فينا فنزل
َفِعنَْد نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة َعَرَض تَبْتَُغوَن ُمْؤِمنًا َلْسَت َالَم السَّ إَِليُْكُم أَْلَقى ِلَمْن تَُقولُوا
ِبَما َكاَن هللاَ إِنَّ َفتَبَيَّنُوا َعَليُْكْم هللاُ َفَمنَّ َقبُْل ِمْن ُكنْتُْم َكذَِلَك َكِثريٌَة َمَغاِنُم ِهللا

3.(٩٤ (النساء: َخِبريًا﴾ تَْعَملُوَن

ص٢٢٤. نفسه: 3
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الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

القضاء عمرة

ُمغاَدرة أوان وآن يهرع، رسيًعا التايل العام من املوعد وجاء الحديبية، عىل عام وانرصم
أن عليها كان قريش جانب ومن يعتمرون، املسلمون ليدخلها أيام، ثالثة ملكة، مكة أهل
العرب، من أراد ملن املفتوح اآلمن البلد ذلك زالت ال أنها العرب، لكل لتُثِبت بعقدها؛ تفي
شك ال كما منها، ضعف عن إنما ديارها تركها أن يقينًا تعلم كانت تحديًدا املرة هذه لكنها
من مزيد ألجل العمرة تلك تكن فلم تعلم، نفسه األمر بذلك العربان جميع أن تعلم هي
عىل ُمناِفسة أخرى لسيادة السيادة يف ونقًصا واضًحا تنازًال كانت إنما التجاري، الرواج
جيش إنما فرادى، أفراًدا امُلعتِمرون يكن فلم املعبد؛ وذات األيديولوجيا وذات الدار ذات
ر، التطهُّ إىل الطريق قطع عن يتحول بدأ الذي امُلعادي الجيش ذلك النهاية يف هو كبري
األلَفني إىل وصل قد امُلعتِمرين عدد أن سعد ابن يُخِربنا حيث الدينية، السيادة نحو
عباس، ابن رواه فيما نفسه، الخلق سيد ترصفات عنها تُفِصح املعاني تلك وكل عدًدا.4

مكة: يف منهم بقي من وأن ورصًدا، وتطلًعا فضوًال مكة يف بقي مكة أهل بعض أن

ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول دخل فلما أصحابه، وإىل إليه لينظروا الندوة دار عند وا صفُّ
قال: ثم اليمنى عضده وأخرج بردائه، اضطبع املسجد

قوة.5 نفسه من اليوم أراهم امرءًا هللا رحم

قائًال: رجاله النبي أمر العربان، عيون أمام القوة رسالة ولتأكيد

الطواف. يف واسَعوا املناكب عن اكشفوا

له: الداعي ًحا ُموضِّ البيهقي عليه ب عقَّ ما وهو

وَجلدهم. قوتهم املرشكني لرُيي
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل ينظرون والصبيان، والنساء الرجال مكة أهل فاستكف

بالبيت.6 يطوفون وهم وأصحابه

ص٨٧. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 4
ص٢٢٧. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 5
ص٣١٥. ج٤، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 6
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وقاء اإلسالم

وقتل اقتصاديٍّا حارصها الذي ذلك النبي، ترى عندما مأخوذة، قريش وتُصَعق
ويُِهل مناسكها وينسك مسالكها يسلك كفرانها، وأعلن إيالفها، ُعرى وفكَّك كبدها، أفالذ
أنفسهم؛ املسلمني الصحابة فاجأ ما وهو واملروة، وبالصفا بالبيت، فيسعى بشعائرها،
يف واضًحا جاء ما وهو ومناسكها، الجاهلية شعائر إىل بعائدين أنهم يرون كانوا فما

بقوله: مكة داخل النبوي املشهد لنا يروي وهو هشام ابن رواية

الركن، استلم ثم
معه، أصحابه ويُهرِول يُهرِول، وخرج

اليماني، الركن واستلم …
األسود، الركن يستلم حتى ومىش
أطواف، ثالثة كذلك هرول ثم

يقول: عباس ابن فكان سائرها. ومىش
لهذا صنعها إنما هللا رسول أن وذلك عليهم؛ ليست أنها يظنون الناس كان

بها.7 السنة فمضت لزمها الوداع حجة حج إذا حتى … قريش من الحي

نها وتضمُّ واحتوائها الجديد، باإلعالن توَّجها لكنه قومه، شعائر النبي لزم ثَم ومن
اإلسالمي؛ األذان يف ُممثًَّال النبوية لدولته العلني األداء يف

حتى فيه، يَزل لم البيت وداخل القضاء، يف نسكه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قىض وملا
الكعبة. فوق من الظهر بالل أذَّن

فوق الرسول بأمر صعد بالًال لكن ذلك، بنودها يف الحديبية صحيفة ل تُسجِّ لم
العرب جميع ليعلم العلني؛ النبي دولة أداء الصوت بأعىل أعلن هناك ومن قريش، كعبة
بعيًدا الواقفني بني من ب ليُعقِّ لكن هللا. رسول محمًدا أن وأهمها: اإلسالمية، بالصيغة

بقوله: الحكم أبي بن عكرمة

يقول. ما يقول العبد هذا يسمع لم حني الحكم أبا هللا أكرم لقد

ص٦٩. ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 7
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أسيد: بن خالد ليُثنِّي

فوق ينهق بالل يقوم حتى اليوم، هذا يشهد ولم أبي أمات الذي هلل الحمد
الكعبة.8

بن العباس ويتقدم الهاشميني، بأفئدة تأخذ كربى فرحة دون العمرة تلك تمر وال
ميمونة فيُزوِّجه األموي، املأل يف نكايًة أخيه ابن قلب إىل الرسور يُدِخل بإجراء املطلب عبد
تأكَّد ما وهو ُمحِرم، وهو لينكحها الحارث، بنت الفضل أم زوجته شقيقة الحارث بنت
ذلك سفره يف وهو الحارث بنت ميمونة ج تزوَّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «إن عباس: ابن قول يف

ُمحِرم.»9 وهو تزوَّجها … املطلب عبد بن العباس إياها زوَّجه الذي وكان حرام، وهو
مكة دخل الذي رواحة بن هللا عبد أمر من كان ما الواخزة، النكايات تلك ومن
بالكفر وينعتها قريًشا، يسب ويساًرا، يمينًا يُطوِّحه سيفه ًحا ُمتوشِّ هللا رسول أمام يحجل
قائًال: يرتجز وهو النبي، بسيادة يعرتف ال ملن الدم وسفك بالقتل ًدا ُمهدِّ ديارها، داخل

سبيله عن الكفار بني خلُّوا
رسوله أنه الشهيد أنا

تنزيله يف الرحمن أنزل قد
رسوله تُتىل: ُصحٍف يف

تأويله عىل نرضبكم فاليوم
تنزيله عىل رضبناكم كما

مقتله عن الهام يُزيل رضبًا
خليله10 عن الخليل ويُذِهل

يقول: أن وللرصانة، النكاية، يف زيادة النبي فيأمره

هللا. إال إله ال
عبده. نرص

ص٢٣٢. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 8
نفسه. املوضع 9

ص٣١٥. ج٤، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 10
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وقاء اإلسالم

جنده. وأعز
وحده.11 األحزاب وهزم

استطاع.»12 ما بكل يُكاِبدهم «وكان البيهقي: عليه ب عقَّ ما وهو
من نفر يف العزى عبد بن وحويطب عمرو، بن سهيل يهبط الثالث، اليوم وبانتهاء

للنبي: ليقولوا قريش،

عنا. فاخرج أجلك انقىض قد إنه

وسماحته: بلطفه النبي فريد

طعاًما لكم وصنعنا أظهركم، بني فأعرست تركتموني لو عليكم وما
فحرضتموه؟

وجع: من الصدور مكنونات عن ة امُلعربِّ اإلجابة فيُجيبونه

عنا.13 فاخرج طعامك يف لنا حاجة ال

اآلن مكة عىل االستيالء إمكان عن ًا ُمعربِّ املسلمني بني من سعد صوت لينطلق
فيقول: ببساطة،

أمه، ببظر ا عاضٍّ يا
دونه؟14 هي أمك وأرض أأرضك

ُمكتِفيًا واملواثيق، بالعهود ويفي سعًدا، ويُسِكت ر، امُلطهَّ الخلق سيد ليتدخل لكن
مكة. عن بالرحيل رجاله ويأمر العرب، لكل السافر العميل اإلعالن بذلك

ص٨٧. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 11
ص٣١٥. ج٤، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 12

ص٧٠. ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 13
ص٧٧. ج٤، ذكره، سبق األنف، الروض السهييل: 14
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املسلحة الرسايا استمرار

للخروج أخرى مرة الرسايا وتعود املشهود، االعتمار بعد يثرب مدينة إىل هللا جند ويعود
ويُصيب فيبغتهم هوازن، من جمع عىل برسية وهب بن شجاع فينزل القبائل، عىل
فقِدم وبابه، األمن طريق علم قد كان الهوازني الجمع هذا لكن منهم، وسبيًا أنعامهم
بالغ يف وسباياهم، أمالكهم كل النبي إليهم لريد جماعتهم إسالم يُعِلن النبي عىل وفدهم

املعاني. د ُمحدَّ املعالم واضح العرب كل إىل
أطالح، بذات قضاعة عىل لتُِغري الشام أطراف إىل عمري بن كعب رسية وتخرج
ما الشامية قضاعة لكن اإلسالم، بدعوة كعب وناداهم اإلمرباطورية، أِسنة عىل امُلستِندة
وتعمل بل اإلمرباطورية، حدود عىل عهدتها كرَّات مثل عربية كرَّة سوى فيهم ترى كانت
يُعِلن وهنا بالخرب، الرسول إىل يعود واحد جريح منها ويهرب الرسية، أفراد يف سيوفها
عليها يقدروا لم التي األرض حيث الروم، إمرباطورية مُلهاَجمة األوان آن قد أنه الرسول

هللا. بها وأحاط
النبي وكان ُمقاِتل، آالف ثالثة يف حارثة بن زيد النبي يُوِفد الرسية رأس وعىل
مقصودة كربى هجمة أول كانت لكنها النتائج، سلًفا ويعلم يُواِجهون، ماذا جيًدا يعلم
فجعفر زيد أُِصيب إن رجاله يف قال عليه ُمقِدم هو بما ملسو هيلع هللا ىلص ولعلمه اآلتي؛ عن لإلعالن
قتل فإن الناس، عىل رواحة بن هللا فعبد جعفر أُِصيب وإن الناس، عىل طالب أبي بن

عليهم.15 فليجعلوه رجًال بينهم املسلمون فلريتِض هللا عبد
البلقاء شطر وجهها مة ُميمِّ الفدائية، الرسية تلك العظام، الشهداء رسية وتخرج
لقاء إىل بنفسه فينزل الروم، عظيم هرقل إىل خربها ويبلغ دمشق، جنوبَي تخوم عىل
القبائل من ألف ومائة الروم، من ألف مائة يف مملكته، حدود عىل ءوا تجرَّ الذين هؤالء

قائًال: هريرة أبو ره يُصوِّ الذي الهول وهو لها، واملوالية للروم امُلتاِخمة العربية

به.16 ألحد قبل ال ما رأينا منا، املرشكون دنا فلما مؤتة، شهدُت

ص٢٤١. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 15
نفسه. املوضع 16
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امُلقدَّمني، املسلمني ُمقاِتيل من وكثريًا الثالثة، األمراء الروم يقتل أن طبيعيٍّا وكان
إىل ُممزًَّقا عاد الذي الجيش من بقي بما لينسحب الراية، الوليد بن خالد تناَول حتى

يقولون: وجوههم يف يحثونه بالرتاب املدينة أبواب عىل العامة ويستقبلهم يثرب،

هللا. سبيل يف فررتم ُفرَّار، يا

املكتوبة، رسالته بعد هرقل إىل عملية رسالة بلَّغ أن بعد الخلق سيد عليهم لريد لكن
للناس: بقوله أجمع، العالم وإىل قريش، وإىل

بالُفرَّار، ليسوا
هللا. شاء إن الُكرَّار لكنهم

وكرسى الروم غزو عىل اإلرصار وأن ُمقدِّمة، كانت الفدائية الرسية تلك أن عن إعالنًا
يرتاجع، ال يُرفِرف كَعلم قائم النبوي الوعد وأن وكرَّات، آتية كرَّات هناك وأن يلني، ال قائم

وقيرص.» كرسى كنوز لتمِلكُّن بيده، محمد نفس «والذي العربان: ِمسمع يف يُردِّد
الهدف مذبح عىل شهداء أنفسهم قدَّموا قد الصحابة خيار من عدد كان إذا أما
األنبياء، كبار مصافِّ إىل فيه ارتفعوا الذي الحد إىل الثواب، من كفايتهم نالوا فقد األكرب،
الرحمن فردوس يف عليهم اطَّلع حيث رؤياه، يف سماوية رحلة يف النبي رآهم أن بعد

قالوا: هؤالء؟ من فقلت خمر، من يرشبون ثالثة بنفر «فإذا

طالب، أبي بن جعفر هذا
حارثة، بن وزيد

رواحة. بن هللا وعبد

قالوا: هؤالء؟ من فقلت ثالثة، بنفر فإذا آخر رشًفا أرشفوا ثم

إبراهيم، هذا
وموىس،
وعيىس،

ينتظرونك.»17 وهم السالم، عليهم

.٢٦٠ ،٢٥٣ ص٢٤٨، نفسه: 17
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العربان عىل فرُيِسل التكتيك، يف يُغريِّ فقط طويًال، النبي ينتظر ال للوعد وإعماًال
ذات إىل فتصل العاص، بن عمرو يقودها رسيًة وقضاعة بىل من الروم مع امُلتحاِلفني
لكن الجند، من آخر بعدد بكر بأبي النبي فيُِمده عدوه، كثرة عمرو فيخاف السالسل،

فتوح.18 أو مغانم أية دون فيعودون بعد األوان يأِن لم أنه الرسية قادة لريى
عرب نظر يف هزيمة مؤتة غزوة تُعتَرب أن يمكن ال واملالحظة، التدقيق ببعض ولكن
الروم، مُلجابَهة العرب خروج ُمجرَّد ألن قريش؛ حتى وال كذلك، النبي عدَّها وال الجزيرة،
يف بهم واالصطدام الروم إىل الخروج ُمجرَّد كان لقد األحالم. عن حتى بعيًدا أمًرا كان
كان بنفسه، ملكهم قيادة تحت الهائلة امُلنظَّمة فيالقهم فيها واجهوا حقيقية معركة

ذاته. وبحد وحده انتصاًرا شك بال

ص٢٧٢. نفسه: 18
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الفتوح فتح مكة:

عظيًما. الغداَة أخيك ابن ُملك أصبح لقد الفضل، أبا يا وهللا

سفيان أبو

وراء الرس عىل لتُطِلعنا الدعوة، قبل ما إىل زمنًا القهقري واألخبار السري كتب بنا تعود
كانت ثأرية ُمخاَصمة عن لنا فتحكي طويل، بزمن موعدها قبل الحديبية ُمعاَهدة نقض
توسط فلما تاجًرا، خرج بكر من رجًال أن سببها كان بكر؛ وقبائل خزاعة قبائل بني
وأخذت لرجلها بكر ثارت أن فكان تجارته، واستلبوا وقتلوه عليه عَدوا خزاعة، ديار
كنانة، أرشاف من بالرءوس ليُطيح سيفها بإطالق خزاعة فرتد خزاعة، من برجل بثأرها
تأتي وهنا ذؤيب،1 ثم كلثوم، ثم سلمى، ثم الدييل، ثم عياد، بن مالك رأس فيسقط

الحديبية.
أحب من وأن دخل، محمد عقد يف الدخول أراد من أن عىل الحديبية بنود وتنص
يكن لم الذي األمر وهو محمد، حلف يف خزاعة فتدخل دخل، قريش عقد يف الدخول
ترى ومسلمها؛ مرشكها محمد، مع الوقت طوال خزاعة كانت فقد خافيًا، وال جديًدا
مكة، عن لقريش البعيد الجد قيص أقصاهم بعدما جميًعا، قريش من تنال أنها بذلك
أن تماًما، منطقيٍّا كان ثَم ومن لهم؛ يرونها كانوا وسيادة ومفاتيحها، الكعبة واستلبهم

قريش. حلف يف بكر عدوتها تدخل

ص١٥٥٥. ج٢، ذكره، سبق آفاق، نحو السقاف: أبكار 1



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

أسابيع، القضاء عمرة عام بعد توقيعها عىل يمِض ولم الحديبية، هدنة وإبان
الديل بنو انتهز حيث بكر، غدر إىل رواتنا أرجعها فجأة، وخزاعة بكر بني ُمقاتَلة حدثت
خزاعيٍّا رجالهم بعض فيُطاِرد الدييل، لرجلها لتثأر خزاعة؛ من فرصة بطونها أحد
الرجالن ركض وملا تميًما، يُدعى له رفيق برفقة وكان منبه، اسمه مفئوًدا القلب عليل
انُج تميم، يا …» قائًال: تميًما رفيقه فنادى االستمرار، منبه يستطع لم ُمطاِرديهم أمام
ويموت تميم، وينطلق فؤادي.» أنبت لقد تركوني، أو قتلوني، َلميت، وهللا فأنا بنفسك،
صدق مدى حول تفاصيل أية عن يُفِصح ال شديد باقتضاب األخبار كتب وتُضيف منبه.
بكًرا أمدُّوا قريش من بعًضا وإن القبيلتنَي، بني هاج قد األمر إن فتقول اإلضافات، تلك

ني.2 ُمتخفِّ معهم قاتلوا وربما بالسالح،
وخزاعة كنانة بني الحرب أُوار أشعل من أن تُؤكِّد أخرى رواية هناك بينما هذا
من رجل «سمع قوله: يف البالذري رواه فيما وذلك الكنانيني، وليس الخزاعيون هم
قريش عهد يف وكانوا كنانة، من رجًال وعقده، عهده يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع وكانوا خزاعة،
قريش وأعانت وكنانة، خزاعة فاقتتلت ه، وشجَّ عليه فوثب ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول يهجو وذمتها،

ُمتنكِّرين.»3 يُقاِتلون وجوههم وخرج كنانة بني
بقصة وأخذنا البادئة، كانت كنانة بأن سلَّمنا ولو كذلك، أو هكذا، األمر كان وسواء
راكبًا أربعني يف خزاعة فخرجت بموته؛ تصاَعد قد املوقف فإن املفئود، الخزاعي الرجل
وهو يثرب، يف النبي عىل ليقدموا الخزاعي، كعب فخذ من سالم، بن عمرو سيدهم وراء
تحريضيٍّا شعًرا الحدث يقص سالم بن عمرو ليقف أصحابه، بني مسجده يف جالس

بعضها: يف جاء طويلة قصيدة يف النبي نرصة طالبًا

األت��ل��دا وأب��ي��ن��ا أب��ي��ه ح��ل��ف م��ح��م��ًدا ن��اش��د إن��ي رب ي��ا
ي��دا ن��ن��زع ف��ل��م أس��ل��م��ن��ا ��ت ثُ��مَّ وال��ًدا وك��ن��ا ول��ًدا ك��ن��ت��م ق��د
م��ددا ي��أت��وا ال��ل��ه ع��ب��اد وادُع أع��ت��ًدا ن��ص��ًرا ال��ل��ه ه��داك ف��ان��ص��ر

.٨٥ ص٨٤، ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 2
ص٣٥٣. ج١، ذكره، سبق األرشاف، أنساب البالذري: 3
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ليقف امُلستنِرصة، الشاكية قصيدته من ينتهي حتى للرجل الخلق سيد ويُنِصت
العاصفة: قبل ما بهدوء ويُِجيبه الناس، وسط النبي

سالم.4 بن عمرو يا نُِرصَت

قائًال: خزاعة من كعب بني ُمناَرصته ُمعِلنًا الناس، إىل يلتفت ثم

نفيس. به أنرص مما كعب بني أنرص لم إن نُِرصُت ال

ًدا: ُمردِّ إليها ويُشري مارة، سحابة إىل يتطلع ثم

كعب. بني بنرص ليستهل السحاب هذا إن

قوله: يف تتسارع وهي األحداث وراء الحدث مجرى سعد ابن لنا ويروي

وجهينة، ومزينة، وغفار، أسلم، العرب، من حوله من إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وبعث
فكان بالطريق، لحقه من ومنهم باملدينة، وافاه من فمنهم وسليم، وأشجع،
أن أحب من هللا: رسول ُمنادي ونادى آالف. عرشة الفتح غزوة يف املسلمون

فليُصم.5 يصوم أن أحب ومن فليُفِطر، يُفِطر

وحامل زعيمها وتُرِسل الرعدة، فتأخذها يجري، بما قريش تعلم إفاقتها، ومع
ال قريًشا أن وإعالن األمر، إليقاف يثرب؛ زعيم إىل حرب بن صخر سفيان أبا لوائها
ُمستمِسكة. الحديبية صحيفة وببنود باقية، عهدها عىل قريًشا وأن كنانة، بثأر لها دخل
قد خزاعة وفد أن سفيان أبو يعلم وال وخزاعة، كنانة بني حدث ما إال قريش تعلم وال
قدومهم عليه ويُنِكرون املدينة، من عائًدا ركبهم يلقى لكنه يستنرصها، املدينة إىل ذهب
نوى من فيه بما بالحق، يفضحهم بهائمهم روث لكن ديارهم، إىل ويرحلون هناك من
سيمدُّ أنه ُمقرًِّرا ُمِرسًعا، ُخطاه فيحث عظم، قد األمر أن سفيان أبو فيعلم يثرب؛ بلح

وقريش. محمد بني العقد ويُوطِّد العهد

ص٨٦. نفسه: 4
ص٩٧. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 5
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الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

بعد النبي تزوَّجها التي حبيبة، أم ابنته بيت ويختار يثرب، سفيان أبو ويدخل
فيقول: عنه، فتطويه النبي فراش عىل ليجلس ويذهب بالحبشة، ُمهاَجرها من عودتها
هو بل أبيها: عىل فرتد عني؟ به رغبت أم الفراش، هذا عن بي أرغبت أدري ما بُنَية، يا
رسول فراش عىل تجلس أن أحب ولم نِجس، مرشك رجل وأنت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فراش
رش. بعدي بُنَية يا أصابك لقد وهللا لها: ليقول عليه ابنته رد من الرجل فيُبَغت ملسو هيلع هللا ىلص. هللا
ل ويُفصِّ ويرشح، ويُكلِّمه، ويُكلِّمه، أمامه، ويجلس النبي، مجلس إىل ويخرج ويرتكها
الرجل ويظل وتمديدها، بل الحديبية، إبقاء ويطلب ويعتذر، ويعتذر، العقد، بنود يف
يتكلم الذي فقط وحده أنه الرجل ويكتشف بيشء، عليه يرد ال صامت والنبي يتكلم
بيت إىل كرامته يُجرِجر قريش زعيم فيقوم وُمريب؛ ُمخيف بصمت إليه ينظر والكل
بفاعل. أنا ما ببساطة: يرد بكر أبا لكن النبي، لدى ليتوسط يُكلِّمه، ثم ينتظره بكر، أبي
لكم أشفع أأنا وانفعال: بحدة عمر عليه لريد لكن الخطاب، بن عمر إىل ويلهث فيرتكه
يذهب، أين الرجل يدري وال «… به لجاهدتكم الذر إال أجد لم لو وهللا هللا؟ رسول إىل
يَديها، بني يدب صبي الحسن وولدها فاطمة معه ليجد داره إىل فريكض عليٍّا، فيتذكر

لعيل: ليقول

جئت كما أرجعن فال حاجة يف جئت قد وإني رحًما، القوم أمسُّ إنك عيل، يا
له: فيقول هللا. رسول عند يل فاشفع خائبًا،

فيه. نُكلِّمه أن نستطيع ما أمر عىل هللا رسول عزم لقد وهللا سفيان! أبا يا ويحك

يائًسا: طفلها إىل ُمشريًا فاطمة، إىل املذعور الزعيم يلتفت وهنا

سيد فيكون الناس، بني فيُجري هذا بنيك تأمري أن لك هل محمد، ابنة يا
الدهر؟ آخر إىل العرب

عليه: فرتد يهذي الرجل أن لتكتشف كبريًا جهًدا فاطمة تبذل وال

هللا. رسول عىل أحد يُجري وما الناس، بني يُجري أن ذاك ابني بلغ ما وهللا

قائًال: عيل إىل قانًطا بالكالم ليتوجه إعياءً سقط أن بعد الرجل يد يف ويُسَقط
سوى: يقول ما عيل يجد وال فانصحني.» عيلَّ اشتدَّت قد األمور أرى إني الحسن، أبا «يا
كنانة، بني سيد «إنك قائًال: بمكانته يُذكِّره ثم شيئًا.» عنك يُغني شيئًا لك أعلم ما «وهللا
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عني ُمغِنيًا ذلك «أَوترى سفيان: أبو ويسأله بأرضك.» الحْق ثم الناس بني فأِجر ُقم
سفيان أبو وينهض ذلك.» غري لك أجد ال لكني أظنه، ما وهللا «ال عيل: فريد شيئًا؟»
تتشظى والعيون يُنادي الناس وسط ويقف املسجد ليدخل امُلبعثَرة كنانة كرامة يُلمِلم
يخرج يكره ما يسمع ال وحتى الناس.» بني أجرت قد إني الناس، «أيها حوله: لهبًا

مكة.6 شطر ًما ُميمِّ بعريه إىل ُمِرسًعا
السماء إىل يَديه رافًعا الرسول ينهض حتى املسجد، باب سفيان أبو يُغاِدر إن وما

تسمع: والناس ربه ُمخاِطبًا

بالدها. يف نبغتها حتى قريش عن واألخبار العيون ُخذ اللهم

ُمقاِتل آالف عرشة رأس عىل ويركب مكة، إىل بالجهاز يأمرهم الناس نحو ويتحول
هللا رسول عن خرب يأِتهم فلم قريش، عن األخبار عميت «وقد الظهران، مر بهم ينزل
ُمتِجًها مكة من وخرج أهله أخذ قد العباس كان بينما هذا فاعل». هو ما يدرون وال ملسو هيلع هللا ىلص

قائًال: فرُيدِّد أخيه ابن رأسه وعىل الهائل، الجيش بهذا بغتة ليُفاَجأ للمدينة،

قريش! واصباح
عنوة، مكة هللا رسول دخل لنئ وهللا

يستأمنوه، أن قبل
الدهر. آخر إىل قريش لهالك إنه

يجوس وخرج البيضاء، النبي بغلة أخذ أنه ويُحكى أخيه، ابن إىل العباس وينضم
يعرف يتحاوران، اثننَي فيسمع مخرًجا، ملكة يجد عساه مكة؛ قرب الجيش حول ليًال بها
قط نريانًا كالليلة رأيت ما سفيان: أبو يقول إذ ورقاء؛ بن وبديل سفيان أبا صوتَيهما يف
خزاعة سفيان: أبو فريد الحرب. خمشتها قد خزاعة وهللا هذه بديل: فيقول عسكًرا. وال

وعسكرها. نريانها هذه تكون أن من وأقل أذل
ليُِرسع بذعره، املأخوذ بالزعيم العباس ويلتقي سفيان، أبا العباس يُنادي وهنا
وهللا.» قريش واصباح الناس، يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول هذا سفيان، أبا يا «ويحك بالخرب: إليه

.٨٧ ص٨٦، ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 6
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الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

بك ظفر لنئ «وهللا العباس: له فيقول وأمي.» أبي فداك الحيلة «فما سفيان: أبو فريد
لك.» فأستأمنه هللا رسول بك آتي حتى البغلة هذه عُجز يف فاركب عنقك، ليرضبن

خيمة نحو الكتائب نريان وسط هللا رسول بغلة عىل ردفه سفيان أبا العباس ويأخذ
أمكن قد سفيان أبو «هذا يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل فيهرع الخطاب بن عمر لرياه النبي،
ُمِرسًعا الخيمة العباس يقتحم لكن عنقه.» ألرضب فدعني عهد، وال عقد بغري منه هللا
رحلك إىل عباس يا به «اذهب النبي: يقول وهنا أجرته.» قد إني هللا رسول «يا قائًال:

به.»7 فأِتني أصبحت فإذا
وعند أقرب، األَرس إىل هي ضيافة العباس، ضيافة يف سفيان أبو ينزل وهكذا
ويظنها الرجل فيُذَعر ُمنتِظمة، صفوًفا وقفوا قد الناس فريى العباس، به يخرج الصباح
بيشء؟» يفَّ أُؤِمروا للناس؟ ما الفضل، أبا «يا للعباس: فيقول بلده، عىل الهجوم لحظة

الصالة.» إىل قاموا لكنهم «ال، العباس: فريد
ُمقاِتل آالف عرشة الشديد، واالنضباط العظيم، االنتظام لذلك سفيان أبو وينظر
فيُصاب فريفعون، يرفع فيُنِصتون، يتلو فريكعون، يركع ون، فيُكربِّ يُكربِّ الزعيم، خلف

ويقول: بالبهتة، مكة سيد

طاعة! كاليوم رأيت ما
هنا، وها هنا ها من جمعهم قوٌم

األكارم، فارس وال
القرون، ذات الروم وال

له.8 منهم بأطوع

أعظم أمًرا هناك أن ُمتخلًِّفا، يرفل القبيل فهمه يف وهو اآلن حتى الرجل يُدِرك لم
لرياه الصالة بعد العباس مع ه وتوجَّ هنا، وها هنا ها من الناس جمع قد القبيلة من

بالسؤال: فيُفاجئه النبي

هللا؟ إال إله ال أنه تعلم أن لك يأِن ألم

ص٨٧–٩٠. ج٤، نفسه: 7
ص٩٩. ج٤، نفسه: 8
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هللا، إال إله ال أن يقينًا، يعلمون قريش سائر وكذلك ذلك، سفيان أبو يعلم يقينًا
األدنى األرباب هناك لكن سواه، إله ال فاهلل العلم، بذلك القرآنية اآليات لهم شهدت وقد

سفيان: أبي إجابة كانت ثَم ومن هللا؛ عند للناس تشفع التي تلك اإلله، من درجة

وأمي! أنت بأبي
وأوصَلك! وأكرَمك، أحلَمك، ما

غريه، إله هللا مع كان لو أنه ظننت لقد وهللا
بعد. شيئًا عني أغنى لقد

عىل سيشق شك ال الذي الشق وهو السؤال، من الثاني الشق إىل النبي ينتقل وهنا
له: فيقول سفيان، أبي

هللا؟ رسول أني تعلم أن لك يأِن ألم سفيان، أبا يا ويحك

قائًال: لريد الدواخل عن التعبري يف العربي الصدق أنفة الرجل فتأخذ

وأمي! أنت بأبي
وأوصَلك! وأكرَمك، أحلَمك، ما

هذه، أما
شيئًا. اآلن حتى منها النفس يف فإن وهللا

حتى ت، تغريَّ قد األمور وأن باملرة، قة ُموفَّ غري إجابته أن بعالم الرجل يكن لم
األخري، املثوى إىل له مدخل سوى تكون لن هنا رصاحته ألن العربية؛ التعامل أساليب

بقوله: الرجل يُنبِّه العباس فيُِرسع

ويحك!
هللا، إال إله ال أن واشهد أسِلم

هللا، رسول محمًدا وأن
عنقك. تَُرضب أن قبل

161
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إظهار ُمحاِوًال ُمتلعِثًما يقول ثم الرجل،9 ويُسِلم قريش، زعيم يقولها الفور وعىل
وبهيبته: بدينه كه تمسُّ

بالعزى؟ أفعل وكيف

ضاحًكا ساخًرا عاٍل بصوت عليه فريد الخيمة، بجوار الخطاب بن عمر ليسمعه
ليُسِمعه:

عليها. نخرأ

فإياه عمي ابن مع دعني فاحش، لرجل إنك عمر يا «ويحك سفيان: أبو فيقول
أُكلِّم.»10

رجل سفيان أبا إن هللا، رسول «يا ملسو هيلع هللا ىلص: للنبي يقول العباس يتدخل أخرى ومرة
شيئًا.» له فاجعل الفخر يحب

رأى العباس إن حتى دخولها، قبل مكة زعامة أمر وانتهى َمقضيٍّا، إذن األمر كان
يشء. له يبَق لم بعدما شيئًا قريش لزعيم يجعل أن

دار دخل من «نعم، فيقول: سفيان، ألبي يشء من بأس ال أنه النبي ويرى
آمن.» فهو املسجد دخل ومن آمن، فهو بابه أغلق ومن آمن، فهو سفيان أبي

أوامر هي قاطعة، حاسمة رسالة الجديد السيد عن يحمل سفيان أبو خرج ثَم ومن
النبي همس مكة، يهبط أن وقبل مكة، اإلسالمي الجيش دخول عند التجول بحظر
جنود به تمر حتى الجبل، خطم عن الوادي بمضيق احبسه عباس، «يا العباس: لعمه
مضيق عند سفيان أبي مع العباس وبينما القوة. باستعراض النبي ويأمر فرياها.» هللا

لنا: يروي الوادي،

فأقول: هذه؟ من عباس، يا قال: قبيلة مرَّت كلما راياتها، عىل القبائل مرَّت
مزينة. فأقول: هؤالء؟ من عباس، يا فيقول: وسليم. يل ما فيقول: سليم.

… القبائل نفدت حتى وملزينة. يل ما فيقول:

نفسه. املوضع 9
نفسه. املوضع 10
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الحديد لكثرة الخرضاء؛ لها قيل وإنما الخرضاء، كتيبته يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ومرَّ
فقال: الحديد، من الحدق إال منهم يرى ال واألنصار، املهاجرون منها … فيها وظهوره

واألنصار. املهاجرين يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول هذا قلت: هؤالء؟ من عباس، يا هللا سبحان

قال:
طاقة. وال ِقبَل من بهؤالء ألحد ما

الفضل، أبا يا وهللا
عظيًما. الغداَة أخيك ابن ملك أصبح لقد

إذن. فنعم قال: النبوة. إنها سفيان، أبا يا قلت:
قومك.11 إىل النجاءَ قلت:

ألوية أربعة جيشه النبي م يُقسِّ بينما الحمية، أخذتهم وقد قريش شباب نجد وهنا
يحكي: وهو هريرة أبي عند الخرب ونقرأ مكة، ليدخل كربى

املجنبة عىل خالًدا وبعث املجنبتنَي، إحدى عىل الزبري ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فبعث
يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ورسول الوادي، بطن وأخذوا الجرس، عىل عبيدة أبا وبعث األخرى،
فقلت: هريرة. أبا يا فقال: فرآني، فنظر … أوباشها قريش وبَّشت وقد كتيبته،
بهم فهتفت أنصاري. إال يأتيني وال باألنصار اهتف قال: هللا. رسول يا لبيك
ثم وأتباعهم؟ قريش أوباش إىل أترون فقال: ملسو هيلع هللا ىلص، هللا برسول فأطافوا فجاءوا
بالصفا. تُوافوني حتى حصًدا احصدوهم األخرى: فوق إحداهما بيَديه، قال
وما شاء، ما منهم يقتل أن إال منا واحد يشاء فما فانطلقنا هريرة: أبو فقال

سفيان: أبو فقال شيئًا. منهم إلينا ه يُوجِّ منهم أحد
قريش، خرضاء أُِبيحت
اليوم.12 بعد قريش وال

هذا قريش، معرش يا صوته: بأعىل يرصخ مكة إىل بالفزع سفيان أبو ويهرع
إليه فقامت آمن. فهو سفيان أبي دار دخل فمن به، لكم ِقبَل ال فيما جاءكم قد محمد

ص٩٠. نفسه: 11
ص٣٠٥. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 12
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طليعة من ُقبِّح األحمس، الدِسم الَحِميت اقتلوا فقالت: بشاربه فأخذت عتبة، بنت هند
دخل فمن به؛ لكم ِقبَل ال بما جاءكم فقد أنفسكم، من هذه تغرنكم ال ويلكم قال: قوم.
بابه أغلق ومن قال: دارك؟ عنا تُغني وما هللا، قاتلك قالوا: آمن. فهو سفيان أبي دار

املسجد.13 وإىل دورهم إىل الناس فتفرَّق آمن. فهو املسجد دخل ومن آمن، فهو عليه
النبي وأراده رأى، ما قريش سيد رأى أن بعد القرى، أم يف التجول حظر وبدأ
قريش أعداء والحلقة، والدم الحرب أهل أمامه، تحديًدا األنصار جمع كيف ثم يرى، أن
مئات عىل تربو التي املأل ثروات حيث مكة، بهم ليستبيح ورجاله؛ اإلسالم وفدائيِّي
عبادة بن سعد تصوَّر ثَم ومن النعيم؛ يف يرفلن الالئي الحسان الغيد كان وفيها املاليني،
استباحة نهايته أمر سفيان أبي أمام والعنف للقوة استعراض من الرسول صنعه ما أن
مكة، إزاء يثربي كل مشاعر معها ويحمل الجيش، أمام القيادة راية يحمل فخرج مكة،

الحرمة. تُستَحل اليوم امللحمة، يوم اليوم هاتًفا:
شاعًرا الخطاب بن رضار ومعهم النبي، إىل بالبالغ فيهرعون املهاجرون ويسمعه

قائًال: املشاعر عن يُفِصح

َل��ج��اءِ ح��ي��ن والت ق��ري��ش ح��يُّ ل��ج��ا إل��ي��ك ال��ه��دى ن��ب��ي ي��ا
ال��س��م��اءِ إل��ه وع��اداه��ُم ض األر س��ع��ة ع��ل��ي��ه��ُم ض��اق��ت ح��ي��ن
ال��ص��ل��ع��اءِ ب��ال��ص��ي��ل��م ونُ��ودوا م ال��ق��و ع��ل��ى ال��ب��ط��ان ح��ل��ق��ت��ا وال��ت��ق��ت
وال��ب��ط��ح��اءِ ال��ح��ج��ون ب��أه��ل ـ��ر ال��ظ��ه��ـ ق��اص��م��ة ي��ري��د س��ع��ًدا إن
وال��ع��واءِ ب��ال��ن��س��ر رم��ان��ا ـ��ظ ال��غ��ي��ـ م��ن ي��س��ت��ط��ي��ع ل��و خ��زرج��يٌّ
ال��ل��واءِ أه��َل ال��ل��واء ح��م��اة ي��ا ون��ادى ال��ل��واء أق��ح��م ف��ل��ئ��ن
14 اإلم��اءِ أك��ف ف��ي ال��ق��اع ف��ق��ع��ة ق��ري��ش ب��ال��ب��ط��اح َل��ت��ك��ونَ��ن

املهاجرين ألكثر ويُعطيها الراية، منه ليأخذ سعًدا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يُنادي وهنا
رسالة يف الجيش دخل عيل وخلف طالب، أبي بن لعيل مكة، بها ليدخل ورحمة رأفة
النساء لتتجرأ ويرجفون؛ يتطلعون األبواب فرج خلف من ينظرون ملن واضحة طمأنة

ص١٠٧. ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 13
ص١٠١. نفسه: 14
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العظيم، املوكب شارع عىل دلع يف ويقفن األبواب ويفتحن أنفسهن، عن فيكشفن فقط
استسالم تُعِلن واضحة دعوة يف الفتح خيل وجوه بها يرضبن الخمر أباريق يحملن
االستقبال ذلك بشأن األخبار كتب روته ما األثري ابن ص ويُلخِّ رًضا. عن للفاتحني النساء

قوله: يف الحريمي

نرشن وقد بالخمر، الخيل وجوه يلطمن وجوههن، يف مرشكات نساء قام
ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول م فتبسَّ بكر، أبو جنبه وإىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فرآهن شعورهن،

حسان؟15 قال كيف بكر أبا يا وقال:

يقول: شعًرا املشهد يصف ُمستجيبًا حسان لينطلق

ال��ن��س��اءُ ب��ال��خ��م��ر يُ��ل��طِّ��م��ه��ن ُم��ت��م��طِّ��راٍت ج��ي��ادن��ا ت��ظ��ل
ال��غ��ط��اءُ وان��ك��ش��ف ال��ف��ت��ح وك��ان اع��ت��م��رن��ا ع��ن��ا تُ��ع��ِرض��وا ف��إم��ا
ال��ل��ق��اءُ ع��رض��ت��ه��ا األن��ص��ار ه��م ج��ن��ًدا س��يَّ��رت ق��د ال��ل��ه وق��ال
ال��خ��ف��اءُ ب��رح ف��ق��د ُم��غ��ل��َغ��ل��ة ع��ن��ي س��ف��ي��ان أب��ا أب��ل��غ أال
16 اإلم��اءُ س��ادت��ه��ا ال��دار وع��ب��د ع��ب��ًدا ت��رك��ت��ك س��ي��وف��ن��ا ب��أن

الوليد، بن خالد مجنبة إال واللهم بات، امُلرحِّ النساء إال أحد الجيش يعرتض ولم
ثمانية منهم فقتل الخندمة، عند جمع يف قريش شباب من سني امُلتحمِّ بعض لقيه الذي
فقاتل. ُقوتِل خالد ُمجيب: فأجابه القتال؟ عن أنَه ألم فقال: النبي وعلم البقية، وفرَّ عرش
أماكن يف لرسيانهما ً خطأ رجَلني غري يُقتَل لم املسلمني ومن خري. هللا قضاء فقال:

الخزاعي.17 األشقر وخالد الفهري، جابر بن كرز هما التجول، حظر وقت محظورة
ذلك الكعبة؛ بمفتاح ليأتيه طلحة بن عثمان إىل بالًال وأرسل البيت، إىل النبي ودلف
إىل لينتهي كثرية، دماء فوق أيادي إىل أياٍد من القرون عرب انتقل الذي التاريخي املفتاح
الكعبة باب ويفتح جميًعا، السيادة رمز باملفتاح النبي ويُمِسك الهاشمي. البيت سليل

ص٢٤٧. ج٢، ذكره، سبق الكامل، األثري: ابن 15
ص١٠٧. ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 16

ص٩٨. ج٢، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 17
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الناس لبط وقد بعضادتَيه آخذًا الباب عىل فيقف يخرج ثم ركعتنَي، بداخلها ليُصيلِّ
قائًال: فيهم فيخطب حوله،

وحده. األحزاب وهزم عبده ونرص وعده صدق له، رشيك ال وحده هللا إال إله ال
سدانة إال هاتنَي، قدَميَّ تحت موضوع فهو يُدعى، مال أو دم أو مأثرة كل أال
الدية ففيه والعصا بالسوط العمد شبه الخطأ وقتيل أال الحاج، وسقاية البيت

أوالدها. بطونها يف منها أربعون اإلبل، من مائة ُمغلَّظة
الناس باآلباء. وتعظُّمها الجاهلية نخوة عنكم أذهب قد هللا إن قريش معرش يا

تراب. من وآدم آدم من
كلها). اآلية (وقرأ ﴾… َوأُنْثَى ذََكٍر ِمْن َخَلْقنَاُكْم إِنَّا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا

فيكم؟ فاعل أني ترون ما قريش، معرش يا

الرد: ويأتيه

كريم. أخ وابن كريم، أخ خريًا،

إال: جوابه كان ما رد

الطلقاء. فأنتم اذهبوا

«خذوها يقول: وهو الكعبة مفتاح إليه فيدفع طلحة، بن عثمان النبي ويدعو
بن عثمان كان شك ال بينما ظالم.» إال أحد منكم ينزعها ال خالدة تالدة طلحة بني يا
يدخل أن أراد عندما بمكة، دعوته بداية يف ضعيًفا َمهيًضا محمد كان أيام يتذكر طلحة
طلحة بن عثمان فمنعه بداخلها، ما ليُطاِلع السادة من القريش املأل مع الكعبة محمد
أن بعد ملسو هيلع هللا ىلص محمد من املفتاح يستلم وهو اآلن يتذكر شك وال منه. ونال غليًظا، ا ردٍّ ورده
املفتاح هذا سرتى لعلك عثمان، «يا يومذاك: محمد له وقاله سبق ما السادة، سيد أصبح
عندما الحوار بقية ذاكًرا يَزل لم أنه أيًضا شك وال شئت.» حيث أضعه يوًما، بيدي
يومئٍذ.»18 وعزت عمرت «بل النبي: عيل فرد وذلَّت.» يومئٍذ قريش هلكت «لقد أجابه:

الخلق. سيد قالها كلمة كل صدق األيام أثبتت وقد

ص٢٣١. ج٢، ذكره، سبق عيون، الناس: سيد ابن 18
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السقاية منصب عىل كان كما ليُقيمه املطلب؛ عبد بن العباس عمه النبي يُنادي ثم
ويأمره الخزاعي أسد بن تميم إىل يبعث ثم ترزءونها.» وال ترزأكم ما «أعطيتكم قائًال:
لريفع الظهر؛ عند الكعبة سطح فوق بالصعود بالًال يأمر ثم الكعبة، أنصاب بتجديد
يوم إىل اليوم هذا بعد قريش تُغزى «ال النبي: د يُردِّ بينما به، ُمؤذِّنًا اإلسالم دولة شعار
الصالة «أما فتقول: األذان، تسمع وهي آخر قوًال تُردِّد الحكم أبي بنت وكانت القيامة.»

األحبة.»19 قتل من قلوبنا تحب ما وهللا ولكن يها، فسنُؤدِّ
يف بقضيب إليها يُشري األصنام عىل يطوف الكعبة، ساحة إىل النبي خرج وبعدها
عن هشام ابن ويُؤكِّد زهوًقا. كان الباطل إن الباطل وزهق الحق جاء يقول وهو يده
لم كثري ابن لكن قفاه، أو وجهه عىل لساعته وقع إال صنم إىل أشار ما أنه إسحاق ابن

ضعيفة.20 ورواية تزيًُّدا اإلشارة بمجرد األصنام سقوط يف ورأى ذلك، يُعِجبه
اهم سمَّ نفر بقتل أوامره يُصِدر وهناك له، بنوها قبة إىل النبي يدخل وبعدها
بهجاء تتغنيان كانتا جاريتان منهم الكعبة؛ بأستار ُمتعلِّقني ُوِجدوا لو حتى باالسم،
كانت جارية وهي وسارة عنها. فعفا النبي من لألخرى واستُؤمن واحدة فُقِتلت النبي،
األسود بن وهبار نقيد بن والحويرث بدورها. لها استُؤمن وقد الهجرة قبل بمكة تُؤذيه
بن هللا وعبد جنينها. وألقت عنه فسقطت الرسول بنت زينب بعري نخسا اللذان وهما
وقد مرشًكا، مكة إىل وعاد عبده فقتل الصدقات يجمع النبي فأرسله أسلم الذي خطل
أنصاريٍّا قتل ثم مسلًما، يثرب إىل ذهب الذي صبابة بن ومقيس حريث. بن سعيد قتله
جهل، أبي بن وعكرمة هللا. عبد بن نميلة قتله وقد مرشًكا، قريش إىل عاد ثم ألخيه ثأًرا

له.21 فاستأمنته للنبي امرأته به جاءت وقد
كان ألنه السهمي؛ الزبعرى بن هللا عبد الشاعر بقتل النبوي األمر صدر كذلك
طالب أبي بنت هانئ أم زوج املخزومي هبرية مع هرب وقد بشعره، النبي يهجو ممن
ُمعتِذًرا النبي إىل الزبعرى ابن وعاد مات، حتى مرشًكا هبرية أقام وهناك نجران، إىل

ذكره، سبق األنف، الروض السهييل: أيًضا انظر ص٩٩. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 19
ص١١٤. ج٤،

ص٣٠٠. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 20
األنف، الروض السهييل: أيًضا انظر .٩٣ ص٩٢، ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 21

ص١٠٤. ج٤،
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بن حمزة لقتله الحبيش وحيش بقتل األمر صدر كما عنه. فعفا املديح، بقصائد ُمتحبِّبًا
النبي قبل كذلك منه، فقبل مسلًما ُمعتِذًرا للنبي جاء لكنه أحد، يف النبي عم املطلب عبد

سفيان.22 أبي زوجة عتبة بنت وهند العزى، عبد بن حويطب اعتذار
هللا عبد الرضاعة، من عفان بن عثمان شقيق كان املوت حكم بحقهم صدر وممن
مرشًكا، مكة إىل ارتد ثم للنبي، الوحي بكتابة واشتغل أسلم، قد كان ألنه رسح؛ أبي بن
جاء «فلما راويًا: كثري ابن عند جاء ما وهو يستأمنه، النبي إىل عثمان به جاء وقد
قال عثمان مع انرصف فلما نعم. قال: ثم طويًال، الرسول عنه صمت له ليستأمن
— صمت قد رآني حني — هذا إىل يقوم رشيد، رجل فيكم كان أما حوله: ملن الرسول

باإلشارة.»23 يقتل ال النبي إن فقال: إلينا؟ أومأت هال هللا، رسول يا فقالوا: فيقتله؟!
يقتل أن نذر قد كان األنصار من واحًدا إن الخصوص بذات أخرى رواية وتقول
خرج وبعدما حاًرضا، األنصاري وكان عثمان به جاء فلما عليه، نقمًة رسح أبي ابن
يدي وضعت هللا، رسول يا فقال: بنذرك؟ يت وفَّ «هال لألنصاري: النبي قال وأخوه عثمان

يُومئ.»24 أن لنبي ليس النبي: فقال فأقتله. يل تُومئ أن منك أنتظر السيف قائم عىل
بكر أبو جاء ملسو هيلع هللا ىلص النبي قبة حول ع امُلتجمِّ الحشد وبني األحداث، زخم ووسط
النسوة مع مكة إىل الفتح جيش دخول حني بيتها باب عىل خرجت قد كانت التي بشقيقته،
الذهبي، طوقها رقبتها من وخطف رجل اها فتلقَّ الفتح، جيش يستقبلن خرجن الالئي
فلم أختي.» طوق واإلسالم هللا «أنُشدكم هللا: جند يُنادي شقيقته بيد بكر أبو وأمسك
لقليل.»25 اليوم الناس يف األمانة إن طوقك، احتسبي أَُخية، «أي ألخته: فقال أحد، يُِجبه
يغضب وهنا قديم، بثأر منها رجًال فتقتل هذيل، عىل فتعدو املوقف خزاعة وتنتهز

الناس: يف يُنادي ويقف الخلق سيد

الناس أيها يا
يوم إىل حرام من حرام فهي واألرض، السماوات خلق يوم مكة حرَّم هللا إن
يعضد وال دماءً فيها يسفك أن األخر واليوم باهلل يُؤِمن المرئ يحل فال القيامة،

.٢٥١ ص٢٥٠، ج٢، ذكره، سبق الكامل، األثري: ابن 22
ص٢٩٦. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 23

ص١٠٢. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 24
ص٩١. ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 25
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الفتوح فتح مكة:

يل تحلل ولم بعدي، يكون ألحد تحل وال قبيل، كان ألحد تحل لم شجًرا، فيها
الشاهد فليُبلِّغ باألمس؛ كحرمتها رجعت ثم أهلها، عىل غضبًا الساعة؛ هذه إال
أحلها قد هللا إن فقولوا فيها قاتل هللا رسول إن لكم قال فمن الغائب، منكم
لقد القتل، عن أيديكم ارفعوا خزاعة، معرش يا لكم. يُِحلها ولم هللا لرسول

القتل.26 كثر

أيدي يكف فالنبي مأخوذة؛ أيًضا قريش وقفت كما دِهشة، األنصار وقفت وهكذا،
نهاية إىل البيت حرمة ويُعِلن البعض، بعضهم عن الناس أيدي ويكف مكة، عن األنصار
حتى بتمامها، الدينية قريش طقوس ويُماِرس رشوط، دون مكة أهل ويُطِلق الدهور،
بالهواجس سة ُمتوجِّ األنصار لتتساءل وتقديسه؛ األسود الحجر واحرتام األنصاب، تجديد
فيها يمكث أن لبلده رحمًة تحرَّك أن بعد للنبي املمكن من وهل األمر، إليه سيئول عما
ورسوله، هللا عبد إني هللا، «َمعاذ ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول من الجواب ليأتيها لكن أهله؟ بني
ويقولون: يبكون إليه فأقبلوا مماتكم.» واملمات محياكم فامَلحيا وإليكم، هللا إىل هاجرت

ورسوله.»27 باهلل للضن إال قلنا، الذي قلنا ما «وهللا
ونساءها، رجالها طويل، طابور يف مكة لتقف الصفا، إىل النبي يصعد وبعدها
أو سيًدا عليهم الرسول وُمبايَعة والرضوخ االعرتاف صيغة منهم كل ليُلقي أمامه يمرون
والطاعة السمع الناس عىل «يأخذ مجلسه أسفل الخطاب بن عمر يجلس بينما رسوًال،

ولرسوله.»28 هلل

.٩٥ ص٩٤، نفسه: 26
ص٣٠٦. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن أيًضا انظر ص٩٥، نفسه: 27

ص٣١٧. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 28
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الوليد بن خالد رسايا

الوليد. بن خالد صنع مما إليك أبرأ إني اللهم

ملسو هيلع هللا ىلص النبي

تماثيل تدمري وتم والقرشية، العربية العقائد ركائز إحدى الشفاعات، انتهت مكة، بفتح
السماء إله لدى تتوسط الكعبة، فناء يف قائمة كانت التي تلك جميًعا؛ الوسيطة األرباب
املرتبطة املكية الوثنية أعمدة من أسايس عمود وسقط ُعباده، من األرض يف هم ملن
الجزيرة، شبه بطن يف الضاربة للقبائل أربابًا األرباب تلك كانت حيث وبالتجارة، بالكعبة
الرواج من ملزيد املكي؛ التجاري املركز نحو ألتباعها جذبًا املكية الكعبة استضافتها
ضمنيٍّا يحمل بما األرباب، بقية عىل السماوي األعىل املكي اإلله لسيادة وإثباتًا التجاري،
بتدمري الشفاعات رت وُدمِّ الوساطات سقطت ثَم ومن القبائل؛ بقية عىل القريش التسييد
يف جميًعا القبائل تلك وصهر امُلتعدِّدة القبلية للرموز تدمريًا جاء الذي التماثيل، تلك
بإذنه، إال أحد من وساطة يقبل ال واحد إلله املبارشة العبادة عرب الواحدة، األمة منظومة
الساعي القبيل التشتت حالة لتنتقل أوحد، كشفيع القريش النبي لصفيِّه بذلك أِذن وقد
يف الشفاعات جميع بصهر كامل توحيد إىل الكعبة، يف ُمتجاِورة بتماثيل التوحيد نحو
بذلك قريش لتضمن والسالم؛ الصالة عليه النبي هو قريش من أوحد سيد شخص
يف األوحد لإلله أوحد وشفيًعا للعرب سيًدا الخلق سيد جميًعا عنها فينوب أعظم، سيادة

دة. امُلوحِّ دة امُلتوحِّ الدولة



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

ُمحيط يف الوسيطة األرباب هياكل لتدمري املسلمني رسايا انطلقت لذلك وإعماًال
ناحية يف وبيتها العزى لتدمري الوليد بن خالد رسية كانت الرسايا تلك وبني الجزيرة،
التحالف هذا بذلك ليُفكِّك ومرض؛ وكنانة قريش حوله اجتمعت الذي الصنم ذلك نخلة؛

الدولة. منظومة يف ويصهرها القبائل تلك بني السابق القبيل
الثالث سمراتها وقطع فهدمها العزى إىل انتهى خالًدا أن اإلخبارية كتبنا لنا وتروي
مرة الروايات تلك لتتدخل لكن النبي، إىل ورجع ُمقدَّسة، رموز من بها لحق ما وكرس
شيطانية؛ ُمخيفة قوة لكنها غيبية، قوة من العزى وراء كان ما عىل التأكيد تُحاِول أخرى
أنه فريد رأيت؟ ما ملسو هيلع هللا ىلص: النبي سأله النبي إىل خالد عودة بعد أنه تحكي رواية فتسوق
باستمرار إال السبب نتفهم وال العزى. إىل أخرى مرة بالعودة النبي فيأمره شيئًا، يَر لم
يعود حيث وأشجار، حجر مجرد ليست العزى أن يعلم كان النبي أن تُؤكِّد وهي الرواية
بالسيف خالد فيعلوها تُولِول، شعرها نارشة سوداء امرأة إليه فتخرج املكان إىل خالد
الربة تلك خالد ويقتل أهانك. قد هللا رأيت إني سبحانك، ال كفرانك عزى يا يُنادي: وهو
النبي، إىل به فيعود مخبوء، مال من املقدس البيت يف ما له فينكشف الشيطانة تلك أو

أبًدا.1 بعد تُعبَد وال العزى تلك قائًال: الرسول ب ليُعقِّ
وقاء» «اإلسالم بمبدأ أحداثها ترتبط أخرى، رسية يف خالًدا فرُيِسل النبي ويعود
هللا؛ إىل وشكواه الوليد بن خالد من تربؤه النبي سيُعِلن حيث عليه، والتأكيد وأهميته
بعضهم امُلقاِتلني، برجاله خالد خرج حيث الدولة، بناء يف األساس القاعدة تلك لكرسه
أو املغانم يف طمًعا بالدولة الالحقني واألعراب الطلقاء من وبعضهم األوائل، املسلمني من
املعنى كثري ابن يُؤكِّد وقاء» «اإلسالم ملبدأ وإعماًال جذيمة، بني مياه عىل ليهبط األمن،
داعيًا بعثه … جذيمة بني إىل الفتح بعد الوليد بن خالد السالم عليه «بعث قوله: يف ذلك

العرب.»2 من قبائل ومعه ُمقاِتًال، يبعثه ولم
خالد: فناداهم السالح، أخذوا حتى خالًدا رأوا إن ما جذيمة بني أن الطربي ويروي

السالح؛ ضعوا
أسلموا.3 قد الناس فإن

.٣١٥ ص٣١٤، نفسه: 1
ص٣١١. نفسه: 2

ص٦٧. ج٣، ذكره، سبق تاريخ، الطربي: 3
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الوليد بن خالد رسايا

ووضع باألمان الشعور يستدعي وما باإلسالم، السالم معنى يحمل الذي النداء وهو
أن قبل سلًفا بالفعل أسلمت قد جذيمة أن جهته من الناس سيد ابن ويُعِلمنا السالح.
يقول حيث وبينهم خالد بني ساقه الذي الحوار يف يتضح ما وهو برجاله، خالد يصلها
يف املساجد وبنينا بمحمد قنا وصدَّ صلَّينا قد «مسلمون قالوا: أنتم؟» «ما خالد: لهم
العرب من قوم وبني «بيننا قالوا: عليكم؟» السالح بال «فما قال: فيها.» وأذَّنا ساحاتنا
فقال فوضعوه، السالح.» «فضعوا قال: السالح.» فأخذنا هم تكونوا أن فخفنا عداوة

أصحابه.4 يف وفرَّقهم بعًضا فكتَّف بعضهم فأمر القوم، فاستأرس «استأرسوا.» لهم:
جذيمة بني أن األخبار كتب تُجِمع حيث ًقا، ُمدقِّ قارئًا تفوت ال إشارة هنا وتطفر
قومه يُنادي الفزع رصخة «جحدم» واسمه أحدهم رصخ الوليد، بن خالد رأوا عندما

لخالد: االستجابة ُمحذًِّرا

خالد، إنه جذيمة، بني يا
اإلسار، إال السالح وضع بعد ما وهللا
األعناق، رضب إال اإلسار بعد وما

أبًدا. سالحي أضع ال وهللا

الحرب وُوِضعت أسلموا، قد الناس إن جحدم، يا فقالوا: قومه من رجال فأخذه
سالحهم.5 القوم ووضع سالحه، نزعوا حتى به يزالوا فلم الناس. وأمن

ينَس لم فهو ينىس، وال يطمنئ ال نافذ، وعي ذا كان هذا «جحدًما» أن يبدو لكن
عن يغرب لم الذي األمر أنه ويبدو خالًدا، رأى عندما للفزع دعاه الذي األمر ذلك أبًدا
عما أمره، هشام ابن لنا يرشح الذي األمر ذلك جذيمة؛ لبني خرج منذ لحظة خالد بال

يقول: إذ اإلسالمية الدعوة قبل جذيمة وبعض قريش بعض بني كان
بن مناف عبد بن وعوف مخزوم، بن عمرو بن هللا عبد بن املغرية بن الفاكه «وكان
إىل تجاًرا خرجوا قد شمس، عبد بن أمية بن العاص أبي بن وعفان زهرة، بن الحارث
— باليمن هلك قد كان — عامر بن جذيمة بني من رجل مال حملوا أقبلوا فلما … اليمن

ص٢٣٩. ج٢، ذكره، سبق عيون، الناس: سيد ابن 4
ص٣١١. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 5
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أن قبل جذيمة بأرض ولقيهم هشام، بن خالد له يُقال منهم رجل فادعاه ورثته، إىل
وقاتلوه، ليأخذوه، املال عىل قومه من معه بمن فقاتلهم عليه، فأبوا امليت، أهل إىل يصلوا
جذيمة: بنو فقالت جذيمة، بغزو قريش ت فهمَّ املغرية، بن والفاكه عوف، بن عوف فُقِتل
نعلم، ولم فأصابوهم بجهالة قوم عليهم عدا إنما منا، مأل عن أصحابكم ُمصاب كان ما
الحرب.»6 ووضعوا ذلك قريش فقبلت مال. أو دم من قبلنا لكم كان ما لكم نعقل فنحن
يثق ولم املغرية، بن الفاكه بعمه جذيمة، بني عند ثأًرا لخالد أن جحدم أدرك هكذا
برسول الوثوق يجب أنه جذيمة بقية رأت بينما خالد، شأن غريَّ قد اإلسالم أن يف الرجل
الجاهلية شأن من كان ما وطرحوا الحرب، وأمنوا الناس أسلم أن بعد هللا، رسول
هو كان جحدم ظن لكن النهاية، يف السالمة من ُموِقنني وأطاعوه لخالد فأمنوا وراءهم،

أسريه. منهم كل يقتل أن رجاله خالد أمر فقد الصادق، الظن
أمر تنفيذ األوائل املسلمون رفض حيث خالد، أمر حول فريَقني الصحابة وانقسم
فقد قريش وطلقاء العربان بقية أما أرسى، من بأيديهم كان ما وأطلقوا بل القائد،

األرسى. يف بليًغا القتل واستحر الفور، عىل األمر ذوا نفَّ
رواها رائعة، حب قصة تحمل السري كتب أوردتها حادثة جذيمة مسلِمي مقتلة ويف
— النساء — الظُُّعن «وأدركنا يقول: إذ األسلمي، حدرد أبي بن هللا عبد عن الرواة
وقدَّمناه بحبل فربطناه كاملنهوك، صفرة به الوجه ويضء غالم فيهم فإذا فأخذناهن،
أسفل يف الظعن بي «تُدِركون قال: هو؟» «ما قلنا: خري؟» يف لكم «هل لنا: فقال لنقتله.»
الصوت يسمعن بحيث كان فلما الظعن، فعارضنا «نفعل.» قلنا: تقتلونني.» ثم الوادي
حسناء بيضاء جارية فأقبلت العيش.» فقد عىل حبيش «اسلمي صوته: بأعىل نادى
بقيت وإن دهًرا عليك «سالم قال: البالء.» وشدة األعداء كثرة عىل فاسلم «وأنت وقالت:

فقال: وتًرا.» وثالثًا ترتى وشفًعا عًرشا عليك سالم «وأنت قالت: عًرصا.»

ال��ص��دِر غ��ل��ة س��وى م��ن��ي ل��ه��م ه��واك ي��دع ف��ل��م ح��ب��ي��ش ي��ا ي��ق��ت��ل��ون��ي إن
ن��ح��ري ع��ل��ى ال��دم��وع وأس��ل��ب��ت وع��ظ��م��ي، دم��ي م��ن ل��ح��م��ي أخ��ل��ي��ت ال��ت��ي ف��أن��ت

ص١١١. ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 6
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له: فقالت

وال��ي��س��ِر ال��ع��س��ر ف��ي وواس��ي��ن��اك وأخ��رى، م��رة ف��راق��ك م��ن ب��ك��ي��ن��ا ون��ح��ن
س��ت��ِر ف��ي وال��م��ودة ال��ع��ف��اف ج��م��ي��ل ال��ه��وى ف��ت��ى ف��ِن��ع��م ت��ب��ع��د ف��ل��م وأن��ت

امُلفاِرق: الحبيب ليُجيبها

ال��ص��ف��ائ��ِق إح��دى ق��ب��ل ب��ود أث��ي��ب��ي ج��ي��رة ن��ح��ن إذ ق��ل��ت ق��د ل��ي ذن��ب ف��ال
ال��ُم��ف��اِرِق ب��ال��ح��ب��ي��ب األم��ي��ر وي��ن��أى ال��ن��وى ت��ش��ح��ط أن ق��ب��ل ب��ود أث��ي��ب��ي

عنقه.7 فرضبوا فقدَّموه
عليه.8 ماتت حتى ترشفه فجعلت فجاءت

جار لكنه املسلمني، جذيمة بني من يكن لم الشاب أن كثري ابن رواية من ونعلم
حيث املرشكني، من كان ربما ثَم ومن حبيش؛ بنتهم يف وهياًما عشًقا بهم لحق لهم
منهم، لست «إني لهم: قال خالد رجال عليه قبض عندما الشاب إن كثري ابن يقول
لكم.» بدا ما بي اصنعوا ثم نظرة إليها أنظر فدعوني فلحقتها، امرأة عشقت إني
«نعم فقالت: … العيش» نفاد قبل حبيش «اسلمي لها: فقال طويلة، أدماء امرأة فإذا
شهقتنَي أو شهقة فشهقت عليه فوقعت املرأة فجاءت عنقه، فرضبوا فقدَّموه فديتك.»
رجل فيكم كان «أما فقال: بالخرب، أخربوه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل قدموا فلما ماتت، ثم

رحيم؟»9
الجليل الصحابي ذلك جذيمة بمسلِمي خالد فعل عىل ني امُلحتجِّ أول وكان
الجاهلية يف جذيمة عليه عدت الذي عوف، بن عوف ابن وهو عوف، بن الرحمن عبد
له يقول خالًدا ينتهر عوف بن الرحمن عبد فقام املغرية، بن الفاكه خالد عم مع وقتلته
يف األول الصحابي يُِرشك أن خالد فأراد اإلسالم.» يف الجاهلية بأمر عملت «لقد غاضبًا:

ص٢٧٥. ج٢، ذكره، سبق الكامل، األثري: ابن 7
ص١٠٨. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 8

ص٣١٤. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 9
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عليه لريد لكن ألبيك.» ثأر «إنما له: بقوله جميل غري جميًال ويُلِبسه الشنيعة، الجريمة
فاضًحا: ا ُمحتجٍّ ُمكذِّبًا عوف بن الرحمن عبد

كذبت؛
أبي، قاتل قتلت فلقد

املغرية.10 بن الفاكه بعمك ثأرت لكنك

اإلسالم، ألمان امُلستسِلمني جذيمة مسلِمي قتىل أمر يف يتالومون املسلمون وأخذ
إبَطيه تحت ما الناس رأى حتى يَديه رافًعا فانتفض بليًغا، هللا رسول األمر بلغ حتى
وقاءً يكون أن ينبغي اإلسالم أن الجميع ليبلغ الكعبة، أمام صوته بأعىل يهتف وهو

صارخات: ثالث املرات من ًدا ُمردِّ ألهله،

إليك، أبرأ إني اللَّهم
الوليد.11 بن خالد صنع مما

حتى جذيمة إىل يُرِسلها القتىل بديات الحزين الغاضب امُللتاع هتافه أردف ثم
واعية فاحصة بعني املوقف يلحظ كثري ابن لكن واضًحا، ذلك العرب ترى وحتى ترىض،
منهم كثرية طائفة «قتل وأنه جذيمة، مسلمي من كبري لعدد خالد قتل رغم إنه فيقول
به استمر بل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يعزله لم هذا فمع أيًضا، األرسى أكثر وقتل بقيتهم، وأرس
وتأوَّل الردة، أيام نويرة بن مالك قتل حني خالفته يف بكر أبو يعزله لم لهذا … أمريًا
الخطاب بن عمر له فقال تميم، أم امرأته واصطفى عنقه رضب حني تأوَّل ما عليه

املرشكني.»12 عىل هللا سلَّه سيًفا أغمد ال ديق الصِّ له فقال رهًقا. سيفه يف فإن اعزله
من الكثري وثاراته مزاجه حسب ذبح لو حتى — امُلضَمر املعنى ويف — وبالطبع

األبرياء. املسلمني

ص٣١٢. نفسه: 10
ص٦٧. ج٣، ذكره، سبق تاريخ، الطربي: 11

ص٣١٣. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 12
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دمائهم. من تقطر وسيوفنا ويرتكنا، قريًشا يُعطي هللا، لرسول هللا يغفر

األنصار

يسري األمر أن شأنًا، عنها تقل ال التي ثقيف وال الكربى، القبيلة تلك هوازن تُدِرك لم
يف انعقدت قد جزيرتهم يف العرب وحدة أن كلتاهما أدركت وال التاريخية، نتائجه إىل
أن القبيلتان تُدِرك ولم القرى، أم عىل واالستيالء الفتوح، فتح بعد الزمن صفحات
يف هوازن غزوة ذكر األثري ابن لنا يحكي حيث زوال؛ إىل سبيلها يف الجاهلية غزوات
بما هوازن سمعت ملا أنه وسببها شوال، يف «وكانت فيقول: حنني، بجبال أوطاس وادي
معاوية بن نرص بني من النرصي، عوف بن مالك جمعها مكة، من رسوله عىل هللا فتح
مانع ال وقالوا: مكة، فتح بعد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يغزوهم أن من ُمشِفقني وكانوا بكر، بن
الطربي أما ثقيف.»1 أهل إليه واجتمع يغزونا، أن قبل نغزوه أن والرأي غزونا، من له
نحو يثرب جيش بمسري سمعوا عندما جموعهم جمعوا قد وثقيف هوازن أن فيُعِلمنا
«وكانت قوله: يف األثري ابن مذهب البالذري ذهب وقد هم.2 يريدهم أنه منهم ظنٍّا مكة،
رسول يغزوهم أن من ُمشِفقني عوا تجمَّ قد قيس من وغريهم منصور بن هوازن أرشاف

نغزوه.»3 أن والرأي دوننا له ناهية فال لنا فرغ قد وقالوا: ملسو هيلع هللا ىلص، هللا

ص٢٦١. ج٢، ذكره، سبق الكامل، األثري: ابن 1
ص٧٠. ج٣، ذكره، سبق تاريخ، الطربي: 2

ص٣٦٤. ج١، ذكره، سبق األرشاف، أنساب البالذري: 3



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

مع حلف يف لتخرج دفًعا ودفعها هوازن، أخذ الذي بالرعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وعلم
من فدائي بتقرير وأطفالهم، وأموالهم نساءهم معهم أخذوا قد رجالها، يتقدمها ثقيف،
للقتال والحمية الغرية نفسه يف منهم رجل كل يجد حتى وسيدهم؛ ملكهم عوف بن مالك
لالستماتة دافًعا الرجال وراء والعيال والنساء املال وجود فكان وماله، عرضه دون
يشك ال ونًرصا فدائية روًحا بذلك طالبًا عوف، بن مالك قائدهم نظر وجهة من القتالية

فيه.
األموي ولفرعها مكة، ألهل ترك لكنه لهوازن، غازيًا مكة من برجاله النبي وخرج
عتاب مكة عىل فاستخلف الدولة، يف ودورهم بمكانتهم تبليًغا واضحة، طمأنة تحديًدا
من قريبًا ذاك إذ عمره وكان األموي، شمس عبد بن أمية بن العيص أبي بن أسيد بن
وسادتها مكة لتجار وُمطمئنًا املقبل، القريش الجيل دور إىل بذلك ُمنبًِّها سنة؛4 عرشين
ما وهو التاريخي، ظرفها أفرزه الذي والديني بل والتجاري، االقتصادي نظامها عىل
«وحج العام، هذا بالناس حج قد األموي عتاب إن يقول حيث األثري ابن رواية تُؤكِّده

تحج.»5 العرب كانت ما عىل السنة تلك الناس
منهم ُمقاِتل، ألف عرش اثنَي يف حنني أوطاس نحو اإليمان كتائب تتحرك وبينما
عىل وهو النبي يقول الطلقاء، من ألفان إليه انضم وقد آالف، عرشة وكان الفتح جيش

العربان: تُسِمع البوادي أرض تحته تهتز العظيم، ركبه رأس

قلة!6 من اليوم نُغَلب لن

فمهما فصيح، واضح موضوعي واقع عن تماًما ة ُمعربِّ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول كلمة وكانت
عرفته جيش أكرب يُمثِّلون الذين هللا جند عىل عدٍّا تُقاس فلن وثقيف، هوازن قوة كانت
وال امُلقاِتل السماء مأل الستدعاء الجولة تلك يف بحاجة األمر يعد ولم عربها، من الجزيرة

هاتًفا: رجاله يف النبي ونادى للمالئكة، تعبئة

سلبه.7 فله قتيًال قتل من

ص٣١٣. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 4
ص٢٧٢. ج٢، ذكره، سبق الكامل، األثري: ابن 5

ص١٢٤. ج٤، ذكره، سبق السهييل، كتاب يف السرية هشام: ابن 6
ص١٠٩. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 7
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إني هللا، رسول «يا يقول: العدو أخبار يحمل امُلتقدِّمني عيونه من رجل وجاءه
بظعنهم أبيها بكرة عن بهوازن فإذا وكذا، كذا جبل طلعت حتى أيديكم بني من انطلقت

وقال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول م فتبسَّ حنني.» إىل اجتمعوا قد وشائهم وبنعمهم
هللا.8 شاء إن غًدا املسلمني غنيمة تلك

سوء من كثري اإليمان جند من الجمع ذلك بني يظهر هوازن، طريق عىل لكن
باإلسالم عهد حداثة عىل معه احتشدوا الذين أولئك بني خاصة وأهدافه، لإلسالم الفهم
أنواط، ذات اسمها الجاهلية لعرب ُمقدَّسة بشجرة يمرون حيث والطلقاء، العربان من
ذات لهم كما أنواط ذات لنا اجعل هللا، رسول «يا ملسو هيلع هللا ىلص: للنبي يقولون يرونها وعندما
هؤالء يُدِرك لم ثَم ومن الجاهلية؛ يف الربوبية رتبة بلغت قد أنواط ذات وكانت أنواط.»
ينطبق شك ال من وهم رشاكة، يقبل ال الذي األلوهي والتوحيد القومي التوحيد مغزى
أَْسَلْمنَا﴾ ُقولُوا َوَلِكْن تُْؤِمنُوا َلْم ُقْل آَمنَّا اْألَْعَراُب الكريمة:﴿َقاَلِت اآليات قول عليهم
قوم قال كما هذا أكرب، «هللا امُلستنِكر: عليهم هللا رسول رد كان لذلك ١٤)؛ (الحجرات:

قبلكم.»9 كان من سنن لرتكبُن آلهة. لهم كما آلهة لنا اجعل ملوىس: موىس
تاريخ غريَّ حدث إن نٍرص عىل جانبه من عزم قد عوف بن مالك كان بينما هذا
أمام قلة املسلمون كان حني الكربى، بدر غزوة دروس من فاستفاد والعالم، الجزيرة
جيش فسبق أوانها؛ املسلمون وفعله سبق ما ليفعل الخطط، ودرس األسباب وعلم كثرة،
قعر إىل تنحدر والتي املرتفعة حنني بجبال اختارها ُمتميِّزة مواقع إىل برجاله املسلمني
وفارس راٍم بني ما وهيَّأه بعناية، مختارة مواقع يف رجاله ووزَّع أوطاس، ى يُسمَّ فسيح
يعلم وهو وأموالهم، وشياههم وبعريهم وأطفالهم نساءهم خلفهم ووضع ودارع، وراجل
دخلوا الذين أولئك أهمها ثغرات، من فيه وما الهائل الجيش ذلك حال آخر جانب من

الطلقاء. أسموهم بهم، يليق اسًما األوائل املسلمون عليهم وأطلق كرًها، اإلسالم
يقول: وهو للغزوة األول املشهد تصوير جابر الصحابي من ونسمع

فيه ننحدر إنما حطوط، أجوف واٍد يف انحدرنا حنني، وادي استقبلنا فلما
يف لنا فكمنوا الوادي إىل سبقونا قد القوم وكان الصبح، عماية يف انحداًرا،

ص٣٢٤. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 8
.٢١٨٠ الحديث «… سنن «لرتكبن باب: ١٨ الفتن كتاب يف الرتمذي أخرجه 9
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الكتائب إال ُمنحطُّون ونحن راعنا ما فوهللا وأعدوا، تهيَّئوا قد ومضايقه، شعابه
أحد.10 عىل أحد يلوى ال أجمعون الناس فانهزم واحد، رجل شدة علينا شدَّت قد

املشوار ذلك وبعد اآلن قليلة؟! فئة أمام الكثري وهو النبي دولة جيش ينهزم اآلن
التاريخ، جبني يف القيام عىل الكربى الدولة قاربت أن وبعد العظيم، الكبري الطويل
العمر وذلك الدماء تلك كل وبعد واالنتصارات، والهزائم والتجارب املعاناة تلك كل وبعد
التواصل ذلك كل وبعد أدنى، أو قوَسني قاب التحقيق من الكربى والدولة انقىض، الذي
النار؛ وعن الجنة وعن االستشهاد عن تتحدث التي اآليات وكل والسماء، األرض بني
من الصعود يُحاِولون ُمنهِزمني ُمقاِتل ألف عرش االثنا ويتبعثر القلة، أمام الكثرة تفر
تئز سهام فيه الكبوات، وفيه الذعر فيه كالهبوط، ليس والصعود حنني، إىل أوطاس
املرشوع يرى وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل حتى وال أحد، إىل يلتفت أحد ال تُطاِرد، ورماح
بزخم الحافلة الحياة تلك كل بعد فاآلن ثابتًا؛ مكانه ليقف عنيًفا، زلزاًال يتزلزل برمته
وحده العظيم القائد ويصمد حياة، ال أو ُمبتغاها إىل تصل حياة إما الكربى، األحداث
جنة عن جميًعا والشعارات كلها القضية من يبقى وال املوت، من فراًرا املؤمنون ويهرب
بيته أهل الرسول بغلة حول فيجتمع وحدها، الدم رابطة سوى الكافرين، ونار الشهداء
ترًسا وقفوا ألًفا عرش االثنَي من فقط ثمانية طالب، وأبي املطلب عبد بني من فقط

املؤمنني:11 رجاله يف يهتف النبي بينما أخيهم، ابن حول حلقة يف واحًدا

الناس؟! أيها أين
إيلَّ، هلمَّ

هللا، رسول أنا
هللا، رسول أنا

هللا. عبد بن محمد أنا

النبوي: النداء عىل كثري ابن ب ويُعقِّ

يشء! وال
بعًضا. بعضها اإلبل وركبت

.٢٦٣ ص٢٦٢، ج٢، ذكره، سبق الكامل، األثري: ابن 10
ص١٤١. ج٤، ذكره، سبق األنف، الروض السهييل: 11
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أو:

ُمنهِزمني، الناس وانكفأ
أحد.12 عىل أحد يقبل ال

عمر الفارين أحد يلمح خيولهم، وسنابك الهاربني خطو تحت الثائر الغبار ووسط
«أمر واليأس: اللوعة مدى عن ًا ُمعربِّ عمر ليُجيبه الناس؟» شأن «ما فيسأله: الخطاب بن

هللا!»13
مشهد يُطاِلعون آمنًا مكانًا الطلقاء، مكة رجال من له رفقة مع سفيان أبو وانتحى
فيهتف صدره، مكنون عن لسانه ليُفِصح الفزعني، املسلمني لجند والنكوص االرتداد

العظيم: فرحه عن ًا ُمعربِّ

البحر. دون هزيمتهم تنتهي ال

أن يظن وكان رشكه، عىل وهو النبي مع مكة من خرج الذي الحنبل، بن كلدة أما
يرى بما جهرية سعادته يُعِلن وهو صوته عال فقط السحر، بفضل إنما محمد قه حقَّ ما

ويرصخ:

اليوم! السحر بُطل أال

قبليته عن ًا ُمعربِّ مكة، أرشاف كبار أحد أمية، بن صفوان ألمه أخوه عليه لريد لكن
رجل يُربِّني لنئ فوهللا فاك، هللا فضَّ «اسكت يقول: ألهله، امُلتجذِّرة وعصبيته العميقة

هوازن.»14 من رجل يُربِّيني أن من إىل أحب قريش، من
ينظرون وراءهم حزام بن وحكيم وصفوان سفيان أبو «اعتزل كثري: ابن ويقول
بهزيمة «أبرش أمية: بن صفوان يُنادي قريش من رجل عليهم فيمر الدائرة.»15 تكون ملن
مما أسفه عن ًا ُمعربِّ ُمكرًِّرا صفوان لريد أبًدا.» يجتربونها ال فوهللا وأصحابه، محمد
من إيلَّ أحب قريش من َلرب فوهللا األعراب؟ بظهور ني «تُبرشِّ قريش: بني من يسمع

.٣٢٦ ص٣٢٥، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 12
ص٣٢٩. نفسه: 13
ص٣٢٥. نفسه: 14
ص٣٢٨. نفسه: 15
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شيبة، بن مصعب لسان عنها عربَّ التي العشائرية املشاعر ذات وهي األعراب.» من رب
أخرجني ما «وهللا يقول: حيث هوازن، إىل هللا رسول مع خروجه عن بعدها سئل عندما

قريش.»16 عىل هوازن تظهر أن أبيت ولكني به، معرفة وال إسالم
بربها: يهتف وهو السماء إىل نظر فقد االنهيار، هذا يُشاِهد وقف الذي النبي أما

تشاء، إن إنك اللهم
اليوم.17 بعد األرض يف تُعبَد ال

هوازن، راية حامل إىل الرسول فينظر حاسم، ف وترصُّ رسيع، عمل من بد ال وكان
بفرسه الناس يقتحم املراس، شديد رجل إال يحمله ال طويل برمح ويُمِسك الراية يرفع
عيل ويتبع الراية، حامل إىل ُمشريًا إصبعه النبي يرفع وهنا وثقيف، هوازن رجال ووراءه
… الراية فتسقط فيقتلُه فيسقط الفرس، عقب عىل بسيفه ليهوَي اإلشارة طالب أبي بن

هوازن. وترتبك
والحرب الدم أهل من خئولته عن الهاربني بني يبحث بعينَيه املصطفى يجول ثم
بغلة بزمام يُمِسك واقف هو بينما فجأة، العباس بعمه يهتف ثم اليثاربة، والحلقة

دلدل: الرسول

عباس، يا
األنصار، معرش يا ناِد:
الشجرة. أصحاب يا

الشجرة، تحت املوت حتى البيعة بعهد وتذكريًا وخئولة، رحم نداء النداء كان
واسترشاًفا العقبة، يف والنبي األنصار بني املعقود وجواره العربي عقد إىل وتنبيًها
والنبي يُنادي العباس ويستمر العربية، للنخوة واستنفاًرا واملروءة، النجدة لشهامة

نه: يُلقِّ

الحديبية، يوم البيعة أصحاب يا
هللا! هللا

.٣٣١ ص٣٢٩، نفسه: 16
ص٣٢٦. نفسه: 17
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نبيكم، عىل الكرة
هللا، أنصار يا

هللا، رسول أنصار يا
الخزرج، بني يا

البقرة، سورة أصحاب يا
السمرة.18 أصحاب يا

بن العباس تعبري يف الخئولة به ت ولجَّ الجوانح بني ما وهز الحوايش ملس نداء
يقول: وهو املطلب عبد

فقالوا: أوالدها، عىل البقر عطفة صوتي سمعوا حني عطفتهم لكأنما فوهللا
لبَّيكاه! يا

لبَّيكاه!19 يا

النبي بحماية تكفلوا الذين األنصار، مع العقبة عقد عىل الشاهد العباس، ويميض
ويقول األنصار إىل لينظر الكربى، للمعركة الثاني املشهد لنا ليصف عربي، وعقد بعهد

رحمهم: ووفائهم عهدهم التزامهم عىل شاهًدا

درعه فيأخذ ذلك، عىل يقدر فال بعريه يُثني أن يريد منهم الرجل فيذهب
سبيله فيُخيل بعريه، عن يقتحم ثم وترسه، سيفه ويأخذ عنقه، يف فيقذفها
اجتمع إذا حتى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل ينتهي حتى الصوت يؤم ثم الناس، يف
كانت: ما أول الدعوى فكانت فاقتتلوا، الناس استقبلوا رجل مائة منهم إليه

َللخزرج.20 يا أخريًا: ُجِعلت ثم َلألنصار. يا

يشتد اإلسالمي السيف وعاد والتكاثر، العودة يف الفارُّون وبدأ املسلمون، وصمد
الهاشمي، بيته آل وحوله يمينًا النبي لينتحي وثقيف هوازن يف عمله ليعمل أخرى مرة

الوطيس. حمي اآلن ُمعتاله: من ويقول

.٣٢٩ ص٣٢٨، نفسه: 18
ص٣٢٩. نفسه: 19

ص٧٤. ج٣، ذكره، سبق تاريخ، الطربي: 20
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وادي يف هوازن عىل الدائرة دورة عىل تعقيبه يف ظاهرة هنا املصطفى وبالغة
تُوَقد حجر يف نقرة هي السهييل رشح يف والوطيس الوطيس. حمى اآلن وقوله أوطاس،
أحد.21 إليها النبي يُسبَق لم التي الكلم من بأنها ب ويُعقِّ اللحم، به فيُطبَخ النار حوله
قال حتى القتل ليستحر عدوه عىل ليحط املنهزم الجيش عاد األنصار صمود ومع
حتى يقتلونهم عليهم املسلمون فحنق عليه، ُقِدر من يُقتَل أن هللا رسول «فأمر سعد: ابن
سويعات إال هي وما الذرية.»22 قتل عن فنهى ذلك، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فبلغ الذرية، قتلوا
وأطفال نساء أعمهم نسمة آالف ستة عىل يربو ما األرسى من املسلمون جمع حتى
أربعة وصلت التي غنائمهم يُحُصون املسلمون ووقف ُقِتلوا،23 أو وهربوا رجالهم تركهم
أمر الفضة.24 من أوقية آالف وأربعة شاة، ألف أربعني من وأكثر بعري، ألف وعرشين
الجيش أفراد عىل توزيعها أمر يف ينظر حتى الجعرانة يف حبسها يتم أن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

امُلنتِرص.
والطلقاء الجيش يف الخونة عىل السخط مشاعر عن تُعربِّ سليم أم كانت بينما هذا
تحديد ينتظرون وقفوا والذين فرحوا والذين شمتوا والذين فروا الذين قريش، من
اقتل هللا، رسول «يا للنبي: فتقول الكرَّة، ستكون ملن ة امُلبرشِّ العالمات بتحديد موقفهم
سليم.»25 أم يا وأحسن كفى قد هللا «إن فقال: بك.» انهزموا الذين الطلقاء بعدها من
الذي الحنبل بن كلدة يف فقال الطلقاء، ضد األنصاري ثابت بن حسان مشاعر وفاضت

اليوم»: السحر بطل «أال يهتف: كان

ح��ن��ب��ِل أم ع��ل��ى ي��ن��زو ح��ن��ب��ل أب��و ف��راع��ن��ي ب��ع��ي��د م��ن س��واًدا رأي��ت
ع��زه��ِل26 اب��ن ن��ت��اج م��ن ق��ل��وص ذراع ب��ط��ن��ه��ا ف��وق ب��ه ي��ن��زو ال��ذي ك��أن

ص١٣٨. ذكره، سبق األنف، الروض السهييل: 21
ص١٠٩. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 22

ص٨٢. ج٣، ذكره، سبق تاريخ، الطربي: 23
ص١١٠. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 24

ص٣٢٦. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 25
ص١٢٤. ج٤، ذكره، سبق الروض، السهييل: كتاب يف هشام ابن 26

184



الطائف حصار

العبيد. من أذل َلنحن وهللا
حصن بن عيينة

التي املدينة كانت التمدين، يف عظيًما شوًطا بلغت التي الكربى الثقفيِّني مدينة الطائف،
وربما مكة، بعد الثاني املوقع صدارة عىل طويًال يثرب ونافست مكة، عن شأنًا تقل ال
عدة؛ عوامل إليها أدَّت قوة من ذلك ُمستِمدة األول، املركز لتحوز يثرب سعت مثلما سعت
الذي موقعها إىل إضافة وزرًعا، خصوبة وأكثرها مناًخا الجزيرة مناطق أعدل من فهي
جعلها الذي األمر وهو الشتاء؛ رحلة طريق واليمن، مكة بني التجارة طريق عىل يقف
تقع العظيم، مرشوعه ق تُحقِّ مدينة عن يبحث بمكة كان عندما ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حسابات يف
األخوال نحو ذلك بعد وجهه م فيمَّ سفيًها، ا ردٍّ ردوه لكنهم داعيًا فزارها األول، املوقع يف
الهائل. املرشوع ذلك ألبعاد وأرشافها ثقيف رساة فهم يف األمل فقد أن بعد يثرب، يف

النفوذ عىل رصاع وجود من نُوِقن أن يجب امُلقاِتلني، رجالها عدد نتذكر وعندما
يف وضعها مشكلة لحل الطائف إىل نفوذها مد إىل تتطلع كانت التي قريش، وبني بينها
أثرياء بعض تمكن وقد الشتاء؛ لرحلة التجاري الخط عىل لوجودها التجارية، املعادلة
عىل يستحوذون وتتابعوا الثقفيني، بني الخصبة األماكن بعض رشاء من بالفعل قريش

حبيب.1 ابن عند واضًحا نجده ما وهو الخصبة، أراضيها

آباد، حيدر العثمانية، املعارف دائرة فاروق، أحمد خورشيد تحقيق قريش، أخبار يف املنمق حبيب: ابن 1
.٢٨١ ص٢٨٠، ،١٩٦٤ الهند، ط١،



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

جعل تنافٍس إىل أدَّى ما وهو االقتصادي؛ االستقالل ثقيف تُحاِول أن وطبيعي
مركًزا املتميز، املناخ ذات مدينتهم بجعل إليهم، التجارة قوافل يستجلبون الطائف أهل
بحرب يعرف فيما الفريَقني بني الحرب وقوع حد إىل األمر ووصل والتجار، للتجارة
أرادت والتي الحرم، األشهر إبان نشبت ألنها كذلك يت ُسمِّ أنها الذكر عن وغني الفجار،

القرشية.2 التجارة لرضب حرمتها رضب ثقيف
بعدما املشرتكة، املنافع باقتسام املصالحة من لون إىل اضطرت قد قريًشا أن ويبدو
أدَّى ما وهو اليمن؛ عىل الفرس استيالء يف تمثَّل الطائف، لصالح جديد ظرف جد
عىل املرور دون الطائف عرب اليمن إىل التجارية قوافلهم الحرية وملوك كرسى بإرسال
عن قريش شجعت حيث الفجار، حرب أسباب تتلمس أن الفاحصة للعني ويمكن مكة.
اليمن إىل الحرية طريق ويُغِلق الحرية، ملك للنعمان قافلة ليُهاِجم لها قبليٍّا حليًفا عمد

الطائف. عرب
إىل بالنظر قريش، مع السالم إىل مضطرة نفسها الطائف وجدت جانبها ومن
مقابل عوف بني بشأن املعلوم وهو عشائرها، بني الرصاع نشب حيث الداخيل، ظرفها
أراضيها، برشاء الطائف داخل االقتصادي نفوذها مد إىل قريش اتجهت بينما مالك، بني
السوق عىل السيطرة إىل القرشيون لينتهي أموال؛ من يريدون ما رؤسائها وإقراض
كانت وباملقابل املركزي. الحجاز سوق إىل الطائف مدينة وحوَّلوا بل للطائف، الداخلية
مكة وبصدارة الواقع، باألمر فاعرتفت مكة، يف الزراعية منتجاتها لترصيف بحاجة ثقيف
ظهور عند تقريبًا النفوذ يقتسمان فكانا املصالح، إهدار لعدم قريش مع وبالتحالف
الشتاء، طريق للطائف وتركت الشامي، اإليالف طريق عىل قريش سيطرت حيث اإلسالم؛

األموال. رءوس يف ومشاركة وُمصاَهرات واختالط تحالف إىل الرصاع وانتقل
عام مكة نحو الحبيش أبرهة جيش دليل كانت التي هي ثقيف أن نتذكر وعندما
موقفها ثم داعيًا، محمد ذهبها عندما امُلتصلِّب ثقيف موقف فوًرا نفهم أن يمكن الفيل،3
اكتشفت حيث للنبي، سادتها واستسالم مكة سقوط بعد قريش ومن النبي من امُلتصلِّب
هوازن تُحاِلف قامت ثَم ومن النبي؛ غزاها إن قريش لسيادة التام الخضوع مصريها أن

ص٢٠٩. نفسه: 2
ص٢، القاهرة، الحلبي، البابي مصطفى وآخرين، السقا مصطفى تحقيق النبوية، السرية هشام: ابن 3

ص٤٧. ج١، ،١٩٥٥
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اليائسة حربها وخاضت الهائل، التهديد ذلك من مصالحها إنقاذ تُحاِول جبهة لتكوين
سعيًا، املعركة هذه إىل يسعى اآلخر الطرف عىل النبي كان بينما املسلمني، جيش ضد
شيئًا جنده يغنم لم ثَم ومن السبي؛ من وأهله قريته مكة بحفظ قراره كان حيث
املسلمني توجيه كان ثَم ومن اإلطالق؛4 عىل شيئًا يغنموا لم حيث فتحها، عن يُعوِّضهم

االنتحارية.5 للمعركة بدورهما تهيَّأتا قد كانتا اللتنَي وثقيف هوازن نحو
حيث هوازن، من إليها انضم من ومعها الطائف، إىل ثقيف تراجعت وبالهزيمة،
الطائف إىل فوًرا باملسري النبي أمر وهنا الكثري،6 وزادهم ومريتهم القوية حصونهم

حصونها. عىل الحصار ليرضب
واقتنى املكيِّني، ثروات عن ثرواتها تقلُّ وال النعيم، يف لت ترفَّ قد ثقيف كانت وملا
فقد أنواعه؛ عىل بالجوهر نساءهم وحلَّوا والفضة، الذهب ُمقتنَيات من الثمني سادتها
نحو هون يُوجَّ وهم النبي من لتقرتب عثمان زوجة أمية بن حكيم بنت خولة انسلَّت

له: تقول الطائف

أو غيالن، بنت بادية ُحىل الطائف، عليكم هللا فتح إن أعِطني هللا، رسول يا
عقيل.7 بنت الفارعة ُحىل

هللا لعبد يقول النبي، خالة عمرو بنت فاختة موىل «هيت» املخنث كان بينما هذا
أمية: بن

فإنها غيالن؛ بنت بادية ينفلك أن هللا رسول فَسل الطائف، عليكم هللا فتح إن
ارتجت، مشت وإن تثنَّت، قامت وإن تغنَّت، تكلَّمت إن نجالء، شموع هيفاء
رجَليها بني كاألقحوان، بثغر بثماٍن، وتُدِبر بأربع تُقِبل تبنَّت، قعدت وإن

امُلكفأ.8 كالقعب

ص١٦٤. ،١٩٧٨ بريوت، العلمية، الكتب دار الدينية، والواليات السلطانية األحكام املاوردي: 4
ص٥٣. ج٢، ،١٩٧٤ ط٤، النجف، الحيدرية، املكتبة التاريخ، اليعقوبي: 5

ص٢٦٦. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 6
ص١٥٠. ج٤، ذكره، سبق الروض، السهييل: كتاب يف هشام ابن 7

ص٢٦٨. ج٥، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 8

187



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

شيئًا له أن يظن ال والرسول بيوته، إىل ويذهب النبي نساء عىل يدخل «هيت» وكان
أن يرى وال الرجال، إليه يفطن مما النساء أمر من يشء إىل يفطن ال وأنه للرجال، مما
الخبيث هذا أرى «ال قال: أمية بن هللا لعبد قال ما يقول سمعه فلما إربًا. ذلك يف له
لكنه الرسول.9 بيت عن فُحِجب عليكن.» يدخلن «ال لنسائه: قال ثم أسمع.» ملا يفطن
هؤالء يدخلن «ال قال: ثم النظر.» أمعنت لقد هللا، «قاتلك لهيت: قال السهييل رواية يف
كل املدينة يدخل أن له فأذن جوًعا، يموت إنه فقيل خاخ، روضة إىل نفاه ثم عليكن.»

الناس.10 يسأل جمعة
ُمخنَّثني آخرين إىل تُشري عليكن» هؤالء يدخلن «ال هللا رسول قول يف الجمع وصيغة
رشحه يف السهييل به يُفيدنا ما وهو «هيت» حال كان مثلما الرسول مدينة يف عاشوا
تليق أسماءً يحملون أربعة كانوا املعلومني امُلخنَّثني إن يقول حيث املدينة ُمخنَّثي ألمر
القول، يف لينًا تأنيثهم «كان بقوله: ووصفهم ،« و«أنَّ و«ماتع» و«هرم» «هيت» فهم بهم؛
بالكرج، بعضهم لعب وربما كلعبهن، ولعبًا النساء، كخضاب واألرجل األيدي يف وخضابًا
أني لوال فقال: بالكرج، يلعب العبًا رأي عنه هللا ريض عمر أن داود أبي مراسيل ويف

املدينة.»11 من لنفيته ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد عىل به يُلَعب هذا رأيت
ويقول فأُحِرق،12 امُلتطرِّف عوف بن مالك بقرص النبي أمر الطائف إىل وبالوصول
والدبابات باملنجنيق ُرِمي من أول فكان يوًما، أربعني املنجنيق عليهم نصب إنه البيهقي
بإلقاء املسلمني، دبابات صد من تمكنت امُلستميتة ثقيف لكن اإلسالم، يف والضبور
بقطع النبي أمر وهنا األسوار، فوق من فيها من وعىل عليها بالنار امُلحمى الحديد
األسوار: عىل من فنادوه معنويٍّا،13 لتدمريهم حصونهم خارج املوجودة الهائلة كرومهم
من أن عبيدهم؛ يُسِمع آخر بنداء عليهم فرد لكم.»14 أو لنا فإنها األموال تُفِسدوا «ال

ص٢٦١. نفسه: 9
ص١٦٣. ج٤، ذكره، سبق الروض، السهييل: 10

ص١٦٤. نفسه: 11
ص١٥٧. ج٥، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 12

ص٢٥٩. ج٢، ذكره، سبق عيون، الناس: سيد ابن 13
.٣٤٧ ص٣٤٦، ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 14
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أصبح من رأسهم عىل بعضهم، هربًا إليه فخرج حر، فهو ثقيف عبيد من إليه خرج
بكرة.15 أبا الجليل الصحابي ذلك بعد

غطفان زعيم حصن» بن «عيينة ُمطاًعا يعد لم الذي األحمق جاء الحصار طال وملا
ثقيف إىل ليذهب اإلذن منه فطلب مسلًما، أصبح قد أنه واملفرتض النبي، إىل الفزارية
حال لسان عن أفصح وصلهم عندما لكنه واإلسالم، االستسالم إىل يدعوهم حصونها، يف

لهم: فقال راغمني، خضعوا الذين الزعماء

حدث لنئ باهلل وأُقِسم العبيد، من أذلُّ َلنحن وهللا بمكانكم، كوا تمسَّ أنتم، بأبي
تُعطوا أن وإياكم بحصونكم، كوا فتمسَّ ومنعة، عزًة العرب لتملُكن حدث به

الشجر.16 قطع عليكم يتكاثرن وال بأيديكم،

حصونها يف تمتنع ثقيف وأن أكثر، سيطول األمر أن النبي وعلم الحصار، وطال
ثعلب هللا، رسول يا له: فقال الدؤيل، معاوية بن نوفل فاستشار وفرة، الزاد من ولديها
وقال بكر أبا النبي فاستدعى يرضك.»17 لم تركته وإن أخذته، عليه أقمت إن جحر؛ يف
ما فهراق ديك، فنقرها زبًدا، مملوءة قعبة يل أُهِديت أني رأيت إني بكر، أبا «يا له:
هللا: رسول فقال تريد.» ما هذا يومك منهم تُدِرك أنك أظن «ما بكر: أبو فقال فيها.»
حيث الجعرانة، إىل والعودة الحصار برفع الناس يف أذَّن ثَم ومن ذلك.»18 أرى «وأنا

حنني. وغنائم وسبايا أرسى
عن الحصار رفع نداء الفزاري حصن بن عيينة الغطفاني الزعيم سمع وعندما
من رجل له فقال كراًما.» مجدة وهللا «أجل فرحه: عظيم عن ًا ُمعربِّ لفوره هتف ثقيف،
جئت وقد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن باالمتناع املرشكني أتمدح عيينة، يا هللا «قاتلك املسلمني:
محمد يفتح أن أردت ولكني معكم، ثقيًفا ألُقاِتل جئت ما إني «وهللا فقال: تنرصه؟»

أطؤها.»19 جارية ثقيف من فأصيب الطائف

ص٣٤٧. نفسه: 15
ص١٦٣. ج٥، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 16

ص٢٦٧. ج٢، ذكره، سبق الكامل، األثري: ابن 17
ص١٥٠. ج٤، ذكره، سبق الروض، السهييل: كتاب يف هشام ابن 18

ص٣٥٠. ج٤، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 19
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قوله يف وذلك الطائف عن الحصار لرفع تربيريٍّا تفسريًا التمس فقد كثري ابن أما
الحدث: وراء الحكمة عن الباحث

يُستأَصلوا لئال عامئٍذ، الفتح ر يُؤخَّ أن تقتيض اإللهية الحكمة وكانت قلت:
هللا إىل فدعاهم الطائف إىل خرج كان ملا السالم عليه أنه م تقدَّ قد ألنه قتًال؛
عمه موت بعد وذلك وجل، عز ربه رسالة يبلغ حتى يُؤووه أن وإىل تعاىل،
قرن عند إال يستفق فلم مهموًما، فرجع وكذَّبوه، قوله، عليه فردوا طالب، أبي
إن محمد يا فقال الجبال، ملك فناداه جربيل، فيها بغمامة هو فإذا الثعالب،
أن شئت فإن عليك، ردوا وما لك قومك قول سمع وقد السالم، عليك يقرأ ربك
يُخِرج أن هللا لعل بهم أستأني بل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال األخشبنَي؟ عليهم أُطِبق
أستأني «بل قول فناسب شيئًا. به يُِرشك ال وحده يعبده من أصالبهم من
بعد ليقدموا الفتح ر يُؤخَّ وأن آخرهم، عن يُقتَلوا لئال حصنهم يُفتَح أال بهم»

املقبل.20 العام من رمضان يف مسلمني ذلك

أنها تزعم هوازن، سبي من امرأة هناك لتأتيه الجعرانة، إىل برجاله النبي وعاد
له فتكشف صدقها، ُمؤيِّدات عن فيسألها الشيماء، اسمها وأن الرضاعة، من أخته
لها فيبسط العالمة، عىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فيتعرف لها، عضها قد كان عضة عن بجسدها
قومها إىل يُعيدها أن أو ُمكرَّمة، ُمحبَّبة عنده البقاء بني ها ويُخريِّ عليه، ويُجِلسها رداءه
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فأعطاها فأسلمت، … قومي إىل وتردني تُمتِّعني «بل له: فتقول ُممتَّعة،

لقب.»21 الشيماء وقال: حذافة، اها وسمَّ وشاءً، ونَعًما وجارية، أعبُد ثالثة
تسعة له فتختار األمثل، الوقاء هو اإلسالم أن وتُدِرك النبي، بعودة هوازن وتعلم
ثم والطاعة، السمع عىل ويُباِيعوه هوازن إسالم أمامه ليُعِلنوا أرشافهم، من بقي ممن
والعمات واألخوات األمهات أصبتم فيمن إن هللا، رسول «يا قائلني: ُمصابهم يف يُفاِتحوه
جواًدا رحيًما وكان هللا.» رسول يا وإليك هللا إىل ونرغب األقوام، مخازي وهي والخاالت
«أبناؤكم ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول سألهم فقد كيف؟ أما ذلك.» لكم «سأطلب فقال: كريًما،
وأحسابنا، أموالنا بني تنا خريَّ هللا، رسول «يا فقالوا: أموالكم؟» أم إليكم أحب ونساؤكم

ص٣٥١. نفسه: 20
ص٢٥٢. ج٢، ذكره، سبق عيون، الناس: سيد ابن 21
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قوموا الظهر، بالناس صليت أنا «إذا فقال: إلينا.» أحب فهو وأبناءنا نساءنا إلينا ترد بل
ونسائنا. أبنائنا يف هللا رسول إىل وباملسلمني املسلمني، إىل هللا برسول نستشفع إنا وقولوا:

لكم.» وأسأل ذلك عند فسأُعطيكم
بن عيينة إال اللهم املسلمني جميع ووافق ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول بتوجيهات الهوازنيون وفعل
مرداس بن وعباس تميم، ومعه التميمي حابس بن واألقرع وفزارة، غطفان مع حصن
ونسائها برجالها هوازن وعادت األمر،22 نهاية يف جميًعا وافقوا أنهم إال سليم، زعيم
ورشف أموالها فخرست رأسها ركبت أن بعد لكن كفران، بعد ُمسِلمة ُمؤِمنة وأطفالها

نسائها. من الكثري
قد ضعف نقطة عن ليغفل كان ما ملسو هيلع هللا ىلص القائد الرسول فإن هوازن نرص ورغم
من وسيدها، الدولة سيادة تحت دخل من بينهم حيث رجاله، صفوف يف قاتلة تكون
مضض عىل فدخلوا رأسه، يعلو برأس يقبل ال أحدهم كان كبار، وأرشاف ورءوس سادة
صدورهم. مكنون عن موقف من أكثر يف وا وعربَّ النكوص، فرص يتحيَّنون ُمرَغمني،
وهزائم، لنكسات أدت ربما مشاكل، من للدولة يُسبِّبوه أن يمكن ما فهو األخطر أما
يف حدث ما يكون أن امُلحتَمل فمن الظن؛ ببعض استنتاجه يمكن الذي األمر وهو
الكربى القبائل ومن قريش من الطلقاء، من مقصوًدا ترتيبًا حنني لوقعة األول املشهد
املسلمني جنود بني االرتباك إليقاع هوازن؛ أمام فرسانهم فيهرب وتميم، وسليم كفزارة
تماًما ُمحتَمل أمر وهو القطيع. بغريزة بدورهم يهربوا أن ألفراده يمكن الذي وصفوفه،
يزداد ما وهو املقاتلني، هوازن أفراد وعدد اإلسالمي الجيش حجم باالعتبار أخذنا إذا
عرش االثنَي بني من أنصاري بمئة فقط هوازن عىل عادت الكرَّة أن تذكرنا إذا تأكيًدا
صمود ولوال صادق، وإيمان حقة بخئولة موقع كل يف وناِرصوه الرسول أخوال ألًفا،
كان برمته. التاريخ وجه تغريَّ ولربما تماًما، مختلفة النتائج لكانت الوقعة يف األنصار
ع يُوزِّ فقام للدولة، الوالء يف الثغرات تلك لرتق رسيًعا حالٍّ يستدعى اذ النفَّ القائد وعى
الصلبة والهامات الرءوس كبار عىل أسلموا الذين الهوازنيني مغانم من الهائلة األعطيات
ومن منهم ينتقص ال اإلسالم أن وإشعارهم ينتظرهم ما عىل عيونهم ليفتح أصًال؛ الثرية

سبق الروض، السهييل: كتاب يف هشام ابن أيًضا انظر ص١٩٢. ج٥، ذكره. سبق دالئل، البيهقي: 22
ص١٥٢. ج٤، ذكره،
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مرصاَعيه، عىل الهائل الغنى أبواب أمامهم ويفتح ثراء، عىل ثراءً يزيدهم بل مكانتهم،
صخر سفيان أبا فأعطى وقيرص؛ كرسى بكنوز النبوي الوعد يف امُلتوثِّبة الطموحات إزاء
البنه وطلب القريش السيد يقنع فلم اإلبل، من ومائة الفضة، من أوقية أربعني حرب بن
حكيم أعطى كما مثلهما. فأعطاه معاوية البنه فطلب أباه، أعطى مثلما فأعطاه يزيد،
اإلبل، من مائة كلدة بن الحارث وأعطى فأعطاه، مثلها فسأله اإلبل، من مائة حزام بن
بن وسهيل عدي بن وقيس أمية بن وصفوان هشام بن والحارث جارية بن ألسيد كذلك
عوف، بن ومالك حصن بن وعيينة حابس بن واألقرع العزى عبد بن وحويطب عمرو
من لسيد وأعطى اإلبل. من مائة منهم لكل وأثرياؤهم، وأرشافهم قومهم سادة وكلهم
وقام شديًدا، سخًطا فسخط اإلبل، من أربعني سليم زعيم مرداس بن عباس هو السادة

بقوله: وتسييد سيادة من يحدث ما واقع عن يُعربِّ

واألق��رِع ع��ي��ي��ن��ة ب��ي��ن ـ��د ال��ع��ب��ي��ـ ون��ه��ب ن��ه��ب��ي ف��أص��ب��ح
يُ��رَف��ِع ال ال��ي��وم ت��ض��ِع وم��ن م��ن��ه��م��ا ام��رئ دون ك��ن��ُت وم��ا

اإلبل ع وزَّ ثم ريض، حتى يُعطونه فظلوا لسانه. عني فاقطعوا اذهبوا النبي: فقال
مشدوهة تقف واألنصار ذلك كل درجة،23 السيادة يف أدنى هم من عىل خمسني خمسني

تتطلع.
لم بعضهم ودماء امُلنتهى، حتى البدء من مواقفها وتذاكرت تذكرت أنها شك وال
وطلوعها غزواته يف النبي مع خروجها تتذكر ثم بحنني، أوطاس ثرى عىل بعد تجف
ثم أحالفهم، بني من أو بينهم من بقتله الرسول يأمر من وقتل رسايا، يف العرب عىل
صمدوا وكيف املهاجرون، بخاصة حوله من الناس فر عندما أحد، يوم يتذكرون شك ال
إىل يهرب كان عندما بطلحة النبي ضن وكيف هللا، رسول عن يصدونهم للمرشكني
فيموت النبي عن يمنعهم عليهم أنصاري فيكر لهؤالء. أحد أال ويقول الصخرة، ُمعتىل
لهم أنا طلحة فيقول لهؤالء. أحد أال النبي فيقول طلحة، ومعه النبي يصعد ثم شهيًدا،
شهيًدا. يموت حتى األنصار من رجل لهم فينزل طلحة. يا أنت كما فيقول هللا. رسول يا

الروض، السهييل: كتاب يف هشام ابن أيًضا انظر ص١١٠. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 23
ص١٥٥. ج٤، ذكره، سبق
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النبي أتاهم عندما الهجرة ويوم وعقدها، العقبة بيعة األنصار يذكر أيًضا شك ال
ونساءهم. بل قوتهم وشاركوهم دورهم فأعطوهم رجاله، مع الجئًا مهيًضا

عطفتهم عطفوا عندما لوالهم وأنه تفاصيله، بكل قائم الحارض أن أيًضا شك وال
قائلهم: ويقول اللغط، ويكثر األصوات، تعلوا وهنا يشء. األمر من بقي ما هوازن، عىل

لم قسًما فيهم وقسم علينا قوًما آثر ثم شدة وكل َمواطن كل أصحاب نحن
ظهرانيهم. بني اإلقامة يريد وهو إال ذلك فعل نراه وما لنا، يقسمه

آخر: ويقول
دمائهم. من تقطر وسيوفنا ويرتكنا قريًشا يُعطي هللا، لرسول هللا يغفر

ثالث: ويزيد
يُعطيه. فال يُقاِتله ال من وأما فيُعطيه، قاتله من أما

ال ما للرسول قيل حتى الكالم، يف يُكِثرون الناس وأخذ االحتجاج، بدأ بينما هذا
وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبي عند «كنت يروي: موىس أبو فهذا االحتجاج، شديدة كلمات من يصح
يل تنجز أال فقال: أعرابي هللا رسوَل فأتى بالل، ومعه واملدينة مكة بني بالجعرانة نازل

وعدتني؟ ما
أبرش. له: فقال

أبرش؟ من عيلَّ أكثرت لقد األعرابي: فقال
اعدل. محمد، يا له: ويقول رأسه عىل آخر رجل يقف بينما

أعدل؟ لم إذا يعدل ومن ويلك، النبي: لريد
صنعت. ما محمد يا رأيت لقد غاضبًا: تميم بني من الخويرصة ذو فيُجاِوبه

رأيت؟ وكيف فيسأله:
عدلت. أَرك لم العربي: برصاحة فريد

عليه لريد لكن عنقه؟» فأرضب إليه أقوم أال هللا، رسول «يا يقول: عمر به فهمَّ
أصحابًا.» له إن «دعه؛ ملسو هيلع هللا ىلص النبي:

القوم: بني يُردِّد آخر كان بينما

فيها، ُعِدل ما القسمة هذه إن
هللا. وجه بها أُريَد وما
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ليهتف الحمرة، شديد يصري حتى وجهه فيتغري النبي، إىل بالكالم رجل فيذهب
ورسوله؟24 هللا يعدل لم إذا يعدل فمن بالناس:

جمهرة يف بالنبي يُحيطون القبائل أوباش يرون وهم جانبًا األنصار وينتحي
اإلبل من فيئنا علينا اقسم هللا، رسول يا له: يقولون األعطيات، بوقف تُطاِلبه عظيمة،
رداءه بها يُعلِّق شجرة إىل يُلجئوه حتى الغاضبة، األصوات بني يرتاجع والنبي والغنم.
أيها ردائي. عىل ردوا الناس، أيها بهم: فيصيح رداءه عنه الشجرة فتخلع ويرتاجع
ثابت بن زيد يأمر ثم عليكم.25 لقسمته نعًما تهامة شجر بعدد لكم كان لو وهللا الناس،
من أربعة رجل لكن سهامهم فكانت بالعدل، الناس عىل توزيعها ثم تبقى ما بإحصاء
عتابه يُنِشد األنصار أمام ثابت بن حسان وقف بينما هذا الشياه.26 من وأربعون اإلبل

الخئولة: مشاعر برقة قائًال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل

درُر َع��ب��رة ح��ف��ل��ت��ه إذا ��ا س��حٍّ ُم��ن��ح��ِدُر ال��ع��ي��ن ف��م��اء ه��م��وٌم زادت
ال��ب��ش��ُر ُع��دِّد م��ا إذا ل��ل��م��ؤم��ن��ي��ن م��ؤت��م��ن خ��ي��ر ي��ا ف��ق��ل ال��رس��ول وأِت
ن��ص��روا وه��م آَووا ه��ُم ق��وم ام ُق��دَّ ن��ازح��ة وه��ي س��ل��ي��م تُ��دع��ى ع��الَم
ت��س��ت��ع��ُر ال��ح��رب وع��وان ال��ه��دى دي��َن ب��ن��ص��ره��ُم أن��ص��اًرا ال��ل��ه ��اه��م س��مَّ
ض��ج��روا وم��ا خ��ام��وا وم��ا ل��ل��ن��ائ��ب��ات واع��ت��رف��وا ال��ل��ه س��ب��ي��ل ف��ي وس��اَرع��وا
وزُر ال��ق��ن��ا وأط��راف ال��س��ي��وف إال ل��ن��ا ل��ي��س م��ن��ك ع��ل��ي��ن��ا أل��ٌب وال��ن��اس
ع��ث��روا27 ق��د ال��ن��اس وك��ل ع��ث��اًرا م��ن��ا خ��ب��روا وم��ا خ��م��ن��ا وم��ا ون��ي��ن��ا ف��م��ا

فيهم ليقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قبة يف ليجتمعوا وحدهم باألنصار امُلنادي يُنادي وهنا
يقول: خطيبا

ألم أنفسكم؟ عىل وجدتموهما وِجَدة عنكم؟ بلغتني قالة ما األنصار، معرش يا
قلوبكم؟ بني هللا فألَّف وأعداءً هللا؟ فأغناكم وعالة هللا؟ فهداكم ضالًال آتكم

الواقدي: أيًضا انظر .١٨٧ ،١٨٦ ،١٨٥ ،١٨٤ ،١٧٥ ص١٧٣، ج٥، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 24
ص٩٤٨. ج٣، ذكره، سبق املغازي،

ص٤٥٩. ج٤، ذكره، سبق الروض، السهييل: كتاب يف هشام ابن 25
ص١١٠. ج١، مج٢، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 26

ص٣٢٢. ج٤، ذكره، سبق الروض، السهييل: كتاب يف هشام ابن 27
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وأفضل. أمنُّ ورسوله هللا بىل، قالوا:
فصدَّقناك، ُمكذَّبًا أتيتنا وُصدِّقتم؛ فلصَدقتم لقلتم شئتم لو وهللا أما قال:
يفَّ أنفسكم يف األنصار معرش يا أَوجدتم فآسيناك. وعائًال فأويناك، وطريًدا

إسالمكم؟ إىل ووكلتكم ليُسِلموا، قوًما بها تألَّفت الدنيا، من لعاعة
وترجعون والبعري، بالشاة الناس تذهب أن األنصار معرش يا ترضون أال

رحالكم؟ إىل هللا برسول
الناس سلك ولو األنصار، من امرءًا لكنت الهجرة لوال بيده محمد نفس فوالذي
وأبناء األنصار ارحم اللهم األنصار، شعب لسلكت شعبًا األنصار وسلكت شعبًا

األنصار. أبناء وأبناء األنصار

ثم وحظٍّا.28 قسمًة هللا برسول رضينا وقالوا: لحاهم أخضلوا حتى القوم فبكى
الصادق: بقوله حنني أحداث الوحي يختتم

َعنُْكْم تُْغِن َفَلْم َكثَْرتُُكْم أَْعَجبَتُْكْم إِذْ ُحننَْيٍ َويَْوَم َكِثريٍَة َمَواِطَن ِيف هللاُ ُكُم نََرصَ ﴿َلَقْد
َعَىل َسِكينَتَُه هللاُ أَنَْزَل ثُمَّ * ُمْدِبِريَن َولَّيْتُْم ثُمَّ َرُحبَْت ِبَما اْألَْرُض َعَليُْكُم َوَضاَقْت َشيْئًا
اْلَكاِفِريَن َجَزاءُ َوذَِلَك َكَفُروا الَِّذيَن وََعذََّب تََرْوَها َلْم ُجنُوًدا َوأَنَْزَل اْلُمْؤِمِننَي َوَعَىل َرُسولِِه

.(٢٥–٢٧ (التوبة: َرِحيٌم﴾ َغُفوٌر َوهللاُ يََشاءُ َمْن َعَىل ذَِلَك بَْعِد ِمْن هللاُ يَتُوُب ثُمَّ *

ومعجزات أحداث

واقع عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي لسان عربَّ وثقيف، هوازن إزاء املسلمني لجيش العددية الكثرة مع
أَْعَجبَتُْكْم ﴿إِذْ الوحي قول عليه وصادق قلة»، من اليوم نغلب «لن قال: عندما الحال
بعدد عددهم املسلمني مقارنة لوال يحدث أن ممكنًا كان ما الذي اإلعجاب وهو َكثَْرتُُكْم﴾.
ُمقاِتيل عدد أن تُؤكِّد اإلخبارية بكتبنا جاءت روايات املجافاة تمام يُجايف ما وهو عدوهم،
الكرة عودة مع صارًخا تناقًضا يتناقض الذي األمر وهو ُمقاِتل، ألف عرشين بلغ هوازن
أن لنا ويبدو املسلمني. جيش أمام ذلك بعد انكسارهم ثم أنصاري، مقاتل بمئة عليهم
محاولة يف اإلخبارية كتبنا إليه لجأت املبالغة، من لونًا كانت هوازني ألف العرشين قصة
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أقىص أن نعلم كوننا عن ناهيك املعركة، بداية يف باملسلمني لحقت التي الهزيمة لتربير
ننىس وال مقاتل. آالف العرشة تتجاوز لم الخندق يف حشدها من القبائل تمكنت تعبئة
بما الكربى القبائل ُمحاِربي ُمعَظم ضم الذي اإلسالمية يثرب دولة جيش أن بالطبع
ألف عرش اثنَي سوى — هوازن حتى الطويل الدعوة عمر رغم — يبلغ لم قريش، فيها
أرساهم عدد عىل قياًسا هوازن رجال عدد تقدير بسيطة بحسبة يمكن كان وإن مقاتل،
هرب وبفرض آالف، ستة عددهم بلغ حيث الرجال، من القلة وبعض وأطفال نساء من
يتجاوز أن يمكن ال املقاتلني الرجال عدد فإن األلَفني، دون واألطفال النساء بعض

األحوال. من حال بأي آالف الخمسة أو األربعة
جند يف املزعومة الكثرة تلك إزاء السماوي املأل ل تدخُّ عن حديث ثَمة يكن ولم
عادوا ثم األدبار، ولوا الذين املسلمني انهزام بعد إال املالئكة حديث يبدأ ولم هوازن،
عند فقط العظيم، نرصهم قوا حقَّ حتى القتال إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أخوال األنصار بنرصة

امُللِغزة. املعجزات وروايات السماوي املأل حديث يبدأ الفجوة هذه
لحديث الباب فتح تََرْوَها﴾ َلْم ُجنُوًدا ﴿َوأَنَْزَل الكريمة اآليات به جاءت ما ومع
لم بأنهم كماله صدق الصادق العاملني رب عن اآليات يف الواضح القرار ورغم املعجزات،
بدء منذ األعىل املأل وجود لتأكيد رأوها، أنهم بالشهادة التطوع البعض قرر فقد يروها،

تقول: رواية الشهادات تلك ومن املسلمني، هزيمة وقبل املعركة

أوصالهم، تفرَّقت وقد فأتوه رجاله من عيونًا بعث النرصي عوف بن مالك إن
ما فوهللا بلق، خيل عىل بيًضا رجاًال رأينا قالوا: شأنكم؟ ما ويلكم فقال:

ترى.29 ما أصابنا أن تماسكنا

هزيمة عند تقول رواية يف أصحابه نعرف ال بدوره، املصدر ل ُمجهَّ آخر نموذج ثم
والطالبي: املطلبي بيته وآل الرسول وثبات املسلمني

لنا يقوموا لم ملسو هيلع هللا ىلص، هللا ورسول نحن التقينا ملا قال: كافًرا حنينًا شهد عمن
فإذا غشيناه إذا حتى ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول يَدي بني سيوفنا نهشُّ فجئنا شاة، حلب
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من فُهِزمنا فارجعوا. الوجوه شاهت فقالوا الوجوه، حسان رجال وبينه بيننا
الكالم.30 ذلك

عثمان بن شيبة إىل منسوبًا الحديث يأتي هللا رسول لقتل املحاولة تلك ومثيل
زحمة يف يغتاله أن يريد هوازن إىل هللا رسول مع قريش من خرج الذي العبدري،

شيبة: لسان عىل راويًا كثري ابن فيقول القتال،

حمزة وقتل وعمي أبي ذكرت ُعرِّي، قد حنني يوم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رأيت ملا
فلم خلفه من جئته ثم … ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من ثأري أُدِرك اليوم فقلت إياهما،
كأنه وبينه بيني نار من شواظ ُرِفع إذ بالسيف، َسورة أُساِوره أن إال يبَق

يمحشني.31 أن فخفت برق،

يقول: حيث آخر، منطق من لكن ذاتها، الرواية البالذري يروي بينما هذا

فسار أُوِمن، ممن وكان املسلمني، عىل شديًدا العبدري عثمان بن شيبة وكان
أهله فإذا منه، فدنوت قال: ملسو هيلع هللا ىلص، النبي من يُصيب أن يف طمًعا هوازن إىل
ودعا صدري عىل فمسح منه فدنوت إيلَّ. شيب يا فقال ورآني به، محيطون

إيلَّ.32 الناس أحب وصار إيمانًا ومأله فيه، غل كل هللا فأذهب يل

املالئكة، صورة فيه يرى بالنمل، ُمغَرًما الوقت طوال كان الذي الراوي ذلك أما
قوله: مطعم بن جبري لسان عىل لنا فريوي

البُجاد مثل نظرت إذا يقتتلون، والناس حنني، يوم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ملع إنا
مأل وقد منثور نمل فإذا القوم، وبني بيننا وقع حتى السماء من يهوي األسود

املالئكة.33 أنها نشك كنا فما القوم، هزيمة إال يكن فلم الوادي،

ص٣٣١. نفسه: 30
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فيقول: املالئكة لتتلبسه تحديًدا النمل اختيار لنا فرشح السهييل أما

ال النمل إذ عددها؛ بكثرة إشعاًرا املبثوث، النمل صورة عىل جبري ورآهم
نملة. من أقوى فيقال: القوة، يف املثل بها يَُرضب النملة أن مع عدها، يُستطاع
امللوك: لبعض رجل قال وقد بأضعاف، ِجرمها من أكرب هو ما تحمل أنها
منه أكرب هو ما يحمل ما الحيوان يف ليس فقال: عليه. فأنكر نملة. قوة قوتك

النملة.34 إال

سيماءهم وأن املالئكة، رؤية فيُؤكِّد الصادق، هللا وعلم اآليات فيُخاِلف سعد ابن أما
أكتافهم.35 بني أرخوها قد ُحمًرا عمائم كانت حنني يوم

تقول: كثري ابن يُوِردها رواية يف أخرى مرة امُلباَركات الحصيات حديث هنا ويعود

اآلن فقال: قتالهم، إىل عليها كامُلتطاِول بغلته عىل وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فنظر
انهَزموا قال: ثم الكفار وجوه يف بهن فرمى حصيات أخذ ثم الوطيس. حمي
صلصلة وسمعنا بالرتاب، وفمه عيناه امتألت إال أحد بقي ما … محمد وربِّ
أقبل ثم وجل، عز هللا فهزمهم الحديد، الطست عىل الحديد كمر السماء من
أحد فما الوجوه. شاهت ارجعوا، وقال: وجوههم يف بها فرمى املرشكني عىل

عينَيه.36 يف قذى يشكو وهو إال أخاه يلقى

وأرس هوازن، هزيمة بعد وقعت أحداث عن آخر حديث يأتي املعجزات حديث وبني
وذلك الرضاع، من وأمهاته وخاالته وعماته النبي أخوات وفيهن نسائها، وسبي رجالها
قوله: الخدري سعيد أبو فريوي وإسالمها، هوازن صلح بعد ذويهن إىل إعادتهن قبل

ولهن عليهن نقع أن فكرهنا أزواج، ولهن أوطاس، سبي من نساءً أصبنا
َما إِالَّ النَِّساءِ ِمَن ﴿َواْلُمْحَصنَاُت هذه: اآلية فنزلت ملسو هيلع هللا ىلص، النبي فسألنا أزواج،
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السلف من جماعة استدل وقد … فروجهن بها فاستحللنا ،﴾ أَيَْمانُُكْم َمَلَكْت
أوطاس.37 سبايا يف الحدث بهذا املرشكة األَمة إباحة عىل

أن بعد أهلهن إىل النساء أُعيدت ثم حروًرا، هوازن نساء إتيان استحر وبالفعل
تحكي: طريفة واقعة البيهقي لريوي بنسائها، هوازن أسلمت

وكان زوجها، كان لها عم ابن إىل ُخِطبت جارية، أصاب قد كان عثمان إن
أو عمر زمان يف املدينة بها فقدم ساقها السبايا، ُردَّت فلما فيه، خري ال ساقًطا
عثمان رأى فلما منها، أصاب كان بما شيئًا فأعطاها عثمان، فلقيها عثمان،
وابن زوجي نعم، قالت: مني؟ إليك أحب كان هذا ويحك، لها: قال زوجها

عمي.38

أزواًجا كانوا الذين فيه»، خري ال «ساقًطا هوازن رجال شأن تبخيس تُحاِول حكاية
التليدة. العربية السبي بقوانني ونكحوهن حنني، غزوة يف املسلمون أتاهم لنساء

ص٣٣٨. نفسه: 37
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الرباءة

قه. صدَّ شيئًا حدَّثه من أُذُن محمد إنما
الحارث بن نبتل

القرى أم فتح وبعد األبد، إىل وتحجيمها الدولة لسلطان تماًما خيرب إخضاع تم وقد اآلن
مثًال، هوازن أصبحت وبعدما يثرب، لدولة القرشيني هللا أهل العرب سادة وخضوع
كمنت أن وبعد الدولة، لسلطان راغمة جميًعا وأسلمت نساؤها، ونُِكحت أموالها، فُسِلبت
بالعطايا، الرسول تألَّفه بعدما مالك سيدها عليها خرج ما وبعد حجر، يف كثعلب ثقيف
حجم م تضخَّ وبعدما قوافلها، عىل ويستويل الطريق عليها يقطع الحصار، عليها فأحكم
تُنادي قيرص كنوز عادت جميًعا؛ الحجازية القبائل أشاوس وضم اإلسالمي الجيش
الناس يف النبي ُمنادي أعلن تسع، سنة من رجب أيام من يوم صبيحة ففي العرب،

الروم. لغزو التجهز
فيقول: هشام ابن السرية راوي ويحكي

الناس أمر ثم رجب، إىل الحجة ذي بني ما باملدينة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أقام ثم
وجدب الحر من وشدة الناس من عرسة زمان يف وذلك … الروم لغزو بالتهيؤ
وظاللهم، ثمارهم يف امُلقام يُِحبون والناس الثمار، طابت وحني البالد، من
هللا رسول وكان عليه. هم الذي الزمان من الحال عىل الشخوص ويكرهون
يصمد الذي الوجه غري يريد أنه وأخرب عنها، كنَّى إال غزوة يف يخرج قلما ملسو هيلع هللا ىلص
الزمان وشدة قة الشُّ لبعد للناس؛ بيَّنها فإنه تبوك غزوة من كان ما إال له،



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

بالجهاز، الناس فأمر أهبته، لذلك الناس ليتأهب له، يصمد الذي العدو وكثرة
الروم.1 يريد أنه وأخربهم

القبائل بني القديمة الروابط تفكيك ورغم الساحقة، االنتصارات تلك كل ورغم
لصوت شديد إضعاف من ذلك إليه أدَّى وما الدولة، حلف يف جميًعا وإدخالها امُلتحاِلفة
األخبار تعود تماًما؛ أظافرهم تقلَّمت بعدما «النفاق»، اصطالح عليه أُطِلق التي امُلعاَرضة
املنافقون فقام الروم، غزو إىل النبي دعا عندما الظهور إىل عاد قد النفاق بأن تُخِربنا
لبعض: بعضهم يقولون جاسوم عند سويلم بيت يف ويجتمعون الناس، ِهَمم يُثبِّطون

الحر.» يف تنفروا «ال
يف «شكٍّا كان الروم إىل الخروج عن والرتاجع التباطؤ هذا إن هشام ابن ويقول
أحد بإمكان يعد ولم ت، تغريَّ قد الظروف ألن ولكن ملسو هيلع هللا ىلص»، هللا برسول وإرجاًفا الحق
أن فكان شئونهم، لبحث ا رسٍّ باالجتماع أخذوا فقد الرسول، عىل أخرى مرة يتطاول أن
وهم البيت عليهم فحرَّق أصحابه، من نفر يف هللا عبد بن طلحة إليهم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أرسل
َكانُوا َلْو َحرٍّا أََشدُّ َجَهنََّم نَاُر ُقْل اْلَحرِّ ِيف تَنِْفُروا َال ﴿َوَقالُوا يقول: الوحي جاء ثم فيه،2
.(٨١-٨٢ (التوبة: يَْكِسبُوَن﴾ َكانُوا ِبَما َجَزاءً َكِثريًا َوْليَبُْكوا َقِليًال َفْليَْضَحُكوا * يَْفَقُهوَن
أصحابي «يف فيه: املجتمعني عىل يُحرَّق البيت بينما أصحابه يُحدِّث كان فقد النبي أما

الخياط.»3 سم يف الجمل يلج حتى الجنة يدخلون ال ثمانية منهم ُمناِفًقا، عرش اثنا
لظروف وقعة، إىل الخروج عدم يف يستأذنونه النبي يأتون املسلمون كان ما وأحيانًا
يقبل ولم بنفسه هللا ل تدخَّ املرة، هذه بعضهم جاءه فلما لهم، فيأذن ببعضهم خاصة
يقبلهم وال يعذرهم بأال رسوله نصح ثم بالكذب، ُمباِرشة اتهامات لهم ه وجَّ بل عذرهم
عز تعاىل فقال لرأيهم، ويستمعون إليهم يميلون الذين جنده يف يُؤثِّروا ال حتى جيشه يف

قائل: من
َوَسيَْحِلُفوَن ُة قَّ الشُّ َعَليِْهُم بَُعَدْت َوَلِكْن َالتَّبَُعوَك َقاِصًدا َوَسَفًرا َقِريبًا َعَرًضا َكاَن ﴿َلْو
َعنَْك هللاُ َعَفا * َلَكاِذبُوَن َُّهْم إِن يَْعَلُم َوهللاُ أَنُْفَسُهْم يُْهِلُكوَن َمَعُكْم َلَخَرْجنَا اْستََطْعنَا َلِو ِباهللِ

ص١٧٣. ج٤، ذكره، سبق للسهييل، األنف الروض يف هشام: ابن 1
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يُْؤِمنُوَن الَِّذيَن يَْستَأِْذنَُك َال * اْلَكاِذِبنَي َوتَْعَلَم َصَدُقوا الَِّذيَن َلَك َ يَتَبنَيَّ َحتَّى َلُهْم أَِذنَْت ِلَم
يَْستَأِْذنَُك إِنََّما * ِباْلُمتَِّقنَي َعِليٌم َوهللاُ َوأَنُْفِسِهْم ِبأَْمَواِلِهْم يَُجاِهُدوا أَْن اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ
أََراُدوا َوَلْو * ُدوَن يََرتَدَّ َريِْبِهْم ِيف َفُهْم ُقلُوبُُهْم َواْرتَابَْت اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ يُْؤِمنُوَن َال الَِّذيَن
َلْو * اْلَقاِعِديَن َمَع اْقُعُدوا َوِقيَل َفثَبََّطُهْم انِْبَعاثَُهْم هللاُ َكِرَه َوَلِكْن ًة ُعدَّ َلُه وا َألََعدُّ اْلُخُروَج
َلُهْم اُعوَن َسمَّ َوِفيُكْم اْلِفتْنََة يَبُْغونَُكُم ِخَالَلُكْم َوَألَْوَضُعوا َخبَاًال إِالَّ َزاُدوُكْم َما ِفيُكْم َخَرُجوا

.(٤٢–٤٧ (التوبة: ِبالظَّاِلِمنَي﴾ َعِليٌم َوهللاُ
الطريق لذلك املجاهدين ِمرية لتأمني أموالهم اليقني أصحاب يُنِفق وبينما وهكذا،
يف يشكُّون آخرون هناك كان دينار،4 بألف تربَّع الذي عفان بن عثمان مثل الطويل،
بتعبري الحق يف فشكُّوا قيرص، جيوش عىل العرب نرص يف ويشكُّون الغزوة، تلك جدوى

فيقول: السوالف اآليات إسحاق ابن ويرشح هشام، ابن

بن أبي بن هللا عبد منهم بلغني؛ فيما الرشف، ذوي من استأذنوه الذين وكان
أن بهم لعلمه هللا فثبَّطهم قومهم، يف أرشاًفا وكانوا قيس، بن والجد سلول،
فيما وطاعة لهم، محبة أهل جنده يف وكان جنده، عليه فيُفِسدوا معه يخرجوا

فيهم.5 لرشفهم إليه، يدعونهم

هللا بصدق أبان حيث لهم، فاضًحا هؤالء ملوقف شارًحا استمر فقد الوحي أما
النبي أعطاها كالتي وعطايا أموال عىل يحصلوا لم ألنهم نقمة إال تراجعوا ما أنهم تعاىل

يقول: حيث قلوبهم، للمؤلفة
ُهْم إِذَا ِمنَْها يُْعَطْوا َلْم َوإِْن َرُضوا ِمنَْها أُْعُطوا َفِإْن َدَقاِت الصَّ ِيف يَْلِمُزَك َمْن ﴿َوِمنُْهْم

.(٥٨ (التوبة: يَْسَخُطوَن﴾
عن ُجبنهم إىل تُشري أخبار من عنهم ورد فيما املنافقني، هؤالء موقف وضح وقد
الروم شطر ًما ُميمِّ جنده يقود النبي رأوا عندما ذلك، وتخوُّفهم األصفر بني الروم مالقاة
بعًضا؟ بعضهم العرب كقتال األصفر بني ِجالد «أتحسبون لبعضهم: يقولون فوقفوا
قد قالتهم أن علموا فلما للمؤمنني.» وترهيبًا إرجاًفا الحبال يف ُمقرَّنني غًدا بكم َلكأنا وهللا

ص١٧٤. ج٤، ذكره، سبق للسهييل، األنف الروض يف هشام: ابن 4
.١٩٠ ص١٨٩، نفسه: 5
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هللا، رسول «يا قائًال: يعتذر الرسول بناقة يُمِسك بهم ثابت بن وديعة هرع النبي بلغت
َونَْلَعُب﴾.6 نَُخوُض ُكنَّا ََّما إِن َليَُقولُنَّ َسأَْلتَُهْم ﴿َوَلِنئْ هللا: فأنزل ونلعب.» نخوض كنا إنما
ال بما واالعتذار والرعب الرهبة حد إىل امُلعاَرضة شأن تضاؤل إىل يُشري الذي األمر وهو

الرشف. وأسنان الحرب برجال يليق
وصلت حتى فرس آالف وعرشة ُمقاِتل ألف ثالثني يف املسلمني جحافل وخرجت
القيرص من أيلة عىل املنوب رؤبة بن يوحنا فيخرج تبوك، لتُحاِرص الشام بادية مشارف
كتابًا النبي لهم ويكتب وأذرح، جرباء أهل ويتبعه الجزية، دفع عىل الرسول ليُصاِلح
عىل بدوره فصالحه الكندي بأكيدر فأتاه دومة إىل الوليد بن خالد أرسل ثم بذلك،
أن تأكَّد حيث يثرب، إىل بالعودة قراره وأخذ بذلك الشاق سفره من واكتفى الجزية،

حمص.7 يف جموعه جمع قد الروم عظيم هرقل
خرجوا من بني وجد فقد بيثرب، املعلومني املنافقني ترك مع أنه ذلك مع ونعلم
عطش أصابهم أنه لبيد بن محمود عن إسحاق ابن يروي حيث جدًدا، منافقني للجهاد
لبيد: بن محمود يقول وهنا ماءً، أمطرتهم سحابة فأرسل ربه النبي فدعا الحجر، يف

يسري كان نفاقه معروف املنافقني من رجل عن قومي من رجال أخربني لقد
ودعا كان، ما بالحجر الناس أمر من كان فلما سار، حيث ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع
الناس، ارتوى حتى فأمطرت سحابة هللا فأرسل دعا، حني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

مارة.8 سحابة قال: يشء؟ هذا بعد هل ويحك؛ نقول عليه أقبلنا قالوا:

نحو تبوك تجاوز حتى أو الروم، لقاء دون النبي عودة يف املنافقون ليجد لكن
وأنها الروم، إىل النبي خروج وراء السبب البيهقي يُعِلمنا وهنا للخوض. مجاًال الشمال،
من أنقذه قد هللا وأن هم، من وال أسمائهم وال أطرافها إىل يشري ال يهودية مؤامرة كانت
رجوعه وسبب تبوك إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي خروج سبب يف روي «ما قوله: يف وذلك املؤامرة، تلك
إن القاسم، أبا يا فقالوا: يوًما، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أتوا اليهود أن … فيه الخرب صح إن
فصدق األنبياء. وأرض املحرش أرض الشام فإن بالشام؛ فالحْق نبي، أنك صادًقا كنت

ص١٧٨. نفسه: 6
ص٢٧٧. ج٢، ذكره، سبق األثر، عيون الناس: سيد ابن أيًضا انظر نفس. املوضع 7

ص١٧٦. نفسه: 8
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من آيات وجل عز هللا أنزل تبوك بلغ فلما الشام، إال يريد ال تبوك غزوة فغزا قالوا، ما
ِليُْخِرُجوَك اْألَْرِض ِمَن َليَْستَِفزُّونََك َكاُدوا ﴿َوإِْن السورة: ختمت بعدما إرسائيل بني سورة
فأمره ،(٧٦-٧٧ (اإلرساء: ﴿تَْحِويًال﴾ قوله: إىل َقِليًال﴾ إِالَّ ِخَالَفَك يَْلبَثُوَن َال َوإِذًا ِمنَْها

تبعث.»9 ومنها ومماتك محياك فيها وقال: املدينة، إىل بالرجوع وجل عز هللا
كانت أحداث، من حوله دار وما رضار مسجد وراء الحقيقة فهم يمكن هنا ومن
هشام ابن ويُعدِّدها اة، ُمسمَّ معلومة تبوك إىل املدينة بني فيما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مساجد
ومسجد بآالء ومسجد الخطمي بذات ومسجد بتبوك «مسجد كالتايل: كانت إنها فيقول
حدران بثينة ومسجد — تارا شق — بالشق ومسجد كواكب ذنب من البطراء بطرف
حوحنى بصدر ومسجد الحيفة بذي ومسجد باألخرض ومسجد الزراب بذات ومسجد
ومسجد — القرى وادي اليوم — بالوادي ومسجد بالصعيد ومسجد بالحجر ومسجد
ومسجد بالفيفا ومسجد املروة بذي ومسجد — غدرة بني شقة — الشقة من الرقعة

خشب.»10 بذي
كان عندما النبي وجاءوا مسجًدا املسلمني بعض أقام يثرب، داخل لكن وباملثل،
العلة لذي مسجًدا بنينا قد إنا هللا، رسول «يا فقالوا: سلف، كما الروم لغزو يتجهز
وكان فيه.» لنا فتُصيلِّ تأتينا أن نحب وإنا الشاتية، والليلة املطرية والليلة والحاجة
هللا شاء إن قِدمنا ولو شغل، وحال سفر جناح عىل «إني يقول: جميًال وعًدا النبي جواب

فيه.»11 لكم فصلَّينا ألتيناكم
املسجد ذلك أصحاب أن الخرب النبي جاء املرحلة هذه يف النفاق تواتُر مع لكن
الثعلبي يُفيدنا حيث تحديًدا، األوس من أنهم الروايات من ونفهم املنافقني، من هم
للرسول ُمخاِصًما املدينة غادر الذي زعمائهم أخطر فيه ليستقبلوا بنوه أنهم النيسابوري
بالفاسق، أسماه النبي لكن الراهب، باسم املعروف صيفي» بن النعمان بن عامر «أبو
التقى وملا الحنيفية، واعتنق املسوح ولبس الجاهلية يف ب ترهَّ قد عامر أبو كان حيث
املصادر تُفيدنا ثم له، ُمغاِضبًا املدينة فغادر الحنيفية، صحيح حول معه اختلف بالنبي
العدة «أعدوا لهم: وقال أويس، وهو ألهله عامر أبو أرسل بقليل للروم النبي غزو قبل أنه

ص٢٤٥. ج٥، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 9
ص١٨٠. ج٤، ذكره، سبق للسهييل، األنف الروض يف هشام: ابن 10
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من وأصحابه محمًدا لنُخِرج بجند وآٍت قيرص إىل ذاهب فإني مسجًدا، يل وابنوا والسالح
آتَيْنَاُه الَِّذي َ نَبَأ َعَليِْهْم ﴿َواتُْل تقول: آيات فيه نزلت قد كانت أنه الثعلبي ويزعم املدينة.»

آيَاِتنَا﴾.12
بافتتاحه أصحابه النبي وعد الذي املسجد ذلك بشأن حدث ما البيهقي لنا ويحكي
وبني بينه أوان بذي نزل حتى تبوك من أقبل ملسو هيلع هللا ىلص النبي «إن فيقول: املحتاجني، إليواء
هذا إىل انطِلقا فقال: … عدي بن ومعن الدخشم بن مالك فدعا … نهار من ساعة املدينة
فحرَّقاه أهله وفيه دخاله حتى رسيًعا فخرجا واحرقاه. فاهدماه، أهله، الظالم املسجد
العنيف شكلها أخذت قد املنافقني إزاء السياسة باتت لقد عنه.»13 وتفرَّقوا وهدماه

واضح. هو كما الرادع
تقول: رصيحة كريمة آيات يف املسجد إحراق عىل ب يُعقِّ الوحي جاء وقد

َحاَرَب ِلَمْن َوإِْرَصاًدا اْلُمْؤِمِننَي بنَْيَ َوتَْفِريًقا َوُكْفًرا اًرا ِرضَ َمْسِجًدا اتََّخذُوا ﴿َوالَِّذيَن
تَُقْم َال * َلَكاِذبُوَن َُّهْم إِن يَْشَهُد َوهللاُ اْلُحْسنَى إِالَّ أََرْدنَا إِْن َوَليَْحِلُفنَّ َقبُْل ِمْن َوَرُسوَلُه هللاَ
أَْن يُِحبُّوَن ِرَجاٌل ِفيِه ِفيِه تَُقوَم أَْن أََحقُّ يَْوٍم ِل أَوَّ ِمْن التَّْقَوى َعَىل َس أُسِّ َلَمْسِجٌد أَبًَدا ِفيِه
َخرْيٌ َوِرْضَواٍن ِهللا ِمَن تَْقَوى َعَىل بُنْيَانَُه َس أَسَّ أََفَمْن * ِريَن اْلُمطَّهِّ يُِحبُّ َوهللاُ ُروا يَتََطهَّ
اْلَقْوَم يَْهِدي َال َوهللاُ َجَهنََّم نَاِر ِيف ِبِه َفانَْهاَر َهاٍر ُجُرٍف َشَفا َعَىل بُنْيَانَُه َس أَسَّ َمْن أَْم
َعِليٌم َوهللاُ ُقلُوبُُهْم تََقطََّع أَْن إِالَّ ُقلُوِبِهْم ِيف ِريبًَة بَنَْوا الَِّذي بُنْيَانُُهُم يََزاُل َال * الظَّاِلِمنَي

.(١٠٧–١١٠ (التوبة: َحِكيٌم﴾
كل املنافقون يجد وال أخرى، مرة االنكماش إىل النفاق يعود رضار مسجد وبحرق
وصله ما أرادوا ما أنهم باهلل يحلفون الخلق وسيد املدينة سيد إىل يتجهوا أن سوى مرة
بأغلظ يُقِسمون أو سمع، ما قالوا ما أنهم أو وحسنًا، خريًا أرادوا لكنهم حديث من
وتصنَّت بيوتهم دخل قد الرقابي الدولة جهاز أن وأدركوا هازلني، كانوا إنما أنهم األيمان

عوف: بن عمرو بني أخو الحارث بن نبتل قال حتى أرسارهم، وعلم أحاديثهم
أُذُن، محمد إنما

قه.14 صدَّ شيئًا حدَّثه من

ص١٤٠. ذكره، سبق املجالس، عرائس الثعلبي: 12
.٢٦٠ ص٢٥٩، ج٥، ذكره، سبق دالئل، البيهقي: 13
ص١٩٠. ج٤، ذكره، سبق الروض، يف هشام: ابن 14
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ُمبيِّنًا: ًحا ُموضِّ شارًحا أخرى مرة الوحي ليتدخل لكن
ِباهللِ يُْؤِمُن َلُكْم َخرْيٍ أُذُُن ُقْل أُذٌُن ُهَو َويَُقولُوَن النَِّبيَّ يُْؤذُوَن الَِّذيَن ﴿َوِمنُْهُم
أَِليٌم﴾ َعذَاٌب َلُهْم ِهللا َرُسوَل يُْؤذُوَن َوالَِّذيَن ِمنُْكْم آَمنُوا ِللَِّذيَن َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِننَي َويُْؤِمُن

.(٦١ (التوبة:
جديد، حدث يأتي ومدينته، الرسول صفو كدَّرت التي األحداث تلك ووسط ولكن،

كثري: ابن يحكي حيث واملؤمنون، الرسول له يفرح رصيًدا، للدولة يُضيف

لهم فدعا عليهم، يدعو أن ُسئل ثقيف، عن ارتحل ملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن
النرصي، عوف بن مالك أسلم حني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن تقدَّم وقد بالهداية،
ويُضيِّق ثقيف بالد يغزو فكان قومه، من عىل أمريًا وجعله وأعطاه عليه أنعم
داود أبو رواه فيما أيًضا وتقدَّم اإلسالم، يف الدخول إىل ألجأهم حتى عليهم
حصونهم من أنزلهم حتى بثقيف يَزل لم أنه األحمس، العيلة بن صخر عن
ائتمروا إنهم ثم … النبوية املدينة إىل بهم فأقبل ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول حكم عىل
وأسلموا بايعوا وقد العرب من حولهم من بحرب لهم طاقة ال أنه ورأوا بينهم
… عمري بن عمرو بن ياليل عبد هو منهم رجًال يُرِسلوا أن أجمعوا ثم …

رجًال.15 عرش بضعة ومعه

املدينة، أبواب عىل وفدهم التقى ملا عظيًما الثقفي شعبة بن املغرية فرح وكان
له يُؤدُّون وكيف ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عىل يدخلون وكيف الدولة، بروتوكول ليُعِلمهم فأخذهم
تحيتهم وحيَّوه العربان، فعل سوى يفعلوا لم الرسول عىل دخلوا عندما لكنهم التحية،
النبي وجلس لهم، تكريًما مسجده يف قبة لهم بت فُرضِ النبي وأمر االعتيادية، الجاهلية
بن سعيد بن خالد بينهم يسعى وكان له، ويقولون منهم يسمع مسافة عىل مجلسه يف
بن خالد منه أكل أن بعد إال وخيفة، توجًسا تناوله رفضوا طعاًما لهم قدَّم وملا العاص،

الكتاب. بينهم خالد كتب املفاوضات انتهت وملا سعيد،
أعلمهم بل إطالًقا، الرسول يرَض فلم الالت هدم تأجيل حاولوا املفاوضات وإبان
ثم ليهدماها، شعبة بن املغرية وولدهم حرب، بن صخر سفيان أبا معهم سرُيِسل أنه

الصالة. عنهم يُسِقط أن سألوه

.٢٧ ص٢٦، ج٥، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 15
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الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

ترديًدا تتضمن للتأمل، رسيع تمرين الخمس الصالة واجبات أن الثقفيون يُدِرك لم
مرة، كل يف بالنبوة للرسول الشهادة تحوي إنها ثم آذانهم، تعتاده حتى القرآن آليات
ألنفهم إرغاًما فيها رأوه ما كل صارم. صفوف نظام يف االنتظام بها امُللتِزم وتُعوِّد
اليومي لسلوكهم إخضاًعا كانت أنها يُدِركوا ولم السجود، عىل ة امُلتكربِّ امُلتأبِّية العربية
دة، امُلوحِّ املنظومة إىل وتشظيها، القبلية عشوائية عن بهم تخرج ُمرتَّبة دقيقة سة مُلؤسَّ
فيه.» صالة ال دين يف خري «ال بحسم: وأجاب الصالة، بشأن تفاوض أي النبي يقبل ولم
هلل سنؤتيها يقولوا لم أبًدا «سنُؤتيكها.» مضض: عىل يبدو الذي امُلختَزل ردهم فكان
أال أرصوا ثم دناءة.» كانت وإن «سنؤتيكها شديدة: بجرأة ليقولوا استمروا بل تعاىل،
أنهم النبي عىل واشرتطوا وكربياء، وأنفة وحضارة مدن أهل فهم األعراب؛ كبقية يكونوا
بعد قال ثم فوافقهم، (الجهاد)، معاركه يف يشرتكوا ولن (الصدقة)، الرضائب يدفعوا لن

أسلموا.»16 إذا ويُجاِهدون «سيتصدقون للمسلمني: ذلك
«فلما الالت، لهدم معهم ذهابهم امُلزَمع رسله يسبقوا أن النبي الثقفيون واستأذن
عند من جاءوا إنما وأنهم الحزن، فأظهروا وراءكم؟ ما فسألوهم تلقوهم، قومهم جاءوا
يف هللا فألقى … العرب خ دوَّ وقد يريد بما يحكم بالسيف، ظهر قد غليظ فظ رجل

وأنابوا.»17 فرجعوا الرعب قلوبهم
جوهر من بها ما وأخذوا الالت وهدموا سفيان أبو ومعه املغرية ولدهم بهم ولحق
أمريًا العاص أبي بن عثمان ثقيف عىل ر أمَّ قد النبي كان بينما وفضة.18 وذهب وُحًىل

سنٍّا.19 أحدثهم وكان ِقبله، من منوبًا
لكن الحج، موسم ويأتي القعدة، وذو وشوال رمضان ثالثة، الشهور من ويمر
بنفسها الدولة تُِرشف أن بد ال كان حيث السوالف، كاملرات يكن لم املرة هذه املوسم
ليُقيم للهجرة تسع سنة حج عىل ِقبله من منوبًا أمريًا بكر أبا هللا رسول فبعث عليه،

حجهم. للناس
إن نعم يثرب. دولة إىل ذهبت قد والكعبة الحج سيادة فحتى قريًشا، األمر ويُفاجئ
قريًشا يسلب معنًى هو الحج، عىل أمريًا يثرب من يأتيها أن معنى لكن قريش، بكر أبا

ص٢٧. ج٥، نفسه: 16

ص٣٠. ج٥، نفسه: 17
ص٢٩٣. ج٢، ذكره، سبق األثر، عيون الناس: سيد ابن 18
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الرباءة

هاتفة: قريش تعرتض وهنا للعربان، الدينية الشعائر إقامة يف الباقي السيادي وضعها
الرد: ليأتيهم لكن منا.» أفضل أحد فال البيت، هذا وُعمار الحاج وسقاة الحرم أهل «إنا

اْآلِخِر﴾.20 َواْليَْوِم ِباهللِ آَمَن َمْن ِهللا َمَساِجَد يَْعُمُر ﴿إِنََّما
ُمواَربة، دون الجميع إسالم مكة، فتح عىل عام انرصام بعد اآلن املطلب بات لقد

حجهم.» من منازلهم عىل كانوا الرشك أهل من «الناس أن السري كتب أكَّدت حيث
عهد من املرشكني وبني بينه كان ملا ملسو هيلع هللا ىلص النبي نقض يف القاصمة الرضبة تأتي ثم
ذلك وكان الحرام، الشهر يف أحد يخاف وال جاءه، أحد البيت عن يَُصد «أال عىل ينص
وقد وسيولتها، التجارة استمرار لضمان الرشك»؛ أهل من الناس وبني بينه ا عامٍّ عهًدا
ومعه بكر، بأبي ليلحق طالب أبي بن عيل ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أرسل عندما النقض ذلك جاء
صدر من القصة بهذه «اخرج له: وقال «براءة» باسم املعروفة اآليات يف الوحي أوامر
يحج وال كافر، الجنة يدخل ال أنه بِمنى؛ اجتمعوا إذا النحر يوم الناس يف وأذِّن براءة،
عهد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عند له كان ومن عريان، بالبيت يطوف وال مرشك، العام هذا بعد
مأمنهم إىل قوم كل لريجع فيهم، أُذِّن يوم من أشهر أربعة الناس وأجل … مدته إىل فهو

يقول: براءة وثيقة نصوص أبرز وكان ذمة.»21 وال ملرشك عهد ال ثم بالدهم، أو
.(٢٨ (التوبة: َهذَا﴾ َعاِمِهْم بَْعَد اْلَحَراَم اْلَمْسِجَد يَْقَربُوا َفَال نََجٌس ُكوَن اْلُمْرشِ ََّما ﴿إِن
ودمار التجارة ف توقُّ ذلك فمعنى الدهر، آخر إىل قريش ديار خراب ذلك معنى كان
بنظام العمل بإلغاء إلهي أمر من براءة سورة مع جاء ما نكاية األمر وزاد األسواق،
حتى الشمسية، األشهر مع لتدور القمرية، الحرم لألشهر تحريًكا النيسء وكان النيسء،
الرياح وهي الهند، بحر يف املوسمية والرياح املحاصيل موعد مع التجارة رحلتا تتوافق
تُؤكِّد: اآليات وجاءت امليالدي)، (الزمن الشمسية املجريات وفق تسري التي واملحاصيل

َعاًما َويَُحرُِّمونَُه َعاًما يُِحلُّونَُه َكَفُروا الَِّذيَن ِبِه يَُضلُّ اْلُكْفِر ِيف ِزيَاَدٌة النَِّيسءُ ﴿إِنََّما
.(٣٧ (التوبة: هللاُ﴾ َحرََّم َما َة ِعدَّ ِليَُواِطئُوا

شارًحا: بشأنه املسعودي قال ما وهو جميًعا، القمرية األشهر تثبيت تم وهكذا
يف عليه كانت ما عىل بدئها إىل عادت قد الحرام األشهر كانت اإلسالم، ظهر «عندما

ص١٨٦. ج٤، ذكره، سبق الروض، يف هشام: ابن 20
.١٨٨ ص١٨٧، نقسه، 21
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الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

السموات هللا خلق يوم كهيئته استدار قد الزمان إن أال ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قول وذلك أصلها،
واألرض.»22

وتكريًما بها ارتفاًعا املادية املصالح عن وسلخها الحرم األشهر تثبيت كان نعم،
لكنه الواحدة، الدولة يف دين امُلتوحِّ للعرب الجامع البيت لوحدة رمًزا لجعلها وتوقريًا؛ لها
ُمتميِّز دويل مركز عن جميًعا بالعرب وتراجًعا بل واألسواق، للتجارة واضًحا رضبًا كان
قريش وبدأت العالم، تجارة بعنان فأمسكوا الديني، التجاري النظام ذلك من قوه حقَّ
دمار املقصود أن املريضة أحالمها لها وصوَّرت الجديدة، الدولة أهداف يف فعًال تشك

تقول: وتقف أيديها، وقدَّمت سبق مما وانتقام فعيل،

من فيها نُصيب كنا ما وليذهبن التجارة، فلتهلكن األسواق، عنا لتُقَطعن
املرافق.23

الوحي عليها يرد عندما ا، حقٍّ ينتظرها ما رؤية يف وتبدأ ظنها، بسوء لتُفاجأ لكن
الكريم:

َحِكيٌم﴾ َعِليٌم هللاَ إِنَّ َشاءَ إِْن َفْضِلِه ِمْن هللاُ يُْغِنيُكُم َفَسْوَف َعيَْلًة ِخْفتُْم ﴿َوإِْن
.(٢٨ (التوبة:

خراب عن تُعوِّضهم ملموسة، عينية مكاسب يريدونه وهم ذلك سيتحقق كيف أما
قوله: يف الكريم، هللا بآي ُمؤيًَّدا هشام ابن يرشحه ما فهو أموالهم؟ وبوار تجارتهم
﴿َقاِتلُوا … ذلك غري وجه من أي َفْضِلِه﴾؛ ِمْن هللاُ يُْغِنيُكُم َفَسْوَف َعيَْلًة ِخْفتُْم ﴿َوإِْن
َعْن اْلِجْزيََة يُْعُطوا َحتَّى اْلِكتَاَب أُوتُوا الَِّذيَن ِمَن … اْآلِخِر ِباْليَْوِم َوَال ِباهللِ يُْؤِمنُوَن َال الَِّذيَن
هللا فعوَّضهم األسواق، قطع من تخوَّفتم عما عوض هذا ففي أي َصاِغُروَن﴾؛ َوُهْم يٍَد

الجزية.24 من الكتاب أهل أعناق من عنهم قطع بما
الجالء أو الذبح إىل أمرهم انتهى قد الجزيرة يف الكتاب أهل إن اآليات؟ تقصد ماذا
تعويض منهم تطلب اآليات إن بعيًدا، األنظار هت توجَّ وهنا كتاب؟! أهل فأي الجزية، أو
ذلك كل رس قريش تفهم وهنا عظيمة، كنوز اإلمرباطوريتنَي فعند هناك؛ خسائرهم

ص١٨٩. نفسه: 22
نفسه. املوضع 23
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الرباءة

يفرش الجديد املستقبل بدأ لقد القتال، إىل التجارة عن التحول عليهم بات لقد التضيق،
التجارة، من أفضل كبديل الجهاد تُؤكِّد اآليات وجاءت القديم، فيُزيح الواقع عىل ظله

الشمال. نحو أنظارهم ه وتُوجِّ
قريش كانت التي العظمى التجارة بنظام تماًما لتُِخل األخرية القرارات جاءت لقد
تُشِهر وفود يف أشهر بعد اإلسالم ذلك وتتايل العرب إسالم ومع إدارتها، عىل تُِرشف
آن لقد العرب. جزيرة داخل جديدة غنائم آفاق تقديم يف استحالة هناك جعل إسالمها،

َمهيًضا: كان عندما مكة يف النبي أطلقه الذي باأليمان امُلغلَّظ الوعد ق تحقُّ أوان

وقيرص. كرسى كنوز لتملُكن بيده نفيس والذي

الحفاظ بها يمكن كان التي الوحيدة الطريقة أن النفاذ؛ الوعي يُدِركه آخر، وجانب
ما وهو الغنائم، عن الدائم البحث لها، مألوف هدف تقديم هي القبائل، وحدة عىل
أمامهم املفتوح العالم ذلك أصبح الهدف اآلن، حتى ذاتها النبوية الدولة عليه قامت
العالم؛ تجارة سادة ُمجرَّد عن يتحولوا أن العرب من مطلوبًا أصبح لقد مرصاَعيه. عىل
فقد مكة، بأسواق ارتبطوا الذين العربان بقية أما نفسه. العالم هذا سادة ليُصِبحوا
عىل للحصول الدولة يف االنخراط سوى أمامهم يعد لم نفسه، الخراب من يُعانون باتوا
إىل دفًعا الجميع لتدفع براءة؛ الوحي وثيقة جاءت لقد امُلنتَظرة. الغنائم من نصيب

الجزيرة. خارج التوجه وإىل التوحيد وإىل اإلسالم اعتناق
سلول، بن أُبي بن هللا عبد والنفاق، امُلعاَرضة رأس موت فكان املسك ختام أما

تماًما. امُلعاَرضة أصوات بعده خفتت الذي
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الوفود عام

حتى بالنبل فأرميه اآلن عندي أنه لو لوددت يشء عبادة إىل دعانا لقد وهللا،
أقتله.

مقيس بن إربد

إسحاق: بن محمد قال

رضبت وبايعت؛ ثقيف وأسلمت تبوك، من وفرغ مكة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول افتتح ملا
وجه. كل من العرب وفود إليه

هشام: ابن قال

الوفود. سنة ى تُسمَّ كانت وأنها تسع، سنة يف ذلك أن عبيدة أبو ثني حدَّ

إسحاق: ابن قال

قريًشا ألن قريش؛ من الحي هذا أمر بإسالمها تربَّص العرب كانت وإنما
بن إسماعيل ولد ورصيح والحرم، البيت وأهل وهاديتهم الناس إمام كانوا
الحرب نصبت التي هي قريش وكانت ذلك، يُنِكرون ال العرب وقادة إبراهيم،
اإلسالم، ودوَّخها قريش، له ودانت مكة افتُِتحت فلما وخالفه، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول
يف فدخلوا عداوته، وال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بحرب لهم طاقة ال أنهم العرب عرفت

وجه. كل من إليه يرضبون أفواًجا، وجل عز قال كما هللا دين



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

ملسو هيلع هللا ىلص: لنبيه تعاىل هللا يقول

* أَْفَواًجا ِهللا ِديِن ِيف يَْدُخلُوَن النَّاَس َوَرأَيَْت * َواْلَفتُْح ِهللا نَْرصُ َجاءَ ﴿إِذَا
النرص).1 (سورة تَوَّابًا﴾ َكاَن َُّه إِن َواْستَْغِفْرُه َربَِّك ِبَحْمِد َفَسبِّْح

العربية الوفود لقدوم الواضحة األسباب واألخبار اإلسالمية السري كتب ارتأت هكذا
إغالق عن اإلعالن وكان خضوعها، العرب لسيد لتُعِلن وفيافيها الجزيرة بالقع من
أخرى َمدعاًة شماًال، املفتوح الباب نحو العربية العسكرية وتوجيه املرشكني، دون مكة
وعطاياه به، يليق الذي بكرمه النبي أما الكربى. الوفود تلك لقدوم أوضحناها واضحة
غري ودافًعا آخر عامًال فكانت وحيًا، امُلقرَّر ُخمسه ومن عليه، هللا أفاء ما للوفود
وفد كل وبني اإلسالم. لدولة انضمامها تُعِلن الوفود لقدوم اإلخبارية كتبنا يف منكور
وامُلتِسمة األوضاع فهم عىل والقادرة القيادية الشخصية فيه يتوسم رجًال ينتقي كان
وقطع األعطيات بمنح وللقرار قومه. عىل ِقبله من أمريًا فيجعله النبوية، للسلطة بالطاعة
بن محمد فيقول العربان، تألُّف يف الخط ذلك سلوك إىل دفعت أوىل رواية اإلقطاعات
وفد وكان العربية األنف بشموخ جاء الوفود أول إن التأسيسية السرية صاحب إسحاق
حابس، بن واألقرع زرارة، بن حاجب بن عطارد رأسها وعىل تميم، الكربى القبيلة
يف وسيادة ومنعة رشف ذات جميعها أسماء يزيد، بن والحتحات بدر، بن والزبرقان
يجدوا فلم املسجد، إىل مبارشة، اإلداري مركزها إىل يثرب دخلوا العربان وبصلف قومهم،

حجراته: وراء من الرسول يُنادون وقفوا أن فكان املدينة، سيد

محمد. يا إلينا اخرج

أال يجب السيد مع خطابهم أن العربان أدرك وال اللسان، وال الفكر بعد يتحرض لم
ألجالف وتقريًعا للوفود تنبيًها بعد من جاء ما وهو البعض، لبعضهم كخطابهم يكون

يقول: وحي يف تميم
َحتَّى َصَربُوا أَنَُّهْم َوَلْو * يَْعِقلُوَن َال أَْكثَُرُهْم اْلُحُجَراِت َوَراءِ ِمْن يُنَاُدونََك الَِّذيَن ﴿إِنَّ

.(٤-٥ (الحجرات: َرِحيٌم﴾ َغُفوٌر َوهللاُ َلُهْم َخرْيًا َلَكاَن إَِليِْهْم تَْخُرَج

ص٣٧. ج٥، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 1
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الوفود عام

حسها يركب األجلف غرورها وظل برسعة، التمدين لغة لتفهم كانت ما تميم لكن
اإلعالن ذلك ل تُؤجِّ جاءت إنما ومبارشة، بهدوء الطاعة إعالن من تمنعها وأنفتها الغليظ،
لسيد التميمي الوفد قول يف ذلك ويتمثل وهمها، يف ُمتعاِلية عزيزة وهي وتُعِلنه أمكن، ما

وخطيبنا.» لشاعرنا فأذْن نُفاِخرك جئناك محمد، «يا الخلق:
املناورة؛ تلك كل مغزى النبي وأدرك الكربى، التحوالت مدى العقول تلك تفهم لم
امُلطمنئ: الواثق بهدوء فرد الخلق، سيد م وتبسَّ عزتها، إثبات دون الخضوع تريد ال إنها
يقول: وعظمها تميم ُممِكنات د يُعدِّ حاجب بن عطارد ليقوم فليقل.» لخطيبكم أذنت «لقد

ووهب ملوًكا، جعلنا الذي أهله، وهو واملن، الفضل علينا له الذي هلل الحمد
عدًدا وأكثره املرشق أهل أعزة وجعلنا املعروف، فيها نفعل عظاًما أمواًال لنا

فضلهم؟ وأويل الناس برءوس ألسنا الناس؟ يف مثلنا فمن عدة، وأيرسه
نخىش ولكن الكالم، ألكثرنا نشاء لو وإننا دنا، عدَّ مثلما فليُعدِّد فاخرنا فمن

بذلك. نُعَرف وإنا أعطانا فيما اإلكثار من
قولنا، بمثل تأتوا ألن هذا أقول

أمرنا. من أفضل وأمر

ذلك يكرس ُمناِسبًا ا ردٍّ املطلوب ويُصِبح األنف، التكربُّ أثواب يلبس عطارد ويجلس
تليق ال قيمة يُكِسبه ال حتى بنفسه؛ النبي عليه يرد فال األنوف، تلك ويُرِغم الكربياء
فأِجب ثابت يا «ُقم له: ويقول الخزرجي، الشماس بن قيس بن ثابت إىل يُشري إنما به،

املعاني: هادر بهدوء ليقول ثابت ويقوم الرجل.»

كرسيه ع ووسَّ أمره، فيهن قىض خلقه، واألرض السماوات الذي هلل الحمد
فضله، من إال قط يشء يُك ولم علمه،
ملوًكا، جعلنا أن قدره من كان ثم

رسوًال، خريته من واصطفى
حسبًا، وأفضله حديثًا، وأصدقه نسبًا، أكرمه

خلقه، عىل وائتمنه كتابًا عليه فأنزل
العاملني، من هللا خرية فكان

وذوي قومه، من املهاجرون هللا برسول فآمن به، اإليمان إىل الناس دعا ثم
فعاًال. الناس وخري وجوًها وأحسن أحسابًا الناس أكرم رحمه
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الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

لرُيِدف خطابه يف أعىل موجة إىل والحلقة الحرب أصحاب الخزرج، بن ثابت وينتقل
ًدا: ُمتوعِّ ُمنِذًرا ًدا ُمهدِّ

نحن! ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول دعاه حني هلل واستجابة إجابة الخلق أول كان ثم
رسوله، ووزراء هللا أنصار فنحن

كفر ومن ودمه، ماله ُمِنع ورسوله باهلل آمن فمن يُؤِمنوا، حتى الناس نُقاِتل
يل هللا وأستغفر هذا قويل أقول يسريًا، علينا قتله وكان أبًدا، هللا يف جاهدناه

واملؤمنات. وللمؤمنني ولكم
عليكم.2 والسالم

فيقول ملسو هيلع هللا ىلص الكريم النبي بهم لريأف لكن العزة، وتتهاوى الرسالة، تميم وتفهم
بني يا البرشى «اقبلوا لروعهم: وتهدئة عنهم تخفيًفا آخر؛ مستًوى إىل الحديث ناقًال
تنا، برشَّ لقد هللا، رسول «يا وعددهم: بمالهم قليل منذ تفاخروا الذين لريد لكن تميم.»
الطاعة من يكن لم إذا أنه ووجدوا قالوا، عما وارتكسوا الرجال انتكس وهكذا فأعِطنا.»
رسول وجوَّزهم أسلموا، القوم فرغ «فلما الرسول، ويستجيب بمكاسب، فليعودوا بد،

جوائزهم.»3 فأحسن ملسو هيلع هللا ىلص هللا
قدًرا؟ النبي من أعىل ومن الناس، أقدار عارًفا وفًدا فأرسلوا القيس عبد بنو أما
يُقبِّلوها، بيده ليأخذوا الرسول إىل يتسابقون هرعوا حتى ركائبهم عن هبطوا إن ما لذلك

املرشق.»4 أهل خري «هم بقوله: النبي يصفهم أن فاستحقوا
ليقول الوفد رأس عامر بن حرضمي ويقف للمدينة أسد وفد ويقدم الوفود، وتتواىل

للنبي:

البهيم، الليل نتدرع أتيناك
شهباء، سنة يف

بعثًا. إلينا تبعث ولم

.٣٩ ص٣٨، نفسه: 2

.٤١ ص٣٥، نفسه: 3
ص٤٤. نفسه: 4
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الوفود عام

أَْن َعَليَْك ﴿يَُمنُّوَن اآليات عليهم لرتد كرًها، ال طوًعا أتوه إنهم يقول أن يريد
.(١٧ (الحجرات: أَْسَلُموا﴾

فضة»، أواٍق عرش أواٍق، بعرش «فأجازهم مرة ووفد فزارة، ووفد عبس، وفد ثم
بدورهم فأجازهم محارب وفد ثم فضة أواٍق بخمس منهم كل أجاز وقد ثعلبة وفد ثم
عقيل بني عقيق أرض النبي أقطعهم الذين كعب بن عقيل ووفد كلب، وفد ثم بالعطايا،
الرسول وأقطعهم جعدة، وفد ثم أحمر، أديم يف كتبًا بذلك لهم وكتب ونخل عيون وفيها
ملسو هيلع هللا ىلص الرسول «فأقطعه كعب بن قشري وفد ثم كتابًا، بذلك لهم وكتب بالفلج ضيعة ملسو هيلع هللا ىلص
ثم جوائزهم، فأحسن بدورهم أجازهم وقد البكاء بني وفد ثم كتابًا»، له وكتب قطيعة
وتغلب، القيس عبد وربيعة عامر، بن هالل ووفد باهلة ووفد أشجع ووفد كنانة وفد
يُِقرهم أن عىل فصالحوه، الذهب، صلبان يلبسون النبي جاءوا نصارى تغلب وكانت
جاء فقد صعصعة بن عامر وفد أما عطايا.5 منهم املسلمني وأعطى فأقرهم، دينهم عىل
وما الشامخة، الكربى القبائل من وعامر مقيس. بن وإربد الطفيل بن عامر رأسه عىل
قائًال: وبرسعة مبارشة املفاوضة يف دخل حتى الرسول أمام الطفيل بن عامر وقف إن
قال: املسلمني.» عىل ما وعليك للمسلمني ما «لك فقال: أسلمت؟» إن يل ما محمد، «يا
ولك الوبر يل «أفتعجل قال: لقومك.» وال ذاك «ليس قال: بعدك؟» من األمر يل «أتجعل
عىل رد من وهو فارس.» امرؤ فإنك الخيل، أعنة لك أجعل ولكني «ال، قال: املدر؟»

لإلسالم: دعوه الذين العربان

هذا عقب أنا أفأتبع عقبي، العرب تتبع حتى أنتهي أال آليت كنت لقد وهللا
قريش؟6 من الفتى

صارًخا: فيهدر الصواب، جادة عن الغضب ويُخِرجه الطفيل، بن عامر فيغضب

الخيل)؟ (أي يل أوليست
إذن،

ورجاًال.7 خيًال عليكم ألمألنها

ص٤٠–٥٦. من ج٢، مج١، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 5
.٥٢ ص٥١، ج٥، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 6

ص٥١. ج٢، مج١، ذكره، سبق الطبقات، سعد: ابن 7
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الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

السري كتب وتحكي اكفنيهما.» «اللهم بدعوته: النبي ليتبعهم إربد رفيقه مع وخرج
يسألونه فاستقبلوه قومه، فوصل إربد أما الطريق، يف عامر فمات لحقتهم الدعوة أن

عليهم: لريد املحادثات، إليه انتهت وما محمد عند عما

حتى بالنبل فأرميه اآلن عندي أنه لو لوددت يشء عبادة إىل دعانا لقد وهللا
عليه هللا فأرسل ليبيعه جمل معه يومني أو بيوم مقالته بعد فخرج أقتله.

فأحرقتهما.8 صاعقة جمله وعىل

وزبيد ومراد وصداء وجعفي وخوالن ونجيب وطي شيبان فتأتي الوفود وتتتابع
واألزد وجرم وجهينة وسالمان وعذرة وبهراء وبىل هزيم وسعد وخشني والصدف وكندة
والنخع وغامد والرهاويني والداربني وعبس العشرية وسعد وحمدان كعب بن والحارث
وأسلم والحدان وثمالة ودوس ويارق وغافق عمان وأزد وحرضموت وخثعم وبجيلة

والسباع. وجيشان ونجران وحمري ومهرة وجذام
تُؤكِّد الكريم، النبي أمام طاعتها وأوعبت جميًعا الجزيرة جزيرة استتمت وهكذا
للجزيرة العربية الوحدة أن الكربى؛ االنتقالية حلقته استكمال وشك عىل التاريخ أن
عىل وحشدتهم العرب أمر تسنَّمت قد املركزية الدولة وأن وحقيقة، واقًعا صارت قد

دة. ُموحَّ واحدة أيديولوجية
جاء الوفود تلك فبني ونرصه؛ صفوه عكَّرت ُمكدِّرات دون الوفود عام يمر لم لكن
رجالهم وبني اليمامة، أهل من حنيفة بني وفد األمر، العجيب الشأن الغريب الوفد ذلك
واستلفت الخزرج، من الحارث بنت دار نزلوا ثمامة، بن مسيلمة اسمه شأن له يبدو رجل
وهو والثياب، بالُربد يسرتونه به، يُحيط وفده يرون وهم املدينة، منه وأوجست النظر
للنبي ليقول النخل، عسيب من قضيب النبي وبيد النبي أمام ليقف املسجد، إىل يسري

ُموَجزة: برقية رسالة

شئت، إن
األمر، وبني بينك خلَّيت
بعدك. لنا جعلته ثم

ص٥٣. ج٥، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 8
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سألتني «لو قومه: يف الكبري امُلتكربِّ ذلك شأن ُمستصِغًرا هادئًا الخلق سيد لريد لكن
يف كان الرجل أن املدينة لتعلم قومه، مع مسيلمة فينرصف أعطيتكه.»9 ما القضيب هذا
بالثياب، مستوًرا باالحرتام متحوًفا به سريهم رس وهذا نبوته، فيهم أعلن وأنه نبيٍّا، قومه
أعلن حيث وبينه، محمد بني ُدوًال األمر تقسيم يتفاوضعىل جاء بل والءً يُعِلن جاء ما وإنه
يُرِسل وأخذ (األمر)، والحكم النبوة يف محمد مع أُِرشك قد أنه اليمامة حنيفة من أهله يف
مماثلة، شهادة منه أراد لكنه بالرسالة، للنبي وشهد وحيًا، يزعمها مسجوعة آيات لهم
تقول: رسالة الصادق للنبي بالده عودته بعد وأرسل جميًعا، حنيفة وراءه وقفت وقد

هللا، رسول مسيلمة من
هللا، رسول محمد إىل
بعد، أما عليك. سالم

معك، األمر يف أُِرشكت قد فإني
األرض، نصف لنا فإن
األرض، نصف ولقريش

يعتدون. قوم قريًشا ولكن

بربقية فوره من عليه فريد األمني، هللا رسول إىل بإفكها اآلبقة الرسالة وتصل
تقول: الكلم هادئة املعاني صارمة ُموَجزة

الرحيم. الرحمن هللا بسم
هللا، رسول محمد من

،(!) الكذاب مسيلمة إىل
.(!) الهدى اتبع من عىل السالم

بعد، أما
عباده، من يشاء من يورثها هلل األرض فإن

للمتقني.10 والعاقبة

ص٤٦. نفسه: 9
ص٤٧. نفسه: 10
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الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

من اآلخر بعضها ويرغب الواحدة، الدولة طاعة يف وتدخل العرب بالد وتسلم
النبي فيقبل الجزية، ويدفعوا للدولة يخضعوا أن عىل دينهم عىل البقاء يف الكتابيِّني
ترفض د امُلتوحِّ العربي املحيط ذلك وسط اليمامة وبالد حنيفة لتظل منهم، ذلك ملسو هيلع هللا ىلص

الكذاب. مسيلمة امُلتنبِّئ سيدها زعامة تحت أمرها ويتضخم بل االنضواء،
دافع وهو شديد، قحط سنة وكانت للهجرة، التاسعة السنة هي الوفود سنة كانت
قيادة حكمة يف تطمع يثرب، إىل دفًعا تدفعها الوفود حثَّت التي الدوافع مجموع إىل يُضاف
الحركات وراء بدوره كان ذاته الظرف ذلك لكن بهم، النازلة القاحطة األزمة إزاء يثرب
اليمن. يف العنيس واألسود اليمامة، يف مسيلمة يُمثِّلها العام، ذات يف نشطت التي االنشقاقية
فهو وحدويٍّا، وليس اتحادي مرشوع إىل يطمح كان حبيب بن مسيلمة أن وضح وقد
عكس يسري أنه مسيلمة يُدِرك فلم العرب، قبائل عىل السيطرة أمر يف حنيفة مشاركة يطلب
أن يمكن كيف فهم وال كال جميًعا، الجزيرة د توحُّ نحو التاريخ لخط الصحيح السري اتجاه
ة ُمعربِّ محدودة، ضيقة إقليمية رؤية يطرح قام هنا ومن الدولة؛ إطار داخل القبيلة تتوارى
تجزيئي إقليمي قبيل موقف عن وُمفِصحة ورضورتها، الحتمية يُعاِكس قبيل موقف عن
ذلك. بعد جميًعا الحركة مقتل كان بالتحديد وهنا القديم، إىل التاريخ وجهة يقلب أن يريد
كانت فقد ُمقدَّراتها، عىل الفاريس التسلط من بشدة تُعاني كانت التي اليمن أما
باذان ضد كربى ثورة تخوض كانت آخر؛ واٍد يف اإلسالمية الدعوة أطوار ر تطوُّ إبان
الذي العنيس» «األسود األسطوري الفارس ذلك الفرس ضد الثوار بني ويظهر الفرس،
باذان بيت تصفية من ويتمكن الفرس، نفوذ بهم ليكتسح اليمن قبائل تحالفات قاد
العسكر من وتطهريها اليمن من الفرس وطرد بل اليمن، عىل واالستيالء صنعاء ودخول
عليها، ُعماله مع اليمن إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي رسل وصلت الحاسمة اللحظة تلك ويف الكرسوي.
مستقل تاريخ ذات عريقة، قديمة دولة باعتبارها اليمن بإقليمية يتمسكون الثوار لكن
يثرب لوفود العنيس باألسود ب لُقِّ الذي كعب بن عبهلة ليقول خصوصية، له إقليمي

ِقبله: من املنوبني الرسول وُعمال

جمعتم ما روا ووفِّ أرضنا، من أخذتم ما علينا أمسكوا علينا، امُلتورِّدون أيها
عليه.11 أنتم ما عىل وأنتم به، أوىل فنحن

ص١٢٦. د.ت، بغداد، املثنى، مكتبة وأخبارها، مرص فتوح الحكم: عبد ابن 11
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إىل باليمن ليعود والجفاء، التعميق من مزيد نحو اإلقليمي املأزق يدفع عبهلة وقام
القحطاني، الحرضمي الجنوب حضارات يف العريق السماء12 رب القديمة، الرحمن عبادة
بها ُمعاِرًضا وتاريخه، اليمن مجتمع فرز من خالصة وطنية كأيديولوجيا إياها رافًعا

العدناني. الشمال رب «هللا»
فاليمن الهادئ؛ الصرب يعتمد ُمتأنِّيًا موقًفا الحركات تلك من وقف فقد ملسو هيلع هللا ىلص النبي أما
إىل بحاجة واإلسالم شأنًا، بأقل أمرها يكن لم اليمامة كذلك ُمنظَّمة، عسكرية كربى قبائل
بوادي امتداد يف السوالف األنبياء مرياث أجل من األعظم، الهدف أجل من ورجاله قواته
مع باملراسالت اإللهاء سياسة استخدامه وراء الرس نفهم هنا ومن الشمال؛ نحو الجزيرة
االنقضاض فرصة هناك لُعماله ليتيح الالحسم؛ حالة زمن إلطالة القوية، الزعامات تلك
تلك أمر وطال املناطق، تلك مسلمي من تابعهم من مع الزعامات تلك عىل الداخل من
بالرفيق ولحوقه الرسول وفاة بعد إال االنشقاقات تلك عىل القضاء يتم ولم السياسة،

امُللتِبسة. غري الواضحة عىل الناس وترك الوداع، حجة أدَّى أن بعد األعىل،
عن الزبري أبي «عن أجله، بدنو شعوره إىل أقوال النبي من بدرت الحجة تلك ويف
ال فلعيل مناسككم عني خذوا لنا: وقال العقبة جمرة عند وقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن جابر:
نَْرصُ َجاءَ ﴿إِذَا قبيل من الختام، روح تحمل آيات من كان ما ثم هذا»،13 عامي بعد أحج
َواْستَْغِفْرُه َربَِّك ِبَحْمِد َفَسبِّْح * أَْفَواًجا ِهللا ِديِن ِيف يَْدُخلُوَن النَّاَس َوَرأَيَْت * َواْلَفتُْح ِهللا

النرص). (سورة تَوَّابًا﴾ َكاَن َُّه إِن

العظيم للرسول األخرية األيام

قال: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن أبيه عن طاووس ابن عن

عىل يُفتَح ما أرى حتى أبقى أن بني ت وُخريِّ الخزائن وأُعِطيت بالرعب، نُِرصت
التعجيل، وبني أمتي،
التعجيل.14 فاخرتت

ذكره. سبق الهاشمي، الحزب كتابنا إىل ذلك يف ارجع 12
ص١٨٩. ج٥، ذكره، سبق البداية، كثري: ابن 13

ص١٩٧. نفسه: 14
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الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

لكن أوجاعه، به تزيد الكريم والرسول ويعلو، يتصاعد األجل بدنو الشعور كان
الوداع حجة بعد صفر ويف الدولة، سياسة يف ويستمر األوجاع، يُقاِوم الخلق سيد
بن أسامة الناس عىل ر ويُؤمِّ الشام، بالد يف القيارصة بغزو الناس يف يُؤذِّن بشهَرين،
فلسطني، باتجاه أسامة مع يُوِعبوا بأن األوائل املهاجرين جميع ويأمر حارثة، بن زيد
وقائدهم، ونبيهم رسولهم بأمر صدًعا الناس ويتجهز وعمر، بكر أبو وزيراه فيهم بما
يف لون يُسجِّ الصحابة إىل السمع لُرتِهف امُلحوِّلة، الناقلة َمواقفه يف التاريخ ليقف لكن
عليه ليتحامل مويهبة؛ أبا عبده النبي يطلب األول ربيع شهر أول يف أنه الرواة، مسامع
معه ويذهب الدولة، إنشاء حروب يف ماتوا الذين أصحابه، مقابر إىل باصطحابه ويأمره

للموتى: يقول املقابر وسط ليقف نفسه؛ عىل ُمتحاِمًال البقيع إىل

املقابر. أهل يا عليكم السالم
الليل كقطع الفتن أقبلت فيه، الناس أصبح مما فيه أصبحتم ما لكم ليهنأ

(؟!). األوىل من رش اآلخرة أولها، آخرها يتبع امُلظِلم

له: يقول مويهبة أبي إىل ويلتفت

لقاء وبني ذلك بني ت فُخريِّ الجنة، ثم فيها، والخلد الدنيا خزائن أُوتِيت قد إني
والجنة. ربي

امُلخِلص: عبده ليُقاِطعه

والخالفة. الدنيا خزائن مفاتيح فُخذ وأمي أنت بأبي

عليه: لهفي املصطفى، عليه لريد لكن

مويهبة، أبا يا وهللا ال
والجنة. ربي لقاء اخرتت لقد

وجعه ليبتدئ أدراجه عاد ثم املقابر، ألهل يستغفر وقف أنه مويهبة أبو يروي ثم
الناس.15 ويلحظه عليه يظهر

.٢٤٧ ص٢٤٦، ج٤، ذكره، سبق الروض، يف هشام: ابن 15
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الوفود عام

تقول: بكر أبي بنت عائشة النساء سيدة الحمرياء املؤمنني أم إىل نُنِصت وهنا

أقول: وأنا رأيس، يف صداًعا أجد وأنا فوجدني البقيع، من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رجع
متِّ لو ِك رضَّ ما قال: ثم قالت: وارأساه. عائشة، يا وهللا أنا بل فقال: وارأساه.
بك َلكأني وهللا قلت: قالت: ودفنتك؟! عليك وصلَّيت نتك وكفَّ عليِك فقمت قبيل،
م فتبسَّ قالت: نسائك. ببعض فيه فأعرست بيتي إىل لرجعَت ذلك، فعلَت لو
وهو به استعز حتى نسائه، عىل يدور وهو وجعه به وتتامَّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
… له فأِذنَّ بيتي، يف يُمرَّض أن يف فاستأذنهن نساءه فدعا ميمونة، بيت يف
العباس بن الفضل أحدهما أهله من رجَلني بني يميش ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فخرج
عيل كان اسمه عائشة أغفلت الذي الرجل ذلك أن الروايات (تُؤكِّد آخر ورجل

بيتي.16 دخل حتى قدماه، تخط رأسه، عاصبًا طالب)، أبي بن

أوامره، طاعة يف يتلكَّئون الناس أن ملسو هيلع هللا ىلص الخلق سيد لحظ فقد الوجع، اشتداد ورغم
عاصبًا املسجد إىل عائشة بيت من فخرج الروم، إىل الجيش رأس عىل أسامة بعثة يف

قال: ثم املنرب عىل جلس حتى وصعد رأسه،

هللا. عند ما فاختار عنده، ما وبني الدنيا بني هللا ه خريَّ هللا عباد من عبًدا إن

وأبنائنا. بأنفسنا نفديك نحن بل يقول: بالبكاء فنشج املقصود بكر أبو وفهم
ُمناديًا: يقول ثم الرسول، فيُسِكته

إمارة يف قلتم لقد إمارته، يف قلتم لنئ فلعمري أسامة، بعث أنفذوا الناس، أيها
بها. خليًقا أبوه كان كما لإلمارة، َلخليق وإنه قبل، من أبيه

فرسخ بعد عىل بالجرف نزل حتى بالجيش أسامة وخرج عائشة، بيت إىل وعاد
فوا فتوقَّ بنبيهم، اشتد قد الوجع أن ليبلُغهم عسكره، هناك فرضب املدينة، من واحد

األمر.17 عنه يُسِفر ما ينتظرون هناك
املوسوي الدين رشف الشيخ من انحياز، أي دون نقل ُمجرَّد فقط ننقل، وهنا
وسائر وعمر بكر أبي بشأن فيقول الزمان، من الفاصلة الساعات تلك يف يحدث ملا رؤيته

.٢٥٩ ص٢٤٦، نفسه: 16
ص٢٦٠. نفسه: 17

225



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

ليُحِكموا أخريًا؛ الجيش عن وتخلَّفوا أوًال، السري عن تثاقلوا إنما أنهم تعلم «وقد القوم:
أوىل رأوه حيث بالنص، التعبد عىل لذلك منهم ترجيًحا عمدها ويُقيموا ساستهم، قواعد
تخلَّف من بتخلُّف وال السري، عن بتثاقلهم البعث يفوت ال إذ بالرعاية؛ وأحق باملحافظة
الغزوة إىل انرصفوا إذا محالة ال عنهم تنرصف فإنها الخالفة أما الجيش. عن منهم
من األمر فيصفوا العاصمة، منهم تخلو أن أراد — وأمي بأبي — وكان ملسو هيلع هللا ىلص وفاته قبل
عهد أُبِرم وقد رجعوا فإذا وطمأنينة، سكن عىل طالب أبي بن عيل املؤمنني ألمري بعده
أسامة عليهم ر أمَّ وإنما أبعد. والخالف امُلناَزعة عن كانوا عقدها، لعيلٍّ وأُحِكم الخالفة
واحتياًطا منهم، الجماح أهل لجماح ا وردٍّ البعض، ألعنة ليٍّا سنة عرشة سبع ابن وهو
فطنوا لكنهم يخفى، ال كما أحدهم ر أمَّ لو التنافس أهل نزاع من املستقبل يف األمن من
الجرف من يربحوا فلم معه السري عن وتثاقلوا أسامة، تأمري يف فطعنوا ملسو هيلع هللا ىلص دبَّر ما إىل
تارة أسامة وبعزل تارة، اللواء وحل البعث بإلغاء حينئٍذ وا فهمُّ بربه، النبي لحق حتى

وعمر.» بكر أبو أولهم ويف الجيش عن منهم تخلَّف ثم أخرى،
بن هللا عبد عن واملوت، الحياة بني والرسول حدث ما الشيخ ذلك لنا ويحكي
مرضه يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وجعل بتثاُقله، الجيش وتثاَقل أسامة «فتثاَقل الرحمن: عبد
وأمي؛ أنت بأبي أسامة: له قال حتى البعث، ذلك تنفيذ يف القول ويُؤكِّد ويخف، يثقل
فقال: هللا. بركة عىل ورس اخرج فقال: تعاىل. هللا يشفيك حتى أياًما أمكث أن يل أتأذن
رس فقال: قرحة. قلبي ويف خرجت الحال، هذه عىل وأنت خرجت أنا إن هللا، رسول يا
ما ذ نفِّ فقال: الركبان. عنك أُساِئل أن أكره إني هللا، رسول يا فقال: والعافية. النرص عىل
رسول أفاق فلما للخروج. ز فتجهَّ أسامة وقام ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل أُغمي ثم به. أمرتك
أسامة، بعث أنفذوا يقول: فجعل يتجهزون، أنهم فأُخِرب والبعث، أسامة عن سأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا
يَديه، بني والصحابة رأسه عىل واللواء أسامة فخرج ذلك، وكرَّر عنه. تخلَّف من هللا لعن
بن أسيد األنصار ومن املهاجرين، وأكثر وعمر بكر أبو ومعه نزل بالجرف كان إذا حتى
فإن ادخل له: يقول أيمن أم رسول فجاءه الوجوه، من وغريهم سعد بن وبشري حضري
بباب ركزه حتى به فجاء معه، واللواء املدينة فدخل فوره من فقام يموت. هللا رسول

الساعة.»18 تلك يف مات قد هللا ورسول هللا رسول

.٩٣ ص٩٠، ،١٩٦١ كربالء، األعلمي، مؤسسة واالجتهاد، النص املوسوي: الدين رشف الحسني عبد 18
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الدنيا، تاريخ يف الفاصلة السويعات لتلك قراءته يف الدين رشف الشيخ ويستمر
ومعه األخري النزع يف والرسول للمدينة وعادا يُفِلح، لم وعمر بكر أبي استبعاد أن لريى
بن هللا عبد بن هللا عبيد إىل بسنده البخاري أخرجه ما لنا ليُوِرد طالب، أبي بن عيل

قال: عباس ابن عن مسعود

النبي: قال الخطاب، بن عمر فيهم رجال البيت ويف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ُحِرض ملا
الوجع عليه غلب قد النبي إن عمر: فقال بعده. تضلوا ال كتابًا لكم أكتب هلمَّ
من منهم فاختصموا؛ البيت أهل فاختلف هللا. كتاب حسبنا القرآن، وعندكم
قال ما يقول من ومنهم بعده، تضلوا لن كتابًا النبي لكم يكتب قرِّبوا يقول
قال — قوموا. ملسو هيلع هللا ىلص لهم قال النبي عند واالختالف اللغو أكثروا فلما عمر،
حال ما الرزية كل الرزية إن يقول: عباس ابن فكان — مسعود بن هللا عبد

ولغطهم. اختالفهم من الكتاب ذلك لهم يكتب أن وبني هللا رسول بني

النبي «إن عمر قول يف فوا ترصَّ قد واألخبار، السنن أصحاب أن يُؤكِّد الشيخ لكن
هيَّئوا لكنهم يُهِجر.» النبي «إن الثابت: لفظه ألن باملعنى؛ فنقلوه الوجع» عليه غلب قد

هللا.19 سول حق يف لفظاعتها اتقاءً العبارة
… وبعد

بها أخربنا كما وسريته ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى الخلق سيد أعتاب وراء السعي حاولنا فقد
التي دولته بحروب املتعلقة األحداث أهم نصطفي املوثوقة، مصادره يف امُلدوَّن الواقع
خط مع التاريخ وجهة وتتسق العالم، وجه بها ليتغري الجزيرة، لعرب وأقامها أنشأها
عاطفي ل تدخُّ دون الصارمة بقواعده للعلم مادة الوثائق مادة وجعلنا املنطقي. سريها
املحاولة سوى فعلنا أننا نزعم وال األحداث، واقع إىل األقرب القراءة بغرض وجداني، أو
وما له ما بكل اإلنسان خطأ يف للسقوط أيًضا والقابلة األجَرين، لنحوز للصواب القابلة
ال أنه فيه ة ُمشاحَّ ال الذي لكن الواحد، األجر ثواب عىل به سنحوز الذي الخطأ وهو عليه،
يفعل كما العالم، عظماء ضمن املصطفى العظيم اإلنسان العبد ذلك نضع أن أبًدا يصح
رسدناه ما بعد أنه جدال وال العاملني، عىل امُلتميِّز اإلنسان ذلك من هؤالء فأين البعض،
عىل الصفات إطالق يف قليًال ونتحفظ غلوائنا، من ف نُخفِّ أن يجب هذا عملنا يف وقرأناه

.١٥٨ ص١٥٥، نفسه: 19
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خطوات مع خطواته توافقت الذي الرائع، السيد ذلك قامة إىل أبًدا يصلوا لم ورجال قادة
وتأسيس الدولة إلقامة الهادئ التطوري سريها عرب العظمى رائعته واتسقت التاريخ،
كرسهم عن لنا ُحِكي الذين السابقني كل عكس فكان الكونية، السنن مع أيديولوجيتها،
مع اإلسالم نبي اتسق لقد نبوتهم. ليُثِبتوا وامُللِغزات، بامُلعِجزات ونواميسه الكون لقواعد
وخاتًما العقل، يف وللنبوة النبوة يف للعقل ًسا ُمؤسِّ فكان خلل؛ دون الكونية السنن كل

جديدة. عربية لكرامة وصانًعا األرض، عىل اإلنسان لدور وبادئًا للنبوات،
وسلَّم، عليك هللا صىلَّ ونفيس. وأموايل أوالدي فداك هللا، رسول يا وأمي أنت بأبي

إسالمي. العاملني ولرب ولك وتسليمي، وسالمي، صالتي وعليك
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املصادر1

الكريم. القرآن (١)
املقدس. الكتاب (٢)
املحيط. القاموس (٣)

املنجد. (٤)
الرشيف: الحديث كتب (٥)

البخاري. (أ)
داود. أبو (ب)
الرتمذي. (ج)
مسلم. (د)

املؤلف اسم حسب باء» «ألف مرتبة املصادر

.١٩٦٥ بريوت، صادر، دار التاريخ، يف الكامل األثري: ابن (٦)
.١٩٨٧ القاهرة، ط١٤، العربية، النهضة مكتبة اإلسالم، فجر «أحمد»: أمني (٧)

ص٤٢. ،١٩٧٩ بريوت، املعرفة، دار الخراج، كتاب آدم: ابن (٨)

كلها. بحثنا يف بشهاداتها ودخلت أساسية القائمة بهذه املصادر جميع 1



الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

الحداثة، دار اإلسالم، يف العرب أيام الفصل: أبو ومحمد محمد، «البجاوى» (٩)
.١٩٨٣ بريوت،

د.ت. بريوت، للنرش، شعبان مؤسسة الخميس، تاريخ بكري: الديار (١٠)
د.ت. القاهرة، املعارف، دار هللا، حميد محمد تحقيق األرشاف، أنساب البالذري: (١١)
بريوت، العلمية، الكتب دار قلعجي، املعطي عبد تحقيق النبوة، دالئل البيهقي: (١٢)

.١٩٨٨
د.ت. بريوت، املعرفة، دار املستقيم، الرصاط اقتضاء تيمية: ابن (١٣)

القافية، املكتبة املجالس، عرائس املسمى األنبياء قصص النيسابوري: الثعلبي (١٤)
د.ت. بريوت،

الكربى، التجارية املكتبة السندوبي، حسن ونرش جمع الرسائل، الجاحظ: (١٥)
.١٩٣٣ القاهرة،

د.ت. بريوت، الجديدة، اآلفاق دار شتينر، إيلزة د. تحقيق املحرب، حبيب: ابن (١٦)
املعارف دائرة فاروق، أحمد خورشيد تحقيق قريش، أخبار يف املنمق حبيب: ابن (١٧)

.١٩٦٤ ط، الهند، أباد، حيدر العثمانية،
الراشدة، والخالفة النبوي للعهد السياسية الوثائق مجموعة «محمد»: هللا حميد (١٨)

.١٩٨٥ ط٥، بريوت، النفائس، دار
.١٩٧٨ بريوت، العلمية، الكتب دار الزهد، كتاب حنبل: ابن (١٩)

د.ت. القاهرة، الشعب، دار املقدمة، خلدون: ابن (٢٠)
ط١، بغداد، العاني، مطبعة العمري، أكرم تحقيق الطبقات، «خليفة»: خياط ابن (٢١)

.١٩٦٧
الفارابي، اإلسالمي، العربي التاريخ كتابة إعادة يف مساهمة الدين»: «برهان دلو (٢٢)

.١٩٨٥ بريوت،
واإلرشاد الثقافة وزارة عامر، املنعم عبد تحقيق الطوال، األخبار الدينوري: (٢٣)

.١٩٦٠ ط١، القاهرة، القومي،
الطليعة، دار العربية، الذات يف والنرجسية البطولة قطاع عىل»: «د. زيعود (٢٤)

.١٩٨٢ ط١، بريوت،
النهضة، دار اإلسالم، قبل العرب تاريخ يف دراسات العزيز»: عبد سالم «د. سالم (٢٥)

.١٩٧٠ بريوت،

230



املصادر

وطبعة د.ت. القاهرة، والنرش، للطباعة التحرير دار الكربى، الطبقات سعد: ابن (٢٦)
.١٩٥٨ بريوت، متنوح، أوجني تحقيق صادر، دار

د.ت. القاهرة، املرصية، األنجلو أوسع، آفاق نحو «أبكار»: السقاف (٢٧)
القاهرة املرصية، الكتب دار الفقي، حامد محمد تحقيق األموال، سالم: ابن (٢٨)

١٣٥٣ه.
بريوت، املعرفة، دار هشام، البن النبوية السرية تفسري يف األنف الروض السهييل: (٢٩)

.١٩٧٨
لجنة تحقيق والسري، والشمائل املغازي فنون يف األثر عيون الناس: سيد ابن (٣٠)

.١٩٨٠ بريوت، الجديدة، االفاق دار العربي، الرتاث إحياء
الفكر دار الرسول، وعهد الجاهلية يف واملدينة مكة إبراهيم»: «أحمد الرشيف (٣١)

د.ت. القاهرة، العربي،
القاهرة، املرصية، النهضة مكتبة العطرة، النبوية السرية أحمد»: «د. شلبي (٣٢)

.١٩٨٧ ط١٢،
الحلبي، البابي نرش كيالني، سيد محمد تحقيق والنحل، امللل الشهرستاني: (٣٣)

.١٩٦١ القاهرة،
تحقيق سماحة، بن محمد تلخيص املستطاب، الرزق يف االكتساب الشيباني: (٣٤)

.١٩٣٨ القاهرة، األنوار، مطبعة عرنوس، محمد
املخطوطات معهد املنجد، الدين صالح تحقيق الكبري، السري كتاب رشح الشيباني: (٣٥)

.١٩٧٢ القاهرة، العربية، الدول بجامعة
الكاتب، مجلة اإلسالم، يف واليسار اليمني بني الرصاع عباس»: «أحمد صالح (٣٦)

.١٩٦٤ نوفمرب ٢٤ القاهرة،
د.ت. ط٢، النجف، الحيدرية، املكتبة األغاني، األصفهاني: (٣٧)

بريوت، صادر، مكتبة البستاني، كرم ورشح تحقيق ديوانه، «حاتم»: الطائي (٣٨)
د.ت.

د.ت. القاهرة، املعارف، دار وامللوك، الرسل تاريخ الطربي: (٣٩)
د.ت. بغداد، املثنى، مكتبة وأخبارها، مرص فتوح الحكم: عبد ابن (٤٠)

.١٩٨٨ بريوت، الطليعة، دار اإلسالمية، القوة جذور الهادي»: «عبد الرحمن عبد (٤١)
ط١، بريوت، الحرية، دار اإلسالم، قبل العرب تاريخ يف املفصل «جواد»: عيل (٤٢)

.١٩٨٣
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الثاني) (الجزء الرسول دولة حروب

.١٩٨٣ بريوت، ط١، الحرية، دار اإلسالم، يف العرب تاريخ «جواد»: عيل (٤٣)
.١٩٦٩ بريوت، الثقافة، دار والشعراء، الشعر قتيبة: ابن (٤٤)

.١٩٨٦ ط، بريوت، العلمية، الكتب دار األخبار، عيون قتيبة: ابن (٤٥)
لقيام التمهيد يف الحنفية والعقيدة الهاشمي الحزب دور محمود»: «سيد القمني (٤٦)

.١٩٨٦ أكتوبر التاسع، العدد القاهرة، مرصية، مجلة اإلسالمية، العرب دولة
سينا، دار اإلسالمية، الدولة وتأسيس الهاشمي الحزب محمود»: «سيد القمني (٤٧)

.١٩٩٠ القاهرة،
سينا، دار وأحد)، بدر األول: (الجزء الرسول دولة حروب محمود»: «سيد القمني (٤٨)

.١٩٩٣ القاهرة،
.١٩٨٨ ط٤، بريوت، العلمية، الكتب دار والنهاية، البداية كثري: ابن (٤٩)

بريوت، العلمية، الكتب دار الدينية، والواليات السلطانية األحكام املاوردي: (٥٠)
.١٩٧٨

اإلسالمية. الفلسفة يف بيومي»: إبراهيم «د. مدكور (٥١)
بريوت، اإلسالمية، املكتبة الحميد، عبد محيي تحقيق الذهب، مروج املسعودي: (٥٢)

د.ت.
الفارابي، دار اإلسالمية، العربية الفلسفة يف املادية النزعات «حسني»: مروة (٥٣)

.١٩٨٨ ط٦، بريوت،
.١٩١٦ بغداد، املثنى، مكتبة والتاريخ، البدء املقديس: (٥٤)

كربالء، األعلمى، مؤسسة واالجتهاد، النص الدين»: رشف الحسني «عبد املوسوي (٥٥)
.١٩٦٦ العراق،

البابي مصطفى وآخرين، السقا مصطفى تحقيق النبوية، السرية هشام: ابن (٥٦)
.١٩٥٥ ط٢، القاهرة، الحلبي،

أكسفورد، جامعة منشورات جونز، مرسدن تحقيق املغازي، كتاب الواقدي: (٥٧)
د.ت. بريوت، األعالمي، مؤسسة نرش وأيًضا ،١٩٦٦ لندن،

.١٩٧٤ ط٤، النجف، الحيدرية، املكتبة التاريخ، اليعقوبي: (٥٨)
.١٩٧٩ بريوت، املعرفة، دار الخراج، يوسف: أبو (٥٩)
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