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حيا� محمد � (١٢)١٢

12 حيا� ن¥ �إلسالB � كتا� مفتو¶ كلما Èثت b! o جزw منه جتد فيه تفاصيل 
تث* �الهتماB ,·لب �للب. ,Â «د� !1 مت تسجيل ,قائع حيا� ن¥ !, حيا� َمعلم lخر 
تسجيًال Aقيًقا ,متاًحا للد��سني، مثل حيا� �لرسو� �لعظيم �. ,صحيح !1 هذz �لغز��� o �حلقائق 
,�ملر,يا6 �ملدّ,نة، قد !عطت �لنقاA �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، ,لكن من �لصحيح !يًضا !نه حني 
تتم ��Aسة �النتقا6�A بعناية، ,يتم �لرA �حلاسم عليها، فإ1 ما تث*z فينا حيا� �لرسو� � من �إلميا1 

,�حلب �لغامر ,�لتقَو�، ال مياثلها فيه حيا� !b شخص lخر.

 o لنا� شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، ,لكنها ال تفلح� sال يعر rلغامضة �ل� � 12 �حليا
 ،�بث �إلقنا� ,��j �لثقة o قلو� من يتبع !صحاֲדا. 2` تظل صعوبا6 �لغمو¹، ,ظلما6 �حل*
,خيبة �ألمل، قابعة o �لقلو�. ,لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملدّ,نة، مثل حيا� �لرسو� �، تث* 
فينا �لتأمل �لعميق ,من ¼ تثّبت �القتنا�. ,عندما يتم تصفية �حلسابا6 �خلاطئة لالنتقا6�A ,�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق ,تسليط �ألضو�w عليها، فمن �ملحتم !1 جتذ� حيا� �لرسو� � منَّا كل 

حب ,2عجا� ,تقدير، ,تث* فينا كل 2عز�j ,2كبا� ,توق*، بشكل كامل ,�Aئم ,02 �ألبد.

تلك هي عزيز �لقا�Ó !هم مالمح هذ� �لكتا� �لقيم �لذ� ستطالعه عf حلقاo 6 هذz �لز�,ية. 
,�جلدير بالذكر o هذ� �ملقاB !نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو�1j حليا� كحيا� �لرسو� 
�، �لr كانت ,�ضحة كالكتا� �ملفتو¶، ,شديد� �لثر�w مبا حتتويه من ,قائع ,مو�قف ,!حد��. 
,قد !عطى �ملؤلف ملحة، ,لكن ح� هذz �للمحة �ا ,1j ,ثقل. حيث !نه � كا1 ميا�� ما يعظ 
به، ,كا1 يعظ مبا كا1 ميا�سه؛ ,2`� عرفته فقد عرفت �لقر1l �ملجيد، ,2`� عرفت �لقر1l �ملجيد 

فيمكنك !1 تتعّرs عليه.

لقد حصل شرs نقل هذ� �لكتا� 02 لغة �لضاA لألستا` �لفاضل فتحي عبد �لسالB ,��جعه ثلة 

من !بناw �جلماعة �ملتضلعني o �للغة ,�لدين.

 حضر� مر�� بشk �لدين qمو� p0د �

� bملهد� Bإلما� ��خلليفة �لثا? حلضر

متفّرقة   Y�sعتد��# هجو1 
للكافرين

 Rخلند� معركة  من  �ألحز��   Aعا
 Â ,لكن  )بطني،  منكسرين 
على  بعد  قد�ִדم  فقد,�  قد  يكونو� 
ֲדم،   àلتحّر�, �ملسلمني  مضايقة 
!´م  2ال  منكسرين  كانو�  !´م  فمع 
!غلبية  �jلو�  !´م ال  يد�كو1  كانو� 
يستطيعو1  كانو�  ,قد   .�ُمَسيطر
�ملسلمني،   Aألفر��  Aضطها� بسهولة 
,لقد  ,يقتلو´م.  يضربو´م  فكانو� 
2حساسهم  عن  �لتنفيس   �,A��!
 6�wإلسا� zملسلمني ֲדذ� Bبالعجز !ما
على  صّبوها   rل�  6�Aالضطها�,
�ألفر�A هنا ,هناc. ,بعد مر,� ,قت 
��حو�   ،Rخلند� معركة  على  قص* 
يعتد,1 على �ملسلمني حو� �ملدينة، 
فأغا� �جا� من فز��� يركبو1 �إلبل 
,ساقو�  �ملدينة،  قر�  مسلم  على 
�إلبل �لr ,جد,ها ترَعى o �ملكا1، 
,صحبو� معهم �مر!� !س*� ,�نطلقو� 
لنفسها   ��ملر! ,�حتالت  بالغنيمة. 
,متكنت من ��ر,�، ,لكن �جا� 
من   Aبعد �لفر��   o جنحو�   �فز��
قاB �جا�  �إلبل. ,بعد `لك بشهر 
جهة  من   Bبا�جو غطفا1  قبيلة  من 
�لشما� o )ا,لة لسلب قطعا1 2بل 
�ملسلمني. ,!�سل �لرسو� � )مد 

بشائر النصر املبني 
تتولد بعد صلح احلديبية
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من  ��كبني   �عشر مع  مسلمة  بن 
!صحابه لالستطال� ,حلماية قطعا1 
�ملاشية، ,لكن �لعدّ, كمن �م على 
قاتًال  هجوًما  ,ها>هم  �لطريق 
,تركهم >يًعا صرعى 2ال )مد بن 
مسلمة �لذb سقط مغمى عليه، ¼ 
 Aعا,  zقو�, نفسه  ,�ستجمع   Rفا!

02 �سو� �هللا  ليخzf مبا حد�.
قالئل،   Bبأيا �حلاAثة   zهذ ,بعد 
هوجم مبعو� من �سو� �هللا  02 
,كا1   ،zسرقو,  B,لر� عاصمة 
 .Bجذ� قبيلة  من  �جا�  �لفاعلو1 
 �فز�� بنو  هاجم  بشهر  `لك  ,بعد 
>ة،  بغنائم  ,فّر,�  للمسلمني  قافلة 
 02 �لد�فع  يكو1  !ال  �ملحتمل  ,من 
فبنو  �لدي®،   wلعد�� هو   Bجو�� هذ� 
 Rلطر� قطا�  قبيلة من  فز��� كانو� 

�ملتمّرسني بأعما� �لقتل ,�لسلب.
�ملحّر¹  ,هم   ،fخي  Aيهو !ما 
�ألساسي على معركة �خلندR، فقد 
للهزمية   Bالنتقا� على   Bلعز� عقد,� 
 zهذ  o ֲדم  حلقت   rل� �لساحقة 
مضا��  خال�  فجاسو�  �ملوقعة، 
على  يث*,´م  �لعربية  �لقبائل 
 àجليو�  Aقو�  02 ,��حو�   ،Bإلسال�
)ا�بة  على  «ّرضو´م  �لر,مانية 
فشل   1! بعد  ,هكذ�  �ملسلمني. 
 j2حر� o ִדمAملشركو1 �لعر� ,قا�

على  �ملباشر   Bبا�جو حاسم  جنا¶ 
 Aملسلمني، ��حو� يتآمر,1 مع �ليهو�
ال  جحيًما  �ملسلمني   �حيا ليجعلو� 

.Rيطا
�للحظة   zهذ ��لرسو� � ح كا1 
 Aإلعد�� !جل  من   zمر! ,يدبر  Ãهز 
`لك   bAيؤ فقد  حا¦ة،  ملعركة 
,ينتهي   ،Bلسال� طلب   02 بالعر� 

بذلك �لصر�� o �جلزير� �لعربية.

 t مكة u�
سوF �هللا  �  v#خر
0لف #xسمائة من 0صحابه

 Bلرسو� � خال� تلك �أليا�  �!�
كما  �ملجيد   1lلقر� `كرها  ��يا 

يلي: 
﴿َلَقْد َصَدRَ �هللا َ�ُسوَلُه �لرُّْ�َيا ِباْلَحقِّ 
لََتْدُخُلنَّ �ْلَمْسِجَد �ْلَحَر�Bَ 1ْ2ِ َشاwَ �هللا 
ِريَن  َ,ُمَقصِّ wُ�ُ,َسُكْم  ُمَحلِِّقَني  lِمِنَني 
ال َتَخاُفو1َ َفَعِلَم َما َلْم َتْعَلُمو� َفَجَعَل 
َِ̀لَك َفْتًحا َقِريًبا﴾ (�لفتح:   1ِ,Aُ ِمْن

(٢٨
,يع® هذ� !1 �هللا  عز ,جل قضى 
 Bحلر�� �ملسجد  �ملسلمو1  يدخل   1!
حليًقا  منهم  �لبعض  فيكو1   ،Bبسال
(�لعالمة   zشعر مقّصًر�  ,�لبعض 
,ال  ,�ملعتمرين)  للحجيج  �خلا�جية 
 Â غ* !1 �ملسلمني .sينتاֲדم �خلو
كيف  �لتحديد  ,جه  على  يعلمو� 
يتم هذ�. ,باإلضافة 02 `لك، فقبل 
 o ملسلمو1 شعائر �حلج� bAّ1 يؤ!
�م  Ãعل   1! سبحانه  قضى   ،Bسال

نصًر� قريًبا.
بالنصر  تنبئ  �لكرمية  �آلية  كانت 
مس*هم  ,هو  للمسلمني،  �ملبني 
 Bحلر�� �لبلد  ,فتح  مكة،   02 �آلمن 
,لكن  �لسال¶.   Bستخد�� بد,1 
!´ا  على  �لر�يا  فهم   � �لرسو� 
 zمن فو� Bمر من �هللا  تعا0 !1 يقو!
,قد  بالكعبة.   sليطو �ملسلمني  مع 
صا� هذ� �خلطأ o تفس* �لر�يا هو 

معركة  على  األساسي  احملّرض  وهم  خي�،  يهود  أما 
اخلندق، فقد عقدوا العزم على االنتقام للهزمية الساحقة 
الh حلقت بهم V هذه املوقعة، فجاسوا خالل مضارب 
القبائل العربية يث�ونهم على اإلسالم، وراحوا إe قواد 
اجليوش الرومانية �ّرضونهم على 4اربة املسلمني. 
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�لفرصة �لr ֲדا سيمنح �هللا  
�لقريب  �لنصر  �ملسلمني 

�ملوعوo A �لر�يا.
�لرسو�  خطط  ,هكذ� 
�لكعبة،   02 للمس*   �
�ا   z*تفس, �لر�يا  فأعلن 
منهم  ,طلب  للمسلمني، 
,!خfهم  �الستعد�A؛ 
!جل  من  سيذهبو1  !´م 
�لكعبة  حو�   sلطو��
!جل  من  ,ليس  فقط، 
�لعد,.  مع  �شتباكا6  !ية 
شهر   o خرجو�  ,!خً*� 
 Bعا  -  (١) /شبا¢  ف�fير 
فكانو�  ميالAية،   ٦٢٨
حا¡   (٢) ,âسمائة  !لًفا 
 ،� �لرسو�  يقوAهم 
�حلة   o سبيلهم  ,�·ذ,� 
على  يتقدمهم  مكة،   02
مسافة منهم حر� ��كب 
من  يتكّو1  لالستطال�، 

عشرين �جًال لينذ�هم 2`� 
ترّبص ֲדم �لعدّ, ليباغتهم 

.Bبا�جو
مكة  !هل  يلبث   Â,
 zهذ بأخبا�  علمو�   1!
 sلطو�� كا1  �لقافلة. 
للعر�  عامًّا  بالكعبة حقًّا 
�لتقاليد،  !�سته  حسبما 
,لن يكو1 من �لالئق على 
�لعر�  ينكر   1!  Rإلطال�
�ملسلمني،  على  �حلق  هذ� 
!علنو� بشكل  خاصة ,قد 
من  غايتهم   1! ,�ضح 
يطوفو�   1!  zهذ مس*ִדم 
,مَنع  2ال،  ليس  بالكعبة 
�لرسو� � كل مظهر من 
 ،��لقو �ستعر�¹  مظاهر 
فال تنا�j ,ال جد�� ,ال 
!ية مطالبا6. ,على �لرغم 
مكة  !هل  فإ1  `لك  من 
لو  كما  يستعد,1  بد!,� 

نز�ًعا مسلًحا،  كا1 �ألمر 
على  �لدفاعا6  ,نصبو� 
مكة،  جو�نب  كل 
�لقـبائل  ,�ستصـرخو� 
,بد,�  للعو1،  �ملحيطة 

مصممني على �لقتا�.
 � �لرسو�  بلغ  ,عندما 
مكة،  من  قريًبا  مكاًنا 
!عد6  قد  قريًشا   1! علم 
 Aجلو ,��تد,�  للقتا�، 
معهم  ,صحبو�  �لنمو�، 
�لنساw ,�ألطفا�، ,!قسمو� 
!ال  !كيد   Bعز  o باهللا  
ميّر,1  �ملسلمني  يدعو� 
 wتد��� ,كا1  مكة.   02
 Bللعز �مًز�  �لنمو�   Aجلو
 Â, .ملستميت على �لقتا��
من  فرقة  �لتقت   1! تلبث 
ألهل  �الستطالعية   Rلفر�
,عند  �ملسلمني،  مع  مكة 
�ملسلمو1،  توقف  `لك 

يتقدمو�   1! �م  يكن  فلم 
 �`2 2ال  هذ�  بعد   �خطو
غ*  سيوفهم.  �متشقو� 
قد  كا1   � �لرسو�   1!
شيًئا  يفعل  !ال   Bلعز� عقد 
 Bمن هذ� �لقبيل، ,�ستخد
قافلة  ليد�  ماهًر�  Aليًال 
�ملسلمني على طريق بديل 
 �Aبقيا,  .wلصحر�� خال� 
�لرسو�  بلغ  �لدليل،  هذ� 
�حلديبية،   wما � ,صحبه 
�لقر�   �بقعة شديد ,هي 
من مكة، ,عندها بركت 
�لسريعة،  �لرسو�  ناقة 
,ظن   .cلتحر� ,�فضت 
�لناقة   1! �لصحابة  !حد 
طو�  من  تعبت  قد 
للرسو�  فقا�  �ملس*، 
 wلقد خأل6 �لقصو�" :�
فقا�   ." �هللا  يا�سو� 
 ،wلقصو�� "ماخأل6   :�
,لكن  �ا Éلق،   c�` ,ما 
عن  �لفيل  حابس  حبسها 
 ،zنفسي بيد bمكة. ,�لذ
ال يسألو? خطة يعظمو1 
2ال  �هللا   حرما6  فيها 
 �(�لس* 2ياها".  !عطيتهم 

 (١٣ Ð حللبية ¡ ٢�

(١)  !b` o b �لقعد� من �لعاB �لسا�A للهجر�. (�ملترجم)

(٢) o هذz �لُعمر� �لr مت �لتخطيط �ا بعد عاB من معركة �خلندÂ ،R يصحب �سوَ� �هللا  � سو� ١٥٠٠ 

فقط من !صحابه، ,على `لك فال بد !1 عدA �ملسلمني �ملقاتلني o غز,� �خلندR كا1 !قل من هذ� �لعدA ,ال 
كر,� !1 عدA �ملقاتلني �ملسلمني o �خلندR كا1 ٣٠٠٠  ميكن !1 يكو1 !كثر منه. ,قد !خطأ �ملؤ�خو1 �لذين̀ 

!, �وهم، فاملعقو� 2`1 !1 يكو1 �لرقم ١٢٠٠مقاتل.
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هذ�   o مكة  جيش  كا1 
�لوقت قد خر¡ من مكة، 
,كا1 قد �بتعد على مسافة 
منها على �لطريق �لرئيسي 
كي  للمدينة،   bAّملؤ�
,لو  للمسلمني.  يتصّد� 
كا1 �لرسو� � يريد !1 
!صحابه   cلتر مكة،  «تل 
,�خلمـسمائة  �أللف 
يدخلو´ا ,يستولو1 عليها 
A,1 مقا,مة، ,لكنه كا1 
بالبيت   sيطو  1! يريد 
مكة  �ضيت   �`2 فقط، 
�و¹  لن  فهو  بذلك. 
حرًبا مع مكة 2ال 2`� بد!ها 
 cتر ,هكذ�  مكة،  !هل 
,عسكر  �لرئيسي  �لطريق 

عند �حلديبية.
,صـلت  ما  ,سريًعا 
مكة،   �Aقا  02 �ألخبا� 
�جـا�م  !مر,�  �لذين 
,�ملر�بطة  باالنسحا� 
,!�سلو�   ،��لبلد من  قريًبا 
,هو  ساAִדم،  من  سيًد� 
�خلز�عي،   wقا�, بن  ُبَدْيل 
للتفا,¹ مع �لرسو� �. 
,!,ضح �سو� �هللا  لُبدْيل 
يريد,1  ال  ,�ملسلمني  !نه 

بالبيت،   sلطو�� 2ال 
مكة   6A��!  �`2 ,لكن 
�لقتا�، فإ1 �ملسلمني على 
 zبعد, لذلك.   Aستعد��
 Aمسعو بن   �عر, !�سلو� 
كا1   bلذ�  - �لثقفي 
j,ًجا البنة أل× سفيا1 - 
 �بالشيw نفسه. كا1 عر,
على  سلك  ا،  فظًّ �جًال 
�ٍو غاية o �جلالفة، ,قا� 
�ملسلمني   o ير�  ال  2نه 
!حًد� من كر�B �لنا�، بل 
ير� !ْ,باًشا خليًقا ֲדم !1 
�لرسو�  ,يتركو�  يفر,� 
مكة  !هل   12 ,قا�   .�
يدخلو1  يدعوهم  لن 
مكة. ¼ جاw بعدz �لعديد 
,تفا,ضو�  مكة،  !هل  من 
lخر  ,كا1  ,!كثر،  !كثر 
�ملسلمني  ما عرضوz على 
 1! �ألقل  على  عليهم   1!
 ،Bجهم هذ� �لعا��A! �,Aيعو

يطوفو1  يدعوهم  فلن 
مكة  !هل  �ملر�، أل1   zهذ
,�ملهانة  بالعا�  سيشعر,1 
للمسلمني  ¦حو�   �`2
 sلطو��, مكة  بدخو� 
بالكعبة هذ� �لعاB، ,لكنهم 
قد يسمحو� �م بذلك 2`� 

 .Øلتا� Bلعا� o �,Aعا
بعض  �حتجت  ,قد 
!هل  مع  �ملتحالفة  �لقبائل 
من  ,طلبو�  عليهم،  مكة 
للمسلمني  �لسما¶   �Aلقا�
ما  كل  أل1   ،sبالطو�
 ،sلطو�� هو حق   z,A��!
من   �ح «رمو1  فلما`� 
هذ�؟ ,لكن !هل مكة ظلو� 
,صالبتهم،  عناAهم  على 
 �Aقا  Aهّد `لك  ,عند 
عن  باالنفصا�  �لقبائل 
!هل   B�A ما  مكة،  جيش 
 .Bلسال� يريد,1  ال  مكة 
,خشي !هل مكة !1 ُينّفذ 

ִדديد�ִדم،  �لقبائل   �Aقا
 02 �لوصو�   02 فسعو� 
�ملسلمني.  مع  تسوية 
 � �لرسو�  علم   1! ,ما 
عثما1  !�سل   �ح بذلك 
بن عفا1 �ضي �هللا  عنه، 
�لذb !صبح �خلليفة �لر�شد 
 02  ،Bإلسال�  o �لثالث 
 wهل مكة، ,كا1 له !قربا!
 �,wفجا فيهم،  عديد,1 
,!حاطو� به ,عرضو� عليه 
بالبيت 12  !1 يطوs هو 
يدعو�  لن  ,لكنهم   ،A��!
 �ح `لك  يفعل  �لرسو� 
,�فض   .BAلقا�  Bلعا�
هو   sيطو  1! عثما1 
صحبة   o يكو1   1! 2ال 
,طا�   .�  zقائد, حبيبه 
عثما1  بني  �لتفا,¹ 
2شاعة  ,�نتشر6  ,بينهم، 
,بلغت  ُقتل،  !نه  مغرضة 
�لرسو�   1�`l �إلشاعة 

ومـا أن أنهـى الرسـول � حديثـه، حـ� نهـض األلـف 
واخلمسـمائة صحـا� وقفـزوا مسـرعني إe يد الرسـول 
يصافحونها ويبايعونه على أال يفروا، فإما النصر أو الشهادة. 



اجمللد التاسع عشر، العدد الثاني عشر -  ربيع األول والثاني  ١٤٢٨ هـ - أبريل / نيسان ٢٠٠٧ م

١٦

�هللا   �سو�  >ع  `لك  ,عند   .�
!صحابه ,!خfهم !1 �حتر�B �لرسل 
,!نه  �ألمم،  به o كل  معمو�  !مر 
¦ع بأ1 !هل مكة قتلو� عثما1، فلو 
كا1 هذ� صحيًحا فعليهم !1 يدخلو� 
مكة مهما ترتب على `لك. ,هكذ� 
كا1 ال بد !1 تتغ* نّية �لرسو� � 
A oخو� مكة بسالB بعد !1 تغ*6 
�لظر,s. ,تابع �لرسو� � حديثه 
عاهد,�  �لذين  !,لئك   12 �م  فقا� 
كفر,�  �لذين  لقو�   �`2 تعا0  �هللا  
jحًفا !ال يولوهم �ألAبا�، عليهم !1 
يتقدمو� ليبايعوz على !ال يفر,�. ,ما 
 �ح حديثه،   � �لرسو�  !´ى   1!
صحا×  ,�خلمسمائة  �أللف  ´ض 
�لرسو�  يد   02 مسرعني  ,قفز,� 
يصافحو´ا ,يبايعونه على !ال يفر,�، 
 zكا1 �ذ, .�Aفإما �لنصر !, �لشها
 Bتا�يخ �إلسال o ية خاصةÛ! لبْيعة�
 ��لشجر بْيعة  تسمى  ,هي  �لباكر، 
Ãلس  كا1   � �لرسو�  أل1   ،
�ملسلمو1  بايعه  عندما   �شجر حتت 
,كذلك ُتسمى !يًضا بْيعة �لرضو�1، 
,كل من �شترo c هذz �لبْيعة ظل 
 Â, .حياته Bيا! فخوً�� ֲדا l 02خر 
�أللف  من  ,�حد   AAّتر  1! «د� 
تر�جع  ,ال  �ملبايعة،   o ,�خلمسمائة 
 Â  12 !نه  >يًعا  ,عد,�  لقد  !حد. 

يعد مبعو� �لرسو� �، ,12 كا1 
فإّما  يتقّدمو1،   sفسو قتل،  قد 
 ,! �لغسق  قبل  ,نالوها  مكة  فتحو� 
تكن   Â, .1 هدفهم,A قتلو� >يعا 
عثما1   Aعا عندما  �نتهت  قد  �لبْيعة 
 � �لرسو�  ,!بلغ  عنه  �هللا   �ضي 
�ملسلمني  يتركو�  لن  مكة  !هل   1!
 ،BAلقا�  Bلعا�  �ح بالكعبة  يطوفو1 
,!´م قد عينو� ,فًد� لتوقيع عهد مع 

�ملسلمني.
 � �لرسو�   02  wجا  1! يلبث   Â,
على  عمر,،  بن  ُسَهْيل  `لك  بعد 
 Rتفا� �!� ,فد مكة، ,,صلو� 02 
على شر,¢ �ملعاهد� ,مت تسجيلها.

صلح �حلديبيـة
,فيما يلي نص هذ� �لصلح:

�ْصَطَلَح  َما  َهَذ�   . �للَُّهمَّ ِباْسِمَك 
َ,ُسَهْيُل   ِ �هللا  َعْبِد  �ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َعَلْيِه 
َعْشَر  �ْلَحْرِ�  َ,ْضِع  َعَلى  َعْمٍر,  ْبُن 
َ,َيُكفُّ  �لنَّاُ�  ِفيَها  َيْأَمُن  ِسِنَني، 
َبْعُضُهْم َعْن َبْعٍض، َعَلى !َنَُّه َمْن !ََتى 
 1ِ ْ̀ َ�ُسوَ� �هللاِ  � ِمْن َ!ْصَحاِبِه ِبَغْيِر 2ِ
ْن  َ,لِيِِّه zَُّA�َ َعَلْيِهْم َ,َمْن !ََتى ُقَرْيًشا ِممَّ
َلْم َيُرzُ,ُّA َعَلْيِه.   �  ِ َمَع َ�ُسوِ� �هللا 
َ,12َِّ َبْيَنَنا َعْيَبًة َمْكُفوَفًة َ,2ِنَُّه ال 2ِْسالَ� 
َ,ال 2ِْغالَ�. َ,َكا1َ ِفي َشْرِطِهْم ِحَني 
َكَتُبو� �ْلِكَتاَ� !َنَُّه َمْن َ!َحبَّ َ!1ْ َيْدُخَل 

ِفيِه  Aََخَل   zَِعْهِد,َ ٍد  ُمَحمَّ َعْقِد  ِفي 
َ,َمْن َ!َحبَّ َ!1ْ َيْدُخَل ِفي َعْقِد ُقَرْيٍش 
َ,َعْهِدِهْم Aََخَل ِفيِه. َفَتَو�َثَبْت ُخَز�َعُة 
َفَقاُلو� َنْحُن َمَع َعْقِد َ�ُسوِ� �هللاِ  � 
َ,َعْهِدzِ َ,َتَو�َثَبْت َبُنو َبْكٍر َفَقاُلو� َنْحُن 
َ,!َنََّك  َ,َعْهِدِهْم.  ُقَرْيٍش  َعْقِد  ِفي 
َتْرِجُع َعنَّا َعاَمَنا َهَذ� َفال َتْدُخْل َعَلْيَنا 
َ̀� َكا1َ َعاBُ َقاِبٍل َخَرْجَنا  َة، َ,!َنَُّه 2ِ َمكَّ
َ,َ!َقْمَت  ِبَأْصَحاِبَك  َفَتْدُخُلَها  َعْنَك 
ِفيِهْم َثالًثا َمَعَك ِسالُ¶ �لرَّ�ِكِب، ال 
�ْلُقُرِ�.  ِفي   sُِيو �لسُّ ِبَغْيِر  َتْدُخْلَها 

(مسند !�د)
هاّما1،  !مر�1  �لتوقيع   wثنا! ,حد� 
حتديد  ,بعد  �ألمر  بد�ية  ففي 
 w2مال  o � �لرسو�  بد!  �لشر,¢، 
�لر�ن  �هللا   بسم  ,قا�:  �لكتا�، 
2´م  ,قا�  ُسهيل  فاعتر¹  �لرحيم. 
يعرفو1  ال  ,لكنهم   ، �هللا  يعرفو1 
هذ�   12, �لرحيم،  ,ما  �لر�ن  ما 
 Bبني طرفني فيجب 2`1 �حتر� Rتفا�
 � �لرسو�  ,,�فق  �لطرفني.  عقائد 
"�كتب  لكاتبه:  ,قا�  �لفو�  على 
با¦ك �هللا B". ,�ستمر �لرسو� � 
كانت   .Rالتفا� شر,¢   w2مال  o
 ãصا ما  "هذ�  هي:  �الفتتا¶  >لة 
عليه )مد �سو� �هللا  !هل مكة"، 
"لو  ,قا�:  ثانية  ُسهيل  فاعتر¹ 
 ."cنك �سو� �هللا  ما قاتلنا! sنعر



١٧

اجمللد التاسع عشر، العدد الثاني عشر -  ربيع األول والثاني  ١٤٢٨ هـ - أبريل / نيسان ٢٠٠٧ م

�العتر�¹  على   � �لرسو�  ,,�فق 
�هللا  �سو�  ")مد  من  ,بدًال  !يًضا، 
عبد  بن  ُيكتب: ")مد  بأ1  !مر   ،"
�هللا ". ,!حس �لصحابة باالضطر�� 
على  يو�فق  �هللا   ير,1 �سو�  ,هم 
مكة  !هل  ,شر,¢  مقترحا6  كل 
تغلي  Aما�هم  ,بد!6  �ملجحفة، 
o �لعر,R، ,كا1 عمر �ضي  �هللا  
فذهب  >يًعا،  �ملنفعلني  !كثر  عنه  
�سو�  "يا  ,سأله:   � �لرسو�   02
�هللا  !لسنا على �حلق"؟ فأجا� �: 
 Â!" :بلى، 2ّنا على �حلق". فقا� عمر"
بالكعبة"؟   sسنطو !ننا  �هللا   �fنا 
فأجا� �سو� �هللا  باإلÃا�، فسأ� 
Aيننا؟   o �لدنية  نعطي  "فلم  عمر: 

,ما هذ� �التفاR"؟
�هللا    1! مو�فًقا   � �لرسو�  ,!جا� 
تعا0 ,عدهم بطو�s �لكعبة o !من 
 12 يقل   Â سبحانه  ,لكنه   ،Bسال,
,!نه قد   ،Bلعا� يتم هذ�   sهذ� سو
!ّ,� �لر�يا مبا يفيد !1 �لطو�s �مبا 
يتم هذ� �لعاB، ,لكنه ميكن !1 �طئ 
o تأ,يل �لر�يا. ,سكت عمر �ضي  
�آلخرين  �لصحابة  ,لكن  عنه.  �هللا  
,سأ�   ،�جديد �عتر�ضا6  قدمو� 
بعضهم ملا`� ,�فق على �A كل شا� 
مكة،   o ,لّيه   02  Bلإلسال يتحّو� 
�لشر¢  نفس  على  «صل   Â بينما 

للمسلم �لذb يرجع 02 �لكافرين؟
ال  !نه  �م   � �لرسو�  فشر¶ 
خطو�� عليهم من `لك، فكل من 
ألنه  كذلك  يكو1  مسلًما  يصبح 
يقبل �إلسالB عقيد� ,شرعة، ,ليس 
عا�Aته  ,يتب³  حلز�  سينضم  ألنه 
سيشع  هذ�  مثل  ,�جل   ،zتقاليد,
حيثما  ,�سالته   Bإلسال� نو�  منه 
هذ�  النتشا�   ��Aكأ ,سيعمل  حل، 

�لدين. 
ثو�  عنه  يطر¶  �جًال  ,لكن 
�إلسالB، هو شخص ال قيمة له ,ال 
فائد� لإلسالB منه، فإ`� Â يتمسك 
فهو   �بقّو �ملسلمو1  عليه  ما  بكل 
ليس منهم، ,من �ألفضل !1 يذهب 
هذ�  !قنع  ,لقد   .wيشا حيث  عنهم 
�لرA !,لئك �لذb تشككو� o حكمة 
�لنهج �لذb �تبعه �لرسو� �. ,هو 
�لذين  !,لئك  بإقنا�  كفيل   Bليو�
يظنو1 !1 عقوبة �ملرتد هي �ملو6، 

� عن Aّلر� �ألمر o عقوبة  فلو كا1 
�إلسالB كذلك، ألصّر �لرسو� � 
� �ملرتد 2ليه كي يقيم عليه Aعلى 2عا

حد �إلسالB �لذb يّدعونه.
عندما متت كتابة �التفاR ,مت �لتوقيع 
عليه، حدثت حاAثة كا1 من شأ´ا 
على  �ملوقعة   sألطر�� نّيا6  �ختبا� 
�التفاR، فإ1 !با جند�، �بن ُسهيل 
بن عمر,، !b !نه �بن �لسف* �ملّكي 
�ملفّو¹ �لذb ,قع معه �لعهد، مُثل 
 ،zAقيو  o يرسف  � �لرسو�   Bما!
من  �jحًفا   wجا قد  منهًكا،  جرً«ا 
 Bقد�! عند  ,سقط  ها�ًبا،  )بسه 

�لرسو� � قائًال:
من صميم  مسلم  2ن®  �هللا   نّ¥  "يا 
على  �لعذ��  عانيت  ,لقد  قل¥، 
معك   ×!  12 2ميا?.  بسبب   ×! يد 
 bهنا، ,لذلك هربت ,تدّبر6 !مر
ُسهيل:  فقا�  2ليك".  جئت   �ح
"هذ� !,� ما !قاضيك عليه على !1 

ولقد أقنع هذا الرد أولئك الذي تشككوا V حكمة النهج 
الذي اتبعه الرسـول �. وهو اليوم كفيل بإقناع أولئك 
 V الذين يظنون أن عقوبة املرتد هي املوت، فلو كان األمر
عقوبة الرّدة عن اإلسالم كذلك، ألصّر الرسول � على 
إعادة املرتد إليه كي يقيم عليه حد اإلسالم الذي يّدعونه.
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 Â "2نا   :� �لرسو�  فقا�   ."zAتر
ُسهيل:  فقا�  بعد".  �لكتا�  نقض 
 wفو� �هللا  2`1 ال !قاضيك على شي"
 zفأجز"  :� �لرسو�  فقا�  !بًد�". 
 zمبجيز !نا  "ما  ُسهيل:  فقا�   ."Ø
قا�:  فافعل’’.  ‘‘بلى  قا�:  لك". 
!با  ُسهيل  ,ضر�  بفاعل".  !نا  "ما 
بتالبيبه  ,!خذ  ,جهه،   o جند� 
,جعل  �ملشركني.   02  zA*ل  zجّر,
!بو جند� يصرæ بأعلى صوته: "يا 
معشر �ملسلمني، !!�A 02 �ملشركني 
ليفتنو? عن Aي®"؟ فقا� �سو� �هللا 
,�حتسب،   fص� جند�،  !با  "يا   :
معك  ,ملن  لك  جاعل  �هللا   فإ1 
2ّنا  ,Íرًجا.  فرًجا  �ملستضعفني  من 
صلًحا،   Bلقو� ,بني  بيننا  عقدنا  قد 
,!عطيناهم على `لك ,!عطونا عهد 

�هللا  فال نغد� ֲדم".   
بعد توقيع �مليثاR، �جع �لرسو� � 
 wبقليل، جا �A02 �ملدينة. ,بعد �لعو
شا� مسلم من مكة هو !بو بص*، 
مكة   02  zAّ�  � �لرسو�  ,لكن 
حسب شر,¢ �ملعاهد�، ,o طريق 
!حدÛا  فقتل  حا�سْيه  قاتل  عوAته 
 02 مكة  !هل  ,`هب  �آلخر.  ,فر 
�لرسو� � ,�شتكو� 2ليه طالبني !1 
2نه   � �لرسو�  فقا�  2ليهم.   zAّير
سلمه 2ليهم، ,لكنه فّر منهم، ,ليس 

من ,�جب �ملسلمني !1 يبحثو� عنه 
,يقبضو� عليه ,يعيد,� تسليمه 2ليهم. 
مسلمة   ��مر! فّر6   Bيا!  �عد ,بعد 
,طالبو�  !قربا�ها   wفجا �ملدينة،   02
 12  � �لرسو�  �م  فقا�  بعوAִדا، 
 ،wلنسا� ال  �لرجا�  يشمل   Rمليثا�

.�� �ملر!Aلذلك �فض 2عا,

�u |تلف   � �هللا    Fسو

سائل 
Jمللو�

�ملدينة   o � �لرسو�  �ستقر  عندما 
 � ,ضع  �حلديبية،  من  عوAته  بعد 
,هي  �سالته،  لنشر  !خر�  خطة 
,عندما   .Âلعا�  cملو  02 يرسل   1!
`كر `لك ألصحابه قا� لـه �لذين 
�لقصو�  ,مر�سيم   6�Aعا يعرفو1 
يقبلو1  ال  �لنا�   wهؤال  12 �مللكية 
�·ذ  عليه   wبنا, Íتوًما،  2ال  كتاًبا 
)مد  عليه:  منقوًشا  خامتًا  �لرسو� 

�سو� �هللا .
كانت  �جلاللة،  للفظ  ,�حتر�ًما 
كلمة "�هللا " o �لقمة، ,حتتها كلمة 
 Bملحر� o, ."سو�" ,!خً*� ")مد�"
 Bلعا�  b! ميالAية،   ٦٢٨  Bعا من 
�لرسو�  !�سل   ،���جر من  �لسابع 
كل  Íتلفة،  عو�صم   02 �سله   �
 Bمنه يدعو �حلكا منهم «مل كتاًبا 

.B02 قبو� �إلسال

 B,هب �لرسل 02 هرقل، عظيم �لر`
,مصر  ,�حلبشة  �لُفر�   cملو  02,
(كا1 ملك مصر حينئذ ,�لًيا لقيصر 
على مصر)، ,`هبو� 02 ملوl cخرين 
كذلك. ,�ل Aْحَية �لكلç �لرسالة 
�ملرسلة 02 قيصر، ,كا1 �لرسو� � 
قد !مرz !1 يدفع �لكتا� 02 حاكم 
,عندما  قيصر.   02 ليدفعه  ُبصَر� 
 sAحية �حلاكم �ملذكو�، تصاA قابل
جولة   o  Bبالشا قيصر  كا1   1!
ُبصر�  حاكم   Bفقّد باإلم�fطو�ية. 
Aحية نفسه فو�� 02 هرقل. ,عندما 
Aخل Aحية 02 بال¢ �مللك قيل له 12 
�جلمهو�   Bما! �ستقباله  يتم  من  كل 
ينبغي عليه !1 يسجد لقيصر. فرفض 
ينحنو1  �ملسلمني ال   12 قائًال  Aحية 
!ماbّ! B 2نسا1. ,هكذ� جلس Aحية 
لـه   bAيؤ  1!  1,A �لقيصر   Bما!
,تنا,�  �ملفر,ضة.  �خلضو�  طقو� 
بو�سطة  ,قر!ها  �لرسالة  قيصر 
متر>ه، ,سأ� 12 كانت هناc قافلة 
سؤ��   o يرغب  2نه  ,قا�  عربية، 
�جل من �لعر� حو� هذ� �لرسو� 
�لعر× �لذb !�سل 2ليه Aعو� لقبو� 

.Bإلسال�
,حد� !1 !با سفيا1 كاo 1 �ملدينة 
 zفأخذ  ،Bبالشا  �للتجا� قافلة  مع 
مع  قيصر  بال¢   o �لعاملني  بعض 
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 zمر!, هرقل.   02 !صحابه  من  نفر 
من  !صحابه   Bما! يقف   1! هرقل 
يصححو�   1! ,!مرهم  �لعر�، 
مقالته 12 كذ� !, خالف �حلقيقة. 
سفيا1،  !با  يسأ�  هرقل  !خذ   ¼
,جر6 �ملحا,�� بينهما كما سجلته 
:Øصحائف �لتا�يخ على �لنحو �لتا

�لشخص  هذ�   sتعر هل  هرقل: 
 bيدعي !نه �سو� �هللا  ,�لذ bلذ�
نسبه  ,كيف  �سالة؟   Ø2 بعث  قد 

فيكم؟ 
 ,` فينا  هو  سفيا1:  !بو  فأجا� 

نسب، ,هو من !قا�× 
هرقل:  فهل قا� هذ� �لقو� !حد من 

�لعر� قبله قط؟
!بو سفيا1: ال 

هرقل:  فهل تّتهمونه بالكذ� قبل 
!1 يقو� ما قا�؟

!بو سفيا1: ال 
ِمن  lبائه  من  كا1  فهل  هرقل:  

َمِلٍك؟
!بو سفيا1: ال 

على  مقد�ته  تر,1  كيف  هرقل: 
�حلكم؟

على  غبا�   b! جند   Â سفيا1:  !بو 
مقد�ته على �حلكم

 B! يّتبعونه  �لنا�   sفأشر� هرقل: 
ضعفا�هم؟

 wبو سفيا1: بل معظمهم من �لضعفا!
,�ملتو�ضعني ,�لشبا� 

هرقل: !يزيد,B! 1 ينقصو1؟
!بو سفيا1: بل يزيد,1 

هرقل:  فهل يرتّد !حد منهم سْخطة 
لدينه بعد !1 يدخل فيه؟

!بو سفيا1: ال 
هرقل: فهل يغد�؟

!بو سفيا1: ال، ,�ن منه o مّد� ال 
ند�b ما هو فاعل فيها 

ما  ,�تركو�  شيًئا،  به  تشركو�  ,ال 
lبا�كم من �ألصناB. ,يأمرنا   zيعبد
نقو�   1!,  ،zحد, �هللا   نعبد   1!
,«ثنا  �لسيئا6.  ,نتجنب   ،Rلصد�
 w�A!, بالوعد wعلى �إلحسا1 ,�لوفا

�ألمانة.
فلما �نتهت هذz �ملكاملة �ملمتعة قا� 
له: سألتك عن  قل  للتر>ا1  هرقل 
نسب   ,` فيكم  !نه  فذكر6  نسبه 
نسب   o ُتبعث  �لرسل  فكذلك 
!حد  قا�  هل  ,سألتك  قومها. 
 1! فذكر6  قبله  �لقو�  هذ�  منكم 
هذ�  قا�  !حد  كا1  لو  فقلت:  ال، 
�لقو� قبله لقلت �جل يْأَتسي بقوٍ� 
من  كا1  هل  ,سألتك:  قبله.  قيل 
lبائه ِمن مِلك فذكر6 !1 ال قلت: 
قلت:  مِلك  ِمن  lبائه  من  كا1  فلو 
,سألتك  !بيه.  ملك  يطلب  �جل 
هل كنتم تتهمونه بالكذ� قبل !1 
يقو� ما قا�؟ فذكر6 !1 ال، فقد 
!عرs !نه Â يكن ليذ� �لكذ� على 
�لنا� ,يكذ� على �هللا. ,سألتك: 
!شر�s �لنا� �تبعوB! z ضعفا�هم، 
فذكر6 !1ّ ضعفاwهم �تبعوz، ,هم 
 B! !يزيد,1  ,سألتك  �لرسل.  !تبا� 
يزيد,1،  !´م  فذكر6  ينقصو1، 
يتم.   �ح �إلميا1  !مر  ,كذلك 
لدينه  سْخطة  !حد  !يرتد  ,سألتك: 

6Œ—’„Ñƒ6X ₣…o6”·…c6X‘6€XÃ6€^ƒ
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هرقل:  فهل قاتلتموz؟
!بو سفيا1: نعم

هرقل:  فكيف كا1 قتالكم 2ياz؟
,بينه  بيننا  �حلر�  سفيا1:   !بو 
ففي  منه.  ,ننا�  منا  ينا�  سجا�، 
!نا  !حضرها   Â  rل�  - بد�  معركة 
 o ستطا� !1 يتغلب علينا. !ما� -
جيشنا  قائد  !نا  كنت   rل�  - ُ!ُحد 
بطو´م  بقرنا   `2 منه،  فنلنا   - فيها 

,قطعنا l`�´م ,!نوفهم.
هرقل:  ما`� يأمركم؟

 zبو سفيا1: يقو�: �عبد,� �هللا  ,حد!



اجمللد التاسع عشر، العدد الثاني عشر -  ربيع األول والثاني  ١٤٢٨ هـ - أبريل / نيسان ٢٠٠٧ م

٢٠

بعد !1 يدخل فيه، فذكر6 !1 ال، 
,كذلك �إلميا1 حني ·الط بشاشته 
يغد�؟  هل  ,سألتك  �لقلو�. 
�لرسل ال  فذكر6 !1 ال، ,كذلك 
تغد�. ,سألتك مبا يأمركم؟ فذكر6 
,ال  �هللا   تعبد,�   1! يأمركم  !نه 
 �Aتشركو� به شيًئا ,ينهاكم عن عبا
 Rلصد�, �بالصال �أل,ثا1 ,يأمركم 
حقًّا  تقو�  ما  كا1  فإ1   ،sلعفا�,
فسيملك موضع قدمي هاتني. (�نظر 

�لبخا�b، كتا� بدw �لوحي) 
 ,!jعج هذ� �حلديث حاشية �مللك، 
طائفة   B2ما إلطر�ئه  يلومونه  ,بد!,� 
!خر� غ*هم، ,��تفعت �ألصو�6 
�ملعترضة ,�للغط، فأمر هرقل �لضبا¢ 

بإخر�¡ !× سفيا1 ,!صحابه.
كما   � �لرسو�  كتا�  نص  كا1 

جاo w �لتا�يخ �ملدّ,1 كما يلي:
"بسم �هللا  �لر�ن �لرحيم: من )مد 
عظيم  هرقل   02 ,�سوله  �هللا   عبد 
�لر,B. سالB على من �تبع ��د�. !ما 
 .Bإلسال� بدعاية   cعوA! فإ?  بعد، 
 cجر! �هللا   يؤتك  تسلم  !سلم 
 ¼2 عليك  فإ1  توليت  فإ1  مرتني، 
تعالو�  �لكتا�  !هل  ,يا  �أل�يسيني. 
02 كلمة سو�w بيننا ,بينكم !ال نعبد 
2ال �هللا  ,ال نشرc به شيًئا ,ال يتخذ 
بعضنا بعضا !�بابا من A,1 �هللا  فإ1 

تولو� فقولو� �شهد,� بأنا مسلمو1". 
(�لبخا�b، كتا� بدw �لوحي)

 o ملدّ,نة� B02 �إلسال � كانت �لدعو
 �كتا� �لرسو� � 02 قيصر، Aعو
02 �إلميا1 !1 �هللا  ,�حد ,!1 )مًد� 
هو �سوله، ,عندما قا� �خلطا� 12 
lمن  لو  مرتني   zجر! سينا�  هرقل 
,!صبح مسلًما، فإمنا يرجع `لك 02 
حقيقة !1 تعليم �إلسالB «توb على 

�إلميا1 بعيسى ,)مد كليهما.
�قترحو�  �حلاشية  بعض   1! ,ُيرَ,� 
,�ميه  �خلطا�  متزيق  �مللك  على 
يديه،  بني  �لكتا�   Bقد حاملًا  بعيًد� 
فقد كا1 �خلطا� 2هانة لإلم�fطو� 
حسبما قالو�، فلم يوصف �إلم�fطو� 
!نه  على  ,لكن  كإم�fطو�،  بصفته 
عظيم   b!  "B,لر� "صاحب   Aرn
مهما  بأنه  �إلم�fطو�   Aّ�,  .B,لر�
متزيق  �حلكمة  من  فليس  يكن، 
�لكتا� بد,1 قر�wته. ,!ضاs !يًضا 
 B,لر� عظيم   zباعتبا� Íاطبته   1!
ليست خطأ، فإ1 عظيم �لكو1 كله 
2ال  فليس  2م�fطو�   bّ!,  ، �هللا  هو 

.Bكب* �لقو Aرn
بالطريقة   � �لرسو�  علم  ,عندما 
بد�  كتابه  هرقل  ֲדا  �ستقبل   rل�
 sضًيا ,سعيًد�، ,قا� 12 ُملكه سو��
يستمر بسبب �الستقبا� �لذb تلّقى 
به كتابه، ,!1 نسله سيستمر طويًال 
ما  ,هو  �إلم�fطو�ية.  حكم   o
حد� فعًال، ففي �حلر,� �لr تلت 
`لك، خر¡ من يد �لر,B جزw كب* 
 �wلنبو حتقيًقا   B,لر� 2م�fطو�ية  من 
!خر� من نبو6�w �لرسو� �. ,بعد 
ستمائة سنة من هذ� �حلا�A كانت 
 o باقية حتكم تز��  هرقل ال   �!سر
�لقسطنطينية، ,كا1 خطا� �لرسو� 
� )فوًظا ال يز�� o !�شيف �لد,لة 
لوقت طويل. ,حد� !1 قاB سف* 
�لناصر  ,هو  �ملسلمني   cمللو� !حد 
قال,,1، بزيا�� 02 �لبال¢ �لر,ما?، 
 o موAًعا  �خلطا�   z,�ُ!  cهنا,
�إلم�fطو�  لـه  ,قا�  حافظة. 
 zخلطا�، 12 جّد� z��! bلر,مي �لذ�
�أل,� قد تلقاz من نبّيهم، ,!نه قد مت 

�الحتفاè به بكل عناية.

وبعد ستمائة سنة من هذا احلادث كانت أسرة هرقل ال 
تزال باقية حتكم V القسطنطينية، وكان خطاب الرسول 
� 4فوًظا ال يزال V أرشـيف الدولة لوقت طويل.


