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 Fجز� منه جتد فيه تفاصيل تث� �الهتما f� v كتا¨ مفتو§ كلما �ثت �  F8 حيا! ن± �إلسال�
tلب �للب. � Åدí �8 مت تسجيل قائع حيا! ن± � حيا! َمعلم ¹خر تسجيًال Dقيًقا متاًحا 
للد�"سني، مثل حيا! �لرسوJ �لعظيم �. صحيح �8 هذk �لغز�"! v �حلقائق �ملريا? �ملدّنة، قد �عطت 
 Dلر� بعناية، يتم   ?�Dسة �النتقا�"D تتم �نه حني  �يًضا  �ملنتظر!، لكن من �لصحيح  �ملاكرين فرصتهم   Dلنقا�
 f� !ال مياثلها فيه حيا ،qلتقَو��حلاسم عليها، فإ8 ما تث�k فينا حيا! �لرسوJ � من �إلميا8 �حلب �لغامر 

شخص ¹خر.

 nبث �إلقنا v لكنها ال تفلح �8 �حليا! �لغامضة �ل ال يعر� �لناx شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، 
 v خيبة �ألمل، قابعة»"n �لثقة v قلو¨ من يتبع �صحاֲדا. �S تظل صعوبا? �لغمو�، ظلما? �حل�!، 
تثّبت  �لعميق من �  �لتأمل  فينا  �لرسوJ �، تث�  �ملدّنة، مثل حيا!  بالتفاصيل  �لغنية  �لقلو¨. لكن �حليا! 
�ملفاهيم �لز�ئفة، بكشف �حلقائق تسليط �ألضو��  ?�Dعندما يتم تصفية �حلسابا? �خلاطئة لالنتقا .nالقتنا�
عليها، فمن �ملحتم �8 جتذ¨ حيا! �لرسوJ � منَّا كل حب �عجا¨ تقدير، تث� فينا كل �عز�» �كبا" 

توق�، بشكل كامل �Dئم �7 �ألبد.

تلك هي عزيز �لقا"Á �هم مالمح هذ� �لكتا¨ �لقيم �لذq ستطالعه عM حلقا? v هذk �لز�ية. �جلدير بالذكر 
v هذ� �ملقاF �نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو�»8 حليا! كحيا! �لرسوJ �، �ل كانت �ضحة كالكتا¨ 
قد �عطى �ملؤلف ملحة، لكن ح� هذk �للمحة  .íحد���ملفتو§، شديد! �لثر�� مبا حتتويه من قائع مو�قف 
ثقل. حيث �نه � كا8 ميا"x ما يعظ به، كا8 يعظ مبا كا8 ميا"سه؛ ��S عرفته فقد عرفت �لقر8¹  8«�ا 

�ملجيد، ��S عرفت �لقر8¹ �ملجيد فيمكنك �8 تتعّر� عليه.

"�جعه ثلة من �بنا� �جلماعة  Fلفاضل فتحي عبد �لسال� Sلألستا Dنقل هذ� �لكتا¨ �7 لغة �لضا �لقد حصل شر

حيا� محمد �  (٩)

 حضرB مر�� بش= �لدين ]مو� 'Zد �

� fملهد� Fخلليفة �لثا¿ حلضر! �إلما�

�ملعركة مع بa �ملصطلق
حدثت  �ُحد  معركة  بعد 
مكة،   v خط�!  Ïاعة 
قد قاF �لرسوJ � �مع 
ملساعد!  �ملؤ8  من  Sخ�! 
�»متهم   v مكة  فقر�� 
�لقاهر!، بصر� �لنظر عن 
Åملو�ا  �ل   !�لعد� كل 
له v مكة، بصر� �لنظر 
عن كل �ملكائد �ل كانو� 
ميا"سو�ا لنشر �لنفو" منه 
�لعربية  �جلزير!  �"جا�   v
�ستمر?  لقد  كلها. 
8 �8 ִדد� D كر�هيتهم له
�حلقيقة   v بل  tّف،   �
صا"? �سو� �شّد، ح� 
كانت  �ل  �لقبائل   8�
مع  �لتعاطف  شديد! 
حتمل  صا"?  �ملسلمني، 
�لبغضا�،   !�لعد� �م 
ب�  قبيلة  كانت  منهم 

�ملصطلق. 
عالقا?  �م  كا8  فقد   
�ملسلمني،  مع  حسنة 
 �صا" �آل8  لكنهم 
يعّد8 �لعّد! للهجوF على 
 Jلرسو� Ðع  ملا  �ملدينة، 
�ستـعد��Dִדم  عـن   �

بعٌد عملي
 لعطف ورUة وكرم
 خH خلق اهللا �
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لتقّصي  "جاًال  �"سل   ،8�للعد
 ��كد  Jلرجا�  Dعا �حلقيقة، 
 gلتحّر�  �  Jلرسو� قر"  �ألخبا". 
للقا� هذ� ��جوF �جلديد، بنا� عليه 
فقد حشد قّو! قاDها �D 7يا" ب� 
�ملسلمو8  لقَي  عندما  �ملصطلق، 
�قناعهم   �  Jلرسو�  Jحا  �لعدّ
 v فأبو�،   Jقتا  8D باالنسحا¨ 
 Fُهز gالشتبا� íساعا? قالئل حد

.�لعد
 �عقد قد  كانو�  مكة  كفا"  أل8 
�إلسا�!   Dلفسا� خلق  على   Fلعز�
للمسلمني، �لقبائل �لصديقة كانت 
فقد   ،8��لعد �لعد��   7�  Jتتحّو
�ملناسبة   kهذ  v �ملنافقو8  غامر 
جانب   7� �ملعركة   v  gباالشتر�
�لفرصة   8� ظنو�  لعلهم  �ملسلمني، 
غ�   .Fإلسال� من  للنْيل  حانت  قد 
�نتهت  �ملصطلق  ب�  معركة   8�
Êد   � قالئل،  ساعا?   v بالنصر 
باملسلمني.  �ملنافقو8 فرصة لإلضر�" 
قر" �لرسوJ � �لبقا� D vيا" ب� 
Sلك   Jخال  ،Fيا� بضعة  �ملصطلق 
نشب عر�g بني �حد من �ملهاجرين 
�الستقا�  على  �ألنصا"  من  ¹خر 
كا8 �ملسلم �ملهاجر  .gمن بئر هنا
 fلذ� f"عبًد� 3ّرً"�، فضر¨ �ألنصا
صا§: "يا لألنصا"". صا§ �آلخر: 

 xحلما� غلب  للمهاجرين".  "يا 
 �Sما �حد  يتبني   �  ،xلنا� على 
من  �لصغا"  �لشبا¨  سل   ،íحد
�لفريقني سيوفهم، ظنها عبد �هللا بن 
� بن سلوJ فرصة جا�? �ليه من �
�لسما�، فقر" �8 يصب �لوقوD على 
 Fكر�� v هبتم بعيًد�S لنا" قائًال: "لقد�
�ملهاجرين، لقد ��D"? �ملعاملة �لطيبة 
سهم، �آل8 صا"� يكاثرنكم �"
كالمه   8� ظن  لعله  سبيل".  بكل 
 � �ملطلوبة،  �لنتيجة   7�  fDسيؤ
يتطّو"   ��لّنز�n سو  8� لعله تصّو" 
ليكو�S 8 خطو"! بالغة، لكن Sلك 
 �� Åدí. لقد �خطأ عبد �هللا بن �ّ
على  خلطابه  �لسيئة  �آلثا"  تقدير   v
 k"تصّو v ستمر موغًال��ألنصا"، 
 :J8 �ألنصا" قد �قتنعو� �ديثه فقا�
"لئن "جعنا �7 �ملدينة ليخرجّن �ألعّز 

(f"لبخا�) ."JّSمنها �أل
لقد قصد نفسه بقوله: �ألعّز، قصد 
حاملا   .JّSأل� بقوله:   �  Jلرسو�
قاS Jلك، �g"D �ملؤمنو8 �ملخلصو8 
�لكامن   qSأل� حقيقة  �ملسلمني  من 
�حلديث،  Sلك   v �ملترّبص  �لضر" 
 Fحّسو� �8 ما �ستمعو� �ليه من كال�
 Fلكال� كا8  بريًئا،  كالًما  يكن   �
 7� ليقوDهم  جا�   fلذ� للشيطا8 
�بلغ  شا¨  "جل  قف   .Jلضال�
�لرسوJ � باألمر، فأ"سل �7 عبد 
صحبه سأ�م  Jبن سلو ��هللا بن �
هو  �هللا  عبد  فأنكر   ،íحد عما 
 صحبه ��م فعلو� شيًئا من Sلك، �

��م سا�و� v هذk �حلاDثة. 
لكن  شيًئا،   �  Jلرسو� يقل   �
بعد  تنتشر،  تظهر  بد�?  �حلقيقة 
ساعا? صلت �نبا� �حلاDثة �Ð 7ع 

ذلك  على  وعقابه  أ�،  أهانك  لقد  اهللا،  رسول  يا 
تأمر�  أن  أريدك  فإ�  ذلك  رأيَت  فإذا  املوت،  هو 
عبد  قتل  على  يوافق   }  � الرسول  ولكن  بقتله..." 
أبيه  معاملة   X سيستمر  أنه  البنه  وذكر  أّ�،  بن  اهللا 
اهللا  عبد  الشاب  ذلك  قارن  وعندما  وتقدير.  برUة 
خيانة والده وجفاءه مع رUة وعطف وكرم الرسول 
أبيه... ضد  مكتوم  بغضب  مليًئا  املدينة  إ�  عاد   ،�
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�Ðه  Jبن سلو� ��بن عبد �هللا �بن �
لرÜية  Sهب   Jحلا�  v �هللا"،  "عبد 
قاJ له: "يا "سوJ �هللا،  � Jلرسو�
عقابه على Sلك هو  ،�لقد �هانك �
 gلك فإ¿ �"يدS يَت�" �Sملو?، فإ�
�8 تأمر¿ بقتله، فإنك لو �مر? �حًد� 
علّي   Mك فرمبا  فقتله،  بذلك   fغ�
�q"� 8 قاتل �� ميشي على �أل"� 

فأقتله فأغضب �هللا يعذب�".
على  يو�فق   �  �  Jلرسو� لكن 
البنه  Sكر   ،�ّ� بن  �هللا  عبد  قتل 
بر�ة  �بيه  معاملة   v سيستمر  �نه 
�لشا¨  قا"S 8لك  تقدير. عندما 
مع   kجفا�  kلد� خيانة  �هللا  عبد 
 ،�  Jلرسو�  Fكر عطف  "�ة 
 Fبغضب مكتو مليًئا  �ملدينة   7�  Dعا
�ملدينة   7� �لطريق   v �بيه.  ضد 
يدعه  لن  �نه  له   Jقا  kلد� قف ْ�
 Fلكال� يسحب  ح�  �ملدينة  يدخل 
�لذf قاله ضد "سوJ �هللا، قاJ له: 
"�8 �للسا8 �لذf قاJ �8 �لرسوJ هو 
 Jيقو  8� Êب  �ألعز،  �نت   JSأل�
�نك  �ألعز  هو   Jلرسو�  8� �آل8 
لن �Dعك تذهب ح�  ،JSنت �أل�
 �تقوS Jلك". ُصدF عبد �هللا بن �
ما  "حقًّا   :Jقا  ،�خا Jبن سلو
�نا  �ألعز  هو  3مًد�   8� �ب�؛   Jقا
�هللا  عبد  �فسح  Sلك  عند   ."JSأل�

(٢� Fبن هشا�) .ألبيه �لطريق
قبيلتني   gهنا  8� قبل  من  قلنا  لقد 
من  �ملدينة  خا"�  �قصيتا  يهوDيتني 
مكر�ا  �خلبيثة،  �سا��ִדما  جر�� 
 v تسببت  �ل  �ملؤ�مر�?  �لسيئ، 

قتل بعض �ملسلمني.
�لقبيلتني،   qحد� �لنض�  بنو  كانت 
 ،Fلشا�  7� بعضهم  هاجر  قد 
Sهب �لباقو8 �7 خيM؛ هي بلد! 
 Mخي كانت  �ملدينة.   Jا�  v تقع 
مركًز� يهوDًيا حصيًنا جًد� v �جلزير! 
 ��لعربية، "�§ �ليهوD �لذين هاجر
هناg يعملو8 على �ثا"! �لعر¨ ضد 
بالفعل  مكة  �هل  كا8  �ملسلمني. 
 v يكونو� � ،Fعد�� �لد�� لإلسال�
حاجة �7 �ية �ثا"! جديد! حتّمسهم 
مع  �لشأ8  كذلك  �ملسلمني،  ضد 
يكرهو8  فكانو�  ؛  جند  من  غطفا8 
صد�قاִדم  بسبب  �يًضا  �ملسلمني 
ألهل مكة. قد �عتمد �ليهوD �لذين 
�ستقّر� v خيv M تنفيذ مؤ�مر�ִדم 
على قريش v مكة، غطفاv 8 جند، 
باإلضافة �7 ��م خّططو� كي ينقلب 
 .Fإلسال� ضد  �سد  بنو  سليم  بنو 
جنحو� �يًضا v �قناn قبيلة ب� سعد 
�ل كانت حتالفهم، كْي يّتحد� مع 
 .Fإلسال� Êابه  حلف   v مكة  �هل 
طويلة  تد�ب�  عديد!  مكائد  بعد 

كونفد"�{   Dحتا� تنظيم  مت  �ألمد، 
 Dالحتا� �ملسلمني، كا8 هذ�  حلر¨ 
 v ملقيمة� يضم �هل مكة، �لقبائل 
�أل"�ضي �ملحيطة مبكة، قبائل جند، 
 v تقيم  كانت  �ل  �لقبائل  معهم 

�أل"�ضي �لو�قعة �اJ �ملدينة.

bخلند� B+غز
�حتشد  للهجر!،  �خلامسة  �لسنة   v
 Dجيش ضخم قّد" �ملؤ"خو8 قّوته بعد
 �"بعة عشرين � �يبلغ عشر! ¹ال
�لف "جل، لكن جيًشا Åتشد من 
�لقبائل �ملختلفة v �جلزير! �لعربية ال 
 ،�ميكن �8 يكو8 تعد�kD عشر! ¹ال
لذلك تبد �حلقيقة �قر¨ �7 �أل"بعة 
�لعشرين �لف مقاتل؛ لعلهم كانو� 

ëانية عشر � عشرين �لًفا. 
كل  يرغب  �ل  �ملدينة  تكن   �
هذ� �حلشد v مهاBتها سوq بلد! 
على  تستطيع  ال  �حلجم،  متوسطة 
 Fمنسًقا تقو ��إلطالX �8 تقاF غزً
 Dتعد� كا8  �لعربية.  �جلزير!  كل  به 
 ��ملدينة �g�S S ال يتعّدq ثالثة ¹ال
�لشيو¸  Sلك   v مبا  �لذكو"،  من 
v مو�جهة هذ�  .Jألطفا��لشبا¨ 
�لتعد�D �لسكا¿، حشد �لعدّ جيًشا 
�"بعة عشرين  �لًفا �7  من عشرين 
�لًفا من �لرجاJ �ألشد��، �ملتمّرسني 
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حيث   .Jلقتا� فنو8  �حلر¨  على 
 v �ملختلفة  �ألجز��  من   �جا� ��م 
�جلزير! �لعربية، فقد ُ�حسن �ختيا"هم 

ليكونو� ضمن هذ� �جليش.
من  كل  كا8   ،qخر� ناحية  من 
ميكن �ستدعاÜهم ملقامة هذ� �جليش 
 v "يع �لسكا8 �لذكوB جلّر�"، هم�
�ملدينة، ميكن �حلكم على �حتماال? 
جنا§ مو�جهة مثل هذ� �لعدD ��ائل 
 8� �ملدينة  سكا8  على  كا8   fلذ�
يناجزk، فقد كا8 ِنز�ًال غ� متكافئ 
�7 �بعد �حلدD. فالعدّ كا8 يضم 
�لًفا  �"بعة عشرين  من عشرين �7 
 Dبينما ال يكا �ملقاتلني �ألقويا�،  من 
يبلغ �ملسلمو8 ثالثة ¹ال�، هم كل 
مبا   ،kكرS سبق  كما  �ملدينة  Sكو" 

فيهم �لكب� �لصغ�.
لطلب  �جتماًعا   �  Jلرسو� عقد  
 ?�Dع عن �الستعد�Ð ملشو"!، عندما�
سلما8  كا8  ��ائلة.  �ملعاDية 
�ستشا"هم  �لذين  بني   � �لفا"سي 
 J�ألّ �ملسلم  كا8   ،�  Jلرسو�
 �  Jلرسو�  Jفسأ  .x"فا  Dبال من 
 �S�  kDبال  v يفعلونه  عما  سلما8 
� �لدفاn عن مدينة ضد جيش D�"�
تكن   �  �S� سلما8:   Jفقا عرمرF؟ 
�ملدينة حصينة، كانت قو�ִדا �ملحلية 
جر?   !Dلعا� فإ8  للغاية،  صغ�! 

لدينا على حفر خندX حوJ �ملدينة 
قبل  �Dخله.  من  عنها   nلدفا�

�لرسوJ � �لفكر!. 
باملدينة  حتف  �لَوعر!  �لقمم  كانت 
Sلك  كا8  جو�نبها،  �حد  من 
يضمن �اية طبيعية من هذ� �جلانب. 
�لضيقة   ¨بالد" مملو�  ¹خر  جانب 
من  �ملتقا"بني،  بالسكا8  �ملكتظة 
ميكن  ال  �ملدينة  فإ8  �جلانب  هذ� 
 v سكا�ا.  علم   8D مباغتتها 
�جلانب �لثالث كانت غابا? �لنخيل 
منها  مسافة  على  �لبيو?.  بعض 
قريظة.  ب�  �ليهوDية  �لقبيلة  حصو8 
كا8 �ملسلمو8 قد عقد� عهًد� مع 
 nللدفا Fسال v ب� قريظة للتعايش
�جلانب  هذ�  كا8  لذلك   ،gملشتر�

.ُيعتM ¹مًنا �يًضا من هجوF �لعد
سهل   gهنا كا8  �لر�بع  �جلانب   v
 ��خلو كا8  مفتو§،  منبسط 
�جلانب  هذ�  من   �لعدّ يهجم   8�

قر"  لذلك  �حتماًال،  �ألكثر  ألنه 
هذ�  على   Xخند حفر   �  Jلرسو�
�جلانب �ملفتو§ ملنع �لعدّ �8 يباغت 
ّ»عت �ملهّمة بني ُ .Fملدينة با�جو�
�ملسلمني، كّل عشر! �شخا´ عليهم 
كا8  ،Xمن �خلند n"S� حفر عشر
على �جلميع حفر ميل كامل بعر� 

عمق كافَيني.
 Fقد �حلفر ميضي على  عندما كا8 
صلبة  صخر!  �عترضت   ،Xسا
من  �حد  يستطع   � �حلفر،  طريق 
فرفعو�  منها،  يتمكن   8� �ملسلمني 
فحضر   �  Jللرسو بذلك  تقرير� 
 Jملعَو� �خذ   ،Jحلا�  v �ملكا8   7�
تطاير?  بقّو!،  �لصخر!  ضر¨ 
 Jمنها بعض �لشر�"�? فصا§ �لرسو
ضر¨   ."Mك� "�هللا  عاليا:   �
تطاير   qخر� مر!  ثانية،  �لصخر! 
ثانية:   �  Jلرسو� فصا§  �لشر" 
ضر¨ �لصخر! ضربته  ."Mهللا �ك�"

لقد ضرب الصخرة بهذا املعَول ثالث مرات، وX املرات 
الثالث رأى مشاهد �د اإلسالم ُتوَحى إليه وتنكشف 
لـه... وأخdهم أن هذه وعود اهللا وأنه يثق فيها، وحّثهم 
على أن يتوكلوا على اهللا، ولن يضرهم العدّو، إال أذًى. 
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�لثالثة، تطاير �لشر" كذلك، فهتف 
تفّتتت   ."Mك� "�هللا   :�  Jلرسو�
�لصخر! �7 شظايا، سأJ �لصحابة 
 Jقا �Sملا"سوJ �هللا عن كل Sلك، 

�هللا �كM مر�ً"�؟
:kجا¨ مبا معنا�

 Jملعَو� ֲדذ�  �لصخر!  ضر¨  لقد 
 íلثال� �ملر�?   v مر�?،   íثال
"�q مشاهد Ïد �إلسالF ُتوَحى �ليه 
تنكشف لـه. فر�v q �لشر�"�? 
�م�Mطو"ية   v  Fلشا� قصو"   7�أل
تلك  مفاتيح  لـه  ُ�عطَيت   ،F�لر
 q�" �لثانية  �ملر!   v �لقصو". 
قصو" فا"v x �ملد�ئن قد �ضا�?، 
 .xلُفر� ملك  مفاتيح  له  �عطَيت 
صنعا�  �بو�¨   q�" �لثالثة  �ملر!   v
�ليمن،  مملكة  مفاتيح  لـه  �عطَيت 
عوD �هللا �نه يثق  kهم �8 هذMخ�
على  يتوكلو�   8� على  فيها، حّثهم 
 .qًS� �ال   ،�لعدّ يضرهم  لن  �هللا، 

(٧ � f"فتح �لبا(�لز"قا¿ � ٢ 
�لعسكرية  �لنظر  جهة  من 
�ملمكن  من  يكن  فلم  �الستر�تيجية، 
 Dعد لقلة  نظًر�  عظيم   Xخند حفر 
�لقّو! �لعاملة للمسلمني، لكن بد� هذ� 
يؤّمنهم  كحاجز  �ألقل  على   Xخلند�
ضد �القتحاF �ملفاجئ للمدينة، "غم 
�لعبو"، لقد  منيًعا على  �نه � يكن 

Sلك،  على  �لتالية   íألحد�� برهنت 
يناسب  ¹خر  جانب   gهنا يكن   �
�لعدّ للهجوF على �لبلد!، هكذ� بد� 
جيش ضخم من "جاJ �لقبائل يصل 
 Jلرسو�  �عر حاملا  �ملدينة،   7�
ليدفعهم  �ليهم  خر�  Sلك،   �
 8� بعد  "جل  مائ  �لف   v عنها 
من  �لباقية   qألخر� �ملجموعة  �"صد 
 qعن �ألجز�� �ألخر nللدفا Jلرجا�

للمدينة.
�ملد�فعني   Dعد �ملؤّ"خو8  قّد"  لقد 
 kDبتقدير�? �تلفة، حّد Xعن �خلند
 k"بعضهم قّد ،��لبعض بثالثة ¹ال
 8¹خر  k"قّد "جل،  مائ  بألف 
يبلغ  تقدير�?  هي  بسبعمائة، 
�ختالفها D"جة يبد �8 من �لصعب 
�لتوفيق بينها، لكن بعد حتليل �تلف 
�لقر�ئن ميكن �8 نستنتج صّحة Bيع 
�ملسلمني   Dبعد �ملتعلقة  �لتقدير�? 
 ،Xخلند� عن   nلدفا�  v �ملنخرطني 
مر�حل   7� �ختالفها   v ترجع  أل�ا 

�تلفة v هذk �ملوقعة.

�لقتاi ضد 'حز�h ضخمة
�نسحا¨  بعد  �نه  Sكرنا  سبق  لقد 
�ملنافقني من �ُحد، كا8 عدD من بقَي 
 �من �ملسلمني v �مليد�8 سبعمائة، 
حتدí موقعة �خلندX �ال بعد عامني 

 � �لعامني  هذين   Jخال �ُحد،  من 
�عد��Dً كب�! من   8� �لتا"يخ  يسّجل 

.Fإلسال� v خلو�D قد xلنا�
 Dعد يزيد   8� �ملتوقع  من  ليس 
Sلك   Jخال  v �ملقاتلني  �ملسلمني 
�لوقت من ٧٠٠ �7 ٣٠٠٠، كذلك 
 !Dيا« Fيًضا �8 تنعد� Jمن غ� �ملعقو
معرك  بني  �ملقاتلني  �ملسلمني   Dعد
 JخوD �ستمر  فقد   ،Xخلند� �ُحد 
 8� �لطبيعي  من  ،Fإلسال� v xلنا�
موقعة  بني  معقولة   !Dيا« ëة  نتَوقع 
 .(Xخلند�) �ألحز�¨   !غز �ُحد 
 8�  يبد �العتبا"ين،  هذين  من 
 v �ملسلمني   Dلعد �ألصَو¨  �لتقدير 
 Jلسؤ�� مقاتل،  �ملوقعة هو ١٢٠٠ 
هو:  Sلك  على   Dير  8� ميكن   fلذ�
 Dلعد�  8� �ملفسرين  بعض   Jقا  �Sملا
�نه  �آلخر  �لبعض   Jقا  ،٣٠٠٠
٧٠٠؟ �جابتنا على هذ� �لسؤ�J هي 
�8 �لرقمني يرجعا8 �7 مرحلتني من 

مر�حل �ملوقعة.
 kذ� مر�حل   íثال  gهنا كانت 
 8� قبل   7�أل �ملرحلة  �ملعركة، 
كا8  عندما  �ملدينة   7�  �لعدّ يصل 
 ،Xحفر �خلند v ملسلمو8 منغمسني�
�لوقت ميكننا �8 نفتر�  خالJ هذ� 
من  ما  نسبة  �لصبيا8   8� مطمئنني 
�لنسا� قد جا�� للمساعد! v �»�لة 
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لذلك  �ملكا8.  من  �ملحتَفر  �لتر�¨ 
من �ملعقوJ �8 تكو8 �عد�D �ملسلمني 
قد  �حلفر   Jعما�  v �شتركو�  �لذين 
يشمل هذ� �لرقم  ،�بلغت ثالثة ¹ال
�لصبية بعض �لنسَو!. فالصبية كانو� 
قاD"ين على �ملساعد! v �ل �ألتربة، 
هناg ما يؤكد هذ� �الفتر��، فلقد 
�لصْبية �7 �حلضو" مبجّرD بد�  Dُعي 
مع  تنافسن  �لالئي  �لنسَو!  �حلفر. 
�ملساعد! v كل  �Dئًما على   Jلرجا�
كن  ��ن  بد  ال  �ملسلمني،   ¨حر
�ملساعد!   Jألعما�  ��D�  v مفيد�? 
�ملرتبطة باحلفر، من �لوجهة �لفعلية 
 v �ملدينة  سكا8  كل  ساهم  فلقد 
 �لعدّ �لعملية. لكن مبجرD حضو" 
 �  Jلرسو� �مر  �ملعركة،  ميد�8   7�
 !"D8 �خلامسة عشر! مبغاD ±ّكل ص
�ملكا8 ترg مشهد �لعمليا?، Ðح 
ملن هم فوX �خلامسة عشر! باملسا�ة 
�لس�!  (�نظر   .�D�"� لو  �ملعركة   v

�حللبية جز� ٢)
�ملسلمني   Dعد  8� يتبّين  Sلك  من 
قت �حلفر كا8 يفوX عدDهم عند 
�لصْبية  �نسحب  فقد  �ملعركة،  بد� 
 qسَو Xيبق عند �خلند  ��لنسَو! 
�ملقاتلني من �لذكو" �لبالغني حدهم، 
بعض  Sكر?  �لذين  هم  هؤال� 
كا8 ١٢٠٠  عدDهم   8� �لتقدير�? 

مقاتل. 
بقي �لتقدير �لثالث �لذf � نبّينه ح� 
 Dكر �8 عدS fلك �لذS هو�آل8، 
سبعمائة  كا8   Xخلند� عند  �ملقاتلني 
كا8  �لتقدير  هذ�   8�  qنر مقاتل، 
�بن  طرحه  قد  �يًضا.  صحيًحا 
فيه   kّيد� كما  ثقة،  هو   Xسحا�
 8� �لصعب  من  لذلك   ،Fحز �بن 
مر�جعة  عند  مصد�قيته.   v نشّك 
�لتفاصيل �ملتعلقة ֲדذk �ملعركة، يتبني 
لنا �8 تقييم هذ� �لعدD كا8 صحيًحا. 
قريظة  بنو  نقض   8�  íحد فقد 
�ملسلمني  مع   kعقد  fلذ� �حللف 
باالشتر�g معهم v �لدفاn عن �ملدينة 
كا8 قد ُعِهد  .8���S تعّرضت للعد
�ملدينة.  من  جز�  عن   nبالدفا �ليهم 
تبّين للرسوJ � �8 ب� قريظة  فلما 
قد خانو� عهدهم علم بنّيتهم �خلبيثة 
با�جوF على �ملدينة من �خللف، "صد 
Sلك   v �ملسلمني  من  بقّو!  حر�سة 
�جلز� من �ملدينة �ملعّر� للهجوF من 
 8� �طر� ب� قريظة. من �ملعر
�حد��ا  فرقتني  �"سل   �  Jلرسو�
مؤلفة من مائ "جل �ألخرq من 
�ملدينة  من  جز�ين  حلماية  ثالëائة، 
مبجرD �8 بلغه نبأ خيانة ب� قريظة، 
 v Jألطفا�بالتا{ فلم تعد �لنسا� 
مأمن، �مر �لرسوJ � �لقّو! �ملرسلة 

�8 يرفعو� �صو�ִדم بالتكب� ليعلم بقية 
 Jألطفا� �لنسا�   8� �ملسلمني  جيش 
�لتفاصيل   kهذ تكشف  ¹منو8. 
 Dعد بأ8   Xسحا� �بن  تقدير  صحة 
سبعمائة  كا8   Xخلند� عند  �ملقاتلني 
مقاتل، أل8 �نسحا¨ ٥٠٠ "جل من 
 fDّ١٢٠٠ إل"سا�م لظهر �ملدينة يؤ
�لذين  هم  مقاتل،   ٧٠٠ بقا�   7�
�ألحز�¨  ضد  �ملعركة   v �شتركو� 

 .Xعند �خلند
�لثالثة  �لتقدير�?  نتيجة  فإ8  �ذ� 
معركة   v �ملسلمني  جيش   Dلعد
�خلندX كانت صحيحة، على Sلك 
 ٧٠٠ qسَو � Jلرسو� qيكن لَد �
 .Xخلند� عن  ليد�فعو�  فقط  "جل 
 ،kكا8 قد مت حفر Xصحيح �8 �خلند
لكن كا8 يبد من �ملستحيل على 
 kجيش �ملسلمني �8 يو�جه جيًشا ֲדذ
�لضخامة، يرkDّ على �ألعقا¨ ح� 
لكن �ملسلمني  ،Xال مبساعد! �خلند
كعاDִדم ثقو� v �هللا "ֲדم توكلو� 
 ،على معونته، �نتظر� جيش �لعدّ
 7� �لنسا�   Jألطفا� �"سلو�  بينما 
 v ¹منتني  بدتا  �لبلد!  من  منطقتني 

Sلك �لوقت. 
�خذته   Xخلند�  �لعدّ بلغ  عندما 
 v �لعر¨  أل8   ،Jلذهو� �لدهشة 
�حليلة   kهذ يألفو�   � �لعربية  �جلزير! 
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معركة،  �ّية   v قبل  من 
يضربو�   8�  �قر" لذلك 
جانب  على  خيامهم 
عليه،  هم   fلذ�  Xخلند�
�مرهم   �يتدبر ح� 
 Xلطر� �فضل  يبحثو� 
فقد  �ملدينة.  على   Fللهجو
Åميه  منها  جانب  كا8 
�لثا¿  �جلانب   ،Xخلند�
به قمم عر! �S? حصانة 
طبيعية، على جانب ثالث 
مع  حجرية  بيو?  توجد 
حد�ئق �لنخيل �لبساتني، 
على  �ملستحيل  من  فكا8 
 fّ� يباغت   8�  �لعدّ
عقد  �ملدينة.  من  جانب 
جامًعا،  مؤمتًر�   �لعدّ  !Dقا
من  با?  قد  �نه   �قر"
ب�  �ستمالة   f"�لضر
قريظة �ليهم، فصلهم عن 

�حلصن   7� �خطب  بن 
�ليهوfD كي يلَقى قائد ب� 
قريظة. v �لبد�ية "فضو� 
شر§  ملا  لكنه  "Üيته، 
 kهذ  8� كيف  باستفاضة 
�للحظة هي فرصتهم لدحر 
�ملسلمني، جنح v �ستمالة 
كعب، �حد "جاال? ب� 
 8ّ� له  ضح ْ� قريظة، 
�بيهم  بكَر!  عن  �لعر¨ 
 Fللهجو قد خرجو� Bيًعا 
�لقضا�  �ملسلمني  على 
 fلذ� �جليش   8ّ� عليهم، 
�آلخر  �جلانب  على  يقف 
جيًشا  ليس   Xللخند
ميو�  �ر  هو  بل  عاDًيا، 
�لذين  �ألشّد��   Jبالرجا
�ملسلمني  على  يستحيل 
مت  �خً��  يقاموهم.   8�
 Dمبجر �نه  على   Xالتفا�

 v �ملشركو8  ينجح   8�
ب�  فإ8ّ   ،Xخلند�  Fقتحا�
هذ�  سيهاBو8  قريظة 
 fلذ� �ملدينة  من  �جلز� 
 �  Jلرسو� فيه   nDْ�
 Jألطفا� �لنسا�  كّل 
 �بد لسالمتهم.  طلًبا 
�خلطة   kهذ  8� متأكدين 
مقامة  بتهشيم  كفيلة 
بال  ستكو8  �ملسلمني، 
�لن±ِّ   Fلقو مميًتا  ا  فخًّ شك 
�؛ "جاًال نساً� �طفاًال. 
�تيح �ذk �خلطة  لو  حقًّا 
من   D3د نصيب  لو 
�لنجا§، لكلفت �ملسلمني 
كل  جلعلت  غالًيا، 
�لتعقيد  شي� صعًبا شديد 
يكو8  فلن  �ليهم،  بالنسبة 
�م �ر� من هذk �لو"طة 

�لقاتلة.

 8� حلفهم،  �ملسلمني 
 Fالنضما� منهم  يطلبو� 
هذ�   v �ألحز�¨   7�
�حلر�   xلشر�  Fجو��
كل  كا8  �ملدينة،  على 
هو   kيفعلو  8� عليهم  ما 
جليش  طريًقا  يفسحو�   8�
 v �لبلد!.   7� �ألحز�¨ 
سفيا8  �بو  �ختا"  �لنهاية 
»عيم  �خطب؛  بن  ُحَيّي 
�ليهوDية،  �لنض�  قبيلة ب� 
�ملدينة،  نفيها من  �ل مت 
�ملحّر�  كانت  �ل 
�لعربية  للقبائل  �ألساسي 
 8� كلفه  �ملسلمني،  ضد 
قريظة  ب�  مع   �يتفا
على  منهم   Jللحصو
من  متكنهم  تسهيال? 
من  �ملدينة  على   Fجو��
ُحيي  Sهب  �خللف. 

األقويـاء. إال  يقتـل  ال  الضعفـاء  يـد  فـي  سـالح  اخليانـة.. 

بِـه. قُِتـَل  الَبْغـي  سـيف  سـلَّ  مـن 




