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حيا� محمد � (١٠)٢٠

�` جز� منه جتد فيه تفاصيل  s ثتÔ إلسال? � كتا� مفتو� كلما
/� حيا� ن¡ 
تث* 
الهتما? ,�لب 
للب. ,Ê ¹د� �� مت تسجيل ,قائع حيا� ن¡ �, حيا� َمعلم mخر 

حلقائق  s �j
تسجيًال >قيًقا ,متاًحا للد
jسني، مثل حيا� 
لرسو^ 
لعظيم �. ,صحيح �� هذ� 
لغز

ملر,يا4 
ملدّ,نة، قد �عطت 
لنقا> 
ملاكرين فرصتهم 
ملنتظر�، ,لكن من 
لصحيح �يًضا �نه حني ,

سة 
النتقا>
4 بعناية، ,يتم 
لر> 
حلاسم عليها، فإ� ما تث*� فينا حيا� 
لرسو^ � من 
إلميا� j< تتم


حلب 
لغامر ,
لتقَو�، ال مياثلها فيه حيا� �` شخص mخر.,

 s لنقد، ,لكنها ال تفلح

حليا� 
لغامضة 
ل~ ال يعر� 
لنا± شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من  �/ 

لثقة s قلو� من يتبع �صحاֲדا. /L تظل صعوبا4 
لغمو، ,ظلما4 
حل*�،  ¿jv, ¿إلقنا
بث 

لقلو�. ,لكن 
حليا� 
لغنية بالتفاصيل 
ملدّ,نة، مثل حيا� 
لرسو^ �، تث*  s ألمل، قابعة
,خيبة 

ملفاهيم , 4
فينا 
لتأمل 
لعميق ,من Ó تثّبت 
القتنا¿. ,عندما يتم تصفية 
حلسابا4 
خلاطئة لالنتقا>

لز
ئفة، بكشف 
حلقائق ,تسليط 
ألضو
� عليها، فمن 
ملحتم �� جتذ� حيا� 
لرسو^ � منَّا كل 

حب ,/عجا� ,تقدير، ,تث* فينا كل /عز
v ,/كباj ,توق*، بشكل كامل ,>
ئم ,/. 
ألبد.


لكتا� 
لقيم 
لذ� ستطالعه عd حلقاs 4 هذ� 
لز
,ية.  
�هم مالمح هذ îjلقا
تلك هي عزيز 

ملقا? �نه من 
لصعب تقدمي ملخص كامل متو
�v حليا� كحيا� 
لرسو^  

جلدير بالذكر s هذ,
 .�

ل~ كانت ,
ضحة كالكتا� 
ملفتو�، ,شديد� 
لثر
� مبا حتتويه من ,قائع ,مو
قف ,�حد ،�
,قد �عطى 
ملؤلف ملحة، ,لكن ح� هذ� 
للمحة ½ا ,�v ,ثقل. حيث �نه � كا� مياj± ما يعظ 

ملجيد  �mلقر

 عرفت L/, ،ملجيد
 �mلقر

 عرفته فقد عرفت L/, سه؛jبه، ,كا� يعظ مبا كا� ميا

فيمكنك �� تتعّر� عليه.


جعه ثلة j, ?لسال

لفاضل فتحي عبد  Lلضا> لألستا

لكتا� /. لغة  
لقد حصل شر� نقل هذ

للغة ,
لدين. s ملتضلعني
من �بنا� 
جلماعة 

 حضر� مر�� بش> �لدين �مو� �iد �


خلليفة 
لثاC حلضر� 
إلما? 
ملهد` �

خيانة ب� قريظة
 s �سلفنا  كما  قريظة  بنو  كا� 
 Ê  
L/ ,ح�  
ملسلمني،  مع  حلف 
مع  
حلر�   s  
ساlو قد   
يكونو
منهم  
ملتوقع  كا�  فقد  
ملسلمني، 

لعدّ,  Ôجز   
يقومو  �� 
ألقل  على 

لسبب   
,½ذ ,/عاقته،  جانبهم  من 
 s جلانب
 

لرسو^ � هذ aفقد تر
 .Pإلطال

ألمر بال حر
سة على  ^,ّ�
 �� يعلمو�  قريظة  بنو  ,كا� 
 
نيتهم، ,½ذ يثقو� Ôسن  
ملسلمني 
 �
�حز  ./ 
النضما?   
,jقر عندما 
 
هذ يكو�  �ال   

تفقو فقد  
لعر�، 
ال  ح�  
ضًحا، ,  
jًجها 
النضما? 
 4

خلطو  
,يّتخذ, 
ملسلمو�  يتنّبه 

لالvمة حلماية 
ملدينة من جانب ب� 
شديد�  
خلطة  كانت  لقد  قريظة. 

 .�

خلطو�j ,)بوكة 
ألطر
مها9ة  على   Pالتفا
 مت  ,عندما 
 �
j ،ملدينة من جانبني
 s ملسلمني


لعر� ¹ا,^ 
قتحا?  �
جيش �حز

خلندP، ,لكن مّر4 عّد� �يا? >,� 
حتقيق �ّية نتيجة. Ó طر�4 ½م فكر�، 
مرتفع،  على  jُماִדم   
�معو  ��

ملجموعا4   
يها9و  �� ,يأمر,هم 

ملسلمني،  من   Pخلند
 عن  
ملد
فعة 
 Pخلند
�� يقف هؤال� على حافة ,

حقيقة خيانة ب* قريظة
وحتالفهم مع أحزاب قبائل العرب
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,عندما  قص*�،  مسافا4  تفصلهم 

4 تتيح jما�تلو� من 
ملسلمني �ّية 
 jلكفا
  dيع ضعيفة،  ثغر�   �
/حد

خلندP على 
لفوj مبساعد� فرسا´م 


ألكفا�.

½جو?  
,jكّر 
L/ م´� 
,jلقد تصّو
على  
حلصو^  من   
هذ فسيمّكنهم 

ملسلم،  
جلانب   s جسر   ±�j

 ,تتجّمع ,dيع ��Ôيث يستطيعو� 
كاسح  ֲדجو?  للقيا?  عليه  قّو
ִדم 
على 
لبلد�. ,هكذ
 ,قع هجو? بعد 
هجو?، ,
ضطر 
ملسلمو� 
ملد
فعو� 
�حد   s, 
نقطا¿.   �,< 
لقتا^   ./
 s منخرطني 
�يا? 
لقتا^ هذ�، ظلو

½جو? 
ملتكّرj ح� فاتتهم  
>فع هذ
عن  
ليومية  صلو
ִדم  من  صال� 
موعدها 
ملحد>. ,قد حز� 
لرسو^ 
� بشد� من �جل Lلك ,قا^: "َمَأل 
َشَغُلوَنا   
jًَنا َ,ُقُبوjَُهْم  ُبُيوَتُهْم  
هللا 
َغاَبِت  َحتَّى  
ْلُوْسَطى  الِ�  
لصَّ َعِن 
على  
حلا>ثة  هذ�  ,تد^  ْمُس".  
لشَّ
تد^  كما  
ملعا>`،  
½جو?  عنف 
 � 
لرسو^  عناية   �� على  كذلك 
موجًها  كا�   
�خً*, �,ًال  
هتمامه ,

/. عبا>� 
هللا تعا..
كل  من  )اصر�  
ملدينة   4jصا
jجاًال  �هلها   jصا كما  
جلو
نب، 

,نساً� ,�طفاًال يو
جهو� موًتا )قًقا، 
�صا� 
لبلد� كلها شعوj باجلز¿، ,
,لكن ظل تفك* 
لرسو^ � مرتبًطا 
 s  4

لصلو  �
<� على   ïباحلفا
ال  
ملسلمني   �/ 
ملحد>�.  �,قاִדا 
يعبد,� 
هللا مّر� ,
حد� كل �سبو¿ 
هم  بل  
½ند,±، , 
ملسيحيني  شأ� 
مر
4 كل  بالصال� íس  ملتزمو� 
يكو�   ajملعا
 تنشب  ,عندما  يو?. 
 s 
حد� , صال�   �
<� 
لصعب  من 

جلماعة، ناهيك باحلديث عن íس 
,لكّن  
ليو? s 9اعة.   s  4
صلو

لصال�   ./ يدعو  � كا�  
لرسو^ 
ح�  يو?  كل   4
مر 
جلامعة íس 
 Êأل
�ثنا� 
ملعركة، ,مع Lلك يصيبه 
من  
حد� , 
� صال� <� يفوته  عندما 
هذ� 
لصلو
4 بسبب هجو? 
لعدّ,.


ألما?،  من  يهاجم  
لعدّ,  كا� 
من  للهجو?  قريظة  بنو  ,خّطط 

خللف، ,لكن بطريقة ال تؤّ>` /. 

 
,<
j�تنبيه 
ملسلمني /. 
خلطر. لقد 
>خو^ 
ملدينة من ظهرها، ,قتل كّل 
 .aهنا 
ملتحّصنني  
ألطفا^ , 
لنسا� 

4 يو? L سل بنو قريظة جاسوًساj�,
 
�jصد, قد   ±

حلّر كا�   �/ لَ*� 
هي  ,ما  
ألطفا^، , 
لنسا�  حلماية 
قّوִדم. كا� هناa حصن 
حتمت فيه 

لعد, هدًفا  �dعت
بعض 
ألسر، ,قد 
ا. ,جا� 
جلاسو±، ,�خذ  خاًصا مهمًّ
بريبة،  يطو� باحلصن ,¹و? حوله 

 بصفية بنت عبد L/ بينما هو كذلك,

ملطلب عّمة 
لرسو^ � قد jمقته، 
 s حد
,Ê يكن هناa سَو� jجل ,
نوبة حر
سته 
لو
جبة، ,كا� مع Lلك 
 ،4�j مبا  صفية  �خdته , مريًضا. 
 
يقبض على هذ  �� 
قترحت عليه ,

لعد, عن خلّو  d« جلاسو± ح� ال


حلماية  
لنسا� من , 
ألطفا^  حصن 
 Ê لبلد�. ,لكن
 L sلك 
جلز� من 
يستطع Lلك 
ملسلم 
ملريض �� يفعل 

قريظة  بنو  وخّطط  األمام،  من  يهاجم  العدّو  كان 
تنبيه   lإ تؤّدي  ال  بطريقة  ولكن  اخللف،  من  للهجوم 
من  املدينة  دخول  أرادوا  لقد  اخلطر.   lإ املسلمني 
ظهرها، وقتل كّل النساء واألطفال املتحّصنني هناك. 
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٢٢

 
شيًئا، فالتقطت صفية بنفسها عمو>

لطفيلي،  
لز
ئر   
هذ تقاتل  
حت j,
,مبساعد� نسا� �خريا4 متكنت من 
بعد  تبني  ,لقد  ,قتله.  عليه  
لتغلب 

لرجل كا� بالفعل عيًنا لب�  ��Lلك 

قريظة. 
فقد  متَوّجسني،  
ملسلمو�  �صبح 
�� يشّن عليهم 
لعدّ, هجوًما  
تَوقعو

لذ`  
جلانب   
هذ من  mخر  بعد 
بعيد،  حد   ./ mمًنا  يظنونه   
كانو
كا�  
ألما?  من  
½جو?  ثقل  ,لكن 

لقّو�  
ستغرقت كل  لدjجة   
شديًد
 jلك فقد قرL ملسلمة ملقا,مته، ,مع


لقّو�  من  جز�  /jسا^   � 
لرسو^ 

ألطفا^. , 
لنسا�  حلماية  معه  
ل~ 
 <
,كما سبق Lكر� عند مناقشة �عد
 s 
ملؤjخو�  Lكرها  
ل~  
ملسلمني 
هذ� 
ملعركة، فقد �jسل 
لرسو^ من 

أللف ,مائ~ jجل، íسمائة jجل 
 �L/ يبق Ê, ،لنسا�
ليقومو
 Ôماية 
سبعمائة  
خلندP سو�  عن  للدفا¿ 
 �<

 يتر
,� تعد jجل، يقاتلو� عد,ًّ
من ¼انية عشر /. عشرين �لًفا. ,مع 

ملسلمني  من  
لكث*  يفقد   Ê Lلك 

½ائلة  
حلشو>   �
v/ جأشهم  jباطة 
يو
جهوها.   �� عليهم  كا�  
ل~ 

لرسو^ � ,بّينو
 لـه  ./ 
,Lهبو

,كيف  حرًجا،  
لوضع  كا�  كم 
 Lنقا/ 
ملستحيل  من  يبد,   jصا �نه 

هللا  يدعو   �� منه   
,طلبو 
ملدينة. 
تعا.، ,طلبو
 منه كذلك �� يعلمهم 
>عا� خاًصا ֲדذ� 
ملناسبة. ,طمأ´م 

هللا  
�� يدعو, 

لرسو^ � �ال »افو
يثّبت   ��, ضعفهم،  من  يقيهم   ��
,ُيذهب  j,عاִדم  ,يؤّمن  قلوֲדم 
عنهم 
لريب. ,توّجه هو /. 
هللا عز 

:Úلتا
,جل بالدعا� 

للهم ُمْنز^ 
لكتا� سريع 
حلسا�، "

للهم 
هزمهم  ،�

للهم 
هز? 
ألحز
 ،`jلبخا
,vلز½م ,
نصرنا عليهم." (

كتا� 
جلها> ,
لس*).
,>عا ثانية: 


لبائسني  من  
لدعا�  Ñيع  يا  
للهم "

خلائفني،  �يب  يا  
ملحز,نني، ,
 ،sخو, ,غّمي   Cحز ع�  �Lهب 
�نا   Ú  
حشد, مبا  
ألعلم  �نت 

 (Cقاjلز
) "æصحا�,
�شّد , قلًقا  �كثر  
ملنافقو�  �صبح 

لقو�  s آلخرين
تَوتًر
 من 
ملسلمني 
كل  قلوֲדم  من  ,تالَشى  
ملسلمة، 
 ?

لشر� ,
الحتر 4
jالعتبا ?

حتر
ألمن   ,� فيه،   
كانو 
لذ`  للجانب 
,ملا  �طفا½م. , ,نسائهم  مدينتهم 

½زمية، , 
خلز`   
تَوقعو قد   
كانو

�ال ¹د� هذ
 s ,جو>هم.  
,<
j�
بعد  
لو
حد  ينسلو�   
,�بد لذلك 
,متعللني  
ملسلمني  تاjكني  
آلخر، 
 �mلقر
  jشا� ,قد  هزيلة.   j
بأعذ
من   ١٤ 
آلية   s Lلك   ./ 
ملجيد 


ألحز
� حيث قا^ تعا.: �jسو
﴿َ,ِ/Lْ َقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َيا َ�ْهَل َيْثِرَ� 
ال ُمَقاَ? َلُكْم َفاjِْجُعو
 َ,َيْسَتْأLُِ� َفِريٌق 
 �ٌjََعْو ُبُيوَتَنا   َّ�/ِ َيُقوُلوَ�  
لنَِّبيَّ  ِمْنُهُم 
ِ/الَّ  ُيِريُد,َ�   �ْ/ِ  �ٍjَِبَعْو ِهَي  َ,َما 

.﴾
jً
ِفَر

آليا4  s ملجيد
 �mلقر
,قد ,صف 

لتالية حالة 
ملعركة s تلك 
للحظة، 
باملسلمني  �حاطت  
ل~  
لظر,� ,


�ها:v/ م½
�حو,
﴿ِ/Lْ َجاُ�,ُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َ,ِمْن َ�ْسَفَل 
َ,َبَلَغِت   jَُألْبَصا
 
َغِت vَ  Lْ/ِ,َ ِمْنُكْم 
ُنوَنا  
ْلُقُلوُ� 
ْلَحَناِجَر َ,َتُظنُّوَ� ِباِهللا 
لظُّ
 
َ,vُْلِزُلو 
ْلُمْؤِمُنوَ�  
ْبُتِلَي  ُهَناِلَك   *

ْلُمَناِفُقوَ�  ُ̂ vِْلَز
ًال َشِديًد
 * َ,ِ/Lْ َيُقو
َ,َعَدَنا  َما  َمَرٌ  ُقُلوِبِهْم  ِفي  
لَِّذيَن ,َ
َقاَلْت   Lْ/ِ,َ  *  
jً,ُغُر ِ/الَّ  َ,jَُسوُلُه  
هللا 
ُمَقاَ?  ال  َيْثِرَ�  �ْهَل َ َيا  ِمْنُهْم  َطاِئَفٌة 
ِمْنُهُم  َفِريٌق   �ُLَِيْسَتْأ,َ  
َفاjِْجُعو َلُكْم 
َ,َما   �ٌjََعْو ُبُيوَتَنا   َّ�/ِ َيُقوُلوَ�  
لنَِّبيَّ 
 ﴾  
jً
ِفَر ِ/الَّ  ُيِريُد,َ�   �ْ/ِ  �ٍjَِبَعْو ِهَي 

(١١-١٤ :�

ألحز)
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,قد Lّكر 
هللا تعا. 
ملسلمني s هذ� 

ألما?  من   
هو9و كيف  
آليا4، 

ملّتحد� من 
لقبائل  �
بو
سطة 
ألحز

لعربية، ,من 
خللف بو
سطة 
ليهو>، 
 
,Lّكرهم مبد� 
لكر� 
لذ` كانو

غت، v �بصاjهم  حينئذ؛  يعانونه 
 �بد بل  
حللقو?،  بلغت  ,قلوֲדم 
تعا..  
هللا  ,ْعد   s »اجلهم  
لشك 
 
كانو )نة،   s  �L/ 
ملؤمنو�  كا� 

ملنافقو�   �فبد عنيفة 9يًعا،  هّز�   s
,ضعا� 
إلميا� يقولو�: لقد ُخدعنا 
,نبيه  
هللا  من  
ئفة v بوعو>  كلنا 
يوهنو�  منهم  جز�   �,بد 
ملرسل، 
قائلني  
آلخرين  
ملسلمني  عزمية  من 
كذلك  
لعو>�.  /ال  �مامنا  سبيل  ال 
 aسلو 
ملجيد   �mلقر
 ,صف  فقد 
فقا^  
ملخلصني،  
حلقيقيني  
ملؤمنني 

آليتني ٢٣ , ٢٤ من نفس  s .تعا

:�jلسو

 �َ

َألْحَز 
ْلُمْؤِمُنوَ�   ��َjَ ا  ﴿َ,َلمَّ
َ,jَُسوُلُه  
هللا  َ,َعَدَنا  َما   
َهَذ  
َقاُلو

َ>ُهْم ِ/الَّ vَ َ,َما  َ,jَُسوُلُه  
هللا  Pََصَد,َ
 ٌ̂ ِ/ميَاًنا َ,َتْسِليًما * ِمَن 
ْلُمْؤِمِنَني jَِجا
َفِمْنُهْم  َعَلْيِه  
هللا   
َعاَهُد, َما   
َصَدُقو
َمْن َقَضى َنْحَبُه َ,ِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َ,َما 

ُلو
 َتْبِديًال﴾  َبدَّ
Ê يكن 
ملؤمنو� 
لصا>قو� كاملنافقني 


لنفو±.  ,مرَضى  
إلميا�  ,ضعفا� 
للعّد,،  
½ائل  
لعد>   
,�j ,عندما 
 
dخ� قد  ,jسوله  
هللا   �ّ�  
تذّكر,

½جو?  
بذلك بالفعل من قبل، ,هذ

ملنّسق من طر� قبائل 
لعر� Ê يكن 

هللا ,نبيه. لذلك بقَي  Pال /ثباًتا لصد/
مزعزعني،  غ*  
ملخَلصو�  
ملؤمنو� 

لطاعة،   �,j من   
,<
<v
 /´م  بل 
,�يته.  
إلميا�  Ôماسة   

متأل,,
 

ملؤمنو� 
لصا>قو� ,مالو vا�
لقد 
çمعهم مع 
هللا ,�ْ,فو
 بعهدهم معه. 
 
,نا^ بعضهم مبتغاهم بالفعل ,لقو
مصرعهم، ,
آلخر,� منهم ينتظر,� 

ملوs 4 سبيل 
هللا لتحقيق �منيتهم. 
هاجم 
لعدّ, 
خلندP بشر
سة ,>,� 
 ،�jعبو  s �حياًنا  ,جنح  
نقطا¿، 
 j,ملر
 s ,ّلعد
,جنح مر� �حد قا>� 
بشجاعة   
هو9و ,لكنهم   ،�dع
على   
فعا>, 
ملسلمني  من  بالغة 
�عقاֲדم. ,s هذ� 
ملعركة فَقَد نوفل 
حياته، ,هو من كباj قا>� 
ملشركني 
,vعمائهم، ,كا� من عظم مكانته 
 aتر  
يقبلو  Ê �´م  
لكافرين  لد� 
 
�jسلو  
لذ 
ملسلمني؛  عند  جثته 
للرسو^ � �´م يقبلو� >فع عشر� 
/ليهم  �عا>  هو   
L/ >jهم  mال� 
¼ًنا   
هذ ,كا�   ،
هذ vعيمهم  جثة 

 
باهًظا جلثة �حد 
ملوتى. ,قد قّدمو
ّ̀ /حسا± بالذنب،  �عْرضهم >,� 

ملسلمني  çثث  
لكافر,�  مّثل  فقد 
يفعل   �� »شو�   
,كانو �ُحد،   s
,لكن  
لشي�،  نفس  
ملسلمو�  ֲדم 
Lلك،  عن  �تلف  
إلسال?  تعاليم 

لتمثيل  jإلسال? كّل صو
فلقد حّر? 
باجلثث كاّفة. ,عندما تلّقى 
لرسو^ 
� عْر 
ملشركني ,jسالتهم، قا^ 
جثة   ./ Ôاجة   
ليسو 
ملسلمني   �/
كهذ�، ,�´م ال يبتغو� شيًئا مقابل 

جلثة  يريد,�   
كانو  
L/, /عا>ִדا، 
 ¯  ،٢®  Cقاjلز
) فليأخذ,ها. 

 (١١٤

ملقا?  
,ال مانع من نقل مقطع s هذ
من كتا� 
لس* ,ليم موير: "حيا� 
 (٣٢٢  ¯  ١٨٧٨ (لند�  )مد" 
على  
½جو?  عنف  بوضو�  يصف 


ملسلمني، فيقو^:

لصبا� 
لتاÚ، ,جد )مد كّل  s"

لعدّ, ,قد 
صطفت على طو^  4
قو

خلندs P مو
جهته، ,
قتضى Lلك 

 ال يفتر
� ح� jًمن جانبه يقظة ,حذ

لعدّ,، فهم على ما  4
j,¹بط منا
 Ó .يبد, يهّد>,� ֲדجو? عا? شامل

نقسمو
 /. �موعا4 ִדاجم 
ملو
قع 
سرعة   s ,jجاله  للنّ¡  
ملختلفة 
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 s,  .aتباjال
 على  يبعث   ^
,تو
½م،  فرصة   vنتها
 ¹ا,لو�  
لنهاية 
فرمبا 
ستطاعو
 حشد كل قو
ִדم جتا� 

لنقطة 
ألقل حصانة، ,منها ¹ا,لو� 
ال  
بل , غطا�  حتت   Pخلند
  jعبو

لقاتلة.  
لسها?  jمي  من  ينقطع 

ملحا,لة، حدثت هجما4  j
,بتكر
قوّية من بعضهم �و 
ملدينة، بل �و 
خْيمة 
لنّ¡، من ِقَبل قا>� مشهوjين 
هذ�  ,لكّن  ,عمر,،  خالد  مثل 
بعد  �عقاֲדا  على   4<ّjُ 
½جما4 
منهمر  ,jمي  مستمر  مضا>  هجو? 
طو^  �ֲדم <  
هذ ,ظل  
لسها?،  من 

ليو?. ,أل� جيش )مد كا� بالكا> 

لطويل،  >فاعه  خط  حلر
سة  كافًيا 
للر
حة.  متنفًسا  �د  يكن   Ê فإنه 

لليل، فقد ظل خالد مع قو�  s ح�,
من فرسانه 
ألشد
� يصّعد هجومه، 

لدفا¿، ,يهاجم Áافر  ,يهّد> خط 
على  
ملرصو>� , 
ألمامية  
ملسلمني 
مسافا4 متكر�j مهمة. ,لكن كل 
بال  كانت  
ملعا>ية  
ملحا,ال4  هذ� 

."Pخلند
 jيتّم عبو Ê, ،ثر�
 Ê, ليومني،  
ملعركة  
ستمر4 ,  
بيٍد،   
يًد متالحم  قتا^   aهنا يكن 
 Ê L/ ،لدما�
,Ê ُتسفك 
لكث* من 
يسقط من جانب 
لعدّ, خال^ �jبع 

,عشرين ساعة من 
لقتا^ سَو� ثالثة 

ملسلمني،  جانب   s ,íسة  قتلى، 
,ُجر� سعد بن معاv � Lعيم قبيلة 

ملخلصني  
ملؤمنني  �حد , 
ألْ,± 
 j

ملحبني لرسو^ 
هللا. ,قد �ّ>� تكر

خلسائر،  /حد
� بعض   ./ 
½جو? 
,جتلت   .Ú

ملتو 
½جو?  سّهل  مما 

لوال�، , للشجاعة  عظيمة  مو
قف 
ففي ليلة كانت باj>�، بل jمبا كانت 
تر,`  
لعربية،  
جلزير�   s ليلة �بر> 

لرسو^ �  ®,v لسيد� عائشة
لنا 
 
jً
مر نومه  من  يستيقظ  كا�  �نه 
من  ضعفت  
ل~   �

ألجز ليحر± 

لتعب عا>  �صابه  
L/ ح� ،Pخلند


لد��،  من  شيًئا  لينا^  فر
شه   ./
 s, .Pخلند
Ó يذهب ثانية حلر
سة 
�حد 
أليا? بلغ منه 
لتعب مبلًغا ح� 

حلركة،  يستطيع  ال  �نه  متاًما   
بد
�حد  )له  ¹ل   �� يرغب  /نه  فقا^ 
من  قليًال  ل*¹ه  
ملخلصني  
ملسلمني 

 s Pخلند
 
لبدs C حر
سة  
جلهد 
بر> 
لليل. ,لفوÑ �jع صوًتا، ,كا� 
لسعد بن �æ ,قا¯ �، ,ملا سأله 
عن سبب �يئه قا^ /نه جا� حلر
سته. 
فقا^ 
لرسو^ � /نه ليس s حاجة 
 ��أل� ¹رسه �حد، ,
ألْ,. بسعد 

لذ`  Pخلند
¹ر± Lلك 
جلز� من 

ملسلمو�  يكو�  
لدماj ح�  �صابه 
للمهمة،  سعد  فذهب  �ما�.   s

ستطا¿ 
لرسو^ � �� ¹صل على ,
قسط من 
لر
حة. ,لعلها كانت من 

ملصا>فا4 �نه ملا ,صل 
لرسو^ � 
بعض  سالمته  ,هّد>4  
ملدينة،   ./

ألخطاj، كا� سعد بن �æ ,قا¯ 

�يًضا هو 
لذ` Lهب حلر
سته. 

ليو?  Lلك   s �خر�  مناسبة   s,
صو4   � 
لرسو^  Ñع  
لعصيب، 
سال�، فسأ^ عّمن يكو�، ,جا�4 
 .� ِبْشر  بن  َعبَّا>  بأنه  
إلجابة 
كا�   
L/ عما   � 
لرسو^  فسأله 

وفقد  خفية،  املدينة  يدخلوا  أن  اليهود  حاول 
جاسوس يهودي حياته B احملاولة، وحني عرفوا أن 
كيدهم انكشف بدأوا B التعاون جْهرة مع األحزاب.
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معه �حد، فقا^ َعبَّا> /نه معه بعض 
�صحا� jسو^ 
هللا، ,�´م ¹رسو� 
 ��خْيمته. فطلب منهم 
لرسو^ � 
 ّ̀ باحلر  
يذهبو  ��, خْيمته،   
يَدعو
 jلذين يريد,� عبو
لقتا^ 
ملشركني 


لس*� 
حللبية ®٢) ) .Pخلند

,كما Lكرنا من قبل، حا,^ 
ليهو> 
,فقد  خفية،  
ملدينة   
يدخلو  ��

ملحا,لة،  s جاسو± يهو>` حياته

نكشف  كيدهم   ��  
عرفو ,حني 
 .�

لتعا,� جْهر� مع 
ألحز s 
,�بد
من  للهجو?  منّسقة  )ا,لة  تقع   Ê,

جلانب كا� ضّيًقا،  

خللف، أل� هذ

ملرصو>  
ملسلم  
حلر±  ,بوجو> 

لقيا?  
ملستحيل  من   jصا  aهنا
بضعة  بعد  ,لكن  كاسح.  ֲדجو? 

لوثنيو�  �

ليهو> ,
ألحز jيا?، قر�
على  ,مفاجئ  متز
من  
لقيا? ֲדجو? 


ملسلمني.

قو�K �ألحز�a تتشتت

لبالغة  
خلطة  هذ�  
هللا  �حبط  ,لقد 

خلطو�j بتدب* معجز. فإ� ُنَعْيم بن 
 ./ ما^  غطفا�  قبيلة  من  
هللا  عبد 
جيش  مع  جا�  قد  ,كا�  
إلسال?، 
ُيعني  لكي  
لفر¯  يتحني  
لوثنيني 
عمل  يستطيع  يكن   Ê 
ملسلمني. 


ليهو>  ��j لكث* مبفر>�، ,لكنه ملا

قد ضّمو
 جهو>هم /. جهو> 
لعر� 

ملسلمني   ��  
,بد ليناصر,هم، 
 ،
يو
جهو� موًتا )ّتًما ,هالًكا مؤكًد
ما  يفعل   �� على  
لعز?  ُنعْيم  عقد 
لقد  
ملسلمني.   Lإلنقا ,سعه   s
كا� يكتم /سالمه، فذهب /. ب� 
,سأ½م  Þjسا�هم،  ,حاَ>�  قريظة 
 ðهبت جيوL 
L/ عما هم صانعو�

 يتوقعو� �� يصنع ֲדم Lلعر�، ,ما

مييل  
ليهو>  بعض  كا�  
ملسلمو�. 

لبقا� على عهد� مع 
ملسلمني،   ./

ֲדجو?  
لقيا?   s جاّ>ين  
ملشركو� 

لطلب.   
يرفضو فلن  معهم،  منّسق 
 �/ للمشركني   
يقولو  �� �,صاهم ,
هؤال� 
لسبعني سو� يقومو� Ôر
سة 
بعض 
ألماكن 
½امة، بينما يقومو� 
من  
ملسلمني  مبها9ة  بأنفسهم  هم 
مع  
حلديث   
هذ ,بعد  
خللف. 
قا>� جيش   ./ ُنعيم  Lهب  
ليهو>، 

ملشركني ,سأ½م عما هم صانعو� 
 ,�
 عا> 
ليهو> /. حلفهم مع 
لنّ¡، L/

سترضا� 
ملسلمني بطلب  

 حا,لوL/
سلموهم   Ó 
ملشركني  من  jهائن 

وسـاورهم الشـك B صدق نّية اليهود، بينما شك 
اليهـود B صـدق نّية األحـزاب. وكمـا يقال، إن 
الشـك يقضي على الشجاعة، فتخاذل الفريقان، 
ودّبـت الُفرقة بني صفوفهم، وخـارت عزائمهم، 
وفقـدت جيـوش العـرب Jاسـها وJيتهـا.

,Ê يكن هؤال� على 
ستعد
> لتحّمل 

لعقا� 
لشديد بسبب 
لبعض 
آلخر 


لذين تبني �نه ال عهد ½م. 
,قد بعثت هذ� 
لتساÞال4 
لعقالنية 

ليهو>،  
لقا>�  نفو±   s 
خلو� 
فعله.  عليهم  �ب  عما  فسألو� 
سبعني   
يطلبو  �� ُنعْيم  فنصحهم 
كا�   
Lفإ 
ملشركني.  من  jهينة 

للمسلمني. ,قا^ ½م /نه من 
ألlية 

ليهو>،  /خال¯   
,dت«  �� مبكا� 
فيطلبو
 منهم 
ملساlة s هجو? عا? 
قا>�  ,تأثر  
آل�.   jلفو
 على  شامل 

ملشركني ֲדذ� 
لنصيحة ,عملو
 ֲדا، 
يطلبو�  
ليهو>   ./ jسالة   
فأjسلو

 على 
ملسلمني من jًجو? فو½
منهم 
 �

خللف، لكي يتمكن جيش 
ألحز
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ملقّدمة.  من  
½جو?  من 

ليو?  بأ�  
ليهو>  فأجا� 

لسبت،  يو?  هو   Úلتا

 �� يستطيعو�  ال  �´م ,
 
هذ  s 
ملسلمني   
يقاتلو
/´م  �يًضا   
,قالو 
ليو?. 
بينما  
ملدينة   s يعيشو� 
يعيش 
ألحز
� خاjجها، 

نسحب   �� حد�   
Lفإ
 
Lملعركة، فما

لعر� من 
يكو� مآ½م مع 
ملسلمني. 
 �
,لذلك طلبو
 من 
ألحز
بسبعني  /ليهم   
يبعثو  ��
ح�  كرهينة  jجا½م  من 

حلا^  تلك   s ميكنهم 
 s بد,jهم   
يقومو  ��

لشك   �,بد 
½جو?. 

لقلو�. ,jفض  s يعمل

ليهو>  
�� �يبو �

ألحز
�� لو  
/. طلبهم، ,�>jكو
فعًال  
ليهو> Áلصني  كا� 

تفاقهم، فليس هناa ما  s
 
هذ مثل  تقدمي  يستدعي 

لطلب. ,سا,jهم 
لشك 
s صدP نّية 
ليهو>، بينما 
 Pصد  s 
ليهو>  شك 
,كما   .�

ألحز نّية 

يقضي  
لشك   �/ يقا^، 
 ^Lفتخا 
لشجاعة،  على 

لُفرقة  ,>ّبت  
لفريقا�، 
 4jخا, صفوفهم،  بني 
 ðئمهم، ,فقد4 جيو
عز
,�يتها.  �اسها  
لعر� 

ملسا�،  جا�  ,عندما 
مرهقني  
لنو?   ./  
Lهبو

لضيق , 
لشك  مبشاعر 
فذهب  
حلر®.  �شكا^ ,

جلند ,
لقا>� /. خيامهم 
,تسيطر  
إلحبا�  ميلؤهم 

عليهم 
لكآبة. 

ملعجز�،  حدثت   Ó

لسما�  مساعد�  ,جا�4 

لريح  4�
ملسلمني. بد ./

لقاصفة تعصف، فقّوضت 
خيا? 
ملشركني، ,Ê تد¿ 
,ال  �كفأִדا،  /ال   
jًِقد

 /ال �طفأִדا، ,
قتلعت jًنا

حبا^ 
خليا?. 
يتفا�لو�  
لعر�  كا� 

ملكا�،   s 
ملشتعلة   jبالنا

نطفائها.  من  ,يتشا�مو� 
يوما   jلنا
 تصبح  ,عندما 
فإ�  خيمة،  �ما?  مطفأ� 
Lلك   �,dيعت سكا´ا 

نذير ُشؤ?، ,يعزمو� على 
 ��
ليو?، , 

لتر
جع s هذ
 a
يعو>,
 بعد Lلك لالشتر
,كانت  
½جو?.   s
عصفت  قد   aلشكو

تعصف   �� قبل  بالقا>� 
حَز?  ,عندما  
لريح.  ֲדم 
متاعهم  
ملعسكرين  بعض 
لالنسحا�، ظن 
آلخر,� 
ֲדجو?   
قامو 
ملسلمني   ��
 
هذ 
نتشر , ليًال.  كب* 
 �

لظن بني 9و¿ 
ألحز
كما ينتشر 
لوبا� 
ملعد`، 
متاعه  ¹ز?  
جلميع   �,بد
 .�

مليد من  ,ينصر� 
سفيا�  �با   �� ,ُيرَ,� 
خيمته   s نائًما  كا� 
 jخبا� مسامعه  فبلغت 

ملفـاجئ  
النسحـا� 
فنهض  
ملشركني،   Pلفر
 ./  ¿jسا, مرجتًفا، 
كا�  
لذ`  9له  jكو� 
,lز  عقاله،   s موثًقا 
 Ê 
جلمل  ,لكن  
لبع*، 
 �Þصدقا�  jفأشا  .aيتحر

جلمل مربو�، ,مت  �� ./

لبع*، ,�صبح  حل عقا^ 

 �� ,صحبه  هو  بإمكانه 
.�

مليد 
»لو

عندما مضى ثلثا 
لليلة كا� 
قد مت /خال� 
ملكا� متاًما، 
مؤلف  جيش  
ختفى ,
íسة   ./ عشرين  من 
مقاتل  �لف  ,عشرين 
تاjكني  تابع،  ,مر
فق 
 s, .خا,يا �
خلفهم 
مليد
تلّقى  
لوقت   
هذ نفس 
 �d« ,حًيا   � 
لرسو^ 
ملا  نتيجة  فر  
لعدّ, قد   ��
 <
j�فعله 
هللا تعا. ֲדم. ,

لرسو^ � �� يستطلع ما 
حد�، ,jغب �� يرسل 
 �
�حد �تباعه ليمسح 
مليد
 Ó بعينيه ,يعر� ما حد�
باألمر.   
تقريًر لـه  يقد? 
كالثلج،   
<ًjبا 
جلّو  كا� 
 �
�طر  �� عجب  ,ال 
من  جتّمد4  قد  
ملسلمني 
 Ê حيث /´م ،<dل
 شد� 
يكفي  ما  يرتد,�   
يكونو
 .<dل
من 
ملالبس ملقا,مة 
صـو4  بعضهم  ,Ñع 
ينا>`،   � 
لرسـو^ 
�� �يبو� ,لكنهم  
,<
j�,
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Ê يستطيعو
؛ فقد منعهم 
لd> متاًما 
من 
لقد�j على 
لنطق، ما عد
 ُحذْيفة 
 : ّ̀ jجْهَو صو4   s �جا�  
لذ` 
 �� تأمرنا   
Lما 
هللا،  يا jسو^  "نعم 
نصنع"؟ فنا>� مر� �خر�، ,Ê �ب 
�حد هذ� 
ملر� �يًضا /ال ُحذيفة 
لذ` 
�جا� ثانية. فأمر 
لرسو^ � ُحذيفة 

ملعركة،  �
�� يذهب ,يستطلع ميد
قد  
لعدّ,   ��  �dخ� تعا.  
هللا  أل� 

أل>باj. فذهب حذيفة قريًبا من  .,

لعدّ, قد  �ّ� ��j aمن هنا, ،Pخلند

�خلى 
مليد
�، فلم يكن هناa جنو> 
,ال jجا^. ,عا> ُحذيفة /. 
لرسو^ 
 �dخ�� فقر� عليه كلمة 
لشها>�، ,

لصبا�،  s, .نسحب

لعدّ, قد  �ّ�

ملسلمو� يزيلو� خيامهم �يًضا،  �بد

jجهم <�  
ليعو>, متاعهم   
,9عو

نتهت )نة خط*�  لقد  
ملدينة.   ./


مت ما يقر� من عشرين يوًما.<

aبنو قريـظة ينـالو3 �لعقا
�ما� مر�  s �
تنفس 
ملسلمو� 
لصعد
ثانية، ,لكنهم كانو
 يعيشو� مع ب� 
قريظة s بلد� ,
حد�، ,قد خا� بنو 
 
,هذ 
ملسلمني،  مع  عهدهم  قريظة 

ما ال ميكن 
لسكو4 عليه.
9ع 
لرسو^ قو
ته 
ملنهكة ,�خdهم 

�´م ال �وv ½م 
لر
حة 
آل�، ,�مرهم 

لعصر /ال s ب� قريظة،  
�ال ُيصّلو
�jسل عليًّا  Ó ،حصو´ا 
�� يها9و,

 نقضو
 عهدهم مع Lليسأ½م ملا �
 ,�
ملسلمني؟ ,Ê يبِد بنو قريظة ندًما 
ّ̀ مْيل لطلب 
لصفح، بل  � ,��سًفا، 
/´م بدًال من Lلك قامو
 بإهانة علّي 
� ,jجا^ 
لوفد 
لذين كانو
 معه. 
,نسا�   � 
لرسو^  يسّبو�   
,�,بد
بيته سبًّا قبيًحا فاحًشا، ,قالو
 /´م ال 
يقيمو� ,vًنا للرسو^، ,Ê يكن ½م 

يوًما عهد معه.

لرسو^  ليطلع  علّي  عا>  ,حني 
هو  ,جد�  
ليهو>،   <ّj على   �
حصو´م،  �و  متجهني  
لصحابة ,
سّب  
ليهو>  عا,>  ,صوله  ,لد� 


جه ,بناته.,v�
لرسو^ � ,

لرسو^  /صابة  عد?  على  ,حرًصا 

سبا�  لسماعه   �Lأل
,  Êباأل  �

ليهو>، فقد 
قتر� علّي �� يضطلع 
,جو>   �,< 
ألمر  مبعاجلة  
لصحابة 
 ،<

لرسو^ �. ,فهم jسو^ 
هللا 
ملر
به  يرغب  كا�   
L/ ما  عليًّا  ,سأ^ 
علّي  فأجا�  سّبهم،  Ñا¿  عن 
 ��  � 
لرسو^  فذكر  باإل�ا�. 
موسى كا� من ب� جلدִדم ,�قر� 
 `L,�
ألقربا� /ليهم، ,مع Lلك فقد 

.dفص 
بأكثر من هذ
تقدمه.   s  � 
لرسو^  
ستمر ,
 
,�,بد >فاعاִדم  
ليهو>  ,نصب 
نساÞهم.  /ليهم  
نضمت , يقاتلو�، 
عند  يقفو�  
ملسلمني  بعض  كا� 
 ��
مر فألقت  
حلصن،  حائط  �سفل 
يهو>ية حجًر
 ضخًما عليهم عندما 
,يسمى  �حُدهم  فُقتل  ملحتهم 
عليهم   jحلصا
 ,ُضر�   .
خال>

و_ يبـِد بنو قريظة ندًما أو أسـًفا، أو أّي مْيل لطلب 
الصفـح، بل إنهم بدًال من ذلـك قاموا بإهانة علّي � 
ورجال الوفد الذين كانوا معه. وبدأوا يسـّبون الرسول 
� ونسـاء بيته سـبًّا قبيًحا فاحًشـا، وقالـوا إنهم ال 
يقيمون وزًنا للرسـول، و_ يكن �ـم يوًما عهد معه.
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ليهو>  �حس  ´ايتها   s, �ياًما، 
 ،jحلصا
بالعجز عن 
الستمر
j حتت 
 � 
لرسو^   ./ vعماÞهم  فأjسل 
/ليهم  jسالة يطلبو� فيها �� يرسل 
�با لبابة �؛ ,هو vعيم من 
أل,± 
قدميًا.  معهم  عالقة   s 
كانو 
لذين 

لتسوية  
ستشاjته حو^   
,<
j� لقد 

ملمكنة، فأjسل 
لرسو^ � �با لبابة 
كا�   
L/ عما  فسألو�  
ليهو>،   ./

ألصلح ½م هو 
لّنز,^ ,
الستسال? 
,قبو^ حكم 
لرسو^ �، فقا^ �بو 
لبابة /� Lلك هو ما �ب فعله، لكنه 
�صبعه   j
بإمر قا?  
لوقت  نفس   s

ملو4،   �jشا/ يعطيهم  عنقه  على 
,كا� Lلك من عند �æ لبابة ال من 

عند 
لرسو^ �.
شيًئا  قا^  قد  
لرسو^  يكن   Ê
,لكن  
ملوضو¿،   
هذ عن  ألحد 

جلرمية   �� فكر�   s jتصّو لبابة  �با 
/ال  تستحق  ال  
ليهو>  
jتكبها  
ل~ 

لعالمة  ֲדذ�   jفأشا 
ملو4،  عقوبة 
مص*  عن  ֲדا   dع حيث  متسرًعا، 
لذلك  ينتظرهم.  
لذ`  
ملو4 
 
,jفضو 
ملنطوقة،  نصيحته   
jفضو

لرسو^ � فيهم، ,لو  قبو^ حكم 
كانو
 قبلو� فإ� �قصى عقا� كا� 
ينتظرهم هو 
لطر> من 
ملدينة، ,لكن 

لرفض حكم  >فعهم  
لسي�  حظهم 

لرسو^ �، ,�jسلو
 يقبلو� حكم 
�، vعيم حلفائهم   Lسعد بن معا
عقا�   ّ̀ بأ 
ضني j 
أل,±؛  من 
,>ّ� خال�  عليهم.  سعد  يعرضه 
 �/ يقو^  بعضهم   �فبد 
ليهو>،  بني 
مع   Pمليثا
  
نقضو 
لذين  هم  
ليهو> 
�´م   
�ثبتو 
ملسلمني   �/, 
ملسلمني، 
 ��, ,صا>قني،  �منا�  
لعكس  على 

لذين  ,هؤال�   .P<صا �يًضا  >ينهم 
للمسلمني.   

نضمو Lلك   
قالو
كذلك قا? vعيم من vعما� 
ليهو>، 
يلومهم  سعد`،  بن  عمر,  هو 

لعهد،  نكثتم  "لقد  قائًال:  ,ُيبّكتهم 
,jجعتم s كلمتكم 
ل~ قطعتموها 

ملتا� لكم  �نفسكم، ,
لطريق  على 


آل� هو 
إلسال? �, >فع 
جلزية". 
�بًد
 لن نعتنق 
إلسال?، ,لن " :
فقالو
نعطي 
جلزية، 
ملو4 �حب /لينا من 
�نه  عمر,،  فأجا�  
جلزية".  >فع 
بذلك يكو� قد فعل ما عليه، ,قد 
�عذj /ليهم فال لو? عليه، قا^ Lلك 


حلصن.  j<غا,
 �vمد بن مسلمة، قائد مفر( �mj,
يكو�،  من  فسأله  للمسلمني، 
 s ميضى  فتركه  هويته  ,عر� 

هللا  مسلمة  بن  )مد  ,>عا  سال?، 

ستر  على   
�بًد �عّني  
للهم " قائًال: 
�خطا� 
لصاحلني". 


ليهو>` قد  
,ما كا� يعنيه هو �� هذ
�بد� 
لند? ,
ألسف، ,ال? قومه على 
سلوكهم، ,
لو
جب 
خللقي ¹ّتم على 
مثله،  jجا^  عن   
يعفو  �� 
ملسلمني 
�نه , سال?.   s ميضو�  ,يتركوهم 
عمًال  فعل  قد  يكو�  سبيله  بتخلية 
صاًحلا، ,>عا 
هللا �� يعينه على �عما^ 

. ,ملا علم 
لرسو^ jً

 ,تكرjً
مماثلة مر
� مبا فعل )مد بن مسلمة، Ê يلمه 
بل  
ليهو>`،  
لقائد   
½ذ تركه  على 


فقه ,jضي عما فعله. ,

ليهو>  من  فقط   <

ألفر بعض  كا� 

لسال?  قبو^   
فضلو 
لذين  هم 
 ،� 
لرسو^  حكم  على  
لّنز,^ ,
قريظة  ب�  قبيلة  من  
ألغلبية  �ما ,
حكم   
فرفضو �يهم، j على   
ظلو
Lلك  من  بدًال   
,طلبو  � 
لرسو^ 
 ،`jلبخا
)  Lمعا بن  سعد  حكم 

لطd`). ,قِبل 
لرسو^ � طلبهم، ,
يرقد  
لذ` كا�  /. سعد،  �jسل ,
حكمه   jيصد,  Âيأ  �� جر¹ًا، 
 .Pمليثا
  
نكثو 
لذين  
ليهو>  على 
 ،�j
قر  � 
لرسو^  �علن  ,حاملا 

لذين  
أل,±  قبيلة  من   <
�فر �سر¿ 
 ./ طويًال  قريظة  لب�  حلفا�   
كانو
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سعد، ,ضغطو
 عليه ليصدj حكًما 
s مصلحة ب� قريظة، ,قالو
 له /� 

خلزj® طاملا حا,لو
 /نقاL حلفائهم 
 ��  �j,بد سعد  ,على  
ليهو>،  من 
,Lهب  قبيلته.  
أل,±  حلفا�  ينقذ 

كًبا /. ب� قريظة ُيحيط به j سعد
�ال  ¹ّثونه  جانبيه  من  قبيلته  jجا^ 
ما  كل  ,كا�  قريظة.  ب�  يعاقب 

لشخص  ��j> به سعد عليهم هو 
من  حكم   j
/صد /ليه  �سند ُ 
لذ` 
 �� عليه   ��, �مانة،  
ألحكا? ¹مل 
يؤّ>` �مانته بشر� ,كر
مة، ,قا^ 
 s ضًعا
/نه سو� يصدj حكمه ,
�يًضا بال , ،4
jالعتبا
حسابه كل 
jهب ,ال jغب. ,عندما بلغ حصن 
عليه  مطلني  قريظة  ب�   ��j 
ليهو> 

حلصن   j
�سـو على  مصـطفني 

آلخر  
جلـانب   s, ينتظـر,نه، 
,قـف 
ملسلمو�. ,
قتر� سعـد 
من 
ملسـلمني ,سـأ½م: "�تقبلو� 

حكمي"؟ قالـو
: "نعم".

��
حكم سعد يتو�فق مع �لتو
قريظة  ب�   ./  �j,بد سعد  توّجه 
 
فو
فقو  ،^

لسؤ نفس  ,سأ½م 
كذلك. عند Lلك توّجه سعد على 
يقف  
لذ`  
جلانب   ./ 
ستحيا� 

 كا� L/ لرسو^ �، ,سأ^ ما
فيه 

جلانب يقبل حكمه،  

جلمع s هذ

لسؤ
^ قا^:  
لرسو^ �  فلما Ñع 


بن هشا?) , �dلط
"نعم". (
عند Lلك �صدj سعد حكمه حسب 


ل~ تقو^: ،�
jلتو
تعاليم 
"حني تقر� من مدينة لكي حتاjֲדا 

ستدعها /. 
لصلح فإ� �جابتك /. 

لشعب  فكل  لك  ,فتحت  
لصلح 
للتسخ*  لك  يكو�  فيها  
ملوجو> 
بل  تساملك   Ê  �/, لك،  ,يستعبد 
 
L/, ،عملت معك حرًبا فحاصرها
>فعها 
لر� /½ك /. يدa فاضر� 
�ما , 
لسيف،  Ôد  Lكوjها  9يع 
 s لبهائم ,كل ما

لنسا� ,
ألطفا^ ,

ملدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك 

 aعطا� 
ل~  �عد
ئك  غنيمة  ,تأكل 
çميع  تفعل   
هكذ /½ك،  
لر� 

ل~ ليست   
 
لبعيد� منك جدًّ 
ملد� 
من مد� هؤال� 
ألمم هنا، ,�ما مد� 

لر�  يعطيك  
ل~  
لشعو�  هؤال� 
/½ك نصيًبا فال تستبق منها نسمة ما 
بل حترمها حترمي 
حليثيني ,
ألموjيني 

حليويني , 
لفرvيني , 
لكنعانيني ,
/½ك  
لر�   aمر� كما  
ليبوسيني ,
لكي ال يعلموكم �� تعملو
 حسب 
آل½تهم   
عملو 
ل~  �jجاسهم  9يع 
(سفر  /½كم".  
لر�   ./  
فتخطئو


لتثنية ٢٠: ١٠ – ١٨) 

�، لو 
نتصر jلتو
فحسب تعليما4 
فكل   ،� 
لرسو^  ,ُهز?  
ليهو> 
�طفاًال , ,نساً�  jجاًال  
ملسلمني 
من  ,نعلم  مصرعهم.  سيلقو� 

ليهو>،  قصد  كا�   
هذ  �� 
لتاjيخ 
�قل ما كا� سيصنعه هؤال� هو قتل ,

ألطفا^، , 
لنسا�  
ستعبا> , 
لرجا^ 
 ,� 
ملسلمني  ممتلكا4  كل  ,/تال� 

... ورفضوا قبول حكم الرسول � فيهم، ولو كانوا قبلوه فإن أقصى عقاب كان ينتظرهم هو 
الطرد من املدينة، ولكن حظهم السيء دفعهم لرفض حكم الرسول �، وأرسلوا يقبلون 
حكم سعد بن معاذ �، زعيم حلفائهم من األوس؛ راضني بأّي عقاب يعرضه سعد عليهم.
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´بها، فهذ� هي 
لتعاليم 
ملدّ,نة بسفر 

لتعامل مع 
ألمم 
ملعا>ية 
ل~  s لتثنية



 بعيد�. jًقطا�تسكن 
عالقة  قريظة  بب�  سعد  تربط  كانت 
طيبة، ,كانت قبيلته s حلف معهم. 

لرسو^  حكم  
ليهو>  jفض  ,عندما 

ألخّف  
حلكم  بذلك   
,jفضو  ،�
 ��  jقر 
إلسال?،  به  يقضي  
لذ` 

حلكم  ,هو  
لبديل،  
حلكم  ֲדم  ُيْنز^ 


ملكتو� s كتا� موسى �.
يتحّملها  ال  
حلكم   
هذ مسئولية   �/

لرسو^ � ,ال 
ملسلمو�، بل يتحّملها 
تعليـم موسى �، ,يتحّملها 
ليهو> 

ملسلمني بكل ,حشية.  

لذين عاملو

حكم  لقبو^  
لفرصة  لديهم  كانت 
jحيم، ,هو حكم 
إلسال? 
لذ` كا� 
سيصدj �jسو^ 
هللا، ,هو من بعثه 
هللا 
قبو^  من  ,بدًال  للعاملني.  تعا. �jة 
حكم 
إلسال? �صّر,
 على قبو^ حكم 
سعد، ,Ê يكن لسعد من خياj سَو� 
 s  <j, حسبما  حكمه   jُيصد  ��
كتا� موسى �. ,/. 
آل�، يقو? 

ملسيحيو� >,� 
نقطا¿ بتشويه Ñعة 

لرسو^ � قائلني /نه كا� قاسًيا مع 

ليهو>. ,
لسؤ
^ هو: لو كا� 
لرسو^ 
قاسًيا  يكن   Ê فلم  
ليهو>،  مع  قاسًيا 


ملناسبا4  s ,�مع 
لشعو� 
ألخر� 

ألخر�؟ 

شعو�  �لقت  عديد�   4
مر  aهنا
حكم  �jة  حتت  بنفسها  ,قبائل 
ضا¿   �� ¹د�   Ê, 
هللا،  jسو^ 

طلبهم للعفو >,� جدَ,�. 
على  
لعدّ,  �صّر  
ملناسبة  هذ�   s,
 ،� 
لرسو^  غ*  شخص  حكم 
 �j,بد فقا?  بأنفسهم،  هم   �,jختا
,
كَحَكم بينهم , بني 
ملسلمني، ,سأ^ 

لعلن  s <ليهو

لرسو^ � كما سأ^ 


 كانو
 يقبلو� حكمه، L/ جلميع
�ما? 
بعد  /ال  حكمه   jيصد  Ê �نه   `�
 
Lما Ó .
jًعليه جها �
مو
فقة 
ألطر
تطبيق  سو�  يكن   Ê حكمه؟  كا� 
حلكم شريعة موسى على 
ملذنبني من 

 ال يقبلونه؟ �ال ُيعّد,� Lليهو>، فلما


 كا� Lتباًعا ملوسى �؟ فإ��نفسهم 
هناa سبب للقسو�، فهو قسو� 
ليهو> 
على 
ليهو>. لقد jفض 
ليهو> حكم 

لرسو^ � فاستجلبو
 بدًال منه تطبيًقا 

لشريعتهم 
لدينية عقوبة إل¼هم. 

jتكاֲדا،  مت  قسَو�   aهنا كانت  لو 

لذ`   �L/  � موسى  عنها  فُيسأ^ 

ملحاصر،  للعدّ,  
لعقوبة  هذ�  سّجل 

لعقوبة  هذ�   �� كتابه   s ,كتب 
حق  من  ,ليس  
لرّ�،  بأمر  كانت 
جا?   
يصّبو  �� 
ملسيحيني  
لُكّتا� 
بل   ،� 
إلسال?  نّ¡  على  غضبهم 

لقبول حكم رحيم، وهو حكم  الفرصة  لديهم  كانت 
اإلسالم الذي كان سيصدره رسول اهللا، وهو من بعثه 
اهللا تعاl رJة للعاملني. وبدًال من قبول حكم اإلسالم 
أصّروا على قبول حكم سعد، و_ يكن لسعد من خيار 
سَوى أن ُيصدر حكمه حسبما ورد B كتاب موسى �.

لو كان الرسول قاسًيا مع 
اليهود، فلم _ يكن قاسًيا 
أو  األخرى  الشعوب  مع 
األخرى؟  املناسبات   B
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لذ`   � موسى   
يدينو  �� عليهم 
سّجل هذ� 
لعقوبة 
لقاسية، �, لعلهم 
يدينو� 
لكتا� 
ملقد± 
لذ` ُسّجلت 

فيه هذ� 
لعقوبة. 
�علن 
لرسو^ , ،Pخلند

نتهت معركة 

ملسلمني  يغز,�  ال  
ملشركني   ��  �
بعد 
ليو?، بل يغز,هم 
ملسلمو� بدًال 
من Lلك. كا� 
ملد s طريقه ليتحّو^ 
/. جْزj، ,كا� 
ملسلمو� s طريقهم 

ل~  �

½جو? على 
لقبائل ,
ألحز ./
,حتّرشت  مسّو�  بال  ها9تهم  طاملا 
كال?  يكن   Ê,  .jdم  �,< ֲדم 
معركة  ففي  �جو�،   
ִדديًد 
لرسو^ 

خلندÊ P �َسر 
ألحز
� شيًئا ُيذكر، 
 s, .^جاj كل ما فقد,� هو بضعة,
 ���قل من عا? كا� من 
ملمكن ½م 
يأتو
 ملعا,>� 
½جو? على 
ملدينة، مع 
�حسن ,جتهيز �فضل. ,بدًال  <

ستعد
من جيش تعد
>� عشر,� �لًفا، كا� 

½جو?   s 
لعد>  jفع  باستطاعتهم 
íسني  ح�   ,� �jبعني   ./ 
جلديد 

�لًفا. ,هؤال� ال يصعب عليهم هزمية 
,لكن  ,íسمائة.  �لف  من  جيش 

حد , ُمضّي  بعد  
ملشركو�،  هم  ها 
�قصى  
,عشرين عاًما، ,بعد �� بذلو

إلسال?  على  للقضا�  ,سعهم   s ما 

ملسلمني، يهتّز,� بعد 
لفشل 
ملستمر ,
 ��
لشك يسا,jهم  �خلططهم. لقد بد
 ��, صحيًحا،   � )مد  >ين  يكو� 

لقومية  تكو� هذ� 
ألصنا? ,
أل,ثا� 

خلالق  
هللا  يكو�   ��, vيف،  �ر> 

لذ` ال ُير�، ,
لذ` يتكلم عنه )مد 

� هو 
حلق.
 �� خشية  قلوֲדم  يغز,  
خلو�   �بد
 
يكو� )مد � على حق، ,�� يكونو
 
هم على باطل، ,مع Lلك Ê يتجلَّ هذ

ولكن روحهم الداخلية كانت قد انكسرت. B الظاهر 
بدأت  الداخل   Bو والكافرين،  املشركني  حياة  عاشوا 
قلوبهم ترّدد صدى شعار املسلمني أنه ال إله إال اهللا. 


لناحية  فمن  تصرفاִדم.  على  
خلو� 

ملا>ية، �خذ 
لكافر,� يسلكو� نفس 
 ./  

حوj, عهد,�،  
لذ`   aلسلو

كما  بالدعا�  /ليها  يتوّجهو�  �,ثا´م 

لد
خلية  هي عا>ִדم، ,لكن j,حهم 

لظاهر   s 
نكسر4.  قد  كانت 

لكافرين، , 
ملشركني  حيا�   
عاشو

لد
خل بد�4 قلوֲדم ترّ>> صد�  s,


ملسلمني �نه ال /له /ال 
هللا.  jشعا
,كما سبق �� Lكرنا، قا^ 
لرسو^ � 

آلَ� َنْغُز,ُهْم َ,ال ’’ :Pخلند
بعد موقعة 
بلغت  لقد  /ِلَْيِهْم.  َنِسُ*  َنْحُن  َيْغُز,َنَنا 
�قصاها،  
ملسلمـني  حتّمل  >jجة 
تنقلب.‘‘   �� 
ملد  ملوجة  
آل�  ,حا� 

 .(`vملغا

لبخاj` - كتا� )

حتيط �سر� �لتقوs �يع قر�ئها �ألفاضل علًما �3 عنو��ا �ل�يد} قد تغيَّر. 
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