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حيا� محمد � (١٥)٢٠

(' حيا� ن¿ �إلسال> � كتا� مفتو¥ كلما Õثت ~ �a جز| منه جتد فيه تفاصيل 
تث� �الهتما> #åلب �للب. #� ¦د³ �' مت تسجيل #قائع حيا� ن¿ �# حيا� َمعلم �خر 
تسجيًال 7قيًقا #متاًحا للد�Hسني، مثل حيا� �لرسو_ �لعظيم �. #صحيح �' هذ� �لغز��H ~ �حلقائق 
#�ملر#يا. �ملدّ#نة، قد �عطت �لنقا7 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، #لكن من �لصحيح �يًضا �نه حني 
تتم �H7سة �النتقا�7. بعناية، #يتم �لر7 �حلاسم عليها، فإ' ما تث�� فينا حيا� �لرسو_ � من �إلميا' 

#�حلب �لغامر #�لتقَوJ، ال مياثلها فيه حيا� �a شخص �خر.

 (' �حليا� �لغامضة �لw ال يعر� �لنا� شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، #لكنها ال تفلح ~ 
 ،��بث �إلقنا� #�HA �لثقة ~ قلو� من يتبع �صحاֲדا. (^ تظل صعوبا. �لغمو¸، #ظلما. �حل
 �#خيبة �ألمل، قابعة ~ �لقلو�. #لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملدّ#نة، مثل حيا� �لرسو_ �، تث
فينا �لتأمل �لعميق #من Ä تثّبت �القتنا�. #عندما يتم تصفية �حلسابا. �خلاطئة لالنتقا�7. #�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق #تسليط �ألضو�| عليها، فمن �ملحتم �' جتذ� حيا� �لرسو_ � منَّا كل 

حب #(عجا� #تقدير، #تث� فينا كل (عز�A #(كباH #توق�، بشكل كامل #�7ئم #(& �ألبد.

تلك هي عزيز �لقاêH �هم مالمح هذ� �لكتا� �لقيم �لذJ ستطالعه عe حلقا. ~ هذ� �لز�#ية. 
#�جلدير بالذكر ~ هذ� �ملقا> �نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو�A' حليا� كحيا� �لرسو_ 
�، �لw كانت #�ضحة كالكتا� �ملفتو¥، #شديد� �لثر�| مبا حتتويه من #قائع #مو�قف #�حد�³. 
� ما يعظ Hثقل. حيث �نه � كا' ميا# 'A# قد �عطى �ملؤلف ملحة، #لكن ح· هذ� �للمحة �ا#
به، #كا' يعظ مبا كا' مياHسه؛ #(^� عرفته فقد عرفت �لقر�' �ملجيد، #(^� عرفت �لقر�' �ملجيد 

فيمكنك �' تتعّر� عليه.

لقد حصل شر� نقل هذ� �لكتا� (& لغة �لضا7 لألستا^ �لفاضل فتحي عبد �لسال> #�Hجعه ثلة 

من �بنا| �جلماعة �ملتضلعني ~ �للغة #�لدين.

 حضر� مر�� بشj �لدين iمو� $hد �

� aحلضر� �إلما> �ملهد Èخلليفة �لثا�

"إنها النبّوة، ال اْملُْلك"


سو+ �هللا �n مكة m عشر�  jمس
qالp من $تباعه

شهر   ~ للهجر�  �لثامن  �لعا>   ~
Hمضا' (7يسم�/كانو' �أل#_ سنة 
٦٢٩ميال7ية) خرÒ �لرسو_ � ~ 
طريقه (& �خر 
لة غرست �عمد� 
�جلزير�   ¸H�  ~ عميًقا  �إلسال> 

�لعربية.
�لرسو_  بني   Oالتفا� مت  �حلدْيبية   ~
ُيسمح   '� على  #�ملشركني   �
باالنضما>   Jألخر� �لعربية  للقبائل 
حللف يضمهم مع �ملشركني �# مع 
�يًضا  #�تُّفق  �لسو�|،  على  �ملسلمني 
سنو�.  عشر  �حلر�  (يقا�  على 
�حد�ا  ينقض   � ما  �لطرفني  بني 
با�جو>   Oالتفا� معه  �ملتحالفو'   #�
هذ�   Hطا) �آلخر، #~  �لطر�  على 
�التفاO 7خلت بنو بكر ~ حلف مع 
مكة، #7خلت خز�عة ~ حلف مع 

�لرسو_ �.
�لعر�  �ملشركني  �حتر�>  كا'  #ملا 
للمعاهد�. ضئيًال، خاصة معاهد�ִדم 
بني  كا'   '� حد³  �ملسلمني،  مع 
قدمية،   .�Hثا #خز�عة  بكر  ب� 
فاستشاH. بنو بكر بعض �هل مكة 
�' يعينوهم ألخذ ثأHهم من خز�عة، 
قد  خز�عة  بأ'  طلبهم  �م   �#Hبّر#
åلت عن حذHها بعد توقيع معاهد� 
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بعد  باألمن  #�حّست  �حلديبية 
حلفهم مع �لرسو_، فهذ� هو �لوقت 
مذÕة   ~ منهم  لالنتقا>  �ألنسب 
مريعة. ##�فقهم �هل مكة، #�نتهز#� 
هجو>   ~ ليشتركو�  �لظال>  فرصة 
ليلي، #لقَي كث� من Hجا_ خز�عة 
#فًد�  خز�عة  فأHسلت  مصرعهم، 
�Hبعني Hجًال على 3ا_ سريعة  من 
قريش  µيانة   � �لرسو_   �#eليخ
#ليناشد#�  معه،  �ملعقو7   Oلالتفا
�لنصر على مكة �نتقاًما �ذ� �ملذÕة. 
 ،� �لرسو_  مع  �لوفد  #�لتقى 
 eيعت �نه  قاطع  ëال|  #�خeهم 
قائًال   Æخلا� مصابه  هو  مصاֲדم 
للشاعر �لذa كا' ~ �لوفد #�ستغاثه 
سا�،  بن  ياعمر#  "ُنصر.  شعر�: 
#�شاH (& سحابة تتجمع ~ �لسما| 
لتستهل  �لسحابة  هذ�   ') #قا_: 
قريش  #خافت  كعب".  ب�  بنصر 
�لعو�قب، #�Aعجها خe #فد خز�عة 
(& �ملدينة، فأHسلو� �با سفيا' سريًعا 
لتجديد �لصلح منًعا �جو> �ملسلمني. 
 Heي #بد�  �ملدينة،  سفيا'  �بو  #بلغ 
عهد  موجو�7ً ~  يكن   � بأنه  طلبه 
�حلديبية، #لذ� يلز> توقيع عقد سال> 
ليس   '�  � �لرسو_   J�H# جديد. 
من �حلكمة قبو_ �لعذH. #�هتاÒ �بو 
#�علن:  �ملسجد   &) #^هب  سفيا' 

 ،��يها �لنا� (È قد �جر. بني �لنا
#� يفهم سكا' �ملدينة معÌ لقوله، 

(ÈقاHلز�) .فضحكو� منه
 ') سفيا'  أل¡   � �لرسو_  #قا_ 
كالمه من طر� #�حد، #(' �لطر� 
�آلخر � يو�فق عليه. #�Hسل �لرسو_ 
#ملا  �لقبائل،  كل   &)  �Hًخطا)  �
تأكد له �oا على �هبة �الستعد�7، �مر 
�ملسلمني �' يقومو� بتسليح �نفسهم 

#�الستعد�7.
#~ �#_ يناير/كانو' �لثاÈ بد� Aحف 
#عند  مكة،  �و  �ملسلمني  جيش 
�طا. ¢تلفة على �لطريق �نضمت 
(ليه �لقبائل �ملسلمة �ألخرJ. #عندما 
7خل �جليش برّية فا�H' بعد �نقضا| 
عد� �يا> قالئل، كا' عد7 �ملسلمني 
هو نفسه �لw تنبأ به �لن¿ سليما' من 
قبل، بعد �' تضخم ح· بلغ عشر� 
�ال�. #عندما حترb هذ� �جليش �و 
كل  على  �ملخّيم  �لصمت  بد�  مكة 
ألهل   Hلثبو�# بالويل  نذيًر�  مكا' 

مكة. فأقنعو� �با سفيا' باخلر#Ò مر� 
 Òليتبّين نّيا. �ملسلمني، فخر Jخر�
 '���لفال� #قد �ضا|ִדا ن ليجد كل 
�ملعسكر�. على مس�� �قل من يو> 
�مر  قد   � �لرسو_  من مكة. كا' 
بإيقا7 �لناH �ما> كل خْيمة، فكانت 
�. �ب ¢يف ~ ظال>   ̂'��تلك �لن

�لليل #سكونه.
"ما^�  �صحابه:  سفيا'  �بو  #سأ_ 
جيش  �هذ�  هذ�؟  يكو'   '� ميكن 
�عر�  ال  �نا  �لسما#�.؟  من  هبط 
جيًشا عربًيا ֲדذ� �لضخامة". #^كر 
#مع  �لقبائل،  بعض  �Óا|  �صحابه 
 ') يقو_  �بو سفيا'  �سم كا'  كل 
تلك �لقبيلة �قل #�^_ من �' تكو' 

هذ� ن��oا #عسكرها. 
يتأملو'  #Hفاقه  سفيا'  �بو  #بينما 
�ألمر (^ صا¥ به صو. ~ �لظال>:

"�با حنظلة". (حنظلة كا' �سم #لد 
أل¡ سفيا' #كا' ُيكÌ به).

�بو   7H نت هنا"؟ هكذ��� "�لعبا�؟ 

وعندما دخل اجليش برّية فاران بعد انقضاء عدة أيام 
قالئل، كان عدد املسلمني هو نفسه الq تنبأ به الن| 
سليمان من قبل، بعد أن تضخم ح� بلغ عشرة آالف.
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سفيا' #قد عر� �لصو..
جيش  "(نه   ،��لعبا  7H ”نعم"، 
�لرسو_ جا|كم مبا ال ِقَبل لكم به".

صديقني  سفيا'  #�بو   ��لعبا كا' 
�با  ¦مل   '�  ��لعبا #�صّر  قدميني، 
 &) ليذهبا  معه  بغلته  على  سفيا' 
 ¡�  aبيد #�مسك   .� �لرسو_ 
 Ä ،سفيا' #شد� #جعله يركب �لد�بة
�ز �لبغلة �لw �نطلقت مسرعة لتصل 

(& معسكر �لرسو_ �. 
 '� �شى   ��لعبا كا' 
يسقط عمر Hضي �هللا عنه 
#يقتله،  سفيا'   ¡� على 
حاHًسا  عمر  كا'  فقد 
خليمة �لرسو_ �، #لكنه 
 àالحتيا� سبيل  على   �

لكل  �ملعلن  �مر�  �عطى  قد  كا' 
من يلقى �با سفيا' �ال ¦ا#_ قتله. 
 ¡� نفس  �ألحد�³ ~  #�ّثر. هذ� 
سفيا' بعمق شديد، لقد هّزته Hفعة 
حًظا  �إلسال>  منها  نا_   wل� �لشأ' 
 aلذ� �لرجل  كا'  هنا  فها  عظيًما. 
ُنفي من مكة ليس معه (ال صاحب 
#�حد. لقد مّر. سبع سنو�. صعبة 
 Oليو>، #ها هو �آل' يد� منذ ^لك 
من  �ال�  عشر�  مع  مكة  �بو�� 

�تباعه �ملخلصني.
فالرسو_  متاًما،  �ملناضد  �نقلبت  لقد 

سنو�.  منذ  مكة  من   Òخر  aلذ�
سبع، هاHًبا بدينه، قد عا7 (& مكة، 
#تقف �مامه مكة عاجز� كل �لعجز 

عن �' تقا#> عو7ته.

فـتـح مـكـة
#لعل �با سفيا' كا' يتفكر بعجب: 
 ~ مت   ^) مذهًال،   ��لتغي هذ�  �ليس 
عليه  #ما^�  (ال؟  ليس  سبع  سنو�. 

�آل' �' يصنع كقائد ملكة؟ �يقا#>.. 
#�Aعجته  �الستسال>؟  عليه   'ّ�  <�
هذ� �خلو�طر ح· بد� للناظر (ليه ما 

يعانيه من 7هشة #^هو_.
�لقائد  هذ�   � �لرسو_  #شاهد 
يذهب   '�  ��لعبا فأمر  �ملضطر�، 
#عد  على  �لليلة  يستضيفه   '�# به 
سفيا'  �بو  فأمضى  �لغد،   ~ برuيته 
�لصبا¥   ~#  .��لعبا مع  ليلته 
^لك  #كا'  �هللا،  Hسو_  �ستدعا�ا 
�بو  �لفجر، #فوجئ  ~ #قت صال� 
#�لتحّركا.   àلنشا�  �Hبفْو سفيا' 

يكن  فلم  �ملبكر�،  �لساعة  تلك   ~
من عا7ته هو #ال من عا�7 قومه �' 
يكونو� يقظني ~ هذ� �لصبا¥ �لباكر 
كما يفعل �ملسلمو' بعد �' �صبحو� 
 J�H# �إلسال>،  لنظا>  خاضعني 
�ملعسكر   ~ هم  �لذين  �ملسلمني 
3يًعا #قد �خذ#� يتجّهز#' لصالִדم 
#�ئ  ير#¥  بعضهم  �لصباحية، 
#�آلخر#'  للوضو|،  �ملا|  عن  Õًثا 
يشرفو' على صف صفو� 
�لصال�.  �جل  من  �لعابدين 
 '� سفيا'  �بو  يستطع   �#
يستْوعب فهم هذ� �حليوية 
�لباكر� ~ �لصبا¥، #خطر 
هل  ¢يف؛  خاطر  بباله 
جديد�  خطة  هذ�  كانت 

إل7خا_ �لرعب ~ قلبه؟
#سأ_ ~ ^هو_ #قلق بالغني: "ما^� 

يفعل كل هؤال|"؟
#�جا� �لعبا�: "ال شي| يدعو (& 
�خلو�، (oم يستعّد#' للصال� ليس 

(ال". 
#J�H �بو سفيا' �ال� �ملسلمني #قد 
يقتد#'  �هللا،  �صطفو� خلف Hسو_ 
Hكوًعا  يفعل،  مثلما  #يفعلو'  به 

#سجو�7ً #قياًما، #هكذ�.
كا' �لعبا� ~ نوبة حر�سته، لذلك 
�با  يصحب   '� ميكنه  حرًّ�  كا' 

من  ُنفي  الذي  الرجل  كان  هنا  فها 
مكة ليس معه إال صاحب واحد. لقد 
مّرت سبع سنوات صعبة منذ ذلك 
اليوم، وها هو اآلن يدق أبواب مكة مع 

عشرة آالف من أتباعه اخمللصني.
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سفيا'، #�' يبا7له �حلو�H. #سأ_ �بو 
سفيا': "ما^� هم فاعلو' �آل'"؟

#�جابه �لعبا�: "كل ما يفعله Hسو_ 
�هللا يفعله �لباقو' مثله. ما ظنك ֲדذ�؟ 
به  يأمرهم  ما  كل  يطيعو'  (oم 
لتوهم، ح· لو �مرهم بترb طعامهم 

#شر�ֲדم، فإoم لفوHهم يطيعو'".
لقد  "حقًّا!  سفيا':  �بو  #�جا� 
H�يُت  لقد  عظيمة،  عر#ًشا  H�يُت 

بالà كسرJ #بالà قيصر، 
¦ب  شعًبا   H�  � #لك� 
يفعل  كما  له  #�لص  قائد� 
 ��(�لس لنبّيهم".  �ملسلمو' 

(٩٠Æ ٢Ò حللبية�
يتسا|_،  سفيا'  �بو  #مضى 
#تناAعه  �خلو�  مأل�  #قد 

حد³،  ما  لكل  بالذنب   ��إلحسا
#�فزعته مشاعر �خلو� على ما ميكن 
مكة،   ~ #�هله  لقومه  ¦د³   '�
�جًما   ��لعبا كا'   �^) عما  فسأ_ 
لقومه،  �ملغفر�   #� �لعفو  طلب  عن 

يع� ֲדم �هل مكة؟؟ 
 �#�نتهت صال� �لفجر، #قا�7 �لعبا

(& �لرسو_ �.
#سأ_ Hسو_ �هللا �با سفيا': "#¦ك 
يا �با سفيا'. �� يْأ' لك �' تعلم �نه 
�بو سفيا':  (له (ال �هللا"؟ #�جابه  ال 
�ْحلمك  ما  #�مي.  �نت  "بأ¡ 

 '� لقد ظننُت  #�ْ#صلك،  #�ْكرمك 
 Ìغ� لقد   ،��(له غ �هللا  لو كا' مع 

ع� شيًئا بعد".
"#¦ك يا �با سفيا'، �� يأ' لك �' 

تعلم �H Èسو_ �هللا"؟
"بأ¡ �نت #�مي ما �حلمك #�#صلك 
#�كرمك، �ّما هذ� ففي �لنفس منها 

شي|".
#بينما كا' �بو سفيا' ~ تر�77 ~ 

�العتر�� برسو_ �هللا كرسو_ لر� 
�ثنا' من  �لعاملني، 7خل ~ �إلسال> 
�Hفقو�  �لذين  سفيا'   ¡� �صحا� 
لالستطال�،  مكة  من  مس�ته   ~
 �# حز�>.  بن  حكيم  �حد�ا  كا' 
 Ä قليًال (ال  بعدها  �بو سفيا'  يلبث 
7خل هو �يًضا ~ 7ين �إلسال>، لكن 
(^عانه �لد�خلي تأخر (& �' مت فتح 

مكة.
 � �لرسو_  #سأ_ حكيم بن حز�> 
عما (^� كا' �ملسلمو' عاAمني على 
بأoم  فأجابه  مكة؟   ~ ^#يهم  قتل 

#�ثبتو�  �ملسلمني،  على  قسا�  كانو� 
 Oتفا� #نقضو�  �م،  عهد  ال  �oم 
�حلديبية،   ~ عقد#�   aلذ� �لسال> 
#ها3و� خز�عة بوحشية، #�ستحلو� 
�لقتل ~ �حلر> �لذa عّظم �هللا حرمته. 
َلَحٌق  (نه  حز�>:  بن  حكيم  فأجا� 
لك  كل ما قاله، فقد فعل �لقو> كل̂ 
 'Aهو� يغز#   '� عليه  #�قتر¥  متاًما. 

بدًال من مس�� (& مكة.
 '� يفيد  مبا  �لرسو_  #�جابه 
قسا�  كانو�  كذلك   'Aهو�
#�جيني، #�نه يأمل �' ميكنه 
�هد��  حتقيق  من  تعا&  �هللا 
#(شاعة  مكة،  فتح  ثالثة: 

.'Aإلسال>، #هزمية هو��
(& هذ� �حلد كا' �بو سفيا' 
�بو  سأ_  #حينئذ  ينصت،  جالًسا 
سفيا' Hسو_ �هللا: "(^� � تسل مكة 

سيًفا فهل ينالو' �لسال>"؟
باإل�ا�، فمن   � �لرسو_  #�جابه 
�غلق عليه بابه فهو �من. #هنا تدخل 
�لعبا� قائًال: "يا Hسو_ �هللا. (' �با 
سفيا' Hجل ¦ب �لفخر، فاجعل له 

شيًئا".
قا_: "نعم. من 7خل H�7 �¡ سفيا' 
فهو �من، #من 7خل �ملسجد �حلر�> 
فهو  سالحه  �لقى  #من  �من،  فهو 
�من، #من �غلق عليه بابه فهو �من، 

ا! لقد رأيُت عروًشا عظيمة، لقد  "حقًّ
قيصر،  وبالط  كسرى  بالط  رأيُت 
ولكV � أر شعًبا Yب قائده وkلص 
لنبّيهم." املسلمون  يفعل  كما  له 
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#من 7خل H�7 حكيم بن حز�> فهو 
�من".

 J7نا �لكلما.  هذ�  (عال'  #بعد 
�Hية  #سلمه  H#¦ة  �با   � �لرسو_ 
 aHة �ألنصا¦#H إلسال>، #كا' �بو�
عنه،  �هللا  Hضي  بال_  مع  تآخى  قد 
ما   Hصا  aلذ� �حلبشى  �لعبد  ^لك 
صاH. #قا_ �لرسو_ � #هو يسلمه 
�لر�ية: "#من قا> حتت هذ� �لر�ية فهو 

�من".
#~ نفس �لوقت #ّجه �لرسو_ �مر� 
H#¦ة   ¡� �ما>  ميضى   '� بال_   &)
 bمنا7ًيا لكل من يعنيه �لسال> �' هنا
¦ملها   wل� �لر�ية  تلك  حتت  سالًما 

�بو H#¦ة.


سو+ �هللا � يدخل مكة
ترتيب   ~ ميضي  شي|  كل  كا' 
حكيم. عندما كا' �ملسلمو' يعذبو' 
~ مكة، كا' بال_ هدًفا سهًال �ذ� 
ُيربط Õبل ~ قدميه  �لعذ��، فكا' 
#ُيَجّر ~ طرقا. �لبلد�. � تعط مكة 
سالًما لبال_، #كل ما ناله منها هو 
�آلال> �لبدنية #�ملهانة #�لنكر�'، #لنا 
 wلرغبة ~ �النتقا> �ل� Jنتخيل مد '�
يو>   ~ قلبه  متأل  ¦ّسها  بال_  كا' 

عو7ته ^�b (& مكة ُحرًّ� عزيًز�.
بال_  ينا_   '�  aH#لضر� من  #كا' 

فرصة ليثأH لنفسه من �لقسو� �لوحشية 
�لw ^�قها ~ مكة، #لكن ~ �حلد7# 
�النتقا>  Hغبة  �إلسال>  ֲדا   àحا�  wل�
هذ�. فلم يسمح لـه �لرسو_ بسل 
سيفه #ضر� �عناO �لذين �ضطهد#� 
من قبل، فلم يكن ^لك من �إلسال>. 
�لر�ية،  �عطى  ^لك،  من  بدًال  #لكنه 
�Hية �إلسال>، (& �خي بال_، #كلف 
بالًال مبهمة عر¸ �لسال> على معذبيه 
¦ملها   wل� �لر�ية  حتت  �لسابقني 
#ما  �النتقا>  ^لك   �#H� فما  �خو�. 
ميشي  بال_   �Hصو #لنتخّيل  �3له! 
بني يدa �خيه #هو يرفع صوته منا7ًيا 
لك � تكن   ̂|�A)# ،<عد�|� (& �لسال�
هناb فرصة لرغبته ~ �النتقا> �' تد#> 
طويًال، #ال بد �oا ^�بت شيًئا فشيًئا 
#هو يتقّد> منا7ًيا �هل مكة (& �لسال> 
عالية  �خو�  يرفعها   wل� �لر�ية  حتت 

خّفاقة.
يأخذ   '�  ��لعبا  � �لرسو_  #�مر 
مناسبة  قمة   &) #صحبه  سفيا'  �با 
#uHية  �إلسال>،  جيش  الستعر�¸ 
 ��لعبا #فعل  #lائلهم.  سلوكهم 
^لك، #من �A#ية مناسبة �مكن أل¡ 
�لقبائل  ير#�   '� #صديقيه  سفيا' 
�لعربية #هي متر عليهم #متضي عنهم، 
#معها ميضي ^لك �لعهد �لذa كا' 
#¦شد#'  �معو'  مكة  �هل  فيه 

على  معتمدين  �إلسال>  على  للقضا| 
تلك �لقبائل نفسها �لw متر �آل' جنو�7ً 
Çّند� لإلميا' بدًال من حشدها جنو�7ً 
 .�Hفعو' شعا�للكفر، #(oم �آل' ل
#ثنيتهم،  �يا>   .�Hشعا ال  �إلسال> 
(oم ليزحفو' ~ تشكيال. عسكرية 
ال   � للرسو_  فد�|  حياִדم  ليضعو� 
يزحفو'  حياته،  على  يقضو�  لكي 
7مائهم  لسفك  بل  7مه  لسفك  ال 
7فاًعا عنه. � يكن طموحهم ~ هذ� 
�ليو> يرنو (& مقا#مة �لرسالة �لنبوية 
�جو�،  قومي  #هم  على   ìحلفا�#
ִדديًد�   � �لرسو_  Hسالة   Hيتصّو
كا'  بل  للقومية،  مضا�7ً  #خطًر�  له 
طموحهم (& 
ل Hسالة �لنوH هذ� 
 wكل ��ا| �لعا�، تلك �لرسالة �ل &)
�آل'  Hجاuهم   Hصا قا#موها،  طاملا 
#تضامن  (نسانية  #حد�  تأسيس  هو 

#�خّو� تضم ب� �إلنسا'.
بعد  #�حًد�  #�لصفو�  �جلمو�  #متر 
قبيلة  3و�  الحت  ح·  �آلخر، 
#كا'  سفيا'،   ¡� لعيو'  "�شجع" 
#جوههم   ~ يلمح   '� للر�ئي  ميكن 
بالذ�.  #�لتضحية   Æإلخال�  Hثا�
هذ�  كا'  #لذلك  �لفائق،   �#�حلما
تغّنيهم   �eن  ~ �سوًسا   ��حلما

#(نشا7هم لشعا�H. �إلسال>.
يكونو'  "من  سفيا':  �بو  #يسأ_ 
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هؤال|"؟
#يأتيه �جلو��: "هذ� قبيلة �شجع".

#بد� �بو سفيا' مندهًشا #هو يقو_: 
من  ملحمد   Jعَد� �حد  يكن   �"

هؤال|". 
�لفضل هللا ~  بأ'  عليه   ��لعبا  7ّH#
^لك، لقد غ� �هللا قلو� �لعدّ# عندما 
#مؤهلني  لذلك  مستعدين  �Hهم 

.�للتغي
#�خً��، ال¥ مشهد �لرسو_ 
�خلضر�|،  كتيبته   ~  �
 Hألنصا�# باملهاجرين  �اطا 
�لفي  من  قريًبا  مصفوفني 

�هللا  Hضي  عمر   O#Hلفا�#  ،�Hّمد
كا'  مكة.  �و  خطاهم  يوّجه  عنه 
بني   ��تأثً �ألكثر  هو  �ملشهد  هذ� 
هؤال|   Æخال) كا'  �ملشاهد.  كل 

اسهم # #تصميمهم  �ملسلمني 
فائًضا  �حلد7#،  كل   Oفا #قد  يبد# 
#قعت  #عندما  غامًر�،  يتدّفق  فائًر� 
عني �¡ سفيا' عليهم مأل� �خلضو� 
نفسه  ميلك   �#  ،�Hلفْو #�خلشو� 
كا'  "من  قائًال:   ��لعبا يسأ_   '�

هؤال|"؟
 ~ �هللا  Hسو_  "هذ�   :��لعبا  7H#

."Hملهاجرين #�ألنصا�
ֲדؤال|  ألحد  "ما  سفيا':  �بو  #قا_ 
باخلطا�  توّجه   Ä طاقة".  #ال  ِقَبٌل 

(& �لعبا� خاصة #قا_: "لقد �صبح 
ُمْلك �بن �خيك �ليو> عظيًما".

(oا  سفيا'،  �با  "يا   :��لعبا  7H#
�لنبّو�، ال �ْلُمْلك". 

قا_ �بو سفيا': "نعم نعم. (oا �لنبّو� 
ال �ْلُملك". 

على  �إلسال>  جيش   H#مر #خال_ 
�¡ سفيا'، كانت �Hية �ألنصاH مع 
على  عينا�  فوقعت  ُعبا�7،  بن  سعد 

يقا#>   '� يستطع   �# سفيا'،   ¡�
كلمة �ختلجت ~ نفسه فقا_: "�ليو> 
�حلرمة،  تستحل  �ليو>  �مللحمة،  يو> 
 H#مر  Jلد# قريًشا".  �هللا   _^� �ليو> 
صوته  سفيا'  �بو  Hفع   ،� �لرسو_ 
¢اطًبا �لرسو_ قائًال: "يا Hسو_ �هللا! 
�� تسمع ما قا_ سعد"؟ قا_: "#ما 
قا_"؟ فقا_: "قا_ كذ� #كذ�". فقا_ 
"يا  بن عو�:  �لر
ن  #عبد  عثما' 
�' يكو' لـه  نأمن  ما  �هللا،  Hسو_ 
�هللا  Hسو_  فقا_  صْولة".  قريش   ~
بل �ليو> يو> تعظم فيه �لكعبة، �ليو> 
 eقريًشا. #هكذ� ع فيه  �هللا  �عز  يو> 
¢ا#فه  عن   � للرسو_  سفيا'  �بو 
�' يسمح مبذÕة ~ عش�ته حسبما 

ير�عو�   '� هّد7 سعد #صحبه، #7' 
حرمة مكة، #Hِغب ~ عفو �لرسو_ 
#غفر�نه، #ما ُعر� عنه من �حتر�مه 

لإلنسانية.
 Ò�H7� سفيا'   ¡� Hجا|  يذهب   �#
�لريا¥. (' هؤال| �ملسلمني �ملخلصني 
#�إلهانة  �لضر�  على  تَعّو�#7  �لذين 
بذلك  #ُ�Hغمو�  مكة،  طرقا.   ~
 ~ #منا�Aم  ممتلكاִדم   bتر على 
بد�.  �لبلد�،  تلك 
مشاعر  åاجلهم 
�لر
ة �و معذبيهم 
(oم  ح·  �لقد�مى، 
للقصص  تكو'   '� �شو'  كانو� 
�ملهاجر#'  H#�ها   wل� �لرهيبة 
لألنصاH عن �لتعذيب �لوحشي #عن 
يد �هل  �لذa ^�قو� على  �الضطها7 
مكة، �ثا�Hً بالغة باقية مع �لزمن Õيث 
تدفعهم (& �النتقا> من �هل مكة على 
ما �قترفت �يديهم، #هذ� ما عe عنه 
سعد بن عبا�7. #عّبر#� عن ¢ا#فهم 
لرسو_ �هللا �لذa تفّهم �ملوقف حاًال، 
لـه  ليبني  سفيا'   ¡�  &) #�لتفت 
 �Hلصو� لـه  #يصحح  سعد  خطأ 
�ملتوقعة، فلن يكو' هذ� يو> �النتقا>، 
بل سيكو' يو> �لغفر�'. #�Hسل (& 
 &) Hية �ألنصا�H سعد يأمر� �' يسلم
�نتقلت  #هكذ�  سعد،  بن  قيس  �بنه 

"يا أبا سفيان، إنها النبّوة، ال اْملُْلك"
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قيا�7 �ألنصاH من سعد (& قيس. لقد 
حكيمة،  #خطو�  سديًد�   �Hًقر� كا' 
هّد�. من Hْ#� �هل مكة، #~ نفس 
 ،Hألنصا� �لقيا�7 من   Òرå � لوقت�
فلقد كا' �لقائد هو �بنه، #كا' شابا 
نقيًّا #Hًعا ¦ظى بالثقة �لكاملة للرسو_ 
�. #ميكن تبني مَدJ تقو�� من حا7ثة 
يستقبل  #كا'  موته،  قبل  متأخر� 
ُعّو��7 من �ألصدقا| على فر�í مرضه 
بعضهم   '� #الحظ  فيه.  ما.   aلذ�
�لسبب،  يفهم   �# ليعو�7،  يأ.   �
تد�ين  "(نك  له:  فقيل  عنهم  #سأ_ 
�لنا� #بعضهم �شى �ملطالبة (^� جا| 
�لسبب ~  فأنا   '^)" فقا_:   ."b7يعو
بعدهم ع�، �علنو� على �ملأل �' كل 
من يدين لقيس بدْين فهو له، #ال 7ْين 
�إلعال'  هذ�  #عقب  �حد".  على   Ð
 .�Hلزيا� من  هائًال  عد�7ً  قيس  تلقى 
 .Hاo� ·ح ،��#�لدعا| ~ �يامه �ألخ
H7جا. �لسلم �ملؤ7ّية لبابه من كثر� 

.H�#ّلز�
عندما �كتمل �ستعر�¸ �جليش �ملسلم 
طلب �لعبا� من �¡ سفيا' �' يسر� 
بقد#>  مكة  �هل  لُيْعلم  مكة   &)
طريقة  �م  #يشر¥   ،� �لرسو_ 
�بو  #بلغ  منهم.  لكل   éلذ�� �لتأمني 
 à#شر ُيعلن  #بد�  فعًال  مكة  سفيا' 

A#جته  هند  #لكن  لبلدته.  �لسال> 
�لشديد  بعد�ئها   �Hملشهو� لقيته، #هي 
�oا   �غ �لعنيد.  #بكفرها  للمسلمني، 
 �Hبشا فأمسكت  شجاعة،  كانت 
A#جها #قالت: "�قتلو� �حلميت �لدسم 
طليعة  من  قبح  �لساقني،  �ألîش 
#نا7.   ،Hبالعا �ִדمته  #هكذ�  قو>". 
من  بدًال  (نه  قائلة  عليه   �Hللثو  ��لنا
حتريك بلد� للدفا� عن شر� بلدهم 
فقد  سبيلها،   ~ بأH#�حهم  #�لتضحية 

جا| يدعوهم للسال>.
�حلقيقة،   Jيَر كا'  سفيا'  �با  #لكن 
 '� Jمق، #يرÕ جه تتصر�#A Jير#
قد  فيه A#جه  تعيش   aلذ� �لزمن  هذ� 
#&، #�' عليها �' تذهب ملْنز�ا لتقبع 
قومه:   ~ #صا¥  �ملغلق.  بابه  خلف 
فإنه  �نفسكم،  من  هذ�  تغّرنكم  "ال 
قد جا|كم مبا ال ِقَبل لكم به". #قا_ 
 &) جا|   aلذ� �جليش  شاهد  (نه  �م 
مكة، #عر� نوعية مقاتليه، #�' �هل 
بأكلمها ال يستطيعو'  �لعربية  �جلزير� 
�' يصمد#� �مامه. Ä �خذ يشر¥ �م 
شر#à �لسال> �لw قرHها �لرسو_ �، 
�إلعال'   ~ حد#7ها  حتّد7.   wل�#
#كيفّية  �آلمنة  �ألماكن  عن   aلنبو�

نو�_ �لسالمة #�ألمن.
�حد عشر  �ألما'  (عال'   Ìستث� #لقد 

 wبع نسو�، كانت �ألعما_ �لH�# جًالH
�قترفوها بشعة للغاية. � تكن جر�ئمهم 
�oم كفر#�، �# �oم شاHكو� ~ حر� 
ضد �إلسال>، بل كانت �عماًال Çرمة، 
بربرية ال (نسانية، ال ميكن تركها متر 
7#' عقا�. #لكن ~ �لنهاية، �قتصر 
لقو�  فقط   Æشخا� �Hبعة  على  �ألمر 

عقا� �ملو..
كا' Hسو_ �هللا قد �مر خالًد� بن �لوليد 
�ال يسمح بقتا_ (ال (^� قوتل هو �#ًال، 
قد  #شر#طه  �لسال>  (عال'  يكن   �#
بلغت هذ� �جلز| من �ملدينة �لذa 7خل 
�جلانب  �هل هذ�  منه خالد، #�حتشد 
 &) #7عو�  خالًد�  #حتّد#�  مكة،  من 
فيها  سقط  معركة  #حدثت  �لقتا_، 
كا'  عشر.  ثالثة   #� Hجًال  عشر  �ثنا 
خالد Hجًال ^� طبع حا7 باتر، #خشي 
 eمغّبة ^لك، فأسر� باخل �بعض �لنا
�لرسو_  فأHسل  ليوقفه،  �هللا  لرسو_ 
(يا�:  سائًال  ^لك  ينها� عن  � خلالد 
"�� �oك عن �لقتا_"؟ #�جا� خالد 
 �باإل�ا�، #لكن عذ�H �' هؤال| �لنا
ها3و� �#ًال #بد�#� برمي �لسها>، #�نه 
� يفعل ֲדم شيًئا ~ �لبد| #بيَّن �م �نه 
ينصتو� #�  قتاًال، #لكنهم �  يريد  ال 
يتوقفو� عن �لرماية، فاضطر للر7 عليهم 
�لو�قعة  هي  هذ�  كانت  #تفريقهم. 
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كنتم تطلبونV، فها أنا ذا، ولكن ليس كما كنتم تريدون. لقد كنتم تريدونV سجيًنا، مهيًنا، 
ضعيًفا رهن رBتكم. ولكن ها أنا ذا وقد منحV اهللا القّوة واملَنعة، فليست عش_� 
وحدها هي الq تقف معي، بل إن أهل اجلزيرة العربية كلها يقفون إl جواري. لقد 
.lّإليكم، ولكنهم بدًال من ذلك قد سُلموكم أنتم إ Vكنتم تريدون من عش_� أن ُتسّلم

�ملناسبة،  تلك   ~ �ملؤسفة  �لوحيد� 
#لكن من �لناحية �لعملية #بوجه عا>، 
ميكن �عتباH �' فتح مكة قد مت سلمًيا 

�H) '#7قة 7ما|.
#7خل �لرسو_ � مكة. #سألو� �ين 
سيقيم، فسأ�م عما (^� كا' عقيل قد 
تر�Hً�7 b �# مْنزًال ~ مكة. كا' عقيل 
�بن عم �لرسو_ �، #�ثنا| فتر� غيابه 
بعد هجرته (& �ملدينة، با� �قربا�u كل 
بيوته، فلم يكن قد بقي مكا' ميكن �' 
يعت�e بيًتا له. لذلك قا_ �م �نه سيْنز_ 
مكاًنا  #كا'  كنانة،  ب�  خيف   ~
مفتوًحا، حيث تعاهد. قريش #كنانة 
#�قسمو� �نه ما � يسّلم بنو هاشم #بنو 
يفعلو'  (ليهم  �هللا  �ملطلب Hسو_  عبد 
مع  يتعاملو�  لن  فإoم  شا|#�،  ما  به 
�لقبيلتني، ال بيع #ال شر�| معهم، فلجأ 
(& شعب  #�تباعه  #عائلته  �هللا  Hسو_ 

مرير�  مقاطعة  #عانو�  طالب   ¡�
�ستمر. مع حصاH طا_ ح· بلغ 

�لسنو�. �لثال³.
 �Hختا� aهكذ� كا' �ملكا' �لذ#
 Jمغز  �^ إلقامته   � �لرسو_ 
 bمعّين. لقد �جتمع �هل مكة هنا
يوًما، #�قسمو� �نه لن يقو> سال> 
مع عش�ته ما � يقومو� بتسليمه 
 � �لرسو_  جا|  قد  #ها  (ليهم. 
#كأنه  �ملكا'،  ^لك  نفس   &)
كنتم  لقد  �م:  ليقو_  جا|  قد 
تطلبون�، فها �نا ^�، #لكن ليس 
كنتم  لقد  تريد#'.  كنتم  كما 
ضعيًفا  مهيًنا،  سجيًنا،  تريد#ن� 
 �^ �نا  ها  #لكن  
تكم. H Hهن 
#�ملَنعة،  �لقّو�  �هللا  منح�  #قد 
 wل� فليست عش�é #حدها هي 
�جلزير�  �هل   ') بل  معي،  تقف 

�لعربية كلها يقفو' (& جو�aH. لقد 
كنتم تريد#' من عش�é �' ُتسّلم� 
قد  ^لك  من  بدًال  #لكنهم  (ليكم، 

سُلموكم �نتم (ّ&.
�الثنني،  يو>  �لفتح هذ� هو  يو>  كا' 
#هو نفس �ليو> �يًضا �لذa غاH7 فيه 
 ~  Hثو  Hغا بكر  #�بو   � �لرسو_ 
�ليو>،  ^لك   ~ �ملدينة.   &) طريقهما 
"يا  #قا_:  مكة  على  بنظر�   � �لقى 
 &) �هللا  بال7  (نك ألحب  #�هللا  مكة، 
 '� #لوال   ،Ðّ) �هللا  بال7  #�حب  �هللا، 

قومي �خرجوÈ منك ما خرجت".
#حينما 7خل �لرسو_ � مكة، كا' 
بكر  �بو   �Hو�ë #ميشي  ناقته،  ميتطي 
#هو يتوكأ على عصا، بينما كا' يتلو 
بعض �آليا. �لكرمية من سو�H �لفتح 
سنو�.  منذ  مكة  بفتح  �نبأ.   wل�

مضت.


