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حيا� محمد � (١٤)٢٠

(' حيا� نª �إلسال> � كتا´ مفتو� كلما |ثت o �_ جزi منه جتد فيه تفاصيل 
تث� �الهتما> #Õلب �للب. #� ¨د} �' مت تسجيل #قائع حيا� نª �# حيا� َمعلم �خر 
تسجيًال 7قيًقا #متاًحا للد�vسني، مثل حيا� �لرسو[ �لعظيم �. #صحيح �' هذ� �لغز�o �v �حلقائق 
#�ملر#يا. �ملدّ#نة، قد �عطت �لنقا7 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، #لكن من �لصحيح �يًضا �نه حني 
تتم �v7سة �النتقا�7. بعناية، #يتم �لر7 �حلاسم عليها، فإ' ما تث�� فينا حيا� �لرسو[ � من �إلميا' 

#�حلب �لغامر #�لتقَوH، ال مياثلها فيه حيا� �_ شخص �خر.

 o حليا� �لغامضة �ل� ال يعر� �لنا� شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، #لكنها ال تفلح� ') 
 ،��بث �إلقناnv�# n �لثقة o قلو´ من يتبع �صحاֲדا. (\ تظل صعوبا. �لغموµ، #ظلما. �حل
 �#خيبة �ألمل، قابعة o �لقلو´. #لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملدّ#نة، مثل حيا� �لرسو[ �، تث
فينا �لتأمل �لعميق #من � تثّبت �القتناn. #عندما يتم تصفية �حلسابا. �خلاطئة لالنتقا�7. #�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق #تسليط �ألضو�i عليها، فمن �ملحتم �' جتذ´ حيا� �لرسو[ � منَّا كل 

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

تلك هي عزيز �لقاêv �هم مالمح هذ� �لكتا´ �لقيم �لذH ستطالعه عc حلقا. o هذ� �لز�#ية. 
#�جلدير بالذكر o هذ� �ملقا> �نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��' حليا� كحيا� �لرسو[ 
�، �ل� كانت #�ضحة كالكتا´ �ملفتو�، #شديد� �لثر�i مبا حتتويه من #قائع #مو�قف #�حد�}. 
#قد �عطى �ملؤلف ملحة، #لكن ح× هذ� �للمحة £ا #�' #ثقل. حيث �نه � كا' ميا�v ما يعظ 
به، #كا' يعظ مبا كا' مياvسه؛ #(\� عرفته فقد عرفت �لقر�' �ملجيد، #(\� عرفت �لقر�' �ملجيد 

فيمكنك �' تتعّر� عليه.

لقد حصل شر� نقل هذ� �لكتا´ (& لغة �لضا7 لألستا\ �لفاضل فتحي عبد �لسال> #�vجعه ثلة 

من �بناi �جلماعة �ملتضلعني o �للغة #�لدين.

�د �O حضر� مر�� بش@ �لدين �مو� 

�خلليفة �لثا5 حلضر� �إلما> �ملهد_ �

Oحقيقة عقوبة يهود خي

سـقو� خـي�
�ليهو7  فإ'  قلنا،   '� سبق  #كما 
#خصو> �إلسال> �آلخرين كانو� �آل' 
� o �ستثا�v �لقبائل ضد  مشغولني جدًّ
�ملسلمني، #قد تكّونت لديهم 7الئل 
تصمد  لن  �لعربية  �جلزير�   '� مقنعة 
�إلسال>،  قو�  تنامي  �ما>  طويًال 
#�' قبائل �لعر´ � تعد قا�v7 على 
#قت   o# متحد�  �ملدينة  مها3ة 
�لكْيد مع   &) �ليهو7  لذ� جلأ  #�حد. 
جبهة  جنو´  على  �ملسيحية  �لقبائل 
�لوقت  نفس   o# �لر#>،  (م�cطوvية 
�لدين   o (خو��م   &) يكتبو'  بد�#� 
لقد   .� �لرسو[  ضد   Mلعر��  o
�لتمسو� بالد�´ على �ملر�سلة �حلاقد� 
�خلبيثة �' يث�#� كسرH �لُفر� ضد 
�إلسال>، #لقد ثاv كسرH فعًال ضد� 
(نه  ح×  #حَيلهم،  ملؤ�مر�ִדم  نتيجة 
�vسل (& عامله على �ليمن �' يلقي 

�لقبض على �لرسو[ �.
بسبب  �مًنا   � �لرسو[  بقي  #لقد 
�لتدخل �إل£ي #�لر
ة �إل£ية، #لقيت 
خطة (م�cطوv �لفر� �خليبة #�لفشل. 
�لعْو'  لوال  �نه  �لو�ضح  �لبّين  #من 
�إل£ي �لعظيم �لذ_ �vفق �لرسو[ � 
لكانت  �لنبوية،  برسالته  قيامه  خال[ 
�لناشئة خليقة  �لغّضة  حركة �إلسال> 
 o #هي  #تقويضها  قصمها  يتم   '�
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�لعد�i #�لكر�هية  مهدها حتت ضغط 
�لر#>  �باطر�  طر�  من  #�ملعاvضة 
#�لفر�. فعندما �صدv كسرH �مر� 
حد}   ،� �لرسو[  على  بالقبض 
#لقي   vطو�cإلم� ُعز[   '� عندئذ 
يأخذ   '� قبل  �بنه  يد  على  مصرعه 
 ،v7ألمر �لصا� iر��، #مت (لغاm لتنفيذ�
حاكم  يد  على   iإللغا� \لك  #كا' 
£ذ�  �ملعجز   ��لتأث  H7ّ�# Öتلف، 
�حلد} على حاكم �ليمن #قا7ته �' 
من   iجز  &) �ليمن  مقاطعة  حتّولت 

(م�cطوvية �إلسال>. 
#ال ننسى �' �ملكائد �ل� ظل �ليهو7 
ضد  �ملدينة   o خططها  ير¦و' 
من  جعلت  #مدينتهم،  �ملسلمني 
فقد  #(ال  عنها،  (جالiهم   _v#لضر�
مهّد�7ً  �ملكائد  تز�يد �خم هذ�  كا' 
بوصو£ا حلد خط�، يؤ7ّ_ (& سفك 
لذلك  �لعنف.  �لدماi #تز�يد �شكا[ 
فبعد عو�7 �لرسو[ من �حلديبية، �نتظر 
 ،cهم من خيiقصا) vسة �شهر � قرí
فقد كانت خيc على مسافة قليلة من 
�نه من  �ليهو7  �ملدينة #من هنا #جد 
 o  vالستمر�� عليهم   ��ليس �لسهل 
#£ذ�  �ملسلمني.  ضد  #�لتآمر  �لكيد 
ما  #قت   o (ليهم   � �لرسو[   vسا
من �´/�غسطس (٦٢٨ بعد �مليال7) 
 cخي #كانت  vجل،   ١٦٠٠ #معه 

حيث  �سلفنا  كما  �لتحصني  جّيد� 
صخرية،   µ�v� عد�  حتيطها  كانت 
 ،�صغ حصن  �قيم  منها  كل  على 
 ��#� يكن من �لسهل على قو� صغ
كتلك �ل� صاحبت �لرسو[ � �' 
تفتح مكاًنا كهذ�. #بعد قتا[ �د7# 
 o �7ملرصو� ��سقطت �لقو�. �لصغ
قامو�  �ليهو7  #لكن   ،cخي ضو�حي 
�حلصينة،  �ملدينة   o قو�ִדم  بتجميع 
عليهم.  �£جو>  �ا#ال.  #فشلت 
#تلقى �لرسو[ � #حًيا o يو> من 
�أليا> �نه تعا& سيفتح على علّي بن 

�h طالب �.
�لتا� �علن �لرسو[ �  #o �لصبا� 
بالر�ية  #7عا  �ملسلمني،  على  \لك 
�لر�ية  �عطي  "�ليو>  #قا[:   i�7لسو�
�هللا  #¨به  #vسوله،  �هللا  ¨ب  لرجل 
 cخي �هللا  يفتح  #�ملؤمنو'،  #vسوله 
على يديه". #هكذ� 7عا �لرسو[ � 
عليًّا #7فع (ليه �لر�ية. #� ينتظر علّي، 

بل قاv 7جاله #هاجم قو�. �حلصن 
.�vلفو

3عو�  قد  �ليهو7   '� من  #بالرغم 
�حلصن،  هذ�  �7خل  قو�ִדم  حشو7 
فإ' عليًّا #صحبه قامو� بفتح �حلصن 
 Mتفا� توقيع  #مت  �لظال>،  قبل حلو[ 
 '� هي  �لشر#   #كانت  �لسال>، 
#��#�جهم  �ليهو7  كل   cخي  v7يغا
عن  بعيد  �خر  مكا'   &) #�طفا£م، 
 vملدينة. #�' كل ما ميلكو' قد صا�
هذ�   '�# �ملسلمني.  �يد_   &) مآله 
من  شيًئا  �خفى  من  ¨مي  ال  �لعهد 
على  كذ´   #� كنو��،   #� ممتلكاته 
�ملسلمني بشأ' مكا�ا، #سيتم عقابه 

.Mلنقض �مليثا
#خال[ حصاv خيc، حد} �حد�} 
ثالثة £ا �åية خاصة، يد[ #�حد منها 
على �ية من �يا. �هللا، #يد[ �الثنا' 
 Hملستو� vقي   Hمد على  �آلخر�' 

�لر#حي #�خللقي لرسو[ �هللا.

وال ننسـى أن املكائـد الـ� ظـل اليهود يرسـمون 
خططهـا � املدينة ضد املسـلمني ومدينتهم، جعلت 
مـن الضروري إجالءهـم عنها، وإال فقـد كان تزايد 
 ،mزخـم هـذه املكائـد مهـّدًدا بوصو�ا حلـد خط
يـؤّدي إg سـفك الدمـاء وتزايـد أشـكال العنف.
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صفية   t#تز قد   � �لرسو[  كا' 
�vملة  #هي  �خطب،  بن  ُحيي  بنت 
vجل ُيسمى كنانة، #كا' �بوها �حد 
�#جها  ُقتل   '� #بعد   .cخي  iعما�
�تى  عدִדا،   iنتها�#  cخي  `vمعا  o
#جهها  على   H�فر  � �لرسو[  ֲדا 
�ثر صفعة، فسأ£ا عنها. #7ّv. عليه 
�لقمر   '� \لك  قبل   .�v (�ا  قائلة 
\لك  فذكر.  حجرها،   o #قع 
(نك  #قالت  فلطمت #جهها  ألمها، 
�#جة  تكو5  أل'  عنقك  لتمّدين 
 o �ألثر  يز[  فلم  �لعر´،  مللك 
#جهها (& �' تزّ#جها vسو[ �هللا � 
(�إلصابة o متييز �لصحابة، �بن حجر 

�لعسقال5). 
�لقومي   vلشعا� هو  �لقمر  كا' 
�حلضن   o �لقمر  #سقو   للعر´، 
�لعر´،  �تصاًال 
يًما مع ملك   Óيع
 µvلقمر #سقوطه (& �أل� Mنشقا�#
يعÓ �نشقاM �لد#لة �# سقوطها. (' 
 Mعلى صد تد[  �لسيد� صفية  v½يا 
تفاعال.  على  #تد[   ،� �لرسو[ 
 o <خاصة ֲדذ� �لسيد� بشأ' �إلسال
�ملتحامل  �لعا>  �الجتا�  #ضد  نفسها، 
لقومها #�ملتحّيز ضد �لنª، #تد[ على 
�' �هللا تعا& يوحي بأموv من �ملستقبل 
لعبد� o �ملنا>، #ينا[ �ملؤمنو' من هذ� 
�لنعمة نصيًبا يفوM نصيب �لكافرين. 

حني  يهو7ية  صفية  �لسيد�  #كانت 
v�. هذ� �لر½يا، #حد} �' �#جها 
كا'  �لذ_   cخي  vحصا خال[  ُقتل 
�لعهو7.  خرقهم  على  لليهو7  عقاًبا 
##قعت �لسيد� صفية o �ألسر، #عند 
تو�يع �ألسرH على �لصحابة، #قعت 
�لسيد� صفية o سهم �حد �لصحابة. 
 iلزعما� �حد  �vملة  ��ا  عر�  #ملا 
#�بنة �عيم خيc، #جد �' من �لتكرمي 
 vبيت �لرسو[، #�ختا o ا �' تعيش£
بز#�جها،  يكرمها   '�  � �لرسو[ 
فو�فقت �لسيد� صفية. #ֲדذ� �لطريقة 

حتققت v½ياها. 
�ما �حلا7ثتا' �ألخريا'، ففي (حد�åا، 
�' �vعًيا �سلم قبل �ستسال> �حلصن 
#كا' يرعى غنًما ألحد �عماi �ليهو7، 
#قا[ للرسو[ � بعد (سالمه (نه ال 
�آل'،  بعد  �هله   &) �لعو�7  يستطيع 
#سأ[: ما\� يفعل باملاعز #بالغنم �ل� 
�لرسو[  فأمر�  �لعجو�؟،  لسيد�  هي 
 �  cخي  &) #جهها  يوّجه   '�  �
#�هللا  #يدعها،  هنا`   &) يدفعها 
�لر�عي  #فعل  سيدها.   &) سيهديها 
كما ¦ع، #فعًال بلغ �لقطيع �حلصن، 

 ٢t هشا>،  (�بن  �حلر��.  #�ستقبله 
(١٩١ Ü

#تد[ هذ� �حلا7ثة على جّدية تنا#[ 
�لفر7ية   Mحلقو� لقضية  �لرسو[ 
#�مللكية، كما تد[ على مَدH حرصه 
� على �' يؤ7ّ_ �ملؤمتن �ألمانة (& 
تؤ#[  �حلر´  ففي  عليها.  �ئتمنه  من 
�ل�  �ملا7ّية  �ملمتلكا.  �ملنتصر   &)
تنتمي للخاسر، #لكن صاحب �لغنم 
�ملحاv´ � يكن قد خسر بعد. فهل 
ميكن �' نرH شيًئا كهذ� o عصرنا 
�حلا� �ملسمى عصر �لتمد' #�لثقافة؟ 
هل حد} قط �' �نسحب عدّ# خاسر 
كنو�  خلفه  �ملتر#كا.   o فُوجد. 
�عا7ها  قد  �ملنتصر  كا'  ثر#�.   #�
هذ�  ففي  �لقتا[؟   iثنا� مالكيها   &)
�ملاعز  كانت  �يدينا،  بني  �ل�  �حلالة 
يقاتلو'  �لذين  ألحد  مملوكة  #�لغنم 
 Æعو�7 �لقطيع مع o 'ملسلمني، #كا�
(عطاi �لفرصة للعدّ# للبقاi #�ملقا#مة 
 ،iمستخدًما �لقطيع كغذ� vلعد� شهو
بالعو�7  £ا  ¦ح   � �لرسو[  #لكن 
�ألمانة   �#v جلديد� تابعه   o ليغر�

#ضر#�v ��7ئها.
�مر��  حا#لت  �لثالثة  �حلا7ثة   o#  
�لرسو[،  طعا>  تسميم  يهو7ية 
�ملفضل   iجلز� عن  �صحابه  #سألت 
يفضل  (نه  £ا  #قالو�  �لشا�،   o لديه 
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كتف �حلمل �# �ملاعز. #قامت �ملر�� 
 ،vبذبح ماعز #شَوته على �لصخر �حلا
#خلطته بسم مميت، #خّصت بالسم 
 � �لرسو[   '�  vباعتبا �لكتف  قطع 

سيفضل �ألكل منها. 
كا' �لرسو[ � قد عا7 خليمته بعد 
 H�فر ،i3اعة �لعشا o ملصلني� <ّ� '�
هذ� �ملر�� ¼و�v خيمته تنتظر، فسأ£ا 
فقالت  يفعل ألجلها.   '� ميكنه  عما 
تقبل  هل  �لقاسم.  �با  يا  "بلى  له: 
من   � �لرسو[  فطلب  هدية"؟   Óم
�صحابه �' يأخذ#� منها ما �حضر.. 
لتنا#[   � �لرسو[  جلس  #عندما 
طعامه، كانت هذ� �£دية �ملشوية من 
�للحم قد ُ#ضعت �مامه. فنهس منها 
 i�cل� بن  �لبشر  فعل  #كذلك  �سة، 
بن معر#v، #مد �لصحابة �ملوجو#7' 
�لرسو[  فأ#قفهم  �للحم،   &) �يديهم 
مسموًما،  �للحم  يظن  (نه  قائًال   �
نفس  يظن  (نه  بشر  قا[  #عندئذ 
باللحم  يلقي   '�  7�v� #(نه   ،iلشي�
�لرسو[   tعا�) خشي  #لكنه  بعيًد� 
�. #قا[: "لقد v�يتك تنهس �سة 
ما  سرعا'   Óلك# مثلك،  ففعلت 

متنيت لو �نك � تفعل �بًد�".
بعض   o# ِبشر،   µمر \لك  #بعد 
�لر#�يا. �نه ما. o \لك بعد فتر�. 
�ملر��  يطلب   � �لرسو[  #�vسل 

¦مت  قد  كانت   �\) عما  #سأ£ا 
\لك؟  عر�  كيف  فسألته  �للحم؟ 
بقطعة  ممسًكا   � �لرسو[  #كا' 
"لقد  £ا:  فقا[  يد�،   o �للحم  من 
�نه كا'   Óقالت � يد_ \لك"، يع
طعمها،  من  \لك  معرفة  على   �vً7قا
فسأ£ا  فعلت.  مبا  �ملر��  فاعترفت 
\لك.  على  
لها  عما   � �لرسو[ 
يقاتلونك،  قومي كانو�   ')" فقالت: 
 .vملعركة، فقر� o hvلقد ُقتل �قا#
#ضع �لسم لك، #قلت لو كا' كا\ًبا 
فسو� ميو. #Ìيا o �من، #لو كا' 

صا7ًقا فسينجيه �هللا".
#عندما ¦ع �لرسو[ � \لك منها، 
كانت  ��ا  vغم  فعلت،  ما  £ا  غفر 
تستحق عقوبة �ملو. على هذ� �لفعلة 
 � �لرسو[  كا'  مسلم).  (صحيح 
على �ستعد�7 للمغفر� o كل #قت، 
�لعقا´  كا'  عندما  (ال  يعاقب   �#
بتما7_  �لعفو  يهد7  ضر#vًيا، عندما 

�ملجر> o (جر�مه.

حتقق 
�يا 
سو/ �هللا
�لسابعة للهجر�، #o شهر  �لسنة   o
#جه  على   <٦٢٩ ف�cير/شبا  
 '�  � �لرسو[  �ستعد  �لتحديد، 
�لعمر�،  لطو��  مكة   &) يذهب 
#كا' هذ� ما مت �التفاM عليه مع قا�7 
�لرحيل،  #قت  حا'  #عندما  مكة. 
#�Õذ  �تباعه  من   ٢٠٠٠  � 3ع 
بلغ  #عندما  مكة.   &) طريقه  معهم 
مّر �لظهر�' حيث ¨ط �حلجيج، �مر 
 '�# �سلحتهم،  يغمد#�   '� �صحابه 
�لدn#v، حيث 3عت  يضعو� عنهم 
7قة  على  #حرًصا  هنا`.  مكا'   o
تنفيذ �مليثاM �ملوّقع o �حلديبية، 7خل 
�حلر�>  �ملنطقة  #صحبه  �هللا  vسو[ 
ينص  كما  �غما7ها،   o #سيوفهم 

عليه �تفاM �حلديبية.
� يكن 7خو[ مكة بعد مر#v سبع 
عا7يًّا  �مًر�  عنها  �لبعد  من  سنو�. 
تذكر#�  لقد  #صحابته.  �هللا  لرسو[ 
كانو�  �يا>  له  تعّرضو�  �لذ_  �لعذ�´ 
 �#�v �لوقت  نفس   o# مكة،   o

كان الرسـول � علـى اسـتعداد للمغفـرة � كل 
وقـت، و� يعاقـب إال عندما كان العقـاب ضرورًيا، 
عندمـا يهـدد العفـو بتمـادي اجملـرم � إجرامـه.
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 '� ֲדم  
ته v# &تعا �هللا  فضل   Hمد
�عا7هم (& مكة ليطوفو� بالبيت �لعتيق 
مع   H#َيتسا غضبهم  كا'  سال>.   o
سر#vهم. #�ما �هل مكة، فقد تركو� 
 �#�منا�£م #صعد#� (& قمم �جلبا[ ل
�ملسلمني. كا' �حلما� ميأل �ملسلمني، 
#لقد  #فخًر�.  ֲדجة  قلوֲדم  #تفيض 
�7�v#� |ماسهم �' يقولو� ألهل مكة 
عبد  #بد�  �لوعد.  قد صدقهم  �هللا   ')
�هللا بن v#�حة � ينشد بعض �غا5 
 � �لرسو[  لكن  �حلماسية،  �حلر´ 
منعه #�مر� �ال يفعل \لك، بل يقو[: 
عبد�،  نصر  #حد�،  �هللا  (ال  (له  "ال 
#�عز جند�، #هز> �ألحز�´ #حد�". 

(٧٣ Ü ٣t حللبية� ��(�لس
مكث �لرسو[ � o مكة ثالثة �يا> 
بعد �' طا� بالكعبة #سَعى بني �لصفا 
#�ملر#�. #قد �قتر� عليه عمه �لعبا� 
�' يتزّ#t شقيقة �#جه �ألvملة #�¦ها 
 o#  .� �لرسو[  فو�فق  ميمونة، 
�ليو> �لر�بع طلب �هل مكة �نسحا´ 
�لرسو[ � #صحبه، فأمر vسو[ �هللا 
شطر  #�لتوّجه  باالنسحا´  �صحابه 
بتنفيذ   � �لرسو[  �لتز>  #قد  �ملدينة. 
#\لك  7قيًقا،  �لتز�ًما   Mالتفا� شر#  
بسبب عمق �لتز�مه بأ#�مر �لدين �لذ_ 
بالعهو7، #حلرصه   iلوفا� عليه   µيفر
�هل مكة،  �حتر�> مشاعر  �لبالغ على 

�#جه  تر`   &) \لك  �ضطر�  #قد 
�جلديد� �لسيد� ميمونة خلفه o مكة، 
مؤخر�  مع  به  تلحق   '� معها  #vّتب 
�حلاجيا.  ¼مع  تقو>  �ل�  �لقافلة 
�نسحاֲדم.  بعد  للمعتمرين  �لشخصية 
#سرعا'  ناقته   � �لرسو[  #�متطى 
�حلر�>،  �ملنطقة  حد7#  من   tخر ما 
�¦ه  مكا'   o �لليل   iلقضا #عسكر 
خيمته   o به  حلقت  حيث  "سر�"، 

�لسيد� ميمونة vضي �هللا عنها.
#لعله كا' من �ألْ#& (åا[ \كر هذ� 
تفاصيلها، خاصة  (بر��  �حلا7ثة #عد> 
#�ننا نكتب ملحا. Öتصر� عن حيا� 
�åية  للحا7ثة  #لكن   .� �لرسو[ 
�لذ_  �£جو>  بسبب  #\لك  خاصة، 
�لرسو[ �  �لغر´ على  يشّنه ُكّتا´ 
 '#vتعّد7 �#جاته. فهم يتصّو بسبب 
�ّ' �لتعّد7 7ليل على �لضعف �لشخصي 
هذ�   '�  �غ �لدنيوية.  �ملتع  #حب 
 Üخال) متاًما  يكّذبه  �خلاطئ   vلتصّو�
ميثله،  ملا  �لفائق  #حّبهن  له،  ��#�جه 

بشكل ملك عليهن �نفسهن.
 '� يثبت   Üإلخال�# �حلب  هذ�   ')
طاهر�  كانت  �لز#جية  �لرسو[  حيا� 
#ال �نانية فيها، #كانت غنية باملشاعر 
�لر#حية. #لقد كا' �مًر� غريًبا #فريًد� 
�ننا ال جند vجًال عامل �#جته �لو�حد� 
معاملة طيبة تقو> على �ملو�7ّ #�لر
ة، 

�#جاته   � �لرسو[  عامل  كما 
�3عني.

�للذ� هي �ملحر`  #لو كانت مشاعر 
 '� يقيًنا  لوجدنا  �لز#جية،  حلياته 
#لكن  #يعاندنه،  معه  �تلفن  ��#�جه 
�حلقيقة كانت غ� \لك، فقد كانت 
#تو�فق   7# حالة   o ��#�جه  كل 
لعد>  نتيجة  �لو7  هذ�  #كا'  معه، 
�نانيته #�ْسوته �حلسنه �لرشيد� �لر�قية 
عد>   i��) فعلهن   7v #كا'  �لسلو`، 
�ضر�  ميثله  �لذ_  #�لسمّو  �ألنانية 
 ���ن �عطينه حبًّا #(خالًصا سخيًّا غ
�حد�ًثا  �لتاvيخ  سجل  #قد  ضنني. 
#�حدها  \لك،  على  تد[  عديد� 
فلقد  نفسها.  ميمونة  بالسيد�  �تص 
7خلت عليه �#[ مر� o خْيمة #سط 
 o  Hتر  '� £ا  كا'  #ما   ،iلصحر��
هذ� �للقاi �أل#[ \كرH غالية عزيز�، 
لو كانت عالقتها �لز#جية مع �لرسو[ 
لو   #� للخشونة،  � حتمل �_ طابع 
كا' �لرسو[ � يفّضل بعض ��#�جه 
�جلسد_،  �جلما[  بسبب  بعض  على 
بل (�ا ما كانت لتحفظ \كرH \لك 
�للقاi بو7 عميق #�عتز�� بالغ. #لو �' 
\كرياִדا مع �لرسو[ � كا' يشوֲדا 
�# مر��v، لكا' جديًر� ֲדا   iجفا _ّ�
 .iحو[ هذ� �للقا iتنَسى كل شي '�
فقد عاشت طويًال بعد �لرسو[ �، 
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#ماتت بعد �' بلغت من �لعمر عتيًّا، 
ما\�  �بًد�  تنس خالله  فلم  \لك  #مع 
مع  لقا½ها  £ا  بالنسبة   Óيع كا' 
 '� بعد  موִדا،  #عند   .� �لرسو[ 
�لثمانني من عمرها، #بعدما  شاvفت 
غابت #ُنسيت 3يع �ملباهج �جلسدية، 
#� يعد ¨ر` �لقلب غ� �لقيم �لعليا، 
 Hلوجد�' سو�# �لنفس   o يؤثر #ال 
�لفضائل �لكرمية، طلبت �لسيد� ميمونة 
�' ُتدفن على مس�� يو> خاtv مكة، 
عسكر  �ل�  #�لبقعة  �ملكا'  نفس   o
 &) عو7ته   iثنا�  � �لرسو[  فيها 
�ملدينة، #�ل� لقيته فيها أل#[ مر�. (' 
�لعا� يعر� قصًصا كث�� عن �حلب، 
 iمنها �حلقيقي #�خليا�، #لكن ال شي
من بينها �كثر حتريًكا للقلب من هذ� 

�لقصة.
�لتا�vية،  �لُعمر�  هذ�  متت   '� بعد 
 '��شه قائد�'  �إلسال>   &) �نضم 
\لك  بعد  #�ثبتا  �لعدّ#،  قا�7  من 
�إلسال>.  قا�7  من  فّذ�'  قائد�'  ��ما 
 � �لوليد  بن  خالد  �حدåا  كا' 
7عائم  #عبقريته  بطولته  هّز.  �لذ_ 
#�نضّمت  �لر#مانية،  �إلم�cطوvية 
(& �لد#لة �إلسالمية حتت �vية قيا7ته 
 .Hلد#[ �ملحيطة �لو�حد� تلو �ألخر�
بن  عمر#  هو  �لثا5  �لقائد  #كا' 

�لعاÜ � �لذ_ فتح مصر.

موقعـة مـؤتة
�لرسو[  بد�  �لعمر�،  لدH عو7ته من 
�لقبائل   ') تقو[   �vًخبا� يتلقى   �
ُتعد  �لشا>  حد7#  على  �ملسيحية 
�لتحريض   �بتأث �ملدينة  على  للهجو> 
#�إلغو�i من طر� �ليهو7 #�ملشركني. 
عشر  íسة  من  mموعة  فأvسل 
جيًشا  فر�#�  �حلقيقة،  لتقّصي  vجًال 
#لكنهم  �لشا>.  حد7#  على  يتجمع 
�حلا[   o  nلرجو� من  بدًال  تأخر#� 
 .� للرسو[  تقريرهم  يقّدمو�  كي 
 vقر� �Õا\   &) 
اسهم  7فعهم  لقد 
#شر�  �إلسال>   &) بالدعو�   nمتسّر
#لكن  يهتد#'،  فلعلهم  £م  حقائقه 
معاكًسا   ��تأثً �حدثت  �حلسنة  نّياִדم 

� يرغبو� #� يتوّقعو�. 
#(\� �vجعنا �ألحد�} بتفك�نا �حلا�، 
�لذين  �#لئك   '�  Hنر  '� نستطيع 
�لرسو[  بلد  لغز#  �ططو'  كانو� 
� بتحريض من �لعدّ#، � يكن من 

�ملتوقع منهم �' يتصّرفو� بأ_ �سلو´ 
 nخر. فبدًال من �إلنصا. #�الستما�
ֲדم   �\) عليهم،   µُتعر �ل�  للدعو� 
يتنا#لو' �قو�سهم #نشاֲדم، #ميطر#' 
�لوفد �لنبوّ_ بو�بل من �لسها>. #صمد 
vجًال  عشر  íسة  من  �ملكّو'  �لوفد 
للسها> 7#' حركة، فقد تلقو� سهاًما 
#بر�هني،  حجج  من  قدمو�  ما  على 
عشر  íسة  يتر�جعو�.   �  � #من 
#قفو� صامدين �ما> �آلال�، #سقطو� 

3يًعا صرَعى.
لعقا´  
لة   � �لرسو[  #جهز 
�لقسو� #�لوحشية  �ملعتدين على هذ� 
�لطائشة، #لكنه o نفس �لوقت تلقى 
كانت  �ل�  �لقو�.   ') تقو[   �vًخبا�
تتجمع �تشد� على �حلد#7 قد تفرقت 
فأّجل خطته، غ� �نه بعث برسالة (& 
قبيلة  �عيم   &)  #�) �لر#>   vطو�cم)
غّسا' �لذ_ كا' ¨كم ُبصرH باسم 
كتب  �لرسالة  هذ�   o #لعله  �لر#>). 

طلبت السـيدة ميمونـة أن ُتدفن على مسـmة يوم 
خـارج مكة، � نفـس املـكان والبقعة ال� عسـكر 
فيهـا الرسـول � أثنـاء عودتـه إg املدينـة، وال� 
لقيتـه فيهـا ألول مـرة. إن العـا� يعـرف قصًصا 
كثـmة عن احلـب، منهـا احلقيقي واخليـا�، ولكن ال 
شـيء من بينها أكثر حتريًكا للقلـب من هذه القصة.
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يشكو من �الستعد��7. �ل� ُشوهد. على حد#7 �لشا>، 
#من �ملذ|ة �حلمقاi �لظاملة �ل� لقَيها �خلمسة عشر مسلًما 

�لذين �vسلو� ملعرفة �خباv ما ¨د} على �حلد7#.
 µأل�7_، فعر� �
ل �لرسالة صحاh �¦ه �حلاv} بن ُعم#
له o �لطريق عند مؤتة.. ُشَرحبيل بن عمر �لزعيم �لغّسا5، 

#كا' عامًال على �لبلقاi من �µv �لشا> من ِقَبل قيصر.
�مد؟  vسو[  �نت  "هل  شرحبيل:  �لغّسا5  �لزعيم  سأله 
 hلصحا� �جا´   '� #مبجر7  منه"..  vسالة  حتمل  لعلك 
باإل�ا´ قا> �لزعيم �لغّسا5 بالقبض عليه، #�#ثقه � عذبه 
بالضر´ �مل�c (& �' ما.. #لعل هذ� �لزعيم �لغّسا5 كا' 
هو قائد �جليش �لذ_ لقي �جلماعة �ملكونة من ١٥ مسلًما، 
#قا> بقتلهم، هؤالi �لذين � يفعلو� شيًئا سوH ��م حا#لو� 
�' يبشر#� بدينهم. (' حقيقة سؤ�له للحاv} عن �حتما[ 

له vسالة من �لرسو[ � توضح �نه كا' �شى �' تبلغ 
#قتلهم  هجومهم  عن  قيصر  مسامع   � �لرسو[   Hشكو

�خلمسة عشر مسلًما.
تتم �اسبته على ما حد}، #ظن �' قتل  كا' خائًفا �' 
#لكن  (ليه،  بالنسبة  �ماًنا  سيكو'  �لرسو[  vسالة  حامل 
توقعه � يتحقق. فقد بلغت �خباv �لقتل �لرسو[ �، فجهز 
#�ل�  �حلا7ثة  هذ�  من  لالنتقا>  مقاتل   ٣٠٠٠ من  جيًشا 
من  �يد  موال�  (مر�  حتت  �لشا>   &) ֲדم  #بعث  سبقتها، 
حاvثة، مملوكه �لذ_ حر�v، #عّين �لرسو[ � جعفر بن 
�h طالب ليخلف �يًد� لو قتل، #عبد �هللا بن v#�حة فيما 
لو قتل جعفر، #فّوµ للمسلمني �ختياv من �لف عبد �هللا 

بن v#�حة لو قتل.
#عّلق على \لك vجل من �ليهو7 كا' حاضًر� فقا[ للرسو[ 
�لثالثة   iفإ' هؤال نبيًّا حقًّا  لو كنت  �لقاسم!  �با  "يا   :�
�لذين ¦يتهم سيموتو' فعًال، أل' �هللا البد �' يصدM ما 

لو   ،Óم "خذها  قائًال:  �يد   &) #�لتفت  �لرسو["،  يقو[ 
كا' �مد نبيًّا فلن تعو7 حيا". #ملا كا' �يد من �ملؤمنني 
 iهللا حقًّا، سو�� �مد� vسو[  ')" قائًال:  �جابه  �ملخلصني 

(٧٥ Ü ٣t حللبية� ��عدُ. حيًّا �# � �عد." (�لس
o �لصبا� �لتا� بد� �جليش �ملسلم vحلته �لطويلة. #صحبهم 
 '� �بًد�  ¨د}   �# �لطريق.  لبعض  #vفاقه   � �لرسو[ 
خرجت 
لة ֲדذ� �ألåية #�حلجم بد#' قيا�7 �لرسو[ � 
نفسه، #بعد ما ساv �لرسو[ بعض �لوقت ليَوn7ّ �حلْملة، 
�#صاهم #�مرهم #نصحهم عند ثنية �لوn�7 �ل� تَعّو7 �هل 
 iملدينة �' ُيَو7ّعو� عندها �ملسافرين (& �لشا> من �ألصدقا�

#�ألقاv´، فقا[:
�ملسلمني،  من  معكم  فيمن  #�لعد[  �هللا   Hبتقو "�#صيكم 
 �#vسبيل �هللا، قاتلو� من كفر باهللا، ال تغد o غز#� باسم �هللا�
 ���مر�� #ال �عَمى #ال كبً تقتلو� #ليًد� #ال  تغلو� #ال  #ال 
فانًيا #ال منعزًال بصْومعة، #ال تقطعو� ®ًال #ال شجر� #ال 

 (٣ t حللبية� ��ִדدمو� بناi". (�لس
بعد \لك عا7 �لرسو[ � ��v7جه #تقد> �جليش (& �ألما>. 
مسيحية،  قو�  ضد  للحر´  يرسل  جيش   ]#� \لك  كا' 
#عندما بلغ �ملسلمو' حد#7 �لشا> ¦عو� �' قيصر نفسه مع 
مائة �لف من جنوo �7 �مليد�'، #مائة �لف �خرين mّندين 
�نفسهم  �ملسلمو'  �لعربية. #ملا #جد  �ملسيحية  �لقبائل  من 
o مو�جهة هذ� �لعد# �£ائل، فّكر#� �' يتوقفو� o طريقهم 
ل�سلو� vسالة (& �لرسو[ � o �ملدينة ل�سل (ليهم مد�7ً 

�# يرسل (ليهم تعليما. جديد�.
#عندما �جتمع �لقا�7 للمشا#�v، #قف عبد �هللا بن v#�حة 
#قد �متأل بشعلة من �حلما� فقا[: "يا قو>. #�هللا (' �ل� 
تكرهو' لَلَّ� خرجتم تطلبو'؛ �لشها�7، #ما نقاتل �لنا� 
�لذ_  �لدين  (ال ֲדذ�  نقاتلهم  ما  قو� #ال كثر�،  بعد7 #ال 
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(ما  �حلسنيني؛   Hحد) هي  فإمنا  فانطلقو�  به،  �هللا  �كرمنا 
ظهوv #(ما شها�7".

#¦ع �جليش ما قا[ �بن v#�حة، #�حد} فيهم بالغ �ألثر، 
#�ستقر v�يهم على ما 7عاهم (ليه. #حتر` �جليش (& �ألما>، 
#عندما v�#� �جليش �لر#مي يتقد> Ìوهم �Ìا� �ملسلمو' (& 
مؤتة #عسكر#� هنا` #تعبأ#� للقتا[، #هنا` �لتقى �لفريقا' 
o �ملعركة. #لقي �يد قائد �ملسلمني مصرعه سريًعا، #
ل 
�لر�ية بعد� �بن عم vسو[ �هللا � جعفر �بن �h طالب فقا7 
 �غ #�ملسلمني  �£ائل  �لعد#  ضغط   H�v #عندما  �جليش. 
قاv7ين على �لتماسك بسبب قلة عد7هم بشكل #�ضح، (\ 
\�` ترّجل عن فرسه #عقرها، #كا' هذ� �لفعل يعÓ �نه لن 
يفر �بًد�، #�نه قرv تفضيل �ملو. على �لفر�v، (' قطع �قد�> 
�لركوبة o عا�7 �لعر´ يعÓ جتنب �£ر´ #�£لع. #ُقطعت 
كذلك،  فقطعت  بيسر��  �لر�ية  فأمسك  يقاتل،  #هو  مينا� 
#هو  (& صد�v، #سقط  بعضديه #ضمها  �لر�ية  فاحتضن 
يقاتل موفًيا بوعد�، #�ستلم عبد �هللا بن v#�حة �لر�ية كما 

�مر �لرسو[ �، #تو& �لقيا�7 فسقط هو �يًضا قتيًال.
معا  �ملسلمو'   v#يتشا  '� حينئذ   � �لرسو[  �ْمر  #كا' 
ֲדذ�  يسمح  يكن   � �لوقت  #لكن  £م،  قائد�   �#vليختا
�ألعد�7   i��)  �#vينها  '� باملسلمني  �الختياv. #كا' خليًقا 
صديق  نصيحة  قبل  �لوليد  بن  خالد  #لكن  للعد#،  �£ائلة 
�لتا� نز[ (&  �ليو>   o# .iلر�ية #قاتل (& �ملسا� له فأخذ 
�مليد�' ثانية مع قو�ته �ملجهد� �ملحد#�7، #صنع حيلة حربية 
بتغي� �جلنا� �ألمين �ل �أليسر، ##ضع �لقلب o �خللف 
 .�vفع بعض �لشعاv# ،بالقو�. �خللفية (& �ملو�جهة iجا#
�حلربية. #تصّوv �لعدّ# �' �ملسلمني قد جاiִדم �إلمد��7. 
خال[  �ملسلمو'  #�خذ  �خلو�،  فد�خلهم  �لليل  خال[ 
�ملكيد�،  من  #�لعدّ# ال يالحقهم خوًفا  ينسحبو'  �ملعركة 

�لرسو[  #تلّقى  �ملدينة.   &) #عا7  قو�ته  بقايا  خالد  #�نقذ 
� �ألخباv عن طريق �لوحي، فجمع �ملسلمني o �ملسجد. 
#هو   nبالدمو مبللتني  عينا�  كانت  �طبهم  #عندما �ض 

يقو[:
 � فأصيب،  جعفر  �خذها   � فأصيب،  �يد  �لر�ية  "�خذ 
�خذها �بن v#�حة فأصيب، � �خذ �لر�ية سيف من سيو� 

�هللا ح× فتح �هللا عليهم" ( ��7 �ملعا١t 7 #�لزvقا5).
#�صبح #صف �لرسو[ � خلالد شائًعا مشهو�vً، #�صبح 
ُيدعى بعدها سيف �هللا، #7خل �ملدينة ليجد نفسه معر#ًفا 

بذلك.
كا' خالد ُيَعّير بسبب تأخر (سالمه من �ملسلمني �آلخرين، 
عبد  فاشتكى  عو�،  بن  �لر
ن  عبد  مع  مر�  #تشاجر 
�لرسو[ خالًد� #قا[ لـه:  �لرسو[ � فعّنف  �لر
ن (& 
"يا خالد، �تسيv &) iجل حضر بد�vً، #�هللا لو �نفقت مثل 
�ُحد ما بلغ \لك مّد عبد �لر
ن #ال نصيفه". #7v خالد: 
�7v عليهم". عند \لك   '� بد  "#لكنهم ع�#5 #كا' ال 
�لتفت �لرسو[ � (ليهم قائًال: "ال تع�#� خالًد�، (نه سيف 
من سيو� �هللا سّله �هللا على �لكافرين". #حتققت كلما. 

�لرسو[ � حرفًيا بعد سنو�. قالئل.
بعض  قا>  �ملسلم،  �جليش  مع  �ملدينة   &) خالد  عو�7  عند 
�ملسلمني بوصف �نسحاֲדم على �نه فر�v #ضعف o �إلميا'. 
كا' �لنقد �لشائع يقو> على �سا� �' #�جبهم هو �ملو. 
 '� �جلنو7  عن  #نَفى  �ملنتقدين،  �لرسو[  #عّنف  مقاتلني. 
يكو' (ميا�م ضعيًفا، فقد كانو� جنو�7ً ينسحبو' ليتحّيز#� 
(& فئة ليعا#7#� �£جو>. #قا[ �لرسو[ � عن نفسه: "�نا 

فئة كل مسلم". 
كا' £ذ� �لكلما. معÆ �عمق مما يبد# على �لسطح، فلقد 

كانت نبو�i مبا سيحد} من �لقتا[ o �لشا> بعد \لك.

 




