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غــز�* ُ	ُحــد
�ملعركة  من  مكة  جيش  فر��  بعد 
نّيتهم  عن  فأعلنو�  عا�=�  بد�،   �
لينتقمو�  ثانية  �ملدينة  مهاIة   �
عانو�  ملا  �ملسلمني  من  ألنفسهم 
=�حد   Kعا =بعد  �ملعركة.  هذ�   �
تامة.   عّد  � =هم  هجومهم  شّنو� 
 ��باملهانة =بالعا� ح¬  لقد 3حسو� 
�Óسا� مكة حّرمو� على 3قربا� �لذين 
يبكو�   �3 بد�   � مصا�عهم  لقو� 
حد�ً�� =حزًنا عليهم. =قر�=� كذلك 
�3 تساهم �3با� �لقو�فل �لتجا�ية � 
ميز�نية �حلر�. =هكذ� هاجم �ملدينة 
جيش من ثالثة ³ال� مقاتل، كاملي 
 �لعد =�لعتا� =�الستعد�� حتت قيا�
 �  Zلرسو� =عقد  سفيا�.   ·3
3تباعه ما   Zسأ= ،للمشو� �جتماًعا 
�لعدّ= � �ملدينة 3=  ��Y كانو� يلقو� 
خا�جها، =كا� هو ُيفضل �لبقا� � 
�ملدينة، =�3 يأÆ �لعد= �ملهاجم �ليهم 
مسؤ=لية  بذلك  فيضع  =طنهم،   �
تلك  =لكن  �لعدّ=.  على  �لعد=�� 
�خلطة � تكن مقبولة لد� كث> من 
فرصة  �م  تتح   � �لذين  �ملسلمني 
 � =كانو�  بد�،   غز=  � �ملساÏة 
 �=���3= �هللا،  سبيل   � Zللقتا َشو_ 
مباشر   Zقتا فرصة  �م  تتا�   �3
 مفتو�، لعلهم ينالو� شر� �لشها�

�� حيا نÔ �إلسالK  � كتا� مفتو� كلما �ثت � o3 جز� منه جتد فيه تفاصيل 
تث> �الهتماÑ= Kلب �للب. =� ¸د¡ �3 مت تسجيل =قائع حيا نÔ 3= حيا َمعلم 
 � ³خر تسجيًال �قيًقا =متاًحا للد��سني، مثل حيا �لرسوZ �لعظيم �. =صحيح �3 هذ� �لغز��
�حلقائق =�ملر=ياE �ملدّ=نة، قد 3عطت �لنقا� �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر، =لكن من �لصحيح 3يًضا 3نه 
حني تتم ���سة �النتقا��E بعناية، =يتم �لر� �حلاسم عليها، فإ� ما تث>� فينا حيا �لرسوZ � من 

�إلميا� =�حلب �لغامر =�لتقَو�، ال مياثلها فيه حيا o3 شخص ³خر.

�� �حليا �لغامضة �لx ال يعر� �لنا� شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، =لكنها ال تفلح �  
 ،بث �إلقناt�k= t �لثقة � قلو� من يتبع 3صحاֲדا. �Y تظل صعوباE �لغمو«، =ظلماE �حل>
=خيبة �ألمل، قابعة � �لقلو�. =لكن �حليا �لغنية بالتفاصيل �ملدّ=نة، مثل حيا �لرسوZ �، تث> 
فينا �لتأمل �لعميق =من Ð تثّبت �القتناt. =عندما يتم تصفية �حلساباE �خلاطئة لالنتقا��E =�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق =تسليط �ألضو�� عليها، فمن �ملحتم �3 جتذ� حيا �لرسوZ � منَّا كل 

�كبا� =توق>، بشكل كامل =��ئم =�? �ألبد.= kعز��حب =�عجا� =تقدير، =تث> فينا كل 

تلك هي عزيز �لقا�§ 3هم مالمح هذ� �لكتا� �لقيم �لذ� ستطالعه عR حلقاE � هذ� �لز�=ية. 
 Zلرسو� =�جلدير بالذكر � هذ� �ملقاK 3نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��k حليا كحيا
�، �لx كانت =�ضحة كالكتا� �ملفتو�، =شديد �لثر�� مبا حتتويه من =قائع =مو�قف =3حد�¡. 
=قد 3عطى �ملؤلف ملحة، =لكن ح¬ هذ� �للمحة �ا =�k =ثقل. حيث 3نه � كا� ميا�� ما يعظ 
به، =كا� يعظ مبا كا� ميا�سه؛ =��Y عرفته فقد عرفت �لقر�³ �ملجيد، =��Y عرفت �لقر�³ �ملجيد 

فيمكنك �3 تتعّر� عليه.

لقد حصل شر� نقل هذ� �لكتا� �? لغة �لضا� لألستاY �لفاضل فتحي عبد �لسالK =��جعه ثلة 
من 3بنا� �جلماعة �ملتضلعني � �للغة =�لدين.

حيا& محمد �  (٨)

"فداك أP وأمي يا رسول اهللا
 

ما دمت ساًملا فال أبا� مبن ميوت بعد ذلك" 

 حضر* مر�t بشD �لدين rمو+ 	qد �

� oملهد� Kإلما� �خلليفة �لثاO حلضر
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� سبيل �هللا. 
 oَ3�  �  Zلرسو� =َقِبل   
=بينما كا� هذ�  �ألغلبية، 
 Zجا�ًيا ��3 �لرسو Zجلد�
 O�":Zقا بشأنه،  �Óيا 
تذبح   Â بقًر�  �3يت 
سيفي  Yبا�   � =�3يت 
�3خلت   O3 =�3يت  ثلًما 
حصينة،   t��  �  oيد
3متطي  كأن�  =�3يت 
�لصحابة  =سأله  كبًشا". 
 Zفقا Yلك  تفس>  عن 
�حلصينة   tلد�� "3ّما   :�
فاملدينة، =3ما �نفصاK سيفي 
 xفأّ=لتها 3حًد� من 3هل بي
ُيقتل 3= ميوE، =3ما �لبقر 
3صحا·،   � فقتل  �ملذبح 
=3ما �لكبش �لذo �3كب 
 o3  - Kلقو� فأّ=لته كبش 
 �� �هللا  يقتله   - قائدهم 
 oلبخا�� (�نظر  �هللا"  شا� 
 Eلطبقا�=  Kهشا =�بن 

 .(�Rلك�
هذ�  من  =�ضًحا  =كا� 
�لبقا�   �3 �لرÓيا =تفس>ها 
� �ملدينة 3فضل للمسلمني، 
غ> �3 �لرسوZ � � يصّر 
تفس>  أل�  Yلك،  على 

�جتها��  من  كا�  �لرÓيا 
=� يكن =حًيا تلّقا�، فَقِبل 
�oَ3 �ألغلبية =قر� �خلر= 
هو  =بينما  �لعد=.  للقا� 
�لفئة  ��جعت  عّدته،  يعّد 
�ألكثر 2اسة من 3صحابه 
 Zللرسو =قالو�  3نفسهم، 
��3كو�   �3 بعد   �
�هللا،   Zسو� "يا  خطأهم: 
�� ما 3شرE 3نت به علينا 
ألحسن، ¾ب علينا �لبقا� 
�لعدّ=  =نلَقى  �ملدينة   �
عليهم  فر�  طرقاتنا".   �
 �Y�  Ôلن ينبغي  "ال  قائًال: 
يضعها   �3 ألمته  لبس 
=بني  بينه  �هللا  ¸كم  ح¬ 
3عد�ئه. فانظر=� ما 3مرتكم 
على  =�مضو�  فافعلو�  به 
ما  �لنصر  فلكم  �هللا  �سم 
 oلبخا�� (�نظر  صRمت". 

(�Rلك� Eلطبقا�=
 =مضى �لرسوZ � � قّو
 ،oجند 3لف  من  مؤلفة 
مسافة  على  =عسكر=� 
قليلة من �ملدينة ليًال. =كا� 
 �3  �  Zلرسو�  عا� من 
يدt قّو�ته �ملقاتلة تستريح 
 قبل لقا� �لعد=، =� صال

 �  Zلرسو�  �3� �لفجر 
�نضمو�  �ليهو� =قد  بعض 
 �3 =kعمو�  للمسلمني، 
قبائل  مع   Eمعاهد� �م 
على  كا�  =ألنه  �ملدينة، 
فقد  �ليهو�  بكيد  معرفة 
=عند  ليعو�=�.  صرفهم 
Yلك �نسحب عبد �هللا بن 
3ّ· بن سلوk Zعيم �ملنافقني 
مع ثالÅائة من 3تباعه قائًال 
�� جيش �ملسلمني 3ضعف 
 ��= لعدّ=�،   Kيقو  �3 من 
موًتا  صا�  �ملعركة   Zخو�
 Zلرسو�  ��= مؤكًد�، 
�حللفا�  3عا�  عندما  3خطأ 
�ليهو� �? �ملدينة. =نتيجة 
مت   oلذ� �النسحا�  �ذ� 
فقد   ،�ألخ> �للحظة   �
 Zلرسو�  قيا� حتت  تبّقى 
يتعّد�  ال  عد�   �
كا�  مسلم،  �لسبعمائة 
جليش  يتصّد=�   �3 عليهم 
=3ما  3مثا�م،  �3بعة  يفو_ 
 �لعد  � بينهما  �لفر_ 
3ضعا�  فيفو_  =�لسال� 
 � كا�  �لعد�.   � �لفر_ 
جيش مكة سبعمائة مقاتل 
يرتد=� �لد�=t، =� يكن 

مائة  �ملسلمني سو�  لد� 
مد�t، =كا� جيش مكة 
بينما  فر�،   xمائ  oو¸
سو�  �ملسلمو�  ميلك  ال 

فرسني.
منطقة   �  Zلرسو� =بلغ 
مرتفع  ممر  =على  3ُُحد، 
=ضع   ،pهنا  Zلتال� فو_ 
 æسني من جند� من �لرما
=كلفهم  �ملمر،  حلر�سة 
منع  =هو  =�ضح  بو�جب 
جيش  على   Kهجو  oّ3
�ملكا�،  هذ�  من  �ملسلمني 
=منع �ستيال� �لعدّ= عليه. 
 �  Zلرسو� =3بلغهم 
 �ّ3= جال�،   � مبهمتهم 
 � صامدين  �لبقا�  عليهم 
يتزحزحو�  =3الَّ  مكا¼م 
�ألمر  يأتيهم  ح¬  عنه 
�لنظر  بصر�  يفعلو�،   �3
للمسلمني.  ¸د¡  عما 
 �  Zلرسو� Yهب   Ð
مع  معركته  ليخو« 
�لباقني  �جلنو�  من   ٦٥٠
عدً��  يفوقهم  جيش  ضد 
تقريًبا،  3مثا�م  �مسة 
 �= �هللا  بعْو�  =لكنهم 
=قت قص>، شّتتو� جيش 
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من  يتكّو�   oلذ� �لعدّ= 
 ،oجند ³ال�  ثالثة 
=��حو� يطا��=¼م بعد �3 

�نسحبو� مسرعني.
 oلذ� �ملمر  موقع  كا�   
�خلمسو�  �جلنو�  ¸رسه 
�ملعركة،  ميد��  خلف 
 �ّ� لقائدهم  �حلر�   Zفقا
�لعدّ= قد ُهزK، =هذ� =قت 
 Zملعركة لنو�� � pالشتر��
�لثو�� � �آلخر. فأ=قفهم 
3مر  بأّ�  =Yّكرهم  �لقائد، 
�لرسوZ � كا� =�ضًحا، 
فّسر=�   Zلرجا� =لكن 
�ألمر مبعنا� =ليس �رفيته، 
 � لالستمر��   Àمع فال 
�حلر�سة بعد هر=� �لعدّ= 

لينجو �ياته.

�لنصر يتحوw� x� dزمية
 pبنا� على فهمهم هذ� تر=
�حلّر�� �ملمر، =غاصو� � 
=كا�  �ملعركة.  خضّم 
 oلذ� �لوليد..  بن  خالد 
صا� فيما بعد قائًد� عظيًما 
من �لقا� �ملسلمني.. ضمن 
�ملنسحب.  مكة  جيش 
 �حلا� �لفاحصة  =بعينه 

الحظ �ملمر �ملهجو�، =� 
سَو�  �آل�   pهنا يكن 
�لرجاZ ¸رسونه.  من  قلة 
عمر=  على  خالد  =نا�� 
قائد  =هو   ،Ùلعا� بن 
�ملشركني،  ³خر � جيش 
=طلب منه �ستطالt �ملمر 
�خللفي، ففعل عمر= =�³ها 
فرصة �لعمر. =3=قف كل 
�جا�ما  �لقائدْين  من 
بالفر��،  �ملسا�عني 
�جلبل،  يتسلقو�  =�نطلقو� 
�لقلة  �ملسلمني  =قتلو� 
�لباقني � �حلر�سة، Ð بد3=� 
�ملسلمني  على   Kجو��  �
من موقعهم �لبا�k �ملتمّيز.

�ملنكسر  مكة  áيش   �Y�=
بعد  ثانية،  شتاته  ¾مع 
�حلر�   Eلصرخا »اعه 
�جاله  من   �لصا��
 ?� =عا�=�  �ملهاIني، 
=كا�  �ملعركة.  ميد�� 
=ْقع ��جوK على �ملسلمني 
مفاجًئا، �Y كانو� قد تفّرقو� 
 Zخال �مليد��  Ý3ا�   �
مكة،  جليش  مطا��ִדم 
من  �ملسلمو�  يتمكن  فلم 
هذ�  ملقا=مة  شتاִדم  Iع 

يكن   �= �جلديد،   Kجو��
من  �ألفر��  بعض  سو� 
�لعد=،  يناجز=�  �ملسلمني 
منهم  �لكث>  سقط  بينما 
يقاتلو�،  =هم  صرَعى 
بينما  �لباقو�،  =تقهقر 
عشرين  تبلغ  قلة  صنعت 
�ملسلمني  من  �جًال 
3جسا�هم  من  سياًجا 
 .�  Zلرسو�  Zحو
هذ�  مكة  جيش  =هاجم 
 Zبالرسو �ملحيطة  �حللقة 
 Eضربا =حتت  بشر�سة، 
سيوفهم تساقط �ملسلمو� 
�ملحيطو� بالرسوZ �لو�حد 
قمة  =من  �آلخر،  بعد 
=�بًال   �لرما 3طلق  �جلبل 
 p�Y  �=  .Kلسها� من 
"طلحة"  الحظ  �لوقت، 
� =هو مسلم قرشي من 

�ملهاجرين، �3 سهاK �لعد= 
Ýو  مصّوبة  Iيًعا  كانت 
=جه �لرسوZ �، فمد يد� 
=ستر ֲדا =جهه �لشريف. 
كانت �لسهاK تصيب يد� 
=مع  �آلخر  تلو  �لو�حد 
 �= تتزحز�   � Yلك 
 Kلسها�  �3 مع  تنخفض، 
كل  مع  Ñترقها  كانت 
 ?� �ليد  =تشّوهت  �مية، 
فقد  3قصى حد، = هكذ� 
 Zطو� =ظل  يد�،  طلحة 
يسعى  حياته  من  بقي  ما 
 �= مشلولة.  مشّوهة  بيد 
kمن �خلليفة �لر�شد �لر�بع 
لإلسالK عندما نشبت فتنه 
��خلية بني �ملسلمني، عّير 
خصومه  3حُد   � طلحة 
�ليد"،   tمقطو" بأنه 
له  صديق  عنه  فأجا� 

تتسـاقط  السـهام  كانـت  وبينمـا 
غزيرة متسـارعة والرسـول � مثخن 
باجلـراح إذا به يدعـو اهللا قائًال: "ربِّ 
يعلمـون" ال  فإنهـم  لقْومـي  اغفـر 
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قائًال: "مقطوt �ليد؟ نعم، 
فقد  3ين  تعلم  هل  =لكن 
طلحة يد�؟ � موقعة 3ُُحد، 
حيث �فع يد� ليحمي ֲדا 
 Kهللا من سها� Zجه �سو=

�لعد=". 
معركة  من  kمن  =بعد 
3صحا�  كا�  3ُُحد، 
 �3" يسألونه:   � طلحة 
 pَيخز يد Kيكن =قع �لسها
=¾علك تصرç من �أل�؟ 
كانت  لقد  طلحة:  فرّ� 
ÑزO باأل� =تكا� جتعل� 
قا=مت  لكن�   ،ç3صر
�أل� =�لصر�ç ألن� كنت 
 Eهتز� لو   oيد  �3 3علم 
لتعّر«  قليًال  مكا¼ا  عن 
=جه �سوZ �هللا لو�بل من 

سهاK �لعد=". 
�لذين  �لقالئل   Zلرجا�  ��
 �  �  Zلرسو� مع  بقو� 
يكن �م �3 يقا=مو� �جليش 
 Kفتقّد يو�جهونه،   oلذ�
=�فعهم  �لعدّ=  من  قسم 
عنه،  فكشفهم  بعيًد� 
 Zلرسو� =قف   p�Y  Y�=
منيع،  كسّد  =حد�   �
حجًر�  �ألحجا�  فتعا=�ته 

بعد حجر، �ألّ=Z 3حد¡ 
به جرًحا عميًقا � جبهته، 
=�لثاO جعل حلقx �ملغفر 
تدخال� � خد�، =بينما 
تتساقط   Kلسها� كانت 
 Zمتسا�عة =�لرسو غزير
� مثخن باجلر�� ��Y به 
 ِّ��" قائًال:  �هللا  يدعو 
ال  فإ¼م  لقْومي  �غفر 
كتا�  (مسلم،  يعلمو�" 
 ÀÝ�  Ð =�لس>).  �جلها� 
�ملوتى   ?� ينظر  حزيًنا 
�لذين فقد=� حياִדم =هم 
يد�فعو� عنه، =عا� بعض 
عنه  ليدفعو�  �ملسلمني 
فسقطو�  �ملتز�يد،   Kجو��
=خّر  كذلك،  صرَعى 
�سوZ �هللا مغَمى عليه بني 
�لصريعة،  �ألجسا�  هذ� 
Yلك  �لعدّ=   �3� =عندما 
فانسحبو�  مّيًتا،  حسبو� 
متيّقنني 3¼م حققو� �لنصر 

�ملرغو�. 
كا� عمر بن �خلطا� � 
�لذين  �ملسلمني  بني  من 
�لعنيف   Kجو�� �فعهم 
 � Z3بعدهم عن �لرسو=
3ثنا� �فاعهم عنه. =كانت 

ساحة �ملعركة قد خلت �ال 
من �لغبا� �لذo ظل يتطاير 
�لقتلى  ��و��، =3جسا�   �
على   ملقا ظلت   xل�
عمر  فاستيقن  �أل�«، 
 Eما قد  �هللا   Zسو�  �3
ملا �Y �3لك �ملنظر. كا� 
=قد  شجاًعا،   � عمر 
=كا�  مر�ً��،  Yلك  3ثبت 
هو  لذلك   Eثبا� 3فضل 
�م�Rطو�يتني � نفس  Zقتا
�لوقت؛ �لر=K =�لفر�، =� 
 Eلصعوبا� Kفل 3بًد� 3ما¾
�لشد�ئد.   K3ما �هتز  =ال 
فإ� عمر هذ�  =مع Yلك، 
جلس على حجر مبتئًسا، 
 ���= �3سه،  نّكس  =قد 
يبكي مثل �لطفل �لصغ>. 
=� تلك �ألثنا� جا� 3حد 
�ملسلمني، =كا� �»ه 3نس 
بن �لنضر �، =قد تصّو� 
حققو�  قد  �ملسلمني   �3
�لنصر، فلقد �³هم يتغلبو� 
على �لعدّ=، فانسحب من 
 _�Y يكن قد � Y��مليد�� 
�ألمس،  ليلة  منذ  طعاًما 
 Eمتر� بضع  =معه  عا�   Ð
� يد�. =حاملا ��3 عمر 

عجب   � توّقف  باكًيا 
=سأله: يا عمر ما�Y حد¡ 
بدًال  تبكي  �نك  لك ح¬ 
من �3 تفر� بالنصر �لعظيم 

�لذo ظفر به �ملسلمو�؟
معنا�:  مبا  قائًال  عمر   ��
 �Yما  oتد� ال  �نك "
حد¡ يا 3نس، لقد �3يَت 
�ملعركة،  من   Z=أل� �جلز� 
�نتهز  �لعدّ=   �ّ3 تعلم  =ال 
�جلبل  =�حتّل  �لفرصة 
شديد.  بعنف  =هاIنا 
بعد  �ملسلمو�  تفّر_  لقد 
�3 تصّو�=� 3¼م �نتصر=�، 
مقا=مة  �لعدّ=  ¾د   �=
 � �هللا   Zسو� من  �ال 
�لذين  حّر�سه  من  =حفنة 
صمد=� ضد جيش كامل، 
صرعى  Iيًعا  =سقطو� 
=هم يقاتلو�". فقاZ 3نس 
هذ�  كا�   ��" متسائًال: 
هنا  بقاÓنا  فما  �حلق،  هو 
نبكي؟ فلنذهب ��Yً حيث 
كانت  �مامنا".  Yهب 
يد   �  �ألخ>  Eلتْمر��
=شك  على  =كا�  3نس 
�3 يضعها � فمه، =لكنه 
�مى ֲדا بعيًد� قائًال: "لئن 
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حييت ح¬ ³كل متر�Æ هذ� لتكونن 
�يح  ألجد   O� =�هللا  طويلة،   حيا
بنفسه  �جلنة". Ð �ستل سْيفه =3لَقى 
�لعدّ=، فكا� مبفر�� �  � صفو� 
ثالثة  من  بأكمله  جيش  مو�جهة 
�لكث>،  يفعل   �3 يستطع   � ³ال�. 
=لكن �=ًحا مؤمنة 3عظم =3قَو� من 
Iع غف>. =قاتل 3نس � بشجاعة، 
=لكنه  ً̧ا،  جر �لنهاية   � =سقط 
�نقّضت  Yلك  =عند  يقاتل،  �ستمر 
يضربونه  =ظلو�  �لعد=،   tوI عليه
 �3 =بعد  بالغة.  بوحشية  بسيوفهم 
�لتعّر�  ميكن   � �ملعركة،  �نفضت 
فقد  �لقتلى،  بني  3نس  جسد  على 
قطعة. =�  �? سبعني  متّز_ جسد� 
3صبع  من  3خته  عليه  تعّرفت  �لنهاية 
هو  هذ�  فقالت  �ألشال�،  بني  ممزقة 

.(oنظر �لبخا��) .جسد 3خي
�ملسلمو�  عا�  �لعدّ=،  �نسحب  =ملا 
 Zلرسو� Zلذين كانو� � حلقة حو�
ضغط  حتت  عنه  �نكشفو�   Ð  �
 Zلعد=، =�فعو� جسد �لرسو� Kهجو
� من بني �لقتلى، =قبض 3بو عبيد� 
 Eحلقا على  بأسنانه  �جلر��  بن 
 Zسو� خّد   � �نغرست   xل� �ملغفر 
=بعد  ثنيتا�،  فسقطت  =جذֲדا  �هللا 
=عيه.   ?�  �  Zلرسو� عا�  قليل 
من  به  �ملحيطو�  حّر�سه  =�3سل 

 ?� ثانية  ليجتمعو�  �ملسلمني   oينا�
نبّيهم. =بدE3 جتتمع حوله قو من 

�ملسلمني، ��فقته �? 3سفل �جلبل. 
�لعد=..  قائد  سفيا�..  3بو   �3�=
فصا�  �ملسلمني  من  �لبقّية  هذ� 
9مًد�".  قتلنا  "لقد   :Zعا  Eبصو
=»ع �لرسوZ � �لصْيحة �ملتبّجحة، 
=لكنه منع �ملسلمني �3 ¾يبو� خشية 
فيعا=�  �حلقيقة  �لعدّ=  يعر�   �3
��جوÐ ،K يضطر �ملسلمو� �جلرَحى 
�لتعب  منهم   Zنا �لذين  =�آلخر=� 
هذ�  كل  ضد  يقاتلو�   �3 =�إلعيا� 

.oبرRحلشد �ل�
من  جو�ًبا  سيفا�  3بو  يتلّق   � =ملا 
قد   �  Zلرسو�  �3 3يقن  �ملسلمني، 
بثانية  �أل=?  فأ��� صيحته   ،Eما
3يًضا".  بكر  3با  قتلنا  "لقد   :Zقا=
ير�   �3 بكر  3با   �  Zلرسو� =منع 
بصيحة  سفيا�  3بو  فأ���  عليه. 
ثالثة =قاZ: "=قد قتلنا كذلك عمر". 
=منع �لرسوZ � عمر 3يًضا �3 ير�. 

بأ�  طرًبا  نشو��  سفيا�  3بو  فصا� 
يتمالك   � =عندئذ  قتل،  قد  �جلميع 
"خسئت  قائًال:  فصا�  نفسه  عمر 
يا عدّ= �هللا. �ننا Iيًعا 3حيا� بفضل 
�هللا، =على �ستعد�� لقتالكم =حتطيم 
�Ó=سكم". فرفع 3بو سفيا� عق>ته 
"3عل  للمشركني:  �لقومي  با�تا� 
مكة  صنم  هبل  (=كا�  ُهَبل" 
 Zسو� يتحمل   � عندها  �لقومي). 
�هللا هذ� �لتباهي ضد �هللا �لذo ال �له 
هو  يضّحي  ألجله   oلذ�= هو،  �ال 
لديهم.  عزيز  بكل  �ملسلمني  =Iيع 
سفيا�   ·3 على  �لرّ�  �فض  لقد 
�فض  كما  موته،  عن  3علن  عندما 
�لرّ� عندما 3علن عن موE 3· بكر 
يكن   �= تكتيكية،  ألسبا�  =عمر 
قليلة،   قّو �ال فضلة من  له  بقَي  قد 
=قد  ضخمة،  �لعد=   Eقو� =كانت 
3طرֲדا �لفر�، =لكن �لعدّ= �آل� قد 
 Zسّب �هللا تعا?. =� يتحّمل �لرسو
�هانة كهذ�، فاشتعلت �=حه =نظر 

لقد حتّول انتصار املسلمني j موقعة أُُحد إc هزمية، ورغم 
ذلك، فقد أثبتت املعركة صدق الرسول � حيث حتققت 
فيها النبوءات الi أنبأ بها قبل اخلروج إc امليدان....
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به  �ملحيطني  �ملسلمني   ?� بغضب 
يا  قالو�  له؟".  جتيبو�  "3ال   :Zقا=
�سوZ �هللا ما نقوZ؟ قاZ: "قولو� �هللا 
�ملسلمو� هذ�  ". =�فع  =3ََجلُّ 3ْعَلى 
=3صو�ִדم  ֲדتافاִדم   �Yفإ  ،Eتافا��
ُتذهل �لعدّ=، =تصيبه باإلحباÄ بعد 
p��3 �3 �3 �سوZ �هللا ال يز�Z على 
=3مامهم  هذ�.  كل  بعد   �حليا قيد 
منهم  �ملسلمني،  من  حفنة  =قفت 
�إلعيا�،  3¼كه  من  =منهم  �جلرَحى 
على  �لعدّ=  يتجاسر   � Yلك  =مع 
مبا  =�كتفو�  3خر�،   مر مهاIتهم 
لنصرهم  يهللو�  =عا�=�  حققو� 

بفر� =طر�.
لقد حتّوZ �نتصا� �ملسلمني � موقعة 
فقد  Yلك،  =�غم  هزمية،   ?� 3ُُحد 
 �  Zلرسو� صد_  �ملعركة  3ثبتت 
 xل�  Eلنبو��� فيها  حتققت  حيث 
3نبأ ֲדا قبل �خلر= �? �مليد��. فقد 
=ُقتل  �لبد�ية،   � �ملسلمو�  �نتصر 
�حلبيب  �هللا   Zسو� عّم   ..�  2ز
لو��  حامل  =ُقتل  يقاتل  =هو  �ليه 
�لعدّ= مبكًر� � بد�ية �ملعركة، =ُجر� 
�لكث>  ُقتل  نفسه، كما   �  Zلرسو�
من �ملسلمني، =كّل هذ� حد¡ متاًما 

كما 3نبأ به �لرسوÓ� � � Zيا�. 
 xل� �ألحد�¡  حتّقق   ?� =باإلضافة 
قّدمت هذ�  فقد  عنها،  �إلنبا�  سبق 

 Ùخال� على   عديد �الئل  �ملعركة 
�هللا  حب   � =تفانيهم  �ملسلمني 
من  سلوكهم  بلغ  لقد  =�سوله. 
 �3 �لتا�يخ  يستطع   � مبكا�  �ملثالية 
¾د ما يو�kيه، =لقد سبق �3 قصصنا 
هذ�  تثبت   xل� �ألحد�¡  بعض 
3خر�  =�قعة   pهنا  �3 غ>  áال�، 
مد�  ُتظهر  =هي  �لذكر،  تستحق 
�لوال�  =عمق  =�ليقني   tالقتنا�  قّو
 .� �هللا   Z3بد�� صحابة �سو  oلذ�
�? سفح  � Zفعندما تر�جع �لرسو
�ملسلمني،  3ُُحد، مع حفنة من  جبل 
�3سل بعض 3صحابه لتفّقد �جلرَحى 
� �مليد��. ==جد 3حد �لصحابة بعد 
ً̧ا مسلًما من 3هل  طوZ �لبحث جر
 ،Eملو� �ملدينة، =كا� على مشا��
 Kلسال�" :Zلصحاّ· عليه =قا� ÀÝفا
يد�  �ملسلم  �جلريح  =�فع  عليكم". 
�ملرجتفة =3خذ بيد �لز�ئر =قاZ: "كنت 
�لز�ئر  �Âّ 3حد"، فر�  Æ3نتظر �3 يأ
على �جلندo قائًال ما معنا�: "�نك � 
حاZ حرجة فهل تريد �3 3بلغ Y=يك 
=3هلك شيًئا"؟ فر� �ملسلم �ملحتضر: 
"نعم نعم، 3قِر§ 3هلي �لسالK =3بلغهم 
3ن� بينما 3موE هنا فإO تركت �م 
¸افظو�   �3 عليهم  ينبغي  Åينة  3مانة 
�ألمانة هي  بأ�=�حهم، =هذ�  عليها 
�ليهم �3  xصّي= �ّ��سوZ �هللا �. =

ال ¦لص �لعد= �? �سوZ �هللا =فيهم 
.(Oملوطأ =�لز�قا�) "�عني تطر

مما  �لكث>  �ملحتضرين  لد�  كا� 
يَوّ�=� قوله ألقربائهم، =لكن هؤال� 
�ملسلمني �ألّ=لني �لسابقني � يكونو�، 
ح¬ � حلظاE �ملوE، ُيفكر=� � 
بناִדم =ال  =ال  3بنائهم  =ال  3قربائهم 
k3=�جهم، =� يفكر=� � ممتلكاִדم، 
 Zلرسو� هو  فيه  فكر=�  ما  كل  بل 
�. لقد =�جهو� �ملوE مستيقنني �3 
�سوZ �هللا قد جا� لينقذ �لعا�، =�3 
3بنا�هم لو عاشو� بعدهم فلن ¸ققو� 
سَو� �لقليل، =لكنهم لو ماتو� �فاًعا 
 �=�ّ3 قد  فسيكونو�  �هللا   Zسو� عن 
حق �هللا تعا? =حق �إلنسانية كلها. 
على  ُيْقِدمو�  عندما  3¼م  ³منو�  لقد 
فد��  =بأسرهم  بأنفسهم  �لتضحية 
 �=�ّ3 قد  يكونو�  فإ¼م  �هللا،   Zلرسو
خدمة جليلة لإلنسانية =�3ضو� �ֲדم، 
=�3 موִדم � هذ� �لسبيل هو ضما� 
 Oإلنسا� للمجتمع  �ألبدية   �حليا

بأكمله.
�جلرَحى  �ليه   �  Zلرسو� =Iع 
�سعافاִדم  �جلرَحى  =تلّقى  =�لقتلى، 
=علم  �لقتلى.  �فن  =مت  �ألّ=لية، 
تعامل  قد  �لعد=   �3  �  Zلرسو�
�لبد�ئية  صَو�  بأقصى  �ملسلمني  مع 
قتلى  3جسا�  مّزقو�  فقد  �لوحشية؛ 
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=3نًفا  هنا  Y3ًنا  =قطعو�  �ملسلمني، 
ֲדا  مّثلو�   xل� �ألجسا�  =من   .pهنا
 ،�  Zلرسو� عّم   2ز جسد  كا� 
�� فعل  :Zو��� =قاá فوقف 9ز=ًنا
 �Rير� ملا كنا نعتRلنا ت Kلكفا� قد قد�
 Ôلن�  Zقا حاملا  قبل.  من   �Rم غ> 
� Yلك 3مر� �هللا �3 يَدt �لكافرين 
=شأ¼م، =�3 يظل سائًر� على سبيل 

�لر2ة �لx �ختطها طو�Z حياته.

 x� هللا تصل� dسوH *فا��شاعة عن 
�ملدينة

عن  �شاعة  �ملدينة   ?� =صلت 
جيش  =تشّتت   �  Zلرسو� مقتل 
�ملسلمني، =Yلك قبل �3 تصل بقايا 
 t3سر=  ،�لبلد  ?� �ملسلمة   �لقّو
 � 3ُحد  جبل   ?� =�لنسا�   Zألطفا�
جنو�، =من Ð عرفو� �حلقيقة =عا�=� 
مع بقايا �جليش. =لكن �مر3 من ب� 
�ينا� �ستمرE � �ملْشي ح¬ بلغت 
3ُحًد�، لقد فقدE هذ� �ملر3 k=جها 
=تذكر  �ملعركة،   � =3خاها  =3باها 
 Eفقد 3¼ا  �لتا�¦ية   Eلر=�يا� بعض 
�جلنو�  3حد  =لقَيها  =لدها.  3يًضا 
�لعائدين =3خRها �3 =�لدها قد قتل، 
هذ�،  عن  3سألك  ال  "3نا  فقالت: 
=لكن 3خOR عن �سوZ �هللا". كا� 
=من  حًيا،   Z�kال 3نه  يعلم   oجلند�

Ð � ¾ب على سؤ��ا لتّو� =مضى 
�للذْين  =k=جها  3خيها  عن  ¦Rها 
تستمر   مر كل   �= 3يضا.  ماتا 
ال   �  Zلرسو� عن  سؤ��ا   � هي 
 Zفعل �سو �Yلك: "ماY تتزحز� عن
غريب  تعبً>�  Yلك  كا�  لقد  �هللا"؟ 
 �3 تذكرنا   �Y� =لكنا   ،Zالستعما�
�مر3 هي �لx كانت تتفّو� به �kلت 
=هي  قوية،   �ملر3 فعو�طف  �لغر�بة، 
�ملّيت  �لشخص   ?� تتحد¡  3حياًنا 
�ملّيت  كا�  =لو  حيًّا،  كا�  لو  كما 
قريًبا �ا فإ¼ا متيل �? �3 تشتكي �ليه 
 �=� =Yهب  تركها   �Yملا  Zتتسا�=
 �3 يهتم ֲדا 3= يعت� ֲדا. =هي عا�
ֲדذ�  يُنْحن   �3 �لنسا�  عند  شائعة 
�ملفقو�ين،  3عز�ئهن  على  �لطريقة 
 =عليه فإ� تعبً>� كهذ� يناسب �مر3
9ز=نة على موE �لرسوZ �. لقد 
 Zلرسو�  �3  Rتعت  �ملر3 هذ�  كانت 
� 3حّب �ليها من oّ3 شخص ³خر، 
بعد  موته   Rتصد_ خ  �3 =�فضت 
 � �لوقت  نفس   �= به،  »عت   �3
تنكر �ألنبا�، =ظلت تقوZ � حز� 
 Zسو� فعل   �Yما" حقيقي:  نسائي 
تتمثل  كانت  هذ�  =بقو�ا  �هللا"؟ 
كيف  =تشتكي:  حيًّا   �  Zلرسو�
¾ّرعهم   �3 مثله  9ّب  *لص  لقائد 

³الK �لفر�_ عنه.

=عندما =جد �لرجل �لعائد من �مليد�� 
 Eمبو كثً>�  ִדتم   �  �ملر3 هذ�   �3
مد�   p��3 =k=جها،  =3خيها  3بيها 
�ا:   Zفقا  ،�  Zللرسو حبها  عمق 
"3ّما �سوZ �هللا فهو كما حتبني، حّي 
 �3 oمن �جلند ُيرk_". فطلبت �ملر3
يريها �يا�، فأشا� �? �كن � ساحة 
�ملعركة، فهرعت �ليه =بلغت مكا� 
�لرسوZ � =3مسكت بطر� عبا�ته 
 ·3  pفد�" =قالت:  =قّبلتها  بيديها 
يا �سوZ �هللا. ما �مت ساملًا  =3مي 
فال 3باÂ مبن ميوE بعد Yلك". (�نظر 

 (Kبن هشا�
 Kلعز� مد�  نر�   �3  �Y� ميكننا 
 oلذ�  Ùإلخال�= =�حلب   Eلثبا�=
 � =نساً�  �جاًال  �ملسلمو�  3بد�� 
هذ� �ملعركة. �� �لُكّتا� �ملسيحيني 
�ملجدلية  مرمي  قصة   kباعتز� يقّصو� 
=�فقائها، =¸كو� لنا عن �خالصهم 
 � تسللو�  �¼م  =قيل  =شجاعتهم. 
 Zأل=? للصبا� من خال� Eلساعا�
�ليهو� =Yهبو� �? قR �لسيد �ملسيح، 
=لكن ما�Y يكو� هذ� �لفعل باملقا�نة 
من  �ملسلمة   �ملر3 هذ�   Ùخال� مع 

ب� �ينا�؟؟
مثاZ ³خر سجله �لتا�يخ. فبعد �فن 
 ?�  �  Zلرسو�  عو� =3ثنا�  �لقتلى 
�ملدينة، ��3 �لنسا� =�ألطفاZ �لذين 
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خرجو� �? ظاهر �ملدينة للقائه، =كا� 
 � Yحبل بغلته � يد سعد بن معا
�لبغلة  يقو�  سعد  كا�  �ملدينة.  سّيد 
للعا�  يعلن  =كأنه   ،kعتز��= بفخر 
فقد  حد¡،  ما  كل  �غم  3نه  كله 
 Zملسلمو� �3 يعو�=� برسو� tستطا�
�? �ملدينة. =حد¡  èهللا سليًما معا�
لتلقى   Kتتقد  kلعجو� 3ّمه   �3�  �3
 kكانت هذ� �لعجو .�جلموt �لعائد
سعد  =عرفها  جًد�،  �لنظر  ضعيفة 
 Zقائًال: "يا �سو Zلرسو� ?�=�لتفت 
 :�  Zلرسو�  Zفقا 3ّمي"،  هذ�  �هللا، 
 Kتتقد  �ملر3  Eجا�= ."Kتتقد "�عها 
�? �ألماK، =ببصر كليل حا=لت �3 
تعثر على =جه �لرسوZ �، =3خً>�، 
ملا �ستطاعت �3 تتبّينه ظهرE عليها 

 .3ما��E �لسعا�
 �3 =مع  �ملدينة،   �  Zلرسو� بلغ 
=ُجر�  ُقتل  قد  �ملسلمني  من  �لكث> 
� هذ� �ملعركة، غ> 3نه من �لصعب 
�ملسلمني.  ֲדزمية  �نتهت  �¼ا   Zلقو�
 Zيناها من قبل تد=� xحلو��¡ �ل�=
�لعكس، فهي تثبت �3 معركة  على 
للمسلمني.  �نتصاً��  كانت  3ُُحد 
 Eصفحا يقلبو�  �لذين  =�ملسلمو� 
يستمد=�   �3 ميكنهم  �ملبكر  تا�¦هم 

��اًما من غز= 3ُحد. = قوً
 مر  �  Zلرسو� عا�  �ملدينة،   �=

�لنبوّية،  مهّمته  مما�سة   ?� 3خر� 
=تد�يب  تعليم   � ثانية  فا¼مك 
3تباعه. =لكن، كما كا� �حلاZ فيما 
ميضي  هذ�  عمله  يستمر   � مَضى، 
3ُحد   غز= فبعد  �عاقة.  بال  طويًال 
=بد3   ،جسا� 3كثر  �ليهو�  صا� 
ثانية.  بر�=سهم  يطلو�  �ملنافقو� 
لقد ظنو� �3 �قتالt �إلسالK قد صا� 
�ال  عليهم  =ما  3يديهم،   Z=متنا  �
لتحقيق  �جلهد  من  �ملزيد  يبذلو�   �3
غاياִדم. =بنا� عليه، شرt �ليهو� � 
�ستخد�K سبل جديد إلثا� �ملشاكل 
=�ملضايقاE، فبد3=� ينشر=� �لسبا� 
� 3بياE من �لشعر، يهدفو� بذلك 
=حد¡  بيته.   Z³=  Zلرسو� �هانة 
مر �3 ُ�عي �لرسوZ � للفصل � 
قلعة   ?� للذها�  =�ضطر  خصومة، 
يهو�ية، فدّبر �ليهو� 3مر �سقاÄ قالب 
من �حلجر عليه ليضعو� ¼اية حلياته. 
�نذ�ً�� مسبًقا من �هللا   Zلرسو� =تلقى 
تعا?، =لقد تعّو� �3 يتلّقى مثل هذ� 

 pفتر �ملناسب،  =قتها   �  Eإلنذ����
=قد  بكلمة،  يلفظ   �3  �=� ¿لسه 
بتدب>هم  Yلك  بعد  �ليهو�  �عتر� 
يقومو�  �ليهو�  =كا�  �أل2ق. 
 �  Eملسلما� �لنسا�   ?�  باإلسا�
�حد� تلك �حلو��¡  �= ،Eلطرقا�
فقد 3حد �ملسلمني حياته. =� حا�ثة 
3خر� �ضخ �ليهو� ��3 فتا مسلمة 
3ليمة.  بطريقة  =قتلوها  حجرين  بني 
 ?� هذ�  �ليهو�   pسلو  ��ّ3 =قد 
�ألمر  �ملسلمني،  مع  عالقاִדم  توتر 
�ليهو�.   Z3عطاهم �حلق � قتا oلذ�
=لكن �ملسلمني �كتفو� بإجالئهم عن 
�لقبيلتني  �حد�   Eفهاجر �ملدينة، 
�ألخر�  =3ما   ،Kلشا�  ?� �ليهو�يتني 
 ،Kلشا�  ?� 3فر��ها  بعض  فهاجر 
=�ستقر �لبعض �آلخر � خيR؛ �لقلعة 
من   Zلشما�  ?� �حلصينة  �ليهو�ية 

 .�ملدينة �ملنّو�
3ُحد   غز= بني   ،Kلسال�  فتر  �
مثاًال  �لعا�  شهد  �لتالية،  =�ملوقعة 

وقد أّدى سلوك اليهود هذا إc توتر عالقاتهم مع 
املسلمني، األمر الذي أعطاهم احلق j قتال اليهود. 
ولكن املسـلمني اكتفوا بإجالئهم عـن املدينة...
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3نه يدZّ على مد�   � tنز� با��kً ال 
نش>  =Ýن  3تباعه،   �  Kإلسال� تأث> 
بذلك �? حترمي �خلمر. =عند =صف 
�ملجتمع  تسو�  كانت   xل� �لظر=� 
�لعر· قبل �إلسالK، كنا قد Yكرنا �3 
�لعر� كانو� سّك>ين مدمنني، =كا� 
ُشر� �خلمر æس مر�E يومًيا تقليًد� 
فقد  =3ما  عر·،  بيت  كل   � عا�ًيا 
�ملر� لوعيه حتت تأث> �خلمر فقد كا� 
مما�سة عامة، =� يكن �لعر� يشعر=� 
بأoّ خجل من هذ�، بل كانو� يعتR=نه 
فضيلة. =عندما يصل ضيف، كا� من 
=�جب �لز=جة �3 ترسل �3=��� متتابعة 
شعٌب  ُيفطم  =كي  �لشر��.  من 
 � �ملميتة،   �لعا� هذ�  عن  كالعر� 

يكن Yلك باألمر ��ّين.
تلّقى   ،للهجر �لر�بعة  �لسنة   �=
�لرسوZ � 3مًر� بتحرمي �خلمر، =مع 
من  �خلمر  �ختفت  �ألمر  هذ�  �عال� 
3نه  �لتا�يخ  =سّجل  �ملسلم.  �ملجتمع 
حني تلّقى �لرسوZ � �لَوحي بتحرمي 
�خلمر، �3سل ألحد صحابته =3مر� �3 
يعلن 3مر �هللا �جلديد � طرقاE �ملدينة. 
=� تلك �ألثنا� كا� Iاعة يشربو� 
كا�  �ألنصا�،  3حد  بْيت   � �خلمر 
مدعُو=�،  كث>=�   Ù3شخا  pهنا
للشر�،   E3عّد قد   كث> =3كو�� 
=َجرَّ كب> مليئة باخلمر قد فرغت، 

كا�  للشر��.  ُفتحت  قد  =3خر� 
�لبعض قد فقد =عيه، =�لبعض �آلخر 
 Zحلا� هذ�   �= لذلك.  طريقهم   �
قد  �خلمر   �3 يعلن  شخًصا  »عو� 
 Zهللا بعد �3 نز� Zُحّرمت بأمر �سو
�ليه =حي �هللا بذلك. ¼ض 3حد 3فر�� 
�عالًنا  pيبد= �3 هنا" :Zجلماعة =قا�
كا�   �� فلننظر  �خلمر،  شر�  ضد 
�ألمر كذلك". فنهض ³خر =ضر� 
�ملليئة باخلمر  �لفخا�ية   بعكا�k �جلر
�ألمر  "لنطع   :Zقا= قطًعا  فتحطمت 
 �3 نستفسر الحًقا، =يكفينا   Ð 3=ًال
نسمع �عالًنا كهذ�، فال يليق �3 نظل 
نشر� بينما نستفسر عن �ألمر، بل 
ينبغي علينا �3 ندt هذ� �خلمر تسيل 
�ألمر  نبحث   Ð 3=ًال   Eلطرقا�  �
 oلبخا�� (�نظر  بعد"  فيما  بالتفصيل 
هذ�  كا�  �ألشربة).  كتا�  =مسلم 
�خلمر  كانت  فلو  حق،  على  �ملسلم 
لو  مذنبني  لصا�=�  ُحّرمت،  قد 
�ستمر=� يشربو�، =لو � تكن �خلمر 
قد ُحرمت، فلن يكونو� قد خسر=� 
قد=�هم   pبتر قامو�  عندما  كثً>� 
يسيل منها �خلمر � �لشو��t. =لقد 
�ملجتمع  من  �خلمر  شر�  �ختَفى 
�إلسالمي بعد هذ� �إلعال�. � تكن 
هناp حاجة �? 2لة قومية 3= جهو� 
.oخاصة إلحد�¡ هذ� �لتغي> �لثو�

�ألمر  هذ�  »عو�  �لذين  �ملسلمني   ��
 xل� �لفو�ية  �الستجابة  =شهد=� 
�سُتقبل ֲדا، عاشو� بعد Yلك سبعني 
بني  من  يوجد   �= سنة،  Åانني   =3
 Zما يد فرٌ� =�حد صد� عنه  هؤال� 
�حسا�   éبأ� شعر  قد  3نه  على 
حالة   Eجد=ُ =لو   .���k� بالسخط 
كهذ�، فال بد 3¼ا كانت لو�حد من 
حتت  =جو��  فرصة  ينالو�   � �لذين 
=لنقا��   .�  Zللرسو �ملباشر  �لتأث> 
شر�  عن   tالمتنا� حركة  مع  هذ� 
 xل� �جلهو�   =3 �ألمريكية،  �خلمر 
 �  Zالعتد��  فكر لتر=يج  ُبذلت 
�لشر� =لسنو�E طويلة � 3=�=با.

بسيط  �عال�  كا�  �أل=?  �حلالة   �
 Ð� ملحو  كافًيا   �  Zلرسو� به   Kقا
�جتماعي متفّش =متأّصل � 3عما_ 

�ملجتمع �لعر·.
مشّرًعا  �ملنع  كا�  �لثانية  �حلالة   �=
�لشرطة،  تساندها  خاصة،  بقو�نني 
=�جليش، =ضباÄ �جلما�p، =مفتشو 
يبذلو�  كانو�  =كلهم  �لضر�ئب؛ 
مَوحد،  كفريق  �ملشتركة  جهو�هم 
شر�  �Yيلة  على  �لقضا�  9ا=لني 
=�ضطر=�  فشلو�  =لكنهم  �خلمر، 
لالعتر�� بفشلهم. =فاk �لسّك>=�، 
=� ميكن هزمية �Yيلة شر� �خلمر. 
 Kلتقد� عصر  �نه  عصرنا  عن   Zُيقا=
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حني  =لكن  �الجتماعي، 
بعصر  عصرنا  نقا�� 
�إلسالK �ملبكر فإننا نعجب 
�لعصرْين   oّ3 متسائلني: 
�لتسمية،  هذ�  يستحق 
�لعصر   =3 هذ�  عصرنا 
فيه   Kإلسال� �لذo 3حد¡ 
�الجتماعية   �لثْو� هذ� 

�لعظيمة.
 � 3ُُحٍد   � حد¡  ما   ��
بسهولة،  لُينسى  يكن 
تلك   �  �=3� مكة  فأهل 
 ،Z=أل� نصرهم  �ملعركة 
 � �ألخبا�  �Y3عو�  =لقد 
�لعربية،   �جلزير Ý3ا�  كل 
=�ستخدموها إلثا� قبائل 
 ،Kإلسال� ضّد  �لعر� 
 �3 يقنعوهم  =لكي 
�ملسلمني ليسو� مستعصني 
على ��زمية. =��Y كانو� قد 
=��kهاً��،  جناًحا  حققو� 
بسبب  Yلك  يكن  فلم 
فيهم،  كامنة  سّرية   قّو
ضعف  بسبب  كا�  بل 
 Eباملعتقد� �ملتمّسكني 
�لوثنيني  =ضعف  �لعربية 
�لعر�   Kقا =لو  �لعر�، 
 ،pمشتر بعمل  �لوثنيو� 

�لصعب  من  يكو�  فلن 
�ملسلمني.  على  �لقضا� 
�لكر�هية   E2ال  E3بد=
ضد �ملسلمني تشتد نتيجة 
 E3خذ= �لدعاية،  �ذ� 
�ألخر�  �لعربية  �لقبائل 
تنافس 3هل مكة � �kعا 
بعضهم   ���= �ملسلمني، 
بينما  جهاً��،  يهاIهم 
باملسلمني  �لبعض  3ْ=قع 
 � �خلسائر  من  �لكث> 

�أل�=��. 
�لر�بعة  �لسنة  ففي 
قبائل  �3سلت   ،للهجر
ممثلني   =�لقا� عضل 
�لكرمي   Zلرسو�  ?� عنهم 
�لتماًسا  �ليه  =�فعو�   ،�
�ليهم  يرسل   �3 يطلبو� 
�ملتضلعني  �ملسلمني  بعض 
� تعليم �إلسالK =�لقر�³، 
بينهم، =يعّلموهم  ليعيشو� 
 �� حيث  �جلديد،  �لدين 
�لكث> من �جا�م قد مالو� 

.Kإلسال� ?�
�حلقيقة   � هذ�  كانت 
�سم   مدّبر  مكيد
خطوطها بنو حليا�، ��3 
3عد�� �إلسالK. فقد �3سلو� 

 Zلرسو�  ?� �لَوفد  هذ� 
�لَوفد  3فر��  ==عد=�   ،�

مبكافأ Åينة.
تلّقى �لرسوZ �لطلب �=� 
=�3سل  فيه،  يرتا�   �3
من   عشر �لقبائل  �ذ� 
�ملسلمني ليعلموهم مبا�§ 
�إلسالK =عقائد�. =عندما 
ب�   »�3 �جلمع  بلغ 
�ألخبا�   Eجا� حليا�، 
تأمرهم  �لقبيلة   Zجا�  ?�
�ملسلم  �لنفر  على  بالقبض 
قتلهم، =بنا� على هذ�   =3
مائتا  خر   ،Ðآل�  kإليعا�
�جل مسلح من ب� حليا� 
ح¬  �ملسلم  �لنفر   ملطا��
عند  �لنهاية   � ��3كوهم 
"�لرجيع".  له   Zيقا مكا� 
 =حدثت مناkلة بني عشر
من  =مائتني  مسلمني 
�ملسلمو�  كا�  �لعدّ=، 
=�ليقني،  باإلميا�  مملوئني 
�لعدّ=  لَد�  يكن   �=
=تسلق  شي�.  Yلك  من 
�لعشر قمة من  �ملسلمو� 
�ملائتني،  =حتّد=�  �لقمم 
يتغلب   �3 �لعدّ=   Z=حا=
 مبكيد �ملسلمني  على 

 �3 عليهم  فعرضو�  Å³ة، 
 �Y� حياִדم  على  ُيبقو� 
قائد  =لكن  �ليهم،  هبطو� 
�ملجموعة �ّ� بأ¼م �3=� ما 
يكفي من =عو� �لكافرين. 
 ?� Yلك  بعد  �جتهو�   Ð
=هو  بالدعا�،  تعا?  �هللا 
فقد  ֲדم،  �لعليم  سبحانه 
فيه.  هم  مبا  نبّيه   R3خ
�لكافر=�   �3� =عندما 
ֲדذ�  �لصغ>  �لنفر  Yلك 
بد3=�   ،�لشديد �لصالبة 
� مهاIتهم. فقاتل �لنفر 
�=� �3 تطر_ خو�طرهم 
��زمية، فسقط سبعة منهم 
=3عا�  يقاتلو�.  =هم 
على  =عوَ�هم  �لكافر=� 
�لباقني  �لثالثة  مسمع 
حياִדم  على  باإلبقا� 
من  �ليهم  هبطو�  لو 
�لثالثة  فصّدقهم  �لقّمة، 
=مبجّر�  =�ستـسلـمو�. 
3ْ=ثقوهم  Yلك  فعلو�   �3
بسيو� �لقسي، فقاZ 3حد 
�لغد�   Z=3 "هذ�  �لثالثة: 
=�هللا يعلم ما 3نتم صانعو� 
�3 يصحبهم،   ë3= بعد"، 
عليه  =�عتد=�  فجّر=� 
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ليصحبهم فأë، فلما ها�م 
قتلو�  مقا=مة  من  3بد��  ما 
=�نطلقو�  �ملكا�.  Yلك   �
باالثنني �آلخرين =باعوÏا 
كعبيد �? قريش � مكة. 
�لصحا·  3حدهم  كا� 
كا�   Oلثا�=  ،� ُخَبْيب 
�لدثنة �، =كا�  kيد بن 
يريد  ُخبْيبا  �شتر�   oلذ�
قتله �نتقاًما ألبيه �لذo قتله 
ُخبْيب يوK بد�. =� 3حد 
 شفر ُخبْيب  طلب   Kأليا�
للحالقة، =كا� �ملوسى � 
يد ُخبْيب عندما �خل طفل 
من 3هل �لبيت =�قتر� منه 
ُخبْيب  فأخذ   ،Zفضو  �
�لطفل =3قعد� على �كبتيه 
�لطفل   Kّ3  E3�= �نا�. 
فزt شديد،  فأصاֲדا  Yلك 
�ال  با�ا  على  ¦طر   �  Y�
�لسيئة،   Eلتَوقعا� كّل 
سيقومو�  �جل   pفذ�
ميسك   K3يا  Zخال بقتله 
قريًبا   خطر  حا�  بشفر
من =لدها، فلم ¦طر ببا�ا 
قتل  يريد  ُخبْيب�   �3 سو� 
 tلطفل. =��3 ُخبْيب �لفز�
 ،�ملر3 =جه  على  �ملرتسم 

 :Zما تفكر فيه فقا p��3=
سأقتل   O3 تتخيلني  "هل 
ببالك  ¦طر  هل  �لطفل؟ 
�ن�  3فعل Yلك؟   O3 حلظة
ال 3ستطيع �3 �3تكب هذ� 
�لغد� �لد�O، فاملسلمو� ال 
 Eتأثر= بأحد".  يغد�=� 
�ملر3 بصد_ ُخبْيب =3مانته 
=ظلت  �لقومي،  =خلقه 
=كانت  ��ئًما،  هذ�  تذكر 
مطلًقا  تر   � �¼ا   Zتقو

سجيًنا مثل ُخبْيب.
3هل  قا�  �ألمر،  ¼اية   �=
ساحة   ?� ُخبيًبا  مكة 
بقتله   Zلالحتفا مفتوحة 
حانت  =ملا  �ملأل.   K3ما
طلب  �ملرتقبة،  �للحظة 
ليصلي  يتركو�   �3 ُخبْيب 
قريش.  فو�فقت  �كعتني، 
=تَوّجه ُخبْيب �? �هللا بآخر 
 K3ما �لعا�  صلو�ته � هذ� 
�جلمهو�، =عندما سّلم � 
"=�هللا   :Zقا  �لصال ¼اية 
 · ما   �� تقولو�   �3 لوال 
3سلم   Ð  ."Eلز�  tٌجز
عنقه �? �جلال� � هد=�، 
=متتم =هو يفعل Yلك ֲדذ� 

:Eألبيا�

==� يكد ُخبْيب يتم غمغمته ֲדذ� �ألبياE، ح¬ نزZ سيف 
�جلال� على عنقه، =سقط �3سه جانًبا. =كا� سعيد بن عامر 
=�حًد� من �حلشد �لذo حضر هذ� �إلعد�K �لعل�، =قد صا� 
مسلًما فيما بعد. =ُ�ِ=o 3نه كا� كلما »ع قصة قتل ُخبيب 

ُتذكر � حضو��، كانت تصيبه نوبة من �لغثيا�.
=3خذ=� �لسجني �آلخر kيد بن �لدثنة ليقتلو�. =كا� 3حد 
kيد   ?� فالتفت  مكة.  سيد  سفيا�؛  3بو  هو  �ملشاهدين 
=سأله: "3ال يسرp �3 يكو� 9مد � مكانك لنضر� عنقه 
بينما تكو� 3نت � 3هلك"؟ فأجا� kيد بأَنَفة =�ستنكا�: 
"ما�Y تقوZ يا 3با سفيا�؟ ال =�هللا، ما يسّرO3 O � 3هلي 
=�3 �سوZ �هللا � مكانه �لذo هو فيه تصيبه شوكة تؤYيه". 
kيد   ?� =نظر  =�حلب.   Ùإلخال� �ذ�  سفيا�  3بو  =ֲדت 
 حذ�: "=�هللا ما �3ينا Rبال تر��، =لكن � ن Zمذهوًال =قا
3حًد� ¸ّب 3حًد� مثل ما ¸ّب 3صحا� 9مد 9مًد�". (�نظر 

�بن هشاK جز� ٢)
 Zلرسو�  ?� 3يًضا  جند  من  =فد  جا�  �أل=��  Yلك   Zحو=
 .Kبعض �ملسلمني كي يعلموهم �إلسال Zسا��� يسألونه 
=� يثق ֲדم �لرسوZ �، =لكن 3با �ل��R سيد قبيلة عامر، 
 �3 ��R�3 كا� موجوً�� باملدينة =قتها، فعر« 3بو �ل �تصا�
¾> �لوفد، =3كد للرسوZ � �3 3هل جند لن يفعلو� سوً�� 
باملسلمني، فاختا� �لرسوZ � سبعني �جًال من قر�� �لقر�³ 

=ُحّفاظه، =�3سلهم مع 3· �ل��R ح¬ بلغو� بئر معونة.
Yهب =�حد من �لرهط �ملسلم، =هو حر�K بن ملحا� �، 

لست 3باÂ حني 3قتل مسلًما   
                        على o3 شق كا� � �هللا مضجعي

=Yلك � E�Y �إللـه =�� يـشأ 
tشـلٍو ممز Zعلى 3=صـا pيـبا�                      
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سيد  �لطفيل  بن  عامر   ?�
3خي  �بن  عامر،  ب�  قبيلة 
برسالة  ليبلغه   ،��Rل�  ·3
�سوZ �هللا. =� ظاهر �ألمر 
مت �ستقباله بترحا�، =لكنه 
بينما كا� ¦اطب سيدهم، 
 Kحر� خلف  �جل  �نسل 
=طعنه برمح فقتله لساعته. 
¦تر_  �لرمح  كا�  =بينما 
 :Zيقو »عو�   Kحر� عنق 
 ��=  Eُفز  ،R3ك "�هللا 

.(oلبخا��) ."لكعبة�
=بعد قتل حر�K ֲדذ� �لشكل 
kعيم  �ستنفر  �خلسيس. 
 ?� لفو��  عامر  ب�  �لقبيلة 
�ملعلمني  من  �لباقني   Zقتا
�ملسلمني، =لكنهم 3بو� عليه 
Yلك بسبب �ل��R، فاستنفر 
قد  كانتا  �للتني  �لقبيلتني 
Yهبتا �? �لرسوZ � تطلب 
3خر�  =قبائل  �ملعلمني  منه 
معهم، فأجابته قبائل عصية 
=هاIو�  =Yكو��،  =�عل 

=فد �سوZ �هللا.
مناشدִדم  ْجتد   �=
عند  3ثًر�  �لسهلة  �لو�ضحة 
�م  قالو�  عندما  �ملعتدين 
للتبليغ  جا�=�  قد  �¼م 

للحر�  =ليس  =�لتعليم 
فيهم  فأعملو�   .Zلقتا�=
قتلوهم  ح¬  =تقتيًال  ضرًبا 
عد�  ما  �لسبعني،  Iيًعا، 
ثالثة. 3حدهم كا� 3عر، 
جبل  قمة  تسلق  قد  =كا� 
=�الثنا�  �ملناkلة،  بد�ية  قبل 

�آلخر�� كانا يرعيا� سر� 
بن  عمر=  =Ïا  �ملسلمني، 
بن  =�ملنذ�   oلضمر� 3مّية 
عا��  فلما  عامر،  بن  عقبة 
من  =ستني  ستة  =جد� 
3صحاֲדم مقتولني. فتشا=�� 
 Öبال� =قاZ عمر= بضر=�
حد¡،  عما   �  Zلرسو�
 مغا�� �ملنذ�  =عا�« 
�ملكا� �لذo 3مرهم 3م>هم 
باالنتظا� فيه، =��� =حد� 
ُقتل  ح¬  �ملشركني  يقاتل 
عمر=  =3ُِسر  3صحابه،  مع 
3نه   R3خ فلما  3مية،  �بن 
من مضر، جز عامر ناحيته 

كانت  �قبة  عن  =3عتقه 
على 3مه.

بن  عامر  �لقتلى   � كا� 
3بو  �عتقه   oلذ�  ،ُفَه>
 oلذ� جّبا�  قتله   ،� بكر 
=Yكر  Yلك.  بعد  3سلم 
حتّوله  سبب   �3 جّبا� 

لإلسالK كانت هذ� �ملذ�ة 
 :Zقا= للمسلمني.  ��ائلة 
عامر  قتل   E��3 "عندما 
 ��=  Eُفز"  :Zيقو »عته 
عامر،  يا  فسألته:  �لكعبة"، 
شيًئا  �ملسلم   Zيقو  �Yملا
حتفه؟  يلقى  عندما  كهذ� 
 �� موضًحا:  عامر  فأجا� 
 �  Eملو� ير=�  �ملسلمني 
=نصًر�".   سعا� �هللا  سبيل 
=تأثر جبا� تأثر� عميًقا ֲדذ� 
���سة   � فبد3  �إلجابة، 
ُتّوَجت   ،Kلإلسال منظمة 
=3ُسد   Kهشا (�بن  بإسالمه 

�لغابة).

 ?�=صلت 3خبا� �حلا�ثتني 
حا�ثتا�  متز�منتني،  �ملدينة 
Åانو�  ضحيتهما   ���
�ملسلمني  من  تقريًبا  �جًال 
 � �لسيئ.  للمكر  �تيجة 
3ناًسا  �لقتلى  هؤال�  يكن 
من  كانو�  بل  عا�يني، 

يقترفو�   � �لقر�³.  2لة 
خطًر�  ُيشكلو�   �= ُجرًما، 
على 3حد، =� يدخلو� � 
 pمعركة، بل =قعو� � شبا
قيلت  كذبة  بسبب  �لعدّ= 
حتت �سم �هللا =�لدين. هذ� 
بداللة   Zتد كلها  �حلقائق 
 �لعد�=  �3 على  قاطعة 
على  كانت   Kلإلسال
�لعمق  من   كب> ��جة 
=�لتصميم. =� �ملقابل، فإ� 
=2يتهم  �ملسلمني  2اسة 
على  كانـت   Kلإلسال
�لعمق  �لد�جة من  نـفس 

=�لتصميم.

هذه احلقائق كلها تدل بداللـة قاطعة على أن العداوة 
لإلسـالم كانت على درجة كبJة من العمق والتصميم. 
وj املقابل، فإن �اسـة املسـلمني و�يتهم لإلسالم 
كانـت على نفـس الدرجـة مـن العمـق والتصميم.




