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� حياO نÑ �إلسالJ  � كتاm مفتو� كلما eثت n 8< جزH منه جتد فيه تفاصيل 
تثa �الهتماJ �¡لب �للب. �� ¯د³ �8 مت تسجيل �قائع حياO نÑ �8 حياO َمعلم 
 n OQلغز�� Pلرسو/ �لعظيم �. �صحيح �8 هذ� Oسني، مثل حياQخر تسجيًال 0قيًقا �متاًحا للد��
�حلقائق ��ملر�يا� �ملدّ�نة، قد 8عطت �لنقا0 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظرO، �لكن من �لصحيح 8يًضا 8نه 
حني تتم �Q0سة �النتقا��0 بعناية، �يتم �لر0 �حلاسم عليها، فإ� ما تثPa فينا حياO �لرسو/ � من 

�إلميا� ��حلب �لغامر ��لتقَو�، ال مياثلها فيه حياO 8< شخص �خر.

 n لنا� شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، �لكنها ال تفلح� Kلغامضة �ل¾ ال يعر� Oحليا� �
 
 ،Oaتظل صعوبا� �لغمو¼، �ظلما� �حل .
بث �إلقنا� �\�Q �لثقة n قلوm من يتبع 8صحاֲדا. 
 aلرسو/ �، تث� Oلغنية بالتفاصيل �ملدّ�نة، مثل حيا� Oلكن �حليا� .mلقلو� n خيبة �ألمل، قابعة�
فينا �لتأمل �لعميق �من z تثّبت �القتنا�. �عندما يتم تصفية �حلسابا� �خلاطئة لالنتقا��0 ��ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق �تسليط �ألضو�H عليها، فمن �ملحتم �8 جتذm حياO �لرسو/ � منَّا كل 

حب �
عجاm �تقدير، �تثa فينا كل 
عز�\ �
كباQ �توقa، بشكل كامل ��0ئم �
� �ألبد.

تلك هي عزيز �لقاÒQ 8هم مالمح هذ� �لكتاm �لقيم �لذ� ستطالعه عC حلقا� n هذP �لز��ية. 
��جلدير بالذكر n هذ� �ملقاJ 8نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو�\� حلياO كحياO �لرسو/ 
�، �ل¾ كانت ��ضحة كالكتاm �ملفتو�، �شديدO �لثر�H مبا حتتويه من �قائع �مو�قف �8حد�³. 
�قد 8عطى �ملؤلف ملحة، �لكن حÊ هذP �للمحة sا �\� �ثقل. حيث 8نه � كا� ميا�Q ما يعظ 
به، �كا� يعظ مبا كا� مياQسه؛ �
.� عرفته فقد عرفت �لقر�� �ملجيد، �
.� عرفت �لقر�� �ملجيد 

فيمكنك �8 تتعّرK عليه.


� لغة �لضا0 لألستا. �لفاضل فتحي عبد �لسال�Q� Jجعه ثلة  mنقل هذ� �لكتا Kلقد حصل شر
من 8بناH �جلماعة �ملتضلعني n �للغة ��لدين.

حلضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د �
�خلليفة �لثا½ حلضرO �إلماJ �ملهد< �

حيا� محمد �  (٧)

ملهاcة  يستعد��  مكة  مشركو 
	ملدينة

 �8 لألحد�³  �لّسر0  هذ�  من  يتضح 
 .
هد�H عد��O مكة كا� 8مًر� مؤقًتا، 
 Kمكة يستعد�� الستئنا O0كا� سا
8خذ  لقد   .Jإلسال� على   Jجوs�
�لذين   Hهؤال على  �لر�حلو�   Hلزعما�
 �8 مغلظة  مو�ثيق  بعدهم  من  بقو� 
� مد�  �لرسو/   Oيظلو� على عد��
��ستنهضوهم  ��ستنفر�هم   ،Oحليا�
�قد  8تباعه.  �ضّد   Pضّد  mللحر
حّر¼ مشركو مكة 8هَل �ملدينة على 
ْ�ل �لسال� ضد �ملسلمني �طْر0هم 
 Jجوsبا 8نذ�Qهم  كما  �ملدينة،  من 
��ستعبا0  Qجاsم  �قتل  �ملدينة،  على 
فلو   .mملطلو� يفعلو�   �  �
 نساHهم 
كا� �لرسو/ � قد تنّحى جانًبا �� 
يفعل شيًئا للدفا� عن �ملدينة، لكا� 
 .Jحق مسؤ�ليا� جسا n àفّر قد 
�لذلك فقد 8ّسس �لرسو/ � نظاًما 
§موعا�  فأQسل  لالستطال�، 
حو/  Æتلفة  8ماكن   �
 �لنا�  من 
�ستعد�0  عالما�   Kليتعّر مكة 
�قت  �منذ   .mللحر مكة  مشركي 
�حلو�³0  بعض  تقع  كانت  آلخر، 
 Pهذ بني   @Qملعا�� ��الشتباكا� 

�ملجموعا� �بني 8هل مكة.
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يقو/ �لُكّتاm �أل�Qبيو� 
ّ� �لنÑّ هو 
�ألحد�³،   Pهذ  OQشر� 8شعل  �لذ< 
�ل¾   mحلر� عن  �ملسؤ�/  فهو   �.
�
 Cُيعت فهو  �لذ�  .لك،  بعد  جنمت 
ثالثة  8مامنا  �لكن  �ملعتد<.   Kلطر�
عشر عاًما من طغيا� 8هل مكة، �من 
�ملدينة  8هل   Hالستعد� مكائدهم   z
 Jجوsبا ��لتهديد  �ملسلمني،  على 
ملن  ميكن  �ال  نفسها.  �ملدينة  على 
يّتهم   �8 عينيه  يضع كل هذ� نصب 

شعا/  عن  باملسؤ�لية   � �لرسو/ 
�8 يرسل بعض  
.� �ضطر � .mحلر�
عن  0فا�  فهذ�  لالستطال�،  �لسر�يا 
من  عاًما  عشر  ثالثة   �ّ
 �لنفس. 
�لطغيا� ��الضطها0 ��لقتل ��لتعذيب 
�ملسلمو�  يّتخذ  أل�  كافية  كانت 
8نفسهم،  عن  للدفا�  �لوسائل  كافة 
8هل  �بني  بينهم   mحلر� نشبت   �.
�
مكة فإ� �ملسؤ�لية ال تقع على عاتق 

�ملسلمني n .لك.
 mتعلن �حلر Jألمم �ملسيحية �ليو� �ّ

ألسباá08 m ��8هن كث�aً من .لك، 
مكة  8هل  �Qتكبه  ما  نصف   �8 �لو 
 n بلد  �Qتكبه  قد  �ملسلمني  ضد 
لوجد��  �لغربية،   mلشعو� 8حد  حق 
لشّن  يدفعهم  �لذ<   nلكا�  QCمل� فيه 
 n شعب Jبسببه؛ فحني يقو mحلر�

��لتعبئة  ��لتخطيط   aبالتدب ما  بلد 
�خر،  شعب  على   Hللقضا �لشاملة 
�خر  شعًبا  ما  شعٌب  ُيرغم  �حني 
يعطى  8ال   ،PQ0يا من  �خلر��  على 
�حلرm؟  شّن   n �حلق  للضحايا  هذ� 
 �

ّ� �ملسلمني � يكونو� n حاجة 
سبب 
ضاn لشّن �حلرm على مكة 
بعد �8 �ضطرهم 8هلها للخر�� منها 

� �ملدينة. �Qغم .لك فإّ�  Oجرs��
�لرسو/ � � يعلن �حلرm. لقد 8ظهر 
�لدفاعية  8نشطته  �قصر كل  تساً%ا، 
�ستمر  بينما  فقط،  �الستطال�  على 
�ملسلمني  قلق   OQثا
  n مكة  8هل 
�ملدينة  8هل  �حّرضو�  
\عاجهم، �
 n ضّدهم، �تدّخلو� فمنعوهم حقهم
 ،O0طر& قو�فلهم �ملعتا ��aحلج، �غ�
�ملحيطة  �لقبائل   n يندّسو�  �بد��8 

باملدينة �¯ّرضو¸م ضد �ملسلمني.
 Qصا �هكذ�  �ملدينة،   Jسال �ִדّد0 
��جًبا ��ضًحا على �ملسلمني �8 يقبلو� 
كا�  �لذ<   mحلر� حتّد<  �لتحّد<، 
8هل مكة يطرحونه طيلة Q8بعة عشر 
 Kلظر��  Pهذ �حتت  كاملة،  عاًما 
��ملالبسا� ال ميكن لعاقل �8 ينا\� 

n حق �ملسلمني �8 يقبلو� �لتحّد<.
 n مشغوًال  �لرسو/  كا�  �بينما 
يهمل   � فإنه  �الستطال�،  8عما/ 

�ليومية  �الحتياجا�  بتلبية   Jالهتما�
�لعا0ية ��لضر���Q �لر�حانية ألتباعه 
فيها غالبية عظمى  �ملدينة. �كا�   n
من �لسكا� قد صا��Q مسلمني ظاهًر� 
�باطًنا، �بعضهم 8ظهر �إلسالJ فقط 
يؤّسس   � �لرسو/  �بد8  يز0.   ��
 n للحكومة  �إلسالمي  �لشكل 

�ملدينة.
 mلعر� كا�   ،fخلو��  Jأليا�  n�  
¯سمو� نز�عاִדم بالسيف �8 بالعنف. 
�قد 08خل �لرسو/ � نظاJ �لتقاضي، 
�ل¾  �لدعا��   n للنظر  Oلقضا� فعني 
يقيمها �ألفر�0 �8 �ملجموعا� بعضهم 
�لقاضي   Qُيصد  � �ما  �آلخر.  ضد 
 Cُتعت فال  �لدعَو�  بصحة  
عالًنا 
كا�  �ملاضي   n� بعد.  قائمة  �لتهمة 
فا¡ذ  �لذهنية،  �ملهن   ��Q0يز  mلعر�
�ألمية  ملحو  خطو��   � �لرسو/ 

شاعة �لرغبة n �لتعليم، �طلب ممن �
ُيعلمو�   �8 ��لكتابة   OHلقر�� °يد�� 
¸اية  ��ضع  �لفنو�.   Pهذ �آلخرين 
�لقو�عد  ��لقسوO، كما فر¼  للظلم 
 Hتصّد& �ألغنيا� .Hحلفظ حقو& �لنسا
�حتسني   Hلفقر�� حاجا�  8جل  من 
للمدينة.  �الجتماعية   Oحليا� مستو� 
�الستغال/،  من  �لعما/  �اية  �متت 
�ُ�ضعت �لتد�بa حلفظ حقو& �لوQثة 



... مت إجراء إحصاء للسكان. وُمّهدت الطرق والدروب 
لالحتفاظ  الالزمة  اخلطوات  وا�ذت  توسيعها،  ومت 
بنظافتها. وباختصار، فإن العرب البدائيني، وألول مرة 
k تار�هم، بدأوا �طون على دْرب التهذيب والتمّدن.
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 Hألمنا� �تعيني  �ليتامى  من   Hلضعفا�
تسجيل  �بد8  8مو�sم.  �على  عليهم 
على  ��لتأكيد  بالكتابة،  �لقر�¼ 
بالعهو0.   Hللوفا �لقصَو�  �ألÚية 
معاملة   n �لتجا�\��   Hلغا
 مت  كما 
�لعبيد، �تَوّجه �الهتماJ بأموQ �لنظافة 
مت  كما  �لعامة،  ��لصحة  �لشخصية 
�ُمّهد�  للسكا�.   Hحصا
  Hجر�

توسيعها،  �مت   m�Qلد�� �لطر& 
 âذ� �خلطو�� �لال\مة لالحتفا¡��
 mلعر� فإ�   ،Qباختصا� بنظافتها. 
تاºQهم،   n  Oمر �أل�/  �لبد�ئيني، 
�لتهذيب   mQْ0 على  ºطو�  بد��8 

��لتمّد�.

غــز�e بــد�
8جل  من  يستعد��  مكة  8هل  كا� 
�لرسو/  �كا�   ،mحلر� ترتيبا� 
�لترتيبا�  8جل �ضع  � ºطط من 
�لعملية �
QساH �لقو�عد �سن �لقو�نني 
�ل¾ لن تفيد §تمعه �جيله �خلاÁ من 
�إلنسانية  تفيد  بل  فحسب،   mلعر�
�لتاQيخ. �هكذ�  كلها، �على مد� 
 HساQطط إلº � /بينما كا� �لرسو
 Oللحيا منهًجا  يضع  �لذ<  �لقانو� 
يكو� كفيًال أل� °لب �لسالJ لقومه 
طريق  للجميع  �يفتح  �لآلخرين، 

�ملجد ��لتقدJ، كا� 8عد��P من 8هل 
مكة على �لعكس من .لك ºططو� 
 Hمن 8جل حتطيم .لك �ملنهج، ��لقضا
على .لك �لقانو�. �قد ترتبت على 
ã8ر�  �تد�عيا�،  نتائج  خططهم 

.Qمعركة بد n رִדاã
كا� قد مّر على �sجرã Oانية عشر 
 �8Q على  سفيا�  8بو  �كا�  شهًر�. 
قافلة جتاQية عائدO من �لشاJ. �حتت 
مظلة �الحتجا� eماية هذP �لقافلة، 
 ��Qحشد 8هل مكة جيًشا ضخًما �قر
�لرسو/   Kعر� �ملدينة.   �
  Paتسي
 PHجا� �الستعد���0،   Pֲדذ  �
قد  �لوقت   �8 تعا�  �هللا  من  �لوحي 
حا� لسد�0 �لَدْين 
� �لعد� �بنفس 
من   � �لرسو/  خر�  �لطريقة. 
 �� 8صحابه،  من  عد0  �معه  �ملدينة 
ما  �أل���  هذ�   Êيعلم ح 8حد  يكن 

.� كانت هذP �لفئة �ملسلمة ستلَقى 
�جليش   �8  Jلشا� من   Oلعائد� �لقافلة 

�لقاJ0 من مكة، �كا� عد0 �ملسلمني 
حو�f �لثالãائة.

� تكن �لقو�فل n تلك �ألياJ تقتصر 
بل  بالبضائع،  �ملحّملة  �إلبل  على 
8يًضا جنو�0ً مسلحني  كانت تشمل 
خال/  �يصحبو¸ا  �لقافلة  ¯رسو� 
Qحلتها. �عندما �شتد �لتَوّتر بني 8هل 
 O0سا 8خذ  �ملدينة،  �مسلمي  مكة 
لتسليح  خاصة  عناية  ُيولو�  مكة 
�سّجلت  للقو�فل.  �ملر�فقة   Oلقو�
هنا@   �8 حقيقة  �لتاºQية  �لوثائق 
قافلتني 8خريني مّرتا على هذ� �لطريق 
�حلر�  عد0  �بلغ   ،Oaقص  Oفتر قبل 
�ملر�فقني n ��حدO منهما مائ¾ Qجل 

مسلح، �n �ألخر� ثالãائة.
نظن..   �8 خاطئ  الفتر�¼  
نه �
 �8 �ملسيحيو�..   mلكّتا� يفعل  كما 
من  ثالãائة  معه  8خذ   � �لرسو/ 
8تباعه �توّجه ֲדم ليهاجم قافلة جتاQية 
ال تر�فقها قوO للدفا�؛ فإ� هذ� ظن 
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�لصحة.  من  8سا�  له  �ليس  فاسد 
فتلك �لقافلة �لقا0مة من �لشاJ كانت 
ضخمة، �بالنظر 
� حجمها �حجم 
�لقو�فل  تر�فق  �ل¾  �ملسلحة  �حلر�سة 
�ألخر�، كا� من �ملتوقع �8 تكو� 
 Oaكب  Oقو حر�سة   n �لقافلة  تلك 
تتر��� بني Q8بعمائة ä �8سمائة من 

�حلر�� �ملسلحني �ملر�فقني sا. 
فئة  بأ�  �لزعم  �لبالغ  �لظلم  ملن  
نه �
ثالãائة  قو�مها  �ملسلمني،  من  قليلة 
خرجو�  قد  �لتسليح،   Hضعفا فر0 
�سلب  ملها�ة   � �لرسو/   O0بقيا
 �
  .Pكهذ �لتسليح   Oجيد قافلة 
 Jإلسال� على  �ملتحاملني   aتفك هذ� 
 Hسو سَو�  يضمر��  ال  �لذين 
منطق.   �8 عقل   aبغ �ملتعّمد  �لنية 
خر�  قد  �ملسلمني  Qهط  كا�  �لو 
فقط،  �حدها  �لقافلة   Pهذ ملو�جهة 
فإ� مغامرִדم ميكن �8 توصف بأ¸ا 
مغامرO حرm؛ مع 8¸ا كانت حرًبا 
0فاعية. �سبب �عتباQها مغامرO؛ هو 
قلة عد0 �ملسلمني �ضعف تسليحهم 
 O0مقابل ضخامة عد0 8هل مكة �جْو
تسليحهم، ��ستعد�0هم �لطويل لشّن 

�لعد��� على �ملسلمني n �ملدينة. 
�ل¾   Kلظر��  �
 �حلقيقة،   n�
من  �لقليلة  �لفئة   Pهذ فيها  خرجت 

�كما  خطًر�.  8شد  كانت  �ملسلمني 
ما  يعرفو�  يكونو�   � فإ¸م  8سلفنا، 

.� كانو� سيلقو� �لقافلة �لعائدO من 
�لشاJ8 J سيضطر�� ملو�جهة �جليش 
 Kدs� ضو�� Jمن مكة. �عد J0لقا�
�ليقني"   Jحالة "عد �
 �0ّ8 8مامهم 

ليها �لقر�� �ملجيد، �كا�  Qل¾ 8شا�
�ترجع  �ألمرْين.  يتوقعو�   �8 عليهم 
ظل   n للمدينة  �ملسلمني   OQ0مغا

� �طمئنا¸م  Pليقني هذ�  Jحالة عد
�لذ<  �لصا0&  
خالصهم � باإلميا� 
على   ��Q�8 صا �بعد  له.  ال حد�0 
�لرسو/  8خCهم  �ملدينة،  من  مسافة 
 J08¸م مالقو �جليش �لضخم �لقا �
من مكة بدًال من �لقافلة �لقا0مة من 

 .Jلشا�
تتعلق  8نباH متضاQبة  �ملسلمني  بلغت 
للحقيقة  �8قرֲדا  مكة،  جيش  eجم 
من  كلهم  بألف،  �لعد0  ¯ّد0  كا� 
�ملقاتلني �ملجهزين بالسال� ��ملدQبني 
على فنو� �حلرm. �كا� �لعد0 �لذ< 
ثالãائة  يبلغ   � �لرسو/  صحب 
 ��aال، منهم كث
�ثالثة عشر ليس 
�8غلبهم  تدQيب،  �ال   OCخ بال 
 Oجلمهر� �كانت  �لتسليح،  ضعيف 
8قد�مهم  على  ميشو�  منهم   �Cلك�
�8 %مولو� على 
بل، �ليس عندهم 

�يًعا سو� فرسني. 
�ل¾  �لقليلة  �لفئة   Pهذ �ضطر�  لقد 
 mحلر� 8سلحة   �
 تفتقر  كانت 
تبلغ   Oقّو مو�جهة   �
 �لقتا/   OCخ�
 n تتكّو�  �لعد0،   n 8مثاsا  ثالثة 
 >�.َ مدQّبني  مقاتلني  من  غالبيتها 

نه ملن �لو�ضح متاًما � .OCحنكة �خ
�8 �¡ا. قر�Q ֲדذP �ملو�جهة كا� 8كثر 
�لقر���Q �ل¾ مت �¡ا.ها على �إلطال& 
n خطوQִדا على مد� �لتاQيخ كله. 
�كا� �لرسو/ � من �حلكمة eيث 
يتأكد �8 ال يشتر@ 8حد n �ملعركة 
 ��0  �8 سابق،  علم   aبغ �لقا0مة 
صميم  من  نابعة  مو�فقته  تكو�   �8
8صحابه   Cفأخ  .Oحلر� 
0�Qته � قلبه 
يو�جهو�  يعو��0   � 8¸م  بوضو� 
جيش  هو  بل  �لقافلة،   Hلقا �حتما/ 
 .OQملشو� �لنا�  �سأ/  �آل�،  مكة 
�قاJ �لو�حد تلَو �آلخر من �ملهاجرين 
�الHهم   � للرسو/  يؤكد�� 
�لقتا/  على  �تصميمهم  ��اسهم 
ضد جيش مكة، �لذ< جاH ليهاجم 
�بيوִדم.  �طنهم   n �ملدينة  مسلمي 
�كّرQ �لرسو/ � طلب �ملشوOQ بعد 
��حد من   �
 فيها  يستمع   Oمر كل 
8هل  من   Qألنصا� �كا�  �ملهاجرين. 
�ملدينة صامتني حÊ �آل�، فاملعتد�� 
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 Jبط �لد��Q كانو� من مكة، �تربطهم
بكثa من هؤالH �ملهاجرين �لذين كانو� 
يشكلو� جز�Hً من هذP �لفئة �لقليلة. 
شيًئا  يقولو�   �8  Qألنصا� خشي  �قد 
قد °ر� مشاعر 
خو�¸م �ملهاجرين، 
لقتا/  
.� 8ظهر�� Qغبتهم ��استهم 

8هل مكة. 
z قا/ Qسو/ �هللا �: "8ش��a علّي 
 ،Qألنصا� يقصد  �كا�  �لنا�"،  8يها 
قالو�  بالعقبة   Pبايعو �.لك 8¸م حني 
.متك  من   Hبر� 
نا  �هللا  Qسو/  يا 
�صلت  فإ.�  0ياQنا،   �
 تصل   Êح
مننع  مما  مننعنك  .متنا   n فأنت  
لينا 
منه 8بناHنا �نساHنا. فكا� Qسو/ �هللا 
� يتخّوK 8ال يكو� �ألنصاQ ير�� 

ال ممن Ú0ه باملدينة  P8ّ� عليهم نصر
 a�8 ليس عليهم �8 يس� ،P�ّمن عد
�لكن  بال0هم.  من  عد�   �
 ֲדم 
 Qتكر� على  �هللا  Qسو/  8صّر  عندما 
طلب �ملشوOQ، قا/ له سعد بن معا. 
Qسو/  يا  تريدنا  لكأنك  "��هللا   :�
�هللا؟". قا/: "8جل". قا/: "لقد �منا 
بك �صدقنا@، �شهدنا �8 ما جئت 
.لك  على  �8عطينا@  �حلق،  هو  به 
فامض  ��لطاعة.  �مو�ثيقنا  عهو0نا 
يا Qسو/ �هللا ملا �0Q8 فنحن معك، 
�ستعرضت  لو  باحلق  بعثك  فو�لذ< 

بنا هذ� �لبحر فخضته خلضناP معك، 
 Pجل ��حد. �ما نكرQ ما ¡لف منا
لُصُبٌر  
نَّا  غًد�.  عدّ�نا  بنا  تلَقى   �8
�هللا  لعل   .Hللقا�  n &ٌُصُد  mحلر� n
يريك مّنا ما تقر به". �قاJ 8يًضا من 
�ألنصاQ �ملقد�0 بن عمر� � فقا/: 
"يا Qسو/ �هللا �مض ملا �Q8@ �هللا فنحن 
معك. ��هللا ال نقو/ لك كما قالت 
بنو 
سر�ئيل ملوسى �.هب 8نت �Qبك 
فقاتال 
نا ههنا قاعد��، �لكن �.هب 
8نت �Qبك فقاتال 
نَّا معكما مقاتلو�. 
 �
فو�لذ< بعثك باحلق لو سر� بنا 

8حدهم  خانه   .
 �ملو�قف،  8حر�   n
 P8نكر�  ،aحق مبلغ   Hلقا �8سلمه 
�آلخر �صّب عليه �للعنا�، بينما ال. 
�لباقو� بالفر�n Q ساعة �لعسرO. 8ما 
�ملسلمو� من �ألنصاn Q �ملدينة �لذين 
خرجو� مع Qسو/ �هللا �، فلم يكن 
 Jقد مضى على صحبتهم له سو� عا
تلك  بلغو�  فقد  .لك  �مع  �نصف، 
�لقّوO �ل¾ ال مثيل sا n عا� �إلميا�، 
eيث لو 8مرهم �لرسو/ � �8 يلقو� 
لكانو�  �لبحر  خضّم   n بأنفسهم 
طْو� 8مرP ��0 8ّ< تر00. لقد حصل 

�0نه  من  معك  جلالدنا  �لغما0  بر@ 
 mكتا  >Qلبخا� (�نظر  تبلغه".   Êح

.(Jملغا\�، ��بن هشا�
�حلب   ��Q هي  تلك  كانت 
�ملسلمو�  8ظهرها  �ل¾  ��لتضحية 
 n مثيل  sا  يوجد   � ��ل¾  �ُألَ�/، 
سابًقا  .كرنا  لقد  كله.  �لعا�  تاQيخ 
�كيف   ،� موسى   m8صحا َمَثل 
Qفضو� قتا/ �لعد�. �هكذ� كا� حا/ 
 Pتركو �لذين   ،� �ملسيح  حو�Qيي 

�لرسو/ � على �ملشوOQ �ل¾ طلبها، 
 n شك   á08 لديه  يكن   � �لكنه 
لقد  8تباعه �صد& 
خالصهم.  حب 
طلب �ملشوOQ ليغربل منهم �لضعيف 
من  �ملهاجرين  فوجد  بعيًد�،  �يقصيه 
8هل مكة، ��ألنصاQ من 8هل �ملدينة، 
 aلتعب�  n �آلخر   >Qيبا منهم  �كل 
قد  �كالÚا  ��لتضحية،  �حلب  عن 
صّمم 8ال يوf �لعد� 0برP، حÊ �لو 
�لعد0 8ضعاًفا   n لعد� يفوقهم� كا� 

معك.  فنحن  اهللا  أراك  ملا  امض  اهللا  رسول  "يا 
ملوسى  إسرائيل  بنو  قالت  كما  لك  نقول  ال  واهللا 
..... قاعدون  ههنا  إنا  فقاتال  وربك  أنت  اذهب 
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 n  �aًكث منهم  8فضل  �كا�  ثالثة، 
 OCخ منهم  �8شد  ��لعتا0،  �لسال� 
بفنو� �لقتا/. لقد �ضعو� كل ثقتهم 
n �عد �هللا جل جالله، �8ظهر كل 
عظمة  مًعا  ��ملهاجرين   Qألنصا� من 
��Q8حهم  تقديرهم لإلسالJ، �قّدمو� 

�مهجهم للدفا� عنه. 
حتّقق   �8 بعد   � �لرسو/   Jتقد�
مكة  مسلمي  من  كل   Áخال
 من 
 ،�Qًبلغ مكاًنا يسمى بد Êملدينة، ح��
�8مر  صحابته  8حد   OQمبشو فأخذ 
 .Qبد Hجاله �8 يعسكر�� قريًبا من ماQ
 Pمليا�  Qمصد بتأمني  �ملسلمو�   Jقا�
هذ�، غa �8 منطقة �ألQ¼ �ل¾ كانو� 
عليها  تثبت  ال  Qملية  كانت  عليها 
 ��Qحني تقتضي �ملعركة �ملنا� Jألقد��
قلقهم  �لصحابة  �لرجا/، �8ظهر  بني 
 mيشو �لذ<  �لعيب  sذ�  �لطبيعي 
�ملكا�، �شاQكهم �لرسو/ � �لقلق، 

فأمضى �لليل كله يدعو Qبه:
 �
�للهم  "�للهم 8جنز f ما �عدت·. 
 Jلعصابة من 8هل �إلسال�  Pִדلك هذ
(�Qجع  8بًد�"   ¼Qأل�  n تعبد  ال 

.(>Cلط�
gع �هللا تعا� تضر� نبّيه، �نز/ �ملطر 
�لرملي من   Hلليل، فأصبح �جلز�  H8ثنا
�ملسلمو�  يشغله  كا�  �لذ<  �مليد�� 

�آلخر   Hجلز� 8ما  �متماسًكا،  Qطًبا 
طينيًّا  فأصبح  �لعد�  به  نز/  �لذ< 
مكة  8هل  من   Hألعد�� �لعل  \لًقا. 
 Hجلز� �جلزH �تركو�  �ختا��Q هذ�  قد 
�لرملي للمسلمني عمًد�، أل� عيو¸م 
�خلبOa فّضلت �ألQ¼ �جلافة لتسهيل 
�هللا  �لكن  ��لفرسا�.   Oملشا� حركة 
قلب عليهم �لطا�لة n �لوقت �لدقيق 
�لرملية  �ملنطقة  تصلبت  لقد  �ملحكم. 
�ل¾ كا� عليها �ملسلمو� بفعل �ملطر 
�ل¾  �لصلبة  �ملنطقة  �8ْ�حلت  ليًال، 
كا� عليها 8هل مكة �صا�Q مزلقة 
تلّقى Qسو/  �لليل،  لألقد�J. �خال/ 
�هللا 
شاOQ من Qبه سبحانه �تعا� �8 
�HQًسا مهّمة من Qجا/ �لعدّ� ستلَقى 
 Hاgبأ 
ليه  �8ُحي  لقد  بل  حتفها. 
�ألشخاÁ، ��8ُحي 
ليه باملو�ضع �ل¾ 
سيلقو� فيها مصرعهم. �لقد هلكو� 
كما gاهم �، �سقطو� حيث سبق 

�8خC به. 
�عندما �Q�0 �ملعركة .�ִדا، 8ظهر� 

 OQلفئة �لقليلة من �ملسلمني جسا� Pهذ
عجيبة �تفانًيا �Qئًعا. �لتوضيح .لك، 
نكتفي بذكر حا0ثة ��حدO، حدثت 
عبد  �يسمى  �ملسلمني   O0قا ألحد 
8حد  �هو  �؛   Kعو بن  �لر�ن 
�جلنو0  من  ���حد  مكة،  سا��0 
�لقليلني n جيش �ملسلمني �لذين sم 
بد�8  �عندما  �لقتا/.  بفنو�   OCخ
 �aاله لå� ملعركة، �لتفت عن ميينه�
°د  فلم  لديه،  �ل¾   Oملساند� نو� 
لدهشته سو� فتَيني حديثي �لسن من 
 �
لنفسه: " قلبه �قا/   &ّ0 .Qألنصا�
تا� عوًنا على جانبيه، �8نا  كّل قائد̄ 
8حَو� 
� �لعْو� n يومي هذ�، �لكن 
ليس لدّ< 
ال َفَتَيا� عدميا �خلOC، فما.� 
�لر�ن  عبد  كا0  �ما  ֲדما"؟  8فعل 
 Êهذ�، ح �لنفس  من حديث  ينتهي 

ليه  فما/  كوَعه،  �لفتيني  8حُد  ملس 
 :Êفقا/ �لف ،Êليسمع ما ُيسّر به �لف
"يا عّم، Q8½ 8با جهل". �ير�< عبد 
�لر�ن �لقصة فيقو/: "قلت، يا �بن 

من  اآلخر  تلَو  الواحد  وقام  املشورة.  الناس  وسأل 
وIاسهم  والءهم   � للرسول  يؤكدون  املهاجرين 
الذي  مكة،  جيش  ضد  القتال  على  وتصميمهم 
وبيوتهم.  وطنهم   k املدينة  مسلمي  ليهاجم  جاء 
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 �C8خي فما.� تصنع به؟". قا/: "8ُخ
8نه يسّب Qسو/ �هللا، فو�لذ< نفسي 
سو�0<   &Qيفا ال  8Qيته  لئن   ،Pبيد
منا"،  �ألعجل  ميو�   Êح  P0سو�
فتعجبت لذلك. �غمز½ �آلخر فقا/ 
 �
 نظر�   �8 8نشب  فلم  مثلها.   f
æ8 جهل °و/ n �لنا�. فقلت: "8ال 
تريا�، هذ� صاحبكما �لذ< تسأال½ 
�لر�ن  عبد  sما   Q8شا� عنه". 
بالسال�،  مدّجج  Qجل   �
 بإصبعه 
�لصفوK، ¯يطه حر�  يقف خلف 
 �
شاهربن سيوفهم من جانبيه. �ما 
 Qل¾ 8شا� �لر�ن 8صبعه  خفض عبد 
 Kعلى صفو �لفتيا�  �نقض   Êֲדا ح
 �
 متجهني  �لنسر  سرعة   n �لعد� 
�كا�  كالصاعقة،  �ملنشو0  هدفهما 
�sجوJ مفاجًئا 8.هل �جلنو0 ��حلر�سة 
�لفتيني،  فها�و�  جهل   æبأ �ملحيطة 
�فقد 8حدÚا .�Qعه، غa �8 .لك � 
يوهن منهما �� يثنهما عن عزمهما، 
فها�ا 8با جهل بعنف ساحق، �سقط 
�لكبa على �ألQ¼ مصاًبا  قائد مّكة 
مقتًال.  منه  8صابت   Oaخط ªر�� 
�من هذP �لر�� �لعالية من �لتصميم 
��إلصر�Q �ل¾ كانت متأل قلÑْ هذْين 
�لصبيني، ميكن للمرH �8 يدQ@ مد� 
صحابة  به  شعر  �لذ<  �لعميق  �لتأثر 

 ،aلكب�� منهم   aلصغ�  ،� �لرسو/ 
��لتعذيب  �لفظيع،  بأخباQ �الضطها0 
�هللا  له Qسو/  تعّر¼  �لذ<  �لوحشي 

�8تباعه.
 n فقط  �لتعذيب  هذ�  عن  نقر8  
ننا 
�لتاQيخ، �مع .لك نتأثر بعمق، �لكن 
مسلمي �ملدينة gعو� �لوقائع من شهو0 
�ملماQسا�  عن  حكو�  �لذين  �لعيا� 
نتخّيل   �8 �لعديدO، �ميكننا  �لوحشية 

خو�¸م.   Oمبعانا 8حّسو�  كيف  جيًد� 
لقد gعو� عن �حشية �ملشركني من 
8هل مكة من ناحية، �من ناحية 8خر� 
 PCص�  � �لرسو/  حلم  عن  gعو� 
عليهم، فال عجب �8 كا� تصميمهم 
�ل¾  للجر�ئم  يقتّصو�  كي  بالًغا، 
�Qُتكبت n حق �لرسو/ � ��ملسلمني 
�لضعفاn H مكة. لقد �نتظر�� �لفرصة 
�لساçة ليخ��C 8هل مكة �لذين عذبو� 
ينـتقمو�   � �ملسلمني   �8 �ملسلمني، 
منهم ليس بسبب عجزهم عن .لك، 
�لكن بسبب �8 �هللا تعا� � يكن قد 

s �.8م بعد. 
 �ميكن �8 نتصّوQ مد� شدO تصميم 
على  �ملسلمة   Oaلصغ�  Oلقّو�  Pهذ
8خر�.  من حا0ثة  �ملستميت  �لقتا/ 
Q8سل  �لقتا/،  ينشب   �8 فقبل 
�كا�  �لبد�،   O0قا 8حد  جهل  8بو 
جهة   �
 �جلمحي،  �هب  بن   aُعم
لعد0هم.  بتقدير  له   Ôليأ �ملسلمني 
عد0   �8  PC8خ� �لقائد  .لك  فعا0 
يزيد��.   �8 ثالãائة  كا�  �ملسلمني 
�8تباعه،  جهل  8با   Qلسر�� �مأل 
�ظنو� �8 �ملسلمني سيكونو� فريسة 
8كمل  �لبَد�<  �لقائد  �لكن  سهلة. 
8ال  نصيح¾  "�لكن  فقا/:  حديثه 
تقاتلو� هؤالH �لقوJ. أل� كل ��حد 
 Q8 � ½
منهم قد جاH يتم¹ �ملو�، 
Qجاًال، بل 8Qيت �ملو� %موًال على 
ظهوQ �إلبل"، �8 كما جاn H �ألثر 
حتمل   mيثر "نو�ضح  قا/:  8نه  عنه 
�ملنايا" * (�لطC< ��بن هشاJ). �لقد 
صد& حد� �لقائد �لبَد�<، فالذين 

"أُخ¡ت  قال:  به؟".  تصنع  فماذا  أخي  ابن  يا  "قلت، 
رأيته  لئن  بيده،  نفسي  فوالذي  اهللا،  رسول  يسّب  أنه 
منا"  األعجل  ميوت  ح~  سواده  سوادي  يفارق  ال 
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هم على �ستعد�0 ملجاֲדة �ملو�، ليس 
من �لسهل �8 ينا/ �ملو� منهم.

نبوeW عظمى حتققت
�قترm موعد �ملعركة، فأطل �لرسو/ 
له  ُنصب  قد  كا�  عريش  من   �

ليصلي فيه، �قا/ معلًنا:
ُبر“ ”َسُيْهَزJُ �َجلْمُع َ�ُيَولُّوَ� �لدُّ

�ل¾ سبق  �لكلما�  كانت هذP هي 
قبل،  من  مكة   n 
ليه  �8حيت   �8
فحني  �ملوقعة.   Pهذ ¡ص  �كانت 
�حلد�0،  8قصى  مكة  �حشية  بلغت 
���Q �ملسلمو� يهاجر�� 
� �ألماكن 
�ل¾ يستطيعو� �8 °د�� فيها �ألما�، 
 fبه �لوحي �لتاQ تلقى �لرسو/ � من

�لذ< تضمنه هذP �آليا�:
ُبو�  ﴿َ�َلَقْد َجاHَ �َ/ ِفْرَعْوَ� �لنُُّذQُ * َكذَّ
َعِزيٍز  8َْخَذ  َفَأَخْذَناُهْم  ُكلَِّها  ِبآَياِتَنا 
�8ُلَِئُكْم  ِمْن  َخْيٌر  8َُكفَّاQُُكْم   *  Qٍُمْقَتِد
َيُقوُلوَ�   Jْ8َ �لزُُّبِر *  ِفي   OٌHََبَر� َلُكْم   Jْ8َ
�َجلْمُع   Jَُسُيْهَز* ُمْنَتِصٌر  َجِميٌع  َنْحُن 
اَعُة َمْوِعُدُهْم  ُبَر * َبِل �لسَّ َ�ُيَولُّوَ� �لدُّ
اَعُة 0ْ8ََهى 8َ�ََمرُّ * ِ
�َّ �ْلُمْجِرِمَني  َ��لسَّ

ُيْسَحُبوَ�   Jََيْو  * َ�ُسُعٍر  َضالٍ/  ِفي 
َمسَّ  ُ.�ُقو�  ُ�ُجوِهِهْم  َعَلى   Qِلنَّا� ِفي 

َسَقَر﴾ (�لقمر:٤٢-٤٩)
�لقمر،   OQسو من   Hجز �آليا�   Pهذ
لكل  طبًقا   OQلسو�  Pهذ نزلت  �قد 
�ملفسر��  �حّد0  مكة،   n �لر��يا� 
فيه  نزلت  �لذ<  �لتاQيخ  �ملسلمو� 
بني �لسنة �خلامسة ��لعاشرO من بعثة 
�لرسو/ �، 8< بثال³ سنو�� قبل 
�sجرO من مكة 
� �ملدينة، ��الحتما/ 
 .Oجرs� ا½ سنو�� قبلã هو mألقر�
هذ�  مع  �أل�Qبيو�  �لباحثو�  �يتفق 
 OQير� "نولدكه" �8 �لسو .
�لر8<، 
كلها نزلت بعد �لسنة �خلامسة للبعثة، 
�لكن ِ�يِر< ير� هذ� �لتاQيخ مبكًر� 
نزلت  قد   OQلسو�  �8 ير�   .
 قليًال، 
قبل  ��لسابعة  �لسا0سة  �لسنة  بني 
يّتفق  �هكذ�  �لبعثة.  بعد   �8  Oجرs�
كل �ملفسرين �ملسلمني �غa �ملسلمني 
 Oجرs� قبل  نزلت   OQلسو�  �8 على 
بعدO سنو��. 
� قيمة �ألنباH �لغيبّية 
�ملذكوn Q �آليا� �لكرمية فو& كل 
 OQشا
 حتمل  فهي  ��ختالK؛  شبهة 
��ضحة 
� ما ºبئه �لقدQ ألهل مكة 
بوضو�   Hجا �قد   ،Qبد معركة   n

ليه.  مْنزلقو�  هم  �لذ<   aملص� نبأ 
�عندما 8طّل �لرسو/ � من �لعريش، 

 n 0Qلو�� Ñكر شر� �لنبأ �لغي. Qكّر
�لسوOQ، �ال بد 8نه قد تلقى من �هللا 
صالته  خال/  �آليا�   Pֲדذ  �aًتذك
فقد  
حد�ها  �بتال�ته  �لعريش،   n
 n O0ّكر صحابته �8 �لساعة �ملوعو.

�لسوOQ قد حانت.
�فعًال كانت �لساعة قد حانت، كما 
 :٢١)  Ñّلن�  Hشعيا
 ֲדا  تنبأ   �8 سبق 
مع  �ملعركة،  بد�8  لقد   .(١٣-١٧
Q0جة  على  يكونو�   � �ملسلمني   �8
�الستعد�0 �ملطلوبة، �Qغم �8 مشركي 
قريش تلقو� �لنصح 8ال يتوQطو� فيها. 
من  عشر  �ثالثة  ثالãائة  هنا@  كا� 
 �� sم   OCخ ال  8غلبهم  �ملسلمني، 
بال  تقريبا  ��يعهم  �لقتا/،  يتعّو��0 
عّدO، يو�جهو� عدً�� يبلغ ثالثة 8مثاsم 
عد�0ً من �جلنو0، كلهم من �ملقاتلني 
لقَي  قالئل  ساعا�   n� �ملتمّرسني. 
�لعديد من \عمائهم �لباQ\ين حتفهم، 
حيث   ،Ñلن�  Hشعيا
 تنبأ  كما  متاًما 
�فّر   ،"Qقيد� §د  كل  "يف¹  قا/: 
تاQًكا  بائسة،  عجلة   n مكة  جيش 

خلفه قتالP �بعض �ألسر�.
عم  �لعبا�،  كا�  �ألسر�  �من   
 O0عا Pلرسو/ � �لذ< كا� يساند�
Q8ُغم  �قد  مكة،   n كا�  عندما 
على �ال×ر�n à جيش مكة، �قتا/ 

*  �لنو�ضح �ع ناضح �هو �لبعa، �يثرm �سم 
�ملدينة �ملنّوOQ قبل �إلسالJ (�ملترجم)
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8بو  هو  �خر   a8س�  .Ñّلن�
�لعاÁ، \�� �بنة �لرسو/ 
8بو  كا�  �لقتلى  �من   .�
جهل، �لقائد �ألعلى جليش 
 �8Q eق  �كا�  مّكة، 

 .Jإلسال� H8عد�
8تى  �لكنه  �لنصر،   Hجا�
�ألحاسيس  من   aبكث معه 
�ملختلطة للرسو/ �. لقد 
�هللا  �عو0  بتحقق  فر� 
�ملتكرOQ خال/ Q8بعة عشر 
 Hجا �عو0  خلت،  عاًما 
.كرها 8يًضا n كتب بعض 
�لكن  �لسابقة،  �أل0يا� 
�ملأ\&  على  �حلز�  8صابه 
مكة،  بأهل  حّل  �لذ< 
�لنهاية  تلك  8شقاها  فما 
�لو  
ليها.  حاsم   /� �ل¾ 
كا� شخص �خر غPa قد 
حقق هذ� �لنصر لقفز فرًحا 
منظر  �لكن   ،�Qًسر��
�لعبا� 8مامه مقيد �ألQجل 
�ليدين 8سا/ �لدمع  مغلو/ 
من عي· �لرسو/ � �من 
 æ8 �ملخلص  صديقه  عني 
بكر �. لقد �8Q عمر � 
.لك �ملنظر 8يًضا، �لكنه � 

 n يستطع �8 يفهم �لسبب
بعد  بكر   æ8�  Ñلن�  Hبكا
�8 حتقق �لنصر. كا� عمر 
متح�aً، �لذ� جتاسر ليسأ/ 
 Hلبكا�  �"  :� �لرسو/ 
�هللا  مّن  �قد  �هللا  يا Qسو/ 
�لعظيم؟  �لنصر  ֲדذ�  عليك 
 Hلبكا� من  البد  كا�  فإ� 
تباكيت   �8 معك،  بكيت 
على �ألقل". فأشاQ �لرسو/ 

� بؤ� �ألسا�Q من  �
�لبؤ�  .لك  مكة،  8هل 
له،  ُيرثى  �لذ<  �لشديد 
فهذ� ما يؤ0ّ< 
ليه عصيا� 

�هللا تعا�. 
 Ñلن�  Hشعيا
 تكلم  لقد 
عد/  عن   �Qًتكر��  �Qًمر�
هذ� �لرسو/ �لعظيم، �لذ< 
معركة  من  ظافًر�  خر� 
مصد�&  ظهر  �قد  قاتلة. 
 n ��ضو�   Hالª .لك 
 H8ثنا  n� �ملناسبة.   Pهذ
�ملدينة، �ستر��   �
 O0لعو�
�لرسو/ � ليلة n �لطريق، 
�ملخلصني  صحابته  �لكن 
جانبيه  على  يتقلب   P�8Q
 .
  ،Jلنو� يستطيع  �ال 

منه   mبالقر �لعبا�  كا� 
�äنو�   .P0قيو  n يرسف 
�8 �لسبب Q8 n& �لرسو/ 
� هو صو� عمه �لعبا� 
�لذ< يئّن على مسمع منه 
 PQباعتبا  O0مشد�  P0قيو�
من  فخّففو�   ،mحر  a8س
عن  ليكف  �لعبا�  �ثا& 
�لرسو/   ��Q� �ألنني. 
كّف   �8 بعد   Jلنو�  n  �

\عاجه.  عن  �لعبا�  8نني 
لكنه بعد قليل ¸ض �سأ/ 
متعجًبا، ِلَم َلْم يعد صو� 
�لعل  مسموًعا؟  �لعبا� 
�لرسو/ � ظن �8 عمه قد 
فقد �لوعي، �لكن �حلر�� 
له  صّرحو�  صحابته  من 
�لعبا�  قيو0  Q8خو�  8¸م 
قليًال كي يستطيع �لرسو/ 
من  قسط  على  �حلصو/ 
�لنوJ. فرفض � �8 ُيظلم 
بالتفرقة  �ألسر�  من  8حد 
�.كر   ،Paغ �بني  بينه 
�لعبا�  كا�   �.
 8نه  sم 
�آلخرين  فإ�  8قربائه،  من 
آلخرين   H8قربا كذلك 
ينبغي  .لك  �على  منهم، 

عليهم �8 يرخو� �لقيو0 عن 
يشّد�ها   �8 �ألسر�  كل 
�لباقني.  مثل  �لعبا�  على 
 Pذs �لصحابة  �ستمع  �قد 
يرخو�   �8  ��Qقر� �للفتة، 
�ألسر�،  كل  عن  �لقيو0 
عاتقهم  على  هم  �حتملو� 
�آلمنة  �حلر�سة  مسؤ�لية 

sم.
8ما عن �ألسر�، فمن كا� 
بينهم من �لقاQئني �لكاتبني 
باستر0�0  �عًد�  نالو�  فقد 
 Oهم عّلمو� عشر �
حريتهم 
�ملهاجرين   H8بنا من  صبية 
�كانت  ��لكتابة،   OHلقر��
هذP فديتهم مقابل �حلرية. 
�8ما �لذين � يكن sم من 
ُ�هبو�  فقد  فديتهم،  يدفع 
سألوها.  عندما  حريتهم 
0فع  8مكنهم  �لذين  �8ما 
�لفدية، فقد نالو� �حلرية بعد 
�بتحرير  عليهم.  ما  0فع 
كل �ألسر� ֲדذP �لطريقة، 
¸اية   � �لرسو/  �ضع 
�ل¾  �لوحشية  للمماQسا� 
 mحلر�  a8س حتّو/  كانت 


� عبد مملو@.




