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� حياW ن� �إلسالh  � كتاG مفتو¢ كلما �ثت k 8< جز� منه جتد فيه تفاصيل 
تثJ �الهتماh �¡لب �للب. �� Ïد� �8 مت تسجيل �قائع حياW ن� �8 حياW َمعلم eخر 
تسجيًال 0قيًقا �متاًحا للد�Tسني، مثل حياW �لرسو/ �لعظيم �. �صحيح �8 هذy �لغز�k WT �حلقائق 
��ملر�يا� �ملدّ�نة، قد 8عطت �لنقا0 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظرW، �لكن من �لصحيح 8يًضا 8نه حني 
تتم �T0سة �النتقا��0 بعناية، �يتم �لر0 �حلاسم عليها، فإ� ما تثyJ فينا حياW �لرسو/ � من �إلميا� 

��حلب �لغامر ��لتقَوp، ال مياثلها فيه حياW 8< شخص eخر.

 k لغامضة �ل� ال يعر� �لنا´ شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، �لكنها ال تفلح� Wحليا� �
 
 ،WJظلما� �حل� ،Âتظل صعوبا� �لغمو .
بث �إلقنا{ ��T{ �لثقة k قلوG من يتبع 8صحاֲדا. 
 Jلرسو/ �، تث� Wلغنية بالتفاصيل �ملدّ�نة، مثل حيا� Wلكن �حليا� .Gلقلو� k خيبة �ألمل، قابعة�
فينا �لتأمل �لعميق �من Æ تثّبت �القتنا{. �عندما يتم تصفية �حلسابا� �خلاطئة لالنتقا��0 ��ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق �تسليط �ألضو�� عليها، فمن �ملحتم �8 جتذG حياW �لرسو/ � منَّا كل 

حب �
عجاG �تقدير، �تثJ فينا كل 
عز�� �
كباT �توقJ، بشكل كامل ��0ئم �
� �ألبد.

تلك هي عزيز �لقا�T 8هم مالمح هذ� �لكتاG �لقيم �لذp ستطالعه عC حلقا� k هذy �لز��ية. 
��جلدير بالذكر k هذ� �ملقاh 8نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��� حلياW كحياW �لرسو/ 
 .��، �ل� كانت ��ضحة كالكتاG �ملفتو¢، �شديدW �لثر�� مبا حتتويه من �قائع �مو�قف �8حد�
�قد 8عطى �ملؤلف ملحة، �لكن حÚ هذy �للمحة Oا ��� �ثقل. حيث 8نه � كا� مياT´ ما يعظ 
به، �كا� يعظ مبا كا� مياTسه؛ �
.� عرفته فقد عرفت �لقر�e �ملجيد، �
.� عرفت �لقر�e �ملجيد 

فيمكنك �8 تتعّر� عليه.


� لغة �لضا0 لألستا. �لفاضل فتحي عبد �لسال�T� hجعه ثلة  Gلقد حصل شر� نقل هذ� �لكتا
من 8بنا� �جلماعة �ملتضلعني k �للغة ��لدين.

حلضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د �
�خلليفة �لثاº حلضرW �إلماh �ملهد< �

حيا� محمد �  (٦)


ملدينة bL هللا � يصل
 cسو�
��صل   ،WجرO� قصة   �
  W0عو�
من  تر�يع   ��0 Tحلته   � �لرسو/ 
�ملا  ُسر�قة،  صر�   �8 بعد  8حد 
�صل 
� �ملدينة �جد �لنا´ ينتظر�نه 
بشو& عظيم �صC بالغ، فال ميكن 
�8 يطلع عليهم فجر يوhٍ 8سعد من 
هذ� �ليوh؛ فإ� �لشمس �ل� كانت 
تشر& بنوTها على مكة قد جا�� 
�صلتهم  لقد  �ملدينة.  على  لتشر& 
 T0غا قد   � �لرسو/  بأ�   Tألخبا�
يتوقعو� �صوله.  �لذ� كانو�  مكة، 
 k ،منهم ��Jظل �لكث ،h8يا Wلعد�
«موعا� �طو�ئف، يغا��T0 �ملدينة 
 Wمبعد على  �ينتظر�نه  �لصبا¢،   k
�ملسا�   k يعو��0   Æ منها،  8ميا/ 
�لبا/. �عندما بلغ �لرسو/  كاسفي 
عند  �لتوقف   Tقر  ،�Jً8خ �ملدينة   �
�ملدينة.   Gقر قرية  �هي   ،Wفتر قبا� 
�p8T 8حد �ليهو0 �لبعJْين، �حَد´ 
�لرسو/ � �صاحبه،  �T �8كبْيهما 
 Éب "يا  عالًيا:   p0َنا�  WبَوT فاTتقى 
قيلة، ها قد جا� �لذ< 8نتم تنتظر��". 
�لند��،  قبا� كل من ¥ع   �
فهر{ 
بينما مأل� �لفرحة 8هل قبا� بوجو0 
�لرسو/ � بينهم، ��Tحو� ينشد�� 

�يتغنو� بتشريفه Oم.

علينـا البـدر  مـن ثنّيـات الوداعطلـع 
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�قد جتّلت �لبساطة �ملطلقة للرسو/ 
� k حا0ثة �قعت حينذ�@ بقبا�. 
 ��8T قد  �ملدينة  8هل  8غلب  يكن   �
Tسو/ �هللا من قبل، �ملا y�8T �مر�فقيه 
جالسني حتت شجرW يستظلو�، ظن 
�لرسو/،  هو  بكر  8با   �8 8كثرهم 
من  شيبة  8كثر  كانت  حليته   �8  .

حلية Tسو/ �هللا، كما كانت مالبسه 
تبد� 8فضل من مالبس �لرسو/ �، 
�لذلك حتّولو� 
� �8 بكر �جلسو� 
eيا�  له  قدمو�   �8 بعد  8مامه، 
�الحتر�h ��إلجال/ �لو�جبة للرسو/. 
8خطأ��،  8~م  بكر  8بو   p8T فلما 
~ض �خلع عبا�ته �حجب ֲדا 8شعة 
�لشمس عن �لرسو/ � �قا/: "يا 
Tسو/ �هللا، 
نك جتلس k �لشمس 
 yֲדذ�  .(>Tلبخا�) 8ظّللك"   Éفدع
�ل�Cعة ��للطف، بّين 8بو بكر ألهل 

�ملدينة ببساطة ما 8خطأ�� فيه. 
 k  h8يا  Wعشر  � �لرسو/  مكث 
 �
 �ملدينة  8هل   y8خذ �بعدها  قبا�، 
�جد  �ملدينة،  0خوله  �عند  بلدִדم. 
الستقباله،  جا���  قد  �يًعا  �لنا´ 
 yجاًال �نساً� �8طفاًال، �مما 8نشد�T
�ألبيا�   yهذ كانت  به  ترحيبا 

(�لسWJ �حللبية): 

طلو{  .كر��  فلما.�  �لشرقي،  �جلانب  من  �ملدينة   � �لرسو/  يدخل   �  
يأتيهم �  �لبدT؟! لقد كانو� يقصد�� 8~م كانو� Ïيو� k ظالh قبل �8 

ليشر& بنوyT عليهم. 
لقد 0خل � �ملدينة يوh �الثنني، �0خل غاT ثوT يوh �الثنني، �Tمبا يبد� غريًبا 

8نه فتح مكة يوh �الثنني 8يًضا، بعد عشر سنو�� من هذ� �لتاTيخ.
 


هللا cيستضيف �سو Uألنصا�
�بو �يو? 
عندما 0خل �لرسو/ � �ملدينة، تلّهف �جلميع لنيل شر� �ستضافته. �8ثنا� 
 �
مر�T بعyJ على �لدG�T، كانت �لقبائل تصطف الستقباله �يقولو�: "هلم 
�لعد0 ��لُعّدW ��لسال¢ ��ملَنعة". كانو� يعرضو� بيوִדم، �8مو�Oم، �8نفسهم، 
الستقباله �Ôايته. �8ظهر كثÔ ��Jاًسا �Ôية �Oفة بالغة، فكانو� يو�جهو� 
�لناقة �يأخذ�� بعنا~ا، �يصّر�� �8 يترّجل �لرسو/ � عند 8بو�T�0 Gهم 
قائًال:   G08 بكل   � �لرسو/  �يرفض  �ستضافته.  شر�  فينالو�  ليدخلها 

."WT0عوها فإ~ا مأمو"
�8خ�Jً توقفت �لناقة عند موقع Üّص يتيمني لبÉ �لنجاT، فترّجل �لرسو/ � 
قائًال: هذ� �ملْنز/. �جا� كافل �ليتيمني �عرÂ �ملكا� ليستخدمه Tسو/ �هللا، 
فر0ّ بأنه لن يقبل �ملكا� 
ال شر��، �مت �التفا& على �لثمن، �قرT �لرسو/ � 
�8 يبk É هذy �لبقعة مسجًد� �بعض �لبيو�. �بعد هذy �لترتيبا�، سأ/ 
 �
 �قا/   >Tألنصا�  G8يـو 8بو  فجا�   ،��Jجل�  G8قر عن   � �لرسـو/ 

� كل ما لـديه Tهن خلدمة Tسـو/ �هللا، فطلب � ،Gزله هو �ألقرáمن
� منه �8 يعـد له غرفة k مْنزلـه، �كا� منáز/ �8 8يوG مـكّوًنا 
�لكنه  �ألعلى،  �لطابـق   � �لرسو/  يـسكن   �8  Âفعر طابـقني،  من 

علينــا البــدر  طـلـع 
علينـــا الشـكر  وجـب 
فينـــا املبعــوث  أيهـا 

الـــوداع ثنّيــات  مـن 
داع هللا  دعــــا  مــا 
املطـــاع  باألمـر  جئـت 
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كا�  ألنه  �أل�/،  �لطابق  فّضـل 
 .yT��ّ8يسر لز

يكنه  �لذ<  �لشديد  �حلب  �جتلى 
 ،p8خر W8هل �ملدينة للرسو/ � مر

. ��فق 8بو 8يوG �8 يد{ �لرسو/ 
مْنزله،   k �أل�/   Tلد�� يسكن   �
سقٍف  على   hينا  �8 Tفض  �لكنه 
يناT hسو/ �هللا حتته. فقد p8T هو 
 hعد من  نوًعا  .لك   k ���جه 
�للياقة. �حد� �8 �نكسر 
نا� للما� 
 ،ÂTأل� على  �ملا�  منه   Gفانسا
�خشي 8بو 8يوG �8 يتساقط بعض 
�ملا� على �لغرفة �ل� يشغلها �لرسو/ 
�ملا�  به  �جفف  حلافه  فأخذ   ،�
 T�� ،¢لصبا� k� .Gقبل �8 يتسر
له  �حكى   � �لرسو/   G8يو 8بو 
8حد�� �لليلة �لباTحة. �عندما ¥ع 
�لرسو/ �، ��فق �8 يسكن �لطابق 
�لعلو<. كا� 8بو 8يوG يعّد �جبا� 
فيأكل  فو&،   �
 �يرسلها   hلطعا�
8بو  �يأكل  يشا�،  ما   � �لرسو/ 
 h8يا 8يوG ���جه ما يتبقى. �بعد 
قالئل طلب eخر�� �8 ينالو� شر� 
�ستضافة �لرسو/ �، �قد �ستضافه 

عد�0  مت   �8 حني   �
 �ملدينة  8هل 
�كانت  فيه.  �ستقر  �لذ<  �لبيت 
يسمى  �حيد  �لد  Oا  T8ملة  هنا@ 
من  �لتاسعة   �8 �لثامنة   k "8َنًسا"، 

عمرy، فجا�� بولدها 
� �لرسو/ 
خدمته   k ليكو�  له  �قّدمته   �
�خلاصة. �قد صاT ألَنس هذ� شأ� 
فقد   ،hإلسال� تاTيخ   yخّلد  Jكب
غنًيا   Tصا كما  عظيًما  عاملًا  8صبح 

� �8 بلغ من �لعمر  â8يًضا، �عا
مائة عاk� .h 8ياh �خللفا� كا� يتمتع 
باحتر�h بالغ من كل شخص. �قد 
�Tُ< عن 8نٍس 8نه خدh �لرسو/ � 
منذ كا� صبًيا �حÚ �فاW �لرسو/ 
قط   �� Ïد فإنه  .لك  �مع   ،�
يوًما  كلفه  �ال  المه  �ال  عّنفه   �8
بعمل ال يطيقه. �كا� 8نس خا0مه 
�لوحيد طو�/ 
قامته باملدينة. �ُتبني 
شهاW0 8نس حقيقة ُخُلق �لرسو/ � 
k �لفترW �ل� بد8 يباشر فيها �لسلطة 
�ملدينة، �تنفتح   k لسلطا�� �يتقلد 

.Tال�0ها�� Wلقو� Gله 8بو�
 � �لرسو/  T8سل  بعد،  �فيما 
�لنّ�   W8سر لُيحضر  مكة   �
 �يًد� 

مذهولني  مكة  8هل  كا�  �8قاTبه. 
�8تباعه  �لنّ�   Wهجر Wمفاجأ بسبب 
��لتخطيط  تنفيذها  8ُحِكم  �ل� 
شيًئا  يفعلو�   � �لوقت  �لبعض  Oا. 
 W8سر  �T0غا �عندما  غضبه،   Jيث
بكر �   �8  W8سر �لرسو/ مكة مع 
��صلت  متاعب،  8ية  Oم   ��Jيث
صعوبا�.   ��0 �ملدينة  �ألسرتا� 
�لرسو/  �ضع  �لوقت،  .لك   k�
� 8سا´ �ملسجد k �ملكا� �لذ< 
 Éبعد .لك ب� ،Âذ� �لغرO yشتر��
بيوًتا له �لبعض صحـبه �Tفقائه، 
�لبـنا�  كا�  8شـهر  �k سـبعة 

قد مت.
 


ملدينة f Xألخطا� حتو

خال/ 8ياh من �صو/ �لرسو/ � 
�ملشركة  �لقبائل  8ْ�لت  �ملدينة،   �

 ،hباإلسال hمن �الهتما Jهنا@ �لكث
�لغالبية منهم، �لكن كا�  ��عتنقته 

املدينة  أهل  يكنه  الذي  الشديد  احلب  وجتلى 
للرسول � مرة أخرى، إذ وافق أبو أيوب أن يدع 
ولكنه  مْنزله،   � األول  الدور  يسكن   � الرسول 
رفض أن ينام على سقٍف ينام رسول اهللا حتته.
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قلوֲדم  تستيقن   � ممن   Jلكث� فيهم 
بعد. �ֲדذ� فقد �نضمت 
� �ملسلمني 
طائفة � تكن قلوֲדا مسلمة هللا. �قد 
8سو8  بأ��0  �لطائفة   yهذ 8فر�0   hقا
 �8 Jيخ �لالحق، غTلتا� k T��0أل�
بعضهم تاG �8صبح �لًصا، �لكن 
يكيد��  غّلهم  علي  ظلو�  �آلخرين 
Tفض  �لقد  ��ملسلمني.   hلإلسال
ينضو��   �8 كلية  �ملشركني  بعض 
حتت لو�� �إلسالh، �� يطيقو� حتمل 
تز�يد 8ثر �لدين �جلديد، فهاجر�� من 
�ملدينة  �8صبحت  مكة،   �
 �ملدينة 
 W0بلًد� مسلًما، �مت فيها تأسيس عبا
مدينة  هنا@  تكن   � �ألحد.  �هللا 
 �8 تستطيع  كله  �لعا�   k  p8خر
تكن   �� �لشر�،  .لك  تّدعي 
 �فرحة �لنّ� �صحبه قليلة، Ï �8د
.لك خال/ 8ياh قليلة من هجرִדم، 
 W0�8 تقلع مدينة بأكملها عن عبا�
منها  بدًال  تؤسس   �8�  ،hألصنا�
عباW0 �هللا �ألحد، �لذ< ليس كمثله 

شي�.
بعد،   hهنا@ سال يكن  �لكن، �   
�� يستتب �ألمن متاًما للمسلمني. 
هنا@  كانت  نفسها  �ملدينة  ففي 
ظاهرًيا   hإلسال� �عتنقت  طائفة 
8عد��  كانو�  بو�طنهم   k� فقط، 
كا�  �كذلك   .� للرسو/  8لد�� 

يكيد��  كانو�  �لذين  �ليهو0  هنا@ 
 � �لرسو/  �كا�  توقف.  بال  له 
يعي كل هذy �ألخطاT، فظل يقًظا، 
يكونو�   �8 �8تباعه  8صحابه  �حّث 
يقًظا  على حذT، �كا� عاW0 يظل 
 ٦  Î  >Tلبا� (فتح  �لليل  طو�/ 
 Wملساعد� طلب   �Jً8خ�  .(٦٠Ó
�لذ<  �إلجها0  بسبب  ليلة   ��.
 Tلسهر، �على �لفو� W8صابه من كثر
"مْن  فسأ/:  سال¢،  قعقعة  ¥ع 
قائًال:  �ملجيب  عليه  فر0  هذ�؟". 
يا Tسو/ �هللا   Óَ�قَّا "سعد بن �8 
 >Tلبخا� (�Tجع  8حرسك".  جئُت 

�مسلم)
�لقد حتّمل 8هل �ملدينة نصيبهم من 
بأمانة �كفا�W. فقد 0عو�  �ملسئولية 
بينهم،  ليقيم  يأ·   �8 �هللا  Tسو/ 
 yموÏ �8 8صبح من ��جبهم �آل��
 k يذ���0 عنه. فاجتمعت �لقبائل�
�ر�سة  يقومو�   �8  ��Tقر� �ملدينة، 

yT�0 منا�بة بينهم.
بني   Jكب فر&  من  هنا@  يكن   ��
 Wيا� حتد&  كانت  �ل�   Tألخطا�
�لرسو/ � k مكة ��ألخطاT �ل� 
�8يًضا  �ملدينة،   k ִדد0ها  كانت 
�ملدينة   k  hبالسال 8تباعه  ينعم   �
�كا�  مكة.   k به  ينعمو�   � كما 
 k �ملسلمني   �8 هو  �لوحيد  �لفر& 

�هللا   W0بعبا يقومو�  كانو�  �ملدينة 
تعا� k �ملسجد �لذ< بنوy لعبا0ته 
من  Õتمـعو�  فكانو�  �جل،  عز 
 �8  ��0 مر��  Ýس  .لك  8جل 
 .Gلضر�  �8 للمنـع  يتـعرضو� 
 hحتو ظلت   Tألخـطا�  �8  Jغ
حينما  �خـاصـة  �ملديـنة،   k

 .yTيرخي �لليل 8سـتا
8هل  �8فا&  ثالثة.   �8 شهر��  �مر 
�بدk ��8 �ضع  مكة من .هوOم، 
�خلطط ملضايقة �ملسلمني، �� ميض 
�من طويل حT08 Úكو� �8 �الكتفا� 
مبضايقة �ملسلمني �لذين بقو� k مكة 
�من حوOا لن Õد< شيًئا، �8نه ال 
 k �صحبه  �لنّ�  يها�و�   �8 بد 
�ملدينة، �يدفعوهم 
� تر@ ملجئهم 
�جلديد. فوّجهو� خطاًبا 
� عبد �هللا 
�ملدينة،  �عيم  سلو/،  بن   �ّ8 بن 
�8عو�  قد  �ملدينة  8هل  كا�  �لذ< 
�صو/  قبل  ملًكا  تنصيبه  على 
 Gهذ� �خلطا k لرسو/ �. �قالو��

~م ُصدمو� لوصو/ �لنّ� 
� �ملدينة، 
��8 8هل �ملدينة �Tتكبو� خطأ بالًغا 
بتوفJ ملجأ له. �k �لنهاية 8قسمو� 
باهللا 8~م سيها�و� �ملدينة ما�0مت 
 y0طر  �.
 
ال  عدّ�هم،   ��e قد 
حني  �8~م   .yقاتلو  �8 �ملدينة  8هل 
يضعو�  فسو�  �ملدينة  يها�و� 
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�سو�  �لرجا/،  كل   k �لسيف 
يسترّقو� كل �لنسا�. �جا� k سنن 

 :Îخلر�� G�8 0��0، كتا
ُنْقِسُم  َ�
ِنَّا  َصاِحَبَنا،  eَ�ْيُتْم  
ِنَُّكْم "
 َّ�َJِباِهللا لَُتَقاِتُلنَُّه 8َْ� لَُتْخِرُجنَُّه، 8َْ� لََنِس

ِلَْيُكْم ِبَأْجَمِعَنا َحتَّى َنْقُتَل ُمَقاِتَلَتُكْم 

َ�َنْسَتِبيَح ِنَساَ�ُكْم ".
�ُخّيل لعبد �هللا بن �8 بن سلو/ �8 
 Tية، فاستشاO
 Wلرسالة جند� yهذ k
�ملنافقني �آلخرين k �ملدينة، �8قنعهم 
 hسال k لنّ� يعيش� 8~م لو تركو� 
بينهم، فسو� Õلبو� على 8نفسهم 
 Úبته حTعد�� مكة، لذ� ال بد من %ا
�لو من 8جل ִדدئة 8هل مكة. �علم 
�لرسو/ � بذلك، فذهب 
� عبد 
�هللا بن �8 بن سلو/، �حا�/ 
قناعه 
�8 خطوW كهذy ستكو� �نتحاTية، 
 ��Tصا �ملدينة  سكا�  من   Jفكث
مسلمني، �هم على �ستعد�0 للتضحية 
�ياִדم من 8جل �إلسالh. فإ.� 8علن 
�ملسلمني،  على   Gحلر� �هللا  عبد 
 �
 سيقاتلو�  �لبلد  8هل  8غلبية  فإ� 
 yكهذ  Gحر� �ملسلمني،  جانب 
سو� تكلفه غالًيا، �سو� يكو� 
فيها هالكه هو بالذ��. �تأثر عبد 
بالعد�/  ��قتنع  �لنصيحة،   yֲדذ �هللا 

عن خطته. 
�لرسو/  �¡ذ  �لوقت  .لك   k�

�ع  فقد  هامة.   p8خر  Wخطو  �
�ملسلمني، ��قتر¢ عليهم �8 يشكل 
�Tبطة  مًعا  �ملسلمني  من  �ثنني  كل 
جتمعهما كأَخوْين. �تقّبل �ملسلمو� 
 Tُبقبو/ حسن. فا¡ذ �ألنصا Wلفكر�
من  �ملهاجرين  �ملدينة..  8هل  من 
 yظل هذ k� .مO Wًخو
 8هل مكة 
�ملدينة  مسـلمو   Âعر  ،Wألُخّو�
 k مشاTكتهم  مكة  مسلمي  على 
8حد   �
  Úح �ممتلكاִדم؛  ثر��ִדم 
يطلق   �8  Âعر �ملدينة  مسلمي 
 y8خو ليتز�جها  ��جتيه   pحد

�ملهاجر��  �Tفض  �ملسلم.  �ملّكي 
من 8هل مكة هذy �لعر�Â �لكرمية 
 ،Tألنصا� من  
خو�~م  قّدمها  �ل� 
�لكن �ألنصاT ظلو� على 
صر�Tهم. 
 ،� �لرسو/  على  �ألمر   Âُعر�
مكة  مسلمي  بأ�   Tألنصا� ��حتج 
هم 
خو�~م، �من Æ فال بد Oم من 
مشاTكتهم ما ميلكو�. �
� � يكن 

يفلحو�  كيف  يعلمو�  �ملهاجر�� 
فيمكنهم  �يزTعو~ا،   ÂTأل�
 �
  ÂTأل� غلة   k  Tألنصا� مقا¥ة 
�Tفض  نفسها.   ÂTأل� ميلكو�   �
 Âلعر� هذ�  شاكرين  مكة  مسلمو 
 k �لبقا�  �فّضلو�  �لكرمي،  �لسخي 
تعا�  �هللا  فتح  �لقد   .WTلتجا� مهنة 
 ��Tفصا �لر�&   G8بو� للمهاجرين 
مسلمو  ظل  �لكن  ثانية،  8غنيا� 
عرضهم   �8 �0ئًما  يذكر��  �ملدينة 
ما   k �ملهاجرين  مع  باملشاTكة 
 �Tًمر� �ميلكو� ظل قائًما. �قد حد
 �8 ،Tبعد �8 ما� ��حد من �ألنصا
باقتساh ممتلكاִדم مع من   y8بنا�  hقا
تآخو� معهم من �ملهاجرين. ��ستمر 
لسنو��  به  معمـوًال  �لتقليد  هذ� 
�لوحي  8بطـله   �8  �
 طـويلة 
تعـاليمه  به  جـا��  مبا   ºeلقر�
 >Tلبخا�)  ��Jمل� تقسـيم  حو/ 

�مسلم).

اهللا  فتح  ولقد  التجارة.  مهنة   � البقاء  وفّضلوا 
تعا� للمهاجرين أبواب الرزق فصاروا أغنياء ثانية، 
ولكن ظل مسلمو املدينة يذكرون دائًما أن عرضهم 
قائًما. ظل  ميلكون  ما   � املهاجرين  مع  باملشاركة 
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قبائل  iتلف  بني  معاهد�   X
Lبر

ملدينة

�باإلضافة 
� �ملؤ�خاW بني �ملهاجرين 
ميثاًقا   � �لرسو/  عقد   ،Tألنصا��
يربط بني كل سكا� �ملدينة، �ֲדذ� 
مع  ��ليهو0   Gلعر� �حتد  �مليثا& 
�ملسلمني k مو�طنة مدنية مشتركة. 
�شر¢ �لرسو/ � للعرG ��ليهو0 
كانو�  �ملسلمني  �جو0  قبل  8~م 
��آل�  بلدִדم،   k �ثنني  فريقني 
صا�T �لفر& ثالثÄ. �لذلك يتطلب 
�ألمر �8 يدخلو� مًعا k �تفا& يربط 
 Tالستقر�� للكل  �Ïقق  �جلميع، 
 �
 �لوصو/  مت   �Jً8خ�  .hلسال��

:yتفا& �كا� يقو/ ما معنا�
��ملؤمنني  �هللا  Tسو/  بني  عهد  هذ� 
به من جهة �بني كل �آلخرين (من 
سكا� �ملدينة) �لذين Tضو� بالدخو/ 

فيه.
ُتدفع  فدّيته  مهاجر  مسلم  ُقتل   �.
  
تقع  �عليهم  �ملهاجرين،  للمسلمني 
مسئولية فك 8سر�هم، �كذلك �ألمر 
k كل قبائل �ملسلمني k �ملدينة فيما 

 .pيتعلق بالدّيا� �فك �ألسر
يدعو   �8  Wلعد���  Jيث من  كل   
عدً��   Cسيعت ��لفوضى  للخصومة 
للجميع، �على �جلميع ��جب �لقتا/ 
ضدy حÚ �لو كا� قريب 8حدهم 

�8 �لدy، فال Ïميه ��لدy �ال قريبه. 

.� َقَتل مسلم كافًر� k معركة فإ� �
 ،hملسلمني ال ُيطالَبو� بانتقا� y8قربا�

�ال يساعد�� كافًر� ضد مسلم. 
�لليهو0 �لد�خلني k هذ� �مليثا& حق 
يكابد��  �ال  �ملسلمني،  من  �ملعونة 
عدّ�هم  ُيعا�  �ال  �لصعوبا�. 

ضدهم. 
�ال يقوh كافر بإيو�� 8ّ< مّكي، �ال 
يقوh �ر�سة �ال منع ممتلكا� 8هل 
 k 8ّ< جانب �
مكة، �ال ينحا� 

 .T8حر� 0ينهم  �للمسلمني   .T8حر�
�ما يتمتع به �ليهو0 من حقو& فهي 

ألتباعهم. 

عال�  k م �حلقO مو�طنو �ملدينة ليس
�حلرG بد�� Õ �8يز �لرسو/ .لك، 
�لكن .لك ال Õحف �ق فر0 �8 

يعاقب فر�0ً قد 8جرk h حقه. 
تكاليف  سيتحملو�  ��ليهو0 
�على  �تنظيمهم،  مؤسساִדم 
�ملسلمني حتمل ما Üّصهم، �لكنهم 
 Wيشتركو� كوحد  Gحلر� k حا/ 

��حدk W حتّمل �لتكاليف. 
ال  مقدًسا  eمًنا  حرًما  �ملدينة   Cُتعت�
�ملوّقعة  �ألطر��  من  حرمته  ُتنتهك 

على هذ� �مليثا&. 
مو�طن  �Ïميه   yJÕ غريب  �كل 
من 8هل هذ� �مليثا& سيعتC مو�طًنا، 
ُيدخلو�   �8 �ملدينة  ألهل  Ïق  �ال 
 �.

ليها �مرW8 لتصبح مو�طنة بد�� 
 y0ّفمر �نز�{   hخصا �كل  8هلها، 


� �هللا �
� �لرسو/. 
على  مّتفقو�  �مليثا&  هذ�  8طر�� 
�التفا&  Õو�  �ال  عدّ�هم  مقا�مة 
مع 8هل مكة �حلفائهم؛ .لك أل� 
8طر�� �مليثا& مّتفقو� على مقا�مة 

عد�هم �ملشتر@. 
 k مّتحدين  سيبقو�  �ملتعاهد�� 
ال  �لسو��،  على   hلسال��  Gحلر�

وُتعت� املدينة حرًما آمًنا 
مقدًسا ال ُتنتهك حرمته 
املوّقعة  األطراف  من 
امليثاق.  هذا  على 

قتا/ يقع بني �ملسلمني ��لكافرين. 

.� �8.< مسلم �ظلم بال سبب، �
من  ضد  �لقتا/  �ملسلمني  حق  فمن 
�عتَدp، �لو هاجم �لعدّ� �ملدينة فإ� 
�ليهو0 سيقاتلو� 
� جانب �ملسلمني 

 .Gيتحّملو� معهم نفقا� �حلر�
مع  �ملتحالفة  �ليهو0ية  ��لقبائل 
�لقبائل �ألخرk p �ملدينة Oم نفس 
0ينهم  �لليهو0  �ملسلمني،  حقو& 
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 hسال  k منهم  8حد  يدخل 
 �8 لطر�  يسمح  �ال  منفصل، 
يّتخذ طرًفا eخر k حرG خاصة 

به.   
كل من 0خل k �مليثا& ��Tتكب 
 Gُمَعرًَّضا لعقا له سيكو�  خرًقا 
�هللا، هو �لوكيل �هو ناصر �ملتقني 

.(hنظر �بن هشا�) مد نبّيه%�
مت  عجالة،   k �مليثا&  هو  هذ� 
�ل�  �لر��يا�  نتف  من  �عه 
سجلها �لتاTيخ، �هو يؤكد ��0 
شك �8 �ألسس �Oا0ية k تسوية 
�لّنز�عا� ��خلالفا� بني طو�ئف 
���قعية  8مينة  كانت  �ملدينة 

�عا0لة.
�مليثا&  خالفو�  �لذين  ��8لئك 
عليهم  تقع  عليه،  �خرجو� 
ترتب  �ما  �ملخالفا�  مسؤ�لية 

 �8 ãال�  �مليثا&  �8ضح  �قد  عليها. 
بتمّد�  فعًال  يتعامل  كا�   � �لرسو/ 
�ملدينة   Éمو�ط �يع  مع  �تعاطف 
�يتعامل  Ïترمهم  �كا�  �آلخرين، 
�لّنز�عا�  كانت  فإ.�   .Wكإخو معهم 
��لصر�عا� قد حدثت بعد .لك، فإ� 

�ملسؤ�لية تقع على �ليهو0.
�كما سبق �8 قلنا، مّر شهر�� �8 ثالثة 
قبل �8 ُيعّبئ 8هل مكة خططهم �ملعا0ية 
حني  �لفرصة  �جا�ִדم   ،hإلسال� ضد 
� سيد �أل�´  بن معا.  �صل سعد 
8بو   yeفر بالكعبة،  ليطو�  مكة   �

جهل فقا/ له: "8تتوقعو� �8 بإمكانكم 
بالكعبة  ��لطو��  مكة   �
 �ملجي� 
 &Tذ� �ملاO منني بعد �8 قّدمتم �حلمايةe
%مد  منع  تستطيع  8نك  8تظن  %مد؟ 

نقا.y؟ 8قسم باهللا �8 هذ� لن يكو�، �
ساملًا".  تعو0 ألهلك   �8 تستطيع  �لن 

فر0ّ سعد بن معا. � قائًال: "خذها 
مÉ كلمة، لو منعتمونا من �لطو�� 
 k بالبيت ��حلج، فلن جتد�� سالًما

 ."hلشا� �
�لطريق 
�لوليد   Âمر �لوقت،  هذ�  �حو/ 
8حد  �هو  شديًد�،  مرًضا   WJملغ� بن 
قد  ~ايته   �8 �توقع  مكة،  سا��0 
حانت. �كا� سا��0 مكة �آلخر�� 
 �8 �لوليد  يستطع   �� فر�شه.  حو/ 
فتعجب  يبكي،  فأخذ  نفسه  يتمالك 
�لساW0 �آلخر�� لبكائه، �سألوy عما 
يبكيه. فأجاG: "8تظنو� º8 8خشى 
بل   ،y8خشا ما  �ملو�  ليس  �ملو�؟ 
 �8� %مد  0ين  ينتشر   �8 8خشى 
يتبعه �لنا´ حÚ تبايعه مكة نفسها". 
8بو سفيا� 8~م  له  8قسم  �عند .لك 
سيقا�مو� هذ� با.لني ��T8حهم ضد 
�نتشاT هذ� �ألمر (�خلميس جز� ١).

                       

* اعَتِبر مبا ترى، واتعظ مبا تسمع، قبل أن تصير عبرَة الرائي وعظة السامع.

* الرومانسية هي أن ترى األشياء كما حتب أن تراها ال كما تراها بالفعل.

* قيل لفيلسوف إن فالنا يحكي عنك كل سوء، فقال: ال ضرر إنه رجل ال يفرق بني اخلير والشر فلو 

اهتدى إلى اخلير حلكاه.
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