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حيا� محمد � (١٧)٢٤


إلسال@ � كتا� مفتوÕ كلما Ðثت � �c جز� منه جتد فيه تفاصيل  Àحيا� ن 	-
تث& 
الهتما@ (ìلب 
للب. (¿ �دÔ �	 مت تسجيل (قائع حيا� نÀ �( حيا� َمعلم �خر 

حلقائق  � ��

لغز ªهذ 	لعظيم �. (صحيح �
 Fلرسو
تسجيًال >قيًقا (متاًحا للد
�سني، مثل حيا� 

ملر(يا2 
ملدّ(نة، قد �عطت 
لنقا> 
ملاكرين فرصتهم 
ملنتظر�، (لكن من 
لصحيح �يًضا �نه حني )
تتم >�
سة 
النتقا>
2 بعناية، (يتم 
لر> 
حلاسم عليها، فإ	 ما تث&ª فينا حيا� 
لرسوF � من 
إلميا	 


حلب 
لغامر (
لتقَوy، ال مياثلها فيه حيا� �c شخص �خر.)


حليا� 
لغامضة 
ل§ ال يعر� 
لنا� شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من 
لنقد، (لكنها ال تفلح �  	- 
بث 
إلقنا� (��� 
لثقة � قلو� من يتبع �صحاֲדا. -a تظل صعوبا2 
لغموÅ، (ظلما2 
حل&�، 
(خيبة 
ألمل، قابعة � 
لقلو�. (لكن 
حليا� 
لغنية بالتفاصيل 
ملدّ(نة، مثل حيا� 
لرسوF �، تث& 

ملفاهيم ) 2
فينا 
لتأمل 
لعميق (من̧  تثّبت 
القتنا�. (عندما يتم تصفية 
حلسابا2 
خلاطئة لالنتقا>

لز
ئفة، بكشف 
حلقائق (تسليط 
ألضو
� عليها، فمن 
ملحتم �	 جتذ� حيا� 
لرسوF � منَّا كل 

حب (-عجا� (تقدير، (تث& فينا كل -عز
� (-كبا� (توق&، بشكل كامل (>
ئم (-+ 
ألبد.


لذy ستطالعه عD حلقا2 متسلسلة.  
لقيم   �
لكتا  
�هم مالمح هذ  êلقا�
  cتلك هي عزيز
 Fلرسو

ملقا@ �نه من 
لصعب تقدمي ملخص كامل متو
�	 حليا� كحيا�  

جلدير بالذكر � هذ)
 .Ô

ملفتوÕ، (شديد� 
لثر
� مبا حتتويه من (قائع (مو
قف (�حد �
ل§ كانت (
ضحة كالكتا ،�

للمحة uا (�	 (ثقل. حيث �نه � كا	 ميا�� ما يعظ  ªملؤلف ملحة، (لكن ح¶ هذ
(قد �عطى 

 عرفت 
لقر�	 
ملجيد a-) ،ملجيد

 عرفته فقد عرفت 
لقر�	 a-) ميا�سه؛ 	يعظ مبا كا 	به، (كا

فيمكنك �	 تتعّر� عليه.

لفاضل فتحي عبد 
لسال@. aلضا> لألستا

لكتا� -+ لغة  
لقد حصل شر� نقل هذ

 حضر� مر�� بش; �لدين pمو� %oد �

� cملهد

خلليفة 
لثا³ حلضر� 
إلما@ 

مـعركة ُحنـني

لرسوF � مكة مفاجًئا.  F>خو 	كا

لقبائل  تعيه   	� قبل  فتر�   Dخل
 (ظل 
 .�
جلنو  � (خاصة  ملكة  
ملجا(�� 
(عندما ®عو
 به بد�(
 ¾معو	 قو
ִדم 

ملسلمني.   Fلقتا �نفسهم  (ُيعّد(	 
 	
(كانت قبيلتا هو
�	 (ثقيف تفخر
فاجتمعت  (بطوالִדما.  بشجاعتهما 
بعض  (بعد  مًعا،  (تشا(�تا  
لقبيلتا	 

ملد
(ال2، 
ختا� 
لطرفا	 �مً&
 عليهم 
 
هو "مالك بن عو�". (عندئذ قامو
-ليهم،  لتنضم  
ملحيطة  
لقبائل  بدعو� 
(كا	 منهم قبيلة بË سعد، 
ل§ تنتمي 
عندما  (حليمة)   Fلرسو
 ُمرضع  -ليها 
(قد  بينهم.  (نشأ   Áعا طفًال  كا	 
قو
ִדم  ðمع  
لقبيلة   ªهذ  Fجا� قا@ 
معهم  مصطحبني  مكة،   +-  

جتهو)
 
ُسئلو (ملا  (ممتلكاִדم،  �سرهم   <
�فر
 
a- <جلنو
عن سبب aلك �جابو
 بأ	 
aكر(
 �سرهم (��(
جهم (ما ميلكو	 
خوًفا   
يتر
جعو  	�  
�بو  Fلقتا
 عند 
ماuم  (على   Àلس
 من  نسائهم  على 

من 
لغنيمة.
 Fلقتا
 على  -صر
�هم  كا	   
(هكذ

لقد�  

لقضا� على 
ملسلمني يبلغ هذ)
 ªلتصميم. نزلت كل هذ
من 
لشد� (
(كا	  �(طا�،   c<
)  +-  2

لقو
 ،Fقاعد� للقتا ªaاì
�نسب مكا	 ميكن 

"أنـا النCّ ال كذب، أنا ابن عبد املطلب"
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بسبب مالجئه 
لطبيعية (تو
فر 
لعلف 

لفرسا	  ملنا(��  تصلح  (سعة  
ملا�، )
 �  Fلرسو
 (حتركاִדم. (عندما علم 
 º� هللا بن
بذلك، ��سل صاحبه عبد 
حد�> ليستطلع 
ألمر. (�بلغه عبد 
هللا 

ملكا	  
�	 هناd حشًد
 عسكرًيا � هذ
 	� على  ميلكهم  تصميًما   dهنا  	�)
�( ميوتو
 >(	 aلك.  
ملسلمني   
يقتلو

لقبيلة معر(فة مبها�ִדا �  ªكانت هذ)

لرماية، (كانت 
لقاعد� 
ل§ 
ختا�(ها 
تَوفر uم ميز� عظيمة  للمعركة  ��ًضا 
 +- � Fلرسو

لصد>. (تقّد@  
� هذ

ألغنيا�،  مكة   2
سا> �حد   ،	
صفو
(طلب منه بعض 
ألسلحة (
لد�(�، 
فر> عليه صفو
	 قائًال: "هل تظن �نك 
تريد"؟  ما  ألعطيك  بقوتك   Ëترهب
يريد  �نه ال  يفيد  مبا   �  Fلرسو
 فر> 
 Åسيقتر بل  شي�،  على  
الستيال� 
فرضي  
ملناسب.  
لضما	  (يعطيه 
 <

ملو -قر
ضه  على  
فق ))  	
صفو
 Fلرسو
 به   <)ّ� ما  (7لة  
ملطلوبة، 
كا	 ١٠٠ حلة مدّ�عة (عدً>
 مناسًبا 
 �  Fلرسو
 
ستعا� ) 
لسيو�.  من 
ثالثة �ال� �مح من 
بن عمه نوفل بن 
>�هم  �لف  ثالثني   Åقتر
)  ،Ôحلا�

من عبد 
هللا بن �بيعة (
ملوطأ، 
ملسند، 


لس&� 
حللبية).
Ùو  
ملسلم  
جليش  ه  توجَّ (عندما 

هو
�	، �عر� �هل مكة عن �غبتهم � 
 

النضما@ -ليه، (¿ يكونو
 قد �سلمو
 
يعيشو  	� على   

فقو) لكنهم  بعد 

نضم   
(هكذ 
إلسال@.  نظا@  حتت 

لطريق   �) للمسلمني.  منهم  �لفا	 
يسمى  شه&   ºعر  �
مز على   
�تو
عنب  شجر�  (هي   ،"è
�نو  2
a"

ملكا	،  
معّمر� يقّدسها 
لعر� � هذ
به  يذهبو	  سالًحا  يشتر(	  (عندما 
ليتلقى   �

ملز  
هذ  � (يعلقونه  �(ًال 
جيش  مر  (عندما  
لDكا2.   Õلسال


ملكا	 صاÕ بعض  

إلسال@ على هذ
كما   è
�نو  2
a لنا  
جعل " 
جلنو>: 
 Fلرسو
 فاستنكر   ."è
�نو  2
a uم 
� aلك (قاF -�م قالو
 كما قاF قو@ 

لبحر:  ملا جا(� 
هللا ֲדم  موسى لـه 
 +- 

جعل لنا -uًا كما uم �uة، مشً&

:�
قوله تعا+ � سو�� 
ألعر
 
َفَأَتْو 
ْلَبْحَر  ِ-ْسَر
ِئيَل  ِبَبِني  ﴿َ(َجاَ(ْ�َنا 
َلُهْم  َ�ْصَناٍ@  َعَلى  َيْعُكُفوَ	  َقْوٍ@  َعَلى 
َكَما  -َِلًها  لََنا  
ْجَعْل  ُموَسى  َيا   
َقاُلو
َتْجَهُلوَ	﴾  َقْوٌ@  -ِنَُّكْم   Fََقا �ِلَهٌة  َلُهْم 


آلية: ١٣٩))


سو� �هللا ينا�يكم
¿ يّدخر 
لرسوF � (سًعا � حّث 

هللا  عظمة   
يذكر(  	� 
ملسلمني 
لينجيهم  -ليه   
يتضّرعو  	�) تعا+، 

(قبل  
لسابقة،  
ألمم  خر
فا2  من 
�	 يصل جيش 
ملسلمني -+ "ُحنني" 
 
كانت "هو
�	" (حلفاÝها قد �عّد(

ملسلمني  ملباغتة  
لكمائن  من   
عدً>
مر
بض   �  Fحلا
 هو  كما  باuجو@، 
 � 
ملستو��  
حلفر ) 
ملمّوهة  
ملدفعية 

حلديثة. كانو
 قد بنو
 سو
تر  �
حلر
(حو
ئط ممّوهة، (كمنو
 خلف تلك 
 
تركو  	� بعد  
النتظا�،   � 
حلو
ئط 

ممًر
 ضيًقا للمسلمني ليمر(
 منه.

لعدّ(  جيش  من   Dألك
 
جلز�  كا	 
بينما  
لكمائن،   ªهذ  +- aهب  قد 

صطف عد> $د(> منهم �ما@ -بلهم. 
قد   �

ألعد عد>   	� 
ملسلمو	  (ظن 
 

قتصر على من ��(هم، لذلك تقدمو
للهجو@. (بعد �	 توغلو
 � تقدمهم، 
(�يقن 
لعدّ( 
لكامن �	 
uجو@ عليهم 

صطف  
لفو�  فعلى  سهًال،  با2 

جلنو> �ما@ -بلهم (ها7و
 قلب جيش 

ملسلمني، بينما �مطر 
لرما� 
ملختفو	 

uجو@  
مْيمنته (مْيسرته بالسها@. هذ
مكة  �هل  يتحّمله   ¿ للعدّ(  
ملز>َ(× 
طمًعا   Fلرسو
 جليش   

نضّمو 
لذين 
 
(فّر( شجاعتهم،  إلظها�  فرصة   �
عائدين -+ مكة. كا	 
ملسلمو	 قد 

ملعّقد�  
أل(ضا�  مو
جهة   

عتا>(
�لفا	 من  
لصعبة، (لكن عندما شق 

ملسلم  
جليش   Dع طريقهم  
جلنو> 
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سّبب  (-بلهم،  خيلهم  ميتطو	  (هم 

خليل ) 
إلبل  صد(�   �  
aعًر aلك 

لذعر  aلك  (تضاعف  
جليش.  لبقية 
بشكل متصاعد عندما 
شتّد 
لضغط 
 �) جو
نب.  ثالثة  من  
جليش  على 

هللا (
ثنا عشر  Fألثنا� ثبت �سو
 ªهذ
 Ë. (ال يع	من �صحابه ال يتزحزحو
 ،	
هذ
 �	 كل 
لصحابة فّر(
 من 
مليد
�هاÝها ممن   )� مائة   dهنا فقد كا	 
على   
كانو لكنهم   ،
يتر
جعو  ¿
مبعد� عن مكا	 
لرسوF �، (لكن 
�يطو	   
كانو (حدهم  عشر   Ëالث


لصحابة  �حد   y)َ�)  .�  Fبالرسو
 
�نه (�صدقا�ª فعلو
 كل ما 
ستطاعو
 	
ميد Ùو  
ملطايا   Rعنا�  
يلو( لكي 

ملعركة، (لكن 
لرعب كا	 قد ملك 
 cّ� نفًعا من dهنا 	ملطايا، (¿ يبد �


ألعّنة لكن  
جهد مبذ(F. لقد شّد(

خليل (
إلبل ¿ تطع، (¿ تكن تتوّجه 
(كر�  Íز  مهما  
ملعركة  جهة   +-
تتر
جع  كانت  بل  
ملهما�،  عليها 
aلك   y)َ�) 
إلبا�.   � (تشتد  �كثر 

لصحاº �	 قلبه كا	 يدR خوًفا �	 
 ،ª)قد �صابه مكر � Fلرسو
يكو	 
لكنه ¿ يكن يستطيع شيًئا. (كانت 

ل§ (جد كل 
لصحابة  Fحلا
هذª هي 

�نفسهم فيها.
قلة   � نفسه   �  Fلرسو
 ثبت  لقد 


لسها@  لو
بل   Åيتعر �صحابه،  من 
من ثالثة جو
نب، (كا	 خلفهم ممر 
قلة   yسَو يستطيع  ال  للعبو�  ضيق 
بكر  �بو  (ترّجل  مًعا،  فيه   
)Dيع  	�
 Fلرسو
عن >
ّبته (�مسك بعنا	 بغلة 

هللا، فلننسحب برهة  Fيا �سو" :Fقا)
 ªجليش نفسه"، فأمر
�يثما يستجمع 

لبغلة، ¸  
لرسوF � �	 يد� عنا	 
 �

لضيق Ùو 
ألعد 
ملمر  �كضها � 
(هو  
جلانبني  من  تتطاير  
لسها@ )
يقوF هاتًفا: "�نا 
لنÀّ ال كذ�، �نا 

 .(cلبخا�

بن عبد 
ملطلب" (
aلك   � قيلت  
ل§  
لكلما2   ªهذ
(هو   �  Fلرسو
 (قاuا    - 
لوقت 
 ªصو� �قصى   � للخطر   Åيتعّر
ثقلها  uا  كا	   - �شكاله  (�قسى 

حلقيقة  تؤكد  (هي  (مغز
ها، 
نبيًّا  كا	   �  Fلرسو
  	� 
لصا�خة 
حقًّا، (ليس � 
ألمر سحٌر (ال حيلة. 

لتوكيد كا	 يعË (يقصد  
(هو ֲדذ
¥َشى ح¶  (ال  
ملو2   �يها ال  �نه 

�يا� >عوته (
ندثا�ها، فإ	 ظل ساملًا 

تتطاير  
ل§  
لسها@   ªهذ كل  �غم 
من حوله، فال ¾ب بسبب aلك �	 
-uية،  �ية صفة  
ملسلمو	  -ليه  ينسب 
فهو  -نسا	،  من  �كثر  يكن   ¿ ألنه 
 Fلرسو
 كا	  لقد  
ملطلب.  عبد  
بن 
� حريًصا حرًصا مطلًقا على �	 مييز 
 	�) 
خلر
فة، ) 
إلميا	  بني  ألصحابه 
ُيرّسخ aلك 
لتمييز � �عماقهم، ح¶ 

(لو كا	 aلك � �حلك 
أل(قا2. 

لكلما2 
خلالد�،  ªنطق ֲדذ 	بعد �)
(كا	  
لعبا�،  عمه  على   y<نا
"يا  لـه:   Fقا) 
لصو2،   cّجْهَو�
 	�  ªمر�) 
لنا�".   � نا>  عبا�، 

هللا  Fسو� 	ملسلمني قائًال: "-
 c<ينا

ينا>يكم".
(�فع 
لعبا� صوته 
جلهَو�c، ((قع 
 �  Fلرسو
  �
ند �مل   cلذ
 صوته 
يقع  
لسامعني، ¿  
لرعد على  (قو� 
 	
a� صّما� بل على 	
a� على �

لند
ملهوفة، فأحدÔ فيهم �ثًر
 كما لو �	 


لكهربا� قد مستهم.
قد   
كانو 
لذين  
لصحابة  (نفس 

لقد كان الرسول � حريًصا حرًصا مطلًقا على أن مييز 
ألصحابه بني اإلميان واخلرافة، وأن ُيرّسخ ذلك التمييز 
o أعماقهـم، ح  ولو كان ذلـك o أحلك األوقات. 
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� حث مطاياهم �- فقد(
 كل حيلة 
 
Ùو 
مليد
	، بد�(
 يشعر(	 ��م ليسو

لعا¿   � كأ�م  بل  
لعا¿،   
هذ  �

آلخر، � مو
جهة 
هللا سبحانه (تعا+ 

لعبا�  صو2  يعد   ¿) 
لدين.  يو@ 
نفسه،  
لعبا�  صو2  �نه  uم  يبد( 

هللا  مالئكة  �حد  صو2  (كأنه  بل 
 �حساٍ كشف   
يقدمو  	� يطالبهم 
من  يكن   ¿ (حينئذ،  �عماuم.  عن 
شي� ميكن �	 مينعهم من 
لعو>� -+ 

ملعركة مر� �خرy. لقد ترّجل  	
ميد
مكتفًيا  
حلته، � عن  منهم  
لكث& 
 Å��  +- مسرًعا  
لسيف ) بالد�� 
مطيته.  aهبت  �ين  يبا�  ال  
ملعركة، 
 ،	
(بعضهم ترّجل (ضر� عنق 
حليو
 .�  Fلرسو
  +- مترّجًال  (�سر� 
 
(عطفو  
�سرعو 
ألنصا�   	- (قيل 
(ليدها  Ùو  
أل@  
لناقة  بسرعة  -ليه 

ستغاÔ صا�ًخا. (¿ ميض (قت  
a-
 �  Fلرسو
  +- 
جتمع  ح¶  طويل 
يتز
يد ح¶   Õ
� 
ملسلمني،  من  عد> 
�حاè بالرسوF � 7ع من �صحابه. 
(بد� 
لقتاF، (مر� �خرy جتّر� 
لعد( 


uزمية (عا¬ 
النكسا�. ��
مر
 º� لوجو>  عظيم   yمغز  dهنا كا	 
 
هذ  �  �  Fلرسو
 ðانب  سفيا	 
-uية  -شا��  aلك   � فكا	  
ليو@، 
(�ية �بانية، �ية على عظمة قد�� 
هللا 

كانت   yخر� جهة  (من  جهة،  من 
 �  Fللرسو 
لبالغ  
لتأث&  على  >ليًال 
قليلة  �يا@  فمنذ  
لنفو�.  تزكية   �
كا	 �بو سفيا	 عدً(
 لد(ً>
، يتعطش 
لد@ 
لرسوF �. (لكن ها هو 
آل	، 
ðانب  يقف  
لشخص  نفس  كا	 
(صاحًبا  (تابًعا  صديًقا   �  Fلرسو

له. (عندما فّر2 -بل 
لعد( مذعو�� 
 ،ª<
مشتتة، ترّجل �بو سفيا	 عن جو
 ،�  Fلرسو
 بغلة  بسْر×  (�مسك 

لسيف ) قدميه  على   dيتحر (بد� 
 ،�بالركا ممسكة   yألخر
)  ªيد  �
�ال  عا�ًما   �  Fلرسو
 ðانب  ميشى 
 Fلرسو
يد� �حًد
 يقتر� من شخص 


لتغ& قد حدÔ، فها هو يقف 
آل	 
 cجند cكأ � Fلرسو
هنا ðانب 
بغلة   �بركا ميسك   ،c<عا مشا� 
على  
لتصميم ) 
لعز@   ªميلؤ)  ،ªسيد

لعبا�   y��) لـه.   �ً
فد ميو2   	�
نظر�   � 
لسعيد�  
لدهشة  مالمح 

لرسوº� +- � F سفيا	 فقاF: "يا 

هللا؛ هذ
 �بو سفيا	 
بن عمك،  Fسو�
(هو �خوd �يًضا. �لست سعيًد
 به"؟ 
(>عا  قوله،  على   �  Fلرسو
 (�كد 
باملغفر� ألº سفيا	 على كل ما فعله، 

لتفت -ليه (نا>
ª قائًال: "يا �خي"،  ¸
عندها ¿ ميلك �بو سفيا	 �	 يتغلب 
على 
لعو
طف 
جلياشة 
ل§ مأل2 قلبه 

عندها y ميلك أبو سفيان أن يتغلب على العواطف اجلياشة 
ال¦ مألت قلبه وفاضت o وجدانه، فا¤£ ليقّبل قدم 
الرسول � o الركاب الذي ميسك به (الس�ة احللبية).

 Fلرسو
 y��) .يدفعه (يقتله 	� 	)<
(هو  سفيا	   º�  � 
لتغي&   
هذ  �
بعمق  يتأمل   Õ
�) مندهش،  سعيد 

لدليل 
جلديد على عظمة قد��   
هذ

لرجل   

هللا عز (جل. فقد كا	 هذ
عد(ًّ
 لإلسال@ منذ �يا@ قالئل، (لكن 

(فاضت � (جد
نه، فاÊÙ ليقّبل قد@ 

لذc ميسك  �
لركا � � Fلرسو


به (
لس&� 
حللبية).
 � Fلرسو
(بعد معركة ُحنني، �عا> 

قترضها،  قد  كا	  
ل§   �
حلر ُعّد� 
 F<جعل للمقرضني منحة سخية تعا)
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(قد  منهم.  
ستعا�  ما  قيمة  �ضعا� 

لعد�  ªلذين �قرضو
تأثر كثً&
 �(لئك 
 

لسالÕ، فقد مّس شغا� قلوֲדم هذ)

لرسوF � عند  ª

لذc �بد @

الحتر
-عا>� ما 
قترÅ، (لسخائه 
لكرمي عند 

لرجل   
هذ  	�  
(�>�كو  ،Åلقر
  <�
ليس -نساًنا عا>ًيا، بل �جل يعتلي قمة 
حسنة  قد(�  منه  جتعل  عالية،  ُخلقية 
 	� عجب  (ال  
آلخرين.  كل   Rتفو


إلسال@ على 
لفو�. 	

عتنق صفو

�لعد, �حلقو� يتحّو� +h تابع rلص

ئًما ما ُتذّكر موقعة ُحنني 
ملؤ�خني <
Ðا>ثة مهمة �خرy جر2 �ثنا� تطو� 
سكا	  من  "شْيبة"  كا	   .Ô

ألحد

لكعبة،  يعمل � خدمة  مكة، (كا	 
صفو�  ضمن  
ملعركة   �  dشتر
)

لعدّ(. (كا	 يقوF -	 �مله 
لوحيد � 

ملوقعة عندما يلتقي 
جليشا	، �	  ªهذ
¾د فرصة لقتل 
لرسوF �. كا	 � 
قلبه تصميم جا�@ �	 لو 
تبع 
لعا¿ كله 
 ،�
لرسوF، ناهيك عن كل 
لعر 
هذ

إلسال@.  Åفسيظل هو يعا�ضه (يعا�
(عندما �ي (طيس 
ملعركة 
ستل شْيبة 
سيفه (تقد@ من 
لرسوF �، (عندما 
جأشه  برباطة  فوجئ  منه  قريًبا  صا� 
تتبخر (شجاعته تتالَشى، (بد� عزمه 
يهتز (تصميمه يضطر�. (�كي شْيبة 


للحظاu y�� 2ًبا يوشك  ªنه � هذ�
 � Fلرسو
 يلتهمه، (®ع صو2   	�
 ."Ëم  �
قتر "شْيبة..  لـه:   Fيقو
 � Fلرسو
(عندما 
قتر� منه (ضع 
عليه �  شيبة (مسح  على صد�   ªيد
تعا+  
هللا  يدعو   Õ
�) ($بة،  حنا	 
خاطر  كل  من  شْيبة  صد�  يطّهر   	�
 ªֲדذ) 
النقال�؛   Ôحد) شيطا³. 
كّل  تالَشى  
لصغ&�  
حلنونة  
للمسة 
(تغ&2   ،ªفكر من  شيطا³  خاطر 
معها 
لكر
هية (تبخر2 
لعد
(�، (منذ 

هللا  Fسو� 	للحظة شعر شْيبة �
تلك 
� �حّب لديه من كل شي� �خر � 
 cلذ
  Fلتحّو
  
هذ (بعد  
لعا¿.   
هذ
 	� � Fلرسو
 ªطر� على شيبة، >عا
 Fيقو) 
هللا.  سبيل   � (يقاتل  يتقد@ 
شْيبة: "� تلك 
للحظة، كا	 كل ما 
يد(� � خلدc من فكر هو �	 �مو2 
 º� 	ح¶ (لو كا ،� Fللرسو �
فد
�تر>>  فلن  يعترÅ طريقي،   cلذ
 هو 
 ."ªصد�  � سيفي  �غمد   	� حلظة 


لس&� 
حللبية))

لطائف، 
ملدينة  +- � Fلرسو
 dحتر)
منها،  (طر>ته  باحلجا��  �7ته  
ل§ 
(حاصرها (لكنه عدF عن aلك نز(ًال 
(بعد  صحابته،  بعض  مشو��  على 

ملدينة 
إلسـال@  ªعتنـقت هذ
مد� 

طائعة. 

�لرسو� � يَوt�ّ �لغنائم
بعد فتح مكة (
لنصر � ُحنني، كا	 
بتو�يع  يقو@   	�  �  Fلرسو
 على 

لثر(� 
ل§ تر
كمت من 
لغنائم ) Fملا


ملدفوعة فدية لألسرy. (لو  F

ألمو)
عليه،  
لعا>�  جر2  ما  على  
ألمر  مت 
لتم تو�يع 
لغنائم على 
جلنو> 
ملسلمني 

ملعركة. (لكن �   � 

لذين 
شتركو

لغنائم   �  Fلرسو
  ��ّ) 
ملر�،   ªهذ
على �هل مكة (
ملحيطني ֲדا بدًال من 

.Fلقتا
 � dملشتر

جلند 
ملسلم 
مسلمني  
لقو@  هؤال�  بعض  كا	 
(كا	  قلوֲדم،   � 
إلميا	  يدخل  (ملا 
باإلنكا�  كث& منهم منكرين µاهرين 
�علنو
 -سالمهم  
لذين ) ،�  Fللرسو
كانو
 حديثي عهد به، (¿ ميا�سو
 بعد 
مبد� -نكا� 
لذ
2، (ال يعرفو	 كيف 
مضحيًّا  -سالمه  بعد  
لشخص  يكو	 
منكًر
 لذ
ته. (بدًال من 
قتد
ئهم باملثل 
 �  Fلرسو
 صحابة  ضربه   cلذ


لتضحية )  2

لذ  	
نكر  � �مامهم 
ֲדا، (بدًال من �> 7يل 
ملعاملة 
لطيبة 
على  فإ�م  
ملسلمني؛  من  لقوها  
ل§ 
(جشًعا  طمًعا  �كثر   
�صبحو 
لعكس 
من �cّ (قت مضى، (ظلت مطالبهم 
من 
لرسوF � تتكاثر. (شا� بينهم 
¥شى  ال  من  عطا�  يعطي   
$مًد  	�
� يطلبو	 

لفقر، فا�>�ت عليه 
ألعر
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ملاF ح¶ 
ضطر(ª -+ شجر� فانتزعو

�ª فقاF: "َ�ْعُطوِني ِ�َ>
ِئي َفَلْو َكاَ	 <�

ْلِعَضاªِ َنَعًما َلَقَسْمُتُه َبْيَنُكْم  ªَِعَدُ> َهِذ
َكُذ(ًبا  َ(ال  َبِخيًال  َتِجُد(ِني  ال  ُثمَّ 
 Åفر  �
لبخا�c-كتا) َجَباًنا"  َ(ال 


خلمس).
¸ قا@ -+ جنب بع&ª فأخذ من سنامه 
�فعها   ¸ -صبعيه  بني  فجعلها  (َبَر�، 
من   � ما  
هللا ) 
لنا�  "�يها   :Fفقا

خلمس،  -ال  
لوبر�   ªهذ (ال  فيئكم 

ّ>عى  لقد  عليكم".  مر>(>  
خلمس )
تاقت   Fلرسو
  	� 
حلاقد(	  
لنقا> 
تكو	   	�) ملًكا،  يصبح   	� نفسه 
قد  �نه  فلنتصّو�  (لكن  مملكة.  لـه 
بشرaمة  $اًطا  كا	  (�نه  ملًكا  صا� 
من 
لدÍا�، فلو �	 غايته كانت فعًال 
�	 يكو	 ملًكا (طمع �	 تكو	 لـه 
تعامله   	� يرَضى  كا	  فهل  مملكة، 

لشكل،   
ֲדذ 
ملتسولني  من  µموعة 
(�	 يكو	 كرميًا � معاملته uم كما 
 Õللشر 
مللك  يضطر  هل  هو؟  كا	 

لبّينا2؟ ) 
أل>لة  (تقدمي   Õإليضا
)

ألنبيا� فقط (�سل 
هللا تعا+ هم  	-
من  
لكرمي  
ملثل   
هذ يقّدمو	  
لذين 


ملثا�.  dلسلو


لقّيمة  <

ملو) F
-	 كل 
لغنائم (
ألمو

ل§ كانت � طريقها -+ 
لتو�يع قد 
 ،�

لفقر) 
ملستحقني  بني  تو�يعها  مت 

ال  
لذين  هؤال�  بقَي  aلك  (�غم 

لذين  من  
لبعض   Õ
�) يشبعو	، 
�تّجو	   �  Fلرسو
  Fحو 

حتشد(
على 
لتو�يع، (يتهمونه بعد@ 
لعد
لة.

 cلذ
 
خلويصر�،   )a كا	  (منهم 
 ªهذ" قائًال:   �  Fلرسو
 من   �
قتر
ما  قسمة   ªهذ فيها،   Fعد ما  قسمة 
 Fلرسو
 فرّ> عليه  ��يد ֲדا (جه 
هللا" 
 ¿ 	-  Fيعد قائًال: "(يلك! فمن   �


لزكا�) ��عدF؟" (مسلم-كتا
ثو��   � 
لصا>قو	  
ملؤمنو	  كا	 
(غضب ملا ®عوª، (قاF بعضهم بعد 

خلويصر�: "-نه يستحق  ca �

نصر

هللا".   Fسو� يا  فلنقتله  ُمرنا  
ملو2، 
ما  قائًال  بالرفض   �  Fلرسو
 فر> 
يفعل   ¿) قبلتنا  
ستقبل   
a-"  :ªمعنا
 
نقتله؟" فقالو قتله فكيف  ما يوجب 
 Fلرسو
 يبطن غ& ما يظهر. فر>  -نه 
�	 �شق عن  �Ýمر   ¿ ³-" قائًال:   �

صد(� 
لنا�". 


ملؤمنني   Ôّد�  �  Fلرسو
 
ستمر )
على  (من ¥ر×  
لرجل   
هذ مثل   	�
خرًقا  
إلسال@   � سيخرقو	  �جه 
ففي   .� قاله  ما  حتّقق  (قد  
سًعا. )

خلليفة  (جهه؛  
هللا  كر@  علّي  �من 

لر
شد 
لر
بع لإلسال@، قا@ �مثاa Fلك 
 � 

لرجل بتمّر> ضد 
خلليفة، (�حدثو
لطائفة  قا>�   
(صا�( حدًثا،  
إلسال@ 
ما�قة مد
نة من عمو@ 
ملسلمني، (هم 

 .×�

خلو
عا>   ،	�
هو قبيلة  مع  
لتعامل  بعد 
يوًما  (كا	  
ملدينة.   +-  �  Fلرسو

 Fصو) كا	  ألهلها.  �خر  عظيًما 
سو�  من  الجًئا   
مهاجًر  �  Fلرسو

معاملة مكة هو �حد �يامهم 
لعظيمة، 

آلخر،  
لعظيم  
ليو@   
هذ  � (لكن 
مليًئا  
ملدينة  يدخل   �  Fلرسو
 كا	 
 �
مبشاعر 
لفرÕ، (يغمرª تصـميم (

ملدينة  يتـخذ   	�  F)مـبذ ((عد 

(طًنا له.

وحدث االنقالب؛ وبهذه اللمسة احلنونة الصغ�ة تالَشى 
كّل خاطر شيطا_ من فكره، وتغ�ت معها الكراهية 
أن  شْيبة  شعر  اللحظة  تلك  ومنذ  العداوة،  وتبخرت 
.yهذا العا o رسول اهللا � أحّب لديه من كل شيء آخر


