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Y

احلم�د هلل رب العامل�ن، والص�اة والس�ام عىل خات�م األنبياء 
واملرسلن، نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعن.

أما بعد:
فلقد حتمل رسول 0 هو وأصحابه كثرًيا من األذى 
واالضطه�اد يف مكة، وملا ازداد أذى املرشكن له وألصحابه أذن 
اهلل D له باهلجرة من مكة إىل املدينة، وملا أصبح لإلس�ام قوة 
ووط�ن أذن اهلل له باجلهاد يف س�بيل اهلل، إلع�اء كلمة اهلل ورفع 
راي�ة التوحي�د، فكان�ت أول الغ�زوات الت�ي فصل�ت بن احلق 
والباط�ل، وهي غزوة بدر، وملا بدأ اليهود واملرشكون واملنافقون 
خيططون للقضاء عىل اإلسام وأهله، توالت الغزوات واملعارك 
عىل أعداء اإلسام، حتى خاض 0 املعارك بنفسه يقاتل 
يف صفوف املس�لمن من غزوة ب�در حتى غزوة تبوك، ولقد أيده 
اهلل بن�ره ون�زول املائك�ة يف كثري م�ن الغزوات حت�ى أعزاهلل 
الدي�ن ونر احل�ق، ويف هذا الكتاب »غـــزوات النيب لألطفال 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n6

  ملسو هيلع هللا ىلص

والناشـــئني« ذك�رت فيه مجيع الغ�زوات التي غزاها رس�ول اهلل 
0 وذل�ك بأس�لوب س�هل ومبس�ط حتى يكون س�هل 
الفهم عىل أبنائنا األعزاء، هذا وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.

كتبه

عضو احتاد الُكّتاب املسلمني
ومؤلف برابطة العامل اإلسالمي برقم )ج/ 745(

حمافظة البحرية - حدائق كفر الدوار
01223840012 - 01125807887
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غزوة بدر

وقع�ت أحداث غ�زوة بد رصباح يوم اجلمعة الس�ابع عرش 
من رمضان يف السنة الثانية هلجرة الرسول 0.

وقب�ل أن نذك�ر أح�داث هذه الغ�زوة، وه�ي أوىل غزوات 
املس�لمن، نع�ود إىل ال�وراء قلي�ًا.. إىل ما قبل هجرة املس�لمن 
ا موقف قري�ش »زعيمة الكفار  م�ن مكة إىل املدينة، لنتذكر س�ويًّ
واملرشكن« من رس�ولنا الكريم 0 ودعوته إىل اإلسام 
وعبادة اهلل الواحد األحد، الذي ال رشيك له، وموقفها ممن أسلم 

وآمن باهلل وبالدعوة املحمدية.

وكان رس�ولنا الكري�م 0 قد مك�ث يف مكة ثاث 
عرشة سنة منذ بعثه اهلل نبًيا.

خال تلك السنوات، دعا الرسول 0 أهل مكة إىل 
اإلسام وعبادة اهلل الواحد األحد، دون أن يرشكوا باهلل أحًدا.

فص�دق به وبدعوت�ه مجاعة من الناس، أكثره�م من الفقراء 
والعبيد، الذين كانوا ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، أما أغنياء 
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مك�ة، فقد اس�تكربوا أن يرتكوا دين آبائه�م واألصنام واألوثان 
 الت�ي ورث�وا عبادهت�ا عنه�م، والت�ي ال تنفعه�م وال ترضهم!.. 
ومل يكتفوا بعدم االس�تجابة ملا يدعوهم إليه حممد 0 من 
عب�ادة اهلل الواح�د األح�د، دون أن يرشكوا به ش�يًئا، بل أخذوا 
يعادون�ه ويؤذون�ه، ويضع�ون يف طريق�ه األقذار واألش�واك .. 
ومتادوا يف طغياهنم وألقوا عليه أحش�اء شاة مذبوحة وهو ساجد 
هلل، يص�ي يف املس�جد احل�رام »الكعب�ة« .. كل ذل�ك ورس�ولنا 
الكري�م 0 صابر ويدعو هلم ويقول: »اللهم اهد قومي 

إىل اإلسالم«.

وكام بال�غ أرشاف قريش - زعامء الكفر والرشك - يف إيذاء 
الرس�ول 0، فق�د بالغ�وا أيًض�ا يف إي�ذاء أصحابه ومن 

صّدقوا به، وراحوا يعذبوهنم لكي يعودوا إىل عبادة األصنام.

وبالطبع كان أصحاب الرسول 0 أكثر إرصاًرا عىل 
التمسك بالدعوة املحمدية، وأبوا أن يرجعوا إىل ما كانوا فيه من 

كفر وضال.
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وملا اشتد اإليذاء والتعذيب، هاجر بعض املسلمن األوائل 
إىل احلبش�ة. وأرسلت قريش وراءهم َمن يس�عى لدي النجايش 
»ملك احلبش�ة«، ويطلب منه أال يس�تقبلهم أو يؤمنِّهم يف باده، 
ويعيده�م إىل مك�ة »أو إىل باده�م الت�ي هاج�روا منه�ا« إال أن 

النجايش رفض طلب قريش.

بعده�ا قرر كرباء قريش أن حيارصوا رس�ول اهلل 0 
وعش�ريته »بني هاش�م«، وحيبس�وهم يف بيوهت�م وحيرموهم من 
الطع�ام وال�رشاب حتى يموت�وا جوًع�ا وعطًش�ا، وحرموا عىل 
الناس أن يبيعوا هلم أو يشرتوا منهم شيًئا، وكتبوا بذلك صحيفة 

علقوها عىل جدار الكعبة »اشتهرت بصحيفة املقاطعة«.

حصار قريش للمسلمين:

واس�تمر ذلك احلصار ثاث س�نوات، وكاد املس�لمون أن 
هيلك�وا، ل�وال رمح�ة اهلل .. فرقَّ�ت قل�وب بعض رج�ال قريش، 
ففك�وا حصارهم وأهنوا مقاطعتهم. بعدها أخذ رس�ولنا الكريم 
0 يعرض اإلسام عىل وفود القبائل التي كانت تأيت إىل 

مكة من أنحاء اجلزيرة العربية املختلفة.
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وم�ن بن تلك الوفود؛ كان وفد يثرب ... دعاهم الرس�ول 
إىل اإلس�ام، فكانت استجابتهم رسيعة، وأس�لموا! .. وبايعوه 
عىل اإلس�ام .. وتلك كانت بيعة العقبة األوىل .. ثم كانت بيعة 
العقب�ة الثانية، التي بايع فيها ثاثة وس�بعون ش�خًصا من يثرب 
»املدينة«، الرس�ول 0 عىل أنه نبيه�م وزعيمهم، ودعوه 

يف الوقت نفسه للهجرة إىل مدينتهم.

وبالطبع اشتدت عداوة قريش للرسول 0 وألتباعه 
املسلمن، بعدما علمت بعزم الرسول 0 وأصحابه عىل 

اهلجرة من مكة والذهاب إىل يثرب »املدينة«.

وبذلت قريش أقىص ما يف وسعها لتحول بن املسلمن وبن 
هجرهتم إىل املدينة.

فاضطر املسلمون أن يرتكوا أمواهلم وكل ما يملكون يف مكة 
وهياج�روا رًسا وحتت جنح الظام، ف�راًرا بدينهم، وبالطبع كان 
أه�ل املدين�ة »األنصار« يف اس�تقباهلم .. فرحبوا هب�م وأعطوهم 
بيوًتا يسكنون فيها، بداًل من بيوهتم التي خلفوها وراء ظهورهم 
يف مك�ة، ك�ام أعطوهم أموااًل ينفقون منها ب�داًل من أمواهلم التي 
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س�لبتها منه�م قريش، وعاهدوه�م عىل أن ينروه�م ويدافعوا 
عنهم وال يسلِّموهم إىل كفار مكة أبًدا.

ومل تكت�ف قريش بإيذاء املس�لمن واالعت�داء عليهم وأخذ 
أمواهلم يف مكة، بل راحت تس�عى وراء م�ن هاجروا إىل املدينة، 

بغرض القضاء عليهم!

وكان�ت قريش ترس�ل م�ن حن آلخ�ر فرس�اهنا ومقاتليها 
ليقطعوا الطريق يف الصحراء قرب املدينة .. ليس ذلك فقط، بل 
كانوا هيجمون عىل مراعي املدينة ذاهتا بقصد االستياء عىل اإلبل 
الت�ي ترعى فيه�ا، وقذف الفزع والرعب يف قل�وب أهلها ولكن 
... ملاذا كانت قريش تفعل ذلك .. ومل ترتك املس�لمن املهاجرين 
يف حاهلم؟! .. إن قريًش�ا كانت تعلم جيًدا أن اس�تقرار املسلمن 
يف املدينة، كان يعني أن تصبح املدينة مركًزا إسامًيا حًرا وطليًقا 
.. وه�ذا املرك�ز باإلضافة إىل هتدي�ده لقريش وزعامته�ا الدينية 
لكل من يرشكون ب�اهلل ويعبدون األصنام يف كافة أرجاء اجلزيرة 
العربية .. كان هيدد جتارهتا بن مكة والشام.. فاملدينة يف منتصف 

الطريق بينهام..
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واآلن .. وبع�د أن تعرفن�ا بإجي�از ع�ىل ح�ال املس�لمن بعد 
هجرهت�م إىل املدين�ة وموقف قريش من تل�ك اهلجرة .. ماذا عن 

غزوة بدر »وهي أول غزوات املسلمن«؟!..

قافلة أبي سفيان بن حرب

س�مع املس�لمون باملدين�ة أن قافل�ة ضخم�ة لقري�ش حتمل 
بضاعتهم قادمة من الشام، ويرافق القافلة ثاثون رجًا، يقودهم 
زعيم املرشكن أبو سفيان. فأمر رسول اهلل 0 املسلمن، 
أن يس�تعدوا ويتجهزوا للخروج وماق�اة تلك القافلة واإلغارة 
عليه�ا، عس�ى أن يوفقهم اهلل يف االس�تياء عىل ماهب�ا من أموال 
ضون به ما س�لبته منهم قريش، حن هاجروا من  وخ�ريات، يعوِّ
مكة إىل املدينة ويف نفس الوقت يثبتوا لقريش أن املسلمن ليسوا 
ضعفاء، وأهنم َذُوو منعة وقوة، وليس�وا مستضعفن أو أذالء كام 

كان حاهلم يف مكة قبل اهلجرة.

ولك�ن أبا س�فيان مل يك�ن ليغفل عن ذلك، وه�و يعرف أنه 
يق�ود قافلة ضخمة، وأن املس�لمن يف املدينة البد س�يكونون له 
ولقافلته باملرصاد، وسيقطعون عليه الطريق، ولذلك بعث عيونه 
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ليس�تطلع األخبار، وبالفعل عاد من بعثهم ليخربوه أن املسلمن 
يف املدينة يتجهزون ويستعدون للخروج وماقاة القافلة، فسارع 
أبو س�فيان، وأم�ر أحد رجاله وُيدعى »ضمض�م بن عمرو« بأن 

يسبقه إىل مكة وخيرب قريًشا باألمر ليسارعوا إىل نجدته.

وم�ا أن وص�ل »ضمض�م« إىل مش�ارف مكة، حت�ى جرح 
وجهه، وجعل الدم ينزف منه، وش�ق ثوبه الذي يرتديه، وجلس 

عىل بعريه يف وضع معكوس، ثم أخذ يرخ ويقول: 

ي�ا معرش قريش الطموا وجوهكم، أموالكم مع أيب س�فيان 
وجتارتك�م ق�د اس�توىل عليه�ا حمم�د وأصحاب�ه .. س�ارعوا إىل 

اسرتدادها .. أغيثوا أبا سفيان ..

يف ذل�ك الوق�ت كان الرس�ول 0 ق�د خ�رج ع�ىل 
رأس ثاثامئ�ة وثاث�ة عرش رجًا، وس�لكوا الطري�ق املؤدية إىل 
»بدر« التي متر عليها مجيع القوافل القادمة من الشام. وكان عدد 
الدواب التي خرج هبا املسلمون فرسن وسبعن بعرًيا، يتناوبون 

الركوب عليها.
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فكان الرسول 0 ومعه عىل بن أيب طالب ومرثد بن 
أيب مرثد الغنوي هلم بعري واحد يتناوبون ركوبه، فقاال له:

يا رسول اهلل، اركب أنت هذا البعري، ونحن نسري بداًل منك 
فقال هلام 0: »ما أنتما بأقوى مين، وال أنا بأغنى عن 

األجر منكما«.

.. يف نف�س تل�ك األثن�اء، وبعد املش�هد التمثيي ال�ذي أداه 
بكفاءة »ضمضم بن عمرو« واإلستغاثة التي استغاثها، خرجت 
قريش عن بكرة أبيها، ومل يتخلف أحد من أرشافها إال »أبا هلب« 

الذي أرسل رجًا مكانه..

خرجت قريش يف تسعامئة ومخسن مقاتًا، معهم مائة فرس 
وسبعامئة بعري حمملة بكل ما حيتاجه املقاتلون من زاد وعتاد.

وطارت األنباء إىل رس�ول اهلل 0، وعلم أن قريًش�ا 
ق�د خرج�ت بكل رجاهل�ا ملحاربة املس�لمن .. ف�امذا يفعل؟! .. 
أيرج�ع إىل املدينة وحيتمي هبا وبأصحابه فيها .. أم يواجه قريًش�ا 
واملرشكن يف حرب غري متكافئة من ناحية العدد أو العدة والعتاد 
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ومل يس�تعد هلا، وتذكر الرس�ول 0 أن اهلل كان قد وعده 
إحدى الطائفتن: إما العري وإما النفري .. أو إما الغنائم واألموال، 

وإما النر املبن عىل املرشكن..

ق�ال c: ]ہ  ہ   ہ  ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  
ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے  

ۈ  ٴۇۋۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې[ 
]8 - 7 :E[

الرسول 0 يستشير أصحابه

 فاستشار الرسول 0 أصحابه يف األمر، فقال املقداد 
ابن عمرو: »وهو من املهاجرين«.

 s ي�ا رس�ول اهلل ام�ض مل�ا أراك اهلل فنح�ن مع�ك، واهلل 
ال نق�ول لك كام قالت بنو إرسائيل ملوس�ى »فاذهب أنت وربك 
فقاتا إنا هاهن�ا قاعدون« ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتا 
إن�ا معك�ام مقاتلون، فو ال�ذي بعثك باحلق ل�و رست بنا إىل برك 
الغ�امد »مكان يف أقىص اليمن« جلالدنا معك »أي صربنا وقاتلنا« 
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حت�ى تبلغه. فدعا له الرس�ول 0، ث�م قال 0: 
»أشـــريوا علىَّ أيها الناس«، والتفت ناظًرا نحو األنصار، حيث 
بدا له 0 أن بعضهم ال يريدون احلرب. خصوًصا وأهنم 
كان�وا قد بايعوه عىل احلامية يف املدين�ة وليس خارجها .. ولذلك 
فاألمر حيتاج إىل إعان موقف وتأييد جديد. فقام سعد بن معاذ، 

وهو من سادة األنصار وقال:

s واهلل لكأنك تريدنا يا رسول اهلل؟!
قال 0: »نعم«.

فق�ال: لق�د آمنا بك وصدقناك وش�هدنا أن م�ا جئت به هو 
احل�ق، وبايعن�اك ع�ىل الس�مع والطاع�ة، وأعطين�اك ع�ىل ذلك 
عهودن�ا ومواثيقن�ا، فام�ض بن�ا يا رس�ول اهلل مل�ا أردت، فنحن 
معك، والذي بعثك باحلق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
خلضن�اه معك، وما ختلف من�ا رجل واحد وإنا لصرب يف احلرب، 

ُصُدُقٌ عند اللقاء، ولعل اهلل يريك منا ما تقرُّ به عينك.

 ففرح رس�ول اهلل 0 بالكام الذي سمعه من سعد 
ابن معاذ، ثم قال ألصحابه املس�لمن: »ســـريوا على بركة اهلل 
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وأبشـــروا، فإن اهلل قد وعدني إحدى الطائفتني، وواهلل لكأني 

أنظر إىل مصارع القوم«.

وس�ار املسلمون عىل بركة اهلل يقودهم الرسول 0، 
حتى وصلوا إىل مكان قريب من بدر.

وتوقف مجعهم قبل بئر املاء.
فاق�رتب ال�ُحب�اب ب�ن املن�ذر م�ن رس�ول اهلل 0 

وقال:

يا رس�ول اهلل، أهذا املكان الذي توقفت بنا فيه أمرك اهلل به، 
أم هي احلرب واملكيدة؟

فقال الرسول 0: »بل هي احلرب واملكيدة«.

فق�ال ال�ُحب�اب: إن ه�ذا امل�كان ليس بآم�ن .. فلنمض إىل 
أق�رب مكان من األع�داء، ونجعل املاء خلفن�ا وليس أمامنا، ثم 

نقاتلهم، ونرشب وال يرشبون.

فقال الرسول 0: »نعم ما أشرت به«.
ثم قال: أهيا الناس .. إن أمركم شورى بينكم.
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ذ ما أشار به احلباب. ونفَّ

وكان جي�ش املرشكن يقرتب من ب�در أيًضا .. يف حن كان 
أبو س�فيان قد س�لك بقافلته طريًقا خمالًفا لطريق القوافل املعتاد، 
وابتع�د عن ب�در .. ولذلك ملا تيقن من فراره ونجاة قافلته، بعث 
إىل قريش برسالة أخرى يقول فيها: »لقد خرجتم لتنقذوا عريكم 

وأموالكم .. وحيث أننا قد نجونا، فارجعوا إىل حيث كنتم«.

وح�ن وصلت تل�ك الرس�الة إىل قري�ش، كان رْأي معظم 
س�اداهتا وأرشافها ه�و الرجوع إىل مكة، وع�دم التعرض ملحمد 

وأصحابه، طاملا أن قافلة جتارهتم قد نجت.

لكن أبا جهل كان ُمًرا عىل مواصلة املسري وقتال املسلمن 
.. وكأنه كان يسعى ملوته.

قال مؤججا نار احلرب: واهلل ال نرجع حتى نرَد بدًرا، فنقيم 
هبا ثاث ليال .. ننحر اجلزور »أي اإلبل«، ونطعم الطعام، ونسقي 
ال�رشاب »أي اخلمر«، وترقص وتغن�ي لنا القيان »أي اجلواري« 

.. وتسمع بنا العرب يف كل مكان، فيهابوننا أبد الدهر.
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وخض�ع املرشك�ون لرأي أيب جه�ل .. ومض�وا يف طريقهم 
نحو »ب�در« ملاقاة املس�لمن وقتاهلم، وما ه�ي إال أوقات قليلة 

حتى أصبح املرشكون والكفار أمام املسلمن.

فنظر إليهم رسول اهلل 0 ثم أخذ يدعو اهلل ويستغيثه 
قائ�ًا: »اللهم هذه قريش أقبلـــت خبيالئها »أي كربيائها« 
وفخرها تعاديك وتكذب رسولك .. اللهم نصرك الذي وعدتين 

.. اللهم إن يهلك املسلمون اليوم، ال ُتعبد يف األرض..«.

ٱ ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ   [ :c فنزل قول اهلل
.]9 :E[ ]پ  پ   پ  ڀ  ڀ

المواجهة بين جيش المسلمين وجيش الكفار:

ثم تواجه اجليشان .. جيش املسلمن وجيش الكفار.

وفجأة برز من جيش الكفار ثاث فرسان من خرية فرسان 
قري�ش ه�م: عتبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة وش�يبة بن ربيعة 

»أخو عتبة«.
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وعتبة هذا هو جد معاوية بن أيب سفيان ألمه .. فهو أبو هند 
زوجة أيب سفيان .. والوليد أخوها، وشيبة عمها.

ورصخ كل منهم: َمْن يبارز؟

ومل يكن من املمكن أن حيتمل املسلمون هذا التحدي، وهم 
الذي�ن هانت عليهم الدنيا، وضحوا  بأغىل ما فيها، ضحوا باملال 

والبنن من أجل عقيدهتم:

الرس�ول  اختاره�م  ثاث�ة  املس�لمن  فاندف�ع م�ن جي�ش 
0، ه�م عمه محزة ب�ن عبد املطلب وابنا عم�ه عبيدة بن 

احلارث وعي بن أيب طالب.

وبارز أبطال املسلمن رؤوس الكفر الثاثة، ورصعوهم.

ثم التحم اجليشان. وكان اهلل يف عون املسلمن.

ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ]ڈ    :c ق�ال 
ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  ڳ   ڳ   گ   گ   گگ   

 .]12 :E[ ]ڱ  ں  ں  ڻ
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القت�ال ويق�ول:  0 حي�رض ع�ىل  وكان الرس�ول 
»والـــذي نفـــس حممد بيـــده ال يقاتلهـــم اليوم رجـــل فُيقتل 

صابًرا حمتسًبا مقباًل غري مدبر، إال أدخله اهلل اجلنة«.

فسمعه »ُعمري بن احلامم«، وكان يف يده بضع مترات يأكلهن، 
فقال:

ب�خ بخ أفام بيني وبن أن أدخ�ل اجلنة إال أن يقتلني هؤالء؟ 
ثم قذف التمرات من يده، واندفع يقاتل الكفار ببسالة وشجاعة 

حتى ُقتل.

وهكذا أخذ املس�لمون يقطعون رق�اب الكفار واملرشكن، 
أع�داء اهلل، ويرضب�ون أروع املث�ل يف التضحي�ة والف�داء. إىل أن 

حتقق هلم النر املبن عىل أعداء اهلل.

ق�ال c: ]ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑڑ  ک  ک  ک[ ]2: 249[. 

انتصار المسلمين

وكان االنتصار باهًرا ...

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n22

  ملسو هيلع هللا ىلص

فبلغت حصيلة القتىل س�بعن قتيًا من سادة رجال قريش، 
منه�م أبو جهل ال�ذي أجهز عليه عبد اهلل بن مس�عود، وأمية بن 
خل�ف ال�ذي َخرَّ رصيًعا بس�يف بال بن رباح، ال�ذي طاملا نال 

عىل يده كثرًيا من اإليذاء والتعذيب قبل اهلجرة.

وبلغ�ت حصيلة األرسى م�ن الكفار أربعة وس�بعن كافًرا 
 استش�ار الرسول 0 أصحابه يف شأهنم؛ فكان رأى عمر 
ابن اخلطاب I أن يقتلوا؛ ألهنم أعداء اهلل وأعداء اإلسام. 
وكان رأي أيب بك�ر الصديق I، أن يؤخذ منهم فدية »مال« 
وُيرتك�وا حلاهلم عس�ى أن هيدهي�م اهلل بعد ذلك، ومن مل يس�تطع 
منه�م دفع الفدية ويعرف الق�راءة والكتابة، ُيعلم عرشة من أبناء 

املسلمن القراءة والكتابة.

واقتنع رسولنا الكريم 0 برأي أيب بكر وأخذ به..

بعده�ا ن�زل ق�ول اهلل c: ]ۈ  ۈ    ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  
ۇئ  وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى    ى   ې   ېې   ې   ۉ  

 .]68 - 67 :E[ ]ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ
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ومل يقت�ل من األرسى س�وى اثنن مها: الن�رض بن احلارث، 
وعقبة بن أيب معيط .. كانا ش�ديدى الس�خرية واإليذاء لرسولنا 

الكريم 0، وللمسلمن يف مكة قبل اهلجرة.

فعقبة بن أيب معيط كان يأيت الرسول 0 وهو ساجد 
يصي يف ساحة الكعبة، ويضع رجله عىل عنقه الرشيفة ويضغطها 
بش�دة .. ويف مرة أخرى جاء بأحش�اء شاة مذبوحة، وألقاها عىل 
رأس�ه الرشيف�ة وهو س�اجد، إىل أن ج�اءت فاطم�ة رضوان اهلل 

عليها وعىل آل البيت وأزاحته وغسلت رأسه.

.. هذا ومل يس�قط من املسلمن يف بدر إال أربعة عرش شهيًدا 
.. »أحياء عند رهبم يرزقون«..

ستة من املهاجرين وثامنية من األنصار.

وهك�ذا انت�ر املس�لمون يف أول لق�اء هل�م م�ع املرشكن، 
وتيقن�وا أن الن�ر ال يك�ون بق�وة امل�ال أو الس�اح وال بالعدة 
والعت�اد - وإن كان كل ذل�ك مطلوًب�ا - ولك�ن يك�ون بق�وة 
العقي�دة واإليامن والصرب عن�د القتال، والثبات عن�د لقاء العدو 
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وع�دم الف�رار؛ مصداًق�ا لقول�ه c: ]  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 

.]7 :U[ ]ٴۇ

قتلى المشركين

وبعد فرار املرشكن، أمر الرسول 0 بإلقاء قتاهم 
يف القليب »البئر«.. والسبب يف إلقائهم فيه كثرهتم، فكان جرهم 
عىل أرض املعركة وإلقاؤهم يف البئر أرسع وأسهل من دفنهم، ثم 

وقف  الرسول 0 عىل رأس البئر، وقال: 

»يـــا أهل البئر بئس عشـــرية النيب كنتـــم: كذبتموني 
وصدقين الناس..

 ون�ادى عليه�م بأس�امئهم: »يـــا أبـــا جهـــل .. يـــا عتبـــة .. 
ا؟!.. فإني وجدت  يا شيبة .. هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقًّ

ا«. ما وعدني ربي حقًّ

فقال له عمر I: يا رس�ول اهلل هل يسمعونك؟.. إهنم 
مويت.
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فق�ال الرس�ول 0: »نعم ولكنهم ال يســـتطيعون 
اإلجابة«.

... وق�د كان م�ن ب�ن األرسى: العب�اس، ع�م الرس�ول 
 0، وعقي�ل ب�ن أيب طال�ب، ونوف�ل ب�ن احل�ارث ب�ن 
عبد املطلب، وعمرو بن أيب سفيان، وأبو العاص بن الربيع »زوج 

زينب بنت الرسول 0«.

وسمع الرس�ول 0 أنن عمه العباس، فالتفت إليه 
واجته نحوه، يف حن أرخى أحد الصحابة وثاقه.

ووق�ف أمام�ه الرس�ول 0 وقال له: »إفد نفســـك 
وابنـــى أخويـــك عقيل بـــن أبي طالـــب، ونوفل بـــن احلارث أو 

حليفك عتبة، بأربعني أوقية »يقصد ذهب««.

فقال العباس: إذا فعلت ذلك فلن يبقى يل يشء، وس�أصبح 
فق�رًيا طيل�ة حي�ايت. فق�ال الرس�ول 0: »وأيـــن املـــال 
 الـــذي تركته لزوجتـــك أم الفضل، وقلت هلـــا: هذا للفضل 

وعبد اهلل وقثم«.
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 فق�ال العباس: أش�هد أنك ص�ادق واهلل .. ف�ام قلته يل اآلن 
مل أخ�رب ب�ه أح�ًدا إال أم الفضل .. وقد أخربك اهلل به.. أش�هد أن 

 

ال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل، وكفرت بام سواه.

وهكذا أعلن إسامه، ثم أمر ابنى أخويه عقيل بن أيب طالب 
ونوفل بن احلارث فأعلنا إسامهام.

.. بع�د انته�اء القت�ال وانتص�ار املس�لمن، أم�ر الرس�ول 
0 بجم�ع الغنائ�م، فجمع�ت، واختل�ف املجاه�دون 
فيم�ن هو أحق هبا: فق�ال اجلامعون هلا: هي لن�ا. وقال املقاتلون 
الذين ش�غلوا عن مجع الغنائم بقت�ال املرشكن ومطاردهتم: واهلل 
ل�وال قتالنا م�ا أصبتموها. وقال الذين كانوا حيرس�ون الرس�ول 

ويدافعون عنه: واهلل ما أنتم بأحق هبا منا.

إىل أن أن�زل اهلل c قوله: ]ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  
پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   

.]1 :E[ ]ٿ

وهب�ذا انتزعه�ا اهلل م�ن أيدهي�م حس�اًم للخ�اف، ث�م أنزل 
E قول�ه مبينً�ا قس�متها: ]ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
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ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  
ڦ    ڦ   ڤڦ   ڤ    ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  

.]41 :E[ ]ڦ  ڄ  ڄ

.. وقد كان لغزوة بدر ش�أن عظيم يف كرس ش�وكة املرشكن 
والكف�ار. ورغ�م أن املس�لمن كان عددهم أقل بكث�ري من عدد 
املرشك�ن، وعتادهم أو أس�لحتهم كانت أق�ل؛ إال أهنم انتروا 
وكان ذل�ك الن�ر إعج�اًزا كب�رًيا، ألن املائكة نزل�ت وقاتلت 
مع املس�لمن يف س�بيل إعاء كلم�ة احلق، وإع�اء الدين احلق، 
وتثبي�ت املؤمن�ن باإليامن واليقن بأن اهلل معه�م. ولقد حقق اهلل 
وعده لرس�وله الكري�م 0 وللمؤمنن، حين�ام آتاه نًرا 

مؤزًرا، كان فاحتة النتصارات أخرى.

... ولق�د ف�ر املرشك�ون من ب�در مرعوب�ن أذل�ة، ودخلوا 
مكة وهم خجلون من أنفس�هم بس�بب هزيمته�م النكراء وقتل 

رؤسائهم.

وتلقت قريش نبأ انتصار املسلمن باحلزن واألسى، ورفضت 
أن تبكي عىل قتاها أو تقبل العزاء فيهم حتى تأخذ بثأرهم.
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.. وق�د كان من أهم آثار غزوة بدر، أن هيود املدينة أزعجهم 
بش�دة انتصار املسلمن، إذ كانوا يتوقعون ويتمنون هزيمتهم عىل 
أي�دي املرشكن والكفار .. لذل�ك أخذوا يصغرون وحيقرون من 

شأن هذا االنتصار، حتى ال يغرت به املسلمون.

ك�ام أدرك اليه�ود أن هزيمة قريش حتتِّم وتف�رض عليهم أن 
يدخلوا امليدان حماربن، بعد أن ضعف أملهم يف أن قريًشا وحدها 

قادرة عىل القضاء عىل حممد 0، وعىل الدين اجلديد.

ولذل�ك كث�رت مكائده�م م�ن أج�ل قت�ل رس�ولنا الكريم 
0 - ك�ام س�نرى، وكث�رت مؤامراهتم ودسائس�هم ضد 

املسلمن، سواء املهاجرين أو األنصار.

s s s
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غزوة بني قينقاع

بن�و قينقاع هم إح�دى طوائف اليهود الث�اث الذين كانوا 
قد اس�توطنوا يف املدينة »يثرب« قبل اإلسام بزمن طويل، فراًرا 
 من اضطهاد الروم هلم يف الش�ام.. وه�ذه الطوائف الثاث هي: 

بنو  قينقاع وبنو النضري وبنو قريظة.

وبعدما هاجر الرس�ول 0 واملس�لمون من مكة إىل 
املدين�ة واس�تقروا هبا، عقد الرس�ول 0 معاهدة س�ام 

وحسن جوار معهم..

إال أن كث�رًيا منه�م كان�وا ينافق�ون املس�لمن! فيظه�رون 
هل�م احلب وامل�ودة يف الوقت ال�ذي يوالون املرشك�ن يف اخلفاء، 
ويبطنون عداءهم وحقدهم الشديد عىل املسلمن، بل ويرتبصون 

بالرسول 0 وصحابته الدوائر.

ومل�ا خ�رج الرس�ول 0 عىل رأس جيش املس�لمن 
حلرب قريش يف بدر، فرحوا ظنًّا منهم أن املسلمن سينهزمون.
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وم�ا أن علموا بانتصار املس�لمن حتى أصاهب�م الغم واهلم 
وحزنوا حزًنا شديًدا. 

مش�اعرهم  بحقيق�ة   0 الكري�م  رس�ولنا  وعل�م 
 ونواياه�م، فجمعهم يف س�وق بني قينقاع، وقال هل�م: »احذروا 
مـــا نـــزل بقريش، وأســـلموا، فإنكم قـــد عرفتـــم وتيقنتم أني 

رسول اهلل الواحد األحد«.

فقال�وا يف وقاحة: ال يغرنك يا حممد أنك لقيت قوًما ال علم 
هل�م باحل�رب، فهزمته�م وأصب�ت منهم م�ا أصب�ت .. واهلل لئن 

حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس.

فأمر اهلل E رس�وله الكري�م 0 أن خيربهم 
 :c هبزيمته�م اآلتي�ة ال حمال�ة، وأن مصريهم جهن�م، يف قوله

]ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ      چچ  چ  چ[ 

]12 :4[

خروج بني قينقاع من المدينة:

ومض�ت أيام قائل.. وذهبت امراة مس�لمة إىل س�وق بني 
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قينقاع تش�رتي أش�ياء وحاجات هلا، ثم مال�ت إىل صائغ هيودي 
لتشرتي منه مصاًغا »ذهًبا«، وكان هنا بالقرب من الصائغ بعض 
الش�بان اليهود، ملا رأوها اقرتبوا منها وأرادوا أن يس�خروا منها، 
فطل�ب منه�ا أحدهم أن ترف�ع اخلامر عن وجهه�ا فأبت، فرتكها 
وانرف، ثم غافلها ش�اب هيودي آخر وربط طرف مخارها من 
أعىل بطرف ثوهبا من أسفل، حتى إذا ما هنضت انكشف جسدها 

وظهرت عورهتا.

وبالفع�ل عندم�ا هنض�ت واقف�ة ارتف�ع طرف ثوهب�ا ألعىل 
وانكش�ف جس�دها، فصاحت، وس�مع صيحتها ش�اب مس�لم 
كان قريًبا من املكان، فس�ارع إىل نجدهتا ش�اهًرا س�يفه، ثم هوى 
بالس�يف عىل اليهودي فقتله. وملا رأى اليهود صاحبهم مطروًحا 
ع�ىل األرض، غارًق�ا يف دمائ�ه، ُج�نَّ جنوهنم وس�ارعوا إىل قتل 
املسلم. ثم َهبَّ رجال من املسلمن ليقاتلوا اليهود، ولكن اليهود 

سارعوا بالفرار وحتصنوا يف حصوهنم.

وعلم رس�ول اهلل 0 باألمر، وجتىل له واضًحا غدر 
اليهود وخيانتهم وتآمرهم لكشف عورات املسلمن.
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فع�نَّ عم�ه محزة ب�ن عب�د املطلب أم�رًيا جلامعة املس�لمن، 
ث�م أمره�م بمح�ارصة اليه�ود يف حصوهنم، حتى خيرج�وا منها 

ويستسلموا.

واستمر احلصار مخس عرشة ليلة، إىل أن استسلموا صاغرين 
وراضن بام حيكم به رس�ولنا الكريم 0، وحينئذ تدخل 
رأس النف�اق عب�د اهلل ب�ن ُأيب بن س�لول، فأخذ بثوب الرس�ول 

0 وقال: ساحمهم يا رسول اهلل.

 وكان رجل آخر من املسلمن له عهد مع اليهود مثل عبد اهلل 
ابن أيب بن س�لول، أال وهو عبادة بن الصامت، لكنه كان مس�لاًم 

حًقا، مل يقل مثلام قال ابن سلول وإنام قال:

إنن�ي بريء من عهد هؤالء اليهود، وإنام أتوىل اهلل ورس�وله 
واملؤمنن.

قال c: ]ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   
ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ[ 

]51 :8[
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ونزل يف عبادة ب�ن الصامت قوله c: ]ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  
ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی[ ]8: 56[.

ونتيج�ة إلحل�اح عب�د اهلل بن ُأيب بن س�لول عىل رس�ول اهلل 
0 أال يقت�ل أولئ�ك اليه�ود الغادري�ن قال 0: 

»هم لك، على أن خيرجوا من املدينة«.

وخرجوا من املدينة دون أن يأخذوا ش�يًئا من أس�لحتهم أو 
أمتعتهم أو أمواهلم، واجتهوا إىل الشام، وهناك هلك أكثرهم.

s s s
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غزوة أحد

كان�ت هزيمة قريش يف غزوة بدر كارثة عظيمة عليهم، فقد 
قتل املس�لمون فيها كثرًيا من شباهبا وفرساهنا، كام قتلوا زعيمهم 

أبا جهل.

وكان م�ن نتائج تلك اهلزيمة املريرة التي حاقت بقريش؛ أن 
مكانتها وهيبتها وسط العرب قد تزعزعت، كام أصبحت جتارهتا 
مع الش�ام يف خطر، بعدما أصبح املسلمون بوجودهم يف املدينة، 

هيددون طريق القوافل.

لذل�ك اجتمع�ت كلم�ة قريش ع�ىل األخذ بالث�أر ومهامجة 
املسلمن يف عقر دارهم: يف املدينة.

وذهب رؤوس الرشك، دعاة احلرب: عبد اهلل بن أيب ربيعة، 
وعكرمة بن أيب جهل، وصفوان بن أمية، وغريهم إىل أيب سفيان 
وطلبوا منه أن يقنع أصحاب األموال يف قافلة التجارة التي أفلتت 
من أيدي املس�لمن، والتي كانت س�بًبا يف اهلزيمة التي منيت هبا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n 35

  ملسو هيلع هللا ىلص

قريش يوم بدر، لكي خيصصوا تلك األموال حلرب يشنوهنا عىل 
املسلمن.

فاستجاب أبو سفيان لطلبهم .. كام استجاب أيًضا أصحاب 
تلك األموال.

وهك�ذا يف ش�وال م�ن الس�نة الثالثة م�ن اهلج�رة، خرجت 
قري�ش م�ن مكة يف جيش كب�ري، بلغ تعداده ثاث�ة آالف مقاتل، 
يقودهم أبو سفيان، الذي اصطحب معه إىل جانب الرجال سبع 
ع�رشة ام�رأة، هن نس�اء كربائه�م وأرشافهم، حت�ى يكون ذلك 
حائ�ًا دون ف�رار الرجال، كام كانت تق�ي بذلك عادة العرب! 
عىل رأس أولئك النس�وة كانت هند بنت عتبة زوجة أيب س�فيان 
والت�ي قتل أبوها وأخوها وعمها يف غ�زوة بدر وبعدما خرجت 
قريش من مكة، أرس�ل العباس I إىل الرس�ول 0 

خيربه باألمر، وبام اعتزمه الكفار واملرشكون.

وكان العباس I قد أعلن اس�امه بعدما وقع أسرًيا يف 
بدر، ولكنه كان ُيبقى األمر رًسا باتفاق مع الرس�ول 0، 

حتى يظل يف مكة عينًا للمسلمن عىل قريش والكفار.
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الرسول 0 يستشير الصحابة

وملا علم الرسول 0 باألمر استشار أصحابه:

ه�ل خيرج لقتال قريش والكف�ار خارج املدينة .. أم يبقى يف 
املدينة ويقاتلهم وهو متحصن هبا.

وأوض�ح هل�م 0 وهو يستش�ريهم أنه ي�رى النر 
أقرب يف حال قتاهلم داخل املدينة.

إال أن أكثرية املسلمن »خصوًصا األنصار الذين مل يشاركوا 
يف غ�زوة ب�در« رأت اخل�روج والقتال خ�ارج املدين�ة وقد رأت 
األكثري�ة ذلك حتى ال يقال أهنم خاف�وا من اخلروج وجبنوا عن 

ماقاة األعداء.

كذلك أرادت هذه األكثرية برأهيا ذاك أن ختالف رأي زعيم 
املنافقن »عبد اهلل بن أيب بن س�لول« الذي كان يميل إىل البقاء يف 
املدينة والدفاع عنها من الداخل .. وموقفه هذا كان موضع شك 
وريب�ة من املس�لمن، الذين خافوا أن يكون في�ه تآمر واتفاق مع 

املهامجن.
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وحيث أن اهلل E، مل يوح لرس�وله 0 ش�يًئا 
بخص�وص هذا األمر، فقد قبل الرس�ول 0 رأي أغلبية 
املس�لمن، ورأي م�ا رأوه، ودخ�ل بيت�ه، وتدّرع ب�درع احلرب،  

وخرج إليهم.

وم�ا أن رأوه ع�ىل تلك احلال�ة حتى ندموا ع�ىل رأهيم الذي 
أش�اروا به، وظنوا أهنم أكرهوه عىل اخلروج من املدينة، فحاولوا 

أن يثنوه عن عزمه، قائلن:

يا رس�ول اهلل رأينا أنا قد اس�تكر هناك للخروج، فإن شئت 
فاقعد.

فق�ال هلم الرس�ول 0: »ما ينبغـــي لنيب أن يضع 
ألمتـــه »أي درعه« بعدما لبســـها حتى حيكـــم اهلل بينه وبني 
عـــدوه .. وقـــد دعوتكم إىل عدم اخلـــروج، فأبيتم إال اخلروج، 
فعليكـــم بتقـــوى اهلل، والصـــرب عند البـــأس إذا لقيتم العدو، 

وانظروا ماذا أمركم اهلل به فافعلوا«.

وخ�رج رس�ول اهلل 0 من املدينة ع�ىل رأس جيش 
من املجاهدين قوامه ألف جماهد.
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ومل يك�د جيش املس�لمن يبتع�د عن املدينة، حتى انس�حب 
عبد اهلل بن أيب بن س�لول »رأس املنافقن« بمن معه من املقاتلن 

»حوايل ثاثامئة«، وهو يقول:

أطاعه�م وعصاين .. ما ندري عام نقتل أنفس�نا هاهنا أهيا 
الناس؟!

فتبعهـــم عبـــد اهلل بن عمرو بن حـــرام I وقال هلم: 
ركم اهلل أال ختذل�وا قومكم ونبيك�م، وترتكوهم أمام  يا ق�وم أذكِّ

العدو وحدهم.

ولكنهم مل يســـتجيبوا له ومضوا يف انسحابهم، فسبهم 
عبد اهلل بن حرام قائاًل هلم: أبعدكم اهلل أعداء اهلل .. فس�يغنى 
اهلل عنك�م نبي�ه 0 وأراد بع�ض املس�لمن منعه�م م�ن 

االنسحاب بالقوة، إال أن الرسول 0 منعهم من ذلك.

ق�ال c واصًفا حال أولئك املنافق�ن املتخاذلن: ]ڀ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ    ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ  

ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڤڦ  

ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ[ ]4: 167[.
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وم�ى رس�ولنا الكريم 0 بم�ن معه م�ن املؤمنن 
»ح�وايل س�بعامئة« حت�ى وصل إىل س�فح جب�ل أح�د »ويقع إىل 

الشامل من املدينة«.

وتوقف جيش املس�لمن. ثم أخذ الرسول 0 ينظم 
الصف�وف تنظياًم دقيًقا، بعد أن جع�ل جبل أحد يف ظهر اجليش. 
ثم اختار مخسن من أمهر الرماة وجعل أمريهم عبد اهلل بن جبري، 
وأمرهم بالوقوف فوق اجلبل يف ظهر اجليش قائًا هلم: »انضحوا 
- أي ادفعوا - عنا بالنبل، ال يأتونا من خلفنا »يقصد العدو«، 

إن كانت لنا أو علينا ال نؤتني من قبلكم«.

يعن�ي ال تنزلوا من ع�ىل اجلبل مهام تكن األس�باب حتى لو 
انترن�ا حتى اليأيت العدو م�ن خلفنا، ويملك�وا ناصية احلرب 

وزمام األمر .. فأنتم محاة ظهورنا.

.. قبل أن خيرج جيش املسلمن من املدينة، جاء إىل الرسول 
0 اثنان من الش�باب - دون اخلامس�ة عرشة سنة - مها: 
راف�ع بن خديح، وس�مرة بن جندب، كانا يري�دان أن خيرًجا مع 
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اجليش ويش�رتًكا يف قتال املرشكن. فردمها الرس�ول 0 
لصغر س�نهام. وملا قيل: يا رس�ول اهلل إن رافًعا رام جيد »أي جييد 
الرماي�ة بالنب�ل«. أجازه الرس�ول 0، ثم ملا قي�ل له: إن 

سمرة يرع رافًعا »أي يفوزعليه يف املصارعة«. أجازه أيًضا.

بعدها جاء إىل الرسول 0 مجع من الشباب يريدون 
أن يش�رتكوا يف القتال، وكانوا أيًضا دون اخلامسة عرشة، فردهم 
الرس�ول 0، ومل يوافق عىل اش�رتاكهم وهم: أس�امة بن 
زي�د، وعبد اهلل بن عمر بن اخلط�اب، وزيد بن ثابت، والرباء بن 

عازب، وعمرو بن حزم، وأسيد بن ظهري.

وقد أجازهم الرسول 0 يف غزوة تالية، وهي غزوة 
األحزاب، وكانوا حينها قد بلغوا اخلامسة عرشة سنة..

قبي�ل أن تبدأ املعركة، وحن تواجه الطرفان، رفع الرس�ول 
0 سيفه وقال: »َمْن يأخذ هذا السيف حبقه؟«.

فتق�دَم إلي�ه رج�ل يدع�ى أب�و دجان�ة األنص�اري، وق�ال: 

 

وما حقه يا رسول اهلل؟
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فقال الرسول 0: »تضرب به يف وجه العدو حتى 
ينحين«.

فقال أبو دجانة: أنا آخذه بحقه.

فدفعه إليه رسول اهلل 0 وكان أبو دجانة األنصاري 
رجًا شجاًعا قوًيا، وكانت له عصابة محراء تسمى عصابة املوت، 
 إذا اعتص�ب هب�ا علم الن�اس أنه س�يقاتل حتى امل�وت. فأخرج 

أبو دجانة عصابته احلمراء وعصب هبا رأسه.

بداية المعركة

 وب�دأت املعركة كالع�ادة باملبارزة، فتقدم م�ن قريش طلحة 
اب�ن أيب طلحة، فربز له عىل ب�ن أيب طالب I وبارزه فقتله. 
 I فتبع�ه أخ�وه عثامن، فتص�دى  له مح�زة بن عب�د املطلب
 I ورصعه. ثم تقدم أخومها أسعد، فقتله عىل بن أيب طالب
أيًضا، ثم تقدم أخوهم الرابع مسافع، فقتله عاصم بن ثابت. ثم 
اتس�عت املعركة واختلطت صفوف املقاتلن، وراحت هند بنت 
عتبة هي والنس�وة الايت كن معها يمش�ن بن صفوف املرشكن 
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وهن ممسكات بالدفوف يرضبن هبا، حيرضن الرجال عىل القتال 
وهن ينشدن.

وقات�ل املس�لمون قتال الش�جعان، حيملون ع�ىل املرشكن، 
فيجهزون عليهم وحيصدوهنم حصًدا، فقاتل أبو دجانة بالسيف 
ال�ذي أعطاه إياه رس�ول اهلل 0، فكان ال يلقي أحًدا من 
املرشكن إال قتله، حتى رأى إنس�اًنا حيمس الناس محاًسا شديًدا، 
فلام محل عليه بالس�يف ولول، فإذا ه�ي امرأة!.. كانت هند بنت 

عتبة!!

وعن هذا املوقف يقول أبو دجانة:

s فأكرم�ت س�يف رس�ول اهلل 0 أن أرضب ب�ه 
امرأة.

s وتركها بعد أن كاد يطيح برأسها.

وقاتل محزة بن عبد املطلب I قتال الشجعان الرشفاء، 
 فقت�ل حامل لواء املرشكن أرطأة بن عبد رشحبيل، وقتل س�باع 
اب�ن عب�د العزي.. وعن بس�الته يف القتال يق�ول »وحيّش« الذي 
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كان يرتص�ده ليقتل�ه: واهلل إين ألنظر إىل محزة هيّد الناس بس�يفه، 

 

ما ُيبقى منهم أحًدا، مثل اجلمل األورق.

وقات�ل مصعب بن عمري I قتال األبطال، وكان حيمل 
راية املسلمن، حتى قتله ابن قمئة الليثي وهو يظن أنه رسول اهلل 
0، ولذل�ك رجع إىل قريش وراح يش�يع أنه قتل حممًدا 

.0

وبعدم�ا قت�ل مصعب بن عمري محل الراية م�ن بعده عىل بن 
أيب طالب I، وقاتل قتااًل رشًس�ا وهو يقول: أنا أبو القصم 
 »أي أب�و الدواهي«. فس�معه حام�ل لواء املرشكن أبو س�عد بن 
أيب طلح�ة فاق�رتب منه ودع�اه للمبارزة بالس�يف، فب�ارزه عىل 

I، حتى قى عليه.

وقات�ل عمرو بن اجلموح قتااًل ش�ديًدا حتى قتل .. وعمرو 
هذا كان رجًا أعرَج .. وملا حاول أبناؤه أن يمنعوه من االشرتاك 
يف القت�ال، وقالوا له: نح�ن نكفيك القتال، فأن�ت رجل معذور 

وليس عليك حرج. قال هلم: 
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s واهلل إين أري�د أن أط�أ بعرجتي هذه اجلن�ة، وإين أريد أن 
أموت شهيًدا يف سبيل اهلل.

وكان ما متنى .. مات يف سبيل اهلل بعدما أبىل باًء حسنًا!

وقات�ل األص�ريم »أو عمرو ب�ن ثابت بن وقش« بش�جاعة 
كبرية حتى قتل متأثًرا بجراحه.

 واألص�ريم ه�ذا كان ق�د أس�لم وق�ت الغ�زوة، وكان أهله 
ال يعلمون بإسامه وحن كان يلفظ أنفاسه األخرية سألوه فقال: 
آمنت باهلل ورس�وله ثم أخذت سيفي فغدوت عىل رسول اهلل ثم 

قاتلت حتى أصابني ما أصابني.

وملا ذكروه لرسول اهلل 0 قال: »إنه ملن أهل اجلنة«. 
وكان حيل�و أليب هريرة أن يقول للن�اس: هل أحدثكم عن رجل 

دخل اجلنة مل ُيَصلِّ قط؟! .. ويذكر هلم قصة األصريم.

خطأ الرماة

وهك�ذا ظل املس�لمون البواس�ل حيص�دون رؤوس الكفر 
حص�ًدا حتى ظهرت طائع النر، وتراجعت قريش، وفرَّ كثري 
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م�ن مقاتليها، وبدأ املس�لمون جيمعون بعض الغنائ�م من القتىل 
وم�ن الفارين الذي�ن يلقون متاعهم وهم يول�ون األدبار. ورأى 
الرماة املتمركزون فوق جبل أحد إخواهنم جيمعون الغنائم فظنوا 
أهنم انتروا، وأن املعركة انتهت، فنزلوا من فوق اجلبل وتركوا 
أماكنه�م وانضموا إىل إخواهنم يف س�احة املعركة يش�اركوهنم يف 
مجع الغنائم ونس�وا أوامر رسول اهلل 0 هلم أن ال يرتكوا 
 أماكنه�م ف�وق اجلب�ل حتى ي�أذن هلم بذل�ك. وذكره�م أمريهم 
عبد اهلل بن جبري بقول الرسول 0 هلم، لكنهم مل يمتثلوا 
ألمره. فظل عبد اهلل بن جبري مع نفر قليل منهم »عرشة من أصل 

مخسن« يف أماكنهم.

ورأى خالد بن الوليد - أحد قادة املرشكن - ذلك، فسارع 
بفرس�انه وصع�د إىل حي�ث كان يقف الرم�اة ، وفاجأ من وجده 
منه�م وقتله�م، ث�م نزل م�ن ف�وق اجلب�ل، وراح هو وم�ن معه 
يعملون سيوفهم يف املسلمن الذين كانوا منشغلن بجمع الغنائم 

ومطمئنن إىل أن املعركة انتهت - ومل تكن قد انتهت بعد.
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واضط�رب املقاتل�ون املس�لمون واختل�ط عليه�م األم�ر، 
وسادهم الذعر من هول املفاجأة، حتى صاروا يرضبون بعضهم 

بعًضا وما يشعرون بام يصنعون.

لقد حدث ما كان خيش�اه الرس�ول 0: أن تنكشف 
مؤخ�رة جيش�ه، وينق�ض املرشك�ون عليهم من اخلل�ف. فتدور 

الدائرة عىل املسلمن، ويتحول جمرى القتال لصالح املرشكن!

ومما زاد النكبة سوًءا أن الشائعة التي أطلقها »ابن قمئة« من 
أنه متكن من قتل الرسول 0، كانت قد انترشت، وزادت 
من اضطراب صفوف املقاتلن املسلمن، حتى أن بعضهم تراجع 
وأراد االنس�حاب من ميدان املعركة، إىل أن رأى كعب بن مالك 

رسول اهلل 0، فصاح بأعىل  صوته:

يا معرش املسلمن .. أبرشوا هذا رسولكم .. هذا رسول اهلل 
0 .. حممٌد مل يمت .. حممٌد ملن يمت!

فأشار إليه الرسول 0 لكي يصمت، حتى ال يستدل 
املرشكون عىل مكانه.
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وملا رأى الرس�ول 0 تفرق املس�لمن ص�اح بأعىل 
صوت�ه: »هلمـــوا إىل يـــا عبـــاد اهلل .. أنـــا رســـول اهلل«. وراح 
املس�لمون يتجمعون حول رس�ول اهلل 0 منشئن جبهة 
قتال جدي�دة »أو عىل األصح جبهة دفاع« يف حن تنبه املرشكون 

إىل مكان الرسول 0، فراحوا يشددون اهلجوم عليه.

ومل�ا اش�تد اهلجوم عىل الرس�ول 0 الت�ف كثري من 
املسلمن حوله حلاميته..

منهـــم: أب�و طلح�ة األنص�اري ال�ذي كان كلام رأى س�هاًم 
يط�ري يف اهل�واء، تابعه بنظره، ث�م ارتفع بصدره ليتلق�اه بداًل من 

 

رسول اهلل 0 وهو يقول: 

s بأيب أنت وأمي يا رس�ول اهلل ال يصيبك س�هم .. نحري 
دون نحرك.

ومنهم: س�عد بن أيب وقاص وس�هل بن حني�ف .. كانا من 
أش�جع وأمه�ر الرماة .. وقف�ا يذودان عن الرس�ول 0 
بنباهل�ام الت�ي يقذفاهن�ا عىل كل من تس�ول له نفس�ه من املرشكن 

االقرتاب من الرسول 0.
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ومنهـــم: أبو دجانة، الذي جعل نفس�ه درًعا أو ترًس�ا ليقي 
الرسول 0، معرًضا جسمه لسيل من نبال العدو املنهمر، 

حتى صار جسمه كالقنفذ من كثرة النبال املرشوقة فيه!

ومنهم: حاطب بن أيب بلتعة..

ومنهـــم: طلح�ة بن عبي�د اهلل، ال�ذي جرح وهو ي�ذود عن 
الرس�ول س�بعن جرًح�ا. وق�د أصيب�ت يده بالش�لل م�ن كثرة 

 

م�ا نزل هبا من رضب�ات. وعاش بيده ش�اء بقية عم�ره، تذكره 
باملجد الذي ناله وهو يدافع عن رسول اهلل 0.

وكان الرس�ول الكريم 0 يقول عنه: »من أحب أن 
ينظر إىل شهيد ميشي على األرض فلينظر إىل طلحة«.

أيًضا من الذين استبسلوا يف الدفاع عن الرسول 0، 
الصح�ايب اجلليل عبد الرمحن بن ع�وف، الذي أصيب بأكثر من 
عرشي�ن جرًحا،  بعضها أصاب قدمه، وس�بب ل�ه العرج إىل أن 

مات.
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ومل يقت�ر الدفاع عن رس�ول اهلل 0 ع�ىل الرجال 
وحدهم، بل شمل النساء أيًضا!..

من أولئك أم عامرة األنصارية »أو نسيبة بنت كعب«.. التي 
كانت متس�ك الس�يف بيدها، وتذود به عن الرسول 0، 

وظلت تقاتل بشجاعة حتى جرحت اثني عرش جرًحا.

قال عنها الرسول 0: »ما التفت مييًنا وال مشااًل 
إال وأنا أراها تقاتل دوني«.

وقالت هي: ادع اهلل أن نرافقك يف اجلنة يا رسول اهلل.
فقال 0: »اللهم اجعلهم رفقائي يف اجلنة«.

فقالت هي: ما أبايل ما أصابني يف الدنيا!

 J وغ�ري أم ع�امرة األنصاري�ة، كان�ت هن�اك فاطم�ة
 I 0، زوج ع�ىل ب�ن أيب طال�ب  بن�ت الرس�ول 
 راحت متس�ح الدم عن وجهه الكريم 0، فلام رأت الدم 
ال ينقط�ع أخ�ذت قطع�ة حصري فأحرقت�ه حتى صار رم�اًدا، ثم 

ألصقته باجلرح فتجمد الدم.
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.. وم�ن أروع الن�امذج التي جتلت يف غ�زوة أحد، ويف تلك 
الس�اعات العصيب�ة التي مل يكن الن�ر فيها حليًفا للمس�لمن، 

 

ما فعله أنس بن النرض I، إذ أنه عندما وجد ضعاف اإليامن 
من املس�لمن يف�رون من أرض املعركة، بعدما رست إش�اعة أن 
حمم�ًدا 0 قد قتل، وقف يف مجع من املس�لمن الصادقن 

يقول هلم:

إن كان رسول اهلل قد مات، فام قيمة احلياة بعده، فموتوا عىل 
ما مات عليه رسول اهلل.

وراح يقات�ل املرشكن ببس�اله وش�جاعة حتى قتل ش�هيًدا، 
بعدما جرح جسده أكثر من سبعن جرًحا.

 :F وفيه ويف أمثاله من املؤمنن الصادقن نزل قول اهلل
]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ[ ]2: 23[.

ا ع�ىل الذين انرفوا عن س�احة القتال من املس�لمن،  وردًّ
بعدما شاع مقتل رسول اهلل 0، قال c: ]ڄ  ڄ    ڄ    
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ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  ک[ 
]144 :4[

استشهاد سبعين رجلاً من المسلمين

... وق�د أس�فرت غ�زوة أحد عن استش�هاد س�بعن رجًا 
م�ن املس�لمن منهم مح�زة بن عب�د املطلب I عم الرس�ول 
0. قتله »وحيش بن حرب« وهو عبد حبيّش كان يملكه 
»جب�ري بن مطعم«، وكان جيبد القت�ال باحلربة .. يقذف هبا عدوه 
فتأتي�ه يف مقت�ل. أغراه س�يده بقتل محزة قائًا ل�ه: إن قتلت محزة 

فأنت حر.

 وكان محزة قد قتل يف غزوة بدر »طعيمة بن عدي« عم جبري 
اب�ن ُمْطَع�ْم. ويف نف�س الوق�ت كان�ت هن�د بن�ت عتب�ة، زوجة 

 

« بقادة من الذه�ب إن هو قتل  أيب س�فيان قد وعدت »وح�يشيِ
محزة »الذي كان قد قتل أباها عتبة بن ربيعة يوم بدر«.

فظ�ل وحيش ي�روح وجييء يف س�احة املعركة .. ال يش�رتك 
يف القت�ال .. فقط يرتب�ص بحمزة وبيده حربته مش�هرة وجاهزة 
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لانطاق .. إىل أن الحت له الفرصة، فأطلق حربته، لتس�تقر يف 
جسد محزة، وخير رصيًعا، وتصعد روحه إىل بارئها.

وال تكتف�ي هن�د بذلك، بل تذه�ب إىل اجلث�امن وتبقر بطنه 
وتستخرج كبده وتعقره بأسناهنا.

وهك�ذا انتهت املعركة .. وقبيل رحيل أيب س�فيان ومن معه 
م�ن املرشكن من س�احة القتال، وقف ون�ادى بأعىل صوته عىل 

املسلمن الذين كانوا متفرقن فوق جبل أحد، وقال: 

أفيكم حممٌد؟..
وكررها ثاث مرات.

فقال رسول اهلل 0 ملن حوله: »ال جتيبوه«.

ثـــم صـــاح أبو ســـفيان مـــرة أخـــرى: أفيكم اب�ن أيب قحافة 
»يقصد أبا بكر«. وكررها ثاث مرات.. ومل يرّد عليه أحد.

ثم صاح: أفيكم ابن اخلطاب؟
وكررها ثاًثا .. ومل يرد عليه أحٌد أيًضا.
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فالتفت إىل من معه وقال:
إذن لقد قتلوا!

فصاح عمر:
كذبت يا عدو اهلل .. قد أبقى اهلل لك ما حيزنك.

فصاح أبو سفيان: 
ُأْعُل ُهَبْل .. أْعُل ُهَبْل »يقصد اإلساءة إىل اهلل«.

فق�ال رس�ول اهلل 0: »أجيبـــوه وقولـــوا اهلل أعلى 
وأجل. وال سواء .. قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار«.

فقال أبو سفيان: 
ى أس�امء آهلة  ى لكم. »ُهَبْل والُعزَّ ى .. وال ع�زَّ إن�ام لنا اُلعزَّ

كانوا يعبدوهنا«.
فقال الرسول 0: »قولوا له: اهلل موالنا وال موىل 

لكم«.
ثم قال أبو سفيان: 

ه�ذا ي�وم بي�وم ب�در .. واحل�رب س�جال »احل�رب غال�ب 
ومغلوب«.
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وأضاف وهو ينرف: 
موعدنا بدر من العام املقبل.

فقال الرسول 0: »قولوا له: نعم هو بيننا وبينكم 
موعٌد«.

ثم بعث الرس�ول، وراءهم عىل بن أيب طالب I وقال 
ل�ه: »انظـــر إن كانوا قد تركوا اخليـــل وركبوا اإلبل، فهم 
يتجهـــون إىل مكـــة .. وإن كانـــوا قد امتطوا اخليل وســـاقوا 

اإلبل .. فإنهم يريدون املدينة«.

فتحق�ق عىل I من األم�ر، ووجدهم يتجهون عائدين 
إىل مكة.

ث�م بع�ث رس�ول اهلل 0 َم�ْن حول�ه م�ن الصحابة 
لينظروا َمْن الذي استش�هد من املس�لمن يف املعركة وقال: »من 
ينظـــر فيما فعل ســـعد بـــن الربيع«. وقد كان س�عد بن الربيع 
س�يًدا من س�ادة األنصار. فقام رجل من األنص�ار ليبحث عنه، 

فوجده يف الرمق األخري، فقال له الرجل:
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إن رس�ول اهلل 0 بعثني أنظر أيف األحياء أنت أم يف 
األموات؟

فق�ال له: أنا يف األموات .. فأبلغ رس�ول اهلل عني الس�ام، 
وقل له إن س�عد بن الربيع يقول لك: جزاك اهلل عنا خري ماجزى 
نبًي�ا عن أمت�ه، وأبلغ قومك مني الس�ام وقل هلم: إن س�عد بن 
الربي�ع يقول لكم إن�ه ال عذر  لكم عن�د اهلل إن ُخليَِص إىل نبيكم 

»أي إن متكن منه املرشكون« وفيكم عن تطرف.

ثم مل يلبث حتى لفظ أنفاسه األخرية، ومات شهيًدا يف سبيل 
اهلل.

 ث�م راح رس�ول اهلل 0 يبح�ث ع�ن عم�ه مح�زة بن 
عب�د املطل�ب I، فوج�ده مقتواًل، وق�د مثَّل ب�ه املرشكون 
»بق�روا بطنه وأخرجوا كبده وجدع�وا أنفه وأذنيه«، فحزن حزًنا 
شديًدا وبكاه طويًا، ثم قال: »والذي نفسي بيده لئن أظهرني 
اهلل علـــى قريش يف موطن من املواطن ألمّثلن بثالثني رجاًل 

منهـــم« ولك�ن اهلل E أنزل قول�ه: ]ۅ  ۉ  ۉ  
.]126 :U[ ]ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ
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فامتث�ل رس�ولنا الكريم 0 لألم�ر اإلهلي وهنى عن 
التمثيل بالقتىل.

ثم أمر الرس�ول 0 بدفن الشهداء مجيًعا يف أماكنهم 
»حي�ث قتلوا« ورفض أن ينقل�وا إىل املقابر باملدينة، حيث أهلهُم 

وذووهم.

وكان 0 جيم�ع ب�ن الرجلن من الش�هداء يف ثوب 
واحد، ثم يسأل: »أيهم أكثر أخًذا للقرآن«..

مه يف اللحد، وأمر بدفنهم بدمائهم،  فإذا أشري إىل أحدمها، قدَّ
�لهم، ومل يص�لِّ عليهم. ثم قال 0: »أنا شـــهيد  ومل يغسِّ
على هؤالء .. ما من جريح جيرح يف سبيل اهلل إال وبعثه اهلل 

يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح مسك«.
ثم انرف 0 هو ومن معه من املسلمن، عائًدا إىل 

املدينة.

يف حن نزل قول اهلل E: ]ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ې      ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ    ۈ   ۈ  

ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ[ ]4: 140[.
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نعم .. فإن كان املسلمون قد هزموا يف أحد فقد انتروا من 
قبل انتصاًرا باهًرا يف بدر. ويف أحد ظهر بجاء املؤمنون شديدو 
اإلي�امن، وظهراملنافق�ون ضعيف�و اإليامن. كذلك ظه�ر واضًحا 
أن�ه الب�د لعلو احلق من تضحي�ات .. والبد النتص�ار الدين من 
شهداء .. وأن اجلنة التي وعدها اهلل للمؤمنن الصادقن لن ُتنال 

إىل بالصرب وباجلهاد.

قال c: ]پ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   
ٿ  ٿ  ٿ[ ]4: 142[. 

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   ]چ    :c وق�ال 
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍڍ 
ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ    گ   گ   کک   ک   ک    ڑ  
ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ  

ہ  ہ  ہ[ ]4: 152[. 

أسباب الهزيمة:

نع�م .. لق�د كان من أس�باب اهلزيم�ة: معصي�ة الرماة ألمر 
رس�ول اهلل 0 ونزوهل�م من فوق اجلب�ل »حيث مكاهنم 
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ال�ذي عين�ه هلم الرس�ول« ملش�اركة إخواهن�م املس�لمن يف مجع 
الغنائ�م من س�احة القت�ال، بعد ما ظن�وا أن املعركة ق�د انتهت. 
حين�ذاك انقلبت املوازين وحتول النر الذي كان يلوح يف األفق 

إىل هزيمة.

.. وقبل أن يدخل الرسول الكريم 0 املدينة، خطب 
يف املس�لمن الذين كان�وا معه قائًا: »اللهم لـــك احلمد كله، 
اللهم ال قابض ملا بسطت، وال باسط ملا قبضت، وال هادي ملن 
أضللـــت، وال مضـــل ملن هديت، وال معطي ملا منعت، وال مانع 

ملا أعطيت، وال مقرب ملا أبعدت، وال ُمبعد ملا قربت«.

ث�م دخ�ل املدين�ة وراح يوايس نس�اء الش�هداء ويدعو هلن، 
وهناهن عن اللطم وشق اجليوب »الثياب«، ألن ذلك من عادات 

اجلاهلية.

ومل يغل�ظ القول للذين انس�حبوا من س�احة القتال، بعد أن 
كانوا قد  تصوروا أن املعركة انتهت.

ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ]ھ     :c ق�ال 
ڭ[ ]4: 139[.
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غزوة بني النضير

غدر اليهود:

 كان الرس�ول 0 ه�و ومجاعة م�ن أصحابه .. فيهم 
أبو بكر وعمر وعىل - رضوان اهلل عليهم أمجعن -، جالسن إىل 

جوار منزل رجل من هيود بني النضري يف املدينة.

وكان الرس�ول 0 يتح�دث إىل اليه�ود يف أم�ر من 
األم�ور، وقد كان بن املس�لمن يف املدينة وب�ن اليهود - ومنهم 

بنو النضري - عهد وميثاق.

وأب�دى اليهود يف الظاهر موافقتهم ع�ىل األمر الذي حتدث 
في�ه الرس�ول 0، إال أهنم كانوا يضم�رون غري ذلك، إذ 

خا بعضهم إىل بعض وقالوا:

إنك�م ل�ن جت�دوا الرجل يف ح�ال أحس�ن من ه�ذه .. فمن 
رجل يعلو البيت اجلالس إىل جواره، ويلقى عليه صخرة فريحينا 

منه؟..
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فقال هلم سالم بن مشكم:

ال تفعلوا ذلك، فسوف ُي�ْخرَب بام مهمتم به، وإن هذا لنقض 
للعهد الذي بيننا وبينه.

لكنه�م مل يلتفت�وا لقول�ه، ومل ينتصحوا بنصيحت�ه، وعقدوا 
عزمهم عىل الغدر واخليانة.

فصع�دوا أحده�م أعىل س�طح البيت الذي جيل�س بجواره 
الرسول 0، يف حن جاء الوحي إيل الرسول 0 
وأخ�ربه باألم�ر، فنهض الرس�ول 0 م�ن مكانه مرسًعا 
وانرف يف احلال - وكأنه ذاهب لقضاء حاجة. واجته عائًدا إىل 

بيته باملدينة.

ومل�ا اس�تبطأه أصحاب�ه الذي�ن كانوا جيلس�ون مع�ه، حلقوا 
ب�ه لينظ�روا م�ا اخل�رب، فأخربه�م 0 بأم�ر غ�در اليهود 

وحماولتهم قتله، بإلقاء صخرة فوقه وهو جالس بينهم.

وأبلغ الرسول 0 أصحابه بعزمه عىل إجائهم عن 
املدين�ة. ثم ق�ال 0 ملحمد بن مس�لمة: »اذهب إىل بين 
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النضري وأبلغهم أن خيرجوا من املدينة وال يســـاكنوني بها، 
وقد أجلتهم عشًرا، »مهلة عشرة أيام« فمن وجدت بعد ذلك 

ضربت عنقه«.

وأبلغهم حممد بن مس�لمة رس�الة رس�ول اهلل 0.. 
فتيق�ن اليه�ود أن الوح�ي قد أنبأ الرس�ول 0 ب�ام كانوا 
يدب�رون ل�ه، ومل جي�دوا مفًرا م�ن االنصياع لألم�ر واخلروج من 

املدينة، وأخذوا يتجهزون لذلك.

وبين�ام هم يتجهزون ملغ�ادرة املدينة إذا بمنافقي املدينة وعىل 
رأسهم عبد اهلل بن سلول، يأتوهنم يف اخلفاء ويقولون هلم:

اثبت�وا وال خترج�وا م�ن املدين�ة، وابق�وا يف ديارك�م ونحن 
ننركم ونكون عوًنا لكم .. ولن يقدر حممد عىل إخراجكم.

وم�رت مهلة العرشة أيام التي أمهل رس�ول اهلل 0 
 0 الرس�ول  فأم�ر  خيرج�وا.  ومل  إياه�ا،  النض�ري  بن�ي 
بالتجهز لقتاهلم وإجبارهم عىل اخلروج من املدينة جزاء غدرهم 

وخيانتهم.
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يف ح�ن حتصنوا هم بحصوهنم. وق�د كانت حصوًنا منيعة، 
لكنها مل تكن لتمنعهم أو حتميهم من بأس اهلل إذا جاءهم. وقذف 
اهلل يف قل�وب أنصاره�م من املنافق�ن الرعب، فل�م ينروهم، 

وخذلوه�م رش خ�ذالن، ق�ال c: ]ڤ  ڤ      ڤ      ڤ  ڦ  ڦ  
چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  

گ      گ   گ   گ   ک   ک   ک       ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  

.]12 - 11 :s[ ]ڳ

حصار جيش المسلمين لليهود

وح�ارص الرس�ول 0 وجيش املس�لمن هي�ود بني 
النضري املتحصنن بحصوهنم مخس�ة ع�رش يوًما »من ربيع األول 
م�ن الس�نة الرابعة للهج�رة« إىل أن استس�لموا ونزلوا عىل حكم 

رسول اهلل 0.

فأذن هلم الرس�ول 0 برتك ديارهم، حاملن معهم 
كل ما يملكون، دون أن حيملوا ساحهم.
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فكان�وا خيربون بيوهتم بأيدهيم ليحمل�وا ما بالبيت من متاع 
أو يشء ينتفع�ون ب�ه .. فخلعوا أبواب البيوت وعمد األس�قف 

ومحلوها معهم عىل ظهور البعري.

ق�ال c: ]ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  
ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ  
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  

.]2 :s[ ]ۅ      ۅ  ۉ  ۉ

أثناء احلصار، وحتى جيرب املس�لمون اليهود عىل اخلروج من 
حصوهنم واالستسام، قطع املسلمون نخل اليهود وحرقوه.

وملا اعرتض اليهود عىل هذا الفعل وقالوا: إن هذا فس�اد يف 
األرض .. يف حن أنكم أهيا املس�لمون تقولون إنكم ال تفسدون 

يف األرض، ودينكم ينهى عن الفساد.

ن�زل ق�ول اهلل c: ]ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  
 .]5 :s[ ]ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
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ومعن�ى ق�ول احلق E أن ه�ذا القطع وه�ذا احلرق 
للنخ�ل كان ب�إذن اهلل ورض�اه، وكان إرهاًبا ألع�داء اهلل وأعداء 

الرسول، وكان إجباًرا هلم عىل اخلضوع واالستسام.

بعد خروج هيود بني النضري من حصوهنم توجه بعضهم إىل 
الشام، يف حن توجه بعضهم إىل خيرب.

وهؤالء الذين اجتهوا إىل خيرب، هم الذين أخذوا عىل عاتقهم 
جتميع القبائل »أو األحزاب« لقتال املسلمن بعد ذلك.

s s s
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غزوة ذات الرقاع

حدث�ت تلك الغزوة يف الس�نة الرابعة للهج�رة .. بعد غزوة 
أح�د، وكانت بعض قبائل العرب قد اس�تهانت بقوة املس�لمن، 

وقتلت عدًدا كبرًيا منهم غدًرا.

من تلك القبائل: بني ثعلبة وبني حمارب.

لذل�ك خ�رج رس�ول اهلل 0 ع�ىل رأس جي�ش من 
املس�لمن قوام�ه أربعامئ�ة جماه�د »وقيل س�بعامئة«، لقت�ال تلك 

القبائل وتأديبها بعدما ظهر منها الغدر واخليانة والعدوان.

هروب جيش الكفار

وعندما وصل جيش املس�لمن إىل مكان يس�مى نخل »عىل 
ُبعد مسرية يومن من املدينة« .. مل جيد رسول اهلل 0 ومن 
مع�ه أح�ًدا من تلك القبائل .. إذ كانوا ق�د خافوا وفروا هاربن، 

ومل حيدث بينهم وبن املسلمن قتال.

وقد ُس�ميت غزوة ذات الرقاع هبذا االس�م، ألن املس�لمن 

 

مل يكن لدهيم يف تلك الغزوة عدد كاف من اإلبل أو اخليل يركبونه، 
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فكان كل مجاعة منهم تتناوب الركوب عىل مجل أو فرس معهم. 
قاًعا تقى أرجلهم  رًقا أو ريِ ولذلك كانوا يلفون ح�ول أرجلهم خيِ

سخونة الرمال التي يمشون عليها.

وق�د ح�دث لرس�ول اهلل 0 يف طري�ق الع�ودة إىل 
املدين�ة حادثة عظيم�ة، فقد جلس 0 ه�و ومن معه من 
املجاهدين يس�رتحيون وقت الظهرية من حر الشمس يف واد كثري 

الشجر، وتفرقوا كٌل يستظل بظل شجرة.

وعل�ق رس�ول اهلل 0 س�يفه يف ش�جرة م�ن تل�ك 
األشجار ونام، وكان أحد األعراب يرتصد النبي ويتحن فرصة 

ليقتله.

فاق�رتب ذلك األع�رايب من الرس�ول 0 وهو نائم 
واس�تل سيفه، فاستيقظ الرس�ول 0 ليجد أمامه الرجل 

شاهًرا سيفه ويقول:

ما يمنعك مني يا حممد؟
فقال له الرسول 0: »اهلل«.
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فارجتف الرجل وسقط السيف من يده.
فتناول�ه الرس�ول 0، وق�ال ل�ه: »ومـــن مينعـــك 

مين؟«.
فقال األعرايب: عفوك يا حممد.
فعفا عنه الرسول 0.

وبالطب�ع كان هذا املوقف س�بًبا يف إس�ام ذل�ك األعرايب! 
وإسام قومه مجيًعا.

s s s

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n68

  ملسو هيلع هللا ىلص

غزوة بنى المصطلق

كانت تلك الغزوة يف ش�عبان من السنة اخلامسة من اهلجرة. 
وكان الرسول 0 قد بلغه أن بنى املصطلق بقيادة زعيمهم 
احلارث بن رضار يتجهزون لقتال املس�لمن. فخرج 0 
إليه�م عىل رأس جيش م�ن املجاهدين لقتاهل�م وقابلهم عند بئر 

ماء يسمى »املريسيع« من ناحية »قديد« إىل الساحل.

وم�ا هي إال جوالت مع�دودة حتى هزم املس�لمون أولئك 
املرشكن والكفار، بعدما قتلوا منهم الكثريين، عىل رأسهم زعيم 

بني املصطلق وسيدهم احلارث بن رضار.

بينام مل يقتل من املسلمن إال رجل واحد من املهاجرين، قتله 
رج�ل من األنصار وه�و يظن أنه من األعداء .. ويف تلك الغزوة 
أفاء اهلل عىل رس�وله الكريم 0 وعىل املس�لمن كثرًيا من 
أم�وال بني املصطل�ق وكث�رًيا من النس�اء واألطفال والش�يوخ، 

أخُذوا أرسى.

ويف ه�ذه الغزوة خرج بع�ض املنافقن - عىل غري عادهتم - 
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مع املس�لمن للقتال، مل�ا رأوا انتصار املس�لمن يف كل معاركهم 
م�ع الكفار واملرشكن »باس�تثناء أحد« فخرج�وا معهم طلًبًا »أو 

طمًعا« يف الغنائم.

وحدث أنه بينام كان الناس يتزامحون عىل املاء يف »املريسيع« 
إذا بغ�ام لعم�ر ب�ن اخلطاب يدع�ى جهجاه بن مس�عود يزاحم 
غاًم�ا آخر م�ن األنصار يدعى س�نان بن وبر اجلهن�ي، فتضايق 
أحدمها من اآلخر، وكاًدا يشتبًكا ويتقاتًا، وصاح سنان يستغيث 

باألنصار، بينام رصخ جهجاه مستغيًثا باملهاجرين.

وسمع بذلك رأس املنافقن عبد اهلل بن أيب بن سلول، وكان 
جيل�س مع مجاعة من األنص�ار، وفيهم غام يدعى زيد بن أرقم، 

فقال ابن سلول:

أوق�د فعلوها »يقص�د املهاجرين«، قد نافرون�ا وكاثرونا يف 
بادن�ا .. واهلل م�ا نح�ن وجابي�ب قري�ش »أي املهاجرين« إال 
ن كلبك يأكل�ك!.. أما واهلل لئن رجعنا إىل  كام قال األوائل: س�مِّ

املدينة ليخرجن األعز منها األذل!!.
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ث�م أض�اف: م�ا فعلت�م بأنفس�كم، أحللتموه�م بادك�م، 
وقاس�متموهم أموالكم .. أما واهلل لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم 

لتحولوا إىل غري داركم!

فنه�ض زي�د ب�ن أرق�م من جملس�ه، ومش�ى إىل رس�ول اهلل 
0 وأخربه بام قاله رأس املنافقن »ابن سلول«.

وكان عمر بن اخلطاب I جالًس�ا، فلام سمع ذلك قال 
لرسول اهلل 0: 

فلتأمر عباد بن برش يقتله يا رسول اهلل.

فق�ال 0: »فكيـــف يا عمـــر إذا حتـــدث الناس أن 
حممًدا يقتل أصحابه!! أّذن يف الناس بالرحيل«.

موقف عبد اهلل بن سلول

وملا س�مع عب�د اهلل ب�ن أيب بن س�لول بام وصل رس�ول اهلل 
0 عنه ذهب مرسًعا إليه وحلف باهلل أن ش�يًئا من ذلك 

مل حيدث، وأنه مل يقل من ذلك كلمة واحدة. فقال الناس:
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ي�ا رس�ول اهلل لعل الغام قد بالغ فيام نقل�ه من حديث، وملا 
بدأ رس�ول اهلل 0 باملس�ري، اقرتب منه أس�يد بن حضري 
»وهو من س�ادة األنصار«، ومل يكن يعلم بأمر ابن س�لول ش�يًئا، 

وقال:

يا رس�ول اهلل لقد رحلت يف س�اعة مبكرة ما كنت ترحل يف 
مثلها!

فق�ال ل�ه الرس�ول 0: »أو مـــا قـــد بلغك مـــا قال 
صاحبكم«.

قال: أي صاحب يا رسول اهلل؟

قال 0: »عبد اهلل بن أبي«.

قال: وماذا قال؟!
ق�ال 0: »زعم أنه إن رجـــع إىل املدينة ليخرجن 

األعز منها األذل«.

قال: فأنت يا رس�ول اهلل، واهلل خترجه منها إن ش�ئت .. هو 
واهلل الذليل وأنت العزيز!
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ثم قال: يا رس�ول اهلل ارفق به، فواهلل لقد جاءنا اهلل بك وإن 
جوه »أي ليجعلوه مل�ًكا عليهم«،  قوم�ه لينظمون له اخل�رز ليتوِّ

فإنه لريى أنك استلبته ملكه.

وم�ا ه�ي إال ليل�ة واح�دة، حتى نزل�ت س�ورة »املنافقون« 
تفضح ابن س�لول وأتباعه، فأمس�ك رسول اهلل 0 بأذن 
الغ�ام زي�د بن أرقم، ثم قال: »هذا الـــذي وفَّـي اهلل بأذنه«. ثم 
ا -  بلغ عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب بن س�لول، وقد كان مس�لاًم حقًّ
ما فع�ل أبوه، وظن أن رس�ول اهلل 0 يريد قتله، فذهب 

إليه 0 وقال:

يا رسول اهلل، بلغني أنك تريد قتل والدي ملا بلغك عنه، فإن 
كنت فاعًا فمرين به، فأنا أمحل إليك رأس�ه، فواهلل ما يف رجل يف 
اخل�زرج أبرَّ بوالده مني، وإين ألخش�ى أن تأم�ر به غريي فيقتله، 
ف�ا حتتم�ل نفيس ذلك فأقت�ل قاتل أيب، وأك�ون بذلك قد قتلت 

رجًا مؤمنًا برجل كافر فأدخل النار!

فق�ال رس�ول اهلل 0: »بلـــى نرتفـــق بـــه وحنســـن 
صحبته ما بقى معنا«.
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 بع�د ه�ذا املوق�ف .. كان إذا ح�دث يشء م�ن عب�د اهلل بن 
أيب بن سلول، فإن أول من يعنِّفه ويعتب عليه هم قومه..

مم�ا ح�دث أيًض�ا يف غ�زوة بن�ي املصطل�ق، أن رس�ول اهلل 
0 ت�زوج م�ن جويري�ة بن�ت احل�ارس ب�ن رضار س�يد 
بن�ي املصطل�ق، وأس�لمت .. وكانت أك�رم امرأة ع�ىل قومها .. 
فاملس�لمون ملا رأوا الرسول 0 قد تزوج جويرية أطلقوا 

رساح مجيع األرسى الذين كانوا بن أيدهيم، وقالوا:

s أنمسك أصهار رسول اهلل 0.
s وكان م�ن نتيج�ة ذلك أن أس�لم م�ن بقى حًي�ا من بني 

املصطلق مجيعهم.
s وكان�ت جويرية J من أكثر أمهات املؤمنن عبادة 

.c هلل

s s s
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غزوة األحزاب

كانت أحداث تلك الغزوة يف شهر شوال من السنة اخلامسة 
للهجرة.

الرس�ول  كان  الت�ي  األخ�رى،  الغ�زوات  ل�كل  وخاًف�ا 
0 خي�رج فيه�ا ع�ىل رأس جي�ش م�ن املس�لمن، لقتال 
املرشكن والكفار خارج املدينة. فإن املرشكن والكفار هم الذين 

جاءوا إىل املدينة لقتال املسلمن.
خيانة يهود بني النضير:

ولق�د لع�ب هي�ود بن�ي النض�ري الذي�ن طرده�م الرس�ول 
0 م�ن املدينة، بع�د أن ثبت�ت خيانته�م وحماولتهم قتل 

الرسول 0، دوًرا رئيسًيا يف تلك الغزوة.

إذ اجته زعامؤهم إىل مكة، وراحوا حيرضون قريًشا عىل قتال 
املسلمن والقضاء عىل حممد، قائلن هلم:

س�نكون معكم يًدا واحدة حت�ى نقي عىل حممد وعىل دينه 
الذي يدعو إليه.
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فقال هلم زعماء قريش:

ي�ا معرش اليهود .. أنتم أهل الكتاب األول .. أتباع موس�ى 
 وع�ىل عل�م جيد ب�ام نختلف فيه نح�ن وحممد .. فه�ل ديننا خري 

أم ما يدعو إليه؟

فقالوا هلم بكل وقاحة:

ب�ل دينكم خري من دينه الذي يدعو إليه .. وأنتم أوىل باحلق 
منه.

وي�ا للس�خرية!! .. أصح�اب الكت�اب األول .. الت�وراة، 
ون أن الرشك ب�اهلل والوثنية وعبادة األصن�ام خري من الدين  يق�رُّ
ال�ذي يدعو لعبادة اهلل الواحد األح�د دون الرشك به! أي خداع 

وأي ضالة؟!

هم يعلمون صدق حمم�د 0 وصدق ما يدعو إليه، 
لكنه�م مل يؤمن�وا به حقًدا وحس�ًدا، ألنه من الع�رب، وقد كانوا 

يتمنون أن يكون منهم!..

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n76

  ملسو هيلع هللا ىلص

لعنة اهلل عليكم، وص�دق اهلل العظيم الذي قال عنهم: ]ۈئ  
ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ  

ٻ   ٱ   ىب    مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ      حئ   جئ   

 .]52 - 51 :6[ ] ٻ  ٻٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

وبالطبع فرحت قريش كثرًيا بام س�معته من اليهود، ولذلك 
اجتمع زعامء قريش يف دار الندوة »التي يعقدون فيها اجتامعاهتم 
اهلام�ة« وقرروا االس�تعداد لقت�ال املس�لمن. وكان أبرز هؤالء 
 الزع�امء الذي�ن اجتمع�وا: أب�ا س�فيان ب�ن ح�رب، وعكرمة بن 
أيب جه�ل، وعم�رو بن العاص، وخالد ب�ن الوليد، وصفوان بن 

أمية.

ومثل�ام قال اليه�ود لقريش وحرضوهم عىل قتال املس�لمن 
والرسول 0 ذهبوا إىل بعض القبائل العربية خارج مكة 

»بني غطفان وبني أسد« وقالوا هلم:

s إن قريًشا ستحارب معنا حممًدا.

s فوافقوا واستعدوا للحرب.
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ة وبنو أشجع .. وبلغ  وانضم إىل هؤالء: بنو س�ليم وبنو ُمرَّ
عدد كل هذه األحزاب التي اجتمعت واتفقت عىل قتال املسلمن 

عرشة آالف - من قريش وحدها أربعة آالف.

ومل يك�ن واح�د م�ن ه�ؤالء الع�رشة آالف يش�ك يف أهن�ا 
س�تكون جولة واحدة، ب�ل أخرية، وُيقي بعدها عىل اإلس�ام 

واملسلمن!..

فاإلس�ام الذي أرادوا القضاء عليه هو الدين الذي ارتضاه 
اهلل ج�ل يف ع�اه للعاملن أمجع�ن .. قريش واليه�ود والنصارى 
وكل البرش .. وحممد رس�ولنا الكريم 0 هو َمْن بعثه اهلل 
ليبلغ الناس رسالته وهيدهيم إىل عبادته وحده دون أن يرشكوا به 
.. ولذلك فاهلل هو مؤيده ونارصه عىل كل األحزاب .... مل تكن 
بره هلم اليه�ود واملرشكون،  املدين�ة أو املس�لمون يف غفلة ع�ام يدِّ
ورسعان ما جاءهم اخلرب بأن قريًش�ا وحلفاءها من قبائل العرب 

يتوجهون نحو املدينة لقتاهلم.
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فدعا الرسول 0 الناس إليه، ليستشريهم يف األمر، 
وقال هلم: »أشريوني .. هل نربز من املدينة أم نكون فيها؟«.

وهن�ا تذكر الن�اس يوم ُأحد، وكيف أش�اروا عىل الرس�ول 
0 باخل�روج، خاًف�ا مل�ا كان ي�راه هو، فكان�ت اهلزيمة 
القاس�ية الت�ي حلق�ت هب�م. ومتن�وا ل�و أن اهلل يوحي إىل رس�وله 
الكري�م 0 ب�ام يفعل�ه، ويعفيهم م�ن املش�ورة، فقد كان 
املوق�ف صعًبا.. فجيش األحزاب الزاح�ف نحوهم ال يقل عن 
ع�رشة آالف مقاتل، بينام ال يزيد عددهم عن ثاث آالف، بينهم 
كث�ري من املنافق�ن: »الذين يظهرون اإلس�ام ويبطنون الكفر«، 

هذا غري هيود بني قريظة الذين ال يزالون يقيمون باملدينة.

وفكر املس�لمون وأعياهم التفكري، إىل أن برز بينهم َس�ْلامن 
الف�اريس، فاق�رتح أن يس�ارع املس�لمون إىل حفر خن�دق عميق 
حول املدينة يف الناحية التي يتوقع أن  هيجم منها األعداء »شامل 

املدينة«.
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حفر الخندق

ق�ال س�لامن: يا رس�ول اهلل إنا كن�ا بأرض ف�ارس إذا ختّوفنا 
اخليل خندقنا علينا.

لقد كان هذا شيًئا جديًدا عىل العرب الذين اعتادوا يف احلرب 
أن يربز رجل لرجل، وأن يقاتلوا بالسيف يًدا ليد، أما أن يرضبوا 
ح�ول املدينة خندًقا، فذلك ما مل يعرفوه من قبل، ثم إن حفر هذا 

اخلندق جيب أن يتم االنتهاء منه قبل وصول تلك األحزاب.

.. وبعد قليل من التفكري، اقتنع الرس�ول 0 بفكرة 
سلامن الفاريس.

وعىل الفور أمر بالتنفيذ..

وش�ارك 0 الناس يف احلفر بيديه الرشيفتن .. وقد 
كان�ت عملية احلفر عملية ش�اقة، إذ مل تكن هناك معدات للحفر 

كام يوجد لدينا اآلن.

وألن األم�ر كان ال حيتمل التأجي�ل أو التأخري، لذلك كانوا 
حيفرون طيلة النهار وال يسرتحيون إال يف الليل!
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وكان س�لامن الفاريس »صاحب االقرتاح« رجًا قوًيا يعمل 
عمل عرشة رجال، فكان حيفر كل يوم مخسة أذرع يف عمق مخسة 

أذرع، مما أثار إعجاب الناس به، وتنافسوا عليه.

فقال املهاجرون: َسْلاَمُن منا!
وقال األنصار: بل هو منّا نحن.

وحس�اًم للخاف ب�ن املهاجري�ن واألنصار، قال الرس�ول 
0: »بل سلامن منا نحن آل البيت!

.. وقب�ل أن نس�تطرد يف احلدي�ث عن غزوة األح�زاب »أو 
 I اخلن�دق« نتوق�ف قلي�ًا لنتع�رف عىل س�لامن الف�اريس
صاحب مشورة حفر اخلندق يف اجلهة الشاملية من املدينة، والتي 
كانت س�بًبا يف انتصار املس�لمن ورد أح�زاب الكفار واملرشكن 

عىل أعقاهبم خائبن..

ينس�ب س�لامن إىل ب�اد ف�ارس »إي�ران يف الوق�ت احل�ايل« 
وكان يف ش�بابه ثائ�ًرا ع�ىل عب�ادة الن�ار »الت�ي كان يعبدها قومه 
املجوس�يون«، ك�ام مل يك�ن مس�رتحًيا أو مقتنًعا بعب�ادة األصنام. 
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فرح�ل من باده ف�ارس إىل جزي�رة العرب علَّه هيت�دي إىل دين 
اهلل .. فاعتن�ق النرانية، لكنه بعد فرتة هجرها ورحل إىل يثرب 
»أو املدين�ة« قب�ل هج�رة الرس�ول 0 واملس�لمن إليها. 
ويف املدين�ة تع�رف عىل اليه�ود وعىل ديانتهم، ولكن�ه مل يعتنقها. 
ومل�ا هاجر الرس�ول 0 إىل املدينة، اتصل به س�لامن رًسا 
واستمع إىل ما يدعو إليه، ففتح اهلل قلبه لإلسام، وأصبح مسلاًم 
موحًدا باهلل، إىل أن صار واحًدا من مش�اهري صحابة رس�ول اهلل 
0، ومل يشهد سلامن بدًرا وال أحًدا ألنه مل يكن حينها قد 

أعلن إسامه.

ونعود إىل حفر اخلندق .. فنجد الرسول 0 يشارك 
املسلمن يف احلفر بيديه .. ليس هذا فحسب وإنام يربط عىل بطنه 
حجًرا من ش�دة اجلوع »أو حتى ال يشعر باجلوع« إذ كان الطعام 

يومها قليًا .. والعمل يف احلفر كثرًيا وال حيتمل أي تأجيل..

وظه�ر أثناء احلف�ر صدق املؤمنن، وخ�داع املنافقن، فكان 
الرج�ل املؤم�ن إذا أمل�ت ب�ه حاج�ة ش�ديدة اس�تأذن الرس�ول 
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0 يف قضائه�ا، فذهب ليقضيها، فإذا قضاها عاد برسعة 
ال�ربق ليعمل م�ع املؤمن�ن يف احلفر. أم�ا الرجل املناف�ق، فكان 

يتسلل ُخفيًة إىل أهله وهيرب من احلفر.

ونزل يف املنافقن قوله c: ]ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  
ڳ       گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک     ڑ   ژڑ   ژ  

.]63 :t[ ]ڳ  ڳ

وحن تم بفضل اهلل حفر اخلندق، عس�كر املسلمون خلفه، 
وم�ا هي إال س�اعات بع�د حفر اخلن�دق، حتى وصل�ت طائع 
الكفار واملرشكن .. وكانت املفاجأة! وجدوا خندًقا هائًا حيول 
بينهم وبن املس�لمن .. فقالوا: إن ه�ذه املكيدة ما كانت العرب 

تكيدها!

ومل�ا اكتم�ل وص�ول الكف�ار واملرشك�ن، نصب�وا خيامهم 
وعس�كروا أمام اخلن�دق، وراحوا يرمون املس�لمن عىل اجلانب 
اآلخ�ر م�ن اخلن�دق بالنب�ال والس�هام، وراح املس�لمون يردون 
عليهم بمثلها .. واستمر احلال عىل ذلك أياًما دون نتيجة تذكر.
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وج�ازف أف�راد م�ن جي�ش املرشك�ن وحاول�وا أن يعربوا 
اخلندق إال أن املس�لمن األبط�ال كانوا هلم باملرص�اد، وردوهم 

عىل أعقاهبم خائبن.

إح�دى تل�ك املحاوالت كان�ت من أحد فرس�ان املرشكن 
ويدع�ى »عمرو بن عبد ود« .. اقتحم اخلندق بفرس�ه، ثم وقف 

غري بعيد من مجوع املسلمن وقال:

هل من مبارز؟
فتصدى له عىل بن أيب طالب I فقال له عمرو مستهينًا 

به: 
مل يا ابن أخي؟ فواهلل ما أحب أن أقتلك!

فأجابه عىل: ولكني واهلل أحب أن أقتلك.

فثارت ثائرة عمرو بن عبد ود، ونخس جواده نخس�ة قوية، 
ثم هجم عىل عّي I وراح يبارزه، واس�تمرت املبارزة قوية 
وعنيف�ة بعض�ا م�ن الوقت، حتى تع�اىل الغبار م�ن رسعة حركة 
اخلي�ل وش�دة القتال، وصار ال ُيرى أهيام ل�ه الغلبة عىل اآلخر .. 
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وكان ال ُيسمع إال صليل السيوف، حتى صعد صوت قوي يشق 
عنان الس�امء يق�ول: اهلل أكرب. فع�رف املس�لمون أن علًيا قد قتل 

عمرو بن عبد ود أقوى وأرشس مقاتي قريش!

بع�ده مل حي�اول أح�ٌد م�ن املرشكن اخ�رتاق اخلن�دق لقتال 
املسلمن.

وط�ال أمد احلص�ار .. دون أن جيد املرشكون س�بيًا لعبور 
اخلندق والوصول إىل اجلانب اآلخر وقتال املسلمن.

وكاد اليأس يدب إىل نفوس�هم .. ووجد اخلاف طريقه إىل 
زعامء األحزاب، فصدرت منهم أوامر متناقضة، وكلها أظهرت 
حقيق�ة أن اجليش املهاجم ق�د تفككت وحدته وأنه عىل وش�ك 

االهنيار.

كام أظه�رت تلك األوامر املتناقضة أن قريًش�ا وحدها، هي 
واليه�ود فق�ط اجلامعت�ان اللت�ان هتت�امن كل االهت�امم وحترصان 
بش�دة عىل القضاء عىل اإلس�ام واملس�لمن، أم�ا بقية اجلامعات 
»أو األح�زاب«، فكان كل ما هيمها هو األس�اب والغنيمة التي 
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تغنمه�ا بعد هزيمة املس�لمن .. يف تل�ك األثناء، وحن نفد صرب 
املرشكن والكفار، س�عى حيى بن أخطب زعيم بني النضري، إىل 
كع�ب بن أس�د زعيم بني قريظ�ة »وكامها هي�ودي« لكي جيعله 
ينض�م إىل األح�زاب وخي�ون املس�لمن »الذين كان بين�ه وبينهم 
عه�د وميث�اق«، ويرضهبم م�ن اخللف .. وحّذره م�ن العاقبة إن 
تراخ�ي يف ذل�ك!.. وأوضح ل�ه بأن تلك آخر فرص�ة، إن أفلت 
منه�ا املس�لمون قويت ش�وكتهم، وال تق�وم لليه�ود أو لغريهم 

بعدها قائمة.

فاس�تجاب زعيم بني قريظة كعب بن أسد لطلب زعيم بني 
النض�ري »اليه�ودي مثله«، وعق�د العزم والنية ع�ىل االنضامم إىل 
األحزاب وخيانة املس�لمن، ناقًض�ا بذلك العهد الذي بينه وبن 

الرسول 0.

وحينئ�ذ عظ�م الب�اء ع�ىل املس�لمن، فأصبح هن�اك عدو 
أمامه�م »أم�ا م اخلندق« وع�دو خلفهم »أو بينه�م يف املدينة« .. 
وأصبح أطفال املس�لمن ونساؤهم يف وضع غري آمن، وُي�خشى 

اعتداء اليهود عليهم.
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وإزاء هذا الوضع اجلديد، مل يملك الرس�ول 0 إال 
أن يقول: »حسبنا اهلل ونعم الوكيل«.

ويف ظل تلك األزمة والش�دة التي بدت مس�تحكمة، بدأت 
بشائر نر اهلل للمسلمن، وتأييده لرسوله الكريم 0 .. 
متثل ذلك يف إسام رجل من بني غطفان - املشاركن يف احلصار 

- يدعي نعيم بن مسعود األشجعي.

جاء إىل الرسول 0، متخفًيا، وقال له:

جئت أعلن لك إس�امي وأش�هد أن ما جئت به حق ونطق 
بالشهادتن، ثم صمت قليًا، ثم أضاف: 

ي�ا رس�ول اهلل .. إن قومي ال يعلمون بإس�امي، فلم أجهر 
بذلك ألحد، فمرين بام شئت.

فقال له الرس�ول 0: »إمنا أنـــت فينا رجل واحد، 
فاكتـــم إســـالمك، وخـــذل عنـــا إن اســـتطعت، فـــإن احلـــرب 

خدعة«.
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ففكر نعيم بن مسعود يف حيلة ذكية .. استطاع هبا أن يرضب 
املرشك�ن والكفار بعضه�م ببعض، فذهب »يف اخلف�اء« إىل بني 

قريظة وقال هلم:

تعرف�ون مبل�غ ودي وإخايص لك�م .. ولق�د بلغني أنكم 
اتفقت�م مع بن�ي النضري عىل فض م�ا بينكم وبن حمم�د من عهد 
وميث�اق، وس�تقاتلون إىل جانب قريش واألح�زاب التي جاءت 
معه�ا .. ف�امذا ل�و انس�حبت قريش م�ن املعركة ألي س�بب من  
األس�باب، وتركتك�م وحدك�م تواجه�ون حممًدا وم�ن معه من 
املس�لمن .. اطلبوا رهائن من سادة قريش يظلون عندكم، حتى 

تضمنوا أن قريًشا لن تنسحب وتدعكم وحدكم مع حممد.

فاستحس�ن هي�ود بن�ي قريظة ما أش�ار به نعيم بن مس�عود، 
وأثنوا عليه.

ث�م تركهم نعيم بن مس�عود، وذهب عائ�ًدا إىل قريش وذكر 
هل�م أن بني قريظة قد نقضوا ما اتفقوا عليه مع بني النضري وأهنم 
أكدوا عهدهم وميثاقهم مع حممد واتفقوا مع حممد رًسا عىل أهنم 
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س�يطلبون رهائن من قريش تكون معه�م ثم يقدموهنم إىل حممد 
يفعل هبم ما يشاء.

ومل يش�ك أبو س�فيان يف صدق نعيم بن مس�عود وإخاصه 
هلم.

ورسعان ما طلب بنو قريظة الرهائن، مما أكد لقريش صحة 
ما قاله نعيم.

ومل�ا رفضت قريش طل�ب بني قريظة، تأك�د لبني قريظة أن 
قريًشا غري خملصة هلم.

الخلف بين المنافقين 

والمشركين واليهود

وهك�ذا وقع الش�قاق ب�ن املتحالفن، مما عّج�ل بالنهاية يف 
صالح املسلمن ...

يف تل�ك األثن�اء كان الرس�ول الكري�م 0، يله�ج 
بالدعاء ويناجي ربه قائًا: »اللهم اســـرت عوراتنا وآمن روعاتنا 

.. اللهم منزل الكتاب، سريع احلساب، اهزم األحزاب«.
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وكان�ت اس�تجابة اهلل لدع�اء الرس�ول 0 رسيعة، 
فأرس�ل عىل جحافل املرشكن والكفار املحتشدين أمام اخلندق، 
ب�رًدا ش�ديًدا ورحًيا عاصف�ة، أطفأت نرياهنم، وكف�أت قدورهم 
واقتلع�ت خيامهم م�ن أوتادها املثبتة هب�ا يف األرض .. وفزعت 
خيوهلم وإبلهم، فجعلتها تفر هاربة كام مألت حلوقهم وعيوهنم 
 :c بالرم�ال التي تناثرت ومألت كل اهلواء م�ن حوهلم، قال

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ]ڦ  

چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ[ ]2: 9[. 

وبالطبع مل يكن يف طاقة األحزاب أن يقاوموا الربد الش�ديد 
أو الريح العاصفة التي سّلطها اهلل عليهم..

 ه�ذا باإلضاف�ة إىل الرع�ب والف�زع ال�ذي أصاهب�م، وهم 
ال ي�درون من أين أتاهم. وتنادى زعامء الرشك بالرحيل يف خيبة 

أمل ظاهرة، بعد أن استمر حصارهم للمسلمن شهًرا بأكمله.

ومل�ا رأى رس�ول اهلل 0 الكف�ار واملرشكن يرتكون 
مواقعهم وينس�حبون مولن األدب�ار هتف قائًا: »ال إله إال اهلل 
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وحـــده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم األحزاب 

وحده، فال شيء بعده«.

والتف�ت رس�ول اهلل 0 إىل أصحاب�ه املحيط�ن ب�ه 
وبرشه�م بأن هذه الغزوة التي قامت هبا األحزاب س�تكون هي 
آخ�ر غزوة يغزون فيها املس�لمن، وأن املس�لمن بع�د ذلك هم 
الذي�ن س�يغزون أعداءهم.. أع�داء اهلل، إىل أن تتم هلم الس�يطرة 

عىل كل جزيرة العرب.

s s s
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غزوة بني قريظة

كان�ت أحداث تل�ك الغزوة يف الس�نة اخلامس�ة للهجرة .. 
بع�د غزوة األح�زاب مبارشة. وقد رأينا عن�د احلديث عن غزوة 
األح�زاب »أو غزوة اخلندق« كيف لعب هيود بني النضري الذين 
كان الرس�ول 0 ق�د طردهم من املدينة بس�بب غدرهم 
وخيانته�م وحماولته�م قتله 0، دوًرا رئيس�ًيا يف حتريض 
قري�ش وقبائ�ل الع�رب وجتميعه�م لقت�ال الرس�ول 0 
 واملس�لمن .. ثم رأينا كي�ف غدر هيود بني قريظ�ة، الذين كانوا 
م�ا زالوا يقيم�ون باملدينة، باملس�لمن ومل يلتزموا ببن�ود املعاهدة 

التي كانت معقودة بينهم وبن املسلمن.

تلك املعاهدة التي كانت تنص عىل التزام املس�لمن واليهود 
بواجب الدفاع املش�رتك عن املدين�ة عند أي اعتداء خارجي، كام 
 تنص عىل وج�وب التزام املس�لمن واليهود بالتعايش الس�لمي 

فيام بينهام وعدم اعتداء أحدمها عىل اآلخر داخل املدينة.
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وعلي�ه، فق�د كان م�ن املف�روض عندم�ا أقبل�ت جي�وش 
األحزاب التي حتالفت ملحاربة املس�لمن، أن يكونوا طبًقا لتلك 
املعاه�دة إىل جان�ب املس�لمن يف حفر اخلن�دق، وإىل جانبهم يف 

مواجهة اجليوش الغازية.

ولك�ن هيود بني قريظة مل يفعلوا  ش�يًئا م�ن ذلك، بل خانوا 
املس�لمن، وانح�ازوا إىل جانب األحزاب، ع�ىل الرغم من أهنم 
باعرتاف زعيمهم كعب بن أس�د مل يروا من الرسول 0 
أو املس�لمن إال الص�دق والوفاء بالعهد والوق�وف برشف عند 

الكلمة التي أعطوها يف عهد »أو عقد« التحالف املربم بينهم.

وهذه هي طبيعة اليهود التي ال تتغري عرب كل عصور التاريخ؛ 
وال يستغرب ذلك منهم، فهم مل حيرتموا مواثيقهم وعهودهم مع 

أنبيائهم ذاهتم!

.. كان الب�د إذن م�ن تصفية احلس�اب مع ه�ؤالء اخلونة .. 
إخ�وان القردة واخلنازير بعد م�ا أفاء اهلل E بنره املبن 

عىل املسلمن ورد األحزاب عىل أعقاهبم خائبن.
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جبريل يسأل رسول اهلل 0:

وألن األم�ر دائ�اًم والتدب�ري من عن�د اهلل E، لذلك 
بينام كان الرس�ول 0 يسرتيح يف بيته، بعد عودته مبارشة 
م�ن أمام اخلندق الذي كان هو واملس�لمون متمرتس�ن خلفه يف 
 S مواجه�ة أعدائه�م من الكف�ار واملرشك�ن، إذا بجربيل

يأتيه ويقول له:
أو قد وضعتم الساح يا رسول اهلل؟
فقال له الرسول 0: »نعم«.

فق�ال جربيل S: إن كنتم قد وضعتم س�احكم، فإن 
املائكة مل تضع ساحها.

 .. وكي�ف تض�ع املائك�ة س�احها، وهن�اك »يف املدين�ة« 
بن�و قريظة ال�ذي نقضوا عهده�م مع الرس�ول 0 أثناء 

احلصار واتفقوا مع أعداء اهلل ورسوله عىل قتال املسلمن.

إن م�ا فعل�وه هو كيد وتآم�ر ورش، بيتوا الني�ة والعزم عليه، 
فكي�ف يرتك�ون يف حاهل�م ... وكي�ف يرتكون يعيثون فس�اًدا يف 

املدينة؟!!
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ق�ال جربي�ل S: إن اهلل يأمرك يا حممد باملس�ري إىل بني 
قريظة، فإين عامد إليهم ألزلزل هبم احلصون.

فأم�ر رس�ول اهلل 0 مؤذًنا ي�ؤذن يف الناس ويقول: 
»من كان ســـامًعا مطيًعا هلل ولرســـوله، فـــال يصلني العصر 

إال يف بين قريظة«.

وحت�رك جي�ش املس�لمن ومعهم الرس�ول 0 نحو 
بني قريظة، الذين كانوا قد س�ارعوا بالتحصن داخل حصوهنم، 

عندما علموا بزحف املسلمن نحوهم.

واستمر حصار املسلمن هلم مخًسا وعرشين ليلة، وقذف اهلل 
يف قلوهب�م الرعب، فاستس�لموا، فأخذوا وحبس�وا إىل أن حيكم 

فيهم اهلل ورسوله.

وطلب هيود بني قريظة، وهم مستس�لمون وحمبوس�ون، أن 
حيكم فيهم ويقي يف أمرهم واحًدا من األوس »إحدى القبيلتن 
الكبريت�ن اللت�ن كانتا تتقاس�امن املدين�ة: األوس واخلزرج« كام 

سبق أن حكم عبد اهلل بن أيب بن سلول يف أمر هيود بني قينقاع.
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حكم سعد بن معاذ:

فاخت�ار الرس�ول 0 واحًدا م�ن األوس كان حليًفا 
هل�م قبل إس�امه وهو س�عد بن مع�اذ I، ليحك�م فيهم .. 
بعدم�ا رىض اليهود ب�ه، وهم يتصورون أنه س�يكون رحياًم هبم. 
 I وأم�ر رس�ول اهلل 0 بإحض�ار س�عد ب�ن مع�اذ
ال�ذي كان جرحًي�ا وم�ا زال يعال�ج م�ن ج�رح أصاب�ه يف غزوة 

 

األحزاب.

وملا جاء س�عد قال له الرسول 0: »آن لك يا سعد 
أال تأخذك يف اهلل لومة الئم .. احكم فيهم يا سعد«.

فقال سعد I: اهلل ورسوله أحق باحلكم.
أن حتكـــم  اهلل  أمـــرك  »قـــد   :0 الرس�ول  فق�ال 

فيهم«.

فق�ال س�عد I: ف�إين أحك�م فيه�م أن ُتقت�ل الرجال، 
وُتغن�م األموال، وتس�بى الذراري »األطفال« والنس�اء، وتكون 

الديار للمهاجرين دون األنصار.
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»كان الرج�ال ثامنامئ�ة، وكان�ت النس�اء واألطف�ال ح�وايل 
ألف«.

فقال الرسول 0: »لقد حكم فيهم حبكم اهلل من 
فوق سبع مساوات«.

وُس�حب اليهود اخلونة مكبلن بالساسل، إىل املكان الذي 
اختري إلعدامهم.

وأمر الرس�ول 0 ب�أن حيفر خندق يق�ذف فيه بمن 
يتم إعدامه ويواري بالرتاب.

وكان الرس�ول 0 حريًصا ع�ىل أال يتم التفريق بن 
األم وولدها الصغري، وال بن األخت وأختها حتى يبلغا.

وهذا إن دل عىل يشء، فإنام يدل عىل س�امحة ورمحة رسولنا 
الكريم 0، مصداًقا لقوله c: ]ک  ک  گ   گ  

.]107 :e[ ]گ
وهك�ذا تم القض�اء عىل هيود بن�ي قريظة وإعدامه�م جزاًء 

خليانتهم وغدرهم.
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وبالقض�اء عىل هيود بن�ي قريظة ثم تطهري مدينة رس�ول اهلل 
0 م�ن أي هي�ودي نج�س، متهي�ًدا لتطه�ري كل جزي�رة 

العرب من كل إخوان القردة واخلنازير.

s s s
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غزوة الحديبية

كان�ت احلديبي�ة يف ش�هر ذي القع�دة م�ن الس�نة السادس�ة 
للهجرة. وهي ليس�ت غزوة باملعنى املفهوم، فهي مل تكن هجوًما 
عىل الكف�ار واملرشكن، أو قتاهلم، لكفهم عن أذى أو ردهم عن 
ظل�م، ك�ام مل تكن دفاًعا ض�د الكف�ار أو املرشكن ج�اءوا لقتال 
املس�لمن واالعت�داء عليهم .. وقبل أن نذك�ر احلديث عن تلك 
الغزوة نش�ري إىل أن تس�ميتها غ�زوة احلديبية اقرتن دائاًم بتس�مية 

أخرى هي صلح احلديبية...

رؤيا رسول اهلل 0 

واآلن .. م�اذا عن غزوة أو صلح احلديبية؟ .. رأى رس�ول 
اهلل 0 يف منامه أنه دخل مكة هو وأصحابه آمنن حملقن 
رؤوسهم ومقرين. وأنه دخل بيت اهلل احلرام »الكعبة«، وطاف 

به هو وأصحابه مع غريهم من الطائفن.

فأخرب 0 أصحابه بام رآه يف املنام، كام أخربهم بعزمه 
عىل اخلروج ألداء العمرة.
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فخفقت قلوهبم بالرسور وعلت وجوههم الفرحة، وجتهزوا 
للسفر إىل مكة.

فلق�د كان اش�تياق املس�لمن، خصوًصا املهاجري�ن منهم، 
كبرًيا لرؤية وطنهم األول ومسقط رأسهم الذي هاجروا منه منذ 

ست سنوات..

وكانوا حينون بش�دة لزيارة الكعب�ة »بيت اهلل احلرام«، الذي 
يتوجهون إليه يف صلواهتم.

لق�د كان البي�ت احلرام يف مك�َة معظَّاًم قبل اإلس�ام وبعده 
... وُمعظَّاًم عند املس�لمن، وعند غري املسلمن. »قريش وغريمها 
من القبائ�ل العربية التي كانت تعبد األصن�ام« فلامذا ال يذهبون 
إىل مكة وي�ؤدون العمرة ... وبأي حق متنعهم قريش من دخول 
مك�ة وم�ن الزيارة ث�م الع�ودة؟! كانت ه�ذه األفكار ه�ي التي 
تش�غل املس�لمن حينئذ، وإلبداء حس�ن النية، فقد دعا الرسول 
0 بع�ض قبائ�ل العرب من غ�ري املس�لمن، املجاورين 
للمدين�ة للذهاب معهم واصطحاهب�م يف رحلتهم ألداء العمرة، 
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عون الزيارة والعمرة، وهم  حتى ال تقول قريش إن املس�لمن يدَّ
يقصدون الغزو والقتال.

إال أن ه�ؤالء األع�راب الذين دعاهم الرس�ول 0 
مل يس�تجيبوا للدع�وة، واعتذروا بانش�غاهلم بأهليه�م وجتارهتم، 

 وأن�ه ليس هلم من يقوم هبا ق�ال c: ]ڃ   ڃ    چ  چ  چ  
.]11 :W[ ]چ

وتأكيًدا حلس�ن النية ارتدى املس�لمون مابس اإلحرام قبل 
أن يغادروا املدينة، وتركوا س�احهم، باس�تثناء سيوفهم، والتي 
أخذوه�ا معه�م للحراس�ة والدفاع ط�ول الطريق .. كام س�اقوا 
أمامهم س�بعن َبَدَنًة »ناق�ة« لينحروها بع�د أداء العمرة .. وعىل 
الرغم من أن زيارة البيت احلرام والطواف به، خاصة يف األشهر 
احلرم كان حًقا لكل إنسان مهام كان دينه أو لونه أو جنسه، وهذا 
احل�ق كان قانوًن�ا غري مكتوب معمول ب�ه، ومتفق عليه بن مجيع 
قبائل العرب »ومنها قريش«، إال أن قريًشا جتاهلت هذا القانون 
ال�ذي كان جيب أن تكون أول م�ن يلتزم به وحيرص عىل تنفيذه، 
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ألهن�ا كان�ت حتى ذلك احل�ن »اخل�ادم« للكعبة، واملس�ئول بن 
العرب عن تس�هيل وتيسري أداء الش�عائر الدينية لكل من يرغب 
م�ن العرب، حت�ى لو كانت يف حالة نزاع أو رصاع مس�لح معه، 

وخصوًصا يف األشهر احلرم.

وإذن فق�د رضبت قريش هبذا الع�رف »أو القانون« عرض 
احلائ�ط، ورفض�ت أن يدخل املس�لمون عليه�م مدينتهم »مكة« 
ألي س�بب م�ن األس�باب، ألن معن�ى دخوهل�م مك�ة انتص�ار 
 اإلس�ام وهزيمة ال�رشك واملرشكن .. وهي: قري�ش .. زعيمة 

املرشكن!

.. ب�ادرت قري�ش وأرس�لت خالد ب�ن الولي�د وعكرمة بن 
أيب جه�ل، عىل رأس جمموعة من الفرس�ان ليعرتضوا املس�لمن 

ويصدوهم عن غايتهم ويمنعوهم من دخول مكة.

ومل�ا علم رس�ول اهلل 0 بام اعتزمت�ه قريش، التفت 
إىل أصحابه وقال: »أشـــريوا علىَّ أيهـــا الناس، أتريدون أن نؤم 

البيت فمن صدنا عنه قاتلناه«.
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فقال أبو بكر الصديق I: يا رسول اهلل خرجت عامًدا 
هل�ذا البيت ال تريد قتال أحد وال حرًب�ا، فتوجه إليه، فمن صدنا 

عنه قاتلناه.

وحتاش�يا للقتال مع فرس�ان قريش الذي�ن خرجوا من مكة، 
ليحولوا بن املسلمن وبن دخول مكة، قال الرسول 0: 

»هل من رجل خيرج بنا عن طريقهم اليت هم بها؟«.

فقال ناجية بن جندب: أنا يا رسول اهلل.

فسلك ناجية بن جندب برسول اهلل 0 والذين معه 
طريًقا آخر غري الطريق الذي ُيتوقع أن يس�ري منه خالد بن الوليد 

هو وفرسان قريش.

ثم توقف رس�ول اهلل 0 ومن معه من املس�لمن يف 
»احلديبية«، عىل بعد عدة أميال من مكة.

 ،0 الرس�ول  ليقابل�وا  قري�ش رس�لها  ورأس�لت 
ويتعرف�وا ع�ىل حقيق�ة نواي�ا املس�لمن، وحياول�وا أن يردوه�م 

ويمنعوهم من دخول مكة.
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إال أهن�م ع�ادوا مجيًع�ا، وأخ�ربوا س�ادة قري�ش أن حمم�ًدا 
0 ومن معه مصممون ع�ىل دخول مكة لزيارة بيت اهلل 
احلرام. ثم أرسل الرسول 0 عثامن بن عفان I إىل 

مكة ليفاوض قريًشا، ويصل معهم إىل حل.

واجتم�ع عثامن I بس�ادات قريش يف مك�ة، وأبلغهم 
هم فيها بن أمرين: إما  رس�الة رس�ول اهلل 0 والتي خيريِّ
الدخ�ول يف اإلس�ام، وإم�ا إقامة س�ام بينهم وبن املس�لمن، 
وت�رك النبي 0 وش�أنه مع س�ائر العرب، ع�ىل أن يلتزم 
القرش�يون احلي�اد الت�ام إزاء أي رصاع داٍم بن النبي 0 
وبقي�ة مرشك�ي الع�رب .. ك�ام تضمن�ت الرس�الة أن الرس�ول 
0 مل ي�أت حلرب وال رغبة فيها وإنام ج�اء لزيارة البيت 

احلرام والطواف به.

ولكن سادات قريش أخذهم الغرور والكربياء، ومل يستجيبوا 
:I لرسالة رسول اهلل 0 .. وقالوا لعثامن

 إن كن�ت تري�د أن تط�وف بالبي�ت .. فه�ا ه�و أمام�ك لك 
ما شئت.
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فق�ال عث�امن I: واهلل ال أفع�ل حتى يطوف به رس�ول 
اهلل 0. وطال�ت غيبة عث�امن I بمكة أكثر مما توقع 

املسلمون .. وشاع بينهم أن عثامن قد قتل.

َض  فأدرك الرسول 0 واملسلمون، أن القتال قد ُفريِ
عليهم..

وكانت البيعة .. بايع املس�لمون رسوهلم الكريم 0 
ع�ىل قتال قري�ش واملرشكن حت�ى يظهر اهلل احل�ق وينتروا أو 

تكون الشهادة يف سبيل اهلل.

وكان هذه هي بيعة الرضوان »أو بيعة الش�جرة«، وقد أثنى 
اهلل c عىل هؤالء املس�لمن املبايعن بقوله: ]ک  ک  ک  گ   
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

.]18 :W[ ]ں  ڻ  ڻ

بنود المعاهدة:

وبعد أن انتهى املس�لمون من مبايعة رسول اهلل 0، 
باي�ع 0 عن عثامن، فوضع ي�ده اليمنى عىل يده اليرسى 
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وقال: »اللهم إن عثمان قد ذهب يف حاجة اهلل وحاجة رسوله 
فأنا أبايع عنه«.

 I وم�ا أن انتهى 0 م�ن قوله حتى رأى عثامن
مقبًا عليه هو ومن كان معه..

وكان قد نجح يف هتدئة قريش وإزالة خماوفها، وأالن جانبها 
نحواملسلمن.

إال أن أهم ما كان يعني قريًش�ا هو عودة املسلمن هذا العام 
ها  وعدم دخوهلم مكة حفًظا ملاء وجهها وكرامتها، وحتى ال يعريِّ

العرب بذلك.

لذلك، أرس�لت قريش وفًدا عىل رأس�ه »س�هيل بن عمرو« 
ليفاوض الرسول 0 ويصل معه إىل اتفاق.

وكان ه�ذا االتف�اق ال�ذي تم التوص�ل إليه، هو م�ا يعرف 
باتفاق أو صلح احلديبية وبنوده كالتايل:

1- عىل املسلمن أن يرجعوا إىل املدينة دون أن يدخلوا مكة ذلك 
العام.
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2- م�ن ح�ق املس�لمن أن يأت�وا يف الع�ام القادم فيدخل�وا مكة 
ليقضوا مناسكهم.

3- تلت�زم قريش بعدم التعرض للمس�لمن حن يدخلون مكة، 
بأي نوع من أنواع التعرض.

4- عىل املس�لمن عند دخوهلم مكة أن ال حيملوا من الساح إال 
ساح الراكب وهو السيف.

5- يلت�زم املس�لمون بأن ال يش�هروا س�احهم وه�م بمكة، بل 
عليهم أن يرتكوا السيوف يف أغامدها ما داموا يف مكة.

6- املدة املحددة التي ليس للمسلمن أن يقيموا أكثر منها يف مكة 
ثاثة أيام فقط، عليهم أن يغادروا مكة بعد انقضائها فوًرا.

7- إهناء حالة احلرب القائمة بن املسلمن وقريش بقيام هدنة بن 
الطرفن ملدة عرش سنوات، يأمن الناس فيها عىل أنفسهم.

8- يلتزم النبي 0 بأن يرد إىل قريش كل من جاء إليه من 
أبنائها بعد إبرام هذه املعاهدة، إذا كان قد جاء بغري إذن أهله، 

وعىل النبي االلتزام بذلك حتى لو كان الاجيء مسلاًم.
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9- ليس عىل قريش أن ترد إىل النبي 0 من جاء إليها من 
املسلمن حتى ولو كان مرتًدا عن دينه.

10- ت�رتك احلرية املطلقة للقبائل املج�اورة للحرم لينضموا إىل 
أي املعسكرين شاءوا، ويدخلوا يف عهد أي الفريقن شاءوا.

11- تعت�رب القبيلة الت�ي تنضم إىل أي من املعس�كرين جزًءا من 
املعس�كر ال�ذي تدخل يف عه�ده، له ماهل�ا، وعليه م�ا عليها، 

وعليها االلتزام بام جاء يف بنود هذه املعاهدة.

12- أي ع�دوان تتع�رض ل�ه أي من هذه القبائ�ل يعترب عدواًنا 
عىل املعس�كر الداخلة يف عهده كام يعترب ه�ذا العدوان مبطًا 

للمعاهدة.

 I وح�ن دعا الرس�ول 0 عّي ب�ن أيب طالب
ليكت�ب بن�ود املعاهدة التي ت�م االتف�اق عليها »والت�ي ذكرناها 

آنًفا«، وقال له : »اكتب بسم اهلل الرمحن الرحيم«.

ق�ال س�هيل بن عمرو »ممث�ل قريش«: ال أع�رف هذا ولكن 
ليكتب: باسمك اللهم.
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فارتفعت أصوات املسلمن املوجودين باالحتجاج وقالوا: 

واهلل ال يكتب إال باسم اهلل الرمحن الرحيم.

فقال الرس�ول 0 حاس�اًم األمر: »اكتب: بامسك 
اللهم«.

فكتبها عىل I، ثم قال الرس�ول 0: »اكتب: 
هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهلل سهيل بن عمرو«.

فق�ال س�هيل بن عم�رو: واهلل لو كن�ا نعلم أنك رس�ول اهلل 
م�ا صددن�اك ع�ن البي�ت وال قاتلن�اك .. اكتب اس�مك واس�م 
أبي�ك. فق�ال الرس�ول 0: »واهلل إني لرســـول اهلل ولو 

كذبتموني«.

ثم التفت إىل عي بن أيب طالب I وقال: »أمح رس�ول 
اهلل«.

فقال عىل I: واهلل ال أحموك أبًدا.

وارتفعت أصوات املسلمن باالحتجاج مرة أخرى، قائلن: 
مل ُنْعطيِ هذه الدنية يف ديننا؟ »أي ملاذا نتنازل إىل هذا احلد؟«.
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فجعل الرس�ول 0 يومئ إليهم بيده أن اسكتوا، ثم 
قال 0 لعي I: »أرنيه أي: أرني موضع الكالم«.

ف�أراه ع�ىل I املوض�ع، فوض�ع الرس�ول 0 
إصبع�ه علي�ه، فمحاه، ثم ق�ال: »اكتب: هذا مـــا صاحل عليه 

حممد بن عبد اهلل سهيل بن عمرو...«.

وكتبت بنود الصلح.

وقب�ل التوقي�ع عىل وثيق�ة الصلح، اندفع عم�ر بن اخلطاب 
I نحو رسول اهلل 0 وقال له: ألست رسول اهلل؟

فقال الرسول 0: »بلى«.
فقال عمر I: ألسنا عىل حق وعدونا عىل باطل؟

فقال الرسول 0: »بلى«.
فقال عمر I: فلم نعطي الدنية يف ديننا؟

فق�ال الرس�ول 0: »إنـــي عبـــد اهلل ورســـوله، لـــن 
أخالف أمره ولن يضيعين«.

فقال عمر I: أمل تقل لنا أنَّا سنأيت البيت ونطوف به؟

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n110

  ملسو هيلع هللا ىلص

فقال الرسول 0: »بلى .. وهل أخربتك أنك تأتيه 
العام؟«.

فقال عمر I: ال.
فقال الرسول 0: »فإنك آتيه ومطوِّف به إن شاء 

اهلل!«.
وهذا بالفعل ما كان، وحتقق بمشيئة اهلل يف العام التايل!

.. ولقد كان�ت بعض رشوط »أو بنود« صلح احلديبية تبدو 
نة وُمَقلِّلة من ش�أهنم - وهو  يف ظاهرها مذلة للمس�لمن أو ُمَهوِّ
ما أثار غرية عمر بن اخلطاب I، وجعله يتضايق؛ ليس هو 
فحسب، بل هو وغريه من املسلمن، وخصوًصا رشط عدم قبول 
من ُيْسليِْم من مكة ويأيت إىل املدينة، فريده الرسول 0 إىل 
مك�ة .. ع�ىل عكس من يذهب من املس�لمن إىل مكة، مرتًدا عن 
اإلس�ام، فا ترده قريش إىل مجاعة املسلمن يف املدينة - فتكون 
املعامل�ة هكذا ليس�ت باملثل - وقد أثبتت األي�ام أن هذا الرشط 

كان يف صالح املسلمن فعًا..
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وكأن اهلل كان يريد أن يبتي املسلمن وخيترب طاعتهم لرسوله 
الكري�م 0، قب�ل أن يف�يء عليه�م بنره املب�ن وفتحه 
القريب .. فام أن وقع الرس�ول 0 وثيقة الصلح ووقعها 
س�هيل بن عم�رو »ممثل قريش«، ووقعها الش�هود م�ن اجلانبن، 
حتى أقبل عليهم أبو جندب هارًبا من املرشكن، ومعلنًا إسامه 
- وأب�و جندب هذا هو ابن س�هيل بن عم�رو ذلك املرشك، ممثل 
قري�ش، ال�ذي وقع للتو واللحظ�ة وثيقة الصلح مع رس�ول اهلل 

.0

وما أن رأي سهيل بن عمرو ابنه أبا جندل، حتى أمسكه 
وأخذ بتالبيبه، ثم قال: 

ي�ا حممد ق�د انتهت القضية بيني وبينك قب�ل أن يأتيك هذا. 
»يريد أن يقول له 0 أن املعاهدة تنطبق عليه«.

فقال له 0: »صدقت«.
وراح س�هيل ب�ن عم�رو جير ابن�ه، وهو ين�رف، لريده إىل 

قريش.
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يف حن راح أبو جندل يرخ بأعىل صوته ويقول:
يا معرش املسلمن أترتكوين للمرشكن يفتنوين يف ديني؟

فق�ال ل�ه رس�ول اهلل 0: »يـــا أبـــا جنـــدل، اصـــرب 
واحتســـب، فـــإن اهلل جاعل لـــك وملن معك من املســـتضعفني 
فرًجا وخمرًجا، إنا أعطينا القوم عهوًدا، وإنا ال نغدر بهم«.

إن�ه با ش�ك مش�هد مأس�اوي .. والظّن الس�يئ ق�د يتبادر 
إىل البعض من وس�اوس النفس ووس�اوس الش�يطان .. فكيف 
يع�ود أب�و جندل م�ع أبيه إىل مكة، بع�د أن جاء ف�اًرا منهم معلنًا 

إسامه؟!

ال ش�ك أن املس�لمن يف احلديبي�ة قد أصاهب�م أذى كبري من 
جراء هذا املشهد املأساوي..

لك�ن األمر مل َيُدْم طويًا .. فقد أس�لم رجل آخر من قريش 
يدع�ى أبو بص�ري وهرب إىل املدين�ة، وأرس�ل املرشكون رجلن 
بن�ود  حس�ب   - إليه�ام   0 الرس�ول  فس�لمه  ل�ريدوه، 
- ويف الطريق إىل مكة غافل أبو بصري أحدمها وأخذ منه  الصل�ح
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سيفه  وقتله، بينام فر منه اآلخر هارًبا، ثم رجع أبو بصري إىل املدينة 
ليخرب الرسول 0 بام حدث، وبأنه 0 برئ الذمة 
م�ن هذي�ن الكافرين، ألنه س�لمه إليهام، ثم ذه�ب أبو بصري إىل 
ساحل البحر واختذ له موطنًا هناك يف طريق قريش إىل الشام، ثم 
فر أبو جندل وذهب معه، وأسلم آخرون من مكة وفروا وحلقوا 
هب�ام عند ذل�ك املكان، ثم راحوا يعرتض�ون أي قافلة لقريش متر 
عليه�م ويقتلون من فيها ويأخذون أمواهلم، مس�ببن بذلك أذى 
بالًغا لقريش، فأرس�لت قريش إىل الرس�ول 0، ترجوه 
وتناش�ده أن يقبل إلغ�اء ذلك الرشط من معاه�دة الصلح الذي 
كان يوج�ب عليه رد من يأيت مس�لاًم من مكة، وهكذا حتقق وعد 
رس�ول اهلل 0 أليب جن�دل حن قال ل�ه: »إن اهلل جاعل 

لك وملن معك من املستضعفني خمرًجا«.

لقد كان رسولنا الكريم 0، وهو الذي ال ينطق عن 
اهل�وى، صادًقا، وبعيد النظر، عندما رأى يف صلح احلديبية خرًيا 
كثرًيا للمس�لمن، ع�ىل الرغم مما يبدو يف ظاه�ر بعض بنوده من 
إجحاف وتقليل لشأن املسلمن، وأثناء عودة الرسول 0 
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ومجاعة املسلمن من احلديبية إىل املدينة نزل عىل الرسول الكريم 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ پ  پ  پ  ڀ   [ :c 0، ق�ول اهلل
ٿٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  ڀ   ڀ  

.]3 - 1 :W[ ]ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

فاطمأنت مجاعة املس�لمن، وتأكدت من صدق الرؤيا التي 
رآها رسوهلم 0.

وحن نزل ق�ول اهلل c: ]ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  
ۉ    ۅ  ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ  

.]27 :W[ ]ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ

ازداد يقينهم يف نر اهلل املبن .. القريب.

s s s
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غزوة خيبر

كانت غزوة خيرب يف أول الس�نة السابعة من اهلجرة .. وتقع 
خيرب التي جرت هبا أحداث تلك الغزوة، والتي كانت متثل آخر 
معاقل اليهود يف جزيرة العرب إىل الش�امل من مدينة رس�ول اهلل 

.0
وقب�ل أن نذكر احلدي�ث عن تلك الغزوة، نش�ري إىل أنه بعد 
صل�ح احلديبي�ة، وبعد من�ع قريش لرس�ولنا الكريم 0 
واملس�لمن م�ن دخ�ول مك�ة وأداء العمرة، ظ�ن اليه�ود الذين 
كان�وا يس�توطنون خيرب، أن الرس�ول 0 مل يقبل رشوط 
صل�ح احلديبيةاملجحفة باملس�لمن إال لوه�ن أو  ضعف دب يف 
كيان دولة اإلس�ام، فأرادوا أن يس�تغلوا هذا الضعف ويقاتلوا 
املس�لمن، وتأهب�وا بالفع�ل للقت�ال. ومل يكن ذل�ك ليخفى عىل 
رس�ول اهلل 0. لذلك فقد اس�تنفر من حوله ممن شهدوا 
صل�ح احلديبية، ليغ�زوا معه خي�رب، ويقضوا عىل ش�وكه اليهود 

هنائًيا.
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وبالطب�ع ابته�ج املس�لمون عندم�ا علم�وا بني�ة الرس�ول 
0 واس�تنفاره أصحابه للزحف ع�ىل خيرب، ألهنم كانوا 
حريصن كل احلرص عىل اجلهاد يف سبيل اهلل واالستشهاد دفاًعا 

عن دولة اإلسام.

خروج جيش المسلمين

وخ�رج جي�ش املس�لمن يتقدمه�م رس�ول اهلل 0 
م�ن املدينة، قاصًدا خيرب، كان قوام اجلي�ش ألًفا وأربعامئة مقاتل 

 

- كله�م ح�رض احلديبي�ة - وكان ضم�ن اجليش مائت�ا فارس .. 
وكان هذا أكرب عدد من الفرس�ان يتوفر لدى املسلمن  يف جيش 

يغزون به، يف تارخيهم حتى ذلك اليوم.
وس�مح رس�ول اهلل 0 لعرشي�ن ام�رأة م�ن نس�اء 
الصحاب�ة باخلروج م�ع اجليش ملس�اعدة املحاربن وإس�عافهم. 
وكان من بن أولئك النساء: صفية بنت عبد املطلب عمة الرسول 
0 وأم الزب�ري بن العوام I، وأم س�ليم، وأم عطية 

األنصارية، وأم عامرة.
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.. اس�تمر جي�ش املس�لمن يف زحف�ه نح�و خي�رب، وأثن�اء 
الزح�ف رفع بعض الناس أصواهت�م بالدعاء والتكبري، فأحدثوا 
ضج�ة، فق�ال هل�م الرس�ول 0: »أيهـــا النـــاس أربعوا 
على أنفســـكم )أي ارفقوا بأنفســـكم(، فإنكم ما تدعون أصمَّ 

 

وال غائًبا، إمنا تدعون مسيًعا بصرًيا، وإنه ألقرب إىل أحدكم 
من عنق راحلته )أي إبله(«.

وعندم�ا أرشف اجلي�ش ع�ىل منطقة خي�رب، أمر 0 
اجلي�ش بالوق�وف، ثم دع�ا: »اللهم رب الســـماوات وما أظللن 
ورب األرضـــني ومـــا أقللن، ورب الشـــياطني ومـــا أضللن، ورب 
الرياح وما أذرين، نســـألك خري هذه القرية )أي خيرب( وخري 

أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها«.
ثم قال 0 ألصحابه: »أقدموا بسم اهلل«.

وما أن رأى اليهود جحافل املسلمن تزحف نحوهم،  حتى 
س�ارعوا إىل االختب�اء والتحص�ن يف حصوهن�م املنيعة، فرضب 
عليهم املسلمون حصاًرا استمر أياًما طويلة القوا خاهلا مقاومة 
ش�ديدة، وجاهدوا جهاًدا عظياًم، حت�ى فتح اهلل عليهم وأمكنهم 
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من اقتحام تلك احلصون .. كان عدد اليهود داخل تلك احلصون 
نحو عرشة آالف مقاتل .. هذا غري النساء واألطفال.

اقتحام حصون اليهود

اقتحم املس�لمون حصون اليهود بفضل من اهلل، وفر من فر 
من اليهود تاركن نساءهم وأطفاهلم وكل ما يملكون..

وقد قتل منهم الكثريون، وأخذت النساء واألطفال سبايا.

وكان من بن السبايا: صفية بنت حيى بن أخطب، سيد بني 
النضري .. اصطفاها الرسول 0 لنفسه وتزوجها، بعد أن 

عرض عليها اإلسام وأسلمت.
وقد تزوجها رس�ول اهلل 0 تأليًفا لقومها، ولتصبح 

هناك عاقة نسب بينه وبن اليهود، يدخلون بسببها اإلسام..
ولك�ن .. ألن الغدر واخليانة، مها س�متان مازمتان لليهود 
يف كل ع�ر وزم�ان .. فقد تّعرض رس�ولنا الكريم 0 
ملحاولة قتله .. وجاءت تلك املحاولة هذه املرة من امرأة هيودية، 

بعدما استسلمت خيرب!
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فقد أهدت تلك املرأة الرس�ول 0 ش�اة مشوية بعد 
أن س�ممتها »مألهتا س�اًم«. وملا تناول الرس�ول 0 ذراع 
الش�اة وقضم قطعة منه�ا وراح يمضغها، مل يستس�غها، فلفظها، 
ثم قال: »إن هذه الشـــاة ختربني بأنها مســـمومة«. فاستدعي 
0 تلك املرأة »وتدعى زينب بنت احلارث« وس�أهلا عن 

سبب فعلتها املنكرة تلك.
فقال�ت: أردت أن أع�رف إن كن�ت نبًي�ا حًقا أم كن�ت دعًيا 
ع�ي النب�وة« .. فإن كنت نبًيا فإن اهلل س�يخربك وإن كنت  »أي تدَّ
دعًيا، أرحت الناس منك. وقد تبن يل أنك نبي صادق، ولذلك 

أشهدك أين عىل دينك وأن ال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل.
فتج�اوز عنه�ا الرس�ول الكري�م 0، ومل يعاقبه�ا. 
وكان ب�رش بن الرباء بن معرور جالًس�ا مع الرس�ول 0 

حن جاءته تلك الشاة وأكل منها، ومات بعدها متأثًرا بالسم.
ولذلك ُيقال بأن الرسول 0، أمر بقتلها بعد ذلك، 

قصاًصا.
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غزوة مؤتة

كانت هذه الغزوة يف السنة الثامنة بعد اهلجرة .. ومؤتة التي 
تس�مى باس�مها هذه الغزوة، قرية صغرية يف أقىص شامل جزيرة 

العرب، عىل حدود الشام.
.. كان الرس�ول 0 ق�د بع�ث برس�الة إىل احل�ارث 
الغس�اين »مل�ك الغساس�نة« يدعوه فيه�ا إىل اإلس�ام، مع أحد 
الصحاب�ة ويدع�ى احل�ارث ب�ن عم�ري األزدي I .. وكان 
الغساسنة خاضعن للروم، الذين كانوا حيتلون الشام ويسيطرون 
عليه، ويرون أنفس�هم أقوياء وأصحاب س�لطان، بقوة س�ادهتم 
»ال�روم« وس�لطاهنم! لذل�ك قتل�وا حام�ل الرس�الة وس�خروا 

بالرسول الكريم 0، الذي أرسله.
وكان ذلك عدواًنا رصحًيا عىل املس�لمن وإهانة هلم تستحق 

الرد والقصاص.
وم�ن جهة أخرى كان األوان ق�د آن لتطهري اجلزيرة العربية 
من بقايا الرشك واملرشكن .. أعداء اإلسام، بعدما تم تطهريها 

من اليهود.
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.. أع�د الرس�ول 0 جيًش�ا م�ن املجاهدي�ن قوامه 
ثاث�ة آالف مقات�ل، خيرجون لقتال الغساس�نة. وه�و عدد كبري 
بالنسبة لدولة اإلسام يف ذلك احلن. وهو إن دل عىل يشء فإنام 
 ي�دل عىل فداح�ة اجلرم ال�ذي ارتكبه الغساس�نة بقتلهم ملبعوث 
رس�ول اهلل 0 .. ك�ام يدل ع�ىل عظم املهم�ة التي كانت 

ملقاة عىل عاتق ذلك اجليش.
وألول مرة مل يعن الرسول 0 قائًدا أو أمرًيا واحًدا 
للجي�ش، ب�ل ع�ن ثاث�ة: زيد ب�ن حارثة، ف�إن قت�ل أو أصيب 
فجعفر بن أيب طالب، فإن قتل فعبد اهلل بن رواحة. وكأن الرسول 
0 كان يشعر بأهنم س�يقتلون يف املعركة، عىل الرغم من 
أنه مل يكن يعلم بمدى قوة اجليش الذي سيواجهونه وال احلشود 

اهلائلة التي حشدها هلم األعداء.

تحرك جيش المسلمين

وس�ار جيش املسلمن نحو  شامل اجلزيرة العربية، مستهدًفا 
احلدود مع الشام، حيث ُملك الغساسنة..
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وم�ا أن وص�ل جي�ش املس�لمن إىل »مؤت�ة«، حت�ى فوجئ 
املجاه�دون بأهنم س�يواجهون جيًش�ا كبرًيا ال يقل ع�دد جنوده 
ع�ن مائتي أل�ف، بعضهم من ال�روم، وبعضهم من الغساس�نة، 
 وبعضهم من القبائل العربية التي ما زالت عىل رشكها باهلل وتعادي 
رس�ول اهلل 0، م�اذا يفعل�ون؟! .. األم�ر ج�د خط�ري 
.. إهن�ا هبذا الش�كل س�تكون حرًبا غ�ري متكافئ�ة .. ثاثة آالف 
يواجه�ون مائت�ي ألف .. الش�ك أن خوض غ�امر حرب كهذه، 
ن�وع من املخاطرة واملجازفة! .. راحوا يتش�اورون ويتدبرون .. 
منه�م م�ن قال نبعث إىل رس�ول اهلل 0 لريس�ل لنا مدًدا 
أو يأمرن�ا بيشء آخر .. ومنهم من ترسب اليأس إىل نفس�ه وأراد 

االنسحاب.
إال أن عبد اهلل بن رواحة، ذلك املجاهد الذي يتمنى الشهادة 

جهاًدا يف سبيل اهلل، صاح فيهم قائًا: 
يا قوم .. واهلل إن التي تكرهون هلي التي خرجتم تطلبون .. 
وم�ا نقاتل الناس بعدد وال عتاد، وال بق�وة أو بكثرة، ما نقاتلهم 
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إال هبذا الدين الذي أكرمنا به اهلل، فانطلقوا إىل إحدى احلسنين: 
النر أو الشهادة.

فقال الناس:  صدق واهلل ابن رواحة.

استشهاد زيد، وجعفر، وعبد اهلل بن رواحة

وانطلقوا يش�قون صف�وف أعدائه�م، ويقاتلوهنم ببس�الة، 
حتى استشهد حامل الراية وقائدهم زيد بن حارثة، فاستلم الراية 
جعف�ر بن أيب طالب، وراح يقاتل ببس�الة منقطع�ة النظري، حتى 
قطعت يمينه التي يمسك هبا الراية، فأمسك الراية بشامله، وراح 
يقاتل ببس�الة، فقطعت ه�ي األخرى، فاحتض�ن الراية بعضديه 
ورفعها عالًيا، حتى جاءته رضبة قوية ش�قته نصفن، واستشهد، 
فأثاب�ه اهلل بجناح�ن يطري هبام حيث يش�اء يف اجلن�ة. ومن يومها 
وهو يسمى: جعفر الطيار، أو جعفر ذو اجلناحن. ثم رفع الراية 
بعده عبد اهلل بن رواحة، وقاتل بشجاعة حتى استشهد وسقطت 
 الراية من يده، فالتقطها أحد املس�لمن الش�جعان ويدعى ثابت 

ابن أقرم وقال:
يا معرش املسلمن اتفقوا عىل رجل منكم حيمل الراية.
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فقالوا له: أنت.
فقال: ما أنا بفاعل .. هناك من هو أكفأ مني.

فاتفق الناس عىل خالد بن الوليد.

خالد بن الوليد سيف اهلل المسلول يحمل الراية

فحم�ل خالد ب�ن الولي�د الراية، وقات�ل قتااًل ش�ديًدا حتى 
انكرست يف يده تس�عة س�يوف، من ش�دة القتال، وهو يمس�ك 
س�يًفا بعد آخ�ر، يقاتل ب�ه الروم ويناوش�هم، حتى أقب�ل الليل، 
 فكان بمثاب�ة فرتة للراحة وإعادة ترتي�ب الصفوف، وفكر خالد 
ابن الوليد كيف يواجه هذه اجلموع احلاش�دة، ورسعان ما أدرك 
بعبقريت�ه ومهارته العس�كرية، أن االس�تمرار يف القتال عىل هذا 
النحو سيؤدي إىل فناء جيش املسلمن كله. لذلك قرر أن ينسحب 
َر األعداء بضعف موقفه. فأعاد  من املعركة، ولكن دون أن ُيْش�عيِ
تنظيم اجليش بحيث يوحي ألعدائه بأن وجوًها جديدة انضمت 
جلي�ش املس�لمن، وأن مدًدا إضافًيا قد جاءه�م .. فجعل مقدمة 
اجلي�ش تنس�حب وحي�ل حمله�ا مؤخرت�ه، وجعل ميمن�ة اجليش 
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تصب�ح ميرست�ه، وميرسته تصبح ه�ي ميمنته. ث�م جعل اجليش 
كله ينسحب إىل الوراء رويًدا رويًدا وجعل املؤخرة حتدث غباًرا 
هائ�ًا حت�ى ال يرى الروم مؤخ�رة اجليش »أو ح�دوده النهائية« 

 

رون عدد املس�لمن أمامهم بالضبط. ث�م أصدر أوامره  وال يق�دِّ
جليش املسلمن بأال يلتحم مبارشة مع جيش العدو قدر املستطاع، 

وإنام يناوشه فقط، حتى يلحق به أكرب قدر من اخلسائر.
وق�د نجح�ت ه�ذه اخلط�ة، وتكب�د الع�دو خس�ائر فادحة 
وانكشفت بعض فرق العدو وفرت من ساحة القتال بعدما رأت 
بس�الة املقاتلن املس�لمن وعدم خوفهم من القتل أو االستشهاد 

يف املعركة.
واستطاع خالد بن الوليد هبذا الشكل أن ينسحب من املعركة 

بأدنى اخلسائر املمكنة.
 ،S يف ذات الوقت الذي حدث فيه ذلك، كان جربيل
ق�د ج�اء إىل رس�ول اهلل 0 وأخربه ما ح�دث، فأخرب به 
املس�لمن قائ�ًا: »أخذ الراية زيد فأصيب، ثـــم أخذها جعفر 
فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من 
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ســـيوف اهلل، حتى فتـــح اهلل عليهم« وكان�ت عيناه 0 
تذرفان.

وملا رجع جيش املسلمن إىل املدينة ... قابلهم الصبيان وهم 
يقولون هلم: يا ُفرار .. يا ُفرار .. فررتم من املعركة؟

فنهاه�م الرس�ول 0 قائًا هلم: »بل هـــم الُكرَّار إن 
شاء اهلل«.

وق�د أضم�ر خالد بن الوليد »أو س�يف اهلل املس�لول كام قد 
سامه الرس�ول 0« ذلك يف نفسه، وظل يتحن الفرصة، 

ويتشوق للقاء الروم ليرعهم ويثأر لنفسه ولإلسام.
وهذا ما حتقق بالفعل إبان فتح الشام يف عهد أيب بكر الصديق 

.L وعمر بن اخلطاب

s s s
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فتح مكة

ڃ    ڄڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ]ڦ    :c ق�ال 
ڃ  چ  چ  چ  چڇڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  

.]3 - 1 :W[ ]ڎ

كان فتح مكة يف رمضان من الس�نة الثامنة للهجرة. وكانت 
قري�ش قد نقض�ت عهدها مع املس�لمن وخالفت بن�ود الصلح 
ال�ذي عقدت�ه معه�م يف احلديبية، عندم�ا انضم�ت يف القتال إىل 
جان�ب »بني بك�ر« حليفته�ا، ضد »خزاع�ة« حليفة املس�لمن. 
فاس�تنجدت »خزاع�ة« باملس�لمن .. وكان البد م�ن نجدهتا كام 

يقي بذلك صلح احلديبية.
لذلك أمر الرسول 0 الناس بأن يتجهزوا ويستعدوا 
للزح�ف وفتح مكة وبالفعل جته�ز للزحف جيش تعداده عرشة 
آالف مقات�ل .. وهو جيش مل تش�هد جزيرة الع�رب مثيًا له من 

قبل.
وجعل الرسول 0 قادة جيش الفتح أربعة هم:

s الزبري بن العوام.
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s خالد بن الوليد.

s أبو عبيدة بن اجلراح.

s سعد بن عبادة.

وعلم�ت قريش بأن الرس�ول 0 ع�ىل رأس جيش 
كبري من املسلمن يف طريقه إىل مكة.

فأرسلت قريش زعيمها أبا سفيان إىل املدينة ليستطلع األمر 
وحياول إعادة الصلح كام كان...

وعندم�ا دخ�ل أب�و س�فيان املدين�ة، ذهب مب�ارشة إىل بيت 
رس�ول اهلل 0 ودخل عىل ابنته أم حبيبة زوجة الرس�ول 
0، وأراد أن جيل�س ع�ىل فراش رس�ول اهلل 0 

فطوت الفراش من حتته ومل تدعه جيلس عليه، فقال هلا:

يا بنية أرغبت به عني أم رغبت يب عنه؟.

فقالت: إنه فراش رسول اهلل 0 وأنت رجل مرشك 
وال ينبغي لك اجللوس عليه.

فنظر إليها وقال: لقد أصابك بعدي رش..
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ثم خرج فلقى أبا بكر الصديق، فقال له: يا أبا بكر اش�فع يل 
عند رسول اهلل.

 فرتك�ه أبو بك�ر ومل يكلم�ه. فلقى عم�ر، فقال ل�ه مثلام قال 
أليب بكر، فقال له عمر:

أنا أش�فع لك عند رس�ول اهلل؟! .. واهلل ل�و مل أجد إال الذّر 
»أي الرتاب« لقاتلتكم به.

فرتكه، وذهب إىل على بن أبي طالب، فقال له على:

 ي�ا أب�ا س�فيان إن رس�ول اهلل 0 ق�د عزم ع�ىل أمر 
ال أستطيع أن أكلمه فيه، فعد إىل مكة.

فان�رف أب�و س�فيان، وهم بالع�ودة، بعدما أحس بفش�ل 
مهمته.

ويف طري�ق العودة قابل العباس بن عبد املطلب I عم 
رس�ول اهلل 0 - وكان العباس قد أس�لم من قبل ولكنه 
باتفاق مع الرس�ول 0 كان يكتم إسامه، ليبقى يف مكة 

عينًا للمسلمن. قال العباس أليب سفيان:
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وحيك يا أبا س�فيان .. لقد جهز لكم رس�ول اهلل قوة ال تقهر 
وسيغزوكم يف عقر داركم .. يف مكة .. بعدما نقضتم العهد الذي 
كان بينك�م وبينه »صلح احلديبي�ة« .. اركب خلفي، وتعال معي 

نقابل رسول اهلل، لعىل أنال لك النجاة.
فركب خلفه، وعاد به إىل املدينة التي كان قد خرج منها لتوه 
وهو جيرجر أذيال اخليبة والفش�ل يف مهمته التي كانت قريش قد 
كلفته هبا. ويف املدينة، عرض العباس I األمر عىل الرسول 
0، ولك�ن الرس�ول بحكمت�ه أراد أن يبق�ى اخل�وف يف 
نفس أيب س�فيان لبعض الوقت، فق�ال لعمه: »خذه معك وأتنى 

به يف الصباح«.

إسلم أبي سفيان بن حرب

ويف الصباح اس�تقبل الرس�ول 0 أبا سفيان، الذي 
كان قد فقد كل أمل يف النجاة، وكل ما كان يتمناه يف أن يفلح يف 

منع األذى والذل عن قومه.

هتف به الرس�ول 0: »أما آن لك يا أبا سفيان أن 
تعلم أنه ال إله إال اهلل؟!«.
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فقال أبو س�فيان: بأيب أنت وأمي، ما أحلمك، وما أكرمك، 
وما أوصلك، لقد ظننت أنه لو كان مع اهلل إله غريه ملا أغني عني 

شيًئا بعد .. »يريد أن ينفي عن نفسه الرشك باهلل«.

فعاد الرس�ول 0 يسأله: »أما آن لك يا أبا سفيان 
أن تعلم أني رسول اهلل؟«.

فأجاب أبو س�فيان يف اضطراب: أما ه�ذه ففي النفس منها 
يشء.

وهن�ا غم�زه العب�اس I وح�ذره قائًا: وحيك أس�لم 
واش�هد أن ال إل�ه إال اهلل وأن حممًدا رس�ول اهلل قب�ل أن ترضب 

عنقك.

فقال أبو س�فيان - وهو يلمس عنقه بأصابع يده: أش�هد أن 
ال إله إال اهلل، وأن حممًدا رسول اهلل.

وتنفس العباس I الصعداء..

وألن العباس I كان دبلوماس�ًيا ماهًرا، فقد قال البن 
أخيه 0:
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يا رس�ول اهلل .. إن أبا س�فيان رجل حمب للرشف والفخر، 
وهو كام تعلم زعيم قومه، فاجعل له من ذلك شيًئا.

فقال الرسول 0: »نعم .. َمْن دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن .. ومن دخل الكعبة فهو آمن .. ومن أغلق عليه بابه 

فهو آمن!«.

وأمر 0 أحد الصحابة، أن يذيع ذلك بن الناس.
مك�ة،  فت�ح  حي�دث  أن   0 الرس�ول  أراد  لق�د   ..
ب�دون قت�ال أو إراق�ة دم�اء م�ن قري�ش، وعس�ى اهلل أن هيدهيم 
لإلس�ام. لذلك أعطاهم األمان، واس�تكاماًل هلذا اهلدف أويص 

 

رس�ول اهلل 0 عمه العباس I أن حيتجز أبا سفيان 
مع�ه يف مضي�ق ال�وادي حت�ى يرى حش�ود املس�لمن وهي متر، 
في�درك أن املس�لمن أصبحوا قوة ال يس�تهان هبا حت�ى إذا رجع 
إىل مك�ة حذرهم وأخافه�م من قوة املس�لمن فيوقنوا أن ال قبل 

هلم هبا.

ووقف العباس I وأبو س�فيان يف مضي�ق الوادي، يف 
حن كانت حشود املسلمن املتجهة إىل مكة متر هبام.
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َمـــّر مـــن أمامهمـــا أول تلـــك احلشـــود، ســـأل  وعندمـــا 

 

أبو سفيان: من هؤالء؟
فقال العباس I: إنه بني ُسليم.

فقال أبو سفيان: مايل ولُسليم؟! »أي ال شأن يل بسليم«.
ثم مر حشد آخر، فسأل أبو سفيان: ومن هؤالء؟

فقال العباس I: إهنا مزينة!
فقال أبو سفيان: مايل وملزينة؟!

وهكذا أخذت احلش�ود أو القبائل متر واحدة تلو األخرى، 
وأبو س�فيان تصيبه الدهش�ة م�ن وفرة عددهم وقوهت�م .. حتى 

ظهرت دهشته بقوة يف قوله:
ما ألحد هبؤالء من قيَِبٍل وال طاقة! .. واهلل يا أبا الفضل لقد 

أصبح ُملك ابن َأخيك عظياًم.
فرد عليه العباس I: يا أبا سفيان .. إهنا النبوة.

فقال أبو سفيان: نعم.
.. لقد أس�لم أبو س�فيان من�ذ قليل فقط، ولذل�ك فقد كان 
ال ي�زال يقي�س األمور بمقاييس اجلاهلية، حت�ى رده العباس إىل 
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املعن�ى الصحي�ح .. فليس ه�ذا ال�ذي رآه ُمْل�ًكا .. وليس حممد 
0 َمليِ�ًكا، ولكنه�ا النبوة، والنر ال�ذي هو من عند اهلل 

.. والفتح الذي وعد اهلل املسلمن به.
وس�ارع أب�و س�فيان بالذه�اب إىل مك�ة، ودخله�ا قب�ل أن 
يدخلها جيش املس�لمن بقليل، يف حن كانت قريش وأهل مكة 
يشعرون بدبيب جيش املس�لمن، وبجحافل الفتح. وال يدرون 

ماذا يفعلون.
صاح أبو س�فيان: يا مع�رش قريش .. يا مع�رش قريش، هذا 
حمم�د ق�د جاءكم ب�ام ال قبل لكم ب�ه، فمن دخل دار أيب س�فيان 
فهو آمن، ومن دخل املس�جد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو 

آمن.
فأيقنت قريش أن أبا س�فيان - زعيمهم الس�ابق - قد أسلم 

واتبع دين حممد 0.
فانتفض�ت زوجته هن�د بنت عتبة وصاح�ت: ال تلتفتوا إىل 

ْف... هذا األمحق اخلَريِ
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بينما عاد أبو سفيان إىل حتذير قومه وقال:

ويلك�م ال تغرنك�م هذه »يقصد زوجته هند« من أنفس�كم، 
لقد جاءكم حممد بام ال قيَِبَل لكم به.

وأيق�ن الن�اس باحلقيقة التي ال م�راء فيها، وأن ن�ور اهلل قد 
طغى ع�ىل ظلامت الرشك والوثنية، وأن قوة املس�لمن أصبحت 
ال يس�تهان هبا، وأنه ال داعي لقتال ختي عنه الزعامء، ودعت إليه 

النساء...
املس�جد  أبواهب�م، وتفرق�وا يف  بيوهت�م وأغلق�وا  فدخل�وا 
احل�رام، وراحوا من خلف األبواب يراقبون هذا املد اإلس�امي 

الزاحف.
وتذكر سعد بن عبادة زعيم األوس، الذي كان حيمل الراية 
وهو يدخل مكة، ما كانت فعلته قريش يف رسول اهلل 0، 

وألوان العذاب والقهر التي أذاقوها املسلمن، فصاح:
الي�وم يوم امللحمة .. اليوم تس�تحل املحرم�ة، اليوم أذل اهلل 

قريًشا.
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وسمع رسول اهلل 0 ما قاله، فقال 0: »بل 
اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز اهلل فيه قريًشا«.

وأمر بأن تؤخذ الراية من سعد بن عبادة وتعطي البنه.

دخول جيش المسلمين مكة

ودخ�ل جي�ش املس�لمن مك�ة م�ن مجي�ع نواحيه�ا، وأم�ر 
الرس�ول 0 ق�ادة اجليش وأم�راءه أن ال يقاتل�وا إال من 
قاتلهم، وحيقنوا الدماء كلام أمكنهم ذلك، فلعل اهلل يرشح قلوب 

املرشكن لإليامن.
ث�م دخ�ل رس�ول اهلل 0 البيت احل�رام، وطاف به، 

وأخ�ذ يكرسِّ األصن�ام املحيطة ب�ه، وهو يق�ول: ]ڳ  ڱ  ڱ  
.]81 :W[ ]  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ  ڻ

ثم أمر 0 بمح�و مجيع الصور واألوثان التي كانت 
متأل الكعبة، ليطهر بيت اهلل من كل رموز الرشك والوثنية.

ث�م وق�ف بب�اب الكعبة، وخط�ب يف الناس قائ�ًا: »ال إله 
إال اهلل وحـــده ال شـــريك له، صدق وعده، ونصـــر عبده، وهزم 
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األحـــزاب وحـــده أال كل مأثرة أو دم أو مال يدعي فهو حتت 
قدمـــي هاتـــني إال ســـدانة البيت وســـقاية احلـــاج. أال وقتيل 
اخلطأ شـــبه العمد بالســـوط والعصافيه الدية مغلظة مائة 
مـــن اإلبل، أربعون منها يف بطونها أوالدها. يا معشـــر قريش 
إن اهلل قـــد أذهـــب عنكـــم خنـــوة اجلاهلية وتعظمهـــا باآلباء، 

الناس من آدم وآدم من تراب«.

]ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ    :c ث�م ت�ا ق�ول اهلل 
ڈ   ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ   

 .]13 :Y[ ]ژ
ث�م تس�اءل 0: ما تقولون، وم�اذا تظنون أين فاعل 

بكم؟
فق�ال أحدهم: نقول خرًيا ونظن خرًيا ... أخ كريم وابن أخ 

كريم.
 فق�ال 0: »وأنـــا أقـــول كما قـــال أخي يوســـف: 
ال تثريب عليكم اليوم، يغفر اهلل لكم وهو أرحم الرامحني .. 

اذهبوا فأنتم الطلقاء«.
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غزوة حنين

كانت غزوة حنن يف شوال من العام الثامن اهلجري.
ووادي حن�ن الذي جرت به أحداث تلك الغزوة يبعد عن 

مكة بضعة عرش ميًا.
.. بع�د أن فت�ح اهلل ع�ىل املس�لمن وأمكنه�م م�ن فتح مكة 
والقضاء عىل أي مظهر أو وجود للرشك هبا، وبعد دخول قريش 
يف اإلس�ام، مل يع�د يف كل جزيرة الع�رب - باقًيا عىل رشكه باهلل 
وعب�ادة األوثان إال مج�وع »ه�وازن« التي كانت تنت�رش بطوهنم 
انتش�اًرا واس�ًعا يف نج�د، ومج�وع »ثقيف« التي كانت تس�توطن 
الطائ�ف »التي تق�ع يف اجلنوب الرشقي من مك�ة« وكان الرعب 
والف�زع قد اس�توىل عىل قلوب »ه�وازن« بعد ما س�معوا بوقوع 
مكة يف قبضة املس�لمن واستس�ام قريش بع�د أن أعلن زعيمها 
أبو س�فيان إس�امه. وقالوا مثل�ام قال هيود خيرب م�ن قبلهم: إن 
حمم�ًدا مل يل�ق حمارب�ن أش�داء، وإن كانت قريش ق�د فرطت يف 
أوثاهن�ا وختلت عن زعامته�ا الدينية، فنحن لن نف�رط يف أوثاننا 

أبًدا وسنُْعييِ راية ُهَبّل!

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n 139

  ملسو هيلع هللا ىلص

ومجعهم زعيمهم »مالك بن عوف« وقال هلم:
s سنغزوهم قبل أن يغزونا!

وحتالفت ثقيف وقبائل أخرى مع هوازن.
وكان مال�ك ب�ن عوف يدرك جيًدا أن ه�ذه هي آخر حماولة 
يقوم هبا َعَبَدة األوثان ضد اإلسام وضد دين التوحيد. ولذلك 

راح خيطط ويفكر بعمق حتى حيرز النر عىل املسلمن.

فاختار للمعركة أرًضا حتيط هبا مرتفعات جبلية، هلا مسالك 
يعرفه�ا مقاتلوه وال يعرفها أغلب املس�لمن، وال جييدون القتال 

فيها.

وحشد خلف مقاتليه نس�اءهم وأطفاهلم وكل ما يملكونه، 
حتى يدرك املقاتل أن هزيمته س�تكون فناًء ألهله وماله، وبذلك 
يس�تميت يف القتال وال يفر من ساحة املعركة حتت أي ظرف من 

الظروف.

واس�تقر مالك بن ع�وف بمقاتليه وأتباع�ه يف أعايل اجلبال، 
بحي�ث يصبح�ون مرشفن ومس�يطرين ع�ىل الوادي واملس�الك 

الضيقة أسفلهم، والتي حتاًم سيمر فيها جيش املسلمن.
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.. ع�ىل اجلان�ب اآلخر، كان رس�ول اهلل 0 قد علم 
ب�أن ه�وازن وثقيف حيش�دان حش�ودمها لقتال املس�لمن، فأعد 
جيًشا كبرًيا بلغ تعداده اثنى عرش ألف جماهٍد، منهم عرشة آالف 
كانوا معه 0 يف فتح مكة، وألفان من الطلقاء »أو املكين 

الذين أعطاهم الرسول 0 األمان يوم فتح مكة«.

وسار جيش املسلمن نحو وادي حنن، حيث ساحة القتال 
املتوقعة.

وكان يسيطر عىل املسلمن قليل من الغرور ربام بسبب كثرة 
عدده�م، وربام بس�بب انتصاره�م باألمس القري�ب عىل قريش 

وفتحهم ملكة دون عناء أو دون إراقة قطرة دم واحدة.

وقب�ل قري�ش، وهذا س�بب آخر للزه�و والغ�رور .. كانت 
أنفاس اليهود »أعداء اإلس�ام« قد مخدت هي األخرى وانتهت 
آخر معاقلهم يف خيرب ... فامذا عسى أن تكون هوازن أو ثقيف؟! 
.. كان الزه�و والغ�رور يتملك املس�لمن، وهم زاحف�ون للقاء 

عدوهم يف وادي حنن.
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ہہ   ۀ   ڻۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ]ں    :c ق�ال 
ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ  ہ   ہ  

ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   ۇۇۆ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  

ى   ېى   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

.]26 - 25 :G[ ]ائ  ائ

.. وبين�ام كان جي�ش املس�لمن يع�رب املس�الك الضيق�ة يف 
املرتفع�ات املحيط�ة ب�وادي حن�ن، إذا هب�م يفاج�أون بالس�هام 
ترش�قهم من أعاهم، وبالصخور تقذف عليهم من كل جانب، 

وكأهنا اجلراد أو املطر املنهمر من السامء.
فتفرقوا وتقهقروا بعد أن أصيب عدد كبري منهم .. والحت 

اهلزيمة للمسلمن يف األفق.
ويف تلك اللحظات التي عم فيها االضطراب، كان الرسول 
0 يق�ف يف مكان�ه كالط�ود الش�امخ ال�ذي ال يتزع�زع 
وحول�ه ره�ط م�ن آل بيت�ه الكري�م: العب�اس ب�ن عب�د املطلب 
 »عمه«، وعي بن أيب طالب، وأبو س�فيان وربيعة ابنا احلارث بن 
 عبد املطلب، والفضل بن العباس، وأيمن ابن أم أيمن، وأس�امة 
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ابن زيد. باإلضافة إىل أيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وبعض 
األنصار - ريض اهلل عنهم أمجعن -.

تتقهق�ر  املس�لمن  مج�وع   0 الرس�ول  رأى  ومل�ا 
وتنس�حب من س�احة القتال، أخ�ذ ينادي ويصيح: »يا معشـــر 
األنصار .. يا معشر املهاجرين ... هلموا إليَّ .. يا أنصار اهلل 

.. هلموا إليَّ .. أنا النيب ال كذب .. أنا ابن عبد املطلب«.
ث�م نظر إىل عمه العب�اس I، ال�ذي كان يتميز بصوته 
 اجله�وري الش�ديد، وق�ال ل�ه: »اصـــرخ يا معشـــر األنصـــار .. 
يـــا أصحاب بيعة الشـــجرة .. يـــا أصحاب بيعـــة احلديبية .. 

هلموا إىل رسول اهلل«.
وما هي إال حلظات حتى أجابه املسلمون صائحني:

لبيك يا رسول اهلل ..

لبيك يا رسول اهلل ..
اهلل  رس�ول  ع�ىل  وأقبل�وا  املنس�حبون  املس�لمون  وتواف�د 
0 والتف�وا حوله، ثم بدأوا م�ن جديد هجومهم القوي 
ع�ىل املرشك�ن من ه�وازن وثقيف وحتول املس�لمون م�ن مركز 
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الدف�اع إىل مرك�ز اهلجوم وقذف اهلل يف قل�وب األعداء الرعب ، 
وأظهر عليهم املسلمن، فاكتسحوهم وجعلوهم يولون األدبار، 

تاركن وراءهم مغانم كثرية مل يشهد مثلها املسلمون من قبل.
وفر زعيم هوازن مالك بن عوف هو وأرشاف قومه والذوا 
بالطائف وحتصنوا هبا مع من حتصنوا من ثقيف، وتعقبهم جيش 
املس�لمن، وحارصوهم بالطائف، وطال أمد احلصار، واس�تمر 
بضع�ة وعرشي�ن يوًم�ا .. ومل يستس�لم املرشكون من ه�وازن أو 
ثقيف أو حلفائهام من أهل الطائف. فاستشار الرسول 0 

بعض صحابته، فقال له أحدهم:
يا رسول اهلل هم كثعلب يف جحر اآلن، إْن أقمت عليه أخذته، 
وإّن تركته لن يرضك. فأذن الرس�ول 0 للمسلمن بفك 

حصارهم والرحيل.
ويف طريـــق العودة قال رجل من املســـلمني: يا رس�ول اهلل 

ُأْدُع عىل ثقيف.
فقال الرسول الكريم 0: »اللهم اهد ثقيًفا وائِت 

بهم«.
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مل يش�أ 0 أن يدع�و عليه�م، عس�ى أن هيدهي�م اهلل 
ويأتوا مجيًعا مسلمن وهذا ما حتقق بالفعل ..

واستجاب اهلل E لدعاء رسوله، ومل يكد يمي عام 
واحد، حتى أصبحت هوازن وثقيف وكل من بالطائف مسلمن 

وموحدين باهلل..
وبذل�ك أصبحت اجلزي�رة العربية للم�رة األوىل يف تارخيها 

دولة واحدة، ذات عقيدة واحدة .. هي عقيدة اإلسام.

s s s
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غزوة تبوك

كانت أحداث غزوة تبوك يف ش�هر رجب من السنة التاسعة 
للهجرة.

وكان مكاهنا يف تبوك شامل املدينة ناحية الشام.
وق�د رأين�ا عن�د حديثن�ا ع�ن غ�زوة مؤت�ة، كيف اس�تعان 
الغساس�نة »أو الغس�انيون« بحلفائه�م أو بأس�يادهم ال�روم، يف 
قتاهل�م للمس�لمن الذي�ن مل ي�زد عددهم يومئذ ع�ن ثاثة آالف 

جماهد، بينام كانوا هم نحو مائتي ألف ...
ورأينا كيف استش�هد الق�ادة الثاثة الذين عينهم الرس�ول 
0 لقي�ادة جي�ش املس�لمن، وه�م يقاتل�ون أع�داء اهلل 
 ببس�الة وش�جاعة منقطع�ة النظ�ري: زي�د ب�ن حارث�ة وجعفر بن 

أيب طالب وعبد اهلل بن رواحة - رضوان اهلل عليهم -.
ث�م رأينا كيف قاد اجليش من بعدهم خالد بن الوليد بحنكة 
واقتدار ... وكيف اس�تطاع أن خيدع األعداء وينسحب باجليش 
وينقذ املس�لمن من الفناء، بعدما رأى عدم التكافؤ الش�ديد بن 
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املس�لمن وبن أعدائه�م يف الع�دد »كان املس�لمون ثاثة آالف 
وكان األعداء نحو مائتي ألف«.

ق ش�وًقا للقاء الروم  وظل�ت نفوس املس�لمن بعده�ا تتحرَّ
»حلفاء الغساسنة« مرة أخرى والثأر منهم.

ه�ذا من جه�ة، ومن جهة أخ�رى، كان ال�روم - خصوًصا 
بعد أن فتح املس�لمون مكة وبعد أن هزموا هوازن وثقيف وآخر 
معاقل املرشكن يف اجلزيرة العربية، يعتربون أنفس�هم املس�ئولن 
ع�ن مواجه�ة املس�لمن والقض�اء ع�ىل اإلس�ام وكان ملكهم 
»هرق�ل« ما زال منتش�يا بانتص�اره عىل الف�رس - االمرباطورية 
املنافسة المرباطوريته - وال يرى املسلمن إىل جانبهم شيًئا يذكر. 
ولذلك فقد دفع رواتب جنده لعام مقبل، وجهزهم أفضل جهاز 

ليزحف هبم نحو باد املسلمن.
.. وعلم الرسول 0 بام يعتزمه الروم، وبام خيطط له 
قائدهم هرقل، فأعلن االستنفار الكامل بن املهاجرين واألنصار، 
للجهاد يف س�بيل اهلل، وبع�ث 0 إىل القبائل العربية التي 
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دخلت مؤخًرا يف اإلس�ام يس�تنفرها للقتال، ك�ام بعث إىل أهل 
مكة وعىل رأسهم قريش يستنفرهم للجهاد.

... ولقيت دعوة الرسول 0 جتاوًبا كبرًيا من اجلميع 
سواء يف احلرض أو يف البادية.

موقف الصحابه وتضحياتهم العظيمة:

s كذل�ك حث الرس�ول 0 أغنياء املس�لمن عىل 
التربع بامهلم لتجهيز اجليش املحارب.

s فت�ربع عث�امن ب�ن عف�ان I وح�ده بتجهي�ز ثل�ث 
اجليش.

s كام أعطى أبو بكر الصديق I ماله كله.
s وأعطى عمر بن اخلطاب I نصف ماله.

s وتربعت النساء بام لدهين من حي وذهب يتزين به.
... وقد بلغ تعداد اجليش الذي تم جتهيزه لتلك الغزوة نحو 
ثاثن ألًفا .. ومل يتخلف عن املش�اركة يف اجلهاد س�وى املنافقن 
الذين اعتذروا بأعذار خمتلفة. وقد أخرب اهلل E، رس�وله 
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0 ب�أن ختلفهم وعدم خروجهم للجه�اد كان يف صالح 
املسلمن.

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ      ۈ   ]ۆ    :c ق�ال 
ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ[ 

]47 :G[

ي جيش املس�لمن الذي جتهز لغ�زو الروم بجيش  وقد ُس�مِّ
ن يف س�نة عس�رية، وكان اجلو حينذاك ش�ديد  الُع�رسة، ألنه تكوَّ

احلرارة.

وحظى أفراد هذا اجليش برضوان اهلل.

قال c: ]ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   

.]117 :G[ ]ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ

خروج جيش المسلمين إلى تبوك

وزحف جيش املسلمن يف الصحراء متجها نحو »تبوك« يف 
شامل اجلزيرة العربية.
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وملا وصل جيش املس�لمن وعىل رأسه الرسول 0 
إىل تب�وك، حيث ُيتوق�ع وجود األعداء هبا، مل جي�دوا أي أثر ألية 
حش�ود رومانية أو عربية موالية هلم، فقد انسحبوا إىل داخل باد 
الشام، بعدما أفزعهم زحف جيش كبري هبذا العدد نحوهم، ويف 

ذلك اجلو شديد احلرارة.

لق�د ذاب اجليش الروماين، ك�ام ذاب قائده هرقل الذي كان 
يتصور أنه س�يصول وجيول وهيزم املسلمن بكل سهولة .. ذاب 

هرقل ومل يظهر له أي أثر بعد ذلك.

واستش�ار الرس�ول 0 أصحاب�ه: هل يم�ي قدًما 
وياح�ق الروم�ان يف باد الش�ام، أم يرجع مكتفًي�ا بام حتقق من 
 إلق�اء الف�زع والرع�ب يف قلوهب�م. وكان ال�رأي ه�و االكتف�اء 
ب�ام حدث والرجوع. فرجع املس�لمون إىل املدينة فرحن بام أنعم 

اهلل به عليهم من نر مل تسفك فيه أية دماء!

s s s
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