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مقدمة
"هل تعطونى كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم ؟"
في السيرة النبوية النب شام  ٧١٤\٢والسيرة الحلبية  ٩٥٣ – ٩٧٣ ⁄١وتاميي الببار
 ٢⁄٧٤٣قمل نبى االسال محمد لمأل قريش "أيأيتكم إن أعبياتكم مام ساملتم شاط تيباوني
كلمة واحدة تملكون نبهم اليرب وتدي لكم نبهم اليجم".
والكلمة الواحدة شى " ال اله اال هللا ومحمد يسول هللا" .
والمينى واضح وضوح الامس فى وسط النهمي ال يحتمج ألدنى اجتهمد :
" أعبونى الدي أعبيكم الملك " .
أو نبتيبير أكثر جالئم  " :أعترفوا نبى نبيم أجيلكم تملكون على اليرب
واليجم " .
اذا فمن الهدف شو الملك ..والوسيلة شى الدي .
وشذا شو الماروع.
محمد نب عبد هللا نب عبد المبلب جمء ليؤسس دولة لليرب على غراي الرو والفرس ..
دولة يجمع فيهم شتمت القبمئط اليرنبية المتنمثرة في الجزيرة تحت زعممة قريش أو نبني
شمشم تحقيقم لحلم جده الخممس قصي نب كالب وجده المبمشر عبد المبلب.
ولك لممذا كمن الدي شو الوسيلة ؟
والرد هو أن نبي اإلسالم ادعى أنه مرسل من السماء لكي يكون كالمه مقدس ومطاع ،وبهذا يستطيع أن
يسيطر على أتباعه ويوجههم إلى تحقيق مشروعه العظيم.
وفي الحقيقة أن القارئ المتأني يستطيع أن يقتفي أثر هذا الفكر في ما وصل إلينا من أقوال معاصرري
النبي وأتباعه.
وها هى نطفة قليلة مما تذخر به كتب السيرة واألحاديث عن نبي اإلسالم وغرض دعوته :

 - ١يقول عبد هللا نب الزنبير :
ليبت شمشم بالملك فال

خبر جمء وال وحي نزل

 -٢ويقول الوليد نب يزيد الخليفة األمو :
تليب بالنبوة شمشمـي

نبال وحي أتمه وال كتمب

 -٩وجمء في السيرة النبوية:
ونبيد فتح مكة سنة 8شـ وقا النباي لىالى هللا علياه وسالمع يساتير جياوم المسالمي
نبملويتهم لواء أثر لواء  ..وإلى جمنبه وق أنبو سفيمن شي األمويي مع اليبامس عام النباي
ياامشدان االساتيرا ميام فقامل أنباو سافيمن لليباامس " :لقاد أىابح ملرك انبا أخياك الاااداة
عظيمم" فمجمب اليبمس قمئال "إنهم النبوة وليس الملك يم أنبام سافيمن" فارد أنباو سافيمن "أمام
شذه لأ النبوةع فمم زال في نفسي منهم شئ" .
 -٧وفي الجزء الثمني م تميي الببار يقاول عتباة نبا ينبيياة لقاريش نبياد أن التقاى نباملنبي
وأديك األشداف الكبرى للدعوة" :يم ميار قريش أطييوني واجيلوشم نبي وخلوا نبي شاذا
الرجط ومم شو فيه فمعتزلوه فاوهللا ليكاون لقولاه الاذ ساميت مناه نبام عظايم فا ن تصابه
اليرب فقد كفيتموه نبايركم وإن يظهر على اليرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسايد
النمس نبه"
 -٥ع النبي قمل "والذ نفسي نبيده لتملك كنوز كسرى وقيصر"
 -٦كمن عبد المبلب جد النبي يقول مايرا إلى أنبنمئه وحفدته "إذا أحب هللا إناامء دولرة خلا
لهم أمثمل شؤالء".
 -٤قمل النبي ليمه أنبي طملب" :يم عم وهللا لو وضيوا الامس في يميناي والقمار فاي يسامي
على أن أترك شذا األمر مم تركته حتى يظهره هللا أو أشلك فيه" .واألمر شو السلبمن كمام
شو واضح ممم يلى.

 -8نبيد موت نبي اإلسال تمت البيية إلى أنبي نبكر لك علي نب أنبي طملب كمن في نفسه شائ
م شذه البيية فتوجه إليه أنبو عبيدة نب الجراح وقمل له " :يم انبا عام إ إناك حاديس السا
وشؤالء مايخة قومك – أ مايخة قريش – لايس لاك مثاط تجارنبتهم وميارفتهم نبامألموي
وال أيى أنبم نبكر إال أقوى على شذا األمار مناك وأشاد احتمامال فسالم ألنباي نبكار شاذا األمار
وإنك إن تياش ويباط نبقامفك فمنات لهاذا األمار خليا وحقيا  .ولكا عليام لام يرضاه ذلاك
التلب م جمنب أنبى عبيدة فثمي ثمئره وقمل " :يم ميار المهامجري ال تخرجاوا سرلطان
محمد م دايه وقير نبيته إلى دويكم وقياوي نبياوتكم وتادفيوا أشلاه عا مقمماه فاي النامس
وحقه فوهللا يم ميار المهمجري لنح أح النمس نبه ألننم أشط نبيته" .
 -٣لمم تولى عثممن نب عفمن الخالفة نبيد أنبي نبكر وعمر دخط عليه أنبو سفيمن فقمل :
"ىميت إليك تميم" و "عد " فمديشم كملكرة واجيط أوتمدشم نبني أمية ف نمم شو الملك
وال أدي مم جنة وال نمي" .
شذا القول األخير ألنبى سفيمن ىهر الرسول " والذى أسلم قبط أن تدق عنقه  ..وحس
اسالمه" يفصح نبجالء تم ع الماروع اليظيم.
ولك كي تمك يجط أمي نبسيط في نبيئة عرنبية قمحلة في القرن السمنبع الميالد أن يضع
اسمسم لهذا الملك اليتيد الذى استمر لقرانبة أينبية عار قرنم م الزممن ؟
شذه كمنت اليبقرية المحمدية .
لقد عرف نبى االسال نبفبنته الفمئقة أن الوازع الدينى عند عرب الحجمز ال يدانيه وازع
أخر  .وشذا شو عي مم أكده انب خلدون نبيد ذلك فى مقدمته الرائية اذ قمل "ان اليرب ال
يحصط لهم الملك اال نبصباة دينية واليرنبى ال يسير اال نبملدي " .
لقد فب نبى االسال لهذا جيدا وألن السبيط األكيد لتوحيد اليرب شو االلتفمف حول ياية
واحدة والصالة نحو كيبة واحدة والتيبد الله واحد .
القوة فى الوحدة .والقوة مبلب أسمسى لقيم الماروع.
وم شنم نامت فكرة النبوة.
يسول االسال يريد يجمال يبييونه طمعة عميمء لكى ينجح فى تحقي الهدف .
ولكى يحدث شذا فمن طمعته يجب اال تقط ع طمعة هللا وعصيمنه النبد أن ينظر اليه
على انه عصيمن هلل.

طمعة الرسول شى طمعة هللا وعصيمن الرسول شو عصيمن هلل .
وشذا عينه مم تقوله اآليمت القرأنية اليديدة التى سوف نويدشم فى الفصط األول م شذا
الكتمب.
فى الفصط الثمنى م الكتمب سوف نثبت أن كبمي الصحمنبة الذي أحمطوا نبملرسول وتلقوا منه
االسال غضم طريم نقيم كمنوا ييرفون جيدا غر الدعوة الحقيقى .وقد تجلى شذا نبوضوح
ىميخ ال يخبئه عمقط فى أحداث سقيفة نبنى سمعدة فى الوقت الذى كمن فيه اليبمس عم
الرسول وعلى نب انبى طملب انب عمه ياسالنه.
لقد كمد عمر نب الخبمب – وشو م شو – أن يقتط زعيم األنصمي سيد نب عبمدة والرسول لم
يدف جسده نبيد.
فى الفصط الثملس سوف نبي نبملتوثي الدقي غر الدعوة المحمدية م اقممة الدولة
االسالمية .
وفى الفصط الرلبع "عم الوفود" سوف نويد قمئمة نبجميع الوفود التى سميعت الى المدينة
لتقد فرو البمعة والوالء لملك الحجمز الجديد  .وشذا األمر يؤكد مرة أخرى كي فهم
اليرب دوي نبى االسال وغر دعوته.
فى الفصول التملية سوف نستيي نبكتمنبمت أينبية م كبمي المفكري المتنويي الذي تنمولوا
موضوع االمبراطويية أو الخالفة االسالمية م منظوي نقدى اكمديمى متجرد م الهوى
والديوشة.
وشاؤالء شاام خلي اط عبااد الكااريم و األديااب والااامعر اليراقااى الراحااط ميااروف الرىاامفى
والدكتوي سيد محمود القمنى والمستامي محمد سييد اليامموى.
نبينمم يتف الجميع في غر

الماروع اإلسالميإ إال أنهم يختلفون في نبيض التفمىيط.

يرى المستامي الياممو أن الدولة االسالمية انتهت نبموت يسول االسال ولك البقية تيتقد
أن الدولة أييد لهم أن تستمر لقرون كثيرة تملية .
ونبينمم ييتقد الاي خليط عبد الكريم ود .سيد القمني أن ماروع الدولة اقليمي نبحات يارى
ميروف الرىمفى أن الدولة عملمية التوجه وأن النهضة تتجموز حدود الجزيرة اليرنبية .

وحي يخلص د .سيد القمني أن زعممة الدولة قمىرة علاى الفارع الهمشامي ما قاريش إ
ياارى الاااي خليااط عبااد الكااريم أن الزعممااة منوطااة نبقااريش عممااة وليساات قمىاارة علااى نبنااي
شمشم .
شذه خالفمت فاي التفمىايط ولكا المؤكاد أن نباي اإلساال اساتبمع نبيبقرياة فاذة وعاز ال
يلي أن يحق حلم أجداده ويضع أسمس امبراطويية عظيمة امتدت م ماميف الصي شرقم
إلى ماميف فرنسام غرنبام  ..إناه شخصاية مبهارة جاديرة نبملتمماط والدياساة المتمنياة الفمحصاة
التي تلي نبمثط م في مقممه الامم وشيبيته البمغية.
حقم كمن ملكم عظيمم امتدت أطرافه شرقم وغرنبم وطب ىيته اآلفمق الممتدة حتى أنهى
مصبفى كممل أتمتويك الخالفة اإلسالمية في  ٩مميس سنة .١٣٢٧
كمنت تلك شى نهمية الماروع السيمسى اليظيم ولك نبقى دي يتبيه أكثر م واحد نص
نبليون م البار يظنونه سممويم ويترجون نبه نوال الخلد فى جنة النييم .
شذا شو موضوع شذه الدياسة المتمنية التي تلقي الضوء على الجوانب المظلمة
والمسكوت عنهم في التميي اإلسالمي.
فمذا كمن لديك أى تحفظ أو اعنرا على توجه أى م الكتمب األينبية ل عبد الكريم
والرىمفى والقمنى والياامموىع فامننى أدعاوك ألن تضاع شاذا الاتحفظ جمنبام وتادق فاى
التوثي واالستدالل  .دعك م الاخص نفسه وأنظر نبملتدقي الى ممذا يقول,
مع احترامنم للجميع ..اذا جمئك لص وقامل لاك أن  ٧ = ٢ + ٢فهاط ساتمتنع عا تصاديقه
ألنه لص ؟!!!!
مرة أخرى  ..أنظر الى التوثي واالستدالل.
شذه الدياسة ترتكاز علاى المرجييامت االساالمية األسمساية التاي ال ينكرشام إال مكامنبر إ وفاي
إنكميشم تقويض للدي كله وشد ألعمدته .
إنهم المرجييمت التي تلقتهم األمة نبيمومهم نبكط التجلاة والتقادير واالحتارا ووضايتهم فاي
أعلى مقم خالل أينبية عارة قرنم م الدعوة اإلسالمية .
ل يبقى أن نقول أن شذا الكتمب ممخوذ فى ميظمه م كتمب سمنب م اعدادنم نبينوان
" محمد ملك اليرب " .

الباب األول  :دالئل المشروع السياسى
.الفصل األول

تقديس محمد
( عن كتاب الشخصية المحمدية لمعروف الرصافى ).
إن الغاية التي يرمي إليها محمد هي من األمور التي ال يسعها عمر اإلنسان .إذن،
فألجل الوصول الى تلك الغاية يلزم أوال إحداث نهضة عالمية كبرى ،ثانيا استمرار تلك
النهضة من بعده حتى تتم بها الغاية وكال األمرين ال يكون إال بكون محمد مقدسا ومطاعا
عند أتباعه المسلمين ،إذ لو لم يكن هو في نظر أتباعه مقدسا وال أمره سماويا مطاعا لتعذر
حصول تلك النهضة ،ولو حصلت الستحال استمرارها من بعده.
ولو أننا نزعنا القداسة من شخص محمد والطاعة من أمره إلنطفأ من بعده سراج
الدعوة وانقطعت حركة النهضة ،وإلنمحت آثاره من بعده كما انمحت آثار غيره من عظماء
التاريخ ،أو لبقيت لنا من آثاره طلول غير ناطقة وشخوص غير متحركة .ولكننا نرى
النهضة العالمية التي أحدثها في حياته قد استمرت بعد مماته حتى بلغت الغاية ،وال تزال
مستمرة الى يومنا هذه ،وإن تغير جوهرها وتبذل شكلها وتقلص ظلها ،وما ذلك إال ألن
محمدا مقدس شخصه واجب اإلحترام ،ومطاع أمره واجب اإلمتثال.
ولوال أن محمدا أراد أن يكون مقدسا ومطاعا عند أتباعه المسلمين لما رأيناه يتغاضى
عنهم إذا رآهم يتبركون بنعله ،أو يبتدرون وضوءه ،أو يتلقفون بصاقه ،أو نحو ذلك مما
يدل على أنه عندهم مقدس ومطاع .فمثال كان أبن مسعود يخدمه وكان صاحب نعليه ،فكان
إذا قام النبي ألبسه إياهما ،فإذا جلس جعلهما في ذراعيه أي أدخل كل واحدة منهما في إحدى

ذراعيه وبقي هكذا حتى يقوم النبي من مجلسه ( .)1ومعنى هذا أن ابن مسعود كان يلبس
نعليه في يديه للتبرك بهما.
ولنذكر ما شاهده عروة بن مسعود يوم الحديبية ،فإن قريشا أرسلته الى محمد ليكلمه
في أنهم ال يريدون أن بدخل عليهم مكة في هذا العام ،فكلمه عروة في ذلك وقد رأى ما
يصنع به أصحابه ال يتوضأ إال ابتدروا وضوءه وكادوا يقتتلون عليه ،وال يبصق بصقا إال
ابتدروه يدلك به من وقع في يده وجهه وجلده ،وال يسقط من شعره شيء إال أخذوه ،وإذا
تكلم خفضوا أصواتهم عنده ،وال يحدون النظر إليه تعظيما له .فلما رجع عروة الى قريش
قال لهم :يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه ،وقيصر في ملكه ،والنجاشي في ملكه،
وهللا ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه ،ولقد رأيت قوما ال يسلمونه لشيء
أبدا فروا رأيكم ( .)2وفي السيرة الحلبية قال في سياق الكالم على فتح مكة :ثم انصرف
رسول هللا الى زمزم فاطلع فيها وقال :لوال أن تغلب بنو عبد المطلب على وظيفتهم لنزعت
منها دلوا ،أي ألن الناس يقتدون به في ذلك مع أن النزع من زمزم من وظيفة بني عبد
المطلب ،قال :وانتزع له العباس دلوا فشرب منه توضأ فابتدر المسلمون يصبون على
وجوههم ،وفي لفظ :ال تسقط قطرة إال في يد إنسان إن كان قدر ما يشربها شربها وإال مسح
بها جلده ،والمشركون يقولون :ما رأينا وال سمعنا ملكا قط بلغ هذا (.)3
وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد حديث عروة يوم الحديبية على وجه غير ما تقدم
فقال :ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول هللا ،فوهللا ما تنخم النبي نخامة إال وقعت في
كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه ،إذا أمرهم ابتدروا أمره ،وإذا توضأ مادوا يقتتلون
على وضوئه ،وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ،وما يحدون إليه النظر تعظيما له ،فرجع
عروة الى أصحابه فقال :أي قوم وهللا لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر
والنجاشي ،وهللا ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا ،وهللا ما تنخم
نخامة إال وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ،وإذا أمرهم ابتدروا أمره ،وإذا
توضأ كادوا يقتتلون عل وضوئه ،وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ،وما يحدون النظر إليه
تعظيما له ،وقد عرض عليكم خطة رشد فأقبلوها (.)4
وفي يوم الحديبية أيضا تقاسموا شعر رأسه ،ففي السيرة الحلبية قال :ثم دخل رسول
هللا قبة له من أدم أحمر ودعا بخراش فحلق رأسه ورمى شعره على شجرة فأخذ الناس
وتحاصوه (أي تقاسموه حصصا بينهم) وأخذت أم عمارة طاقات منه فكانت تغسلها
للمريض وتسقيه فيبرأ ،وعن أنس قال :رأيت رسول هللا والحالق يحلقه وقد طاف به
أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إال في يد رجل (.)5

وفي زاد المعاد إلبن القيم قال في سياق حديث حجة الوداع :فلما أكمل رسول هللا نحره
استدعى بالحالق فحلق رأسه ،فقال للحالق ،وهو معمر بن عبد هللا :خذ ،وأشار الى جانبه
األيمن ،فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه ثم أشارالى الحالق فحلق جانبه األيسر ،ثم
قال :ههنا أبو طلحة فدفعه ‘ليه ،وهنا أخذ ابن القيم يتكلم عن اختالف الروايات فيما أخذه أبو
طلحة هل هو شعر الجانب األيمن أو الجانب األيسر ،وليس هذا مما يهمنا ،قال ثم قلم
أظفاره وقسمها بين الناس ( .)6ومن أغرب ما نراه في حياة محمد النبوية في المدينة بصاقه
فإنه لم يكن طاهرا مباركا فحسب بل كان مع ذلك دواء لكل داء ،فقد استعمله للشجاج
والجراحات ما يستعمل الناس اليوم صبغة اليود ،واستعمله للعيون الرمدة كما يستعمل
الناس اليوم قطرة ابن سيناء ،واستعمله لقلع الصخور والكرى كما يستعمل الناس اليوم
الديناميت ،الى غير ذلك من األمور.
إن محمدا لم يمتهن بصاقه كما يفعل سائر الناس إال مرة واحدة ،وذلك لما تفل في وجه
وحشي قاتل حمزة تحقيرا له ،وذلك أن وحشيا هذا هو الذي قتل حمزة يوم أحد فجزع
رسول هللا لقتله وحزن عليه حزنا شديدا ،حتى قال ابن مسعود :ما رأينا رسول هللا باكيا أشد
من بكائه على حمزة ،وبعد فتج مكة وفد وحشي مع أهل الطائف لما وفدوا ليسلموا ،قال
وحشي :فلم يرعه إال إني قائم على رأسه أشهد شهادة الحق ،فقال :أنت وحشي؟ وسألني
كيف قتلت حمزة ،فأخبرته ،فقال :ويحك غيب عن وجهك فال أراك ،وفي رواية :فتفل في
وجهي ثالث تفالت ،وقيل :تفل في األرض وهو جد مغضب (.)7
ال ريب أنه تفل في وجه وحشي تحقيرا له فأمنه بصاقه باستعماله للتحقير كما يستعمله
سائر الناس ،ولم يستعمله لذلك إال هذه المرة ،وإال فإن بصاقه كان الناس يتلقفونه للبركة
وكان هو يستعمله للمداواة.
وفي السيرة الهشامية :أن عبد هللا بن أنيس لما قتل البُسير بن دارام اليهودي ضربه
البُسير بمخراش في يده من شوحط ( المخراش عصا معوجة الرأس كالصولجان) فأمه أي
شجه آمة ،واآلمة من الشجاج هي التي تبلغ أم الرأس ،وأم الرأس الجلدة التي تجمع الدماغ،
فلما قدم عبد هللا بن أنيس على رسول هللا تفل في شجته فلم تقح ولم تؤذه ( .)8وفي السيرة
الحلبية ،وكذا في زاد المعاد ،أن رسول هللا أرسل محمد بن مسلمة في نفر من أصحابه لقتل
كعب بن األشرف اليهودي فلما قتلوه أصيب الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه ،فتفل
عليه رسول هللا فبرأ (.)9
وفي السيرة الحلبية أيضا :أن معاذ بن عمرو بن الجموح ضرب أبا جهل يوم بدر
ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه ،قال معاذ :فضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي

فتعلقت بجلدة من جسمي ،فلما أذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت عليها حتى طرحتها،
وفي رواية :أنه جاء بها الى رسول هللا فبصق عليها وألصقها فلصقت ( .)11وهذه الرواية
تنافي ما ح ّدث به معاذ عن نفسه من أنه وضع قدمه عليها ثم تمطى عليها حتى طرحها،
ولعل رسول هللا بصق على جرحها بعدما قطعها معاذ فبرأت أما رواية " ألصقها فلصقت"
فهي من زيادة الرواة وتلفيقهم.
وفي السيرة الحلبية أيضا عند الكالم على غزوة أحد قال :ورمي كلثوم بن الحصين
بسهم في نحره فجاء رسول هللا فبصق عليه فبرأ (.)11
وفي السيرة الحلبية أيضا :لما أغار عيينة بن حصن على لقاح رسول هللا خرجوا في
طلب القوم وتقدمهم أبو قتادة ،قال :فسرت حتى هجمت على القوم فرميت بسهم في جبهتي
فنزعت قدحه وأنا أظن إني نزعت الحديدة ،فلما رآه النبي قال له :ما هذا الذي في وجهك؟
قال :قلت :سهم أصابني ،فقال :ادن مني ،فنزع السهم نزعا رفيقا ثم بزق فيه ووضع راحته
عليه ،فوالذي أكرمه بالنبوة ما ضرب عليّ ساعة قط وال قرح عليّ ( ,)12ومعنى قول :ما
ضرب عليّ ما اشتد وجعه عليّ .
وأصابت خالد بن الوليد يوم حنين جراحة ،فعن بعض الصحابة قال :رأيت النبي بعدما
هزم هللا الكفار ورجع المسلمون الى رحالهم يمشي في المسلمين ويقول :من يدلني على
رحل خالد بن الوليد ،حتى دل عليه ،فوجده قد أسند الى مؤخرة رحله ألنه قد أثقل بالجراحة
فتفل النبي في جرحه فبرأ (.)13
وفي السيرة الهشامية في حديث غزوة خيبر :قال رسول هللا :ألعطين الراية غدا رجال
يحب هللا ورسوله ،يفتح هللا على ليس بفرار ،قال :يقول سلمة :فدعا رسول هللا عليا ،وهو
أرمد ،فتفل في عبنه ،ثم قال :خذ هذه الراية ،فامض بها حتى يفتح هللا عليك .وفي زاد
المعاد :فبصق رسول هللا في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية.
وفي زاد المعاد :قال رفاعة بن رافع :رميت بسهم يوم بدر ففقئت عيني ،فبصق فيها
رسول هللا ودعا لي فما آذاني منها شيء ( .)14وفي السيرة الحلبية عن خبيب بن عبد
الرحمن قال :ضرب خبيب جدي يوم بدر فمال شقه فتفل عليه رسول هللا وألمه ورده
فأطبق.
وفي السيرة الحلبية عن قتادة بن النعمان قال :أصيبت عيناي فسقطتا على وجنتي
فأتيت رسول هللا فأعادهما وبصق فيهما فعادتا تبرقان ( )15وذلك في غزوة أحد.

وفي السيرة الحلبية في حديث غزوة ذات الرقاع قال :وفي هذه الغزوة جاءته امرأة
بدوية بابن لها فقالت :يا رسول هللا ،هذا ابني قد غلبني عليه الشيطان ،ففتح فاه فبزق فيه
وقال :اخسا عدو هللا ،أنا رسول هللا ،ثم شأنك بابنك ،لن يعود إليه شيء منا كان يصيبه،
فكان كذاك ( .)16أقول :إن صح هذا الحديث كان أصال لما يفعله بعض المشايخ في زماننا
من التعزيم على المجانين وضربهم بالسياط ،وقولهم للجني :اخرج بإذن هللا ،مع أن علماء
المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة ينكرون على هؤالء المشايخ فعلهم هذا.
وفي السيرة الحلبية أيضا :أن أسماء زوج الزبير لما ولدت عبد هللا بن الزبير بقباء أتت
به النبي فبصق في فمه ،قال الحلبي نقال عن البخاري عن أسماء قالت :فنزلت بقباء فولدته،
تعني ولدها عبد هللا بن الزبير ،ثم أتيت النبي فوضعته في حجره ،ثم دعا بتمرة فمضغتها ثم
تفل في فيه ،فكان أول شيئء في جوفه ريق رسول هللا ،ثم حنكه بتلك التمرة ثم دعا له
وبرك عليه (.)17
وفي السيرة الحلبية أيضا :أن علي بن أبي طالب أول من أسلم بعد خديجة قال :وفي
خصائص العشرة للزمخشري أن النبي هو الذي تولى تسميته بعلي ،وتغذيته أياما من ريقه
المبارك بمصه لسانه ،فعن فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب أنها قالت :لما ولدته سماه
عليا وبصق في فمه ،ثم إنه ألقمه لسانه ،فما زال يمصه حتى نام ،قالت :فلما كان من الغد
طلبنا له مرضعة فلم يقبل ثدي أحد ،فدعونا له محمدا فألقمه لسانه فنام ،فكان كذلك ما شاء
هللا عز وجل (.)18
أقول :إن عليا ولد قبل أن يتنبأ محمد بثمان سنين ،ألنهم ذكروا أن عليا لما أسلم كان
عمره ثمان سنين ،فإن صح هذا الحديث دل على أن محمدا قبل النبوة أيضا قد استعمل
بصاقه مقدسا مباركا كما استعمله بعد النبوة ،ولعل فكرة النبوة لما ولد علي كانت حاصلة
لمحمد إال أنه لم يظهرها بعد ،واألظهر فيما نراه هو أن الحديث ال أصل له وإنما هو ملفق،
إذ من البعيد أن عليا يأبى وهو رضيع ثدي المرضعات قاطبة ويبقى مدة من الزمن ال
يرضع إال لسان محمد وال يتغذى إال بريقه.
ومما جرى يوم الخندق حديث الكدية ،بوزن دمية وهي أرض غليظة صلبة ،ففي ابن
السيرة الحلبية :واشتد على الصحابة في حفر الخندق كدية فشكوا ذلك
هشام وكذا في
لرسول هللا فأخذ المعول وضرب فصارت كثيبا أهيل ( .)19وفي رواية :أنه دعا بماء ثم تفل
عليه ثم دعا بما شاء هللا أن يدعو به ثم نضح ذلك الماء على تلك الطدية ،قال بعض
الحاضرين :فوالذي بعثه بالحق إلنهالت حتى عادت كالكثيب ما ترد فأسا وال مسحاة (.)21
ومما جرى يوم الخندق أنه بصق في العجين ،ففي السيرة الحلبية قال :إن أهل الخندق

أصابتهم مجاعة ،قال بعض الصحابة :لبثنا ثالثة أيام وربط النبي الحجر على بطنه من
الجوع ،وجاء في رواية :أن جابر بن عبد هللا لما رأى ما بالنبي من الجوع استأذنه في
اإلنصراف الى بيته فأذن له ،قال جابر :فجئت المرأتي وقلت لها :إني رأيت رسول هللا
خمصا شديدا ،أفعندك شيء؟ قالت :عندي صاع من شعير وعناق ،فذبحت العناق ،وطحنت
الشعير ،وجللت اللحم في برمة ،فلما أمسينا جئت الى رسول هللا فساررته وقلت :له طعيم
لي فقم أنت يا رسول هللا ،ورجل أو رجالن ،فشبك أصابعه في أصابعي وقال :كم هو؟
فذكرت له ،قال :كثير طيب ال تنزلن برمتكم وال تخبزن عجينكم حتى أجيء ،وصاح رسول
هللا :يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سؤارا (أي ضيافة) فحيهال بكم ( أي سيروا
مسريعين) قال :وسار رسول هللا يقدم الناس .قال جابر :فلقيت من الحياء ما ال يعلمه إال
هللا ،وهللا إنها لفضيحة فقال رسول هللا :ادخلوا عشرة عشرة ،وذلك بعد أن أخرجت له
عجينا فبصق فيه وبارك ،ثم عمد الى برمتنا وبصق فيها وبارك ،ثم سمى هللا تعالى ،ثم أكل
وتواردها الناس ،كلما فرغ قوم قاموا وجاء آخرون حتى صدر أهل الخندق عنها ،وهم
ألف ،فأقسم باهلل لقد أكلوا حتى تركوه وانصرفوا ،وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا
لينخبز كما هو (.)21
أقول :إن بين هذا الحديث عن جابر وبين ما قاله بعض الصحابة ":لبثنا ثالثة أيام ال
نذوق زادا ،وربط النبي الحجر على بطنه من الجوع " تناقضا ظاهرا ( .)22وفي كتب
السير نظائر وأمثال لهذه الحادثة التي ذكرها جابر حتى ال تخلو غزوة من غزواته عن
مثلها ،وربما كان لها أصل معقول فأخرجه الرواة الى حد ال يعقل ،ومما يدعو الى الريب
ما قاله جابر في حديث من أن أهل الخندق ألف ،والذي في السيرة الهشامية والسيرة الحلبية
أنهم كانوا ثالثة آالف ،ولعلهم لم يجيئوا كلهم الى طعام جابر ،وإنما جاء بعضهم ،فلذا قال:
وهم ألف ،ولكن يبعد أن يكون الجيش كله في مجاعة ،ويدعى بعضه الى الطعام ويترك
أكثره ،مع أن الطعام كان من الممكن (على ما رواه جابر) أن يكفي أكثر من ثالثة آالف.
وفي السيرة الحلبية :أن قوما شكوا الى النبي ملوحة في ماء بئرهم فجاءه نفر من
أصحابه حتى وقف الى ذلك البئر فتفل فيه فتفجر بالماء العذب المعين ( .)23وفيها أيضا قال
عند الكالم على بئر رومة التي اشتراها عثمان وجعلها وقفا للمسلمين :وكانت هذه البئر
ركية ليهودي يقال له رومة يقال إنه أسلم وكان يبيع المسلمين ماءها ،كانت بالعقيق وتفل
فيها فعذب ماؤها (.)24
وأغرب من ذلك أن بعض الصحابة امتص دمه لما شج يوم أحد ،ففي زاد المعاد:
ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما
حتى سقطت ثناياه من شدة غوصهما في وجهه ،وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد

الخدري الدم من وجنته .قال :ولما مص مالك جرح رسول هللا حتى أنقاه قال له :مجه،
وقال :وهللا ال أمجه أبدا ثم أدبر ،فقال النبي :من أراد أن ينظر الى رجل من أهل الجنة
فلينظر الى هذا .وفي السيرة الحلبية :ولما مص مالك جرح رسول هللا حتى أنقاه قال له:
مجه ،قال :وهللا ال أمجه أبدا ثم أدبر ،فقال النبي :من أراد أن ينظر الى رجل من أهل الجنة
فلينظر الى هذا ( .)25وفي السيرة الحلبية :ولما جرح وجه رسول هللا صار الدم يسيل على
وجهه الشريف وجعل يمسح الدم ،وفي لفظ :ينشف دمه وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا
وجه نبيهم وهو يدعوهم الى ربهم ،قال :وامتص مالك بن سنان الخدري وهو والد أبي سعيد
الخدري دم رسول هللا ثم ازدرده ،فقال رسول هللا :من مس دمي دمه لم تصبه النار ،وفي
رواية :أنه قال :من أراد أن ينظر الى رجل من أهل الجنة فلينظر الى هذا وأشار إليه ،وفي
لفظ :من سره أن ينظر الى من ال تمسه النار فلينظر الى مالك بن سنان ،قال :ولم ينقل أنه
أمر هذا الذي امتص دمه بغسل فمه وال أنه غسل فمه من ذلك ،كما لم ينقل أنه أمر حاضنته
أم أيمن بركة الحبشية بغسل فمها وال هي غسلته من ذلك لما شربت بوله .فعن أم أيمن
قالت :قام رسول هللا من الليل الى فخارة كانت تحت سريرها فبال فيها ،فقمت وأنا عطشى
فشربت ما في الفخارة وأنا ال أشعر ،فلما أصبح النبي قال :يا أم أيمن قومي الى تلك الفخارة
فاهريقي ما فيها ،فقلت :وهللا لقد شربت ما فيها ،فضحك رسول هللا حتى بدت نواجده ،ثم
قال :ال يجفر (أي ال يستكرش ويتسع) بطنك بعده أبدا ،وفي رواية :ال تلج النار بطنك،
وجاء في رواية بدل فخارة إناء من عيدان (بالفتح الطوال من النخل) ،قال :فإن صحا حمال
على التعدد ألم أيمن وال مانع(.)26
قال :وقد شربت بوله أيضا امرأة يقال لها بركة بنت ثعلبه كانت تخدم أم حبيبة ،جاءت
معها من الحبشة ،وكانت تكنى بأم يوسف ،فقال لها النبي حين علم أنها شربت بوله :صحة
يا أم يوسف ،وفي رواية أنه قال لها :احتظرت من النار بحظار ،والحظار الحاجز بين
شيئين أي احتميت واحتجزت من النار بحجاز.
قال :وقد شرب دمه أيضا أبو طيبة الحجام ،وعلي ،وكذا عبد هللا بن الزبير .فعن عبد
هللا بن الزبير قال :أتيت النبي وهو يحتجم ،فلما فرغ قال :يا عبد هللا اذهب بهذا الدم فاهريقه
حتى ال يراك أحد ،قال :فشربته ،فلما رجعت قال :يا عبد هللا ما صنعت؟ قلت :جعلته في
أخفى مكان علمت أنه يخفي على الناس ،قال :لعلك شربته؟ قلت :نعم ،وقال :ويل للناس
منك ،وويل لك من الناس ،وكان بسبب ذلك على غاية من الشجاعة.
قال الحلبي بعدما أورد ما تقدم :وأخذ من ذلك بعض أئمتنا طهارة فضالته حيث لم
يأمره بغسل فمه ،ولم يغسل هو فمه ،وإن شربه جائز حيث أقره على شربه.

وأغرب من هذا كله ما ذكروه من أن النبي امتص دم أسامه بن زيد بن حارثة ،قال
الحلبي في سيرته :وكان أسامة حب رسول هللا وابن حبه وابن حاضنته ،قال :وعن عائشة
أن أسامة عثر يوما في أسكفة الباب فشج وجهه ،فقال لي رسول هللا :أميطي عنه ،قالت
عائشة :فكأني تقذرته (أي ألنه كان أسود أفطس) فجعل رسول هللا يمصه يعني الدم ثم يمجه
(.)27
الغلو في محمد:
قلنا فيما تقدم :إن محمدا كان يريد من قومه أن يكون عندهم مقدسا مطاعا ألن النهضة
التي يريد إحداثها للوصول الى غايته ال تتم وال تستمر بعد إال بذلك ،ولذا كان يحرص كل
الحرص على أن يتبعوه فيكون قدوتهم المقدسة ومرجعهم الوحيد في كل شيء.
وانساقا مع هذا المشروع كان ال بد لقرآن محمد أن يقرن نفسه باهلل .فطاعته هي طاعة
هللا وعصيانه هو عصيان هللا واإليمان به هو اإليمان باهلل ،ولذا نراه يدرج في قرآنه أكثر
من سبعين آية كاملة تقرن نفسه باهلل .ونحن ندرج بعضها هنا.
" ومن يطع هللا ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها األنهار ...ومن يعص هللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله
نارا خالدا فيها "...النساء . 31
" انما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون فى األرض فسادا أن يقتلوا " المائدة . 11
" وارصادا لمن حارب هللا ورسوله من قبل  " ...التوبة . 301
" " وأطيعوا هللا ورسوله  "....األنفال . 64
" ذلك بأنهم شاقوا هللا ورسوله "...األنفال . 31
" ومن يشاقق هللا ورسوله فان هللا شديد العقاب " األنفال . 31
" أطيعوا هللا ورسوله وال تولوا عنه وأنتم تسمعون  "....األنفال . 00
" وسيرى هللا عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة" التوبة . 46
" ومن يطع هللا ورسوله ويخش هللا "...النور . 20
" وأطيعوا هللا ورسوله وال تنازعوا ".....األنفال . 64

" وهللا ورسوله أحق أن يرضوه "....التوبة . 40
" ومن يقنت منكن هلل ورسوله ".....األحزاب . 04
" ..وال يحرمون ما حرم هللا ورسوله "...التوبة . 04
" وأقمن الصالة وآتين الزكاة وأطعن هللا ورسوله "....األحزاب . 11
" ولو أنهم رضوا ما أتاهم هللا ورسوله "..التوبة . 24
" ومن يعص هللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا  "....األحزاب . 14
" ..أن يعلموا أن من حادد هللا ورسوله فان له نار جهنم "....األحزاب . 14
" وما كان لمؤمن وال مؤمنة اذا قضى هللا ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ".....األحزاب . 14
" ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما "...األحزاب . 13
" ومن يعص هللا ورسوله فله نار جهنم خالدين فيها  "...الجن . 01
" ان الذين يحادون هللا ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم "...المجادلة . 2
" وتؤمنوا باهلل ورسوله وتعزروه وتوقروه .".....الفتح . 4

نعود اآلن الى الغلو في محمد فنقول ان لمحمد في هذا أسهاما آخر وهو إصراره على
تعلق أصحابه به وحده دون األنبياء جميعا.
يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وغيره من عبد هللا بن ثابت ،قال :جاء عمر بن الخطاب
الى رسول هللا فقال :يا رسول هللا ،إني مررت بأخ لي من بني قريظة فكتب لي جوامع من
التوراة أال أعرضها عليك؟ فتغير وجه رسول هللا ،فقال عمر :رضينا باهلل ربا وباإلسالم
دينا وبمحمد رسوال ،فسرى عن رسول هللا وقال :والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم
موسى ثم اتبعتموه لضللتم ،إنكم حظي من األمم وأنا حظكم من النبيين (.)28
فانظر كيف تغير وجهه لما رأى عمر مُعجبا بالجوامع التي كتبت له من التوراة ،ألنه
يريد أن ال يراه إال معجبا بالقرآن وحده ،وال متبعا إال إياه ،وال معتمدا إال عليه .وكان من
طبعه أن يتغير وجهه إذا سمع شيئا يكرهه أو كالما يزعجه ويؤلمه ،ولكن عمر عرف لماذا
تغير وجهه ،ولذا بادره بما ينفي إعجابه بالتوراة ويثبت أن ال يتبع إال محمدا إذ قال له":
رضينا باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد رسوال" ،ثم انظر كيف سرى عنه وانكشف ما
بوجهه من تغير لما رأى عمر قد رجع عما قاله ،وترك ما جاء به من جوامع التوراة،
وكيف قال له إنه ال نجاح وال هداية لهم إال بإتباعه ،وأنهم لو كان موسى حاضرا واتبعوه

لضلوا ،وأكد له بعد ذلك بما مضمونه " أنتم لي وأنا لكم" ،ولهذا السبب ،أي لكونه يريد أن
يكون مرجعهم المقدس ومتبوعهم المطاع في األمور كلها ،كان ينغاضى عما يفعلونه
أحيانا من ابتدارهم وضوءه ،وتبركهم ببصاقه ،وأخذهم شعر رأسه ،وشربهم دم حجامته
ونحو ذلك من األمور ،وال ريب أن هذه األفعال منهم كانت جديرة بأن تعد من غلوهم فيه،
غير أن غلوهم هذا كان ،والنبي حي بين أطهرهم ،قد وقف عند هذا الحد ولم يتجاوزه الى
ما هو أعظم.
ونحن هنا نريد أن نتكلم عن الغلو الذي حصل بعد وفاة محمد ،وقبل ذلك نقول :إن
محمدا لم يرد لنفسه من كل ما جاء به إال أمرا واحدا وهو الذكر الخالد مع التقديس ،ولذا
قرن اسمه باسم هللا ،وجعل الدخول في اإلسالم ال يتم إال بشهادتين ،شهادة أن ال إله إال هللا،
وشهادة أن محمدا رسول هللا ،مع أن الشهادة األولى تتم بها الدعوة الى هللا ،فهي وحدها
كافية لهدم الوثنية وإقامة دين التوحيد ،ولكنه لم يكتف بها بل جعل اإلسالم ال يتم إال
بالشهادة الثانية معها كما يدل على ذلك قصة إسالم أبي سفيان يوم الفتح.
ذلك أن محمدا خرج من المدينة في عشرة آالف يريد مكة ،فلما بلغ مر الظهران
(موضع على مرحلة من مكة) ،نزل به فجاءه عمه العباس بأبي سفيان بن حرب حتى أدخله
على رسول هللا ،فقال له رسول هللا :ويحك يا أبا سفيان ألم بأن لك أن تعلم أنه ال إله إال هللا؟
قال :بأبي وأمي أنت ما أحلمك وما أكرمك وأوصلك لقد ظننت أنه لو كان مع هللا إله غيره
لما أغنى عني شيئا بعد (.)29
إن أبا سفيان في كالمه هذا قد اعترف بأنه ال إله إال هللا ولكن محمدا لم يكتف منه بذلك
بل قال له :ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول هللا؟ قال :بأبي أنت وأمي ،أما
وهللا هذه فإن في النفس حتى اآلن منها شيئا (.)31
وفي رواية  :أن بديل بن ورقاء وحكيم بن حزام كانا مع أبي سفيان لما جاء به
العباس ،وأن العباس قال :يا رسول هللا ،أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء قد
أجرتهم ،وهم يدخلون عليك ،فقال رسول هللا :أدخلهم ،فدخلوا ،فمكثوا عنده عامة الليل
يستخبرهم عن أهل مكة ،ودعاهم الى اإلسالم فقالوا :نشهد أن ال إله إال هللا ،فقال رسول
هللا :اشهدوا أني رسول هللا ،فشهد بذلك بديل وحكيم بن حزام ،وقال أبو سفيان :ما أعلم ذلك
وهللا ،إن في النفس من هذا شيئا فأرجئها ( أي آخرها الى وقت آخر) ،فقال العباس ألبي
سفيان :ويحك أسلم واشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا قبل أن تضرب عنقك،
وأسلم (.)31
فشهد شهادة الحق

ال ريب أن إقرار أبي سفيان بالشهادة الثانية لم يكن إال من الخوف حيث هدده العباس
بضرب عنه ومهما يكن فإن هذه القصة تدل على أن اإلسالم ال يتم بشهداة ال إله إال هللا بل
ال بد من ذلك من شهادة أن محمدا رسول هللا.
وبذلك صار المسلمون يذكرون محمدا ويتعبدون بذكره في صلواتهم وعلى مآذنهم في
كل يوم خمس مرات ،وكفى بذلك ذكرا خالد مقدسا يدوم الى ما شاء هللا.
وفي السيرة الحلبية :قال رسول ا هلل :سألت ربي مسألة وودت إني لم أكن سألته ،سألت
ربي :اتخذ إبراهيم خليال ،وكلمت موسى تكليما ،فقال :يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك،
وضاال فهديتك ،وعائال فأغنيتك وشرحت لك صدرك ،ووضعت عند وزرك ،ورفعت لك
ذكرك فال أذكر إال وتذكر معي (.)32
وفي السيرة الحلبية أيضا عن الزهري قال :نهى رسول هللا عن أكل ما يذبح للجن
وعلى اسمهم .وأما ما قيل عند ذبحه بسم هللا واسم محمد فحالل أكله ،وإن كان القول
المذكور حراما إليهامه التشريك ،وهذا من جملة المحال المستثناة من قوله تعالى ":ال أذكر
إال وتذكر معي" ،فقد جاء :أتاني جبريل فقال :إن ربي وربك بقول لك :أتدري كيف رفعت
ذكرك؟ قلت :هللا أعلم ،قال :ال أذكر إال وتذكر معي .أقول :إن كان ذكر اسم محمد عند
الذبح حراما ألنه يوهم التشريك ،فإن ذكر محمد مع هللا في قوله ":ال أذكر إال وتذكر معي"
يلزم أن يكون حراما ألنه يوهم التشريك أيضا ،غاية ما هناك أنه في األول تشريك في
الذبح ،وفي الثاني تشريك في الذكر.
وال ريب أن الذكر الخالد مع التقديس الذي أراده محمد لنفسه قد تم له على أحسن ما
يرام ،إذ صار المسلمون من بعده يذكرونه قلنا آنفا في صلواتهم الخمس وفي الشهادتين وفي
سائر أوقاتهم مقرونا بالصالة والتسليم.
ومن غلوهم فيه أنه ليس لشخصه ظل ،قال الحلبي في سيرته :إن ظل شخصه الشريف
كان ال يظهر في شمس وال قمر لئال يوطأ باألقدام ،وإنه كان ال يقع عليه الذباب (.)33
ومن ذلك أنهم اختلفوا بين مكة والمدينة في أيهما أفضل ،فمنهم من فضل مكة على
المدينة ،ومنهم من فضل المدينة على مكة ،واتفقوا على استثناء المحل الذي دفن فيه ،فإن
الحلبي في سيرته بعدما ذكر الخالف قال :والكالم في غير ما ضم أعضاءه الشريفة من
أرض المدينة ،وإال فذاك أفضل بقاع األرض باإلجماع  ،بل حتى من العرش والكرسي
( .)34ومعلوم أن العرش مقر هللا كما في القرآن ":الرحمن على العرش استوى" ( ،)35فقد
جعلوا المحل الذي دفن فيه محمد أفضل من عرش الرحمن بأي معنى كان.

وقد جاء في القرآن في سورة اإلسراء ":ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك
ربك مقاما محمودا" ( ،)36ومعلوم أن المقام المحمود هو المقام الذي يحمده القائم فيه،
ويحمده كل من رآه وعرفه ،وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات ،ولكن
المسلمين اختلفوا فيه وغلوا فيه غلوا حتى حدثت فتنة كبيرة في بغداد بسبب هذه اآلية،
فقالت الحنابلة :معناه يجلسه هللا على عرشه ،وقال غيرهم :بل المقام المحمود هو الشفاعة
العظمى في فصل القضاء ،فدام الخصام بين الفريقين الى أن اقتتلوا فقتل منهم خلق كثير
كما في السيرة الحلبية (.)37
ومن غلوهم فيه أن عورته إذا انكشفت ال ترى .قال الحلبي في سيرته وفي الخصائص
الصغرى :إنه لم تر عورته قط ،ولو رآها أحد طمست عيناه ،قال :ألنه ال يلزم من كشف
عورته رؤيتها (.)38
إن تاريخ الدعوة المحمدية ليشهد لشخصية الرسول (ص) الفذه الفريدة أنه عبقرية نادرة
قل أن يجود الزمان بمثلها.
لقد عرف محمد (ص) الغرض من حياته وعاش من أجله وحققه حرفيا بعزم ال يلين
وشجاعة ال ترجف وصبر ال ينفذ.
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الفصل الثانى

تأليـه محمد
يروي المسلمون حديثا يقول عن محمد " أول من خلق هللا نور نبيك يا جابر" ويؤمنون بأن
النور المحمدي المقتبس من نور هللا تعالى قد استوى في نبوة محمد قبل آدم ويروون حديثا
يقول "كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وكنت نبيا وآدم ال ماء وال طين" .بل ويطلقون عليه
أسماءا حسنى مثل
" نور عرش هللا" واسندوا إليه الشفاعة والقدرة على إخراج المسلمين من النار أي أنه
صاحب الكلمة األخيرة في تحديد مصير المسلمين مع أن هذا يتعارض مع أكثر من 151
آية قرآنية .وأسندوا إليه معرفة الغيب مع تعارض هذا مع آيات قرآنية صريحة مثل:
ك لنفسي نفعا
" قل ال أقول لكم عندي خزائن هللا وال أعلم الغيب :األنعام  " ."51قل ال أمل ُ
ُ
كنت أعل ُم الغيب الستكثرت من الخير وما مسنى السوءُ":
وال ضرا إال ما شاء هللا ُ ولو
ُ
األعراف  " ".188قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يُفعل بي وال بكم إن اتب ُع إال
ما يُوحى اليّ " .األحقاف ."9
ومن مظاهر تأليه المسلمين لمحمد هو نسبة العصمة له .وأيضا جعلوه شريكا هلل تعالى في
عبادتهم ،فإلى جانب الصلوات الخمس المفروضة التي يتوجه بها المؤمن هلل تعالى نجد
البخاريين يصلون صلوات السنن لمحمد ،بل إنهم غيروا التشهد في الصالة فبدال من تالوة
آلية التشهد " شهد هللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ال إله إال هو
العزيز الحكيم .آل عمران  ".18نجدهم قد اخترعوا التحيات ليجعلوا محمدا شريكا هلل تعالى
في الصالة ،وبدال من أن تكون الصالة لذكر هللا تعالى وحده (إنني أنا هللا ال إله إال أنا
فاعبدني وأقم الصالة لذكري) (طه  )14أصبحت صلواتهم الخمس لذكر هللا ولذكر محمد
معه.
وجعلوا محمدا أيضا شريكا في آذان الصالة وشريكا في شهادة اإلسالم المكتوبة على كل
مسجد ،متجاهلين قوله تعالى " وأن المساجد هلل فال تدعوا مع هللا أحدا .الجن ."18

وبدال من أن يكون الحج هلل تعالى في بيته الحرام ،فقد أضافوا الحج لقبر الرسول في مكة
وجعلوا المدينة حرما ثانيا مع أنه ال يوجد في اإلسالم إال حرم واحد فقط هو الكعبة،
يحجون الى القبر المنسوب للنبي في المدينة بحيث أنهم يعتقدون أن الحج للكعبة ال يتم وال
يقبل إال بالحج للقبر المقدس عندهم ،وقد جعلوا له طقوسا وشعائر ما أنزل هللا تعالى بها من
سلطان ،ولم يعرفها عصر النبي ،فلم يحدث أن حج لقبر النبي بعد موته أحد من الصحابة،
وال يقول عاقل أن الحج في حياة النبي محمد كان يشمل زيارة قبر النبي .أي أنه إختراع
إبتدعه المسلمون في دينهم لتقديس النبي محمدا وتأليهه بعد موته.
ومن مظاهر تأليه محمد أيضا أنهم يسارعون بالصالة عليه في كل مرة يذكر اسمه .بل إنهم
في تطرفهم في تطبيق تلك العبادة تناسوا عبادة أخرى مماثلة وهي بالفعل مفروضة عليهم
وهي تسبيح هللا تعالى ،فالمفروض أنه عند ذكر لفظ الجاللة " هللا " أن يرد المؤمن بتسبيح
هللا تعالى وحمده وإجالله جل وعال ،ولكن الذي يحدث هو العكس؛ فعندما يخطب أحدهم
مثال ـ فيذكر اسم هللا تعالى فال نجد أحد يستجيب بالتسبيح هلل تعالى وحمده ،فإذا ذكر اسم
النبي محمد سارع الجميع بالصالة عليه والتسليم في خشوع وخنوع ،أي أنهم في عبادتهم
للنبي محمد يفضلونه على عبادتهم هلل تعالى.
هذا مع أن فريضة التسبيح مأمور بها في القرآن ولها أوقات محددة " فأصبر على ما
يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف
النهار لعلك ترضى .طه  ".131فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع
الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود ق 39:ـ ."41
" واصبر لحكم ربك فإنك بعيُننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار
النجوم :الطور  ."49 :48هذه الفريضة تناساها المسلمون في عبادة النبي محمد.

فضل الصالة على النبى
من المتعذر أن يذكر شخص اسم النبي محمد دون أن يقول (ص) وال بد أن يتسابق السامعون
في قول "صلى هللا عليه وسلم" بكل خشوع وخضوع إذا سمعوا اسم النبي محمد .أما إذا
ذكر الخطيب اسم هللا تعالى فال يهتم أحد بأن يقول (سبحانه وتعالى) .هذا مع أن األمر
بتسبيح هللا جل وعال هو فريضة ولكن منسية ،أنساها للمسلمين تركيزهم في تقديس النبي
محمد ،ذلك التقديس الباطل الذي سلب جزءا كبيرا من التقديس المفروض أن يكون خالصا

هلل تعالى وحده ـ وقام بتوجيهه نحو محمد .لذلك ال ينبغي للمسلمين أن يغضبوا إذا وصفهم
الغرب بأنهم (محمديون) فذلك وصف دقيق يعبر عن أديانهم األرضية التي تدور وتتمحور
حول محمد بنفس ما تتحور عقائد النصارى حول المسيح فأصبحوا (مسيحيين) .ولكن يظل
الفارق في أن المسيحيين يفخرون بهذه الصفة ،ويرونها متسقة مع عقائدهم ،بينما يأنف
المسلمون من وصف (المحمديون) مع أنهم محمديون أسلموا عقائدهم إلله وهمي إسمه
محمد .فهو الذي يشفع فيهم ويدخلهم الجنة ويخرجهم من النار ،وهو الذي تعرض المالئكة
أعمالهم عليه وهو في قبره ،لذا فقد بات أهم أمنية لكل (محمدي) متدين أن يحج الى قبر
محمد وأن يتمسح بشباكه وأستاره طالبا الغفران ونعيم الجنان.
واألحاديث النبوية التي تناولت في مضمونها " فضل الصالة على النبي" هي كثيرة جدا وال
يمكن أن تنسب لألحاديث الضعيفة أو الى اإلسرائيليات إطالقا ،بل إندرجت تحت األحاديث
الصحيحة والحسنة ،بدليل أن المسلم يستشهد بها كثيرا ويفتخر بها ونجده يردد صالته على
نبيه أينما حل وأينما كان ،بمناسبة وبغير مناسبة (باألفراح ـ األتراح ـ الشدائد ـ الغضب ـ
في حاالت اإلنبهار والذهول واإلستغراب  ..الخ) .فشعار الجودة عند المسلم هو (صلي
على النبي) .يا ترى ،ما هو الهدف األساسي واألسمى من الصالة على النبي بكثرة!؟ ولماذا
نرى المسلم يسارع للصالة على نبيه كالروبوت (الرجل اآللي) كلما ذكر اسمه؟ هل هو حقا
اإليمان المتفجر في أعماق المسلم أم أن هناك حاجة ماسة تدعوه لذلك؟.
حقيقة ومن خالل األحاديث النبوية الخاصة بفضل الصالة على النبي وجدت أن ما يجبر
المسلم بترديدها ما هي إال المصلحة الشخصية والظروف القاهرة التي وضعها نبي اإلسالم
على أتباعه ،وسوف تكتشف ذلك من خالل األحاديث التي سأوردها أيها القارئ العزيز.
يا ترى ما هي الحكمة من تلك األحاديث النبوية!؟ والى ماذا كان يهدف نبي اإلسالم من
خاللها ولماذا وضعها على المسلم ال بل وأجبره عليها مطالبا إياه بإكثار الصالة عليه
وخاصة يوم الجمعة!؟ .لقد لجأ نبي اإلسالم لهذه الوسيلة لكي يعمل على إلغاء العقل وإبطال
التفكير عند المسلم ،حيث أن محمدا أوهم أتباعه بأن الصالة عليه لها العديد من الفوائد التي
ال تعد وال تحصى  ..كيف ال وهي التي تقدم الشفاعة للمسلم يوم الحساب وتوفر له
الحسنات والثواب وتمحي الذنوب والسيئات وتكفر عن المعاصي وتحقق له الطلبات
واألمنيات وتقرب المسلم من ربه!!! .بل وصل الحد في اإلستغفال الى درجة من صلى على
النبي عشر صلوات كتب هللا له بها عشر حسنات ومحا بها عنه عشر سيئات ،ومن صل
على النبي يوم الجمعة ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين عاما!! .ومن المستغرب أن تمحى
ذنوب المسلم لثمانين عام لمجرد صالته على نبيه ثمانين مرة!؟ هذا يعني أن الذنوب التي
سيقترفها المسلم من سرقة أو قتل أو زنى في الثمانين عام القادمة قد غفرت مسبقا ومقدما

بسبب تلك الصلوات!؟ .وذكر أيضا من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يُبشر
بالجنة!!؟ .ومن صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم
القيامة!! .وإذا كان يوم الخميس بعث هللا مالئكة معهم صحف من فضة وأقالم من ذهب
يكتبون يوم الخميس وليلة الجمعة أكثر الناس علي صالة .ومن أغرب األحاديث عن محمد:
صلوا علي صلى هللا عليكم!! (هل هذا يعني أن هللا يشغل نفسه بمحمد وبالصالة على
المسلمين أما بقية خلق هللا فهم للجحيم)!؟ .إذا من تلك األحاديث نستطيع أن نستشف الحقيقة
الكاملة من هدف صالة المسلم على نبيه  ...إنها المصلحة الشخصية التي يسعى إليها أي
إنسان ،حيث أنها أعطت للمسلم األمان التام والتي بالتالي ستوفر له الشفاعة وغفران
الذنوب والحسنات ودخوله الجنة  ...إن الصالة على النبي هي رغم أنف المسلم إن شاء أم
أبي ،فالصالة ليست إختيارية إنما إجبارية ورغم أنفه حسب أحد األحاديث:
 أكثروا الصالة عليّ في الليلة الغراء واليوم األزهر فإن صالتكم تعرض عليّ .
 أكثروا من الصالة عليّ في يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده المالئكة ،وإن أحدا لن
يصلي عليّ إال عرضت
علي صالته حتى يفرغ منها.
 كثروا من الصالة عليّ في كل يوم جمعه فإن صالة أمتي تعرض عليّ في كل يوم
جمعه ،فمن كان أكثرهم
عليّ صالة كان أقربهم مني منزلة.
 أكثروا من الصالة عليّ في يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنت له شهيدا
وشافعا يوم القيامة.
 أكثروا الصالة عليّ فإن صالتكم عليّ مغفرة لذنوبكم واطلبوا لي الدرجة والوسيلة فإن
وسيلتي عند ربي
شفاعة لكم.
 إن أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصل عليّ .
 إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ صالة.
 حيثما كنتم فصلوا علّي فإن صالتكم تبلغني.
 رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليّ ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم
انسلخ قبل أن يغفر له

ورغم أنف رجل أدرك أبواه عند الكبر ولم يدخاله الجنة.
 الصالة عليّ نور على الصراط فمن صلى عليّ يوم الجمعة ثمانين مرة غفرت له ذنوب
ثمانين عاما.
 ما من عبد من أمتي يصلي عليّ صالة صادقا بها من قبل نفسه ،إال صلى هللا عليه بها
عشر صلوات وكتب له
بها عشر حسنات ومحا بها عنه عشر سيئات.
 ما من عبد يصلي عليّ إال صلت عليه المالئكة ما دام يصلي عليّ فليقل العبد من ذلك
أو ليكثر.
 من الجفاء أن أذكر عند رجل فلم يصلي عليّ .
 من ذكرت عنده فلم يصل علي فقد شقي.
 من ذكرت عنده فخطئ الصالة عليّ خطئ طريق الجنة.
 من ذكرت عنده فليصل علّي فإنه من صلى عليّ مرة صلى هللا عليه بها عشرا.
 من نسي الصالة عليّ خطئ طريق الجنة.
 ما من أحد يسلم عليّ إال رد هللا عليّ روحي حتى أرد عليه السالم.
 من صلى عليّ واحدة صلى هللا عليه بها عشرا.
 من صلى عليّ واحدة صلى هللا عليه عشر صالوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له
عشر درجات.
 من صلى عليّ حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
 من صلى عليّ عند قبري سمعته ،ومن صلى علّي نائبا أبلغته.
 صلوا عليّ فإن صالتكم علي زكاة لكم.
 صلوا عليّ صلى هللا عليكم.
 إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصالة عليّ.

 إذا كان يوم الخميس بعث هللا مالئكة معهم صحف من فضة وأقالم من ذهب يكتبون
يوم الخميس وليلة الجمعة
أكثر الناس علي صالة.
 أكثروا الصالة عليّ فإن هللا وكل بي ملكا عند قبري فإذا صلى عليّ رجل من أمتي قال:
ذلك الملك يا محمد
إن فالن بن فالن صلى عليك الساعة.
 صلوا عليّ فإن الصالة عليّ زكاة لكم واسألوا هللا تعالى لي الوسيلة قالوا وما الوسيلة؟
قال :هي أعلى درجة
في الجنة ال ينالها إال رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو.
 من صلى على محمد ،وقال :إللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له
شفاعتي.
 إذا صليتم عليّ فأحسنوا الصالة فإنكم ال تدرون لعل ذلك يعرض عليّ.
 إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم ،وفيه قبض ،وفيه النفخة وفيه الصعقة،
فأكثروا عليّ من الصالة
فيه ،فإن صالتكم معروضة عليّ قالوا  :يا رسول هللا وكيف تعرض صالتنا عليك وقد
أرمت (أرمت :أي بليت)
فقال :إن هللا عز وجل حرم على األرض أجساد األنبياء.
 من صلى عليّ واحدة صلى هللا عليه بها عشرا فليكثر عليّ عبد من الصالة أو ليقل.
 أتاني جبريل ببشارة من ربي فقال :إن هللا عز وجل بعثني إليك أبشرك أنه ليس أحد من
أمتك يصلي عليك
صالة إال صلى هللا ومالئكته عليه بها عشرا.
 من صلى عليّ في يوم مائة مرة قضى هللا له مائة حاجة سبعين منها آلخرته وثالثين
منها لدنياه.
 من صلى عليّ في يوم ألف مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة.
من تلك األحاديث نستطيع أن نكتشف مدى دهاء نبي اإلسالم ومدى قدرته على إخضاع
عقل المسلم ألحاديثه ،فاهلل في اإلسالم ال دور له وإنما يخضع لمشيئة محمد وينفذ أوامره

وذلك عن طريق الريموت كونترول المحمدي ،فهو رهن إشارة هذا الرجل من حيث غض
النظر عن الذنوب ،وتوفير الشفاعة الكاملة ،ومنح الحسنات والثواب وتسهيل طريق الجنة
للمسلمين حسب الرغبة المحمدية .ليس ذلك فحسب بل وجدنا أن محمدا يحب نفسه وذاته،
فهو لم يطلب من المسلمين الصالة هلل بقدر ما عظم نفسه بأعينهم وطلب الصالة من أجله
وعليه!! ( أال يعتبر هذا جنون العظمة)!! .نعم كيف ال وهو الشفيع ،وهو األول واآلخر،
والصالة عليه تغفر الذنوب وتمنح الحسنات وتعطي الثواب وتحقق الرزق وتعطي
النعمة  ...وكأن هللا لم يخلق الكون إال من أجل حبيبه محمد!؟ ما هي مكانة هللا في اإلسالم
وما فائدته  ...هللا أعلم!! (عن موقع الناقد)

هللا يصـلي على محمد
الصالة تكون من العابد للمعبود ولكن العجب العُجاب أن إله اإلسالم يصلي والسؤال هنا
هو :لمن يصلي هللا؟!
جاء في السيرة الحلبية في سيرة األمين والمأمون  ..باب ذكر اإلسراء والمعراج:
هذا وفي حديث رواته ثقات لما وصلت الى السماء السابعة قال لي جبريل عليه السالم
رويدا أي قف قليال فإن ربك يصلي قلت أهو يصلي وفي لفظ كيف يصلي وفي لفظ آخر
قلت يا جبريل أيصلي ربك قال نعم قلت وما يقول قال يقول سبوح قدوس رب المالئكة
والروح سبقت رحمتي غضبي وال مانع من تكرار وقوع ذلك له صلى هللا عليه وسلم من
جبريل ومن غيره في السماء السابعة وفيما فوقها لكن يبعد تعجبه صلى هللا عليه وسلم من
كونه عز وجل يصلي في المرة الثانية وما بعدها .وورد أن بني إسرائيل سألوا موسى هل
يصلي ربك فبكى موسى لذلك فقال هللا تعالى يا موسى ما قالوا لك فقال قالوا الذي سمعت
قال أخبرهم آني أصلي وأن صالتي تطفئ غضبي وهللا أعلم.
وفي كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ـ حرف الفاء:
عن عطاء بن أبي رباح قال :بلغني أن النبي (ص) لما أسري به كان كلما مر بسماء سلمت
عليه المالئكة ،حتى إذا جاء السماء السادسة قال له جبريل :هذا ملك فسلم عليه ،فبدره
(فبدره :بدر الى الشيء :اسرع .المختار  32ب) الملك فبداه بالسالم عليه ،فقال النبي:
وددت أني سلمت عليه قبل أن يسلم عليّ  ،فلما جاء السماء السابعة قال له جبريل :إن هللا
عز وجل يصلي ،فقال النبي :أهو يصلي؟ قال :نعم ،قال :وما صالته؟ قال :سبوح قدوس،
رب المالئكة والروح ،سبقت رحمتي غضبي.

وفي تفسير ابن كثير:
قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو األودي حدثنا وكيع عن األعمش عن عمرو بن مُرة قال
األعمش أراه عن عطاء بن أبي رباح ":إن هللا ومالئكته يصلون على النبي" قال صالته
تبارك وتعالى سُبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي.
ومن كتب الشيعة:
في بحار األنوار ج  18ص :316
عن أحمد بن محمد ،عن الحسين بن سعيد ،عن القاسم ابن محمد الجوهري ،عن علي بن
أبي حمزة :سأل أبو بصير أبا عبد هللا عليه السالم وأنا حاضر فقال :جعلت فداك كم عرج
برسول هللا؟ صلى هللا عليه وآله فقال :مرتين ،فأوقفه جبريل موقفا فقال له :مكانك يا محمد
ـ فلقد وقفت موقفا ما وقفه ملك قط وال نبي ـ إن ربك يصلي ،فقال :يا جبريل كيف يصلي؟
قال :يقول :سبوح قدوس أنا رب المالئكة والروح ،سبقت رحمتي غضبي.
وفي أصول الكافي ـ الجزء األول ص :661
عدة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمد ،عن الحسين بن سعيد ،عن القاسم بن محمد
الجوهري ،عن علي بن أبي حمزة قال :سأل أبو بصير أبا عبد هللا وأنا حاضر فقال :جعلت
فداك كم عرج برسول هللا (ص)؟ فقال :مرتين فأوقفه جبريل موقفا فقال له :مكانك يا محمد
فلقد وقفت موقفا ما وقفه ملك قط وال نبي ،إن ربك يصلي فقال :يا جبريل وكيف يصلي؟
قال :يقول :سبوح قدوس أنا رب المالئكة والروح ،سبقت رحمتي غضبي ،فقال :اللهم
عفوك عفوك ،قال :وكان كما قال هللا " قاب قوسين أو آدنى" فقال له أبو بصير :جعلت
فداك ما قاب قوسين أو آدنى :قال :ما بين سيتها.
وفي كتاب تفسير الكافي ص :71
وفي الكافي عن الصادق عليه السالم أنه سئل كم عرج برسول هللا وآله فقال مرتين فأوقفه
جبرئيل عليه السالم موقفا فقال له مكانك يا محمد فلقد وقفت موقفا ما وقفه ملك وال نبي إن
ربك يصلي فقال يا جبرئيل وكيف يصلي قال يقول سبوح قدوس أنا رب المالئكة والروح
سبقت رحمتي غضبي.
والقرآن يقول أن هللا يصلي على محمد { :إن هللا ومالئكته يُصلون على النبي يا أيها الذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } (األحزاب.)56 :

بل ويصلي على المؤمنين { :يا أيها الذين أمنوا اذكرُ وا هللا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة
وأصيال هو الذي يُصلي عليكم ومالئكته ليًخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمُؤمنين
رحيما تحيتهم يوم يلقون ُه سالم واعد لهم أجرا كريما } (األحزاب)43 :
كما قلنا فإن الصالة تكون من العابد للمعبود ولكن في اآليتين السابقتين يقول المفسرون أن
الصالة هنا بمعنى طلب الرحمة للنبي والمؤمنين .وهنا نسأل :ممن يطلب هللا الرحمة؟!

الفصل الثالث

فهم الصحابة لإلسالم
أحداث سقيفة بني ساعدة نموذجا
إن أحداث سقيفة بني ساعدة تلقي ضوءا ساطعا على فهم الصحابة والدائرة الصغيرة
المحيطة بنبي اإلسالم ـ عن ماهية اإلسالم .فبينما كان جسد النبي لم يزل دافئا وابن عمه
علي يقوم على تكفينه تسارع كبار الصحابة ليحوذوا المُلك والسلطان .إن دل هذا على شئ
فإنه يدل على أن الصحابة فهموا جيدا إن اإلسالم مُلك وجاه وإمارة فيه األمراء والوزراء
كما يكشفه السجال الذي دار بين الصحابة في يوم وفاة نبي اإلسالم.
ففي ذلك اليوم اجتمع األنصار في السقيفة لتولية سعد بن عبادة وأتوا به وهو مريض
ملفوف ،ووصل أبو بكر وعمر وأبو عُبيدة بن الجراح ومعهم رهط من مؤيديهم من
المهاجرين ،بينما سعد بم عبادة يخطب في األنصار قائال ":يا معشر األنصار لكم سابقة في
الدين وفضيلة في اإلسالم ليست ألحد من العرب .إن محمدا لبث في قومه بضع عشرة سنة
يدعوهم الى عبادة الرحمن وخلع األوثان ،فما آمن به إال القليل .وما كانوا يقدرون على
إعزاز دينه وال على دفع ضيم عنه حتى رزقكم هللا اإليمان به وبرسوله ،فكنتم أشد الناس
على عدوه حتى استقامت العرب ألمر هللا طوعا أو كرها ،فدانت لرسول هللا بأسيافكم ،ولكم
أن تستبدوا بهذا األمر من دون الناس فإنه لكم دونهم فأجابه الجميع أن قد وفقت وأصبت
الرأي ونحن نوليك هذا األمر" .وخطب أبو بكر مذكرا األنصار أن المهاجرين أول من آمن
من العرب ،وهم أولياءه وعشيرته وأحق الناس بهذا األمر بعده ال ينازعهم ذلك إال ظالم ثم
ذكر فضل األنصار وقال ":فليس بعد المهاجرين األولين عندنا بمنزلتكم ،فنحن األمراء
وأنتم الوزراء" .فقام األنصاري الجباب بن المنذر يخاطب قومه ":يا معشر األنصار،
املكوا عليكم أمركم فإن الناس (أي المهاجرين) في فيئكم وفي ظلكم ،ولن يجترئ مجترئ
على خالفكم ،وال تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم وينتقض عليكم أمركم ،فإن أبى هؤالء إال ما
سمعتم فمنا أمير ومنهم أمير" .فرد عمر على المنطق بقوله ":هيهات ،ال يجتمع اثنان في
قرن  ..وهللا ال ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم ،لكن العرب ال تمتنع أن تولي

أمرها من كانت النبوة فيهم  ..فمن ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه
وعشيرته".
ومرة أخرى يرد الحباب مخاطبا قومه ":يا معشر األنصار أملكوا على أيديكم وال
تسمعوا مقالة هذا وأصحابه ،فيذهبوا بنصيبكم من هذا األمر ،فإن أبوا عليكم ما سألتموهم
فأجلوهم عن هذه البالد وتولوا عليهم هذه األمور فأنتم وهللا أحق بهذا األمر منهم ،فإنه
بأسيافكم دان لهذا الدين من لم يكن يدين به .أنا جذيلها المحك وعذيقها المرجب ،أما وهللا لو
شئتم لنعيدنها جذعة ،وهللا ال يرد عليّ أحد إال حكمت أنفه بالسيف ،فقال عمر :إذن يقتلك
هللا ،قال :بل إياك يقتل (فوكأ عمر في بطنه ودس في فيه التراب في رواية أبي بكر
الجوهري في ابن أبي الحديد  .)16/2فقال أبو عبيدة بن الجراح :يا معشر األنصار كنتم
أول من ناصر وآزر فال تكونوا أول من بدل وغير .فقام بشير بن سعد وكان حاسدا لسعد
بن عبادة فقال .. :أال أن محمدا من قريش وقومه أحق به ،وأيم هللا ال يراني هللا أنازعهم هذا
األمر أبدا .فقال أبو بكر :هذا عمرو هذا أبو عبيدة فأيهما شئتم فبايعوا  ..فقالت بعض
األنصار ال نبايع إال عليا قال عمر :فكثر اللغط وارتفعت األصوات حتى تخوفت اإلختالف
فقلت ألبي بكر ،ابسط يدل ألبايعك فلما ذهبا ليبايعاه سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه فناداه
الحباب بن المنذر :يا بشير عُقت عقاق!! أنفست على ابن عمك اإلمارة؟ ..فما رأت األوس
ما صنع بشير بن سعد وما تدعو إليه قريش وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة
قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن حضير وكان أحد النقباء :وهللا لئن وليتها عليكم الخزرج
مرة ال زالت لهم عليكم  ..فقوموا بايعوا أبا بكر فقاموا إليه فبايعوه  ..فوطئوا سعد ابن
عبادة فقال أناس من أصحاب سعد :اتقوا سعدا وال تطأوه فقال عمر :اقتلوه قتله هللا وفي
رواية بلسان عمر :ثم وثبنا على سعد بن عبادة وهو مريض فوطأناه فقد خشيت إن فارقنا
القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة ،فإما أن نتابعهم أو نخالفهم فيكون فسادا" .ثم قام
عمر على رأس سعد فقال ":لقد هممت أن أطأك حتى تنذ عضدك .فأخذ قيس بن سعد بلحية
عمر فقال :وهللا لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة .فقال أبو بكر :مهال يا
عمر الرفق هنا أبلغ ،فأعرض عنه عمر ،فقال سعد لعمر :أما وهللا لو أن بي قوة ما أقوى
على النهوض لسمعت مني في أقطارها وسككها زئيرا يحجرك وأصحابك .أما وهللا إذا
أللحقنك بقوم كنت فيهم تابعا غير متبوع .إحملوني من هذا المكان ،فحملوه فأدخلوه داره ..
وجاء البراء بن عازب فضرب الباب على بني هاشم وقال :يا معشر بني هاشم بويع أبا
بكر ،فقال بعضهم لبعض :ما كان المسلمون يحدثون حدثا نغيب عنه ونحن أولى بمحمد،
فقال العباس :فعلوها ورب الكعبة" .تاريخ الطبري مجلد  2ص234ـ  ،246البداية والنهاية
ـ ابن كثير مجلد 3ص 215ـ  ،217الكامل ـ ابن األثير مجلد 2ص  325ـ .332

هؤالء هم أصحاب محمد الذين تلقوا منه الدعوة غضة طرية وفهموا مقاصده وأهدافه
حق فهم دون لبس أو غموض ،وعاشوا ما فهموه وتعلموه منه وطبقوه في حياتهم .فاألمر
إذا لم يكن رسالة سماوية تنتشر بقوة تأثيرها وبإرادة إلهية وإنما كان ملكا عضوضا
يتصارع ويتقاتل عليه الصحبة.

الفصل الرابع

غرض الدعوة الحقيقي
( عن كتاب الشخصية المحمدية لمعروف الرصافى ).
إن الغاية التي كان يرمي إليها محمد من الدعوة الى هللا أو من النبوة ليست بدينية محضة
بدليل أنه قبل الجزية من مشركي العرب ومن اليهود الذين أشركوا عزيرا مع هللا ومن
النصارى الذين أشركوا عيسى عليه السالم مع هللا  .ال ريب أن أخذ الجزية منهم وتركهم
على ما هم عليه من الكفر والضالل ينافي أنه لم يرسل إال لدعوة الناس كافة الى التوحيد
أي الى عبادة هللا وحده ال شريك له.
إنها دعوة الى إحداث نهضة عربية دينية اجتماعية سياسية ،تكون عربية المبتدأ عالمية
المنتهى ،أي يقوم بها العرب في بدء األمر ثم تعم وتشمل الناس جميعا في النهاية.
وال شك أن مثل هذه النهضة تحتاج في سيرها وتكاملها الى المال ،ففتح لهم هذا المورد
المالي بأخذ الجزية من غير العرب ،على أن يكون هؤالء الذين يؤدونها مع بقائهم على
كفرهم أهل عهد وذمة تحت حماية العرب.
ولما كانت هذه النهضة عربية أي يقوم بها العرب دون غيرهم ،وكان العرب كلهم أو
أكثرهم مشركين وثنيين ،وكانوا مع ذلك متخالفين متخاذلين يأكل بعضهم بعضا ،كان من
الضروري لمحمد أن يجمع كلمتهم قبل كل شيئ ،فيكون فيهم وحدة دينية ويربطهم برابطة
اإلخاء الديني .وكذلك فعل إذ أنكر عليهم عبادة األصنام وشنع بها كل تشنيع وتفنن في
إبطالها وتفنيدها بما هو مسطور في القرآن ،ودعاهم بكلمة التوحيد " ال إله إال هللا" التي هي
من مبتكراته ،الى عبادة هللا وحده ال شريك له ،وكان في أول األمر مكتفيا في دعوتهم
باآليات القرآنية إذ لم تكن له قوة يستند إليها في إرغامهم على قبول ما يدعوهم إليه ،وقد
قاسى ما قاسى من عداوى قومه المشركين ولقي منهم أذى كثيرا هو وأتباعه القليلون
المستضعفون.

ولكنه بعد الهجرة الى المدينة حصلت له تلك القوة ،فصار يدعوهم وفي إحدى يديه القرآن
وفي األخرى السيف ،فال يرعى لهم إال وال ذمة ،وال يقبل منهم عذرا وال جزية إال
اإلسالم ،فكان يدعوهم إليه فإن أسلموا فبها وإال س ّل عليهم السيف فال يغمده حتى يسلموا.
وإذا علمت ماذا يريد محمد من وراء دعوتهم الى عبادة هللا وحده ال شريك له ،علمت سبب
تشدده في تشنيعه عليهم ووثنيتهم ،وتشديده عليهم إنكار الشرك باهلل حتى جعله من الذنوب
التي ال تغتفر إذ قال ":إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" (.)1
والحقيقة إن هللا يغفر أن يُشرك به وال يغفر ما دون ذلك ،ألن ما دون الشرك من المنكرات
قد يتعلق بحقوق الناس بعضهم مع بعض فال تجوز مغفرته ،بخالف الشرك باهلل فإنه ال
يضر هللا شيئا وال يتعلق بحقوق الناس بعضهم مع بعض .إن محمدا يعرف هذه الحقيقة
جيدا ،ولكن كما قلنا أن سبب تشدده في إنكار الشرك الى هذا الحد هو ما يريد من جمع
كلمتهم وتكوين وحدة دينية فيهم لكي ينهض بهم نهضة كبرى تكون عاقبتها الخير للناس
أجمعين.
ولما كانت الوحدة الدينية وحدها مجردة من المرغبات المادية والمعنوية ال تكفي إلنهاضهم
النهضة المطلوبة جعل لها من المرغبات المعنوية الجنة التي تنال باألعمال الصالحة،
وجعل أفضل األعمال الصالحة ،الشهادة أي الموت في سبيل النهضة أو في سبيل هللا على
تعبيره .وتفنن بآياته القرآنية ما شاء الخيال أن يتفنن في وصف الجنة وما فيها من نعيم
مقيم ،وهذه الجنة التي جاء وصفها في القرآن وفي األحاديث النبوية هي من مبتكرات محمد
التي لم يسبق إليها ،وفيها داللة على ما في خياله من سعة ومن قوة .ولم يعتبر الشهيد
المقتول في سبيل هللا ميتا بل جعله حيا يرزق إذ قال ":وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون" (.)2
وجعل لنهضتهم من المرغبات المادية أن أحل لهم الغنائم والنساء والسبايا في الحرب ،وزاد
أن ضرب لهم الجزية على غيرهم من أهل األديان ولم تكن الغنائم في األديان ،السابقة
حالال ،فكان من خصائصه أن أحلت له الغنائم كما يدعيه كتاب السيرة النبوية ،والذي نراه
أن أخذ الغنائم والسبايا من عادة العرب في الجاهلية فإنهم كانوا في حروبهم إذا أغار
بعضهم على بعض استاقوا األنعام التي هي جل أموالهم وأخذوا النساء سبايا ،فمحمد أقرهم
على ما كانوا عليه ألن المصلحة اقتضت ذلك.
وإذا علمت هذه المرغبات المادية والمعنوية وعلمت أن العرب كانوا بطبيعة بالدهم القاحلة
يعيشون في ضنك من العيش محرومين من نعيم الحضارة كل الحرمان ،وعلمت أيضا أنهم

كانوا ببداوتهم من أشد الناس سبأسا وأشهرهم في الحروب شجاعة وإقداما فقد انكشف لك
سر الموفقيات والفتوح التي جنوها من نهضتهم اإلسالمية المحمدية.
شجاعة وإقدام مع شظف في العيش ،حصلت بعدها وحدة في القوم جعلتهم جسما واحدا ،ثم
انفتحت لهم أبواب الجنان من جهة ،وتكدست أمامهم غنائم الحرب من جهة أخرى ،فأي
عجب يبقى بعد هذه من أن نراهم قد دوخوا البالد من أقصى الشرق الى أقصى الغرب في
مدة ال تزيد على ثالثين سنة.
دع الناس يختلقون المعجزات لمحمد ،وانظر الى هذه النهضة وآثارها الباهرة فإنها معجزة
المعجزات التي لم يسبق لها نظير في البشر منذ عُرف التاريخ الى يومنا هذا .وكيف ينكر
علينا منكر ما قلناه من أن الغاية التي كان يرمي إليها محمد هي هذه ،وقد صرح هو نفسه
بها عدة مرات.
فقد جاء في سيرة ابن هشام وفي السيرة الحلبية ما خالصته :لما مرض أبو طالب مرض
وفاته ،أتاه المأل من قريش وطلبوا منه أن يكلم محمدا في أن يتركهم وآلهتهم ويتركوه هم
وشأنه ،فدعاه أبو طالب وكلمه في ذلك فقال محمد" أرأيتكم أن أعطيتكم ما سألتم هل
تعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم" ( ،)3وهذا صريح في أنه يريد
لهم الملك على العرب وأن العجم تطيعهم وتخضع لهم فتكون من رعاياهم ،وذلك ليسمن
الدينه ألن غاية الدين هي عبادة هللا وحده ال شريك له.
وقد صرح بغايته لسراقة بن مالك المدلجي ففي السيرة الحلبية ما خالصته ( :)4لما خرج
محمد من مكة مهاجرا الى المدينة هو وأبو بكر جعلت قريش لمن قتلهما أو أسرهما مائتي
ناقة وأرسلت بذلك األخبار الى أهل السواحل ،فخرج في طلبهما سراقة بن مالك ،فأدركهما
ولكن هللا عصمهما منه حتى أن سراقة قال :يا محمد ،إني ألعلم أنه سيظهر أمرك في العالم
وتملك رقاب الناس ،فعاهدني إني إذا أتيتك يوم ملكك فأكرمني .وطلب إليه أن يكتب له
كتاب أمان ،فأمر عامر بن فهيرة مولى أبي بكر وكان معهما فكتب له كتاب أمان .ولما أراد
سراقة اإلنصراف قال له محمد :كيف بك يا سراقة إذا تسورت بسواري كسرى؟ قال:
كسرى بن هرمز؟ قال نعم .وهذا صريح في أنه يريد من وراء الدعوى الى هللا فتح بالد
فارس واعتنام أموال كسرى حتى سواريه فيأخذهما سراقة ويتسور بهما .وقد صرح بغايته
يوم الخندق ،ففي السيرة الحلبية ( ،)5وكذا في سيرة ابن هشام ( )6عن سلمان الفارسي قال:
ضربت في ناحية من الخندق فغلظت عليّ ورسول هللا قريب مني ،فلما رآني أضرب ورأى
شدة المكان علي ،نزل فأخذ المعول من يدي ،فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة،
ثم ضرب به أخرى ،فلمعت تحته برقة أخرى ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة أخرى،

فقلت :بأبي أنت وأمي يا رسول هللا! ما هذا الذي رأيت يلمع تحت المعول وأنت تضرب؟
قال :أو قد رأيت ذلك يا سلمان؟ قال قلت :نعم ،قال :أمّا األولى فإن هللا تعالى فتح عليّ بها
اليمن ،وأمّا الثانية فإن هللا فتح عليّ بها الشام والمغرب وأمّا الثالثة فإن هللا فتح عليّ بها
المشرق .وفي رواية أخرى أنه لمّا اشتدت تلك الكدية على سلمان ،أخذ رسول هللا ،المعول
من سلمان ،وقال :بسم هللا ،وضرب ضربة فكسر ثلثها وبرقت برقة ،فكبر رسول هللا وقال:
أعطيت مفاتيح اليمن ،إني ألبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة كأنها أنياب الكالب ،ثم
ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر فخرج نور من قبل الروم فكبر رسول هللا وقال :أعطيت
مفاتيح الشام ،وهللا إني ألبصر قصورها الحمر ،ثم ضرب الثالثة فقطع بقية الحجر وبرقت
برقة فكبر وقال :أعطيت مفاتيح فارس ،وهللا إني ألبصر قصور الحيرة ومدائن كسرى
كأنها أنياب الكالب في مكاني هذه .وفي رواية :إني ألبصر قصر المدائن األبيض اآلن،
وجعل يصف لسلمان أماكن فارس ،ويقول سلمان :صدقت يا رسول هللا هذه صفتها ،أشهد
أنك رسول هللا ثم قال رسول هللا ":هذه فتوح يفتحها هللا بعدي يا سلمان"(.)7
ال شك أن هذه البرقات أو اللمعات كانت تحصل من اصطدام المعول بالحجر عند ضربه
بشدة كما يحصل مثلها تحت حوافر الخيل إذا مشت في األرض الصلبة واصطدمت
بالصخور ،وإن محمدا كان ال يضيع الفرص بل ينتهزها لبنيان ما يدعو الى تصديقه
واإليمان به ،ولما كان عمله هذا يؤدي الى غايته ،وكان ـ كما قلت فيما تقدم ـ واسع الخيال
بحيث إذا تخيل أمرا صار عنده كأنه يراه بعينه ويلمسه بيده ،تصور غايته عند ضربات
المعول وتخيل أن تلك البرقات التي برقت له تحت المعول ،قد أضاءت له البالد التي يريد
فتحها حتى صار كأنه يرى أبوابها وقصورها كأنه أنياب الكالب ،ألن القصور إذا رآها
اإلنسان من بعد رآها كذلك.
ولما قال لسلمان ما قال يوم الخندق ،وشاع ذلك بين الصحابة ،قال جمع من المنافقين منهم
معتب بن قشير :أال تعجبون من محمد يمنيكم ويعدكم الباطل ،ويخبركم أنه يبصر من يثرب
قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم ،وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق أي
الخوف ال تستطيعون أن تبرزوا .فنزلت اآلية ":قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير"
(.)8
وفي رواية أخرى أن سبب نزول هذه اآليةغير ذلك وهو :أن محمدا لما فتح مكة وعد أمته
ملك فارس والروم ،فقال المنافقون واليهود :هيهات هيهات ،من أين لمحمد ملك فارس
والروم وهم أعز وأمنع من ذلك ،فنزلت اآلية .فهل بعد هذه الصراحة يصح أن يقال إن
غاية محمد كانت دينية محضة.

وقد صرح بغايته على وجه آخر لعُدي بن حاتم لما وفد عليه من الشام ،ففي سيرة ابن هشام
والسيرة الحلبية ما خالصته :إن عُدي بن حاتم لما غشيته خيل محمد فر هاربا الى الشام،
وكان على دين النصرانية أو على دين الركوسية وهي دين بين النصرانية والصابئية ،وكان
شريفا يسير في قومه بالمرباع أي يأخذ ربع الغنيمة كما هو شأن األشراف من أخذهم في
الجاهلية ربع الغنيمة ،وكانت خيل محمد قد أخذت أخته في السبايا ،غير أن محمدا من
عليها فأطلقها وأكرمها ،فذهبت الى أخيها عُدي في الشام ،فحرضته على اللحوق بمحمد،
فخرج الى المدينة وافدا ،وهنا نترك الكالم له ألن الرواية عنه قال :فخرجت حتى جئته أي
محمدا بالمدينة فدخلت عليه ،فقال :من الرجل؟ فقلت :عدي بن حاتم ،فقام رسول هللا وانطلق
بي الى بيته ،فوهللا إنه لعامد بي إليه ،إذ لقيته امرأة كبيرة ضعيفة ،فإستوقفته ،فوقف لها
طويال تكلمه في حاجتها ،فقلت :ما هو بملك ،ثم مضى حتى إذا دخل بيته ،تناول وسادة بيده
من أدم محشوة ليفا فقدمها الي ،وقال :اجلس على هذه فقلت :بل أنت فإجلس عليها ،قال :بل
أنت ،فجلست عليها وجلس رسول هللا باألرض ،فقلت وهللا ما هذا بأمر ملك ثم قال لي :يا
عدي بن حاتم ،أسلم تسلم ،قالها ثالثا ،فقلت :إني على دين ،قال أنا أعلم بدينك منك ،فقلت
أنت أعلم بديني! قال :نعم ،ألست من الركوسية ،ألست من القوم الذين لهم دين ،فقلت :بلى،
فقال :ألم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ قلت :بلى ،قال :فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك،
فقلت :أجل وهللا ،وعرفت أنه نبي مرسل ،يعلم ما يُجهل .ثم قال لعلك يا عدي إنما يمنعك
من الدخول في هذا الدين ما ترى ،وتقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن ال قوة له ،وقد رمتهم
العرب مع حاجتهم فوهللا ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى ال يوجد من يأخذه ،ولعلك إنما
يمنعك من الدخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم ،وقلة عددهم أتعرف الحيرة؟ قلت :لم أرها،
وقد سمعت بها ،قال :فوهللا ليتمن هذا األمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة تطوف بالبيت
من غير جوار أحد؛ وفي رواية ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها
حتى تزور البيت ال تخاف ،ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان
في غيرهم ،وايم هللا ليشوكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم .قال
عدي وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تحج البيت ،وايم هللا لتكونن
الثانية ليفيض المال حتى ال يوجد من يأخذه (.)9
ال شك أن في قوله ":ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى ال يوجد من يأخذه " إشارة الى ما
سيفتحون ويملكون من البالد التي تدر لهم بخراجها وجزيتها عدا الغنائم ،ومن الفقرة الثالثة
من كالمه صراحة بأنه يطلب لهم الملك والسلطان من وراء دعوته الدينية.
ومن تصريحاته بغايته ما قاله لوفد بني عذرة قبيلة باليمن ،وكان عذرة أخا قصي ألمه،
وهو الذي أعان قصيا على أخذه والية الكعبة من خزاعة .ففي السيرة الحلبية :إنه وفد على

رسول هللا اثنا عشر رجال من بين عذرة وسلموا بسالم الجاهلية ،فقال لهم رسول هللا :من
القوم؟ فقال قائلهم ،من بني عذرة :نحن الذين عضدوا قصيا ،وأزاحوا من بطن مكة خزاعة
وبني بكر ،فلنا قرابات وأرحام ،فقال رسول هللا :مرحبا بكم وأهال ،فاستأنسوا وال
تستوحشوا ،ما أعرفني بكم ،ثم قال لهم :فما يمنعكم من تحية اإلسالم؟ قالوا :يا محمد كنا
على ما كان عليه آباؤنا ،فقدما مرتادين ألنفسنا ولقومنا ،وقالوا :إالم تدعو؟ فقال :أدعو الى
عبادة هللا وحده ال شريك له ،وأن تشهدوا أني رسول هللا الى الناس كافة ،فقال متكلمهم :فما
وراء ذلك؟ فقال :الصلوات الخمس ،تحسن طهورهن ،وتصليهن لمواقيتهن ،فإنه من أفضل
العمل ،ثم ذكر لهم باقي الفرائض من الصيام والزكاة والحج ،فأسلموا ،وبشرهم رسول هللا
بفتح الشام عليهم وهرب هرقل الى ممتنع بالده ،ثم انصرفوا وقد أجيزوا ،وكسى رسول هللا
أحدهم بردا .فأنت ترى أن دعوة بني عذرة الى اإلسالم قد تمت وانتهت بتلقينهم الشهادتين
وتعليمهم الفرائض ،ولم يبق حاجة الى تبشيرهم بفتح الشام وهرب هرقل الى ممتنع بالده،
ولكنه أراد أن يذكر لهم الغاية التي يرمي إليها من وراء دعوتهم الى اإلسالم ليطمئنوا الى
إسالمهم ،وليقظ فيهم حب النهوض الى فتح البالد واالستيالء عليها .ولقد كانت الغاية التي
يريدها محمد شائعة يعرفها حتى كفار قريش ،فقد كان األسود بن عبد يغوث وهو ابن خال
محمد ،إذا رأى المسلمين وما هم عليه من تقشف وخشونة عيش ورثاثة ثياب يقول مستهزئا
بهم ":قد جاءكم ملوك األرض الذي يرثون كسرى وقيصر" ،وليس من العجب أن نرى
محمد يبوح بغايته للناس قصد ترغيبهم في قبول الدعوة ،ولكن العجب كل العجب أن نراه
فرض أن البالد قد فتحت له فعال حتى أنه أقطع بعض الوافدين عليه منها أرضا .فقد جاء
في كتب السير ( )11أنه وفد عليه قبل الهجرة الداريون أبو هند الداري وتميم الداري وأخوه
نعيم وأربعة آخرون وسألوه أن يعطيهم أرضا من أرض الشام ،فقال لهم :سلوا حيث شئتم،
قال أبو هند فنهضنا من عنده نتشاور في أي ارض نأخذ ،فقال تميم الداري :نسأله بيت
المقدس وكورتها ،فقال أبو هند هذا محل ملك العجم ،وسيصير محمد ملك العرب ،فأخاف
أن ال يتم لنا ،قال تميم :نسأله بيت جيرون وكورتها ،فنهضنا الى رسول هللا فذكرنا ذلك له،
فدعا بقطعة من أدم وكتب لهم كتابا هذه صورته:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،هذا كتاب ذكر فيه ما وهب محمد رسول هللا للداريين ،إذا أعطاه
هللا األرض ،وهب لهم بيت عينون وجيرون والمرطوم وبيت إبراهيم الى أبد األبد .شهد
بذلك عباس بن عبد المطلب ،وخزيمة بن قيس ،وشرحبيل بن حسنة وكتب .ثم أعطانا
كتابنا ،وقال :انصرفوا حتى تسمعوا أني قد هاجرت .قال أبو هند :فانصرفنا ،فلما هاجر الى
المدينة قدمنا عليه وسألناه أن يجدد لنا كتابا آخر ،فكتب لنا كتابا هذه صورته:

بسم هللا الرحمن الرحيم ،هذا ما أنطى محمد رسول هللا لتميم الدري وأصحابه ،إني أنطيتكم
بيت عينون وجيرون والمرطوم وبيت إبراهيم برمتهم وجميع ما فيهم ،نطية بُتت ونفذت
وسلمت ذلك لهم وألعقابهم من بعدهم أبد األبد ،فمن آذاهم آذاه هللا .شهد بذلك أبو بكر بن
أبي قحافة ،وعمر بن الخطاب ،وعثمان بن عفان ،وعلي بن أبي طالب ،ومعاوية بن أبي
سفيان.
أنطى لغة يمانية في أعطى وهي شائعة اليوم في كالم العامة وعينون وجيرون من بالد
الشام ،ولم أقف على المرطوم في معجم البلدان وال على بيت إبراهيم ،وهو ما يسمى اليوم
بالخليل قرب بيت المقدس ،ولم أقف في كتب السير على ما يفهم منه تنفيذ هذا الكتاب بعد
فتح الشام ،فال أعلم أعطي هؤالء الداريون األماكن المذكورة في الكتاب أم لم يعطوها.
ومهما يكن فالحكم في هذه السألة من الوجهة الحقوقية كالحكم في هبة السمكة قبل صيدها،
إال أنها من جهة أخرى تدل على قوة إيمان محمد بحصول غايته كما هو ظاهر.
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نبمشلة
نبنو البكمئي لثالثةع
نبني نبكر نب وائط
نبلى
نبهراء لثالثة عارةع
شجيب لثالثة عارةع
نبني تالب لستة عارةع
نبني تميم لثممني ع
نبني ثيلبة لأينبيةع

-٢١
-٢٢
-٢٩
-٢٧
-٢٥
-٢٦
-٢٤
-٢8
-٢٣
-٩٣
-٩١
-٩٢
-٩٩
-٩٧
-٩٥
-٩٦
-٩٤
-٩8
-٩٣
-٧٣
-٧١
-٧٢
-٧٩
-٧٧
-٧٥
-٧٦
-٧٤
-٧8
-٧٣
-٥٣
-٥١
-٥٢
-٥٩
-٥٧
-٥٥
-٥٦

ثقي
حزا
جرير نب عبد هللا البجلي
الجميود نب الميلى وسلمة نب عيم
جيفى
جهينة
الحميث نب حسمن
نبني الحميث نب كيب
الحجمج نب عالط السلمي
جيامن
حمير
نبني حنيفة ومسيلمة الكذاب
خثيم
خوالن لعارة يجملع
الداييي
دوس
فرد ذئمب نب الحميث
زنبيد
نبني سيد شزيم
نبني سالممن لسبية يجملع
نبني سليم
نبني شيبمن
ىداء
ضمم نب ثيلبة
طئ لخمسة عارة يجالع
نبني عممر
نبني عبد نب عد
عبد القيس لثالثة عارة يجالع
عد نب حمتم
نبني عذية لاثنتي عارة يجطع
نبني عقيط نب كيب
عمرو نب ميدى كرب الزنبيد
نبني غممد لعارة يجملع
نبني غسمن لثالثة يجملع
يحط م عيس
فروة م مسيك

-٥٤
-٥8
-٥٣
-٦٣
-٦١
-٦٢
-٦٩
-٦٧
-٦٥
-٦٦
-٦٤
-٦8
-٦٣
-٤٣

نبني قراية لعارة يجملع
نبني قيس نب عمىم
نبني كندة لثممني يجالع
نبني محميب لعارة يجملع
نبني مرة لثالثة عارة يجالع
نبني مزينة
ميموية نب حيدة
نبني علممء نجران
أنبو يزي لقيط عممر اليقيلي
نبني النجع
نبني شالل نب عممر
شمذان
وائط نب ححر
وائلة نب األسقع

لميرفة المزيد ع شذه الوفود والحواي الذ تم نبينهم ونباي نباي اإلساال إ يرجاى الرجاوع إلاى كتامب
"دولة يثرب – نبصمئر في عم الوفود" للاي خليط عبد الكريم – داي سينم لنار –  –١٣٣٣الببية األولى .
كمن نبي اإلسال يديك إدياكم وثيقم أن األعراب لم تؤم نبه كنبي ولكنهم أسلموا خوفم ويعدة ونجامة إ وما
ثم قرأ على أتبمعه اآلية التي تقول "قملت األعاراب ممنام قاط لام تؤمناوا ولكا قولاوا أسالمنم" الحجارات  ١٧إ
فمألعراب امتثلوا لايمي نبي اإلسال الذ فر على قبمئط الجزيرة اليرنبية قمطبة "أسلم تسلم" .
ولهذا كمنت أوامر النبي لقمدتاه نبامن ييرضاوا اإلساال علاى القبمئاط إ فا ذا يفضاوه قامتلوشم حتاى ياذعنوا
إعممال آليمت القرمن الصريحة :
"فقمتلوا أئمة الكفر" التونبة ١٢
"فقملتوا أوليمء الايبمن " النسمء ٤٦
"وقمتلوشم حتى ال تكون فتنة ويكون الدي هلل" البقرة ١٣٩
"فخذوشم واقتلوشم حيس ثقفتموشم" النسمء ٣١
"واقتلوشم حيس ثقفتموشم" البقرة ١٣١
"ف ن تولوا فخذوشم واقتلوشم حيس وجدتموشم" النسمء 8٣
"قمتلوا الذي ال يؤمنون نبمهلل وال نبمليو اآلخر" التونبة ٢٣
"وقمتلوشم حتى ال تكون فتنة ويكون الدي كله هلل" األنفمل ٩٣
"قمتلوشم ييذنبهم هللا نبميديكم ويخزشم وينصركم عليهم" التونبة ١٧

وأيضم تببيقم للحديس المتواتر "أمارت أن أقمتاط النامس حتاى يقولاوا ال إلاه إال هللا محماد يساول هللا فا ن
قملوشم عصموا مني دممءشم وأموالهم إال نبحقهم.
وشو المبدأ الذ يتضح في قول خبيب نبي اإلساال ثمنبات نبا قايس الخزيجاي إلاى وفاد نبناي تمايم الاذ
جمء لييل والءه لملك اليرب :
"فم مم نبمهلل ويسوله منع منم ممله ودمه وم كفر جمشدنمه في هللا أنبدا وكمن قتله علينم يسيرا" .
وفي شذا جمء في مسند أحمد وىحيح مسلم وطبقمت انب سيد وفي الريم

النضرة مم يلي :

"أيسط محمد عليّم قمئدا على السرايم فسمله عاال أقمتاط النامس ؟ قامل  :قامتلهم حتاى يااهدوا أن ال إلاه إال
هللا وأن محمدا يسول هللا إ ف ذا فيلوا ذلك فقد منيوا دممءشم وأموالهم إال نبحقهم وحسمنبهم على هللا عز وجاط"
.
تكري نفس المبدأ في مكتوب نبي اإلسال إلى قمئد جياه خملد نبا الولياد قباط وفامة النباي نبمينبياة أشاهر إ
وشو الذ جمء فيه مم يلي "نبسم هللا الرحم الرحيم م محمد النبي يسول هللا إلى خملد نب الوليد ساال علياك
ف ني أحمد هللا إلياك  .هللا الاذ ال إلاه إال شاو إ أمام نبياد إ فا ن كتمنباك جامءني ماع يساولك أن نبناي الحاميث قاد
أسلموا قبط أن تقمتلهم وأجمنبوا إلى مم دعوتهم إليه م اإلسال وشاهدوا أال إلاه إال هللا وأن محمادا يساوله وأن
قد شداشم نبهداه فبارشم وأنذيشم وأقبط وليقبط ميك وفدشم السال عليك ويحمة هللا ونبركمته" .
حدثت شذه الواقية قبط وفامة نباي اإلساال نبمينبياة أشاهر ممام يادل علاى أناه مبادأ اإلساال أو الساي
ميموال نبه حتى مخر لحظة .

كامن

عندمم جمء وفد الداييي على يسول هللا وأسلموا وأعبوه شدايم قمل لاه تمايم " :لنام جيارة ما الارو لهام
قريتمن يقمل إلحداشمم حبرى واألخرى نبيت عينون إ فا ن فاتح هللا علياك الاام فهبهمام لاي  .قامل  :فهمام لاك .
فلمم قم أنبو نبكر أعبمه ذلك وكتب له نبه كتمنبم" .
وفي شذا يقول انب شام :
"وكتب يسول هللا – ص -لنييم نب أوس أخاي تمايم الاداي أن لاه حبارى وعيناون نبملاام قريتهمام كلهام
سهلهم وجبلهم وممءشم وحرثهم وأنبمطهم ونبقرشم وليقبة م نبيده ال يحمقه فيهم أحاد وال يلجاه عليهام نبظلام وما
ظلمهم وأخذ منهم شيئم ف ن عليه لينة المالئكة والنمس أجميي " .
إن إقبمع محمد شمتي القريتي اللتي تقيمن نبفلسبي لالام ع إيممءة واضحة الداللاة موجهاة إلاى خلفمئاه
نبضروية اإلنسيمح خميج حدود جزيرة اليرب ألن فيه تحقيقم لتوسيع يقية اإلسال ومدا لسلبمن قريش .

 ع محمد نب عمر األسلمي ع انب النيممن ع أنبيه لالذ أتى مع وفد نبني سيد شذيم إلى يسول هللاعقمل :
"قدمت على يسول هللا – ص – في نفار ما قاومي وقاد أوطام يساول هللا الابالد غلباة وأداخ اليارب والنامس
ىنفمن إمم داخط في اإلسال ياغب فيه وإمم خمئ م السي " إلى مخر الحديس .
شذا خبر حديس الصراحة ع وضاع الجزيارة اليرنبياة فاي ذلاك الوقات ال يادع مجامال للتخماي والحادس
ويضع سدا منييم غمية المنمعة أمم المممحكة والل والدويان والتالعب نبمأللفمظ .
وشو المبدأ الذ يتضح في قول خبيب نبي اإلساال ثمنبات نبا قايس الخزيجاي إلاى وفاد نبناي تمايم الاذ
جمء لييل والءه لملك اليرب :
"فم مم نبمهلل ويسوله منع منم ممله ودمه وم كفر جمشدنمه في هللا أنبدا وكمن قتله علينم يسيرا" .
وفي شذا جمء في مسند أحمد وىحيح مسلم وطبقمت انب سيد وفي الريم

النضرة مم يلي :

"أيسط محمد عليّم قمئدا على السرايم فسمله عاال أقمتاط النامس ؟ قامل  :قامتلهم حتاى يااهدوا أن ال إلاه إال
هللا وأن محمدا يسول هللا إ ف ذا فيلوا ذلك فقد منيوا دممءشم وأموالهم إال نبحقهم وحسمنبهم على هللا عز وجاط"
.
تكري نفس المبدأ في مكتوب نبي اإلسال إلى قمئد جياه خملد نبا الولياد قباط وفامة النباي نبمينبياة أشاهر إ
وشو الذ جمء فيه مم يلي "نبسم هللا الرحم الرحيم م محمد النبي يسول هللا إلى خملد نب الوليد ساال علياك
ف ني أحمد هللا إلياك  .هللا الاذ ال إلاه إال شاو إ أمام نبياد إ فا ن كتمنباك جامءني ماع يساولك أن نبناي الحاميث قاد
أسلموا قبط أن تقمتلهم وأجمنبوا إلى مم دعوتهم إليه م اإلسال وشاهدوا أال إلاه إال هللا وأن محمادا يساوله وأن
قد شداشم نبهداه فبارشم وأنذيشم وأقبط وليقبط ميك وفدشم السال عليك ويحمة هللا ونبركمته" .
حدثت شذه الواقية قبط وفامة نباي اإلساال نبمينبياة أشاهر ممام يادل علاى أناه مبادأ اإلساال أو الساي
ميموال نبه حتى مخر لحظة .

كامن

عندمم جمء وفد الداييي على يسول هللا وأسلموا وأعبوه شدايم قمل لاه تمايم " :لنام جيارة ما الارو لهام
قريتمن يقمل إلحداشمم حبرى واألخرى نبيت عينون إ فا ن فاتح هللا علياك الاام فهبهمام لاي  .قامل  :فهمام لاك .
فلمم قم أنبو نبكر أعبمه ذلك وكتب له نبه كتمنبم" .
وفي شذا يقول انب شام :

"وكتااب يسااول هللا – ص -لنياايم نب ا أوس أخااي تماايم الااداي أن لااه حباارى وعينااون نبملااام قريتهماام كلهاام سااهلهم
وجبلهم وممءشم وحرثهم وأنبمطهم ونبقرشم وليقبة م نبيده ال يحمقه فيهم أحد وال يلجه عليهم نبظلم وم ظلمهم وأخذ مانهم
شيئم ف ن عليه لينة المالئكة والنمس أجميي " .
إن إقبمع محمد شمتي القريتي اللتي تقيمن نبفلسبي لالام ع إيممءة واضحة الداللة موجهاة إلاى خلفمئاه نبضاروية
اإلنسيمح خميج حدود جزيرة اليرب ألن فيه تحقيقم لتوسيع يقية اإلسال ومدا لسلبمن قريش .
 ع محمد نب عمر األسلمي ع انب النيممن ع أنبيه لالذ أتى مع وفد نبني سيد شذيم إلى يسول هللاع قمل :"قدمت على يسول هللا – ص – في نفر م قومي وقد أوطم يساول هللا الابالد غلباة وأداخ اليارب والنامس ىانفمن إمام
داخط في اإلسال ياغب فيه وإمم خمئ م السي " إلى مخر الحديس .
شذا خبر حديس الصراحة ع وضع الجزيرة اليرنبية في ذلك الوقت ال يدع مجامال للتخماي والحادس ويضاع سادا
منييم غمية المنمعة أمم المممحكة والل والدويان والتالعب نبمأللفمظ .
 وفي حديس الذايعي نب عمر ع البيهقي لواىفم قدو وفد عبد القيس على يسول هللاع :"فجيلنم نتبمدي م يواحلنم فنقبط يد يسول هللا ويجله"  .وشو يدل على مذلة األعراب ليغم خرافة أنفاة اليرنباي
وكبريمئهع وتقديمه للخاوع لسيد اليرب وملك الجزيرة .
 كتب نبي اإلسال إلى وفد نبني علممء نجران :"نبسم إله انبراشيم واسح وييقوب م محمد النباي يساول هللا إلاى أساق نجاران وأشاط نجاران إ إن أسالمتم فا ني
أحمد إليكم إله انبراشيم واسح وييقوب إ أمم نبيد إ ف ني أدعوكم إلى عبمدة هللا م اليبمد وأدعوكم إلى والية اليبامد فا ن
أنبيتم فملجزية إ ف ن أنبيتم فقد مذنتكم نبحرب – والسال " .
استهالل كتمنبه نبـ "نبسم إله انبراشيم واسح وييقوب" استمملة لنصميى نجران  .أكثر م شاذا ف ناه سامح للوفاد أن
يؤدوا شيمئر ىلواتهم في مسجده إ ولك يبقى اختيمي الحرب قمئمم عند عد قبول اإلسال واالمتنمع ع دفع الجزية .
 عندمم فاتح محماد مكاة إ اساتثنى أينبياة يجامل وقياط ساتة وقينتاي كمنتام تتانيامن نبمشمجياه وأمار نبقاتلهم حتاى لاو كامنوامتيلقي نبمستمي الكيبة إ ونفح محمد أشط مكة في ذيمك الوقت لقب البلقمء وشو سبة ظلات تالحا مساتحقيهم حتاى مخار
لحظة م حيمتهم .
مم أتينم نبه شنم ليس إال قبرة م نبحر زاخر ممم تحتويه كتب التراث اإلسالمي التى تموج نبمألدلة الدامااة علاى أن
غمية نبي اإلسال الكبرى كمنت شي إقممة ملك عظيم نبحد السي تترنبع على يأسه عايرته قريش .

الباب الثانى

الحزب الهاشمي
د .سيد محمود القمني
كمن اليهود الذي ييياون نبي ظهرائي اليرب يترفيون عليهم ويفمخرون نبمن لهم م األخيامي عاددا وعادة وكامنوا
يتبمشون نبدولتهم الامنبرة التي أنامشم الملك النبي داود وويثهم ع انبنه سليممن م نبيده .
أثمي شذا خيمل سراة اليرب وأشرافهم ؛ حتى نبادا لكاط مانهم طيا زعممتاه للدولاة الموحادة إ ماارقم فاي الخيامل إ
تدعمه مم نبدأت تاهده الجزيرة في منمط متياددة ما محاموالت لتوحياد القبمئاط سيمسايم ؛ ساواء عا طريا التحملفامت
الجمنبية التي شكلت نويمت مرجوة لوحدة أكبر إ أو ع طري إخضمع قبيلة ألخرى إ أو التحملفمت التاي تتفا ومنبا
البداوة إ والتي كمنت تتم نبي القبمئط المنتمية إلى سل واحد إ ممم يجيط انتظممهم تحت إمرة زعايم واحاد أمارا أيسار إ
خمىة عند حدوث جلط طميئ أو خبر ماترك إ وال ننساى المحاموالت األخارى المبمشارة التاي اتخاذت ىاياة الملاك
وىباته ؛ كمحمولة لزشير الجنمنبيع زعيم قضمعة تمليك نفسه علاى نبكار وتالابل١ع إ أو الممملاك التاي قممات فياال ما
زم سمنب لك في ظروف مختلفة على حدود االمبراطوييمت الكبرى – مثط مملكة الحيرة إ ومملكة الاسمسنة .
لك نبقية النمس – حتى داخط مكة – مم كامنوا ييتبارون أنفساهم عقاالء لام يكوناوا ماع شاذا التفامفل إ وال ماع شاذا
الجموح في اآلممل إ فهذا األساود نبا عباد اليازى يقاد االعتارا الباديهي والواضاح والمبمشار ؛ قامئال " :أال إن مكاة
لقمح ال تدي لملك" إ وشو اعترا يستند إلى قراءة أخرى ؛ فمليرب أيًّّم كمن الظرف االجتممعي – ال تقبط نبفرد يملاك
عليهم ويسود ؛ ألن مينى ذلك سيمدة عايرة على نبقية اليامئر إ وقبيلة علاى نبقياة القبمئاط إ وشاو مام تمنبامه أنفاة الكبريامء
القبلي وتنفر منه .
وإزاء كااط شااذه اليوائ ا الواضااحة إ والمحبباامت الساامفرة للحلاام إ ولألمااط إ والمتوقااع إ لاام يجااد اآلخاارون سااوى
االشتداء إلى أنه ال حط سوى أن يكاون مناائ الدولاة المرتقباة نبيام مثاط داود إ وعنادمم وىالوا إلاى شاذا ؛ فااى األمار
نبسارعة شمئلااة نبااي الياارب ؛ حتااى اشاتد اإليشاامص نبااملنبي المنتظاار خااالل فتارة وجياازة إ ومما شااؤالء نبااذلك إ وأخااذوا
يسيون للتوطئة لليظيم اآلتي ؛ وإن ظلت المامعر القبلية داخاط النفاوس التاي تهفاو للوحادة ؛ وظا كاط مانهم أن اآلتاي
سيكون منهم ؛ مثط لأمية نب عبد هللاع الذ ياودته نفسه نبملنبوة والملك ؛ فقم ينمد :
أال نبي منم فيخبرنم مم ∴ نبيد غميتنم في يأس محيمنم؟
لكا اليجيااب فياال أال يمضااي ما الساني غياار قلياط إ حتااى تقااو فاي جزياارة اليارب دولااة واحاادة نباط دولااة قويااة
ومقتدية إ تبوى تحت جنمحيهم – وفي زم قيمسي – ممملك الرو واليجم ؛ نبيد أن أعل حفيد عبد المبلاب نبا شمشام
محمد نب عبد هللا أنه النبي المنتظر!
ماع تياادد القبمئااط تيااددت المااايخمت وكثاار الااايوخ وأنبباامل الااازو ؛ أولئااك الااذي تحولااوا نبيااد مااوتهم إلااى أسااالف
مقدسي إ وأقم لهم أخالفهم التممثيط والمحمييب إ ليلتمسوا عندشم اليون كلمم ح ّز نبهم أمر أو حطّ نبهم جلط إ وم أجط
شؤالء الصملحي السملفي ؛ أقيمت نبيوت اليبمدة إ وشرعت طرق التقرب إلى األينبمب أو األسالف لالرب لاة شو سايد
األسرة أو القبيلة وشو نبيلهمع ؛ وم ثم تيددت األينبمب نبتيدد األنببامل والصاملحي الاراحلي إ ونبتيادد األينبامب تياددت
الكيبمت ؛ حيس كمنت الكيبة لالبنمء المكيبع شي الصياة الميمميية المفضلة لبياوت أينبامب الجمشلياة إ وأحيمنام أخارى
كمنت شذه الكيبمت تقم تقديسم لألحجمي الاريبة والنمدية ؛ مثط األحجمي البركمنية أو النيزكية إ وكليهمم كمن يالب عليه
اللون األسود نتيجة عوامط االحتراق إ ونظ شذا التقديس نمتجام – إضامفة لارانباة شاكط الحجار – ما كوناه قمدمام ما

عملم غيبي مجهول ؛ فملحجر البركمني مقذوف نمي – م نبمط األي ومم ىاي حولاه ما أسامطير قسامته طبقامت
وديجمت إ واحتسبته عملمم أليواح السملفي المقدسي – كذلك الحجر النيزكاي إ وينبمام كامن أكثار جاالال إ لكوناه كامن
يصااط األي وسااط مظاامشرة احتفمليااة ساامموية تخلااب لااب الباادو المبهااوي ؛ فهااو يهاابط نبساارعة فمئقااة محتكاام نباااالف
األي الااامز ؛ فياااتيط مضاايئم ومخلفاام وياءه ذيااال شاامئال إ لااذلك ؛ كاامن شااول يفيتااه فااي التصااوي الجاامشلي دافياام
لحسبمنه سمقبم م عرم اآللهة في السممء ؛ حممال ميه ضيمء شذا المكمن النوياني ؛ ثم كمن طبيييم أن يحمط نباملتكريم
والتبجيط .
ومع كثرة األحجامي القمدماة ما عناد األساالف إ أو الهمنبباة ما الساممء ؛ كثارت أيضام الكيبامت  .وعا الكيبامت
ومح ّجمت اليرب يقول البمحس محمود سليم الحاوت ؛ "يجاب أال يخبار علاى نبامل أحاد أن مكاة – وإن ايتفيات مكمنتهام
ع سواشم م أممك اليبمدة – شي القبلة الوحيادة فاي الجزيارة ؛ فقاد كامن لليارب كيبامت عديادة أخارى تحا إليهام فاي
مواسم ميينة وغير ميينة إ تيتبار لتاذنبحع عنادشم إ وتقاد لهام الناذوي والهادايم إ وتباوف نبهام إ ثام ترحاط عنهام نبياد أن
تكون قد قممت نبجميع المنمسك الدينية المبلونبة"ل۲ع .
وقد اشتهر م نبيوت اآللهة أو الكيبمت مم وجدنم ذكره عند الهماداني لنبيات الاالت إ وكيباة نجاران إ وكيباة شاداد
اإليمد إ وكيبة غبفمنعل٩ع  .ومم ذكره الزنبيد لنبيت ذ الخلصة الميروف نبملكيبة اليممنياةعل٧ع  .ومام جامء عناد نبا
الكلبااي لنبياات ثقي ا عل٥ع إ إضاامفة إلااى ماام أحصاامه جااواد علااى لكيبااة ذ الااارى إ وكيبااة ذ غمنبااة الملقااب نبملقاادسعإ
ومحجمت أخرى آللهة مثط لالالت إ وديمن إ وىملح إ ويضم إ ويحيم إ وكيباة مكاة إ ونبيات اليازى قارب عرفامت إ
ونبيات مناامةعل٦ع إ شاذا مااع ماام جامء فااي قااول األساتمذ اليقاامد عا " ..البياوت التااي تياارف نببياوت هللا أو البيااوت الحاارا إ
ويقصدشم الحجي في مواسم ميلومة تاترك فيهم القبمئط  ..وكمن منهم في الجزيرة اليرنبية عدة نبياوت مااهوية إ وشاي
نبيت األقيصر إ ونبيات ذ الخلصاة إ ونبيات يضامء إ ونبيات نجاران إ ونبيات مكاة  ..وكامن نبيات األقيصار فاي مااميف
مقصد القبمئط ؛ م قضمعة ولخم وجذا وعمملة  .يحجون إليه ويحلقون يفوسهم عناده  ..فامألمر الاذ ال يجاوز الااك
فيه أن البيوت الحرا وجدت في الجزيرة اليرنبية ؛ ألنهم كمنت الزمة  ..وقد اجتمع لبيت مكة م البيوت الحارا مام لام
يجمع لبيت مخر في أنحمء الجزيرة ؛ ألن مكة كمنت ملتقاى القوافاط ؛ نباي الجناوب والااممل إ ونباي الاارق والاارب".
ويفهم م اليقمد أن شذه البيوت كمنت محرمة ولهم أيممهم الحرا إ لك نبيت مكة نبملتحديد أخذ فاي التماميز ؛ لموقاع مكاة
اليظاايم علااى طاارق القوافااط التجمييااة جميياام ؛ حتااى جاامء وقاات – كماام قلناام – أىاابحت فيااه مكااة ملتقااى تجاامية اليااملم إ
وأىبح أشلهم أشم تجمي الدنيم .
ويمكننم شنم التمييز نبي مفهو اليرنبي الجمشلي لمينى األلوشية ومينى الرنبونبية ؛ فمأللوشية تيني إلهم غيار منظاوي
يسك السممء إ وم شنمك يتسمقط ِمالطُ نبيتاه اإللهاي ما من آلخار ؛ علاى شيئاة أحجامي ساوداء إ فاي حاي أن الرنبونبياة
تاير إلى تقديس لألسالف يتف حجمه مع أشمية يانبباة الاد عناد اليرنباي البادو  .وعلاى شاذا النحاو ؛ عباد النببياون
حجرا أسود يرمز إلى الامس ك له للسممء إ وعبد الهذليون حجرا أسود يرمز لمنامة إ وكامن ذو الاارى حجارا أساود إ
وكذلك كمنت الكيبة المكية إطميا لحجر أسودل٤عإ كمم كمنت نبمقي الكيبمت تتسم نبذات السمة ؛ فهي أطر ألحجامي ساود .
وسميت شذه الكيبمت نبيوت هللا ؛ ألن كط نبيت منهم فيه حجر م نبيات اإللاه الاذ فاي الساممء ؛ تمييازا لاه عا األينبامب
التي لم تك سوى مجرد تممثيط أو أحجامي نبركمنياة توضاع فاي أفنياة الكيبامت ؛ انتفمعام نببركامت األساالف الصاملحي إ
وتافيم نبهم عند إله السممء .
ك من موقع مكة الجارافي نبييادا عا ياد الاببش االمبراطاوي لفميساية أو يوممنياةع إ إضامفة إلاى حملاة الضاي
واالنهيمي التي أىمنبت شذه اإلمبراطوييمت ؛ مع الفاط الذييع الذ ُمنيت نبه المحمولاة اليتيماة ما يومام لضارب مكاة
كمركز تجمي قو نبواسبة جيش أنبرشة الحباي في عم الفيط إ عواماط مجتمياة سامعدت علاى ىايود الانجم المكاي
واتسمع السبوة المكية ؛ ممم أعبى القرشيي الضوء األخضر للقيام نبملادوي التامييخي الاذ حتمتاه الظاروف علايهم ؛
خمىة نبيد أن تدشويت اليم مرة أخرى إ وأىبحت قمىرة ع القيم نبهذا الدوي إ وانتهت كتمنبع للدولة الفميسية .
وإن ايتفمع النجم المكي وىيوده نبيد حملة الفيط إ أمر يحتمج إلى الوقوف ميه وقفة سريية ؛ توضاح لنام إلاى أ
مدى نبل أمر قريش في نفوس القو إ إلى الحد الذ دفع اليرب جمييم إلى يجم قبر أنبي يغمل ؛ دلياط الجايش الاامز
إ وإلى االعتقمد الواث نبرب الكيبة المكية الذ ىاد عا نبيتاه جياام مام كامن ممكنام أن يصاده اليارب ؛ تلاك الثقاة التاي
تجلت في االعتقمد نبمن جيش أنبرشة قد تير لهجو جاو فرياد فاي نوعاه إ إذ أيساط هللا علاى الجايش طياويا ترمياه
نبمألحجمي  .وينقط السهيلي ع النقمم "أن البير كمنت أنيمنبهم كملسبمع إ وأكفهم كامك الكاالب إ وذكار البرقاي من انبا

عبمس قمل  :أىار الحجمية كرأس اإلنسمن إ وكبميشم كمإلنباط" وشاذا الاذ ذكاره البرقاي ذكاره انبا إساح فاي يواياة
يونس عنه إ وفي تفسير النقمم أن السيط احتمط جثثهم فملقمشم في البحرل8ع .
ونبهذا االعتقمد أيسط ليفية نب اليجمجع يجزه قمئال :
ومسهم مم مس أىحمب الفيط

∴

وليبـــت نبهــــم طيـــر أنبمنبيـط

∴

ترميـهم حجمية مــ سجيــط
فصيروا مثط عص

ل٣ع

ممكول

ويرو انب شام في مت شرح السهيلي للسيرة إ " ..وكمن اسم الفيط محماودا إ فلمام وجهاوا الفياط إلاى مكاة أقباط
نفيط نب حبيب حتى قم إلى جنب الفيط إ ثم أخذ نبمذنه فقمل  :أنبرك يم محمود إ أو ايجع ياشدا م حيس جئت ف ناك فاي
نبلد هللا الحرا إ ثم أيسط أذنه ؛ فبرك الفيط إ وخرج نفيط نب حبيب ياتد حتى أىيد الجبط إ وضرنبوا الفيط ليقو فمنبى
إ فضرنبوا في يأسه نبملببرزي ليقو فمنبى إ فمدخلوا محمج لهم مراقة فبزغاوه نبهام فامنبى إ فوجهاوه ياجيام إلاى الايم
فقم يهرول  .فميسط هللا عليهم طيرا م البحر أمثمل الخبمطي واليبسمن إ مع كط طمئر منهام ثالثاة أحجامي يحملهام ؛
حجر في منقميه وحجران في يجليه ؛ أمثمل الحمص واليدس ال تصيب منهم أحدا إال شلك"ل١٣ع .
أمم انب شام فيتمنبع سرد األحداث قمئال .." :وأىيب أنبرشة في جسده إ وخرجوا نبه ميهم يسقط أنملة أنملة إ كلمام
سقبت أنملة اتبيتهم منه مدة تمس قيحم ودمم إ حتى قدموا نبه ىنيمء إ وشو مثط فارخ البامئر إ فمام مامت حتاى انصادع
ىااديه ع ا قلبااه فيماام يزعمااون إ قاامل انب ا إسااح  :حاادثني ييقااوب نب ا عتبااة أنااه حاادث  :إن أول ماام يفياات الحصاابة
والجدي في أي اليرب ذلك اليم " وأمم األستمذ عبمس اليقمد فكمن يبدو على قنمعة تممة نبادوي الجادي فاي شزيماة
جيش الفيط إ فيقول مؤكدا جمزمم قمطيم "وقد حادث نبياد ذلاك مام حادث ممام ال شاك إ وشاو فتاك الجادي نبجناود أنبرشاة
وانهزامااه ع ا البياات  ..إن حااديس الجاادي الااذ فااام ساانة  ٥٦٣مثباات  ..فااي تااميي نبروكااوب  Procopeالااوزير
البيزنبي الميروف"ل١١ع .
ثم يختم انب شام األمر نبا عالن نتيجاة حادث الفياط اليظايم نبقولاه " ..فلمام يد هللا الحبااة عا مكاة إ وأىامنبهم مام
أىمنبهم م النقمة إ أعظمت اليرب قريام إ وقملوا  :شم أشط هللا إ قمتط هللا عنهم"ل١٢ع .
أمم كي دخلت مكة شذا الدوي ؛ فهو مم سييود نبنم إلى عهاد استفمضات فاي ذكاره كتاب التاراث ؛ ذلاك اليهاد الاذ
استبمعت فيه قريش أن تستولي على مكة قبط زما الفياط نبزمامن إ تحات قيامدة قصاي نبا كاالب ؛ ذلاك القرشاي الاذ
استبمع نبيبقرية م نوع نمدي أن يكون في مكة سيدا مبلقم .
تنبئنم كتب األخبمي أن محموالت السيبرة على مكة مسملة قديمة إ تيود في قدمهم إلى قبيلة جرشم وشاي ما أىاط
يمني قحبمني إ وكي أنه قد اىبرع حول مكة عرب الجنوب القحبمني وعرب الاممل اليدنمني إ فتنتقط ما جارشم
إلى سيبرة إيمد نب نزاي إ ليالبه عليهم نبيد ذلك مضر إ وم مضر تنتزعهام خزاعاة اليمنياة مارة أخارى إ لينتهاي نبهام
األمر إلى االستقراي في يد قريش ؛ في قبضة قصي نب كالب .
وم البداية كمن واضحم مدى دشمء قصي ووعياه السيمساي إ وإدياكاه لمام يحادث علاى المساتوى االجتمامعي ما
جدل وتاير مبرد ؛ إنبمن سييه اليبقر لالستيالء على السلبة إ وانتزاعهم لقريش م خزاعة ؛ فقم يتردد إلى خليط ؛
سيد خزاعة إ وأدى الود إلى وداد المصمشرة إ فتزوج قصاي نبنات ُخلياط  .وشنام يارو انبا شاام ؛ فيقاول " :إناه لمام
شلك ُخليط  ..يأى قصي أنه أولى نبملكيبة ونبممر مكة م خزاعاة  ..فكلّام يجامال ما قاريش ونبناي كنمناة إ ودعامشم إلاى
إخااراج خزاعااة ما مكااة إ ونبخدعااة اسااتبمع أن ياااتر م ا أنبااي غبااامن الخزاعااي – وكاامن عجااوزا خرفاام – مفاامتيح
الكيبة  .مقمنبط زق م الخمر فاي ليلاة ساممرة إ ويقاول الحامفظ نبا كثيار " :فمشاترى قصاي والياة البيات مناه نبازق ما
الخمر ونبيود ؛ فكمن يقمل  :أخسر م ىفقة أنبي غبامن إ ويزيد نب شام نبقوله " :فكمن قصي أول نبني كيب نبا لاؤ
ل١٩ع
أىمب ملكم ؛ أطمع له نبه قومه إ فكمنت إليه الحجمنبة والسقمية والرفمدة والندوة إ فحمز شرف مكة كلهم"

ونفهاام م ا كتااب التااراث أن خزاعااة لاام تسااتبع اسااتيمدة أمرشاام علااى مكااة إ نبيااد أن تحاامل مااع قصااي القرشاايون
والكنمنيون وغيرشم إ حتى انتهى األمر نببرد الخزاعيي م مكة إ وتلاى قصاي أمار الكيباة إ ونبادأ نبفار الضارائب
والياااوي علااى القوافااط التجمييااة الماامية نبمكااة ؛ مقمنبااط تااممينهم إ وتااممي السااقمية والرفاامدة لهاام  ..ويقااول السااميود :
"واستقم أمر قصي إ وعار على َم دخط مكة م غير قريش إ ونبنى الكيبة  .ويتب قريام على منمزلهم في النساب
نبمكة" ل١٧ع وشو قول ياير إلى تبوي في خبط قصي لرفع شمن دولته المكية ؛ ع طريا الكيباة واستضامفتهم أينبامب
القبمئط األخرى  .ثم إن المسيود يرنبط نبي خباط قصاي وميناى التقاريش لما قاريشع واإلياالف لنبميناى األما ع ؛
وشو أمر يظهر وعيم سيمسيم واضحم تمثط نبيد استيالئه على السلبة في إيفمد الرسط إلى الممملك على أطراف الجزيرة
؛ إلقممة عالقمت مع شذه الممملك ؛ لييبي مكة نبذلك دوي الدولة إ ويهدف طممنة شاذه الممملاك علاى تجميتهام ؛ ليساتمر
النامط الممي نبمكة إ فيقول المسيود "وأخذت قريش اإليالف م الملوك إ وتفسير ذلك األم إ وتقرشت إ والتقريش
الجمع"ل١٥ع .
قمل البيهقي  ..إن ميموية قمل النبا عبامس  :فلام ساميت قاريش قرياام؟ فقامل  :لدانباة تكاون فاي البحار تكاون أعاز
دوانبه يقمل لهم القرم إ ال تمر نبائ م الاس والسمي إال أكلته  ..فمناده شير الجمحي إذ يقول :
وقريش شي التي تسك البحـــــر

نبهم سميـت قريــش قرياـــم

تمكـــط الاـــس والسميـــــــ وال

تتركـ لـذ الجنمحي ييام

شكــذا في البــالد شـــي قريـــش

يمكلــون البــالد أكـال كميام

ولهـــم مخـــر الزمــــمن نبــــــي

يكثـر القتــط فيهـم والخموشم

ل١٦ع

وكمن أنبرز مؤسسمت قصي السيمسية شو داي الندوة التي نبنمشم إ والتاي ينبمام كمنات ذات الكيباة أو فنمءشام إ فكامنوا
يجتميااون إليااه ليقضااي نبياانهم وياادير أمااوي دولتااه الصااايرة إ وما نبيااده كمناات قااريش تجتمااع فيهاام لتتاااموي فااي حرنبهاام
وساالمهم إ وم ا شناامك تيقااد ألويتهاامل١٤ع ؛ مماام يينااي دخااول قااريش مرحلااة متحضاارة وشااوط نبييااد إ انبتيااد ع ا النظاام
المايخي القبلي الذ حلت محله داي الندوة إ و َمثَط القبمئط فيه كبرافشم أو لالماألع إ وشاو ممام سايفرز – نبملضاروية –
نبداية الصراع حول امتالك وسمئط اإلنتمج والسلبة السيمسية كمم سيمتي نبيمنه ؛ فبملندوة انبتيد قصي نبقاريش ونبمكاة عا
القبلية نبمتجمه الحضمية إ وحط المأل محط الايوخ إ وحلت الندوة محط الديمقراطية البدوية .
ثم يقول انب كثير  .." :فكمن قصي أول نبني كيب أىمب ملكم إ أطمع له نبه قوماه إ وكمنات إلياه الحجمنباة والساقمية
والرفمدة والندوة إ فحمز شرف مكة كله إ وقبع مكة أينبمعم نبي قومه ؛ فمنزل كط قاو ما قاريش منامزلهم ما مكاة ..
فكمنات لقصاي نبا كاالب جمياع الرئمسااة إ ما حجمنباة البياات وسادانته إ واللاواء إ ونبنااى دايا إلزاحاة الظلمامت وفصااط
الخصوممت سممشم داي الندوة"ل٦ع  .وليله م الواضح أن اللواء أو قيمدة الجيش إ كمن اإلفراز األخبر لجدل األحداث
إ لبنمء جيش قو يمكنه الوفمء للملوك نبمليهود إ وتممي التجمية التاي اساتبدلت نببحار الرمامل فاي الجزيارة نبحامي الادنيم
نبحرونبهم وويلهم .
وال يايب ع فب أن امتالك قصي السايمدة علاى مكاة إ قاد تام وفا خباة مرساومة ومديوساة ومنظماة ؛ قممات
على وعي سيمسي نمفذ شمدف نحو غمية ؛ وسمئلهم شي :
الدي ؛ ممثال في الكيبة المكية ؛ حتاى قامل انبا األثيار "كامن أمار قصاي فايهم شارعم متبيام إ ميرفاة مانهم لفضاله
وتيمنم نبممره"ل١8ع .وقمل الببر " :فكمن أمره في قومه في حيمته ونبيد موته كملدي المتبع"ل١٣ع .
والممل ؛ وقاد تيسار ما عااوي التجامية إ وتاملي
والرفمدة .

القلاوب حولناه ؛ نبملباذل واليبامء كاململوك ؛ ما خاالل الساقمية

وشكذا ؛ استبمع أن يجمع نبي يديه كط الوظمئ
دولته الصايرة ؛ مكة .

الرئيسية والدينية والتاارييية ؛ فكامن أول سايد مبلا النفاوذ فاي

نبينمم كمن عبد المبلاب نمئمام فاي الحجار نبملكيباة أتامه يئاى إ وغتّاه ثاالث مارات إ وأوحاى إلياه األمار نبحفار البئار
الميروفة نبمسم زمز إ وتقول كتب األخبمي اإلسالمية إ إنهم كمنات نبئارا لجارشم نباي ىامني إسامف ونمئلاة دفنتهام حاي
تركت مكةل٢٣ع .نيم لقد تمثط تنمفس نبني اليمومة م قبط في احتفمي اآلنبمي إ جذنبم للقبمئط وقوافط التجمية إ فقاديمم حفار
عبد الداي لأ جرادع إ ولمم حفر عبد شمس لالبوىع ؛ يد عليه شمشم نبحفر لزمز عل٢١ع إ لك زمز ليست ككط اآلنبمي
؛ فهي البئر الوحيدة التي قيط فيهم إنهم حفرت نبممر غيباي – فاي حلام عباد المبلاب – إضامفة إلاى مام شامع يتاردد حاول
أمرشم إ فهي فيط إلهي ال إنسمني إ فجرشم هللا قديمم تحت خد إسممعيط نب إنبراشيم لعليه السال ع ؛ ليارب وأمه منهم إ
وفي ذلك يقول انب شام في السيرة "فضط زمز على سمئر الميمه  .. :فيفت زمز على الميمه التاي كمنات قبلهام يساقى
عليهاام الحجاامج إ وانصاارف الناامس إليهاام لمكمنهاام فااي المسااجد الحاارا إ ولفضاالهم عماام سااواشم م ا المياامه إ وألنهاام نبئاار
إسممعيط نب إنبراشيم عليهمم السال "..ل٢٢ع .
ويقد لنم انب كثير نص شذا األمر أو الوحي نبحفر زمز ؛ وشو :
"احفر زماز إ إناك إن حفرتهام لا تناد إ شاي تاراث ما أنبياك األعظام إ ال تنازف أنبادا وال تاز إ تساقي الحجاي
األعظم إ مثط نيم جمفط لم يقسم إ ينذي فيهم نمذي نبمنيم إ تكون ميراثم وعقدا محكمم إ ليست لبيض مم قاد تيلام إ وشاي
نبي الفرث والد " ل٢٩ع .
ويبدو أن أخبر شمن في شذه الملة وفي أمر عبد المبلب جميياه ؛ شاو إدياكاه للنساب وخبويتاه نباي األعاراب ؛
نبحساابمنه اليممااط الجااوشر فااي تفككهاام السيمسااي ؛ العتاازاز كااط قبيلااة نبنساابهم القبلااي – والااذ ظااط مسااتببنم فااي نببا
التحول الجديد للبنية االجتممعية المكية – وم شنم كمن إعالنه أن اليرب جمييم وقريش خصوىم إ ييودون نبجذويشم
إلااى نسااب واحااد ؛ فهاام نباارغم تحاازنبهم وتفاارقهم إ أنبناامء إلسااممعيط نبا إنبااراشيم إ لااذلك  :وألنااه ينتمااي إلااى شااذه الساااللة
الاريفة ؛ فقد أعل في النمس تبرفه م أيجمس الجمشلية إ وعودته إلى دي جده إنبراشيم إ ودي إنبراشيم  .شاو الفبارة
الحنيفية التي ترفض أ توسط نبي اليبد والرب إ ف ذ أشّط يمضمن ىيد إلى غمي حراء متحنفام إ ثام عامد ينامد قوماه
أنه قد حر على نفسه الخمر إ وكط ضروب الفس ؛ حمثم على مكمي األخالق ؛ داعيم النمس التبمعاه ؛ مؤمنام نبملبياس
والحساامب والخلااود ؛ شمتفاام " :وهللا إن وياء شااذه الااداي دايا يجاازى فيهاام المحساا نب حساامنه إ وييمقااب فيهاام المساايئ
نبسيئمته"!! ثم ال يلبس أن يبار قومه نبقرب قيم الوحدة السيمسية إ فيااير إلاى أنبنمئاه وحفدتاه الاذي أىابحوا لاه عازوة
وشد أزي إ ويقول ":إذا أحب هللا إنامء دولة إ خل لهم أمثمل شؤالء" .
جمء ع نب عبمس ليضيع قمل  :قمل يسول هللا" :يبيس جد عبد المبلب في ز الملاوك وأنبهاة األشاراف "...
وكمن أنبو طملب مم حر الخمر على نفسه في الجمشلية كمنبيه عبد المبلب .
وع اليقي ييلم عبد المبلب نبممر حفيده ؛ يتحدث كتبة التراث مسلّمي نبامألمر إ ثام يقصاون أقمىايص تيبار عا
شذا التسلي م وذاك اليقي ؛ فيذكرون ع ولده اليبمس ليضايع قولاه " :قامل عباد المبلاب  :قادمت ما الايم فاي يحلاة
الاتمء إ فنزلنم على حبر م اليهود يقرأ الزنبوي إ فقمل  :م الرجط ؟ قلت  :م قريش إ قمل  :م أيهم؟ قلت  :م نبني
شمشم إ قمل  :أتمذن لي أن أنظر إلى نبيضك إ قلت نيم مم لم يك عوية إ قمل  :ففتح إحدى منخر فنظار فيهام ثام نظار
في األخرى إ فقمل  :أنم أشهد أن في إحدى يديك ملكم وفي األخرى نبوة إ وإنمام نجاد ذلاك لأ كاال الملاك والنباوةع فاي
نبني زشرة إ فكي ذاك ؟ قلت ال أدي  ...فقمل  :إذا تزوجت فتزوج منهم  .فلمم يجع عبد المبلب إلى مكة تزوج شملة
نبنت وشيب نب عبد منمف ! فولادت لاه حمازة وىافية إ وزوج انبناه عباد هللا ممناة نبنات وشاب أخاي وشياب إ فولادت لاه
يساول هللا لىالى هللا علياه وسالمع فكمنات قاريش تقاول إ فلاح عباد هللا علاى أنبياه إ أ فامز وظفار  ..ثام يأيات فاي أساد
الامنبة  ...أن عبد المبلب تزوج شو وعبد هللا في مجلس واحد  ..وجمز أن يكون الملك والنبوة اللذان عنهمم أخبر إ شمام
نبوته وملكه لىلى هللا عليه وسلمع ألنه أعبيهمم"ل٢٥ع .
ويقول عنه البيهقي " :كمن يوضع ليبد المبلب جد يسول هللا لىلى هللا عليه وسلمع فرام في ظط الكيبة ؛ فكامن
ال يجلس عليه أحاد ما نبنياه إجاالال لاه ؛ وكامن يساول هللا لىالى هللا علياه وسالمع – يامتي حتاى يجلاس علياه ؛ فياذشب

أعمممه يؤخرونه ؛ فيقاول جاده عباد المبلاب  :دعاوا انبناي إ فيمساح علاى ظهاره ويقاول  :إن لبناي شاذا لاامنم"ل٢٦ع إ أو
نبتيبير السيرة الحلبية " ..دعوا انبني إنه ليؤنس ملكم" إ أو قولهم " ...دعوا انبني يجلس عليه ف نه يحس في نفسه نباارف
إ أ يتيق م نفسه شرفم إ وأيجو أن يبل م الارف مم لم يبلاه عرنبي قبلاه وال نبياده"ل٢٤ع  .أو نبتيبيار انبا كثيار "..
دعوا انبني ؛ فو هللا إن له لاامنم إ  ..دعاوا انبناي أناه يؤساس ملكام"ل٢8ع  .ثام كامن يااتد وجاد الجاد نبملحفياد .." :فقامل عباد
المبلب لبنيه  :تحفظوا نبمنب أخيكم" إ أو قوله أل أيم حمضنته " :يم نبركة  ..ال تافلاي عا انبناي ؛ فا ن أشاط الكتامب –
أ ومنهم سي نب ذ يزن – يزعمون أنه نبي شذه األمة إ وأنم ال مم عليه منهم"ل٢٣ع .
ونبمم أن لكط مجتهد نصيبم ؛ فقد أتت مسمعي عباد المبلاب وجهاوده التاي لام تكاط نبثمميشام إ واتبياه كثيارون علاى
ملته اإلنبراشيمية وعقيدته الحنفية إ التي لم يستنك المؤيخون والبمحثون م نيتهم ب "ديا عباد المبلاب"ل٩٣ع إ وما
شؤالء التمنبيي لوفيهم السمنبقون الممهادونع  :قاس نبا سامعدة األيامد إ وأمياة نبا أنباي الصالت إ وأينبامب نبا يئامب إ
وسويد نب عممر المصبلقي إ ووكيع نب سلمة نب زشير األيمد إ وعميار نبا جنادب الجهناي إ وأنباو قايس ىارمة نبا
أنبي أنس إ وعممر نب الظرب اليادواني إ وعاالف نبا شاهمب التميماي إ والماتلمس نبا أمياة الكنامني إ وزشيار نبا أنباي
سلمى إ وخملد نب سنمن نب غيس اليبسي إ وعبد هللا القضمعي إ وكيب نب لؤ نبا غملاب إ وعباد لبمئجاة نبا ثيلاب إ
وزيد الفوايس نب حصي إ وزيد نب عمرو نب نفيطإ وأكثم نب ىيفي إ وأنبو قيس نب األسلت إ وحنظلة نبا ىافوان إ
وغيرشم كثير إ ونبمنتامي األيديولوجيم الحنفية نبدأ أتبمعهم يتنمفساون فاي التقاوى والتساممى الخلقاي ؛ علاى أحادشم يكاون
نبي األمة وموحد كلمتهم إ حتى شكلوا "تيميا قويم إ خمىة قبط ظهوي اإلسال نبفترة وجيزة"ل٩١ع .
يباادو أن التوحيااد نبميناامه الحنفااي ييااود إلااى زما نبييااد إ فحااوالي القاارن األول قبااط الماايالد كاامن نبيااض أشااط الاايم
ييبدون إلهم نبمسم لذوى سموىع أو إله السممء إ ك له واحاد إ وقاد ذكارت نقاوم المساند اليمنياة عبامدة إلاه واحاد يادعى
ليحم ا ع إ وياارى الباامحثون أنهماام كمناام مسااميي لواحااد إ وتؤكااد لثرياام منقااومع " :أن ُعبّاامد شااذا اإللااه كاامنوا ييرفااون
نبمألحنمف"ل٩٢ع  .ويذشب الدكتوي جواد علي إلى افتارا أن تكاون عقيادة حنفامء مكاة التاي نامدى نبهام عباد المبلاب نبا
شمشم إ نبيد سبية قرون ؛ امتدادا لحنيفة يحم اليم ؛ يب السممء ذوى سموى إ ويلمح إلى ذلك في قوله عا أحنامف
مكة " :ال تستبيع أن تقول إنهم نصميى أو يهودا إ إنمام أساتبيع أن أشابه دعاوة شاؤالء نبادعوة الاذي دعاوا إلاى عبامدة
اإلله يب السممء دوى سموى إ أو عبمدة الرحم في اليم "ل٩٩ع .
ويذكر الفخر الراز أن عقيدة أحنمف اليم إ كمنت أيكمنم أينبية شي  :ح البيت إ واتبمع الح إ وملة انبراشيم إ
واإلخالص هلل وحده  .ثم يضي قوله  :إن عد ميرفة شاؤالء لتاميي نااوء عقيادتهم ؛ فقاد نسابوشم إلاى إنباراشيم النباي
اليبر !!
ويذشب األلوسي إلى أن الصمئبة شم قو النبي إنبراشيم لعليه السال ع وأشط دعوتهل٩٧ع؛ ممم دفع نبيض اليلممء إلاى
حساابمن الحنفاامء ىاانفم م ا الصاامنبئة إ ونبملتحديااد – الصاان المااؤم أو م ا نبقااي علااى اإليماامن ماانهمل٩٥ع إ وكاامن ماانهم
نبملجزيرة اليرنبية نفر غير قليط إ وكمنوا يقيمون الصالة عدة مرات في الياو كفار إجبامي لايمامن إ يقوماون فيهام
ويركيون إ ويتو ضئون قبلهم إ وياتسلون ما الجنمنباة إ ولهام قواعاد فاي ناواقض الوضاوءل٩٦ع  .لولياط ذلاك يفسار لنام
لممذا أطل أشط مكة على م يتبع دعوة اإلسال  :أنه ىبمع !!
وال نبامس شنام ما التيريا السااريع نبامشم حنفامء الجزيارة إ أو ما شاامء حظهام أن ياذكرشم التاميي ولاو نبكلماامت إ
ومنهم – كمم أشرنم – قس نب سامعدة األيامد الاذ يكامد يجماع المؤيخاون علاى موتاه قباط البيثاة نبقلياط إ وقاد ويد أن
النبي لىلى هللا عليه وسلمع كمن يسمع إليه فاي ساوق عكامظ  .ونقاط األلوساي نبياض مام نساب إلاى قاس فقامل " :وما
خببمء أيمد قس نب سمعدة  .وشو الذ قمل فيه النبي لجميود  :يم جميود إ فلست أنسمه نبسوق عكمظ علاى جماط أويق إ
وشو يتكلم نبكال مم أظ أني حفظته إ فقمل أنبو نبكر  :يام يساول هللا فا ني أحفظاه إ كنات حمضارا ذلاك الياو إ فقامل فاي
خببته  :أيهم النمس ؛ اسميوا وعوا ؛ ف ذا وعيتم فمنتفيوا إ إنه م عمم ممت إ وم ممت فمت إ وكاط مام شاو مت مت إ
إن في السممء لخبرا إ وإن في األي ليبرا إ جهمد موضوع إ وسق مرفوع إ ونجو تموي إ ونبحمي ل تاوي إ لياط
داج إ وسممء ذات أنبراج إ أقسم قس قسمم حتمم إ لئ كمن في األي يضى ليكون نبيدة سخبمإ وإن هلل دينم شو أحب
إليه م دينكم"ل٩٤ع .
.

ثم ييل توحيده الخملص النقي ؛ منمديم "كال إ نبط شاو هللا الميباود الواحاد إ لايس نبمولاود وال والاد إ أعامد وأنبادى إ
وإليه المآب غدال٩8ع .
حتى قمل يسول هللا " والذ نبيثني نبملح إ لقد مم قس نبملبيس"ل٩٣ع .
وم الحنفمء لسويد نب عممر المصبلقىع  .ذكرت المصمدي أنه كمن على ديا الحنيفياة وملاة إنباراشيم إ وقاد جامء
في شيره ذكر المنميم وحتمهم إ وأن الخير والار مكتونبمن على النواىي إ وأنه ليس للمرء يد فيمم يصيبه القدي إ فكاط
شئ محتو مقدوي .
ومنهم المتلمس نب أمية الكنمني الذ كمن يخبب في فنمء الكيبة منمديم نبنبذ الفرقة القبلياة عا سابيط نباذ األوثامن إ
واالتجمه إلى يب كيبة مكة إ وكمن يقول لهام " :إنكام تفاردتم نبآلهاة شاتى إ وإناي ألعلام مام هللا يا نباه إ وإن هللا يب
شذه اآللهة إ وإنه ليحب أن ييبد وحده"ل٧٣ع .
وما الحنفاامء أيضاام ما حاامز نبيااض الاااهرة إ مثااط زشياار نبا أنبااي ساالمى إ و ُذكاار أنااه كاامن يتملااه ويااؤم نبملبيااس
والحسمب إ ويُروى أنه كمن يمر نبمليضمه قد أويقت نبيد يبس فيقول " :لوال أن تسبني اليرب إ آلمنات أن الاذ أحيامك
نبيد يبس سيحيي اليظم وشي يميم" إ وقد سلكه انب حبيب ضام ما حرماوا علاى أنفساهم الخمار والساكر واألزال إ
وشو القمئط مقسمم نبملكيبة :
أقسمـت نبملبيــت الــذ طــمف حولــه

يجــمل نبنــوه مــ قريـــش وجرشــم

يمينـــم لنيـــــم السيــــــدان وجدتمــــم

علـــى كـــط حـمل مـ سحيـط ومبـر

ل٧١ع

إن الفكر السليم لييزو انتامي الحنيفية في الجزيرة والحجمز ؛ إلى تمهيد شؤالء وتوطئتهم إ حتى تحولت إلاى تيامي
قااو قبااط اإلسااال إ وإن أشاام يجاامالت الحنيفيااة وأساامتذتهم – وينبماام كاامن أولهاام م ا حيااس األشميااة واألثاار – شااو عبااد
المبلب نب شمشم إ إضمفة إلى اثناي ما تالماذة الحنيفياة الكبامي شمام  :زياد نبا عمارو نبا نفياط نبا حبياب إ ذاك الاذ
استبمع جده إ قنمع الفيط محمود نبمليودة إلى اليم ياشدا إ وكمن حليفم ليبد المبلب إ والثمني أمياة نبا عباد هللا نبا أنباي
الصلت ؛ وكمن جده حليفم نبدويه لييد المبلب إ ويفيقه في يحلته لتهنئة نب ذ يزن نبمستقالل اليم .
ويؤكد الدكتوي جواد علي أن أشم اليالقمت الفميقة التي ميزت الحنفمء ع غيرشم إ شي  :االختتمن إ وحا مكاة إ
واالغتساامل ما الجنمنبااة إ واعتاازال األوثاامن إ واإليماامن نب لااه واحااد نبيااده الخياار والااار إ وأن كااط ماام فااي الكااون محتااو
مكتوبل٧٢ع .
كمنت البيئة مستيدة لقبول نمحية الجنس  ..وكمن م المتوقع لو لم يظهر اإلسال أن يدخط اليارب فاي أحاد الاديني
إ لوال أنهم نبدأوا نهضة قومية  ..لذلك يريدون ديمنة خمىة ييتبرونهم يمازا لقاوميتهم  ..ديمناة تيبار عا يوح اليرونباة
وتكون عنوانم لهم إ لذلك ؛ نبحس عقالفشم ع الحنيفياة ديا إنباراشيم الاذ كامنوا ييدوناه أنبًّام لهام  ..وقاد ظهارت حركاة
التحن قبط اإلسال مبمشرة إ وكمنت يمزا إلى أن الروح اليرنبي كمن يتلمس يومئاذ دينام مخار غيار الوثنياة إ واإلساال
حي جمء  ..كمن دليال على نضوج ديني فلسفي إ استيد له اليرب في القرون المتبمولة السمنبقة  ..وكذلك كمنوا يحسون
نبمن عد وجود دولة تجميهم إ أمر فيه ذلة وعمي .

وقفات مع رواد األحناف
الوقفة األولى  :مع زياد نبا عمارو نبا نفياط الاذ تياود أيومتاه إلاى قصاي نبا كاالب إ وأماه شاي أمياة نبنات عباد
المبلب !! وييد ثمني الرواد الحنفيي أثرا وأكثارشم خبارا نبياد عباد المبلاب نبا شمشام إ وعناه يقاول انبا كثيار " :إناه
اعتزل األوثمن إ وفميق األديمن ؛ م اليهود والنصميى والملط كلهم إ إال دي الحنيفية ديا إنباراشيم إ يوحاد هللا ويخلاع
م دونه  ..وذكر شمنه للنبي لىلى هللا عليه وسلمع فقمل  :شو أمة وحده ياو القيمماة  ..يبياس ياو القيمماة أماة وحاده ..
وكمن يحيي الموءودة ؛ يقول للرجط يذا أياد أن يقتط انبنته  :ال تقتلهم إ أنم أكفيك مئونتهم إ فيمخذشم ..إ وكمن يقاول  :يام
ميار قريش إيمكم والزنم إ ف نه ياويث الفقار  ..فقامل يساول هللا لىالى هللا علياه وسالمع يحاار ذاك أماة وحاده إ نبيناي

ونبي عيسى نب مريم – إسنمده جيد  .. -وأتى عمر نب الخبمب وساييد نبا زياد إلاى يساول هللا لىالى هللا علياه وسالمع
فسماله ع زيد نب عمرو نب نفيط ؛ فقمل  :غفر هللا له ويحمه إ ف نه ممت على ديا إنباراشيم  ..مامت زياد نبمكاة إ ودفا
ل٧٩ع
نبمىط حراءإ  ..قمل يسول هللا لىلى هللا عليه وسلمع دخلت الجنة فرأيت لزيد نب عمرو نب نفيط دوحتي "
ويقاول البيهقاي فاي دالئاط النباوة  :إناه التقاى نبرجاط ما أشاط الكتامب فقامل لاه علياك نبملادي الحنيا ؛ "قامل  :ديا
إنبراشيم إ لم يك يهوديم وال نصرانيم إ ولك كمن حنيفم مسلمم إ وم ثم عمد مؤمنام نبادي إنباراشيم وحنيفيتاه اإلساالمية"
ل٧٧ع  .ولكال البيهقي شنم مصداقية خمىة يدلط عليهم شير زيد ذاتاه الاذ أفصاح فياه عا "إعاالن حنيفيتاه تحات اسام
اإلسال إ وعنادمم تنبام المصابفى محماد لىالى هللا علياه وسالمع إ كامن يتارحم علاى زياد ويقاول  :قاد يأيتاه فاي الجناة
يسحب ذيوال" ل٧٥ع  .وعرف عنه الجمشليون دأنبه الذ ال يكط وال يمط ؛ منتقال دومم إ يدعو لنبذ األسالف المتفرقاة فاي
أينباامب شاافيية إ واليااودة إلااى أب واحااد يجمااع الياارب شااو إسااممعيط نبا إنبااراشيم إ وإلااى يب واحااد شااو يب إنبااراشيم ؛
مبمشرة وم دون وسيط إ نبذا للفرقة القبلياة إ وتهيئاة للوحادة إ ثام ال يامتي شاهر يمضامن إال ويصايد إلاى غامي حاراء
متحنفم متحنثم ميتكفم يتممط ويتيبد ل٧٦ع .
وفي لالبداية والنهميةع إ يبملينم زيد نبايره قمئال :
أسلمت؟!
أسلمـــت وجهـــي لمــ أسلمــــت

لــه األي

دحــمشم فلمــــم يمشــــم استــــــوت

علــى المــمء أيسـى عليهــم الجبــمال

وأسلمــت وجهـــي لمــ أسلمـــت

لــــه المـــزن تحمـــط عذنبــــم زالال

إذا شــــي سيقــــت إلـــى نبلـــــــدة

تحمــط ىخــرا ثقــــمال

ل٧٤ع

أطمعـــت فصبـــت عليهـــم سجــمال

وفي لالسيرة النبويةع النب شام ؛ نجد زيدا إذا دخط الكيبة قمل " :اللهم لو أني أعلم أ الوجوه أحب إليك ليبادتك
نبه إ ولكنني ال أعلمه إ ثم يسجد على األي "  .ويؤكد لانب شام ع أنه حر على نفسه أمويا – نقلهام النامس عناه ما
نبيد كتارييمت ؛ النبهميشم نبادة ويعه وعلمه وتقواه – مثط  :تحريم الخمر والميتة والد ولحم الخنزير إ ومم أشط نباه
لاير هللا م ذنبمئح تذنبح على النصب  .نيم ! لقد أىبحت شذه تارييمت لمجرد امتنمع زياد عنهام إ وينبمام كامن امتنمعاه
ع نبيضهم ال لييب فيهام  .وإنمام ألناه كامن ال يساياهم إ وماع ذلاك كامن إلعجامب النامس نباه دوي كبيار فاي تحولهام إلاى
قواني متيملية .
وترو لنم األخبمي أن زيدا قد عمىر النبي محمد إ وأنه التقمه  :ع عبد هللا نبا عمار  :أن النباي لىالى هللا علياه
وسلمع لقى زيدا نبمسفط نبلدح إ فدعمه إلى تنمول طيم ممم يذنبح لألينبمب إ فقمل زيد للنباي " :إناي لسات مكاط مام تاذنبحون
على أنصمنبكم"؟! وييلط نب شام أكط النبي قبط نبيثه نبيم إ ألضحيمت أوقر نبي األىنم نبقوله " :إن يسول هللا لىالى
هللا عليه وسلمع كمن يمكط ممم ذنبح على النصب إ ف نمم فيط أمرا مبمحم إ وإن كمن ال يمكط فال إشكمل"ل٧8ع !!
وكمن يح فيق

ممشيم وشو يقول  :لبيك متيبدا لك مرقوقم"ل٧٣ع.

الوقفة الثمنية  :مع أمية نب عبد هللا نب أنبي الصلت الذ تصله أمه يقية نبنت عبد شمس نبنت عبد منامف نببيات عباد
منمف انب قصيل٥٣ع وشو ىمحب القول الممثوي :
كــط ديــ يــو القيممــــة – إال

ديـــ الحنيفيـــــة – زويا !

وكامن يحاموي أنبام ساافيمن ويقاول لاه  .." :وهللا ياام أنبام سافيمن إ لنبيااث ثام لنحسامنب إ ولياادخط فريا الجناة إ وفريا
النمي"ل٥١ع .

ويقول جواد علي  :إن أمية حر على نفساه الخمار إ وتجناب األىانم إ وىام إ والاتمس الادي إ وذكار إنباراشيم
وإسممعيط إ وكمن أول م أشمع نبي القرشيي افتتمح الكتب والميمشدات والمراسالت نبيبمية  :نبمسامك اللهام لاساتيملهم
النبي محمد لىلى هللا عليه وسلمع ثم تركهم واساتيمط نبسام هللا الارحم الارحيمع إ وقاد يوى اإلخبامييون قصصام عا
التقمء أمية نبملرشبمن إ وتوسمهم فياه إماميات النباوة إ وعا شباوط كمئنامت مجنحاة شاقت قلباه ثام نظفتاه وطهرتاه تهيئاة
لمنحه النبوةل٥٢ع .
أنه حضر البيثة ولم يسلم إ ولم ير نبملدخول في اإلسال إ ألناه كامن يمماط أن تكاون لاه النباوة إ ويكاون مختامي
األمااة وموحاادشم إ ولااذلك إ نباارز كنمااوذج لالسااتقممة واإليماامن والتبهاار والزشااد والتيبااد إ وقااد ماامت ساانة تسااع للهجاارة
نبملبمئ كمفرا نبمألوثمن ونبمإلسال ل٥٩ع!!
وم أشيميه ع عيسى وأمه يقول :
وفــي دينكــم مـــ يب مريـــم ميـــة

منبئـــة نبمليبــد عيســـى نب مريـــم

تدلــــى عليهــم نبيدمــم نـــم أشلهـــــم

يسـوال فلــم يحصــر ولـم يترمـر

فقمل :أال ال تجـــزعــــي وتكذنبــــــي

مالئكـــة مـــ يب عـــمد وجرشــم

أنبــي وأعبــــى مم سئلــــت ف ننـــي

يســـول مــ الرحمــ يمتيـك نبمنبنم

فقملت :أنـــى يكــون ولــم أكــــــــــ

نبايـــم وال حبلــــى وال ذات قيـــــــم

فسبــــح ثـــم اغترشــم فملتقـــت نبــــه

غالمـــم ســوى الخلقـــة ليــس نبتوأ

فقمل لهم :إنــي مــ اللـــــه ميــــــــــة

وعلمـــني إ واللـــه خيـــر ميلـــــــم

وأيسلــت ولــم أيســط غويـم ولم أك

شقيــــم إ ولـــم أنبيــس نبفحــش وممثم

ويقول جاواد علاى مام نصاه " :وفاي أكثار مام نساب إلاى شاذا الاامعر ما مياء وميتقادات إ ووىا لياو القيمماة
والجنة والنمي ؛ تامنبه كبير وتبمنب في الرأ جملة وتفصيال إ لمم ويد عنهم في القرمن الكريم إ نبط نجد في شير أمياة
استخدامم أللفمظ وتراكيب وايدة في كتمب هللا والحديس النبو قباط المبياس إ فاال يمكا – نباملببع – أن يكاون أمياة قاد
اقتبس م القرمن ؛ ألنه لم يك منزال يومئذ إ وأمم نبيد السنة التمسية الهجرية ؛ فال يمك أن يكون قد اقتبس مناه أيضام
؛ ألنه لم يك حيم ؛ فلم ياهد نبقية الوحي !! ول يكون شذا الفر مقباوال فاي شاذه الحامل  ..ثام إن أحادا ما الارواة لام
يذكر أن أمية ينتحط ميمني القرمن وينسبهم لنفسه إ ولو كمن قد فيط لمم سكت المسلمون ع ذلك إ ولكامن الرساول أول
الفمضااحي لااه" ل٥٧ع  .وشااذا – نبااملببع – مااع يفااض فكاارة أن يكااون شاايره منحااوال أو موضااوعم م ا قبااط المساالمي
المتمخري ؛ ألن في ذلك تكريمم ألمية وايتفمعم نبامنه إ وشو مم ال يقبط مع يجط كمن يهجو نبي اإلسال نبايره .
يقول عممي نب يمسر  :إني خرجت ماع يساول هللا ذات ياو ؛ حتاى إذا كنام نباملحزوية ؛ أجزنام علاى أخات خديجاة
وشي جملسة على أد تبييه إ فنمدتني ؛ فمنصرفت إليهم إ ووق لي يسول هللا فقملت  :أمم نبصمحبك شاذا ما حمجاة فاي
تزوي خديجة؟ قمل عممي  :فرجيت إليه فمخبرته إ فقمل  :نبلاى ليمار ؛ فاذكرت لهام قاول يساول هللا ؛ فقملات  :اغادوا
علينم إذا أىبحنم ؛ فادونم عليهم إ فوجدنمشم قاد ذنبحاوا نبقارة إ وألبساوا أنبام خديجاة حلاة إ وىُافرت لحيتاه لأ ىابات
نبملحنمءع إ وكلمت أخمشم ؛ فكلم أنبمه وقد سقى خمرا إ فذكر له يسول هللا ومكمنه إ وسمله أن يزوجه ؛ فزوجاه خديجاة إ
وىنيوا م البقرة طيممم فمكلنم منه إ ونم أنبوشم إ ثم استيقظ ىامحبم فقامل  :مام شاذه الحلاة ؟ ومام شاذه الصافرة ؟ وشاذا
البيم ؟؛ فقملت له انبنته التي كمنت قد كلمت عممي نب يمسر  :شذه حلة كسمكهم محمد نب عباد هللا ختناك إ ونبقارة أشاداشم
لك فذنبحنمشم حي زوجته خديجة  :فمنكر أن يكون زوجه إ وخرج يصيح حتى جمء الحجر إ وخارج نبناو شمشام نبرساول

هللا فكلموه ؛ فقمل  :أي ىمحبكم الذ تزعمون أني زوجته خديجة ؟ فبرز له يسول هللا فلمام نظار إلياه قامل  :إن كنات
زوجته فسبيط ذاك إ وإن لم أك فيلت فقد زوجته"ل٥٥ع!!
أمم عمه أنبو طملب فملقى في اليرس خببة ؛ منهم قوله " ..فانح سامدة اليارب وقمدتهام إ وأناتم أشاط ذلاك كلاه إ ال
ينكر اليرب فضلكم  ..ويغبنم في االتصمل نبحبلكم وشرفكم  ...وأمرت خديجة جواييهم أن يرقصا ويضارنب الادفوف
إ وفرح أنبو طملب فرحم شديدا"ل٥٦ع.
نبيدمم أعل محمد دعوته  :مبملبم أشط مكة نبمتبمعه ؛ فكمن حتمم أن يتسمءل النمس إ لك تسمفل الوليد نب المايارة
لالملقب نبملوحيد لمكمنته نبي سمدات مكةع إ واألخنس نب شري لكبير م يفوس ثقي ع – كامن تسامفال مهينام لااخص
النباااي ؛ فقاااد قااامال  :أمفتاااون محماااد أ مجناااون؟ل٥٤ع إ فكااامن أن يدت لهمااام اآليااامت الكريماااة الصااامع ىااامعي "نباااميكم
المفتون؟  ...شممز مامء نبنميم إ منّمع للخير ميتد أثيم إ عتط نبيد ذلك زنيم – ١٢:٥القلم" إ  -والزنيم شو انبا الزانياة –
ثم يخمطب هللا نبيه في شامن الوحياد قامئال لاه " :ذيناي وما خلقات وحيادا إ وجيلات لاه مامال ممادودا إ ونبيناي شاهودا إ
ومهدت له تمهيدا إ ثم يبمع أن أزيد إ كال إنه كمن آليمتنم عنيدا إ سميشقه ىيودا إ إناه فكار وقاذي إ فقتاط كيا قادي إ
ثم قتط كي قدي –  ٢٣:١١المدثر" إ وفيال ممت الوليد قتيال نبسهم مسامو إ قتلاه هللا  .ثام قممات اآليامت تاابه يفوس
القو الذي لم يديكوا أنبيمد تلك الدعوة اليظمى ومراميهم الكبرى ؛ نبملحمير ؛ فتقول " :فمملهم ع التذكرة ميرضاي إ
كمنهم حمر مستنفرة إ فرت م قسوية –  – ٥١:٧٣المدثر" .
حتى ذلك الحي ؛ كمنت قريش ال تزال في شدوء وترقب إ لك محمدا الذ ىمم على إتمم األمر مهمم تكل م
ماقة إ قم يؤلاب اليبياد علاى أسايمدشم ينامديهم " :اتبياوني أجيلكام أنسامنبم إ  ..والاذ نفساي نبياده لاتملك كناوز كسارى
وقيصر" إ وشنم نبدأ القو يايرون نبحجم الخبر اآلتي ؛ فمأليستقراطية القرشية حتمت مصملحهم وجود اليبيد إ نبط أن
يتكون جياهم الذ يحمي التجمية م شؤالء اليبيد في أغلبه إ ونبمت األمار أمار حيامتهم وميمشاهم إ ثام إن دعاوة النباي
إلى جيلهم أنسمنبم التي تمثلت في عتقه ليبده زيد نب حميثة ثم إعبمئاه أفضاط النساب وأشارفه إ نبتبنياه إيامه ؛ كامن ييناي
لبقية الدشممء م األعراب أمال عظيمم ؛ لمم كمن للنسب م خبوية وأشمية ؛ تيبي ىمحبهم حممية عاامئرية وقبلياة إ
ثم إنه نبيدشم نبمموال أعظم ؛ نبامموال كسارى وقيصار ؛ إن شام تبياوه إ وعنادمم وىالت قاريش إلاى ذلاك الفهام ؛ أىابح
النبي في نظرشم إ وحسب منبقهم المصلحي ؛ مجارد مااممر طماوح يهادف لاار سيمساي يبادأ نبضارب قاريش فاي
مقتط ؛ في مصملحهم التجميية إ حتى إذا تهيم له األمر امتلاك أمار الحجامز إ وزحا علاى ممملاك الارو واليجام إ ومام
يتبع ذلك نبملضروية في منب اليامئر م يفع شمن نبيت شمشام إ وخفاض شامن نبيات عباد الاداي وعباد شامس ونوفاط ؛
شكذا تصويوا األمر اليظيم !!
ثم شم شو ينزع عنهم ىفة أخرى ترتبط تمممام نبمصاملحهم التجميياة ؛ تلاك الصافة التاي أكسابهم لهام انكسامي حملاة
الفيط على حدود مكة ؛ ىفة أنهم لأشط هللاع إ وينمد أشط مكة " :قط يم أيهم الكمفرون  ..لكام ديانكم ولاي ديا – ساوية
الكمفرون" إ نيم ؛ مم زالت اآليمت تبرز التسممح الديني للكم دينكم ولي دينيع إ لكنهم نيتت أشط مكة نبمنهم الكامفرون ؛
نبرغم تمكيدشم م قبط أنهم قو يؤمنون نبمهلل يب اليرم خمل السمموات واألي :
"ولاائ سااملتهم م ا خل ا الساامموات واألي إ وسااخر الااامس والقماار إ ليقااول هللا إ فاامنى يؤفكااون" لالينكبااوت
٦١ع .
"قط م يب السمموات السبع ويب اليرم اليظيم إ سايقولون هللا قاط أفاال تتقاون إ قاط ما نبياده ملكاوت كاط شائ
وشو يجير وال يجمي عليه إن كنتم تيلمون إ سيقولون هللا إ قط فمنى تسحرون" لالمؤمنون 8٣:8٦ع.
"ولئ سملتهم م خل السمموات واألي

ليقول  :خلقه اليزيز اليليم" لالزخرف ٣ع .

وسييم وياء تيليط ؛ اكتافت قريش أن إيممنهم نبملافيمء شاو الكفار ؛ خمىاة عنادمم نبادأ يساول هللا ييياب أينبامنبهم ؛
فمستنتجوا أن محمدا لىلى هللا عليه وسلمع قد جيط شرط اإليممن الصحيح يمار عبار اإليمامن نباه كرساول إللاه واحاد ؛
انبالقم م قرن الاهمدة له مع الاهمدة هلل ؛ في شهمدة أن ال إله إال هللا وأن محمدا يسول هللا إ فهاو فاي فهمهام الينياد إ
إنمم يبلب منهم االعتراف نبسيمدته عليهم نبهاذه الااهمدة إ ويبلاب توحادشم جمييام تحات ياياة قيمدتاه وحاده إ نبسال كاط
الافمعمت إال شفمعته  .ويذكر لنم الببر أن النبي حينمم دعم قومه لمم نبيثه هللا  ..لم يبيدوا منه أول مم دعمشم إ وكمدوا

يسميون له حتى ذكر طواغيتهم وشو ذات مم أوضحته يواية ع لقمء وفاد قاريش وفياه أنباو الحكام إ نبامنبي طملاب وانبا
أخيه ؛ ليبلب م محمد الك ع سب أينبمنبهم ويتركونه إللهه إ فكمن يد يسول هللا عليهم" :أ عم إ أو أدعوشم إلاى
مام شاو خيار لهام منهام ؟ قامل  :وإال تادعوشم إ قامل  :أدعاوشم أن يتكلماوا نبكلماة تادي نبهام لهام اليارب إ ويملكاون نبهاام
اليجم !! فقمل أنبو جهط لالتسمية اإلساالمية ألنباي الحكامع ما نباي القاو  :مام شاي ؟ وأنبياك لنيبيكهام وعاار أمثملهام" إ
وكمنت الكلمة شي الاهمدة اإلسالمية ؛ فنفروا منه وتفرقوال٥8ع .
وشنم تحول أيق الحزب المنموئ وترقبه إ إلى تحفز واستنفمي إ خمىة عندمم أخذت اآليامت الكريماة فاي فواىاط
قصيرة مؤثرة إ تؤج الحمية القتملية إ ومم يحملاه ذلاك ما احتمامل وقاوع المجمنبهاة اليساكرية إ وتقاول " :واليمديامت
ضبحم إ فملموييمت قدحم إ فملمايرات ىبحم إ فمثرن نبه نقيم" لاليمديامت ٧:١ع  .شاذا ماع التحاول الاذ نبادأ يبارأ فاي
سلوك النبي تجمشهم إ وتحوله ع الصبر الجميط إلى الهجو إ ومام جامء فاي يواياة عباد هللا نبا عمارو نبا اليمىاي إ
عندمم غمز أشراف قريش م قنمة النبي وشو يبوف نبملكيبة إ فكمن أن التفت إليهم شمتفم " :أتسميون يم مياار قاريش
إ أمم والذ نفس محمد نبيده إ لقد جئتكم نبملذنبح"ل٥٣ع إ ونبر النبي نبقسمه في نبدي الكبرى !
عتبة نب ينبيية التقى النبي إ وأديك األشداف الكبرى للادعوة ؛ فقام نبقاول لقاريش " :يام مياار قاريش إ أطيياوني
واجيلوشم نبي إ وخلوا نبي شذا الرجاط ومام شاو فياه فامعتزلوه إ فاوهللا ليكاون لقولاه الاذ ساميت مناه نبام عظايم إ فا ن
تصبه اليرب فقد كفيتموه نبايركم إ وإن يظهر على اليرب فملكه ملككم إ وعزه عزكم إ وكنتم أسيد النمس نبه"ل٦٣ع .
إن اليهود كمنوا في تمم الرضم ع شذا اإلسرائيلي على اليملمي إ ثام إن شاذا النباي اآلتاي يصالي إلاى الاام قبلاه
اليهود إ وأتبمعه في المد ينة يصلون إلاى الاام إ نباط ويصاومون الافاران إ كمام الاذي ممناوا والاذي شامدوا والنصاميى
والصمنبئي إ م مم نبمهلل واليو اآلخر وعماط ىاملحم إ فلهام أجارشم عناد ينبهام إ وال خاوف علايهم وال شام يحزناون"
لالبقرة ٦٩ع إ وأن هللا يقول لنبيه في ميمته الكريمة " :وكي يحكمونك وعنادشم التاوياة فيهام حكام هللا" لالممئادة ٧٩ع و
"إنم أنزلنم التوياة فيهم شدى ونوي" لالممئدة ٧٧ع إ وأن النبي محمد شاو "الاذ يجدوناه مكتونبام عنادشم فاي التاوياة "...
لاألعااراف ١٥٤ع إ وأنااه يخاامطبهم نبااملموحى إليااه " ...إنااي يسااول هللا إلاايكم إ مصاادقم لماام نبااي يااد م ا التااوياة "...
لالص ٦ع  .ويلقي الدكتوي أحمد الاري الضوء على األحداث اآلتية نبيد سنوات  :فيقول " :ولقد عمل النبي موق
اليهود في نبراعاة وقادية  ..تالاب علياه حسمساية الموقا التاي كمنات قمئماة إ نبمحملفاة اليهاود ماع نبياض نبباون األوس
والخازيج إ وكمنات شااذه المحملفامت ال ياازال لهام أثاار فاي نفااوس شاذه الببااون إ فكامن ال نبااد أن ييماط النبااي حسامنبم لهااذا
الايوي إ فنرى النبي يصمفع اليهود مرة إ ويجمدلهم مرة أخرى إ ويصبر عليهم حتى تحي الفرىاة إ فايقلم أظفاميشم
إ ثم يرى نفسه مخر األمر مضبرا إلى التخلص منهم نهمئيم" ل٦١ع  .أمم األشم ألشط يثرب جمييم فهو أن الرساول اتخاذ
م يثرب مركزا وعمىمة إ وقوى قديتهم على المنمفسة مع مكة ؛ فسموى نبينهم ونبي مكة م نمحية القدساية إ فمعلنهام
مدينة محرمة حرمة مكة إ أو كمم قمل " :إن لكط نبي حرمم إ وإني حرمت المدينة إ كمم حر إنبراشيم مكة" .
المهم إن األحداث تتمنبيت في مكة إ واستمرت المنية الهمشمية للنبي الذ اتبع خبى جده – كمم اتبع خبواته إلاى
حراء م قبط – وأعل أنه نبي الفبرة الحنفية التي نمدى نبهم األولون السمنبقون إ ونمدى نبهم عبد المبلب  .ومثلمام أتاى
جده الرئى وغتّه ثالثم ليحضر زمز فقد أتمه جبريط وغتّه ثالثم إ وكمم اشاتم عباد المبلاب نبتمكياد التحامل ماع األخاوال
م أشط الحرب في يثرب اشتم حفيده أيضم نبمألمر ؛ فكمن يلقي أشط الحرب اليثمينبة عند اليقية إ إلاى أن شيئاوا مادينتهم
الستقبمله ؛ نبيد أن ممت عمه أنبو طملب إ واشتد ضاط األحالف علاى الهمشاميي إ وكامن الحاط أن ياامدي إلاى األخاوال
ليرفع الضاط ع األعمم إ في الوقت الذ كمن فيه لجده عبد المبلب مكمنة خمىة إ وأثر ال يمحى م نفسه ؛ تبريه
حميته القتملية عند الميميك التاي كمنات تادعوه ألن يهتا  :أنام النباي ال كاذب إ أنام انبا عباد المبلاب إ كامنى نباه ينامدى
طي جده  :أ جد إ شمنذا أحق حلمك !!
وقد ظط دوي نبني شمشم قمئمم إلاى مام نبياد خاروج النباي لىالى هللا علياه وسالمع ما مكاة إلاى يثارب إ نباط إنهام لام
يتركوه يامدي إال نبيد أن استوثقوا لمنيه أخواله اليثمينباة واطمامنوا إليهام إ ويظهار ذلاك ما ذشامب عماه اليبامس مياه –
وشو نبيد على دي قومه – للقامء أشاط الحارب ؛ فاي نبيياة اليقباة الكبارى إ ولام ياذشب – فيمام يقاول الببار – إال ألناه
"أحب أن يحضر أمر انب أخيه ويستوث له" إ وكمن شو أول المتكلماي فاي شاذا االجتمامع شمئاط الخباوية الاذ شاكط
على وجه الزممن منيبفم حمدا إ غير وجه التميي تمممم ؛ فقمل :

"يم ميار الخزيج  :إن محمدا منم حيس قد علمتم إ وقد منينمه م قومنم ؛ مم شو على مثط يأينام فياه إ فهاو فاي
عزة في قومه إ ومنية في نبلده إ وقد أنبى إال االنحيمز إليكم واللحوق نبكم إ ف ن كنتم ترون أنكم وافاون لاه نبمام دعوتماوه
إليه إ وممنيوه مم خملفه ؛ فمنتم ومم تحملتم ذلك إ وإن كنتم مسلميه وخمذلياه إ نبياد خروجاه إلايكم إ فما اآلن دعاوة إ
ف نه في عزة في قومه ومنية في نبلده" ل٦٩ع .
ويخبرنم البيهقي أن شذا الوفد اليظيم الذ يتكون ما سابيي يجاال ؛ ممثلاي ألشاط المديناة ؛ لام يكا نبيانهم ساوى
ثالثة نقبمء م األوس إ وشم  :أسيد نب حضير إ وسيد نب خيتمة إ وأنباو الهياثم انبا التيهامن إ وأناه عنادمم انتهاى النباي
م كالمه إ ووىط إلى القول " :أنبمييكم على أن تمنيوني ممم منيتم منه أنبنمءكم ونسمءكم" ؛ تنمول البراء انبا مياروي
– كبير القو – يده وقمل " :نيم والذ نبيثاك نباملح إ نمنياك ممام نمناع مناه أيزنام ؛ فبميينام يام يساول هللا إ فانح وهللا
أشط الحرب والحلقة إ ويثنمشام كامنبرا عا كامنبر" إ وشنام اعتار أنباو الهياثم انبا التيهامن األوساى األمار ؛ قامئال " :يام
يسول هللا إن نبيننم ونبي أقوا حبمال إ وإنم قمطيوشم ؛ فهط عسيت إن أظهرك هللا إ أن ترجاع إلاى قوماك وتادعنم ؛ فقامل
يسول هللا "نبط الد الد إ والهد الهد إ أنم منكم وأنتم مني إ أسملم م ساملمتم إ وأحاميب ما حامينبتم  ...فمخاذ الباراء
نب ميروي نبيد يسول هللا فضرب عليهم إ وكمن أول م نبميع إ وتتمنبع النمس فبمييوا" إ ثم "أخذ علايهم اليبامس نبا عباد
المبلب المواثي لرسول هللا نبملوفمء إ وعظم اليبمس الذ نبينهم ونبي يسول هللا وذكر أن أ عبد المبلب إ سالمى نبنات
عمر نب زيد نب عد نب النجمي"  .وقبط أن ينصرفوا إ أياد أشط الحرب والحلقة استيرا قدياتهم القتملياة وفناونهم
الحرنبية للنبي ؛ فقمل له انب عبمدة " :إن شئت لنميل غدا على أشط منى نبمسيمفنم" إ فم ّجط النبي اإلمملاة نبملساي إلاى مام
نبيد الخروج م مكة نبقوله ":لم نؤمر نبيد"ل٦٢ع .
وكمنت أشم المهم نبيد الهجرة إلى يثرب شي تحريم المدينة إ وعقد الميمشادة ماع اليهاود إ ثام الخاروج إلاى طريا
التجمية لقبيه تمممم على أشط مكة إ حتى إن عبد هللا انب جحش استحط فيه الاهر الحارا ؛ إعالنام لمكاة نبمنهيامي مقباط
في شيكلهم االقتصمد إ واستولى على تجمية لهام إ وأخاذ أسايري إ وقتاط عمارو نبا الحضارمي ؛ فقملات قاريش  :لقاد
استحط محمد وأىحمنبه الاهر الحرا إ وسفكوا فيه الاد إ وأخاذوا فياه األماوال إ وأساروا الرجامل إ وأكثار النامس فاي
ل٦٧ع
ذلك إ فمنزل هللا تيملى على يسوله " :يسملونك ع الاهر الحرا قتمل فيه قط قتمل فيه كبير  "...لالبقرة ٢١٤ع
أمم المهمة الجليلة واليظمى فكمنت قيم النبي نب نامء دولة عرنبياة إساالمية فاي الجزيارة إ محققام نباوءة جاده ":إذا
أياد هللا إنامء دولة خلا لهام أمثامل شاؤالء" إ ونبهجرتاه خفات أثقامل االضابهمد عا كمشاط الهمشاميي إ ممام سامح لهام
نبملتظمشر نبملحيامد إ ومجمملاة نبناي عماومتهم أحيمنام إ كخاروج نبيضاهم ماع قاريش إلاى نبادي إ فاي الوقات الاذ كامن فياه
اليبمس يسرب النب أخيه أخبمي مكة أوال نبمول إ لذلك ؛ كمن الوفمء النباو يجلجاط فاي ناداء النباي لرجملاه إ فاي غازوة
نبدي النبو يجلجط في نداء النبي لرجملاه إ فاي غازوة نبادي الكبارى إ قباط شنيهاة ما الهجاو علاى أشاط مكاة ":إناي قاد
عرفت أن يجمال م نبني شمشم وغيرشم إ قد أخرجوا كرشم ال حمجة لهم نبقتملنم إ فم لقي منكم أحدا م نبني شمشام فاال
يقتله إ وم لقي أنبم البختر نب شام فال يقتله إ وم لقي اليبمس نب عبد المبلب فال يقتله إ ف نه إنمام خارج مساتكرشم
– وإنمم نهى الرسول ع قتط أنبي البختر نب شام ؛ ألنه كمن أك النمس ع يسول هللا وشو نبمكة إ وكامن ال يؤذياه
إ وال يبلاه عنه شئ يكرشه إ وكمن مم قم في نقض الصحيفة التي كتبات علاى نبناي شمشام ونبناي المبلاب – فقامل أنباو
حذيفة  :أتقتط أنبمءنام وأنبنمءنام وإخواننام وعاايرتنم ونتارك اليبامس إ وهللا لائ لقيتاه أللحمناه الساي إ فبلاات يساول هللا
مقملته فقمل ليمر نب الخبمب  :يم أنبم حفص  :أيضرب وجه عم يساول هللا نبملساي ؟ فقامل عمار  :يام يساول هللا دعناي
أضرب عن أنبي حذيفة إ وهللا لقد نمف !! فكمن أنبو حذيفة يقول  :مم أنم نبآم م تلك الكلمة التي قلت يومئذ"ل٦٥ع.
ويقول األستمذ أحمد أمي  :إن النبي ؛ نبيد النصر في نبدي ايتحط حتى إذا كمن نبملروحمء إ لقياه المسالمون يهنئوناه
نبمم فتح هللا عليه وعلى ما مياه ما المسالمي ؛ فقامل لهام سالمة نبا ساالمة  :مام الاذ تهنئوننام نباه؟! فاوهللا مام لقينام إال
عجمئز ىليم كملبدن الميلقة إ فنحرنمشم !! فتبسم يسول هللا ثم قمل  :يم انب أخي أولئك المألل٦٦ع .
نيم إ شكذا انتهى أمر المأل إ ايستقراطية قريش إ ويجمل النادوة وحملاة اللاواء !! وتهيامت الدولاة لناار جنمحيهام
على أي اليرب إ وعلى مكة ذاتهم إ األمر الذ دفع اليقمد للقول :
"نكمد نقول  :إن اليرب أقبلت على اإلسال أفواجم إ حي ىميت الكيبة إلى يديه إ وأىبحت عمىامة اليرونباة إ
عمىمة الدي الجديد إ ولو لم تك لليرب وحدة ميروفة نبينهم قبط البيثة اإلسالمية إ لمم اعتزوا نبملبيت الجممع لهم شذا
االعتزاز"ل٦٤ع .

وشكذا ؛ قممت الدولة اإلسالمية إ نبجهود البيت الهمشمي إ وفضط ال ينكر ألشط الحرب والحلقاة اليثمينباة وخاؤلتهم
إ لك ذلك كله لم يفت في عضد الحزب األمو إ فظط شؤالء يترقبون الفرص إ حتى مم نبيد اتسمع الدولاة نبملفتوحامت
إ وعناادمم ساانحت الفرىااة اقتنصااوشم إ واسااتولوا علااى الحكاام إ وساامعتهم تجلاات مااامعرشم تجاامه نبنااي عمااومتهم فااي
المجمزي الدموية التي ياح ضحيتهم كط م أيد البيت الهمشمي ؛ حتى امتادت ياد االنتقام الحمقامء إلاى حفادة المصابفى
لىلى هللا عليه وسلمع استئصمال لهذا البيت وأشله إ ووىاط نبهام حاد الهاوس إلاى ضارب الكيباة الماارفة نباملمنجني ؛
مامعر عبر عنهم لسمن يزيد نب ميموية األمو لمنسونبم إليه ع قصيدة طويلة النب الزنبير ع :
ليبت شمشم نبمل ُملك فال

خبر جمء وال وحي نزل

أو كمم أويده انب كثير :
ليبت شمشم نبمل ُملك فال

ل٦8ع

َملَ ٌ
ك جمء وال وحي نزل
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الكممط في التميي – انب األثير ج  ١ص ٢٣٦
في طري الميثولوجيم عند اليرب ص ١٩٩
اإلكليط – الهمداني ج  ٩ص ٧8
تمج اليروس – الزنبيد ج  ٢ص ٢٤١
األىنم – الكلبي – داي الكتب المصرية ص ١٦
المفصط في تميي اليرب – د .جواد علي
في طري الميثولوجيم عند اليرب – ص ٥٣
الرو األن – السهيلي ج  ١ص ٤٤
السيرة النبوية – انب شام ج  ١ص ٥١-٧٤
الرو األن – السهيلي ج  ١ص ٤١
طملع البيثة المحمدية – عبمس محمود اليقمد ص ١٧٦-١٧٥
الرو األن – السهيلي ج  ١ص ٤٤
البداية والنهمية – انب كثير – داي الكتب اليلمية – نبيروت ج  ٢ص ١٣٧
مروج الذشب – المسيود ج  ٢ص ٥8
المصدي السمنب ص ٣٥
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٢ص ١8٤
فتوح البلدان – البالذي ص ٦٣
الكممط – انب األثير ج  ١ص ١8٩
تميي الرسط والملوك – انب جرير الببر ج  ٢ص ٢٥٣
سيرة انب شام ج  ١ص ٣٣١
المصدي السمنب ج  ١ص ١٩٣-١٩٦
السيرة النبوية – انب شام ج  ١ص ١٢٣
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٢ص ٢٢8
السيرة الحلبية ج  ١ص ١8٧
المصدي السمنب ج  ١ص ٤٣
دالئط النبوة للبيهقي ج  ٢ص ٢٢
السيرة الحلبية ج  ١ص ١٤٤
البداية والنهمية – انب كثير ج  ١ص ٢٦١
السيرة الحلبية ج  ١ص ١8٣
الايراء الحنفمء – أحمد جممل اليمر ص ١٣٢
التوحيد في تبويه التمييخي – داي البليية ص ١٥٣
المصدي السمنب ص ١٥٣
المفصط في تميي اليرب – د .جواد علي ج  ٥ص ٥٣
نبلوغ اإليب – األلوسي ج  ٢ص ٢٢٥
تلبيس إنبليس – انب الجوز ص ٧٤
انبراشيم أنبو األنبيمء – اليقمد ص ١٧٧
نبلوغ اإليب – األلوسي ج  ٢ص ٢٧٧
الملط والنحط – الاهرستمني ج  ١ص ٦٣
البيمن والتبيي – الجمحظ ج  ١ص ٩٣٣
نبلوغ اإليب – األلوسي ج  ٢ص ٩٤٥
الايراء الحنفمء – د .جممل اليمر ص ١٧٦
المفصط في تميي اليرب ج  ٥ص ٢٣٣
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٢ص ٢٢١إ ٢٢٧
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دالئط النبوة  -البيهقي
تميي الببر  -ج  ٢ص ٢٣٦
مروج الذشب – المسيود ج  ١ص ٢٣٦
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٢ص ٢٢٥
السيرة النبوية – انب شام ج  ١ص ٢٣٤
الببقمت – انب سيد ج  ٩ص ٢٤٦
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٢ص ٢٣٥
المصدي السمنب ص ٢٣٦
المفصط في تميي اليرب – د .جواد علي ج  ٥ص ٢8٣
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٢ص ٢٣٦
المفصط في تميي اليرب – ص ٩٤٤
المفصط في تميي اليرب  -ج  ٥ص  ٩8٧إ ٩8٥
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٢ص ٢٤٧
السيرة الحلبية – ج  ١ص ٢٢٤
سيرة انب شام  -ج  ١ص ٢٧٩
تميي الببر – ج  ٢ص ٢٧١
المصدي نفسه – ج  ٢ص ٩٩٢
سيرة انب شام – ج  ١ص ٢٧١-٢٩8
مكة والمدينة – أحمد الاري ص ٧١٥
تميي الببر – ج  ٢ص ٩٦٥
المصدي السمنب – ج  ٢ص ٩٦٥
فجر اإلسال – أحمد أمي ص 8
المصدي السمنب  -ص ٢٢
المصدي السمنب – ص ٢٥
طوالع البيثة المحمدية – اليقمد ص ٦٧
البداية والنهمية – انب كثير ج  8ص ٢٢8

الباب الثالث
الجذور التاريخية للشريعة اإلسالمية
الشيخ خليل عبد الكريم
 -4الشعائر الموروثة من القبائل العربية
( )4تعظيم اليبت الحرام (الكعبة) والبلد الحرام :
على الرغم م وجود إحدى وعاري كيبة – قبط اإلسال – في جزيرة اليرب ف ن القبمئط اليرنبية قمطبة أجميات
على تقديس كيبة مكة وحرىت أشد الحرص على الح إليهم .
وم شدة تقديسهم لهم أن الرجط منهم كمن يرى قمتط أنبيه في البيت الحرا فال يمساه نبساوء  .وقامل انبا الكلباي فاي
كتمنبااه لاألىاانم ع كاامن الياارب ييظمااون الكيبااة ومكااة ويساايرون علااى إيث أنباايهم اسااممعيط م ا تنظاايم الكيبااة والح ا
واالعتممي .
وكمن اليرب يجلون أشط مكة لقرياامع ويكبارونهم ويسامونهم لأشاط الحار ع وكامن اإلىاهمي إلايهم ييتبار شارفم ال
يتبمول إليه إال نبيض شيوخ القبمئط وأشط الرفية فيهم .
وجمء اإلسال فمنبقى على تقديس الكيبة ومكة وأطل عليهمام القارمن الكاريم اليدياد ما ألقامب التااري الميروفاة
والتي ال نرى موجبم لاذكرشم وجيلهام كمام كمنات أمنام وأممنام إ "وما دخلاه كامن ممنام"ل١ع إ كاذلك اعتبار االنتسامب إلاى
قريش شو الذفانبة اليليم في المكمنة والارف حتى إن نبيض المذاشب الفقهية تبيح طاالق القرشاية وخمىاة الهمشامية إذا
تزوجت م غير قرشي لشمشميع ليد الكفمءة .
[وال تكون اليرب كفؤا لقريش والموالي ال يكونون كفؤا لليرب كمم قمل ىلى هللا عليه وسلم]ل٢ع و[خباب سالممن
نبنت عمر يضي هللا عنه فهم أن يزوجهم منه ثم لام يتفا ذلاك]ل٩ع إ وسالممن الماذكوي شاو سالممن الفميساي ليضاي هللا
عنهع أحد كبمي الصحمنبة وموضع يضي الرسول لىلى هللا عليه وسلمع وكمن يقول [ :سلممن منم مل البيت] ولك ذلك
كله لم يافع له و[لم يتف ] له أن تزوج نبنت عمر نب الخبمب ليضي هللا عنهع ألنه ليس عرنبيم وليس قرشيم .
( )9الحج والعمرة :
كمن اليرب – قبط اإلسال – يحجون في شهر ذ الحجة م كط عم [يرحلون إليهام إلاى مكاة ما كاط مكامن ما
ل٧ع
الجزيرة في موسم الح م كط عم لتمدية فريضة الح ]
وكمنوا يقومون نبملمنمسك عينهم التي يقو نبهم المسلمون حتى اليو :
التلبية إ مع وجود نبيض عبميات فيهم شرك نبمهلل تبميك وتيملى واإلحرا وايتاداء مالنباس اإلحارا وساوق الهادى
وإشيميه والوقوف نبيرفة والدفع إلى مزدلفاة والتوجاه إلاى مناى لرماي الجمارات ونحار الهادى والباواف حاول الكيباة
أيضم سبية أشواط لم تزد أو تنقص في اإلسال وتقبيط الحجر األسود تيظيمم له والسيي نباي الصافم والماروة إ وكامنوا
أيضم يسمون اليو الثمم م ذ الحجة يو التروية إ ويقفون نبيرفامت فاي التمساع وتبادأ ما اليمشار أيام مناى ويماي
الجممي وكمنوا أيضم يسمونهم أيم التاري كمم كمنوا ييتمرون في غير أشهر الح .

وجمء اإلسال وويث م اليرب قبله شذه الفريضة نبملمنمسك عينهم والتسميمت نفسهم إ ولكناه طهرشام ما مظامشر
الارك مثط اليبميات التي كمنت تتضمنهم التلبية عندشم – ونهى اإلسال ع طواف اليرايام وكامن نبياض اليارب يفياط
ذلك ال م نبمب االنحالل الخلقاي كمام يحامول أن ياوشم نبياض الادعمة إ ولكانهم لاادة تقديساهم للكيباة ولحجرشام األساود
يهمنبون أن يبوفوا نبملكيباة أو يقبلاوا الحجار األساود نبملثيامب التاي قاميفوا فيهام ذنونبام أو أفيامال ال تنمساب مقممهمام وكامن
نبيضهم ياتر م القرشيي ثيمنبام يباوف نبهام نبمعتبامي أنهام أنبنامء قاريش ما الحماس – نبضام الحامء وساكون المايم أ
المتبهري والمتاددي في اليبمدة .
( )3تقديس شهر رمضان :
ميمت الذكر الحكيم التي ترفع م شامن شاهر يمضامن وتيلاي ما قاديه مااهوية وميروفاة "شاهر يمضامن الاذ
أنزل فيه القرمن شدى للنمس"ل٥ع إ وفيه "ليلاة القادي خيار ما ألا شاهر"ل٦ع – وتقاديس شاذا الااهر الفضايط ممام ويثاه
اإلسال ع اليرب – ميدن اإلسال وممدته – فقد كمن المتحنفون – سوف نتحدث عنهم فيمم نبيد – يفيلون ذلاك ومانهم
عبد المبلب جد النبي اليرنبي محماد لىالى هللا علياه وسالمع إذ نقاط إلينام اإلخبامييون أناه إذا جامء يمضامن شاد مئازيه
وطلع إلى غمي حراء وتحنس فيه وأمر نب طيم المسمكي طوال الااهر إ وكاذلك زياد نبا عمارو نبا نفياط لعام الفاميوق
عمر نب الخبمب – يضي هللا عنهع وشو أيضم أحد الحنفمء .
( )1تحريم األشهر الحرام :
كمنت اليرب قمطبة تيتبر أشهر ذ القيدة وذ الحجة ومحر ويجاب أشاهرا حرمام ألنهام األشاهر التاي يقاع فيهام
موسم الح إلى أكبر الكيبمت وأقدسهم كيباة مكاة وشاي ذو القيادة وذو الحجاة والمحار إ أمام يجاب فهاو شاهر اليمارة
فهي لثالثة سرد وواحد فردع وقيط إن سبب التسمية أن اليرب كمنت ال تستحط القتمل فيهم إال حيَّمن خثيم وطيائ ف نهمام
كمنم يستحالنه في الاهوي كلهم .
وكمن القتمل كثيرا مم ينااب نباي القبمئاط ألسابمب عديادة منهام إعتباميه كماويد يزق وكامن يسامى الاازو أو الاامية
وشو م اليالممت المميزة للحيمة القبلية – فمتخذت األشهر األينبية المذكوية فرىة لوق القتمل وألداء الح واليمارة
– ولمم جمء اإلسال أنبقى على شييرة تحريم شذه األشهر نبذاتهم وحر القتمل فيهم "يسملونك ع الاهر الحرا قتامل فياه
قط قتمل فيه كبير"ل٤ع و "يم أيهم الذي ممنوا ال تحلوا شيمئر هللا وال الااهر الحارا "ل8ع إ ومام زلنام حتاى اآلن نسامع عا
الرجبية وشي اليمرة التي تتم في شهر يجب إ الذ كمن يسميه اليرب لالفردع وشذه التسمية أيضم مم زالت ميروفة .
( )٥تعظيم إبراهيم وإسماعيل (عليهما السالم) :
يحكاى الياارب أن أول ما تكلاام نبمليرنبيااة ما ولااد إنبااراشيم شااو إسااممعيط حااي أتااى مكااة وناازل نبجاارشم فمنبقااه هللا
نبكالمهم وكمن كالمهم اليرنبية و[قمل شام وسمت اليرب إسممعيط "عرق الثرى" يريادون أناه ياسا ممتاد وقامل قاو
سمي نبذلك ألن أنبمه لم تضره النمي كمم ال تضر الثرى]ل٣ع .
لمم جمء اإلسال أقر تيظيم إسممعيط لعليه السال ع ؛ ففي سن إنب ممجة في كتمب الجهمد ليميم نبني إسممعيط فا ن
أنبمكم كمن ياميمع ؛ وفي القرمن الكريم "واذكر في الكتمب إسممعيط إنه كمن ىمدق الوعد"ل١٣ع .
كذلك كمن اليرب األقدمون ييتقدون أن انبراشيم واسممعيط – عليهمم السال – شمم اللذان أقممم نبنمء الكيبة في مكاة
المكرمة وفرضم لهم الح [وشم نبيد ييظمون الكيبة ويسيرون على إيث إنبراشيم وإسممعيط]ل١١ع أ اليرب األقادمون
الساامنبقون علااى ظهااوي اإلسااال إ وسااب أن ذكرناام أن الكلبااي فااي كتمنبااه لاألىاانم ع أخباار أنهاام كاامنوا ييظمااون الكيبااة
ويحجون وييتمرون علاى إيث أنبايهم إساممعيط لعلياه الساال ع فلمام جامء اإلساال تبناي اعتقامد نبنامء إنباراشيم واساممعيط
لعليهمم السال ع لكيبة مكة "وإذ يرفع إنباراشيم القواعاد ما البيات وإساممعيط"ل١٢ع إ نباط إن مقام إنباراشيم الاذ يحتاو
على قد إنبراشيم التاي انببيات فاي الحجار أثنامء نبنامء الكيباة – شاذا المقام – موضاوع تقاديس ما المسالمي إ إذ يسا
للحمج أن يصلي عنده يكيتي نبيد فراغه م طواف القدو "واتخذوا م مقم إنبراشيم مصلى"ل١٩ع إ وشذه اآلياة إحادى
ميمت ثالث نزلت نبموافقة إ أ نبمقتراح م عمر نب الخبمب ليضي هللا عنهع  .ع أنس قمل  :قمل عمار وافقات ينباي

في ثالث ووافقني ينبي في ثالث إ قلت يم يسول هللا "لو اتخذنم مقم إنبراشيم مصلى"ل١٧ع فمنزل هللا "وإتخاذوا ما مقام
إنبراشيم مصلى" إ والذ ال ناك فيه أن إقتراح [يسميه اإلمم أنبو الفرج الجوز موافقة] عمر نب الخبمب ليضي هللا
عنهع نمنبع ممم ويثه قبط اإلسال م اليرب م تيظيم الجد إنبراشيم لعليه السال ع وم تقديس البيت الحرا والكيبة .
( )3اإلجتماع العام  .....يوم الجمعة :
[قمل أنبو سلمة  :أول ما قامل أمام نبياد كياب نبا لاؤ وكامن أول ما سامى الجمياة  :جمياة إ وكامن يقامل لاـ لياو
الجميةع ليو اليرونبةع]ل١٥ع إ ولمم جمء اإلسال أخاذ األنصامي فاي يثارب – المديناة فيمام نبياد – نبهاذا التقلياد إ وقياط إن
أول م ج َّمع نبملمسلمي في المدينة شو أسيد نب زياية ليضي هللا عنهع وقيط إنه مصيب نبا عميار ليضاي هللا عناهع
ولمم شمج ر الرسول لىلى هللا عليه وسلمع م مكة أديكته الجمية في نبني سملم نب عوف في نبب واد لهام إتخاذوا فاي
موضع منه مسجدا فج َّمع نبه الرسول لىلى هللا عليه وسلمع وخبب أول خببة له نبملمدينةل١٦ع إ ثم نزل قول هللا تباميك
وتيملى "يم أيهم الذي ممنوا إذا نود للصالة م يو الجمية فمسيوا إلى ذكر هللا وذيوا البيع إن كنتم تيلمون" .

 -9الشعائر التعبدية الموروثة عن الحنيفية
لم تك الحنيفية محضوية في الحجمز فحسب نباط انتاارت فاي أنحامء متفرقاة ما الجزيارة اليرنبياة إذ نقارأ ضام
أسممء المتحنفي :
أسيد أنبو كرب الحمير إ وزشير نب أنبي سلمى الامعر الماهوي وىمحب إحدى الميلقامت السابع إ وعثمامن نبا
الحميث وغيرشم إ وواضح أنهم ضمت شيراء كبميا مثط أمية وزشيرا ًّ إ والامعر في ذلك اليهد كمن يمثط قمة الوعي
وذيوة الثقمفة إ ويذشب األستمذ الكبير عبمس محمود اليقمد إلى أن المتحنفي شم م الحكممء وطالب شداية إ وخالىة
يأيه فيهم [ :أنهم كمنوا ييرفون أن اإليممن نبمإلله الواحد أشدى وأحكم م اإليممن نبملنصب واألوثمن]ل١٤ع.
وفي ميتقدشم أن الوحدانية شي دي الخليط إنبراشيم – عليه السال – وعلى الرغم م ضي شذه الحركاة وضاي
حيزشم ف نهم كمنت نبال ييب ذات وجود إ أمم وجودشم فهو أوضح مام يكاون فاي اآلثامي التاي خلفهام والسان التاي اساتنّهم
أولئك الحنفمء نذكر منهم على سبيط المثمل :
أ -
ب-
جـ-
د-
شـ-
و-
ز-
ح-
ط-

النفوي م عبمدة األىنم والتخل ع الماميكة في أعيمدشم ومواسمهم .
تحريم األضمحي التي تذنبح لألىنم وعد أكط لحومهم .
تحريم الرنبم .
تحريم شرب الخمر وحد شمينبهم .
تحريم الزنم وحد مرتكبيه .
اإلعتكمف في غمي حراء [للتحنس] في شهر يمضمن واإلكثمي م عمط البر وإطيم المسامكي طوالاه إ فياط
ذلك على األخص عبد المبلب [الجد المبمشر للرسول] وزيد نب عمرو نب نفيط [عم عمر نب الخبمب] .
قبع يد السميق وأمر نبه عبد المبلب [جد النبي] وشو زعيم المتحنفي .
تحريم أكط الميتة والد ولحم الخنزير .
النهي ع وأد البنمت وتحمط تكملي ترنبيته .

[حدثنم إنب سيد في الببقمت الكبرى لح  ٩ص ٩8١ع :
أن سييد نب زيد نب عمرو نب نفيط لانب عم عمر نب الخبمب – يضي هللا عنهع إ كمن يحيى الموفودة يقول للرجط إذا
أياد أن يقتط إنبنته  :مهال ال تقتلهم أنم أكفيك مؤونتهم فيمخذشم ف ذا ترعرعت قمل ألنبيهام إن شائت دفيتهام إلياك وإن شائت
كفيتك مؤونتهم]ل١8ع .
وكمن سييد انب أحد أنبرز المتحنفي وكمن يفيط ذلك نبتمثير م تيمليم أنبيه زيد نب عمرو وسيرا على نهجه .

ى  -الصو .
ك  -االختتمن .
ل  -الاسط م الجنمنبة .
 اإليممن نبملبيس والناوي والحسمب وأن م ييمط ىملحم يدخط الجنة وم ييمط سوءا ف لى السيير.ن  -كط شذا يوىط إلى الاييرة الرئيسية التي أجمع عليهم الحنفمء وشي اإليممن نب له واحد والادعوة إلاى عبمدتاه إ
كمم يمك أن يقمل إن التوحيد الذ اشتدى إليه المتحنفون شو الذ حملهم إلى تاريع تلك السن .
ويبي نبيسر وسهولة أن اإلسال تبنى تلك السن واليقمئد والايمئر أو نبتيبير اإلمم الحامفظ أنباي الفارج الجاوز وافقهام
اإلسال عليهم فيمم نبيد ونبار نبهم ودعم إليهم م نبي مم نبار نبه ودعم إليه .
الرقي والتعاويذ
كمنت عرب مم قبط اإلسال تؤم نبملحسد وتامثير الحمساد فاي المحساود وجامء اإلساال وأقار ذلاك "قاط أعاوذ نبارب
الفل  ...وم شر حمسد إذا حسد"ل١٣ع  .كمم كمن اليرب في تلك الفترة ييتقدون في اليي وشي نبخالف الحسد إ ويرى
انب قيم الجوزية أن [كط عمئ حمسد وليس كط حمسد عمئ ]ل٢٣ع إ وكمنوا يسترقون م الحسد وم اليي كليهمم إ وفاي
ميتقداتهم أن كال م الحمسد واليمئ يصيب المحسود والمييون نبمذى كبير  .وفي حديس أنباي شريارة ليضاي هللا عناهع
فااي الصااحيحي وأنبااي داوود وانب ا ممجااة وأحمااد لاليااي ح ا ع وويد فااي الصااحيحي ع ا عمئاااة ليضااي هللا عنهاامع :
وأمرني النبي لىلى هللا علياه وسالمع أو أمار أن نساترقي ما الياي إ وأخارج البازاي نبساند حسا يفياه عا جامنبر أن
[اليي لتدخط الرجط القبر والجمط القدي] إ وأويد اإلمم إنب قيم الجوزياة فاي كتمنباه الباب النباو عادة طارق يسامهم
محمد لىلى هللا عليه وسلمع للوقمية م اليي .
وقبط ظهوي اإلسال كمن النفس – وشو أشد م النف وأقط م التفط – في اليقد أحد ضروب السحر الذ تمميساه
الساواحر لقاامء جيااط ميااي ييبيااه الرجااط إيمشاام لاضااراي نبخصامه فااي نفسااه أو ولااده أو مملااه إ وأكثاار ماام يكااون طلااب
اإلضراي في البدن وشو قريب ممم تسميه اليمماة فاي مصار [اليماط] إ كامن شاذا اإلعتقامد شامئيم ومساتقرا لادى الساوقة
والمأل على السواء في عرب الجزيرة سمنبقي اإلسال إ قمل متمم نب نويرة :
نفثــت فــي الخيــط شبيــه الرقــى

مـــ خايــــة الجنــــة والحمســـد

وجمء اإلسال وأقر [النفس م اليقد] واعتبره حقيقة إ نبط وطلب م المسلمي أن يتيوذوا نبمهلل تيملى منه :
"قط أعوذ نبرب الفل م شر مم خل وم شر غمس إذا وقب وم شر النفمثمت في اليقد"ل٢١ع.
و[ع محمد نب حمطب أن يده احترقات فمتات نباه أماه النباي – ىالى هللا علياه وسالم – فجياط ينفاس عليهام وياتكلم
نبكال زعم أنه لم يحفظه] .
و[قمل محمد نب األشيس  :ذشب نبي إلى عمئاة يضي هللا عنهم وفي عيني سوء فرقتني ونفثت]ل٢٢ع .

دوثية المرأة
إستيمي اإلسال لفظ [البيط] للداللة على الزوج وشو اللفظ عينه الامئع على ألسنة عرب مم قباط الديمناة اإلساالمية
:
ل٢٩ع

"وإن امرأة خمفت م نبيلهم ناوزا أو إعراضم"
ل٢٧ع
"وال يبدي زينته إال لبيولته "

في الوقت نفسه الذ قري القرمن الكريم فيه أن نبيال كمن أحد اآللهة التي كمنات تيباد ما دون هللا تياملى "أتادعون
نبيال وتذيون أحس الخملقي "ل٢٥ع إ وفي تفسير [نبيط] يقول القرطبي :
[قمل مجمشد وعكرمة وقتمدة والسدى  :البيط نبلاة اليم الرب وسمع إنبا عبامس يجاال ما أشاط الايم يساو نمقاة
نبمنى فقمل  :م نبيط شذه ؟ أ م ينبهم ومنه سمي الزوج نبيال]ل٢٦ع.
إذن استبقمء القرمن الكريم للفظ [نبيط] كنمية أو داللة على الزوج شو إمتاداد للنظارة اليرنبياة التاي كمنات تساود قباط
ظهوي اإلسال إ وشنمك نصوص مقدسة أخرى كثيرة تقبع نبذلك نبامن اإلساال وافا عارب نباملجزيرة السامنبقي علياه –
نبتيبير اإلمم الجوز – على سيمدة مركز الزوج وايتفمعه إلى مكمنة المملك والرب والسيد :
[لو كنت ممرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت الزوجة أن تسجد لزوجهم]ل٢٤ع إ وفاي األثار أن خيار مام تقاد الزوجامت
ألزواجها حسا [تاابيله ] لهام أ طاامعتهم وتقااديم مام يرضاايهم فااي جمياع النااواحي وفااي كاط األوقاامت إ حتااى اليباامدة
[النمفلة] ال تجوز إال نبرضى الزوج إ فملزوجة التي زوجهم حمضر ال يصح ىيممهم في غير يمضمن نباير إذنه .
وم ا لديااه ذية م ا شااك فااي أن اإلسااال تبنااي الموق ا نفسااه الساامنب لااه إ فليفساار لناام تفساايرا علمياام موضااوعيم
[النصوص المقدسة] اآلتية [ :ل يفلح قو ولّوا امرأة عليهم] إ [النسمء نمقصامت عقاط وديا ] إ "فا ن لام يكونام يجلاي
فرجط وامرأتمن مم ترضون مم الاهداء"ل٢8ع  .فاهمدة المرأة نبنص شذه اآلية الاريفة نص شهمدة الرجط .
"يوىيكم هللا في أوالدكم للذكر مثاط حاظ االنثياي "ل٢٣ع إ فنصايب البنات فاي التركاة نصا نصايب االنبا إ "وإن
كمنوا إخوة يجمال ونسمء فللذكر مثاط حاظ األنثياي "ل٩٣ع إ أيضام مام يخاص األخات نصا مام يخاص األخ فاي التركاة إ
"ولكم نص مم ترك أزواجكم إن لم يك له ولد ف ن كمن له ولد فلكم الرنبع ممام تارك ما نبياد وىاية يوىاي نبهام
وله الرنباع ممام تاركتم إن لام يكا لكام ولاد فا ن كامن لكام ولاد فلها الاثم ممام تاركتم ما نبياد وىاية توىاون نبهام أو
دي "ل٩١ع إ فملزوج له نص تركة زوجته إن لم يك لهم ولد وإال فله الرنبع والزوجة لهم ينبع تركة زوجتهام إن لام يكا
له ولد وإال فلهم الثم فهذه اآليمت قمطية على أن نصيب االنب واألخ والزوج ضي نصايب البنات واألخات والزوجاة
– كمم أقر اإلسال قوامة الرجط على المرأة " :الرجامل قواماون علاى النسامء نبمام فضاط هللا نبيضاهم علاى نبياض"ل٩٢ع إ
فمهلل جط شمنه فضاط الرجامل علاى النسامء فاي المياراث والااهمدة ثام أعبامشم حا القواماة علايه وللازوج حا تمدياب
زوجته  :التونبي والتمنيب ف ن لم يمت نبملنتيجة التي يتايمشم البيط فليهجر المبيولة في المضجع وإذا لم يصاط إلاى شدفاه
فليضارنبهم "فيظااوش واشجاروش فااي المضاامجع واضارنبوش "ل٩٩ع  .واألمثلااة ما النصااوص المقدسااة فاي شااذا األماار
كثيرة .
إن موق اإلسال م المرأة نبيممة لزوجة أو نبنتم أو أختم  ...الا ع وكمام حددتاه نبدقاة ىاميمة النصاوص المقدساة
جمء متوافقم تمم الموافقة مع موق اليرنبي سمنب اإلسال م المرأة .

المراجع
ل١ع مل عمران ٣٤
ل٢ع المبسوط للسرخس – داي الميرفة نبيروت – ج  ٩ص ٢٧
ل٩ع المرجع نفسه ص ٢٢
ل٧ع الكيبة على مر اليصوي – د .علي حسني الخرنبوطلي – داي الميميف ص ٢٧
ل٥ع البقرة ١8٥
ل٦ع القدي ٩
ل٤ع البقرة ١٣٧
ل8ع الممئدة ٥
ل٣ع أنسمب األشراف – البالذي – ج  ١ص ٦
ل١٣ع مريم ٥٧
ل١١ع الفكر الديني الجمشلي – د .محمد انبراشيم الفيومي – داي الميميف ص ٢٢
ل١٢ع البقرة ١٢٤
ل١٩ع البقرة ١٢٥
ل١٧ع تميي عمر نب الخبمب – أنبو الفرج الجوز ص ٩-٢
ل١٥ع القرطبي في تفسير سوية الجمية
ل١٦ع المرجع السمنب
ل١٤ع طوالع البيثة المحمدية – اليقمد ص ١٣٧
ل١8ع القرمن والنظم االجتممعية الميمىرة – شممش ص  -٢٥٥د .ياشد البراو
ل١٣ع سوية الفل
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ل٢١ع سوية الفل
ل٢٢ع القرطبي في تفسير سوية الفل
ل٢٩ع النسمء ١٢8
ل٢٧ع النوي ٩١
ل٢٥ع الصمفمت ١٢٥
ل٢٦ع القرطبي في تفسير سوية الصمفمت
ل٢٤ع أخرجه الترمذ والنسمئي
ل٢8ع البقرة ٢8٢
ل٢٣ع النسمء ١١
ل٩٣ع النسمء ١٤٦
ل٩١ع النسمء ٩٧
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الباب الرابع
قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية
الشيخ خليل عبد الكريم
قصي بن كالب
ممئااة وخمسااون عمماام انقضاات إ نبااي وضااع البااذية فااي األي إ ونبااي حصاامد الاازيع وجنااي الثماامي إ نبااي الحلاام
والحقيقة إ نبي يمي أحجمي األسمس إ ونبي استكممل البنمء واالنتفمع نبه وسكنمه  .شذه المدة شاي التاي تفصاط نباي وفامة
قسي نب كالب في الحجون في مكة عم  ٧8٣ميالدية إ ونبي قيم دولة قريش في يثرب إ على يد حفيده محمد نب عباد
هللا نب عبد المبلب – ىلى هللا عليه وسلم – نبدءا م عم  ٦٢٢ميالدية إ فقصي شو المؤسس األول لتلك الدولة إ فهو
الذ وضاع اللبنامت األولاى فاي ىارحهم ثام تامنبع أوالده وأحفامده ما نبياده إ علاى األخاص شمشام وعباد المبلاب تيلياة
البنيمن حتى اكتمط نبميرفة حفيده محمد – ىلى هللا عليه وسلم .
نار التممسك نبي قبمئط اليرب ع طري شييرة الح إ نبمعتبميشم الاييرة المجمع عليهم م القبمئط كمفة نبخالف
األىنم التي كمنت تتيدد فيهم إ ثم االنتقمل م وتيرة التممسك إ إلى مرحلة التوحيد تحت شيمنة قريش .
توظيفه للدي كرافية شديدة الفيملية إ وذات أثر سحر في النفوس في ياد السالبة إ واإللحامح علاى شاذه الادعوى
حتى ترسخت إ وأىبح القرشيون ذاتهم شخوىم مقدسة إ أو – على أقاط القلياط – تخاملبهم قداساة ملموساة إ وما ثام
أطل عليهم "أشط الحر "  .وم البديهي أن شيخهم أو يئيسهم يتمتع نبقدي أوفر ما القداساة إ ولاذلك لايس اعتبمطام مام
قمله المؤي خون ع قصي "كمن أمره في قريش في حيمتاه وما نبياد موتاه كملادي المتباع إ فاال ييماط نباياره" إ وىامي
توظي الدي سنة م نبيده إ اتبيهم أنبنمفه وأحفمده نبذكمء نبمل .
جمع نببون أفخمذ قبيلة قريش التي كمنت مستضيفة وماتتة تسك الايمب ويفوس الجبمل وأطراف مكة إ وأتامح
لهم سكنى أشرف نبقية في البلد الحرا "األنببح" إ وم ثم سمى "مجميم" إ ونبيد ذلاك خبام خباوة جريئاة ؛ وشاي أناه
أمرشم أن يبنوا نبيوتهم في الحر إ وحول البيت إ وعلله نبجملاة ويدت علاى لسامنه كاافت عمام كامن يخباط لاه ؛ وشاي
قولااه "فااو هللا ال تسااتحط العاارب إ قتااملكم إ وال يسااتبييون إخااراجكم فتساودوا الياارب أنباادا" إ فمجاامنبوه لااذلك إ وساايمدة
قريش لكط اليرب كمن شو الهمجس األقوى الذ ملك على قصي لبه وعقله وكط تفكيره إ والهدف الذ نذي حيمته له إ
وم ثم أخذ يحكم التدنبير له إ ثم أكمط الخبة م نبيده إ أوالده وأحفمده إ والسيمدة على عرب الجزيرة ال تتم إال نب نامء
دولة مركزية في مكة على غراي الرو والفرس .
نبنى قصي داي الندوة وفيهم كمنت تتم المامويات إ ال نبي شيوخ قريش فحسب إ نبط نبي شيوخ القبمئط األخرى
لفكمن نبيته عبمية ع "نمد لليرب" إ نبط ملجؤشم في جميع الماكالت إ سواء كمنت شذه الماكالت قومية أو
شخصيةل١ع إ ولم تك داي الندوة للاويى فقط إ نبط كمنت جميع األموي الهممة تتم نبي جديانهم  :عقد ألوية الحرب إ
خروج قوافط التجمية إ إنبرا عقود النكمح إ ونبذلك عدت داي الندوة مقرا للحكم المركز الوليد إ إذ لم يحدثنم التميي
اليرنبي ع داي مثلهم في أ نبقية في جزيرة اليرب إ وشذا كله يفسر لنم المقولة التي كريشم اإلخبمييون كثيرا ع
قصي أنه "أول م أىمب ملكم أطمع له نبه قومه" .
وشذا مم أجمع عليه اإلخبمييون نبال خوف .

فكمن قصي أول يجط م نبناي كنمناة أىامب ملكام وأطامع لاه قوماه فكمنات لاه الحجمنباة والرفامدة والساقمية والثاروة
ل٢ع
واللواء والقيمدة فلمم جمع قصي قريام نبمكة سمي مجميم .

هاشم
كذلك كمن شمشم إذا نبلاه خبر ع وقوع خالف نبي قبيلتي يؤذن نباار مساتبير إ عماط جمشادا ولياط أشاهر واقياة
في شذا الصدد تلك التي خبب فيهم خببته الميروفة ب لالحكيمةع والتي ملخصهم أنه للمم وقع نبي عذية وخزاعة شنة
في سبب غال المرأة م خزاعة يحبب لهام ويياود نبكسابه عليهام إ فمىامنبه يجاط ما نبناي عاذية فقتلاه فحملات عاذية
قيمته إلى خزاعة فمنبوا أن يقبلوشم وقملوا  :ال يكون ذلاك حتاى نقتاط غاال عمارة نبنات قبيضاة ما ساليك إ فتفامقم األمار
نبينهم حتى تداعوا نبمألحالف إ فخاى شمشم انب عبد منمف فسمد الحار وأن تنتهاك حرمتاه فادعم نبمنباره المارك ووعاد
النمس نبئر نبني قصي نب كالب الحرد التي نبملتقى الرفمق إ فلمم اجتمع النمس قم فيهم خبيبم فخبب خببته التي تسامى
لالحكيمةع اختص فيهم نبني نزاي دون قحبمن إ ومضر دون ينبيية وقريام دون سمئر القبمئط فقمل :
ميمشر النمس نح مل إنبراشيم وذيية إسممعيط وولد النضر نب كنمنة ونبنو قصي نب كاالب وأينبامب مكاة وسالبمن
الحاار إ لناام ذيوة الااارف ولباامب الحسااب ومياادن المجااد وغميااة اليااز  .ونحا جباامل األي ودعاامئم الحا وساامدات
األماام  .ودعاام الفااريقي إلااى تحكاايم اليقااط ونبااذ الحاارب ويأب الااايب وجمااع الفرقااة لثاام سااكت فقاامل نبنااو عااذية ونبنااو
خزاعة  :قد يضينم نبحكمك يم أنبم نضلة وانصرف القو ع ىلح .
م شذه الخببة أيضم نخرج نبملحقمئ التملية -:
أ  -أن شمشمم عندمم جمع القبيلتي المتنمزعتي نبني عذية وخزاعة لفض خالفهمم كامن دافياه لاذلك لخااية فسامد
الحر وانتهمك حرمتهع أ زعزعة استقراي الدولة التي يسهر على شئونهم .
ب -أنهم استجمنبوا لدعوته فويا وشذا لمقممه كسيد لمكة وحمكم للبلد الحرا .
ج -كمن له لمنبر مرك ع شمن الملوك .
د  -أنهم يضوا نبحكمه دون تردد .
شـ  -وىا قرياام نبموىاامف ال تادع مجاامال ألدناى شاك نب يممنااه نبمنهام ساايدة اليارب ومملكاة أماارشم عباميات نبملاااة
الداللة إ نمطقة نبذاتهم إ ليست في حمجة إلى تفسير وغنية ع أ تمويط  .ولقد ويث أنبنامفه وأحفامده عناه شاذا
اإليممن وغدا في نفوسهم عقيادة ياساخة يساوخ الجبامل ؛ أن قرياام لام تياد قبيلاة كسامئر قبمئاط شابه الجزيارة
اليرنبية إ نبط شي دولة حمكمة على أقدس مدينة إ وحمئزة علاى شارف الهيمناة علاى أقادس كيباة فيهام إ وأنهام
نبصدد التحول إلى دولة مركزية سوف تسيبر على نبالد اليرب م أدنمشم إلى أقصمشم .
و  -أن م حضر م القبمئط وسمع تلك الخببة لالحكيمةع لام يجارف علاى أن ييامي كلماة واحادة منهام ؛ ألنهام
يوقنون في مستقر نفوسهم أن مم ىرح نبه شمشم ح ال مرية فيه إ وأن "قريش الدولة" غادت واقيام ملموسام
إ وأنهم اليو تمساك نبياديهم زمام األماوي فاي مكاة إ وفاي الااد القرياب ساوف تسايبر علاى الجزيارة اليرنبياة
كلهم .

عبد المطلب
كاامن نبمكااة تجاامي ما الاارو إ وكاامن نبيضااهم يتخااذ ما التجاامية سااتميا يابااي نبااه مهمتااه األسمسااية وشااي التجسااس
لحس مب قيصر أو شرقط إ وشؤالء م المحتم أن ىالت ينببتهم نبتجمي مكة وكبرائهم وأثريمئهم إ ممم يساتدعي الحاواي
فيمم نبينهم إ وتبمدل اآلياء واألفكمي والحديس في الائون اليممة إ وشكذا م المنبقي أن يكون عبد المبلب وغياره ما
زعممء قريش قد أطليوا على مم يجر لدى الرو م أحوال السيمساة واالقتصامد والادي  .ويلاتقط عباد المبلاب فكارة

إلبمس الدولة ثوب الدي لتدعيمهم إ نح ال نزعم أن عباد المبلاب أخاذ النظرياة البيزنبياة نبحاذافيرشم ولكناه اساتخلص
منهم جوشرشم وشو فمعلية الدي في ترسي الحكم إذا يفع شيميه إ وتثبيت أعمدة الدولة إذا تسرنبلت نبردائه .
إن أشط مكة كمنوا علاى اتصامل نبايارشم ما األمام أو ما حاولهم منهام إ ولهاذا فا ن انتقامل األفكامي أمار طبيياي ال
يمميى فيه أحد إ وعبد المبلب في الذفانبة اليليم م أشط مكة لقريشع إذن شو ال نبد أن يكون على علم نبمم كامن يجار
م أموي فاي اإلمبراطويياة الروممنياة الاارقية لالبيزنبياةع إ وييارف كيا كمنات تحكام ومامذا كامن يدعياه حكممهام إ
وساامع ع ا نظريااة القيصاارية البمنبويااة وأن االمبراطااوي أو قيصاار أو شرقااط كاامن ييل ا علااى المااأل أنااه نمئااب هللا علااى
األي إ فم ديك وشو م ىفوة قريش لممحية نبط وألميية مدى أثر الدي في تدعيم الدولة إ وتوثيا أيكمنهام وترساي
قوائمهم إ فمعجبه ذلك أيمم إعجمب فببقه نببريقة فذة واقتداي نبمل نبكيفية تتواف مع موجبمت نبيئتاه ومقتضايمت مجتمياه
إ وكمن موفقم في ذلك غمية التوفي إ إذ أثبت التميي فيمم نبيد أن الادي كامن لاه أثار ال يبميياه فياه أ عنصار مخار فاي
نجمح دولة قريش التي استمرت نبيد عبد المبلب مم ينمشز تسية قرون .
استوعب عبد المبلب الديس جيدا واستثمر الدي نبكط وظمئفه  :الرفى واألحال واألسمطير والرماوز والنباوءات
لسوف يجيئ الكال على كط واحد منهم على حادةع وشاي األدوات عينهام التاي يساتيملهم الادي إليقامع الهيباة إ ولاارس
القداسة في النفوس إ جمع نبي الدي والحكم ؛ فكمن يلقب ب "سمدن الكيباة" و "سايد الببحامء" فاي الوقات نفساه تمممام
مثط القيصر البمنبم .
أ أنه جمع نبي القداسة الدينياة واإلمامية الدنيوياة إ وأكاد اإلخبامييون القادامى أناه لكامن يتملاه وييظام الفجاوي ...
وكمن سيد قريش حتى شلكعل٩ع  .شنم نجاد أن انبا سايد وشاو ما أقاد وأوثا الماؤيخي يجاز نبامن عباد المبلاب كامن
يجمع نبي التمله والسيمدة إ لوالتمله شو التنسك والتيبدع إ وفي الخببة التي ألقمشام عباد المبلاب نباي ياد ساي نبا ذ
يزيد عندمم ذشب على يأس وفد قريش يهنئه على ظفره نبملحباة ذكار عباد المبلاب أناه واحاد ما سادنه البيات الحارا
الذ نبمكة أ الكيبة .
ونبل م تملهه في يواية انب سيد أن الكنز الذشبي الذ وجده عناد حفار زماز أمار نباه فضارب ىافمئح فاي وجاه
الكيبة وجيط قفط نبمنبهم ومفتمحه م الذشب إ وميلو أن كيبة مكة شي قادس األقاداس عناد اليارب حتاى الياو لوكمنات
جاارشم حااي أحسااوا نبااملخروج م ا مكااة دفنااوا الااازالي وساابية أساايمف قلييااة وخمسااة أدياع سااوانب فمسااتخرجهم عبااد
المبلب  ...فضرب الازالي ىفمئح في وجاه الكيباة وكمنام ما ذشاب وعلا األسايمف علاى البامنبي يرياد أن يحارز نباه
خزانة الكيبة وجيط المفتمح والقفط م ذشبعل٧ع .
وسمشمت القداسة في نار سلبمن الدولة ال على مكة وحدشم ؛ نبط علاى الجزيارة نبمسارشم وأثبتات الوقامئع أناه كامن
حصيفم نبييد النظر إذ سمعد الدي على استمراي دولة قريش قرونم عديدة إ وال يهم تايير نوعياة الادي فهاذا مبحاس يناد
ع موضوع كتمنبنم إ ولك المهم شو جوشر الفكرة ولبمنبهم إ حتاى لاو قياط إن الفكارة اساتيميشم عباد المبلاب ما حكام
نبيزنبة في القرن السمدس الميالد كمم أسلفنم إ يبقى له الفضط في "تيريبهم" أ تببيقهام نبكفامءة نامدية علاى المجتماع
اليرنبي إ وشو فضط كبير ظلت قريش آلممد طويلة تيترف له نبه إ وتقديه م أجله أعظم تقدير .
استخد عبد المبلب أدوات الدي التي ذكرنمشم منفم لتمكيد مكمنة قريش عممة لدى جميع اليرب وألشط مكة خمىة
إ فبدأ عبد المبلب نبملرفى والهواتا التاي تجيئاه فاي منمماه لقامل عباد المبلاب  :إناي نامئم فاي "الحجار" إذا أتامني مت
فقمل  :احفر طيبة إ قمل  :قلت  :مم طيبة إ قمل  :ثم ذشب عني فلمم كمن الااد يجيات إلاى مضاجيي فنمات فياه فجامءني
فقمل  :احفر نبرة إ قمل  :فقلت  :ومم نبرة إ قمل :ثم ذشاب عناي فلمام كامن الااد يجيات إلاى مضاجيي فنمات فياه فجامءني
فقمل  :احفر زمز إ قمل  :قلت  :ومم زمز إ قمل  :ال تنزف أنبدا وال تاذ إ تساقي الحجاي األعظام إ وشاي نباي الفارث
والد إ عند نقرة الاراب األعصم إ عند قرية النمطعل٥ع  .ولك لممذا اقترن حفر نبئر زمز نبحلم يراه عبد المبلاب فاي
منممه ؟ ولممذا أىر على أن األمر نبملحفر جمء ع طري شمت أو نبتيبيره مت أتمه في المنم يتكلم أو ينب ب "ساجع
الكهمن" الملئ نبملرموز واأللامز واإلشميات ؟! في حي أن غيره كثير م قريش وغير قريش حفروا منبميا إ منهم أنبوه
شمشم ولم يقرنوا فيلهم نبهمت أو مت فاي مناممهم ؟ إن عباد المبلاب كامن ما جمناب يجاال متملهام إ وما نمحياة أخارى
تليب األحال دويا نبميزا في المجمل الديني والقرمن الكريم فياه اليدياد ما القصاص عا أحاال يمشام أنبيامء مباميكون
مثط إنبراشيم ويوس إ وشي نفسهم ويدت مع غيرشم في التاوياة كتامب اليهاود المقادس إ واليهاود جياران الخازيج فاي

يثرب التي قضى عبد المبلب فيهم ىبمه وال نباد أناه ساميهم شنامك ماع أخوالاه ما نبناي النجامي إ وما نمحياة ثملثاة فا ن
الارفى واألحاال تضاافي قاديا وفياارا ما القداساة علااى الموضاوعمت المتيلقااة نبهام إ إذا حميثتهام مالنبساامت ويماوز لهاام
قداستهم مثط مم حدث في حلم حفر زماز ماع عباد المبلاب إ الاذ تلقاى الحلام وشاو نامئم فاي الحجار لحجار إساممعيطع
والهمت الذ أتمه تحدث نبلاة الكهمن  :الكال المسجوع واأللامز والرموز واإلشميات .
فحلم عبد المبلب أو يفيمه ييتبر م األحال الميبرة ع النمط الثقمفي السمئد إ وشي الثقمفة التي تلقمشم فاي ىابمه
في يثرب عندمم كمن يييش مع أمه سلمى وأخواله م نبني النجامي والتاي انتقلات إلياه وإلايهم ما أثار احتكامكهم نبامليهود
وفااي الرفياام أتاامه "مت" وشااو ما الكمئناامت فااوق الببيييااة إ وشااو الااذ أمااده نبملميلوماامت التااي حااددت لااه موضااع حفاار
"زمز " وسوف نرى أنه في حلم مخر جمءه شذا "اآلتي" وذلّه على األضاحية التاي يجاب علياه تقاديمهم شاكرا هلل وشاي
ذنبح أحد أنبنمئه الذكوي نبيد أن نبلاوا عارة .
ولقد نجح عبد المبلب أيمم نجمح فيمم استهدفه م الرفيام الخمىاة نبحفار زماز ومام النبساهم ما قداساة إ إذ غادت
زمز نبئرا مقدسة نبط إنهم مم زالت كذلك نبيد مضي مم يقرب م خمسة عار قرنم .
وتقديس زمز شاو فاي الوقات نفساه إعاالء لاامن عباد المبلاب ونبناي منامف وقاريش لافتخارت نبناو عباد منامف ب
"زمز " على قريش وعلى سمئر اليرب إ قمل مسمفر نب أنبي عمرو نب أمية نب عبد منمف :
وزمــــز فــي أيومتنــــم

ل٦ع

ونفـقــــم عيــــ مـــ حســـدا

وينقط إلينم اإلخبمييون حلمام مخار يمه عباد المبلاب فاي منمماه أيضام فاي "الحجار" إ ولكناه فاي شاذه المارة يتيلا
مستقبط "دولة قريش" وكي أن واحدا م شبمنبهم يخرج م ىلبه وشو الذ سوف يقو نبممرشم ويتاولى شائونهم حتاى
يملك المارق والمارب وتدي له النمس  .لقمل عبد المبلب  :نبينمم أنم نامئم فاي "الحجار" يأيات يفيام شاملتني ففزعات
منهم فزعم شديدا فمتيت كمشنة قريش وعل َّي مبرف خز على منكباي إ فلمام نظارت إلا َّي عرفات فاي وجهاي التايار وأنام
يومئذ "سيد قومي" فقملت  :مم نبمل "سيدنم" قاد أتمنام متايار اللاون شاط يانباه ما َحادثمن الادشر شائ؟ فقلات لهام  :نبلاى إ
وكمن ال يكلمهم أحد م النمس حتى يقبط يدشم اليمنى ثم يضع يدشم على أ يأسه ثم يبدو نبحمجته إ ولام أفياط ألناي كنات
"كبير قومي" فجلست فقلت  :إني "يأيت الليلة وأنام نامئم كامن شاجرة نبتات وقاد نامل يأساهم الساممء فضارب نبمغصامنهم
المارق والمارب ومم يأيت نويا أزشر منهم إ أعظم م نوي الامس نبتسيي ضيفم إ ويأيت اليرب واليجم سامجدي
لهم وشي تزداد كاط سامعة نبروقام إ ويأيات يشبام ما قاريش قاد تيلقاوا نبمغصامنهم  .ويأيات قومام ما قاريش يريادون
قبيهم ف ذا دنوا منهم أ ّخرشم شمب لام أي قاط أحسا مناه وجهام وال أطياب مناه ييحام إ فيكسار أظهارشم ويقلاع أعيانهم إ
فرفيت يد ألتنمول منهم قسامم فقامل لاي  :ال نصايب لاك منهام إ فقلات  :وما لاه نصايب ؟ فقامل  :النصايب لهام وللاذي
تيلقوا نبهم وسبقوك إليهم إ فمنتبهت فزعم مرعونبم  .فرأيت وجه الكمشنة قد تاير إ ثم قملت  :لئ ىدقت يفيمك ليخرج
م ىلبك يجط يملك المارق والمارب وتدي له النمسعل٤ع .
في شذه الواقية التي يواشم لنم اإلمم الجاوز نارى أن عباد المبلاب اساتخد الرفيام لتمكياد شدفاه إ ولايحامء نبامن
دولة قريش يسملة علوية ال نبد م تحقيقهم على أي الواقع ووظفت الكمشنة التي ييظمهم أشط مكة ال يكلمهم أحاد ما
النمس حتى يقبط يدشم اليمنى والتي شي في نظرشم شخصية مبميكة ثم يضع يدشم على أ يأسه ثم يبدو نبحمجتاه كمام أن
لهم في نظرشم ىلة وثيقة نبملقوى اليلوية إ وتوظي الكمشنة شنم م قبط عبد المبلب شاو لتوثيا الهادف نبخروجاه ما
ضم م له اتصمل نبمليوالم الايبية التي يتقبط النمس كالمهم نبملتسليم المبل ؛ ألنه نوع ما اإللهام الساممو فقاد كامن
اليرب يفزعون إلى الكهمن في تيرف الحوادث ويتنمفرون إليهم في الخصوممت لييرفاوشم نباملح "ما إدياك غيابهم"
إ فلمم تقول كمشنة قريش لسيد قريش عبد المبلب "ليخرج م ىلبك يجط يملك المارق والمارب وتدي له النمس"
يصير شذا القول حقيقة مؤكدة ألنهم لم تقط ذلك م تلقمء نفسهم ولك ع إلهم أتمشام ما قاوى علوياة شاي علاى اتصامل
نبهاام وأن شااذا "ما إدياك الايااب" علااى حااد تيبياار عبااد الاارحم نبا خلاادون ويصاابح التاااكيك فيااه نوعاام ما التجاادي
واإللحمد ويتولى عبد المبلب ونبنو عبد منمف إذاعة شذه النبوءة وإشمعتهم نبي النمس حتى تؤتى ثمميشم .
يجدي نبملذكر أن أنبم عبد المبلب تزوج سلمى إنبنة أحد سمدات نبني النجمي م الخزيج فاي يثارب فولادت لاه شنامك
عبد المبلب وظط فيهم حتى نامشز البلاوغ إلاى أن حضار عماه المبلاب وأخاذه مياه إلاى مكاة إ واليهاود فاي ذلاك كامنوا

ييياون في يثرب ويختلبون نبمشلهم م األوس والخزيج الاذي ال نباد أنهام ساميوا مانهم اليدياد عا ديامنتهم التوحيدياة
وع قصصهم التي تحفط نبهم التوياة كتمنبهم األقدس ؛ ونبداشة أن عبد المبلب سميهم ميهام أثنامء مقمماه نباي ظهارانيهم
وترسب نبيضهم في ذشنه مثط "المسبوية" التي تحكي ع شروع النبي إنبراشيم عليه السال فاي ذنباح انبناه إساح عناد
اليهود "ثم افتدى نبكبش لفنمداه مالك الارب ما الساممء وقامل  :إنباراشيم إنباراشيم إ فقامل  :شمناذا إ فقامل ال تماد يادك إلاى
الاال وال تفيط نبه شيئم إ ألني علمت اآلن أنك خمئ هللا فلم تمسك انبنك وحيدك عني إ فرفع إنبراشيم عينيه ونظار وإذا
كبش وياءه ممسكم في الامنبة نبقرنيه إ فاذشب إنباراشيم وأخاذ الكابش وأىايده محرقاة عوضام عا انبناهعل٣ع إ واساتييمب
عبد المبلب لهذه لالمسبويةع على وجه التحديد مرجيه أنهم تتيلا ب "إنباراشيم" علياه الساال جاد اليارب المساتيرنبة
فهو أنبو إسممعيط أنبوشم إ وظلت مختمرة في ذشنه وتييش في وجدانه حتى نبيد أن كبر وغدا لسيد الببحمءع فنراه ييياد
تاخيصهم سواء ع وعي أو ع طري الالشيوي فهو يناذي هلل ذنباح أحاد أوالده الاذكوي إذا تكمماط عاددشم إلاى عاارة
يجمل إ ولكنه فيمم يبدو شالته المامغط الرئمسية ع الوفمء نبهذا النذي الذ لم يساب إلياه أحاد ما اليارب كمام قامل لاه
"مأل ق ريش" وشو الذ يؤكد مم نذشب إليه أن ذلك النذي كمن م تمثير تلك لالمسبويةع علياه إذ لاو أن شاذا الناذي كامن
ميروفم أو شمئيم لدى اليرب أو حتى عند قريش لقلنم إن عبد المبلب كمن يتمسى فيه نبم سبقوه إ فلمم أنببم في وفمء مم
نذيه هلل لنم ليلة عند الكيبة فرأى في المنم قمئال يقول  :يم عبد المبلب أوف نبناذيك لارب شاذا البيات إ فمساتيقظ فزعام
وأمر نبذنبح كبش إ وأطيم الفقراء والمسمكي إ ثم نم فرأى قمئال يقول  :شو أكبر م ذلك فمنتبه إ وقرب جماال وأطيماه
المسمكي ثم نم إ فنود  :أن قرب مم شو أكبار ما ذلاك فقامل  :ومام شاو أكبار ما ذلاك ؟ فقياط لاه  :أحاد أوالدك الاذ
نذيته فمغتم غمم شديداعل١٣ع إ ولكنه ال يجد مفرا م تنفيذ أوامر "الهمت " أو "اآلتي" ويهم نبذنبح أىاار أنبنمئاه وأحابهم
إليه وتنتهي الحكمية نبفداء االنب إ ال نبكابش واحاد كمام افتادى إساح "عناد اليهاود" وإساممعيط ":عناد المسالمي " ولكا
نبممئة م اإلنبط .
ونجحت شاذه الواقياة فاي تحقيا الهادف الاذ تايامه منهام عباد المبلاب إ إذ مناذ حادوثهم ىاميت تاتم مقميناة نباي
إنبراشيم عليه السال وعبد المبلب وإسح أو إسممعيط عليهمم السال وانب عبد المبلب الذ قدمه للنحر وأىبح يقامل
إلسممعيط والنب عبد المبلب لالذنبيحمنع .
والذ يلفت ا لنظر أن عبد المبلب عندمم أياد أن يوفي نبنذيه هلل تيملى لم يقم نبذلك سرا في دايه أو فاي أحاد جبامل
مكة نبييدا ع األعي ولكنه فيط ذلك في فنمء الكيبة وعلى مرأى ومسامع ما ماأل قاريش الاذ ساميع فحامل نباي عباد
المبلب ونبي مم كمن يريد – قد يقمل يدا على شذا التسمفل إن عبد المبلاب أياد ذنباح االنبا عناد قادمي لإسامف ونمئلاةع
وشمم ىنممن لقريش كمنم في فنمء الكيبة كمم ويد في نبيض كتب السيرة إ ولك شذا مردود عليه نبمآلتي -:
أ – أن النذي كمن هلل ال لـ لإسمف ونمئلةع .
ب -أن عبااد المبلااب كاامن م ا المتحنفااي نباااهمدة عاادد ما المااؤيخي القاادامى "والباامحثي المحاادثي " والمتحنفااون شاام
موحاادون فااي المقاام األول وعلااى لملااة إنبااراشيمع ونبااذوا األىاانم وساافهوا الااذنبح لهاام ذنبااح األنياام "الحيواناامت" ال ذنبااح
إنسمن .
أغلب الظ أن عبد المبلب اختمي مكمن الذنبح وشو نمدى قاريش عا عماد ألناه كامن موقنام أنهام ساوف يمنيوناه إ
والذ جمء ب "الكبش" في "مسبوية" إنبراشيم عليه السال شو مالك الرب جبريط علياه الساال قياط إناه أحضاره ما
الجنة إ أمم الذ أفتى نبذنبح ممئة م اإلنبط فداء النب عبد المبلب فهي عرَّافاة الحجامز المقيماة ب "يثارب" حياس قضاى
عبد المبلب ىبمه أو "خيبر" واسمهم "قببة" أو "سجمح"ل١١ع .
ونالحظ أن الرفى ال تمتي ليبد المبلب إال وشو نمئم في أممك تتسم نبملقداسة فحلام عباد المبلاب نبحفار زماز أتامه
اآلتي وشو نمئم في لالحجرع أ حجر إساممعيط كاذلك يفيام "الااجرة المبميكاة" أمام يفيام ذنباح االنبا فقاد ويدت علياه
وشو نمئم عند الكيبة وشذا أمر له داللة إ ألن الرفى في شذه األممك المقدسة تستمد منهم نبملضروية القداسة .
وممم سميه عبد المبلب أيضم وشو نبي أخواله نبني النجمي "فكارة ظهاوي نباي منتظار" أطاط أو أظاط زممناه وشاي
فكرة شمعت في يثرب ثم نبيد ذلك في مكة الختالط أشلهام نبامليهود والنصاميىل١٢ع إ وطماع أكثار ما متحنا أن يكاون
شو النبي المنتظر مثط أمية نب أنبي الصلت الامعر الماهوي وأحد األحنمف الميروفي إ وعبد المبلب كمم ذكرنام كامن
أحدشم أو أستمذشم وزعيمهم في يأ د .سيد القمني إ فضال ع عراقاة محتاده وسامو مكمنتاه فاي قوماه إ إذن ال نباد أن

يكون األمط قد ياوده في أن يكون شو النبي المنتظر أو على األقط أحد ذييته إ وممم زاد شذا األمط شياية فاي دممغاه
حتاى سايبر علاى فكاره أن نبياض اليارافي يشاحه أو خليفاة ما ىالبه لتلاك الرساملة المجيادة لأخبرنام اليزياد قامل :
أخبرنم سليم نب عبد اليزير نب أنبي نمئب م ولد عبد الرحم نب عوف ع أنبيه ع عبد هللا نبا جيفار عا نبا عبامس
ع أنبيه اليبمس نب عبد المبلب قمل  :خرج عبد المبلب إلى اليم في يحلاة الااتمء إ فلقياه يجاط ما أشاط "الزنباوي"
فنسبه فمنتسب له إ فقمل  :أتممرني أن أنظر إلى شئ منك ؟ قمل  :نيم مم لم تك عويتي إ فجيط يقلب وتارة أنفاه فقامل :
أني أليى سحرا فيه نوي النبوة ولكنم ال نجد النوي يكون إال في نبني زشرة فهط لك م شمعة ؟ قمل  :ومم الامعة ؟ قامل
الزوجة إ قمل  :أمم اليو فال إ قمل فميجع فتزوج في نبني زشرة فتزوج شملة نبنت أشيب نب عبد منمف نب زشرة وتزوج
عبد هللا انبنه ممنة نبنت وشب نب عبد منمف نب زشرة إ فقمل قريش  :فلح عبد هللا على أنبيه عبد المبلب فولدت لاه حمازة
والمقد وىفية نبني عبد المبلبإ وولدت ممنة ليبد هللا محمدا ىلى هللا عليه وسلمعل١٩ع إ ويوى انبا سايد شاذه القصاة
نبصوية قريبة لع جيفر نب عبيد الرحم نب المسوي نب مخرمة الزشر ع أنبيه عا جاده قامل  :كامن عباد المبلاب
إذا ويد اليم نزل على عظيم م عظممء حمير فنزل عليه مرة م المر لالمراتع فوجد يجال م أشط اليم قد أمهط
له في اليمر وقد قرأ الكتب فقمل  :يم عبد المبلب تامذن لاي أن أفاتش مكمنام مناك .؟ قامل  :لايس كاط مكامن مناي مذن فاي
تفتياه إ قمل  :إنمم شو منخراك ؟ قمل  :فدونك إ قمل فنظر إلى نبمي – وشاو الااير فاي منخرياه – فقامل  :أيى "نباوءة"
وأيى "ملكم" وأيى أحدشمم في نبني زشارة إ فرجاع عباد المبلاب فتازوج شملاة نبنات وشاب نبا عباد منامف نبا زشارة إ
وزوج انبنه عبد هللا ممنة نبنت وشب نب عبد منمف نب زشرة فولدت محمدا ىلى هللا عليه وسلم إ فجيط هللا م نبناي عباد
المبلب النبوة والخالفة وهللا أعلم حيس وضع ذلكعل١٧ع .
شنم نجد أن عبد المبلب قد ايتك إلى كهمنة الكهمن أو عرافاة اليارافي فاي مساملة توقاع ظهاوي النباوة فاي قاريش
وعلى األخص في أوالده لم ىلبهع وال يكتفي نبتقبط شذه النبوءات نبمحتفمل واستباامي نباط شاو ييماط علاى ناارشم نباي
النمس الذي ظلوا يتنمقلونهم حتى دوّنهم أىحمب األخبمي في كتبهم إ وال شك أن شذه المقوالت أو النبوءات عندمم تاايع
وتذيع نبي المكيي واليرب تؤتى ثمميشم المرجوة م تقديس قريش أوال ثم نبني عبد منمف فيبد المبلب وأوالده ونباذلك
تتيمضاد القداساة ماع الحكومااة وتااد ما أزيشاام  .ولام يكا الكهامن أو أىااحمب اليرافاة وحادشم شاام الاذي نبااروا عبااد
المبلب نبظهوي النبي المنتظر م ىلبه نباط إن "ساي نبا ذ يازن" فياط ذلاك إ عنادمم ذشاب إلياه عباد المبلاب علاى
يأس وفد م أشراف قريش لتهنئته نبظهويه على الحباة ل١٥ع.
وم الالفت للنظر أن "سي نب ذ يزن" أس َّر ليبد المبلب نبهذه البامية في خلوة نبينهمم لم ياهدشم أحاد إ فياادو
م البديهي أن م نقلهام إلاى النامس شاو عباد المبلاب نفساه وشاو لام يفياط ذلاك اعتبمطام أو دون شادف أو غمياة ؛ شكاذا
وظ عبد المبلب األحال والرفى والكهمنة واليرافة وشي م أدوات الدي نبذكمء واضح في تمكيد قيم دولة قريش .
إضفمء شملة القداسة على دولة قريش ويئيسهم كمن عمال فذا م جمناب عباد المبلاب إ نبمشاره نباذكمء وساية أفا إ
وميرفة نبموجبمت عصره فاي سيمساة الحكام إ ولكناه لام يقتصار علاى ذلاك أ أن يظاط مجارد "سامدن الكيباة" نبحساب
تيبير شي اإلسال فضيلة اإلمم األكبر د .عبد الحليم محماود إ نباط أولاى جمناب "السايمدة الدنيوياة" اشتمممام ملحوظام إ
حقيقة أن أنبمه شمشمم وطم له األكنمف وذلط له الصيمب وعبّد له البرق ونبذلك وفّر عليه الكثير إ ولكنه سامي فاي إكمامل
الاوط .
فكمنت ىالته الخميجية نبم حوله م الملوك ممتمزة استمرايا لخط أنبيه إ فقد قرأنم سمنبقم وفوده على يأس يكب
م سمدات قريش لتهنئة سي نب ذ يزن لظهويه لانتصميهع على الحباة إ وفي الوقت نفساه كامن علاى عالقاة طيباة
ب "النجمشي" ملك الحباة إذ يحدثنم اإلخبمييون لأن عبد المبلب وحارب نبا أمياة تنامفرا إلاى النجمشاي فامنبى أن ينفار
نبينهمم فجيال نبينهمم جد عمر نب الخبمبعل١٦ع إ وال شك أن تحكيم النجمشي نبي عبد المبلب وحرب نب أمية دليط على
المكمنة التي نبلاهم عبد المبلب لدى ملك الحبش  .كذا يأينم فيمم سل أن عباد المبلاب كامن ينازل علاى "أقيامل" الايم
عند وىوله إليه وفي إحدى المرات قمنبط لدى أحدشم الي ّراف الذ تنبم له نبظهوي نبي م ىلبه .

اليهودية
اليهودية كمن لهم تمثير على التفكير الديني لدى عرب منبقة الحجمز على وجه التخصيص وقد تمثط ذلك فاي عادة
أموي منهم :
األول  :إذاعة عقيدة التوحيد وشي اإليممن نبوجود إله واحد ونبذ التيددية اإللهية المتمثلة فاي عبامدة األىانم إ وقاد
يكون الحنفمء أو المتحنفون أكثر م غيرشم تمثرا نبهذه اليقيدة وقبوال لهم إ ولك شاذا ال يمناع ما انتااميشم فاي غيارشم
م أنبنمء القبمئاط لوعا طريا اليهاود فاي الجزيارة تسارنبت األفكامي التوحيدياة والتيامليم اليهودياةعل١٤ع  .ويارى كاميل
نبروكلممن لولقد سمعدت األديمن السمموية اليهودية والمسايحية التاي كامن لهام مناذ زما طوياط أنصامي وأتبامع فاي نباالد
اليارب علاى اسااتيجمل تفسا الوثنيااة اليرنبياةعل١8ع إ ويؤكااد ذلاك حساي مااروة فيقاول لإن وجااود الاديمنتي أ اليهوديااة
والنصرانية كمن عممال مسمعدا فاي تاييار الاوعي الاديني شنامك نبمتجامه النظار التجرياد نحاو مااكلة الوجاود متجاموزا
النظرة الوثنية الحسيةعل١٣ع  .وم يأ أندييه ميكط إ أن الوثنية اليرنبية التي كمنت سمئدة في شبه الجزيرة اليرنبية قاد
لتايرت نبمتصملهم نبملديمنتي التوحياديتي القامئمتي مناذاكعل٢٣ع إ وياذشب د .حسا إنباراشيم حسا إلاى لإن اليهاود عنادمم
ناروا تيمليم التوياة نبي عرب الجزيرة والحجمز كمن لذلك أثره في الوثنية الحجمزيةعل٢١ع .
شكذا نرى أن عقيدة التوحيد كمنت ميروفة لدى عدد م قبمئط جزيرة اليرب قبيط ظهوي اإلسال إ ومتفااية نبيانهم
نبسبب اتصملهم نبمليهود .
الثاني  :ترسي عقيادة أو فكارة النباوة إ ثام إشامعة مقولاة قارب ظهاوي نباي يخلاص النامس ممام ييمنوناه ما جاوي
واضبهمد إ يمأل األي عدال نبيد أن ملئت ظلمم ويتحق ملكوت هللا على األي وشي عقيدة لالماايحمنيةع المساتقرة
في طوايم الديمنة اليهودية وشي تيني لظهوي المخلص الذ يحري اليهود م اليبودية لمضبهديهم ويييدشم م المنفى
ويحكمهم نبملاريية فييم اليدل إ ويسود إ السلم وتخصب األي عل٢٢ع  .ويبل عليه في اللااة اليبرياة لماايحوتع و
لتيني االعتقمد في مجي ئ مسيح يهود ونببط قومي يتميز نبصفمت القدية القتملية التي تمك نبني إسارائيط ما الخاروج
م حملة الهزيمة اليسكرية والفاط السيمسي واالنحالل الديني والخلقي إ وتمنيهم نبمجيئ عملم مثملي تتحق لهام فياه مام
ييتقدون م السيمدة على سمئر الايوب إ فتمتيهم طمئية عمنبدةعل٢٩ع إ عقيدة النبوة وفكرة قرب ظهوي نباي انتاارتم لادى
األوس والخزيج نبيثرب كامثر مبمشار الحتكامكهم نبامليهود واخاتالطهم نبهام إ وميامملتهم ميهام وجاوايشم لهام إ ويحادثنم
مؤيخو السيرة النبوية أن النبي محمدا ىلى هللا عليه وسلم للقى يشبم م الخزيج فوقا علياه ودعامشم إلاى اإلساال
وتال عليهم القرمن وكمنوا يسميون أمره وذكره وىفمتهعل٢٧ع  .فمألنصمي لالخزيجع شنم لم يفمجموا إ نبط كمن لديهم علم
مسب استقوه م اليهود :
النبي يدعو إلى التوحيد ونبذ األوثمن ونبيده كتمب مقدس شو القرمن إ الصوية نفسهم التي كمنوا يرونهام لادى اليهاود
ولكنهم في شذه المرة تتحق على ياد عرنباي ينبا نبلسامن عرنباي مباي إ فلام تمخاذشم دشااة ولام يتاولهم عجاب وما ثام
سميعوا إلى اإليممن نبه ونبديناه  .ويسارد الكالعاي الواقياة نبقادي أوساع ما التفصايط فيقاول  :لفجلساوا وعار علايهم
اإلسال إ وتال عليهم القرمن إ وكمن ممم ىنع هللا نبهم في اإلسال أن يهودا كمنوا ميهم في نبالدشم فكامنوا إذا كامن نبيانهم
شئ قملوا لهم  :إن نبيم مبيوثم اآلن قد أطط زممنه نتبيه فنقتلكم ميه قتط عمد وإي إ فلمام كلّام يساول هللا ىالى هللا علياه
وسلم أولئك النفر ودعمشم إلى هللا قمل نبيضهم لبيض  :يم قو تيلموا وهللا إناه للنباي الاذ توعادكم نباه يهاود فاال يسابقكم
إليه أحد إ فمجمنبوه فيمم دعمشم إليه إ وقبلوا مم عر عليهم م اإلسال عل٢٥ع  .وأنات عنادمم تقارأ كتاب السايرة النبوياة
وخمىة التراثية تجد أن القبمئط تينتت مع محمد عليه السال إ ولم تقبط مم كمن يدعوشم إليه إ وي ّد كثير منهام علياه ي ّدا
غير كريم فيمم عدا األوس والخزيج الذي ممنوا نبسرعة مذشلة نم أثر وجود خلفية لديهم التصاملهم نبامليهود  .ويواىاط
كتمب السيرة النبوية حكمية ذلك الوفد الذ قمنبط الرسول محمدا في "مناى" عناد اليقباة لفلمام قادموا المديناة إلاى قاومهم
ذكروا لهم يسول هللا ودعوشم إلى اإلسال حتى فام فيهم فلم يبا داي ما دوي األنصامي إال وفيهام ذكار ما يساول هللا
ىلى هللا عليه وسلمل٢٦ع  .ف ذا وضينم نبجمنب شاذه الواقياة التمييخياة أن الرساول علياه الصاالة والساال ظاط فاي مكاة
يدعو إلى دي اإلساال طاوال ثالثاة عاار عممام إ ولام ياؤم نباه ساوى نبضاع عاارات إ شابر كبيار مانهم ما األيقامء
والمستضيفي الذي جذنبتهم مبمدئ اليدالة االجتممعية التي كمن ينمد نبهم النبي محمد ىلى هللا عليه وسلم أديكنم علاى
الفوي أن االستجمنبة السريية التي أنبداشم األوس والخزيج مردشم أن عقيادة النباي المخلاص كمنات شامئية نبيانهم ما أثار

احتكاامكهم وجااوايشم يهااود يثاارب إ فضااال عماام يكونااون قااد استااايروه ما أن اإليماامن نبنبااوة شااذا النبااي اليرنبااي سااوف
ليخلّصهمع م السيبرة االقتصمدية واالجتممعية لليهود .
الثالث  :التمثير على الخبمب الديني لدى اليرب إذ تايرت نبنيته تايرا نوعيام وتحاول ما الساذاجة إلاى التجرياد إ
ودخلته مصبلحمت ومفمشيم لم تك ميروفة عندشم قبط ذلك مثط  :البيس والحسمب والميزان والجحيم وإنبليس  ...إل .
ويرى نبرشمن الدي دلو أنه ع طري الديمنة اليهودية وتيمليمهم تسرنبت إلاى اليارب جماييهم لمام جامء فيهام ما :
خل الدنيم وم نبيس وحسمب وميزان ونمي وجهنم والايبمن وإنبليسعل٢٤ع  .وأوضح مم كمن ذلك التامثير علاى الحنفامء
أو المتحنفي ولهم مبحس خمص مستقط إ وعلاى الاايراء والخببامء مانهم علاى الخصاوص مثاط أمياة نبا أنباي الصالت
الامعر الماهوي إ الذ قمل عنه محمد عليه السال  :مم لفظه أو شيره وكفر قلبه ذلاك ألناه يفاض الادخول فاي ديناه
ومثط قس نب سمعدة اإليمد أحد خببمء اليرب الميدودي إ وقد ويد فاي دواويا السايرة الميتمادة والتاي تلقتهام األماة
نبملقبول والتجلة أن النبي محمدا عليه السال كمن يستمع إلى خببه ومواعظه في سوق عكمظ – ولم ي ّدع أحد م أولئاك
المتحنفي أن ملكم م السممء نزل عليه فموحى إليه تلك القيم الدينياة والمفامشيم والمصابلحمت إ إذن شاي نباال يياب ما
أثار اخاتالطهم نبمشاط الكتامب  :اليهااود أوال ثام النصاميى فيمام نبياد إ ودياسااتهم لكتابهم المقدساة وتيامليمهم وياذكر لناام د.
ىملح أحمد اليلي أن اليهاود كامن لهام لنبيات مادياس واحاد ويبادو أناه كامن المركاز الرئيساي إن لام يكا الوحيادعل٢8ع .
ويصفه عبمس محمود اليقمد أنه لالمديسة اليبرية التاي ظلات إلاى عهاد الادعوة المحمدياةع إ ونبداشاة أن شاذه المادياس
اليهودية أو شذه المديسة اليبرانية كمنت أنبوانبهم مفتوحاة لما يقصادشم ما طاملبي اليلام الاديني ما الحنفامء وغيارشم إ
خمىة وأن أولئك الحنفمء كمنوا على قدي متميز م الثقمفة وكمن نبيضهم ييرف لاة أخرى خالف اليرنبية إ نباط واللااة
اليبرية على وجه الخصوص  .وقد ذكر اإلخبمييون أن ويقة نب نوفاط انبا عام أ الماؤمني السايدة خديجاة يضاي هللا
عنهم وشي أولى زوجمت محمد عليه السال إ كمن يقرأ اليبرانية وفي يواية كمن ييرف اللسمن اليبراني وشذا ثمنبت في
أكثر م كتمب م كتب السيرة المحمدية إ ويقة شذا كمن م أكمنبر الحنفمء في مكة وشو الذ نبار محمدا علياه الساال
أنه نبي شذه األمة .
وتنص نبيض الروايامت علاى أن ويقاة كامن ينقاط أجازاء ما التاوياة إلاى اللسامن اليرنباي أ إلاى اللااة اليرنبياة إ
وكونه انب عم لخدي جة ييني أن محمادا علياه الساال كامن علاى اتصامل حمايم نباه والفتارة ما زواج محماد نبخديجاة إلاى
إعالنه يسملته وشي خمسة عار عممم فترة ميتمة في كتب السيرة أ ال يُسلط عليهم الضوء والاذ نرجحاه أن محمادا
وقد كفته ثروة خديجة شظ الييش وعنمء السيي على الرزق كراعي غنم وأخرى يتمجر نبمامل الايار خميجام نبهام إلاى
أطراف الجزيرة  ...ال  .ال شاك أناه فاي تلاك الفتارة اتصاط نبمىاحمب الملاط والنحاط وأتبامع األديامن والماذاشب الاذي
كمنت تي نبهم مكة إمم كمقيمي نبهم أو وافدي للح والتجمية إ ومم اتصط نبهم الصامنبئة واألحنامف أو الحنيفياة وعلاى
يأسااهم ويقااة نب ا نوف اط نبساابب قرانبتااه القريبااة لزوجااه خديجااة وال ييااب أنااه دايت نبينهماام حااوايات ومساامجالت وأن
األوياق أو األجزاء التي قم نبترجمتهم ويقة م اليبرانية إلى اليرنبية حمضرة في تلك الجلسمت .
نبط إن نبيض البمحثي يرى أنه قد تمت ترجمة لبيض أجزاء مناه التاوياة لاليهاد القاديمع واساتدل علاى ذلاك نبآيامت
م القرمن الكريم ونبمحمولة الحبر اليهود إخفمء مية الرجم ع النبي محمد عليه السال ووضع يده عليهم كمم ويد في
البخمي وأنهم لو لم تك مكتونباة نبمليرنبياة لمام شارع فاي ساترشم ألن محمادا علياه الساال لام يكا ييارف اليبرانياة وال
اآلياميةل٢٣ع .
شذه التمثيرات ك من لهم فيمليمت نبملاة الخبوية في المسمشمة في قيم دولة نبني قريش في يثارب علاى ياد محماد نبا
عبد هللا نب عبد المبلب القرشي عليه الصالة والسال .

النصرانية
مم اعتن المسيحية م مامشير اليرب  :أينبمب نب عبد القايس إ وعاد نبا زياد اليبامد إ وأنباو قايس انبا أنباي
دانس م نب ني النجمي إ وويقة نب نوفط إ وعبيد نب األنبرص األساد الاامعر إ ونبحيارى الراشابع ؛ وويقاة نبا نوفاط
أحد أنبنمء عم أ المؤمني السيدة خديجة يضي هللا عنهم أولى زوجمت النبي محمدل٩٣ع عليه الصالة والسال إ وأول م
مم نبه إ كمم أن ويقة شو الذ قمل لاه أناه ساوف يكاون نباي األماة إ أمام نبحيارى الراشاب فهاو الاذ تقمنباط مياه محماد
عندمم كمن غالمم متوجهم نبصحبة عمه أنباي طملاب إلاى الاام للمتامجرة إ ويقامل إن لأول ما تنصار ما ملاوك الحيارة

النيممن نب المنذي إ قيط على يد الجمثلي عبد ياوع إ وقيط على يد عد نب زيد اليبمد إ ودان نبملنصرانية كثيار ما
قبم ئط اليرب النمزلي نبملحيرة أو نبملمنبقة المحيبة نبهم م نبينهم  :تالاب ما نبباون ما نبكار نبا وائاط فاي ديامي نبكار إ
وكمنت شند نبنت النيممن زوجة المنذي نب امرئ القيس مسيحية إ فنام انبنهام عمارو نبا المناذي الاذ تاولى حكام الحيارة
فيمم نبي عممي  ٥٦٣∕٥٥٧مسيحيم إ وإلى شند شذه ينسب دير شند الكبارى نباملحيرةعل٩١ع إ وكمنات تانقالت القبمئاط أو
نببونهم أو أفخمذشم مستمرة نبي أطراف الجزيرة ووسبهم ؛ ولذا فا ن قبيلاة تالاب شاذه لام تكا شاي الوحيادة التاي فاات
فيهم النصرانية نبط الكثير غيرشم مثط  :إيمد قبيلة قس نب سمعدة وتمايم وحنيفاة وقضامعة وغيرشام إ نباط إن النصارانية إ
اخترقت قبيلة قريش ذاتهم إ فقد سب أن كيب نب عبيد التنوخي وشو م سراة الحيرة النصميى إ وكمن أنباوه أساقفم لهام
إ تيمطى التجمية وشميك فيهم عمر نب الخبمب يضى هللا تياملى عناه قباط ظهاوي اإلساال لوقامل الييقاونبي  :وأمام ما
تنصر م أنحمء اليرب فقو م قريش م نبني أسد نب عبد اليز منهم عثممن نب الحويرث نب عباد اليازى إ وويقاة
نب نوفط م أسدعل٩٢ع إ وقد سمق شذه الحقيقة التمييخية نبرشمن الدي دلول٩٩ع .
ونبذلك يمك القول إن النصرانية كمنت متالالة في مكة إ واخترقت نبيض نببون قريش نبط إن الابيض ياذشب إلاى
أن المسيحية وجدت داخاط الكيباة ذاتهام إ فكامن عا َّد نبا زياد وشاو ما أشاهر شايراء اليارب النصاميى فاي الجمشلياة
يقول :
سيى األعــداء ال يملـــون شــرا

عليـــك ويب مكــــة والصليــــب

واتخذه األب شايخو دلايال علاى انتاامي النصارانية فاي مكاة وعلاى تنصار أحيامء منهام وعلاى أن النصارانية قديماة
فيهم  ...وأضم ف أن  :ىوي األنبيمء وىوي عيسى وأمه التي أمر الرسول نببمسهم ومحو ميملمهام شاي دلياط علاى أثار
النصرانية في مكة ولهذا أقسم عد نبهم كمم أقسم االعاى نبهم كذلك :
حلفت نبثونبي ياشب الدير والتي

نبنمشم قصي والمضم

نب جرشم

واألعاى عمم في الجمشلية وأديك الرسول ومدحهل٩٧ع .
وأيم كمن األمر ف ن النصرانية كمن لهم وجود في جوف الكيباة – ذلاك أن محاو ىاويتي عيساى وأماه ماريم نباممر
محمد الرسول محمد ىلى هللا عليه وسلم قد ويد ذكره في كتب السيرة .
ويؤكد األستمذ محمد كرد على وجود ىوي وتممثيط لكط م عيسى وأمه في جاوف الكيباة فيقاول لوما جملاة مام
كمن فيهم ييني الكيبة ىوي عيسى وأمه عليهمم السال إ نبقيتم حتى يمشمم م أسلم م نصميى غسّمن وكامن علاى أحاد
ل٩٥ع
عمد الكيبة تمثمل مريم وفي حجرشم انبنهم مزوقمع
ع انب شهمب أن النبي ص دخط الكيبة يو الفاتح وفيهام ىاوي المالئكاة فارأى ىاوية انباراشيم فقامل  :قامتلهم هللا
جيلوه شيخم يستقسم نبمألزال ثم يأى ىوية مريم فوضع يده عليهم وقمل  :امحوا مم فيهم م الصوي إال ىوية مريم .
أخبرني محمد نب يحيى ع الثقة عنده ع انب اسح ع حكيم نب عبمد نب حني
كمنت قد جيلت في الكيبة ىويا فيهم عيسى نب مريم ومريم عليهمم السال .

وغيره م أشط اليلم أن قريام

قمل انب شهمب  :قملت أسممء نبنت شقر  :إن امرأة م غسمن حجت في حجمج اليارب فلمام يأت ىاوية ماريم فاي
الكيبااة قملاات  :نباامنبي وأمااي إنااك ليرنبيااة إ فااممر يسااول هللا ص أن يمحااو تلااك الصااوي إال ماام كاامن م ا ىااوية عيسااى
ومريمل٩٦ع .
م شذا كلاه يباي أن المسايحية كمنات منتاارة فاي وساط الجزيارة وأطرافهام وذلاك لألسابمب التاي أويدنمشام وكامن
حظهاام ما الااذيوع واالنتااامي أوفاار ما الديمنااة السااممية التوحيديااة األولااى لاليهوديااةع ليلااط ال تخفااى إ فااي مقاادمتهم أن
النصرانية ديمنة تباير فضال ع استنمدشم إلى مرجييمت سيمسية متنفذة  :دولتي الرو والحبااة ودويلتاي إ أو إماميتي
إ الاسمسنة والمنمذية إ والنصرانية كمم اليهودية تركت مثميا عميقة الااوي فاي عارب شابه الجزيارة علاى األخاص فاي
النمحية االعتقمدية إ نذكر :

أوال  :ترسي عقيدة التوحيد التي وضيت نبذيتهم اليهودية إ أ اإليممن نب له واحاد ونباذ مام عاداه إ وتارك التيددياة
اإللهية المتمثلة في عبمدة األىنم واألوثمن إ وسب أن ذكرنم في المبحس الخمص نبمليهودية والذ أفردنمه لهام إ وعلاى
وجه الخصوص في الفقرة األخيارة إ مياء نبامحثي انتهاوا فيهام إلاى أن الاديمنتي السامميتي التوحياديتي نبمنتااميشمم فاي
القبمئط اليرنبية كمنتم م أوائط اليوامط التي دفيت إلى تفسي الوثنية اليرنبية لصملح عقيدة التوحيد إ وإلى إقنمع اليارب
وخمىة عقالئهم وحكممئهم نبسخ اإليممن نبملتيددية اإللهية  .وال شاك أناه كامن للنصارانية النصايب األوفار فاي ذلاك ؛
ألنهم كمنت أشد ذيوعم وأكثر انتاميا م الموسوية لاليهوديةع لمم سقنمه م أسبمب إ حتى إن األمر نبل نبملنصرانية أنهم
اخترقت قبيلة قريش ذاتهم نبط إنهم دخلت قدس أقداسهم ونيني نبه الكيبة .
ثانيا  :تكريس عقيدة أو فكرة النبوة والتباير نبظهوي نباي أطاط أو أظاط زممناه ؛ ففاي الخبباة التاي ألقمشام قاس نبا
سمعدة في عكمظ وسميهم محمد عليه الصالة والسال لوإله قس نب سمعدة مم على وجه األي دي أفضط م دي قد
أظط زممنه وأديككم أوانه إ فبونبى لم أديكه واتبيه إ وويط لم خملفاهعل٩٤ع إ لوعا ماروان نبا الحكام عا ميموياة
نب أنبي سفيمن ع أنبيه قمل  :خرجت أنم وأمياة نبا أنباي الصالت الثقفاي تجاميا إلاى الاام إ فكلمام نزلنام منازال أخاذ أمياة
سفرا يقرفه علينم فكنم كذلك حتى نزلنم قرية م قرى النصميىعل٩8ع إ لوقد يوى اإلخبمييون قصصام عا التقامء أمياة
نبملرشبمن وتوسمهم فيه إمميات النبوة وع شبوط كمئنمت مجنحة شقت قلبه ثم نظفته وطهرته تهيئة لمنحاه النباوةعل٩٣ع إ
وأمية شذا لحضر البيثة المحمدية ولم يسلم ولم ير نبملدخول في اإلسال ألنه كمن يممط أن تكاون لاه النباوة إ ويكاون
مختمي األمة وموحدشم فقد نبرز نموذجم للتبهر والزشد والتيباد إ وقاد مامت سانة تساع للهجارة نبملبامئ كامفرا نبمألوثامن
ونبمإلسال عل٧٣ع .
ثالثا  :في الخبمب الديني تركات النصارانية أثارا فاي عارب الجزيارة ال يقاط عا أثار الموساوية فياه إ وياذشب د.
السيد عبد اليزيز سملم إلى لأن الاير الجمشلي ياهد على ذلكعل٧١ع إ ويؤكد أحمد أماي أن لالمسايحية ناارت تيمليمهام
نبي اليربعل٧٢ع إ كمم يرى أحمد أمي أيضم أن شيراء النصميى إ مثط قس نبا سامعدة وأمياة نبا أنباي الصالت وعاد
نب زيد إ لهم مسحة خمىة في شيرشم عليهم طمنبع الدي ومتمثرة نبتيمليمهعل٧٩ع .
ويظهر م أدنبيمت نبيض اإلخبمييي أن نبيض أشط الجمشلية كمنوا قد اطليوا على التوياة واإلنجيط إ وأنهم وقياوا
على ترجممت عرنبية للكتمنبي منهم ويقة نب نوفط وأمية نب أنبي الصلتل٧٧ع إ وقد أكد الابيض ترجماة اإلنجياط لليرنبياة
منذاك إ واستدلوا على ذلك نبمم يواه البخمي في كتمب "نبدء الخل " وفاي كتامب "التفساير" عا أناه كامن يقارأ اإلنجياط
نبمليرنبية ويكتب منه مم شمء هللا أن يكتب  .كمم يؤكد د .جواد على أن الاير الجمشلي – يقصاد السامنب علاى اإلساال –
قد حفط نبمليديد م األلفامظ واليباميات واألف كامي المساتمدة ما عقيادة النصاميى مثاط اإلقاراي نب لاه واحاد إ والنهاي عا
عبمدة األوثمن إ والتقرب إليهم والرب يكفي اإلنسمن ويرعمه ويسمعده فاي حلاه وترحملاه والفنامء علاى كاط امارئ ولايس
أحد م شذه الدنيم نبخملد إ والصلوات والقيم والركوع والسجود والتسمنبيح إ وتقديس اسم هللا إ والتسبيح نبياد الصاالة ال
سيمم الضحى والياى إ والحواييون ويسم المسيح وتالمذتهل٧٦ع .
شذه اآلثمي الواسية التي نبصمت نبهم اليهودية والنصرانية الذشنية اليرنبية منذاك خمىة فاي المجامل الاديني إ كمنات
م اليوامط البملاة الخبر في التمهيد لقيام دولاة قاريش علاى ياد محماد النباي علياه الصاالة والساال إذ سامعدت عقيادة
التوحيد التي قممت تينك الديمنمت نبنارشم نبي عرب الجزيارة قباط اإلساال علاى تفكياك عارى الوثنياة والتيددياة اإللهياة
التي كمنت مسايبرة وقتاذاك وسامشمت فاي تفسايخهم وفضاحهم والكاا عا زيفهام ومنمفمتهام لليقاط ومجمفمتهام للمنبا
والحس السليم إ نبحيس أن اإلسال الذ نمدى نبه محمد عليه السال فيمم نبيد إ جمء وقد عبّدت أمممه البرق وحرثت م
تحته األي لتتلقى البذوي التي ألقمشم وشي أيضم نبذية توحيدية  .وتكم أشمية المنمداة نبمإلسال ضم مكونامت الدولاة
الوليدة ال في كونه عقيدة خمىة نبمليرب ومتميزة عمام سابقهم فاي نبياض المنامحي فحساب إ نباط ألناه كامن أحاد األعمادة
الركينااة التااي ايتكااز عليهاام نبناامء تلااك الدولااة إ وكاامن اسااتيممل الاادي كماادممك لاااد أزي نبنيااة الدولااة نباادأ قااديمم نبمباامدية
المؤسس األول ومجمع قريش قصي الجد األعلاى لمحماد علياه الساال ؛ ألناه لمام كامن يتمتاع نباه ما ملكامت عقلياة فاذة
ون ا مدية أديك نبثمقااب نظااره أشميااة عنصاار الاادي فااي تيضاايد الدولااة ومؤازيتهاام فساامي األحفاامد م ا نبيااده علااى شااداه إ
ومترسمي خبمه .

وفمئدة أخرى جليلة انبوت عليهم عقيدة التوحيد ؛ وشاي ترساي فكارة دولاة مركزياة يساوس أمويشام حامكم فارد ؛
ذلك أن التيددية الوثنياة إ أو نبيبامية أخارى وجاود إلاه لكاط قبيلاة أو مجموعاة محادودة ما القبمئاط إ يفضاى إلاى ميناى
مممثط وشو وجود يئيس لكط قبيلة – أمم عقيدة التوحيد التي تنمد نب له أوحد ال شريك له تنتهي إلاى وجاود حامكم واحاد
تخضع له كط القبمئط إ ويذع له جميع النمس إ لهذا وجد محمد نب عبد هللا القرشي ىلى هللا عليه وسلم الترنبة ىملحة
لتولي مقمليد الدولة التي شمءت الظروف التمييخية أن تكون عمىمتهم مدينة يثرب نبدال م مديناة مكاة إ حقيقاة أن نبياد
وفمته لقي خليفته أنبو نبكر قدياًًَّ م المقمومة م نبيض القبمئط إ ولك القبمئط التاي كمنات قاد ُمهادت لاديهم فكارة الدولاة
المركزية المنبثقة م عقيدة التوحيد واإليمامن نبمإللاه الوحياد وقفات إلاى جمنباه إ حتاى تمات لاه السايبرة علاى الجزيارة
اليرنبية كمفة ثم نبدأ يمد السلبمن اليرنبي خميجهم .
كذلك كمن للاديمنتي اإلنباراشيميتي أو السامميتي جمناب مخار سامعد فاي التمهياد لقيام دولاة قاريش فاي يثارب إ شاو
ترسي فكرة مسئولية اإلنسمن ع أفيمله م خالل الثواب واليقمب ال في الحيامة اآلخارة إ فحساب نباط أيضام فاي الحيامة
الدنيم نبوجود سلبة تتولى توقيع اليقمب على المخملفي وشو مم عرف ب "الحدود" وشذا أمر لم تك تيهده نبهذا الميناى
المنتظم القبيلة اليرنبية إ وخمىة تلك التي لم تكا مساتقرة فاي المادن والقارى والواحامت وأقصاى مام كمنات تيرفاه شاو
الخلااع إ أ خلااع الفاارد الااذ يقااميف أفياامال منكاارة تجاار علااى القبيلااة أو الفخااذ المتمعااب التااي قااد تااؤد إلااى الحااروب
والازوات إ وليط اقتبمس المتحنفي م الديمنة اليهودية فكرة المسئولية الجزائية وتوقياع حادود الزنام والسارقة وشارب
الخمر عل ى المقترفي لهم إ ومثمل ذلك مم قم نبه عبد المبلب أستمذ الحنيفية وسيد مكة فاي زممناه والاذ يقارب الميناى
الذ نهدف إلى توضيحه إ وم ثم لمم جمء محمد ىلى هللا عليه وسلم ونمدى نبكط تلاك القايم والتيامليم إ كمنات األذشامن
مهيمة لهم إ ولم تك غريبة أو مستهجنة إ وكمنت تلك م الركمئز التي توطدت نبهم أيكمن الدولاة التاي قممات علاى يدياه
في يثرب ؛ ألنه ال يتصوي قيم أ دولة دون وجود مبدأ المسئولية والثواب واليقمب ع األفيمل .
ليس مينى مم سبرنمه في شذه الفقرة أن الجمنب اليقيد شو وحده الذ قم نبيبء التمهيد لدولة قريش في يثرب إ
فهذه نظرة أحمدية الجمنب ال نظ أننم قد يمينم إليهم إ ولك مم قصدنم إليه شو أن شاذا اليمماط كامن أحاد أخبار اليواماط
الممهدة لنامة تلك الدولة القرشية إ ولكنه لام يكا شاو الفمعاط الفارد إ نباط ليبات إلاى جاوايه عواماط أخارى أدت أدوايا
نبملاة الخبر .
تكلم القرمن نب سهمب وافر ع اليهود في عديد م سويه حتى أدق التفمىيط لم يافلهم نبينمم طرح المسايحية طرحام
موجوزا مقتضبم أشد مم يكون اإليجمز وأنب مم يكون االقتضمب .
اليلة في يأينم ترجع إلى أن الفرقة لأو الفارقع التاي وىالت إلاى وساط الجزيارة وغرنبهام  ...إلاى منبقاة الحجامز
كمناات شااي فرقااة لاليهااود المتنصاري ع أو لاليهااود النمىااريي ع نساابة إلااى النمىاارة مسااقط يأس المساايح أو لالنصااميى
الموحدي ع أو لالخوايجع كمم تصفهم نبيض الكتمنبمت المسيحية .
شذه الفرق أو لالفرقةع شي التي ممنت نبملمسيح يسوال وليس إلهًّم وال شو انبا هللا وال شاو ثملاس ثالثاة وأناه مخلاوق
ونبار وليس ينبم ميبودا وأنه نبي مثط غيره م األنبيمء وشو كمحادشم أيساله هللا تياملى للنامس وأن هللا جاط جاللاه خلقاه
في نبب أماه ماريم الياذياء البتاول ما غيار أن يالمساهم ذكار وأناه يوح القادس وكلماة هللا تبميكات أساممفه وأن يوح
القدس والكلمة مخلوقمن خلقهمم هللا نبقديته .
ولياط القااميئ قااد الحااظ أن شاذه المياامني أو االعتقاامدات التااي كمنات تااؤم نبهاام تلااك الفرقاة أو لالفاارقع تكاامد تكااون
مبمنبقة لمم جمء نبامنهم في القرمن الكريم مع نبيض الفروق التي مردشم إلى التزا القرمن الصمي نبـ لالتوحيد الخاملصع
النقي م مية شمئبة وإلى ميط القارمن إلاى تنزياه السايدة ماريم تنزيهام كاممال ألن نبياض تلاك الفارق أو شايية منهام كمنات
تذشب إلى أن عيسى نب مريم م يوس النجمي .
وكمنت تلك الفرقة أو لالفرقع أيضم ال تيترف إال نبـ لانجيطع واحد انجيلهام شاي والمياروف نباـ لانجياط األنبياونيي ع
أ انجيااط لاليهااود المتنصااري ع أو لاليهااود النمىااريي ع أو لالنصااميى الموحاادي ع وك امنوا ييتباارون ماام عااداه تحريفاام
لالنجيط الصحيح الذ نبار نبه يسوع  .ولقد تحدث القرمن ع تحري أشط الكتمب لكتبهم المنزلاة وحصارا عا نسايمن

النصااميى حظاام مماام ذكااروا نبااه لس اوية الممئاادة١٧⁄ع  .الخالىااة أن شااذه الفرقااة أو لالفاارقع فااي ىااميم اعتقاامدشم أنااه
لانجيطع واحد وم ثم لم تذكر األنمجيط األينبية ألنهم في نظرشم نبمطلة .
والفرقة المينية في الفقرة السمنبقة شي فرقة لاألنبيونيي ع وشي م أشهر فرق اليهاود المتنصاري أو النمىاريي أو
الموحدي وشي تقبع نبمن لانجيط متىع قد حرف خمىاة فاي البامنبي األولاي وشمام اللاذان يتناموالن قصاة مايالد عيساى
وعذياوية أمه مريمل٧٤ع .

الصابئون
فرقة دينية قديمة ذات ميتقدات ياونبهم الامو والتيقيد  .أمم ع قومهم فيزعم نبيض أتبمعهام أنهام ييتنقاون ملاة
النبي نوح عليه السال وتيمليم النبي ادييس عليه السال وغيرشم يرى أن اسمهم يرجع إلى اسم ىامنبئ نبا الماك أخاي
نوح .
ولامم األعظم أ نبي حنيفة النيممن يأ جرئ فاي خصوىاية عبامدة الصامنبئة للكواكاب ال يساينم إال إياراده  :لأمام
الصمنبئمت فقد قمل أنبو حنيفة يجوز للمسالم أن يتازوج نبها وقامل أنباو يوسا ومحماد لالصامحبمنع ال يجاوز وسابب شاذا
الخالف أن أنبم حنيفة يرى أنهم قو يؤمنون نبكتمب ويقرون نبنبي وال ييبدون الكواكاب نباط ييظمونهام كتيظايم المسالمي
الكيبة في أنهم يستقبلونهم عند ىالتهم وشذا ال يمنع التزاوج م نسمئهمعل٧8ع .
وميلو أن أنبم حنيفة عمم في اليراق حيس كمنت شنامك فرقاة ما الصامنبئة فرأياه إذن علاى قادي ما األشمياة ألناه
نفى عنهم عبمدة الكواكب وأكد أنهم ييظمونهم وقمين نبي تيظيمهام للكواكاب وتيظايم المسالمي الكيباة وشاي لفتاة ذكياة
وال غرو فقد اشتهر شي األحنمف نبملذكمء وسرعة البديهة .
وع قتمدة أنهم قو ييبدون المالئكة ويصلون للامس كط ياو خماس مارات  .والميلوماة التاي ذكرشام قتامدة أنهام
يصلون كط يو خمس مرات للامس على ديجة كبيرة م األشمية ويكمد يكون قتمدة قد انفرد نبهم .
ونذشب إلى أن علة ذلك ترجع إلى أن الصمنبئة كمنوا ييبدون الكواكب أو ييظمونهم وإذ أن الكواكب السيميات شي
خمس  :الماترى والزشرة وزحط وعبميد والمري فيادو المجماوع خماس ىالوات ألنهام يتوجهاون لكاط واحاد مانهم
نبصالة .
ونبييدا ع األسامطير فا ن تامثر الصامنبئة نبمحاد أساالفهم ساواء أكامن اسامه اديياس أو أخناوخ أو شارمس عامم فاي
مصر وتيلم م كهنتهم الحكمة والبب  .وسر الفلك أمر يقاو شامشدا علاى احتاواء عقمئاد الصامنبئة علاى وشامئ حميماة
نبملكواكب نبلات ديجة اليبمدة لأو التيظيمع وعلم القدممء المصريي في الفلك والبب .
والصمئبة يقرون نبمن لليملم ىمنيم فمطرا حكيمم مقدسم ع الحدوث وييجز الباار عا الوىاول إلياه وإنمام يكاون
ل٧٣ع
التقرب إليه نبملوسمطمت المقرنبي وشم لالروحمنيونع المقدسون ومنهم شيس نب مد وإدييس .
وم طقوسهم التيبدية التضرع واالنبتهمل نبملدعوات وإقممة الصلوات وكاذلك الزكاوات والصايم عا المبيومامت
والمارونبمت وتقريب القرانبي والذنبمئح يضمف إلى ذلك أنهم عرفوا الوضوء فقد كمنوا يبهرون أنفسهم نبملوضاوء عناد
االتصمل الجنسي وأنهم كمنوا يحرمون لحو الخنمزير والكالب والبيوي ذات المخملب  ...وأنهم كمنوا يبيحاون الباالق
أو يجيزونه .
وشذه الفرو اليبمدية قد تسرنبت فيمم نبيد إلاى األديامن األخارى إ ولياط فريضاة الصايم شاي أشادشم لفتام لالنتبامه
ألنهم امتنمع عا المبيومامت والماارونبمت فاي حاي أنهام فاي اليهودياة والمسايحية امتنامع عا أناواع مخصوىاة ما
البيم في أوقمت ميينة .

ولقد ذكر انب النديم الحرانيي نبمسم لالحرنمنية الكدانيي الميروفي نبملصمنبئةع وأويد طرفم م عبمدتهم وطقوساهم
اليبمديااة فقاامل  :فااي ىااالتهم يكياامت وسااجدات  .وفااي ىاالواتهم  :فاارو ونوافااط  .وال ىااالة لهاام إال علااى طهااوي .
المفتر عليهم م الصيم ثالثون يومم ولهم أعيمد منهم  :عيد يسمى لفبر السبيةع و لفبار الااهرع و لعياد المايالدع
وشو في ثالثة وعاري م كمنون .
ولهاام قرنباامن لضااحيةع يتقرنبااون نبااه وإنماام يااذنبحون للكواكااب ويااذنبحون للقرنباامن لاألضااحيةع  :الااذكوي ماانهم الميااز
والضامن وسامئر ذوات األينباع ممام لاايس لاه أسانمن فاي اللحيااي جمييام وما البيار  :غياار الحمام إ ممام ال مخلاب لااه .
والذ نبيحة عندشم مع قبع األوداج والحلقو والتذكيه متصلة نبملذنبيحة ال انفصمل نبينهمم  .وال ذنبيحة إال لمم لاه يئاة ود .
وقد نهوا ع أكط الجزوي ومم لم يذك وكط مم له أسنمن في اللحياي جمييام  :كاملخنزير والكلاب والحمامي  .وما البيار
غير الحمم ومم له مخلب  .وم النبمت غير البمقلي والثو ويتركاون االختتامن  .ويتزوجاون نبااهود  .لالفهرسات النبا
النديم – داي الميرفة – نبيروتع
وقد ذكر القرمن الكريم الصمنبئي في ثالثة مواضع :
اآلية  ∕٦٢م سوية البقرة
اآلية  ⁄٦٣م سوية الممئدة
اآلية  ⁄١٤م سوية الح .
وفي المرات الثالث قرنهم نبمليهود والنصميى إ وشنمك ملحظ ال يخفى على المتمكط الذ يقرأ نبيي مفتوحة وعقط
يقظ وشي أنه في ميتي الممئدة والح قد الصمنبئي على النصاميى وشمام تمليتامن فاي المصاح لساوية البقارة فهاط شاذا
مرجيه إلى تقييم أو وزن اليقمئد في كلتم الديمنتي أ مرده لمدى االنفتمح على كط منهمم  .وسب أن ذكرنم أن الصمنبئي
يصلون خمس ىلوات في اليو وأن ىيممهم ك ع تنامول المبيومامت والماارونبمت وأناه لمادة ثالثاي يومام وأنهام
يتوضمون ويتضرعون ويقدمون األضمحي ويؤدون الزكمة ويحرماون الخنزيار ويجيازون الباالق  ...إلا  .فهاط كامن
لذلك كله أثر في تقديم ذكر الصمنبئي على النصميى فاي الساويتي التامليتي لفاي ترتياب المصاح ع لساوية البقارة ...
وم نمفلة القول أن نذكر أن مم يجئ في الذكر الحكيم محسوب نبدقة نبملاة ونبينمية شديدة فال يقمل أن تقديم الصمنبئة على
النصميى في السويتي المتمخرتي قد جمء اعتبمطم – تيملى هللا ع ذلك عل ًّّوا كبيرا .
وقد اختل شي األحنمف أنبو حنيفه مع تلميذيه اآلثيري أنباي ساي ومحماد الصامحبي فاي شامن الصامنبئي فمإلمام
األعظم ذشب إلى حليّة نكمح نسوانهم أ ميمملتهم ميمملة أشاط الكتامب ما اليهاود والمسايحيي فاي حاي أن الصامحبي
يحرممن على المسلمي التزوج م الصمنبئمت  ...إل .
ومرد الخالف شو تفسير موق الصمنبئة م مسملة األلوشية ف ن كمنوا ييترفون نبملصمنع المبدع فييامملون كامليهود
والنصميى أمم إذا كمنوا ييبدون الكواكب فييمملون ميمملة الماركي .
وذشب يأس الحنيفية إلى أنبيد م شذا فقد قمل إنهم يؤمنون نبكتمب ويقرون نبنبيل٥٣ع إ ونح نميط إلى ترجيح يأ
اإلمم األعظم ودليلنم على ذلك أن القرمن المجيد في اآليمت الثالث قرن الصمنبئي نبمليهود والنصاميى نباط إناه فاي ميتاي
الممئاادة والح ا قااد الصاامنبئي علااى النصااميى كماام ذكرناام ويسااتحيط عقااال أن يفيااط ذلااك لااو كاامنوا وثنيااي وال يؤمنااون
نبملصمنع المبدع وميلو أن الخالف أو االختالف على ىفمته لايس إنكاميا لاه  .ولسانم فاي حمجاة إلاى التاذكير نباملخالف
على ىفمت البميى نبي فرق أشط الكال في اإلسال .
ولو أمي الدايس النظر في اآليمت الثالث التي جمء نبهم ذكر لالصامنبئي ع وخمىاة فاي السايمق الاذ شامط شاؤالء
والنظم الذ سلكهم الستبمن له كنه فري الصمنبئة الذ عنمه القرمن – شذا نبمإلضمفة إلى مانه القارمن ذاتاه يحياط عقاال
تمجيد الماركي وحارشم في زمرة المؤمني نبط وتفضيلهم على نبيض أشط الكتمب .
وإذا كمن دوي اليهودية والمسيحية تمثط في إثراء الخبمب الديني لدى عرب مام قباط اإلساال والتيريا نبمفاردات
ومصبلحمت كمنت مجهولة لديهم وفي غرس فكرة النبي المنتظر فاي وجادانهم قباط عقاولهم – فا ن دوي الصامنبئة تمثاط

في تصوير التوحيد كمينى شممط ال يتقبد نبملفمظ أو تراكيب أو ىي ضيقة فمام دا القصاد شاو اإليمامن نبملصامنع المبادع
ف ن الوسمئط تادو ثمنوية وشو مم يسمعد على لم الامط الذ كمن خبوة واسية في طري التوحيد .

الحنيفية
من هم األحناف ؟
إنهم مجموعة م الحكممء لسمت نفوسهم ع عبمدة األوثامن ولام يجنحاوا إلاى اليهودياة أو النصارانية وإنمام قاملوا
نبوحدانياة هللاعل٥١ع ؛ كااذلك تمياازوا نبجمناب ساالوكي أخالقااي ياق فرفضااوا الرذائاط التااي تفااات فاي مجااتميهم مثااط الزناام
والمخمدنة وشرب الخمر والتيمماط نبملرنبام ووأد البنامت إ كامن ذلاك ما قبمئاط محادودة إ ولام يكتفاوا نبنباذ عبامدة األوثامن
فحسب نبط امتنيوا ع الذنبح لهم وع أكط مم يذنبح لهم إ وع أكط الميتة والد إ وكمنوا على ثقمفة عملياة نسابيم ذلاك أن
كثيرا منهم كمن يقرأ كتب الديمنتي السمميتي  :اليهودية والمسيحية ونبيضهم كمن ييارف لااة أخارى غيار اليرنبياة مثاط
اليبرية والسريمنية وكمنوا في الاملب على ديجة م اليسر المملي الذ مكنهم م السيمحة في الابالد وخمىاة فلسابي
والام نبحثم ع دي النبي إنبراشيم عليه السال الذ يصفه القرمن الكريم أنه كمن "حنيفم" ؛ ولم يكتفاوا نباماللتزا الاذاتي
نبط كمنوا يدعون قومهم إليهم ممم ع َّر نبيضهم إلى األذى والينت منهم "زيد نب عمارو نبا نفياط اليادو " عام "عمار
نب الخبمب" يضي هللا عنه لوقد كمن الخبمب "أنبو عمر" مذى زيدا حتى أخرجه إلى أعلى مكة فنازل "حاراء" مقمنباط
مكة  ...وأغرى نبه شبمب قريش وسفهمءشم فامخرجوه ومذوه إ كراشاة أن يفساد علايهم ديانهم وأن يتمنبياه أحاد مانهم علاى
فراق مم شم عليهعل٥٢ع .
ضمت حركة "الحنيفية" شخصيمت تميزت نبملسمو اليقلي واألخالقي أو نبملحنكة السيمسية أو الثقمفياة اليملياة نسابيم
إ ولمم كمن الايراء يمثلون في مجتمع مم قبط البيثة المحمدية "الفئة المثقفة" لذا كمن عدد م كبمي الاايراء مناذاك ما
األحنمف منهم " :أمية نب أنبي الصلت" و "زشيار نبا أنباي سالمى" و "النمنبااة الاذنبيمني" و "عاممر نبا الظارب" إ ولهام
قصاامئد فااي اإليماامن نبوحدانيااة هللا والبيااس والناااوي والحساامب إ وفااي النمحيااة الساالوكية األخالقيااة  :الترفااع عا الاادنميم
وتحريم شرب الخمر إ ويخرج ع نبمق نبحثنم إيراد أمثلة منهم  .ويرى د .جواد علاي أن فاي أكثار مام نساب إلاى أمياة
انب أنبي الصالت ما مياء وميتقادات دينياة ووىا لياو القيمماة والجناة والنامي تاامنبه كببار وتبامنب فاي الارأ جملاة
وتفصيال لمم ويد عنهم في القرمن الكريم إ نبط ونجد في شير أمية استخدامم أللفامظ وتراكياب وايدة فاي كتامب هللا وفاي
الحديس النبو ل٥٩ع .
وممم يلفت النظر أن قبيلة قريش ضمت عددا م "األحنمف" ؛ ويؤكد نبيض اإلخبمييي أن "الحنيفياة" نبادأت فيهام
مبكرة مع "قصي" الجد األعلى لمحمد ىلى هللا عليه وسلم مؤسس دولة قريش في يثرب  .يقول "الاهرستمني" عنه إ
وكمن قصي نب كالب ينهى ع عبمدة غير هللا تيملى م األىنم وشو القمئط :
أينبـــم واحــدا أ ألـــ يب
تركـت الالت واليزى جمييم

أديــ إذا تقسّمـــت األمـــو ُي
كذلك يفيط الرجط البصيــــ ُر

وقيط شي لزيد نب عمرو نب نفيط إ وفي يأينم أنه ال مامنع أن يكاون قصاي شاو الاذ أناام شاذا الااير ثام يدده ما
نبيده زيد نب عمرو نب نفيط خمىة وأنهمم م قبيلة واحدة إ والتمثط نبمقوالت األجداد أمر طبييي خمىاة فاي مثاط ذلاك
المجتمع األمي "غير الكتمنبي" الذ كمن ييتمد على الذاكرة في حفظ تاراث السال ؛ ويصا الااي أحماد فهماي وشاو
محق كتمب "الملط والنحط" إ قصيم نبمنه عملم قريش وأقومهم للح وكمن يجمع قومه ياو اليرونباة إ وياذكرشم نبتيظايم
الحر ويخبرشم نبمنه سيبيس فيه نبي إ وكمن ينهى ع عبمدة األىنم  .ثم جمء عبد المبلب الجد المبمشار للنباي محماد
ىلى هللا عليه وسلم ويكمد يجمع اإلخبمييون على أنه م المتحنفي .
وشنمك يأ أن محمدا عليه الصالة والسال مؤسس دولة القرشيي في يثرب كامن قباط تبليااه يساملة اإلساال ما
"األحناامف" ل ...يمك ا اإلسااتنتمج ما يوايااة السااهيلي إذا ىااحت أن الرسااول ىاالى هللا عليااه وساالم فااي حيمتااه األولااى
ونااامطه الااديني كاامن حنيفيام وعلااى ىاالة نبااـ "مساايلمة الكااذاب" وغيااره ما األحناامفعل٥٧ع  .لنبرشاامن الاادي دلااو جزياارة

اليرب قبط اإلسال ص ٢٢٧ع  .وليط ممم يؤيده مم جمء في دواوي السانة النبوياة  :أناه عنادمم عار علياه عمار نبا
الخبمب يضي هللا عنه أنه يقرأ أشيمء في التوياة تتف ماع مام جامء نباه الرساول غضاب الرساول ىالى هللا علياه وسالم
وقمل  :يم انب الخبمب وهللا لقد جئتكم نبـ "الحنيفية" السامحة إ ولاو كامن موساى نبا عماران حيام مام وسايه إال اتبامعي إ
ولماام ويد فااي مصااح عبااد هللا نبا مساايود يضااي هللا عنااه "إن الاادي عنااد هللا الحنيفيااة" نباادال ما "إن الاادي عنااد هللا
اإلسال " اآلية يقم  ١٣م سوية مل عمران  .وكذلك أيضم لمام ويد فاي سايرة محماد ىالى هللا علياه وسالم ما ترفاع
ع الدنميم واالتصمف نبمألخالق الحميدة والنفوي ما عبامدة األىانم إ واالعتكامف فاي غامي "حاراء" لاـ "التحناس" فاي
شهر يمضمن إ و"حراء" شو الامي نفسه الذ كمن يلجم إليه "المتحن " المجمع على تحنفه  :زياد نبا عمارو نبا نفياط
اليدو إ و"التحنس" في شهر يمضمن في غمي "حراء" شو مم كمن يفيله الجد المبمشر عبد المبلب وزعايم الحنيفياة .
ولو أننم ال نرى ممنيم م أنه اختلط نبـ"الصمئبة" الذي كامنوا موجاودي فاي مكاة خمىاة ومنبقاة الحجامز علاى اليماو
واطلع على عقمئدشم وطقوسهم اليبمدية التي ظهرت نبصممتهم جلية واضحة نبيد ذلاك  .كمام أن إجمامع قاريش واليارب
على تلقيبه نبـلالصمنبئع أمر له دياسته  .أمم اليليط الذ أويده اإلخبمييون والمفسرون واللاويون م أن ذلاك مرجياه
شو خروجه عا ديا قوماه فهاو غيار كامف ذلاك أنهام لام يلقباوا زياد نبا عمار نبا نفياط أو ويقاه انبا نوفاط أو غيرشمام
نبملصمنبئ" !!!
ولم يقتصر أمر الحنيفية في قبيلة قريش على شؤالء نبط كمن منهم :
"ويقة نب نوفط" أحاد نبناي عموماة السايدة خديجاة يضاي هللا عنهام أولاى زوجامت محماد علياه الصاالة والساال إ
و"عثممن نب الحويرث" و"زيد نب عمرو نبا نفياط" وشاو ما أشاهر المتحنفاي وقاد أويدنام خبار ميمملاة الخبامب أنباى
عمر له نبيد إعالن تحنفه .
ونبذلك يجيئ محصاول قاريش ما الحنيفياة واألحنامف وفيارا نبملنسابة لايرشام ما القبمئاط إ ولياط ساكنمشم فاي مكاة
اليمىاامة الدينيااة الهممااة وملتقااى القااواف المحليااة واليملميااة نبماام يحملااه تجميشاام م ا أفكاامي ومباامدئ وعقمئااد نبجمنااب ماام
يحملونه م عرو التجمية وثراء كبرائهم ممم أتمح لبيضهم السفر إلى الخاميج واالخاتالط نبملاايوب األخارى ولقامء
عدد م يجمل الدي إ نبمإلضمفة إلى ييمح التايير اجتممعيم واقتصمديم وثقمفيم التي أدت إلى ذلك إ تكاون حظاوة قاريش
نبهذا اليدد م "المتحنفي " دون غيرشم م قبمئط الجزيرة أمرا كمنت تحتمه طبمئع األموي في تلك الحقبة .
"الحنيفية" إذن كمنت قديمة نسبيم إ وكمن وجودشم الاملاب فاي المراكاز الحضارية أو المدينياة مثاط الايم واليممماة
ومنهم ثمممة نب كبير نب حبيب الحنفي الماهوي نباـ "يحمامن اليممماة" ثام أطلا علياه محماد ىالى هللا علياه وسالم لقاب
"مسيلمة الكذاب" والبمئ لومنهم أمية نب أنبي الصلتع ويثرب لومنهم أنبو قيس ىرمة نب أنبي أنس م نبني النجامي إ
وأنبااو عااممر نب ا عبااد عماار نب ا ىاايفى وكاامن قومااه يساامونه "الراشااب" ولماام عاامدى محماادا ىاالى هللا عليااه وساالم أماار
المسلمي أن يسموه نبـ "الفمس " .
لم يك شدف "الحنيفية" ش الحرب على الرذائط االجتممعية واألدواء أو المنكرات السلوكية الخلقية فحسب إ نباط
نباذ عبامدة األىاانم والادعوة إلاى عباامدة إلاه واحااد إ تامثرا نبملاديمنتي التوحيااديتي اللتاي عرفهمام عاارب الجزيارة منااذاك
وشمم  :اليهودية والمسيحية إ وألن عبمدة األىنم كمنت ما عواماط الفرقاة نباي القبمئاط إذ كامن لكاط قبيلاة أو مجموعاة
قبمئط ىنم تيبده وتذنبح له وتنتظر منه النفع وكا الضر وتستايره ع طريا القاداح فاي حملاة السافر والحاروب ...
إل والدعوة إلى عبمدة إله واحد مدعمة إلى التوحيد الممد إ شذا نبمإلضمفة إلى اليوامط األخرى التي سمشمت في عملية
التوحيد إ وم ثم يصح القول نبمن "الحنيفية" :قد لواكبت تبوي المجتمع المكي وحمجمته وتبويت مياه إلاى أن دخلات
ميه مرحلة جديدة شي التي مهدت لظهوي اإلسال عل٥٥ع .
لاام يك ا تحااول "الحنيفيااة" إلااى "حركااة" قمىاارا علااى اعتناامق عاادد كبياار م ا المتنااويي الياارب إيمشاام إ نبااط فااي
البصممت اليميقة الاوي التي تركتهم على الفكر الديني الخمل لهم في جزيرة اليرب .
فبمدئ ذ نبدء كمن "للحنيفية" الفضط في نار عقيدة التوحيد وتجاذيشم واساتهجمن عبامدة األوثامن والساخرية منهام
وم ا ُعبّمدشاام والكا ا ع ا زي ا ماام كاامنوا ينساابونه إليهاام م ا قااديات وتهيئااة األذشاامن إلااى اإليماامن نبملبيااس والناااوي
والحسمب والجنة والنمي  ...ال .

أمم في نبمق التيبديمت والسلوكيمت واألخالقيمت فقد تركت م ويائهم سننم ترسخت ؛ منهم لتحريم الرنبم إ تحريم
شرب الخمر وحد شمينبهم إ تحريم الزنم وحد مرتكبياه إ االعتكامف فاي غامي "حاراء" فاي شاهر يمضامن واإلكثامي ما
عمط البر وإطيم المسمكي والفقراء  ...وقبع يد السميق  ...تحريم أكط الميتة والد ولحم الخنزير  ...والنهاي عا وأد
البنمت وتحمط تكملي ترنبيته  ...والصو واالختتمن والاسط م الجنمنبةعل٥٦ع .
وإذ كمنت الحنيفية كمم قلنم في مفتاتح شاذا المبحاس شاي إيشامص لاـ "اإلساال " إ وإذ أن الادي مناذ عهاد الجاد عباد
المبلب قد ظمشر الدولة القرشية وسمندشم ودعمهم ف نهم نباذلك قاد شاكلت نباال يياب إحادى المقادممت الهمماة لتلاك الدولاة
التي أقممهم الحفيد محمد عليه السال في يثرب .

األنصار "األوس والخزرج"
البااراشي علااى إفتقاامي األوس والخاازيج للحنكااة السيمسااية كثياارة ومتيااددة تياا نبهاام دواوياا الساانة الصاااحيحة
وموسوعمت التميي اإلسالمي  .ولك شنمك ملمح نبميز ال يخفى نبط أنه شديد الوضوح وشو عد تنبههم إلى أن الدولاة
التي كمنت تتخل في يثرب نبلدشم كمنت شي دولة القرشيي وحدشم نبال منمزع أو شريك إ وشي نقبة نبملاة األشمياة إ إذ
أ نهم خدمت تلك الدولة خدمة ال تقدي إ إذ لو فب األنصمي لذلك لكامن الوضاع سايختل عمام سامي إلياه أو ىامي إلياه –
وكمن ذلك م حس طملع الدولة النمشئة خمىة في سنواتهم األولى وشي تخبو خبواتهم الوانية .
أمم ع األدلة والقرائ التي تقبع نبذلك فهي عديدة ولكننم سنكتفي شنم نبواقيتي :
األولى -:في البري إلى "فتح مكة" نمدى زعيم األنصمي "سيد نب عبمدة" يضي هللا تيملى عنه إ نمدى أنبم سفيمن
قمئال "يم أنبم سفيمن إ اليو يو الملحمة إ اليو تستحط الحرمة إ اليو أذل هللا قريام" وفازع أنباو سافيمن ما قملتاه فزعام
شديدا وأسرع إلى محمد عليه السال ونقط إليه وعيد سيد نب عبمدة إلى قريش ثام أضامف " :يام يساول هللا أمارت نبقتاط
قومك ؟  ....إني أنادك فيهم فمنت أنبا ّر النامس وأوىاط النامس" ولام يكا أنباو سافيمن شاو الوحياد فاي ذلاك نباط اضابرب
لتهديد انب ميمذ قرشيمن مخران شمم عبد الرحم نب عوف وعثممن نب عفمن – يضي هللا عنهمم – فقمال للرسول ىلى
هللا عليه وسلم "مم نمم سيدا أن يكون منه في قريش ىولة" فقمل محمد ىلى هللا عليه وسلم "يام أنبام سافيمن الياو ياو
المرحمة إ اليو أعز هللا فيه قريام" وأيسط إلى سيد فيزله ودفع الراية إلاى انبناه قايسل٥٤ع إ ولقاد ىادق الرساول فقاد
كمن "فتح مكة" فيال عزا لقريش أنبد الدشر إ إذ نبيده دانت الجزيرة اليرنبية كلهم لدولتهم في يثرب نبملسيمدة .
وظط سيد نب عبمدة – يضي هللا عنه – على وشمه أن الدولة التي قممت في موطنه ليست لقريش وحدشم إ لاذا لام
يبميع أنبم نبكر – يضي هللا عنه – نبملخالفة وال عمر يضي هللا عنه م نبيده ولم يُصط نبصالتهمم ولم يح نبحجهمم ونبيد
أن تولى عمر يضي هللا عنه الخالفة ولم يستوزي كالشمم أحدا م األنصمي إ أديك سيد نب عبمدة الحقيقة التي لم يتنبه
لهم ع دولة يثرب إ فلم يب البقمء فيهم وشاد يحملاه وسامفر إلاى الاام ؛ وشنامك اغتياط نببريقاة غممضاة – والتصافية
الجسدية ل لخصو والميميضي خمىة إذا كمنوا م ذو المكمنة والخبر أمر عرفته البارية منذ قديم وفي كط اليهود
والبقمع – وحتى ال يثير قتط سيد نب عبمدة يحمه هللا تيملى أ شكوك لادى قوماه ما األنصامي أو يسابب أ متمعاب إ
أشييت عنه اسبوية – واستخدا األسبوية كمن عرفم مستقرا منذاك – مفمدشم أن الجا شاي التاي اغتملتاه وأن الابيض
سمع شمتفم م الج يصيح :
نحـــ قتلنــــم سيـــــد
إذا يمينـــمه نبسهــــــم

الخزيج سيــد نبــ عبــمدة
نمفـــــذ أدمـــــى فــــــــؤاده

يحم هللا سيد نب عبمدة فقد كمن كمم وىفته كتب السير والتوايي سخيم جوادا شجمعم وما خيارة ىاحمنبة يساول
هللا ص ولكنه لم يك سيمسيم حصيفم.
األخرى  :لم يديك األوس والخزيج أيضام أن أنصامي الدولاة – أ دولاة الاذي أذيوشام فاي البداياة ساوف ينتهاي
دويشم – مهمم كمنت أشميته وخبويته – وستكون أمم الدنلة مهم أخبر ال نبد م مواجهتهم واليثوي على حلول لهم إ
وم نبينهم ميملجة أعداء األمس إمم نبملترغيب أو نبملترشيب والنظر إلى الحلفمء الجدد .

في غزوة "حني " أفمء هللا تيملى على يسول هللا محمد ىلى هللا علياه وسالم ماامنم وفيارة لكامن السابي ساتة مالف
يأس إ واإلنبط أينبية وعااري ألفام إ والاانم أكثار ما أينبياي ألا شامة إ وأينبياة مالف أوقياة فضاةعل٥8ع  .وإذ كمنات
غزوة "حني " نبيد فتح مكة نبادأت اآلفامق تتفاتح أمام دولاة قاريش فاي يثارب للسايبرة علاى الجزيارة اليرنبياة إ وكمنات
البراعة السيمسية وسية األف تحتممن تملي قلوب الخصو السمنبقي واسترضمءشم إ وماد البصار إلاى األمام نبمساتمملة
شيوخ القبمئط األخرى وشم أنصمي المستقبط حتى يتوافقوا مع طموحمت دولة قاريش الفنياة فاي يثارب ونبام الرساول ص
نبمألموال فقسمهم وأعبى "المؤلفة قلونبهم" أول النمس  :فمعبى أنبم سفيمن أينبيي أوقية وممئاة ما اإلنباط إ وقامل  :إنبناي
يزياد إ قامل  :إعباوه أينبياي أوقياة وممئااة ما اإلنباط إ قامل إنبناي ميموياة قاامل  :إعباوه أينبياي أوقياة وممئاة ما اإلنبااط
وأعبى حكيم نب حزا ممئة م اإلنبطعل٥٣ع  .وأعبى غيرشم م القريايي منهم ىفوان نب أمية ومخري عبميم أقط إ
ثم ثنى نبرفوس القبمئط األخرى مثط أسيد نب حميثة الثقفي إ واألفرع نب حمنبس التميمي إ عييناة نبا حصا الفازايى إ
ومملك نب عوف وغيرشم مم نبي ممئة وأينبيي م اإلنبط إ وكط شؤالء سيد مبمع ما قوماه ؛ ولام يياط الرساول ىالى
هللا عليه وسلم "األنصمي" شيئم ولكنهم لم يفبناوا إلاى أناه فاي أماوي السيمساة وشائون الحكام إ لكاط فريا دويه المحادد
الذ يجب أن يق عنده وال يتيداه إ وأن الدوي منذاك كمن لـ "المؤلفة قلونبهم" ساواء ما أعاداء األماس أو ما مؤياد
الاد إ أو م يرجح أن يصبحوا كذلك فمناد أحد الايراء ميبرا ع عد الرضى نبمم حدث مقرونم نبضي األف :
وأىبح نهبـى ونهـــب الحصيـ

نبيــــ عيينـــــة واألقـــــــــرع

والحصااي تصاااير لحصاامن الااامعر الااذ شااميك مي اه فااي الااازوة وعيينااة واألقاارع كمناام م ا نبااي الااذي  ⁄تااملفهم
الرسول محمد ص .
ل وقمل أنمس م األنصمي إ حي أفمء هللا على يسوله مام أفامء ما أماوال "شاوازن" وشاي القبيلاة التاي شزمات فاي
غازوة حنااي – فبفا النبااي ص ييبااي يجاامال الممئااة ما اإلنبااط فقااملوا أ األنصاامي  :يافاار هللا لرسااول هللا ص ييبااى
لقريش ويتركنم وسيوفنم تقبر م دممئهمعل٦٣ع  .شكذا أثبات األنصامي نبهاذه المقولاة إفتقاميشم للنظارة السيمساية الصامئبة
ولام يتبيناوا الاار ما وياء تاملي قلاوب أنباي ساافيمن وىافوان نبا أمياة واألقارع وعييناة وانبا مارادس وأضاارانبهم
وأشميته القصوى للدولة القرشية ؛ ووىلت إلى أسممع محمد ص إحتجمجمتهم إ فجميهم وخامطبهم نبمام يتفا ومازاجهم
النفسي الذ كمن شو أديى النمس نبه إ وال غرو فهو – عليه السال – القمئاط لخامطبوا النامس علاى قادي عقاولهم إ فلمام
اجتميوا قم النبي ىلى هللا عليه وسلم فجميهم في قبة م أد – جلد – ولم يدع ميهم غيارشم وقامل  :مام حاديس نبلاناي
عنكم  ...إني ألعباى يجامال حاديثي عهاد نبكفار أتاملفهم أمام ترضاون أن ياذشب النامس نبامألموال إ وتاذشبون نباملنبي إلاى
يحملكم فوهللا لمام تنقلباون نباه خيار ممام يتقلباون نباه قاملوا  :يام يساول هللا لقاد يضاينمعل٦١ع إ وفاي يواياة أخارى ل...أناتم
الايمي والنمس الدثمي أمم ترضون أن يذشب النمس نبملامه والبيير وتذشبون نبرسول هللا ىلى هللا عليه وسلم إلى ديميكم
؟ قملوا  :نبلى إ قمل  :األنصامي كرشاي وعيبتاي لأ نببامنتي وموضاع سار وأمامنتيع إ لاو سالك النامس واديام وسالكت
األنصمي شيبم لسلكت شيبهم ولوال الهجرة لكنت امرءاًّ ما األنصاميعل٦٢ع إ وأثمار خبامب الرساول ص ثمرتاه البيباة
المرجوة فجمشت منهم اليواط ويضوا نبيد سخط ل...ثم نبكوا فكثر نبكمفشم ونبكى النبي ص ميهمعل٦٩ع .
وشكذا في لحظة تمييخية نمدية إلتقى محمد ص األوس والخزيج لاألنصميع نبمم لديهم م مازاج نفساي وظاروف
موضوعية إ لتتكممط شروط النممء واإلزدشمي لدولة قريش في يثرب .
الفقراء واليبيد والمستضايفي شام اليماد التاي قممات عليهام الدولاة اإلساالمية فاي فتارة التكاوي األولاى وياويد لنام
اإلخباامييون أسااممء أولئااك المستضاايفي وقصصااهم التااي تبااي مقاامومتهم الينياادة ألعااداء محمااد ىاالى هللا عليااه وساالم
ودعوته نذكر منهم  :األيقم انب أنبي األيقم وعبد هللا نب مسايود وخبامب نبا األيت إ وىاهيب وسالممن وعمامي ونباالل
وأنبو فكيهة وعممر نب فهيرة وغيرشم – يضوان هللا عليهم إ ولذلك ظط محمد ص حتى مخر لحظاة ما حيمتاه يقاديشم
وييرف لهم فضلهم فيمم قدموه مبكرا إ إن موسوعمت السيرة النبوية حمفلة نبمليديد م األمثلة على ذلك ليوى أن خملاد
نب الوليد أغلظ ليممي نب يمسر وانبل عممي ياكو إلى الرسول إ وجمء خملد ياكو وأغلظ له القول والرسول سمكت ال
يتكلم إ فبكى عممي وقمل  :يم يسول هللا أال تراه ؟ فرفع الرسول يأسه وقمل  :م عامدى عماميا عامداه هللا وما أنبااض
عمميا أنباضه هللاعل٦٧ع ؛ خمل د نب الوليد أحاد يجامالت قاريش الميادودي وما نبناي مخازو أحاد فروعهام الباميزة وما
أغنيمئهم وكمن شريكم لليبمس نب عبد المبلب – عم النبي عليه السال – ويتمتع نبمواشب عسكرية فذة إذ قيط عنه أن لام

يهز قط ال في الجمشلية وال في اإلسال إ نبيد أن محمدا ىلى هللا عليه وسلم لم ييبم نبذلك والتفت إلى مم قدمه عممي في
األيم الصيبة األولى إ شاؤالء المستضايفون عنادمم ترساخت أقادا الدولاة فاي يثارب كامن محماد يقادمهم علاى ىانمديد
قريش م أمثمل أنبي سفيمن فكمن يمذن لهم نبملدخول عليه قبلهم ذلك وفم ًّء مناه لمام أسادوه ما خادممت عظيماة تجاط عا
الوى في البدايمت المبكرة للمسيرة .
لقد كمنت طبقة الفقراء أىدق حسم تجمه نداء محمد ىلى هللا علياه وسالم فقاد عرفات نبفبرتهام الببييياة أناه الناداء
الذ تكمملت له الاروط ومذنت نبمنبيمثه إ وال غرو ف ن تلك الببقة ذاتهم كمنت نتمجم شرعيم أو مولودا شرعيم للمجتماع
الحضر – خمىة في مكة – فنح نبسهولة ويسر لنستبيع أن نتلمس حركة ىيروية تمييخياة كمنات عالممتهام تبارز
متوالية ومتداخلة في مختل ناواحي الحيامة االقتصامدية واالجتممعياة والسيمساية والثقمفياة والدينياة ...عل٦٥ع  .ويارى د.
حمود اليود أن الدعوة وىمحبهم كمنت محكومة إلى حد كبير نبببيية المتايرات االقتصامدية واالجتممعياة السامئدة ...
ولم تك مجرد تيبير ع مفمشيم دينية وغيبية مثملية نبحتة منبثقة عا مفامشيم مجاردة ومنفصالة عا الواقاع االقتصامد
واإلجتممعي السمئد .
لقد كمنت شي التيبير المبمشر إلى حد ونباكط مم عا طبقاة اجتممعياة مساحوقة ما عبياد وفقاراء وىايمليك  ..فلام
يك الخالف واليداء والمقمومة الارسة التي لقيهام محماد وأتبمعاه ما قباط األيساتقراطيمت السيمساية واالقتصامدية فاي
المجتمع المكي القديم شو عداء وخالف ديني نبقدي مم أنه كمن خالفم وتنمقضم اجتممعيم وطبقيم في األسمس  .ويؤكد شذه
الحقيقة التمييخية انتامي مبمدئ الدعوة فاي أوسامط الفئامت والببقامت المقهاوية ما اليبياد والماوالي وفقاراء وىايمليك
المجتمع المكيل٦٦ع  .والذ يؤكد مم ذشبنم إليه وأيّدنم فياه حساي ماروة وحماود الياود أن الاملبياة السامحقة ما الاذي
استجمنبوا لمحمد ىلى هللا عليه وسلم شم م طبقة المسحوقي م المجتمع المكاي والاذي كامنوا موضاع ساخرية وشازء
ىاانمديد قااريش ويحاادثنم القاارمن الكااريم أن خصااو الرسااط وشاام المااأل كاامنوا يبلقااون علااى المستضاايفي الااذي يتبيااون
الرسط لقب األياذل .
ويؤكد علم اجتممع الميرفة حقيقة علمية شاي أن األفكامي واآلياء واليقمئاد والميتقادات والقايم مام شاي إال إفاراز أو
نتاامج للوا قااع الماامد إ والمقصااود نبهااذا الواقااع تركيبااة المجتمااع االقتصاامدية واالجتممعيااة وتباارز لأشميااة المصااملح
االقتصمدية في تكوي الميتقادات واآلياء والقايم اإلنسامنيةعل٦٤ع إ ويارى إمياط دويكهاميم – عاملم االجتمامع المااهوي –
أنهم لوليادة التركياب االجتمامعي لمجتمينام فهاي جازء مناه وغملبام مام تؤياده وتسانده وتيكاس الظاواشر األسمساية للحيامة
االجتممعيةعل٦8ع إ ويصدق شذا التوىي على المجتمع المكي منذاك – نبصفة خمىة – ونذكر شنم نبمم سب أن سبرنمه
وشو أن عممال مخر قد امتمز نبه ذلك المجتمع وشو تسرب أفكمي إلياه ما الاديمنتي السامميتي اإلنباراشيميتي  :الموساوية
والييسوية اللتي كمنتم تتمتيمن نبحضوي ثمنبت األيكمن في منبقة الحجمز ومنهم مكة – م نبي تلك األفكمي فكرة ظهاوي
نبي منتظر أطط أو أظط زممنه .
سمدة أممجاد اساتبمعوا نبرجمحاة عقاولهم أن يقيّماوا دعاوة محماد ص التقيايم الصاحيح وييرفاوا أنهام تتفا ومسايرة
التميي وتبمنبقت مع ظروف المجتمع اليرنبي منذاك وأنهم في نهمية المبمف ونببري الحتم واللازو ساوف تحقا مجاد
قبيلة قريش وعزشم وتجيلهم سيدة جزيرة اليرب دون منمزع إ منهم على سبيط المثمل :
أنبو نبكر وعمار إ وعثمامن إ وحمازة نبا عباد المبلاب إ والزنبيار نبا الياوا وطلحاة نبا عبياد هللا إ وسايد نبا أنباي
وقمص إ وعبيدة نب أنبي الجراح إ وسييد نب زيد نب نفيط إ واأليقم نب أنباي األيقام المخزوماي إ وأنباو حذيفاة نبا عتباة
نب ينبيية نب عبد شمس إ وإخوة السيدة زيناب نبنات جحاش زوجاة محماد ىالى هللا علياه وسالم وشام  :عباد هللا وعباد إ
وعبيد هللا م نبني أسد إ وشنمك يواية مفمدشم أن عبيد هللا اعتن النصرانية فاي الحبااة عنادمم شامجر إليهام إ وقايس نبا
عبد هللا وشو ظئر عبيد هللا نب جحش م نبني أسد إ وعتبة نب غزوان نب ممزن م نبني نوفط نبا عباد منامف إ وطلياب
نب عمير نب وشب م نبني عبد قصي إ ومصيب نب عمير أو مصيب الخير وأخوه أنبو الرو وكمن يسامى عباد منامف
وف راس نب النضر نب الحميث إ وجهم نب قيس وانبنمه عمرو خزيماة وشام ما نبناي عباد الاداي نبا قصاي إ وعمارو نبا
أمية نب الحميث وخملد انب حزا ويزيد نب ميموية نب األسود وشم م نبني أسد إ وعبد الرحم انبا عاوف إ والمبلاب
وطليب إنبنم أزشر نب عبد عوف إ وعبد الجامن لساممه الرساول علياه الساال عباد هللا نبا شاهمب وشام ما نبناي زشارة إ
وطليب انب عمير نب وشب م نبني عبد قصي وعمر نب عثممن نب عمر إ والحميث نب ىخر نب عمر م نبني تيم نب
مرة إ وأنبو سلمة نب عبد األسد وشممس نب الاريد إ وشبمي نب سفيمن نب عبد األساد وأخاوه عبياد هللا إ وشمشام نبا أنباي

حذيفة نب المايرة وسلمة نب شام نب المايرة وعيمم انب أنبي ينبيية نب المايرة م نبناي مخازو وعثمامن نبا مظياون
نب حبيب وقدامة نب مظيون إ والسمئب عثممن نب مظياون إ وميمار نبا الحاميث نبا حبياب وانبنامه  :حمطاب وحبامب
وشرحبيط نب حسنة موالشم م نبني جمح إ وعبد هللا نب حذافة وأخواه  :خنايس وقايس إ وشاام نبا اليمىاي نبا وائاط
أخو عمرو نب اليمىي وأنبو قيس نب الحميث وأخوه عبيد هللا وعميار نبا يئامب ما نبناي ساهم وميمار نبا عباد هللا نبا
نضلة إ وعروة نب أنبي أثمثة وعد نب نضالة ما نبناي عاد إ وأنباو سابرة نبا أنباي يشام نبا عباد اليازى إ حمطاب نبا
عمرو نب عبد شمس نب عبدود إ وأخوه السكران نب عمرو إ ومملك نب عبد قيس نب عباد شامس إ وعباد هللا نبا ساهيط
نب عمرو م نبني عممر نب لؤ نب غملب – يضى هللا عنهم أجميي .
ونكتفي نبهم إ وليط القميى قد الحظ أنهم يابون جميع فصمئط قريش إ وفيهم أغنيامء أىاحمب ثاروات إ ووجهامء
لهم مكمنة مرموقة نبي عامئرشم .
ف ذا أضفنم إليهم المستضايفي الاذي ساميعوا إلاى مبميياة محماد علياه الساال ومتوسابي الحامل ألديكنام تمممام أن
الذي أحجموا ع الدخول في دعوة محمد عليه الساال شام المساتكبرون ما المارانبي والنخمساي وكبامي التجامي الاذي
خمفوا الكسمد على مصملحهم وتجمياتهم .
ولم ينفرد أولئك وحدشم نبملبصيرة النمفذة وسية األفا وساالمة الحاس فاي تقادير الادعوة المحمدياة ووزنهام الاوزن
الصاحيح وكيا أنهاام سااتادو البريا األمثااط لتحقيا ساايمدة قااريش وشيمنتهاام ال علااى منبقااة الحجاامز فحسااب نبااط علااى
الجزيرة نبمسرشم إ نبط كمن نبجمنبهم م لم يؤم نبملدعوة أو أظهر لهم الباض ونبمدأشم نبمليداء وش عليهم الحرب -:
 -١ل ع شام الكلبي أنه قمل  :لمم احتضر أنبو طملب جمع إليه وجاوه قاريش فموىامشم فقامل " :يام مياار قاريش أناتم
ىفوة هللا في خلقه  ...وإني أوىيكم خيرا نبمحمد ف نه األمي في قريش والصدي فاي اليارب  ...كامني أنظار إلاى
ىيمليك اليرب وأشط الونبر واألطراف والمستضيفي م النمس قد أجمنبوا دعوته وىدقوا كلمتاه وأعظماوا أماره
فخاام نبهاام غماارات المااوت وىااميت يفساامء قااريش وىاانمديدشم أذنمنباام ودويشاام خرانباام وضاايفمفشم أينبمنباام وإذا
أعظمهم إليه أحوجهم إليه وأنبيدشم منه أحظمشم عناده إ قاد محضاته اليارب ودادشام وأىافت إلياه فؤادشام وأعبتاه
قيمدشم إ يم ميار قريش كونوا له والة ولحزنبه حممةعل٦٣ع.
وم الميلو أن أنبم طملب عم محمد ىلى هللا عليه وسلم قد دافع عنه يغام عاد دخولاه فاي دعوتاه ولكا وىايته
لقريش شذه إ تكا لنم ىدق فراسته .
 -٢ل أخرج أنبو نييم في "دالئاط النباوة" عا انبا عمار يضاي هللا عناه أن قرياام اجتميات لرساول هللا ىالى هللا علياه
وسلم وشو جملس في المسجد فقمل عتبة نب ينبيية دعوني حتى أقو إليه أكلمه  ...ثم ذشاب إلياه وجلاس إلياه يكلماه
ثم عمد يقول :
يم ميار قريش أطييوني اليو واعصوني فيمم نبيده إ اتركوا الرجط واعتزلوه فوهللا مم شو نبتميك مام علياه وخلاوا
نبينه ونبي سمئر اليرب إ ف ن يظهر عليهم يكون شرفه شرفكم وعزه عزكمعل٤٣ع وعتبة نب ينبيية شاذا كامن ما ىانمديد
قريش المستكبري وفي مقد م عمداه وكمن محمد ىلى هللا عليه وسلم يبمع في إدخمله دعوته وشو الاذ كامن يكلماه
عندمم أتمه انب أ مكتو فااط عنه وشي القصة التي سجلتهم سوية "عابس" وفيهام وىا القارمن لعتباةع نبامن اساتانى
وقد قتط يو نبدي كمفرا إ قتله حمزة نب عبد المبلب – يضي هللا عنه – كمام قتاط علاي نبا أنباي طملاب كار وجهاه انبناه
الوليد نب عتبة في الازوة نفسهم إ وشو عتبة أو شند زوج أنبي سفيمن نبا حارب وأ ميموياة إ وقاد تيمادنم أن نيارف نباه
شذا التيري الكممط لنتبيَّ مدى عراقته في االستكبمي واللدد في الياداء للادعوة المحمدياة ولكا كاط ذلاك لام يمنياه ما
تقييمهم تقييمم سديدا وأن ىمحبهم عليه السال سوف يظهر على اليرب وفي ذلك الارف واليز لقريش .
 -٩لأتى النبي عليه الصالة والسال إلى نبني عممر نب ىيصية فدعمشم إلى هللا وعر عليهم نفسه إ فقمل لاه يجاط
منهم إ يقمل له نبحيرة نب فراس " :وهللا لو أخذت شذا الفتى م قريش ألكلت نبه اليربعل٤١ع .

في شذه الواقية نجد أن نبحيرة أخم نبني عممر نب ىيصية أو زعيمهم أديك نبفراسته أنه لو وضع يده في يد محمد
عليه السال ألكط نبه اليرب أ سمد اليرب ألن مام يادعو إلياه محماد يتوافا ماع موجبامت ذلاك الوقات وماع مقتضايمت
المجتمع .
 -٧كمم نقرأ لبيض م مم نبدعوة محمد علياه الساال ساواء علاى الفاوي أ علاى التراخاي أخباميا تقباع نبامن نظارتهم
إليهم كمنت نظرة ثمقبة لجامء عميار نبا وشاب يضاى هللا عناه إلاى ىافوان نبا أمياة فاي طلباه للمارة الثمنياة – ألن
ىفوان ف ّر م مكة نبيد فتحهم – فقمل له  :يم أنبم وشب جئتك م عند خير النمس أ م عند محماد ىالى هللا علياه
وسلم وأوىط النمس وأنبر النامس وأحلام النامس "مجاده مجادك إ وعازه عازك إ وملكاه ملكاك"عل٤٢ع إ وشاي عبامية
ليست محتمجة إلى شرح أو تبيي .
وخاام يج نباامق مدافيااة أساامطي قااريش عا ثاارواتهم ومكمساابهم ومكاامنتهم األدنبيااة كمناات نظاارتهم إلااى محمااد عليااه
السال ملؤشم التقدير واالحترا واإلعجمب نبمم يسيى إليه :
لخرج أنبو سفيمن إلى نبمدية له مردفم شندا زوجه وخرجت وميموياة ياو الحاديس أساير أمممهمام وأنام غاال علاى
حممية لي إذ سمينم يسول هللا ىلى هللا عليه وسلم إ فقمل أنبو سفيمن  :انزل يم ميموية حتى يركب محمدا إ فنزلات عا
الحممية ويكبهم يسول هللا ىلى هللا عليه وسلم  ...ونزل يسول هللا ىلى هللا عليه وسلم ع الحممية ويكبتهام وأقبلات
شند على أنبي سفيمن وقملت ألهذا السمحر أنزلت انبني إ قمل  :ال وهللا مم شو نبسمحر وال كذابعل٤٩ع .
فهنم نجد أنبم سفيمن يجمدل امرأته شندا وينفي ع محمد عليه السال الوىفي البايي اللذي حمولات إلصامقهمم نباه
إ أ أنه يقر نبصدق محمد عليه السال في دعوته إ ولك مصملحه ومكمسبه – إذ كمن م كبمي تجمي قريش – ومكمنتاه
األدنبية شي التي منيته ما الادخول فاي الادعوة المحمدياة إ وىافوان نبا أمياة الاذ ذكرنامه منفام – وكامن مام زال علاى
شركه – أعمي محمدا ممئة ديع وكفمه مؤونة حملهم – وذلك عند عزمه على غزو قبيلة شوازن في الوقية الميروفاة نباـ
"يو حني " ل٤٧ع فمم الذ دعم ىفوان إلى ذلك إ وشو منذاك لم يك قد دخط في الدعوة المحمدية إ إلى مد محمد ىلى
هللا عليه وسلم نبملسالح ؟ نرجح أن اإلجمنبة ليست في حمجة إلى توضيح .
أمم محمد ىلى هللا عليه وسلم فلم يُك لحظة واحدة ع النظر إلى قريش نبيي المودة والتقدير ؛ نبط إنه في أحلك
السمعمت التي مرت نبه ونبدعوته إ أو أوقمت نصره وغلبته لام تصادي مناه كلماة واحادة تنامل ما قاريش القبيلاة اليرنبياة
الوحيدة التي ويد ذكرشم في القرمن الكريم إذ حملت سوية اسمهم – وشنم نذكر نبضروية التفرقة نبي قريش والصانمديد
الذي حمينبوه وممتوا على الكفر نبدعوته  .نذكر على سبيط المثمل إ الوقمئع التي تؤكد مم نذشب إليه م شذا الصدد :
 -١لثم ايتحط يسول هللا ىلى هللا عليه وسلم نبيد فراغه م غزوة نبدي وتقسيم النفط الذ أفامء هللا نباه علاى المسالمي
م الماركي – حتى إذا كمن نبـ "الروحمء" لقيه المسلمون يهنئونه نبمم فتح هللا عليه وما مياه ما المسالمي فقامل
لهم سلمة نب سالمة – كمم حدثني عمىم نب عمر انبا قتامدة ويزياد نبا يومامن  :مام الاذ تهنئوننام نباه ؟ فاوهللا إن
لقينم إال عجمئز ىليم كملبُادُن الميقلاة فنحرنمشام إ فتبسّام يساول هللا ىالى هللا علياه وسالم ثام قامل  :أ انبا أخاي :
أولئك المأل إ قمل انب شام  :المأل  :األشراف والرفسمءعل٤٥ع .
شنم نجد أن محمدا ىلى هللا عليه وسالم لام يساكت علاى الساخرية التاي ىاديت ما أحاد أىاحمنبه وشاو سالمة نبا
سالمة نب وقش األشهلي األنصمي إ في ح سمدة قريش ووىفه إيامشم نباـ "البُادن الميقّلاة" أ البهامئم المرنبوطاة ما
أيجلهم إ ويد عليه نبمدب جم أن أولئك شم أشراف قريش ويفسمفشم .
 -٢اليارة الذي نبارشم محمد ىلى هللا عليه وسلم نبملجنة كلهم م قريش إ ولم تنط قبيلة أخرى شذا الحظ اليظيم وال
حتى األوس والخزيج يغم مم قدمتمه للدعوة المحمدية .
 -٩في المبحس الذ خصصنمه لألنصمي ذكرنم أن الصحمنبي الجليط سيد نب عبمدة يضي هللا عنه كامن لاه موقا ما
قريش إذ قمل  :اليو يو الملحمة إ اليو تستحط الحرمة إ اليو أذل هللا قريام إ األمر الذ أفزع أنبم سفيمن وعددا
م القرشيي المسلمي فلجموا إلى محمد ىلى هللا عليه وسلم إ فممر نبنزع ياية األنصمي م سايد وأعبمشام النبناه

قيس ويوى اإلمم انب كثير أنه لأعبمشم للزنبير نب اليوا فدخط نبهم م أعلى مكة وغرزشم نبملحجونعل٤٦ع إ وقمل
عليه السال كذب سيد اليو يو المرحمة إ اليو أعز هللا قريام إ ولقد ىدق فيمم قمل إذ اساتمر ساؤدد قاريش لمام
يزيد على سبية عار قرنم كمم سنوضحه نبيد قليط .
 -٧في فتح مكة قمل محمد ىلى هللا عليه وسلم " :م دخط داي أنبي سفيمن فهو مم إ وما دخاط داي حكايم نبا حازا
فهو مم إ وأنبو سفيمن وحكيم م كبمي وجوه قريش"ل٤٤ع .
 -٥نبيد فتح مكة دخط محمد ىلى هللا عليه وسلم الكيبة وخمطب قريام قامئال ل"يام مياار قاريش مام تارون أناي فمعاط
فيكم ؟ قملوا  :أخ كريم وانب أخ كريم إ قمل  :فمذشبوا فمنتم البلقمء"عل٤8ع وشمط شذا اليفو الكاريم والصافح الجمياط
الصنمديد الذي مذوه أشد األذى وعذنبوا المستضيفي الذي ممنوا نبدعوتاه أقصاى مام يكاون الياذاب إ ويضاي انبا
سيد النمس أنه ال خالف أنه لم يجر فيهم قسم وال غنيمة إ وال ُسبَّى م أشلهم أحدعل٤٣ع .
 -٦يغم انتصميه على مستكبر قريش إ فقد ظط محمد ىلى هللا عليه وسلم إ نبمم عرف عناه ما خلا عظايم وأدب
جم ييمملهم نبتقدير يلي نبمكمنتهم نبي قومهم إ وليط أنبل مثط نبرحه شو ميمملته لرأس أعدائه وكبيار منموئياه أنباي
سفيمن نب حرب لكمن أنبو سفيمن سيدا ما سامدات قاريش فاي الجمشلياة إ ذكار أناه نبياد إساالمه سُامع يمامزح النباي
ىلى هللا عليه وسلم في نبيت انبنته أ حبيبة ويقول  :إن شو إال أن تركتك فتركتك اليرب إ فمام انتبحات جمامء وال
ذات قرن ؛ ويسول هللا ىلى هللا عليه وسلم يضحك ويقول له أنت تقول ذلك يم أنبام حنظلاةعل8٣ع إ إن تبساط محماد
ص مع أنبي سفيمن الذ فيط األ فمعيط مع دعوته ومزاحه ميه فاوق أن يادل علاى أدنباه وكيمساته إ ف ناه ما جمناب
مخر يقبع نبتقديره له ألنه سيد م سمدات قريش .
لمم تولى عثممن نب عفمن الخالفة نبيد أنبي نبكر وعمر إ دخط عليه أنبو سافيمن فقامل  :ىاميت إلياك نبياد تايم وعاد
فمديشم كملكرة واجيط أوتمدشم نبني ممية ف نمم شو الملك وال أدي مم جنة وال نمي إ فهنم نجد شي قاريش وحكيمهام ييلا
ىراحة أن الدولة القرشية مرت على نبني تيم ثم على نبني عد ولم ينكر م ذلك شيئم – على األقط في شاذا الانص ثام
انتقلت إلى نبني أمية ويبلب م الخليفة األمو تثبيت ملكهم في األمويي .
وشنمك يواية أخرى تقول لوق

أنبو سفيمن نب حرب على قبر حمزة – يضي هللا عنه – فقمل :

"يحمك هللا يم أنبم عممية لقد قمتلتنم على أمر ىمي إلينامع إ وشاي عبامية واضاحة ال تحتامج إلاى تفساير ؛ علمام نبامن
األمر في لاة اليرب ييني الحكم أ ّمم الحكم عندشم فهو القضمء في الخصوممت" .
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اإلكتفمء في مامز يسول هللا – األندلسي ج  ٢ص ٧١٩
السيرة النبوية – انب شام ج  ٢ص ٩٣
جزيرة اليرب قبط اإلسال – نبرشمن الدي دلو ص ٢٢٢
الدولة في عهد الرسول – د .ىملح أحمد اليلي ج  ١ص ٣٦8
البدايمت األولى لاسرائيليمت في اإلسال – حسني يوس األطير ص ١٩
تميي اليرب قبط اإلسال – د .السيد عبد اليزيز سملم ص ٧٩٩
المرجع السمنب ص ٧٩٩
المفصط في تميي اليرب – د .جواد علي ج  ٦ص ٥٣٣
جزيرة اليرب قبط اإلسال – نبرشمن الدي دلو ج  ٢ص ٢٢٧
المفصط في تميي اليرب – د .جواد علي ج  ٦ص ٦٦٦
اإلسال والحضمية ص  ١٢٩الجزء األول
أخبمي مكة ومم جمء فيهم م اآلثمي – األزيقي ج  ١ص ١٦٣
في منزل الوحي – محمد حسي شبكط ص ٩٣٥
اإلسال والحضمية اليرنبية – محمد كرد علي ص ١٢٥
المفصط في تميي اليرب – د .جواد علي ج  ٦ص ٩٣٩
الحزب الهمشمي – د .سيد محمود القمني
تميي اليرب قبط اإلسال – د .سيد عبد اليزيز سملم ص ٧٢٣
فجر اإلسال – أحمد أمي ص ٢٤
المرجع السمنب
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المفصط في تميي اليرب – د .جواد علي ج  ٦ص ٦8٣
البدايمت األولى لاسرائيليمت في اإلسال – حسني يوس األطير ص ٢٣
المرجع السمنب
عقمئد النصميى الموحدي ص ٩٣
أحكم الزواج والبالق في اإلسال  -الاي نبديان أنبو الييني
الملط والنحط  -الاهرستمني ج  ٢ص ١٣8
أحكم الزواج والبالق في اإلسال – الاي نبديان
دياسمت في تميي اليرب قبط اإلسال – د .السيد عبد اليزيز سملم ص ٧٩٧
الملط والنحط – الاهرستمني ج ٩
المفصط في تميي اليرب – د .جواد علي ج  ٦ص ٧٣٣ع
جزيرة اليرب قبط اإلسال – نبرشمن الدي دلو ص ٢٢٧
اليرب واإلسال والخالفة – نبرشمن الدي دلو ص ١٧٩
الجذوي التمييخية للاريية اإلسالمية – خليط عبد الكريم – داي سينم للنار طبية أولى ١٣٣٣
أخرجه اإلمم أحمد ع عبد هللا نب ينبمح
عيون األثر – انب سيد النمس ج  ٢ص ١٣٩
المصدي السمنب
أخرجه البخمي م حديس أنس نب مملك
تكملة للحديس السمنب
أخرجه اإلمم أحمد م حديس أنس نب مملك
أخرجه الببراني م حديس السمئب نب يزيد
زعممء اإلسال – د .حس انبراشيم حس ص ٣٣
النزعمت الممدية في الفلسفة اليرنبية اإلسالمية – حسي مروة ج  ١ص ٢١8
المدخط اإلجتممعي في دياسة التميي والتراث اليرنبي – د .حمودة اليود ص ١٦٩
ميجم علم اإلجتممع – دنك ميايط ص ٢٧٩
المرجع السمنب
سيرة الرسول وتمسيس الدولة اإلسالمية – يفمعة يافع البهبمو ج  ٧ص ٢٦
حيمة الصحمنبة – الكمئد شلو ج  ١ص ٩٣
حيمة الصحمنبة ج  ١ص ٦٧
أخرجه انب اسح ع محمد نب جيفر نب الزنبير ع عروة ع أ المؤمني عمئاة
أخرجه انب عسمكر ع ميموية
السيرة النبوية – انب شام ج  ٧ص ١٢٩
المرجع نفسه ج  ٩ص ٥٩
السيرة النبوية – انب كثير ج  ٩ص ٥٥٣
المرجع نفسه ص ٥٧٣
المرجع نفسه ص ٥٤٣
عيون األثر – انب سيد النمس ج  ٢ص ١٤١
تهذيب األغمني – أنبي فرج األىفهمني ص ٤8٦
اليهد السر للدولة اليبمسية – د .أحمد علي ص ٤٣

الباب الخامس
حروب دولة الرسول
د .سيد محمود القمني
مشورة األنصار
نبقيامدة النباي – علياه الصااالة والساال – خارج المساالمون لضارب األيساتقراطية المكيااة اقتصامديم إ نبقباع طريا
اإليالف الاممي إ على كبرى القوافط القمفلة م الام إلى مكة نبقيمدة أنباي سافيمن إ والتاي أساهم فاي البيات األماو نبمام
ينوف على األينبية أخممس .
وحتى وىول المسلمي إلى الصافراء إ لام يكا النباي قاد علام نبياد أيًّّام ما أخبامي القمفلاة إ ساوى إجاراء حسامنبمت
تنبؤية لموعد عودتهم م الام إ قيمسم على موعد مامديتهم مكاة إ لهاذا إ ونبملتصارف الباار والممكنامت اإلنسامنية إ
أيسااط يسااول هللا – ىاالى هللا عليااه وساالم – لنبساابس نب ا عماارو الجهناايع وميااه لعااد نب ا أنبااي الزغباامء الجهناايع إ
يت حسسمن لاه األخبامي ويتساقبمن األنبامء عا قمفلاة أنباي سافيمن فمتامه الخبار أن أنبام سافيمن قاد علام نبادويه نبخاروج النباي
وأىحمنبه إليه إ وأنه أيسط إلى قريش يستنفرشم أموالهم .
وكمن الموق الجديد دقيقم إ يحتمج إلى حكمة في الميملجة إ فقد تحول األمر إ ع مواجهة ثالثي فردا يحرساون
القمفلة إ إلى مواجهاة عادد غفيار ما أشاط مكاة إ خرجاوا ليمنياوا أماوالهم ما النهاب إ وينبمام كامن موقا المهامجري
محسومم إ نبمم يتمج فاي ىادويشم ما ذكارى الهاوان فاي مكاة إ وخاروجهم ما دياميشم وأنبنامئهم إلاى يثارب إ إال أن
وضع األنصمي كمن يقتصر حتى اآلن على حس الضيمفة إ وىدق اإليممن إ نبينمم الموق الجدياد يحتامج – لايس فقاط
– إلى عدد كبير م الرجمل إ نبط وإلى قدي كبير م الفدائية إ نبينمم األنصمي – فيمام ياروى انبا شاام – عنادمم نبامييوه
نبمليقبة إ قملوا  :يم يسول هللا  :إنم نبراء م ذمممك حتى تصط إلى ديمينم إ فا ذا وىالت إلينام فمنات فاي ذمممنام إ نمنياك
ممم نمنع منه منبمءنم ونسمءنم إ فكمن يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – يتخوف أال تكون األنصمي ترى عليهم نصاره إ
إال مم دشمه نبملمدينة م عدوه إ وأن ليس عليهم أن يسير نبهم إلى عدو يبيد م نبالدشم .
وشنم قمل النبي عليه الصالة والسال :
"أشيروا عل َّي أيهم النمس "...
فلمم قمل ذلك إ قمل له سيد نب ميمذ " :وهللا لكمنك تريدنم يم يسول هللا ؟ قمل  :أجط إ قمل  :لقد ممنم نبك وىدقنمك إ
وشهدنم أن مم جئت نبه شو الح إ وأعبينمك على ذلك عهودنام ومواثيقنام علاى السامع والبمعاة إ فاممض يام يساول هللا
لمم أيدت إ فنح ميك إ فوالذ نبيثك نبملح إ لو استيرضت نبنم شذا البحر فخضاته لخضانمه مياك  ...فسار يساول هللا
– ىلى هللا عليه وسلم – نبقول سيد إ ونابه ذلك إ ثم قمل :
سيروا وأنباروا إ ف ن هللا وعدني إحدى البمئفتي – إمم اليير وإمم قريش – وهللا إ لكمني اآلن أنظار إلاى مصاميع
القو ل١ع .
وشكذا إ تحو ل اتفمق األنصمي مع النبي فاي اليقباة الثمنياة إلاى غميتاه المضامرة إ وأديك األنصامي أناه قاد من أوان
اإلفصمح ع كممط نبنود ذلك الحل إ التي وعوشم مبكرا في قولهم للنبي منذاك " :إن شئت لنمايل غادا علاى أشاط مناي
نبمسيمفنم إ فمجط النبي اإلمملة نبملساي إلاى فيمام نبياد إ وقاد جامء أوان المام نبياد إ الاذ طاوي البناود الميلناة إ ما ميثامق
دفمعي لتسفر ع البند المرجم الذ يجيط الميثمق حلفم شجوميام محمينبام إ فتحولات عنمىار الجممعاة اإلساالمية كلهام إ
مهمجري وأنصمي إ إلى دولة محمينبة شجومية إ دولة عسكر ومامنم متكمملة مقمتلة إ كملقبيلة تمممام إ ونباذات منبقهام إ

لك نبيد أن تحول الوالء ع القبيلة وسلفهم الميبود إلى الدولة ممثلة فاي يجامل الحارب والاد والحلقاة إ الاذي تحولاوا
ع اإلجمية إلى اإلغمية .
وشنم نقبة التحول الممدية الخبيرة إ التي ليبت دويا عظيمم في جذب األتبمع م مستضيفي القبمئط ومحمينبيهم إ
نبيد أن ظط ا لنبي في مكة ثالثة عار عممم يادعو دون إجمنباة اليادد الكامفي ما المستضايفي إلاى دعوتاه إ حياس كمنات
الدعوة تؤجط الوعد نبملنيمة والرفمه إلى اآلجط في يغد جنة الخلد إ وشو مم ظهار كمام لاو كامن تامجيال ميتمفيزيقيام لحاط
قضيتهم إ وإيجمء يفع الاقمء الممد ع حيمتهم اآلنية إ في مجتمع تجمي ممد نبحت إ ولهذا عندمم تم اإلعالن عا
مامنم أحلهم هللا لرسوله والمؤمني م أموال الماركي إ أىابح الحاط حقيقاة ممدياة دنيوياة ملموساة إ ومكمساب عينياة
ممثلة أمم المستضيفي إ تدعوشم إلاى دخاول جايش الدولاة الجديادة إ وشاو الهادف الاذ سيفصاح عا نفساه عمليام فاي
المكم سب التي ستحققهم الازوة البديية لجممعة المسلمي إ لتحول حملهم الااظ إلاى حامل مخار إ وفاي تحامل القبمئاط
المحيبة نبملمدينة مع القوة اإلسالمية .
ولم يترك القمئد شيئم للصدفة إ فم خبم – مع الفميق اليدد – يمكا أن ياؤد إلاى كميثاة إ وما ثام إ وقباط أن
يصط نبديا إ امر يجمله فتوقفوا ىممتي إ ثم يكب وميه أنبو نبكر ليتسقط نبنفسه أخبمي عدوه ..
حتاى وقا علاى شااي ما اليارب فساامله عا قاريش إ وعا محمااد وأىاحمنبه إ مام نبلاااه عانهم  .فقامل الاااي  :ال
أخبركمم حتى تخبراني مم أنتمم ؟ فقمل يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم  : -إذا أخبرتنام أخبرنامك إ قامل أذاك نباذاك ؟
قمل  :نيم إ قمل الاي  :ف نه نبلاني أن محمدا وأىحمنبه خرجوا يو كاذا وكاذا إ فا ذا كامن الاذ أخبرناي ىادقني إ فهام
اليو نبمكمن كذا وكذا إ المكمن الذ نبه يجمل يسول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – ونبلاناي أن قرياام خرجاوا ياو كاذا
وكذا إ ف ن كمن الذ أخبرني ىدقني إ فهم اليو نبمكمن كذا وكذا إ للمكمن الذ فيه قريش إ فلمم فرغ ما خباره قامل :
مم أنتمم ؟
فقمل يسول هللا – عليه الصالة والسال  : -نح م ممء .
وفي اإلمتمع أنه قمل "نح م ممء وأشمي نبيده إلى الياراق" ثام يتفا يواة السايرة علاى يد الااي المنادشش علاى
نفسه – وشو يامام – "مم م ممء ؟ أم ممء اليراق ؟!"ل٢ع.
وينزع الحلبي ياو السيرة م يد النبي – ىلى هللا عليه وسلم – وال يديك الحذي المفتر في قمئد عساكر
مقبط على ميركة إ وال يرى في ذلك القمئد سوى الجمنب النبو المتيملي إ وأن للنبوة ىفمت تتنمقض ماع يد الرساول
على األعرانبي إ فيقول في تسمفل استنكمي إ أو في استنكمي متسمئط :
وقد تقد في أوائط الهجرة إ أنه ال ينباي لنبي أن يكذب إ ولو ىوية إ ومنه التويية .
وم ثم يبحس الحلبي عمم يبمئ قلبه إ فيكا أنه ال نبامس ما كاذب النباي إ لايس لضارويات يقتضايهم الظارف
الموضوعي إ ولك ألنه وجد في كال القمضي البيضمو حديثم ع النبي – ىلى هللا علياه وسالم – أن النباي إنباراشيم
سب وكذب ثالث كذنبمتل٩ع إ ويقصد الحلبي شذا الحديس " :كذب إنبراشيم ثالث كذنبمت كلهام فاي هللا إ قولاه  :إناي ساقيم
وقوله  :فيله كبيرشم شذا إ وقوله للرجط الذ عر لسمية  :إنهم أختاي" إ وشنام يبمائ الحلباي ويكتفاي نباذلك تبريارا
لنفسه وتبمينم لهم إ إزاء يد قول النبي للاي األعرانبي إ ولم ير إطالقم في ذلك الرد إ غرضم عسكريم وحذيا مبمحم إ
يصرف البدو ع ميرفة قمئد المسلمي إ وياككه في ميلوممته ع موقاع الجايش اإلساالمي إ ويصارفه عا تقصاي
أمرشم إ احتيمطم لسرية وأممن مسيره .
كمن الوحي يتحول نبمألمر م الصبر الجميط إ والدفمع الهمدئ إلى الهجو والقتمل نبيد أن أتى هللا نبممره :
"يم أيهام النباي حار الماؤمني علاى القتامل إن يكا مانكم عاارون ىامنبرون يالباوا مامئتي وإن يكا مانكم ممئاة
يالبوا ألفم م الذي كفروا نبمنهم قو ال يفقهون" لاألنفمل ٦٥ع  ...ع عبد هللا نب عبمس قمل  :لمم نزلت شذه اآلياة اشاتد
على المسلمي إ وأعظموا أن يقمتط عاارون مامئتي إ وممئاة ألفام إ فخفا هللا علايهم إ فنساخهم نبمآلياة األخارى " :اآلن

خف هللا عنكم وعلم أن فيكم ضيفم ف ن يك منكم ممئة ىمنبرة يالبوا مامئتي وإن يكا مانكم ألا
وهللا مع الصمنبري " لاألنفمل ٦٦عل٧ع .

يالباوا ألفاي نبا ذن هللا

ولو أخذنم األمر نبظمشره إ لكمن المينى أن هللا جط وعال لم يك ييلم نبضي المسلمي إ ثم علمه متمخرا لاآلن ...
علم أن فيكم ضيفمع إ وحامشم هلل أن يقصر علمه عمم يلي نبكمملاه إ وما ثام ال يكاون شنامك ميناى لنسا اآلياة األولاى
نبملثمنية إ سوى تفمعط الوحي الكريم مع ظرف الواقاع إ حياس تتنمساب اآلياة األولاى ماع خبار أول نبيادد أفاراد قاريش إ
وشو مم كمن ييمدل عارة إلى واحد نبملنسبة إلى عدد المسلمي إ نبينمم تتنمساب اآلياة الثمنياة ماع الخبار التاملي الاذ جامء
يحمط نسبة أخ رى شي اثني إلى واحد إ وشو مم يبمنب اليدد المقبول لقريش نبملنسبة ليادد المسالمي إ نبياد انحازال نبناو
زشرة عنهم نبثلس النمس إ وكذب سراقة نبا مملاك أو إنبلايس نباامن مجائ كنمناة ماع قاريش إ فكامن النسا إ وجامء ىادق
الوحي مبمنبقم للواقع إ وإعالمم للمسلمي المحمينبي نبيدد عدوشم النهمئي .
وإعممال لكط مم تم الحصول عليه م ميلومامت اساتخبميية إ تقاري أن يساب المسالمون قرياام إلاى نبادي إ فياروى
انب كثير :
فخرج يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – يبمديشم إلى الممء إ حتى جمء أدنى ممء م نبدي فنزل نبه  ...فذكروا أن
الحبمب نب المنذي نب الجموح – محميب أنصمي – قمل  :يم يسول هللا ؛ أيأيت شاذا المنازل ؛ أمنازل أنزلكاه هللا لايس
لنم أن نتقدمه وال نتمخر عنه ؟ أ شو الرأ والحرب والمكيدة ؟ قمل  :نبط شو الرأ والحرب والمكيادة إ قامل يام يساول
هللا إ ف ن شذا ليس نبمنزل إ فممض حتى نمتي أدنى ممء م القو فنزله إ ثام نااوي مام وياءه ما القلاب إ ثام نبناي علياه
حوضاام ونملااؤه ماامء ثاام نقمتااط القااو إ فنااارب وال يااارنبون إ فقاامل يسااول هللا – ىاالى هللا عليااه وساالم  : -لقااد أشاارت
نبملرأ ل٥ع .
وشنم يمتي خبر السممء مصا ّدقم علاى الخباة الباارية ومااوية األنصامي إ ويجلهام المقمتاط لالحبامبع المااهود لاه
نبملديية والحنكة والخبرة القتملية إ فيمتي جبريط إلى أخيه المصبفى – عليهمم السال – ليقول :
يم محمد ؛
ينبك يقرأ عليك السال إ ويقول لك :
إن الرأ مم أشمي نبه الحبمبل٦ع .
وحتى نتمك م وضع تصوي لخريبة المواقع في نبدي إ وموقع كط ما البارفي فيهام إ نقا
نبي أتبمعه المسلمي إ وشو مم أوضحه قول سيد نب ميمذ له :

ماع القمئاد وموقياه

"يم نبي هللا ؛ أال نبني لك عريام تكون فيه إ ونيد عنك يكمئبك إ حتى نلقي عدونم إ فا ن أعزنام هللا وأظهرنام علاى
عدونم إ كمن ذلك مم أحببنم إ وإن كمنت األخرى إ جلست على يكمئبك إ فلحقت نبما وياءنام ما قومنام  ...فامثنى علياه
يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – خيرا إ ودعم له نبخير إ ثم نبنى للرسول عريام كمن فيه"ل٤ع .
وتتف كط كتب السير على موقع ذلك اليريش إ نبمنه كمن "فوق تط مارف على الميركة" إ ونبياد نبنامء الياريش إ
دخط إليه النبي وميه أنبو نبكر إ واتف على أن تحيبه حراسة م األنصمي نبقيمدة سيد نب ميمذ .
خوفم عليه م أن يدشمه اليدو م الماركي إ والجنمئب النجمئب مهبامة لرساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – إن
احتمج يكبهم ويجع إلى المدينةل8ع .
وماارة أخاارى وليساات أخياارة نجااد اإلعااداد الجيااد إ والتخباايط البااار إ والحاارص علااى حمميااة ىاامحب الاادعوة
وا لحفمظ على حيمته إ ي يقمف الحراس عليه في تط نبييد ع متنمول الماركي إ تحت حراسة مسلحة م يجمل الحرب
اليثمينبة إ ويكمئبه ميدة لليودة السريية إلى يثرب إن حدثت الهزيمة إ شذا يغم حراسة السممء إ لحبيبهم ويغام الوعاد
اإللهي نبملمدد اليلو م مقمتلي المالئكة المقدمي .

وقد جمء الوعد نبملمالئكة إ دافيم لمزيد م البممنينة لصحمنبة الرسول األمي إ ومدعمة لهدوئهم النفسي واليصابي
إ وإخالدشم للنو في ظط تلك الحراسة السامموية إ ألخاذ قساط منمساب ما الراحاة إ انتظاميا لوىاول قاريش فاي الااد
عباى مجهدة متيبة إ وشو مم وعته كتب األخبمي والسير إ وسمقته على عجملة تقول :
ونبااارشم النبااي – ىاالى هللا عليااه وساالم – نبناازول المالئكااة إ فحصااط لهاام البممنينااة والسااكون إ وقااد حصااط لهاام
النيمس الذ شو دليط البممنينةل٣ع .
وعند الصبمح إ عادل يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – ىافوف يجملاه إ وألاويتهم إ ثام دخاط عريااه ينامجي
ينبه :
اللهم إن تَهلِك شذه اليصمنبة اليو إ ال تيبد نبيد في األي

أنبداًّل١٣ع .

ثم عمد فخرج إلى يجمله يحرضهم على القتمل منمديم :
والذ نفس محمد نبيده إ ال يقمتلهم اليو يجط إ فيقتط ىمنبرا محتسبم إال دخط الجنة ..
فقمل عوف نب الحميث  :يم يسول هللا ؛ مم يضحك الرب م عبده إ قمل  :غمسة يده في اليدو حمسرال١١ع .
أمم الجزاء الدنيو لم سيبقى حيم إ فهو مم جمء في نداء مخر إ يمنح المقمتلي مم يحصلون عليه م غنمئم إ وم
فداء أسراشم :
م قتط قتيال فله سلبه إ وم أسر أسيرا فهو لهل١٢ع .

أحداث في بدر الكبرى
ونبينمم المسلمون يسحبون قتلى الماركي إلى القليب إ وق لأنبو حذيفة نب عتبةع يتبلع إلى أنبيه وشام يجرجروناه
إ وشو م سب واحت قبط الوقية على أمر النبي نبيد قتط نبني شمشم إ حيس قمل :
أنقتط منبمءنم وإخواننم وعايرتنم ونترك اليبمس ؟ وهللا لئ لقيته أللحمناه الساي إ فبلاات مقملتاه يساول هللا – علياه
الصالة والسال – فقمل ليمر نب الخبمب  :يم أنبم حفص إ أيضرب وجه عم يسول هللا نبملسي ؟ فقمل عمر  :يم يساول
هللا ائذن لي فمضرب عنقه إ فوهللا لقد نمف إ فكمن أنبو حذيفة يقول  :وهللا مم أنم نبآم م تلك الكلمة التي قلتل١٩ع .
ويرو انب شام مستكمال الماهد :
وأخذ عتبة نب ينبيية فسُحب إلى القليب إ فنظر يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – في وجه أنبي حذيفة نب عتبة إ
ف ذا شو كئيب قد تاير إ فقمل  :يم أنبم حذيفة إ ليلك قد دخلك في شمن أنبيك شئ؟ فقمل  :ال وهللا يم يسول هللا إ مام شاككت
فااي أنبااي وال فااي مصاارعه إ ولكننااي كناات أعاارف م ا أنبااى يأياام وحلماام وفضااال إ فكناات أيجااو أن يهديااه ذلااك إلااى
اإلسال ل١٧ع .
أمم النبي الذ أجميت الروايمت الصمدقة على أنه كمن نبيرياه فوق التط طول الميركة إ يدعو ينبه ويصلي طملبم
األزي والنصرة إ ف ن يوايمت أخرى تضيه في مقدمة الصافوف محمينبام إ فيمام نساب إلاى لحميثاة نبا مضاربع وشاو
يقول :
لمم كمن يو نبدي إ اتقينم الماركي نبرسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – وكمن أشد النمس نبمسم .
وشو مم أخرجه لاإلمم أحمدع في مسنده لا٢١٦⁄ع إ وحدثنم إسرائيط نبنحوه إ وزاد :

مم كمن أحد أقرب إلى الماركي منهل١٥ع .
وع قتمدة نب النيممن يروى أنه أىيبت عينه يو نبدي إ فسملت حدقته على وجنته إ فميادوا أن يقبيوشم إ فسملوا
يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – فقمل  :ال إ فدعمه إ فامز حدقته نبراحتاه إ فكامن ال يادي أ عينياه أىايب إ وفاي
يواية  :فكمنت أحس عينيه  ...وع يافع نب مملك  :يُميت يو نبدي نبسهم إ ففقئت عيني إ فبص فيهم يسول هللا ودعم
لي إ فمم مذاني منهم شئل١٦ع .
ويروى أن خبيب نب عد ضرب يو نبدي إ فمامل شاقه إ فتفاط علياه يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – وألماه
ويده إ فمنبب إ ثم يتقد ىمحب دالئط النباوة نبمجموعاة ما الروايامت يراشام ما تلاك الادالئط إ ومنهام "وعكمشاة نبا
محص قمتط نبسيفه يو نبد=ي حتى انقبع في يده إ فمتى يسول هللا فمعبمه جذال م حبب وقمل  :قمتط نبهم يم عكمشاة إ
فلمم أخذه م يد يسول هللا شزه فيمد سيفم إ طويط القممة إ شديد المت إ أنبيض الحديادة إ فقمتاط نباه حتاى فاتح هللا تياملى
على يسول هللا إ ثم لم يزل عنده ياهد نبه المامشد  ...وكمن ذلك السي يسمى القو  ...وانكسر سي سالمة انبا أسالم
نب حريش يو نبدي إ فبقي أعزل ال سالح ميه إ فمعبمه يسول هللا قضيبم كمن في يده إ م عراجي نب طمب إ فقامل :
اضرب نبه إ ف ذا شو سي جيد إ فلم يزل عنده حتى قتط يو جسر أنبي عبيدة"ل١٤ع .
وشكذا احتاادت كتاب الساير واألخبامي نبملمزايادات إ والروايامت التاي تنازع نحاو األسابوية إ نبمجارد أن فاتح لهام
البمب إ ونبمت نبمإلمكمن سل أ حدث ع واقيه إ ونقله إلى مستوى مخر إ يكسر الواقع ويدعم األسبوية نبملاهمدات إ
وشو مم تمثط في قصة حدثت عند نبدء وقية نبدي إ عندمم أمسك النبي عليه الصالة والسال نبحفنة م الحصبمء إ ويمى
نبهم قريام ثم قمل ُ :ش ُّدوا .
وألن إلقمء الحصبمء على اليدو ال يحماط أياة داللاة عساكرية نبيينهام إ وألن ذلاك التصارف النباو ال نباد لاه ميناى
محدد يؤد دويه فاي الميركاة إ فقاد انتقلات المزايادة نب لقامء الحصابمء إلاى المساتوى الساحر إ لتاؤد دويا عساكريم
كممال إ وكثيرا مم ويدت تلك المزايادات علاى لسامن مااركي أسالموا متامخري إ ومانهم البلقامء الاذي أيادوا التحباب
لاسااال والمساالمي ونبااي اإلسااال إ نباابيض المجااممالت والمالطفاامت إ وماانهم المؤلفااة قلااونبهم نبااملببع الااذي أيادوا أن
يردوا التحية نبمحس منهم إ وم تلك المزايدات يواية تقول " :سميت نوفط نب ميموية الديلي يقول  :انهزمنام ياو نبادي
إ ونح نسمع ىوتم كوقع الحصى في البمس في أفئدتنم إ وم خلفنم إ فكمن ذلك م أشد الرعب علينم"ل١8ع .
ومثله قول حكيم نب حزا " :التقينم فمقتتلنم إ فسميت ىوتم وقع ما الساممء إلاى األي إ مثاط وقاع الحصاى فاي
البسات إ وقابض النباي القبضاة فرماى نبهام إ فمنهزمنام إ  ...وسامينم ىاوتم ما الساممء وقاع إلاى األي كمناه ىاوت
حصمة في طست إ فرمى يسول هللا تلك الحصمة يو نبدي إ فمم نبقي منم أحد"ل١٣ع .
الحصوات شنم لم تيد قبضة م حصى تط نبدي إ إنمم حصوات سمموية تقو نبفياط عساكر إ لكناه إعجامز إ مام
أن يمى نبهم النبي الماركي حتاى قاتلهم جمييام إ أمام دوي تلاك الحصاى ك حادى أدوات الجايش اإلساالمي إ نباط وأكثار
األدوات فمعلية إ فهو مم توضحه يواية ال تخرج ع االعتقمد في األثر السحر للفيط النباو إ فتقاول " :لام يبا ما
الماركي يجط إال مألت عينيه"ل٢٣ع .
وإذا كمن يو نبدي إ شو يو شبوط المأل األعلى م المالئكة على خيولهم إ تحمط سيوفهم إ فال نبمس على مؤم إن
زاد فقمل " :ويقمل  :إنه كمن مع المسلمي يو نبدي م مؤمني الج سبيون" إ وحتى يحباك الاراو يوايتاه التاي تفارد
نبهم يستديك قمئال " :لك لم يثبت أنهم قمتلوا إ فكمنوا مجرد مدد"ل٢١ع .

مالئكة بدر
في أول ماهد تقدمه كتب السير لمقد المأل السممو إلى نبدي إ يرو انب إسح :

وقد خف يسول هللا خفقة وشو في اليريش إ ثم انتباه فقامل  :أنباار يام أنبام نبكار إ أتامك نصار هللا إ شاذا جبرياط مخاذ
نبينمن فرسه يقوده على ثنميمه النقعل٢٢ع .
وفي يواية أخرى إ قمل يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم :-
أنبار يم أنبام نبكار إ شاذا جبرياط ميتجار نبيممماة ىافراء إ مخاذ نبينامن فرساه نباي الساممء واألي
األي تايب عني سمعة إ ثم طلع على ثنميمه النقع يقول  :أتمك نصر هللا إذ دعوتهل٢٩ع .

إ فلمام نازل إلاى

ثم تتوالى الروايمت إ ع نبيض يجمل م نبني ممزن ال نيرف م شم تحديدا إ ع أنبي داود الممزني إ أنه قمل :
إني ألتبع يجال ما المااركي ياو نبادي ألضارنبه إ إذ وقاع يأساه قباط أن يصاط إلياه سايفي إ فيرفات أناه قاد قتلاه
غير ل٢٧ع .
فهااذا يجااط يقتااط فااي الميميااة إ وسااط ساايوف عدياادة متااامنبكة ويماامح تبياار ونباامل تئااز وغباامي وساانمنبك خيااول إ
ويفوس تابيهم ال خاوذ إ وأجسامد مديعاة نبملاديوع إ ويقاول المامزني أن غياره قاد قتاط القتياط إ لكا شاذا الايار القمتاط
نبمجهوليته في الميمية يتم التقمطه ليصبح أحد المالئكة إ ليؤكده قول أنبي إمممة لولده :
ياام نبن ا ّي لقااد يأيتناام يااو نباادي إ و إن أحاادنم ياااير نبساايفه إلااى المااارك إ فيقااع يأسااه ع ا جسااده قبااط أن يصااط إليااه
السي ل٢٦ع .
وتتملى الروايمت التي عمدة مم يامي إلى يوايتهم نبملقول  :قمل يجط كذا وكذا إ أو ع يجط ما نبناي كاذا إ ومثلهام
قول انب عبمس :
نبينمم يجط م المسلمي يومئذ إ ياتد في إثر يجط م الماركي أمممه إ إذ سمع ضرنبة نبملسوط فوقاه إ وىاوت
الفميص يقول  :أقد حيزو لوحيزو شو فرس الماالك جبرياطع إ إذ نظار الماارك أممماه فخار مساتلقيم إ فنظرنام إلياه
ف ذا شو خبم م أنفه إ وش وجهه كضرنبة السوط إ فمخضر ذلك جمييم إ فجمء األنصامي فحادث ذلاك يساول هللا –
ىلى هللا عليه وسلم – فقمل  :ىدقت إ ذلك مدد م السممء الثملثة .
ويرو نبيض نبني سمعدة إ ع أسيد مملاك نبا ينبيياة إ نبياد أن ذشاب نبصاره إ "لاو كنات الياو مياي نببادي ومياي
نبصرى إ ألييتكم الايب الذ خرجات مناه المالئكاة إ ال أشاك فاي وال أتماميى"ل٢٤ع  .وشكاذا إ فملرجاط الوحياد الاذ
يأى المالئكة يفى اليي إ ويأى الايب الذ انسلت منه ىفوفهم إلى جبمل نبدي ووادياه إ قاد ذشاب نبصاره إ حتاى ال
يتمك م تحديد المكمن إ ويظط القص شالميم إ وقفم على يواية ع نبيض نبني سمعدة .
ومثط تلك الروايمت إ يوايمت أخرى إ منهم يواية أنبي نبردة نب نيمي حياس قامل " :جئات ياو نبادي نبثالثاة يفوس إ
فوضيتهم نبي يد النبي ىلى هللا عليه وسلم إ فقلت  :يم يسول هللا  :أمم يأسمن فقتلتهمم إ أمم الثملس ف ني يأيت يجاال
أنبيض طويال ضرنبه إ فمخذت يأساه إ فقامل يساول هللا  :ذاك فاالن ما المالئكاة"ل٢8ع  .أمام عا أنباي جهاط الاذ نبامت
ميلومم عدد م اشتركوا فاي قتلاه نبمالسام إ فا ن شنامك ما يوى عا النباي قولاه " :قتلاه انبنام عفاراء والمالئكاة إ وانبا
مسيود قد شرك في قتله"ل٢٣ع .
شذا نمشيك ع يوايمت أخرى مجهولة المصدي إ مثط يواية انب عبمس إذ قمل :
حدثني يجط م نبني غفمي إ قمل  :أقبلت أنم وانب عم لي حتى أىيدنم في جبط يارف على نبدي إ ونح مااركمن
ننتظر الوقية على م تكون الدنبرة إ فننهب مع م ينتهب إ قمل  :فبينم نح في الجبط إذ دنت منم سحمنبة إ فسمينم فيهام
حمحمة الخيط إ فسميت قمئال يقول  :أقد حيزو إ قمل  :فممم انب عمي فمنقاع قنمع قلبه فمامت مكمناه إ وأمام أنام فكادت
أشلك ثم تممسكتل٩٣ع .

أمام المااركون والارواة أساالموا نبياد ذلاك عنااد الفاتح إ فوجاد نبيضااهم – فيمام يبادو – فااي شباوط المالئكاة إ تبرياارا
لهزيمتهم المخجلة أمم المسلمي إ فحمك نبيضهم على ذات النول إ فهذا المايرة انب الحاميث ياذكر أناه كامن قامل زما
نبدي إ ألنبي لهب "وأيم هللا مم لمت النمس إ لقينم يجمال نبيضم على خيط نبل إ نبي السممء واألي إ وهللا مم تلي شيئم إ
وال يقو لهم شئ"ل٩١ع .
وشكذا تقد البلقمء نبدالئهم إلى ممئدة المزايدات إ ومنهم يواية انب حجر في اإلىمنبة ل٢⁄٣ع إ ع السمئب نب أنباي
حبيش الذ أسم يو الفتح اإلسالمي لمكة إ ونمل ما الرساول نصايبه ما األعبيامت إ ثالثاي وساقم فاي خيبار إ فكامن
يحدث النمس زم عمر نب الخبمب عندمم قري عمر قبع أنصبة المؤلفة قلونبهم عنهم إ نبقوله :
وهللا مم أسرني أحد م النمس إ فيقمل  :فم ؟ فيقول  :لمم انهزمات قاريش انهزمات ميهام إ فامديكني يجاط طوياط
على فرس أنبيض نبي السممء واألي إ فموثقني ينبمطم إ وجمء عبد الرحم نب عاوف فوجادني مرنبوطام إ وكامن عباد
الرحم ينمد في اليسكر  :م أسر شذا ؟ فليس أحاد يازعم أناه أسارني إ حتاى انتهاى نباي إلاى يساول هللا – ىالى هللا
عليه وسلم – فقمل يسول هللا  :يم انب أنبي حبايش إ ما أسارك ؟ فقلات  :ال أعرفاه إ وكرشات أن أخباره نبملاذ يأيات إ
فقامل يساول هللا  :أسارك ملاك ما المالئكاة إ اذشاب يام انبا عاوف نبمسايرك فاذشب نباي عباد الارحم نبا عاوف إ فقامل
السمئب  :مم زلت تلك الكلممت أحفظهم إ وتمخر إسالمي إ حتى كمن م أمر مم كمن .
أمم البيهقي إ فييقب على يواية السمئب نبقوله الكمش

:

وال أعلمه يوى ع النبي – ىلى هللا عليه وسلم – شيئمل٩٢ع .
ثم يجد المبملع لسيرة انب شام إ كافم يىده لانب شام ع ياوى السيرة عبد عدد م الصفحمت على اساتبملتهم إ
نبمسممء قتلى قريش في نبدي إ وأسممء الذي قتلوشم م المسالمي إ كاط قتياط إ وكاط قمتاط إ دون إساقمط السام مقتاول أو
السم قمتط م البرفي ل٩٩ع .
وينبمم كمنت مثط تلك المزايدات التي أويدنمشم إ مدعمة لتهكم يجط ملحد مثط انب الراوند إ وشو يتسمءل :
م شؤالء المالئكة الذي أنزلهم هللا يو نبدي لنصرة نبيه ؟ إنهام كامنوا مفلاولي الااوكة قليلاي الاببش إ فا نهم علاى
كثرتهم واجتممع أيديهم وأيد المسلمي ميهم إ لم يقتلوا أكثار ما سابيي يجاال ؟ وأيا كمنات المالئكاة ياو أحاد حاي
توايى النبي نبي القتلى ولم ينصره أحد؟ل٩٧ع .
وإذا كنم نويد كال ذلك الملحد إ فلكي نرى إلى أ حاد يمكا أن تبلباط تلاك الروايامت الفاؤاد إ وال شاك أن موقفاه
كملحد مرفو نبملقبع م جمنبنم إ لكنم ينبمم تسمءلنم تسمفال ماروعم م مسلم يريد االطمئنمن لبوياة فاؤاده إ حرىام
على ىيمنة إيممنه ونقمئه إ مع تسمفل م سمل لأنبي الحس السبكيع إ وشو يقول :
سئلت ع الحكمة في قتمل المالئكة مع النبي نببدي إ مع أن جبريط قمدي علاى أن يادفع الكفامي نبريااة ما جنمحاه إ
فمجبت  :وقع ذلك إليادة أن يكون الفيط للنبي وأىحمنبه  ...وكمن يكفي ملك واحد إ فقد أشلكت مادائ قاو لاوط نبريااة
م جنمح جبريط إ ونبالد ثمود وقو ىملح نبصيحةل٩٥ع .
أمم األشم نبرأينم في خبر المالئكة إ فهو أن إعاال النباي للمسالمي قباط القتامل نبملمادد الساممو إ كامن كفايال نبتقوياة
يوحهم المينوية إ وإنزال السكينة على قلاونبهم إ وشاو مام أدى نبملفياط إلاى ناومهم ليلاة القتامل نومام أخاذوا نباه ياحاتهم إ
استيدادا الستقبمل قريش في الصبمح إ كمم كمن وجود المالئكة – في حملة أخرى – حال مثمليم لماكلة توزياع األنفامل إ
عندمم اختل المسالمون حاول أنصابتهم فاي أنفامل نبادي إ فنزعات ما أياديهم ووضايت نبياد يساول هللا – علياه الصاالة
والسال – ليقري مم يراه لامنهم إ نبمعتبمي هللا ومالئكته شم أىحمب ذلك النصر إ وشو مم قملت نبامنه اآليمت :
"يسملونك ع األنفمل قط األنفمل هلل والرسول فمتقوا هللا وأىلحوا ذات نبينكم" لاألنفمل ١ع .

وشي اآليمت التي كمن سببهم مم يرويه أنبو إمممة البمشلي :
سملت عبمدة نب الصممت ع األنفمل فقمل  :فينم أىحمب نبدي نزلت إ حي اختلفنم في النفاط وسامءت فياه أخالقنام إ
فنزعه هللا م أيدينم فجيله إلى يسوله إ فقسمه يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – نبي المسلمي عا نباواء إ أ علاى
السواءل٩٦ع .
واليجيب نبامن مم يو ع المالئكة البدييي إ قصصام أخارى إ كامن واضاحم أن أىاحمنبهم لام يجادوا أياة دالئاط
ظمشرة يمك تمويلهم ونسبتهم إلاى المالئكاة إ فملتقبات نماط الاواد الاذ ينبمام سامل ما جحاويه نبفياط الميركاة إ ومام
سكب م ممء القلب الماوية إ لترى في ذلك النمط مالئكة السممء إ وشو مم جمء في قول جبير نب مبيم إ "يأيات قباط
شزيمة القو والنمس يقتتلون إ مثط البجمد األسود أقبط م السممء مثط النمط األسود إ فلم أشك أنهام المالئكاة إ فلام يكا
إال شزيمة القو  ...وع حكيم انب حزا قمل  :لقد يأيتنم يو نبدي وقد وقع نبواد خلص نبجمد م السممء قد سد األفا إ
وإذا الواد يسيط نمال إ فوقع في نفسي أن شذا شئ م الساممء أُيّاد نباه محماد – علياه الصاالة والساال – فمام كمنات إال
الهزيمة إ وشي المالئكة"  .لك المالحاظ شنام أن الرواياة خرجات نبنماط الاواد إلاى فضامء األسابوية إ لتضاع جملاة
تقول  :إنه نمط سممو إ سقط م السممء على األي .
والحمسم في أمر تلك الروايمت جمييم إ والذ يضع أمر المالئكة في موضيه الصحيح إ وال يسامح نبسالب الارواة
لليقالنية الميهودة ع دي اإلسال إ فهو مم جمء نبي الروايمت شمدئم يىينم يقول :
لااوال أن هللا تيااملى حاامل نبينناام ونبااي المالئكااة التااي نزلاات يااو نباادي إ لماامت أشااط األي
وايتفمع أىواتهمل٩٤ع .

خوفاام م ا شاادة ىاايقمتهم

أمم القمطع في المسملة فهو:
أن المالئكة كمنت تمتي الرجط في ىوية الرجط ييرفه  ...وكمن الملك يتصوي في ىوية م ييرفونل٩8ع .
وتخميس الانمئم شنم ييود إلى أمر الوحي :
"واعلموا أنمم غنمتم م شئ ف ن هلل خمسه وللرسول" لاألنفمل ٧١ع .
وشي الحصة التي سب واشترعهم ألول مرة إ انب عمة الرسول لعبد هللا نب جحشع في سريته إلى نخلة إ والتاي
خرق فيهم األشهر الحر إ واستولى على مامنم القمفلة إ وكمنت أول غنم للمسلمي إ ثم قمل لرفمقه :
إن لرسول هللا ممم غنمنمه الخمس إ ثم فرق البمقي نبينه ونبي أىحمنبه  .وشو مم جمء الوحي نبيد ذلك مصادقم علياه
في اآلية السملفةل٩٣ع .
وم الجدير نبملذكر أنه في زم خالفة ميموية نب أنباي سافيمن إ ذكار قتاط لكياب نبا األشارفع عناده إ فقامل لانبا
يممي ع وكمن يهوديم أسلم في غزو النبي للنضير  :لقد كمن قتله غاديا إ وساكت ميموياة ولام ييقاب كمام لاو كامن ياضايم
عمم يقمل إ أو سمميم للقصاة كمام تاروى نبموضاوعية ال مجامل فيهام للمجمملاة إ وكامن لمحماد نبا مسالمةع قمتاط لكيابع
حمضرا يواياة لانبا ياممي ع لميموياة إ فانهض ثامئرا يقاول  :يام ميموياة إ أيُاادي عنادك يساول هللا ثام ال تنكار إ وهللا ال
يظلني وإيمك سق نبيت أنبدا إ وال يخلو لي د شذا قتلته .
ونبيد مقتط لكيبع إ وعودة الرجمل إ قم النبي ينمد ويجع الصدى منه يسر مجلجال :
م ظفرتم نبه م يجمل يهود فمقتلوه .
وم ثم يرو انب شام :

فوثب محيصة نب مسيود م الخزيج إ على انب سنينة إ يجط م تجمي يهاود إ كامن يالنبساهم ويبامييهم إ فقتلاه إ
وكمن حويصة نب مسيود لأخو محيصةع إذ ذاك لم يسلم إ وكامن أسا ما محيصاة إ فلمام قتلاه جياط حويصاة يضارنبه
ويقول  :أ عدو هللا قتلته إ أمم وهللا لرب شحم في نببنك م ممله إ قمل محيصة  :وهللا لقد أمرني نبقتله إ م لو أمرناي
نبقتلك إ لضرنبت عنقك إ قمل  :أو هللا لو أمرك محمد نبقتلي لقتلتني ؟ قمل نيم  ...فمسلم حويصةل٧١ع .
وعليه ؛ مذن فجر األيم البديية إ نبماارب مرحلاة من غرونبهام إ وأخاذت ميامت القارمن تتتاملى تحماط يوح السيمساة
الجديدة إ تنس مم قد سل م ميمت المرحلة السمنبقة إ نبآيمت تنبئ نبمم شاو مت إ توطئاة لخاالص يثارب الكمماط لسامدتهم
الجدد .
نيم إ قملت اآليمت في المرحلة السمنبقة يقينم :
 "إن الذي ممنوا والذي شمدوا والنصميى والصمنبئي م مما نبامهلل والياو اآلخار وعماط ىاملحم فلهام أجارشم عنادينبهم وال خوف عليهم وال شم يحزنون" لالبقرة ٦٢ع .
 "وكي يحكمونك وعندشم التوياة فيهم حكم هللا" لالممئدة ٧٩ع .لك السيمسة الجديدة إ جمءت نبقرايات جديدة وحمسمة تقول :
-

"إن الدي عند هللا اإلسال " لمل عمران ١٣ع .
"أفاير دي هللا يباون وله أسلم م في السمموات واألي طوعم وكرشم" لمل عمران 8٩ع .
"وم يبت غير اإلسال دينم فل يقبط منه" لمل عمران 8٥ع .

وشي السيمسة التي انبتات انضواء اليهود الكممط إ السيمسي إ واليقد إ نبحيس ال يكوناون أحالفام علاى ذات القادي
م الندية السيمسية والدينية إ أو اليمط على إجالئهم ع يثرب إ أو استئصمل شامفتهم إ وشاو األمار الاذ سايتم تحقيقاه
نب ىراي ودون شوادة إ والذ كمن سببه الوضع الخمص لليهاود كمىاحمب كتامب ساممو إ ودساتوي عقاد إ وشاو مام
جيلهم المنكر السممو الحي لنبوة النبي اليرنبي إ وشو مم كمن ياكط خبرا دائمم وحقيقيم على الدولة وأيديولوجيتهم .

غزوة قينقاع
ع انب عبمس قمل :
لمم أىمب يسول هللا ىلى هللا عليه وسلم قريام ياو نبادي إ فقاد المديناة إ جماع يهاود فاي ساوق قينقامع فقامل  :يام
ميار اليهود إ أسلموا قبط أن يصيبكم نبمثط مم أىمب قريامل٧٢ع .
فكمن يد قينقمع المتحدى :
يم محمد إنك ترانم كقومك ؟ ال يارنك أناك لقيات قومام ال علام لهام نباملحرب إ فمىابت مانهم فرىاة إ إنام وهللا لائ
حمينبنمك لتيلم أنم نح النمسل٧٩ع .
وشنم ييل الواقد مم كمن مقدوي الحادوث فاي نبامط األيام نبقولاه  :فحمىارشم يساول هللا خماس عاارة ليلاة إ ال
يبلع فيهم أحد إ ثم نزلوا على حكم يسول هللا ىلى هللا عليه وسلم إ فكتفوا وشو يريد قتلهمل٧٧ع .
ويتقاد يواة الساير المسالمون نبتقااديم التبريار الاذ يأوه منمساابم لانقض الصاحيفة إ والسااير إلاى قينقامع وأساارشم إ
نبحكمية ع امرأة عرنبية إ ذشبت تبتضع في سوق قينقمع إ فتالعب نبهم شبمب اليهود إ نبمن ينببوا ثونبهم نبظهرشام إ فلمام
قممت انكافت سوءتهم فضحكوا منهم إ فوثب يجط م المسلمي على الصمئ اليهود فقتله إ فاد اليهاود علاى المسالم
فقتلوهل٧٥ع .
ومثط تلك القصة التبريرية واضحة الضي والوش إ فاملمرأة اليرنبياة التاي ساببت تلاك الوقياة الهمماة فاي تاميي
الدولة اإلسالمية إ ال ذكر السمهم إ وال لقبيلتهم إ وال مم إذا كمنت مسلمة أ ال ؟ وال نيرف اسم الصامئ اليهاود إ وال

م شؤالء الذي تالعبوا نبهم إ نبط واألخبر ال نيلم اسم ذلك المسلم الاذ استااهد وشاو يادافع عا المارأة إ وال إلاى أ
قبيلة ينتمي إ ولم تزعم قبيلة أنه قد حدث مثط ذلك ألحد م يجملهم إ وشو األمر الذ يخمل مم ألفنمه ماع المتفا علياه
نبكتب األخبمي والسير إ والقصة نبكمملهم – في يأينم – مختلقة إ ىيات على مثمل نموذج قديم حدث زم حرب الفجمي
األولى وكامن ساببم لهام إ وقاد الحاظ الحلباي ياو السايرة ذلاك التاامنبه نباي الحامدثتي إ فتباوع نبتاذكير القاميئ الفبا
نبقوله " :وقد تقد وقوع مثط ذلك وأنه كمن سببم لوقوع حرب الفجمي األولى"ل٧٦ع .
وينبمم وافقنم قميئ حصي في يفضنم للقصة أعااله إ إذا مام أحبنامه علمام نباملتبرير الحقيقاي لمام حادث إ وشاو مام
جمء مرويم ع الزشر ع عروة :
نزل جبريط على يسول هللا ىلى هللا عليه وسلم نبهذه اآلية " :وإمم تخمف م قو خيمنة فمنبذ إليهم علاى ساواء إن
هللا ال يحب الخمئني " لاألنفمل ٥8ع  .فقامل يساول هللا ىالى هللا علياه وسالم  :أنام أخامف ما نبناي قينقامع فسامي إلايهم إ
ولوافه نبيد حمزةل٧٤ع .
ولمم كمن يهاود قينقامع إ حلفامء للخازيج وسايدشم عباد هللا نبا أنباي نبا سالول إ فقاد قام عباد هللا وشاو يارى حلفامءه
يسمقون إلى الذنبح مكتفي إ نبيد أن استسلموا إ ليخمطب النبي ويقول  :يم محمد أحس في موال ّي إ فلم يرد عليه النباي إ
فقم يكري إ يم محمد أحس في موال ّي إ ومرة أخرى يير عناه النباي إ فيمخاذ الاضاب نبيباد هللا حتاى يادخط ياده فاي
جيب ديع الرسول يمسكه م لحمه الاري وشو يقول  :يم محمد أحس في موال ّي إ حتى غضاب النباي غضابم شاديدا
إ ويفى لوجهه ظلط وشو يقول ليبد هللا  :ويحك إ أيسالني إ أيسالني إ نبينمام انبا سالول ال زال ممساكم نباه ويقاول  :ال
وهللا ال أيسلك حتى تحس في موال ّي إ أينبيممئة حمسر إ وثالثممئة دايع إ قد منيوني م األحمار واألساود ما النامس
إ تحصدشم في غداة واحدة ؟ إني وهللا امرف أخاى الدوائر !! وشنم قمل له النبي  :شم لكل٧8ع .
وشكذا ألاى األمر النبو نبقتط نبني قينقمع إ لك شرط جالءشم ما المديناة خاالل أيام ثالثاة ال تزياد إ ونبملفياط لام
تمض األيم الثالثة حتى كمن نبنو قينقمع يحملاون متامعهم ياحلاي إ تاميكي مازايعهم وحصاونهم ومام لام يقاديوا علاى
حمله إ متجهي إلى أذيعمت نببالد الام إ ونبذلك كمن أول ىدا نباي النباي ونباي يهودياة المديناة إ وأول قاراي يصادي
يؤكااد ساايمدة الرسااول ويينااي قياام حاامكم واحااد لدولااة المدينااة إ وشااو القااراي الااذ أدى دويا عظيماام فااي انكماامم نبقيااة
الميميضي في يثرب لسلبمن الدولة الجديدة ,كمم أدى م جمنب مخر إلى تقلايم مظامفر انبا سالول وإضايمف مركازه إ
نبهجرة حلفمئه الذي كمنوا حممية له م األحمر واألسود م النمس إ أ م اليهود واليرب إ ويكفي أن نيلم مادى ذلاك
األثر على انب أنباي إ فاي فاميق السامعمت مام نباي إمسامكه نبلحام جناب النباي الااري إ وإىارايه علاى مبلباه إ ونباي
مامديتهم يثرب نبق راي مخر إ مم أن سميه انب أنبي حتى عمد مسرعم إلى النيي ليسمله نبقمء قينقمع في يثرب إ فحامل نبيناه
ونبي الدخول إلى النباي جممعاة ما الصاحمنبة إ فلمام حامول الادخول دفياوه إلاى الحامئط فاا وجهاه إ نبينمام قينقامع فاي
طريقهم وشي تقول  :وهللا ال نمكس في نبلد يفيط فيه ذلك نبامنبي الحبامب إ وال نساتبيع أن ننتصار لاه إ وغامديوا يثارب إ
نبط والجزيرة جمييم إلى الام ل٧٣ع .
وقد عقبت اآليمت على موق انب سلول نبقولهم " :يم أيهم الذي ممناوا ال تتخاذوا اليهاود والنصاميى أوليامء نبيضاهم
أوليمء نبيض وم يتولهم منكم ف نه منهم إن هللا ال يهد القو الظملمي إ فترى الذي في قلونبهم مر يساميعون فايهم
يقولون نخاى أن تصيبنم دائرة فيسى هللا أن يمتي نبملفتح أو أمر م عنده فيصبحوا على مم أسروا فاي أنفساهم نامدمي "
لالممئدة ٥١إ٥٢ع .
أمم الحلبي كمتب السيرة إ فلم ير فيمم يبدو نبخروج قينقمع ساملمي ما يثارب إ والرجاوع عا قاتلهم إ فقامل إن
النبي دعم عليهم نبملهالك إ فمم نبلاوا أذيعمت الام إ حتى شلكوا جمييم نبتلك الدعوةل٥٣ع .

هزيمة أحد
أنزل هللا تيملى وتبميك م وعد ونبارى حيس يقول:
" -سنلقي في قلوب الذي كفروا الرعب" لمل عمران ١٥١ع.

 "وإذ غدوت م أشلك تبوئ المؤمني مقمعد للقتمل وهللا سميع عليم". "فمضرنبوا فوق األعنمق واضرنبوا منهم كط نبنمن" لاألنفمل ١٢ع.واألمر على الترتيب في الوحي شو :
 "ف ذا لقيتم الذي كفروا فضرب الرقمب حتى إذا أثخنتموشم فادوا الوثمق ف مم منّم نبيد وإمم فداء" لمحمد ٧ع. "إذ شمت طمئفتمن منكم أن تفااال وهللا وليهمام وعلاى هللا فليتوكاط المؤمناون  .ولقاد نصاركم هللا نببادي وأناتم أذلاةفمتقوا هللا ليلكم تاكرون  .إذ تقول للمؤمني أل يكفيكم أن يمدكم ينبكام نبثالثاة مالف ما المالئكاة منازلي  .نبلاى
إن تصاابروا وتتقااوا وياامتوكم م ا فااويشم شااذا يماادكم ينبكاام نبخمسااة مالف م ا المالئكااة مسااومي " لمل عمااران
١٢١:١٢٥ع.
وم ثم ؛ ف ن موق انب سلول إنمم ييني عد أخذه الوعد اإللهي ممخذ الجاد إ واعتمامده ميبيامت الواقاع فقاط فاي
اتخمذ القراي إ ممم ياير إلى عد إيممن حقيقي إ لك الواجب شنم التنبيه إلى أن انب سلول وشو يدعو إلى عد الخاروج
م يثرب إ وإشاميته إلاى أناه مام شمجمهام أحاد وانتصار إ إنمام ييناي اعتمامدا واثقام علاى حصامنة يثارب إ ومام نبهام ما
حصون ومطم إ كمم ييني أن الرجط ياممر نبمدينته وأشله نبملكممط في حمل انتصمي المهمجمي إ وشو احتممل وايد أمم
اليدد الهمئط لجيش قريش إ وإن كمن ضييفم إ وشي ماممرة قبلهم على نبلاده وأشلاه إ ماع خيامي النصار المحتماط فاي يد
المهمجمي إ مفضال ذلك على أن تنزل نبملمسلمي إذا خرجوا شزيمة محققة إ قد يفنى فيهم الرجمل جمييام إ وشاو نصاح
لو أخذنمه نب نصمف ألنصفنم الصدق والح على األقط إ خمىة أن مم حدث في وقية أحد نبيد ذلك إ كمن شزيمة حقيقياة
للمسلمي على مستويمت عدة .
وكمنت تلك الهزيمة النكراء لجيش المسالمي إ مادعمة لمحمولاة نبياض المفساري القاول  :إن وعاد اآليامت نبمإلماداد
نبملثالثة ونبملخمسة مالف ملك إ كمن يو النصار الباديى إ ولايس ياو أحاد إ نبينمام وقا مخارون موقفام ىاميمم إ يلتاز
التميي وأسبمب النزول وسيمق اآليمت في السوي مقمينم نبملحدث إ نبحج فقهية تؤكاد أن اآليامت نزلات فاي أحاد تحفيازا
للمسلمي إ أمم السر في عد انتصمي المسالمي – يغام شاذا المادد اليظايم إ وشاو مام كامن ييناي عاد نازول المالئكاة إ
ألنهم لو جمءوا لحققوا نصرا سهال دون جهد يذكر للمسلمي – فهو أن اإلمداد كمن ميلقم نبارط إ شو التقوى ومصامنبرة
عدوشم إ لك المسلمي لم يصبروا نبط فروا إ فسقط الارط إ فتوق اإلمداد إ ولم يمدوا نبملك واحد إ أمم ذكر نبادي فاي
اآليامت السااملفة فقاد جاامء اعتراضام فااي سايمق مياامت أحاد إ تااذكيرا نبنيماة هللا علااى الماؤمني ونصااره لهام فااي نبادي يغاام
ضيفهم ومذلتهم إ ليحفزشم على خو أحد نبذات الثقة في نصار هللا إ ماع حجاة أخيارة تقاول  :إن القصاة الاوايدة فاي
سوية مل عمران شي قصة أحد وحدشم مستوفمة مبولة إ وإن مقمينتهم نبسوية األنفمل التي تيلقات نببادي إ يقباع نبامليقي
أن اآليمت نزلت في أحد وليس في نبديل٥١ع .

وقائع أحد
وتجمع كط كتب السير واألخبمي إ أن يسول هللا ىلى هللا عليه وسلم إ كامن يكاره الخاروج إلاى أحاد إ لكناه خارج
لرغبة أىحمنبه إ ولمم لبس المته إ جمءه الذي استكرشوه على الخروج يراجيون موقفهم وييتذيون إ فكمن يد النباي :
مم كمن لنبي إذا لبس المته أن يضيهم حتى يحميب إ وجيط النبي ألىحمنبه في ذلك اليو شيميا يابه شايمي نبادي إ ماع
اختالف نبسيط إ فقد أسقط م شيمي نبدي ليم منصويع إ ليصبح نبدال م ليم منصوي أماتع كلماة واحاد تقاول  :لأ ِمات إ
أ ِمتعل٥٢ع .
وعند خروج النبي إلى أحد قمل له األنصمي :
 يم يسول هللا إ أال نستيي نبحلفمئنم م يهود ؟ فقمل  :ال حمجة لنم فيهمل٥٩ع .ولمم سمي نبجياه ووىط يأس الثنية إ وجد كتيبة كبيرة إ فقمل  :مم شذا ؟ قملوا  :شؤالء حلفمء عبد هللا نبا أنباي ما
يهود  ...فقمل :

إنم ال ننتصر نبمشط الكفر على أشط الاركل٥٧ع .
ويبدو لنم أن تلك الكتيبة كمنت م قبيلة نبني قريظة إ خرجت إعممال لبنود الصحيفة إ وانتصاميا لحليفتهام الخازيج
إ لك الواضح أن يسول هللا ىلى هللا عليه وسلم لم يك على ثقة كمفية نبهم إ ومارة أخارى عار األوس علاى النباي
نبيد يجوع انب سلول إ االستيمنة نبحلفمئهم م يهود نبني النضير إ حلفمء سيد نب ميمذ إ ومرة أخرى يفض النبيل٥٥ع إ
ومع ذلاك فقاد أىار مخيريا اليهاود علاى الخاروج إلاى أحاد إ وشاو علاى ديناه إ وأوىاى نبمملاه للنباي إن شاو قتاط إ
ونبملفيط قمتط الرجط حتى قتط إ ومل مم يملكه إلى يسول هللا إ وفيه قمل النبي الكريم " :مخيري خير يهود"ل٥٦ع .
والحت نبوادي النصر إ وتقهقر المااركون وشام يلقاون نباديوعهم وجحفهام وتروساهم إ تخففام للهارب إ نبينمام عاال
ىااراخ نساامء قااريش المنيماامت وش ا يولااول إ يباارز ىااراخه الخاامئ مفاامت أنااوثته إ وأخااذن يهاارنب أماام أع اي
المسلمي .
وقصاادن الجبااط إ كمشاافمت ع ا ساايقمنه إ ياارفي الثياامب إ وتبااع المساالمون الماااركي يضاايون فاايهم السااالح إ
وينتهبون الانمئمل٥٤ع .
نبينمم يص

عبد هللا نب الزنبير الموق

نبقوله :

وهللا لقد يأيتني أنظر إلى شند نبنت عتبة وىواحبمتهم إ مامرات شمينبمت إ مم دون أخذش قليط وال كثيرل٥8ع .
نبينمم يقول مخر :
وهللا لقد يأيت النسمء ياتددن على الجبط إ قد نبدت خالخيله وسوقه إ يافيمت ثيامنبه إ فقامل أىاحمب عباد هللا
نب جبير – الرممة – الانيمة إ الانيمةل٥٣ع .
وشكذا نزل الرممة يلهثون وياء الانيمة إ وشو مم يصويه أحدشم " :وهللا مم نجلس شنم لائ إ قاد أشلاك هللا اليادو إ
فتركااوا مناامزلهم التااي عهااد إلاايهم النبااي أال يتركوشاام"ل٦٣ع " .ونهاامشم أمياارشم عبااد هللا انب ا جبياار إ فقااملوا لااه  :انهااز
الماركون فمم مقممنم شم شنم ؟ وانبلقوا ينتهبون وثبت عبد هللا نب جبير إ وثبت ميه دون اليارةل٦١ع .
لكنهاام لقااميئ م ادق إ كمناات الخبااة والتكتيااك إ فقااد تقهقاار قلااب جاايش الماااركي إ وشاامرت النساامء ع ا سااوقه
يصاايدن الجبااط فااي الميتلياامت إ وانبل ا المساالمون خلفه ا إ وتاارك الرماامة مااواقيهم إ نبينماام كمناات ميمنااة لخملااد نب ا
الوليدعفي مكمنهم ال تتزحزح إ كذلك ميسرة لعكرمة نب أنبي جهطع إ ظلت ثمنبتة دون حراك إ حتى إذا مم نزل الرممة إ
أطبقاات األجنحااة علااى الوسااط إ وثباات القلااب المتقهقاار ليياامود الهجااو إ فااي شجمااة مرتاادة سااريية إ ثاام ثنااى لخملاادع و
لعكرمةع على الرممة إ فحملوا على م نبقى منهم فقتلوشم مع أميرشم انب جبير .
وأحاامطوا نبملمساالمي إ فبينماام المساالمون قااد شااالوا نبملنهااب والساالب إ إذ دخلاات خيااول الماااركي تناامد فرساامنهم
نبايميشم  :يم لليزى إ يم لهبط إ ووضايوا السايوف فاي المسالمي وشام ممناون  ...واخاتلط المسالمون إ وىامي يضارب
نبيضهم نبيضم م غير شيمي إ وشو أمت إ أمت إ ممم أىمنبهم م الدشش والحيرةل٦٢ع .
أمم األخبر م نسيمن المسلمي لايميشم إ نتيجة الدشاة والذشول إ وقتلهم نبيضهم نبيضم إ شاو تمكا المااركي
م االناراس في اليم إلى نهميته إ والوىول إلى موقع يساول هللا ىالى هللا علياه وسالم إ لتمخاذ مناه ثميشام إ وتنامل
منه فيخمد الجسد اإلسالمي ويستسلم إ وشو مم خرجت م أجله إ إليقمف نهر الد إ وإنقمذ مم نبقي م مصملحهم إ نبقتط
النبي عليه الصالة والسال نبملذات ونبملتحديد .

صرخة الشيطان
وعندمم وىط الماركون إلى يسول هللا ىلى هللا عليه وسلم إ شرب أىحمنبه م حوله إ حتى ىمي ينمد :
إلي يم فالن إ إل ّي يم فالن إ أنم يسول هللا إ فمم ييرج إليه أحد إ والنبط يمتي إليه م كط نمحيةل٦٩ع .
ّ

ويرو الببر إنه عند الهجو على النبي إ تفرق عنه أىحمنبه إ فهرب نبيضهم وعمد إلى المديناة ال يلاوى علاى
شئ إ نبينمم ىيد البيض اآلخر إلى ىخرة فوق الجبط إ نبينمم استمر النبي ينمد :
إلي عبمد هللا إ إل ّي عبمد هللال٦٧ع .
ّ
واستبمع عتبة نب أنبي وقمص أن يصط إلى النبي إ ويهام نبيضته فوق يأسه إ نبينمم تمكا عباد هللا نبا شاهمب ما
أن ياجه في جبهته إ ثم كر عليه انب قملة الحميثي إ فكسر أنفه وينبمعيته إ وضرنبه نبملمافر فدخلت حلقتمن م حلقمت
المافر في وجنته الاريفة إ كط شذا والرسول ينمد أىحمنبهل٦٥ع  .ثم وقع يسول هللا ىلى هللا عليه وسالم إ فاي حفارة
إ عندمم شمجمه انب قمئة في كرة ثمنياة إ فضارنبه علاى عمتقاه ضارنبة شاديدة إ لكا الاديعي كمنام وقامء لاه إ لكا عاز
الضرنبة جيط يسول هللا ياكو م عمتقه نبيدشم شهرا أو أكثرل٦٦ع .
وشنم لمح المحميب الصلب أنبو دجمنة يسول هللا وشو على حملاه شاذا إ فامنبل إلياه ليرتماي فوقاه يحمياه إ والنباط
يتسمقط عليه نبازاية حتى مأل ظهره وشو ال يتحرك إ فاي الوقات الاذ أخاذ فياه المهامجمون دويتهام الواساية فاي كارة
جديدة إ انبل أثنمءشم إلى النبي عدد م أىاحمنبه إ فمنهضاوه ما الحفارة إ وأسارعوا نباه يصايدون شايب الجباط نحاو
ىخرة منيية إ في اللحظ ة التي عمدت فيهم كرة المهمجمي إ فقمل النبي ىالى هللا علياه وسالم  :أال أحاد لهاؤالء ؟ فقامل
طلحة  :أنم لهم يم يسول هللا إ فقمل  :كمم أنت يم طلحاة إ فقامل  :يجاط ما األنصامي  :فمنام يام يساول هللا إ فقمتاط عناه إ
وىيد يسول هللا وم نبقي ميه إ فلحقوه إ فقمل  :أال أحد لهؤالء ؟ فقمل له  :طلحة  :أنم لهم يم يساول هللا إ فقامل  :كمام
أنت يم طلحة إ فقمل  :يجط م األنصمي  :فمنم يم يسول هللا إ فقمتط عنه إ وىيد يسول هللا وما نبقاي مياه إ فلحقاوه إ
فقمل  :أال أحد لهؤالء ؟ فقمل له  :طلحة مثاط قولاه إ فقامل يساول هللا ىالى هللا علياه وسالم مثاط قولاه إ فقامل يجاط ما
األنصمي  :أنم يم يسول هللا إ فمذن له إ فقمتاط مثاط قتملاه وقتامل أىاحمنبه إ ويساول هللا وأىاحمنبه يصايدون إ ثام قتاط إ
فلحقوه إ فلم يزل يسول هللا ىلى هللا عليه وسلم يقول مثاط قولاه األول إ ويقاول طلحاة  :أنام يام يساول هللا إ فيحبساه إ
فيستمذنه يجط م األنصمي للقتمل فيمذن له إ حتى لم يبا مياه إال طلحاة فقامل يساول هللا  :ما لهاؤالء ؟ فقامل طلحاة :
أنمل٦٤ع .
وتص كتب السير أنبم طلحة نبمنه "كمن يجال ياميم شديد الرمي إ فنثر نبله إ وأخاذ يرماي والرساول يجلاس خلفاه
محتميم نبه إ نبينمم كمن النبي يرسط قوله اآلس على شرب أىحمنبه المهمجري عنه " :مام أنصافنم أىاحمنبنم" إ وياارح
البيهقاي "مينامه مام أنصافت قاريش لالمهامجري ع األنصامي إ لكاون القرشايي لام يخرجاوا للقتامل دفمعام عا النباي إ نباط
خرجت األنصمي واحدا نبيد واحد"ل٦8ع .
وظط أنبو طلحة يرمي دفمعم ع النبي يومذاك إ ويترس دونه إ حتى كسر ثالثة أقواس إ وكمن المسالم يفاط شمينبام
فيمر عليهمم فينمديه يسول هللا ىلى هللا عليه وسلم  :انثر نبلك ألنبي طلحةل٦٣ع إ حتى وتره يا أىمب يده في أوتميشام
فالت م فويشم فصرخ متملمم  :حس إ فقمل لاه النباي ؛ لاو قلات نبمسام هللا لرفيتاك المالئكاة إ والنامس ينظارون إلياك إ
حتى تل نبك في جو السممءل٤٣ع .
ونبينمم النبي وطلحة والزنبير يتسللون متخفيي في الايب يريدون ىرخة عملية تصمدف أنهم كمنت الصرخة التاي
فر إليهم نبيض المسلمي الفاميي ولجاموا إليهام لمنيتهام إ فكامن أن يمه كياب نبا مملاك ما أعلاى الاايب وشاو قامد ماع
ىمحبيه ويروى :
قد غرقت عينيه الاريفتي تزشران تحت المافر فنمديت نبمعلى ىوتي :
"يام مياار المسالمي أنبااروا إ شاذا يساول هللا فمشامي إلا ّي  :أنصات إ فلمام عارف المسالمون يساول هللا نهضاوا إ
ونهاااض ميهااام نحاااو الاااايب علاااى نبااا أنباااي طملاااب إ وأنباااو نبكااار الصااادي إ وعمااار نبااا الخبااامب إ  ...فاااي نفااار مااا
المسلمي "ل٤١ع .

لك ليلمحهم أنبي نب خل وشم يخفاون إلاى النباي يسامعدونه علاى الصايود إ وقاد تبارف أُنباي عا قوماه إ فسامع
ىيحة كيب نب مملك إ فيلام أن الرساول مام زال حيام إ ونبينمام النباي يساند يأساه تيبام فاي الاايب إ كار أُنباي نبا خلا
نبفرسه وشو يهت متسمئال  :أ محمد ل؟!ع ال نجوت إن نجمإ فقمل القو  :يم يسول هللا أييبا علياه يجاط منام ؟ فقامل
يسول هللا  :ال إ دعوه فلمم دنم تنمول يسول هللا الحرنبة م الحميث نب الصمة إ  ...وانتفض نبهم انتفمضة تبميرنام عناه
تبمير الايراء ع ظهر البيير إذا انتفض إ  ..ثم اساتقبله فبيناه فاي عنقاه إ طيناة تادأدأ منهام عا فرساه مارايال٤٢ع إ
وجيط يخوي كمم يخوي الثوي إذا ذنبحل٤٩ع .
ولمزيد م المنية إ نبييدا ع متنمول قريش "نهض النبي ىالى هللا علياه وسالم إلاى ىاخرة فاي الجباط لييلوشام إ
وقد كمن نبدن يسول هللا نبي ديعي إ فلمم ذشاب ليانهض لام يساتبع إ فجلاس تحتاه طلحاة نبا عبيادة إ فانهض نباه حتاى
استوى عليهم"ل٤٧ع إ وشكذا نمل اإلجهامد ما النباي كاط منامل إ وأخاذ مناه األلام كاط ممخاذ إ حتاى أناه نبياد الياودة "ذكار
عمرو مولى عفرة أن يسول هللا ىلى هللا عليه وسلم إ ىلّى الظهر يو أحد قمعدا م الجراح التاي أىامنبته إ وىالى
المسلمون خلفه فيودا"ل٤٥ع .
ونبيااد أن امتنااع المساالمون الااذي نبقااوا مااع نباايهم علااى الصااخرة المنييااة – التااي ماام كاامن ألحااد أن يصاايد عليهاام إال
ويصمب نبرممح وسهم الممتنيي فوقهم – وميهام سايوفهم إ ال مجامل ألخاذشم إ تقاد أنباو سافيمن حتاى اقتارب ما سافح
الصخرة ثم نمدى " :أفي القو محمد ؟ أفي القو محمد ؟ ثالثم إ فنهامشم يساول هللا ىالى هللا علياه وسالم أن يجيباوه" إ
وشكذ ا كمنات حصامفة القمئاد تملاى علاى يجملاه يغام االمتنامع فاوق الصاخرة إ أن يتركاوا قرياام تتاوشم قتلاه إ حتاى ال
يحمولوا الكر عليهم مرة أخرى إ كمم سب وأمر كيب نبا مملاك نبياد اإلعاالن عناه وأماره نبملصامت إ لكا أنباو سافيمن
استمر ينمد "أفي القو انب أنبي قحمفة ؟ أفي القو انب أنبي قحمفة ؟ أفي القو انب الخبمب ؟ أفي القاو انبا الخبامب ؟
ثم أقبط على أىحمنبه فقمل  :أمم شؤالء فقد قتلوا وقد كفيتموشم إ فمم ملك عمار نفساه أن قامل  :كاذنبت وهللا يام عادو هللا إ
إن الذي عددت ألحيمء كلهم إ وقد نبقاى لاك مام يساوفك"ل٤٦ع .فكامن أن يد علياه أنباو سافيمن وما مياه ينامدون شاممتي
متوعدي :
يومم نبيو نبدي إ إن موعدكم نبدي لليم القمنبط .
"فقمل يسول اله لرجط م أىحمنبه  :قط  :نيم شو نبيننم ونبيانكم موعاد  ...ثام نبياس يساول هللا علاي نبا أنباي طملاب
فقمل  :اخرج في مثمي القو فمنظر ممذا يصنيون ؟ ف ن كمنوا قد جنبوا الخيط وامتبوا اإلنبط إ فا نهم يريادون مكاة إ وإن
يكبوا الخيط وسمقوا اإلنبط إ ف نهم يريدون المدينة إ والذ نفسي نبيده إ لئ أيادوشم إ ألسيرن إليهم فيهم إ ثم ألنامجزشم
إ قمل علي  :فخرجت في مثميشم أنظر ممذا يصنيون ؟ فجنبوا الخيط وامتبوا اإلنبط إ ووجهوا إلى مكة"ل٤٤ع .
وشكذا إ انتهت غزوة أحد نبثمي قريش إ الذ أعملت له حسمنبمت دقيقة إ وشم تجمي أىحمب حسمنبمت إ يدققون فيه
لهم وفيمم عليهم إ تحدوشم المصالحة والمكمساب فاي األول وفاي اآلخار إ فتؤكاد كتاب األخبامي أنهام قتلاوا علاى التادقي
سبيي مسلمم إ نبسبيي ماركم يو نبدي إ وأسروا سابيي مسالمم نبسابيي مااركم ياو نبادي إ وشاو مام يردفاه المفسارون
نبمآلية الكريمة :
"أو لمم أىمنبتكم مصيبة قد أىبتم مثليهم قلتم أنى شذا"
لمل عمران ١٦٥ع
لومثليهم شنم تينى مثط األمري إ السبيي قتايال إ والسابيي أسايراع إ وشاو مام عبار عناه منبا التامجر األماو إ
أنبي سفيمن ىخر نب حرب إ وشو ينمد الميتصمي نبملصخرة إ مقدمم كا حسمب تجمي دقي إ يقول :
يومم نبيو نبدي إ وإن موعدكم نبدي اليم القمنبط .
شو مم عقب عليه الببر في حديثه ع أحد مقمينم نببدي إ وشو يقول :

فلمم كمن اليم القمنبط في أحد إ عوقبوا نبمام ىانيوا إ قُتاط ما أىاحمب يساول هللا ىالى هللا علياه وسالم سابيون إ
وأسر سبيون إ وكسرت ينبمعيته إ وشامت البيضة على يأسه إ وسمل الد على وجهه إ وفر أىحمب النبي وىيدوا
الجبطل٤8ع .
وقد عدد البالذي في أنسمب األشراف ل٩٢٦/١ع أسممء نبياض الفاميي ما الميادان تمممام – الاذي يمثلاون موقفام
خممسم – نبيد أن تركاوا إخاوانهم ويساولهم إلاى مصايرشم إ وشام عثمامن نبا عفامن إ وساواد نبا غزياة إ والحاميث نبا
حمطب إ وسيد نب عثممن إ وعقبة نب عثمامن إ وخميجاة نبا عاممر إ وأوس نبا قيباي إ حتاى أنبيادوا عا المديناة نبمام
يصط إلى ثالثي ميالل٤٣ع إ ولم ييودوا إلى يثرب إال نبيد أن وىلتهم األخبمي نبيودة النبي إليهم مع م نبقي م أىحمنبه
إ فيمدوا إليهم م مهرنبهم نبيد أيم ثالثة إ فقمل لهم يسول هللا ىلى هللا عليه وسالم  :لقاد ذشباتم فيهام عريضاة إ ثام جامء
الوحي نبامنهم يقول :
"إن الذي تولوا منكم يو التقى الجميمن إنمم استزلهم الايبمن نببيض مم كسبوا ولقد عفم هللا عنهم"
لمل عمران ١٥٥ع.
ويق ول انب حبيب " :الذي تولوا يو التقى الجميمن فيفم هللا عنهم م المهامجري عثمامن نبا عفامن نبا اليامص نبا
أمية إ وأنبو حذيفة نب عتبة نب ينبيية إ وسيد نب عثممن م الخزيج وأخوه عقبة نب عثممن"ل8٣ع  .وكمن لهرب عثممن
نب عفمن م أحد إ مدعمة نبيد ذلك نبسني في الصراع السمفر الذ قم على السلبة في الدولة اإلسالمية إ للتادليط علاى
أن الموق اليدائي لبني أمية م الهمشاميي نباط ما النباي ودعوتاه إ كامن متمىاال فاي نفوساهم إ فحكاى البخامي عا
عثممن انب وشب قوله " :جمء يجط ح البيت فرأى قومم جلوسم إ فقمل  :م شؤالء القيود ؟ قملوا  :قريش إ قمل  :ما
الاي ؟ قملوا  :انب عمر إ فمتمه فقمل  :إني سمئلك ع شئ أتحدثني ؟ أنادك نبحرمة شذا البيت أتيلم أن عثممن نب عفمن
فاار يااو أحااد ؟ قاامل  :نياام إ قاامل  :فتيلمااه تايااب عا نباادي فلاام ياااهدشم ؟ قاامل  :نياام إ قاامل  :فااتيلم أنااه تخلا عا نبييااة
الرضوان فلم ياهدشم ؟ قمل  :نيم فكبر إ فقمل انب عمر  :تيمل ألخبرك وألنبي لاك عمام ساملتني عناه إ فممام فارايه ياو
أحد إ فمشهد أن هللا عفم عنه إ وأمم تايبه ع نبدي إ ف نه كمن تحته نبنت النبي وكمنت مريضة إ فقمل له يسول هللا ىلى
هللا عليه وسلم  :إن لك أجر يجط مم شهد نبديا وسهمه إ أمم تايبه ع نبيية الرضوان إ ف نه لاو كامن أحاد أعاز نبابب
مكة م عثممن نب عفمن لبيثه مكمنه إ فبيس عثممن وكمنت نبيية الرضوان نبيدمم ذشب عثممن إلى مكة"ل8١ع .
التقيم فضرنبه حمزة فقتله"  .وشنم عثر حمزة فوقع إ فمنكا ديعه الحديد ع نببنه إ فهززت حرنبتي حتى إذا
يضيت منهم إ دفيتهم عليه إ فوقيت في ثنتاه حتاى خرجات ما نباي يجلياه إ فمقباط نحاو إ فالاب إ فوقاع إ وأمهمتاه
حتى إذا ممت إ جئت فمخذت حرنبتي ثم تنحيت ع اليسكر إ ولم تك لي نبائ حمجة غيرة"ل8٢ع .
وشنم شرولت نبنت عتبة المدللة الثمئرة إ لتبقر نبب حمزة يضي هللا عنه إ وتخرج كبده وتلاوك مناه قبياة تاافيم إ
حتى إذا انتهت الميركة ويحلت قريش إ مر يسول هللا نبيمه وشاو علاى تلاك الحامل إ فوقا علاى يأساه وقاد أخاذ مناه
الكمد ممخذا إ حتى جيط يقول :
لوال أن تحزن ىفية إ ويكون سنة نبيد إ لتركته حتى يكون في نببون السبمع وحواىط البيار إ ولائ أظهرناي
هللا على قريش في موط م المواط إ ألمثل نبثالثي يجال منهمل8٩ع .
وقد عقب نبيض المفسري نبملقول  :إن الوحي جمء يرد النبي ع ذلك نبقوله " :وإن عمقبتم فيمقبوا نبمثط مم عاوقبتم
نبه" لالنحط ١٢٦ع إ لك انب كثير نبحصمفته إ يديك أمرا إ فيقول :
قلت شذه اآلية مكية إ وقصة أحد نبيد الهجرة نبثالث سني !! فكي
أمم انب مسيود فيروى القول ع حمل النبي يو مقتط حمزة :

يلتئم شذا ؟!ل8٧ع .

مم يأينم يسول هللا ىلى هللا عليه وسلم نبمكيام إ أشاد ما نبكمئاه علاى حمازة يضاي هللا عناه إ وضايه فاي القبلاة ثام
وق على جنمزته إ وانتحب حتى نا إ وحتى نبل نبه الااى إ وشو يقول  :يام حمازة يام فمعاط الخيارات إ يام حمازة يام
كمش الكرنبمت إ يم حمزة يم ذابل8٥ع .

أمم األنصمي إ ويغم مصمنبهم في قتالشم إ ف نهم عندمم شمشدوا حزن انب أختهم على عمه قملوا :
وهللا لئ ظهرنم عليهم يومم م الدشر إ لنمثل نبهم مثلة لم يمثلهم أحد م اليرب نبمحد قطل8٦ع .
وقملت اليهو د  :لو كمن نبيم مم ظهروا عليه إ وال أىيب منه مم أىيب إ لكنه طملب ملك تكون لاه الدولاة وعلياه إ
وقمل المنمفقون مثط قولهم إ وقملوا للمسلمي  :لو كنتم أطيتمونم مم أىمنبكم الذ أىمنبوا منكمل8٤ع .
واإلشمية شنم إلاى ثالثممئاة أنصامي إ قاريوا قباط الميركاة البقامء فاي المديناة إ وعاد الخاروج إلاى أحاد إ نبارأ
عسكر عركته خبرتهم نبمنمعة مدينتهم إ وإزاء ذلك الفويان إ الذ نبمت يهدد شيبة الدولاة النمشائة إ وييباي الفرىاة
للرفوس المحنية للتيملي والتاممز إ ومم قد يجره ذلك م ترد شيبة ىنيهم المجمشادون نبادممئهم فاي نبادي إ كامن ال نباد
م خبوة أولى لتهدئة يوع المسلمي إ وم ثم استرسط الوحي يرد على شؤالء نبملقول الكريم :
-

"الذي قملوا إلخوانهم وقيدوا لو أطمعونم مم قتلوا قط فمديءوا ع أنفسكم الموت إن كنتم ىمدقي " لمل عماران
١٦8ع.
"ومم أىمنبكم يو التقى الجميمن فب ذن هللا ولييلم المؤمني  "...لمل عمران ١٦٦ع.
"ومم كمن لنفس أن تموت إال نب ذن هللا كتمنبم مؤجال" لمل عمران ١٧٥ع.
"أ حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمم ييلم هللا الذي جمشدوا منكم" لمل عمران ١٧٢ع.

أمم الذي حزنوا على المامنم الزائلة م عر

الدنيم إ فقد توجه إليهم الوحي يقول :

 "ذلك متمع الحيمة الدنيم وهللا عنده حس المآب" لمل عمران ١٧ع. "ولئ قتلتم في سبيط هللا أو متم لمافرة م هللا ويحمة خير ممم يجميون" لمل عمران ١٥٤ع." -وال تحسب الذي قتلوا في سبيط هللا أمواتم نبط أحيمء عند ينبهم يرزقون" لمل عمران ١٦٣ع.

العالج النفسي
والدليط أن النبي ىلى هللا عليه وسلم قمل " :لمم أىيب إخوانكم نبمحد إ جيط هللا أيواحهم في جوف طير خضر إ
ترد أنهمي الجنة إ وتمكط م ثمميشم إ وتمو إلى قنمديط ما ذشاب ميلقاة فاي ظاط اليارم إ فلمام وجادوا طياب مامكلهم
ومارنبهم ومقبلهم إ قملوا  :م يبل إخواننم عنم أننم أحيمء في الجنة نرزق إ لائال ينكلاوا عناد الحارب إ وال يزشادوا فاي
الجهمد إ قمل هللا عز وجط  :أنم أنبلاهم عنكم إ فمنزل هللا تيملى " :وال تحسب الذي قتلوا في سبيط هللا "...ل88ع .
ثم يلتفت المصبفى إلى جمنبر يضي هللا عنه ويقاول لاه " :يام جامنبر ؛ أال أنباارك ؟ قامل  :نبلاى نباارك هللا نباملخير .
قمل  :شيرت أن هللا أحيم أنبمك فقمل  :تم على عبد إ مم شئت أعبكه إ قمل  :يم يب مم عبادتك حا عبمدتاك إ أتمناى
عليك أن تردني إلى الدنيم فمقتط مع نبيك إ وأقتط فيك مرة أخرى إ قمل  :إنه قد سل مني القول إ ال يُرجع إليهم"ل8٣ع .
وشكذا كمن اليالج النفسي إ والبلسم الاامفي الماداو إ ولام شاتمت األنفاس المبيثارة فرقام وشليام إ وتقوياة اليازائم
نبتثبيت اإليممن إ لك مؤيخينام ال يجادون – عمفامشم هللا – فاي تلاك الخباة المداوياة إ والكاال الساديد نباملرأ الرشايد إ
كفمية وشفمء وغنمء إ إنمم يبمحون دومم كدأنبهم إلى حديس األحمجي والميجزات إ وشو حديس مم كامن ياافي أىاحمب
أح د وشم مهزومون إ قدي مم يافيهم الاوحي الصامدق إ والقيامدة الحكيماة إ لكا أحمدياس األحامجي كتبات علاى مام يبادو
ألجيمل نبيد ذلك ستقرأ التميي إ وينبمم تتسمءل في ضوء الماروع عقال إ فكمن إلقممهم سلفم تلك الدالئط على اإلعجامز
إ يغم تجرع المسلمي ماراية الهزيماة فاي شادوء ونببولاة إ فجمءتنام الروايامت تقفاو نبيضاهم إ لتيياد حاديس المالئكاة إ
وتؤكد أن المأل األعلى المحميب قد شبط إلى أحد إ وأعمط خبرته القتملية فاي الميركاة إ غيار ماديكي إلاى أ منزلا
يذشبون نبتلك المزاعم إ ومنهم مم جمء يحكي ع الوقية في حميتهم إ والرسول يتير للهجو إ وأممماه سايد نبا أنباي
وقمص إ فقمل عليه الصالة والسال لسيد  :ايددشم إ قمل  :كي أيدشم وحد ؟ فقامل لاه  :ايددشام إ قامل سايد يضاي
هللا عنه  :فمخذت سهمم م كنمنتي فرميت نبه يجال منهم فقتلته إ ثم أخذت سهمم مخر فا ذا شاو ساهمي الاذ يميات نباه إ

فرميت نبه مخر فقتلته إ ثم أخذت سهمم ف ذا شو الذ يميت نبه فرميت نبه مخر فقتلته إ فهببوا م مكامنهم إ فقلات  :شاذا
سهم مبميك إ فكمن عند في كنمنتي ال يفميق كنمنتي" .
وال تفب الروايمت إلى أن سيدا لو استمر نبسهمه المبروك شذا إ ألفنى الماركي إ ثام تؤكاد أن شاذا الساهم "كامن
نبيده عند نبنيه  ...ويوى عناه أناه قامل  :لقاد يأيتناي أيماى نبملساهم ياو أحاد إ فيارده علا ّي يجاط أنبايض حسا الوجاه ال
أعرفه إ حتى كمن نبيد  ...فظننت أنه ملك" .
ثم ينسب لسيد حديس مخر يقول فيه :
يأيت يو أحد ع يمي النبي عليه الصالة والسال وع يسميه إ يجلاي عليهمام ثيامب نبايض إ يقامتالن عا
يسول هللا أشد القتمل إ مم يأيتهمم قبط ذلك اليو وال نبيدهل٣٣ع .
نبط وتحدد كتب التراث الرجلي البيض نبملثيمب البيض نبمالسم فقد كمنم الملكي جبريط وميكمئيطل٣١ع .
ويواية أخرى إ تضع سيدا مرة أخرى إ في حبكة أخرى إ تقول :
لمم كمن يو أحد انكافوا ع يسول هللا ىلى هللا علياه وسالم إ وسايد يرماى نباي يدياه إ وفتاى ينباط لاه كلمام
ذشبت نبلة أتمه نبهم إ يقول  :اي أنبم إسح إ فلمم فرغوا نظروا  :م الامب ؟ فلم يروه ولم يُيرفل٣٢ع .
ومثط تلك الروايمت التي تصر على نزول المالئكة إلى أحد وحرنبهم مع المسالمي إ يواياة تحكاي عا أمار تيلماه
كتب األخبمي إ وشو أن أنبم الرو أخو مصيب نب عمير إ حمط اللواء م مصيب نبيد سقوط أخيه شهيدا إ وفاي زحماة
الميركة وشو لهم إ ومع إىمنبة النبي تلك اإلىمنبمت الاديدة إ ظ أنبم الرو مصيبم إ لك الرواية تاتم حيمكتهام لتخبرنام
خبرا مخر يقول :
ولمم قتط مصيب نب عمير يضي هللا عنه إ وسقط اللواء إ أخذه ملك فاي ىاوية مصايب  ...وجياط يساول
هللا ىلى هللا عليه وسلم يقو للملك الذ على ىوية مصيب  :تقد يام مصايب إ فملتفات إلياه الملاك فقامل  :لسات
نبمصيب إ فيرف عليه الصالة والسال أنه ملك أُيّد نبه .
شذا نبينمم ييقب الحلبي في سيرته على الرواية فيقول  ..." :يأيت في يواية أنه لمم ساقط اللاواء إ أخاذه أنباو الارو
أخو مصيب إ ولم يزل في يده حتى دخط المدينة"ل٣٩ع .
وفي سيمق سوق الميجزات إ ال يرضى الحلبي في موضع مخر م سيرته إ إال نبموتة قميئة النبا قمئاة الاذ شا
النبي في وجهه وضرنبه نبملمافر إ فيقول :
إن شذه الاجة لم تانه إ نبط زادته جممال  ...فقمل يسول هللا ىلى هللا عليه وسالم  :أقمامك هللا  ...وقاد اساتجمب فياه
دعوة نبيه إ ف نه نبيد الوقية خرج إلاى غنماه فوافمشام علاى ذيوة الجباط إ فمخاذ ييترضاهم إ فااد علياه كبااهم إ فنبحاه
أيداه م شمش الجبط فتقبعل٣٧ع .
كذلك تثنى الروايمت على أنبي نب خل الذ قتله النباي نبملحرنباة إ حتاى يساكته عا إساممع المااركي ندائاه وشاو
يهت  :أ محمد ؟ ال نجوت إن نجم إ لتقول نبلسمن عبد هللا نب عمر :
ممت أنبي نب خل نببب يانب إ ف ني ألسير نببب يانب نبيد شوى م الليط إ إذا نمي تتمج لاي فهبتهام إ وإذا يجاط
يخرج منهم في سلسلة يجتنبهم وشو يصيح  :اليبش اليباش إ وإذا يجاط يقاول  :ال تساقه إ فا ن شاذا قتياط يساول هللا إ
شذا أنبي نب خل ل٣٥ع .

ثم ال يجد مؤيخونم نبمسم شنم م تكراي نبيض مم ىمغوه لبدي الكبرى إ ومنهم القول " :أخبرنم أشيمخنم أن عباد هللا
نب جحش جمء إلى النبي يو أحد وقد ذشب سيفه إ فمعبمه النبي ىالى هللا علياه وسالم عسايبم ما نخاط إ فرجاع فاي ياد
عبد هللا سيفم  ...وأىيبت يومئذ عي قتمدة نب نيممن حتى وقيت على وجنتاه إ فردشام يساول هللا ىالى هللا علياه وسالم
فكمناات أحس ا عينيااه وأح ا ّدشمم إ وتفصاايط إعاامدة تركيااب اليااي فااي موضاايهم إ فااي أن النبااي "يفااع حدقتااه فوضاايهم
موضيهم ثم غمزشم نبراحته إ وقمل  :اللهم اكسه جممال إ فممت ومم يدي م لقيه أ عينيه أىيبت"ل٣٦ع .
ثم ييرج يواة السير واألخبمي على ألوان أخرى م الروايامت إ قصادوا نبهام التادليط علاى ىادق نباوة المصابفى
ىلى هللا عليه وسلم إ وعصمته إ وطهميته إ وطهمية جسده إ ومم قد ينمل المؤم الصمدق إذا مم نامل ما ذلاك الجساد
شيئم إ يرفع م مكمنتاه ويزكياه إ لكنهام ما جمناب مخار – إن كمنات قاد حادثت – ف نهام تلقاي ضاوءا علاى المكمناة التاي
وىط إليهم يسول هللا نبي أتبمعاه وينبمام قصاد نبتلاك الروايامت وضايهم فاي مقمنبلاة ماع أخبامي ما شاك أو فار وشارب إ
إلثبمت وجود المؤمني الصمدقي الثمنبتي إ الواثقي نبنبيّهم إلى حد التبتّط فيه إ حداَّ لم يصله قبله إنسمن وال نبياده إ وما
تلك الروايمت أن مملكم نب سنمن الخدي إ أنبم سييد الخدي إ قد اماتص د النباي ما جروحاه فاي أحاد إ وازديد تلاك
الدممء إ فقمل النبي :
م سره أن ينظر إلى يجط ال تمسه النميإ فلينظر إلى مملك نب سنمنإ م مس دمي لم تصبه نمي.
وييقب الحلبي على ازدياد د النبي تيقيبم شميحم مبوال يقول فيه " :ولم ينقط أنه ىلى هللا عليه وسلم إ أمار شاذا
الذ امتص دمه نباسط فمه إ وال أنه غسط فمه نبيد ذلك إ كمم لم ينقط أناه أمار حمضانته أ أيما نبركاة الحبااية يضاي
هللا عنهم إ نباساط فمهام إ وال شاي غسالته نبياد ذلاك لمام شارنبت نبولاه ىالى هللا علياه وسالم إ ففيهام يضاي هللا عنهام أنهام
قملت  :قم يسول هللا م الليط إلى فخمية تحت سريره إ فبمل فيهم إ فقمت وأنم عباى فارنبت مم في الفخمية إ وأنام ال
أشير إ فمم أىبح النبي ىلى هللا عليه وسلم إ قمل  :يم أ أيم إ قومي إلى تلك الفخمية فمشرقي مم فيهم إ فقملات  :وهللا
لقد شرنبت مم فيهم إ فضحك حتى نبدت نواجذه إ ثم قمل  :ال يجفر نبك نبيده أنبادا  ...أ ال تااتكي نببناك  ...وقاد شارنبت
نبوله أيضم امرأة يقمل لهم نبركة نبنت ثيلبة نبنت عمرو إ وكمنت تخد أ حبيبة يضي هللا عنهم إ جمءت ميهم م الحبااة
إ  ...وفي كال انب الجوز إ نبركة نبنت يسمي موالة أنبي سفيمن الحبااية إ خمدماة أ حبيباة زوج النباي ىالى هللا علياه
وسلم إ  ...فقمل لهم حي علم أنهم شرنبت ذلك  :ىحة يم أ يوس إ فمام مرضات قاط إ حتاى كامن مرضاهم الاذ ممتات
فيه"ل٣٤ع .

قتل ابنة مروان
قمل الرسول نبي أىحمنبه شمتفم :
أال مخذ لي م انبنة مروان ؟
فسرى إليهم ليال واحد م نبني عايرتهم إ شو عمير نب عد فكالشمم م نبناي خبماة إ فمعماط سايفه فاي أحاامئهم
وشااي مستساالمة لنومهاام فااي فراشااهم إ "ثاام أىاابح مااع يسااول هللا فقاامل  :ياام يسااول هللا إنااي قتلتهاام إ فقاامل  :نصاارت هللا
ويسوله يم عمير" .
أمم سرية زيد نب حميثة إلى نبني فزاية نبواد القرى إ فكمنت إلى فمطمة نبنت ينبيية الميروفاة نبام قرفاة إ وكمنات
عجاوزا كبياارة تجااموزت ما عمرشاام قرنام إ وكمناات مبمعااة فااي قومهاام إ ذات منياة وشاارف وساايمدة إ نبلا ىاايتهم كااط
اليرنبمن إ وضرنبوا نبيزشم األمثمل إ ونبقي م األمثمل التي تتيل نبم قرفة مثالن على األقط إ وشمم "أمنع م أ قرفاة"
إ و "لو كنت أعز م أ قرفة مام زدت"ل٣8ع إ وشاي كلهام أسابمب تكاا عا مالماح غازوة زياد نبا حميثاة وغرضاهم
الذ تم نبهبوطه عليهم على غرة إ فمعمط السيوف في الفزاييي إ ثم أسر أ قرفة وانبنتهم شددا إ ونبينمم أنبقاى علاى شناد
سبية إ فقد أمر نبقتط أ قرفة قتال ذكر انب شام أنه كمن عنيفمل٣٣ع إ وشاو مام جامء تفصايله فاي الببار شاميحم  :أناه تام
ينبط يجليهم نبحبلي إ ثم ينبط الحبالن نببييري متيمكسي إ ثم ضرب البييران فمنبلقم إ فاقمشم شقمل١٣٣ع .
وكاامن طبييياام أن تساافر الاادعوة ع ا عااداء جهياار نبيااد الجفااوة إ أدى نبااملنبي – ىاالى هللا عليااه وساالم – إلااى وجهااة
مرحلية على خبوات البري االستراتيجي البويط إ تحول نبموجبهام نحاو المستضايفي والميادمي واليبياد إ يادعوشم

إلااى النسااب واالمااتالك إ نبااط وامااتالك كنااوز تتضاامءل أمممهاام كنااوز تتضاامءل أمممهاام كنااوز المااأل القرشااي إ إنهاام كنااوز
كسرى وقيصر نبهدف تاكيط نواة جممعة أولى ألمة جديدة واحدة م دون النمس إ وعليه كمن إعالن الاوحي " :ونرياد
أن نم على الذي استضيفوا في األي ونجيلهم أئمة ونجيلهم الوايثي " لالقصص ٥ع .
وكاامن طبييياام أن تساافر الاادعوة ع ا عااداء جهياار نبيااد الجفااوة إ أدى نبااملنبي – ىاالى هللا عليااه وساالم – إلااى وجهااة
مرحلية على خبوات البري االستراتيجي البويط إ تحول نبموجبهام نحاو المستضايفي والميادمي واليبياد إ يادعوشم
إلاى النساب واالمااتالك إ نباط واماتالك كنااوز تتضامءل أمممهاام كناوز الماأل القرشااي إ إنهام كناوز كساارى وقيصار نبهاادف
تاكيط نواة جممعة أولى ألمة جديدة واحدة ما دون النامس إ وعلياه كامن إعاالن الاوحي " :ونرياد أن نما علاى الاذي
استضيفوا في األي ونجيلهم أئمة ونجيلهم الوايثي " لالقصص ٥ع .
ويروى البالذي " :كمن يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – إذا جلاس فاي المساجد جلاس إلياه المستضايفون ما
أىااحمنبه  :عماامي نب ا يمساار وخباامب نب ا األيت وىااهيب نب ا ساانمن ونبااالل نب ا ينباامح وأنبااو فكيهااة وعااممر نب ا فهياارة إ
وأشبمشهم م المسلمي إ فتهزأ قريش نبهم ويقاول نبيضاهم لابيض  :شاؤالء جلسامفه كمام تارون إ قاد ما ّ هللا علايهم ما
نبيننم"ل١٣١ع .
وإعماامال لااذلك نباامت واضااحم أن المستضاايفي شاام م ا سياااكلون ماامدة األمااة البمليااة إ وشاام م ا ساايكونون القاامدة
واألئماة إ وشاام ما ساايرثون الماأل وحكومتااه إ والسابيط أمااة جديادة إ تقااو علاى مباادأ جدياد إ يوحااد وال يفارق إ يجمااع
أىحمب المصلحة في التايير في مصهر واحد إ عبرت عنه اآليمت الكريمة نبقولهم " :أن أقيموا الدي وال تتفرقوا فيه"
لالاويى ١٩ع إ وم شنم إ وفي تلك المرحلة إ قم اإلسال يضرب القبلية إ نبا حالل الاوالء لجممعاة اإلساال محاط أ
والء مخر .
وليط أشم وقية كبرى حولت نبملفيط مسمي التميي نبيدشم إ كمن سببهم قمفلة كبرى لقريش نبقيمدة ىمحب اللواء أنباي
سفيمن نب حرب إ وشي وقية نبدي الكبرى إ حي تحول اتفمق األنصمي مع النبي في اليقبة الثمنية إلى غميته المضامرة إ
م ميثمق دفمعي إلى حل شجومي محميب إ تحولت مياه عنمىار الجممعاة اإلساالمية كلهام – مهامجرون وأنصامي –
إلى دولة محمينبة شجومية إ دولة عسكر ومامنم إ كملقبيلة تمممم إ ونبذات منبقهم إ لك نبيد أن تحول الوالء عا القبيلاة
وسلفهم الميبود إلى الدولة إ ممثلة شخصيم في يسول هللا ويمزيم فاي ذات هللا إ وإلاى المصاملح الممدياة المبمشارة التاي
جميت نبملفيط أعضمء الدولة إ وكمن نبادء الاازوات والماامنم نقباة التحاول الكبارى التاي ليبات دويا عظيمام فاي جاذب
األتبمع م مستضيفي القبمئط ومحمينبيهم إ نبيد أن ظط النبي – ىلى هللا عليه وسلم – يدعو في مكاة ثالثاة عاار عممام
دون إجمنبة إ ولم يتبيه خالل كط تلك السنوات سوى حوالي الممئة نفار إ حياس كمنات الادعوة تؤجاط الوعاد نبملنيماة إلاى
جنة الخلد إ ولك عندمم تم اإلعالن ع تحلَّة الانيمة م أموال اآلخري المخملفي للدعوة ودولتهم إ أىبح حط مااكلة
المياادمي حقيقااة ملموسااة إ ومكمسااب عينيااة تاادعوشم إلااى االنخااراط مااع اليصاابية اإلسااالمية إ ونبيااد فتاارة م ا الاازم
ستصبح تلك المكمسب كبيرة إلى الحد الذ سيدفع يجمالت قريش المميزي إلاى االنخاراط فاي جايش المسالمي إ وشاو
مم يفصح عنه إسال عمرو نب اليمص الذ ذشب إلى النبي – ىلى هللا عليه وسلم – يؤكد أن شجرته ليست للممل نباط هلل
ويسوله إ لك ليجيبه النبي – ىلى هللا عليه وسلم – نبكط ىراحة ووضوح " :نيمم نبملممل الصملح للرجاط الصاملح" .
ثم أيسله قمئدا عسكريم غمزيم وشو يقول له " :إني أييد أن أنبيدك وجهم يسلمك هللا فيه ويانمك إ وأزغب لك زغبة ما
الممل" إ وم ثم كمن إعالن النبي – ىلى هللا عليه وسلم – تميز عمرو نبقوله " :أسلم النمس ومم عمرو"ل١٣٢ع .
ع علي يضي هللا عنه " ..لقد يأيتني مع يسول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – وإناي ألينباط الحجار علاى نببناي
م الجوع إ وإن ىدقتي اليو لتبل أينبيي أل دينمي"ل١٣٩ع .
وم ثم خرجت إلى تاميي اليارب تلاك الحملاة الوسابية التاي تتاوازن نباي النقامئض إ علاى كاط المساتويمت  :نباي
القبلية ونبي الببقية إ نبي اليامئرية ونبي األممية إ نبي الوحدة الامملة ونبي تضم تلك الوحدة للقبمئاط فاي شاكط حاز
وأضموممت إ ونبي إلامء الافيمء واستبدالهم نبافيع واحد شو نبي اإلسال إ ونبي الوحدانية المبلقاة لالاه التاي ال تقباط
شراكة إ وم ثم كمنت التراجيمت التي اعترفت نبمقدسمت القرشيي والتي كمنت تيد وثنيمت إ كمالعتراف نبملكيباة إ ثام
في فتح مكة يتم تقديس الكيبة ذاتهم وحجرشم األسود إ وشيمئر الوثنيي القديمة كملبواف والسيي إ وتكاريس المقممامت
والمواضع كملصفم والمروة وعرفمت  .لقد نبمتت الدولة نبحمجة إلى ميبد مؤسسي له تمييخاه إ نبياد الرجاوع عا القادس

لأويشليمع إ ميبد يجتمع عنده جميع اليرنبمن إ لكنه ميبد قريش قبيلة الرسول في المقم األول إ وسادنته الهمشاميون مل
البيت .
نبي نبدي وأحد لم تتوق سرايم المسلمي ع مداشمة طريا اإلياالف إ وشا حمالتهام التمديبياة علاى القبمئاط إ ماع
ظاامشرة جدياادة تمثلاات فااي شاارع نظاام االغتياامل إ نبمغتياامل يفوس القبمئااط وأشااراف الناامس وسااراتهم وحكماامئهم إ ونباادأ
تببي ذلك النظم نبمغتيمل كيب نب األشرف الاذ يثاى قتلاى نبادي شايرا إ وتبياه قباع عادد ما الارفوس خمىاة نبياد
وقية أحد .
وعند اليودة الظمفرة م نبدي الكبرى إ كمن الوحي يسترسط طملبم م المسلمي اليقظة واالستيداد لقتمل أعادائهم إ
وذلك في النص "وأعدوا لهم مم استبيتم م قوة وم ينبمط الخيط ترشبون نبه عدو هللا وعدوكم ومخاري ما دونهام ال
تيلمااونهم هللا ييلمهاام" لاألنفاامل ٦٣ع إ فمماام عاادو هللا وعاادو المساالمي فميااروف إ وشاام مااأل مكااة إ أماام م ا شاام أولئااك
اآلخرون غير المأل المكي الذي ييلمهم هللا وال ييلمهم سواد المسلمي ؟ إنه مم أوضحته األحداث التملية نبنداء النباي –
ىلى هللا عليه وسلم – لرجمل ÷ "م ظفرتم نبه ما يجامل يهاود فامقتلوه" إ وشاو مام تام تنفياذه نبملفياط فاي عادة يفوس
يهودية إ وشو المنحى الذ جمءت مفمىله في ميمت تنس حرية االعتقمد إ لتنهي اليمط نبآيمت م قبيط "لكم دينكم ولاي
دي " لالكمفرون ٦ع إ وتلاى الصفح الجميط والصبر األجمط إ لتؤكد مينى جديدا شاو "إن الادي عناد هللا اإلساال " لمل
عمران ١٣ع .
وشي السيمسة التي انبتات انضواء اليهود الكممط إ السيمسي واليقد إ تحت لواء الدولة الجديدة وسيمدة مؤسسهم إ
أو استئصمل شمفتهم م يثرب إ وشاو األمار الاذ كامن ساببه الوضاع الخامص جادا نبامليهود إ كمىاحمب كتامب ساممو
ودست وي عقد وأيديولوجيم تمييخياة موثقاة إ وشاو مام جيلهام المنكار الحضاميى الحاي لنباوة النباي اليرنباي إ ممام كامن
ياكط خبرا دائمم وحقيقيم على الدولة الوليدة وأيديولوجيتهم اليرنبية إ وشو مم ىب في إعالن واضح يسفر ع الهدف
إ فيمم جمء مرويم ع الزشر ع عروة :
نزل جبريط على يسول هللا – ىلى هللا علياه وسالم – نبهاذه اآلياة " :وإمام تخامف ما قاو خيمناة فمنباذ إلايهم علاى
سواء إن هللا ال يحب الخمئني " لاألنفمل ٥8ع إ فقمل يسول هللا – ىلى هللا علياه وسالم  : -أنام أخامف ما نباي قينقامع إ
فسمي إليهم ولوافه نبيد حمزةل١٣٧ع .
وما ثام انجلات غازوة قينقامع عا شجارتهم ما يثارب كامول قبمئاط يهاود ياتم إجالفشام عا المديناة إ ماع اسااتيالء
المسلمي على كراعهم وأسلحتهم وأيضهم .
وترنحت الدولة البملية إ وكمن ال نبد م اتخمذ عمط سريع وحمسم ودءوب ال يكط وال يهادأ إ إلىاالح مام أفسادته
أحد إ وذلك نبضرب كط م سولت له نفسه البمع في النيط م سالبمن الدولاة إ ولمام لام يكا ممكنام الخاروج فاي ذلاك
الظرف إلى قريش إ والجروح لم تزل طمزجة إ ومينويمت المسلمي في حضيضهم إ فقاد اتجاه الساي اإلساالمي إلاى
اجتثمث الرفوس التي أخذت ترتفع وتتبمول على السلبمن المحمد في يثرب أو خميجهم إ وم ثم تادحرجت يفوس
عدة إ منهم وتتبمول على السلبمن المحمد في يثرب أو خميجهم إ وم ثم تادحرجت يفوس عادة إ منهام يأس ساال
نب أنبي الحقي الميروف نبمنبي يافع إ وأنبي عفك عمرو نب عوف إ وعصممء نبنت مروان عقيلة انب خبمة إ وخملد نب
ساافيمن ساايد شااذيط إ وفمطمااة نبناات ينبييااة زعيمااة فاازاية ومحااط شاارفهم وفخرشاام إ ليكااون شااذا المسلسااط م ا الين ا
واالغ تيمالت والتصفية الجسدية إ إعالنم ع أن السي المحمد وإن كسرت مناه الذفانباة فاي أحُاد إ ف ناه مام زال قويام
مقتااديا نبااط وعنيفاام إ إعالناام عا إىااراي ال يتزحاازح علااى اسااتدامة الدولااة والحفاامظ علااى مسااتقبلهم ولااو مااع التضااحية
نبميواح كثيرة .
اجتميت نبنو النضير نبملار إ فميسلوا إلى النبي – ىلى هللا عليه وسلم : -
اخرج إلينم في ثالثي يجال ما أىاحمنبك إ وليخارج منام ثالثاون حبارا إ حتاى نلتقاي نبمكامن المنصا إ فيساميوا
منك إ ف ن ىادقوا وممناوا نباك إ ممنام نباك إ فلمام كامن الااد إ غادا علايهم يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – نبملكتمئاب

فحصرشم فقمل لهم  :إنكم وهللا ال تممنون عند إال نبيهد تيمشدوني عليه إ فمنبوا أن ييبوه عهادا إ فقامتلهم ياومهم ذلاك إ
ثم غدا على نبني قريظة نبملكتمئب وترك نبني النضير إ ودعمشم إلى أن ييمشدوه فيمشدوه فمنصرف عنهمل١٣٥ع .
ويفهم م الحديس شنم أن يهودا أيادت اختبامي نباوة النباي نباملحواي الميرفاي والفقهاي الاديني إ لكا النباي يأى أن
يتيممط ميهم نبمنب مخر فجارد علايهم كتمئباه اليساكرية إ وقمتاط النضاير حتاى نزلات علاى عهاد مكتاوب مياه إ ثام أن
قريظة يضيت نبمليهد دون قتمل .

غزوة النضير
يقول الببر في تمييخه إن يهود النضير عندمم أجمنبوا النبي – ىلى هللا عليه وسلم – إلى مم طلب:
قم وقمل ألىحمنبه  :ال تبرحوا حتى متيكم إ وخرج ياجيم إلى المدينة إ فلمم اساتلبس يساول هللا – ىالى هللا علياه
وسلم – أىحمنبه إ قمموا في طلبه إ فلقوا يجاال مقابال ما المديناة إ فساملوه عناه إ فقامل  :يأيتاه داخاال المديناة إ فمقباط
أىحمب يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – حتاى انتهاوا إلياه  ..فقاملوا  :يام يساول هللا إ انتظرنامك ومضايت إ فقامل :
يهود شمت نبقتلي وأخبرنيه هللا عز وجط .
أمم كي شمت نضير نبقتط النبي – ىلى هللا عليه وسلم – وشو جملس وسط يجمله إ وكي علم النباي وحاده نبتلاك
المؤامرة إ فهو مم تخبرنم نبه يواية انب إسحمق وشاو يقاول " :فامتى يساول هللا الخبار ما الساممء نبمام أياد القاو إ فقام
وخاارج عمئاادا إلااى المدينااة"ل١٣٤ع إ وقااد أخبرتااه السااممء عباار وساايبهم جبريااط أن يهااود نضااير قااد خااال نبيضااهم نباابيض
فقملوا " :إنكم ل تجدوا الرجط على مثط حمله شذا إ ويسول هللا – ىلى هللا عليه وسالم – إلاى جناب جاداي ما نبياوتهم
قمعدا إ فم يجط ييلو على شذا البيت فيلقى عليه ىخرة ويريحنم منه"ل١٣8ع .
وم ثم لم يك شنمك سوى يد واحد علاى خبار الساممء الصامدق نبخيمناة نبناي نضاير الواضاحة إ وشاو الجاالء عا
يثرب إ وزيمدة في النكمية نبهم أيساط النباي لهام واحادا ما األوس شاو محماد نبا مسالمة إ يحماط إلايهم يساملة النباي –
ىلى هللا عليه وسلم – تنذي وتقول نبال لبس :
اخرجوا م نبلد فال تسمكنونني نبهم إ وقد شممتم نبمم شممتم نبه م الادي إ وقد أجلتكم عارا إ فم يُئى نبياد ذلاك
إ ضرنبت عنقهل١٣٣ع .
لقد كمنت نضير تظ عبر تمييخهم البويط أن يثرب نبلدشم شي إ لك شم شي الرساملة واضاحة مفصاحة تؤكاد أنهام
قد أىبحت نبلد الرسول إ وأنه سيدشم إ وأن عليهم مامديتهم فويا وخالل أيام عاارة أو يكوناوا فاي خسار تقباع نبيادشم
منهم الرقمب إن ظلوا قمئمي وذلك نبيد أن تايرت القلوب أو نبنص الببر "تايرت القلوب ومحم اإلسال اليهود" .
ويقول انب كثير أن النضير لمام "نمنباذوه نبانقض اليهاود إ عناد ذلاك أمار النامس نباملخروج إلايهم  ..فحمىارشم سات
ليمل  "..إ لك يهود لم تستسلم إ وشنم أمر النبي نبهاد مسامكنهم المنتاارة حاول حصاونهم إ كمام أمار نبملميامول وتقبياع
النخط واألشجمي وحرق المزيوعمت إ فنمدوه :
ل١١٣ع

يم محمد ؛ قد كنت تنهى ع الفسمد وتييبه على م ىنيه إ فمم نبمل تقبيع النخط وتحريقهم ؟!
مم ذنب شجرة وأنتم تزعمون أنكم مصلحون ؟ل١١١ع .

وقمل الحلبي في سيرته :
لمم قبيت اليجوة إ ش النسمء الجيوب إ وضرنب الخدود إ ودعون نبملويط  .وعند ذلك نمدوه  ..يم أنبم القمسم  ..مام
شذا الفسمد ؟  ..يم محمد زعمت أنك ترياد الصاالح إ أفما الصاالح قباع النخاط ؟ وشاط وجادت فيمام زعمات أناه أنازل
عليك الفسمد في األي ؟ وقملوا للمؤمني  :إنكم تكرشون الفسمد وأنتم تفسدون ؟!ل١١٢ع .
قمل السهيلي في شروحه :

فوقع في نفوس المسلمي شئ م شذا الكال ل١١٩ع .
شنم لم يك األمر مسملة مبمدئ توجه إليهم االنتقمدات والمالممت إ أو أفكمي تيمب إ فملميركة يجب أن تحسم إ ول
تحسمهم سوى القوة اليسكرية ال األخالقيمت التي قيدشم قو مزايعون وضيوا لهم األعراف لحممية زيوعهام إ وعلياه
فقد جمء الرد وحيم يرفع المالمة ع النبي وىاحبه إ يؤكاد أال مالماة فاي قباع الازيع وحارق النخياط إ فكلاه نباممر هللا
وحده وإيادته إ ليقول اآل الكريم "مم قبيتم م ليناة أو تركتموشام قمئماة علاى أىاولهم فبا ذن هللا وليخازى الفمساقي "
لالحار ٥ع .
واستمر الحصمي يومم وياء مخر حتى نبل خمسة عار يومم إ وشنم "ىملحوه على أن يحق دمامءشم ولاه األماوال
والحلقة"ل١١٧ع  .ولهم مم حملت اإلنبط إ وواف النبي الكريم – ىلى اله عليه وسلم – لكا حتاى ال تحماط اإلنباط متمعام إ
فقد أعبى لكط ثالثة أفراد نبييرا واحدا يركبون عليه ويحملون عليه مم يمك حمله .
وحمء وقت توزيع الانمئم إ وفي ذلك يقول الحلباي "كامن نخاط نبناي النضاير لرساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم –
خمىة إ أعبمه هللا تيملى إيمه  ..وأكثر الروايمت إ أن أموال نبني النضاير أ مواشايهم كملخياط ومازايعهم وعقاميشم إ
ح لرسول هللا خمىة له  ..حبسم لنوائبه إ وكمن ينف على أشله منهم إ وكمنت ىدقمته منهم"ل١١٥ع  .وفي الحديس عا
عمر نب الخبمب أنه قمل " :إن أموال نبني النضير كمنت ممم أفمء هللا على يسوله إ ممم لم يوج المسلمون عليه نبخيط
وال يكمب إ وكمنت لرسول هللا – ىلى هللا عليه وسالم – خملصاةل١١٦ع  .وشاو مام جامءت نباامنه اآليامت لتحسام أماره إ
حيس أوضحت أن المسلمي لم يبذلوا في سبيله ولم يحمينبوا م أجله إ وم ثم فهو أمر قد حدث نبتفامو نباي النباي –
ىلى هللا عليه وسلم – ونبي نبني النضير إ لذلك فهو م ح النبي وحده إ حي تقول اآليمت "ومم أفمء هللا على يسوله
منهم فمم أوجفتم عليه م خيط وال يكمب" لالحار ٦ع إ أمم مم حدث لنضير فهو نبممر هللا إ حياس تؤكاد اآليامت "ولكا
هللا يسلط يسله على م يامء وهللا على كط شئ قدير" لالحار ٦ع .
أمم اآليمت الكريمة فكمنت تختتم الحادث إ يتاردد ىاداشم نباي فيامفي الجزيارة ويسار ماع الريامح يسامع مضاميب
القبمئط في كط مكمن إ ويجع الصدى منه يرج قلوب اليرب ويصك أسممعهم إ حيس تقول :
"سبح هلل مم في السمموات ومم في األي وشو اليزيز الحكيم  .شو الذ أخرج الذي كفروا ما أشاط الكتامب ما
ديميشم ألول الحار مم ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ممنيتهم حصونهم م هللا فمتمشم هللا ما حياس لام يحتسابوا وقاذف
في قلونبهم الرعب يخرنبون نبيوتهم نبميديهم وأنبد المؤمني فمعتبروا يم أولي األنبصمي  .ولوال أن كتب هللا عليهم الجاالء
ليااذنبهم فااي الاادنيم ولاام فااي اآلخاارة عااذاب الناامي  .ذلااك نباامنهم شاامقوا هللا ويسااوله وما يااامق هللا فا ن هللا شااديد اليقاامب"
لالحار ٧/١ع .
ولم تنقض أيم نبيثرب على الجند المكدود إ حتى ىدع النمس نبممر نبيهم للخروج على غبفمن إ التاي كمنات حليفام
للنضير إ والتي وعدت نب مدادشم وتراجيت إ لك مينى ذلك أنهم يكبت مركب اليداء لحكومة يثرب ولصمحب الدعوة
إ وم ثم كمن م الضروي إيشمنبهم وتقليم أظمفرشم نبازوة تمديبياة إ شاي الاازوة الميروفاة نباذات الرقامع إ التاي أياد
نبهاام النبااي نبنااي محااميب ونبنااي ثيلبااة ما غبفاامن إ لك ا غبفاامن علماات نبمساايره فجمياات حاااودشم واسااتيدت اسااتيدادا
عسكريم متميزا لمالقمة الجيوم ووىط المسلمون ليجدوا أنهم قد فقدوا عنصر المفمجامة إ وياروا أماممهم جياام مساتيدا
متجهزا  .ليرو لنم الببر مم حدث في قوله " :النمس ولم يك نبينهم حرب إ وقد خامف النامس نبيضاهم نبيضام إ حتاى
ىلى يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – نبملمسلمي ىالة الخوف إ ثم انصرف نبملمسلمي "ل١١٤ع .
ومع الحمالت الفمشلة على التوالي إ كمن ال نبد أن يجد يواتنم عمفمشم اله مم يسادون نباه الفاراغ نباي االنتصاميات إ
فملتجموا كيمدتهم إلى حديس الميجزات ففي غزوة ذات الرقمع إ يارو لنام اإلمام الناوير يواياة عجيباة تقاول إ وفاي
شذه الازوة جمءته – أ إلى الرسول – ىلى هللا عليه وسلم – امرأة نبمنب لهم إ فقملت  :يم يسول هللا شذا انبني قد غلبني
عليه الايبمن إ ففتح فمه فبزق فيه وقمل  :أخسم عدو هللا إ أنم يسول هللا إ ثم قمل – ىلى هللا عليه وسلم  :-شمنك نبمنبناك
إ ل ييود إليه شئ ممم كمن يصيبه إ فكمن ذلك"ل١١8ع .
وفي تلك الازوة التي لم تحق شيئم إ نجد حديثم مخر يمأل الفراغ نبملمسليمت ما ميجازات إ حياس ال مالئكاة إ وال
دوي عساكر يقااو نباه جبريااط إ فتقاول إحاادى الرواياامت أن المسالمي عاامنوا ما الجااوع إزاء ذلاك االلتفاامف البويااط إ

فنفدت ميرتهم م البيم إ فيثروا على ثالث نبيضمت نيم إ فقمل النبي للصحمنبي جامنبر " :دوناك يام جامنبر فمعماط شاذه
البيضمت إ قمل جمنبر  :فيملته ثم جئت نبه في قصية إ فجيلنم نبلب خبزا فمم نجاد إ فجياط النباي وأىاحمنبه يامكلون
م ذلك البيض نباير خبز إ حتى انتهى كط إلى حمجته إ أ إلى الابع إ والبيض في القصية كمم شو"ل١١٣ع .
ويبدو أن تلك الازوة التي خمف فيهم النبي والمسلمون القتمل إ حتى ىلوا ىالة الخوف إ كمنت مادعمة لكثيار ما
حديس الميجزات إ لملئ فراغ كمن يجب أن يمأله جند السممء إ وشاي ميجازات شابيهة نباملميجزات اليساوعية إ فبارد
الايبمن م األجسمد إ وإطيم الجمع الافير في القفر نبملقليط م البيم إ ميجزات ميلومة للمسايح إ فيساوع قاد ساب
وأخارج الاايبمن ما جساد انبا المارأة الكنيمنياة إ كمام أطيام جميام غفيارا نبرغيا وسامكتي نبياد أن نبميكهام إ ونبقياات
فضالت تمأل أجولة إ ثم تمتي شنم ميجزة شبيهة نباملميجزات الساليممنية إ يتحاول فيهام النباي – ىالى هللا علياه وسالم –
إلى قدية التحمدث مع الحيوانمت إ وشو مم ويد في قصة البيير الذ جمء وحدث النبي نباكواه فمنصفهل١٢٣ع .

غزوة الخندق
ولم تتوان قريظة ع الوفمء نبميمقلهم مع النبي إ فممدت جياه نبآالت عظيمة للحفر ونقط األترنبة إ وشاو مام قريتاه
كتبنام اإلخبميياة وشاي تمار علاى الخبار ساريية دون توقا إ فاي نبرقياة ماوجزة مقتضابة تقاول " :واساتيميوا ما نبنااي
قريظة ملة كثيرة إ ومسمحى وكرازي ومكمتط"ل١٢١ع .
حدثت ع سلممن الفميسي  :أنه قمل  :ضرنبت في نمحية م الخندق إ فالظت على ىخرة إ ويسول هللا – ىلى
هللا عليه وسلم – قريب مناي إ فلمام يمناي أضارب إ ويأى شادة المكامن علا ّى إ نازل فمخاذ المياول ما ياد إ فضارب
ضرنبة إ فلميت تحت الميول نبرقة إ ثم ضرب نبه ضرنبة أخرى فلميت تحته نبرقة أخرى إ ثم ضارب نباه ثملثاة فلميات
تحته نبرقة أخرى إ قلت :
نبمنبي أنت وأمي يم يسول هللا إ مم شذا الذ يأيت يلمع تحت الميول وأنت تضرب ؟
قمل  :أوقد يأيت ذلك يم سلممن ؟
قلت  :نيم .
قمل  :أمم األولى ف ن هللا قد فتح عل ّي نبهم اليم إ أمم الثمنية ف ن هللا فتح عل ّي نبهم الام والمارب وأمام الثملثاة إ فا ن
هللا فتح عل ّي نبهم المارقل١٢٢ع .
فندي ثلاس الحجار إ وسالممن الفميساي قامئم ينظار إ فبارق ماع ضارنبة يساول هللا نبرقاة إ ثام ضارب الثمنياة وقامل :
وتمت كلممت ينبك ىدقم وعدال إ ال مبدل لكلممت هللا إ وشو الساميع اليلايم إ فنادي الثلاس اآلخار ونبرقات نبرقاة إ فرمشام
سلممن إ ثم ضرب الثملثة وقمل  :وتمت كلممت ينبك ىدقم وعدال إ ال مبدل لكلممت هللا وشو السميع اليليم إ فندي الثلاس
الباامقي إ وخاارج يسااول هللا – ىاالى هللا عليااه وساالم – فمخااذ يداءه وجلااس إ فقاامل ساالممن  :ياام يسااول هللا يأيتااك حااي
ضرنبت إ ال تضرب ضرنبة إال ميهم نبرقة إ قمل يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – يأيات ذلاك يام سالممن ؟ قامل  :أ
والذ نبيثك نبملح إ قمل  :ف ني حي ضرنبت الضارنبة األولاى إ يفيات لاي مادائ كسارى ومام حولهام ومادائ كثيارة إ
حتااى يأيتهاام نبيينااي إ قااملوا  :ياام يسااول هللا ادع هللا أن يفتحهاام عليناام إ ويانمناام ذياييهاام ونخاارب نبمياادينم نبالدشاام إ فاادعم
نبذلك .
قمل  :ثم ضرنبت الضرنبة الثمنية إ فرفيت لي مدائ قيصر ومم حولهم حتى يأيتهام نبييناي إ قاملوا  :يام يساول هللا :
دعوا الحباة مم وادعوكم إ واتركوا الترك مم تركوكمل١٢٩ع .
وال ينتهي حديس الصخرة والبرقمت الاثالث إلاى شنام إ إنمام يتزاياد ويتضاخم إ لتتحاول الاارايات الاثالث – التاي
يمشم سلممن إ ألنه كمن نبجواي النبي – ىلى هللا عليه وسالم – والتاي اساتدعت دشااة النباي وشاو يسامل سالممن  :أو قاد
يأيت ذلك يام سالممن ؟  -تتحاول إلاى نبارق إعجامز أسابوي يساجط مياة عظماى إ فيادوّنهم انبا األثيار نبياد ىايمغتهم
الجديدة إ ليس فقط إلنبراز الميجزة إ إنمم أيضم إلنبراز قوى النبي الجسدية الهمئلة التي ىدعت الصخرة إ فيقول :

فمخذ الميول إ وضرب الصخرة ضرنبة ىدعهم إ ونبرقت منهم نبرقة أضمءت مم نبي النبتي المديناة فكبار الرساول
– ىلى هللا عليه وسلم – وكبر المسلمون إ ثم الثمنية كذلك إ ثم الثملثة كذلك إ ثم خرج وقد ىدعهم إ فسمله سلممن عمم
يأى م البرق إ فقمل يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم : -
أضمءت الحيرة وقصوي كسرى في البرقة األولى إ وأخبرني جبرائياط أن أمتاي ظامشرة عليهام إ وأضامء لاي
فاي الثمنيااة القصااوي الحمار ما أي الااام والارو إ وأخبرنااي أن أمتااي ظامشرة عليهاام إ وأضاامء لاي فااي الثملثااة
قصوي ىنيمء  .وأخبرني أن أمتي ظمشرة عليهمل١٢٧ع .
أمم البيهقي إ نبمعتبميه ىمحب كتمب دالئط النبوة إ وجممع تلك الدالئط التاي يمشام جمييام إعجمزياة إ فقاد وجاد فاي
قصة الصخرة منمسبة طيبة ليقدمهم نبمم يلي نبهم م دالئط النبوة إ ليكري إ ولك ليفصط القول نبقوله :
فمخذ يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – الميول ما سالممن إ فضارب الصاخرة ضارنبة ىادعهم إ ونبرقات منهام
نبرقة أضمءت مم نبي النبتيهم لأ النبتي يثربع إ حتى لكمن مصبمحم في جوف ليط مظلم إ فكبار يساول هللا – ىالى هللا
عليه وسلم – تكبيرة فتح إ فكبر المسلمون إ ثم ضرنبهم يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – الثمنياة فصادعهم إ ونبارق
منهم نبرق أضمء مم نبي النبتيهم إ حتى لكمن مصبمحم في جاوف لياط مظلام إ فكبار يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم –
تكبيرة فتح وكبر المسلمون إ ثم ضرنبهم يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – الثملثة فكسرشم إ ونبرق منهم نبرقة أضمءت
مم نبي النبتيهم إ حتى لكمن مصبمحم في جوف ليط مظلم إ فكبر يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – وكبر المسلمون .
فقمل سلممن  :نبمنبي أنت وأمي يام يساول هللا إ لقاد يأيات شايئم مام يأيتاه قاط إ فملتفات يساول هللا – ىالى هللا علياه
وسلم – إلى القو فقمل  :شط يأيتم مم يقول سالممن ؟ قاملوا  :نيام يام يساول هللا نبمنبينام أنات وأمنام إ قاد يأينامك تضارب إ
فخرج البرق كملموج إ فرأينمك تكبر وال نرى شايئم غيار ذلاك إ فقامل  :ىادقتم إ ضارنبت ضارنبتي األولاى فبارق الاذ
يأيتم إ أضمءت لي منهم قصوي الحيرة ومدائ كسرى إ كمنهم أنيمب الكالب إ فمخبرني جبريط أن أمتاي ظامشرة عليهام
إ ثم ضرنبت ضرنبتي الثمنية إ فبرق الذ يأيتم إ أضمء لي منهم قصوي الحمر ما أي الارو كمنهام أنيامب الكاالب إ
وأخبرني جبريط – عليه السال – أن أمتي ظمشرة عليهم إ ثم ضرنبت ضارنبتي الثملثاة فبارق منهام الاذ يأياتم أضامءت
منهم قصوي ىنيمء كمنهم أنيمب الكالب إ فمخبرني جبريط – عليه السال – أن أمتي ظمشرة عليهم إ فمنباروا .
وييقااب البيهقااي تيقيباام واضااح الماادلول نبقولااه  :إن الرسااول أياد نبااذلك أن "ياابلاهم النصاار"ل١٢٥ع  .وقااد اسااتدعى
حديس تلك الصخرة تداعيمت وأخبميا ع ىخوي أخرى وىيمغمت أخرى إ وشو مم جمء في يواية انب شام ع انب
إسحمق إ تقول :
وكمن في حفر الخندق أحمديس نبلاتني فيهم م هللا عبرة في تصدي يسول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – وتحقيا
نبوته إ عمي ذلك المسلمون إ فكمن ممم نبلاني إ أن جمنبر نب عبد هللا كمن يحدث  :أنه اشاتدت علايهم فاي نبياض الخنادق
كدية إ فاكوشم إلى يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم  -إ فدعم نب نمء م ممء فتفط فيه إ ثم دعم نبمم شامء هللا أن يادعو نباه
إ ثاام نضااح ذلااك الماامء علااى تلااك الكديااة إ فيقااول ماا حضاارشم  :فوالااذ نبيثااه نبااملح نبياام إ النهملاات حتااى عاامدت
كملكثيبل١٢٦ع .
فهذا ميتب نب قاير ييقب على حديس الصخرة والفتوح المقبلة سمخرا يقول نبرواية انب األثير :
أال تيجبون ؟ !
ييدكم البمطط !!
ويخبركم أنه ينظر م يثرب الحيرة إ ومدائ كسرى إ وأنهم تفتح لكم وأنتم ال تستبييون أن تبرَّزوا؟!ل١٢٤ع .
أو نبرواية انب شام :
كمن محمد ييدنم أن نمكط كنوز كسرى وقيصر إ وأحدنم اليو ال يمم على نفسه أن يذشب إلى الامئط؟!ل١٢8ع.

ومااع الحصاامي إ واشااتداد األزمااة إ يسااتبيب يجمالتناام حااديس األحاامجي ليسااتمرئوا االسااتمراي فيااه إ فياارو انب ا
اسحمق :
وحدثني سييد نب مينم أنه حدث أن انبنة نباير نب سيد أخت النيممن نب نباير إ قملت  :دعتني أ عمرة نبنت يواحة
فمعبتني حفنة م تمر في ثونبي إ ثم قملت  :أ نبنية اذشبي إلى أنبيك وخملك عبد هللا نب يواحة نباذائهمم .
قملت  :فمخذتهم فمنبلقت نبهم إ فمريت نبرسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – وأنم ألتمس أنبي وخملي إ فقمل  :تياملي
يم نبنية ؛ مم شذا ميك ؟ قملت  :قلت  :يم يسول هللا شذا تمر نبيثتني أمي نبه إلى أنباي نبااير نبا سايد وخاملي عباد هللا انبا
يواحة إ يتاذيمنه إ فممر نبثوب فبسط له ثم دحم نبملتمر عليه فتبدد فوق الثوب إ ثام قامل إلنسامن عناده  :اىارخ فاي أشاط
الخندق أن شلم إلى الاداء إ فمجتمع أشط الخندق عليه فجيلوا يمكلون منه إ وجيط يزيد إ حتى ىدي أشط الخندق عنه إ
وإنه ليسقط م أطراف الثوبل١٢٣ع .
ع انب إسحمق ع سييد نب مينم ع جمنبر نب عبد هللا قمل :
عملنم مع يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – في الخندق إ فكمنت عند شويهة غير جاد سامينة إ فقلات  :وهللا لاو
ىانينمشم لرساول هللا – ىالى هللا عليااه وسالم – فاممرت امرأتاي فبحناات لنام شايئم ما شاايير فصانيت لنام مناه خباازا إ
وذنبحت تلك الامه فاوينمشم لرسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – فلمم أمسينم وأياد يسول هللا – ىلى هللا عليه وسالم –
االنصراف م الخندق إ وكنم نيمط فيه نهمينم ف ذا أمسينم يجينم إلى أشملينم إ قلات  :يام يساول هللا إناي قاد ىانيت لاك
شويهة كمنت عندنم إ وىنينم ميهم شيئم ما خباز شاذا الاايير إ فمحاب أن تنصارف مياي إلاى منزلاي إ وإنمام أيياد أن
ينصرف ميي يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – وحده .
فلمم أن قلت ذلك إ قمل  :نيم إ ثم أمر ىميخم فصرخ أن انصرفوا ماع يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – إلاى
نبيت جمنبر نب عبد هللا إ قلت  :إنم هلل وإنم إليه ياجيون إ فمقبط يسول هللا – ىلى هللا عليه وسالم – وأقباط النامس مياه إ
فجلس وأخرجنمشم إليه إ فبميك وسمى ثم أكط إ وتوايدشم النمس إ كلمم فارغ قاو قامموا وجامء نامس إ حتاى ىادي أشاط
الخندق عنهمل١٩٣ع .
وذات الرواية ترو ع جمنبر أيضام إ لتفسار السار وياء زيامدة ذلاك البيام القلياط ليكفاي ألا
ويفيض عنهم إ فتقول :

يجاط علاى األقاط

وجئت امرأتي فقملت  :نبك ونبك  ..فمخرجت لنم عجينم فبسا فياه ونباميك إ ثام عماد إلاى نبرمتنام فبسا ونباميك إ ثام
قمل  :ادع خبمزة فلتخبز ميك إ واقدحي م نبرمتك إ وال تنزلوشم إ وشم أل إ فمسم نبمهلل ألكلاوا حتاى تركاوه وانحرفاوا
إ وإن نبرمتنم لتاط كمم شي إ وإن عجيننم كمم شول١٩١ع .
ويغم أن انب شام ييلم أي كمنت الخديية إ وكي دنبارت إ وما دنبرشام إ لايقامع نباي األحازاب وقريظاة إ ف ناه
يقول نبهدوء المؤم الواث " :وخذلك هللا نبينهم"  .وحتى يتضح ذلك التدخط اإللهاي إ الاذ يجاب أن تظهار لاه مظامشر
واضحة إ في أدوات فمعلة تلي نبحجم فمعلهم فقد ويد القول عند انب قتيبة :
أمم ييمح الاممل والجنوب فقد سمءلت نبيضهم عم يتوجه لمسمعدة يسول هللا إ ع عكرمة قامل  :لمام كمنات ليلاة
األحزاب قملت الجنوب للاممل  :انبلقي نمد يسول هللا – ىلى هللا علياه وسالم – فقملات الااممل  :إن الحارة ال تسار
نبملليط إ فكمنت الريح التي أيسلت عليهم الصبمل١٩٢ع .
وشو األمر الذ جمء تمكيده وحيم يقول :
"يم أيهم الذي ممنوا اذكروا نيمة هللا عليكم إذ جامءتكم جناود فميسالنم علايهم ييحام وجناودا لام تروشام وكامن هللا نبمام
تيملون نبصيرا" لاألحزاب ٣ع .

وشي الجنود المالئكية التي لم تحميب أنبادا فاي الخنادق إ وشاو مام جامء مااروحم عا مجمشاد " :وجناود لام تروشام
ييني المالئكة إ ولم تقمتط المالئكة يومئذ"ل١٩٩ع إ وشو مم ييني أن المالئكة كمنت وياء تلاك الاريح الصرىار اليمتياة إ
وأنهم أخذت تيبس نبملمهمجمي وتقلع خيممهم وتكفم قدويشم وتبفئ نميشم .
وشكذا ييود انب شام م قوله " :وخذل هللا نبينهم إ إلى القول نبقديات هلل أعظم نبكثير م أسمليب الخداع اإلنسمني
إ فيتمنبع القول " :ونبيس هللا عليهم الريح في ليمل شمنية نباميدة شاديدة الارد إ فجيلات تكفام قادويشم وتبارح أنبنياتهم إ" إ
مصااويا فيااط الببييااة قمىاارا فقااط علااى األحاازاب إ لكا نبيااد ساانوات ما الخناادق إ نجااد الصااحمنبي أنباام حذيفااة يحكااي
لجلسمئه مامشده القتملية مع يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – فيقول له جلسمفه  :وهللا لو كنام شاهدنم ذلاك إ لكنام فيلنام
وفيلنم إ فياتمظ أنبو حذيفة م سهولة الكال إ نبييدا ع واقع الفيط إ ليحكي لهم ع تلك الليملي الامتية قوله :
ال تمنوا ذلك ؛ لقد يأيتنم ليلة األحزاب ونح ىمفون قيود إ وأنبو سفيمن وم ميه فوقنم وقريظة اليهود أسافط منام
نخمفهم على ذيايينم إ ومم أتت علينم ليلة قاط أشاد ظلماة وال أشاد ييحام منهام إ فاي أىاوات ييحهام أمثامل الصاواع إ
وشي ظلمة مام يارى أحادنم إىابيه إ فجياط المنامفقون يساتمذنون النباي – ىالى هللا علياه وسالم – ويقولاون  :إن نبيوتنام
عوية ومم شي نبيوية إ فمم يستمذنه أحد منهم إال أذن له إ ويمذن لهم ويتسللون إ ونح ثالثممئة أو نحو ذلكل١٩٧ع .

مذبحة قريظة
ع عمئاة  :أن يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – لمم فرغ م األحازاب دخاط الماتساط لياتساط وجامءه جبرياط
فرأيته م خالل البمب قد عصب يأسه الابمي إ فقمل  :يم محمد أوضيتم أسلحتكم ؟ فقمل  :وضينم أسالحتنم إ فقامل  :إنام
لم نضع أسلحتنم نبيد إ أنهد إلى نبني قريظة إ ثم قمل البخمي  ..ع أنس نب مملك قمل  :كامني أنظار إلاى الابامي سامطيم
في زقمق نبني غنم إ موكب جبريط حي سميع يسول هللا – ىلى هللا عليه – إلى نبني قريظةل١٩٥ع .
أو نبرواية الببر :
فلمم كمن الظهر أتى جبريط يسول هللا – ىلى هللا علياه وسالم – ميتجارا نبيممماة ما اساتبرق إ علاى نبالاة عليهام
يحملة إ علياه قبيفاة ما ديبامج إ فقامل  :أوقاد وضايت الساالح يام يساول هللا ؟ قامل  :نيام إ قامل جبرياط  :مام وضايت
المالئكة السالح إ ومم يجيت اآلن إال م طلب القو إ إن هللا يممرك يم محمد نبملمسير إلى نبني قريظة إ وأنم عممد إلى
نبني قريظة إ فممر يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – منمديم فمذن في النمس :
م كمن سمميم ومبييم إ فال يصلي اليصر إال في نبني قريظةل١٩٦ع .
ولمزيد م التمكيد على أن المسير إلى قريظة كمن أمارا إلهيام إ حملاه جبرياط إلاى الرساول األماي إ يقاد البيهقاي
الاواشد الدالة على مقد مبيوث اإلله األول جبريط إ يحمط ذلك األمر السممو إ في قوله :
وخرج النبي فمر نبمجملس نبينه ونبي قريظة إ فقمل  :شط مر نبكم م أحد ؟ قملوا  :مر علينم دحية الكلبي على نبالاة
شهبمء إ تحته قبيفة م ديبمج إ فقمل النبي – ىلى هللا عليه وسلم  : -لايس ذلاك نبدحياة إ ولكناه جبرياط علياه الساال إ
أيسط إلى نبني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلونبهم الرعب .
شذا ؛ وم الميلو أن دحية شذا يجط ميلو الامن ألشط يثرب إ فهو دحية نبا فاروة نبا فضاملة إ ما الخازيج إ
وكمن ىمحب يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم –ل١٩٤ع .
وطمعة ألمار الساممء إ خارج المسالمون إلاى نبناي قريظاة ليضارنبوا علايهم الحصامي إ ولمام يهادأ نبياد غبامي ساوائم
وخيول األحزاب المامدية  .واىب جناود الارحم يتحلقاون حاول الحصاون القرظياة إ ويصاط الرساول إلاى مقدماة
الدوائر المقمتلة مقترنبم م الحصون إ ونبينمم يصانع لاه أىاحمنبه نباملحج مام ياابه الباوق ليساميهم كالماه إ كامن يهاود
قريظة يرشفون األسممع وشم يرجفون لندائه – ىلى هللا عليه وسلم : -
يم إخوة القردة والخنمزير :

لك ليرد المرتيدون :
يم أنبم القمسم مم كنت فحمشم !!ل١٩8ع .
لييود النبي ينمديهم :
يم إخوان القردة :
شط أخزاكم هللا وأنزل نبكم نقمته ؟
وتفهم قريظة الرسملة لترد ياعاة :
يم أنبم القمسم مم كنت جهوال!!ل١٩٣ع .
وأمم مم تراه قريظة إ أخذت تصرخ طملبة م محمد – ىلى هللا عليه وسلم – أن يرسط إليهم م حلفمئهم أنبم لبمنباة
نب عبد المنذي األوسي إ وسمح الرسول ألنبي لبمنبة نبملمروي إلى حصونهم ليسمع منهم إ وننصت مع كتاب الساير لاذلك
المسمع يقول :
قملوا  :يم أنبم لبمنبة  :ممذا ترى وممذا تممرنم نبه ف نه ال طمقة لنم نبملقتمل ؟
ولم نجد قوال ألنبي لبمنبة إ نبط إشمية وحركة ذات مينى إ فيويد انب كثير يده على التسمفل :
فمشمي أنبو لبمنبة نبيده إلى حلقه وأمره عليه إ يريهم أنه إنمم يريد نبهم الذنبحل١٧٣ع .
وشو ذات مم يرويه الببر في قوله :
ثم أنهم نبيثوا إلى يسول هللا – ىلى هللا عليه وسالم – أن انبياس إلينام أنبام لبمنباة نبا عباد المناذي أخام نبناي عمارو نبا
عوف إ  -وكمنوا حلفمء األوس – نستايره في أمرنام إ فميساله يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – إلايهم إ فلمام يأوه
قم إليه الرجمل وجهش إليه النسمء والصبيمن يبكون في وجهه فر َّ
ق لهام وقاملوا لاه  :يام أنبام لبمنباة إ أتارى أن ننازل علاى
حكم محمد ؟ قمل  :نيم  .ثم أشميه نبيده إلى حلقه :إنه الذنبحل١٧١ع .
وندخط مع الببر إلى حص قريظة الكبير إ نستمع لمم يدوي في الداخط إ في تلك الهنيهمت البميقة الراجفاة ما
الزم إ لنسميه يبملع مم يحدث ويقول :
وقد كمن حيي نب أخبب النضر إ قد دخط على نبني قريظة في حصونهم إ حيس يجيت عنهم قريش وغبفمن إ
وفمء لكيب نب أسد نبمم كمن قد عمشده عليه إ فلمم أيقنوا أن يسول هللا غير منصرف عنهم حتى ينمجزشم إ قمل كيب نب
أسد لهم :
يم ميار يهود ؛ إنه قد نزل نبكم م األمر مم ترون إ وإني عمي عليكم خالال ثالثام إ فخاذوا أيهام شائتم إ قاملوا :
ومم شي ؟ قمل  :نتمنبع شذا الرجط ونصادقه  ..قاملوا  :ال نفاميق حكام التاوياة أنبادا  ..قامل  :فهلا َّم نقتاط أنبنمءنام ونسامءنم ثام
نخرج إلى محمد  ..ولم نترك وياءنم ثقال يهمنم إ حتى يحكم هللا نبيننم ونبي محمد  ..قملوا  :نقتط شؤالء المسامكي ؟! فمام
خير الييش نبيدشم ؟ قمل  :ف ن الليلة ليلة سبت إ وأنه عسى يكون محمد وأىحمنبه قد أمناوا فيهام إ فامنزلوا ليلنام نصايب
م محمد وأىحمنبه غرة إ قملوا  :نفسد سبتنم ؟!  ..قمل  :مم نبمت يجط منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة حمزمم !!ل١٧٢ع .
وينتهي الماهد داخط الحصا نبقاراي ما قريظاة إ أنهام لا تقمتاط إ وأنهام ساتنزل علاى حكام يساول هللا وتستمسار
جمييم إ ونبملفيط ينزلون في طمنبوي طويط يكت فردا فردا نبملحبمل التي تصلهم نببيضاهم إ لينتظاروا مصايرشم إ مملاي
في موق األوس أحالفهم لحق دممئهم إ مثلمم فيلت الخزيج م قبط مع قبمئط يهود التي خرجت نبميواحهام إ وتركات
الممل واليقمي واليتمد إ ونبينمم شم في وشمهم شذا إ نسمع الببر يقول :

ثم استنزلوا فحبسهم يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – في داي امرأة م نبني النجمي لأ م الخزيج وليس م
األوسع إ ثم خرج – ىلى هللا عليه وسلم – إلى سوق المدينة  ..فخندق نبهم خنمدقل١٧٩ع .
وقد نبدا األمر كمم لو كمن يساير حسابمم توقيات قريظاة ما األوس إ حياس تواثبات األوس حاول النباي تاذكره نبامن
قريظااة مواليهاام دون الخاازيج إ وأنااه سااب وماانح حياامة يهااود لمااواليهم م ا الخاازيج إ يبلبااون كاارامتهم إزاء كرامااة
الخزيج في المواق السمنبقة إ وشنم يجيبهم الرسول – ىلى هللا عليه وسلم – نبقوله " :أال ترضون يم ميار األوس أن
يحكم فيهم يجط منكم ؟ قملوا  :نبلى إ قمل  :فذاك سيد انب ميمذ"ل١٧٧ع .
فااي ذلااك الوقاات كاامن ساايد يياامني ما قبااع أىاامب أكحلااه لشااريمنهع نبسااهم غااميب جاامءه ما خااميج الخناادق إنباامن
الحصمي إ ولم تلجم كتبنم التراثية شنم إلى حديس األحامجي والميجازات التاي ينسابونهم للنباي – ىالى هللا علياه وسالم –
ألن سيداًّ لقى نهميته الفمجية خالل أيم إ حيس قم النبي – ىلى هللا عليه وسالم – يحسام لاه جرحاه نبنفساه كيًّّام نبملنامي إ
لك يده انتفخت ثم انفجر الاريمن نبملنزي إ فيمد النبي إلى كيّه مرة أخرى ليساد مخارج الاد نبملنامي فمنتفخات ياده مارة
أخرى إ أمم الرواة فقد يأوا أن الميجزة لم تحدث شنم إ ألن األكحط إن قبع فال عالج له كمام أفامدوا إ فهنامك مام يمكا
عالجه نبملميجزات وشنمك مم ال يمك عالجه كقبع األكحط .
ونبينمم سيد على حمله شذا إ أيسط إليه النبي وجمء نبه في ماهد يرويه الببر نبقوله :
فلماام انتهااى ساايد إلااى يسااول هللا – ىاالى هللا عليااه وساالم – قاامل – ىاالى هللا عليااه وساالم  : -قومااوا إلااى ساايدكم ..
فامنزلوه إ فقاامل يساول هللا – ىاالى هللا عليااه وسالم  : -أحكاام فاايهم إ قامل  :فا ني أحكام فاايهم نباامن تقتاط الرجاامل إ وتقساام
األموال إ وتسبى الذياي والنسمء ..
فقمل يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – لسيد :
حكمت فيهم نبحكم هللا م فوق سبية أيقيةل١٧٥ع .
وشنم يكا لنم الببر سر الخنمدق التي أمر النبي نبخندقتهم إ نبينمم كمن القرظيون يكتفون نبملحبمل إ حيس يقاول :
إن النبي قد "نبيس إليهم إ فضرب أعنامقهم فاي تلاك الخنامدق إ يخارج إلياه إيسامال إ وفايهم عادو هللا حياي نبا أخباب إ
وكيب نب أسد يأس القو إ وشم ستممئة أو سبيممئة إ المكثر لهم يقول كمنوا نحو الثممنممئة إلى التسيممئة"ل١٧٦ع .
ويبدأ ماهد المذنبحة كملتملي :
أُتي نبيدو هللا حيي نب أخبب  ..مجموعة يداه إلى عنقه نبحبط إ فلمم نظر إلى يسول هللا – ىلى هللا علياه وسالم –
قمل :
أمم وهللا مم لمت نفسي في عداوتك أنبدا .
ثم أقبط على النمس فقمل :
أيهاام الناامس إ إنااه ال نباامس نبااممر هللا إ كتاامب هللا وقااديه إ ملحمااة قااد كتباات علااى نبنااي إساارائيط ثاام جلااس فضاارنبت
عنقهل١٧٤ع .
ويارح لنم يجمالتنم م أشط السير كي

كمنت المذنبحة إ فيصوي لنم الواقد أحد المامشد نبقوله :

إن يسول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – أمار لنام ياا لبناي قريظاة فاي األي
والزنبير يضرنبمن أعنمقهم نبي يديهل١٧8ع .

أخمدياد إ ثام جلاس إ فجياط علاي

ويحدد لنم البيهقي مكمن المقتلة نبدقة فيقول :
قتلوا عند داي أنبي جهط التي نبملبالط إ ولم تك يومئذ نبالطام إ فزعماوا أن دمامءشم نبلاات أحجامي الزيات التاي
كمنت نبملسوقل١٧٣ع .
ويارح لنم انب شام أنه نبينمم كمن األوس حلفامء قريظاة فاي الجمشلياة إ فا ن الخازيج لاذلك السابب كامنوا يحملاون
لقريظة اليداوة إ ولمام كامن الخازيج أخاوال النباي إ فقاد حابس األسارى القارظيي لاديهم إ ثام عناد المذنبحاة أمارشم شام
نب جراء المذنبحة إ فيقول مصويا لنم ماهدا أوسع للمذنبحة :
فجيلاات الخاازيج تضاارب أعناامقهم إ ويساارشم ذلااك إ فنظاار يسااول هللا – ىاالى هللا عليااه وساالم إلااى الخاازيج إ
ووجوشهم مستبارة إ ونظر إلى األوس فلم ير ذلك فايهم إ فظا أن ذلاك للحلا الاذ نباي األوس وقريظاة إ ولام يكا
نبقي م نبني قريظة إال اثنم عار يجال إ فدفيهم إلى األوس إ فدفع إلى كط يجلي ما األوس يجاال ما نبناي قريظاة إ
وقمل  :ليضرب فالن إ وليذف فالنل١٥٣ع .
أمم شمن سيد نب ميمذ فنيرف م خبره أن أكحله الذ حسمه له النبي – ىالى هللا علياه وسالم – قاد عامد وانفجار
نبيد مذنبحة قريظة إ ولمم كمن شو ىمحب الحكم الذ شو حكم هللا إ فقد وجبت مكمفمته إ فيمم يرويه البيهقي :
إن جبريط أتى النبي – ىلى هللا عليه وسلم – في جوف الليط إ ميتجارا نبيممماة ما اساتبرق إ فقامل  :يام محماد ؛
م شذا الميت الذ فتحت له أنبواب السممء إ واشتز له اليرم ؟
فقم يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – يجر ثونبه إ مبمديا إلى سيد نبا ميامذ إ فوجاده قاد قابض  .وما ثام وقا
النبي ياير إلى سيد وشو ييل :
إن شذا الذ تحرك له اليرم ..
وشيع جنمزته سبيون أل

ملكل١٥١ع .

أمم انب سيد النمس فيؤكد ماميكة المالئكة في تاييع جسد سيد إلى مثواه األخير نبقوله :
ولمم حمط سيد على نياه إ وجدوا له خفة إ فقمل يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم  : -إن له حملة غيركمل١٥٢ع .
ثم نيلم م ممثوينم علمم جديدا نبامن تلك المذنبحة إ حيس ييلمنم أنهم لم تقتصر على الرجمل فقط إ نبط نملت أيضم ما
الصبية إ حيس يقول الببر مدعمم م كط يجمل السير واألخبمي أن يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – قاد أمار نبقتاط
كط م أنبت منهمل١٩٥ع .
وشو أيضم مم يمتينم تمكيده في حكمية انب إسحمق ع ىبي نجم م المذنبحة شو عبية القرظي إ حيس يقول :
وكمن يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – قد أمر نبكط م أنبت منهم  ..ع عبية القرظي قمل  :كمن يساول
هللا – ىلى هللا عليه وسلم – قد أمر أن يقتط م نبني قريظة كط م أنبت منهم إ وكنت غالمم إ فوجدوني لم أنبات
إ فخلوا سبيلي إ يواه أشط السن األينبياة  ..وقاد اساتدل نباه ما ذشاب ما اليلمامء إ إلاى أن إنبامت الااير الخاا
حول الفرج دليط البلوغل١٥٧ع .
وع كثير نب السمئب أن نبني قريظة عرضوا على النبي – ىلى هللا عليه وسلم – فم كمن محتلمام أو نبتات
عمنته قتط إ وم لم يك قد احتلم وال نبتت عمنته تركل١٥٥ع .

واىبفى يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – ييحمناة نبنات عمارو لنفساه إ وأمار نبملانامئم فجميات إ فامخرج
الخمس م المتمع والسبي إ وأمر نبملبمقي فبيع في م يزيد إ وقسمه نبي المسلمي ل١٥٦ع .
أمم ييحمنة نبنت عمرو إ التي اختميشم النبي إ فقد قمل نبامنهم انب كثير :
عر عليهم النبي – ىلى هللا علياه وسالم – أن ييتقهام ويتزوجهام فمختاميت أن تساتمر علاى الارق إ ليكاون
أسهط عليهم إ فلم تزل عنده حتى توفى عنهم عليه الصالة والسال ل١٥٤ع .
ويؤكد الببر موق

ييحمنة في قولهم لسيدشم الجديد :

علي وعليك إ فتركهم إ وكمنت حي سبمشم يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم –
تتركني في ملكك إ فهو أخ
ّ
قد تيصّت نبمإلسال إ وأنبت إال اليهوديةل١٥8ع .
شي النتمئ التي أوجزتهم اآليمت الكريمة نب يجمزشم البلي تبل اليرنبمن وتذكرشم نبقولهم :
"ويد هللا الذي كفروا نبايظهم لم ينملوا خيرا وكفى هللا المؤمني القتمل وكامن هللا قويام عزيازا  .وأنازل الاذي
ظمشروشم ما أشاط الكتامب ما ىيمىايهم  .وقاذف فاي قلاونبهم الرعاب فريقام تقتلاون وتمسارون فريقام  .وأويتكام
أيضهم وديميشم وأموالهم وأيضم لم تبموشم وكمن هللا على كط شئ قديرا" لاألحزاب ٢٤/٢٦/٢٥ع .
انتقام النبي من عذر األعراب
ومرة أخرى تتير لقمح الرسول لادي األعراب إ الاذي أطمياتهم ساوائمه إ فقاد علاى النباي ثممنياة يجامل ما
عرينة إ وأظهروا اإلسال إ ونبيد أيم اشتكوا للنبي سوء حملتهم الصحية نباداخط يثارب إ وأنهام أشاط نباواد ال يبيقاون
المدن والزيوع إ فمذن لهم نبملخروج لرعمية لقمحه إ الذ يرعى نبذى الحدي نبنمحية قبامء إ فظلاوا فيهام فتارة إ ثام عادوا
على لقمح يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – وقتلوا واحدا م عبيد النبيل١٥٣ع إ فكامن أن أيساط وياءشام سارية كارز
نب جمنبر الفهر إ ليقبض عليهم إ ويلقوا جزاء مام قادمت أياديهم نبحا النباي ونبحا الدولاة إ وشاو الجازاء الاذ جمءنام
ذكره في البيهقي وشو يرو :
فلم ترتفع الامس إ حتى أُتي نبهم إ فممر نبمساممير فمحميات إ فكاواشم إ وقباع أياديهم وأيجلهام إ وألقامشم فاي
الحرة ليستسقون فال يسقون إ حتى ممتوال١٦٣ع .
ويضي

انب سيد النمس أنه قد أمر إضمفة لذلك نبسمط عيونهمل١٦١ع .

غزوة المصطلق
شبط عليهم يسول هللا لصع نبرجمله في جممد اآلخرة م عم ستة للهجرة  .فمخذتهم المفمجمة وشالّتهم الصامعقة
إ فلم يفيقوا إال على قتالشم وأسراشم وسبميمشم وأموالهم تُجمع نبيد القمئد المنتصر  .وم نباي السابميم كمنات جاويرة نبنات
الحميث .
وشنم تقول لنم أ المؤمني السيدة عمئاة الايوي :
فوهللا مم أن يأيتهم على نبمب حجرتي إ فكرشتهم وعرفت أنه – ىلى هللا عليه وسلم – سيرى منهم مم يأيت .
ثم إذ جويرية األسيرة تدخط على النبي – ىلى هللا عليه وسلم – وتقول :
يم يسول هللا :
أنم جويرية نبنت الحميث نب أنبي ضراي
سيد قومه

وقد أىمنبني م البالء مم لم يخ عليك
فوقيت في السهم لثمنبت نب الاممس
فكمتبته على نفسي
فجئت أستيينك في كتمنبتي
وشنم يتبلع سيد الخل إ اليميف نبمواط الجممل والمالحة إ ويمأل عينيه منهم إ لييقب السهيلي علاى ذلاك التبلاع
البويط نبقولاه " :أمام نظاره علياه الساال لجويرياة إ حتاى عارف ما حسانهم مام عارف إ ف نمام ذلاك ألنهام كمنات امارأة
مملوكة إ ولو كمنت حرة إ مم مأل عينه منهم إ ألنه ال يكره النظر إلى اإلممء إ ويجوز أن يكون نظار إليهام إ ألناه ناوى
نكمحهم إ كمم نظر إلى المرأة التي قملت له  :إني وشبت نفسي لك  ..وقد ثبات عناه علياه الساال  .الرخصاة فاي النظار
إلى المرأة إ عند إيادة نكمحهم" .
وكط مم توقته جويرية الحسنمء إ التي تيرف قدي حسنهم إ وقدمت لهم األقداي تحقي يفيمشم إ حاي قامل لهام النباي
نبيد تممله البويط :
فهط لك في خير م ذلك ؟
قملت  :ومم شو يم يسول هللا ؟
قمل  :أقضي عنك كتمنبك وأتزوجك .
قملت  :نيم يم يسول هللا قد فيلت .
وشنم تيقب السيدة عمئاة – يضي هللا عنهم " :-وخرج الخبر إلى النمس إ أن يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم –
قد تزوج جويرية نبنت الحميث نب أنبي ضراي إ فقمل النمس  :أىهمي يسول هللا – ىلى هللا عليه وسالم – وأيسالوا مام
نبميديهم إ قملت  :فلقد أعت نبتزويجه إيمشم ممئة أشط نبيت م نبني المصابل إ فمام أعلام امارأة كمنات أعظام علاى قومهام
نبركة منهمل١٦٢ع .

غزوة الحديبية
مم أن نبلات أخبمي نبدء يثارب نبملمساير إلاى مكاة إ حتاى أخاذت مكاة تهيائ يجملهام علاى البريا إ لتقا
الازو اآلتي  .ونبل النبي أن على البري قد وق نبنو لؤ نبجموعهم وخيلهم إ فتوجه إلى يجمله قمئال :

فاي وجاه

أشاايروا علا ّي إ أتاارون أن نميااط علااى ذياي شااؤالء الااذي أعاامنوشم إ فنصاايبهم فا ن قياادوا قياادوا موتااويي
محرومي إ وإن نجوا تك عنقم قبيهم هللا ؟ أ ترون أن نؤ البيت فم ىدنم عنه قمتلنمه ؟ل١٦٩ع .
ويجلس سهيط مع النبي إ ويير عليه عرو مكة إ وشي الصلح نبهدنة مدتهم عار سنوات إ ال يتيار
أحد لآلخر إ وشو مم يضم عودة األممن للبري التجمي إ ويواف النبي .
وأن م أحب أن يحمل

فيهام

قريام م اليرب حملفهم إ وم أحب محملفة محمد حملفه إ ويواف النبي .

وترتفع المبملب المكية تدييجيم لالختبمي وجس النبض ليقول سهيط :
وم أتى محمدا نباير إذن وليه يده إليهم إ ويواف النبي .
ثم تتيملى نبرة التادد أكثر فيقول سهيط  :وأنه م أتى قريام م أىحمب محمد لم يردوه إليه إ ويواف النبي .
ويستمر سهيط  :وييود محمد نبرجمله عا مكاة شاذا اليام ليياودوا فاي اليام المقباط دون ساالح أو حدياد إال ساالح
الراكب المسمفر اليمد إ حيس يتركهم لهم أشلهم ثالثة أيم إ ييتمر نبهم ثم يتركهم مامديا إ ويواف النبي .
ويقول انب كثير  :إن المسلمي وشام يارون تاادد ساهيط وتسامشط النباي أممماه كامدوا يهلكاون غمام وغيظام ونكادا إ
ويزداد الام عندمم تبدأ كتمنبة كتمب الصلح الرسمي إ فيندمم نبدأ النبي يملي عليم نبا أنباي طملاب الكتامب قامئال " :اكتاب :
نبسم هللا الرحم الرحيم" إ يد سهيط على الفوي :
أمم الرحم فوهللا مم أدي مم شو ؟!
اكتب نبمسمك اللهم كمم كنت تكتب .
ويهتا المسالمون نباملرفض واالساتهجمن والااجب إ يصارّون علاى "نبسام هللا الارحم الارحيم إ لكا النباي يقاول
ليلي " :اكتب نبمسمك اللهم ؛ شذا مم قمضى عليه محمد يسول هللا سهيط نب عمرو" إ لك لييتر سهيط  :نبملقول :
لو كنم نيلم أنك يسول هللا
مم قمتلنمك  .لك اكتب اسمك
واسم أنبيك .
فيممر النبي عليم أن يمحو "يسول هللا" إ فيرفض علاي يفضام قمطيام قامئال " :وهللا ال أمحامك أنبادا إ فيسامك النباي
الصحيفة – فيمم يوى البخمي – ويمحو "يسول هللا" إ ويكتب نبخط يده "محمد نب عبد هللا"ل١٦٧ع .
ويرو البيهقي ع البراء :
كنم مع النبي أينبع عارة مئة إ والحديبية نبئر فنزحنمشم إ فلم نتارك فيهام قبارة إ فبلا ذلاك النباي – ىالى هللا
عليه وسلم – فمتمشم فجلاس علاى شافيرشم إ ثام دعام نب نامء مامء منهام إ فتوضام ثام مضامض ودعام إ ثام ىابه فيهام إ
فتركهم غير نبييد إ ثم أنهم أىديتنم نح ويكمئبنم .
وميجزة ممئية أخرى إ يرويهم لنم الصحمنبي جمنبر في حواي له مع شيبة إذ يقول :

أتى يساول هللا نبمامء فاي تاوي إ فوضاع ياده فياه إ فجياط المامء يخارج ما نباي أىامنبيه كمناه اليياون إ قامل :
فارنبنم ووسينم وكفمنم إ قلت  :كم كنتم ؟ قمل  :لو كنم ممئة أل لكفمنم إ كنم ألفم وخمسممئةل١٦٥ع .
ثم ميجزة ثملثة حول تكثير البيم عندمم جمع الجيش فاي قاول الصاحمنبة للنباي " :يام يساول هللا إ لاو انتحرنام ما
ظهوينم إ فمكلنم م لحومهم وشحومهم وحسونم م المرق إ أىبحنم غدًّا إذا غدونم عليهم ونبنم جمام إ قامل  :ال إ ولكا
ائتوني نبمم فضط م أزوادكم إ فبسبوا أنبمعم ثم ىبوا عليهم فضول مم فضط م أزوادشم إ فدعم عليهم يساول هللا –
ىلى هللا عليه وسلم – نبملبركة إ فمكلوا حتى تضليوا شبيم إ ثم لفلفوا فضول مم فضط ما أزوادشام فاي جارنبهم  ..عا
عبد هللا قمل  ..كنم نمكط مع النبي ونح نسمع تسبيح البيم " ل١٦٦ع.

فتح خيبر
ونبمنتهمء الميركة إ جمء دوي السبميم وتقسيم األموال إ فممم األموال التي أوج عليهام المسالمون نبملخياط والركامب
إ فقد قسمت نبينهم إ أمم التي استسلمت وعقدت االتفمق إ فيمئدشم كامن خمىام لرساول هللا إ أمام السابميم فقاد تام تقسايمه
نبي المقمتلي م جند هللا .
ويؤكد لنم يواة السير واألخبمي جمييم إ أن غزوة خيبر قد فاى فيهم إتيمن المسلمي لنسمء يهود علاى ماأل إ ففاات
السبميم الخيبريمت في المسلمي إ إلى الحد الذ دفع النبي لوق اغتصمب النسمء الحبملى إ ينمشد يجملاه نبندائاه الراقاي
الرحيم :
ال يحط المرئ أن يسقي ممءه زيع غيرهل١٦٤ع .
وكمن النبي قد قتط كنمنة نب أنبي الحقي إ زوج ىفية نبنت حيي نب أخبب سيد النضير إ وكمن قد سب وقتط أنبمشم
حيي في مذنبحة قريظة إ لذلك إ وحتى ال ينصرف ذش كمئد لاساال ونبياه الكاريم إ إلاى أن قتاط زوجهام كنمناة إ كامن
لالستيالء على ىفية إ ف ن كتب األخبمي تمتي شنم واضحة ال تحمط في خبرشم لبسام إ فتيلمنام أن النباي لام ييلام نبجمامل
ىفية نبنت حيي زوجة كنمنة إ إال نبيد أن قتاط زوجهام نبملفياط إ لنقضاه اليهاود والمواثيا إ وتتفا جمييام حاول يواياة
أنس نب مملك الذ قمل :
قدمنم خيبر إ فلمم فتح – ىلى هللا عليه وسلم – الحص إ
ُذكر له جممل ىفية نبنت حيي نب أخبب
وقد قتط زوجهم
وكمنت عروسم
ل١٦8ع
.
فمىبفمشم لنفسه
وقد قديت األقداي إ أن تحظى ىفية نبامإلكرا إ فتحظاى نبسايد الخلا أجمياي إ  -ىالى هللا علياه وسالم  -إ يغام
أنهم نبنت عدو هللا حيي نب أخبب إ الذ حزب األحزاب إ وزوج زعيم يهود خيبر كنمنة نب أنبي الحقيا إ الاذ نقاض
اليهود والمواثي إ نبيد اتفمقه السلمي مع النبي إ وشو مم يارحه أنس في قوله :
جُمع السبي
فحمء دحية الكلبي فقمل  :يم يسول هللا اعبني جميية م السبي إ
قمل  :اذشب فخذ جميية إ
فمخذ ىفية نبنت حيي إ
فجمء يجط إلى يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – فقمل :
يم نبي هللا إ أعبيت دحية ىفية نبنت حيي سيد قريظة والنضير ؟ مم تصلح إال لك !!
قمل  :ادعوا نبهم إ فلمم نظر إليهم – ىلى هللا عليه وسلم –
قمل  :خذ جميية م السبي غيرشمل١٦٣ع .

وفي يواية أخرى أن دحية الكلباي ىادي النباي إ تام تيويضاه عا ىافية نبسابية يفوس دفياة واحادة إ وشاو مام
أخبرنم نبه ثمنبت في قوله " :وقيت ىفية في سهم دحية إ وكمنت جميية جميلة إ فمشاتراشم يساول هللا – ىالى هللا علياه
وسلم – نبسبية يفوس إ ودفيهم إلى أ سليم تصنيهم وتهيئهم" .
ومم أن ايتحط الجيش ع خيبر إ حتى أنمخ في سد الصهبمء في البري إلى يثرب إ وضرنبت للنباي وىافية قباة
إ ظط فيهم النبي ميهم م األيم ثالثة إ أو نبتيبير انب كثير :
وأقم ثالثة أيم يبني نبهم ..
وكمنت التي ج ّملتهام إلاى يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – وم ّاابتهم وأىالحت ما أمرشام أ ساليم نبنات
ملحمن إ أ أنس نب مملكل١٤٣ع .
ويرو البيهقي :
وقد نبمت أنبو أيوب ليلة دخط نبهم يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – قمئمم قريبم م قبته .
ولمم خرج الرسول م القبة سمله ع طوافه حول القبة كط ذلك الوقت إ فر ّد أنبو أيوب مفصحم ع مدى إخالص
الرجمل لصمحب الدعوة :
لمم دخلت نبهذه المرأة إ
وذكرت أنك قتلت أنبمشم وأخمشم وزوجهم
وعممة عايرتهم إ
ل١٤١ع
.
فخفت ليمر هللا أن تاتملك
وشو األمر الذ يجد ىداه فيمم أفصاح عناه لسامن ىافية عنادمم ملات إلاى النباي فاي قولهام " :كامن يساول هللا ما
أنباااض الناامس إل ا ّي إ قتااط زوجااي وأنبااي إ فماام زال ييتااذي إل ا ّي ويقااول  :إن أنباامك ألّااب علااي الياارب  ..حتااى ذشااب ماام
نبنفسي"ل١٤٢ع .

أحداث في خيبر
وفي خيبر أحداث حدثت إ تفصح ع كثير ممام فاي النفاوس ما مكامم إ وتكاا عمام فاي اليقاول ما مفامشيم إ
فهذه ىفية تصفو للنبي ويزول مم نبنفسهم م نباض له إ لتخبره وشو يبني نبهام داخاط القباة نبرفيام يأتهام إ يمتينام خبرشام
في قص البيهقي علينم :
أقم يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – نبي خيبر والمدينة ثالث ليمل يبني نبصفية  ..ويأى – ىلى هللا عليه
وسلم – نبيي ىفية خضرة إ فقمل  :يم ىفية مم شذه الخضرة ؟ قملت  :كمن يأسي في حجار نبا أنباي الحقيا وأنام
نمئمة إ فرأيت القمر زال م مكمنه فوقع في حجر إ فمخبرته نبذلك إ فلبمني وقمل :
تمني ملك يثرب ؟!
أو
تمني شذا الملك الذ نبملمدينة ؟!
فمعجب الرسول – ىلى هللا عليه وسلم – نبرفيمشمل١٤٩ع .

وشو الرد الذ ييبر ع يفية اليرب منذاك للنبي كملك على يثرب إ أو يفيتهم األوسع لمم شو مت إ فاي ىايمغة
انب شام لرد كنمنة على زوجته ىفية :
ل١٤٧ع

مم شذا إال ألنك تمني ملك الحجمز محمدا ؟!

وشو مم أعجب انب كثير فبرب له وشو يوى يفيم ىافية فاي قولاه " :فساملهم مام شامنهم ؟ فاذكرت لاه مام كمنات
يأت م تلك الرفيم الصملحة يضي هللا عنهم وأيضمشم"ل١٤٥ع .
ومفهو كنمنة نب أنبي الحقي إ ومفهو ىفية نبنت حيي ع النبوة نبحسبمنهم ملكم إ شاو الفهام الببيياي النمشائ عا
تمسيس دولة لليرب في يثرب إ وشي يفية واضحة م ىفية تتف مع مفمشيم توياتهم إ قباط أن تيمشار النباي وتيارف
مينى النبوة الحقة إ فهي ال تيلم حسب ممثويشم الديني سوى الملك إ كملك داود إ وملك ساليممن وغيرشمام إ أمام أنبيامء
التوياة فكمنوا مجرد دياويش إ ومام يفيلاه محماد شاو نبملمبمنبقاة فياط داود وسالميمن عنادمم وحّ ادا قبمئاط البادو فاي دولاة
تمسيسية في فلسبي إ وفي ضوء شذا الفهم يلتقي تجريد الكتمئب والجيوم مع أسمليب ملوك التوياة إ وشو األمر الذ
ترك في نفسهم في مبدأ األمر نباضم شديدا لذلك الملك الذ حلمت نبه إ وزادشم نباضم مم يأته يفيط نبقومهم إزاء إخفمئهم
أمر كنزشم عنه إ ويرو انب شام ماهدا ال شك كمن ذا أثر عمي في نفس ىفية إ حيس يقول نقال ع انب إسحمق :
ولمم افتتح يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – القماوص إ حصا نبناي الحقيا إ أتاى يساول هللا – ىالى هللا
عليه وسلم – نبصفية نبنت حيي نب أخبب ونبمخرى ميهم إ فمر نبهمم نبالل إ وشاو الاذ جامء نبهمام إ علاى قتلاى ما
قتلى يهود إ فلمم يأتهم التي مع ىفية إ ىمحت إ وىكت وجههم وحثت التراب على يأساهم إ فلمام يمشام يساول
هللا – ىلى هللا عليه وسلم  -إ قمل  :أغرنبوا عني شذه الايبمنة .
وأمر نبصفية فحيزت خلفه إ
وأنبقى عليهم يداءه .
فيرف المسلمون أن يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – قاد اىابفمشم لنفساه إ وقامل يساول هللا – ىالى هللا
ل١٤٦ع
عليه وسلم – لبالل  :أنزعت منك الرحمة يم نبالل إ حتى تمر نبممرأتي على قتلى م يجملهمم؟
وشكذا ك من الرسول ينبه شذا وينهي ذاك إ ويحمول يفع القسوة وانيدا الرحمة إ ويمنع نكمح الحبملى م النسامء إ
ومع ذلك ظلت شنمك مظمشر للقسوة تنبو شنم وتبفو شنمك إ مثلمم حدث مع محمد نب مسالمة الاذ لام يكتا نبقتاط كنمناة
زوج ىفية ثميا نبمخيه محماود الاذ ألقيات علياه الرحاى إ حياس يقاول الواقاد " :إن محماد نبا مسالمة ضارب سامقى
مرحب فقبيهمم إ فقمل مرحب  :أجهز علا ّي يام محماد إ فقامل محماد  :ذق الماوت ذق إ كمام ذاقاه أخاي محماود إ وظاط
الرجط على حمله ييمني لوال أن مر عليه اإلمم علي ففصط يأسه ع جسده يحمة نبهل١٤٤ع .
وم الجدير نبملذكر أن الرواة اختلفوا في أمر ىفية إ شط ظلت محظية ضم جواي الرسول أ تزوجهم لتصبح
م أمهمت المؤمني إ خمىة أنه قد نبنى نبهم ولم تكمط عدتهم إ لكا تمياط األغلبياة إلاى أناه أعتقهام وتزوجهام إ وشاو مام
جمء في الامشد " :قمل حممد إ قمل عبد اليزيز لثمنبت إ يم أنبم محمد إ أنت قلت ألنس مم أىدقهم ؟ قامل أىادقهم نفساهم إ
فحرك ثمنبت يأسه كمنه ىدقه"ل١٤8ع نبمينى أنه تزوجهم نبدليط أنه أعبمشم ىداقم إ وأن شذا الصداق كمن عتقهم .
وال يمضي م الزم شنيهمت وأيم إ حتى يحدث أمر جلط إ حيس كمنت محمولة اغتيمل سايد الخلا نبملسام إ وشاو
مم جمء في يواية تقول :
دخط يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – على ىفية إ وميه نبار نب ميروي إ وشو أحد نبني سلمة إ فقادمت
إليهم الامة المصلية إ فتنمول يسول هللا الكت وانتهش منهم إ وتنمول نبار عظمم وانتهش منه"ل١٤٣ع .
ويلوك النبي نهاته م لحم الكت إ ليلفظه نبسرعة ويهت نبضيوفه "ايعاوا أياديكم فا ن كتا شاذه الاامة يخبرناي
أنه مسمو إ فلم يقم نبار م مكمنه حتاى عامد لوناه كملبيلسامن" إ ويماوت نباار ما نهااته إ ويااير النباي نبآثامي السام

القمتط تسر في نبدنه إ فيحتجم يومئاذ إ وقاد حجماه ماولى نبناي نبيمضاة نباملقرن والاافرة إ ونبقاي يساول هللا نبياده ثاالث
سني إ حتى كمن وجيه الذ توفى فيه إ فقمل " :مم زلت أجد م األكلاة التاي أكلات ما الاامة ياو خيبار عاددا إ حتاى
كمن شاذا أوان انقبامع أنبهار إ فتاوفي يساول هللا شاهيدا إ قامل انبا شاام  :األنبهار شاو اليارق الميلا نبملقلاب  ..فكامن
المسلمون يرون أن يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – قد ممت شهيدا إ مع مم أكرمه نبه هللا م النبوة"ل١8٣ع .
ثم نيلم م كتب األخبمي والسير والتميي إ أن تلك الامة المسمومة إ جمءت ىفية شدية م قريبة يهودية لهم شاي
زينب نبنت الحميث أشدتهم لهم لتقادمهم إلاى سايد الخلا المصابفى إ ولمام ساملهم النباي لام اقترفات ذلاك اليماط الاانيع ؟
قملت " :قتلت أنبي وعمي وزوجي وأخي  ..قمل القمضي عيم  :واختلفات اآلثامي واليلمامء إ شاط قتلهام النباي – ىالى
هللا عليه وسلم – أ ال ؟"ل١8١ع .

غزوة مؤتة
على يأس السرية يوفد النبي زيدا نب حميثة في ثالثة مالف مقمتط إ وكمن النبي ييلم جيادا مامذا يواجهاون إ وييلام
سلفم النتمئ إ لكنهم كمنت أول شجمة كبارى مقصاودة لاعاالن عا اآلتاي إ وليلماه – ىالى هللا علياه وسالم – نبمام شاو
مقد عليه قمل في يجمله  :إن أىيب زيد فجيفار نبا أنباي طملاب علاى النامس إ وإن أىايب جيفار فيباد هللا نبا يواحاة
على النمس إ ف ن قتط عبد هللا فليرتضي المسلمون نبينهم يجال فليجيلوه عليهمل١8٢ع.
وتخرج سرية الاهداء اليظم إ تلك السرية الفدائية إ ميممة وجههم شبر البلقمء على تخو جنونبي دما إ ويبلا
خبرشم إلى شرقط عظيم الرو إ فينزل نبنفسه إلى لقمء شؤالء الذي تجرأوا على حدود مملكته إ في ممئة أل م الارو
إ وممئة أل م القبمئط اليرنبية المتمخمة للرو والموالية لهم إ وشو الهول الذ يصويه أنبو شريرة قمئال :
شهدت مؤتة إ فلمم دنم الماركون منم إ يأينم مم ال قبط ألحد نبهل١8٩ع .
وكمن طبيييم أن يقتط الرو األمراء الثالثة إ وكثيرا ما مقامتلي المسالمي المقادمي إ حتاى تنامول خملاد نبا الولياد
الراية إ لينسحب نبمم نبقي م الجيش الذ عمد ممزقم إلى يثرب إ ويستقبلهم اليممة على أنبواب المدينة نباملتراب يحثوناه
في وجوشهم يقولون :
يم فراي إ فريتم في سبيط هللا .
لك ليرد عليهم سيد الخل نبيد أن أنبل يسملة عملية إلى شرقط نبيد يساملته المكتونباة إ وإلاى قاريش إ وإلاى الياملم
أجمع إ نبقوله للنمس :
ليسوا نبملفراي إ
لكنهم الكراي إن شمء هللا .
إعالنم ع أن تلك السرية الفدائية كمنت مقدمة إ وأن اإلىراي على غزو الرو وكسرى قمئم ال يلي إ وأن شنامك
ك ّرات متية وك ّرات إ وأن الوعد النبو قمئم كيلم يرفرف ال يتراجاع إ ياردد فاي مسامع اليرنبامن " :والاذ نفاس محماد
نبيده إ لتملك كنوز كسرى وقيصر" .
أمم إذا كمن عدد م خيمي الصحمنبة قد قدموا أنفسهم شهداء على مذنبح الهدف األكبر إ فقد نملوا كفميتهم م الثاواب
إ إلى الحد الذ ايتفيوا فيه إلى مصمف كبمي األنبيمء إ نبيد أن يمشم النباي فاي يحلاة سامموية فاي يفيامه إ حياس اطلاع
عليهم في فردوس الرحم "ف ذا نبنفر ثالثة يارنبون م خمر إ فقلت م شؤالء ؟ قملوا :
شذا جيفر نب أنبي طملب
وزيد نب حميثة

وعبد هللا نب يواحة .
ثم أشرفوا شرفم مخر إ ف ذا نبنفر ثالثة إ فقلت م شؤالء ؟ قملوا :
شذا  :إنبراشيم
وموسى
وعيسى
عليهم السال إ وشم ينتظرونك .

فتح مكة
وتوجه مع اليبمس نبيد الصالة ليراه النبي فيفمجئه نبملسؤال :
ألم يمن لك أن علم أنه ال إله إال هللا ؟
يقينم ييلم أنبو سفيمن ذلك إ وكذلك سامئر قاريش ييلماون يقينام إ أن ال إلاه إال هللا إ وقاد شاهدت لهام اآليامت القرمنياة
نبذلك اليلم إ فمهلل ال إله سواه إ لك شنمك األينبمب األدنى ديجة م اإلله إ تلك التي تافع للنمس عند هللا إ وم ثم كنت
إجمنبة أنبي سفيمن :
نبمنبي أنت وأمي
مم أحلمك إ وأكرمك إ وأوىمك
وهللا لقد ظننت أنه لو كمن مع هللا إله غيره
لقد أغنى عني شيئم نبيد .
وشنم ينتقط النبي إلى الا الثمني م السؤال إ وشو الا الذ ال شك سيا على أنبي سفيمن إ فيقول له :
ويحك يم أنبم سفيمن إ ألم يمن لك أن تيلم أني يسول هللا ؟
فتمخذ الرجط أنفة الصدق اليرنبي في التيبير ع الدواخط ليرد قمئال :
نبمنبي أنت وأمي
مم أحلمك إ وأكرمك إ وأوىلك
أمم شذه
وهللا ف ن في النفس منهم حتى اآلن شيئم .
لم يك الرجط نبيملم أن إجمنبته غير موفقاة نباملمرة إ وأن األماوي قاد تايارت إ حتاى أسامليب التيمماط اليرنبياة إ ألن
ىراحته شنم ل تكون سوى مدخط له إلى المثوى األخير إ فيسرع اليبمس ينبه الرجط نبقوله :
ويحك
أسلم واشهد أن ال إله إال هللا
وأن محمدا يسول هللا
قبط أن تضرب عنقك
وعلى الفوي يقولهم زعيم قريش إ ويسلم الرجطل١8٥ع إ ثم يقول متليثمم محموال إظهمي تمسكه نبدينه ونبهيبته :
وكي

أفيط نبمليزى ؟

ليسميه عمر نب الخبمب نبجواي الخيمة إ فيرد عليه نبصوت عمل سمخرا ضمحكم ليسميه :

نخرا عليهم
فيقول أنبو سفيمن " :ويحك يم عمر إنك يجط فمحش إ دعني مع انب عمي ف يمه أكلم"ل١8٦ع .
ومرة أخرى يتدخط اليبمس يقول للنبي – ىلى هللا عليه وسلم " : -يم يساول هللا إن أنبام سافيمن يجاط يحاب الفخار
فمجيط له شيئم" .
كمن األمر إذن مقضيم إ وانتهى أمر زعممة مكة قبط دخولهم إ حتى أن اليبمس يأى أن يجياط لازعيم قاريش شايئم
نبيدمم لم يب له شئ .
ويرى النبي أنه ال نبمس م شئ ألنبي سفيمن فيقول " :نيم إ ما دخاط داي أنباي سافيمن فهاو مما إ وما أغلا نبمنباه
فهو مم إ وم دخط المسجد فهو مم " .
خرج النبي إلى سمحة الكيبة إ يبوف على األىانم يااير إليهام نبقضايب فاي ياده وشاو يقاول  :جامء الحا وزشا
البمطط إن البمطط كمن زشوقم إ ويؤكد انب شام ع انب إسحمق أنه مم أشمي إلاى ىانم إال وقاع لسامعته علاى وجهاه أو
قفمه إ لك انب كثير لم ييجبه ذلك إ ويأى في سقوط األىنم نبمجرد اإلشمية تزيّداًّ ويواية ضييفةل١8٤ع .
ومم ىدي نبحقهم حكم الموت كمن شقي عثممن نب عفمن م الرضامعة إ عباد هللا نبا أنباي سارح إ ألناه كامن قاد
أسلم إ واشتاط نبكتمنبة الوحي للنبي إ ثم ايتد إلى مكة ماركم إ وقد جمء نبه عثممن إلى النبي يستممنه إ وشو مم جمء عناد
انب كثير ياويم  :فلمم جمء ليستمم له ىمت عنه الرسول طويال إ ثم قمل  :نيم إ فلمم انصرف مع عثممن قمل الرسول
لم حوله  :أمم كمن فايكم يجاط يشايد إ يقاو إلاى شنام – حاي يمناي قاد ىامت – فيقتلاه ؟! فقاملوا  :يام يساول هللا شاال
أوممت إلينم ؟ فقمل  :إن النبي ال يقتط نبمإلشمية"ل١88ع .
وتقول يواية أخرى نبذات الخصوص أن واحدا م األنصمي كمن قد نذي أن يقتط انب أنبي سرح نقمت علياه إ فلمام
جمء نبه عثممن وكمن األنصمي حمضرا إ ونبيد مم خارج عثمامن وأخاوه قامل النباي لألنصامي " :شاال وفيات نبناذيك ؟
فقاامل  :ياام يسااول هللا وضاايت يااد علااى قاامئم السااي أنتظاار منااك أن تااومئ لااي فمقتلااه إ فقاامل النبااي  :لاايس لنبااي أن
يومئ"ل١8٣ع .
إنه يغم قتط خملد ليدد كبير م مسلمي جذيمة إ وأنه إ قتط طمئفة كثيرة منهم وأسر نبقياتهم إ وقتاط أكثار األسارى
أيضم إ فمع شذا لم ييزله يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – نبط استمر نبه أميرا  ..لهذا لام ييزلاه أنباو نبكار فاي خالفتاه
حي قتط مملك نب نويرة أيم الردة إ وتمول عليه مم تمول حي ضرب عنقه واىبفى امرأته أ تميم إ فقمل له عمر نبا
الخبمب  :اعزله ف ن في سيفه يشقم إ فقمل له الصّ دي  :ال أغمد سيفم سلّه هللا على الماركي "ل١٣٣ع .
ومع مم جمءت نبه اآليمت الكريمة "وأنزل جنودا لم تروشم" فتح البمب لحديس الميجزات إ ويغام القاراي الواضاح
في اآليمت ع يب اليملمي الصمدق ىادق كمملاه نبامنهم لام يروشام إ فقاد قاري الابيض التباوع نبملااهمدة أنهام يأوشام إ
لتمكيد وجود المأل األعلى منذ نبدء الميركة وقبط شزيمة المسلمي إ وم تلك الاهمدات يواية تقول :
أن مملك نب عوف النصر نبيس عيونم م يجمله فمتوه وقد تفرقت أوىملهم إ فقمل  :ويلكم مم شمنكم ؟ قاملوا
يأينم يجمال نبيضم على خيط نبل إ فوهللا مم تممسكنم أن أىمنبنم مم ترىل١٣١ع .
ثم نموذج مخر ُمجهَّط المصدي نبدويه إ ال نيرف أىحمنبه فاي يواياة تقاول عناد شزيماة المسالمي وثبامت الرساول
ومل نبيته المبلبي والبملبي :
عم شهد حنينم كمفرا قمل  :لمم التقينم نح ويسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم  -إ لام يقوماوا لنام حلاب شامة إ
فجئنم نهش سيوفنم نبي يد يسول هللا – ىالى هللا علياه وسالم  -إ حتاى إذا غااينمه فا ذا نبيننام ونبيناه يجامل حسامن
الوجوه إ فقملوا  :شمشت الوجوه فميجيوا فهزمنم م ذلك الكال ل١٣٢ع .

ومثيط تلك المحمولة لقتط يسول هللا يمتي الحديس منسونبم إلى شيبة نب عثممن اليبدي إ الذ خرج م قريش ماع
يسول هللا إلى شوازن يريد أن ياتمله في زحمة القتمل إ فيقول انب كثير ياويم على لسمن شيبة :
لمم يأيت يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – يو حني قد عُرى إ ذكارت أنباي وعماي وقتاط حمازة إيمشمام إ
فقلت اليو أديك ثمي م يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم  .. -ثم جئته م خلفاه فلام يبا إال أن أسامويه ساوية
نبملسي إ إذ يفع شواظ م نمي نبيني ونبينه كمنه نبرق إ فخفت أن يمحانيل١٣٩ع .
شذا نبينمم يرو البالذي الرواية ذاتهم إ لك م منب مخر إ حيس يقول :
وكامن شاايبة نبا عثماامن ا ليباادي شااديدا علااى المساالمي إ وكامن مما أوما فساامي إلااى شااوازن طمياام فااي أن
إلاي
يصيب م النبي – ىلى هللا عليه وسلم  -إ قمل  :فدنوت منه إ ف ذا أشله محيبون نبه إ ويمني فقمل  :يم شايب ّ
إ فدنوت منه فمسح على ىدي ودعم لي فمذشب هللا كط غط فيه إ ومأله إيممنم وىمي أحب النمس إل ّيل١٣٧ع .
أمم ذلك الراو الذ كمن طوال الوقت مارمم نبملنمط إ يرى فيه ىوية المالئكة إ فيرو لنم على لسمن جبير نبا
مبيم قوله :
إنام لمااع يسااول هللا – ىاالى هللا عليااه وساالم – يااو حنااي إ والناامس يقتتلااون إ إذا نظاارت مثااط البجاامد األسااود
يهوى م السممء حتى وقع نبيننم ونبي القو إ ف ذا نمط منثوي وقد مأل الواد إ فلم يك إال شزيماة القاو إ فمام كنام
ناك أنهم المالئكةل١٣٥ع .
أمم السهيلي فيارح لنم اختيمي النمط تحديدا لتتلبسه المالئكة فيقول :
ويمشم جبير على ىوية النمط المبثوث إ إشايميا نبكثارة عاددشم إ إذ النماط ال يُساتبمع عا ّدشم إ ماع أن النملاة
يضرب نبهم المثط في القوة إ فيقمل  :أقوى م نملة إ أنهم تحمط مم شو أكبر م جرمهم نبمضيمف إ وقاد قامل يجاط
لبيض الملوك  :قوتك قوة نملة إ فمنكر عليه إ فقمل  :ليس في الحيوان مم يحمط مم شو أكبر منه إال النملةل١٣٦ع .
أمم انب سيد فيخمل اآليمت وعلم هللا الصمدق فيؤكد يفية المالئكة إ وأن سيممءشم يو حني كمنت عممئم حمر قد
أيخوشم نبي أكتمفهمل١٣٤ع ؟!
وييود شنم حديس الحصيمت المبميكمت مرة أخرى في يواية يويدشم انب كثير تقول :
فنظر يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – وشو علاى نبالتاه كملمتبامول عليهام إلاى قتاملهم إ فقامل  :اآلن حماي
الوطيس إ ثم أخذ حصيمت فرمى نبه في وجوه الكفامي ثام قامل  :انهزماوا ويب محماد  ..مام نبقاي أحاد إال اماتألت
عينمه وفمه نبملتراب إ وسمينم ىلصلة م السممء كمر الحدياد علاى البسات الحدياد إ فهازمهم هللا عاز وجاط إ ثام
أقبط على الماركي فرمى نبهم في وجوشهم وقمل  :ايجيوا إ شامشت الوجاوه إ فمام أحاد يلقاى أخامه إال وشاو يااكو
قذى في عينيهل١٣8ع .

عام الوفود
قمل محمد نب إسحمق :
لمم افتتح يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – مكة وفارغ ما تباوك إ وأسالمت ثقيا
وفود اليرب م كط وجه .
قمل انب شام :

ونبمييات إ ضارنبت إلياه

حدثني أنبو عبيدة أن ذلك في سنة تسع إ وأنهم كمنت تسمى سنة الوفود .
قمل انب إسحمق :
وإنمم كمنت اليرب ترنبص نب سالمهم أمر شذا الحي م قريش إ ألن قرياام كامنوا إمام النامس وشامديتهم وأشاط
البيت والحر إ وىريح ولد إسممعيط نب إنبراشيم إ وقمدة اليرب ال ينكرون ذلك إ وكمنت قريش شي التي نصبت
الحرب لرسول هللا – ىلى هللا علياه وسالم – وخالفاه إ فلمام افتتحات مكاة ودانات لاه قاريش إ ودوخهام اإلساال إ
عرفت اليرب أنهم ال طمقة لهم نبحر يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – وال عداوته إ فدخلوا في دي هللا كمم قمل
عز وجط أفواجم إ يضرنبون إليه م كط وجه إ
يقول هللا تيملى لنبيه – ىلى هللا عليه وسلم :-
"إذا جمء نصر هللا والفتح  .ويأيت النمس يدخلون فاي ديا هللا أفواجام  .فسابّح نبحماد ينباك واساتافره إناه كامن
توانبم" لسوية النصرعل١٣٣ع .

األيام األخيرة للرسول العظيم
ع انب طمووس ع أنبيه أن الرسول – ىلى هللا عليه وسلم – قمل :
نُصرت نبملرعب إ وأُعبيت الخزائ و ُخيرت نبي أن أنبقاى حتاى أيى مام يفاتح علاى أمتاي إ ونباي التيجياط إ
فمخترت التيجيطل٢٣٣ع .
في أول شهر ينبيع األول يبلب النبي عباده أنبام مويهباة إ ليتحمماط علياه وياممره نبمىابحمنبه إلاى مقامنبر أىاحمنبه إ
الذي ممتوا في حروب إنامء الدولة إ ويذشب ميه إلى البقيع متحممال على نفسه إ ليق وسط المقمنبر يقول للموتى :
السال عليكم يم أشط المقمنبر
ليهنم لكم مم أىبحتم فيه ممم أىبح النمس فيه إ أقبلت الفت كقبع الليط المظلم يتبع مخرشم أولهم إ اآلخرة شر
م األولى ل؟!ع
ويلتفت إلى أنبي مويهبة يقول له :
إني قد أوتيت خزائ الدنيم والخلد فيهم إ ثم الجنة إ فخيرت نبي ذلك ونبي لقمء ينبي والجنة .
ليقمطيه عبده المخلص :
نبمنبي أنت وأمي إ فخذ مفمتيح خزائ الدنيم والخالفة
لك ليرد عليه المصبفى – لهفي عليه :
ال وهللا يم أنبم مويهبة
لقد اخترت لقمء ينبي والجنة
ثم يرو أنبو مويهبة أنه وق

يستافر ألشط المقمنبر إ ثم عمد أدياجه ليبتدأ وجيه يظهر عليه ويلحظه النمسل٢٣١ع :

لمم حضر يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – وفي البيت يجامل فايهم عمار انبا الخبامب إ قامل النباي  :شلام
أكتب لكم كتمنبم ال تضالوا نبياده إ فقامل عمار  :إن النباي قاد غلاب علياه الوجاع وعنادكم القارمن إ حسابنم كتامب هللا إ

فمختل أشط البيت فمختصموا إ منهم م يقول  :قرنبوا يكتب لكم النبي كتمنبم ل تضلوا نبياده إ ومانهم ما يقاول مام
قمل عمر إ فلمم أكثروا اللاو واالخاتالف عناد النباي قامل لهام – ىالى هللا علياه وسالم – قوماوا – قامل عباد هللا نبا
مسيود – فكمن انب عبمس يقول  :إن الرزية كط الرزية مم حمل نبي يسول هللا ونبي أن يكتب لهم ذلك الكتامب ما
اختالفهم ولابهم .
لك الاي يؤكد أن أىحمب السن واألخبمي إ قد تصرفوا في قول عمر " :إن النبي قد غلب على الوجاع إ فنقلاوه
نبملمينى ألن لفظه الثمنبت " :إن النبي يهجر" إ لكنهم شيئوا اليبمية اتقمء لفظمعتهم في ح يسول هللال٢٣٢ع .
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البداية والنهمية – انب كثير ج  ٩ص ٢٦١
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٩ص ٢٦٩
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٩8٤
الرو األن – السهيلي ج  ٩ص ٤٤
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٩ص ٢٦٣
المصدي السمنب
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٩ص ٢٦٦
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٩ص ٢٤١
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٩٣٢
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٩ص ٢٤٧
الرو األن – السهيلي ج  ٩ص ٩٣
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٧١٩
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٧١٩
الرو األن – السهيلي ج  ٩ص ٩٦
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٩ص 8٣
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٩ص ٢٣١
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٩ص ٣8
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٩ص ٢8٩
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٩ص 8٣
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٧١٢
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٧١٣
الرو األن – السهيلي ج  ٩ص ٩8
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٩ص ٥٧
تميي الببر ج  ٢ص ٧٥٩
المصدي السمنب ص ٧٥٧
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٩ص ٥١
الرو األن – السهيلي ج  ٩ص ٧١
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٩ص ٥8
المصدي السمنب ص 8٤
انب سيد النمس – ج  ١ص ٩١٢
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٩ص ٩٣٣
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٩ص ٦٣
الرو األن – السهيلي ج  ٩ص ١٣٢
في الفلسفة اإلسالمية – انبراشيم البيومي ص 8٩
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٩ص ٥8
الرو األن – السهيلي
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٧٣٤
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٩ص ٢8٣
المحبر – انب حبيب ص ١١٦
دالئط النبوة – البيهقي ص ١٣٩
الرو األن – السهيلي ج  ٩ص ١٦٧
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٩ص ١٤٩
تميي الببر ج  ٢ص ٧٤٣
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تميي الببر ج  ٢ص ٧8٣
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٧
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٧٤٥
عيون األثر – انب سيد الييون ج  ١ص ٩٥٩
تميي الببر ج  ٢ص ٧8٣
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٧٤8
المصدي السمنب
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٩ص ٥8
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٧٣٣
الرو األن – السهيلي ج  ٩ص ١٧٣
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٧٣٩
المصدي السمنب
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٩8
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٥٣٢
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٢٩
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٩ص ٢٢٣
المصدي السمنب ص ٢١٣
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٥٣٢
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٥٣٩
المصدي السمنب ص ٥٣٥
تميي الببر ج  ٢ص ٥١٣
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٥٦
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٥١٩
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٩ص ٢٩٦
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٥٣٥
المصدي السمنب ص ٢٩٣
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٢٤
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٩٦
الرو األن – السهيلي ج  ٩ص ١٦٦
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٥١١
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٩٤
المصدي السمنب
المصدي السمنب ص ٢٤
الرو األن – السهيلي ج  ٩ص ١٤٣
تميي الببر ج  ٢ص ٧٤٥
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٩ص ٩١٣
المحبر – انب حبيب ص ٢8٩
انب كثير ج  ٧ص ٢٣
الرو األن – السهيلي ج  ٩ص ١٥٢
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٧١
المصدي نفسه
السيرة الحلببية ج  ٢ص ٥٩٧
تميي الببر ج  ٢ص ٥٢٣
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٧٣
ىحيح مسلم – كتمب اإلممية
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٩ص ٢٣8
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ىحيح البخمي – كتمب المامز
ىحيح مسلم – كتمب الفضمئط
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٩ص ٢٥٦
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٥٧٧
المصدي السمنب ص ٥١٩
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٩ص ٢٣٣
المصدي السمنب ص ٢٥١
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٥١٥
تميي الببر ج  ٢ص ٦٧٩
الرو األن – السهيلي ج  ٧ص ٢٩٤
تميي الببر ج  ٢ص ٦٧٩
أنسمب األشراف – البالذي ج  ٢١ص ١٥٦
الرو األن – السهيلي ج  ٩ص ١٣٩
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٧٤٩
عيون األثر – انب سيد الفمس ج  ١ص ٩٥٩
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٤ص ١٤٣
تميي الببر ج  ٢ص ٥٥١
البداية والنهمية  -انب كثير ج  ٧ص ٤٦
المصدي السمنب
طبقمت انب سيد ج  ٢ص ٧١
تميي الببر ج  ٢ص ٥٥٢
دالئط النونبة – البيهقي ج  ٩ص ١8٢
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٥٦٧
تميي الببر ج  ٢ص ٢٥٢
تميي الببر ج  ٢ص ٥٥٩
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٥٦٤
البخمي في تفسير سوية الحار
تميي الببر ج  ٢ص ٥٥٦
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٥٤٦
المصدي السمنب ص ٥٤٤
المصدي السمنب ص ٥٤8
السيرة الحلبية ج  ٢ص ٦٩٢
سيرة انب شام ج  ٩ص ٢٦٢
البداية والنهمية النب كثير ج  ٧ص ١٣٩
الكممط – انب األثير ج  ٢ص ١٤٣
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٩ص ٧١٣
سيرة انب شام في كتمب السهيلي ج  ٩ص ٢٦٣
الكممط – انب األثير ج  ٢ص ١٤٣
سيرة انب شام في كتمب السهيلي ج  ٩ص ٢٦١
المصدي السمنب ص ٢٦٣
المصدي السمنب
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ١٣٣
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧س ١٣٣
عيون األخبمي – انب قتيبة ج  ٢ص ٢١١
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٩ص ٧٧8
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ١١٦
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المصدي السمنب ص ١١٣
تميي الببر ج  ٢ص ٥8١
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٧ص ٣
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ١٢٣
تميي الببر ج  ٢ص ٥8٢
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ١٢١
تميي الببر ج  ٢ص ٥8٧
المصدي السمنب ص ٥8٩
المصدي السمنب ص ٥88
المصدي السمنب ص ٥8٦
المصدي السمنب ص ٥8٤
المصدي السمنب ص ٥88
المصدي السمنب ص ٥8٣
المصدي السمنب ص ٥٣٩
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٧ص ٢٣
سيرة انب شام في كتمب السهيلي ج  ٢ص ١٣٧
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٧ص ٢8
عيون األثر – انب سيد الفمس ج  ٢ص ١٣٧
تميي الببر ج  ٢ص ٥٣١
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ١٢٤
فتوح البلدان – البالذي ج  ١ص ٢٩
طبقمت انب سيد ج  ٢ص ٥١٣
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ١٢8
تميي الببر ج  ٢ص ٥٣٢
طبقمت انب سيد ج  ١ص ٦٤
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٧ص 8٤
عيون األثر – انب سيد النمس ج  ٢ص ١١٣
سيرة انب شام في كتمب السهيلي ج  ٧ص 8
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٢ص ١٣٣
عيون األثر – انب سيد النمس ج  ٢ص ١٦٧
أخرجه البخمي في كتمب المامز حديس ٧١٥٢
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٧ص ١٥٥
عيون األثر – انب سيد الفمس ص ١٤٩
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ١٣٤
المصدي السمنب ص ١٣8
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٢١٢
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٧ص ٢٩٣
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٢١٣
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٧ص ٢٩٣
الرو األن – السهيلي ج  ٧ص ٧٩
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ١٣٤
الرو األن – السهيلي ج  ٧ص ٧٩
دالئط النبوة – البيهقي ج  ٧ص ٧١٦
طبقمت انب سيد ج  ٢ص 8٥
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٢8١
المرجع السمنب
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دالئط النبوة – البيهقي ج  ٧ص ٢٥٤
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٢٧١
المرجع السمنب
المرجع السمنب ص ٢٧8إ ٢٥٩إ ٢٦٣
سيرة انب شام ج  ٧ص ٣٣
المرجع السمنب
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٩٣٣
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٢٣٦
طبقمت انب سيد مجلد  ٢ج  ١ص ١٣٢
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٩١٩
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٩٢٢
المرجع السمنب ص ٩٩١
المرجع السمنب
أنسمب األشراف – البالذي ج  ١ص ٩٦٦
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٩٩٢
الرو األن – السهيلي ج  ٧ص ١٧٢
طبقمت انب سيد مجلد  ٢ج  ١ص ١٣٣
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٧ص ٩٩٣
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٥ص ٩٤
البداية والنهمية – انب كثير ج  ٥ص ١٣٤
الرو األن – السهيلي ج  ٧ص ٢٧٦
النص واإلجتهمد – عبد الحسي شرف الدي الموسو ص ٣٣إ ٣٩

الباب السادس
محمد والصحابة
الشيخ خليل عبد الكريم
اجتميت في محمد الخبرة اليملية م النامة الصيبة التي جمنبهته في مستهط حيمته وىمحبته حتى اقترانه نبخديجاة
إ ماع الثقمفاة اليميقاة المحصاودة ما الروافاد اليديادة ذات الخبار مثاط أساافميه واختالطاه نبمىاحمب الاديمنمت األخاارى
وشيراء الحنيفية  .كط ذلك نبمإلضمفة إلى مم أطبقت عليه كتب السير والتوايي أنه كمن يتمتع نباخصية مسرة تبهر كط
م يلتقيه وتمخذ نبمجممع لبه  .شذه اليوامط  :الخبرة اليملية إ والثقمفة الوسيية ذات الجذوي المتنوعة مع قوة الاخصاية
أشّلت محمادا ألن يهايم علاى الصامحبة شيمناة كمملاة أدشاات ميمىاريه حتاى مما كامن يخمىامه وينموئاه نباط ييمدياه
ويحمينبه :
أ  -قمل انب اسح قمل الزشر فكلمه عروة نب مسيود الثقفي "مندوب قاريش فاي الماراودات التاي سابقت توقياع
ىلح الحديبية" نبنحو ممم كلم نبه أىحمنبه وأخباره أناه لام يامت يرياد حرنبام إ فقام ما عناد يساول هللا – ىالى هللا علياه
وسلم – وقد يأى مام يصانع نباه أىاحمنبه  :ال يتوضام إال انبتاديوا وضاوءه وال يبصا نبصامقم إال انبتاديوه وال يساقط ما
شاايره شاائ إال أخااذوه ؛ فرجااع إلااى قااريش فقاامل  :ياام ميااار قااريش إنااي قااد جئاات كساارى فااي ملكااه وقيصاار فااي ملكااه
والنجمشي في ملكه إ وإني وهللا مم يأيت ملكم في قو مثط محمد فاي أىاحمنبه ...عل١ع  .شاذه شاهمدة عاروة نبا مسايود إ
ساايد ثقي ا وزعيمهاام والااذ يفااد علااى الملااوك ومباامدية الصااحمنبة نبمالحتفاامظ نباااير محمااد ويدت فااي عاادد مخاار م ا
األحمديس منهم .
ب -لالنبي – ىلى هللا عليه وسلم – فرّق شيره نبي أىحمنبه إ قمل أنس إ لمم يمى النباي – ىالى هللا علياه وسالم
– ونحر نسكه إ نمول الحمل شقه األيم فحلقه ثم دعم أنبي طلحة األنصمي فمعبامه إيامه ثام نمولاه الاا األيسار قامل :
إحلقه فحلقه إ وأعبمه أنبم طلحة فقمل  :إقسمه نبي النمسعل٢ع إ إذن شو خبر ىحيح لم ينفرد نبه انب شام في السايرة نباط
أكدته كتب الصحمح إ وشو يقبع نبمكمنة محمد لدى ىحبه وشاي مكمناة لام يار التاميي لهام نظيارا وطامعتهم إيامه طمعاة
مبلقة لم يقدمهم م قبط وال م نبيد أتبمع لمتبوعهم .

التنفير
كمن الااط الامغط لمحمد شو ىب الصحمنبة نبصباة اإلسال وكمنت الخبوة األولى شي تنفيرشم م كاط مام يمات
نبمدنى ىلة للفترة السمنبقة على اإلسال لالجمشليةع واتخذ ذلك أشكمال متنوعة -:
 -١لع أسممة نبا زياد أن يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – قامل  :ال يارث المسالم الكامفرعل٩ع مناع التاوايث
ييني قبع أ ىلة ترنبط المسلم نباير المسلم ومهمم كمنت ديجة القرانبة ومهمم كمن المامل الاذ تركاه الكامفر كامن
المسلم يزدييه وال يقترب منه وال يمخذ منه ديشمم واحدا .
ولمم استتب األمر لمحمد وأخذت شوكته تقوى – وفي طريقه – لكاي يصابح سايد جزيارة اليارب كلهام نباال منامزع
تال على ىحمنبته قرمنم ينص على :
ل٧ع

 -٢لإنمم الماركون نجسع
أنبو سفيمن – عندمم سمفر إلى يثرب  /المدينة ليجدد اليهد الميروف نبصلح الحديبية نبي قريش ومحمد إ دخط لأنباو
سفيمنع نبيت إنبنته أ حبيبة إحدى زوجامت محماد التساع وشا ّم نباملجلوس علاى فارام محماد فساميعت نببياه لكاي ال

يجلس عليه أنبوشم أنبو سفيمن ألنه نجس حسب تيليممت محمد ألنه لم يك قد أسلم منذاك فمندشش وقمل متيجبم لوهللا
لقد أىمنبك يم نبنية نبيد شرعل٥ع .
وكمن محمد إذا أتمه يجط ليدخط دينه ويأى شيئته مثط شيئة الكفمي أمره على الفوي أن يايّرشم :
 -٩لح ّذث سليممن نب مروان اليبد عا إنباراشيم نبا أنباي يحياى عا عثايم نبا كلياب انبا الصالت عا أنبياه عا
جده  :أنه أتى النبي – ىلى هللا عليه وسلم – فقمل " :إحل عنك شير الكفر"عل٦ع .
فحتى تسريحة الاير السمنبقة ال يرضمشم محمد لم عز على اعتنمق اإلسال ؛ نباط إن كيفياة الجلاوس التاي اعتامد
عليهم الصحمنبى منذ طفولته فصبمه فابمنبه فرجولته فكهولته يحتم عليه محمد أن يقلع عنهم :
 -٧لع عمر نب الاريد ع أنبيه الاريد نب سويد قمل  :م ّر نبي يسول هللا – ىلى هللا عليه وسالم – وأنام جاملس
شكذا  :وضيت يد اليسرى خل ظهر واتكمت على إلية يد فقمل  :لأتقيد قيدة الماضوب عليهم"عل٤ع .
محمدا وشاو يصاب الصاحمنبة نبصاباة اإلساال ويبابيهم نببمنبياه غيّار أساممء عادد وفيار مانهم خمىاة تلاك التاي ال
تتواف مع أوامره ونواشيه نبط حت ى توجهمتاه إ ولام يقتصار األمار علاى األشاخمص نباط تياداه إلاى األمامك إ وكامن ما
البديهي أن يسميع نبتايير اسم البلدة التي شامجر إليهام فقاد كمنات تسامى يثارب فامطل عليهام المديناة وحا ّر علاى أتبمعاه
مجااااااااااارد النبااااااااااا نبمالسااااااااااام القاااااااااااديم ومااااااااااا ينزلااااااااااا لسااااااااااامنه نبمالسااااااااااام األول فيلياااااااااااه "كفااااااااااامية" :
 -٥لع عممر نبا ينبيياة عا يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم " : -ما قامل للمديناة يثارب فكفميتاه أن يقاول
المدينة عار مرات"ل8ع .
وياو الحديس شو عممر نب ينبيية أحد السمنبقي األولي شمجر إلى الحباة وميه امرأته ليلى نبنات أنباي خيثماة ثام
شمجر إلاى المديناة وشاهد نباديا ومام نبيادشم  .وواضاح أن الهادف الاذ تايامه محماد ما تاييار اسام يثارب شاو أن ينساى
األنصمي على وجه الخصوص الفترة السمنبقة على وىاول محماد إلاى مادينتهم وكاط مام يتيلا نبهام ومحاوه ما الاذاكرة
ويميه في نبئر سحي ؛ وفر كفمية على م يخبئ ويتلفظ نبمالسم القديم قرينة علاى ذلاك ألن الكفاميات فاي اإلساال
شي جزاء لم يرتكب إثمم مبينم إ والكفمية التي اختميشم محماد تسامعد علاى نباذ اسام يثارب نبملكلياة وعلاى حفاظ االسام
الجديد "المدينة" وتثبيته في الوجدان نبتكرايه عار مرات .

التنفير من اليهود واليهودية :
أ  -مع اليثاربة :
المفمىلَة الجسدية أو الهيئية نذكر الحديس اآلتي :
في داخط نبنمء
َ
ل٣ع

لاحفوا الاوايب واعفوا اللحى وال تابهوا نبمليهودع

مجرد المظهر الخميجي أو الهيئة التي ألفهم اليثمينبة م أوس وخزيج نبحكم اختالطهم نبيهود يثرب إ حظر محماد
عليهم االستمراي عليهم وأمرشم نبيكسهم  :أن يحفوا ليقصواع الاوايب وييفوا ليبلقواع اللحى .
لع أنبي الديداء وواثلة نب األسقع وأنبي أسممة إ وأنس نب مملك قملوا  :كنم في مجلس أنمس م يهاود ونحا
نتذاكر القدي إ فخرج إلينم يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – ماضبم فيبس وانتهر وقباب ثام قامل " :ماه إ اتقاوا
هللا يم أمة محمد إلى مخر الحديسع .
كمن محمد ييتبر الادي الاذ نب ّاار نباه ودعام إلياه شوياة االنتمامء إلاى الدولاة القرشاية التاي نبادأ يرساي قواعادشم فاي
يثربل١٣ع إ وييد اإلسال جنسية م ينتمي إليهم إ ف ذا خدم اإلسال ولو خدشم طفيفم كامن فاي ذلاك مسامس نبهام خمىاة

وأنهم كمنت من ذاك في طوي الناوء ومرحلة التمسيس إ فملماكلة إذن كمنت م منظوي محمد ماكلة عقيدياة  /سيمساية
في وقت واحد .
ب  -مع المهاجرين :
عمر نب الخبمب نموذج للمكي المثق البُلَع الذ يتفحص مام حولاه إ ويتياذي علياه أن ييايش ماماض الييناي إ
فمنتهز فرىة وجوده في يثرب  /المدينة فبمدي إلى االتصمل نبيهودشام وينبمام تاردد علاى مدياساهم طملبام االطاالع علاى
كتمنبهم المقدس "التوياة" إ ونس شايئم منهام وأخاذ يقارأه ثام جامء نباه إلاى محماد فمام إن يمه حتاى غضاب غضابم شاديدا
واحمر وجهه -:
 -١لقمل  :انبلقت فمنتسخت كتمنبم م أشط الكتمب ثم جئت نبه في أد فقمل لي يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم -
 :مم شذا في يدك يم عمر ؟ فقلت  :يم يسول هللا كتمب نسخته لنزداد علمم إلى علمنم إ فاضب يساول هللا – ىالى
هللا عليااه وساالم – حتااى احماارت وجنتاامه ثاام نااود نبملصااالة جمميااة فقملاات األنصاامي  :أغضااب نباايكم  ..السااالح
السالح ...عل١١ع .
النداء للصالة الجممية ال يكون إال في النوازل الكبيرة والملممت الجمئحة أ أن محمدا اعتبر أن قراءة أحد أتبمعاه
لصحيفة م التوياة نمزلة وجمئحة ونبقية الحديس :
 -٢ل ...ولقد أتيتكم نبهم نبيضمء نقياة فاال تتهوكاوا وال ياارنكم المتهوكاونع ونبياد يد الفياط الينيا ما قباط محماد
نبهاذه الصااوية التااي فمجاامت انبا الخبامب ولاام تكا فااي حساابمنه يضاابر لفييتاذي عماار ويقااول  :يضاايت نباامهلل ينباام
ونبمإلسال دينم ونبك يسوالعل١٢ع إ وغضب محمد على عمر  :إمم أنه تكري إ وشاذا مام نااك فياه ألننام ساوف نارى
مدى البمعة المبلقة لمحمد م قِبَط ىحمنبته مم يدفينم إلى التقرير نبمنه م المستحيط على عمر أن يييد فيال أثامي
نقمة محمد عليه إ أو أن ا لخبر ويد في المصمدي نببرق متيددة نبمعتبمي أن نس عمار لجازء ما التاوياة وتينيا
محمد إيمه لذلك مسملة ذات نبمل :
 -٩لوقد غضب النبي – ىالى هللا علياه وسالم – حاي يأى ماع عمار شايئم مكتونبام ما التاوياةعل١٩ع وفاي يواياة
أخرى :
 -٧للذلك غضب النبي – ىلى هللا عليه وسلم – على عمر حي يأى ميه ىحيفة فيهم شئ م التوياة إ وقمل :
أفي شك أنت يم انب الخبمب ؟ ألم مت نبهم نبيضمء نقية ؟ لو كمن أخى موسى حيم لم يسيه إال اتبمعيعل١٧ع .
وشنمك يواية ثملثة يرويهم عز الدي نب أثير الجزي :
 -٥لأخبرنم سفيمن ع جمنبر عا الاايبي عا عباد هللا نبا ثمنبات قامل  :جامء عمار نبا الخبامب إلاى يساول هللا –
ىلى هللا عليه وسالم – فقامل  :يام يساول هللا ماريت نبامخ لاي ما نبناي قريظاة فكتاب لاي جواماع ما التاوياة إ أال
أعرضهم عليك ؟ فتاير وجه يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – قمل  :عبد هللا لوشو عبد هللا نب ثمنبت األنصامي
نزل الكوفة فيمم نبيدع فقلت  :أال ترى مم نبوجه يساول هللا – ص  -؟ فقامل عمار  :يضاينم نبامهلل ينبام ونبمإلساال دينام
ونبمحمد نبيم ويسوال  ..قمل  :ف ُس ّرى ع النبي – ىلى هللا عليه وسلم – ثم قمل والاذ نفساي نبياده لاو أىابح فايكم
موسى ثم اتبيتموه وتركتموني لضللتم إ إنكم حظى م األمم وأنم حظكم م النبيي عل١٥ع .
نالحظ في شذا الحديس وفي الحديس السمنب أن عمر نبيد أن فوجئ نباضبة محمد عليه تلفّاظ نبيباميات تفياد نبمناه مام
زال على إسالمه ونبمعترافاه نبرساولية محماد إ مام ييناي أناه فهام أن قراءتاه للتاوياة اعتبارت خليام لرنبقاة عقيادة محماد
وخروجم عليهم .
ولكا لماامذا كاامن محمااد ياضااب ويثااوي عناادمم ييلاام أن أحااد الصااحمب قاارأ شاايئم ما كتااب الااديمنتي اإلنبااراشيميتي
السمنبقتي على ديمنته ؟

ألنه كمن حريصم على فصم كط ىلة لهم نبمم شو خميج ع دائرة اإلسال ونبمألخص مم يدخط في دائرة االعتقمد .

التغنيم والتنفيل
الانيمااة شااي الماامخوذ ما الكفاامي والماااركي نبملقتاامل والالبااة والقهاار وإيجاامف الخيااط والركاامب إ وعنصاار الينااوة
والقوة يك في الانيمة وحكمهم أن تخمس وأينبية األخمامس للمقامتلي والخماس ماردود ما هللا للرساول ولاذ القرنباى
واليتممى والمسمكي وانب السبيط دون غيرشم إ أمم المقمتلون فمينبية األخممس تقسم نبينهم نبملسوية مع تفضيط الراكب .
والفيئ شو الممل الذ يؤخذ م اليدو نبدون قهر وال غلبة وال إيجمف خيط وال يكمب أ نبملصالح والتراضاي وقاد
جمء ذكره في اآلية السمنبية م السوية التمسية والخمسي وشي سوية الحار .
نح لسنم نبصدد دياسة فقهية إ ولكننم نركز على سيمسة محمد المملية فاي دائارة الانامئم وتوانبيهام تجامه ىاحمنبته إ
وكي أنهم لالانمئم ومم إليهمع كمنت أداة فيملة في يده استيملهم نبمهمية فمئقة في ييمضة الصحمب .
ال َسلَب شو مم يستولي عليه القمتط – في ميدان الميركة – مم قهره أو قتله ممام فاي حوزتاه ثيمنبام كمنات أو ُكراعام
لسالحمع أو دانبة وشو عرف انتقط إلى اإلسال م الحقبة التي تقدمته زمنيم مثاط الكثيار ما األعاراف والانظم والتقملياد
واليمدات نبط والبقوس مثط البواف حول الكيبة ويمي الجمرات  ..ال .
ولقد أقر محمد شذا اليرف لتاجيع األىحمب على الازو والاميات فقمل  :لم قتط قتيال له عليه نبيّنة فله سالبهع إ
ولقد نفّذ الصحمنبة شذا الحديس نبمقتداي عجيب لع أنس نب مملك قمل  :قامل يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – ييناي
يو حني  :م قتط كمفرا فله سلبه – فقتط أنبو طلحة يومئذ عاري يجال وأخذ أسالنبهمعل١٦ع .
عندمم يرو الخبر مملك نب أنس وأحمد نبا حنباط والبخامي ومسالم وأنباو داوود والترماذ وانبا ممجاه والبيهقاي
والببراني وانب حبّمن والحمكم ؛ ال يجرف أحد على التاكيك في ىحته .
وم ثم ف ن حديس محمد لم قتط قتيال  ...ال ع حق نتمئ مذشلة لم تك في الحسبمن .
الانمئم واألنفمل والفيئ واألسالب لجمع سلبع كمنت مسملة تحظى نبقدي وفيار ما اشتمام الصاحمنبة – أو غاملبيتهم
التي أديكت اإلسال على كبر – والحظ محمد ذلك ووعمه إ وكامن ما كمامل قيمدتاه أن يحقا لهام شاذا المبلاب فياابع
لديهم نمحيتي  :ممدية وشي سد الخلة إ ونفسية وشي الايوي نبملالبة والنصرة على اليدو وقهره نبمالستيالء على أموالاه
وحريمه .
ولذلك كمن يسميع نبتقسيم الانمئم ونفح األنفمل عقاب الميركاة مبمشارة وفاي ميادانهم قباط أن يكار ياجيام حتاى تهادأ
نفوس ىحبه وتستقر وتبمئ أنهم حصالت علاى نصايبهم ما الماامنم وأن خروجهام للياراك والقتامل وتياريض حيمتهام
للخبر لم يك نباير عمئد وال طمئط نبط على اليكس يجع نبفمئدة جزيلة ومكمسب وفيرة :
لقمل األوزاعي  :لم يقفط يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – م غزوة أىمب فيهام مانمام إال خ َّمساه وقسام
قبط أن يقفط ليرجعع إ م ذلك  :غزوة نبني المصبل إ وشوازن ويو حني وخيبرعل١٤ع .
وأ ّكد شذه الحقيقة التمييخية اإلمم الامفيي شي المذشب :
قمل الامفيي  :وذلك أن النبي – ىلى هللا عليه وسلم – قسم أموال نبني المصبل و َسبيَهُم فاي الموضاع الاذ
غنمه قبط أن يتحول عنه إ ومم حوله كله نبالد شرك إ وقسم أموال أشط نبدي نبـل َسيَرع إ على أميمل ما نبادي إ و َما

حول ل َسيَرع وأشله ماركون إ وعلى سبيط المثمل إثر االنتهمء م غازوة حناي جُماع السابي وحابس فاي الجيراناة
وكمن ستة مالف :
 -١ل...وقد كمن فرق منه وأعبى يجمال :
عبد الرحم نب عوف كمنت عنده إمرأة منه وطئهم نبمل ِملك وكمن يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – وقد وشبهام
له نبـ"حني " فردشم إلاى الجيراناة حتاى حمضات فوطئهام وأعباى ىافوان نبا أمياة أخارى وأعباى عَلاي نبا أنباي
علاي
طملب جميية يقمل لهم ييباة  ...وأعباى عثمامن جميياة يقامل لهام زيناب  ..فوطئهام عثمامن فكرشتاه ولام يكا
ّ
وطيئم وأعبى عمر نب الخبمب جميية فمعبمشم عمر انبنه عبد هللا نب عمر فبيس نبهام انبا عمار إلاى أخوالاه نبمكاة
نبني جُمح ليصلحوا منهم حتى يبوف نبملبيت ثم يمتيهم وكمنت جميية وضيئة ُميجبة ؛ وأعباى يساول هللا – ىالى
هللا عليه وسلم – جبير نب مبيم جميية م سبي شاوازن فلام توطام وأعباى يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم –
طلحة نب عبيد هللا جميية فوطئهم طلحة وأعبى سيد نب أنبي وقمص جميياة وأعباى يساول هللا – ىالى هللا علياه
وسلم – أنبم عبيدة انب الجراح جميية فوطئهم وأعبى يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – الزنبير نب الياوا جميياة
إ وشذا كله نبحني عل١8ع .
شذا الخبر يدلنم على أن محمدا قد وشب – عقيب الميركة – كبمي أىحمنبه كط واحد منهم جميياة ُوىافت إحاداش
نبمنهم "وضيئة ميجبة" – أ فمئقة الحس والجممل – نبيضهم افترشهم أو وطئهم ونبيضهم لم تتح له فرىة مفمخاذتهم أو
مجمميتهم إذ أىدي محمد أمرا مخر نبر ّد السبميم إلى أشله وم الذي لم يتمكنوا م الوطء عبد هللا نبا عمار إ ونالحاظ
أن الذي نفحهم محمد السبميم الحسمن كلهم م قريش ومنهم ثممنية لعبد الرحم إ علي إ عمر إ عثممن إ طلحة إ سيد
إ أنبو عبيدة إ الزنبيرع م "اليارة المباري نبملجنة" وشم مجلس شويى محمد الذ حط محط "مأل قرم" أو "حكومة
مكة" قبط اإلسال إ ولقد كمن منح محمد لهم الجواي ذيوة الحنكة منه إ فقد عمشوا نبمستثنمء علا ّي – يدحام طاويال ما
عمارشم فااي فتارة ماام قبااط اإلساال إ وشاام وإن كامنوا قرشاايي – إال أن عاارف الحصاول علااى الانامئم واألنفاامل والساابميم
واألسالب إثر الاميات كمن طمغيم على مجتمع شبه الجزيرة اليرنبية منذاك وشم ال مامحة تمثروا نبه نبط شو مترسب في
أعممق شيويشم ويزداد يقيننم نبحصمفة محمد ودينبتاه فاي سيمساته لصاحمنبه إ إذا علمنام أن أولئاك جماييهم مام عادا عليّامًّ
وعمر مم َولّوا مدنبري مع المنهزمي "يو حني " .
وعلاي
لونبقي يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – فاي نفار ما المهامجري واألنصامي وأشاط نبيتاه  :اليبامس
ّ
والفضط نبا عبامس إ وأساممة نبا زياد وأنباو نبكار وعمار علايهم الساال ع إ وقاد جامء نباملخبر أن محمادا عناد شجاو
شوازن عليه لم يب ميه إال نفر م المهمجري واألنصمي وأشاط نبيتاه ولالنَفَار – نبفتحتاي – عادة يجامل ما ثالثاة
إلى عارةعل١٣ع وأكد السُهيلي أن أىحمب محمد فروا عنه لحتى لم يب منهم إال ثممنيةع وسجّ ط القرمن عليهم ذلاك
الموق لثم وليتم ُمدنبري عل٢٣ع وقمل أنبو سفيمن نب حرب مستهزئم وكمن حاديس عهاد نبمإلساال لال تنتهاي شازيمتهم
دون البحرعل٢١ع .
لو كمن القمئد غير محمد في تلك الوقية ليمقب الفميي وم نبينهم أولئك الذي وشبهم الجواي الحُلاوات ال ُمالحامت
– نبمستثنمء عمر وعل ّي – لكنه اغتفر لهم فرايشم م الزح يغم أنه كبيرة نبنص القرمن إ ألنه كمن شديد البراعاة فاي
ميملجة ىحبه .
وممم يكا ع اشتمم الصحمب نبمسملة الانمئم وملحقمتهم والتفمتهم إليهم والتبلع دائمم ىونبهم أنه فاي غازوة نبناي
النضير تمت المصملحة نبي محمد واليهود الذي خلّفوا وياءشم الائ الكثير م األموال والحلقة لاألسلحةع فمستارفت
إليهم نفوس الصحب وعبّر ع يغبتهم عمر نب الخبمب وساوف نارى فيمام نبياد أناه كامن جريئام فاي مخمطباة محماد –
فقمل ليم يسول هللا أال تخ ّمس مم أىبت م نبني النضير كمم خ ّمست مم أىبت م نبديعل٢٢ع .
ونرجح أن محمدا كمن نبوده أن يفياط كدأنباه فاي تبيياب خاواطرشم ولميرفتاه اليميقاة نبتيلا نفوساهم نبملماامنم ومام
إليهم إ ولكنه لم يستبع ألنه كمن قد تال عليهم ميمت م القارمن تجيلهام هلل وللرساول ولاذ القرنباى واليتاممى والمسامكي
وانب السبيطل٢٩ع إ وم ثم كمن يده حمسمم على وافد الصحمنبة ومندونبهم فاي شاذا الاامن  :انبا الخبامب لال أجياط شايئم
جيله هللا لي دون المؤمني نبقوله تيملى "مم أفمء هللا على يسوله م أشط القارى  "...اآلياة كهيئاة مام وقاع فياه السُاهممن
للمسلمي عل٢٧ع إ وفهم عمر م ذلك أن غنامئم نبناي النضاير شاي ما ىافميم محماد وأن "الفائ" شاو الباديط اإلساالمي لاـ

"الصفى" ولو أنه ليس البديط الوحيد ألن لمحمد ىفيم م كط غنيمة يصبفيه لنفساه مامالًّ كامن أو حلقاة أو سابيم وأنبارز
"ىافي
مثط على ذلك تذكره كتب السيرة  :ىفية نبنات حياي نبا أخباب نبا سايية ؛ إذن "الفائ" يمكا أن يبلا علياه
ّ
إضمفيع إ ولذلك لكمن عمر نب الخبمب – يضاي هللا علياه – يقاول كامن لرساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – ثاالث
ىفميم – فكمنت نبنو النضير حُبسم لوقفمع لنوائبه ...عل٢٥ع وكلهم "فئ" ولكا انبا الخبامب اعتبرشام ىافميم ونباذلك سا ّوى
نبي الفيئ والصف ّي .
والصفميم شي التي كمن يمخذشم يئيس أو زعيم القبيلة لنفسه م الانمئم في الاميات – دون نبمقي المايري – وكامن
ذلك عرف مستقر في الجزيرة اليرنبية نبمسرشم ولدى جميع القبمئط نباال اساتثنمء ؛ ففاي القامموس المحايط للفياروز منبامد
لالصف ّي م الانيمة مم اختميه الرئيس لنفسه قبط القسمةع .
ونبمنتقمل شذا اليرف إلى اإلسال أىبح تيري الصف ّي لشو شئ نفيس كمن يصبفيه النبي – ىلى هللا علياه وسالم
ىفي أو ىفية الرئيس .
– لنفسه كسي أو قوس أو أمةع ولم يك أحد م أفراد القبيلة ييتر أو يمد عينيه إلى
ّ
شنمك مصرف مخر وجهه محمد نبحنكة لخدمة شدفه وشو تبويع الصحمنبة ووضيهم في خدمة الدي الاذ نباار نباه
والدولااة التااي أقممهاام وشااو "تااملي القلااوب" وشااو أحااد مصااميف الزكاامة ولكنناام سااوف ناارى فيماام نبيااد أن ماانح "المؤلفااة
قلونبهم" النفحمت الجزيلة لم يك م الزكمة فحسب نباط كامن ما الانامئم والفائ ألن محمادا كمام قلنام مبلا الياد فاي شاذا
المجامل فهاو القمئاد والماارع فاي من واحااد ومام يفيلاه تااريع ال يساع المااؤمني إال إتبمعاه ؛ فقولاه وفيلاه وأقارايه ساانة
والسنة شي المصدي الثمني في اإلسال .
المؤلفة قلاونبهم شام سامدة وقامدة لهام تامثير علاى تامنبييهم ما أتبامع القبمئاط واألفخامذ والبباون  ...وكامن لهام موقا
عدائي م اإلسال أو على األقط موق سلبي إ واليبمء والمنح لهام ما قِبَاط محماد كامن الهادف مناه كسار شاوكة شاذا
اليداء وتحويله م السلب إلى اإليجمب ومم يستتبيه ذلك م مثمي عليهم وعلى م خلفهم .
وليط شذا يتضح م ذات اللفظ "المؤلفة قلونبهم" أ الذي كمنت قلونبهم مخملفة أو ماميرة أو متنمفرة مع دي محمد
ودولته وتنمولهم تلك اليبميم التاي كثيارا مام كمنات جزيلاة تآلفات ماع محماد ودعوتاه ودولتاه وتحولات ما النقايض إلاى
النقيض إ وكمن اإلسال منذاك في أمس الحمجاة إلاى عبا قلاونبهم علياه وشاذا الخبامب كامن ما أجارأ الصاحمنبة علاى
اإلفصمح عمم يرى أنه ح وحتى ولو في حضرة محمد -:
وموجز الواقية أن األقرع نب حمنبس وعيينة نب حص وشمم م "المؤلفة قلاونبهم" وسانويد أخباميشم مفصالة نبياد
قليط جمءا إلى أنبي نبكر نب أنبي قحمفة وشو خليفة واستقبيمه أيضم فمقبيهمم إيمشم وكتب لهمام كتمنبام ولكا عمار لنبصا
فااي الكتاامب فمحاامه وقاامل  :إن يسااول هللا كاامن يتملفكماام واإلسااال يومئااذ ذليااط وإن هللا قااد أعااز اإلسااال فمذشباام واجهاادا
جهدكممعل٢٦ع .
إذن الهدف الرئيسي شو إزالة الياداء ما نفاوس أولئاك وتحاويلهم ما أعاداء إلاى أىادقمء وحلفامء منمىاري ومام
يستتبع ذلاك نبملضاروية ما إدخامل أقاوامهم حظيارة اإلساال وىاباتهم نبصاباته وياتم ذلاك نببريا ساهط ميساوي وشاو
اليبميم الجسيمة نبدال م المحمينبة والمواجهة ولم تك الظروف مواتية لهم ؛ ولكا قاد تتحقا نبياض المقمىاد الجمنبياة
مع الهدف المناود أسمسم .
إذن فهذا الصن م النمس – نبخالف م ذكرنم َم قبط مثط  :نبالل نب الحميث وفرات نب حيامن إ وساوف نلحاظ
في الوقمئع التي سنويدشم أن محمدا كمن يبمل في عبمئهم مبملاة أدايت يفوساهم وجيلات أحادشم يصايح  :شاذا عبامء
َم ال يخاى الفقر – مع أنه كمن وقت النفح ماركم :
لف ن النبي – ىلى هللا عليه وسلم – يو فتح مكة أعبى ىفوان نب أمياة األمامن واستصابره ىافوان أينبياة
أشهر لينظر في أمره وخرج ميه إلى حني إ فلمم أعبى النبي – ىلى هللا عليه وسالم – اليبميام إ قامل ىافوان :
مملي ؟ فمومم النبي – ىلى هللا عليه وسلم – إلى واد فيه إنبط محملة إ فقمل شذا لك إ فقمل ىفوان  :شذا عبمء م
ال يخاى الفقرعل٢٤ع  .وىفوان نب أمية شخصية متاممرة إ فقاد دنبّار ماؤامرة فاي مكاة الغتيامل محماد فاي يثارب /

المدينة وأيسط شيبمنم م مردة قريش وشو عمير نب وشب نب خل الجمحي ليفتك نبمحمد إ وضم له أن ياؤد
عنه دينه وأن يخلفه في أشله وعيمله وال ينقصاهم شائ مام نبقاوال٢8ع إ فجهازه ىافوان وأمار لاه نبساي فسام وىُاقط
ّ
ألن لمحمد عيونم "جواسيس" في مكة يرىدون نبدقة كط حركة ويبلاوناه
وقد يثرب  /المدينة ولك أمره انكا
نبهم فويا إ وحرسم يقظم شديدا اختميه م نباي الصاحمب ووضاع علاى يأساه مهامجرا قرشايم ما مجلاس "الياارة
المباري نبملجنة" شو عمر نب الخبمب إ لذا فمم إن يأى عميرا يخبو نحاو المساجد حتاى أسارع إلياه ولبّباه لأخاذ
نبخنمقهع وجرّه إلى محمد ونار عمر سرية الحرس حول محمد محذيا إيامشم ما عميار وأمارشم نبحاز أن ادخلاوا
على يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – واحترسوا م عميرل٢٣ع إ وأُسقط في يد عمير الذ لام يكا يتوقاع شايئم
م ذلك وأخفقت المؤامرة إ واضبر ىفوان إلى أن يبتلع خيبته ويجترشم .
إذن ىفوان نب أمية كمن موقفه م محمد شديد اليداوة نبل حد تدنبير مؤامرة للفتك نبه غيلة وغاديا وخيمناة وخساة
إ فتملي محمد قلبه خبوة الزمة كمن على محمد أن يخبوشم إ خمىة نبيد إىراي ىفوان علاى ِشاركه حتاى نبياد فاتح
مكة في حي أن أغلب الصنمديد أسلموا منذاك نبيد أن تيقنوا أن محمدا ىمي سيد اليرب وأن الوقوف في وجهه عبس –
ولك لمم عر محمد اإلسال على ىفوان ياوغ وممطط وطلب مهلة مدتهم أينبية أشهر فلم ييد أمم محمد م سابيط
إال التملي نبمليبية الوافرة التي تيد حتى نبمقيمس شذه األيم ثروة طمئلاة وفيلات اليبياة فياط الساحر فاي نفاس ىافوان
وفويا أسلم ودخط دي محمد إ يخبرنم الواقد أن محمدا نبيد أن قمل له شاو لاك ومام فياه إ فقامل  :أشاهد مام طمنبات نبهاذا
نفس أحد قط إال نبي وأشهد أنك يسول هللال٩٣ع .
وحتى نبيد إسالمه كمن محمد يوالي تمليفه حتى يضام تمام ىابمغته نبملصاباة اإلساالمية فكامن يقرنباه ويدنياه مناه
وينمديه نبكنيته "أنبم وشب" والنداء نبملكنية وقتذاك نبط حتى اآلن عند اليرب م عالممت الوداد واإلعزاز .
الائ نفسه حدث مع أنبي سفيمن وغيره  .يقول الواقد :
 لفجميت الانمئم نبي يد النباي – ىالى هللا علياه وسالم – فجامء أنباو سافيمن نبا حارب ونباي ياد النباي الفضاةفقامل  :يام يساول هللا أىابحتَ أكثار قاريش مامال إ فتبسام يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – وقامل  :أنباو ساافيمن
أعبني م شذا الممل يم يسول هللا إ قمل  :يم نبالل زن ألنبي سفيمن أينبيي أوقية وأعبوه ممئة م اإلنبط إ قامل أنباو
سفيمن  :انبني يزيد أعبه إ قمل يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم  : -زناوا ليزياد أينبياي أوقياة وأعباوه ممئاة ما
اإلنبط إ قمل أنبو سفيمن  :انبني ميموية يم يسول هللا قمل  :زن له يم نبالل أينبيي أوقية وأعبوه ممئة م اإلنباط إ قامل
المحميب كنت ثم سملمتك فانيم المساملم أنات جازاك هللا
أنبو سفيمن  :إنك لكريم فداك أنبي وأمي إ ولقد حمينبتك فنيم
َ
خيراعل٩١ع .
وأنبو سفيمن سيد قريش وزعيمهم وقمئد ىنمديدشم في قتملهم لمحمد إ وتمليفه وم ميه م البناي ال يحتامج منام إلاى
تحليط .
 لقمل  :حدثني ميمر ع الزشر ع سييد نب المسيب وعروة نب الزنبير إ قامال  :حادثنم حكايم نبا حازا قامل :سملت يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – نبـ "حُني " ممئة م اإلنبط فمعبمنيهم ثام ساملته ممئاة فمعبمنيهام ثام ساملته
ممئة فمعبمنيهمعل٩٢ع .

تعويض محمد أصحابه عما فقدوه في مكة بسبب الهجرة إلى المدينة
أ  -لحدثنم سفيمن نب عيينة ع عمرو نب دينمي إ قمل  :لمم قد يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – المدينة أقباع
أنبم نبكر وعمر – يضي هللا عنهعل٩٩ع .
ب -لع سملم ع أنبيه ع جاده أن عمار نبا الخبامب قامل  :كامن يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – ييبيناي
اليبمء فمقول  :إعبه م شو أفقار مناي إ فقامل لاه يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم  : -إذا جامءك ما شاذا
الممل وأنت غير مارف وال سمئط فخذه إ وممال إ فال تتبيك نفسكعل٩٧ع .
جـ  -لع انب عمار – يضاي هللا عناه – قامل  :أىامب عمار نبخيبار أيضام فامتى النباي – ىالى هللا علياه وسالم –
فقمل  :أىبحت أيضم لم أىب ممال قط أنفس منهعل٩٥ع .
وشذه األي

التي تملكهم انب الخبمب شي نصيبه في خيبر .

د  -لحديس عمر أنه أىمب ممئة سهم م خيبر واستمذن النبي – ىلى هللا عليه وسلم – فيهم فممره نبوقفهمعل٩٦ع .
شـ -لقمل حس نب ىملح  :سميت جيفر نبا محماد قامل  :أعباى يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – عليام نبئار
قيس والاجرةعل٩٤ع .
و  -لحدثنم أنبو ميموية ع شام عا عاروة عا أنبياه عا أساممء نبنات أنباي نبكار أن يساول هللا – ىالى هللا علياه
وسلم – أقبع الزنبير أيضم نبخيبر فيهم شجر ونخطعل٩٤ع .
ز  -لع انب عمر أن النبي – ىلى هللا عليه وسلم – أقبع الزنبير حُضر فرساه حتاى قام ثام يماى نبساوطه فقامل
أعبوه م حيس نبل السوطعل٩٣ع .
وممم شو جدير نبملذكر أن الزنبير عندمم وىط المدينة  /يثرب – كمم يوت عناه زوجاه أساممء – لام تكا لاه ساوى
فرس واحدة وإذ لم يكونوا مستبييي استئجمي خمد ف ن أسممء عاالوة علاى خدماة البيات والزنبيار وأوالده كمنات تساير
ثالثة أميمل لتحضر نوى تيل نبه الفرسل٧٣ع .
ثم ىمي الزنبير نب اليوا م األثريمء األممثط إ وعند وفمته قديت ثروته نبياارات ومئامت األلاوف ما "النامط "
أ الجواي واليبيد و"الصممت" أ اليقمي والمنقول  :لعبد هللا نب جيفر نبا أنباي طملاب لاه ىاحبة أسالفه الزنبيار نبا
اليوا أل أل ديشم إ فلمم قتط الزنبير إ قمل انبنه عبد هللا نب الزنبير ليبد هللا نب جيفر إني وجدت في كتب أنباي أناه لاه
عليك أل أل ديشم إ فقمل  :شو ىمدق فمقبضهم إذا شئتعل٧١ع إ فكم تبل ثروة الاخص الذ يقر مخر مليونم ؟؟؟
واستمر شذا الثر اء البمئط في عقب الزنبير نب اليوا حتى إن حفيده حمزة نبا عباد هللا نبا الزنبيار كمنات لاه أي
نبنمحية "الفرع" – نبضم الفمء والراء – م جهة يثرب – المدينة وفيهم عينامن يقامل لهمام "الارنبض" و"النجا " يساقيمن
عاري أل نخلةل٧٢ع .
الذي أقبيهم محمد ونفحهم في األخبمي المدونة فيمم سب أنبو نبكر وعمر وعلي والزنبير جماييهم ما قاريش وما
اليااارة المباااري نبملجنااة أ مجلااس الاااويى الااذ حااط محااط مااأل قااريش إ ولقااد اسااتقرت نفااوس الصااحمب نبتلااك
اإلقبمعمت واألموال ؛ وشؤالء األينبية قدمنمشم كمثمل لسيمسة محماد التيويضاية التاي نبمشارشم ماع المهامجري إ فاادوا
م أشد أعوانه حممسة لدينه ودولته .
خالىة الكال في شذا الصدد أن التانيم والتنفيط والنفح والمنح واليبمء  ...وإن تبمينت ىويشم وتياددت أشاكملهم
واختلفت شيئمتهم كمنت أسالحة ممضاية فاي ياد محماد لتبوياع الصاحمب وتبباييهم وىاباهم نبملصاباة التاي تايّمشام وشاو
يحميب ىنمديد قريش ويفسمء اليرب في سبيط نار الدي الذ نبار نبه وترسي قواعد الدولة التي أقممهم في يثارب /

المدينة إ والوقمئع التي أويدنمشم وكلهم موثقة أشد مم يكون التوثي تقبع نبمن محمدا حق أشدافه جمييهم نبصوية يائياة
تستح اإلعجمب .

التلقيب
محمد عمم في ىميم مجتمع الحجمز وخملط أفراده وتيممط ميهم إذ كمن ليماي في األسواقعل٧٩ع وال شئ ييرّ ف
الاخص نبببمئع مجتميه وقيمه وأخالقه وعمداته  ...قدي الماي في األسواق أ التيممط نبييم وشرا ًّء وقرضام وإقراضام
وإجاامية ويشناام ومقميضااة وسااوامم  ...إل ا إ ومحمااد إذ كاامن ذلااك حملااه فقااد أديك أشميااة اللقااب وكي ا أنااه يُاادخط علااى
الاخص البهجة واالناراح واالنبسمط ف ذا وىط إلى شذه األحوال – وشو ال نبد واىط إليهم – أىبح في يد َم تفضط
عليه نبه أطوع م عجينة الصلصمل في يد المثّمل وتفمنى في اإلخالص لممنحه إيمه حتى يضافي علياه مخار فيازداد تيهام
شو وخَ لَفه إ شذا م نمحية إ وم أخرى ف نه ييلم أن الواشاب قاد يتقلاب ممنيام فاال أقاط ما أن يحامفظ علاى مام ظفار نباه
منه .
وم شنم نجد أن محمدا اتخذ ما إطاالق األلقامب نبداشاة فاي جمناب اإلطاراء وسايلة فيّملاة فاي تباوييهم وتبباييهم
وىباهم وقولبتهم نبقملب اإلسال .
لقامل اليبامس  :فقلات يام يساول هللا  :إن أنبام سافيمن يجااط يحاب الفخار فمجياط لاه شايئم لوفاي يواياة أخاارى :
فمجيط له مم يفخر نبهع إ قمل  :نيم َم دخط داي أنبي سفيمن فهو أم إ وم دخط المسجد فهو مم ...عل٧٧ع .
علاي
حظى األينبية الكبمي م الصحمنبة الذي أىبحوا فيمم نبياد الخلفامء الراشادي  :أنباو نبكار – عمار – عثمامن –
ّ
نبمكبر حصة م ألقمب اإلطراء ونبيدشم نبامقي الياارة المبااري نبملجناة ثام المهامجرون والقرشايون ثام المهامجرون ما
غير قريش ثم األنصمي ونبيض اليامئر والقبمئط .
وكمن م البديهي أن يستمثر نبنصيب وفير :

 -4أبو بكر بن أبي قحافة :
 لأنبو نبكر وعمر سيدا كهول أشط الجنة م األولي واآلخري مم خال النبيي والمرسلي عل٧٥ع . لأنبو نبكر في الجنة وعمر وطلحة والزنبير وعبد الرحم نب عاوف وسايد نبا أنباي وقامص وساييد نبا زياد وأنباوعبيدة نب الجراحعل٧٦ع .
وجمييهم نبال استثنمء م قريش م مجلس اليارة المباري نبملجنة ولك لم يرد في الحاديس اسام عثمامن وال اسام
عل ّي .
 لأنبو نبكر وعمر مني نبمنزلة السمع والبصر م الرأسعل٧٤ع . لأنبو نبكر وعمر م شذا الدي كمنزلة السمع والبصر م الرأسعل٧8ع .م الحديس األخير  :أنبو نبكر وعمار لما شاذا الادي ع وفاي السامنب علياه لمناىع إ وشكاذا ونبصاراحة ال لابس فيهام
س ّوى محمد نبينه ونبي الدي .
 لع انب عبمس – يضي هللا عنه – قمل  :قامل يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم  : -خيار األىاحمب أينبياة إوخيااار السااارايم أينبيممئاااة ÷ وخيااار الجياااوم أينبياااة مالف إ وال يالاااب اثنااام عاااار مااا قلاااة إذا كمنااات كلماااتهم
واحدةعل٧٣ع .

 لمم ألحد عندنم ي ٌد إال وقد كمفينمه إ خال أنبم نبكر ف ن له عندنم يدا يكمفئه هللا نبهم يو القيممة ومام نفيناي أحاد قاط مامنفيني ممل أنبي نبكر ولو كنت متخذا خليال التخذت أنبم نبكر خليال أال وإن ىمحبكم خليط هللاعل٥٣ع .
 لأخذ جبريط نبيد فمياني نبمب الجنة الذ تدخط منه أمتاي إ فقامل أنباو نبكار  :وددت أناي كنات مياك حتاى أياه إقمل  :أمم إنك أول م يدخط الجنة م أمتيعل٥١ع .
 لع عبد المبلب نب عبد هللا نب حنبب ع أنبيه ع جده إ سميت يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – يقاول :أنبو نبكر وعمر – يضي هللا عنه – نبمنزلة السمع والبصرعل٥٢ع .
 لع أنس نب مملك أن النبي – ىلى هللا عليه وسلم – ىيد أُحُادًّا فتبياه أنباو نبكار وعمار وعثمامن فرجافضرنبه النبي – ىلى هللا عليه وسلم – نبرجله وقمل  :اثبت أحد فمم عليك إال نبي وى ّدي وشهيدانع .
 لنيم الرجط أنبو نبكر وعمر وأنبو عبيدة نب الجاراح وأسايد نبا الحضاير وثمنبات نبا قايس انبا شاممس وميامذ نباجبط وميمذ نب عمرو نب الجموح وسهط نب نبيضمءعل٥٧ع .
ل٥٩ع

نبهام إ

 لفي الصحيح ع أنبي سييد ع النبي – ىلى هللا عليه وسلم – أنه قمل في مرضه الذ ممت فيه :"إن ِم أ َم النمس عَل َّي في ممله وىحبته أنبام نبكار ولاو كنات متخاذا خلايال غيار ينباي التخاذت أنبام نبكارإ
ولك أخوة في اإلسال ومودة إ ال يبقي في المسجد خوخة إال ُس ّدت إال خوخة أنبي نبكرعل٥٥ع.

 -9عمر بن الخطاب :
 لع انب عبمس قمل  :نظر يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – إلى عمر ذات يو وتبسم وقمل  ... :وجيلاك هللامفتمح اإلسال عل٥٦ع .
 لقمل النبي – ىلى هللا عليه وسلم  : -عمر أول م يُسلم عليه الح يو القيممة وكط أحاد ماااول نبمخاذ الكتامبوقراءتهعل٥٤ع .
 لعاا أنبااي شريااارة أن يسااول هللا – ىاالى هللا علياااه وساالم – قاامل  :إن هللا قاااد جيااط الحاا علاااى لساامن عماااروقلبهعل٥8ع .
 لع انب عمر قمل  :قمل يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم  : -عمر نب الخبمب سراج أشط الجنةعل٥٣ع . لع عمر فوهللا مم سلك عمر واديم قط فسلكه الايبمنعل٦٣ع . لع عمئاة قملت  :قمل يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم  : -قد كمن يكون في األمم ُمحدثون ف ن يك في أمتايأحد فهو عمرعل٦١ع .
 لع ا عقبااة نب ا عااممر قاامل  :قاامل يسااول هللا – ىاالى هللا عليااه وساالم  : -لااو كاامن نبااي نبيااد كاامن عماار نبااالخبمبعل٦٢ع .
 -لمم أظلت الخضراء وال أقلت الابراء نبيد النبيي خيرا منك يم عمرعل٦٩ع .

 -3عثمان بن عفان :
 لع ميمذ نب جبط قمل  :قمل يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم  : -إن عثمامن نبا عفامن أشابه نباي خَ لقام و ُخلُقامودينم وسمتم وشو ذو النويي زوجتُه انبنتي وشو ميي في الجنة كهمتي وحرك السبمنبة والوسبىعل٦٧ع .
 لأشد أمتي حيمء  :عثممن نب عفمنعل٦٥ع . لع أنس نب مملك ع النبي – ىلى هللا عليه وسلم – أنه قمل  :أىدق أمتى حيمء  :عثممنعل٦٦ع . -للو أن عند عارا لزوجتكه واحدة نبيد واحدة وإني عنك لرا

ٍ قمله ليثممنعل٦٤ع .

 لع مسلم نب يسمي قامل  :نظار يساول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – إلاى عثمامن فقامل  :شابيه نبا نبراشيم وإنالمالئكة لتستحي منهعل٦8ع .
 لع األوزاعي ع حسمن نب عبية قامل  :قامل يساول هللا – ىالى علياه وسالم – غفار هللا لاك يام عثمامن مامقدمت ومم أخرت ومم أسريت ومم أعلنت ومم شو كامئ إلاى ياو القيمماةعل٦٣ع إ ونبهاذا الحاديس أعباى محماد
ليثممن "ىك نبراءة" ونبذلك حمط عثممن لقب "المافوي له ذنبه" أو "المافوية له خبميمه" .
 كذلك منحه محمد شرفم لم ينفحه أحدا م ىحبه وشو أنه نبميع عنه نب حدى يدياه ما "نبيياة الرضاوان" وشاذهالبيية يتبة عملية في مجتمع الصحمنبة وفي نبيية محمد نيمنبة ع عثممن وشذا التااري يقاول انبا عمار  :لياد
يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – ليثممن خير م يد عثممن لنفسهعل٤٣ع .
قمنبط عثممن شذه األلقمب والتاريفمت التي نفحه إيمشم محمد نبمليرفمن إذ اشترى م يهود نبئرا نبيااري ألا
ديشم وجيلهم للمسلمي وضم له نبهم محمد "مارنبم في الجنة" ولع عباد الارحم نبا سامرة قامل  :جامء عثمامن
نب عفمن إلى النبي – ىلى هللا عليه وسلم – نبمل دينمي في ثونبه حي جهز النبي – ىلى هللا عليه وسالم – جايش
اليسرة فصبهم في حجر النبي – ىلى هللا عليه وسلم – فجيط النبي – ىلى هللا عليه وسلم – يقلّبهم نبياده ويقاول :
مم ضر انب عفمن مم عمط نبيد اليو يرددشم مراياعل٤١ع وشذا "ىك نبراءة" مخر م الذنوب منحه محمد انب عفمن
نبيد أن جهد جهده في يد جميط محمد نب ضمفة تلك األلقمب عليه ولك محمدا كامن أجاود مناه إ وعا عباد الارحم
علاي
نب خبمب السلمى قمل  :خرج يسول هللا – ىالى هللا علياه وسالم – فحاس علاى جايش اليسارة فقامل عثمامن :
ّ
علي ممئة أخارى نبمحالساهم وأقتمنبهام إ قامل ثام نازل مرقامة
ممئة نبيير نبمحالسهم وأقتمنبهم إ قمل ثم حس فقمل عثممن ّ :
علي ممئة أخرى نبمحالسهم وأقتمنبهم إ فقمل  :فرأيت النبي – ىلى هللا علياه
م المنبر ثم حس فقمل عثممن نب عفمن ّ
ل٤٢ع
وسلم – يقول نبيده شكذا يحركهم كملمتيجب ويقول  :مم على عثممن مم عمط نبيد شذاع وللمرة الثملثة يحصط انب
عفمن على "ىك البراءة" م الذنوب والخبميم واآلثم إ وأنه مهمم عمط فل يضره شايئم – ولكا شاذه األحمدياس
األخيرة – على وجه الخصوص – تؤكد أن عثممن نبذل غمية مم يملك ما وساع وطمقاة فاي أن يضاع تحات أنظامي
محمد البراشي السواطع إ على أنه أشط لأللقمب التي منحه إيمشم .

 -1عل ّي بن أبي طالب :
 لع البراء قمل  :قمل يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم  : -عل ّي منى نبمنزلة يأسي م جسد عل٤٩ع .علي ميك يو القيممة عصم م عصى الجنة تاذود نبهام
 لع أنبي سييد الخدي قمل  :قمل يسول هللا – ص – يم ّالمنمفقي ع الحو عل٤٧ع .
 لجمء أنبو نبكر وعل ّي يزويان قبر النبي – ص – نبيد وفمته نبستة أيم إ قمل علي ألنبي نبكر  :تقد يم خليفة يساولعلي مني نبمنزلتي م ينبيعل٤٥ع .
هللا إ فقمل أنبو نبكر  :مم كنت ألتقد يجال سميت يسول هللا – ص – يقول ّ

 لع القمسم نب جندب ع أنس قمل  :قمل يسول هللا – ص  : -يم أنس أسكب لي وضوءا ثم قم فصالى يكيتايثم قمل  :يم أنس أول م يدخط عليك م شذا البمب  :أمير المؤمني وسيد المرسلي وقمئد الا ّر المحجَّلاي وخامتم
الوىيي ؛ قمل أنس  :اللهم اجيله يجال ما األنصامي وكتمتاه إ إذ جامء علا ّي فقامل  :ما شاذا يام أناس ؟ فقلات :
على إ فقم مستبارا فمعتنقهعل٤٦ع .
 لع أنس نب مملك قمل  :نبيثني النبي – ىلى هللا عليه وسلم – إلى أنبي نبرزة األسلمي فقمل له وأنم أسمع  :يم أنبمنبرزة إن يب الياملمي عهاد إلا ّي عهادا فاي علا ّي نبا أنباي طملاب إ فقامل  :إناه ياياة الهادى ومنامي اإليمامن وإمام
أوليمئي ونوي جميع م أطمعني إ يام أنبام نبارزة علاى نبا أنباي طملاب أماي غادا فاي القيمماة وىامحب يايتاي فاي
القيممة على مفمتيح خزائ ينبيعل٤٤ع .
 لع سيد نب أنبي وقمص قمل  :خلَّ يسول هللا – ىلى هللا عليه وسلم – عليّم في غزوة تبوك فقمل  :يام يساولهللا تخلفني فاي النسامء والصابيمن ؟ قامل  :أمام ترضاى أن تكاون مناي نبمنزلاة شاميون ما موساى إال أناه ال نباي
نبيد عل٤8ع .

بقية العشرة المبشرين بالجنة
 -4طلحة بن عبيد هللا :
 لع موسى نب طلحة ع أنبيه طلحة قامل  :ساممني يساول هللا – ص – ياو أحاد "طلحاة الخيار" وياو اليُسارة"طلحة الفيم " ويو حني "طلحة الجود"عل٤٣ع .
 لويو أن يسول هللا – ص – نظر إلى طلحة نبا عبياد هللا فقامل  :ما أحاب أن ينظار إلاى شاهيد يمااي علاىاألي فلينظر إلى طلحةعل8٣ع .
 لقمل طلحة  :كمن النبي – ص – إذا يمه قمل  :سلفي في الدنيم وسلفي في اآلخرة إ وأخرج م طريا انبا منادهع طلحة قمل  :سممني يسول هللا – ص – يو أحد  :طلحة الخير وفي غزوة اليسرة  :طلحاة الفيام إ وياو
حني  :طلحة الجودعل8١ع .

 -9الزبير بن العوام :
 لعا الزنبيار أناه قامل  :جماع لاي يساول هللا – ص – أنبوياه مارتي  :ياو قريظاة فقامل  :إي ِ فاداك أنباي وأمااي إوياهد الزنبير نبديا وكمنت عليه يومئذ عمممة ىفراء ميتجرا نبهام فيقامل  :نزلات المالئكاة ياو نبادي علاى سايممء
الزنبيرعل8٢ع .
 لع مبيع نب األساود قامل  :ساميت عمار نبا الخبامب يقاول الزنبيار يكا ما أيكامن اإلساال أخرجاه السادويفيه انب عمر إلى النبي – ص – ولفظاه قامل  :قامل يساول هللا – ص  : -الزنبيار نبا الياوا يكا ما أيكامن
المسلمي عل8٩ع .
 لوكمن الزنبير أول م سط سيفم في سبيط هللا عز وجط  .ع سييد نب المسايب قامل  :إن النباي – ص – دعام لاهنبخير وهللا ال يضيع دعمءهع .
 -لويو ع النبي – ص – أنه قمل  :لكط نبي حواي ّ وحواييّ َي الزنبيرعل8٧ع .

 -3عبد الرحمن بن عوف :

 لع عبد هللا نب عمر أن عبد الرحم نب عوف قمل ألىحمب الاويى  :شط لكام أن أختامي وأنتقاي منهام ؟ قاملعل ّي  :أنم أول م يرضى ف ني سميت يسول هللا – ص – يقول  :أنت أمي فاي أشاط الساممء إ وأنات أماي فاي
أشط األي عل8٥ع .
 لع الزنبير نب نبكمي قمل  :كمن عبد الرحم نب عوف أمي النبي – ص – على نسمئهعل8٦ع . -لع عل ّي عليه السال قمل  :قمل يسول هللا – ص  : -عبد الرحم نب عوف دليط هللا في األي

عل8٤ع .

 -لع أديس نب أنبي أديس ع النبي – ص – قمل ليبد الرحم نب عوف  :أنت وليى في الدنيم واآلخرةعل88ع .

 -1سعد بن أبي وقاص :
 -لع أنبي نبكر – ي

– سميت يسول هللا – ص – يقول لسيد  :اللهم سدد سهمه وأجب دعوته وحببهعل8٣ع .

 لع أنبي شريرة أن يسول هللا – ص – قمل  :يم سيد أنت نمىر الدي حيس كنتعل٣٣ع . لع سيد نب مملك أن النبي – ص – قمل  :اللهم استجب لسيد إذا دعمكعل٣١ع .ولذا كمن سيد يلقب نبـ "مستجمب الدعمء" .

 -٥أبو عبيدة بن الجراح :
 لقوله – ص  : -لكط أمة أمي إ وأمي أمتي أنبو عبيدة نب الجراحعل٣٢ع . لع الحس قمل  :قمل يسول هللا – ص  : -مم م أىحمنبي أحد إال لو شئت لوجدت عليه إال أنبم عبيدةعل٣٩ع . لأخرج انب عسمكر ع مسالم قامل  :نبياس أنباو نبكار إلاى أنباي عبيادة – ييسول هللا – ص – يقول  :لكط أمة أمي وأنت أمي شذه األمةعل٣٧ع .

– شلام حتاى اساتخلفك فا ني ساميت

 للمم ول ّى عمر نب الخبمب الخالفة عزل خملد نب الوليد واستيمط أنبم عبيدة إ فقمل خملاد ُ :ولّاي علايكم أماي شاذهاألمة إ وقمل أنبو عبيدة  :سميت يسول هللا – ص – يقول  :إن خملدا لسي م سيوف هللاعل٣٥ع .
 لع أنس نب مملك – ينب الجراحعل٣٦ع .

– أن يسول هللا – ص – قمل  :إن لكط أمة أمينم وإن أميننام أيتهام األماة  :أنباو عبيادة

 -3سعيد بن زيد :
محمدا منح أنبمه زيد نب عمرو نب نفيط – عم عمر نب الخبمب وأحد أكمنبر حنفمء مكة – لقب "أ ّمة":
 لوأتى سييد نب زياد يساول هللا – ص – فقامل  :إن زيادا كامن كمام قاد يأيات ونبلااك فمساتافر لاه – قامل  :نيام إفمستافر له ف نه يبيس يو القيممة "أُ ّمة" وحدهعل٣٤ع .
سمي محمد مع نبمقي الصحمب مهمجري وأنصميا علاى الانه عيناه فاي خباة "التلقياب" وما المتياذي إن لام
يك م المستحيط حصر األلقمب والملقبي نبهم وال شو م شدف شذا البحس إ وم ثم نكتفاي نبضارب أمثلاة لتقاديم
الدليط علاى ىاحة الفكارة التاي خرجنام نبهام ما دياساة عالقاة محماد نبملصاحمنبة وكيا أناه وظّا "اللقاب" كامداة
لريمضتهم وتببييهم وقولبتهم نبقملب اإلسال ونبصامهم نبخمتماه إ ولاذا فا ن إحصامء عادد َما حظاى نبمأللقامب مانهم

وحصرشم لاأللقمبع فهمم نمفلة أو زيمدة ال موجب لهم واختلفت نبواعس محماد فاي "التلقياب" كمام تنوعات الوسامئط
التي شكلهم في ذلك  :فمرة يكون الدافع شو مكمفمة الفئة القليلة التاي ذاقات الياذاب والنكامل النضاوائهم تحات يايتاه
واتبمع دينه الذ دعم إليه فاال أقاط ما أن تحظاى نبلقاب يبا ّط ميهام ييقهام الناا إ ويمساو جراحهام التاي مام زالات
مثميشم واضحة على جسومهم .

 -4ع ّمار :
 لمم ُخيّر عممي نبي أمري إال اختمي أيشدشممعل٣8ع .اي نبا أنبااي طملااب – ي
 لما حااديس علا ّمرحبم نبملبيّب إ المبيّبعل٣٣ع .

 : -جاامء عماامي يسااتمذن النبااي – ص – يوماام فياارف ىااوته إ فقاامل :

عالوة على الحديس الماهوي لىبرا مل يمسر ف ن موعدكم الجنةع وقوله ليممي خمىة :
 لتقتلك الفئة البمغية يم عمميعل١٣٣ع  .وشو مم نمل "ى ّك دخول الجنة"
 -لع أنس ع النبي – ص – أنه قمل  :اشتمقت الجنة إلى  :عل ّي وع ّممي وسلممن ونبالل  -ي

عل١٣١ع .

 -9بـــالل :
 لحدثنم قتمدة ع القمسم نب ينبيية ع زياد نبا أيقام قامل  :قامل يساول هللا – ص  : -نيام المارء نباالل وشاو سايدالمؤذني ع .
وشو أيضم مم ضم لهم محمد دخول الجنة إ ويد ذلك في أكثر م حديس :
 ليوى أنبااو شرياارة أن النبااي – ص – قاامل لاابالل عنااد ىااالة الفجاار  :ياام نبااالل حاادثني نبااميجى عمااط عملتااه فااياإلسال ف نّي سميت دق نيليك نبي يد الجنةعل١٣٢ع .
 لأخبرنم عبد هللا نب نبريدة ع أنبيه قامل  :أىابح يساول هللا – ص – فادعم نباالال فقامل  :يام نباالل نبام سابقتني إلاىالجنة ؟ مم دخلت الجنة قط إال سميت خاخاتك أممميعل١٣٩ع  .والخاخاة حركة لهم ىوت .
 ليوى انب القمسم ع مملك قمل  :نبلاني أن يسول هللا – ص – قمل لبالل  :إني دخلت الجنة فسميت فيهام خاافمأمممي قمل  :والخا الوطء والحس إ فقلت  :م شذا ؟ قيط نبالل إ فكمن نبالل إذا ذكر ذلك نبكىعل١٣٧ع .
وم حديس سمنب أخبرنم محمد أن نبالال مم تنتظارشم الجناة فاي شاوق ولهفاة  .وفاي الحاديس اآلتاي يوىاي
محمد زوجة نبالل أال تاضبه وأنهم إن فيلت حببت جميع أعمملهم وأن نبالال ىمدق ال يكذب :
 لع امرأة نبالل أن النبي – ص – أتمشم فسلّم فقمل  :ث ّم نبالل ؟ فقملت  :ال إ فقملت  :فليلك غضابت علاى نباالل إفقملت  :ال إ إنه يحبني كثيرا فيقاول لياو الحاديسع  :قامل يساول هللا – ص – لهام  :مام حادثك عناي نباالل فقاد
ىدق إ نبالل ال يكذب إ ال تاضبي نبالال إ فال يقبط منك عمط مم أغضب نبالالعل١٣٥ع.

صهيب :
ُ -3
لم يُيذب كبالل وع َّممي ولكنه ضحى نبممله عندمم عز على الهجرة م مكة إلى يثارب إ شاذه التضاحية ال نباد
أن يقمنبلهم محمد نبقدي م التحية البيبة المتمثلة في منحه لقبم وكنية :
 -ليوى ع النبي – ص – أنه قمل  :ىهيب سمنب الرو وسلممن سمنب فميس ونبالل سمنب الحباةعل١٣٦ع .

 -لقمل ىهيب  :وأمم اكتنمئي نبمنبي يحيى ف ن يسول هللا – ص  : -كنمني نبمنبي نبحيى فل أتركهمعل١٣٤ع .

 -1أبو ذر الغفاري :
م السمنبقي األولي إ قيط إناه يانباع أو خاممس َما أسالم وكامن يفتخار أناه فاي وقات ما األوقامت كامن "ينباع
اإلسال " إ وشو إن لم يك قد أوذ نبسبب ذلك إال أن ىالنبته في دينه وتمسكه نباه أدشاات محمادا ؛ فامنبو ذي مما
مبكاارا ثاام عاامد إلااى مضااميب قبيلتااه غفاامي وعاامم نبااي أفرادشاام عضاام نبنواجااذه علااى دينااه ولاام يهاامجر إلااى يثاارب
لالمدينةع إال نبيد وقية الخندق وشذا الثبمت النمدي على اليقيدة ال يدعه محمد دون مكمفمة سخية م األلقمب -:
 لع عبد هللا نب عمرو قمل  :سميت يسول هللا – ص  : -مم أظلت الخضراء وال أقلت الابراء أىدق ما أنبايذيعل١٣8ع .
 لع أنبي شريرة قمل  :قمل يسول هللا – ص  : -مم أظلت الخضراء وال أقلت الابراء فاي ذ لهجاة أىادق ماأنبي ذيعل١٣٣ع .
 ليوى ع النبي – ص – أنه قمل أنبو ذي في أمتي شبيه عيسى نب مريم في زشده ونبيضهم يرويه  :م سرّه أنينظر إلى تواضع عيسى نب مريم فلينظر إلى أنبي ذيع ل١١٣ع .
 -وفي يواية أخرى لأنبو ذي يماي في األي

في زشد عيسى نب مريمع ل١١١ع .

 -٥سلمان الفارسي :
نحا أماام شخصاية نبملاااة الثاراء والتيقيااد وال نقصاد الثااراء الماامد نباط الروحااي الاذ تمثااط فاي البحااس عا
الحقيقااة والااتيبش إلااى المبلا إ طوفاات علااى عاادد ما اليقمئااد والملااط وعلااى الااديمنتي اإلنبااراشيميتي الساامميّتي
األخريي لاليهودية والمسيحيةع ثم استقرت أخيرا على اإلسال تفضيال له عليهمم جمييهم .
شذا الموق

حمده محمد لسلممن الفميسي فمنحه لقب "سمنب الفرس" .

 لع أنبي شريرة أنه قمل  :قمل نمس م أىحمب يسول هللا – ص  : -يم يسول هللا م شؤالء الاذي ذكار هللا إنتولينم استبدلوا نبنم ثم لم يكوناوا أمثملنام ؟ وكامن سالممن نبجناب يساول هللا – ص – قامل " :شاذا وأىاحمنبه والاذ
نفسي نبيده لو كمن اإليممن منوطم نبملثريم لنمله يجم ٌل م فميس"ل١١٢ع .
وتقديرا م محمد لسلممن الختيميه اإلسال وتفضيله على سمئر األديمن واليقمئد لقياط إناه طاوّ ف علاى أينبياة
عار دينم وقرأ كتبهمع منحه ىك نبراءة م اليذاب :
 لع أنس نب مملك قمل  :قمل يسول هللا – ص  : -إن الجنة تاتمق إلى ثالثة  :علي وعممي وسلممنعل١١٩ع .علي يقول  :سلممن منم مل البيتل١١٧ع إ وفي يواية أخرى نسب شذا القول إلى محمد نفسه .
وكمن ّ
ونمل عدد م المهمجري القرشيي حظم م األلقمب :
 لعا عباد هللا نبا عمار قامل  :قامل يساول هللا – ص  : -إن هللا اتخاذني خلايال كمام اتخاذ إنباراشيم خلايال ومنزلايومنزل إنبراشيم تجمشي في الجنة ومنزل اليبمس نب عبد المبلب نبيننم مؤم نبي خليلي ع ل١١٥ع .

 لثم قمل يسول هللا – ص  : -أنباروا أتمني جبريط فمخبرني أن حمزة مكتوب فاي أشاط الساموات السابع  :حمازةنب عبد المبلب أسد هللا وأسد يسول هللاع ل١١٦ع .
 لنيم ترجممن القرمن أنتع مخمطبم عبد هللا نب اليبمس نب عبد المبلب . لقمل انب عبمس قمل لي يسول هللا – ص  : -نيم الترجممن أنت ودعم لي جبريط مرتي ع ل١١٤ع . -لنيم عبد هللا وأخو اليايرة  :خملد نب الوليد سي

م سيوف هللا سلّه على الكفمي والمنمفقي عل١١8ع.

 ل ُذكر ع يسول هللا قمل  :خير أمراء السرايم زيد نب حميثة أقسمه نبملسوية وأع ّد له في الرعيةعل١١٣ع.وزيد وإن لم يك قرشيم إال إنه كمن في عدادشم فهو قرشي نبملوالء إذ أناه فاي نبداياة األمار كامن عبادا لخديجاة
أولى زوجمت محمد فمشدته إليه فتبنمه فكمن يقمل "زيد نبا محماد" فلمام حُا ّر التبناي إ اعتبار ماواله ألن القمعادة أن
"الوالء لم أعت " إ و "مولى القاو مانهم" وكامن محماد يحباه كثيارا حتاى كامن يقامل عناه "ال ِحابّ " وكاذلك أحاب
أسممة نب زيد فكمن يقمل لاه "ال ِحابّ نبا ال ِحابّ " وعيّناه قمئادا علاى مخار سارية يجهزشام وكامن فيهام عادد ما أكامنبر
الصحمنبة وأعيمنهم مثط عمر نب الخبمب جيلهم مقودي ألسممة ولم يك قد نبل الياري م عمره .
األنصمي شم الذي مووا محمدا ومزيوه ونصروه وكمنوا جناوده األوفيامء وأعواناه الخلاص إ ولاذا فا ن تقاديره
لهم كمن عمليم حتى أنه ىرح أنه لو سلك األنصمي واديم وسلك النمس واديم لسلك شو واد األنصمي ودعام لهام لاه
نبملرحمة والمافرة وأوىى نبهم كثيرا إ وم ثم فكمن م البديهي أن يكيط ليدد منهم األلقمب الفخيمة كيال إ خمىة
ا لكبراء والمتنفدي منهم وم الصيب استقصمء مم ويد م أحمدياس فاي شاذا المجامل ونكتفاي نبابيض األمثلاة التاي
تاني ع الحصر والتيداد :
 أعبى محمد سيد نب ميمذ سيد األوس "ىك دخول الجنة" ليوى أن جبريط عليه السال نزل إلى النبي – ص– ميتجرا نبيمممة م استبرق فقمل  :يم نبي هللا إ م شذا الذ فُتحت له أنبواب السممء واشتز لاه اليارم فخارج
يسول هللا سرييم يجر ثونبه فوجد سيدا قد قبضع ل١٢٣ع .
 ليوى م حديس سيد نب أنبي وقمص ع النبي – ىلى هللا علياه وسالم – أناه قامل  :لقاد نازل ما المالئكاة فايجنمزة سيد نب ميمذ سبيون ألفم مم وطئوا األي قبطع ل١٢١ع .
ونبذلك وضع محمد سيدا في موضع السيمدة عند وفمته نبمألحمديس التي ذكرنمشم كمم كمن قد سيّده إنبّمن حيمته :
 لع سيد نب إنبراشيم ع أنبيه ع جده قمل  :كنم جلوسم عند يسول هللا – ص – فجمء سيد نب ميامذ فقامل  :شاذاسيدكمع ل١٢٢ع .
 لمم كط شئ م ميمذ نب جبط حتى خمتمهع ل١٢٩ع  .أ كط عمله ىمدي ع إيممن .ويوى م حديس أنبي قالنبة ع أنس ومنهم م يرويه مرسال وشو األكثر :
لأن يسول هللا – ص – قمل  :أيحم أمتي نبممتي أنبو نبكر  ...وأعلمهم نبملحالل والحرا ميمذ نب جبطع ل١٢٧ع .
 ليوى ع النبي – ص – أنه قمل  :أقرأ أمتي أُنبي لنب كيب نب قيس الخزيجيع ل١٢٥ع . لع قتمدة ع أنس أن النبي – ص – دعم أنبيًّّم فقمل  :إن هللا أمرني أن أقرأ القرمن عليك إ قامل  :هللا ساممني لاك؟ قمل  :نيم فجيط أُنب ّي يبكيع ل١٢٦ع .
 -لنيم اليبد م عبمد هللا الرجط م أشط الجنة  :عويمر نب سمعدةع ل١٢٤ع .

 لحدثني عممية نب خزيمة نب ثمنبتاة عا أنبياه أن يساول هللا – ص – انبتامع فرسام ما ساواء نبا قتياط المحامينبيفجحده إ فاهد له خزيمة إ فقمل له يسول هللا – ص – ومم حملك علاى الااهمدة ولام تكا مينام حمضارا إ قامل :
ىدقتك نبمم جئت نبه وعلمت أنك ال تقول إال حقم إ فقمل يسول هللا – ص – م شهد لاه خزيماة أو شاهد علياه إ
فحسبهع ل١٢8ع .
وأىبح خزيمة نب ثمنبت األنصمي م ذلك الوقت يلقب نبـ "ذ الاهمدتي " ولم يتكري في اإلسال أن شاهمدة
يجط واحد مهمم سمم قديه تيدل شهمدة يجلي سواه .
 لنيم الرجط  :عبد هللا نب يواحةع ل١٢٣ع .وكمن شمعرا مجيدا وقد أتى اللقب ثمرته فقد قمتط حتى استاهد في غزوة مؤتة .
 ليوينم ع النبي – ص – أنه قمل  :خير فرسمننم أنبو قتمدة وخير يجملتنم سلمة نب األكوعع .وانب األكوع أسلمي لم نبني أسلمع وكمن مم نبميع تحت الاجرة وله حكميمت تدل على شجمعته وسارعة عادوه إ
وال شك أن اللقب ضمع م تفمنيه وإقدامه وسرعته في الجر .
-

لأعلم أمتي نبملفرائض زيد نب ثمنبتع ل١٩٣ع .

 كمن يقمل ليبد هللا نب حنظلة نب أنبي عممر األنصمي " :انب الاسيط" ألن أنبمه حنظلة قتط يو أحد فقمل النباي– ص  : -إن المالئكة تاسله – فقيط النبنه ":انب الاسيط" إ وله ىحبة أيضمع ل١٩١ع .
 لاألخر األسد كمن يقمل له  :فاميس يساول هللا – ص – وكاذا قتامدة األنصامي ع  .واألخار أسادى أ مانبني أسد أمم أنبو قتمدة فهو أنصمي نبال خالفل١٩٢ع .
وكمن محمد يلقب نبيض الصحب لمنمسبة مخصوىة فيلى سابيط المثامل كامن عباد هللا نبا ساال يهوديام وما
كبمي األحبمي مسموع الكلمة لدى اليهود إ فمسلم فاهد له محمد نبدخول الجنة :
 لقمل ميمذ نب جبط  :التمسوا اليلام عناد أينبياة يشاط  ...وعناد عباد هللا نبا ساال الاذ كامن يهوديام فمسالم فا نيسميت يسول هللا – ص – يقول  :إنه عمشر عارة في الجنةع ل١٩٩ع .
تلااك كمناات لقباامت يمكا أن نصاافهم نبمنهاام سااريية ولكنهاام تفااي نبااملار وشااو الكاا عا توظيا محمااد لسااالح
التلقيب في وجهه اإلطرائي لريمضة ىحبه وقبمئلهم وتبوييهم وىبمغتهم نبصباته وحفز شممهم واساتفراغ أقصاى مام
في أعممق نفوسهم م دوافع ونوازع الستخدامهم في ىملح الدي الذ دعمشم إلى اعتنمقه ولتدعيم دولته القرشية التاي
أقممهم في يثرب  /المدينة .
وعلى قدي مم قرأنم في سير األنبيمء والزعممء والقمدة والمصلحي لم نار واحادا مانهم التفات إلاى أداة التلقياب التاي
تثمر مفيوال أشبه نبملسحر الحالل وأغدق على حوايييه ونصرائه وشييته وتمنبييه كمم وافارا ما ألقامب المادح ونياوت
اإلطراء وىفمت التقدير مثلمم فيط محماد ماع ىاحمنبته إ وشاو نباال شاك كامن ملهمام فاي ذلاك نبقادي مام كامن موفقام غمياة
التوفي .

الثمرة المرجوة  :الطاعة المطلقة
اتخذت طمعة الصحمنبة لمحمد طمنبيم فذا ال نظير له ولم ير التميي في قديمه أو وسيبه أو حديثه شبيهم له  .وشمك
نبيض األمثلة :
ع أنبي سييد الخدي ع أنبيه ع جده قمل :

خرجنم مع يسول هللا – ص – إلى مسجد نبني عمرو نب عوف فمر نبقرية نبني سملم فهت نبرجط م أىحمنبه يقمل
له ىملح فخرج إليه فمخذ يسول هللا – ص – نبيده حتى إذا دخط المسجد نزع ىملح يده م يساول هللا – ص – فيماط
إلى نبيض الحوائط ييني البسمتي فدخله فمغتسط ثم أقبط ويسول هللا على نبمب المساجد فقامل لاه أيا ذشبات يام ىاملح ؟
قمل شتفت نبي وأنم مع المرأة مخملبهم فمم أن سميت ىوتك أجبتاك فمام دخلات المساجد كرشات أن أدخلاه حتاى أغتساط
فقمل يسول هللا – ص – الممء م الممءع ل١٩٧ع .
الصحمنبي ىملح كمن ممتبيم زوجه فمم إن سمع ىوت محمد ينمدياه حتاى نازع نفساه منهام قباط أن يقضاي وطاره
وشرول ملبيم مجيبم وشذا مينى قول محمد لالممء م الممءع أ أن ال ُاسط م الجنمنبة عند إنزال المني فحسب إ وشو لم
ينزل .
وشنمك قصة شبيهة نببلهم ىحمنبي يُ َس ّمى حنظلة وكمن ذلك في ليلة عُرسه لنسميهم في مصر  :ليلة الدخلةع فمم إن
انتهى م فض نبكمية عروسه حتى سامع منامد محماد  :أن أخرجاوا إلاى لقامء اليادو فاي أُحُاد فمسارع مهاروال قباط أن
ياتسط وأخذ سالحه ودخط الميركة فقُتط فـ ليسول هللا – ص – قمل  :إن ىمحبكم لتاساله المالئكاة إ فمساملوا أشلاه مام
شمنه ؟ فسئلت ىمحبته عنه فقملت  :خرج وشو ُجنُب حي سمع الهمتفةع .
وتكريت شذه الواقية نبذاتهم مع أحد األنصمي وشؤالء عرفوا نب خالىهم لمحمد وتفمنيهم في نصارة ديناه – ولكانهم
لم يفبنوا إلى أنه كمن يؤسس دولة قريش في قلب مدينتهم – يثرب إ فقد أيساط إلاى واحاد مانهم وكامن فاي ذلاك الوقات
يجممع امرأته فنزل م عليهم واغتسط سرييم وذشب إلى محمد الذ الحظ ذلك عليه لع أنبي سييد الخدي – يضاي
– أن يسول هللا – ص – أيسط إلى يجط م األنصمي فجمءه ويأسه يقبر فقمل له يساول هللا – ص – ليلنام أعجلنامك
فقمل نيم إ فقمل يسول هللا – ص – إذا أُعجلت أو قحبت فيليك نبملوضوءع ل١٩٥ع  .وقياط إن شاذا الرجاط شاو يافاع نبا
خادي وعنادمم ساامله محماد لليلنام أعجلناامكع يد نبمإليجامب فلام يقااط لاه محماد  :لاام اليجلاة لمامذا لاام تترياس حتاى تقضااي
وطرك  ...إل إنمم علّمه حكمم فقهيم وشاو أناه عناد عاد اإلنازال إمام لليجلاة أو اإلقحامط أ إحتبامس المناي فلايس علياه
غسط ويكفي الوضوء لشذا الحكم نُس وعلى نسخه أجميت المذاشب األينبيةع أ أن محمدا يرى في تلبية يافاع لندائاه
على الفوي وتركه مم كمن يمميسه شو ىحيح الدي وأنه لو تقمعس لكمن م الخمطئي .
وحدث خالف نبي خملد األيساتقراطي القمئاد اليبقار ساليط نبناي المايارة ونبناي مخازو وع ّمامي األساود الماولى إ
األقرب إلى اليبد وأحد المستضيفي الميذنبي واستي ّز عممي نبمإلسال فمغلظ القول للسيد الممجد خملد نبا الولياد وكمنات
شذه في نظر خملد كبيرة م الكبمئر .
لع انب عبمس قمل  :يم يسول هللا أتدع شذا اليبد ياتمني فوهللا لوال أنت مم شتمني وكمن عممي ماولى لهمشام
نب المايرة إ فقمل يسول هللا – ص  : -يم خملد ُك ع عممي ف َّن م يسبُّ عمميا يسبه هللا  .وما ياباض عماميا
يباضه هللا فقم عممي فتبيه خملد وأخذ نبثونبه وسمله أن يرضى عنه فرضي عنهع ل١٩٦ع .
كط ذلك م أثر طمعة أىحمب محمد له .
ونواىط عر

األمثلة التي تدل على البمعة التي نبال حدود التي كمن يوليهم الصحمب لمحمد :

لنيم الرجط أنت يم ُخريم لوال خلّتمن فيك إسبملك إزايك وإيخمفك شيرك فمنبل ُخريم فجز شيره وقصر إزايهع
ل١٩٤ع .
وتكري األمر عينه مع فتى يدعى سُمرة  :لنيم الفتى سمرة لو أخذ م لمته وشمر ما إزايه إ ففياط ذلاك سامرة :
أخذ م لُمته وش َّمر م مئزيهع .
وكم نات كلمااة واحادة أو جملااة قصاايرة ما محمااد يفهاام منهام الصااحمنبي مقصاده إ أو مااراده حتااى يبامدي إلااى التنفيااذ
الفوي إ أ ال ياترط أن يتلقى الواحد منهم أمرا أو نهيم ىريحم .

وعلاي
لع عمرو نب شييب ع أنبيه ع جده – يضي – قمل  :انبلقت مع يسول هللا – ص – عقبة إذ خر
ّ
ض ا ّرجة إ فملتفاات إلااي يسااول هللا – ص – فقاامل  :ماام شااذا الثااوب ؟ فيرفاات كراشيتااه فمتياات يحلااي وشاام
ييبااة ُم َ
يُ َس ّجرون ليوقدونع التناوي فملقيتهام ثام أتيتاه فقامل  :مام فيلات الريباة فقلات ألقيتهام فاي التناوي قامل  :أفاال أعبيتهام
لبيض أشلكع ل١٩8ع .
وتتكري الواقية نفسهم وإن نبصوية مختلفة وفي شذه المرة مع نفر ال مع شخص واحد ليوى أنبو داود نب سنمده عا
يافع نب خدي قمل  :خرجنم مع يسول هللا – ص – فارأى يساول هللا – ص – علاى يواحلنام أكساية فيهام خياوط عها
أحمر فقمل  :أال أيى شذه الحمر قد علتكم  .فقمنم سراعم لقول يسول هللا – ص – حتى نفر نبيض إنبلنام فمخاذنم االكساية
فنزعنمشمع ل١٩٣ع .
وفي كثير م األحيمن كمنت البمعة لمحمد تبل ح ّداًّ يدعو للتمماط لالنباي – ص – نبياس نفارا لبلاب قاالدة أضالتهم
عمئاة فحضرت الصالة فصلّوا نباير وضوء وأتوا النبي – ص – فذكروا ذلك له فنزلت مية التيممع ل١٧٣ع .
فهؤالء النفر امتثلوا ألمر محمد – ص – مع أنه أيسلهم في مسملة شاديدة الخصوىاية وشاي ضايمع قاالدة عمئااة
أحب زوجمته التسع إليه وأىارش سنم – وظلوا ينباون عنهم حتى حضرت الصالة ولمم كامنوا فاي فاالة ما األي
ال ممء فيهم فقد ىلّوا نباير وضوء مع علمهم نبمن ذلك غير جمئز ولك لم يك أماممهم إال ذلاك ألنهام كامنوا محصاويي
نبي أمري أحالشمم أشد مراية م اآلخر  :إمم أن ييودوا دون القالدة ليتوضموا ويصلّوا وإمم أال يؤدوا الصاالة فاآثروا
الصالة نباير وضوء وشم يوقنون نبببالنهم ولمم عمدوا أدياجهم قصّوا قصتهم على محمد إ فاتال علايهم مياة التايمم التاي
تجيز الصالة نبملتيمم عند االفتقمي إلى الممء  .إن األموي عندمم تتمز كمن محماد يقارأ ميامت ما القارمن فيهام حاط نامجح
للماكلة .
وكمنت مكمنة محمد لدى أىحمنبه ال تدانيهم مكمنة وشي التي كمنت تدفيهم إلى طمعته .
لع أنبي مسيود األنصمي – ص – قمل  :كنت أضرب غالمم لي فجيط يقول  :أعوذ نبامهلل إ فجياط يضارنبه
ُّ
فملتفت ف ذا
إ فقمل  :أعوذ نبرسول هللا فتركه إ فسميت م خلفي ىوتم  :إعلم أنبم مسيود هلل أقدي عليك منك عليه إ
ل١٧١ع
 .أنباو
شو يسول هللا – ص – فقلت  :يم يسول هللا  :شو حر لوجه هللا إ فقمل  :أمام لاو لام تفياط للفحتاك الناميع
مسيود م كبمي الصحمنبة وم أعيمن األنصمي نراه يضرب أحاد عبياده وشاذا يساتييذ نبامهلل فيواىاط ضارنبه ولكا
عندمم يستييذ نبمحمد يك ع ضرنبه إ وشذا يُظهار عظام مقام محماد فاي نفساه ونفاوس الصاحمنبة كمفاة  .وعنادمم
يينّفه محمد على فيلته إ ييل أنه حري عبده وأعتقه .
وكمنت لمحمد يشبة لدى ىحبه لم يحظ نبهم أحد م الملوك أو الساالطي ووىافهم َما يأى مجلساهم مياه  :كامن
على يفوسهم البير أ في غمية السكون وكمنت شذه الرشبة تمتد حتى في مواط السروي والبهجة واالنبسامط  :لعا
ميمذ نب جبط أنه شهد إمالك يجط م األنصمي مع يساول هللا – ص – وأنكاح األنصامي وقامل  :علاى األلفاة والخيار
والبير المممون إ دففوا على يأس ىمحبكم فدففوا على يأسه إ وأقبلت السالل فيهم الفمكهة والسكر فنثر عليهم فممسك
القو فلم ينتهبوا فقمل يسول هللا – ص  : -مم أزي الحلام أال تنتهباون ؟ فقاملوا يام يساول هللا نهيتنام عا النهباة ياو كاذا
وكذا فقمل  :إنمم نهيتكم ع نهبة اليسمكر ولم أنهكم ع نهبة الوالئم إ فقمل ميامذ نبا جباط  :يأيات يساول هللا – ص –
يحبذه ويحبذنم إلى ذلك النهبع ل١٧٢ع .
أظهاار ماام تكااون طمعااة الصااحمب لمحمااد يتمثااط فااي مسااميعتهم إلااى قتااط أىااولهم وفااروعهم وأقاارب الناامس إلاايهم
وأمسهم يحمم نبهم أو الاروع فاي ذلاك – شاؤالء الاذي يتفامنى الااخص – فاي الظاروف اليمدياة فاي محباتهم وودادشام
والبر نبهم واليب والحدب عليهم والتفمني في خدمتهم ومد يد اليون إليهم نبااتى الصاوي – نباط والتضاحية فاي سابيلهم
نبملنفس والنفيس :
لأخرج انب أنبي شيبة ع أيوب قمل  :قمل عبد الرحم نب أنبي نبكر – يضي – ألنبي نبكر – يضي  : -يأيتك
يو أُحد فصرفت عنك إ فقمل أنبو نبكر  :لكني لو يأيتك مم ىرفت عنكع ل١٧٩ع .

لوقمل عمر نب الخبمب لسييد نب سييد نب اليمص نب أمية  :لم أقتط أنبامك اليامص وإنمام قتلات خاملي اليامص
نب شام إ ومم نبي أن أكون أعتاذي ما قتاط ماارك فقامل ساييد  :لاو قتلتاه كنات علاى الحا إ وكامن علاى البمطاط
فتيجب عمر م قوله وقمل  :قريش أفضط النمس أحالممع ل١٧٧ع .
وىحمنبي مخر يثب على عمه ويقتله وال تبرف عينه وال يتردد :
لامرف القيس نب عمنبس الكند الامعر له ىحبة وشهد فتح النجير نبمليم ثم حضر الكنديي الذي ايتدوا فمم
أخرجوا ليُقتلوا وثب على عمه فقمل له  :ويحك يم امرف القايس أتقتاط عماك ؟ فقامل لاه  :أنات عماي وهللا عاز وجاط
ينبيع ل١٧٥ع .
فهط نبلات طمعة مثط طمعة الصحمب لمحمد ؟
وشذا ىحمنبي م مامشير الصحمنبة قتط عمه في غزوة نبدي الكبرى :
لفممم نوفط نب خويلد فقتله انب أخيه الزنبير نب اليوا يو نبدي إ وكمن يقمل لنوفط نب خويلد "أسد قريش وأساد
المبيبي " ويوى أن يسول هللا – ص – قمل يو نبدي اللهم اكفنم انب اليدوية ييني نوفال وكمنت أمه ما عاد نبا
خزاعةع ل١٧٦ع .
وفي نبيض األحيمن ال تبل البمعة حد قتط القريب أو الاروع فيه ولكنهم تصط إلى يتبة أقط إنمم يفصاح ىامحبهم
ع استيداده للقتط إذا ىدي له أمر م محمد واألثر يقول لنية المرء خير م عملهع :
لع انب اسحمق قمل  :حدثني مولى لزيد نب ثمنبت وشاو محماد نبا أنباي محماد قامل حادثتني انبناة محيصاة عا
أنبيهاام محيصااة أن يسااول هللا – ص – قاامل نبيااد قتااط كيااب نب ا األشاارف  :م ا ظفاارتم نبااه ما يهااود فاامقتلوه فوثااب
محيصة نب مسيود على انب سنينة يجط ما تجامي يهاود كامن يالنبساهم ويبامييهم فقتلاه وكامن حُويصاة نبا مسايود
لأخو ُمحيصةع إذ ذاك لم يسلم وكمن أس ّ م محيصة فلمم قتط جياط حويصاة يضارنبه ويقاول أ عادو هللا قتلتاه ؟
أمم وهللا لرب شحم في نببنك م ممله فقمل محيصة فقلات لاه  :وهللا لقاد أمرناي نبقتلاه َما لاو أمرناي نبقتلاك لقتلتاكع
ل١٧٤ع .
لع أنبي الزنمد قمل  :شهد أنبو حذيفة – يضي – نبديا ودعم أنبمه عتبة إلى البرازع .
ونبيد انتصمي المسلمي في الميركة أمر محمد نبمن يُسحب ىنمديد قريش المقتولي م أيجلهم ويرموا فاي القلياب
لالبئرع ومنهم عتبة نب ينبييةل١٧8ع  .وانبنه الوليد انب عُتبةل١٧٣ع  .فلمم يأى أنبو حذيفة ذلاك المنظار الماؤلم لماامعره نبامن
على وجهه األسى الاديد وشذه سقبة خبيرة أن يحزن أحد أىحمب محمد على قتط أحد أعدائه حتى ولو كمن المقتول
أنبمه فنظر محمد إلى أنبي حذيفة نظرة ذات مازى وسمله عمم أظهره م شيوي الحازن حيامل عادوه فيساميع أنباو حذيفاة
نبمإلنكمي واالعتذاي :
لونظر يسول هللا – ص – إلى عتبة نب ينبيية يجر إلى القليب وكمن يجال جسيمم فاي وجهاه أثار الجادي إ
فتاير وجه انبنه أنبي حذيفة فقمل له النبي – ص – يم أنبم حذيفة كمنك سمءك مم أىمب أنبمك إ قمل  :ال وهللا يم يسول
هللا ولكني يأيت ألنبي عقال وشارفم كنات أيجاو أن يهدياه هللا إلاى اإلساال فلمام أخبامه ويأيات مام أىامنبه غامظنيع
ل١٥٣ع .
يسميع أنبو حذيفة وينكر أسفه على أنبيه الذ لقى حتفه مقتوال ثم يُجارُّ ما يجلياه ليلقاى فاي البئار كمام تلقاى جيا
الكالب وال يكتفي أنبو حذيفة نبمإلنكمي نبط يقسم نبمهلل حتى يص ّدقه محمد وال شك أن شذا مثط فريد في التسليم واإلذعمن إذ
م النمدي أن تجد َم ينكر مامعره الببييية حرىم على مرضمة متبوعه .

وشذا ىحمنبي مخر مر أنبوه فنذي إن عمفمه هللا ما مرضاه أن يحاميب محمادا والادي الاذ أتاى نباه دون شاوادة
حتى يبهّر مدينة القداسة مكة منهمم  .فمم أن سمع الصحمنبي االنب ذلك الناذي ما فام والاده حتاى دعام ينباه أال يقاو وال
يُيمفَى م مرضه واستجمنبت السممء لدعمئه فمشلكت أنبمه في مكمنه – أمام الصاحمنبي فهاو خملاد وأمام األب فهاو ساييد نبا
اليمص نب أمية  - :ليرو خملد نب سييد نب اليمص نب أمية  :أن أنبمه سييد نب اليمص مر فقمل  :إن يفيني هللا م
مرضي ال يُيبد إله انب أنبي كباة لمحمدع نبمكة أنبدا فقمل انبنه خملد  :اللهم ال ترفيه إ فهلك مكمنهع ل١٥١ع .
الصحمنبي خملد شو ياو الخبر – الذ لم ييلمه سواه – ليصط إلى أسممع محمد كيرنبون لالنقيمد والمراضمة .

طاعة الصحابيات
وتسمنبقت النسوان الصحمنبيمت مع الرجمل الصحمنبة على طمعة محمد واالمتثمل ألوامره واتضح ذلك أنبل مم يكون
في مسملة كمنت ترقى في القترة السمنبقة على اإلسال ليسامونهم الجمشلياةع لديجاة المحرمامت وشاي زواج عرنبياة حاره
م مولى أو قرشية م غير قرشي فمم نبملكم إذا كمن مولى -:
 -١فمطمة نبنت قيس القرشية الفهرية أخت الضحمك نب قيس إ طلقهم زوجهم أنبو حفص نب المايرة فممرشام محماد
أن تيت ّذ لتقضي مدة اليدةع في نبيت انب أ مكتو وقمل لهم لإذا حللت فآذنيني فخببهم ميموياة نبا أنباي سافيمن وأنباو
جهم نب حذيفة فمستاميت محمدا فيهمم فقمل لهم لأمم ميموية فصُيلوك ال ممل له وأمم أنبو جهم فال يضع عصمه ع
عمتقه لأ ال يك ع ضرب نسمئهع وفي يواية  :وأمم أنبو جهم فض ّراب للنسمء وأمرشم أن تتزوج أسممة نب زيد
فداخلتهم الكراشية ألنه مولى انب مولى وشي قرشاية فقملات نبيادشم  :أساممة أساممة وشاي إشامية احتجمجياة ال تخفاى
لفقمل لهم يسول هللا – ص – طمعة هللا وطمعة يسوله خير لك إ فنكحته فجيط هللا فيه خيرا واغتببت نبهع ل١٥٢ع .
وكمن أسممة نب زيد غالمم أسود أفبس لحدثنم حممد نب سلمة ع شام نب عروة ع أنبيه أن النبي – ص – أخار
اإلفمضة م أجط أسممة نب زيد ينتظره فجمء غال أسود أفبس فقمل أشط اليم  :إنمم حبسنم م أجط شذاع ل١٥٩ع .
شذه القرشية الفهرية انصمعت ألمر محمد وأطمعته وتزوجت م الماولى انبا الماولى األساود األفباس أساممة نباط
واغتببت نبه .
 -٢عرنبية حرة وأمهم قرشية شمشمية كمنت م أجمط نسمء عصرشم  :زينب نبنات جحاش نبا يئامب  ...نبا خزيماة
وأمهم أميمة نبنت عبد المبلب نب شمشم  ...أمر محماد أن تتازوج زياد نبا حميثاة عباده سامنبقم وماواله وأن تتساموى
نبذلك في المكمنة مع نبركة نبنت ثيلب موالة محمد وخمدمته وكنيتهم أ أيم أو أ الظبمء إ زوجة زيد .
وكمن امتحمنم ىيبم لتلك اليرنبياة الحارة فمئقاة الحسا إ نصا الهمشامية فرفضات فاي نبامدئ األمار واساتنكفت أن
تكون زوجم لمولى وتتسموى مع أ الظبمء لأخرج الببراني نبسند ىحيح ع قتامدة قامل  :خباب النباي – ص – زيناب
وشو يريدشم لزيد فظنت أنه يريدشم لنفسه فلمم علمت أنه يريدشم لزيد أنبتعل١٥٧ع .
كمم لأخرج انب جرير ع طري عكرمة ع انب عبمس  :خبب يسول هللا – ص – زينب نبنات جحاش لزياد نبا
حميثة فمستنكفت منه وقملت أنم خير منه حسبمع ولم يك الرفض مقتصرا عليه نبط ىادي ما أخيهام ووليّهام عباد هللا نبا
جحش وعلط يفضه نبقوله " :إن زيدا كمن عبدا نبمألمس" .
ولكنهم يضخت ألمر محمد وتزوجت المولى واليبد السمنب زيد نب حميثة ولم يياد نبينهام ونباي أ الظبامء أ فارق
في المرتبة والمنزلة م منظوي الزوجية .
وكمليمدة إ وكمم يأينم فيمم تقد م أمثلة أن األموي عندمم تتفمقم تتدخط السممء لتحسم األمر ويقرأ محمد ميامت ما
القرمن تنهي الماكلة  :لومم كمن لمؤم ٍ وال مؤمناة إذا قضاى هللا ويساوله أمارا أن يكاون لهام الخيارة ما أمارشم وما
ييص هللا ويسوله فقد ض ّط ضالال نبييداع ل١٥٥ع .

فبموعت اليرنبية الحرة نص الهمشمية الوضيئة وقبلت نبملزواج م زيد نب حميثة – وكفك أخوشم ووليّهام عباد
هللا م كبريمئه وواف على أن يُصهر إليه عبد سمنب ومولى وأن تادو أخته وأ أيم في ديجة واحدة .
ع عمئاة أن سملمم مولى أنبي حذيفة كمن مع أنبي حذيفة وأشلاه فاي نبيتاه فمتات ساهلة نبنات ساهيط زوج أنباي حذيفاة
النبي – ص – فقملت  :إن سملمم نبل مم يبل الرجمل وعقط مم عقلوا وأنه يدخط علينم وإني أظ أن في نفاس أنباي حذيفاة
م ذلك شيئم فقمل لهم النبي – ص – أيضييه تحرمي عليه ويذشب مم في نفس أنبي حذيفةل١٥٦ع .
واستولت الدشاة على سهلة وعقدت لسمنهم فسملت محمدا لوكي أيضيه وشاو يجاط كبيار ؟ فتبسام يساول هللا –
ص – وقمل  :قد علمت أنه يجط كبيرع إزاء ذلك لم يسع سهلة إال الرضوخ يغم أنهم عندمم لجمت لمحمد ليجد لهم حاالّ
لم تك تتوقع أن يجئ نبهذه الصوية غير المملوفة لديهم أو لدى نسمء قريش لفقد كمنت قرشايةع أو األنصامي أو الجزيارة
كلهم أن يرضع ثد الحرة شامب نبامل وعلاى حاد تيبيرشام ليجاط كبيارع وأيضايت ساملمم خماس يضايمت ماابيمت –
وكمن ال نبد لهم أن تيود لتخبر محمدا أنهم نفّذت أمره يغم أنه حيّرشم لفرجيت فقملت إني قاد أيضايته فاذشب الاذ فاي
نفس أنبي حذيفةع ل١٥٤ع .
وال نكون ماملي إذا قلنم إن البمعة التي قدمتهم سهلة م البمعمت النمدية الوقوع .
وشذه القصة وشي إيضمع الكبير أعبات عمئااة يخصاة مقمنبلاة ما تارى دخولاه عليهام ويفيتهام نبامن تاممر نبنامت
أخواتهم أن يرضينه خمس يضيمت مابيمت ثم يدخط عليهم لثبت عند أنبي داود شذه القصاة فكمنات عمئااة تاممر نبنامت
إخوتهم أن يرضي َم أحبت أن يدخط عليهم ويراشم وإن كمن كبيارا خماس يضايمت ثام يادخط عليهام وإسانمده ىاحيح
وقمل أيضم  :ذكر الببر في تهذيب اآلثمي في مسند عل ّي شذه المساملة وسامق نب سانمده الصاحيح عا حفصاة مثاط قاول
عمئاة وشو مم يخص نبه عمو قول أ سلمة  :أنبى سمئر أزواج النبي – ص – أن يُدخل علايه نبتلاك الرضامعة أحاداع
ل١٥8ع .
ويؤكد انب تيمية مذشب عمئاة في جواز إيضمع الكبير لتثبت نبه الحُرمة وفي شذا يقول لويضمع الكبير تنتار نبه
الُحرمة نبحيس ال يحتامون منه للحمجة لقصاة ساملم ماولى أنباي حذيفاة وشاو ماذشب عمئااة وعبامء واللياس وداود مما
يرى أن ينار الحرمة مبلقمع ل١٥٣ع .
وفي موضع مخر يؤكد أن عمئاة أخذت نبذلك دون سمئر أزواج محماد – وشكاذا أثمارت طمعاة ساهيلة لمحماد تلاك
البمعة التي وىفنمشم نبمنهم نمدية الحدوث يخصة جواز إيضامع الاامب البامل والرجاط الكبيار خماس يضايمت وشاي
الرخصااة التااي أخااذت نبهاام عمئاااة وطبقتهاام عمااال علااى نبناامت إخوتهاام وتمنبيهاام علااى يأيهاام عباامء والليااس لفقيااه مصاارع
وداود .

عبد هللا بن عمر بن الخطاب
نموذجا في طاعة رسول هللا
لع إسممعيط حدثنم أيوب ع نمفع ع انب عمر أنه كمن يخرج إلى الصفم م البمب األعظم  ...فيكبّر ..ثم يدعو
فيقااااااااااااااااااول  :اللهاااااااااااااااااام اعصاااااااااااااااااامني نباااااااااااااااااادينك وطواعيتااااااااااااااااااك وطواعيااااااااااااااااااة يسااااااااااااااااااولكع ل١٦٣ع .
فهنم يصرح عبد هللا نب عمر نببواعيته لمحمد نبط ويقرنهم نببواعية هللا دون فصط نبينهمم وشذا ملحظ نبامل األشمياة لادى
جميع الصحب فقد تال عليهم محمد ميمت م القرمن تؤكد أن لم يبع الرسول فقد أطمع هللاع ل١٦١ع .
يقول انب األثير الجزي في ترجمة انب عمر لوكمن كثير االتبمع آلثمي يسول هللا – ص – حتى إنه ينزل منمزلاه
ويصلي في كط مكمن ىلى يسول هللا فيه وحتى أن النبي نزل تحت شجرة فكمن انب عمر يتيمشدشم نبملمامء لائال تيابسع
ل١٦٢ع .
 -١لقمل نمفع :كمن انب عمر يرمي جمرة اليقبة على دانبتاه ياو النحار وكامن ال يامتي سامئرشم نبياد ذلاك إال ممشايم
ذاشبم وياجيم وزعم أن النبي كمن ال يمتيهم إال ممشيم ذاشبم وياجيمع ل١٦٩ع .
 -٢لع نمفع قمل  :سمع انب عمر مزمميا إ قمل فوضع أىبييه على أذنيه ونمى ع البري وقمل لاي  :يام نامفع
شط تسمع شيئم ؟ فقلت  :ال إ فرفع أىبييه ع أذنيه وقامل  :كنات ماع يساول هللا – ص – فسامع مثاط شاذا فصانع
مثط شذاع ل١٦٧ع .
 -٩لقمل نمفع  :كمن انب عمر يصلي نبمألنببح الظهر واليصر والمارب واليامء ويهجاع شجياة إ ياذكر ذلاك عا
يسول هللا – ص -عل١٦٥ع .
 -٧لع جمنبر قمل  :جمء يجط إلى عبد هللا نب عمر فقمل  :يم أنبم عبد الرحم لقد يأيتك تصانع أينبيام لام يصانيهم
أحد م أىحمنبك فقمل فمم شي ؟ قمل  :يأيتك ال تمس م األيكمن إال اليممني ويأيتك تلبس النيمل السابتية وتصاب
نبملصُفرة إ ويأيتك إذا كنت نبمكة أشط النمس إذا يأوا الهالل ولم تهلط إال يو التروية إ قمل انب عمر  :أمم األيكمن
فلاام أي يسااول هللا – ص – يمااس إال اليماامني إ وأماام النياامل الساابتية ف ا ني يأياات يسااول هللا – ص – يلبسااهم وأماام
الصفرة فمنى يأيت يسول هللا – ص – يصب نبهم إ وأمم اإلشالل فا ني لام أي ساول هللا – ص – يهاطّ حتاى تنبياس
نبه ياحلته إ قمل الرنبيع  :النيمل السبتية التي ال شير لهمع ل١٦٦ع .
 -٥لقاامل انبا المنااذي ثباات أن يسااول هللا – ص – لماام حلا يأسااه قلّاام أظفااميه وكاامن انبا عماار يمخااذ ما شاامينبه
وأظفميهع ل١٦٤ع .
لذكر انب سيد في "الببقمت الكبارى" عا عمئااة – يضاي – قملات  :مام كامن أحاد يتباع مثامي النباي – ص – فاي
منمله كمم كمن يتبيه انب عمرع ل١٦8ع .
لع مملك أن يجم ًّء ح َّدثه َّ :
أن عبد هللا نب عمر كمن يتبع أمار يساول هللا – ص – ومثاميه ويهاتم نباه حتاى كامن قاد
ل١٦٣ع
.
خي على عقله م اشتمممه نبذلكع
لع عمىم األحول عم حدثه قمل  :كمن انب عمر – يضي – إذا يمه أحد ظ أن نبه شيئم م تتبيه مثمي النبي –
ص -عل١٤٣ع .
لع نمفع قمل  :لو نظرت إلى انب عمر – يضي – إذا تبع مثمي النبي – ص – لقلت شذا مجنونع ل١٤١ع.

وشذا االنقيمد الاممط الكممط والتقلياد الاذ ال تحاده حادود والاذ تمثاط فاي عباد هللا نبا عمار والاذ ىاويته نبدقاة
األحمديس السوانب وكلهم كمليمدة موثقة ومنتقمة م مصامدي ال ترقاى إليهام ذية ما الريباة إ شاذا التقلياد يقاد لنام نبرشمنام
سمطيم على أن المخبط الذ يسمه محمد نبحنكة فمئقة قبط ىحمنبته قد طرح ثمميا نمضجة وشاهية إذ لام يحاظ شاخص
قبط محمد وال نبيده نبمثط شذه المبموعة وشذا االتبمع .
إن انب عمر عرف فضط اإلسال عليه فبيد أن كمن فاي مقتباط عماره ال يجاد مكمنام يبيات فياه إال المساجد إذا نباه –
خمىااة نبيااد وطء الياارب للاابالد المفتوحااة – غاادا ذا ماامل وفياار  :يمتلااك الجااواي الحساامن الالتااي كاامن يحلّااي أعناامقه
نبملقالئااد واليقااود الذشبيااة ويلبسااه مالنبااس الحرائاار حتااى طلااب أنبااوه عماار ما أختااه حفصااة – نبصاافتهم إحاادى أمهاامت
المؤمني – أن تلفت نظره إلى ذلك إ نبخالف األيضي واألموال فهو يقر إذن نبحس ىنيع الديمنة التي نبار نبهم محماد
إ عليه وعلى أنداده إ وأنهم نقلته م طبقة إلى طبقة أخرى ال عالقة لهم نبمألولى وم ثم فهو ير ّد لهم الجميط نبمتّبمع َما
جمء نبهم اتبمعم كممال .
شذه البمعة ا لتي قدمهم الصاحمب لمحماد والتاي لام يار التاميي لهام مثايال تفمعلات عادة عواماط علاى تخليقهام وما
الصيب إحصمفشم جمييهم ونذكر منهم مم استبينم االشتداء إليه :
 -١كمن ال نبد لليرنبي م الييش في قبيلة ينتسب إليهم وتحميه وتبملاب نبديناه إذا قُتِا َط وإذا نبذتاه وتبارأت مناه عُا ّد
خلييم طريدا كوحش الفالة – والقبيلة م الحتم الالز أن يكون لهم يئيس يسوس أمويشام فاي السالم والحارب لقاد
ييمونه في المسمئط الحرنبية أ في الازو م يبل عليه – "اليقيد" أ .شـع وم ثام فا ن كلمتاه نمفاذة وأماره مبامع
مع وجود "مجلس القبيلة" .
 -٢إن محماادا كاامن م ا قااريش – أكبار قبمئااط جزياارة الياارب منزلااة – يحترمهاام الجميااع ويس ا ُّمون أفرادشاام لأشااط
الحر ع إذ في قريتهم تنتصب الكيبة التي تقدسهم كط القبمئط نبط حتى أشاط الاديمنتي السامميّتي اليهودياة والمسايحية
وكذلك الصمنبئة نبمعتبامي أن الكيباة شاي ما إيث إنباراشيم أنباي األنبيامء ويغام أن كامن فاي الجزيارة اليرنبياة ثاالث
وعارون كيبة ف ن كيبة مكة كمنت شي األشرف واألكثر تميُّزا وموضع تقدير الكط .
وكمنوا ييتبرون قريام ىريح ولد إسممعيط وكمن اإلىهمي إليهم شرفم يفييم – وأكادت واقياة انكسامي أنبرشاة الحبااي
وشي الميروفة نبحمدثة الفيط مكمنة قريش ووثّقتهم فقد طف اليارب يقولاون لاوال أنهام أشاط الحار مام شُاز األشار دون
إياقة نقبة د واحدة .
وفي يو السقيفة سقيفة نبني سمعدة ىرّح انب أنباي قحمفاة لأنباو نبكارع لألنصامي أن اليارب ال تادي لال تخضاعع إال لهاذا
الحي م قريش .
وكمن محمد م نبني شمشم ذفانبة قريش اليليم وشم أن لم يكونوا يملكون الممل الوفير مثط نبني أمياة ونبناي مخازو  ...إال
أنهم في السؤدد والمجد ال يبمييهم أحد .
 -٩إن محمدا كمن ىمحب شخصية مسارة يساميهم الفرنجاة لالاخصاية الكميزمياةع وشاي التاي تمسار ما يقتارب
منهام وتمخاذ نبمجاممع لبااه لعقلاهع ووجداناه فاال يملااك أمممهام إال الخضاوع واالنقيامد طواعيااة واختياميا والساير فااي
يكمنبهم لنبملمينى الحرفي للكلمةع واالئتممي نبممرشم والتسليم لهمإ وقد يرجع ذلاك إلاى ىافمت خلقياة لنبكسار الخامءع
أو عقليااة أو ُخلقيااة لنبضاام الخل ا ع إ واإلجماامع منيقااد علااى أن محماادا حمزشاام كلهاام – لويمتلااك القمئااد الكااميزمي
استيدادات ومهميات ومواشب ييتقد أتبمعه أن مصديشم إلهيع ل١٤٢ع .
 -٧إن محماادا عاارك الحياامة حلوشاام ومرشاام  :يعااى الااانم واشااتاط نبملتجاامية وساامفر مااع القوافااط وخااملط الناامس أو
نبتيبير القرمن كمن يماي في األسواق وكمنت مكة مدينة القداسة والتجمية ميم تي نبملح ّجمج والميتمري والوافادي
والمتااامجري والجواسااايس لييملاااون لحسااامب الفااارس والااارو ع ومااا أولئاااك يهاااود ونصاااميى وحنفااامء وىااامنبئة
ومجوس  ...إل وقد اختلط نبهم وحمويشم وسمع منهم .
وم جممع ذلك تكونت لديه خبرة نمدية نبملحيمة والنفوس م ّكنته م قيمدة كط أولئك الصحمب نبمهمية فمئقة ييز نديدشم .

 -٥سمعدت ميمت القرمن على ترسي شذه البمعة فاي نفاوس الصاحبة وقرنتهام نببمعاة هللا ووعادت ما يبياع هللا
والرسول نبجنمت تجر م تحتهم األنهمي فيهم الحوي اليي والثممي الاهية واليسط واللاب  ...إلا ونبملجملاة مام ال
عي يأت وال أذن سميت وال خبر على قلب نبار ومهمم تخيلوا م لذائذشم فهي لالجنمتع تفوق خيملهم .
وعديدة شي ميمت القرمن التي تقرن طمعة هللا نببمعة يساوله وتحاض عليهام وتناذي ما يخملفهام ولاو قياد شابر وتتوعاده
نبيذاب أليم ال طمقة له نبه وتقرنهم نب قممة الصالة لعمود الدي ع وإيتمء الزكمة  .وفيلت شذه اآليمت المبميكمت فيط السحر
الحالل في نفوس الصحمب وكمنت م أشم البواعس على االمتثمل واالنقيمد لمحمد .
 -٦وتختل أسبمب البمعة م فري إلى مخر  :فملقرشيون كمنت تادفيهم إلاى ذلاك عمطفاة انتمامئهم للقبيلاة نفساهم
التي ينتمي إليهم محمد وإدياكهم م الوشلة األولى أناه كامن ياايّد دولاة قاريش التاي وضاع أسمساهم جادشم األعلاى
قصي نب كالب  .وشنمك َم دفيته الانمئم الوفيرة التي جمءت نبهم الازوات والسارايم إلاى البمعاة واالنقيامد طميام
في نوال قسمة منهم وأقرب مثط على ذلك المؤلفة قلونبهم الذي أجزل لهم محمد اليبمء م أموال شوازن في وقية
حني .
ومنهم م كمنت النزعة الدينية لديه مابونبة مثط األنصمي ينبمم جامء ذلاك نتيجاة لتامثرشم نبجاواي يهاود فوجادوا فاي
طمعة محمد في المناط والمكره طريقم مممونم لدخول الجنة والفوز نبلذائذشم .
وفري مخر كمن يتمتع نبحصمفة وسية أف إ استا ممم كمن يجر أن شيمنة دولة قريش على الجزيرة أىبحت
حقيقة ملموسة وأن محمدا غدا نبح لسيد النمس وديّمن اليربع فمسلموا قيمدشم إليه مختميي .
وشذا أوضح مم يكون ظهويا فيمم حدث في اليم التمسع الهجر المسمى نبـ لعم الوفودع .
وخالىة القول أنه أيم مم كمنت األسبمب والادوافع للبمعاة ف نهام تحققات علاى أي الواقاع نبصاوية يياز نظيرشام
وأنهم لالبمعةع كمنت الثمرة النمضجة للخبة البميعة التي يسمهم محمد ونفذشم نبمهمية فمئقة .
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الباب السابع
الصحابة والصحابة
الشيخ خليل عبد الكريم
الصحابة والمال
إن نبداية الصحبة ما النمحياة المملياة كمنات شاديدة الهازال إ ظامشرة النحمفاة إ نبيناة الضاموي واألمثلاة القليلاة التاي
سنبرحهم سوف تثبت ذلك إ ثم نبدأت الازوات ومم تاله م أسالب وغنمئم وأنفمل – يغم أنهام فاي أول األمار كمنات –
ضييفة إالّ أن ييا ال صاحمب النمشا طفا ييارف البلاط والناداوة  .ولمام أعقبتهام الاازوات الدسامة مثاط غازوة حناي
تنفسوا الصيداء وسك البمل وشدأ الخمطر  .إنمم عندمم فتح هللا عليهم البالد الموطوءة لاليراق  /فميس  /الام  /مصر
 /أفريقيم  /أذينبيجمن  /ومم وياء النهر  ...ال ع تايرت أحوالهم نبملكلية :
اقتنوا الضيمع ونبنوا القصوي واشتروا اليبيد والجواي م كط جنس ولون ونبلات ثروات نبيضهم ماليي الدنمنير
م الصممت والنمط والمثقمل والويق لالذشب والفضةع واأليضي والخيول إ وقبيمن الممشية  ...ال .
فسبحمن مايّر األحوال  .وأيق األىحمب أن األيم التي كمنوا يضيون فيهم األحجامي علاى نبباونهم ما الجاوع قاد
ولّت إلى غير يجية وأنهم كمنت ىفقة كمسبة فقد ينبح البيع وطرح ثروات كبيرة وغنى نبمذخم لم يكا يخبار لهام حتاى
في األحال ...
واعترف عدد منهم إمم المتيمزه نبملصراحة واستقممة الخل وإمم في سمعة تجاط أنهام عبّاوا ما الادنيم ونهلاوا منهام
وتضلّيوا وأكلوا لحد البام إال القليط وشذا القليط شو االستثنمء الذ يؤكد القمعدة إ ومم فيله الصحمب كمن أمرا طبيييام
نبط نبديهيم ألن م ناواميس االجتمامع أن الااخص الاذ عامم يدحام طاويال ما عماره محرومام ثام تقاع نباي يدياه وفاي
حجره ثروة طمئلة نبدون تيب إ م المستحيط أن يلتفت عنهم ويظط في حرممنه ومسابته خمىة عنادمم يقنياه لالفقهامءع
و لاليلممءع أنهم حالل نبالل لسب أن ذكرنم في أكثر م موضع أن تلك األموال كمنت نتمج عرق لاليلوجع فاي الياراق
والام ومصر وغيرشمع .
وم شنم تبرز األشمية البملاة للبدء نبملكا ع أحوال الصحبة وشم في نبداية البري نبضرب نبيض األمثلة حتى
إذا جمءت أخبمي اليز والبُلهنية تادو المقمينة ضرويية ويتمكد أن الصحمب قد ينبح نبييهم في الدنيم قبط اآلخرة :
 -١ع أسممء نبنت أنبي نبكر قملت  :تزوجني الزنبير ومم له في األي م ممل وال مملاوك وال شائ غيار نمضاح
لالجمط الذ يُسقى عليه الممءع وغير فرسه فكنت أعل فرسه وأستقي الممء وأخرز غرنبه لأخايط دلاوه المصانوع ما
الجلدع وأعج ولم أك أحس الخبز فكمن يخبز جميات م األنصمي وك نسوة ىادق إ وكنات أنقاط الناوى ما أي
الزنبير التي أقبيه يسول هللا لصع على يأسي وشي على ثلثي فرس لالفرس حوالي ثالثة أميملل١ع .
 -٢ع أنبي األسود أن عبد هللا مولى أسممء نبنت أنبي نبكر حدثه أنه كامن يسامع أساممء تقاول كلمام مارت نباملحجون
ىلى هللا على محمد لقد نزلنم ميه شام شنام ونحا يومئاذ خفامف قلياط ظهرنام ليكمئبنامع إ قليلاة أزوادنام ...ع ل٢ع وساوف
نرى فيمم نبيد كم نبلات ثروة الزنبير وكم خلّ م تركة ؟
في الخبر الثمني أسممء نبنت أنبي نبكر تصطّ على محمد ألن ماروع دولة قريش الذ نفذه في يثرب  /المدينة نقلهام
شي وزوجهم وأوالدشم نقلة لم يكونوا يتخيلونهم فقد أىابحوا ما أثريامء قاريش نبياد أن كامنوا نبمعترافهام الصاريح لقلياط
ظهرنم أ يكمئبنمع قليلة أزوادنم .

 -٩قمل عبد هللا نب عمر  :كنت غالمم شمنبم عزنبم فكنت أنم في المسجد على عهد يسول هللا لصعل٩ع .
الحديس الذ يواه البخمي ومسلم أىح كتب السنة ومسند أحمد ىمحب المقم الياملي نبينهام يااير نبصاراحة إلاى
ماكلة اليزونبة التي استجدت على مجتمع يثارب  /المديناة نبياد نازوح لشجارةع الصاحمب إ شاذا ما نمحياة وما نمحياة
أخرى فسوف نرى شذا الصمحب الذ لم يك يجد مموى يؤوب إليه سوى المسجد سوف تتدف أنهامي الثاروة نباي يدياه
حتى إنه كمن يُلبس جواييه مالنبس النسوة الحرائر ويحلّيه نبيقود وأسموي الذشب وشو مم ال تجده الحُرّ ات م النسوان
اليممة حتى إن أنبمه عمر نب الخبمب شكمه إلى أخته حفصة إحدى زوجمت محمد لتلفت نظره إلى ذلك .
 -٧ع عبد هللا نب أنبي أوفى أنه سئط ع الجراد فقمل  :غزوت مع يسول هللا لصع سات غازوات نمكاط الجاراد
شكذا يواه سفيمن نب عيينة ويواه الثاوي عا أنباي ييفاوي قامل  :سابع غازوات وويد فاي لتحفاة األحاوذ ع فاي كتامب
األطيمااةل٧ع  .والااازوة شااي التااي ياااترك فيهاام محمااد نبنفسااه ومجمااوع الااازوات شااو ساابع وعااارون غاازوة أ يُنبااع
الازوات تقريبم لم يك طيم الصحبة فيهم سوى الجاراد ثام تايّار الحامل فمىابح أخاا طياممهم لليامب النحاط نباـ لبامب
البرع .
 -٥أمم إذا كمنت سرية لأ ال ياترك فيهم محمدع ف نهم تخرج نبدون زاد إ اعتممدا على مم تجده عند ما تاازوشم
ف ذا لم تيثر لديهم على شئ فليس أمم أفرادشم سوى الاوك .
حدثني أنبو نبكر نب إسممعيط نبا محماد عا أنبياه قامل سايد نبا أنباي وقامص  :ولقاد أىامنبنم فاي سافرنم مجمعاة ولقاد
خرجنم م المليحة ونبي المليحة ونبي المدينة ستة نبرد ونبينهم ونبي الميدن ليلاة – نباي ميادن نبناي سُاليم ونباي المديناة إ
قمل  :لقد خرجنم م المليحة نونبة إ لالجممعة م النمسع ومم مينم م ذواق حتى قدمنم المدينة إ قامل قمئاط  :أنبام اساح
كم كمن نبي ذلك ونبي المدينة ؟ قمل  :ثالث إ كنم إذا نبُل منم أكلنم اليضم إ وشرنبنم عليه الممء حتى قدمنم المدينةل٥ع .
ثم دايت األيم وتنيّم سيد نب أنبي وقمص مثط غيره م كبمي الصحمب نبمألموال التي كسحت ما الابالد المفتوحاة
ونبنى له قصرا في اليقي !ل٦ع .
 -٦وكاامن نبيااض الصااحمب عااديم الكسااب إ ال حرفااة وال تجاامية وال زياعااة فكمناات زوجتااه شااي التااي تنفا عليااه
وعلى أوالده وعلى البيت وكمنت تيتبر ذلك ىدقة تُحتسب لهم وال يجد شو غضمضة في ذلك :
زينب امرأة عبد هللا نب مسيود قملت  :يم يسول هللا أمرت اليو نبملصدقة وكمن عند حلي فاميدت أن أتصادق نباه
فزعم انب مسيود أنه وولاده أحا ما تصادقت علايهم إ فقامل النباي لصع  :قامل انبا مسايود زوجاك وولادك أحا ما
تصدقت نبه عليهم – يواه البخمي ل٤ع .
ويواه النسمئي :
أن زينب امرأة انب مسيود سملت يسول هللا – ص – شط يسيهم أن تضع ىدقتهم في زوجهام ونبناي أخ لهام يتاممى
؟ قمل  :نيم ولك أجران  :أجر القرانبة وأجر الصدقةل8ع .
ولك انب مسيود ال يظط شكذا ف ن الفلك الدوّ اي يح ّول األحوال فيادو لانب مسيودع إقبمعيم يمتلاك اإلقبمعيامت –
كمم سنرى نبيد قليط .
 -٤حتى اليوالي م الصحمب كمن الفقر يضرنبهم – في البدء – ضرنبم موجيم حتى ال يجادوا القاوت الضاروي
الذ يس ّدون نبه يمقهم .
يوى األسود نب عممر حدثنم شريك النخيي ع عمىم نب كليب ع محمد نب كيب القرظاي قامل  :قامل علاي لقاد
يأيتني على عهد يسول هللا لصع أينبط الحجر على نببني م شدة الجوع وإن ىدقة مملي تبل اليو أينبيي ألفم يواه
أحمد ع حجمج ع شريك ويواه إنبراشيم نبا ساييد الجاوشر وفياه لتبلا أينبياة مالف ديناميل٣ع  .وأنباو الحساني كمام

وىفنمه سمنبقم مستقيم الخل يتسم نبملصراحة ويستو نبمطنه وظمشره وم ثم نراه في شاذا الخبار ييلا أناه أىابح ثريام
حتى إنه يدفع زكمة الممل أينبيي ألفم وشي كمم نيلم ينبح اليُار ونبحسبة نبسيبة نديك أن ثروته مليون وساتممئة ألا –
م الممل السمئط فحسب ألن شنمك الكثير ممم ال يُدفع عنه الزكمة مثط اليقميات لالمبمنيع واأليضاي والخياول والحلاى
لفي نبيض المذاشبع واليبيد والجواي واألسلحة  ...ال .
 -8والخبر التملي يوضح لنم أيضم حمل علي وشو في أول البري :
إن عليّم ليضيع إستقى لرجط م اليهود كط دلو نبثمرة وجمء نبه إلى النبي لصع يمكاط مناه قامل علاي  :كنات أدلاو
الدلو نبثمرة واشترطهم جلدةل١٣ع .
ونبيد ذلك أىبح م أىاحمب األياضاي يازايع عليهام نبملثلاس أو الرنباع كمام يوى البخامي ؛ وطلا الحسا انبناه
إحدى زوجمته فمتيهم نبيارة مالف لديشم أو دينميع فمستقلتهم أ يأتهم قليلة ال تلي نبثروة انب علي !
 -٣عا عبااد هللا نبا مافااط المزنااي قاامل  :أىاابت ما فيّاائ خيباار جااراب شااحم فمحتملتااه علااى عاامتقي إلااى يحلااي
وأىحمنبي إ قمل  :فلقيني ىمحب المامني الذ جيط عليهم إ فمخذ نبنمحيته وقامل  :شلام شاذا نقسامه نباي المسالمي قامل :
قلت  :ال .
وهللا ال أعبيكه إ فجيط يجامذنبني الجاراب قامل فرمنام يساول هللا لصع ونحا نصانع ذلاك قامل  :فتبسام يساول هللا
خاط نبيناه ونبيناه قامل  :فميساله فمنبلقات نباه إلاى يحلاي وأىاحمنبي
لصع ضمحكم إ ثم قمل لصامحب الماامنم  :ال أنبام لاك ِ
فمكلنمهل١١ع .
شذا الخبر الذ حمله إلينم انب شام في السيرة يرسم ىوية نمطقاة عا حقيقاة الحملاة المملياة للصاحبة فاي البداياة
فصحمنبي في خيبر ييثر ليصيبع جراب شحم فييتبره غنيمة دسمة ويحتمزه ليخص نبه نفسه وىحبه الذي شم ميه في
يحله عند عودته إليهم فيراه لىمحب المامنمع أ الموكط نبحفظهم فينمزعه إيمه وينكر عليه قصده في االستئثمي نبه ألناه
في نظره م ح كط يجط اشترك في الازوة لوال أن محمدا أمره أن يخلاي نبيناه ونباي الجاراب فامنبل عباد هللا فرحام
مسرويا إلى يحله وأكله شو وم ميه  .شؤالء الصحمب الذي كامنوا يتنامزعون علاى جاراب شاحم والاذ اعتباره ما
أىمنبه ىيدا ثمينم سيملكون قارى نبمكملهام !!! كمام سانذكر نبياد قلياط فاي الابالد التاي وطمتهام خياولهم المبميكاة نبادعوى
إخراج أشلهم م عبمدة اليبمد إلى عبمدة يب اليبمد مع أن شؤالء األشط لم ياكوا لهم م ذلك ولم يستنجدوا نبهم !
 -١٣أسممء نبنت عميس التي ذكرنمشم فيمم سب في أكثر م خبر ترو لنم شذا الحديس :
ع أسممء نبنت عميس أن النبي – ص – دخط عليهم لبيض حمجة ثام خارج فااكت إلياه الحمجاةل١٢ع إ وال شاك أن
ذلك كمن نبيد وفمة جيفر نب أنبي طملب وكمن قد ترك لهم نبضية أوالد ىامي وقبط زواجهم م أنبي نبكر ثم م علي .
عبد هللا نب جيفر نب أنبي طملب لله ىحبةع أسلفه الزنبير نب اليوا أل أل ديشم فلمم قتط لالزنبيرع قمل انبنه عباد
هللا ليبد هللا نب جيفر إني وجدت في كتب أنبي أن له علياك ألا ألا ديشام إ فقامل شاو ىامدق فمقبضاهم إن شائتل١٩ع .
عبد هللا نب جيفر شذا شو أحد أنبنمء أسممء نبنت عميس التي كمنت تاتكي إلى محمد حمجتهم وحمجتهم ولك انقلب الحامل
إنقالنبم يفوق الخيمل – والفضط في ذلك للبالد الموطوءة فقد أىبح أحاد أولئاك األوالد لعباد هللاع ملياونيرا إذ نبمجارد أن
يقول له عبد هللا نب الزنبير أنه وجد مكتونبم نبخط أنبيه الزنبير لأن له عليك أل أل ديشم = ملياون ديشامع ي ّد علياه انبا
جيفر  :شو ىمدق فمقبضهم إن شئت لام يقاط نظارة إلاى ميسارة أو أمهلناي ولاو شاهرا نباط أنبادى اساتيداده لادفع الملياون
ديشم على الفوي ال على التراخي ولو سمعة واحدة – ترى كم كمنت تبل ثروة عباد هللا نبا جفار إذا كامن علاى اساتيداد
للوفمء نبدينه البمل مليون ديشم في التو !
وم أ مصدي واتته شذه الثروة السمئلة وقد كمنت والدته وشو ىاير تاكو الحمجة إلى محمد لانب عم أنبيهع ؟

وشذه الواقية قد حدثت نبيد وفمة الزنبير أو مقتله أ نبيد مصرع عثممن ألن الزنبيار قتاط فاي أثنامء موقياة الجماط –
وميلو أن ميظم الفتوحمت تمت في خالفة عمر واساتكملت زما عثمامن إ حيناذاك نبادأت األماوال تتادف علاى المديناة
م كط ىوب وحدب وعبد هللا نب جيفر م نبني شمشم وكمن عمر ياادق علايهم شام نبملاذات ألنهام ما الفاروع الساممقة
م قريش الذي كمنت تيتمط في ىدويشم عوامط النقمة ألن الخالفة أفلتت منهم وجنحات إلاى فارعي متواضايي تايم
لفرع انب أنبي قحمفةع وع ّد لفرع انبا الخبامبع وعباد هللا نبا جيفار ال نباد أناه كامن ىامحب نصايب موفاوي ما تلاك
الانمئم ألنه ولد جيفر البيّمي انب عم محمد – وشكذا تح ّول شو وأخوته ما الحمجاة إلاى اكتنامز المالياي حتاى إناه سادد
المليون إلى عبد هللا نب الزنبير فوي المبملبة نبه .
ونكتفي نبهذه النممذج اليارة إلثبمت أن الصاحمب كامنوا فاي أول أمارشم ييامنون ما جهاد للابالء والخلاة والياوز إ
والكتب التراثية للسيرة المحمدية ودواوي السنّة تي نبيارات األخبامي التاي تؤكاد شاذه الحقيقاة التاي ال يُماميى فيهام إال
مكمنبر .
وننتقط نبيد ذلك إلى وى أحوال الصحمب نبيد أن أقبلت عليهم الدنيم إقبامال لام يكوناوا يحلماون نباه نبياد الفتوحامت
التي أشرنم إليهم كثيرا – وعدد م الصحمب كمن لديه الاجمعة األدنبياة ليصادع نباذلك دون جمجماة ونبيباميات واضاحة
ذات داللة أكيدة .
ييترف الصحمنبي جمنبر نب عبد هللا أن الصحمب مملت إلايهم الادنيم وماملوا إليهام ولكناه اساتثنى اثناي فقاط شمام انبا
الخبمب وانبنه عبد هللا .
قمل جمنبر نب عبد هللا  :مم منّم إالّ م مملت إليه الدنيم وممل إليهم مم خال عمر وانبنه عبد هللال١٧ع  .والذ ال شك فياه
أن جمنبر نب عبد هللا أثبت نبهذه المقولة أن ميدن األنصامي كامن نقاي الساريرة مخماو القلاب إ طياب البوياة وال نصادي
حكمم مسبقم لنرى شط مم ق ّدمه لجمنبرع م استثنمء ىحيح أ فمسد وعلى األخص فيمم يتيل نبمالنب :

عبد هللا بن عمر بن الخطاب
 -١حدثني يحياى نبا مملاك عا نامفع أن عباد هللا نبا عمار كامن يحلّاي نبنمتاه وجوايياه الاذشب ثام ال يخارج ما حلايه
الزكمةل١٥ع  .فهو شنم يحلّي نبنمته وجواييه لنبملجمعع الذشب وال يخرج زكمة شذا الحلى .
 -٢وال يكتفي نبتحلية جواييه نبذشب إ نبط كمن يُلبسه مالنبس الحرائر لجمع حرةع مع أن التفرقة كمنت مناذاك مساتقرة
نبي مالنبس األمة والحرة لكي تُيرف الحرة فال يتير لهم ذوو النفوس الضيمف ويقيقو الدي .
ولك انب عمر وشو الصحمنبي الميروف وأخو حفصة إحدى زوجمت محمد التسع وإحادى أمهامت الماؤمني وانبا
الخليفة كسر شذه القمعدة وداس عليهم نبقدميه وس ّوى إممءه نبملحراث .
لحدثني مملك أنه نبلاه أن أمة كمنت ليبد هللا نب عمر نب الخبمب يمشم عمر نب الخبمب وقد تهيمت نبهيئاة الحرائار
فدخط على انبنته حفصة وقمل لهم  :ألم أ َي جميية أخيك تجوس النمس وقد تهيمت نبهيئة الحرائر؟ وأنكر ذلك عمرع ل١٦ع .
وكمن لدى انب عمر جميية يومية أثيرة لديه لوشذا أمر ال يحتمج إلاى تيلياطع ولكناه أعتقهام نفامذا لآلياة "لا تناملوا
البر حتى تنفقوا مم تحبون"ل١٤ع  .وعندمم نبمعهم تصدق نبثمنهم لينمل البر الذ أشميت إليه اآلياة إ وانبا عمار واثا أناه
نبحصوله على البر سيجد في حوييمت الجنة اليي والكواعب األتراب مم يي ّوضه ع جممل تلك الجميية الرومية .
وكمنت اإلممء الروميمت لنبنمت نبناي األىافرع أغلاى اإلمامء ثمنام لجمامله  :نبيام
ذشبية شيويش  ...ال  .وم ثم كمن ال يقدي على شرائه إالّ كبمي األغنيمء .

أجساممه إ خضارة عياونه إ

ع نمفع قمل  :نبمع انب عمر ليضيع أيضم لاه نبمامئتي نمقاة إ فحماط علاى ممئاة منهام فاي سابيط هللا واشاترط علاى
أىحمنبهم أالّ يبييوا حتى يجموزوا واد القُارىل١8ع  .انبا عمار كمنات لاه أي لعزنباةع فاي واد القُارى لما البقامع

الخصبة في منبقة الحجمزع فبمعهم نبممئتي نمقة وكمنت طريقة المقميضة في الميممالت ميهودة وشذا الثم المدفوع فاي
األي و لاليزنبةع يوضح لنم قيمتهم إ ولم يكت ِ نبذلك نبط جهّز ممئاة نمقاة نبمام يصالح للفتوحامت مسامشمة مناه فاي دعام
لجهمز الفتحع ألن كط شذا الخير الوفير الذ ييو في نبحويه كمن نبفضط الفتوحمت .
 -٥قمل نمفع ع انب عمر  :قمل وكمن ينبمم تص ّدق في المجلس الواحد نبثالثي ألفمل١٣ع  .والاذ يقارأ شاذا الخبار يثاوي
في ذشنه سؤال نبديهي  :كم شي ثروة عبد هللا إذا كمن في جلسة واحدة يتصدق نبثالثي لألفمع ديشمم أو دينميا ؟
 -٦ويرد خبر نبرواية ميمون نب مهران لقمل  :أتت انب عمر ليضيع اثنمن وعارون ألا دينامي فاي مجلاس فلام يقام
حتى ف ّرقهمع ل٢٣ع  .وواضح م سيمقته أنه نبخالف األول وتمكيده على أن األلوف شي م الدنمنير .
 -٤وانب عمر ميذوي في شذه البيزقة  .فيرق علوج الام ومصار والياراق يصاط إلياه فاي عقار دايه وشاو ال ييماط
شيئم سوى التفرغ لليبمدة حتى يجمع نبي الحسنيي نبُلهنية الدنيم ونييم اآلخرة إ ونح ال نخ ّم ذلك وال نستنت وال
يتركنم انب عمر نضرب أخممسم في أسداس نبط أخبرنم نبذلك نبامية الصراحة :
قمل عبد هللا نب عمر  :مم غرست نخلة منذ قبض يسول هللا لصع ل٢١ع .
وم الببييي أن يييش انب عمر عياة نمعمة لييوّ
عمر كمن ياسط جواييه يجليهع ل٢٢ع .

أيم الاقمء والحرممن لعا مملاك عا نامفع أن عباد هللا نبا

ونختم نبهذا الخبر البمل الداللة لقمل نمفع :مم ممت انب عمار حتاى أعتا ألا إنسامن أو زاد علياهع ل٢٩ع  .تارى كام
كمن عدد مممليك وجواي عبد هللا نب عمر إذا كمن عدد م أعت منهم ألفم أو يزيد ؟؟

عمر بن الخطاب
الكتمنبمت التبجيلية وخمىة المتمخرة منهم ىاويت انبا الخبامب نبصاوية الزاشاد المادنبر عا الادنيم وأشامعت عناه
حكميمت لبيفة مسلية مثط أخذه قميص انبنه عبد هللا ليكمط نبه قميصه وألنه كمن يجال طاواال وأناه كامن أكاط الزيات فاي
وقت الرممدة حتى اسودت نبارته وأن ثونبه كمن يحمط مم يقرب م عاري يقية  ...الا ويغام أن ما يتحفوننام نبهاذه
الحكميم الظريفة لم يقدموا لنم مصامديشم لتمكيادشم فا ن أغلبهام حساب يوايامتهم المحبوكاة أو المسابوكة إ قاد حادثت إنبّامن
الفتوحمت التي أتت نبمألموال الوفيرة إ وإذا كمن عمر قبط ذلك كمن يملك م الثاروات مام يانياه عا ترقياع ثونباه فكيا
يلبس ثونبم مرقيم نبيد الفتوحمت ؟ أمم المجمعة  :فكي تحدث في أثرب  /المدينة وقد كمنت مصب أنهمي ثروات الياراق
والام ومصر وغيرشم وكلهم فتحت في عهده وعلى سبيط المثمل يوضح لنم الخبر اآلتي مقداي الثروة األسبويية التاي
ُكسحت م نبلد واحد :
وفي شذه السنة فتح عمرو نب اليمص اإلسكنديية وسمئر أعممل مصر واجتبمشام أينبياة عاار ألا
خراج يفوسهم لكط يأس دينمي وخراج غالتهم ع كط ممئة أيدب أيدنبي ل٢٧ع .
ف ذا كمن شذا شو مقداي األموال التي جُبيت م مصر وحدشم دون سمئر البالد المفتوحة فكيا
في يثرب  /المدينة .

ألا

دينامي ما

نسالّم نبوقاوع يمامدة

ولو فرضنم مستحيال ف ن تلك المجمعة لم تد سوى أيم ألن غمز مصر عمرو نب اليمص أيسط قمفلة امتدت م
الفسبمط حتى يثرب تنوء ظهوي جمملهم نبمحصول عرق لاليلوجع المصريي وشقمئهم في أيضهم !
ولقد نمقات المصمدي مسملة إسمراي وجه عمر في زم المجمعة أو الرممدة وانتهت إلى عد ىحتهم ففي األىط
كمن انب الخبمب أسمر شديد السمرة وىمحب الوجه األسمر أو البمل السمرة ال يتمثر وجهه نبمكط الزيت أو خالفاه نباط
الذ يفيط ذلك أنبيض الوجه لقمل أنبو عمر  :وىفه زي نبا حبايش وغياره أناه كامن مد شاديد األدماة وشاو األكثار عناد

أشط اليلمع ل٢٥ع  .وأكد شذه الحقيقة انب عبد البر نبط إنه أويد اليبمية التي تحملهم نبحروفهام ووىا
لأشط اليلم نبميم النمس وسيرشم وأخبميشمع ل٢٦ع .

ما قامل ذلاك أنهام

ويستبرد قمئال ع حكمية إسمراي وجه عمر م أكله الزيات إنبامن الرمامدة أنهام منكارة لوزعام الواقاد أن سامرة
عمر وأدمته إنمم جمءت م أكله الزيت عم الرممدة وشاذا منكار ما القاولع ل٢٤ع  .وشاذا الازعم المنكار إ يتحاوّ ل علاى
ألسنة ال ُمحدثي قصيدة عصممء في مدح عمر ! ونح نرى أنهم لالقصةع تنفي الزشد ألنهام تادل داللاة قمطياة علاى أن
أكط الزيت نبضية أيم أض ّر نبه إ فمي شو الزشد إذن ؛ أمم ترقيع الثوب فقد قلنم إذا كمن عمر لم يفيط ذلك قبط الفتوحمت
فكي ا يفيلااه نبياادشم فضااال ع ا أنااه ال يتف ا والتفكياار السااليم إذ إنااه كاامن منااذاك خليفااة ويأس دولااة متراميااة األطااراف
ودخولهم وفيرة فمم الذ يستوجب ذلك ؟
نبط اليكس شو األقرب إلى المنب خمىة وقد ىمي م ضم ليعميمهع أنبنمء شيوب مختلفة تيوّ دوا على أن يروا
حكممهم في شيئة تلي نبمقممهم .
وطول حيمته لم يلبس محمد المرقيمت ولم يؤثر عنه ذلك أنبدا إ فَبِم تمسى عمر في ترقيع ثونبه ؟ نبط إننم قرأنم فاي
السيرة أن محمدا كمن يقمنبط وفود القبمئط في مالنبس حسنة وشيمة منمسابة وشاذا شاو مام يوجباه التفكيار الصاحيح وطبامئع
األموي .
إنهم حكميمت انبتدعت إللصمق الزشد نبـ لعمرع ولك خمنهم التوفي !
ولنتفحص أحوال عمر في الحقبتي اللتي م ّر نبهمم :

أ  -قبل الخالفة :
 -١حادثنم ساافيمن نبا عيينااة عا عمارو نبا ديناامي قامل  :لماام قااد يساول هللا لصع المدينااة أقبااع أنبام نبكاار وعماارا
ليضيع ل٢8ع .
 -٢ع سملم ع أنبيه ع جده أن عمر نب الخبمب قامل  :كامن يساول هللا لصع ييبيناي اليبامء فامقول  :إعباه
م شو أفقر مني إ فقامل لاه يساول هللا لصع  :إذا جامءك ما شاذا المامل وأنات غيار ماارف وال سامئط فخاذه
وممال إ فاال تتبياه نفساكل٢٣ع  .شاذا حاديس عامئلي إذا ىاح شاذا التوىاي ألن ياوياه شاو حفياد عمار إ ممام
ييبيه مصداقية كبيرة .
 -٩ع انب عمر ليضيع قمل  :أىمب عمر نبخيبر أيضم فمتى النبي لصع فقمل أىبت أيضم لم أىب ممال قط
أنفر منهل٩٣ع .
 -٧وكامن ما الببييااي أن يناااط انبا الخبامب الياادو فاي الينميااة نبمياضايه حتااى عا حضااوي مجاملس محمااد
نبمنتظم فكمن يحضرشم يومم ويتخل ع حضويشم يومم لييتني فيه نبهم لع انبا عبامس ليضايع عا عمار
قمل  :كنت أنم وجمي لي م األنصمي م نبني أمية نب زيد وشي ما عاوالي المديناة كنام نتناموب النازول علاى
يسول هللا لصع ينزل يومم وأنزل يومم  ..إلى مخر الحديسع ل٩١ع .
 -٥شااهد عماار نبا الخباامب مااع يسااول هللا لصع نبااديا وأُ ُحاادا والخناادق ونبييااة الرضااوان وخيباار والفااتح وحنيناام
وغيرشم م المامشدل٩٢ع  .نبخالف السرايم التي سمشم وكمن في نبيضاهم علاى يأس السارية مثاط لترنباةع سانة
سبع م الهجرة إ وال شك أنه أخذ نصيبه م الانمئم فيهم ونبيضهم كثر ّ
نزه مثط خيبار وحناي إ وعا نصايبه
ل٩٩ع
.
في خيبر  :لقمل انب إسح فوقع سهم يسول هللا لصع وعمر و ...في الا ع
أمم غزوة شوازن أو غزوة حني فماهوي أنهم أكثر الازوات غنمئم وقصرشم محمد على قريش وقبمئط م اليارب
وحر األنصمي أو َسهُم وخزيجهُم فوجدوا في أنفسهم وكثرت القملةل٩٧ع  ...ال .

شذه إطاللة سريية على ثروة عمر نب الخبمب قبط أن يلي الخالفاة وليمار الحا لايس شاذا شاو شامن الزشامد مثاط
محمد الذ ممت وديعه مرشونة عند يهود إ يشنهم لياتر طيممم ألشط نبيته !
ثم نلقي نظرة إلى أحواله المملية :

ب  -بعد الخالفة :
لم يرد في أ مصادي أن انبا الخبامب اليادو إنخلاع ما ثروتاه نبياد أن اعتلاى كرساي الخالفاة وفاي عهاده
م ّ
صر األمصمي وفاتح الفتاوح  :الياراق والاام ومصار والجزيارة وديامي نبكار وأيمينيام وأذينبيجامن ونباالد الجبامل
وفميس وخوزستمن وغيرشم .
وكط واحدة منهم كمنت تسفح على أثرب  /المدينة األماوال البمئلاة التاي تجاموزت عاارات المالياي نبصاوية
أدشات الصحمب وحيّرتهم ومنهم انب الخبمب نفسه كمم سنرى في فصلة قمدمة ..
وكمناات شااذه الماليااي تااوزع كيبمياام علااى أشااط يثاارب المحظااوظي وفااي مقاادمتهم المهاامجري وعلااى يأسااهم
القرشيي ومنهم عمر – ونيوذ نبمهلل أن نقول إنه كمن يؤثر نفسه أو نبني عد ّ نبائ أزيد م أنصبتهم التاي فُرضات
عالنية وعلى يفوس األشهمد – ولكنه لكونه قديم اإلسال وقرشيم ومهمجرا وم أشط نبدي فاال شاك أن نصايبه ما
اليبمء جزيط مثله مثط غيره مم ياترك ميه في شذه المزايم .
 -١ود ّون عمر الدواوي وفر اليبمء سانة  ٢٣شاـ وقامل  :قاد كثارت األماوال فمشاير علياه أن يجياط ديوانام ..
وقمل  :اكتسبوا النمس على منمزلهم  ...وكط م شهد نبديا ما قاريش ثالثاة مالف ولنفساه أينبياة مالف والنبناه
خمسة مالفل٩٥ع  .أ أن عبمءه كمن أينبية مالف إ شذا نبخالف ياتبه كخليفة .
 -٢وفي الوقت الذ كمن يخبب فيه م على المنبر ينهي ع المامالة في المهوي نراه يدفع أل كلثو نبنات علاي
م فمطمة نبنت محمد ىداقم في يواية لحفص نب سنمد أن عمرا أىدق أ كلثو انبناة علاي أينبياي ألفامع ل٩٦ع .
ل ..في شذه السنة خبب عمر إلى علي نب أنبي طملب أ كلثو نبنت علاي وأمهام فمطماة نبنات يساول هللا لصع
فقمل علي  :إنهم ىايرة  ...وأمهرشم عارة مالف دينميع ل٩٤ع .
وليستبي القميئ ضخممة المهر الذ دفيه انب الخبمب ليتزوج الصايرة الاريفة أ كلثو حفيدة محمد نقاول لاه :
إن دينمي الذشب نبمكة وزنه ممئتمن وثممنية وعارون ديشمم في عهد النبي لصع .
 -٩كمنت عالمة ثراء المرء شو زواجه م عدد كبير م النسوة الحرائر وتسريه نبمإلممء وإذا طبقنم شذا المقيامس
على انب الخبمب اليدو ّ الفينمه محبوكم عليه فهو قد تزوج :
 -١زينب نبنت مظيون أ  :عبد هللا وعبد الرحممن األكبر وحفصة .
 -٢أ كلثو نبنت علي أ  :زيد األكبر ويقية .
 -٩جميلة نبنت عمىم نب ثمنبت حم ّي ال ُدنبُر أ عمىم – كمن اسمهم عمىية فسممشم محمد جميلة .
 -٧مليكة نبنت جرول الخزاعية أ  :زيد األىار وعبيد هللا .
 -٥عمتكة نبنت زيد أ غيم

.

 -٦فكيهة نبنت الحميث نب شام نب المايرة أ  :فمطمة .

نبخالف اإلممء والالتي نبيد والدته يسمي لأمهمت ولدع منه :
 -٤لهية  :أ عبد الرحممن األوسط .
 -8أ ولد شي أ عبد الرحممن األىار لالمجبرع .
 -٣فكيهة أ ولد لنبخالف فكيهة الحرةع وشي أ زينبل٩8ع .
ونبيض تلك الزوجمت م فروع عملية م قريش مثاط فكيهاة ما مل المايارة دية قاريش يتقمضاى مهاويا مرتفياة
وكمن نبيضه يتميز نبملحس الفمئ مثط عمتكة نبنت زيد التي تيمقب عليهم خمسة أزواج لجمملهم الفتمن .
 -٧وقد يو ع عمر ليضي ع أنه وىى ألمهامت أوالده نبمينبياة مالف أ أن كاط أ ولاد نصايبهم أينبياة مالف
ف ذا لم يكا اليابّ ما الادنيم والتضالع منهام شاو  :تملاك األياضاي إ دفاع المهاوي البمشظاة والتازوج ما سات
حرائر نمعممت فوات نبخالف ملك اليمي  ...ال فممذا يكون إذن ؟
وع وشب الخوالني أن عمرا قسّم في النمس فمىمب كط يجط نص دينمي إذا كمن وحده ف ن كمنات مياه امرأتاه
أعبمه دينمياع ل٩٣ع  .وكمن شنمك م نبل عبمفه اثني عار ألفم م أشاط القماة إ أ أن عبامء القرشاي البادي يسامو
ستة مالف ضي الرجط اليمد م لالنمسع وثالثة مالف ضي عبمئه شو وزوجته ! ماع أناه نبمسايمف شاؤالء النامس
فُتحت البالد التي ىبّت عليهم أنهمي الثروة التي عمشوا سنوات طويلة وشم في أشد اليبش إلى قبرة واحدة منهم !
وشكذا قدمنم شواشد دوام على أن استثنمء جمنبر نب عبد هللا ليمر وانبنه عبد هللا قد جمنبه الصواب .
شذا ع عمر نب الخبمب وانبنه عبد هللا – ولك ممذا ع نبقية األىحمب ؟ .

 -4عمرو بن العاص :
وخل عمرو م اليي لالذشبع ثلثممئة أل دينمي وخمسة وعاري أل دينمي وم الويق لالفضاةع ألا
إ وغلة ممئتي أل دينمي نبمصر وضييته الميروفة نبـ لالوشطع قيمتهم عارة مالف أل ديشمل٧٣ع .

ديشام

 -9علي بن أبي طالب :
وأمم علي ليضيع فتوساع فاي شاذا المامل ما جلّاه إ ومامت عا أينباع زوجامت وتساع عاارة أ ولاد ساوى الخاد
واليبيد وتاوفي عا أينبياة وعااري ولادا ما ذكار وأنثاى وتارك لهام ما اليقامي والضايمع مام كامنوا نباه أغنيامء قاومهم
ومسمتيرشم وشذا أمر ماهوي ال يقدي على إنكميه م له أقط علم نبمألخبمي واآلثميل٧١ع .
وقد يأينم في فصلة لالبدايةع أن انب أنبي طملب كمن ييمط نبيديه نبمجر زشيد وأنه كمن يارنبط الحجار علاى نببناه ما
الجوع ولمم نبل فمطمة نبنت محمد خبر عز أنبيهم تزويجهم منه اعترضت نبحجة أنه لفقير مل أنبي طملبع .

 -3عبد هللا بن مسعود :
يوى يحيى نب مد القرشي ع طري حجمج ع قمسم نب عبد الرحم قمل  :جمء دشقمن إلاى عباد هللا نبا مسايود
ليضيع فقمل  :اشتر مني أيضي إ فقمل عبد هللا  :على أن تكفيني خراجهم إ قمل نيم  :فمشتراشم منهل٧٢ع .
وفي البداية يأينم أن عبد هللا نب مسيود كمنت زوجته تنف عليه شو وأوالده م الزكمة لالصادقةع وأنهام ساملت فاي
ذلك محمدا فمجمزه واآلن نجده لعبد هللا نب مسيودع ياتر الضيمع !!!

 -1زيد بن ثابت :
ذكر سييد نب المسيب أن زيد نب ثمنبت حي ممت خلّ
م األموال والضيمع نبقيمة ممئة أل دينميل٧٩ع .

م الذشب والفضاة مام كامن يُكسّار نباملفئوس غيار مام خلّا

 -٥عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب :
حدثنم عبد الرحممن نب مهد ع حممد نب سلمة ع حمياد عا الحسا قامل  :جامء يجاط إلاى انبا اليبامس فقامل :
أتقبط منك األنبُلّة نبممئة أل قمل فضرنبه ممئةل٧٧ع .
الرجط عر على انب اليبمس أن يدفع له ممئة أل لدينمي أو ديشممع مقمنبط أن يتولى شو أمر الضيية التي تباط
على نهر األنبلّة مبمشرة ولك شذا الير لم يُرق في عي انب عبمس فرفضه ولم يكت ِ نبذلك نبط أمر نبملرجاط فضارب
ممئة سوط وأوقع عليه عقونبة أخرى نحجبهم ع القميئ .

 -3سعد بن أبي وقاص :
وانبتنى سيد نب وقمص دايه نبمليقي فرفع سمكهم ووسع فضمءشم وجيط أعالشم شارفمتل٧٥ع  .واليقيا كمام ذكرنام
م أطيب أحيمء المدينة ونبيض الروايمت تسميه لقصر سيدع وسب أن أويدنم خبرا ع سيد أنهم في نبيض الساريم لام
يك لهم مم يقتمتون نبه سوى شجر لاليضمءع أو الاوك .
والقصر ذو الارفمت يحتمج إلى إممء وعبيد وخد يقومون نباؤونه ويرعون سايده إ وسايد ما الياارة المبااري
نبملجنة وشو نبذلك جمع نبي الحسنيي  :نبُلهنية الدنيم ولذائذ الجنة التي ال تخبر على قلب نبار .

 -0أنس بن مالك بن النضر :
أنس نب مملك أنصمي خزيجي م نبني النجمي – قدمته أمه وشو ىبي ليخد محمادا نبياد وىاوله أثارب وخدماه
عار سنوات ولذلك حمط لقلب الخمد إ "خمد محمد" وشو م ألقمب التاري في مجتمع الصحبة .
ونامته نبهذه المثمنبة تدل على الفقر ولك عندمم تايرت األحاوال وتمييخاه يؤشلاه ألن ياادو ما نباي القامنبيي علاى
يأس الهاار االجتماامعي كاامن حتماام أن يناامل نصاايبه الااوفير م ا الفرىااة االقتصاامدية الجدياادة  .لوشااو مخاار م ا تااوفي
نبملبصرة م الصحمنبة وكمن موته نبقصره نبملب ودف شنمك على فرسخي م البصرةل٧٦ع .
ويصرح أنس نبذلك  :قمل أنس  :إني لم أكثر األنصمي ممال وولدال٧٤ع .
ومدلول شذا التصريح أن أنسم نبل م الثراء حدا كبيرا ألن شنامك ما نباي األنصامي ما كامن يملاك األطام لجماع
أُطمع والحيبمن لالبسمتي ع والمزايع والكرو والنخيط  ...ال ف ذا فمق غنى أنس ثروة شؤالء فكم كمنت ثروته ؟

 -1سعيد بن زيد بن عمرو :
كمن في مهمة تجسس مع طلحة نب عبيد هللا فمعتبرشمم محمد مم شهد نبديا وضارب لهمام نبساهميهمم فيهام لوكامن
عثممن قد أقبع سييد أيضم نبملكوفة فنزلهم وسكنهمع ل٧8ع إ وسكنهم م نبيده أوالده .
كمم كمنت له أي نبـ لالاجرةع وشي التي خمىمته فيهم أو في جزء منهم أيوى نبنت أويس إلى مروان نبا الحكام
والي المدينة فمنكر سييد ذلك وقمل كي أظلمهم  ...ال ل٧٣ع .
واستيدى عليهم السممء فتولت تصفيتهم الجسدية .

 -2عبد الرحمن بن عوف :
كمن لثروته البمئلة – يقول له محمد كلمم لقيه لل تدخط الجنة إالّ زحفم يم انب عوفع وفي يواياة إالّ حباوا إ ولقاد
شهدت عمئاة نبنت أنبي نبكر نبذلك لفقملت عمئاة  :سميت النبي لصع يقول  :يدخط عبد الرحم نب عوف الجناة حباواًّع
ل٥٣ع إ كط ذلك ولم يك انب عوف قد أخذ "شبرته" م غنامئم نباالد الفاتح المباميك  .ولاادة ترفاه أعبامه محماد يخصاة
لبس الحرير دون يجمل أمته حتى الذي يجيئون م نبيده إلى يو القيممة وقد أياد أن يم ّد شذا االستثنمء إلاى نبنياه ولكا
عمر نبا الخبامب زنباره زنبارا شاديدال٥١ع إ وكامن يرتاد البُارد أو الحلّاة التاي تسامو خمساممئة أو أينبيممئاةل٥١ع  .فاي
الوقت الذ كمن فيه علي نب أنبي طملب يبحاس فاي الساوق عا قمايص يصالح للابس نبثالثاة دياشامل٥٢ع إ علمام نبامن انبا
عوف عندمم نزح لشمجرع م مكة إلى أثرب كامن علاى يتباة لاللهام لبياكع  .ومخاى محماد نبيناه ونباي سايد نبا الرنبياع
األنصمي وكمن م أغنيمء الصحمنبة لتوفي نبيد ذلك في عركة أحدع وقد عر سايد علاى عباد الرحمامن أن ياامطره
ممله وأن ينزل له عا إحادى زوجتياه إ أجملهمام التاي تاروق لاه ولكا انبا عاوف يفاض وقامل لاه نباميك هللا فاي مملاك
وولدك إ "دلّوني على السوق"ل٥٩ع  .وانصرف للمتمجرة حتاى تملاك ناواة ما ذشاب فخباب إحادى نبنامت األوس وشاي
نبنت أنبي الحيسر م نبني عبد األشهط لوشي التي قمل له يسول هللا لصع حي نكحهم نبنواة م ذشاب  :أولِام ولاو نباامةع
ل٥٧ع .
وسوف نرى كم وىالت ثروتاه ! ونحلاط األوضامع االجتممعياة واالقتصامدية التاي مكنتاه وىامحبيه اآلخاري أن
يصبحوا م أكبر أغنيمء اليملم في عصرشم الميمون !
أ  -ع انب عيينة ع إنبراشيم نب عبد الرحممن نب عوف قمل  :ىملحنم امرأة عبد الرحممن انب عوف التاي طلّقهام فاي
مرضه م ثلس الثُم نبثالثة وثممني ألا إ وعا غيار إنبا عييناة أنهام ىاولحت نباذلك عا ينباع الاثُم ل٥٥ع  .ونبحسابة
نبسيبة يبي أن ثُم تركاة انبا عاوف يبلا ثلاس ملياون دينامي أ أن مام خلّفاه ما المامل السامئط فحساب ملياوني وثلثاي
مليون دينمي !!! وأوضح لنام الييقاونبي اسام تلاك المارأة لأو الزوجاةع ويفاع مبلا التصاملح إلاى ممئاة ألا لوكامن عباد
الرحممن قد طلّ امرأته تممضر نبنت األىب لمم اشتدت علته فويّثهم عثممن فصولحت على يُنبع الثم على ممئاة ألا
ديناامي وقيااط ثماامني ألا دينااميع ل٥٦ع إ والحكميااة ماااهوية ومتااواترة فااي كتااب الفقااه ألن نبهاام مسااملة فقهيااة وشااي طااالق
الزوجة طلقة نبمئنة في مر الموت – ومينى ذلك أن – ثُم التركة  ١٣٣أل ×  ٧٣٣٫٣٣٣ = ٧دينمي .
أ أن سمئط الممل في التركة  ٩٫٢٣٣٫٣٣٣ = 8 × ٧٣٣٫٣٣٣ثالثة ماليي دينمي وممئتي أل

دينمي .

شذا نبخالف عنمىار التركاة األخارى المتنوعاة إ فهاذا الاذ أىادق أولاى زوجمتاه فاي مفتاتح وىاوله إلاى أثارب
خمسة دياشم فحسب يتم التصملح مع إحدى زوجمته األينبع لطبيام الالتاي علاى ذمتاهع نبثالثاة وثمامني ألا دينامي وفاي
يواية الييقونبي نبممئة أل دينمي !
ب  -عا عمئاااة ساقى هللا عبااد الرحماامن نبا عااوف ما سلساابيط الجنااة إ وقاد كاامن وىاط أزواج النبااي لصع نباامينبيي
ألفمل٥٤ع .
ج  -ل ...أن عبد الرحممن أوىى نبحديقة ألمهمت المؤمني نبييت نبمينبيممئة أل ع ل٥8ع .
شـ  -قمل عبد الرحممن  :يم أىحمب يسول هللا لصع كط م كمن م أشط نبادي لاه علا َّي أينبيممئاة دينامي ؟ فقام عثمامن
مع النمس فقيط له  :ألست غنيم ؟ قمل  :شذه وىلة م عبد الرحممن ال ىدقة – وشاو ما مامل حاالل – فتصا ّدق علايهم
في ذلك نبممئة وخمسي أل دينميل٥٣ع إ والاذ يصاط زماالء الساالح – يُفقاة نبادي – أو الحارس القاديم نبممئاة وخمساي
أل دينمي كم كمن يملك ؟
وأخيرا نمتي إلى التركة التي خلّفهم عباد الرحمامن نبا عاوف فنجاد أن األخبامي التاي ويدت نباامنهم اختلفات والاذ
نراه أن كالّ م الرواة علم شبرا منهم فحكمه وأنه أقرب إلى تصوير الحقيقة شاو الجماع نباي مام ويد فاي األخبامي التاي
جمءت نبخصوىهم .

و  -خلّ أل نبيير وثالثة أل شمة وممئة فرس ترعى نبملبقيع وكمن يزيع نبملجرف على عاري نمضاحم فكامن يادخط
قوت أشله سنةل٦٣ع  .وواضاح أن الخبار يتنامول شابر التركاة الاذ كامن نبامثرب  /المديناة ألن البقياع والجارف مكمنامن
فيهم .
ى  -وخلّ

ممال عظيمم م ذلك :

ذشب قبّع نبملفئوس حتى محلت لظهر نبهم نبثويع أياد الرجامل مناه إ وتارك ألا
شمة ترعى نبملبقيعل٦١ع  .وشذا الخبر تدل ألفمظه أنه ذكر نبيض التركة لم ذلكع .

نبييار وممئاة فارس وثالثاة مالف

شذه شرولة في جنبمت انب عوف أول الصحمنبة نبملاي الثراء أو لالمليونيراتع .

 -47الزبير بن العوام
عن أسماء بنت أبي بكر
قملت إن الزنبير عندمم تزوجهم كمن مليبم م الممل ساوى نمضاح لجماط لساقمية المامءع وفارس وأنهام كمنات تمااي
ثلثي فرس ذشمنبم وإيمنبم لتحضر نوى ليل الفرس وكمن نسوان أنصامييمت شا َّ الالتاي يخبازن لهام ألنهام لام تكا تجياد
الخبيز ولم يك لديهم خمد تقو نبه  ...ال .
وىاارحت أسااممء نبمنهاام كلماام ماارت نبااملمحجون لنبمكااةع كمناات تصاالي علااى محمااد ألنهاام فااي حيمتااه كاامن ظهاارشم
ليكمنبهمع متواضع وزادشم لطيممهمع جاب لخا ع ونبفضط الخباة الحكيماة وال ُمحكماة التاي نفاذشم محماد قممات دولاة
قريش في يثرب وانتقلت أسممء وأسرتهم إلى ذيوة الثروة فكي ال تصلي عليه !!!
وال عجب في ذلك  ..نبط ينبمم يمك اليجب في عكسه – فقاد طارأت التحاوالت والزنبيار نبا الياوا ما أشاط القماة
لقرانبته م محمد فهو انب عمته وىهر أنبي نبكر وزوج أخت عمئاة ونبمللقاب الفخام الاذ منحاه إيامه محماد لالحاواي ّع
ونبسبقه في دخول الدي فهو خممس المسلمي وشمجر الهجارتي ل٦٢ع  .ونبالئاه فاي مياميك التثبيات األولاى نباط إناه لأول
م س ّط سيفم في سبيط هللال٦٩ع  .وكمن ذلك مبكرا للامية في مكة في أيم الدعوة الوليدة ذلك أنه سمع أن محمدا قاد أخاذه
الكفمي لفخرج عريمنم مم عليه شئ نبيده السي مصلتم فتلقمه النبي لصع فقمل  :مم لك يم زنبير قمل  :سميت أنك قد قتلات
فقمل  :فمم كنت ىمنيم قامل  :أيدت وهللا أن اساتير أشاط مكاة وأجار دمامءشم كاملنهر ال أتارك أحادا مانهم إالّ قتلتاه
حتى أقتلهم ع مخرشم – فضحك النبي لصع وخلع يداءه وألبسهع ل٦٧ع  .ولاذلك كامن ما الببيياي أن – شاذا الموقا
المندفع الذ وقفه الزنبيار يقمنباط ما الساممء نبملتحياة والجامئزة السانية لفنازل جبرياط وقامل  :لأ لمحمادع إن هللا يقرئاك
السال ويقول له إقرأ مني على الزنبير السال إ ونباره أن هللا أعبمه ثواب كط م س ّط سيفم في سبيط هللا منذ نبيثك حتى
تقو السمعةع ل٦٥ع .
ع كيب قمل  :كمن للزنبير أل
نبذلك كلهل٦٦ع .

مملوك يؤدون إليه الخراج فمم كمن يدخط نبيته ديشمم واحدا ييني أنه كمن يتصدق

الزنبير الذ وىفنم حمله في البداية أىبح لديه أل مملوك ييملون ويكدون وييرقون ثم ليؤدون إليه الخراجع أ
يساالمونه حصاايلة شااقمئهم مخاار اليااو أو األساابوع والخباار يحكااي أنااه كاامن يتصاادق نبياارق شااؤالء الرقيا وال يبقااي منااه
ديشمم .
ع أ ديّة قملت  :نبيس الزنبير إلى عمئاة نبارايتي تبل ثممني وممئة أل ديشمل٦٤ع  .وعمئاة شي أخات زوجتاه
أسممء فكلتمشمم نبنت أنبي نبكر نب أنبي قحمفة فقد ع ّز عليه أن تتمرغ زوجته في حنميم النييم وأختهم لعمئااةع محروماة إذ
توفي زوجهم محمد وديعه مرشونة لدى يهود كمم يدعي المبجلون .

وكمنت له دوي كثيرة ينبمم يستيصي إحصمفشم نبمع أحدشمم نبستممئة أل  :لع جويرية قملت  :نبمع الزنبير دايا له
نبستممئة أل – فقيط له يم أنبم عبد هللا ُغبنت إ قمل  :كال وهللا لتيلم أني لم أغب فهي في سبيط هللاع ل٦8ع.
لقد ع ّز عليه وشو الرأسمملي المرموق أن يقمل له ُغبنت ألن ال ُابنة شمية الافلة ومم يجاوز لمثلاه أن يوىا نباذلك
فسميع إلى اإلعالن نبمنه قد ظهّر ثمنهم لصاملح الساممء – علمام نبمناه يد غيار ساديد إذ مام كامن يمنياه أن يساتوفي الاثم
كممال دون غب ثم يضيه في سبيط هللا ونبذلك يكون ثوانبه أجزل .
سب أن ذكرنم أنه أسل
يقر منهم مليون ديشم ؟

عبد هللا نب جيفر نب أنباي طملاب ألا

ألا

لملياونع ديشام فكام كمنات ثروتاه مناذاك وشاو

ونظرا لثرائه الوسيع وغنمه الياريض كامن الصاحمنبة يوىاونه نباموالدشم عناد غيامنبهم لأوىاى سابية ما أىاحمب
النبي لصع منهم  :عثممن وعبد الرحممن نب عوف والمقداد وانب مسيود كامن يحفاظ علايهم أوالدشام وينفا علايهم ما
مملهع ل٦٣ع  .مع أن م نبي شؤالء الصحبة م كمن ىمحب ممل ممدود مثط عثممن وعبد الرحممن نبا عاوف وعباد هللا
انب مسيود لنبيد الفتوحمتع إ والذ يكفط ذياي شؤالء في غيباتهم وينفا علايهم ما ممئاه وال يماس ماملهم ال شاك أن
ثروته تسع مثط شذا الصنيع دون خدم .
وفااي أياام الجهااد األولااى اقتصاار علااى زوجااة واحاادة شااي نبناات أنبااي قحمفااة وكاامن الوفاامء يفاار عليااه أال يرزأشاام
نبضرائر ينكدن عليهم عياهم وشي التي كمفحت ميه وكمنت تماي فراس طويلة لتحضر النوى لفرسه الفرد .
ولكنه لم يفيط وتزوج خمسم عليهم وشكذا لقيت لذات النبمقي ع على يد لالحواي ع جزاء سنممي !
وكمن يختمي زوجمته على الفارازة  .وينتقايه ما البباون الساممقة  :مثاط مل أنباي ميايط ليشاط عثمامن نبا عفامن
الخليفااة الثملااسع ومل الياامص لنبنااي أميااةع ونبنااي أسااد نب ا خزيمااة – وكاامن ذلااك نبداشااة يكلفااه الااائ الكثياار م ا المهااوي
وغيرشم .
وفي أيام عثمامن اقتناى جممعاة ما الصاحمنبة  :الضايمع والادوي مانهم الزنبيار نبا الياوا نبناى دايه نبملبصارة وشاي
الميروفة في شذا الوقت لسنة اثنتي وثالثي وثالثممئةع تنزلهم التجمي وأينبامب األماوال وأىاحمب الجهامزات وغيارشم
وانبتنى أيضم دويا نبمصر والكوفة واالسكنديية .
ونبل ممل الزنبير نبيد وفمته خمسي أل

دينمي وخل

الزنبير أل

فرس وأل

عبد وأمة .

طلحة من عبيد هللا
ع محمد نب إنبراشيم قامل  :كامن طلحاة يااط نبامليراق مام نباي أينبيممئاة ألا إلاى خمساممئة ألا – ويااط نبملساراه
عارة مالف دينمي أو أكثر أو أقط  ...وكمن ال يدع أحدا م نبني تيم إالّ كفمه مؤنة عيمله إ ويزوج أيمممشم ويخاد عامئلهم
ويقضي دي غميمهمل٤٣ع  .ونبنو تيم شم يشط طلحة .
وكمن يرسط إلى عمئاة إذا جمءت عليه كط سنة عارة مالف ولقد قضى ع ىبيحة لإحدى قريبمتاهع ثالثاي ألا
ّ
وتمت له نبصلة قرانبة حميمة فضال ع أنهام
ديشمل٤١ع  .وعمئاة شي زوجة محمد ونبنت انب أنبي قحمفة فهي تيمية مثله
أخت إحدى زوجمته .
وأجميت المصمدي على أن غلته كمنت لكط يو ألفم وافيم إ قمل الواقاد والاوافي وزناه وزن الادينميل٤٢ع  .أ أن
دخله السنو شو خمسة وستون وثالثممئة أل دينمي – والمسيود ناص فاي الخبار الاذ أويده علاى أن األلا دينامي
الوافي اليومي كمنت غلة أياضيه في اليراق فقط وشذا شو الميقول .
وييبينم المسيود لقبمت سريية م ثروة طلحة فيقول  :لانبتنى دايه نبملكوفة الماهوية نباداي البلحياي نبملكنمسّاة
وكمنت غلته م اليراق كط يو أل دينمي وقيط أكثر م ذلاك – ونبنمحياة الااراة أكثار ما ذلاك – وشايد دايه نبملمديناة

ونبنمشم نبمآلج ّر والجُص والسمجع ل٤٩ع  .ويقول الفيروز منبمد إن الااراة وا ٍد نباي كبكاب ونيمامن علاى ليلاة ما عرفاة إ
ونبنمء الداي نبمآلجر والجص والسراج كمن مية الثراء منذاك مثط استيممل الرخم البليمني والساراميك  ...الا فاي أيممنام
شذه .

مغانم البالد الموطوءة
 -١قمل أنبو يوس  :حدثني نبيض أشيمخنم قمل  :سميت ميمون نب مهران يحدث أن عمار نبا الخبامب ليضايع
كمن يجني م اليراق كط سنة  :ممئة أل أل ل٤٧ع  .أ جبمية اليراق وحده  :ممئة مليون ديشم .
 -٢حدثنم عبد هللا نب المبميك ع عبد هللا نب الوليد ع عبد هللا نب ميقط حدثني عبد الملك نب أنبي حرة عا أنبياه
قاامل  :أىاافى عماار نب ا الخباامب ليضاايع شااذا السااواد عااارة أىاانمف  :أىاافى م ا قتااط فااي الحاارب وم ا
شاارب  ...وكااط أي لكساارى وكااط أي كمناات ألحااد م ا أشلااه  ...وكاامن خااراج ماام أىاافى ساابية مالف
أل ل٤٥ع .
غلة أي

الصوافي في اليراق سبية ماليي وفي يواية أخرى أينبية ماليي في اليم الواحد .

عمرو نب اليمص كمن يجبي ما مصار أينبياة عاار ملياون دينامي – ضاريبة الارفوس نبخاالف خاراج األي –
ويخبرنم األخبمييون أن شذا القدي استصاره الخليفة الثملس عثممن فيزل انب اليمص واستصفى ما خلفاه علاى واليتهام
مبلام أكبر نبداشة نببرق ال تخفى إ فواجه عثممن عَمرا نبذلك فرد أن ذلك كمن على حسمب الرعية واألي .
 -٧ع يزيد نب حبيب قمل  :جنى عمرو خراج مصر وجزيتهم ألفم أل وجبمشام عباد هللا نبا سايد نبا أنباي سارح
أينبيااة مالف ألاا فقاامل عثماامن ليماارو  :إن اللقاامح نبمصاار نبياادك قااد ديّت ألبمنهاام قاامل  :ذاك أنكاام أعجفااتم
أوالدشمل٤٦ع  .وواضح أن الرقمي اللذي أويدشمم البالذي في الفتوح شديد التواضع نبملنسبة للرقم األول .
وال ندي كي يضمع عبد هللا نبا سايد نبا أنباي السارح قيماة الخاراج والجزياة إالّ إذا كامن قاد اساتيمط أسامليب
شديدة القسموة وليط في تيلي عمرو لأعجفاتم أوالدشامع خيار دلياط علاى ذلاك وكامن يتوجاب علاى الخليفاة لعثمامنع أن
يسمله كي فيط ذلك ولك فيمم يبدو أن كط مم كمن يهمه الرقم !
 -٥ع موسى نب يزيد قمل  :حمط أنبو موسى األشير إلى عمار نبا الخبامب ليضايع ألا ألا إ فقامل عمار
نبكم قدمت ؟ قمل  :نبمل أل قمل فمعظم ذلك عمر وقمل  :شط تدي مم تقول ؟ قامل  :نيام إ قادمت نبممئاة ألا
وممئة أل حتى عار مرات فقمل عمر  :إن كنت ىمدقم ليمتي الراعي نصيبه نبمليم ودمه في وجههل٤٤ع .
شنم نجد عمرا ال يصدق أن إحدى الواليمت التاي وطئوشام نبرمامحهم وسانمنبك الخياول تااط ملياون ديشام فاي السانة
وعقدت الدشاة لسمنه واعتقد أن أنبم موسى ال يادي مام يقاول ! وشاي عبامية عميقاة الداللاة وحتاى نبياد أن أكاد لاه أنباو
موسى الخبر إ وعد المليون على أىمنبيه لممئة أل عار مراتع لم يصادقه لإن كنات ىامدقم..ع عجاز الخبار يوضاح
خبة انب الخبمب في منح أنبنمء الجزيرة اليرنبية األعبيمت دون أن يسملوشم نبط تصلهم فاي مساتقر دويشام  .ومام شاي
إال نمت عرق لاليلوجع في تلك الواليمت .
ىبّت عليهم ىبّم نبصوية
 -٦وخبر مخر يقبع نبصحة مم قلنمه  :دشاة الصحمب وتحيّرشم م كثرة األموال التي ُ
ُ
قادمت ما البحاري نبخمساممئة ألا ديشام فمتيات عمار نبا
مم كمنت تخبر على نبملهم لع أنبي شريرة قامل :
الخبمب ليضيع ممسيم فقلات  :يام أميار الماؤمني إقابض شاذا المامل قامل  :كام شاو ؟ قلات  :خمساممئة ألا
ديشم قمل  :تدي كم خمسممئة أل ؟ قلت  :نيم ممئة أل وممئة أل خمس مرات إ قمل  :أنت نامعس إذشاب
الليلة فبت حتى تصبح فلمم أىبحت أتيته فقلت  :إقبض شذا الممل قمل :وكم شو ؟ قلت  :خمسممئة أل ديشم
قمل  :أم طيب شو ؟ قلت  :ال أعلم إال ذلك  .فقمل عمر ليضيع أيهم النمس إنه قد جمء ممل كثير فا ن شائتم
أن نكيط لكم كيّلنم وإن شئتم نيد لكم عددنمل٤8ع .

شذا الخبر على قصره النسبي ماحون نبملدالالت :
أ  -إن الخليفة لم يصدق أن يمتي له أحاد عمملاه نبخمساممئة ألا ديشام ما إحادى الواليامت الموطاوءة وشاذا يااي
نبملحملة المملية المتواضية التي كمنوا عليهم حتى إن يأس الدولة يستكثر مثط شذا المبل .
ب -أنه يجمنبه اليممط لالواليع نبمنه ال يدي مم يقاول وأناه نامعس أ يحلام ومام يقولاه مجارد حلام ويبلاب مناه أن
يستكمط منممه .
جـ -أنه يدلنم على األف الميرفي إذ يتهم الخليفة جمنبيه نبمنه ال يدي كم شو اليدد خمسممئة أل

.

د  -أن عماارا نبيااد أن اسااتوث م ا ىااحة الياادد ىاامح فااي الناامس لأيهاام الناامس قااد جمءناام ماامل كثياارع يبااارشم أن
فتوحمتهم ديت ديويا وفيرا .
شـ  -أنه م كثرة األموال التي إنهملت عليهم م كط حدب وىوب كامنوا يوزعونهام نببريا الكياط لفا ن شائتم أن
نكيط لكم كيالع .
ز  -إن انب الخبمب يسمل إن كمن شذا الممل طيبم ؟
فهو ييرف أنه منتوج كدح وكد اليلوج وحصيلة عملهم م طلوع الامس إلى مايبهم .
حـ -إن أنبام شرياارة الاذ أحضاار شااذا المامل كاامن فااي أول أماره يااالز محماادا علاى شاابع نببنااه أىابح أمياارا علااى
البحري زم عمر ثم نبلاه عنه أنه اشترى أفراسم نبمل وستممئة دينامي فمساتدعمه وسامله عا ذلاك وأغلاظ لاه
الكال وقمل له  :اساتيملتك علاى البحاري وأنات نباال نيلاي فار ّد أنباو شريارة  :كمنات لنام أفاراس تنات وعبميام
تالحقت إ والذ ال شاك فياه أن مثلاه ال يجهاط أن عبميام لشادايمع األماراء غلاول ليوى إنباراشيم الحرنباي فاي
كتمب الهدايم ع انب عبمس ليضيع أن النبي لصع قمل  :شدايم األمراء غلولع ل٤٣ع .
ولم يقتنع عمر نبرد أنبي شريرة ولم يوافقه على أنه م حقه شرعم أن يمد يده لـ لعبميم تالحقتع ألنه ييلام أن تلاك
اليبميم ال تُنفح لألمير لالوالي  /اليممطع م أجط سواد عينيه إنمم يشبة أو يغبة م منصبه إ لهذا شامطره لقمسامه أ
أخذ نص ع ممله وممم يلفت النظر أن أنبم شريرة لم يك األوحد الذ فيط ميه ذلك نبط طب الجزاء نفسه الصامي علاى
عدد م أعال الصحمنبة منهم :
أنبااااو موسااااى األشااااير حااااي عزلااااه عاااا البصاااارة وساااايد نباااا أنبااااي وقاااامص حااااي عزلااااه عاااا اليااااراق .
لماام فااتح ساايد نبا أنبااي وقاامص مدينااة طيساافون إ المسااممة عنااد الياارب نبملماادائ إ وكاامن ذلااك فااي خالفااة عماار نبا
الخبمب سنة  ٢١شجرية إ أيسلت الانامئم التاي اغتنمهام جايش المسالمي إلاى المديناة إ وكامن فيهام مامل كثيار ما مامل
كسرى  ,وم جملاة ذلاك ساوايا كسارى إ وتمجاه إ ومنبقتاه إ ونبسامطه الكبيار إ وكامن ساتي ذياعام فاي ساتي ذياعام
منظومم نبمللؤلؤ والجواشر الملونة على ألاوان أزشامي الرنبياع إ كامن يبساط لكسارى فاي إيواناه وياارب علياه إذا عادمت
الزشوي  .وأيسلت مع الانمئم السبميم أيضم وشا نبنامت كسارى إ وكا ّ ثالثام وعلايه ما الحلاى والحلاط والجاواشر مام
يقصر اللسمن ع وىفه  .وأمر عمر نب الخبمب نبملممل الذ جيئ نبه م أموال كسرى فصبّ فاي ىاح المساجد إ
وأخذ يفرقه على المسلمي  .وعند ذلك دعم سراقة وقامل لاه ايفاع ياديك وألبساه الساوايي إ وقامل لاه  :قاط  :الحماد هلل
الذ سلبهمم كسرى نب شرمز إ الذ كمن يقاول أنام يب النامس إ وألبساهمم ساراقة نبا مملاك إ ويفاع عمار نبهاذا الكاال
ىوته  .ثم قبع البسمط وفرقه نباي المسالمي إ فمىامب عليّام مناه قبياة نبمعهام نبخمساي ألا دينامي  .ثام جيائ نببنامت
الملك الثالث إ فوقف نبي يديه إ وأمر المنمد أن ينمد عليه إ وأن يزيط نقمنبه عا وجاوشه ليزياد المسالمون فاي
ثمنه إ فممتني م كا نقمنبه ووكزن المنمد في ىديه إ فاضب عمار وأياد أن ييلاوش نبملادية لالساوطع وشا
يبكي إ فقمل له علي  :مهاال يام أميار الماؤمني إ فا ني ساميت يساول هللا يقاول  :ايحماوا عزياز قاو ذل إ وغناي قاو
افتقر  .فسك غضبه إ فقمل له علي  :إن نبنامت الملاوك ال يياممل ميمملاة غيارش ما نبنامت الساوقة إ فقامل لاه عمار :
كي البري إلى اليمط ميه ؟ فقمل  :يقوم إ ومهمم نبلا ثمانه يقاو نباه ما يختاميش إ فقاوم إ وأخاذش علاي إ

فدفع واحدة ليبد هللا نب عمر إ فجمءت منه نبولده سملم إ ودفع الثمنية لمحمد نب أنبي نبكر فجمءت منه نبولده القمسم إ ودفع
الثملثة لولده الحسي فجمءت منه نبولده علي الملقب نبزي اليمنبدي .
ثم إن عمر نب الخبمب قد أسمء إلى نبنمت كسرى إ وقد أغلاظ لها فاي القاول والفياط إ كمام أناه أسامء إلاى اليرنبياة
نبتقسيمه تلك الانمئم وتفريقهم نبي المسلمي نبيد تمزيقهم شر ممزق إ إذ كمن يجب عليه أن يحتفظ نبتامج كسارى ومنبقتاه
ونبسمطه لتكون عند اليرب مفخرة لهم م مفمخرشم التمييخياة إ ولكا عمار لام يكا فيمام فيلاه ما نبياع البنامت وتقسايم
الانمئم إال تلميذا لمحمد إ ف ن محمدا شو الذ أنبمح سبي النسمء في حرونبه وجيله ملكم تحت يق م سبمش إ إن شامء
وطمش وإن شمء نبمعه إ وشو الذ أح ّط الانمئم ألتبمعه إ وأوجب تقسيمهم عليهم إ نبيد أخذ خمسهم هلل ولرساوله إ فاال
لو على عمر فيمم فيله .

أحداث السقيفة :
في يو وفمة النبي لصع اجتمع األنصمي في السقيفة لتولية سيد نب عبمدة وأتوا نبه وشو ماريض ملفاوف إ ووىاط
أنبو نبكر وعمار وأنباو عبيادة نبا الجاراح وميهام يشاط ما مؤياديهم ما المهامجري إ نبينمام سايد نبا عبامدة يخباب فاي
األنصمي قمئال " :يم ميار األنصمي لكم سمنبقة في الدي وفضيلة في اإلسال ليسات ألحاد ما اليارب  .إن محمادا لباس
في قومه نبضع عارة سنة يدعوشم إلى عبمدة الرحم وخلع األوثمن إ فمم مم نبه إال القلياط  .ومام كامنوا يقاديون علاى
إعزاز دينه وال على دفع ضيم عنه حتى يزقكم هللا اإليممن نبه ونبرسوله إ فكنتم أشاد النامس علاى عادوه حتاى اساتقممت
اليرب أل مر هللا طوعم أو كرشم إ فادانت لرساول هللا نبمسايمفكم إ ولكام أن تساتبدوا نبهاذا األمار ما دون النامس ف ناه لكام
دونهم فمجمنبه الجميع أن قد وفقت وأىبت الرأ ونح نوليك شذا األمر" .
وخبب أنبو نبكر مذكرا األنصمي أن المهمجري أول م مم م اليرب إ وشم أوليمفه وعايرته وأح النمس نبهاذا
األمر نبيده ال ينمزعهم ذلك إال ظاملم ثام ذكار فضاط األنصامي وقامل " :فلايس نبياد المهامجري األولاي عنادنم نبمنازلتكم إ
فنح األمراء وأنتم الوزياء" .
فقاام األنصااميى الحباامب نبا المنااذي يخمطااب قومااه " :ياام ميااار األنصاامي إ املكااوا علاايكم أمااركم فا ن الناامس لأ
المهمجري ع في فيئكم وفي ظلكم إ ول يجترئ مجترئ على خالفكم إ وال تختلفوا فيفساد علايكم يأيكام ويناتقض علايكم
أمركم إ ف ن أنبى شؤالء إال مم سميتم فمنم أمير ومنهم أمير" .
فاارد عماار علااى شااذا المنبا نبقولااه " :شيهاامت إ ال يجتمااع اثناامن فااي قاارن  ..وهللا ال ترضااى الياارب أن يااؤمروكم
ونبيهم م غيركم إ لك اليرب ال تمتنع أن تولى أمرشم م كمنت النبوة فيهم  ..فم ذا ينمزعنام سالبمن محماد وإمميتاه
ونح أوليمفه وعايرته" .
ومرة أخرى يرد الحبمب مخمطبم قومه " :يم ميار األنصمي أملكوا على أيديكم وال تسميوا مقملة شاذا وأىاحمنبه إ
فيذشبوا نبنصيبكم م شذا األمر إ ف ن أنبوا عليكم مم سملتموشم فمجلوشم عا شاذه الابالد وتولاوا علايهم شاذه األماوي فامنتم
وهللا أح نبهذا األمر منهم إ ف نه نبمسيمفكم دان لهذا الدي م لم يك يدي نبه  .أنم جذيلهم المحك وعذيقهم المرجب إ أمم
وهللا لو شئتم لنييدنهم جذعة إ وهللا ال يرد عل ّي أحد إال حكمت أنفه نبملسي إ فقمل عمر  :إذن يقتلك هللا إ قمل  :نبط إيامك
يقتط لفوطم عمر في نببنه ودس في فيه التراب في يواياة أنباى نبكار الجاوشرى فاي انبا أنباى الحدياد ١٦/٢ع  .فقامل أنباو
عبيدة نب الجراح  :يم ميار األنصمي كنتم أول م نمىر ومزي فاال تكوناوا أول ما نبادل وغيار  .فقام نبااير نبا سايد
وكمن حمسدا لسيد نب عبمدة فقمل  .. :أال أن محمدا م قريش وقومه أح نبه إ وأيم هللا ال يراني هللا أنمزعهم شذا األمار
أنبدا  .فقمل أنبو نبكر  :شذا عمرو شذا أنبو عبيدة فميهمم شئتم فبمييوا  ..فقملت نبيض األنصمي ال نبميع إال عليم قامل عمار :
فكثر اللاط وايتفيت األىوات حتى تخوفت االختالف فقلت ألنبى نبكر إ انبساط يادل ألنبميياك فلمام ذشبام ليبمييامه سابقهمم
إليه نباير نب سيد فبمييه فنمداه الحبمب نبا المناذي  :يام نبااير عُقات عقامق !! أنفسات علاى انبا عماك اإلمامية ؟  ..فمام
يأت األوس مم ىنع نباير نب سيد ومم تادعو إلياه قاريش ومام تبلاب الخازيج ما تاممير سايد نبا عبامدة قامل نبيضاهم
لبيض وفيهم أسيد نب حضير وكامن أحاد النقبامء  :وهللا لائ وليتهام علايكم الخازيج مارة ال زالات لهام علايكم  ..فقوماوا
نبمييوا أنبم نبكر فقمموا إليه فبمييوه  ..فوطئوا سيد انب عبمدة فقمل أنامس ما أىاحمب سايد  :اتقاوا سايدا وال تباموه فقامل
عمر  :اقتلوه قتله هللا وفي يواية نبلسمن عمر  :ثم وثبنم على سيد نب عبمدة وشو ماريض فوطمنامه فقاد خاايت إن فميقنام

القو ولم تك نبيياة أن يحادثوا نبيادنم نبيياة إ ف مام أن نتامنبيهم أو نخاملفهم فيكاون فسامدا"  .ثام قام عمار علاى يأس سايد
فقمل " :لقد شممت أن أطمك حتى تنذ عضدك  .فمخذ قيس نب سيد نبلحية عمار فقامل  :وهللا لاو حصصات مناه شايرة مام
يجيت وفي فيك واضحة  .فقمل أنبو نبكر  :مهال يم عمر الرف شنم أنبل إ فامعر عناه عمار إ فقامل سايد ليمار  :أمام
وهللا لو أن نبي قوة مم أقوى على النهو لسميت مني في أقبميشام وساككهم زئيارا يحجارك وأىاحمنبك  .أمام وهللا إذا
أللحقنك نبقو كنت فيهم تمنبيم غير متبوع  .إحملوني م شذا المكمن إ فحكملوه فمدخلوه دايه  ..وجمء البراء نبا عامزب
فضرب البامب علاى نبناي شمشام وقامل  :يام مياار نبناي شمشام نبوياع أنبام نبكار إ فقامل نبيضاهم لابيض  :مام كامن المسالمون
يحدثون حدثم نايب عنه ونح أولى نبمحمد إ فقمل اليبمس  :فيلوشم ويب الكيبة"
تميي الببر مجلد  ٢ص ٢٧٦-٢٩٧
البداية والنهمية – انب كثير مجلد  ٩ص ٢١٤-٢١٥
الكممط – انب األثير مجلد  ٢ص ٩٩٢-٩٢٥
******
شؤالء شام أىاحمب محماد الاذي تلقاوا مناه الادعوة غضاة طرياة وفهماوا مقمىاده وأشدافاه حا فهام دون لابس أو
غمو إ وعمشوا مم فهموه وتيلموه منه وطبقوه في حيمتهم .

المراجع
ل١ع
ل٢ع
ل٩ع
ل٧ع
ل٥ع
ل٦ع
ل٤ع
ل8ع
ل٣ع
ل١٣ع
ل١١ع
ل١٢ع
ل١٩ع
ل١٧ع
ل١٥ع
ل١٦ع
ل١٤ع
ل١8ع
ل١٣ع
ل٢٣ع
ل٢١ع
ل٢٢ع
ل٢٩ع
ل٢٧ع
ل٢٥ع
ل٢٦ع
ل٢٤ع
ل٢8ع
ل٢٣ع
ل٩٣ع
ل٩١ع
ل٩٢ع
ل٩٩ع
ل٩٧ع
ل٩٥ع
ل٩٦ع
ل٩٤ع
ل٩8ع
ل٩٣ع
ل٧٣ع
ل٧١ع
ل٧٢ع
ل٧٩ع
ل٧٧ع

ىحيح البخمي ومسلم وأخرجه انب سيد في الببقمت
يواه البخمي في ىحيحه في نبمب اليمرة
الحديس في ىحيح البخمي ومسلم ومسند أحمد
أسد الامنبة ١8٢/٩
المامز للواقد ١٤/١
حي م األحيمء الراقية
الماني إلنب قدامة المقدسي٢8١/٩
المصدي السمنب ص ٢8٩
منهمج السنة النبوية – انب تيمية ١٩٣/٧
سن انب ممجة وشو م كتب الصحمح السنة
سيرة انب شام ٧٧/٧
مجمع الزوائد للهيثمي
أسد الامنبة ١٣٣/٩
أسد الامنبة ٩٧٢/٩
موطم اإلمم مملك ص ١٤١
موطم اإلمم مملك ص ٦٣٤
األحزاب ٥٣
حيمة الصحمنبة الكمند شلوى ١٣١/١
المصدي السمنب ٣٢/٢
المصدي السمنب ١٧٣/٢
يواه سفيمن نب عيينة ع عمر نب دينمي وأويده يحيى نب مد القرشي في كتمنبه الخراج ص ٤٤
موطم اإلمم مملك ص  ٥٤وسن الدايمي ٢٦٧/١
الريم النضرة في منمقب اليارة
تميي الييقونبي ١٥٧/٢
أسد الامنبة ١8١/٧
االستييمب ١١٧٦/٩
المصدي السمنب
كتمب الخراج  -أنبي يوس قمضي القضمة ص ٩٤
جمع الجوامع للسيوطي ٧88/١
أخرجه الستة في الصحمح وياو الحديس شو انبنه األكبر عبد هللا
المانى إلنب قدامة المقدس ٩٥٦/٦
أسد الامنبة ١٥٧/٧
الديي في اختصمي المامز والسير  -انب عبد البر الجزي ١٥٧/٧
عيون األثر في فنون المامز والاممئط والسير  -انب سيد النمس ١٣٧/٢
تميي الييقونبي ١٥٩/٢
المانى النب قدامة ٦8/8
تميي الييقونبي ١٥٣/٢
الريم النضرة في منمقب اليارة ص ٧٤٣-٧٦٦
األموال  -أنبو عبيد القمسم نب سال ص ٩٣8
مروج الذشب – المسيود ١8/٢
منهمج السنة النبوية – انب تيمية ١٩٣/٧
االستخراج ألحكم الخراج – أنبو الفرج الحنبلي ص 8٧
مروج الذشب – المسيود ٥٧٧/١
األموال – أنبو عبيد القمسم نب سال ص 8٣

ل٧٥ع
ل٧٦ع
ل٧٤ع
ل٧8ع
ل٧٣ع
ل٥٣ع
ل٥١ع
ل٥٢ع
ل٥٩ع
ل٥٧ع
ل٥٥ع
ل٥٦ع
ل٥٤ع
ل٥8ع
ل٥٣ع
ل٦٣ع
ل٦١ع
ل٦٢ع
ل٦٩ع
ل٦٧ع
ل٦٥ع
ل٦٦ع
ل٦٤ع
ل٦8ع
ل٦٣ع
ل٤٣ع
ل٤١ع
ل٤٢ع
ل٤٩ع
ل٤٧ع
ل٤٥ع
ل٤٦ع
ل٤٤ع
ل٤8ع
ل٤٣ع

مروج الذشب – المسيود ٥٧٧/٢
أسد الامنبة ١٥٢/١
االستييمب ١١١/١
االستييمب ٦١8/٢
المصدي السمنب
أسد الامنبة ٧8٩/٩
طبقمت انب سيد
حيمة الصحمنبة – الكمند شلوى ٧٤١/٢
أسد الامنبة ٧8١/٩
جمهرة أنسمب اليرب انب حز األندلسي
االستييمب 8٧٤/٢
تميي الييقونبي ١٤١/٢
سن الترمذ
أخرجه الترمذ وقمل حس غريب
المصدي السمنب ص ٤٦8
االستييمب 8٧٤/٢
أسد الامنبة ٧8٥/٩
أسد الامنبة ٢٥٣/٢
االستييمب ٥١١/٢
الريم النضرة للمحب الببر ص ٤٩٢
المصدي السمنب
االستييمب ٥١٧/٢إ الريم النضرة ص ٤٤٧إ أسد الامنبة ٢٥٢/٢
الريم النضرة ص ٤٤٧
المصدي السمنب
أسد الامنبة ٢٥٢/٢
الريم النضرة ص ٤٢٣
المصدي السمنب
أسد الامنبة 8٣/٢إ الريم النضرة ص ٤٢١إ مروج الذشب ٥٧٧/١إ االستييمب ٤٤٣/٢
مروج الذشب ٥٧٧/١
كتمب الخراج لقمضي القضمة أنبي يوس ص ١٢٧
االستخراج ألحكم الخراج النب يجب الحنبلي – داي الحداثة – نبيروت ص ١٣٤
فتوح البلدان ٢٥٩/١
كتمب الخراج ص ٥٣
المصدي السمنب ص ٧٣إ فتوح البلدان ٥٥/١
السيمسة الارعية في إىالح الراعي والرعية – انب تيمية

الباب الثامن
الخالفة اإلسالمية
المستشار محمد سعيد العشماوي
يقمل إن الخالفة األموية خدمت الدي اإلسالمي نبملفتوحمت المتصلة والازوات المستمرة إ ونار اإلسال نبي غير
المساالمي إ لكا ال يُقاامل إن الخالفااة األمويااة – مااع ذلااك – شااي التااي دنساات حرمااة المدينااة فااي عهااد يزيااد نبا ميمويااة
وأشديت حرمة مكة في عهد عباد الملاك نبا ماروان ؛ فمنبمحات لجنودشام دمامء المسالمي وأماوالهم وأعراضاهم ؛ فقتلاوا
الرجاام ل ونهبااوا األمااوال وشتكااوا أعاارا النساامء وفضااوا نبكااميات اليااذايى  .كااذلك ال يقاامل إن شااذه الخالفااة ضاارنبت
الكيبة نباملمنجني مارتي فهادمتهم فاي كاط مارة إ وأنهام سامحت لجنودشام نبادخول مساجد الرساول نبخياولهم حياس ماألوه
نبملروث والقمذويات .
ويقامل إن الخليفااة المااممون شاو الااذ أنااام نبيات الحكمااة ونااار الترجماة إ وأن عهااده كاامن عهاد الحضاامية الرفييااة
والحرية الفكرية إ لك ال يقمل إن المممون شو الذ أثمي فتنة خل القرمن إ وفر على النمس اعتقمده نبمرسو خامص
.
ينبمم يفخر البيض نبمليهد الخليفى ولكنه ال يستبيع ان ينكر مم فى تميي اإلساال ما مخامزى مثاط أحاداث الفتناة
الكبارى إ وموقياة الجماط إ ووقياة كاارنبالء إ وموقياة ال َحارّة إ ومساموئ الحجامج نبا يوسا الثقفاي إ ومظاملم الخلفاامء
األمويي وغير األمويي إ وضرب الكيبة نبملمنجني إ واستبمحة دممء وأموال وأعرا المسلمي فاي مكاة والمديناة إ
والصااراع نبااي األمااويي والهمشااميي إ ثاام الصااراع نبااي اليبمساايي والبااملبيي إ وفاار الجزيااة علااى المساالمي غياار
اليرب إ ومحنة خل القرمن إ والحروب نبي طالب السلبة إ وغزو التتمي نباداد وتدميرشم .
والخالفة ايضم لم تحق وحدة اليملم اإلسالمي إ فقد كمنت توجد في وقت واحاد خالفامت ثاالث  :الخالفاة اليبمساية
في نباداد إ والخالفة الفمطمية في مصر إ والخالفة األموية في األندلس .
وفي فجر اإلسال وإنبمن الخالفة الراشدة إ ُوجدت خالفتمن إحداشمم ليلاي نبا أنباي طملاب والثمنياة لميموياة نبا أنباي
سفيمن  .وفي أوائط عهد الخالفة األموية ُوجدت إلى جمنب شذه الخالفة خالفة أخرى كمن مركزشم مكة وكمنت ليبد هللا
نب الزنبير .
وليس فى االمر مم يدعو لالستاراب النه مجرد امتداد لالنقسم اليرنبى السمئد فى شبه الجزيرة.
فخالىة الحملة السيمسية في شبه جزيرة اليرب – في اليصر الجمشلي – أنه كمنت نبهم أكثر م مملكة لأو إمميةع
وأكثر ما ملاك لأو أميارع إ إال منبقاة الحجامز إ ونبملاذات مكاة  .ذلاك أناه نظارا للصاراع الحامد والتنامفس الااديد نباي
الهمشميي واألمويي إ وقيم شبه توازن نبينهمم إ ف نه لم يقم فيهم ملك إ وإنمم توزعت الريمسمت واإلماميات علاى كمفاة
نببون قريش إ
على أن فراغ الريمسة وخلاو الزعمماة لام يمناع قاريش ما أن تتبلاع دائمام إلاى قمئاد وقمئاط إ يو ّحاد كلمتهام ويجماع
شملهم ويرفع شمنهم ؛ وكمن مثَلهم في ذلاك عمارو نبا لحاى لما خزاعاة التاي سايبرت علاى مكاة قباط قاريشع أو مثاط
قصي نب كالب الذ جمع قريام تحات لوائاه ومكا لهام ما السايبرة علاى مكاة وشااط مكامن متمياز فاي شابه جزيارة
اليرب .
وإلى جمناب شاذا التبلاع ما قاريش إلاى ملاك أو أميار إ فا ن الماؤيخي يرىادون قيام حركاة كبيارة نباي زعمامء
الحجمز – في القرن السمدس الميالد لوشو القرن الذ ولد فيه النبي ىلى هللا عليه وسلم سانة  ٥٤٣ع – أفضات إلاى
ىراعمت ونضمالت حيس كمن كط واحد منهم يبمع في أن يستمثر نبملحكم ليتمك م أن يايد أيكمن مملكة جديدةل١ع .

وتبلع قريش إلى ُملك أو إممية إ م جمنب ؛ وطمع زعممء الحجمز في الملاك واإلمامية ما جمناب مخار إ أماران
كمن لهمم أثر نبمل شديد النتمئ نبييد المدى على فكرة النّبوة ثم على نظم الخالفة اإلسالمية .
وإذا كمنت النبوة ذاتهام قاد فُهمات ما جمناب القرشايي إ وغيارشم إ علاى أنهام ملاك وإمامية ؛ فاال غرانباة أن تكاون
الخالفة في تقديرشم ملكم ىريحم وإممية محضة  .وم شذا المنزع إ ف ن الصراع والتنمفس نبي الهمشميي واألماويي
– على سايمدة قاريش واإلمامية علايهم – سارعمن مام ظهار ماع نظام الخالفاة إ واحتاد واحتاد نبمسام الادي وتحات لاواء
الااريية إ حتااى أىابحت الخالفااة اإلساالمية إ نبااط والتاميي اإلسااالمي نفساه إ وحتااى وقات قريااب إ نبيمنام ونتاامئ لهااذا
التنمفس وذلك الصراع .
وألن الاير ديوان اليرب أ أنه سجط واقيي حي ألخالقهم وعمداتهم وتقمليدشم وعقلياتهم وعقمئادشم إ فلهاذا ف ننام
نستبيع أن نستدل على كط شذا م إشيمي اليرب قبط ظهوي اإلسال إ وشمك عينة م نبيض شذه األشيمي .
فيقول قس نب سمعدة لالمتوفي سنة  ٦٣٣ع :
الحمد هلل الذ لم يخل الخل عبثم
ويقول أمية نب أنبي الصلت لالمتوفي سنة  ٦٢٧ع :
كــــط ديــــ يــــو القيممـــــة

عنــد اللـه دون الحنيفيـــة زوي

ويقول :
أمي لوحي القدس جبريط منهم

وميكمل ذو الروح القوى المسدد

ويقول يفية نب اليجمج -:
ومسهم مم مسّ أىحمب الفيـط

ترميهــم حجــمية مـ سجيــط

وليبت طير نبهم أنبمنبيط
ويقول زيد نب عمرو نب نفيط لالمتوفي سنة  ٦٢٣ع :
أسلمت وجهـي لمــ أسلمـت

له األي

تحمط ىخرا ثقمال

دحمشـم فلمــم يمشــم استــوت

على المـمء أيسى عليـهم الجبـمال

وأسلمـت وجهي لم أسلمـت

لــه المـزن تحمـــط عذنبـم زالال

ويقول :
فال الي ّزى أديـ وال انبنتيهـم
أينبّــم واحــدا أ ألـــ

وال سنمــى نبنـــي طســـم أديـــر

يب

أديـــــــ إذا تقسمــــت األمـــوي

ولكـ أعبــد الرحمــ ن ينبي

ليافــــر ذنبــــي الــرب الافـــوي

فتقـوى هللا ينبكـم احفظوشــم

متــى مـم تحفظــوشم ال تبــويوا

ويقول :
ففملـــت  :أنـــى يكــون ولــم أكـــ نبايـم وال حبلـى وال ذات قيــم
فقمل لهم  :إنــي مـــ اللـــه ميــــــة وعلّمنــي إ واللــه خيـر ُميلّــم
وأُ
ُ
شقيم إ ولم أُنب َيس نبفحش وممثم
يسلت ولم أُي َسط غويم ولم أك
وإلى جمنب شذا الاير الوفير الزاخر كمنت ثَ ّم نممذج م النثر ذى التفمعيط الحرة واإليقمعمت المرسالة إ تقاع فيمام
نبي موازي الاير وسجع الكهمن إ أنس لهم النمس وايتمحوا إ فحفظوشم وتمثلوا نبهام إ خمىاة ماع وجاود اإليقامع وقيام
المقاامنبالت وانتصاامب التوازناامت إ ولجوئه ام إلااى االستاااهمد نبااملظواشر الببيييااة م ا نجااو وأمباامي وأيا ونبحااوي إ
وغيرشم إ ودعوتهم النمس إلى عبمدة هللا وتقواه إ ومم إلى ذلك .
وأشهر شذه النممذج النثرية مم يُروى ع قس نب سمعدة اإليمد لالمتوفي سانة ٦٣٣ع والاذ ساميه النباي لىالى
هللا عليه وسلمع قبط الرسملة في سوق عكمظ إ وكمن يُيجب نبه ونبقوله أشد اإلعجمب فيردده عليه أنبو نبكر الصادي الاذ
كمن يحفظه ع ظهر قلب إ وشو يقول :
"أيهم النمس اسميوا وعوا إ وإذا وعيتم فمنتفيوا  .إنه م عمم ممت  .وم ممت فمت  .وكط مم شو مت مت  .مبر
ونبمت  .وأيزاق وأقوات  .ومنبمء وأمهمت  .وأحيمء وأموات  .وجمع وشتمت  .وميمت نبيد ميمت  .لياط موضاوع  .وساق
مرفوع  .ونجو تاوي  .وأيا تموي  .ونبحوي تموج  .وتجمية تروج  .وضوء وظال  .ونبر ومثم  .ومبيام وماارب
 .وملبس ومركب  .أال إن أنبل اليظمت إ السير في الفلوات إ والنظر إلى محط األماوات  ..إن فاي الساممء لخبارا  .وإن
في األي ليبرا  .ليط داج  .وسممء ذات أنبراج  .وأي ذات يتامج  .ونبحامي ذات أماواج  .ماملي أيى النامس ياذشبون
فال يرجيون  .أيضوا نبملمقم فمقمموا  .أ تُركوا شنمك فنمموا  .أقسام نبامهلل قسامم حقام  .ال مثمام فياه وال حمنثام  .إن هلل دينام
شو أحب إليكم م دينكم الذ أنتم عليه  ..تَبًّّم ألينبمب الافلة  .م األمم الخملية  .والقرون الممضية  .يم ميار إيمد  .أيا
اآلنبمء واألجداد  .وأيا الماريض والياواد  .وأيا الفراعناة الااداد  .أيا ما نبناى وشايد وزخارف ونجاد إ وغاره المامل
والولد  .أي م نباى وطاى  .وجمع فموعى  .وقمل أنم ينبكم األعلى  .ألم يكونوا أكثر منكم أمواال  .وأطاول مناك مجامال
 .طحنهم الثرى نبكلكله  .ومزقهم نبتبموله  .فتلك عظممهم نبملية  .ونبيوتهم خموية  .عمرتهام الاذئمب اليموياة  .كاالّ نباط شاو
الميبود "...
وشكذا إ ف ن شبه جزيرة اليرب نبيممة إ وأي الحجمز نبخمىة إ كمنت قبط البيثة المحمدية زاخرة نبمفكامي ومياء
وأقوال كثيرة وواضحة ومحددة ع هللا إ وتوحيد ذاته إ وىفمته إ واليو اآلخر ؛ كمم كمنت ثم ألفمظ وعبميات وىاي
دينياة متداولااة نباي الجميااع نببسامطة وطالقااة مثااط  :أسالمت إ وساانة إ وشاريية إ ووحااى إ وناذير إ ونوافااط إ وذنااوب إ
وجهنم إ وحالل إ وحرا إ وزلزلت األي زلزالهم إ وأنبرزت أثقملهم إ ونبياد اليسار يسارا إ وعادنم وعادتم لأو عادتم
وعدنمع إ وىلى هللا لأو اإللهع على فالن إ وليس كمثط هللا شئ  .إلى مخر ذلك .
وقد كمن لكط أولئك أثر شم على فهم اليرب لأو نبمألحرى الكثير منهمع لرسملة النبي محمد لىلى هللا عليه وسالمع
وعلى تقديرشم لهم إ حتى م شؤالء الذ نباروا نبهم وكمنوا منتظري لهم عمملي نبمم دعت إليه .
فممية نب أنبى الصلت قمل -:
أال نبــ ّي منـــم فيخبرنـــم

مم نبيد غميتنم في يأس محيمنم

ومع ذلك فيندمم قمنبط النبي وقرأ عليه النبي أوائط سوية يس أعر وتامنبّى ولام يسالم  .وفيمام نبياد قامل عناه النباي
لقد أسلم شير أمية ولم يُسلم قلبه  .فايره كله إسال في إسال إ ومع ذلاك فقاد يغاب عا اإليمامن نبملرساملة المحمدياة .
وزيااد نبا عماارو نبا نفيااط لانبا عاام عماار نبا الخباامبع كاامن أول م ا ذكاار لفااظ اإلسااال فااي الاااير اليرنبااي  .وكمناات
تصرفمته كلهم إسالمم في إسال ومع ذلك نبمنه لم يؤم نبرسملة النبي لصع مع أنه أديك الرسملة وتوفى نبيدشم نبفترة .

كمن اليرب يتخذون األىنم شفمعة هلل ويتبي ذلك نبجالء ممم جمء في سبب تنزيط ونس ميتاي ما ساوية الانجم .
ذلك أن النبي كمن قد تلى على كبراء قريش سوية الانجم فقامل " :والانجم إذا شاوى  .مام ضاط ىامحبكم ومام غاوى .....
أفرأيتم الالت واليازى  .ومنامة الثملثاة األخارى" لتلاك الارانيا الياال  .وإن شافمعته لترتجاىع ثام أكماط الساوية كلهام
وسجد في مخرشم إ فسجد القو لم القرشيي ع – الذي لم يكونوا قد ممنوا نبه – جمييم ؛ ويفاع الولياد نبا المايارة ترانبام
إلى جبهته فسجد علي ه لليد إمكمنه السجود علاى األي ع إ وقاملوا قاد عرفنام أن هللا يحياي ويميات إ وشاو الاذ يخلا
ويرزق إ ولك ملهتنم شذه تاافع لنام عناده إ فا ذا جيلات لوالقاول للنبايع لهام نصايبم فانح مياك  .غيار أن جبرياط علياه
السال قمل للنبي نبيدئذ إنه لام ياوح إلياه نباملجملتي لتلاك الارانيا "البياوي البايض"  .الياال إ وإن شافمعته لترتجاىع
وأوحى إلى النبي مم يفيد نسخهمم  .ثم نزلت في ذلك اآلية "ومم أيسلنم ما قبلاك ما يساول وال نباي إال إذا تمنّاى ألقاى
الايبمن في أمنيته لتالوتهع فينس هللا مم يلقي الايبمن ثم يحكم هللا ميمته" لسوية الح ٥٢:٩٩ع .
وكمن نبي اليرب م يصلي إ نبصالة ال تُيرف  .كمم كمن نبيضاهم يصاو ويتحناس أ يتحنّا  .وكامن ما شاؤالء
عبد المبلب جد النبي لىلى هللا عليه وسلمع الذ كمن يتحنس في شهر يمضمن إ ويصومه نفاس الصايم الاذ فار
في القرمن على المسلمي فيمم نبيد  .وكمن اليرب ييتمرون ويحجاون نبانفس الاايمئر التاي فُرضات علاى المسالمي نبياد
ذلك إ فيمم عادا اإلضامفة "إال شاريكم شاو لاك إ تملكاه ومام ملَاك"إ قياط إن الاذ أضامفهم شاو عمارو نبا لحاى لما نبناي
خزاعةع إ ثم نسخهم اإلسال ويفيهم م التلبية .
ل١ع

وظهرت قبط البيثة النبوية نبفترة جممعة سمت نفسهم  :الحنيفية  .والحنيفية لفاظ مامخوذ ما لفاظ حنيا اليبارى
وكمن اليهود يبلقونه على كط م يختات دون أن ييتنا اليهودياة إ وأطلقاه اليارب علاى الاائ أو الااخص المساتقيم .
وقيط إن م كمن على دي انبراشيم فهو حني عند اليرب إ وقيط الحني م سنته االختتامن إ فلمام جامء اإلساال ساموا
المساالم حنيفاامل٢ع إ وقااد قاارأ ا لاابيض اآليااة الكريمااة "إن الاادي عنااد هللا اإلسااال " نبقااراءة تقااول " :إن الاادي عنااد هللا
الحنيفية"ل٩ع .
واالتجمه النبو أو التاوق إلى نبي كمن يدوي نبي الايراء وجممعة الحنيفية كمم نرى في أنبيمت م شير أمياة نبا
أنبي الصلت :
أال نبـــي منّـــم فيخبرنـــم

مم نبيد غميتنم في يأس محيمنم

وليط شذا التاوق الحمد إلى نبي عرنبي كمن شو السبب في إ أو النتيجة إلاى ظهاوي عادة أنبيامء سامنبقي علاى النباي
لصع دعوا كذلك إلى اإلسال .
فقد ظهر م يدعى فيميون إ ونزل في نجران إ ومر عليه عبد هللا نب الثاممر فجياط يجلاس إلياه ويسامع مناه حتاى
أسلم إ ف وحد هللا وعبده إ وجيط يسمل لفيميونع ع شرائع اإلسال  .ثم تولى عباد هللا نبا الثاممر شاذا دعاوة النامس إلاى
اإلسال فكمن يقول لم يدعون "يم عبد هللا  :أتوحد هللا وتدخط في ديني!" إ ف ن قمل نيم وحّ د هللا وأسلم ل٧ع .
لالجزء األول – ص  ٢٣ما السايرة النبوياة النبا شاام – تقاديم وتيليا وضابط طاه عباد الارفوف سايد – ناار
مكتبة الكليمت األزشرية نبمصرع .
يغم شذا التاوق للنبوة فمن المسلمون م األعراب والبدو الصيمليك والمؤلفاة قلاونبهم والمنامفقي والبلقامء لالاذي
أطلقهم النبي عند فتح مكةع  .شؤالء جمييم – وقد كمنوا اكثر النمس -مملوا نبنظرتهم الاى جمناب الملاك وجنحاوا نبنفوساهم
الى البمع فى الانمئم والجاع في األسالب إ وقصدوا الحصول على الثروات وجمع السبميم ومقميفة السلبمن .
وشذا االتجمه الملكي الدنيو المبممع يظهر نبجالء في المؤلفمت اإلسالمية التي ُكتبات نبياد عصار النبيلىالى هللا
عليااه وساالمع نبفتاارة طويلا ة إ حااي كاامن االتجاامه قااد اسااتقر وغلااب واسااتتب إ فياامد إلااى الممضااي نبييااد تاااكيله ما جديااد
وىيمغته مرة ثمنية وىبه في قوالبه الذاتية إ نبمنظميه شو ومفمشيمه الخمىة  .ثم ينزل علياه خفميام نفساه ويساقط فوقاه
طوايم ذاته .

فقد جمء في سيرة انب شام أنه "كمن في حجر نبمليم  ...كتمب نباملزنبوي ُكتاب فاي الزمامن األول يقاول  :لما ملاك
ذممي؟ لاسم مدينةع  :لحمير األخيمي  .لم ملك ذممي؟  :للحباة األشراي  .لم ملك ذممي؟  :لفميس األحراي  .لم ملك
ذممي؟ لقريش التجميل٥ع .
وجمء فيهم أن ثمنبت نب قيس قمل أمم النبي لىليمع  :ثم كمن م قديتاه لقادية هللاع أن جيلنام ملوكام واىابفى ما
خير خلقه يسوال ل٦ع .
وجمء – كذلك – أن أ النبي ممنة نبنت وشب حُدثت لم الايبع فقيط لهم  :إنك حملت نبسيّد شذه األمة .
وويد في تميي الببر أن الكمش سبيح – وشو كمش اليم – قمل لرنبيية نب نصار – الاذ كامن قاد يأى يفيام
شملته وفظع نبهم " ... -إن ُملك اليم سينقبع نبرجط لم ولد غملب نب فهر نب مملك نب النضارع يكاون الملاك فاي قوماه
إلى مخر الدشر  .ثم أضمف – لتمكيد ذلك  :نيم والاف والاس  .والفل إذا اتس إ إن مم أنبمتك نبه لح " ل٤ع .
كمم ويد فيه أيضم أن كمشنم يدعى السمئب قمل لكسرى الفرس  :لائ ىادق مام أيى ليخارج ما الحجامز سالبمن
ل8ع
يبل الارق إ تخصب عنه األي كمفضط مم خصبت ع ُملك كمن قبله .
وفي سيرة انب شام أن يجال عمير امرأته فقمل لهم " :إنك تمني لتتمني ع محمداًّ ملك الحجمز" .

ل٣ع

ويد في كتب السيرة والتميي اإلسالمي أن النبي لىلى هللا عليه وسالمع قامل ليماه حاي خمطباه فاي أمار الرساملة
واسااتيمء القرشاايي  ..." :أوال أدعااوشم إلااى ماام شااو خياار لهاام ...؟ أدعااوشم إلااى أن يتكلمااوا نبكلمااة تاادي لهاام نبهاام الياارب
ويملكون نبهم اليجم  ...لقَملَةَع ال إله إال هللا"  .وفي قول مخر ..." :كلمة تدي لهم نبهم اليرب وتؤد نبهم اليجام الجزياة".

ل١٣ع

فملمسملة في شذا القول – المنسوب إلى الرسول – أن كلمة لأو قملةع ال إله إال هللا إنمم شي سبيط لكاي تادي اليارب
لقاريش إ لأ لريمساتهم وإمميتهام وملكهامع إ وأن يتملاك شاؤالء الياارب غيارشم ما اليجام ويفرضاون علايهم الجزيااة ؛
وليس فيهم أ إدياك حقيقي للدي اإلنسمني الاممط إ أو قصد شري لنار الاريية السمحمء .
وشذا المينى ذاته تردد في قول لليبمس لعم النبيع عندمم سمله أعرانبي عنه فرد عليه قامئال " :شاذا محماد نبا عباد
هللا يزعم أن هللا أيسله نبه لالدي ع وأن كنوز كسرى وقيصر ساتفتح علياه"  .وقاد يدد القاول ذاتاه نبياض المنامفقي فاي
ميركة الخندق أو األحزاب لفي المدينةع – فيمم نبيد – حي قمل ي ِيدُنم محمد كنوز كسرى وقيصر وال يستبيع أحدنم أن
يذشب إلى الامئط"  .ففي شذا القول وذاك لم يُذكر أ شئ – وال تلميحم إن لم يك تصريحم – ع شداية الرو والفرس
أو نار اإلسال نبيانهم أو دعاوتهم إلاى الادي القاويم أو التبااير نبيانهم نبرساملة محماد إ وإنمام يقتصار األمار علاى التملاك
وفر الجزية وانتهمب الكنوز؛ وشو فهم – نبال أدنى شك – ينزع منمزع الملاك ويجار مجامي السالبمن إ وال يتجاه
اتجمه الدي أو ينحو نحو الاريية .
وفيماام يوى أن النبااي عناادمم يغااب فااي نااار دعوتااه إ نبيااد أن نزلاات اآليااة" "وأنااذي عااايرتك األقاارنبي " لسااوية
الايراء ٢١٧:٢٦ع إ جمع عايرته شذه وقد لهم طيممم ثم قمل لهم  :يم نبني عباد المبلاب إ إناي نب ُ
ُيثات إلايكم نبخمىاة إ
وإلى النمس نبيممة إ وقد يأيتم م شذا األمار مام يأياتم إ فاميكم يبامييني علاى أن يكاون أخاي وىامحبي ووايثاي؟ وفاي
ل١١ع
يواية أخرى  :على أن يكون أخي وىمحبي ووايثي وخليفتي!
وعندمم اشتد أمر النبي على قريش ندنبت لمحمدثته عتبة نب ينبيية فذشب إليه وقمل له "إن كنت تريد شرفم سودنمك
علينم حتى ال نقبع أمرا دونك إ وإن كنت تريد ملكم ملّكنمك علينم إ وإن كمن شذا الذ يمتيك يئيام ما الجا ال تساتبيع
يده ع نفسك إ طلبنم لك البب ونبذلنم فيه أموالنم حتى نبرئك" " .وقد يد عليه النبي نبتالوة ميمت ما القارمن الكاريم إ
فيمد عتبة إلى قريش وقد أينبد وجهه فقمل لهام  :خلاوا نباي شاذا الرجاط ومام شاو فياه  ...فا ن تصابه اليارب فقاد ُكفيتماوه
نبايركم إ وإن يظهر على اليرب فملكه ملككمل١٢ع ."...

ونبيد فتح مكة ليمضمن سنة  8شـع وق النبي يستير جيوم المسلمي نبملويتهم إ لاواء نبياد لاواء إ ووقا أنباو
سفيمن األمو واليبمس عم النباي ياامشدان االساتيرا ؛ فقامل أنباو سافيمن لليبامس "لقاد أىابح ملاك انبا أخياك الااداة
عظيمم" إ فرد عليه اليبمس قمئال "إنهم النبوة وليس الملك يم أنبم سفيمن إ فقمل أنباو سافيمن "أمام شاذه لأ النّباوةع فمام زال
ل١٩ع
في نفسي منهم شئ" .
الصدقة لالتي سميت زكمة فيمم نبيدع كمنت تدفع إلى النبي ذاته – مقمنبط ىالته على النمس "خذ م أموالهم ىادقة
تبهرشم وتزكيهم نبهم وىط عليهم إن ىالتك سك لهم" لساوية التونباة ٣:١٣٩ع ونبهاذا أىابحت الصادقة واجبام دينيام
يخوّ ل للمتصدق التمتع نبصالة النبي عليه وتزكيته له .
نبيد موت نبي اإلسال واناامل أشله نباسله وتكفينه أسرع أنبو نبكر وعمر وأنباو عبيادة انبا الجاراح إلاى ساقيفة نبناي
سمعدة ليتدايكوا الملك قبط أن ينهبه األنصمي إ فوق أنبو نبكر وقمل :
يم ميار األنصمي إ ف نكم ال تذكرون منكم فضال إال وأنتم له أشط إ وإن اليرب ال تيرف شذا األمر إال لهاذا الحاي
م قريش إ وشم أوسط لاليربع دايا لأ م مكةع ونسابم  ...فلمام قضاى أنباو نبكار كالماه قام لما األنصاميع يجاط إ
فقمل منم أمير ومنكم أمير يم ميار قريش  ...فميتفيت األىاوات وكثار اللااط لاخاتالط األىاواتع  ...لوقامل أنباو نبكار
لألنصمي إ منام لأشاط مكاة القرشايي ع األماراء ومانكم الاوزياء ..ع  ..لفقامل عمار ألنباي نبكارع  :انبساط يادك أنبميياك للقاد
ايتضمك النبي لديننم إ أفال نرضمك لدنيمنم ؟ ويقول عمر  :فبسط يده فبمييته ونبمييه المهمجرون إ ونبمييه األنصامي  .ثام
نزونم لوثبنم ووطمنمع على سيد لنبا عبامدةع حتاى قامل قامئلهم  :قتلاتم سايدا  ...وإنام وهللا مام وجادنم أمارا شاو أقاوى لأ
أىيبع م مبميية أنبي نبكر إ خاينم إن فميقنم القو ولم تك نبيية أن يحدثوا نبيدنم نبيية إ ف مم نتامنبيهم علاى مام نرضاى
.ل١٧ع
إ أو نخملفهم فيكون فسمد
ولك مبميياة انباى نبكار تقاط منزلاة عا مبميياة النباى التاى تتساموى ماع مبميياة هللا نفساه "إن الاذي يبمييوناك إنمام
يبمييون هللا" لالفتح ١٣:٧8ع.
ممم شو جدير نبملذكر شنم ان سيد نب عبمدة الذى عمي
شى التى قتلته.

البيية وجد مقتاوال نبياد ذلاك نبساهم طمئش..وقياط ان الجا

ان القتط وسيلة قوية القنمع الخصو واليصمة.
يقول عملم االجتممع الميمىر جوستمف لونبون "إن سيوف اليرب ال نبد أن تكاون دائمام مااهرة فا ذا لام توجاه إلاى
الاير ف نهم توجه إلى أنفسهم" .
توجه الى الاير على شكط غزوات  ..وكمن ذلك عرفم سمئدا فى الجمشلية واالسال .
والازو – لاة – شو إيادة الائ وطلبه إ أو شو السير إلى قتمل اليدو وانتهمنبه للسمن اليارب – الميجام الوسايط –
ممدة "غزو"ع .
وع النبي أنه قمل م ممت ولم ياز أو يحدث نفسه نبازوة فقد ممت ميتة جمشلية  .وقمل  :ال تازى شاذه لأ مديناة
مكةع نبياد الياو لياو الفاتحع إلاى ياو القيمماة  .ييناي نباذلك أن مكاة ال تياود دايا لايار المسالمي نبازوتهام علايهم إ ألن
المسلمي غزوا مكة عدة مرات نبيد النبي .
أمم ع توجيه المسلمي سيوفهم نحو انفسهم فمننم نسوق مقتط عثممن نب عفمن كمثمل لذلك .
أخذ المسلمون على عثممن نب عفمن أخبمء عدة تدلط على الفسمد إ منهم أنهم قملوا -:

أ – إن النبي كمن قد نفى الحكم نب أنبي اليمص وطرده م المدينة إ فظاط طريادا طاوال حيامة النباي ومادة خالفاة
أنبي نبكر وعمر اللذي يفضم شفمعة عثممن فيه لييود إلى المدينة  .فلمم كمنت خالفة عثممن قد الحكم علياه إ ألناه عماه
إ فمنبقمه في المدينة ولم يممره نبملخروج منهم تمسيم نبملنبي وىمحبيه فآوى نبذلك طريد النبي .
ب – وإن عثممن اتخذ أقرنبمءه عممال علاى أمصامي اإلساال إ ولاو أنهام كامنوا ما أشاط الفضاط إ والاذي لكامن فاي
توليته إيمشم محمنبمة القرانبة التي نبينه ونبينهم وجنوح إلى عايرته نبني أمية إ فكي وشم فسقة فجميا؟
وم شؤالء اليممل الوليد نب عقبة نب أنبي مييط لووالاده عقباة شاذا عادو النباي الاذ قتلاه ىابرا إ فلمام قامل للنباي
وم للصبية – ومنهم الوليد – يم محمد؟ قمل  :لهم النميع وقد واله عثممن أمر الكوفة فمحادث فيهام وىالى نبملنامس وشاو
مخموي فزاد في عدد الركيمت والسجدات ولمم نبهاه النامس التفات إلايهم وقامل لهام :شاال زدتكام؟ وما عمامل عثمامن –
كذلك – عبد هللا نب أنبي سرح – وكمن يضييه – فواله أمر مصر إ وعباد هللا نبا عاممر الاذ واله البصارة إ وميموياة
علاي
نب أنبي سفيمن الذ واله الام لوأطل يده فيهم إ وكمن ميموية واليم على الام في عهد عمر غير أناه – كمام قامل
ّ
– كمن أخوف ليمر م غال – خمد – عمر لهع .
جـ  -وفتح خزائ نبيت الممل لبني أمية إ وتزويجه مروان نبا الحكام نبنتاه وتساليمه خماس غنامئم أفريقياة لاه إ وقاد
نبلات ممئتي أل دينمي  .ثم إنه لعثممنع استسلم في كط أمويه لمروان شذا لانب عمهع فمخذ يفسد كثيرا نبسوي التصارف
وسوء الماوية .
د – شذا فضال ع إيذاء أىحمب النبي  .ومم مذاه عبد هللا نب مسايود حتاى انحرفات قبيلتاه "شاذيط" عا عثمامن
نبسبب ذلك إ وعممي نب يمسر حتى انحرفت قبيلته "نبنو مخزو " ع عثممن م أجله إ وأنبو ذي الافمي الاذ نفامه إلاى
الرنبذه ومنيه م البقمء في المدينة أو الذشمب إلى مكة .
ولم يقتصر الفسمد على عهد عثممن وعلى األماويي لنبناي أمياةع وحادشم إ نباط حادث كاذلك فاي عهاد علاي نبا أنباي
طملااب الخليفااة الرانبااع وم ا الهمشااميي لنبنااي شمشاامع  .وتكفااى فااي نبياامن ذلااك واقيااة واحاادة ذات خبااوية نبملاااة أدل م ا
واقيمت عدة وأفضح م حاوادث كثيارة  .ذلاك أن أنبام األساود الادفلي ىامحب نبيات المامل فاي البصارة لوزيار المملياةع
أيسط إلى الخليفة على نب أنبي طملب يسملة يقول له فيهم " :عمملك وانب عمك لعبد هللا نب عبمسع قد أكط مم تحت ياده
نباير علمك"  .وعبد هللا نب عبمس شذا شو انب عم النبي كذلك وحبر األمة اإلسالمية إ وكمن عل ّي قد واله علاى البصارة
 .فميسط الخليفة إلى انب عمه وواليه يسمله فيمم وىط إليه  .ونبياد مراساالت أجامب عباد هللا نبا عبامس نبرساملة اساتقملة
إلى الخليفة جمء فيهم " :وهللا ألن ألقى هللا نبمم في نبب شذه األي م عقيمنهم ونببالع مم علاى ظهرشام أحاب إلاى ما
أن ألقمه وقد سفكت دممء األمة ألنمل نبذلك الملك واإلممية إ فمنبيس إلى عملك م أحببت" .وشي استقملة تتضام ميناى
التبجح وعد االستحيمء م أكط كط مم في نبب األي ومم على ظهرشم طملمم كمن ذلك أخ ممم عمله الخليفة وأمير
المؤمني علي نب أنبي طملب – في يأ انب عبمس انب عمه وانب عام النباي – ما سافك دمامء أماة المسالمي فاي سابيط
الملك واإلممية  .ونبيد شذه االستقملة اليجيبة جمع انب عبمس مم كمن قد تبقى م أموال في نبيات المامل إ ويقادي نبحاوالي
ستة ماليي ديشم إ واحتمى نبمخواله م قبيلة نبني شالل حيس كمنوا ميه في البصارة إ ومضاى نبملمامل حتاى نبلا البيات
الحرا في مكة فمىبح ممنم فيه  .ولمم كتب إليه الخليفة عل ّي يبلب إليه يد األممنة أجمب انب عبمس قمئال ..." :إن حقاي
في نبيت الممل ألعظم ممم أخذت منه" ليقصد اختلس منهع  ...ثم يحذي الخليفة قامئال ..." :لائ لام تادعني ما أسامطيرك
ألحمل شذا الممل إلى ميموية يقمتلك نبه!!!" ل١٥ع .
فهذه الواقية خبيرة غمية الخبوية نبملنظر إلى مادلولهم إ وما ىاديت عناه إ وما حادثت فاي عهاده إ وأسالوب
تبريرشم إ واتهم الخليفة  .فهي قد وقيت م عبد هللا نب عبمس الهمشمي إ انب عم النبي وانب عام الخليفاة علاي نبا أنباي
طملب إ ياو األحمديس ومرجع التفسير ومثط المسلمي  .وقد وقيت منه وشو وا ٍل للبصرة علاى أماوال المسالمي فاي
نبيت ممل البصرة  .وحدثت في عهد الخليفة الرانبع علي نب أنبي طملب إ أ في اليصر الذشبي لاسال والفترة الممساية
للمسلمي إ والتي يدعو البيض إلى عودتهم – والت حي عودة – لنقمئهم وىفمتهم وخلوشم م الفسمد .
عثمم ن نب عفمن وعبد هللا نبا عبامس كمنام ما كبامي ىاحمنبة الرساول الاذي أحامطوا نباه وفهماوا مقمىاده وغار
دعوته م فر نفوذ قريش على الجزيرة اليرنبية وتاييد ملك عظيم يدي لهم نبملوالء .

في مر النبي الذ توفى فيه إ أخذ اليبمس نب عبد المبلب لعم النبيع يد علي نب أنبي طملب وقامل لاه .." :إناك
نبيد ثالث عبد اليصم  :لكنمية ع الوىول إلى السلبةع وإني أيى يسول هللا سيُتوفى في وجيه لمرضهع شذا إ وإناي
ألعرف وجوه نبني عبد المبلب عند الموت إ فمذشب إلى يسول هللا فساله فايم يكاون شاذا األمار؟ فا ن كامن فينام علمنام
ذلاك إ وإن كاامن فااي غيرناام أماار نبااه فموىااى نبناام  .فقامل علااي نبا أنبااي طملااب  :وهللا لاائ سااملنمشم يسااول هللا فمنينمشاام ال
ييبينمشم النمس أنبدا إ وهللا ال أسملهم يسول هللا أنبدا  ..قيط  :فتوفى يسول هللا حي اشتد الضحى م ذلك اليو ل١٦ع.
ويوى أن أنبم سفيمن قمل ليلي نب أنبي طملب نبيد نبيية أنبي نبكر نبملخالفة  :مم نبمل شذا األمر في أقط حاي لفارعع ما
قريش! وهللا لئ شئتَ ألمألنهم عليه خيال ويجمال ! فارد علاي قامئال  :يام أنبام سافيمن ! طملمام عمديات اإلساال وأشلاه فلام
تضره نبذاك شيئم  ...ويوى – كذلك – أنه لمم استُخل أنبو نبكر قمل أنبو سفيمن  :مم لنام وألنباي فَصايِط لييناي أنبام نبكارع إ
إنمم شي لأ األجدي نبمإلمميةع نبنو عبد منمف!  ...ويوى – أيضم – أنه لمم اجتمع النمس على نبيية أنبي نبكار إ أقباط أنباو
سفيمن وشو يقول  :وهللا إني أليى عجمجة ال يبفئهم إال د ! يم مل عبد منمف لالهمشاميون واألموياونع فايم أنباو نبكار ما
أمويكم ! أي المستضيفمن ! أي األذالن علي واليبمس !
كتب التميي ويواة األحداث تقول أن علي نب أنبي طملب كمن يضاع كاط ليلاة إ زوجاه فمطماة الزشاراء نبنات النباي
على جمط ويخرج نبهم إلى القبمئط خميج المدينة يحرضهم على مبمييته شو إ وعلى أحقيته – وشو انب عام النباي وزوج
علاي لايال ولام يخبار أنبام نبكار
فمطمة ووالد سببيه الحس والحسي – نبملخالفة وميراث النبي  .ولمم ممتت فمطماة دفنهام
ُّ
نبملوفمة  .وقد كمن ليلي وجه لجراءةع م النمس في حيمة فمطمة فلمام توفيات انصارفت وجاوه النامس عناه إ فميساط إلاى
أنبي نبكر حتى يمتيه وحده لمبمييتاه  .وعنادمم ذشاب أنباو نبكار وحاده – كاارط علا ّي – قامل لاه ..." :إناه لام يمنينام ما أن
نبمييك يم أنبم نبكر إنكمي لفضايلتك إ وال نفمساة علياك نبخيار سامقه هللا إلياك إ ولكنام كنام نارى أن لنام فاي شاذا األمار حقام إ
فمستبددتم نبه علينم" .
وفي عهد عثممن نب عفمن حدث فسمد كثيار إ أشاير إلاى نبيضاه فيمام سال إ فيميضاه عادد ما الماؤمني إ وكامن
الهمشميون نبزعممة علي نب أنبي طملب في طليية الميميضة نبقيمدته  .وانضمت إلى شاذه الميميضاة عمئااة زوج النباي
وحرضت النمس على قتاط عثمامن لشكاذا!!ع إذ كمنات تقاول  :اقتلاوا نياثال فقاد كفار لونيثاط شاذا شاخص نصاراني كامن
يييش في المدينة ويابه شكله عثممن نب عفمن فمطلقوا على عثممن اسم نيثاط إ زياياة نباه وازدياء لاه إ وشاو الخليفاة إ
دون أن يتنبهوا إلى أنهم نبذلك يتنمنبزون نبمأللقمب خالفم لحكم القرمنع  .وطملب الميميضاون عثمامن نبخلاع الخالفاة إ أ
االستقملة منهم أو التنحي عنهم  .فكتب عثممن في ذلك يسملة جامء فيهام  ..." :ألن يكبلاوني ليقيادونيع أحاب إلاى ما أن
أترك عمط هللا وخالفته"  .وعندمم حمىر الثواي نبيت عثممن أيسط إلى عل ّي يسملة ميبرة في نبيت م الاير الجمشلي
يقول -:
فنأ ُ
ك ممكوال فك أنت مكلي

وإال فمديكني ولمم أُم َّزق

ويلوح أن أيد الثواي كمنت أقرب م نجدة علي ليثممن إ ذلك أنهم شمجموه فاي منزلاه وفايهم محماد نبا أنباي نبكار
لشقي عمئاة زوج النبي وعديط الحسي نب علي نب أنبي طملبع فقتلوا عثممن وشو يقارأ المصاح  .وينبمام كامنوا فاي
شذا القتط متمثري نبقولة عمئاة "اقتلوا نيثال فقد كفر"  .فهاذه الحمياراء التاي يوى الابيض حاديثم عا النباي يبلاب ما
المسلمي أن يمخذوا عنهم نص دينهم أفتت نبكفر عثممن وأشديت دمه إ ونفذ الثواي مم أفتت نبه وأمرت نبه .
ونبقتط عثممن نب عفمن اندليت الفتنة الكبرى ؛ فتمثر نبيض المؤمني لمقتله إ واستنت فاي اإلساال سانة إشاداي الاد
وقتط الحمكم إ وشو أمر سوف يحدث ليلي نب أنبي طملب نفساه ؛ وقام األموياون نبزعمماة ميموياة نبا أنباي سافيمن والاي
الام نبملمبملبة نبثمي عثممن إ وظهر الخوايج نبفكرشم اليليط وفهمهم الكليط إ ودخلت إلى الفكار اإلساالمي مصابلحمت
"خليفة هللا" و "عمط هللا" و "حُكم هللا" وشكذا ؛ نب ضمفة أعممل النامس وتقاديراتهم إلاى هللا ذاتاه إ غصابم وغاديا وظلمام
وعدوانم .

نبينمم يأى ميميضو عثممن أنه خمن وفس نبمم يحط ميه قتله إ يأى أنصميه – كمم يقول الاامعر حسامن – أناه ذو
مرة لقوة وعقطع إ واضح السانة إ أماي هللا إ خليفاة هللا إ المضابهد إ المسالم الفبا إ اجتماع علياه الاوغامء إ وكامنوا
أنبواقم يدعون عليه ذنبم لم يك إ وغدي نبه جيرانه األدنون .
وعلى ا لرغم م أن عمئاة زوج النبي كمنت تحر على قتط عثممن نب عفمن نبقولهم  :اقتلوا نيثال فقد كفر إ كمام
أن الزنبير نب اليوا وطلحة نب عبيد هللا لوشمم م كبمي الصحمنبة المباري نبملجناةع كمنام قاد نبمييام علا أي نبا أنباي طملاب
نبملخالفة إثر مقتط عثممن ؛ ف ن عمئاة مم إن علمت أن علي نب أنبي طملب نبوياع نبملخالفاة حتاى انزعجات جادا وقملات :
قُتط وهللا عثممن مظلومم إ وهللا ألطلب دمه  .فلمم قيط لهم إنهم أول م كفّره ودعاى إلاى قتلاه إ قملات  :إنهام اساتتمنبوه ثام
قتلوه  .وقد قلت وقملوا إ وقولي األخير خير م قولي األول لشكاذا!!!ع  .ثام عامدت إلاى مكاة – وقاد كمنات خميجهام –
وخببت في النمس قمئلة لهم  ..." :إن الاوغمء م أشط األمصامي وأشاط الميامه لأ البامحثي عا الميامه فاي الصاحراءع
وعبيد أشط المدينة اجتميوا على شذا الرجط المقتول ظلمم نبامألمس  ...ولمام لام يجادوا حجاة وال عاذيا نبامديوا نبمليادوان
فسفكوا الد الحرا واستحلوا البل د الحرا والاهر الحرا إ وأخذوا الممل الحرا  "..لكمن ليثممن نبا عفامن لادى خمزناه
ثالثااون ألا ألا ديشاام إ وخمسااممئة ألا ديشاام إ وخمسااون وممئااة ألا ديشاام انتُهباات كلهاام إثاار مقتلااهع .أماام طلحااة
والزنبير فقد زعمم أنهمم نبمييم عليم كرشم تحت سيوف الاوغامء الاذي قتلاوا عثمامن إ وأناه ال نبيياة لمكاره ! وما ثام فقاد
اجتميت عمئاة مع طلحة والزنبير وخرجوا لمحمينبة علي نب أنبي طملب فهازمهم فاي موقياة الجماط لألن عمئااة كمنات
تركبُ أثنمء الموقية جمالع إ ثم قتط كط م طلحة والزنبير إثر ذلك .
شذا االعتراك نبي المباري نبملجناة ما ىاحمنبة محماد نباط حتاى وزوجتاه ييكاس فهمهام الواضاح لاار الادعوة
المحمدية الدنيو وينفي عنهم تمممم أ عالقة نبرب السممء .
ليس شذا فقط إ نبط إن مم استحله النبي لنفسه م حقوق يفصح ع شذا نبجالء.
كمنت للنبي حقوق أخرى خمىة نبه أ يختص نبهم دون المؤمني منهم :
 -١حقه في الفئ .
 -٢حقه في الانمئم .
 -٩ح الجمع نبي تسية أزواج .
 -٧حقه في عد زواج زوجمته نبآخري م نبيده .
 -٥زواج الهبة "وإن امرأة وشبت نفسهم للنبي إن أياد أن يساتنكحهم خملصاة لاه ما دون الماؤمني " ساوية األحازاب
. ٥٥:٩٩
 -٦إيجمء م يامء م النسمء وإيواء م يامء "ترجي م تامء منه وتؤو م تامء" األحزاب .٥٢:٩٩
 -٤أخذ الصفية أو الصفى م الانامئم وشاي عباد أو أماة أو ساي أو ديع نبمخاذه غيار ساهمه إ غامب عا الميركاة أو
حضر لالسيرة الحلبية جـ  – ٢ص ٧٧٣ع .
 -8أال ينكح أحد على انبنته إال نب ذنه  .فقد أنبى على علي نب أنبي طملب أن ينكح على فمطمة م نبني شاام نبا المايارة
لالمرجع السمنب ص ٧٤٧ع .
 -٣جواز النظر نبمألجنبية واالختالء نبهم ألمنه م الفتنة لالمرجع السمنب ص ٥8٤ع .
 -١٣حط عقدة النكمح في اإلحرا إ أ ينكح وشو محر لالمرجع السمنب ص ٤8٢ع .
والواقع أن فهم قريش لمينى النبوة على أنهم ملكم يرجع إلى مم قبط ظهوي محمد نبكثير .
كمنت قبيلة قريش تسيبر على مكة إ وغملبية سكمنهم منهم إ منذ عهد قصاي نبا كاالب الاذ ج ّميهام فيهام لحاوالي
سنة  ٧٣٣ع ثم نبسط نفوذشم على الكيبة حتى أىابح يجملهام يُسا ّمون يجامل هللا إ وجياران نبيات هللا إ وىافوة الخلا !
األمر الذ جيط لقريش نفوذا حقيقيم نبي اليرب ومركزا ممتمزا فيهم .
وكمنت قريش تضم اثنم عار فرعم لأو حيمع إ أكبرشم فرعم نبناي شمشام ونبناي أمياة  .وكامن نبناو شمشام نبريمساة عباد
المبلب جد النبي ثم ملت الريمسة نبيد وفمته إلى أنبي طملب عم النبي لووالد عليع إ وكمن نبنو أمية لعبد شمسع نبريمساة
أنبي سفيمن وكمن األمويون أكثر يسميا وأشد يخمء فبميوا في زعممة قريش إ خمىاة نبياد أن ضارنبت النكبامت المملياة

أنبم طملب فوطمة االعسمي الذ أ ّدى نباملنبي إلاى أن يضام علا ّي نبا أنباي طملاب إلاى نبيتاه ليكفلاه حتاى يخفا
عمه .

اليابء عا

وشذا التنمفس الاديد نبي الهمشميي واألمويي كمن نبييد األثر في فهام شاؤالء األخياري لميناى النباوة إ ثام تبليهام
نبيد ذلك إلى وياثتهام  .فلقاد فهماوا النباوة دائمام علاى أنهام ىاباة شمشامية للملاك  .وفاي شاذا يقاول عمارو نبا شاام نبا
الماياارة  :تنمزعناام نح ا ونبنااو عبااد مناامف الااارف إ أطيمااوا فمطيمناام إ وحملااوا فحملناام إ وأعبااوا فمعبيناام إ حتااى إذا
تحمذينم على الركب وكنم كفرسى يشمن إ قملوا منم نبنى يمتيه الوحي م السممء إ فمتى تديك مثط شذه! .ونبيد فتح مكاة
لسنة  8شـع وقا النباي يساتير جياوم المسالمي نباملويتهم إ لاواء إثار لاواء إ وإلاى جمناب÷ وقا أنباو سافيمن شاي
األمويي مع اليبمس عم النبي يامشدان االستيرا ميم ؛ فقمل أنبو سفيمن لليبامس " :لقاد أىابح ملاك انبا أخياك الااداة
عظيمم" فمجمب اليبمس قمئال "إنهم النبوة وليس الملك يم أنبم سفيمن" فرد أنبو سفيمن نبقولاه "أمام شاذه لأ النباوةع فمام زال
في نفسي منهم شئ"ل١٤ع .
شذا شو يأ أنبي سفيمن شي األمويي نبيد أن أعل إسالمه إ وشو يأ ظمشر قمطع نبمن النبي – في تقديره – ملك
أنام ملكم وليس نبيم أيسى دعمئم الدي ويس قواعد الاريية  .وإذا كمن أنبو سفيمن قد أظهر ساريرته أمام اليبامس عام
النبي إثر الفتح اليظيم لمكة إ فال شك أنه قد أضمر أطممعه في أن يرث شذا الملك له وألنبنمئه م نبيده .
وإثر مقتط عثممن نبويع ليلي نبملخالفة إ وكمن م ضم المبمييي له طلحة نب عبيد هللا والي البصرة إ والزنبير نب
اليوا والي الكوفة إ وقد أشمي أحد دشمة اليرب وشو المايرة نبا شايبة علاى علا ّي أن يساتبقي طلحاة والزنبيار وميموياة
على أعمملهم حتى يستتب له األمر فرفض وعزلهمل١8ع وم ثام ادعاى طلحاة والزنبيار أنهمام نبمييام علاي نبا أنباي طملاب
نبملخالفة تحت إكراه سيوف الثواي المتمردي علاى عثمامن إ وحمينبام عليام نبياد أن انضامت إليهمام عمئااة زوج النباي إ
والتي كمن نبينهم ونبي علي عداوة شديدة نبسبب موقفه منهم إنبّمن حديس اإلفك .
ونبيدمم انتصر علي على شؤالء الثالثة  :عمئاة وطلحة والزنبير فاي موقياة الجماط إ التفات إلاى ميموياة يحمينباه إ
وكمد أن ينتصر عليه لوال أن شذا – نبحيلة م عمرو نب اليمص – استبمع أن يحمط عليم على أن يحتكمم ميام فاي أمار
علاي التحكايم –
الخالفة – لم منهمم تكون؟ ونبمينى مخر  :شط تكاون الخالفاة لألماويي أ للهمشاميي ؟ وعنادمم خسار
ُّ
نبحيلة أخرى م عمرو نب اليمص – خرج على عل ّي نبيض أنصميه الذي ُس ُّموا الخوايج إ وقتلوه ؛ ونبذلك ىافم الجاو
لميموية نب أنبي سفيمن وىمي خليفة المسلمي .
نبهااذا سااقبت الكاارة فااي نبئاار األمااويي إ وأىاابح شااؤالء ال ساامدة قااريش فحسااب إ نبااط قاامدة الياارب جميياام وأمااراء
المسلمي كلهم إ فوىط يسم أنبي سفيمن إلى غميته إ وانتهت أحال األمويي إلى تحقي في اليقظة .
وأثنمء حصمي المتمردي ليثممن نب عفمن وطلبهم منه أن يتبرأ لييتزلع م اإلممية إ كتاب يساملة يقاول فيهام "...
أمم أن أتبرأ م اإلممية فمن يكلّبوني ليقيدونيع أحب إلى م أن أتبارأ ما عماط هللا عاز وجاط وخالفتاه  .ونبهاذا الانص
ويدت في التميي اإلسالمي ألول مرة ىياة "خالفة هللا" .
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