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وال��دُّه��ورا ح��ك��م��ة ال��ن��اس واغ��م��ر ن��ورا م��ح��م��د ي��ا األرض إم��أل
وال��س��ت��ورا ك��ل��ه��ا ال��ح��ج��ب ي��ك��ش��ف ت��ج��ل��ى س��رٍّا ال��غ��ي��وب ح��ج��ب��ت��ك
ي��غ��ورا ح��ت��ى ع��ل��ي��ه ف��ت��دَف��ْق واٍد ك��ل ف��ي ال��ف��س��اد س��ي��ل ع��بَّ
َوال��ب��ح��ورا ُس��ي��ول��ُه ي��ط��وي راح ب��ُع��ب��اٍب ُع��ب��اب��ُه ت��رم��ي ج��ئ��َت
ال��ث��ب��ورا ت��ذوق أن األرض أُم��م وي��ح��م��ي ال��غ��ري��َق ال��ع��ال��م ي��ن��ق��ذُ
ه��دي��را ال��طِّ��ب��اق ��ب��ع ال��سَّ وي��ع��مُّ ا م��دٍّ ال��ب��س��ي��ط��ة ي��ش��م��ُل زاخ��ر
اإلك��س��ي��را ق��ب��ل��ه ال��ن��اُس ج��ه��ل س��رٌّ أن��ت ب��ل ال��وج��وِد م��ع��ن��ى أن��ت
ت��غ��ي��ي��را ك��ائ��ٍن ك��ل غ��يَّ��رت ح��ي��اًة ل��ل��ن��ف��وس أن��ش��أت أن��ت
ش��ه��ي��را ال��ع��ص��ور ف��ي ال��ذك��ر ن��اِب��َه ع��ص��ًرا ظ��الل��ك ف��ي ال��دَّه��ُر أن��ج��ب
نُ��ش��ورا؟ وك��ن��ت ل��ه��ا ب��ع��ثً��ا ُك��ن��ت ُدن��ي��ا ُص��ن��ع��ك َج��م��ي��َل تَ��ج��زي ك��ي��ف
م��ن��ي��َرا َوُص��ب��ًح��ا ��ن��ا ال��سَّ ه��اش��م��يَّ ف��ج��ًرا ال��زُّه��ُر ال��ك��واك��ُب َول��دت��ك
ال��دَّي��ج��ورا ويَ��ك��ش��ُف ��ى ال��ُم��َل��قَّ ـ��ِي ب��ال��وح��ـ ال��ُم��َج��ل��َل ال��غ��ي��ه��َب يَ��ص��دُع
ق��ص��ورا وال��ع��ب��ق��ري ع��ج��ًزا در ال��ق��ا ت��ره��ق ال��ت��ي ال��ق��درة م��ن��ط��ق
م��وت��وَرا ردَّه ح��ظ��اي��اه م��ن ب��وت��ر ال��نُّ��ُف��وس رم��ى ِذم��ر ُك��لُّ
وال��ح��دورا ه��ِويَّ��ه��ا تُ��وال��ي ـ��ي��ا ال��ُع��ل��ـ م��ش��ارف��ه��ا م��ن ال��ُع��رب خ��رت
َوال��ثُّ��غ��ورا َوال��ح��م��ى ال��ج��ن��د ي��س��ل��م ح��ري��بً��ا ال��ب��ي��ان م��ل��ك ف��ي��ه��ا ب��ات
َوزورا إف��ًك��ا ال��ح��ي��اة ي��ح��س��ب��ون َوت��ول��وا رب��ه��م ال��ن��اس أن��ك��ر
وال��ف��ج��ورا؟ ش��رع��ًة ال��ب��غ��ي ج��ع��ل��وا أن��اٌس ال��ح��ي��اة ش��رع��ة م��ن أي��ن
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تَ��ض��ي��را؟ أو ذرة م��ث��ق��ال ـ��ف��ع ت��ن��ـ أن أت��م��ل��ك أرب��اب��ه��م ت��ل��ك
م��ق��ه��ورا ع��اج��ًزا ك��ان م��ا ب��اب األْر أع��ج��ب ص��ن��اع��ة ق��ه��روه��ا
األم��ورا ي��ق��ي��ُس ل��م��ن َغ��نَ��اءٌ ى» «ال��ع��ز أو «م��ن��اة» أو «ال��الت» ل��دى م��ا
ال��م��ن��ش��ورا ل��واءه ي��ح��م��ي ال��ل��ِه رس��ول َوَه��بَّ ال��ه��دى دي��ن ج��اء
ع��س��ي��را خ��ط��بً��ا َوَك��ان ف��ت��داع��ى زل��زل��ت��ه ض��رب��ة ال��ك��ف��ر ض��رب
ت��ط��ي��را ل��ن أن ال��غ��رور ظ��نَّ ـ��ق��وم ال��ـ وظ��ن ال��ح��ص��ون ح��ول��ه ج��ث��م��ت
ف��س��ورا َوس��وًرا ال��ُع��ل��ى ب��ال��ح��ص��ون ف��ح��ص��نً��ا ح��ص��نً��ا ال��ج��الل ذو ه��دَّه��ا
ال��م��وف��ورا ح��ق��ه يَ��ق��ض��ون ـ��ج��اد األم��ـ وب��ال��ص��ف��وة ال��ه��ادي ب��ال��رس��ول
ال��غ��دي��را يَ��ل��ق��ى ال��غ��دي��ر م��ث��ل ـ��راق ال��م��ه��ـ ال��ردى ت��ل��ق��ى ال��ن��ف��وس يُ��ه��رق��ون
ك��ث��ي��را َوخ��ي��ًرا ِظ��لُّ��ه��ا َواِرًف��ا ح��ي��اًة ل��ل��ش��ع��وِب ال��ق��ت��ل ف��ي إنَّ
ج��دي��َرا ب��ال��ح��ي��اِة ال��م��وِت م��رَك��ب ي��خ��ش��ى ِن��يَّ��َة ال��دَّ ي��رك��ب م��ن ل��ي��س
ال��نَّ��ك��ي��را؟ ت��ط��ي��ل وأن ف��ت��اه��ا ع��ن ق��ري��ٌش ت��ص��دَّ أن ال��ح��قِّ أم��َن
وغ��رورا ج��ه��ال��ة ف��اس��ت��ج��اب��وا دع��اه��م وق��وًم��ا ج��ه��ل��ه��ا أب��ا س��ل
ص��ب��ورا ال��ب��الء ع��ل��ى ج��ل��ًدا ال��ل��ِه رس��ول ف��أل��ف��وا ب��األذى أُول��ع��وا
غ��ف��ورا ذن��ب ِل��ُك��لِّ َوج��ُدوه ك��ب��اًرا ال��ذُّن��وب أح��دث��وا ُك��لَّ��م��ا
م��س��رورا ن��اع��ًم��ا َوت��رض��ي��ه ـ��ه��ا ي��رض��ي��ـ ف��ي��غ��ض��ب نَ��ْف��ُس��ُه ِب��ِه م��ا
��ع��ورا ال��شُّ َواس��ت��رقَّ ال��ن��ف��س م��ل��ك َوِدي��ٌن س��واه ال ال��ل��ه إن��ه
ي��س��ي��را ش��ي��ئً��ا ع��داه م��ا َوي��رى ف��ي��ِه َوال��م��ق��ادي��َر ال��ن��اس ي��ج��د
ض��م��ي��را وأص��َف��ى نَ��ْف��ًس��ا أزك��ى ه��و إال ال��رُّس��ل م��ن س��اب��ٌق زك��ا م��ا
أم��ي��را؟ أو س��يِّ��ًدا ي��ق��ي��م��وك أن أت��رض��ى يَ��ق��ول ��ه ع��مُّ ج��اء
غ��زي��را َوغ��ي��ثً��ا م��اط��ًرا ح��يً��ا ل ال��م��ا ص��ف��وة م��ن ع��ل��ي��ك َويَ��ُص��بُّ��وا
ح��ص��ورا خ��ل��ق��ت وم��ا أب��ت��غ��ي��ه��ا ل��دن��ي��ا بُ��ع��ث��ت م��ا ع��م ي��ا ق��ال
��ق��ورا وال��شُّ م��ط��ال��ب��ي أري��ه��م ـ��ت ألع��رض��ـ ب��ال��ن��يِّ��ري��ن أت��ون��ي ل��و
ال��م��ش��ي��را وأع��ص��ي ال��ه��وى ألدعُّ ف��إن��ي ع��ل��م��ت ب��م��ا ي��ش��ي��روا إن
م��ح��ذورا رائ��ًع��ا ال��ح��ت��ف تُ��ط��ع��م َون��ف��س��ي ي��راق دم��ي ه��ذا دون
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َعِديٍّ بُن املُطِعُم

عليه؛ الكفار وتألُِّب طالب أبي عمه موت بعد الطائف إىل مكة من الكريم الرسول خرج
داخل «إني يقول: عدي بن املطعم إىل وبعث شديًدا، أذى فلقي اإلسالم إىل ثقيًفا ليدعو
يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي يحرسون وبنوه هو السالح يلبس وكان ذلك، إىل فأجابه جوارك»، يف مكة
أسارى يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال وقد مات، أن إىل كافًرا عدي بن املطعم وبقي بالبيت، طوافه

له»: لرتكتهم النَّتْنَى هؤالء يف كلمني ثم حيٍّا عدي بن املطعم كان «لو بدر:

ج��س��ورا ه��ي��وبً��ا واص��ًال ج��اف��يً��ا ع��دي ب��ن ك��ال��م��ط��ع��م رأي��ن��ا م��ا
ش��ط��ي��را ي��دور م��س��ت��ض��ع��ًف��ا ي��ن ال��دِّ َوأج��ار م��ل��ة ال��ك��ف��ر آث��ر
ح��س��ي��را األم��ان ي��ط��ل��ب ف��ان��ث��ن��ى ف��أع��ي��ا ال��م��ق��ام ب��ال��ط��ائ��ف رام
زئ��ي��ًرا ال��ف��ض��اء ي��م��أل أس��ًدا م��ن��ه ب��ال��نُّ��بُ��وَِّة ال��ل��ه َوكَّ��ل
َون��م��ورا ال��ح��م��ى ت��ح��م��ي ش��ب��وًال ـ��ه ح��ول��ي��ـ ي��ج��م��ع ��الح ال��سِّ ف��ي ق��ائ��ًم��ا
ال��خ��ف��ورا وي��أب��ى ب��ي��ت��ه ع��ن ال��ل��ه رس��ول ي��ص��دوا أن ال��ق��وم ي��م��ن��ع
م��ري��را وك��ان ال��ع��رى أس��ل��م��ت��ه ف��أم��س��ى ق��ري��ش م��ن ال��ح��ل��ف ن��ق��ض
ف��ط��ي��را ورأيً��ا ص��ال��ًح��ا ع��م��ًال م��ن��ه ي��ع��ط��ي��ك ل��ل��غ��ويِّ ع��ج��بً��ا
ال��ب��ذورا وص��ان أرض��ه ف��ح��م��ى ش��رٍّا ب��ال��زرع ظ��ن م��ن رأي��ن��ا م��ا
م��أج��ورا ل��خ��ل��ت��ه ي��وًم��ا ـ��س��ن أح��ـ م��ا أج��ر ك��اف��ًرا ال��ل��ه ج��زى ل��و





ِحَراء َغار يف

م��س��ت��ج��ي��را ع��ائ��ذًا ال��ل��ه ي��ع��ب��د ح��راء ب��غ��ار م��س��ت��خ��ف��يً��ا ظ��ل
س��م��ي��را ال��ن��ج��وم أط��ل��ع ل��ل��ذي وي��م��س��ي ال��ض��الل ف��ي ال��ق��وم ي��س��م��ر
وال��ت��ك��ب��ي��را ال��ت��ه��ل��ي��ل ويُ��زج��ي ه م��وال ي��س��بِّ��ح س��اج��ًدا راك��ًع��ا
ال��م��ه��ج��ورا م��ك��ان��ه ت��ح��يِّ��ي ت ال��ص��و ي��أخ��ذه��ا ال��ك��ائ��ن��ات ت��ه��ت��ف
ال��زب��ورا ي��ت��ل��و ح��ي��ن داود ص��وت ي��ن��ل��ه��ا ل��م م��ح��ل��ة م��ن��ه��ا ن��ال
زف��ي��را وت��م��ض��ي رائ��ًع��ا ن��غ��ًم��ا ت��ت��وال��ى ق��دس��ي��ة ن��ب��رات
ق��ص��ي��را ال��خ��ف��اء م��دى ف��اج��ع��ل رب ج��ه��ر وال��دي��ن ال��خ��ف��اء ط��ال ربِّ
ي��ف��ورا أن ب��رك��ان��ه��ا ي��ن��ه��ى ال��ل��ه وت��ج��ل��ى ح��ول��ه األرض م��اج��ت
م��دح��ورا ع��دوه س��ع��د ي��د وردت ال��ش��ع��اب ف��ي ال��دي��ن أوذي
ال��س��ط��ورا ال��م��راق ال��دم وأت��م س��ط��ر أول ال��ك��ت��اب ف��ي رق��م��ت
ت��دورا أن ال��وغ��ى رح��ى ك��ادت ال��ل��ه ف��ل��وال م��ح��ن��ق��ي��ن ال��ق��وم أدب��ر
م��ب��رورا ص��ال��ًح��ا ك��ان م��ن��زًال س��واه ي��ؤم أن ال��ض��ي��ف أزم��ع
ع��ب��ي��را وف��اح س��اط��ًع��ا رون��ًق��ا ف��ي��ه��ا ش��اع روض��ة ال��وح��ي ح��لَّ��ه





اَألرَقم أِيب بن اَألرَقم دار يف

م��ح��ص��ورا م��ح��رًج��ا ال��دي��ن ت��س��ع داري ت��ل��ك اس��ت��ج��ب األرق��م ودع��ا
ج��م��ه��ورا أو أردت إن ع��ص��ب��ة ف��ي��ه��ا ال��م��ص��ل��ي��ن واج��م��ع واِف��ه��ا
ال��م��أث��ورا دي��ن��ه وي��خ��ت��ار ب��ال��ل��ه ي��ؤم��ن ال��خ��ط��اب اب��ن وأت��ى
م��س��ت��ورا دي��ن��ه ن��ور ويُ��رى س��رٍّا ال��ل��ُه يُ��ع��بَ��د ل��ن ك��ال ق��ال
ب��دورا ال��ن��ب��ي س��ن��ا ف��ي واط��ل��ع��وا أس��وًدا ال��ك��ت��اب ح��م��ى ف��ي اخ��رج��وا
ك��ف��وَرا أو م��ش��رًك��ا ت��خ��اُف��نَّ ال وط��وف��وا ف��ص��ل��وا ب��ي��ت��ك��م ذل��ك��م





املدينة إىل َوهجرته ُسول الرَّ قتل إَرادة

ال��ص��دورا َوي��ش��ف��ي األذى يُ��م��ي��ط ـ��ُل ال��ق��ت��ـ ه��و وق��ال��وا أم��ره��م أج��م��ع��وا
ال��ه��ري��را ي��ك��ث��رون َم��ه��اذي��َر ن��يُّ أم��ا ال��ه��زب��ر دم م��ا ك��ذب��وا
م��ح��ظ��ورا وح��اول��وا بَ��ًال ـ��اُر ��ـ ال��ك��فَّ ط��ل��ب ف��إن��م��ا وربِّ��ي ال
م��ج��ي��را وأق��وى ط��واغ��ي��ت��ه��م م��ن ج��اًرا أم��ن��ع ال��رس��وُل ن��ف��س أنَّ
م��ذرورا؟ ع��ي��ون��ه��م ف��ي ع��ًم��ى أم ت��رابً��ا ال��ن��ب��ي رم��ى ه��ل ل��ه��م؟ م��ا
ن��ظ��ي��را ع��زت َدْه��ي��اءَ أن��ك��روه��ا أف��اق��وا ف��ل��م��ا م��دًة ذه��ل��وا
م��ع��ف��ورا؟ ُه ف��ردَّ وج��ٍه ُك��لَّ م��ن��ا م��سَّ م��ن ال��ت��راب ي��ن��ف��ض��ون
ال��ف��ت��ورا؟ ت��ح��سُّ ألوص��ال��ن��ا م��ا ن��راه؟ ال ب��ال��ن��ا م��ا ك��ن��ا؟ أي��ن
ال��ب��ص��ي��را؟ ويُ��ع��م��ي ن��ف��س��ِه ع��ن ِق��َل ال��ع��ا يُ��ذه��ل م��ا ال��ح��ادث��ات أِم��َن
ال��خ��م��ورا ش��رب��ن��ا وم��ا ف��س��ك��رن��ا ب��س��ح��ٍر رم��ان��ا ل��ق��د َول��ى؟ أي��ن
ع��ق��ي��را َل��َخ��رَّ غ��رٍة ع��ل��ى ُه أص��ب��ن��ا أنَّ��ا ل��و ُم��ص��ع��بً��ا ل��ه ي��ا
ع��ث��ورا ا َوَج��دٍّ ض��ائ��ًع��ا أم��ًال ن��ع��ان��ي ورح��ن��ا غ��ب��ط��ٍة ف��ي راح
وت��ورى ت��ش��ب ح��س��رة ل��ه��ا ي��ا ح��رى ال��ج��وان��ح ت��ت��رك خ��ي��ب��ة
ون��ص��ي��را ح��اف��ًظ��ا ف��ت��ب��ارك��ت ن��ص��ًرا ال��ق��وم ع��ل��ى آت��ي��ت��ة ربِّ
م��ذع��وَرا وال خ��ائ��ًف��ا ال ـ��ح��ق ال��ـ ي��ق��ض��ي ف��ه��اج��ر ��ي��ت��ه ن��جَّ أن��ت
ت��م��ورا أن ه��ض��اب��ه��ا وت��م��ن��ت ذع��ًرا م��ك��ة ج��ب��ال ض��ج��ت ي��وم
ت��س��ي��را أن ورائ��ه م��ن ـ��ن��ع��ه��ا ت��م��ـ وت��م��س��ك��ه��ا أس��ى ت��ت��ن��زَّى
ال��م��ن��ث��ورا ه��ب��اءه��ا وت��زج��ي ـ��ر ال��ص��خ��ـ ت��ق��ذف الرت��م��ت ل��والك ه��ي



اإلسالم مجد ديوان

ال��م��ع��م��ورا ب��ي��ت��ك ه��اج م��ا ـ��وج��د ال��ـ وح��ر ال��ف��راق ج��وى م��ن ه��اج��ه��ا
وق��ورا ال��ج��الل راج��ح ف��ان��ث��ن��ى روًح��ا م��ن��ك ف��زدت��ه ي��ه��ف��و ك��اد
س��ع��ي��را وج��اش��ت رح��م��ة زخ��رت ن��ظ��رات م��ح��م��د م��ن ل��ه��ا ي��ا
دورا ال��دور ت��رى وال أه��ًال أه��ل ال��ـ ت��ع��د ال ش��ج��ي��ة ن��ظ��رات
ع��ش��ي��را أح��ب وال أرًض��ا ـ��ة م��ك��ـ م��ن أك��رم ال��ب��الد ف��ي م��ا ق��ال
ال��م��ق��دورا ق��ض��اءه أم��ض��ى ال��ل��ه إن ن��ف��س��ي ه��م��وم ي��ا ف��اس��ك��ن��ي
ال��ن��ذورا ي��ق��ض��ي ال��وف��يُّ وال��ت��ق��يُّ ن��ف��س��ي ل��ل��ه ن��ذرت ق��د إن��ن��ي
ع��ب��ورا ال��ع��ب��اب غ��ارب ق��ط��ع��وا ك��رام ص��ح��ب ب��ع��د ال��ب��ي��د ن��ق��ط��ع
ت��خ��س��ي��را ال��ه��وى ط��ائ��ف زاده غ��او ال��ل��ه ف��ي آذاه رش��ي��د ك��م
س��ج��ي��را أو ص��اح��بً��ا ي��ص��ي��ب��ون ال ف��أم��س��وا ال��ب��الد ف��ي ال��ص��ح��ب ض��رب
م��غ��م��ورا س��واده��م ف��ي��ه��ا ظ��ل غ��ب��ر ال��ن��ج��اش��ي ل��دى دي��ار ف��ي
ال��م��ص��ي��را وي��رج��و رب��ه ي��ش��ت��ري م��ص��ي��ر ول��ألم��ور وت��ول��ى
وال��ب��ك��ورا رواح��ه ي��وال��ي ه��ي ال��زا ن��وره ف��ي ال��ص��دي��ق ي��م��ش��ي ي��وم
ي��ث��ورا أن أو ي��س��ت��ق��ر أن ط��ل ال��ب��ا ي��م��ن��ع ث��ائ��ًرا ال��ح��ق ي��ن��ص��ر
ن��ذي��را أو الئ��ًم��ا ال��ل��ه ف��ي ـ��ف��ل ي��ح��ـ وال ال��ق��ل��وب غ��ي��ظ ي��ب��ال��ي ال

∗∗∗
ال��ن��س��ورا ال��ط��ري��د ج��اور أم ـ��رب ال��ت��ـ أت��ح��ت ي��س��أل��ون ال��ق��وم أق��ب��ل
وال��ص��خ��ورا رم��ال��ه��ا ط��رٍّا أرض ال��ـ وش��ق��وا وال��ج��ب��اَل ال��َه��ض��ب ن��ف��ض��وا
م��غ��ي��را ال��م��ص��ون خ��دره��ا َع��َل��ى ـ��ل ج��ه��ـ أب��و ي��ج��يءُ إذ أس��م��اءَ وي��ح
ال��خ��ب��ي��را س��أل��ن��ا ف��ق��د أج��ي��ب��ي ـ��ر ب��ك��ـ أب��و غ��اَب أي��ن أس��م��اءُ ص��اَح
ال��خ��دورا ت��س��ت��ش��ي��ر األس��د أََج��م ع��ه��دن��ا م��ا ع��ن��ده ال��ع��ل��م ق��ال��ت
ص��ورا ص��وادف ذك��ره��ا ع��ن ـ��ي��ال األْج��ـ تُ��ع��رض ب��ل��ط��م��ٍة ف��رم��اه��ا
ن��ض��ي��را وج��ًه��ا ال��ن��ب��ي وج��وه م��ن ورض��ت ب��ع��ي��ًدا ق��رط��ه��ا ق��ذف��ت
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ثور غار األكَرب الغار يف

ال��ُق��ص��ورا ال��ج��الِل روع��ة م��ن يُ��ع��ط ل��م م��ا رب��َك أع��ط��اك ث��ور غ��اَر
خ��ط��ي��را ودي��نً��ا ن��وره��ا س��اط��ًع��ا دن��ي��ا ل��ل��م��م��ال��ك أط��ل��ع��ت أن��ت
م��ذخ��ورا ع��ن��ده ق��ب��ل م��ن ك��ان ك��ن��ًزا ال��ل��ه ذخ��ائ��ر م��ن ص��ن��ت��ه
خ��ف��ي��را األم��ي��ن ال��روح ف��ي��ه ق��ام ي��ت��وق��ى الج��ئً��ا ال��ح��ق م��خ��ف��ُر
ال��ع��ص��ورا ت��دع��و ال��ع��ص��ور وراء م��ن ح��ي��ارى ال��ش��ع��وب ح��ول��ه وق��ف��ْت
ظ��ه��ي��را وأق��وى ي��ًدا أع��ل��ى ـ��ح��ق ال��ـ إن وي��ح��ِك ال��ش��ع��وب ح��ي��ارى ي��ا
ال��س��ري��را أع��دي أن ت��ن��ادي��ك ـ��م��ى ال��ع��ظ��ـ دول��ت��ه ف��ت��ل��ك ت��خ��اف��ي ال
ن��ي��را ي��غ��ادر وال ق��ي��ًدا ـ��رك ي��ت��ـ ال ال��م��ح��رر ال��م��ن��ق��ذُ ج��اءِك
وأخ��ي��را أوًال ب��ال��ح��ق دي��ن ال��ه��ا وال��رُّس��َل ال��م��ال��ك��ي��َن ورَث
وال��ت��دم��ي��را ال��ب��ن��اءَ ف��ي��ج��ي��د وي��ب��ن��ي ي��ه��دُّ ال��ذي ال��ح��ك��ي��م
وح��ض��ورا ُغ��يَّ��بً��ا ال��ده��ر ل��ب��ن��ي وي��ق��ض��ي ي��س��ن ال��ذي وال��زع��ي��م
وال��دُّس��ت��ورا ال��ن��ظ��ام ت��ت��ل��ق��ى ي��دي��ه ب��ي��ن األج��ي��ال ت��ت��رام��ى
أس��ي��را ي��ظ��ل أن ال��ع��ق��ل ك��ب��ر وع��ب��ي��ٌد س��ادٌة ال��ن��اس ف��ي ل��ي��س
م��ب��ت��ورا أم��ره ال��ل��ه ق��ض��ى م��ا س��واءً ال��ح��ق��وق ف��ي ال��ك��لُّ ُخ��ِل��َق
ق��ت��ورا أو م��س��رًف��ا ك��ان وم��ا ال��ل��ه ظ��ل��م م��ا األق��وي��اءُ ك��ذب
ال��ت��دب��ي��را وأح��ك��م ف��ي��ه أم��ر اْل��ـ ف��س��وَّى ل��ل��ج��م��ي��ع ال��م��ل��ك َدبَّ��َر
وال��ت��ح��ري��را ال��ف��ك��اَك ت��ت��م��ن��ى ن��ف��وًس��ا ح��رر ال��ض��ع��اِف ن��ص��ي��ر ي��ا
ال��س��ف��ي��را ف��ك��ن��ت ال��دُّن��ى؟ ي��ت��الف��ى س��ف��ي��ٍر م��ن ه��ل ال��ك��ائ��ن��ات ض��ج��ت



اإلسالم مجد ديوان

ال��م��س��ط��ورا ك��ت��اب��ك ع��ل��ي��ن��ا ـ��ت وأن��زْل��ـ ه��داك آت��ي��ت��ن��ا رب
م��ذك��ورا ب��اق��يً��ا ال��ف��ض��ل ول��ك م��س��ت��م��رٍّا واف��ًرا ال��ح��م��د َف��ل��َك
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الَغار ة َوَحيَّ بكر أبو

ووزي��را ص��اح��بً��ا ب��ورك��َت ق��اِن ب��ال��ف��ر ال��م��ت��وج ال��ق��ائ��ِم ص��اح��ب
ال��ن��ف��ورا وأب��دى ال��ذى ت��وخ��ى م��ن ف��ي��ه وع��ادي��َت وال��ي��ت��ُه أن��َت
ي��ح��ورا؟ ك��ي��م��ا ال��ه��وان وت��ذق��ه ع��دوٍّا أب��اك ت��ت��خ��ذ أول��م
ق��ري��را ودع��ه س��ب��ن��ي وإن ـ��خ ال��ش��ي��ـ ت��ض��رب ال ال��ن��ب��ي ي��ق��ول إذا
ض��ري��را وش��ي��ًخ��ا م��دب��ًرا وال��ًدا م��ن��ه ب��ال��م��س��اءة ن��ل��ت إن��م��ا

∗∗∗
ح��ري��را؟ أص��ب��ت أم ال��س��م ت��ن��ف��ث واد ح��ي��ة أص��ب��ت ش��ع��ري ل��ي��ت
ث��ب��ي��را اس��ت��خ��ف وال وق��ار م��ن رض��وى ه��ز ف��م��ا س��م��ه��ا ن��ف��ث��ت
ت��خ��ورا أو ال��ق��وى ت��ض��ع��ف أن ض��ي��ك ي��ر ف��م��ا ال��ن��ب��ي ت��وق��ظ أن خ��ف��ت
ش��ك��ورا ف��أع��ط��ى س��ب��ح��ان��ه ـ��ط��اك أع��ـ ل��ق��د رك��ب��ت��ي��ك ال��ل��ه أك��رم
ط��ه��ورا؟ ص��ف��ًوا وال��ب��رَّ س��م��ًح��ا ـ��م��ان اإلي��ـ ح��ام��ل ي��ا ح��م��ل��ت رأس أي





ِبي النَّ قتل ُيريد مالِك بن اقة ُرسَ

قال أثره، يف رساقة فذهب ناقة، مئة يأرسه أو ملسو هيلع هللا ىلص النبي يقتل ملن قريش كفار جعل
محمد، يا الكريم: النبي إىل اعتذر أن وبعد مراًرا، فرسه قوائم ساخت أن بعد — رساقة
إذا تكرمني أن عىل فعاهدني الناس، رقاب وتملك العالم يف أمرك سيظهر أنه ألعلم إني
طلب الذي العهد له فكتب — بكر أبا وقيل — فهرية بن عامر فأمر ملكك، يوم جئتك
إذا رساقة يا بك «كيف منرصفه: عند النبي له قال عنه)؛ هللا (ريض بالجعرانة أسلم —

فارس. بالد ُفتحت ملا خالفته يف إياهما عمر ألبسه وقد كرسى»، بسواري تسوَّرت

م��ي��س��ورا؟ ه��ي��نً��ا األم��ر ت��رى ه��ل وان��ظ��ر س��راق��ة ي��ا ال��ل��ه إت��ق
م��س��ح��ورا؟ ع��ن��ان��ه وت��ل��وي ض األر ت��م��س��ك��ه ال��ج��واد ت��ظ��ن أم
م��س��ت��ط��ي��را؟ راك��ًض��ا ال��ش��ر ي��م��س��ك رم��اه ال��ج��الل ذو ال��ل��ه ه��و أم
ح��ق��ي��را ال��ج��زاء م��ن خ��س��ي��ًس��ا ـ��ه ��ي��ـ ت��رجِّ ف��ان��ط��ل��ق��ت ال��ق��وم غ��رك
ك��ب��ي��را ف��ض��ًال األم��ي��ن ال��رس��ول ك وأوال ف��اع��ت��ذرت ال��ح��ق وض��ح
ال��ب��ش��ي��را ف��دي��ت ك��س��رى ب��س��واري وأب��ش��ر ف��اغ��ت��ن��م��ه ب��ال��ع��ه��د ف��زت
أج��ي��را س��واي ف��اب��ت��غ��وا ج��ل��ًال أج��ري أوت��ي��ت ال��ن��ي��اق أله��ل ق��ل
ب��ع��ي��َرا أو ن��اق��ة رام م��ن م��ث��ل س��ن��اءً أو رف��ع��ة رام م��ن ل��ي��س





بعده يأتون اُحلَصْيبوأصحابه ْبن ُبَرْيَدة

ف��ق��ي��را وك��ان ال��غ��ن��ى ي��ن��ال أن ي��رج��و ب��ري��دة ب��ع��ده وأت��ى
وال��وع��ورا س��ه��ول��ه��ا غ��ب��ًرا ـ��ب��ي��د ال��ـ وي��ط��وي وال��ن��ه��ار ال��ل��ي��ل ي��رك��ب
ال��ت��غ��ري��را واس��ت��ح��س��ن��وا ن��ص��ًح��ا إغ��راء ال��ـ زع��م��وا ص��ح��ب��ه م��ن رج��ال ف��ي
ت��ب��ورا ل��ن ت��ج��ارة وارت��َض��وه��ا ف��ف��ازوا وال��رس��ول ال��ل��ه آث��روا
غ��ي��ورا ح��رٍّا وك��ان أل��م��ع��يٍّ��ا رأيً��ا ب��ري��دة وارت��أى أس��ل��م��وا
ظ��ه��ورا ال��ب��الد ي��أل��و أن ال��ل��ه رس��ول ل��م��ث��ل ي��ن��ب��غ��ي م��ا ق��ال
األث��ي��را؟ ال��م��ق��ام رب��ك م��ن ت��ي��ت أو وق��د ل��واءٍ ب��ال ت��م��ش��ي ك��ي��ف
ع��ذي��را ال��ت��م��س��ت إذا ع��ذي��ر ـ��ح ال��رم��ـ وم��ن ع��م��ام��ت��ي م��ن ل��ي ل��ي��س
ك��س��ي��را ت��ع��ود أن خ��ف��ت ف��ق��د ـ��ح��ي رم��ـ ي��ا واع��ُل ع��م��ام��ت��ي ي��ا اخ��ف��ق��ي
ف��خ��ورا ال��ب��ه��ي ال��س��ن��ا ي��ت��ل��ق��ى ي��دي��ه ب��ي��ن ب��ال��ل��واء وم��ش��ى





َمعَبد ُأمِّ يفخيمة

ن��م��ي��را؟ ع��ذبً��ا ال��ن��ف��وس ظ��م��أى ـ��ِق��ي��ه ت��ْس��تَ��ْس��ـ م��ع��ب��َد ألمِّ ح��دي��ٌث م��ا
ال��دُّرورا؟ ��ي ت��رجِّ ال ��رع ال��ضَّ ك��زََّة وك��ان��ت َدرَّْت ك��ي��ف ��اَة ال��شَّ س��ائ��ل
م��زورا أو زائ��ًرا األرض أُم��َم يَ��ق��ري ��ِل ال��م��ؤمَّ ��م��ح ال��سَّ ب��رَك��اُت
ق��دي��را ال��ج��الل ف��رد ربٍّ��ا ن��ك س��ب��ح��ا ل��ل��ن��ب��وَّة ال��ح��ق م��ظ��ه��ر





ُقَباء ِيف

ال��م��ق��ب��ورا ت��ب��ع��ث ال��رُّوح ج��ي��ئ��َة ق��ب��اءً ج��ئ��ت ال��نُّ��ف��وس ح��ي��اة ي��ا
ال��م��ش��ك��ورا ص��ن��ي��ع��ك ل��ل��ب��راي��ا واص��ن��ْع ال��م��ب��ارك ال��م��س��ج��د إرف��ع
ي��ج��ورا أو ب��ه��ا ال��ه��وى ي��م��ي��ل أن وي��أب��ى ال��نُّ��ف��وس ي��ع��ص��م م��ع��ق��ٌل
��رورا ال��شُّ ع��ن��ه��ا ي��ذوُد س��ي��اٌج أو ع��الٌج ف��ه��ي ��الة ب��ال��صَّ أوص��ه��ا
وج��ذورا أَروم��ًة وق��ض��اه��ا ق��دًم��ا ال��دي��ن دوح��َة ال��ل��ُه غ��رس
ال��ظُّ��ه��ورا وت��ح��ن��ي ال��ق��وى ت��وه��ي ـ��ج��ار األح��ـ ت��ح��م��ل ل��م ال��نَّ��ض��ار أردت ل��و
��ي��را؟ ��مِّ ال��شِّ ال��م��ش��يَّ��َع أرأي��ت ي��ب��ن��ي؟ ك��ي��ف ي��اس��ٍر اب��َن أرأي��ت
س��ئ��ورا؟ وي��زده��ي��ه��م ص��ع��وًدا م ال��ق��و ي��س��ت��ب��ق ال��ب��نَّ��اءَ أرأي��ت
ال��ه��ص��ورا؟ وال��ه��زب��ر ال��ل��ِه يَ��ِد ف��ي ج��ن��ي��بً��ا األب��يَّ ال��ف��ح��ل أرأي��ت
ال��نُّ��ح��ورا ويُ��غ��ري ال��ِح��َل��ى يُ��غ��ي��ر ـ��ي��ِن وال��طِّ��ـ ل��ل��ح��ج��ارة ال��نَّ��ح��ر ي��ن��ص��ُب
س��دي��را أو خ��ورن��ًق��ا ي��ب��ن��ي راَح ِغ��رٌّ ال��دَّه��ر ع��ل��ى م��ث��ل��ه ب��ن��ى م��ا
وك��ورا ال��ب��ن��اء ف��ي ال��طَّ��ي��ر وي��رى ح��ص��ونً��ا ال��ب��ن��اء ف��ي ال��ح��قُّ ي��ج��د





َعوف بن َعْمرو َبني َحيُّ

األوس، من وهم عوف، بن عمرو بني كبري الهرم بن كلثوم عىل قباء يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي نزل
له. مربًدا املسجد فيه بني الذي املوضع وكان

م��م��ط��ورا ي��زل وال ع��وٍف ب��ن ـ��رو ع��م��ـ ب��ن��ي ي��ا ح��يُّ��ك��م ال��ح��يُّ ب��ورك
وح��ب��ورا ن��ع��م��ة وال��دُّور ـ��ف��س األن��ـ ي��غ��م��ر ال��ذي ال��ض��ي��ف ف��ي��ه ك��ن��ت
ن��ظ��ي��را ��ي��وف ال��ضُّ ف��ي ال��ق��وم ل��ك ـ��ا ح��يَّ��ـ وال ال��دي��ار م��ث��ل��ك رأت م��ا
ال��م��س��ي��را؟ ع��نَّ��ا أزم��ع��ت أََم��الًال ف��ق��ال��وا ع��ن��ه��م ت��ب��ي��ن أن ك��ره��وا
م��أم��ورا ب��غ��ي��ره��ا ن��ف��س��ي ـ��ف��ي��ت أل��ـ وم��ا ان��ت��وي��ت ي��ث��رب ب��ل ق��ل��ت
ال��دُّث��ورا وت��ش��ك��و ال��ب��ل��ى ت��ل��ق��ى ك��ي��ف وت��ري��ه��ا ال��ق��رى ت��أك��ل ق��ري��ٌة
ال��ج��ري��را وخ��لُّ��وا رح��ل��ه��ا ف��دع��وا الب��ت��ي��ه��ا إل��ى ن��اق��ت��ي ط��رب��ت
��غ��ي��را وال��صَّ ك��ب��ي��رك��م ع��وٍف آل ع��ل��ي��ك��م ��الُم وال��سَّ ال��ل��ه رح��م��ُة





املديَنة إِىل ِقَباء ِمن

ت��ح��م��ل م��ا أش��واق��ه��ا م��ا ي��ك��ف��ي��ك ت��ق��ب��ل ي��ث��رب دي��ار ف��ت��ل��ك أق��ب��ل
األط��ول ال��ح��ن��ي��ن ب��ه��ا إل��ي��ك ي��ه��ف��و خ��واف��ٌق وال��ق��ل��وب ال��تَّ��َل��وُّم ط��ال
ت��ت��م��ل��م��ل وج��وان��ٌح ال��ك��رى ت��أب��ى أع��ي��ٌن م��كَّ��َة ف��ارق��ت م��ذ ال��ق��وم
ال��م��رس��ل؟ ال��ن��ب��يُّ ي��ط��ال��ع��ن��ا أف��م��ا وق��ولُ��ُه��ْم ال��ف��ج��اِج إل��ى ي��ت��ط��لَّ��ع��ون
ال��م��ت��ه��لِّ��ل وج��ه��ك ال��ب��ش��ائ��ر ي��زج��ي م��ب��ارًك��ا ال��ثِّ��ي��اب ب��ي��ض ف��ي أق��ب��ل��ت
وأف��ض��ل أج��لُّ األوف��ى ول��ص��ع��ن��ك وط��ل��ح��ٌة ال��زُّب��ي��ر ص��ن��ع م��ا ط��ي��ب ي��ا
وأع��ج��ل أخ��فُّ ف��رًح��ا وق��ل��وب��ه��م ج��م��ع��ه��م ي��ه��ت��ف إل��ي��ك ال��رج��ال خ��فَّ
م��ت��ح��ول ل��ه��ا وم��ا إل��ي��ك إال ح��اج��ٍة م��ن ب��ه��ا م��ا رك��اب��ك ف��ي ه��ي
ت��ؤه��ل م��ا دوره��ا ب��م��ك��ة أُخ��رى وان��ت��ح��ت ب��ي��ث��رب م��ن��ازل��ه��ا ه��ج��رت
ي��ن��س��ل أم��ام��ك م��ن وه��ذا ع��ج��ًال ي��رت��م��ي ورائ��ك م��ن ه��ذا وف��دان
ال��م��ن��ه��ل ف��اض ح��ي��ن ن��ورك ي��ردون ع��كَّ��ًف��ا ح��ول��ك ��ار ال��نَّ��جَّ ب��ن��ي ان��ظ��ر
م��ن��زل ل��ل��نُّ��ب��وَّة ال��م��واط��ن ك��لُّ وح��ده��ا ال��خ��ئ��ول��ة ع��ل��ى ي��ن��زل��وك ل��م
وي��ش��م��ل ال��م��س��ل��م��ي��ن ي��ع��مُّ ن��س��ٌب إنَّ��ه ع��ن��دك اإلس��الم ع��ل��ى ن��زل��وا

∗∗∗
ت��رتَّ��ل؟ ال��ح��س��ان األن��اش��ي��د أه��ي ن��ش��وات��ه��ا؟ ت��ه��زُّه��ا ل��ل��دي��ار م��ا
ت��ت��س��ل��س��ل أن��ف��اس��ه��ا وت��ردَّدت أري��ج��ه��ا وط��اب ن��ض��ارت��ه��ا ��ْت رفَّ
ب��ل��ب��ل داٍر ك��لِّ ف��ي وك��أنَّ��م��ا روض��ٌة م��غ��نً��ى ك��لِّ ف��ي ف��ك��أنَّ��م��ا



اإلسالم مجد ديوان

ع��ل م��ن ال��م��الئ��ك ت��ح��يِّ��ي��ه ع��ي��ًدا أق��م��ن��ه ال��م��ؤم��ن��ات ال��ع��ذارى ُه��نَّ
ي��ت��م��ثَّ��ل ج��الل��ه وق��ام ف��ي��ه ن��وره أش��رق ل��ل��ِه م��وك��ٍب ف��ي
��ل ي��ت��وسَّ وع��ائ��ذٌ اإلم��ام ب��ي��د ف��آخ��ذٌ ال��ك��رام ال��نَّ��ب��يِّ��ي��ن ج��م��ع
م��ق��بَّ��ل ال��نَّ��ب��يِّ ب��ف��م وج��ب��ي��ن��ه م��س��لِّ��ًم��ا األم��ي��ن ال��رُّوح ب��ه ي��م��ش��ي
أج��م��ل ه��ي ِل��لَّ��ت��ي ُح��بٍّ��ا ألش��دُّ ��ًدا م��ح��مَّ إنَّ ��ار ال��نَّ��جَّ ب��ن��ي إي��ٍه
م��ع��دل ال��م��ن��ازل م��ن أع��دَّ ��ا ع��مَّ ل��رس��ول��ه م��ا ال��ل��ه س��ب��ي��ل خ��لُّ��وا
ي��ج��ه��ل ��ن م��مَّ ل��س��ت م��ن��اخ��ك ه��ذا ق��ف��ي ل��ه��ا ف��ق��ي��ل م��ط��يَّ��ت��ه ذه��ب��ت
م��ق��ف��ل وك��ن��ٌز خ��اٍف ل��ه��ا ِس��رٌّ ه��ن��ا وه��ا ال��ح��ي��اِة ط��ل��ب ف��ي ال��نَّ��اس
وي��ف��ع��ل ي��ج��يءُ م��ا ربِّ��ك أم��ر م��ن واح��م��دي رح��ل��ِك أيَّ��وب أب��ا أع��ط��ي
ي��وك��ل أم��رك ال��ل��ه ب��ع��د ف��إل��ي��ِه ُزرارٍة ب��ِن ألس��ع��د ال��زِّم��ام ودع��ي
ي��وص��ل ح��ب��ل��ِك ال��ل��ِه ب��ح��ب��ل أم��س��ى وال��ه��دى أج��م��ع ال��ح��قَّ ح��م��ل��ت ��ا َل��مَّ
ل أوَّ ه��و وأيُّ��ُه��ْم ال��م��ف��از ل��م��ن دروا وم��ا ف��ي��ك األن��ص��ار ي��ت��ن��اف��س
ت��ع��ق��ل ال ل��خ��ل��تُ��ه��ا ال��ع��ق��ول ت��ه��دي أنَّ��ه��ا ل��وال ال��ح��قِّ ك��ي��م��ي��اءُ ه��ي
ال��ج��ن��دل وي��ع��ل��و ب��ه��ا ال��نُّ��ض��ار ي��ه��وي ودول��ٌة ال��ع��ج��اِب ال��ع��ج��ِب م��ن دن��ي��ا
��ل؟ ويُ��ب��جَّ ك��ل��بُ��ه��م ي��ك��رم ك��ان ه��ل ِس��رُّه��ا ل��وال ال��ك��ه��ف أه��ل أرأي��ت
وت��س��أل ت��ري��د م��ا ل��ن��ف��س��ك ف��ي��ه��ا ب��ن��ع��م��ٍة ف��زت أيُّ��وب أب��ا ش��ك��ًرا
ي��ج��زل ع��ط��اءٌ أو ي��ض��اع��ف رف��ٌد ك��ل��ه��ا ال��م��واط��ن ف��ي رف��دك م��ث��ُل م��ا
ال��م��ع��ق��ل وح��لَّ ف��ي��ه��ا ال��ح��م��ى ن��زل م��ؤم��ٍن م��ح��لَّ��ة م��ن دارك ل��ل��ِه
ي��رح��ل م��ا وس��ؤدٌد ي��ق��ي��م م��ج��ٌد ِف��ن��اءه��ا ف��ح��لَّ ب��ه��ا ال��نَّ��ب��يُّ ن��زل
وي��ب��ذل ال��ج��زي��ل ي��س��دي ال��ق��رى س��م��ِح م��اج��ٍد ض��ي��اف��ِة ف��ي ال��نُّ��ب��وَِّة م��ج��ُد
ت��ب��خ��ل ه��ي وال ي��أب��ى ف��م��ا ك��رًم��ا ج��ف��ان��ه ال��ُم��ط��ِع��م��ي��ن ج��ف��ان وس��ع��ت
ي��رف��ل وأق��ب��ل ج��وُده��م��ا ف��اه��ت��زَّ س��م��اح��ٍة بُ��ْرد ��ع��دي��ن ال��سَّ ع��ل��ى أض��ف��ى
ي��ت��ق��بَّ��ل وم��ا ي��رض��ى م��ا ل��ل��ِه م��ن��ه��م��ا ي��ق��رِّب م��ح��ت��ف��ًال ج��ذالن
ي��ج��ع��ل ف��ي��م��ا واإلي��م��ان وال��ِب��رُّ رض��وان��ِه إل��ى س��ب��بً��ا ال��ق��رى ج��ع��ل
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ثابت بن زيد ُأمِّ جفَنة

فقال: أمي؛ قصعة هذه له: زيد قال — املدينة يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل أهدي طعام أول كان
فيها». هللا «بارك

وت��أُم��ل؟ ي��داك ح��م��ل��ت ب��م��ا ت��رج��و ع��س��ى وم��ا ال��ثَّ��ري��د ص��ن��ع م��ن زي��د ي��ا
��ل ال��م��ت��ع��مِّ ��ِة ال��ه��مَّ ذو ي��ب��ت��غ��ي م��ا دي��ن��ه��ا ف��ي ت��ب��ت��غ��ي ��ك أمُّ ب��ع��ث��ت��ك
م��ج��ل��ج��ل ال��ف��ض��اءَ ش��قَّ ك��م��ا ص��ع��دت دع��وًة وأط��ل��ق ل��ه��ا ال��نَّ��ب��يُّ ش��ك��ر
م��ظ��لَّ��ل ب��ال��ج��الل س��اٍع ال��ل��ِه ف��ي ب��ه��ا ي��س��ع��ى ه��ديَّ��ًة ب��ت��ل��ك أط��ي��ب
ال��ج��دول؟ ال��خ��ض��مِّ م��ن وأي��ن رج��ح��ت ق��ي��ص��ٍر ب��دن��ي��ا وزن��ت أنَّ��ه��ا ل��و
ي��ؤك��ل م��ا ال اإلس��الِم ن��ع��م��ِة م��ن ي��ج��ت��ن��ى م��ا ب��وص��ف��ه��ا ع��ي��ي��ت إن ه��ي
ال��ج��ح��ف��ل وأن��ت اح��ت��دم��ت ال��وغ��ى ن��ار ري��ب��ٌة زي��ٍد أُمَّ ج��ه��ادك ف��ي م��ا
ي��ت��س��رب��ل م��ن ال��خ��ي��ِر س��اب��غ��اِت م��ن اك��ت��س��ى وم��ا ال��ح��روب س��راب��ي��ُل ش��َرٌع





اَألنصار ِضيافة يف املهاجُرون

وم��ح��ف��ل ال��ن��اب��غ��ي��ن ي��ض��مُّ ن��اٍد ع��ن��دك��م ل��ي ه��ل األن��ص��اِر م��ع��ش��ر ي��ا
ي��ت��ن��خ��ل وس��م��ه ال��ق��واف��َي يَ��ِس��ُم ش��اع��ر ت��ح��ي��ُة ل��ش��اع��رك��م ع��ن��دي
��ل وُج��فَّ ت��ري��م م��ا رواك��ُد م��ن��ه��ا روائ��ٌع ال��ب��ي��اَن ُدن��ي��ا ف��ي ت��ن��م��ي��ِه
ُل اْل��ُج��وَّ ال��س��ائ��ح��اُت وال��س��اب��ح��اُت رب��ه��ا م��ن ه��دى ع��ل��ى ال��ث��اوي��اُت
وت��ش��غ��ل ال��ج��اه��ل��ي��ن ب��دن��ي��ا ت��ع��ن��ى ب��الَّ��ت��ي ه��ي وم��ا ال��دُّن��ي��ا ب��ه��ا ُش��غ��ل��ْت
ي��م��ح��ل ال ال��ذي ب��ال��وادي وت��ح��لُّ م��م��ح��ٍل واٍد ب��ك��لِّ ال��ق��رار ت��أب��ى
م��ق��ول ال��م��ص��اق��ع ادَّع��ت إذا م��ن��ه ل��ي ول��ي��س ي��ق��ول م��ن أب��ل��ُغ ��ان ح��سَّ
يُ��خ��ذل ال ال��ذي ال��ح��قَّ ون��ص��رت��م ذم��ام��ه ل��ل��نَّ��ب��يِّ ق��ض��ي��ت��م أن��ت��م
األم��ث��ل ال��ف��ري��ق ه��م ل��م��ه��اج��ري��ن ك��رام��ًة ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ن��ع وص��ن��ع��ت��م
م��ؤثَّ��ل ال��م��س��ل��م��ي��ن ف��ي ل��ك��م م��ج��ٌد ب��ك��م س��م��ا وك��ي��ف م��وض��ع��ك��م ف��ع��رف��ُت
ي��ن��ق��ل ح��دي��ٌث وال ي��ذاع ن��ب��أ م��ث��ل��ه م��ا ل��ك��م ن��ب��أ وأذع��ت��ه
ي��رح��ل��وا ل��م ب��دي��اره��م وك��أن��ه��م دي��ارك��م م��لء ال��ل��ه ق��وم ال��ق��وم
ت��ك��ف��ل وال��م��روءة ي��رع��ى وال��ح��بُّ ت��ح��ت��ف��ي وال��س��م��اح��ة ي��ع��ط��ف ال��دي��ن
ت��ذه��ل وال��ض��الل��ة ي��ص��ع��ق وال��ش��رك ب��غ��ب��ط��ة وال��نَّ��ب��يُّ ي��ش��ك��ر وال��ل��ه
ت��ع��ول ال��م��آت��م ف��ي وال��ج��اه��ل��يَّ��ة أع��راس��ه ف��ي وال��ح��قِّ ال��ه��دى دي��ن
أه��ول ه��و ب��ال��ذي ت��ن��ك��ب ف��ل��س��وف ب��ه ن��ك��ب��ت ال��ذي ال��ح��دث ه��ال��ه��ا إن
ت��ع��طَّ��ل؟ وال��ع��ق��ول ال��ب��ص��ائ��ر أنَّ ق��ض��ى ف��م��ن ال��ع��ق��ول م��ع��طِّ��ل��ة زول��ي
م��وئ��ل ل��ج��ن��د ف��م��ا ال��ك��ف��اح ودع��ي داف��ٌع ل��خ��ص��م��ك ف��م��ا ��الح ال��سِّ أل��ق��ي



اإلسالم مجد ديوان

ي��ف��ش��ل ال ال��ذي ال��ق��در ب��ح��م��ات��ك وارت��م��ى ال��م��ب��رح ال��ف��ش��ل ب��ك أزرى
ي��س��ه��ل ال��ع��زائ��م م��ض��ت إن وال��ص��ع��ب ال��ق��وى ت��واك��ل��ت إن ي��ص��ع��ب ��ه��ل ال��سَّ
ي��ت��زل��زل إي��م��ان��ه وال ت��ه��ف��و ن��ف��س��ه ال م��ؤم��ٌن ال��م��ع��اف��ل أرس��ى
ت��غ��س��ل م��ح��ال��ة ال ب��ال��دَّم ف��األرض ال��ذى س��وى أب��ي��ت ف��إن ال��نَّ��ذي��ر ه��ذا
ال��م��ق��ت��ل؟ أص��ي��ب إذا ال��رَّم��يُّ ي��ب��ق��ى ع��س��ى وم��ا ��ه��ام ال��سِّ ب��م��ق��ت��ل��ه��ا ع��ل��ق��ت
ي��ب��ط��ل إف��ك وك��لُّ ��ح��اب ال��سَّ م��رَّ ي��ن��ق��ض��ي زور ك��لُّ أك��ب��ر ال��ل��ه
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املدينة مسجد

وي��ع��م��ل ي��ج��دُّ ال��ب��ان��ي وم��ح��م��د ب��ي��ث��رٍب ي��ق��ام ال��ثَّ��ان��ي ال��م��س��ج��د
وي��ك��س��ل ي��ك��لُّ م��ن ال��م��رات��ب ع��ل��ي��ا ب��ب��ال��غ ول��ي��س ل��ه��ا أن��ت ع��م��ار
أث��ق��ل ال��تَّ��ب��اع��ة ذو ��ل ي��ح��مَّ ف��ل��م��ا ح��م��ل��ت��ه ال��ذي ال��ع��بءُ ي��ث��ق��ل إن
األع��زل ال��س��م��اك أن��ام��ل��ه��ا أدن��ى ي��د ع��ل��ى ��ن��اءِ ال��سَّ م��ن ب��ل��غ��ت م��اذا
ي��ذب��ل ي��ك��ون��ك ل��و ت��م��ن��ى ح��ت��ى ُم��ن��ي��ف��ه ط��ال م��ن��ك ظ��ه��ًرا م��س��َح��تْ��ه
��ل ي��ت��م��هَّ وال ن��ص��بً��ا ي��ش��ت��ك��ي ال أص��ح��اب��ه ف��ي ال��ل��ه رس��ول ه��ذا
وم��ك��لَّ��ل وج��ه��ه ي��غ��ش��ى ب��ال��تُّ��رب ف��م��ل��ث��م ب��ي��ن��ه��م وي��ذه��ب ي��أت��ي
وك��ل��ك��ل أش��مُّ ظ��ه��ٌر ل��ه س��اٍم أث��ق��ال��ه ع��ل��ى ق��وَّاٍم ك��لِّ م��ن
ال��م��ت��م��ث��ل ح��ك��م��ه��ا ي��ع��رُف ك��ان ل��و راج��ز م��ق��ال��ة أح��س��ن��ه��ا ك��ان م��ا
��ل ي��ت��ن��صَّ م��ت��ل��طِّ��ًف��ا ان��ث��ن��ى ث��م ي��ع��ي��ده��ا ف��راح ب��ه��ا اإلم��ام ه��ت��ف
وي��ع��ذل ي��ل��وم م��ح��اف��ظ��ة ذي م��ن ل��ه وي��ا ت��الم إذ ل��ك ي��ا ع��م��ار
ال��م��رج��ل ي��ج��ي��ش ك��م��ا ي��ج��ي��ش ح��ن��ًق��ا غ��اض��بً��ا ف��أق��ب��ل م��ظ��ع��ون اب��ن ه��ج��ت
وي��ن��ك��ل ��راب ال��ضِّ ع��ن ي��ح��ي��د ال م��ن إن��اق��ًة ال��تُّ��راب ع��ن ي��ح��ي��د ول��ق��د
ي��ه��زل ال ال��وغ��ى ج��د ف��ي وأخ��وك ب��اس��ٌل ق��رن��ك ال��ي��ق��ظ��ان أب��ا م��ه��ًال
األب��س��ل األش��دُّ ل��ه��و ال��ح��م��ى ص��ون��وا م��ح��م��د ي��ال ال��ل��ه أه��اب ول��ئ��ن
ال��م��ع��ول ي��ن��ال أن ي��ع��ج��ز ل��ي��س م��ا غ��راره ي��ن��ال أن ي��ع��ج��ز ��ي��ف ال��سَّ





ُأدِخليف الَّذي اَحلاِئِط ثمن ي ُيَؤدِّ بكر أُبو
املسجد

بن أسعد كفالة يف كانا األنصار من ليتيمني حائًطا املسجد إىل يضم أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي أراد
األنصاري أيوب أبو عرض وقد وسهيل، سهل وهما — عفراء بن معاذ وقيل — زرارة
بكر أبي مال من أُدِّيت دنانري بعرشة الحائط وابتاع النبي، فأبى إليهما الثمن يؤدي أن

الصديق.
يعوضوهما أن األنصار من رجال وأراد فأبى هللا، رسول يا لك نهبه الغالمان: وقال

الثمن. أداء سوى يكن فلم الحائط عن
وهكذا لبنته، فوضع بكر أبا دعا ثم املسجد، يف األوىل اللبنة وضع ملسو هيلع هللا ىلص أنه وجاء

الخالفة. ترتيب بذلك املراد إن وقيل عفان، بن وعثمان عمر فعل

��ُل ي��ت��أمَّ ل��م��ن م��غ��ان��م��ه��ا ش��تَّ��ى ب��ص��ف��ق��ٍة ظ��ف��رت ب��ك��ٍر أب��ا إي��ٍه
ي��ح��ف��ل��وا ل��م ن��ف��وس��ه��م ي��ب��ذل��ون ل��و وس��خ��ائ��ه��م إب��ائ��ه��م ع��ن��د ال��ق��وم
وتُ��رذل ت��ذمُّ دن��ي��ا ي��ب��غ��ون��ه��ا وال ث��م��نً��ا ل��ح��ائ��ٍط ي��ق��ب��ل��ون ال
ب��دل��وا م��ا أن��ص��اره ه��م وال��دي��ن دي��ن��ه ل��ن��ص��رة ي��ط��ل��ب��ه ال��ل��ه
وي��ج��م��ل؟ ب��األب��اة ي��خ��ل��ق ل��ي��س م��ا يُ��ب��ت��َغ��ى م��ح��م��د ي��ا أِم��نَّ��ا ق��ال��وا
ن��ت��م��ل��ل ال��ت��ي م��نَّ��ت��ه ون��ع��زُّ ح��ق��ه ن��ع��رف ال��ل��ه ل��ع��م��ر إن��ا
أن��ب��ل ه��ي ال��ت��ي ون��تَّ��ب��ع أب��ي��ا ه��م��ا وإن ال��ك��ف��اءَ ال��ي��ت��ي��م��ي��ن ن��ع��ط��ي
وم��ه��لِّ��ل م��ك��ب��ٌر ف��ي��ه ي��دع��وه م��س��ج��ًدا ن��ب��ي��ع��ك ف��ل��ن أدرت م��ا خ��ذ
األك��م��ل وال��ج��زاءُ ال��م��ث��وب��ة ف��ل��ن��ا رض��وان��ه ن��ال��ن��ا إن ربُّ��ن��ا ه��و



اإلسالم مجد ديوان

م��وك��ل ي��ري��د ب��م��ا وأن��ت ي��أب��ى م��ط��رٌق خ��ل��ي��ل��ك ب��ك��ٍر أب��ا إي��ٍه
ت��ه��م��ل م��ا وش��رع��ٌة ي��ط��اع ح��ك��ًم��ا أداؤه ي��ك��ون ث��م��ن م��ن ب��دَّ ال
ي��ع��دل ال ظ��ال��م ال��م��ح��ج��ة ج��ه��ل ق��وم��ه ي��ع��لِّ��م وم��ا ال��رس��ول ل��وال
م��ت��ع��لَّ��ل غ��ي��ره ف��ي وال ردٌّ ل��ق��ض��ائ��ه ف��م��ا أم��ًرا ق��ض��ى وإذا
وال��م��ت��أول ال��م��رت��اب ي��دَّع��ي م��ا وب��اط��ٌل ال��ن��ب��يُّ ش��رع م��ا ال��ح��قُّ
ف��ي��غ��ف��ل ال��ص��واب ي��ض��ح م��ن ال��ق��وم ف��ي ب��واج��د ول��س��ت ث��م��ن م��ن ب��د ال
ال��م��ف��ض��ل ال��ك��ري��م ص��اح��ب��ه وألن��ت ِه أدِّ ف��دون��ك ب��ه ال��رس��ول أم��ر
ل م��م��وَّ ال��م��س��ل��م��ي��ن ف��ي ي��ن��ل ل��م م��ا ب��ب��ذل��ه��ا ن��ل��ت األم��وال ب��اذل ي��ا
ت��ه��ط��ل وك��فٌّ ط��يِّ��ع��ًة ت��ن��ه��ال ف��م��ه��ج��ٌة م��ل��ك��ت م��ا ن��ف��س��ك أت��ب��ع��ت
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الِة للصَّ ن ُيَؤذِّ بالل

ف��ت��ق��ب��ل ال��ج��م��وع ت��دع��و إذ ل��س��واك تُ��ت��ح ل��م ال��والي��ة ل��ك ب��الل أذِّن
ال��م��ت��وكِّ��ل ال��م��ؤم��ن ي��ح��بُّ م��ا ل��ك واص��ط��ف��ى ال��ك��رام��ة أل��ب��س��ك ال��ل��ه
ال��م��يَّ��ل ال��غ��واة اتَّ��ب��ع الَّ��ت��ي ت��ب��غ��ي ت��م��ل ف��ل��م ف��ي��ه ع��ذِّب��ت م��ا ط��ول ي��ا
م��ع��وَّل س��واه ع��ل��ى ال��نَّ��ج��اة ي��رج��و ل��م��ن وم��ا ك��ذب��ت م��ا إل��ه��ك أح��د
��ل؟ م��ث��مَّ ال��ذُّع��اف ال��م��وت م��ن ورٌد ألم��يَّ��ة أف��ي��ه��م��ا ي��دي��ك أرن��ي
ي��ف��ت��ل وح��ب��ل ت��ل��ق��ى ص��خ��رة م��ن م��وق��ًع��ا أه��ول ال��ل��ه س��ي��ف ��ي��ف ل��ل��سَّ
ال��ذُّبَّ��ل وال��رِّم��اح ال��ع��ج��اج��ة ت��ح��ت ال��ظُّ��ب��ى ال��ت��ق��ت إذا دم��ه غ��د ف��ي ل��ك
ي��ت��ق��ل��ق��ل ف��م��ا ج��وان��ب��ه ورس��ت ع��م��وده ق��ام ال��دِّي��ن ف��إنَّ أذِّن
ي��ت��غ��ل��غ��ل أح��ش��ائ��ه��ا ف��ي وان��س��اب أط��راف��ه��ا ف��اح��ت��وى ال��ج��زي��رة ه��ب��ط
أج��دل ال��ح��م��ائ��م ذع��ر وك��أن��م��ا ض��ي��غ��م ��وائ��م ال��سَّ ط��رد ف��ك��أن��م��ا

∗∗∗
ال��م��ثَّ��ل ��ف��وف ال��صُّ ت��ص��ف م��ا ألج��لُّ وإنَّ��ه��ا ��الة ال��صَّ إل��ى ال��رج��ال خ��فَّ
م��ت��ب��تِّ��ل وس��اج��د اإلل��ه ي��خ��ش��ى ��ع م��ت��خ��شِّ ف��راك��ع ال��وج��وه ع��ن��ت
ال��م��ن��زل ال��ك��ت��اب ش��رع ب��م��ا وخ��ذوا ن��ب��ي��ك��م خ��ل��ف اإلس��الم ب��ن��ي ص��لُّ��وا
ي��أف��ل م��ا س��اط��ع ب��ن��ور م��ن��ه وأم��دَّك��م ب��ه أيَّ��دك��م ال��ل��ه
ي��س��ف��ل ال��ع��م��اي��ة ذوي وج��د ي��ع��ل��و ف��ج��دُّك��م ال��س��وى ال��س��ن��ن آث��رت��م
ي��ت��ه��يَّ��ل؟ س��اق��ٌط وه��ذا ي��ب��ن��ي ص��اع��ٌد ه��ذا ال��ج��م��ع��ان ي��س��ت��وي ه��ل



اإلسالم مجد ديوان

ي��ت��زيَّ��ل ش��ع��اع��ه��ا ي��ظ��لُّ ش��تَّ��ى وق��ل��وب��ه��م ال��ه��وى ع��ل��ى ي��ت��ألَّ��ف��ون
��ل م��ح��جَّ ال��م��ش��رك��ي��ن ي��غ��ي��ظ ف��ت��ٌح ب��ع��ده وف��ت��ٌح ن��ص��ر ع��ل��ى ن��ص��ٌر
ل��م��ض��لَّ��ل ال��ه��دى وض��ح م��ا ب��ع��د م��ن أه��واؤه ب��ه ج��م��ح��ت ام��رأ إنَّ
ف��ي��دخ��ل ال��ف��الح ي��ب��غ��ي ل��م��ن ط��وب��ى داخ��ل م��ن ه��ل ال��ل��ه ب��اُب ال��ح��قُّ
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واألنصار بنياملهاجرين املؤاخاة

إزالة منها املراد وكان — يُبنى وهو وقيل — املدينة مسجد بناء بعد املؤاخاة كانت
دون أخاه أخ كل يرث أن توِجب وكانت اإلسالمية، الدعوة سبيل يف األزر وشد الوحشة
﴿َوأُولُو (تعاىل): بقوله الحكم هذا أبطل شوكته وقويت اإلسالم عز فلما األرحام، ذوي
بدر، وقعة يف الرشيفة اآلية هذه نزول وكان هللاَِّ﴾، ِكتَاِب ِيف ِببَْعٍض أَْوَىل بَْعُضُهْم اْألَْرَحاِم
وقيل أشهر، بخمسة الهجرة بعد املؤاخاة وكانت ذلك؛ قبل الحكم بهذا عمل قد يكن ولم

هذا. غري
يقول: فجعل املدينة، مسجد هللاملسو هيلع هللا ىلصيف رسول عىل دخلت قال: أوىف أبي بن زيد عن
«إني فقال: عنده اجتمعوا حتى إليهم ويبعث يتفقدهم يزل فلم فالن؟». أين فالن، «أين
خلقه من اصطفى (تعاىل) هللا إن بعدكم، من به ثوا وحدِّ وعوه فاحفظوه بحديث محدثكم
أصطفي «وإني قال: النَّاِس﴾، َوِمَن ُرُسًال اْلَمَالِئَكِة ِمَن يَْصَطِفي ﴿هللاَُّ قرأ: ثم خلًقا»،
أبا يا قم مالئكته؛ بني (تعاىل) هللا آخى كما بينكم وأوآخي أصطفيه أن أحب من منكم
كنُت ولو بها، يجزيك هللا يًدا عندي لك «إن فقال: الرشيفتني؛ يديه بني فجثا فقام بكر»،
ثم بيده، قميصه وحرك جسدي» من قمييص بمنزلة مني فأنت التخذتك، خليًال متخذًا
هللا فدعوت حفص أبا يا علينا البأس شديد كنت «قد فقال: فدنا عمر»؛ يا «ادن قال:
يف معي فأنت هللا، إىل أحبهما وكنت بك، ذلك هللا ففعل جهل، بأبي أو الدين بك يعز أن
أخوين. أخوين فجعلهم واألنصار املهاجرين بني وآخى األمة»، هذه من ثالثة ثالث الجنة
يف املؤاخاة وكانت تسعني؛ كانوا وقيل: هؤالء، من ومثلهم هؤالء من خمسني وكانوا

سهل. بن زيد واسمه أنس، أم زوج طلحة أبي دار وهي مالك، بن أنس دار



اإلسالم مجد ديوان

وإي��ث��ار ح��بٍّ م��ن م��ح��ال��ة ف��ال ال��ج��اري ال��دَّم أدن��اه��ا األواص��ُر ه��ي
دار م��ن ب��ورك��ت أس��رة م��ن ح��يِّ��ي��ت واح��دة ار ال��دَّ ف��ي اج��ت��م��ع��ت األُس��رة
أغ��م��ار غ��ي��ر ف��ل��بَّ��وا ال��ب��ن��ي��ن ي��دع��و أب خ��ي��ر ال��ل��ه رس��ول م��ن ب��ه��ا م��ش��ى
وإم��رار ش��دٍّ م��ن ال��ح��ب��ل واس��ت��ح��ص��د أل��ف��ت��ه��م ض��مَّ م��م��ا ال��ع��ه��د ت��أك��د
ال��ج��ار ح��رم��ة وي��رع��ى ال��ذم��ار ي��ح��م��ي أخ ال��م��س��ل��م��ي��ن س��راة م��ن ل��ه ك��لٌّ
ب��م��ق��دار أع��ط��ى إن ي��ع��ط��ي��ه ول��ي��س ي��م��ن��ع��ه ل��ي��س ب��ح��قٍّ م��ن��ه ي��ط��وف
وإع��س��ار ي��س��ر ف��ي ال��م��ال وي��ب��ذل ذاه��ل��ة واآلج��ال ب��ال��دم ي��ج��ود
ال��ب��اري ق��درة ف��ان��ظ��ر ال��ف��رد ص��ورة ف��ي ب��رزوا أن��ه��م إالَّ ال��ج��م��اع��ة ه��م
وأن��ص��ار ص��ح��ٍب م��ن ال��ل��ه ع��ص��ب��ة ي��ا س��واس��ي��ًة ك��ون��وا ب��ه��م ال��ن��ب��يُّ ص��اح
وال��ع��ار ال��ج��ه��ل دي��ن ال��ق��ب��ائ��ل ب��ي��ن ف��ت��ٍن م��ن ه��اج م��ا ال ال��دِّي��ن ه��و ه��ذا
وأك��دار أق��ذاءٍ ب��ع��د ص��ف��ت دن��ي��ا م��وارده��ا أش��ه��ى ف��م��ا ال��ح��ي��اة ردوا
ض��رَّار م��ن��ه ب��داءٍ ال��نُّ��ف��وس ت��ش��َق��ى وأذًى ن��اق��ٌع ُس��مٌّ ال��ج��اه��ل��يَّ��ُة
وأوط��ار ب��آم��اٍل إل��ي��ك��م ي��وم��ي ق��ائ��م��ه ق��ام دي��نً��ا إنَّ ��ب��وا ت��أهَّ
وأق��ط��ار؟ ش��تَّ��ى أم��ٍم ع��ل��ى ت��ط��غ��ى ع��اص��ف��ًة ��رك ال��شِّ ري��اح ت��رون أم��ا
ج��بَّ��ار ك��لَّ م��ن��ه��م أُس��ال��م ول��ن ع��ق��ائ��ده��م ف��ي ف��وض��ى ال��نَّ��اس أت��رك ل��ن
وأظ��ف��ار؟ ب��أن��ي��اٍب ��ع��اف ال��ضِّ رم��ى م��ال��ُك��ه��م األق��وام م��ل��ك أك��لَّ��م��ا
وأوزار آث��اٍم ب��ي��ن أق��ط��اره��ا ف��ارت��ك��س��ت األرض أدي��م غ��طَّ��ى ��رُّ ال��شَّ
ع��ار؟ ل��ه��ا وج��ٍه ع��ن ��ف ت��ك��شَّ إذا ب��ك��م ف��ك��ي��ف ال��ك��ب��رى م��ح��اس��ن��ه��ا أخ��ف��ى
وأب��ص��ار ه��اٍم م��ن ال��ك��ب��ر ت��س��ت��ف��رُغ م��ن��زل��ًة ال��ط��غ��ي��ان ذوي ألُن��زل��نَّ
أح��رار؟ غ��ي��ر ق��وًم��ا ال��ل��ُه ي��خ��ل��ُق ه��ل زع��م��وا م��ا ب��ئ��س ع��ب��ي��ًدا ��ع��اف ال��ضِّ ظ��نُّ��وا
��ار؟ ق��هَّ ��ل��ط��ان ال��سُّ غ��ال��ب ب��واح��ٍد ج��اه��ل��ه��م أم��ر أط��اع��وا إذ غ��رَّه��م م��ا
ذار ع��اص��ٍف ج��ن��اح��ي ف��ي م��ب��ث��وث��ًة وي��ب��ع��ث��ه��ا اس��ت��ع��ص��ت إذا ال��ع��روش ي��رم��ي
ال��س��اري ال��ك��وك��ب ش��ع��اع ال��ح��ي��ارى ي��ه��دي ك��م��ا ال��ج��ام��ح��ي��ن ي��ه��دي ب��ال��ح��قِّ ب��ع��ث��ت
ك��ف��ار ك��لَّ وت��ن��ه��ى ال��غ��ويَّ ت��ه��دي واض��ح��ة ب��اآلي��ات ال��ل��ه إل��ى أدع��و
ب��ت��ار ال��ه��ام��ات ف��ي ال��رس��ال��ة م��اض��ي ش��ط��ب ذي ك��لُّ ف��دع��ائ��ي أب��ى ف��م��ن
ار؟ غ��دَّ ال��ل��ه ب��ع��ه��د ل��م��س��ت��خ��فٍّ م��ع��ت��ب��ة ال��ح��ق ف��ي ه��ل أك��ب��ر ال��ل��ه
وإن��ك��ار؟ ك��ف��ر ع��ل��ى ال��م��ق��ام ف��م��ا ق��دم م��ن ال��م��ي��ث��اق أخ��ذ ي��ك��ن أل��م
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واألنصار املهاجرين بني املؤاخاة

ه��ار أم��ره��م م��ن ج��رف ش��ف��ا ع��ل��ى آل��ه��ًة األص��ن��ام ات��خ��ذوا األل��ى إن
ألح��ج��ار ه��ون ع��ل��ى وي��س��ج��دون ل��ه ش��ري��ك ال م��ن ع��ل��ى ي��س��ت��ك��ب��رون
وإك��ب��ار ب��إج��الل أول��ى وال��ل��ه اع��ت��ق��دوا م��ا س��وء م��ن ي��ج��ل��ون��ه��ا راح��وا
ف��ج��ار؟ إي��م��ان م��ن ال��ل��ه ي��ب��غ��ي م��ا ب��ه ي��ؤم��ن��ون إل��ه ق��وم ل��ك��ل
ال��ن��ار؟ خ��ال��ق أم ع��ب��اده��ا رأي ف��ي وم��ق��درة س��ل��ط��انً��ا أع��ظ��م ال��ن��ار
وآث��ار ب��آي��ات ال��نُّ��ف��وس ي��ه��دي ج��ل��ل ش��أن��ه إل��ه م��ن س��ب��ح��ان��ه
وأس��ت��ار ح��ج��ب م��ن ال��ج��ه��ل أس��دل م��ا ع��م��ي��ت إذ األب��ص��ار ع��ن ألك��ش��ف��نَّ
ال��ض��اري ال��ض��ي��غ��م س��ط��وات ان��ت��ض��ت إذا م��ص��ارع��ه��ا م��ن ب��د ل��ل��س��راح��ي��ن م��ا
ال��واري زن��ده��ا وت��راءى أش��راط��ه��ا ب��دت ال��ج��ه��اد دن��ي��ا إن��ه��ا ال��ق��وى ض��م��وا
ج��رَّار ال��ل��ه ج��ن��ود م��ن وج��ح��ف��ل ب��اس��ل��ة ل��ل��ح��قِّ غ��ارة م��ن ب��دَّ ال
ألخ��ي��ار أخ��ي��ار ي��رع��اه ك��ال��ع��ه��د ت��ج��دوا ول��ن أب��ق��اه��ا ال��ذخ��ائ��ر خ��ي��ر
م��خ��ت��ار م��ن��ه رس��ول ل��س��ان ع��ل��ى م��ن��زل��ه ال��ل��ه إن ال��ع��ه��د ت��ن��ق��ض��وا ال
وإص��رار ع��زم م��ن ي��ع��ل��م ال��ل��ه م��ا ب��ن��ا إنَّ ال��ل��ه ص��الة ع��ل��ي��ك ق��ال��وا
وخ��ت��ار خ��داع ك��ل ق��وى زل��ت إذا ي��ص��دق��ون رج��ال ب��ي��ن آخ��ي��ت
ب��إع��ص��ار إع��ص��اًرا ال��ح��رب ف��ي ي��رم��ون ع��ص��ف��وا اع��ص��ف��وا ق��ْل��ت إن رب��ك ج��ن��ود
ف��وَّار ب��ال��ب��أس م��ن��ب��ج��س وك��لِّ م��رت��ج��س ال��نَّ��ف��س ف��ي م��ن��غ��م��س ك��لِّ م��ن
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َواملَناِفقون الَيُهوُد

واألذى؛ الحرب ترك عىل وصالحهم اليهود دعا واألنصار املهاجرين ملسو هيلع هللا ىلصبني النبي آخى ملا
عىل أقرهم ثم ينرصونه، العدو دهمه وإن أحًدا، عليه يعينون وال يؤذيهم، وال يحاربهم ال
(تعاىل): قوله نزل ذلك ويف فانتقضوا، ذلك كرهوا اإلسالم انترش فلما وأموالهم، دينهم
الَِّذي ذَا ﴿َمْن نزلت: وملا أَْكَربُ﴾، ُصُدوُرُهْم تُْخِفي َوَما أَْفَواِهِهْم ِمْن اْلبَْغَضاءُ بََدِت ﴿َقْد
يف أخطب بن حيي — قائلهم قال اآلية، أَْضَعاًفا﴾ َلُه َفيَُضاِعَفُه َحَسنًا َقْرًضا هللاََّ يُْقِرُض
َسِمَع ﴿َلَقْد (تعاىل): هللا فأنزل الغني، الفقري يستقرض وإنما ربنا، يستقرضنا رواية:
الروح عن النبي يسألون وكانوا اآلية، أَْغِنيَاءُ﴾ َونَْحُن َفِقريٌ هللاََّ إِنَّ َقالُوا الَِّذيَن َقْوَل هللاَُّ

وإثارته. تعجيزه يريدون ربك! لنا انسب هللا؟ خلق ممَّ له: ويقولون
بن وسالم أخطب، بنو وجدي يارس، وأبو حيي، وأحبارهم عظمائهم من وكان
األعصم، بن ولبيد صوريا، بن هللا وعبد األرشف، بن وكعب الربيع، بن وكنانة مشكم،
أبو وهو النضري، بني عظيم أخطب بن حيي وكان سالم؛ بن هللا وعبد قيس، بن وشاس
قتل بعد خيرب غزوة يف النبي سبايا من كانت عنها)، (ريضهللا املؤمنني أم صفية السيدة
اهتدت حتى — أنس أم — سليم أم عند النبي جعلها الربيع، بن كنانة وزوجها أبيها
عبد وكان اليهود، إىل املدينة أهل من املنافقون انضم وقد وتزوجها، أعتقها ثم وأسلمت،
تتويجه يريدون وكانوا املدينة، أهل أرشاف أعظم من كان كبريهم، سلول بن أُبي بن هللا
وحقده. غيظه وعظم أمله، خاب الكريم الرسول يد عىل الحق ظهر فلما عليهم، ملًكا

هواهم وبقي القتل، خشية أمره قوي ملَّا اإلسالم يف دخلوا اليهود من قوم واملنافقون
قومهم. مع



اإلسالم مجد ديوان

م��ت��ج��ان��ف وال��ه��وى اس��ت��ق��م��ن��ا وق��ال��وا ص��وادف وال��ق��ل��وب ف��أج��اب��وا دع��ا
ص��ارف ال��ح��قِّ ع��ن ب��غ��ي وال ي��رام أذى وال ت��ق��ام ح��رب ال ال��ع��ه��د م��ض��ى
م��س��اع��ف واٍف ف��ال��س��ي��ف غ��دروا ف��إن وف��وا م��ا وال��م��ال وال��دي��ن دم��ه��م ل��ه��م
زائ��ف م��ن��ه ب��اط��ل ي��زده��ي��ه وال رأي��ه ال��ق��ول ي��خ��دع ال م��ن س��ي��اس��ة
ك��اش��ف ال��رأي ظ��ل��م��ة ف��ي ن��وره وم��ن ع��اص��م ال��وح��ي ح��ك��م��ة م��ن ل��ه رس��ول
م��خ��ال��ف رأي ال��س��ل��م ف��ي ل��ه��م رج��اًال وس��رات��ه��م أح��ب��اره��م م��ن ي��س��ال��م
ج��ارف ال��خ��ط��ب م��ن ع��اٍد أو ال��م��وت ه��و ك��أن��م��ا ح��ت��ى اإلس��الم ي��غ��ي��ظ��ه��م
خ��ائ��ف وأج��ف��ل م��ح��زون وأع��ول ن��اق��م اه��ت��اج ب��ه ال��داع��ي ه��ت��ف إذا
ع��ارف؟ وه��و ال��ه��دى ي��أب��ى م��ن ع��ذر ف��م��ا ج��اه��ل ال��ض��الل��ة ف��ي ت��ردَّى م��ا إذا
ال��م��ص��اح��ف ت��ض��م م��ا ع��ل��ًم��ا ال��ق��وَم ك��ف��ى ع��ن��دن��ا ع��ل��م ال ال��زور ق��ول ي��ق��ول��ون
م��ت��ك��اث��ف أب��ص��اره��م ع��ل��ى رك��ام ول��ل��ع��م��ى ه��اٍد ال��ت��وراة س��ن��ا م��ن ل��ه��م
م��ت��ق��اذف ه��وى األق��ص��ى األم��د إل��ى ب��ه��م ورم��ى ب��ه��ت��ان��ه��م م��ن ال��ح��ق دن��ا
ط��ائ��ف ال��م��ل��ك ن��ش��وة م��ن ب��ه وط��اف الع��ج ال��ت��اج ه��وى م��ن أب��يٍّ اب��ن ع��ن��ا
راس��ف وه��و ب��ه أل��ق��ى ق��در ل��ه ف��ان��ت��ح��ى ال��ع��ن��ان��ي��ن م��لء راك��ًض��ا ج��رى
آس��ف ال��ح��ق م��ش��ه��د ف��ي م��ث��ل��ه وال ف��ارح اإلف��ك م��ش��ه��د ف��ي م��ث��ل��ه ف��م��ا
ال��ع��واص��ف ال��ري��اح ت��ذروه��ا ال��وه��م م��ن ودول��ة ال��ي��ق��ي��ن ي��ع��ف��ي��ه��ا ظ��ن��ون
م��ت��ض��اع��ف ش��ره��م ق��وٍم ع��داوة ي��ش��ب��ه��ا ال��ي��ه��ود ب��أض��غ��ان ي��ه��ي��ب
ي��ص��ادف م��ا أم��وال��ه��م م��ن وي��أك��ل ي��غ��ره��م ال��س��م��ي��ن ال��ح��ب��ر ب��رح وم��ا
ع��ال��ف وات��اه ب��ال��خ��ن��زي��ر ك��ظ��ن��ك م��ه��ب��ًال ف��راح ال��م��رع��ى ل��ه أع��دوا
وال��روان��ف ال��ش��وى م��ن��ه اض��ط��رب��ت إذا م��اش��يً��ا وي��رت��ج ب��ج��ن��ب��ي��ه ي��ن��وء
واألس��اق��ف أح��ب��اره��م ب��أم��ث��ال��ه��ا م��ع��ش��ًرا ي��رم ل��م ع��م��ي��اء ب��ه��ا رم��اه��م
ك��اس��ف خ��زي��ان وه��و ك��ع��بً��ا ي��ري��دون ج��م��ع��ه��م وان��ف��ض ال��ص��ل��ت اب��ن غ��وى ف��ق��ال��وا
ال��ل��ف��ائ��ف م��ن��ه��ا ت��ن��ش��ق ب��ص��ادع��ة ن��ف��س��ه ل��ف��ي��ف��ة ال��ه��ادي ال��ص��ادق رم��ى
ال��ط��رائ��ف ت��ل��ك ه��ارون أخ��ا روي��ًدا ب��س��ح��ره ف��اس��ت��ع��ان ل��ب��ي��د ف��أم��ا
ت��ش��ارف م��ه��وى أي ل��ب��ي��د ت��أم��ل غ��ال��ب ل��ل��ه ال��س��ح��ر أن أع��ن��دك
ال��رواج��ف ال��ح��ل��وم ل��ذك��راه��ا ت��ط��ي��ر ج��اه��ل��ي��ًة ه��اج��ه��ا ق��ي��س ب��ن وش��اس
ال��ع��واط��ف ال��ع��روق ف��ي��ه وش��ج��ت وق��د ال��ث��رى وال��خ��زرج األوس ب��ي��ن ي��ق��ل��ب
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ال��رواع��ف وال��رم��اح ال��م��واض��ي رق��اق ج��ن��ت وم��ا ال��ب��ع��اث ي��وم ي��ذكِّ��ره��م
س��ال��ف ال��رأي ع��ازب م��ن وراج��ع��ه��م اس��ت��ف��زَّه��م ��ا م��مَّ ال��ق��وم ن��خ��وات غ��ل��ت
زاح��ف وال��ش��رُّ ال��ش��رَّ ي��ردُّ ن��ب��يٌّ ف��ردَّه��م ال��ق��ت��ال ي��ري��دون وخ��ف��وا
ذوارف وال��دم��وع ب��ع��ًض��ا ي��ع��ان��ق ب��ع��ض��ه��م ف��أق��ب��ل ال��ح��س��ن��ى إل��ى دع��اه��م
ال��ع��وازف ال��ن��ف��وس ت��أت��ي م��ا وي��ن��ظ��ر م��ل��ة ال��ح��قَّ ي��ؤث��ر س��الم اب��ن أت��ى
ال��م��الح��ف ت��ض��م م��ا م��ن��ه��م ول��ل��ؤم ق��وم��ه وأق��ب��َل ي��س��ت��خ��ف��ي ت��س��ل��ل
ال��م��واق��ف وت��ع��ل��و م��س��اع��ي��ه ت��ج��لُّ س��ي��ًدا ع��رف��ن��اه ق��ال��وا اش��ه��دوا ف��ق��ي��ل
آل��ف ه��و ال��ذي األم��ر ن��دع وال ارت��ض��ى م��ا ال��دي��ن م��ن ن��أب��ى ال ال��م��رء ه��و
ع��اس��ف ال��رأي ع��اث��ر ق��ال��وا ال��ح��ق ه��ي ال��ت��ي ي��ن��ط��ق خ��ارًج��ا رأوه ف��ل��م��ا
ع��اك��ف ��رِّ ال��شَّ ع��ل��ى س��وءٍ أب��و أب��وه ام��رٍئ ف��ي خ��ي��ر وال خ��ي��ًرا ب��ِه ظ��ن��ن��ا
واص��ف؟ ال��رش��د أخ��ط��أ إن ل��ه ف��م��اذا أه��ل��ه ه��و ب��م��ا يُ��وص��ف ل��م ظ��ل��م��ن��اه
واك��ف ال��ذم م��ن ش��ؤب��وب ت��ت��اب��ع ت��ت��اب��ع��ت م��ا إذا ب��أل��ق��اب تَ��َرام��وا
ال��م��آزف ت��ل��ق��ى ال��ل��ه رس��ول أع��ن��د ح��ل��وم��ك��م ردوا أي��وب أب��و أه��اب
ال��م��الط��ف ال��ح��ل��ي��م وي��س��ت��ع��ل��ي ي��س��ود إن��م��ا ال��ح��ل��م اس��ت��ش��ع��روا ال��رس��ول وق��ال
ي��ق��ارف؟ م��ا م��ؤم��ن م��ن وي��ح��ه ف��ي��ا ال��ه��دى؟ ي��ت��ب��ع أن ال��ل��ه ع��ب��د أت��ؤذون
ال��م��ح��ال��ف؟ ال��ع��ق��ي��د ي��ج��ن��ي ال��ذي أه��ذا ب��ي��ن��ن��ا؟ ك��ان ال��ذي ال��ع��ه��د ه��و أه��ذا
وال��ك��ت��ائ��ف أح��ق��اده��م ت��رع��وي وال ن��ف��وس��ه��م ت��ث��وب م��ا غ��ض��ابً��ا ت��ول��وا
ه��ات��ف ب��ال��ح��ق وال��ف��رق��ان ي��ق��ول��ون ع��س��ى وم��ا ال��ح��دي��ث م��ك��روه ي��ذي��ع��ون
خ��اط��ف ال��وح��ي ص��ادق م��ن ت��ل��ق��ف��ه��ا ف��ت��ن��ة ال��ق��ول ب��اط��ل م��ن ب��ع��ث��وا إذا
دال��ف ه��و م��ش��ن��وءٍة ذي ك��ل إل��ى م��ن��اف��ق ك��لُّ ال��ق��وم ف��ي ي��ش��اي��ع��ه��م
ال��زخ��ارف ت��واري م��ا م��ن��ه وك��ال��س��م زخ��رًف��ا ال��ق��ول م��ن ي��ب��دي األذى ش��دي��د
ال��زح��ال��ف ت��دب أن ش��يء وأه��ون دب��ي��ب��ه��ا ي��ك��فُّ م��ا س��وءٍ زح��ال��ُف
آزف م��ح��ال��ة ال ي��وًم��ا ال��ع��دل م��ن ل��ه��م ي��ك��ن ل��م ك��أن ظ��ل��م َع��َل��ى أق��ام��وا
وم��ت��ال��ف أخ��الق��ه��م م��ن م��ع��اط��ب األذى ع��ل��ى ي��ع��ك��ف��ون أن��اس ل��ك��ل
ال��س��الح��ف؟ ت��ظ��ن م��ا إال ال��ب��أس م��ن ح��ص��ون��ه��ا ف��ي ل��ه��ا ه��ل ي��ه��ود روي��د
ن��اس��ف وال��ل��ه ال��ب��ن��ي��ان ي��ث��ب��ت ول��ن ب��ن��وا م��ا ال��ل��ه ي��ن��س��ف ل��ن أن ي��ظ��ن��ون
وارف ال��ظ��ل وال ف��ي��اح ال��ع��ي��ش ف��ال ون��ع��م��ٍة أم��ن ب��ع��د ب��ؤًس��ا س��ي��ل��ق��ون
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واحدة، عن وغاب منها، وعرشين تسًعا ملسو هيلع هللا ىلص النبي شهد غزوة، ثالثني الغزوات عدد كان
بدر — سفوان — العشرية — ودان غزوة فهي: شهدها التي فأما مؤتة، غزوة هي
بحران — أمر ذي — الكدر قرقرة — السويق — قينقاع بني — سليم بني — الكربى
الجندل دومة — اآلخرة بدر — الرقاع ذات — النضري بني — األسد حمراء — أحد —
— الحديبية قرد، ذي — لحيان بني — قريظة بني — الخندق — املصطلق بني —
وقد مكة، فتح — تبوك — الطائف — حنني — القضاء عمرة — القرى وادي — خيرب

للقول. فيه مجال ال ما الغزوات هذه من الناظم استنثنى
الشهر وهو رمضان)، من عرش (الثاني السبت يوم بدر لغزوة املسلمني خروج كان
عدد وكان رجًال، ٣١٥ وقيل ،٣١٤ وقيل ،٣١٣ عددهم وكان الهجرة، بعد عرش التاسع
استشهد فقد املسلمون فأما رجًال، ٧٠ وأرس ،٧٠ منهم قتل ألًفا، وقيل ،٩٥٠ الكفار

األنصار. من وثمانية املهاجرين من ستة رجًال؛ ١٤ منهم

ي��ص��ف��ح؟ ع��ن��ه��ا ال��س��ي��ف أن أت��ظ��نُّ ت��ج��ن��ُح؟ ال��ع��م��اي��ة إل��ى ل��ل��ن��ف��وس م��ا
األص��ل��ح ال��دواء ش��ئ��ت إن ول��دي��ك ف��س��اده��ا ف��ل��جَّ ب��ال��ح��س��نَ��ى داوي��َت
ت��ض��ب��ح وال��ص��واف��ن ت��ب��رق ب��ال��ب��ي��ض أق��ب��ل��وا ل��ق��وم��ك ف��ق��ل ج��اء اإلذن
وي��ف��س��ح يُ��م��دُّ ح��ل��م غ��ره��م ب��ل ي��ؤخ��ذوا؟ أال ال��ك��ف��ار أف��ي��ط��م��ع
ت��م��زح؟ ال��زواج��ر ت��زج��ي إذ أف��ك��ن��ت ط��غ��ات��ه��م ف��اس��ت��ب��د ن��ك��ال��ك أم��ن��وا
ي��س��ت��ح��وا أن وأوش��ك��وا ال��ي��ق��ي��ن ع��رف��وا رب��ه��م ت��أذَّن ول��و ي��س��ت��ح��ون ال
وي��ف��دح ي��ج��ل خ��ط��ب ب��ه��م أل��وى ال��م��دى ب��ل��غ��وا إذا ح��ت��ى ل��ه��م أم��ل��ى
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وي��ص��ب��ح ال��غ��واة دي��ن ع��ل��ى ي��م��س��ي م��ت��م��رٍِّد وم��ن ع��ه��ًدا ن��اق��ٍض م��ن
ت��ل��م��ُح ج��ب��ي��ن��ك م��ن س��واف��ر ُغ��رٌّ ب��ش��ي��ره��ا الح األم��ر اس��ت��ق��ام ل��م��ا
وت��ن��ض��ح ال��س��ي��وف ت��س��ق��ى م��ا خ��ي��ر م��ن ف��اس��ق��ه��ا م��ح��م��ُد ي��ا س��ي��وف��َك ظ��م��ئ��ْت
وت��ف��ت��ح ال��ب��الد م��ن ت��س��ت��ب��ي��ح م��ا ف��ريُّ��ه��ا ال��ف��ت��وح ي��ن��اب��ي��ع ��ْر َف��جِّ
وأب��رح ال��س��ي��وف ت��ج��د م��ا ألش��د وإنَّ��ُه ال��غ��ل��ي��ل أورده��ا ال��ظ��ل��م
ف��ت��ف��رح ال��م��ت��ون ن��ش��وى وت��رده��ا ف��ت��رت��وي ال��دم��اء ت��ورده��ا ال��ي��وم
ت��م��س��ح وال��ع��م��اي��ة ي��م��ح��ى ب��ال��ش��رِك م��وك��ٌل وأن��ت ع��م��وا ال��م��ش��رك��ون
أرج��ح ال��ك��ت��ائ��ب وزن��وا إن ف��ألن��ت ج��م��وع��ه��م ت��رع��ك ال ب��ب��أس��ك خ��ذه��م
أوض��ح ه��ي ال��ت��ي إل��ى ال��ن��ف��وس ي��ه��دي س��اط��ٌع ي��م��ي��ن��ك وف��ي ال��س��ب��ي��ل ض��ل��وا
وت��ن��زح ت��ش��ط دائ��ب��ٌة وال��ع��ي��ُر ت��ري��ده��ا ن��ه��ض��ت إذ ال��َع��ش��ي��َرُة ه��ف��ت
ج��ن��ح م��ي��ٌل ف��ه��ي م��ك��ة أم��وال ال��ع��ل��ى غ��وارب��ه��ا ف��ي م��واِق��ر ت��م��ش��ي
وت��دل��ح ت��س��حُّ ب��ُم��رزم��ٍة ره��ٌن إن��ه��م ل��ح��م��زَة َوق��ل ب��ال��ل��واء ُع��ْد
ت��س��ب��ح وال��م��ن��اي��ا ال��ف��وارس م��ه��ج ط��وف��ان��ه��ا ف��ي ال��روع غ��داة ت��ه��وي
ي��ج��م��ح وال��م��ض��لَّ��ُل ال��م��دي��ن��ة ي��غ��زو ج��ام��ًح��ا أق��ب��ل ال��ف��ه��ريُّ ال��ف��ت��ى ه��ذا
األف��ي��ح ال��ف��ض��اءُ ب��ه ل��ض��اق س��ع��ًة ت��ول��ه ل��م ل��و ��ْرح ال��سَّ ي��س��وق ول��ى
ت��ط��رح ح��ول��ك وال��ش��ه��داء ي��رض��ي��ك م��ش��ه��ًدا ب��م��ك��ة ل��ه ف��إن دع��ه
وي��رب��ح ي��ف��وز م��ن يَ��ْع��َل��ُم ول��س��وف ق��وم��ه ت��ج��ارة ف��ي ح��رٍب اب��ن ذََه��َب
وت��ذب��ح ال��نُّ��س��ور ب��ه ت��ص��اُد ي��وٌم ووراءه م��ت��ص��يِّ��ًدا م��ض��ى نَ��س��ٌر
ف��ت��ج��رح ال��س��ه��ام ب��ه ت��ص��اب ٌ ن��ب��أ أص��اب��ه ال��س��ه��ام ع��ن ي��ح��ي��د ب��ي��ن��ا
وي��ك��س��ح يُ��َل��مُّ أم��س��ى م��ال��ك��م إن ق��وة م��ن ل��ك��م م��ا ع��م��رو اب��ن ب��ع��ث
وي��س��ف��ح ي��راق ب��ي��ض��ك��م دون م��ن ف��اع��ل��م��وا ال��دم إن��ه ق��ري��ٌش واًه��ا
وت��ق��دح ت��ش��بُّ ح��ط��ٌب ل��ه��ا أن��ت��م ال��ت��ي وال��ن��ار األم��ن ب��رد ت��ردون
أف��ص��ح ه��و إن��ه ب��ع��ي��ري ف��س��ل��وا ه��ال��ن��ي ل��خ��ط��ٍب أٌف��ص��ح ل��م ك��ن��ت إن
وي��ن��ص��ح ال��نِّ��ي��ام ي��ع��ظ م��ن َألََج��لُّ إن��ه ق��م��ي��ص��ي ع��ن ال��نَّ��ص��ي��ح��ة وُخ��ذُوا
واألب��ط��ح ��ٌد ُش��هَّ م��ك��ة وج��ب��اُل ل��ت��ع��ل��م��وا ال��ب��الَغ ص��دق��ت��ك��م إن��ي
ت��ك��ب��ح م��ق��اِوُد وال ت��ردُّ لُ��ُج��ٌم ل��ه��ا م��ا ح��ت��ى ال��ق��وِم ن��ف��وس ج��ف��ل��ت
ي��ت��زح��زح ف��م��ا ع��ات��ك��ة ال��ن��وم ف��ي رأت م��ا م��خ��اف��ة ل��ه��ب أب��و وأبَ��ى
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ي��ب��رح م��ا ث��اويً��ا ُع��ْق��بَ��ُة ل��رآه ح��ي��نُ��ُه ��ر ت��أخَّ ل��و أَُم��يَّ��َة وأرى
أق��ب��ح ه��و ال��ذي ال��خ��ل��ق ويَ��ُس��وُم��ه ي��ل��وُم��ُه ال��ق��ب��ي��ِح ب��ال��ه��ذر ي��رم��ي��ِه
م��ط��م��ح ال��س��الم��ِة ف��ي ال��م��خ��اف��ِة ل��ذوي ب��ع��ده��ا م��ا روع��ًة س��ع��ٌد ��اه غ��شَّ
ت��ن��ب��ح ال��ه��وادج ف��ي ال��ل��وات��ي ع��ب��ث وغ��رَّه��م ال��ق��ت��ال ي��ري��دون ن��ف��روا
ويَ��م��دح ال��رج��اَل ي��ه��ج��و م��ن َألََض��لُّ وإنَّ��ه��ا ال��م��س��ل��م��ي��ن ب��ه��ج��و غ��نَّ��ْت
ح ال��نُّ��وَّ ف��ال��نَّ��ادب��اُت ال��طُّ��َل��ى ض��رب��وا ه��م ف��إن ال��دُّف��وف ع��ل��ى ��ارب��ات ال��ضَّ
ال��طُّ��لَّ��ح ال��م��ط��اي��ا ب��ه��ا ال��وئ��ي��د ت��م��ش��ي ث��ق��ال��ه��ا ت��زال م��ا ال��م��آِت��ُم ت��ل��ك
م��س��ل��ح ال��ك��ت��اِب ب��آي��اِت ج��ن��ٌد ألخ��ذه��م أغ��ار وق��د ال��س��الح أخ��ذوا
��ح ال��زُّمَّ ال��ي��راُع ن��ك��ص إذا ي��م��ض��ي م��ش��يَّ��ٍع ك��لُّ األن��ص��ار م��ن ف��ي��ه��م
وأس��م��ح أب��رُّ ع��ه��ٌد ل��ِه��ِه��ْم ِإلِ ��ُه ف��أت��مَّ م��ض��ى ع��ه��ٍد ع��ل��ى ك��ان��وا
��ح ي��ت��وشَّ ب��س��ي��ف��ه ال��ل��واء ت��ح��ت ق��ائ��ٌم وس��ع��ٌد ب��ه��م يُ��ه��ي��ٌب س��ع��ٌد
ت��ل��ف��ح ن��اٌر ال��ق��وِل وب��ع��ض َح��رَّى ي��ق��ول��ه��ا ح��ي��ن ال��م��ق��داد أص��دق م��ا
وي��م��ن��ح ال��م��ت��ق��ي��ن ي��ع��ط��ي ال��ل��ُه م��ا ن��ب��ت��غ��ي ��ُد ُم��َح��مَّ ي��ا وراءك إنَّ��ا
ت��ض��رح م��ا وُس��بَّ��ًة ال��ق��ع��ود إال أبَ��ْوا إذ م��وس��ى أخ��ي��ك ب��ق��وِم ل��س��ن��ا
ي��ت��رنَّ��ح ِع��ْط��َف��يْ��ه��م��ا ف��ي وال��ن��ص��ُر وُم��ص��ع��ٌب ال��ل��واء ف��ي ع��ل��يٌّ ه��ذا
ي��ص��دح ألق��ب��َل ج��ل��ٍل م��ش��ه��ٍد ف��ي ال��ه��دى ص��دَح ف��ل��و ِل��َوائَ��يْ��ِه َح��َم��ال
يُ��ف��ل��ح ال ط��ري��دُه إن ف��إل��ي��ه م��ؤم��نً��ا ي��ك م��ن ال��ل��ِه رس��وُل ه��ذا
يَ��ْس��تَ��ْروح دن��ا ل��م��ن ال��ج��ن��اِن ري��ُح ل��واِئ��ِه وع��ن��د ي��ِدِه ف��ي ال��م��وُت
ي��ت��ب��طَّ��ح ش��ؤب��وبُ��ه ج��رى س��يْ��ل َه��َم��ى ف��ق��د ال��ع��دوُّ ال��م��اءَ ي��م��ل��ك إن
ي��ن��ف��ح ف��ي��م��ا ال��غ��ي��َث ي��س��وُق ��ن م��مَّ ون��ف��خ��ٌة األم��ي��ِن ال��ه��ادي دع��وُة ه��ي
أن��ج��ح ال��م��واط��ِن ب��ع��ِض ف��ي وال��م��ك��ُر م��اءَه��م ر ف��غ��وَّ ب��ه��م ال��ُح��ب��اُب َم��َك��ر
أروح وال��ح��ق��ائ��ُق ال��م��زاع��م زع��م��وا إن��ه��م ق��وم��ك س��راة ُع��َم��يْ��ُر نَ��بِّ��ئْ
��ح��وا وت��ب��جَّ ل��ه��م ج��م��ع��وا اْألُل��ى بَ��أَْس ل��ه��م وِص��ْف ال��ي��ق��ي��َن ال��خ��ب��ر نَ��بِّ��ئ��ه��ُم
��ح ي��ت��س��حَّ ف��دم��ُع��ه ُع��َم��ي��ر إرج��ع ��ٌد م��ح��مَّ ي��ق��وُل إذ س��م��يَّ��ك واذك��ر
األك��ف��ح األح��مُّ وه��و يُ��رى ول��ق��د وج��ه��ه ف��أش��رق ل��ه ال��ن��ب��يُّ أذن
ف��ي��رزح ��ل��ي��ُع ال��ضَّ ال��ب��ط��ُل ي��ح��م��ُل م��ا ال��وغ��ى ف��ي ي��ح��م��ُل ال��ف��ت��ي��اِن م��ن ب��ط��ٌل
��ح ي��رشَّ ل��ل��ُم��ِه��مِّ ال��ع��ش��ي��رِة م��ول��ى ري��ب��ٌة ب��ُع��تْ��بَ��ة ف��م��ا ح��ك��ي��ُم ي��ا ق��ل
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ف��ي��ط��ف��ح ال��غ��روُر ي��م��أله ن��ش��واُن ن��ص��ح��ه ع��ن ف��ردَّه��م ال��رج��ال ن��ص��ح
وتُ��ج��دح تُ��ش��اُب األوف��ى ب��ع��ذاِب��ك م��ن��يَّ��ًة ال��نَّ��ب��يِّ ب��ي��ِد اس��ق��ِه ربِّ
ش��يِّ��ح أغ��ل��ُب م��ن��ه ال��م��ن��يَّ��ة يَ��ل��ق��ى ب��ف��ارٍس نُ��ص��رت ج��ه��ٍل أب��ا إي��ٍه
وت��ك��ف��ح ت��ح��ي��ُد أم أتُ��ْق��ِدم ف��ان��ظ��ر ��ٍد م��ح��مَّ ح��وِض ع��ن��د ح��م��زُة أرداه
��ح ال��ُق��مَّ ال��م��ن��اي��ا ُم��ه��ج��ت��ه ح��وِض م��ن ارت��وت ح��تَّ��ى ان��ث��ن��ى ف��م��ا ال��ورود راَم
وي��ط��وح ال��وغ��ى ب��أب��ط��ال ي��رم��ي ال��ردى إع��ص��ار وه��ب ال��ب��الء ج��د
ن��ك��دح ل��ك إن��ن��ا ن��ص��رك الُه��مَّ ربَّ��ه ي��دع��و ف��ض��جَّ ال��ن��ب��يُّ ن��ظ��ر
م��ج��لِّ��ح أغ��ار أو ع��اٍد ش��د إن غ��ي��ره��ا ل��دي��ن��ك م��ا ال��ع��ص��اب��ُة ت��ل��ك
وت��م��ص��ح ال��طُّ��لُ��ول ت��ع��ف��و ك��م��ا ل��ع��ف��ا وت��ح��وُط��ُه ب��ن��اءَُه تُ��ق��ي��م ل��وال
ح ي��ت��روَّ أو ال��غ��ب��راءِ ع��ل��ى ي��غ��دو ع��اب��ٌد ل��ك ف��م��ا ت��ه��ل��ك إن الُه��مَّ
وي��ن��ض��ح ع��ن��ه ي��ذوُد ال��ع��ري��ِش دون خ��ل��ي��لُ��ه وق��ام َح��ِم��يَّ��تُ��ُه ج��اش��ت
��ح ت��ت��رجَّ ح��ول��ي��ه��م��ا م��ن واألرض ف��أق��ب��ال ال��ق��ت��ال ص��ور وت��غ��وَّل��ت
وت��ردح ب��ال��ُك��م��اِة ت��س��دُح ف��ال��ح��رب ل��ق��اح��ه��ا ال��ِح��ف��اُظ ض��م��ن غ��م��رٍة ف��ي
م��ص��يِّ��ح ال��زَّك��يِّ دِم��ك م��ن ض��جَّ إن وِق��ْف ب��ك��ٍر أب��ا ي��ا ن��ف��س��ك إس��تَ��بْ��ق
ل��م��ت��رح ال��ش��ع��وِب إل��ى ال��ح��ي��اة ح��م��ل ِل��لَّ��ذي م��وت��ك إنَّ اب��ن��ك ع��ن أع��رض
ت��ك��ل��ح وال��ف��وارس ت��ع��ص��ُف وال��ح��رب ي��ق��ولُ��ه��ا ح��ي��ن ال��ل��ُه ع��ل��ي��ِه ص��لَّ��ى
وال��م��ن��زح؟ ال��ن��ت��أى ف��أي��ن م��ن��ه أب وال أح��ب ول��د ال ال��ل��ه
وي��س��ط��ح ي��ت��ل ي��ده ف��ي وأب��وه ث��ائ��ًرا ع��ب��ي��دة أب��ا رأي��ت أف��م��ا
م��ك��ب��ح؟ ال��س��ن��ام ض��خ��م ال��َق��را ص��ل��ب م��ص��ع��ب ت��خ��ط��ر أم ت��خ��ط��ر ب��ط��ل
ال��م��ض��رح؟ ال��ب��غ��اَث ه��زم ف��ك��أن��م��ا ج��م��وع��ه��م ال��ن��ب��ي ه��زم إذ أرأي��ت
ال��م��رج��ح وط��اش ل��ه��ا ال��وق��ور خ��ف ال��ح��ص��ى م��ن ل��ل��م��ش��رك��ي��ن ح��ف��ن��ة ه��ي
ي��ت��ب��ذح ص��ي��ب ه��ي وك��أن��م��ا ن��اف��ث م��ج��اج��ة م��ن ال��ث��م��ي��ل��ة م��ث��ل
ال��ل��م��ح ال��ب��روق ه��ف��ت ك��م��ا ت��ه��ف��و ك��ت��ي��ب��ة ال��س��ح��اب ف��ي أرس��ل ال��ل��ه
أج��ن��ح ب��ال��ع��واص��ف وت��ق��ذف م��ن��ه��ا أع��ي��ن ت��ل��ه��ب م��ج��ل��ج��ل��ة ت��ه��وي
ال��ق��رح وال��ع��ت��اق ال��ف��وارس ص��ي��د ل��ه��ول��ه��ا ت��راع ح��م��ح��م��ة ل��ل��خ��ي��ل
ف��ت��م��رح ال��ع��ن��ان ت��ج��اذب��ك ع��ج��ل��ى ك��رة ه��ي إن��م��ا أق��دم ح��ي��زوم
وت��رض��ح ال��ص��ف��وف ب��ه ت��رض ص��ف ح��ول��ه وال��م��الئ��ك ي��ض��رب ج��ب��ري��ل
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وت��ذرح وال��ح��ص��ون ال��م��ع��اق��ل ت��ذري ب��م��ث��ل��ه��ا ال��م��ان��ع��ات ال��ح��ص��ون ت��ل��ك
ي��ب��رح ك��ي��ف ال��داءَ ت��ري��ك ن��ار وب��ن��ان��ه��م أع��ن��اق��ه��م م��ن ل��ل��ق��وم
ال��م��س��ت��رش��ح ال��ن��اض��ر ال��ن��ب��ات ه��ذا وال��ت��وى ال��ج��اه��ل��ي��ة ج��ذور ج��ف��ت
وي��ب��ل��ح ي��ج��ف م��ه��ج��ت��ه��ا ذوب م��ن ارت��وى ل��م��ا ح��ول��ه��ا م��ن ال��ث��رى ط��ف��ق
وي��ل��ق��ح ال��ح��ي��اة ي��ل��د وم��ط��ه��ر م��وب��ق رج��س ال��م��س��ف��وح ال��دم وم��ن
ي��درح ال ال��ذي ال��ق��در وأم��ي��ة وش��ي��ب��ة وال��ول��ي��د ب��ع��ت��ب��ة أودى
ال��م��ت��وق��ح ال��ف��اح��ش ال��ل��ج��اج ب��ع��د وارع��وى ون��وف��ل ج��ه��ل أب��و وه��و
وي��س��ب��ح س��اج��ًدا ي��ك��بِّ��ر أه��وى رأس��ه ال��م��ظ��ف��ر ال��غ��ازي رأى ل��م��ا
وت��ش��رح ل��ل��ب��ي��ب ت��ف��س��ر ع��ج��ب آي��ة رب��ك رج��ز م��ن ج��ل��ده ف��ي
ال��م��ت��ص��ف��ح ي��رى م��ا وأج��م��ل أب��ه��ى ك��ت��اب��ه��ا ض��م ال��س��ود ال��س��ط��ور ت��ل��ك
ي��ض��رح ج��ه��ن��م ف��ي س��واه ف��ل��م��ن ب��ع��ده��ا ج��ه��ن��م ف��ي ي��غ��يَّ��ب ل��م إن
ي��ش��ب��ح أم��ي��ة ت��رك��ت ال��ت��ي ي��دك ف��ب��ورك��ت ب��الل ي��ا ح��ق��ك أدرك��ت
وي��س��ج��ح ي��ط��ي��ر إذا ال��ح��م��ام زج��ل رواح��ة اب��ن ي��ا وواِل ال��م��ط��ار واِف
وي��ف��ض��ح ال��ك��اف��ري��ن ي��خ��زي ب��ال��ن��ص��ر م��ب��ش��ًرا ي��ط��وف ح��ارث��ة اب��ن ه��ذا
ت��روح ال��م��س��ل��م��ي��ن ق��ل��وب أم��س��ت ص��داك��م��ا ال��ب��الد ف��ي ت��ردد ل��م��ا
وم��رف��ح م��ه��ن��ئ وم��ن��ك م��ن��ه وك��أن��م��ا م��ع��رس ك��الٍّ ف��ك��أن
ت��ص��رح وال��س��وي��ف ي��خ��ط��ب ف��ال��ن��ص��ر م��ل��وح غ��ي��ر س��ف��ي��ان أب��ا ي��ا ق��ل
وت��رم��ح ت��س��اف م��ذم��م��ة س��ود ح��ول��ه��ا ت��س��اق��ط ب��ل��ق ع��ل��ى ب��ي��ض
ال��ض��ح��ض��ح ي��زول ك��م��ا ف��زال ف��ي��ه زل��زل��وا رج��اء وأخ��ل��ف��ه��م ذه��ب��وا
ح ي��ت��ص��وَّ وذاب��ل ال��ظ��الل ض��اف��ي ف��ن��اض��ر ال��زروع ت��خ��ت��ل��ف أك��ذاك
وم��ص��ح��ح م��زي��ف األم��ور وم��ن ف��زي��ف��وا ال��ص��ح��ي��ح غ��اظ��ه��م ال��ق��وم
ي��ن��ق��ح ك��ي��ف ال��خ��ل��ق ك��ت��اب وان��ظ��ر ب��ص��واب��ه ف��لُ��ذْ ف��ش��ا ال��زم��ان خ��ط��أ
ي��س��ت��وض��ح ل��م��ن م��ب��ي��ن��ة س��ن��نً��ا ي��ق��ي��م��ه��ا ال��ع��ب��ق��ري اإلم��ام ج��اء
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سيفه. ملسو هيلع هللا ىلص

ج��ه��ل أب��ا ف��اش��رب ال��م��وت ذع��اف س��ق��ي��ت ال��ق��ت��ل ع��اج��ل م��ن اخ��ت��رت ف��ي��م��ا ب��س��ي��ف��ك
ب��ال��ه��زل ال��ك��ري��ه��ة ج��د ف��ي ي��رض ول��م ح��ده ي��م��ض ل��م ال��ج��ب��ن ل��وال ال��س��ي��ف ه��و
غ��ل وم��ن م��ذي��ب ح��ق��د م��ن ل��ن��ف��س��ك راح��ة ال��ض��ع��ف ع��ل��ى ت��ب��غ��ي ال��وغ��ى ش��ه��دت
ك��ه��ل وم��ن ش��ب��اب ذي م��ن ف��راع��ي��ن��ه��ا ال��وغ��ى ت��ج��ه��ل ف��ل��ن ت��ج��ه��ل إن أف��رع��ون
ف��ض��ل م��ن ال��روي��ع��ي ن��ال م��ا وف��ات��ك أذى م��ن أص��اب��ك م��ا ف��ي��ه��ا أص��اب��ك
ت��غ��ل��ي ح��م��ي��ت��ه م��ش��ب��وبً��ا وج��اءك وم��ع��وذ ق��ب��ل��ه م��ع��اذ رم��اك
س��ه��ل م��س��ت��ق��ى إل��ى ص��ع��ب م��رت��ق��ى ف��م��ن ط��ي��ع ل��ك دم م��ن ع��ف��ًوا ال��س��ي��ف س��ق��ى
ع��ق��ل ذا ك��ن��ت ل��و ال��ج��د ك��ل ال��ج��د ه��و إن��ه ال��ح��ن��ظ��ل��ي��ة اب��ن ي��ا ال��ه��زل دع
خ��ب��ل وم��ن ض��الل م��ن ه��ذي وزادت��ك ه��ذه أض��ل��ت��ك وال��ع��زى ت ال��الَّ ه��ي
ح��ب��ل م��ن اآلن ت��رى ه��ل ف��ان��ظ��ر ح��ب��ال��ك وان��ق��ض��ت خ��زي��ان ال��م��أف��ون ج��ارك م��ض��ى
وي��س��ت��ع��ل��ي ي��ف��وز ربٍّ��ا ب��ه رض��ي��ت ال��ذي ال��ُه��بَ��َل ت��رى أن ت��رج��و ك��ن��ت ل��ق��د
وال��ذل ب��ال��خ��زي ال��ل��ه ع��دو وب��اء ورف��ع��ة س��ن��اء م��س��ع��ود اب��ن أص��ب��ت
س��ؤل م��ن رب��ك أع��ط��اك م��ا ب��ع��د ف��م��ا ش��اك��ًرا ال��ص��وت ارف��ع ث��م س��ي��ف��ه ف��خ��ذ





َة َمكَّ يف الوقَعة َصَدى

شديًدا، حزنًا املرشكون وحزن كثريًا، املسلمون فرح مكة إىل الوقعة أنباء ترامت ملا
الحارث بن سفيان أبو بدر من إليها عاد ممن وكان شعورهن، النساء وجز املآتم فأقيمت
وقال: رأى بما لهب أبا عمه أنبأ فلما الحائية، امللحمة يف ذكره تقدم وقد — هشام بن
املالئكة، وهللا تلك ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول موىل رافع أبو قال بلق، خيل عىل بيًضا رجاًال لقينا
عليه، وبرك األرض به ورضب احتمله ثم شديدة، رضبة وجهه يف لهب أبو فرضبه
استضعفته وقالت: منكرة، شجة فشجته رأسه به فرضبت عموًدا (لبابة) السيدة فأخذت

مات. ثم لياٍل سبع سوى الرضبة هذه بعد يعش ولم ذليًال، فوىل سيده! غاب أن

وت��ن��ف��ع ال��ظ��ن��ون ت��ج��دي ول��ق��لَّ��م��ا ي��س��م��ع أو ي��رى ل��م��ن ال��ي��ق��ي��ُن وض��ح
ي��ص��ن��ع؟ م��اذا ل��ل��م��غ��رور وال��وي��ل ص��ادٌق وال��م��ن��ب��ئ ح��قٌّ ال��ن��ص��ر
��ع ُخ��شَّ واألب��اط��ح م��ك��ة ف��ج��ب��ال ع��ًم��ى ذا ت��ك ف��إن ل��ه��ب أب��ا إخ��ش��ع
ي��ت��ش��يَّ��ع ك��اذبً��ا يَ��ُك ول��م ذن��بً��ا ج��ن��ى م��ا يُ��ض��رب ال��ل��ه رس��ول م��ول��ى
وت��ق��م��ع ال��ك��اف��ري��ن ت��ذلُّ ن��زل��ت رب��ه ك��ت��ائ��ب ل��ه��ب أب��ا ي��ا ه��ي
م��وج��ع ع��اٍن ف��أن��ت ال��ج��زاء وم��ض��ى ب��ح��ق��ه ل��ل��ض��ع��ي��ف ل��ب��اب��ة أخ��ذْت
ت��ق��ل��ع م��ا ب��ع��ل��ة رم��ت��ك ح��ت��ى أق��ل��ع��ت م��ا ب��ض��رب��ة م��ن��ك وش��ف��ت��ه
ال��م��ف��زع؟ وع��زَّ س��يِّ��ُده غ��اب أن واس��ت��ض��ع��ف��ت��ه ع��ل��ي��ه ب��غ��ي��َت ق��ال��ت
ي��ردع ذل��ك ب��م��ث��ل ال��غ��ويَّ إن ري��ب��ة ب��رأس��ك وال ب��ال��ع��م��ود م��ا
األم��ن��ع األع��ز ال��ش��رف ل��ك ف��ي��ه��ا ف��ض��ي��ل��ة ت��ل��ك ال��ف��ض��ل أمَّ ح��ي��ي��ت
م��ط��م��ع آلٍس ف��ي��ه وال ش��اٍف ل��ه م��ا ب��داءٍ أه��ل��ك��ه ال��ل��ه
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ي��ت��م��زع ف��ج��ل��ده ال��س��م��وم دم��ه ف��ي وت��ج��ول ج��وًَّال ال��ب��ش��ائ��ر ت��م��ض��ي
وي��ق��ط��ع ال��م��زار ق��رب ع��ل��ى ي��ج��ف��ى م��ب��غ��ًض��ا ب��ال��رج��ال ال��م��ك��اث��ر أم��س��ى
ج��وع ذل��ك ب��ع��د س��ب��ع أك��ل��ت��ه وإن��م��ا ال��ع��م��ود ص��اع��ق��ة أك��ل��ت��ه
ي��ن��زع ه��و وال ت��ل��ف��ظ��ه ال��دار ال داره ف��ي ث��الث��ة غ��ادوره ه��م
ال��م��ص��رع وه��ال م��ه��ل��ك��ه س��اء م��ا ف��ارع��وى ال��س��ف��اه��ة ك��ره ل��و رج��م��وه
ي��ص��دع ال��ب��وات��ر ب��ال��ب��ي��ض ل��ل��ج��م��ع ج��ف��ون��ه��م م��لء ال��ب��اك��ي��ن أك��ث��ر م��ا
ال��ه��م��ع ال��دم��وع م��ن��ه��ن ل��ل��ح��زن وغ��ودرت ش��ع��وره��ن ال��ن��س��اء ج��ز
ي��رج��ع وال��ح��ط��ي��م ي��ش��دو وال��ب��ي��ت أس��ى ع��ل��ى ال��ع��وي��ل م��ك��روه رج��ع��ن
م��س��ت��م��ت��ع م��وح��د ل��ك��ل ف��ي��ه��ا رب��ه��م م��ن ب��ن��ع��م��ة وال��م��س��ل��م��ون
ال��م��رج��ع م��نَّ��ا وإل��ي��ه رب��ن��ا ه��و ل��ح��ك��م��ه م��رد ال أك��ب��ر ال��ل��ه
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غزية بن سواد

النجار بني حليف

يعدل وهو الصف عن خارًجا ملسو هيلع هللا ىلص النبي فرآه الغزوة، هذه يف الجيش أفراد من كان
يا فقال: سواد»، يا «استِو له: وقال بطنه، يف به فطعنه سهم بيده وكان الصفوف،
الرسول فكشف القصاص، فأعطني والعدل، بالحق هللا بعثك وقد أوجعتني، هللا رسول
وقبَّل سواد فاعتنقه القصاص)، وهو قودك خذ (أي «استقد» وقال: بطنه، عن الكريم

الرشيف. بطنه

األي��ام��ا ب��ع��دك م��ن ذك��رن��ا إن م��ق��ام��ا أع��ل��ى وأن��ت ب��در ي��وم
ن��ي��ام��ا ش��ع��وبً��ا أي��ق��ظ��ت��ه��ا أن��ت ي��ق��ظ��ى ال��ق��واض��ب ب��ك ذك��رن��ا م��ا
ح��رام��ا ال��ف��س��وق وال ذم��ي��ًم��ا ـ��ي ال��ب��غ��ـ ت��ح��س��ب ال ال��ظ��الم ف��ي غ��رق��ْت
ي��ق��ام��ا أن س��ادات��ه��ا ي��أب��ى ح��ي��ن وت��رض��ى ال��ح��ق��وق ف��ي ال��ع��دل ت��ك��ره
ن��ظ��ام��ا ال��ح��روب ف��ي ل��ل��ج��ي��ش أن واع��ل��م ال��ص��ف ف��ي س��واد ي��ا اس��ت��ق��م
ه��م��ام��ا أري��ح��يٍّ��ا م��ن��ك ص��ادف��ت س��ه��م ط��ع��ن��ة س��واد ي��ا ل��ه��ا ي��ا
ال��ع��رام��ا وي��أب��ى األذى ي��ع��اف م��ن ت��ط��ق��ه��ا ل��م ب��ه��ا األذى ي��ري��د ل��و
ف��اس��ت��ق��ام��ا ال��ه��دى ش��رع��ة ع��ل��ى م��ر األ وق��ض��ى ف��اس��ت��وى ال��ص��ف ع��دل
واألق��وام��ا ال��ش��ع��وب ـ��دي ف��ت��ه��ـ ي��م��ض��ي��ه��ا ل��رب��ك ش��رع��ة إن��ه��ا
ي��ض��ام��ا أن م��ن ال��ض��ع��ي��ف وت��ح��م��ي ذَى يُ��ؤ أن ال��ب��راءة ذا ال��م��رء ت��م��ن��ع
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اع��ت��ص��ام��ا ب��ج��ان��ب��ي��ه وي��ب��غ��ي ل��ل��ح��ق ي��ذع��ن ال��ق��ويَّ وت��ري��ه
وس��الم��ا رح��م��ة وب��ال��ع��دل ب��ال��ح��ق ج��ئ��ت وق��د أوج��ع��ت��ن��ي ق��ل��ت
ل��زام��ا أم��ًرا ال��ه��داة إم��ام ي��ا أراه إن��ي ال��ق��ص��اَص ال��ق��ص��اَص
ذم��ام��ا ل��ل��ض��ع��ي��ف إن ف��اس��ت��ق��د ك��ف��ؤ ل��ب��ط��ن��ك ب��ط��ن��ي ه��ذا ق��ال
ض��رام��ا م��ن��ه��ا ك��ان م��ا ب��رًدا ن اآل وع��اد «س��واد» ي��ا ال��ن��ف��س ط��اب��ت
وس��ام��ا غ��رٍّا ال��خ��الل ف��اع��ت��ن��ق��ت ش��ك��اة ب��ع��د ال��رس��ول واع��ت��ن��ق��ت
ع��ظ��ام��ا ش��ت��ى ال��خ��ي��رات ف��اب��ت��درت ل��ث��ًم��ا ��ر ال��م��ط��هَّ ال��ب��ط��ن واب��ت��درت
م��ق��ام��ا ال��م��ق��ام ب��ذا أع��ظ��م ـ��ان واإلح��س��ـ وال��س��م��اح��ة ال��ع��دل ه��ن��ا ه��ا
إم��ام��ا ل��ل��م��ت��ق��ي��ن واص��ط��ف��اه وه��داه ع��ب��ده ال��ل��ه أدَّب
ال��ق��دام��ى ك��ال��م��س��ل��م��ي��ن ق��وم أي ع��اله ف��ي ك��دي��ن��ه دي��ن أي
ط��ع��ام��ا؟ ل��ألق��وي��اء أم��س��وا ك��ي��ف أرض ك��ل ف��ي ال��ض��ع��اف أرأي��ت
واآلث��ام��ا ال��ذن��وب واس��ت��ح��ل��وا وظ��ل��ًم��ا ب��غ��يً��ا ال��ط��ي��ب��ات ح��رم��وا
واإلس��الم��ا ال��م��س��ل��م��ي��ن ف��اب��ع��ث ح��ي��اة ل��ل��ش��ع��وب ش��ئ��ت إن رب
ال��ظ��الم��ا وي��م��ح��و غ��وى ش��ع��ب ك��ل ي��ه��دي ال��م��م��ال��ك ف��ي ال��ن��ور اب��ع��ث
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هشام، بن جهل أبو خلف، بن أمية ربيعة، بن عتبة هم: رجًال؛ وعرشين أربعة كانوا
سفيان، أبي بن حنظلة أمية، بن العاص بن سعيد أحيحة، أبي ولدا والعاص عبيدة
ابنا وعقيل زمعة عبد، بن نوفل عدي، بن طعيمة عامر، بن الحارث عتبة، بن الوليد
الحجاج ابنا ومنبه نبيه الوليد، بن قيس أبو جهل، أبي أخو هشام بن العاص األسود،
أبي بن مسعود العرشة، أحد طلحة عم عثمان بن عمرو خلف، بن أمية بن عيل السهمي،
أبي أخو األسد عبد بن األسود املخزومي، املغرية بن الفاكه بن قيس سلمة، أم أخو أمية

رفاعة. بن أمية السهمي، عدي بن قيس بن العاص أبو سلمة،
فمألها، درعه يف انتفخ فإنه خلف بن أمية إال القليب، يف فألقوا بهم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أمر
الرتاب من غيَّبه ما عليه فألقوا — أوصاله تقطعت — فتزايل ليحركوه به فذهبوا
ثم أيام ثالثة بعد القليب إىل النبي جاء استثنيناه، إذا وعرشون أربعة فهم والحجارة؛
ورسوله هللا وعد ما وجدتم «هل ويقول: بأسمائهم زعماءهم ينادي وأخذ شفريه عىل وقف
لنبيكم؛ كنتم عشرية «بئس لهم: قال أنه رواية ويف ا»، حقٍّ هللا وعدني ما وجدت فإني ا، حقٍّ
الناس». ونرصني وقاتلتموني الناس، وآواني وأخرجتموني الناس وصدقني كذبتموني
قريًشا أصاب ما فتذاكرا بالحجر خلف بن أمية بن صفوان مع الجمحي عمري جلس
بعدهم، خري العيش يف ما وهللا صفوان: فقال ومصابهم، القليب أصحاب وذكرا بدر، يوم
عليهم أخىش وعيال قضاء، عندي له ليس عيلَّ َديْن لوال وهللا أما صدقت، عمري: فقال
أيديهم. يف أسري ابني علة؛ فيهم يل وإن أقتله، حتى محمًدا آتي لكنت بعدي، الضيعة

أواسيهم عيايل مع وعيالك عنك، أقضيه أنا َديْنك، عيلَّ له: وقال صفوان فاغتنمها
املدينة، قدم حتى انطلق ثم ه، وسمَّ فشحذه سيفه عمري وأخذ ذلك، عىل فتعاقدا بقوا، ما
عمر، يا «أرسله ملسو هيلع هللا ىلص: فقال عنقه، يف سيفه بحمالة آخذ وهو النبي عىل عمر به ودخل
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وهبًا، ولده يعني أيديكم؛ يف الذي األسري لهذا جئت قال: بك؟» جاء الذي ما عمري، يا ادن
أنت قعدت «بل النبي: قال شيئًا؟ عنَّا السيوف أغنت وهل قال: السيف؟» بال «فما قال:
هللا، رسول أنك أشهد عمري: فقال بينهما، كان ما له وذكر الحجر» يف أمية بن وصفوان

لإلسالم. هداني الذي هلل الحمد
وأطلقوا القرآن، وأقرئوه دينه، يف أخاكم «فقهوا عمري: أسلم حني ألصحابه النبي قال

عنهما. ريضهللا ابنه، وأسلم ففعلوا أسريه»، له
تنسيكم بوقعة أبرشوا املدينة: إىل عمري خروج بعد مكة ألهل يقول صفوان كان

بدر. وقعة
النبي أعطاه حني بالجعرانة، حنني غنائم تقسيم عند عنه) (ريضهللا صفوان أسلم

البطحاء. سيد يسمى وكان النعم، من مملوءًا واديًا ملسو هيلع هللا ىلص

ال��ق��ي��ادا أل��ق��ى م��ص��ع��ب م��ن ل��ه ي��ا ع��ادا؟ ك��ي��ف ف��ان��ظ��ر ال��ب��غ��ي ع��ق��ب��ى ت��ل��ك
ورم��ادا؟ ن��اًرا ال��ق��وم ورأي��ت وأذى؟ ش��رٍّا ال��ق��وم أرأي��ت
ات��ق��ادا وت��زداد ال��دن��ي��ا ت��خ��م��د م��س��ج��ورٍة ح��ف��رٍة ف��ي غ��ي��ب��وا
زادا ث��م ض��ع��ًف��ا ك��ان ع��ذاب م��ن روع��ًة وزي��دت رع��بً��ا م��ل��ئ��ت
وارت��ع��ادا؟ ان��ت��ف��اًض��ا إال ت��رى ه��ل ب��ه��ا م��ا وت��ب��يَّ��ن ع��ل��ي��ه��ا ق��ف
وج��الدا ك��ف��اًح��ا ال��ل��ه ت��ع��ج��ز أص��ن��ام��ه��م زع��م��وا إذ ل��ه��م ي��ا
ع��ت��ادا ي��ت��رك ول��م م��ن��ه��م أن��ف��ًس��ا ب��أس��ه ي��غ��ادر ل��م رب��ي ج��لَّ
ت��ع��ادى أن أول��ى األص��ن��ام وأرى ج��ن��ده وع��اَدوا ال��ل��ه خ��اص��م��وا
وع��ن��ادا ب��غ��يً��ا ال��ك��ف��ر واس��ت��ح��ب��وا وع��ت��وا ف��ض��لُّ��وا غ��رت��ه��م ه��ي
وب��ادا م��ه��اوي��ِه ف��ي ب��ادوا ث��مَّ ط��غ��ي��ان��ه��م ف��ي ب��األم��س ح��لَّ��ق��وا
وف��س��ادا ش��رٍّا ك��ان وع��ذاٌب ف��ت��ن��ًة ك��ان��ت ال��تُّ��رِب ف��ي ع��ظ��ٌة

∗∗∗
وف��رادى م��ث��ن��ى ال��ك��ف��ار ي��ب��ل��ُع ق��رٍم ق��ل��ي��ب م��ن ه��ن��ي��ئً��ا ك��ْل
وازدرادا ال��ِت��ه��اًم��ا ال��ق��وم ف��خ��ِذ ال��طَّ��وى واش��ت��دَّ ��وم ال��صَّ م��ن��ك ط��ال
ش��دادا وأه��واًال ج��لَّ��ى ُغ��م��ًم��ا ف��ل��ق��وا وج��اءوا ال��ح��رب ج��رَّب��وا
ن��ادى ح��ي��ن م��ن��ه��م ال��س��ائ��ل ي��خ��ب��ر ن��اط��ٍق م��ن وم��ا ال��ص��وت س��م��ع��وا
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ت��ت��م��ادى وب��ل��وى ت��ط��غ��ى غ��م��رٌة ش��أن��ه��م ف��ي ه��م ال��ل��ِه رس��ول ي��ا
أف��ادا ل��و ي��ق��ي��نً��ا م��ن��ه��م ل��ه ي��ا م��وق��ٌن ف��ك��لٌّ ال��وع��د ص��دَق
ال��ع��ب��ادا ي��ج��زي ال ال��ل��ه ف��ك��أنَّ غ��ي��ره ورام��وا ال��ح��قَّ أن��ك��روا
م��ع��ادا ي��رج��و وال ربٍّ��ا ي��تَّ��ق��ي ال ال��ط��اغ��وت ي��ع��ب��ُد م��ن ه��ك��ذا
أرادا م��ا أم��ٍر ك��لِّ م��ن ب��ال��ٌغ إنَّ��ُه وت��ع��ال��ى رب��ي ج��لَّ
ال��ح��داَد ط��واغ��ي��ت ي��ا وأق��ي��م��ي ال��ع��م��ادا ال��ح��قِّ دول��ة ي��ا إرف��ع��ي
وس��ادا؟ ال��دُّن��ي��ا ف��ي ع��زَّ زوٍر أيُّ س��ل��ط��ان��ه؟ ف��ي ذلَّ ح��قٍّ أيُّ
ال��ج��ه��ادا يَ��َم��لُّ��ون ال وج��ن��وًدا ُخ��ذًُم��ا س��ي��وًف��ا ِل��ل��ِه إنَّ
اص��ط��ي��ادا األس��اط��ي��ل يُ��ع��ي��ي ج��ائ��ًال آي��اِت��ه ف��ي األس��ط��وَل ب��ع��ث
ال��ب��الدا وت��ح��ت��لُّ ال��دُّن��ي��ا ت��ف��ت��ُح أم��ره م��ن أرس��ل��ه��ا ُق��وٌَّة
ال��رش��ادا ت��ع��ُد ف��ال ال��ق��وِم م��ه��ل��ِك ف��ي ص��ف��وان ي��ا ال��خ��ي��ر ك��لَّ إنَّ
اتِّ��ئ��ادا األم��ِر ف��ي ل��ل��ع��اق��ِل إنَّ واتَّ��ئ��د ت��ه��ج��ه ال ع��م��ي��ًرا دع
ال��ح��دادا وال��ب��ي��ض األب��ط��ال ي��أخ��ذُ م��ره��ًف��ا ص��ق��ي��ًال ��ي��ف ال��سَّ أخ��ذ
ِش��ه��ادا؟ أم س��ق��اه م��ا ��ا ُس��مٍّ ك��ان ه��ل أدراه وم��ا ي��س��ق��ي��ِه ظ��لَّ
ال��ودادا واص��ف��اه ال��ح��ق��د ن��ب��ذ ج��اءه ��ا ف��ل��مَّ ال��ح��قَّ ك��ره
ف��أج��ادا ع��ن��ُه ح��دَّث م��ن خ��ي��ر ب��ِه ال��ل��ُه َ أن��ب��أ ح��دي��ٍث م��ن
واع��ت��ق��ادا دي��نً��ا ��م��ح ال��سَّ ��ب��ي��ل ب��ال��سَّ وك��ف��ى ل��رب��ي أس��ل��م��ُت ق��ال
ح��ادا ال��غ��يِّ ذو إْن ال��خ��ي��ر ع��م��ي��ر ي��ا ه��ديَ��ُه وات��ب��ع ال��ق��رآن إق��رأ
ال��ج��م��ادا يُ��ح��ي��ي ال��ذي ��رُّ ال��سِّ إنَّ��ُه ال��ع��َم��ى ي��ج��ل��و ال��ذي ال��نُّ��ور إنَّ��ُه

∗∗∗
��وادا؟ ال��سَّ ت��س��ت��ه��وي ح��دَّث��ت م��ا أي��ن ��ل��ت��ه؟ أمَّ م��ا ص��ف��وان ي��ا أي��ن
ن��آدا ك��ان��ت وق��د ال��ج��وَّ أع��ق��ب ب��ه��ا ط��ارت داه��ي��ًة ل��ه��ا ي��ا
وال��ج��وادا ��ى ال��ُم��َص��فَّ ال��ج��ود س��ت��رى يُ��ْش��تَ��َرى دي��نً��ا ال��ج��ود ت��ظ��نَّ ال
وارت��ي��ادا س��ع��يً��ا اآلم��ال ي��ع��ج��ُز ن��ع��ٍم م��ن واديً��ا س��ت��راه
واطِّ��رادا ا م��دٍّ األرض ��ى ي��تَ��َق��صَّ ال��م��رت��م��ى ال��ُع��ب��اِب ف��ي��ِض م��ن ه��و
واف��ت��ق��ادا ب��رٍّا األج��ي��اَل ي��س��ُع ال��ذي وال��م��ول��ى ��م��ُح ال��سَّ ال��رس��وُل
ن��ف��ادا أو ن��ق��ًص��ا ��ي��ه ك��فَّ ن��دى م��ن ت��خ��ف ال واط��م��ع ش��ئ��ت م��ا إق��ت��رح
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ال��م��ص��ادا أع��ل��ى وم��ا ال��ده��ر أذى م��ن ت��ت��ق��ي ف��ي��م��ا ال��م��وئ��ل ح��ب��ذا
اض��ط��ه��ادا ي��خ��ش ول��م َض��يْ��ًم��ا ي��خ��ف ل��م ب��ِه ي��ع��ل��ق م��ن ل��ل��ِه س��ب��ٌب
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(ريضاهللاعنهم) َبْدر ُشَهَداء

املهاجرين، من ستة مجاهًدا؛ عرش أربعة املباركة الوقعة هذه يف املسلمني من استشهد
عمر موىل مهجع املطلب، عبد بن الحارث بن عبيدة هم: فاألولون األنصار، من وثمانية
الفهري، بيضاء بن صفوان الليثي، بكري بن عاقل وقاص، أبي بن عمري الخطاب، بن
وأما الخزاعي، نضلة بن عمرو عبد بن عمرو وقيل الحارث، وقيل عمري، الشمالني ذو
ويزيد رساقة، بن وحارثة عفراء، بن معوذ شقيقه وأخوه عفراء، بن عوف فهم: األنصار
بن سعد الجموح، بن الحمام بن وعمري املعىل، بن ورافع مالك، بن قيس بن الحارث بن

أجمعني. عنهم ريضهللا املنذر، عبد بن مبرش خيثمة،

ث��راه��ا ال��ج��ن��ان ب��أف��ي��اء واْل��ث��م ن��ج��واه��ا واس��ت��م��ع ب��ال��م��ص��ارع ُط��ف
ش��ذاه��ا ل��ل��م��ؤم��ن��ي��ن وص��ف ف��ان��ش��ْق ج��ن��ب��ات��ه��ا ف��ي ال��ق��دس��يُّ ال��ش��ذى ض��اع
س��ن��اه��ا ال��ع��ال��م��ي��ن رب ن��ور م��ن وم��ن��ازٌل ج��الل��ه��ا ي��روع ِح��َل��ٌل
ج��اه��ا أو دون��ه م��ن ل��ه��م ِع��زٍّا ام��رٌؤ ع��رف م��ا ال��ح��قِّ ُح��م��اة ض��م��ت
ط��واه��ا ال��ج��ن��ود ن��ش��روا إذا م��وتً��ا أع��دائ��ه ع��ل��ى ب��ه ال��ط��ال��ع��ي��ن
ل��ظ��اه��ا ال��ح��روب م��ن ال��م��ص��ط��ل��ي��ن غ��م��اره��ا ال��خ��ط��وب م��ن ال��خ��ائ��ض��ي��ن
م��ح��ي��اه��ا إل��ه��ه��م ع��ن��د ي��ب��غ��ون ن��ف��وس��ه��م ال��ف��داء ل��دى ال��ب��اذل��ي��ن
إل��ه��ا س��واه ع��ب��دوا وال دي��نً��ا دي��ن��ه إال األرض ف��ي آث��روا م��ا
ه��داه��ا ي��ت��ب��ع��ون ال��م��ف��ص��ل آُي ت��ض��ي��ئ��ه م��س��ددي��ن ال��س��ب��ي��ل س��ل��ك��وا
س��واه��ا ال��ج��ه��اد ل��دى ي��ب��ت��غ��ون ال ب��غ��ي��ًة ال��ش��ه��ادة ات��خ��ذوا ه��م ق��وٌم
ق��واه��ا؟ ع��رف��ن أم��ا ال��ص��خ��ور ف��س��ل ص��خ��رة أول اإلي��م��ان ح��م��ى ف��ي ُه��ْم
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ذراه��ا ت��ن��ال م��ا ش��واه��ق ب��ي��ًض��ا ال��ه��دى دن��ي��ا ف��ي ال��ح��قِّ ج��ب��ال ح��م��ل��ت
وع��اله��ا أم��ج��اده��ا م��ن وت��ق��ي��م ح��ي��ات��ه��ا وال��ش��ع��وب ال��م��م��ال��ك ت��ؤت��ي
م��داه��ا ال��ن��س��ور م��دى ي��ف��وت وم��ض��ت ع��زه��ا م��س��اب��ح ف��ي تُ��رف��رف ذه��ب��ت
م��ج��راه��ا ع��ن ف��ت��ح��ي��د وت��خ��اف��ه��ا ق��ض��ائ��ه��ا ط��وع ال��ه��وج ال��ري��اح ت��ج��ري
وس��ق��اه��ا ب��رك��ات��ه��ا م��ن ف��س��ق��ت��ه ب��ظ��الل��ه��ا م��ه��ل��ًال ال��غ��م��ام ط��اف
ف��ت��ن��اه��ى ال��م��دى ب��ع��د ال��م��دى ب��ل��غ ال��ذي ال��م��ث��ل أن��ت��م ب��دٍر ش��ه��داء
أذاه��ا ي��دف��ع��ون ال��ح��وادث م��لء ف��أق��ب��ل��وا ال��ك��ف��اح ال��ن��اس ع��لَّ��م��ت��م
ن��رض��اه��ا ش��ري��ع��ة وج��ع��ل��ت��م��وه ح��ق��ه ق��ض��ي��ت��م ف��ق��د ال��ف��داء أم��ا
م��ع��ن��اه��ا ع��ن يُ��ب��ي��ن ال��ش��ه��ي��د ف��دم ل��ق��وم��ه ال��ح��ي��اة ت��ف��س��ي��ر رام م��ن
م��ن��اه��ا ال��ع��ري��ض ال��م��ج��د م��ن ب��ل��غ��ت أم��ًة ن��َر ل��م ت��راق ال��دم��اءُ ل��وال
أب��اه��ا ال��خ��ال��دي��ن م��ن��اي��ا ع��رض��ت إذا م��ن ال��م��ه��ال��ك م��ن ال��رج��ال أدن��ى
ب��ن��اه��ا ال��س��م��اح ال��م��ه��ِج م��ن ب��اٍن م��ظ��ه��ًرا ال��م��م��ال��ك رف��ع م��ن َوأََج��لُّ
ف��وق��اه��ا ال��ردى اق��ت��ح��م ال��ذي ل��وال ال��ردى ع��ادي��ة تُ��وق ل��م أم��ٍة ك��م
ف��ق��ض��اه��ا ح��ق��وق��ه��ا ع��ل��ي��ه وج��ب��ت م��اج��ٍد ح��ر ب��ك��ل ال��ش��ع��وب ت��س��م��و
ج��ن��اه��ا ي��ب��ت��غ��ون ال��م��ن��اي��ا ظ��ل��ل ت��ف��يَّ��أوا ي��وم األب��ط��ال أك��رم م��ا
ِح��اله��ا ف��ك��ن ب��ه��ا ال��ج��راح ح��م��ر أش��رق��ت م��ط��ارف ف��ي ال��دم م��ن راح��وا
ت��راه��ا ال��ق��ت��ال ف��ي ك��أن��ك ت��دم��ى ك��ل��وم��ه��م راي��ن نُ��ش��روا أن��ه��م ل��و
أش��ب��اه��ا ُورَّاَدُه��ْم ال��ب��ل��ي غ��م��ر ل��ألل��ى ال��م��ن��ي��ة َوردوا وإن ل��ي��س��وا
ت��ه��واه��ا ألن��ف��ٍس ال��ح��ي��اة وص��ف ف��ح��يِّ��ه��م يُ��رزق��ون رب��ك ع��ن��د ه��م
ج��دواه��ا م��ن ال��غ��رِّ ال��ف��ت��وح ك��ل َوق��ع��ة ب��ب��در ب��ارك��ه��ا ال��ل��ه
دع��اه��ا ح��ي��ن ال��ل��ه ل��واء َوح��م��ت أث��اره��ا ح��ي��ن ال��ح��قِّ ذم��ار م��ن��ع��ت
ق��ت��اله��ا م��ن ك��ن��ت رب��ي ش��اء ل��و ش��ع��رائ��ه��ا م��ن ف��ك��ن��ُت ال��زم��ان ب��خ��ل
ح��م��اه��ا واس��ت��ب��ي��ح ب��در ب��دم��اء ع��رش��ه��ا زل��زل ل��ل��ش��رك دول��ة ك��م
ذك��راه��ا وت��ه��زه��م أي��ام��ه��ا ت��ش��وق��ه��م ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن دول��ٍة ف��ي
ب��ل��واه��ا ان��ق��ض��ت وم��ا ال��ش��ع��وب دن��ي��ا أت��ن��ق��ض��ي ال��ض��ع��اف ل��ألم��م وي��ح ي��ا
ج��راه��ا م��ن وب��ك��ي��ت ب��ك��ت إال ج��راح��ه��ا ل��م��س��ت م��ا ه��وال��ك أم��ٌم
ده��اه��ا؟ ال��م��ت��اح ال��ق��در م��ن م��اذا ب��ري��ح��ه��ا ال��زم��ان ذه��ب إذ أدِر ل��م
ف��رم��اه��ا ك��ل��ه��ا ال��م��ص��ائ��ب ج��م��ع ل��م��ث��ل��ه��ا ال��س��ه��ام خ��ل��ق ال��ذي إن
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إجالًال بالقاهرة؛ اإلسالم مجد إحياء جماعة أقامتها التي للحفلة القصيدة هذه نظمت
املعظم رمضان شهر من والعرشين السادس اليوم يف املجيدة اإلسالمية الذكرى لهذه

تليها: التي والقصيدة هي إثباتها الناظم رأى وقد ١٣٥٨هـ، سنة

ال��ه��م��م غ��اي��ات��ه��ا إل��ى ت��م��ض��ي وك��ي��ف األم��م م��ج��ده��ا ت��ب��ن��ي ك��ي��ف ت��ع��ل��م��وا
ي��ت��س��م ب��ال��ص��دق أدب ذي ك��ل ع��ن ص��ادق��ة األن��ب��اء وخ��ذوا ت��ع��ل��م��وا
ق��ل��م؟ ل��ه ي��ك��ذب ل��م ق��ال إذا ك��م��ن ي��ك��ذب��ك��م ي��ن��ف��ك ف��م��ا ي��ق��ول أََم��ْن
ال��ذم��م ع��ن��ده وت��رع��ى ال��ح��ق��وق تُ��ق��ض��ى ث��ق��ة ش��اع��ر م��نِّ��ي ال��ده��ر ع��ل��ى ل��ك��م
ال��ق��دم رس��م��ه��ا م��ن م��ح��ا م��ا وج��ددوا س��ي��رت��ه اإلس��الم ب��ن��ي ي��ا ت��ع��لَّ��م��وا
وم��غ��ت��ن��م؟ م��ن��ه��ا م��ق��ت��نً��ى ل��ك��م ف��م��ا ذخ��ائ��ره ه��ان��ت ه��ل أك��ب��ر ال��ل��ه
زع��م��وا م��ا ال��س��وء ظ��ن��ون م��ن وغ��ال��ه��م ب��ه��م ال��م��رج��ف��ون ط��اح ال��ق��وم أن��ت��م ب��ل
ال��ك��ل��م ت��ح��ش��د أن ع��ن��دك��م م��ا أك��ل أوائ��ل��ك��م ذك��رى م��ن ت��ري��دون م��اذا
م��ن��ه��دم وه��و ي��م��س��ي ال��م��ج��د ب��اذخ م��ن رف��ع��وا م��ا ك��ان إن ب��أب��ن��ائ��ه��م ل��س��ن��ا
واألل��م ي��ل��ق��اه م��ا أي��س��ر وال��ح��زن ي��ذك��رك��م ف��ه��و ب��در ي��وم ت��ذك��روا إن
ق��دم وال م��ن��ك��م ن��ش��ط��ت ي��ٌد ف��ال وم��أث��رة م��ج��ًدا ل��ك��م ال��س��ب��ي��ل س��ن
ع��ل��م وال س��ي��ف ل��ه م��ا وق��ائ��د وس��اوس��ه م��ن ب��ج��ن��د ي��ص��ول غ��اٍز

∗∗∗
ت��زدح��م ق��وم ي��ا ح��ول��ك��م وف��وده��م ت��ج��دوا وان��ظ��روا ق��ي��اًم��ا ال��غ��زاة ح��ي��وا
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ي��ض��ط��رم ل��ل��ح��رب ن��اح��ي��ة ك��ل ف��ي ل��ه��بً��ا ت��روا أخ��رى ت��ارة ان��ظ��روا ث��م
ي��ق��ت��ح��م ال��ه��ول غ��م��رات ف��ي ج��ب��ري��ل ي��ق��دم��ه��م األب��رار ال��م��الئ��ك��ة ح��ي��وا
ي��ح��ت��دم ال��ك��ف��ار ع��ل��ى ي��ظ��لُّ غ��ي��ظ ب��ه��ا وال��س��م��اءُ رع��بً��ا ت��رج��ف األرض
ال��ن��ق��م ع��ن��ده ت��ت��الق��ى م��وط��ن ف��ي ن��ق��م��ت��ه ي��خ��ش��ون ال ال��ل��ه ح��ارب��وا ه��م
ي��ع��ت��ص��م ب��ال��ح��ق م��ن ال��ن��اس وأح��زم ع��م��اي��ت��ه أردت��ه ال��ح��ق ج��انَ��ب َم��ن
ال��ظ��ل��م أن��واره��ا ع��ن ت��ك��ش��ف ب��ي��ض��ا ش��رائ��ع��ه ت��ب��دو ال��ه��دى دي��ن ال��دي��ن
ي��ص��م م��ا ال��س��وء س��ج��اي��ا م��ن ب��ه وال م��ن��ق��ص��ة األل��ب��اب ذوي ع��ن��د ف��ي��ه م��ا
وال��ش��ي��م األخ��الق ب��ه��ا ت��ردت إذا وي��رف��ع��ه��ا م��ات��ت م��ا إذا ال��ن��ف��وس ي��ح��ي��ي
ال��ص��ن��م ي��ع��ب��د أو ال��ه��وى ي��ط��اع أن م��ن أذى أش��د أو خ��زيً��ا أع��ظ��م ش��يء ال
وال��خ��دم ال��س��ادات ع��ن��ده وي��س��ت��وي ب��ه ال��ع��ال��م��ي��ن ح��ق��وق ت��ص��ان دي��ن
ال��ن��ظ��م وال أغ��ن��ت��ه��م ال��دس��ات��ي��ر ف��ال س��ف��ًه��ا دس��ت��وره ت��رك��وا األل��ى ض��ل
ال��خ��ذم ال��م��أث��ورة م��ط��اع��م��ه��ا ب��ي��ض ق��واض��ب��ه م��ن ف��ل��بَّ��ى ال��ن��ب��ي دع��ا
م��ل��ت��ه��م ش��د أو م��ل��ت��ه��ب ج��د إن ل��ه��ا ك��ف��اء ال غ��رث��ى ال��وق��ائ��ع ح��رَّى
ال��ع��رُم ت��ي��اره ف��ي ال��س��ي��ل ج��رى ك��م��ا م��س��اي��ل��ه��ا ف��ي دراًك��ا ال��م��ن��اي��ا ت��ج��ري
س��أم ب��ه��ا أزرى وال ال��ج��ه��اد ع��ن م��ض��ارب��ه��ا ن��ام��ت م��ا ال��ل��ه ق��واض��ب
ي��ن��ق��س��م ل��ي��س أن س��ف��ه م��ن ظ��ن إن وي��ق��ص��م��ه ج��ب��ار ك��ل ب��ه��ا ي��رم��ي
م��ك��ت��ت��م واألم��ر م��ح��ت��دم وال��ب��أس م��س��ت��ب��ق ال��غ��ارات م��ن��ط��ل��ق ال��ج��ي��ش
ي��ن��ق��س��م ل��ي��س ص��ف وال��س��ل��م ال��ح��رب ف��ي ف��ه��م ال��م��ؤم��ن��ي��ن ب��ي��ن ألَّ��ف ال��ل��ه
م��ص��ط��دم ول��ألق��دار ال��ع��ج��اج ت��ح��ت م��ص��ط��رع ف��ل��ألع��م��ار س��راًع��ا ك��روا
ي��ع��ت��زم ال��ل��ه س��ب��ي��ل ف��ي م��ض��ى إذا م��ع��ت��زًم��ا ال��ح��ت��ف ي��م��ض��ي أغ��ل��ب ك��ل م��ن
ل��م��م ب��ه أو س��ك��ًرا ي��زداد ن��ش��وان ب��م��ه��ج��ت��ه ي��رم��ي إذ ي��ح��س��ب ح��رَّان
ف��ه��م ام��رؤ إال ي��ش��رب��ه ول��ي��س ش��ارب��ه ن��ف��س ف��ي ن��ش��وت��ه ل��ل��ح��ق
م��ت��ه��م ال��ن��اس ف��ي ن��ش��وة ذي ك��ل م��ا ب��ه ال��ظ��ن��ون ظ��ن م��ن ال��ن��اس وأظ��ل��م
ي��رت��ك��م ال��ه��ول وإال ال��ب��الء إال دل��ف��وا إذ ل��ل��ق��وم ف��م��ا ال��ق��ت��ال ط��ال
واألج��م ال��ل��ي��ث وع��زَّ ع��ن��ه ي��ذود ص��اح��ب��ه ال��ل��ي��ث دون ب��ال��س��ي��ف وق��ام
ح��رم أو ل��ل��ج��ي��ش ح��م��ى ال��رس��ول إن ب��ص��اح��ب��ه؟ ب��ك��ر أب��و ي��ظ��ن م��اذا
ال��غ��م��م اش��ت��دت م��ا إذا وال��م��س��ت��غ��اث م��خ��اوف��ه��ا اه��ت��اج��ت إذا ال��ن��ف��وس أْم��ن
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ال��ع��ظ��م؟ وان��ت��ه��ى إل��ي��ه ال��ج��الل أف��ض��ى درب ام��رؤ ي��رم��ي��ه ال��خ��ط��ب ي��ع��ظ��م ه��ل
ف��ت��ح��ت��ش��م ت��ل��ق��اه ال��ق��واض��ب ع��ل��ى م��ه��اب��ت��ه واس��ت��ول��ت ال��ك��ت��ائ��ب راع
ت��ن��ت��ظ��م ال��ج��و م��لء ال��ن��ص��ر ك��ت��ائ��ب وان��ط��ل��ق��ت ال��ل��ه س��م��اء ف��م��اج��ت دع��ا
ظ��ل��م��وا األل��ى ب��ال��ق��وم أع��ل��م وأن��ت م��ط��ل��ب��ن��ا ال��ح��ق إن غ��وث��ك الُه��مَّ
ي��ل��ت��زم ل��ل��ح��ق ع��اب��د م��ن األرض ف��ي ه��ل��ك��ت إن ل��ل��ه م��ا ال��ع��ص��اب��ة ت��ل��ك
م��ن��ه��زم ال��ش��رك ودي��ن ال��ل��واء ع��ال��ي م��ن��ت��ص��ر ال��ل��ه ف��دي��ن ال��غ��ي��اث ج��اء
اج��ت��رم��وا م��ا ال��ب��اغ��ي��ن ب��ال��م��ع��ش��ر وح��اق اج��ت��رح��وا م��ا ال��س��وء زع��م��اء ع��ل��ى ج��ن��ى
ع��م��م ه��ائ��ل وخ��ط��ب ال��ن��ف��وس تُ��ردي ج��ل��ل ن��ك��ب��ة إال ال��ج��اه��ل��ي��ة م��ا
ال��رم��م أرج��ائ��ه��ا ف��ي ال��ه��ون وت��ش��ت��ك��ي ب��ه��ا ال��دم��اء ت��ج��ري م��ص��ارع��ه��ا ه��ذي
وال��ح��ك��م ال��خ��ص��م وه��و ال��س��ي��ف ق��ض��ى ل��م��ا ع��م��اي��ت��ه ان��ج��اب��ت ال��ح��ك��م أب��و ه��ذا
ع��م��وا؟ ال��ذي��ن ال��ق��وم ف��ي رب��ك آي��ات ت��رى وك��ي��ف ج��ه��ل أب��ا ل��ق��ي��ت م��اذا
ال��ن��دم وال ف��ي��ه��ا ي��ن��ف��ع��ك��م ال��ل��وم ال ع��ب��ر ج��وف��ه ف��ي ل��ك��م ال��ق��ل��ي��ب ه��ذا
وال��ح��م��م ال��ن��ار إال ال��م��ض��اج��ع ف��ي م��ا م��ض��اج��ع��ك��م ف��ي أل��ي��ًم��ا ال��ع��ذاب ذوق��وا
ص��م��م ال��ث��رى أط��ب��اق ت��ح��ت ب��ك��م ف��م��ا ل��ك��م ي��ق��ال م��اذا واس��م��ع��وا ت��ج��زع��وا ال
وال��ن��ع��م اآلالء ل��ه رب��ي س��ب��ح��ان م��ب��ت��س��م واإلس��الم يُ��ع��ول ال��ش��رك
وف��م ص��ادق ل��ل��س��ان وإن��ه م��وع��ظ��ة ال��ت��اري��خ ف��ي إن ق��وم��ن��ا ي��ا
دم ال��ح��ي��اة أن ي��ح��دث��ن��ا ش��ي��خ ص��ح��ائ��ف��ه ف��ي ي��ج��ري ال��دم م��ن ل��ن��ا
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١٣٦٠هـ. بالقاهرة املسلمني الشبان لجمعيات العام املركز أقامها التي للحفلة نظمت

غ��وائ��ل��ه ش��ت��ى ال��ب��غ��ي ب��أن وي��ؤم��ن ج��اه��ل��ه ال��ح��ق ف��ل��ي��ع��رف ذك��ره��ا ع��ل��ى
ج��ح��اف��ل��ه وول��ت ال��ع��ظ��م��ى ج��ح��اف��ل��ه��ا رم��ت إذ ال��ش��رك ه��وى ال��ك��ب��رى ال��غ��زوة ه��ي
ي��ط��اول��ه م��ن أع��دائ��ه م��ن ف��أق��ص��ر رك��ن��ه ق��ام ق��د ال��ل��ه دي��ن وأص��ب��ح
س��ائ��ل��ه ال��ج��الم��ي��د ص��م م��ن ألص��ل��ب إن��ه ب��ال��ع��زم ال��ل��ه س��ي��وف ب��ن��ت��ه
م��ع��اول��ه وت��ن��ب��و ال��ب��ان��ي ي��د ع��ل��ي��ه ت��ق��ي��م��ه ع��م��ا ال��ج��ب��ار ق��وى ت��ك��لُّ
خ��اذل��ه ف��ال��ل��ه ال��ط��اغ��وت ت��ره��ب��وا وال أق��دم��وا ب��ال��ج��ن��د ال��ل��ه رس��ول أه��اب
ب��اط��ل��ه؟ ال��ن��اس أه��ل��ك دي��ن ال��ش��رك م��ن أظ��ل��ه��ا ك��ي��ف األرض ت��ن��ظ��رون أم��ا
م��ق��ات��ل��ه وه��ذي م��ن��اي��اه ف��أن��ت��م س��ه��ام��ه ت��ط��ي��ش ال ب��ب��أس خ��ذوه
ح��ام��ل��ه خ��اب ال ال��س��ي��ف ب��ح��د وإم��ا رب��ن��ا ب��آي��ات إم��ا ال��ه��دى ع��ل��ي��ن��ا
ودالئ��ل��ه أع��ن��اق��ه��م ب��راه��ي��ن��ه أخ��ض��ع��ت ال��ب��راه��ي��ن ال��ق��وم أن��ك��ر إذ
م��راج��ل��ه وت��غ��ل��ي ن��اًرا أع��اص��ي��ره ت��رت��م��ي ال��م��ش��اه��د ب��دري ال��ب��أس م��ض��ى
ج��اف��ل��ه ال��ج��وَّ ط��وى ج��ن��د م��ن ل��ك ف��ي��ا إل��ه��ه ي��دع��و ال��ل��ه رس��ول وض��ج
واب��ل��ه وي��ن��ه��ل ن��وًرا ش��ئ��اب��ي��ب��ه ع��ٍل م��ن ت��ن��س��اب ال��ن��ص��ر ي��زج��ي ت��ن��زل
ه��ازل��ه ال��ب��أس ك��اذب ع��دو س��واه ي��رى ل��ن ال��ج��دُّ إن��ه أق��دم أح��ي��زوم
ي��ص��اول��ه؟ ذا وم��ن ي��ن��ادي��ه؟ ذا ف��م��ن وي��ع��زه دي��ن��ه ي��ح��م��ي ال��ل��ه ه��و
وس��ائ��ل��ه وأع��ي��ت أم��ان��ي��ه ف��خ��اب��ت ع��ق��ده وان��ح��ل ال��ك��ف��ر ج��ي��ش ت��م��زق
وش��م��ائ��ل��ه أخ��الق��ه ارت��ض��ت م��ا س��وى األذى ن��ال��ه إذ ال��ل��ه ب��رس��ول وم��ا
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ب��اذل��ه ف��ه��و ح��ق��ه م��ن دم��ه ي��رى م��ج��اه��د ح��بَّ ال��ل��ه ي��ح��ب ن��ب��يٌّ
ق��اب��ل��ه ف��ه��و ل��ه أم��ر م��ن ي��ق��ض وم��ا وي��ط��ي��ع��ه ن��ف��س��ه ف��ي ي��ع��ظ��م��ه
زائ��ل��ه ال��ح��زن ي��ب��ع��ث ع��ص��ًرا ل��ك ف��ي��ا م��َض��ْوا األل��ى ال��م��س��ل��م��ون ك��ان ك��ذل��ك
ش��اغ��ل��ه وه��و ب��ه ن��ه��ذي غ��ي��رن��ا إل��ى أم��رن��ا ف��أص��ب��ح ال��م��ث��ل��ى ع��ن ص��دف��ن��ا
ي��ج��ادل��ه م��ن ي��ج��د ل��م ل��ع��دو ف��ي��ا ع��دوَّه ال��ح��ي��اة ي��ب��غ��ي م��ن ي��ج��ال��د
وح��ب��ائ��ل��ه م��ب��ث��وث��ة م��ك��ائ��ده م��س��ّل��ط ك��ل ال��ده��ر ع��وادي م��ن ب��ن��ا
س��اف��ل��ه؟ ع��ال��ي��ه األم��ر ي��س��ت��ق��ي��م وه��ل أم��ورن��ا ت��س��ت��ق��ي��م م��ا ال��م��دى ق��ض��ي��ن��ا
م��ن��ازل��ه ش��ت��ى وال��ج��ه��ل ب��ه وج��ن��وا ب��ي��ن��ه��م ال��دي��ن ُع��طِّ��ل ل��ق��وم��ي ع��ج��ب��ت
وواص��ل��ه س��واء م��ن��ه��م ف��ق��اط��ع��ه رأي��ه ض��لَّ ال��ذي ح��ب ي��ح��ب��ون��ه
ص��واه��ل��ه ال��م��ش��رق��ي��ن ت��ه��ز ح��ث��ي��ثً��ا ف��ي��ه��م��ا ال��ش��ر ي��رك��ض وص��وم ص��الة
وف��ض��ائ��ل��ه آداب��ه ع��ط��ل��ت إذا أم��ة ب��ي��ن م��ا ال��دي��ن ي��ق��وم وك��ي��ف
ن��ح��اول��ه أم��ر ك��ل ف��ي ب��ن��ا ف��ي��م��ض��ي ب��أس��ن��ا ي��ص��دق ي��وم ع��ل��ي��ن��ا س��الم
ي��م��اث��ل��ه ل��واء م��ن ع��ل��ي��ه��ا ف��ل��ي��س ل��وائ��ن��ا ت��ح��ت األرض ت��ك��ون وي��وم
ع��اج��ل��ه؟ ي��ن��ق��ض ال��ش��ر وع��ادي س��راًع��ا ت��ن��وب��ن��ا وال��خ��ط��وب ب��ط��اء أن��م��ش��ي
داخ��ل��ه؟ اه��ت��اج ال��ذي ال��ه��م م��ن وت��ش��ف��ي األذى ت��ك��ش��ف ب��دري��ة ه��م��ة أال
ق��ائ��ل��ه؟ أن��ا ال��ذي ال��ق��ول إل��ى وت��ص��غ��ي ال��ه��وى ع��ن ال��ن��ف��وس ت��ن��ه��ى أم��ة أال
ت��زاي��ل��ه؟ م��ا آث��اره ع��ل��ى وت��م��ش��ي ن��ه��ج��ه ت��س��ل��ك ل��ل��ح��ق دول��ة أال
ف��اع��ل��ه ال��ل��ه م��ا ق��وم ي��ا ت��ن��ك��روا ف��ال ال��ه��دى ن��ت��ب��ع ول��م ن��رش��د ل��م ن��ح��ن إذا
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َقْيُنَقاع َبِني َغْزَوُة

الثانية السنة من شوال منتصف يف الغزوة هذه إىل وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص النبي خروج كان
والحسد البغي فأظهروا اليهود، من وغدر العهد نقض من أول قينقاع بنو وكان للهجرة،

بدر. وقعة بعد
صائغ إىل وجلست قينقاع، بني بسوق لبيعه لها بجلب العرب من امرأة قدمت
الصائغ فعمد تأبى، وهي وجهها كشف عن يراودونها سفهائهم من جماعة فجعل منهم،
قامت فلما تشعر، ال وهي — بشوكة خله وقيل — ظهرها إىل فعقده ثوبها أطراف إىل
فقتله، الصائغ عىل املسلمني من رجل فوثب فصاحت منها، فضحكوا سوأتها انكشفت

فقتلوه. املسلم عىل اليهود وشد
أنزل ما مثل هللا من احذروا يهود، معرش «يا لهم: وقال ذلك بعد ملسو هيلع هللا ىلص النبي جمعهم
ذلك تجدون مرسل، أني عرفتم قد فإنكم وأسلموا بدر)، وقعة (يريد النقمة من بقريش

إليكم». (تعاىل) هللا وعهد كتابكم يف
إنا بالحرب، لهم علم ال قوًما لقيت أنك يغرنك ال قومك، مثل أترانا محمد، يا قالوا:

الناس. نحن أنا لتعلمن حاربناك لو وهللا
﴿ُقْل هللا: أنزل ذلك قالوا فلما بغيًا، وأشدهم أمواًال، وأكثرهم اليهود أشجع كانوا
إَِليِْهْم﴾ َفانِْبذْ ِخيَانًَة َقْوٍم ِمْن تََخاَفنَّ ا ﴿َوإِمَّ (تعاىل): وقوله اآلية، َستُْغَلبُوَن﴾ َكَفُروا ِللَِّذيَن

اآلية.

ج��ل��ال خ��ط��ب��ك��م أم��س��ى ه��ي��ه��ات ه��ي��ه��ات ن��زال إذ األم��ر ق��ي��ن��ق��اع ب��ن��ي ردُّوا
دخ��ال وال ��ا غ��شٍّ ن��وى م��ا ل��ع��اق��د دخ��ل ع��ل��ى م��ع��ق��وًدا ال��ع��ه��د ن��ق��ض��ت��م



اإلسالم مجد ديوان

واش��ت��ع��ال ش��ب ح��ت��ى ال��ج��وان��ح ب��ي��ن ي��ق��دح��ه ب��ال��غ��ي��ظ ش��ي��ط��ان��ك��م زال م��ا
غ��ف��ال ال��ذي ال��داء م��ن��ك��م ون��ب��ه��ت ح��ف��ي��ظ��ت��ك��م م��ن ب��در وق��ائ��ع ه��اج��ت
م��ث��ال؟ ن��وره م��ن أط��ل��ع��ه وال��ل��ه ب��ه��ج��ت��ه اإلس��الم ع��ل��ى أت��ن��ك��رون
وال��م��ل��ال األدي��ان ش��رع م��ن ل��ل��ن��اس ي��ش��رع��ه ال��ت��وراة ب��ن��ي ي��ا ال��ه��دى دي��ن
ه��م��ال ت��ت��رك��وا أن ت��ط��م��ع��وا وال واٍق ب��م��ع��ت��ص��م م��ن��ه��ا أن��ك��م ت��دع��وا ال
ف��ان��ت��ق��ال ال��م��ي��راث ن��ق��ل م��ن س��ب��ح��ان وارث��ه��م ب��ال��ف��رق��ان ال��ن��ب��يِّ��ي��ن ج��اء
ال��ع��ل��ال م��ن��ه��م وي��ش��ف��ي ال��ش��ع��وب ي��ه��دي ف��أرس��ل��ه ه��اٍد ب��ال ال��ن��ف��وس رأى
ف��ع��ال؟ م��ا ال��ش��ر ف��ي��ه��ا ي��ع��ص��ف ه��وج��اء ي��ب��ع��ث��ه��ا ح��ي��ن أخ��اك��م س��أل��ت��م ه��ال
ب��دال س��ام��ه��ا م��م��ا ال��م��وت ل��ت��ؤث��ر س��ف��ًه��ا ع��زه��ا ف��ي رام��ه��ا ال��ت��ي إن
األج��ال ت��ب��ل��غ ح��ت��ى ال��ع��ار خ��ي��ف��ة م��ن ت��م��ن��ع��ه ح��ي��ن م��ن��ه��ا ال��ع��رَض ي��ب��ل��غ ال
ج��ف��ال غ��اض��ب ب��ع��ي��ن��ي رم��اه إذا رص��د رب��ه��ا م��ن ل��ه��ا ي��ك��ون وق��د
ع��ج��ال م��س��ت��رس��ًال دم��ه ع��ل��ى ي��ج��ري س��اف��ح��ه ظ��ل ح��ت��ى ب��ال��دم زال م��ا
ب��ط��ال؟ ب��ه أع��ظ��م ب��ط��ل ي��دي ع��ل��ى ي��رس��ل��ه ال��ل��ه ب��ق��ض��اء غ��رك��م م��ا
ال��خ��ب��ال ي��ورث داع ال��ج��ه��ل ط��ائ��ف م��ن ب��ك��م ف��م��ال ال��ح��س��ن��ى إل��ى دع��اك��م ل��ق��د
ف��اق��ت��ت��ال ال��ج��م��ع��ان ال��ت��ق��ى م��ا إذا ك��ف��ؤ ل��ن��ا ي��ص��اب ال ف��إن��ا روي��ًدا ق��ل��ت��م
ال��ن��ف��ال ي��ع��ط��ون��ك وإذ ي��دي��ك ع��ل��ى م��ه��ل��ك��ه��م ي��ل��ق��ون إذ ك��ق��وم��ك ل��س��ن��ا
وال��وج��ال ال��خ��وف وتُ��ب��دي األم��ان ت��رج��و ب��ك��م ال��ح��ص��ون ت��رت��ج ح��ي��ن وي��ل��ك��م ي��ا
وأال أن��ه ل��و ي��وم��ئ��ذ ي��ود ي��ع��ج��ب��ك��م ال��ع��رن��ي��ن ش��ام��خ م��وئ��ل ك��م
م��ت��ص��ال ك��ان م��ا ع��ه��ده م��ن ف��ان��ب��تَّ ي��ده ن��اف��ًض��ا م��ن��ك��م ع��ب��ادة أم��س��ى
وال��زل��ال ال��زي��غ وي��أب��ى اإلل��ه ي��رج��و ح��ن��ًق��ا ف��ان��ط��وى غ��درت��م ال��ح��ل��ي��ف ن��ع��م
ال��ط��وال ل��ه ي��رخ��ي ش��ي��ط��ان��ه راح إذ ج��ه��ال��ت��ه ف��ي أُبَ��يٍّ ك��اب��ن ك��ان م��ا
ع��ق��ال أن��ه ل��و م��ع��ش��ًرا ب��ك��م أه��ون غ��دًرا م��ع��ش��ًرا ي��رع��ى ال��ح��ل��ف ع��ل��ى م��ض��ى
واألس��ال ال��ب��ي��ض ي��دم��ي أب��ي��ض ك��ف ف��ي م��ن��ص��ل��ت ال��س��ي��ف إن ال��دم ت��ذك��روا ال
خ��ذال ل��م��ن يُ��رج��ى ن��اص��ًرا ت��روا ول��ن خ��اذل��ك��م ال��ل��ه إن ال��ح��رب وج��ان��ب��وا
ج��ذال ال��وغ��ى ي��غ��ش��ى م��ق��دام��ة ك��ل م��ن ي��ت��ب��ع��ه ال��ل��ه وج��ن��د ال��رس��ول م��ش��ى
وك��ال وال ن��ك��ًس��ا ال ال��خ��م��ي��س��ي��ن ب��ي��ن وي��ط��ل��ب��ه م��ش��ت��اًق��ا ال��م��وت إل��ى ي��ه��ف��و
م��دَّخ��ال ي��رت��اد ب��م��ه��ج��ت��ه أل��ق��ى س��رائ��ره��ا ف��ي ال��م��واض��ي غ��ي��ب��ت��ه ل��و
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ث��م��ال ش��اربً��ا ال��م��ص��ف��ى ال��رح��ي��ق ل��وال م��رح م��ن ال��روع غ��م��رات ف��ي ي��خ��ال
ال��س��ب��ال ي��ه��دي��ه��م م��ن��ط��ل��ًق��ا وان��ش��اب ف��ان��ط��ل��ق��وا ب��األب��ط��ال ح��م��زة أه��اب
رج��ال وال س��ي��ًف��ا ه��ارب��ه��م ذاق م��ا م��واق��ع��ه��م ع��ن ط��اروا ل��ل��ق��وم ع��ج��ب��ت
ط��ل��ال ض��ع��ف��ه م��ن أم��ن��ع��ه��ا ي��خ��ال واج��ف��ة اآلط��ام إل��ى س��راًع��ا م��ض��وا
ال��غ��ل��ال ي��ن��ق��ع أال ي��ش��ج��ي��ه ح��ران ي��رق��ب��ه��م ال��ح��ت��ف وظ��ل ال��ح��ص��ار ط��ال
ال��ح��ي��ال ف��اس��ت��ن��ف��دوا أش��ي��اخ��ه��م واح��ت��ال ادخ��روا م��ا وال��م��اع��ون ال��زاد م��ن أف��ن��وا
أك��ال ن��ف��س��ه ف��ي م��ا ل��ي��ع��ل��م ك��ل��ن��ي واح��ده ق��ال ل��و س��غ��ب ذي ك��ل م��ن
واألم��ال ال��ظ��ن وإال ال��ع��ذاب إال وأن��ف��س��ه��م أله��ل��ي��ه��م ي��م��ل��ك��ون ال
ج��ه��ال م��ن ف��ي��ه ي��ت��ردى م��ج��ه��ل ف��ي ب��ه��م ت��ج��ول ح��ي��رى وس��اوس��ه��م ظ��ل��ت
ح��م��ال م��ا ال��رأي غ��ويِّ ك��ل وه��ال غ��اي��ت��ه ال��م��ك��روه ب��ل��غ إذا ح��ت��ى
ب��خ��ال ق��درة ذو إن ب��ال��ع��ف��و ي��ج��ود م��ق��ت��دًرا ال��ع��ف��و ي��س��أل��ون ت��ض��رع��وا
ب��ذال وم��ن أع��ط��ى م��ن أك��رم ف��ك��ان س��م��اح��ت��ه م��ن ح��ي��اة ال��ن��ف��وس أع��ط��ى
ع��م��ال وال ق��وًال م��ه��ل��ك��ه��م ب��ع��د م��ن م��ل��ك��وا ف��م��ا ق��ت��ًال ب��ه��م ط��اح ش��اء ل��و
س��أال؟ م��ا ال��ح��ل��م وف��ض��ل األن��اة م��ن ي��س��أل��ه ح��ي��ن أب��يٍّ ي��اب��ن ال��ظ��ن م��ا
ح��وال؟ دون��ه م��ن ي��ج��د ل��م ِح��م��ام��ه ي��ص��ادف��ه ل��و ج��ري��ًح��ا رأوه أم��ا
ذل��ال خ��ض��ًع��ا وراح��وا ال��س��الح ع��ن وان��ك��ش��ف��وا واألم��وال ال��دور ع��ن زال��وا
م��رت��ح��ال ب��ع��د وس��اءوا م��ق��اًم��ا س��اءوا ل��ه��م ح��ل��وم ال ل��ق��وم ال��ج��الء ه��و
ن��زال ل��ه��م ط��اب��ت ال م��ش��ائ��ي��م ن��ك��ًدا ب��ه��ا ي��ن��زل��ون أذرع��ات إل��ى س��اروا
ن��ه��ال األذى وم��ك��روه ال��ع��ذاب س��وء م��ص��ارع��ه��م ف��ي وت��س��اق��وا ب��ه��ا ب��ادوا
ج��دال ل��ه��م ي��س��م��ع ي��ق��ت��رب ف��م��ن ب��ع��ًض��ا س��ف��ه م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى ب��ع��ض ي��ل��وم
ج��ب��ال وال تُ��ب��ق��ي م��ع��ق��ًال ف��ال ت��م��ض��ي م��دم��رة ه��دت��ه��م ال��م��ع��اق��ل أه��ل
ال��رس��ال ي��ن��ب��ذوا ح��ت��ى ال��ن��اس ي��أخ��ذ ال م��ت��ئ��د ال��ل��ه رس��ول م��ن ب��ه��ا رم��ى
ال��دوال ب��ه��ا ف��ام��س��ح أو األرض ب��ه��ا ف��اف��ت��ح غ��ل��ب��ت؟ ق��وة إال ال��ح��ق دول��ة ه��ل
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الهجرة. من الثاني العام يف الحجة ذي من الخامس اليوم يف كانت
ثم ملسو هيلع هللا ىلص، النبي يغزو حتى والطيب النساء يمس أال بدر وقعة بعد سفيان أبو نذر
من بريد مسافة عىل فنزل بيمينه، ليربَّ قريش مرشكي من راكب مئتي يف خرج إنه
بابه عليه فرضب رؤسائهم، أحد أخطب بن حيي دار يريد ليًال النضري بني وأتى املدينة،
واجتمع له، فأذن كنزهم وصاحب سيدهم مشكم بن سالم إىل فجاء له، يفتح أن فأبى
رجًال ووجدوا بها، نخًال فحرقوا املدينة إىل منهم رجاًال فبعث أصحابه إىل خرج ثم به،
انرصفوا ثم فقتلوهما — األنصار — لهم وحليًفا عمرو، بن معبد إنه قيل — األنصار من
سفيان أبو فجعل واألنصار، املهاجرين من مئتني يف يطلبهم النبي فخرج راجعني،
املسلمون، فيأخذه السويق — جراب جمع — جرب بإلقاء للهرب يخففون وأصحابه

يطحن. ثم يقىل الشعري أو القمح السويق — يدركوهم فلم وذهبوا

ت��ردى أو ح��رَّان ت��رت��دَّ أن ق��ص��اراك ج��ل��دا م��ث��ل��ه��ا ف��ي ل��س��ت ح��رب اب��َن ت��أنَّ
ب��ردا م��ض��ج��ًع��ا وات��خ��ذ ف��اق��ع��د ش��ئ��ت وإن ف��ان��ط��ل��ق ش��ئ��ت ف��إن ال��ح��رى ال��غ��ارة ه��ي
أب��دى م��ا ال��م��ؤزر ال��ن��ص��ر ل��ك وأب��دى ج��ال م��ا ل��ع��ي��ن��ك ب��در ف��ي ال��س��ي��ف ج��ال
ال��م��ل��دا وال��خ��رَّد ال��ط��ي��ب ل��ت��ج��ت��ن��ب��نَّ غ��ازيً��ا ط��ي��ب��ة ت��أت ل��م ل��ئ��ن ح��ل��ف��ت
ا؟ س��دَّ م��ث��ل��ه رأى م��ا ا س��دٍّ ال��ك��ف��ر م��ن ب��أُس��ه ه��دَّ أن ال��ل��ه رس��ول أت��غ��زو
ال��وع��دا ي��خ��ل��ف ال ال��ل��ه أن ألي��ق��ن��ت م��ؤم��نً��ا ك��ن��ت ل��و ال��ل��ه وع��د ك��ذل��ك
س��ع��دا ط��ائ��ًرا غ��ي��ره ع��ب��دت��م م��ا ل��ك��م ت��روا ول��ن ب��ب��در ن��ح��ًس��ا ط��ي��رك��م ج��رى
وج��دا ت��زد ل��م إن س��ف��ي��ان أب��ا ول��س��ت م��ح��م��د م��ن م��ت��ل��ف وج��د ��ك أم��ضَّ
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ا ِن��دَّ ل��ل��وغ��ى ه��ج��ت��ه إن ال��وغ��ى ف��ي ل��ه ت��رى ل��ن إن��ك ال��ل��ه ه��داك روي��ًدا
ا ج��دَّ ت��ك��ن ل��م ح��ل��ف��ة ع��ن ت��خ��ادع��ه��م ُم��وج��ًف��ا رح��ت إذ ال��ق��وم غ��ررت أراك
ج��ن��دا ي��ث��رٍب إل��ى س��ي��ق��وا ل��ألل��ى وي��ا ق��ائ��ًدا ل��ك ي��ا ال��ج��ن��د ت��ق��ود ذه��ب��ت
ب��ع��دا ال��م��دى زدت ه��ي��ه��ات وص��اح��ب��ه أخ��ط��ب ب��ن ح��يَ��يِّ م��ن ن��ص��ًرا ت��ح��اول
ا ردَّ ل��ه م��ل��ك��ت م��ا س��ه��ًم��ا ل��ك ف��ي��ا ط��ارًق��ا ج��ئ��ت ال��ذي ال��ب��اب ع��ن ُرددت
رش��َدا ي��رى ال ال��ه��وى أع��م��ى ام��رأ وك��ن��ت م��ش��ك��م اب��ن أت��ي��ت إذ خ��ي��ًرا ن��ل��ت وم��ا
م��ج��دا وال ت��ب��ت��غ��ي��ه ع��زٍّا ل��ن��ف��س��ك ت��دع ف��ل��م ال��رج��ال ال��ن��خ��ل ع��ل��ى ب��ع��ث��ت
ال��رن��دا ي��ض��ح��ك أو ال��ض��ال ي��ب��ك��ي ب��ع��ي��ن��ك ل��ه��ي��ب��ه��ا ت��رام��ى ن��اًرا ب��ه��م ش��ب��ب��ت
غ��م��دا ص��ادف��وا وال س��ي��ًف��ا وج��دوا ف��م��ا س��ي��وف��ه��م ف��ي خ��ف��ي��ة راح��وا ف��وارس
ا ل��دَّ م��ع��ش��ًرا أع��دائ��ه��م م��ن ي��ص��ي��ب��ون وك��أن��م��ا ال��ج��ن��ى ش��ت��ى ي��ص��ي��ب��ون��ه��ا
ج��ردا ت��ت��ب��ع��ه��م وال��خ��ي��ل وص��اح��ب��ه م��ع��ب��د م��ق��ت��ل ب��ع��د س��راًع��ا ت��ولَّ��وا
ال��خ��ل��دا ت��ل��ت��م��س ال��م��وت ورد ت��ب��ادر ف��ت��ي��ة ال��م��ي��ام��ي��ن ال��غ��ر م��ن ع��ل��ي��ه��ا
ا ه��دَّ ال��ق��وى ي��ه��دُّ ص��ع��بً��ا ع��اص��ًف��ا دع��ا ف��ك��أن��م��ا ال��م��ج��ت��ب��ى ال��رس��ول دع��اه��ا
األس��دا ت��ت��ق��ي م��ذع��ورة ش��ي��خ��ه��ا إل��ى ت��رت��م��ي ال��س��راح��ي��ن إث��ر وم��ض��وا م��ض��ى
بُ��دَّا م��س��ارب��ه��ا ف��ي ي��ه��وي األرض م��ن ي��ج��د ول��م اس��ت��ط��ار ال��ج��دَّ رأى ف��ل��م��ا
ا إدَّ أم��رك��م ي��ك��ن ال خ��ف��اًف��ا وف��روا ب��زادك��م أل��ق��وا ال��س��وء ب��ج��ن��د ي��ص��ي��ح
يُ��ه��دى أرب��اب��ه��م أع��داء إل��ى رك��اٌم وراءه��م ل��ل��س��وي��ق ش��ع��اًع��ا وط��اروا
رف��دا ألس��ي��اف��ه��م ك��ان��وا ب��أي��م��ان��ه��م وف��وا ول��و ك��اره��ي��ن رف��دوه��م ه��ُم
وق��دا زاده��ا ن��ج��دة ذا ه��ي��ج��ت إذا ج��ذوة ل��ل��ح��رب إن ح��رب اب��ن إل��ي��ك
م��ع��دى وال م��ف��رَّ ال ك��ِم��يٍّ ب��ك��ل واق��ٌع ال��م��وت م��ن ع��اد أو ال��ن��ص��ر ه��ي
ال��ف��ق��دا ب��ه��ا ي��س��ت��ع��ذب��ون األل��ى ب��أي��دي ال��وغ��ى ح��وم��ة ف��ي ال��ف��ق��د ت��خ��اف ف��ررت
ع��ب��دا؟ ل��ه��ا ت��ك��ون ل��ل��ع��زَّى وت��س��ج��د وح��ده ال��ل��ه ت��ع��ب��د ال أن ال��ح��ق أف��ي
أه��دى أي��ه��م��ا ال��رش��د اس��ت��ب��ن��ت م��ا إذا ع��ال��ٌم ب��د ال أن��ت ش��ت��ى س��ب��ي��الن
ح��ق��دا وال ذوي��ك م��ن غ��ي��ًظ��ا ت��ش��ف ول��م ه��ال��ك وت��ر ت��ن��ل ل��م م��غ��ي��ًظ��ا رج��ع��ت
أج��دى ل��و ه��م��ك ط��ول ي��ا وم��نَّ��ي��ت��ه��ا ك��ذب��ت��ه��ا م��م��ا ع��ن��ك ق��ري��ٌش ت��ُص��دُّ
ال��ف��ردا ال��واح��د ي��ع��ب��دوا ح��ت��ى األرض ع��ل��ى س��ك��ي��ن��ة ل��ل��ع��ال��م��ي��ن م��ا ال��ح��ق ق��ل
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املدينة. جبال من جبل وأحد — الثالثة السنة من شوال يف كانت
أبي بن وعكرمة ربيعة أبي بن هللا عبد مىش أصابها ما بدر يوم قريًشا أصاب ملا
سببًا كانت التي العري يف تجارة له كان من وإىل سفيان، أبي إىل أمية بن وصفوان جهل
يجعل وأن الحرب، عىل يحرضون — الندوة دار يف موقوفة تزال ال وكانت — للوقعة
معي، مناف عبد وبنو يفعل من أول أنا سفيان: أبو فقال الجيشن، لتجهيز التجارة ربح
﴿إِنَّ ونزلت: ألًفا، وعرشين خمسة وقيل دينار، ألف خمسني الربح وكان القوم، وريض
ًة َحْرسَ َعَليِْهْم تَُكوُن ثُمَّ َفَسيُنِْفُقونََها هللاَِّ َسِبيِل َعْن ِليَُصدُّوا أَْمَواَلُهْم يُنِْفُقوَن َكَفُروا الَِّذيَن

يُْغَلبُوَن﴾. ثُمَّ

ق��ل��ي��ال ال��م��ول��ى أي��ه��ا ت��أم��ل ال��م��س��ت��ح��ي��ال؟ ت��ري��د أن أدأب��ك
ال��غ��ل��ي��ال ج��وان��ح��ك ف��ي وت��ض��م��ر ال��دخ��ي��ال ال��داء ت��ع��ال��ج ل��ب��ث��ت

ف��ت��ي��ال الع��ج��ه ي��ج��دي��ك وم��ا
وأس��ر؟ ق��ت��ل م��ن ع��اي��ن��ت وم��ا ب��در؟ ي��وم ت��ذك��ر ت��ن��ف��كُّ أم��ا
ن��ص��ر وراء ل��ل��ن��ب��يِّ ب��ن��ص��ر ت��ج��ري األق��دار إن��ه��ا وراءك

ك��ف��ي��ال ب��ال��ح��س��ن��ى ال��ل��ه وك��ان
ال��ت��ش��ك��ي م��ن ي��ط��ي��ل وع��ك��رم��ة ي��ب��ك��ي ص��ف��وان دع س��ف��ي��ان أب��ا
وش��رك ك��ف��ر ع��ن ال��ن��ف��س ن��ه��ي��ت ون��س��ك ب��ر ف��ي ل��ل��ق��وم وق��ل

وال��س��ب��ي��ال ال��م��ح��ج��ة وآث��رت
م��دال ت��س��ل��ك��ه ال��س��وء س��ب��ي��ل إال وأب��ي��ت أط��ع��ت��ه��م أراك
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ه��ال س��ف��ي��ان أب��ا ي��ا روي��دك ب��س��ال وأراه م��ح��م��ًدا ت��ري��د
ال��ج��م��ي��ال؟ ال��ح��س��ن ل��ق��وم��ك أردت

ع��راه��ا ت��ح��ل��ل ل��م ال��ش��ؤم وع��ي��ر ه��واه��ا ص��رع��ى ت��زل ل��م ق��ري��ش
وغ��اه��ا؟ إل��ى ال��ج��ن��ود م��ن ت��س��وق ع��س��اه��ا م��ا وان��ظ��ر ع��ي��ن��ي��ك أج��ل

ط��وي��ال أس��ًف��ا ل��ك��م ح��م��ل��ت ف��ق��د
ف��ي��أب��ى ش��ط��ًط��ا ي��س��وم��ه وك��ان ف��ل��بَّ��ى ش��اع��ره ص��ف��وان دع��ا
أح��ب��ا م��ا ال��خ��ي��ان��ة م��ن أح��ب خ��بَّ��ا وك��ان ال��ه��ج��اء ل��ه أح��ل

ذل��ي��ال م��ح��ت��ق��ًرا ال��ع��ي��ش ي��ري��د
ش��ك��را ي��أُل ل��م ل��ؤم��ه ول��وال ن��ك��را وي��ق��ول م��ح��م��ًدا ي��ذم
وغ��درا ك��ذبً��ا ع��ه��ده وأم��س��ى ش��رَّا وج��زاه ح��ق��ه ��د ت��غ��مَّ

وب��ي��ال ل��م��ن��ق��ل��بً��ا ل��ه وإن
ح��ذارا؟ ت��ه��وى ن��ف��وس��ه��ا ت��ك��اد األس��ارى إذ ع��ل��ي��ه ي��م��ن��ن أل��م
ف��رارا م��ل��ك��ت أن��ه��ا ل��و ت��ود ح��ي��ارى م��ول��ه��ة ب��ه ت��ط��وف

س��وال؟ ال��ل��ه ع��دو يُ��ع��َط��ى وه��ل
وم��ج��دا؟ ش��رًف��ا م��ح��م��د ك��ع��م أودى ح��ي��ن ع��م��ك أك��ان ج��ب��ي��ر
إدَّا أَت��ي��ت ج��ب��ي��ر ي��ا روي��دك أه��دى؟ ك��ان ط��ع��ي��م��ة أم أح��م��زة

ي��ح��وال ل��ن رب��ك ق��ض��اء وإن
ي��ري��د ع��م��ا م��ص��رف ل��ك وال م��ح��ي��د ل��وح��ش��يٍّ ف��م��ا أراد
ي��ف��ي��د؟ وم��ا ف��ت��اك يُ��غ��ن��ي ف��م��ا ال��ش��دي��د ال��ب��أس ل��ح��م��زة أل��ي��س

ج��ل��ي��ال ربٍّ��ا رب��ن��ا ت��ب��ارك
وال��ب��غ��اي��ا ب��ال��ح��رائ��ر وس��اروا وال��س��راي��ا ب��ال��ك��ت��ائ��ب ت��ول��وا
م��ط��اي��ا ي��ا س��ب��ي��ل��ك ف��ي ف��س��ي��ري م��ن��اي��ا ج��اب��ت ق��وم��ه��م م��ن��اي��ا

ال��ذم��ي��ال وال ال��رس��ي��م ت��دع��ي وال
ف��أرض��ا أرًض��ا ل��ل��وغ��ى وج��وب��ي رك��ض��ا ب��ال��ق��وم ارك��ض��ي خ��ي��ل وي��ا
ن��ف��ض��ا ال��ب��ي��داء ف��ان��ف��ض��ي ن��ش��دت��ك ي��رض��ى ال��م��وت��ور ال��ن��اق��م ل��ع��ل

ال��ص��ه��ي��ال ج��وان��ب��ه��ا ف��ي ووال��ي
ج��روح م��ن ب��ق��وم��ك م��ا وزي��دي ون��وح��ي ال��ق��ت��ل��ى ان��دب��ي ه��ن��د وي��ا
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ال��ف��ت��وح ري��ح ب��أس��ه تُ��ه��يِّ��ُج ط��م��وح م��ن��ص��ل��ت ك��ل وراءك
ال��ن��ك��وال ت��أب��ى ف��ت��ي��ة وراءك

��ا رجَّ األب��ط��ال دف��وف��ه��ا ت��رجُّ تُ��زَج��ى ل��ل��ح��رب ن��س��وة وراءك
أح��ج��ى ب��ال��ج��ه��الء ال��غ��ي وك��ان ��ى ال��م��رجَّ ع��س��ك��رك خ��م��ور وت��ل��ك

ال��ع��ق��وال ال��ج��ه��ل ي��ط��م��س ك��ذل��ك
ت��رم��ي أي��ن ي��م��ي��ن��ِك ت��دري وم��ا ش��ؤم أيَّ ش��ؤًم��ا ال��رأي رأي��ت
ول��ح��م دٍم ب��ي��ن م��ن��ك ت��غ��ل��غ��ل ه��مِّ ل��رس��ي��س إن��ه ل��ع��م��رك

ال��ف��ض��وال اج��ت��ن��ب��ي ع��ت��بَ��ة اب��ن��ة ف��ي��ا
ح��رب ب��ن ام��رأة ي��ا ال��ق��ب��ر يُ��َش��قُّ وه��ب ب��ن��ت ال��رض��ي��ة ج��س��د أع��ن
ب��إرب م��أس��ور ك��ل ل��ي��ف��دى ذن��ب غ��ي��ر ف��ي ب��ال��ُم��دى ويُ��ق��َط��ع

ق��ي��ال م��ن��ك ل��ق��ول ع��ج��بً��ا ف��ي��ا
ج��دُّ ف��األم��ر ه��ازًال ي��ك ف��م��ن م��ردُّ ل��ه��ا ل��ي��س ال��ه��ي��ج��اء ه��ي
ج��ن��د ول��ل��ك��ف��ار ج��ن��د ل��ه أش��دُّ ه��ن��ٌد ي��ا ال��ل��ه ل��ب��أس

ال��م��ه��وال ال��ب��ط��ش ل��ج��ن��ده وإن
وال��ح��ت��وف ل��ل��م��ع��اط��ب وأج��ل��ب ال��س��ي��وف أم��ض��ى م��ح��م��د س��ي��وف
م��خ��وف ج��ب��ار ك��لُّ وأع��رض ال��ص��ف��وف ع��ل��ى ال��ص��ف��وف ه��وت إذا

وط��وال ع��رًض��ا ال��وغ��ى م��لء م��ض��ت
الذا ال��ع��ض��ب ب��ال��ح��س��ام ع��ل��يٌّ وه��ذا دل��ف��ا ق��د ال��س��ع��دي��ن أرى
ج��ذاذا؟ أم��س��وا إن ل��ل��ق��وم وم��ن ف��م��اذا؟ م��ع��ت��زًم��ا َج��دَّ وح��م��زة

ف��ل��وال ف��م��ض��وا ح��م��ات��ه��م وط��ار
اش��ت��ي��اق ال��ه��ي��ج��ا إل��ى ب��أن��ف��س��ه��م رق��اق ف��ت��ي��ان األب��ط��ال وف��ي
أط��اق��وا ف��م��ا ال��ج��ه��اد داع��ي دع��ا ان��ط��الق ل��ه��ا ال��ن��اه��ض��ي��ن ف��ي ل��ه��م

م��ق��ي��ال أو م��ث��ًوى ال��س��ل��م ب��دار
ل��ي��ن ب��ع��د ت��ص��ل��ب س��وف ش��ب��وًال ال��ع��ري��ن إل��ى ال��ن��ب��ي أع��اده��م
ض��ن��ي��ن س��م��ح م��ن ال��ل��ه رع��اك وح��ي��ن أج��ل إل��ى ب��ه��ا ي��ض��نُّ

ي��ع��وال أن ي��ك��ره األم��ر ي��س��وس
ال��س��ه��ام ل��غ��اي��ت��ه��ا ان��ط��ل��ق��ت إذا ال��غ��الم ن��ع��م ل��راف��ع وق��ي��ل
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ض��رام ل��ه��ا ش��ب ال��ه��ي��ج��اء إذا ال��ه��م��ام ال��رام��ي أي��ه��ا ت��ق��دم
وال��ن��ص��وال س��ه��ام��ك ف��أم��ط��ره��ا

ال��م��ج��لِّ��ي وأن��ا ص��اح��ب��ي وي��ق��ب��ل م��ث��ل��ي أي��ردُّ س��م��رة ون��ادي
وع��دل؟ ح��ق ع��ن أذاد وك��ي��ف ف��س��ؤل��ي أغ��ل��ب ف��إن أص��ارع��ه

أج��وال؟ وأن أص��ول أن وأم��ن��ع
ص��ب��را ال��ض��ن��ك ال��م��ج��ال ف��ي وأك��ث��ر أس��را أش��د ف��ك��ان وص��ارع��ه
ن��ص��را ف��ت��ن��ال ال��وغ��ى ت��ِرَد ب��أن أح��رى ف��أن��ت ص��دق��ت ل��ه وق��ي��ل

ال��ق��ب��وال ن��ل��ت ف��ق��د أق��ب��ل أال
ال��ن��ف��اق ذوي ب��ال��ن��اك��ث��ي��ن ف��ع��د خ��الق م��ن ل��ك م��ا ال��ل��ه أع��ب��د
واق ال��ل��ه ق��ض��اء م��ن ل��ك وم��ا ت��الق��ي م��ا ال��م��خ��اف��ة م��ن ك��ف��اك

ن��زي��ال ل��ل��ش��ع��رى أم��س��ي��ت وإن
ال��رش��ادا ي��أب��ى م��ن ال��ق��وم وش��ر أرادا م��ا ع��م��رو اب��ن ع��ل��ى أب��ي��ت
ن��ادى ح��ي��ن ف��ري��ق��ك ي��س��م��ع أل��م ع��ن��ادا إال ت��زد ف��ل��م ن��ه��اك

ال��رس��وال؟ وات��ب��ع��وا ال��ل��ه أط��ي��ع��وا
ت��ن��ق��ض��وه ال ق��وم��ك��م وم��وث��ق ت��خ��ذل��وه ال ن��ش��دت��ك��م ي��ق��ول
ذووه ي��ن��ص��ره ال��ح��ق ف��إن ت��ن��ص��روه إال ال��ل��ه رس��ول

ال��غ��ل��وال ي��ب��غ��ي ل��م��ن ب��ع��ًدا أال
ب��الل م��ن ص��وت ��ع��ب ال��شِّ وه��ز ال��ج��الل ذي رب��ك ن��ور ت��ج��لَّ��ى
ال��رح��ال م��ن ل��ل��ص��الة ف��ه��ب��وا ال��رج��ال ف��ي أذََّن ال��خ��ي��ر ب��الل

م��ث��وال س��ي��ده��م خ��ل��ف وق��ام��وا
وأس��ن��ى؟ أس��م��ى م��ؤم��ن ه��و ل��م��ن م��ع��ن��ى ف��أيُّ األذي��ن ص��وت ع��ال
وج��نَّ��ا إن��ًس��ا خ��ل��ق��ه ت��أم��ل ي��ث��نَّ��ى ال ف��رد ال��ن��اس إل��ُه

ال��م��ث��ي��ال وال ال��ش��ري��ك ت��ج��د ف��ل��ن
ال��ن��داء؟ ك��ف��روا األل��ى س��م��ع ف��ه��ل ِم��راءَ ال أك��ب��ر ال��ل��ه أج��ل؛
س��م��اء وال ت��ط��ي��ق أرًض��ا ف��ال ه��ب��اء ط��ارت ق��ل��وب��ه��م أظ��ن

ذه��وال أورث��ه��م ال��ح��ق ج��الُل
ال��ف��الح ع��ل��ى ح��يَّ ال��ك��ون ف��ض��ج ال��ص��ب��اح ف��ي ال��م��ردد ال��ص��وت س��رى
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ال��ن��واح��ي ك��ل م��ن ي��ص��ي��ح ف��ق��ام ال��ص��راح ال��ح��ق ص��ي��ح��ة ��ى ت��ل��قَّ
ِف��ص��اح ب��أل��س��ن��ة وي��ح��م��ده ارت��ي��اح غ��ب رب��ه ي��س��بِّ��ح
وال��ض��واح��ي ال��م��دائ��ن وك��بَّ��رت ال��ب��ط��اح ع��ل��ى ال��ج��ب��ال ت��ع��ط��ف��ت
ب��ال��ج��ن��اح ط��ي��ر ك��ل وص��ف��ق ال��ري��اح م��ع ال��ب��ح��ار وأوَّب��ت
ال��رواح وف��ي ال��غ��دوِّ ف��ي يُ��رتَّ��ل م��اح ل��ل��ح��ق م��ا ال��ح��ق ك��ت��اب
ب��راح م��ن م��ا رب��ك��م ش��ري��ع��ة وص��اح ث��ِم��ل م��ن ل��ل��ن��اس ف��ق��ل

ب��دي��ال؟ ب��ه��ا ي��ري��د م��ن��ك��م ف��م��ن
اإلم��ام أن��ت إذ ال��ق��وم وط��اب ت��ق��ام إذ ص��الت��ك ط��ال��ت أال
ال��ع��ظ��ام ال��ُج��نَ��ن ح��ول��ه��ا ت��س��اق��ط الم ف��ه��ي م��ح��م��د ي��ا أق��م��ه��ا
ي��رام ج��ي��ش ك��م��ث��ل��ه��ا ول��ي��س ال��ل��ه��ام ال��ج��ي��ش ي��ت��خ��ط��ف ب��ه��ا
ال��ن��ظ��ام ن��ع��م ن��ظ��ام��ه��ا وذاك ذم��ام ل��ه ف��ه��ي ال��ل��ه ق��ض��اه��ا
ال��س��ن��ام وه��ي ب��ال��ذرى وي��ص��ع��د ال��دع��ام وه��ي بَ��نَ��ى م��ن ي��وطِّ��ُد
ال��ك��رام ال��م��ي��ام��ي��ن وب��ادره��ا ال��ن��ي��ام ه��بَّ وم��ا ل��ه��ا ن��ه��ض��ت
ال��س��الم ش��ع��ائ��ره م��ن ودي��ن م��ق��ام ي��ط��اول��ه م��ا م��ق��ام

ف��ج��ي��ال ج��ي��ًال ل��واءه ي��ص��ون
وب��ال��ص��الة ب��ال��ج��ه��اد وي��أم��ر ال��ه��داة ف��ي ي��خ��ط��ب األج��ي��ال ُه��َدى
ه��ات واإلل��ه��ام ال��وح��ي ��ى ُم��ل��قَّ ط��ي��ب��ات ُغ��رٍّا وب��األخ��الق
ال��ص��ال��ح��ات دن��ي��ا ت��ك��ون وك��ي��ف ال��ح��ي��اة آداب ل��ل��ن��اس وص��ف
م��ش��رق��ات ال��م��ع��ال��م م��ض��ي��ئ��ات وال��ع��ظ��ات ب��ال��ن��ص��ائ��ح وخ��ذه��م
ال��ن��ج��اة س��بُ��ل ف��اه��ده��م ع��ي��الُ��ك وآت م��اٍض م��ن األرض ش��ع��وب
ال��تُّ��رَّه��ات أس��رى ال��ن��اس وأم��س��ى ال��ث��ق��ات ده��اق��ي��ن ض��لَّ��ت إذا
راج��ف��ات ال��م��م��ال��ك ف��أص��ب��ح��ت ال��راس��ي��ات ال��ح��ل��وم ذوو وخ��ف

ت��م��ي��ال أن ت��ك��ره األرض أق��م��ت
وي��ك��ف��ي؟ ي��ف��ي ال��رس��ول ح��واريُّ وص��ف ف��أي ال��زب��ي��ر ب��رز أال
وزح��ف ك��رٍّ ع��ن ق��واه ت��ص��د ل��ح��ت��ف ح��ت��ًف��ا ل��خ��ال��د ب��رزت

ال��رع��ي��ال اب��ت��ع��ث إذا وت��دف��ع��ه
ا ج��دَّ ال��ه��ي��ج��اء ج��دَّت ��ا ف��أمَّ ا؟ اس��ت��ع��دٍّ وع��ك��رم��ة ت��ره أل��م
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ا ه��دَّ األب��ط��ال يُ��ع��ج��ز وم��ث��ل��ك ا س��دَّ ال��ل��ه رس��ول ل��ه��م��ا ب��ن��ى
م��ه��ي��ال م��م��ت��ن��ع ك��ل وي��ت��رك

ق��واه األع��ل��ى ال��ق��ائ��د أع��د س��واه ال ال��م��م��ال��ك ي��رث ل��م��ن
إل��ه ل��ن��ا ل��ي��س ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ت��راه م��ا أح��س��ن ال��ج��ي��ش وب��ثَّ

ال��ج��ه��وال ودَع ف��واِل��ِه س��واه
ع��ص��يُّ م��ن��ك��م ي��ك��ن ال ف��ذل��ك ال��ن��ب��يُّ أم��ر م��ا ال��ن��ب��ل رم��اَة
م��ض��يُّ أو ان��ط��الق ل��ه��ا وك��ان ال��ج��ث��يُّ ال��ش��م زال��ت م��ا إذا

ح��ل��وال أم��اك��ن��ك��م ف��ي ف��ك��ون��وا
م��نَّ��ا ال��ق��وم س��ي��وف ن��ه��ل��ت وإن ع��نَّ��ا ال��خ��ي��ل ردُّوا ال��ن��ب��ل رم��اة
ف��نَّ��ا ل��ل��ه��ي��ج��اء إن ف��ذل��ك أذنَّ��ا ف��إذا ت��ت��زح��زح��وا ف��ال

ال��ف��ح��وال ال��ج��ه��اب��ذة ت��ل��ق��ن��ه
األم��ي��ن ال��ه��ادي ي��د م��ن ح��س��ام��ك ب��ال��ي��م��ي��ن دج��ان��ة أب��ا ت��ل��قَّ
دي��ن خ��ي��ر ال��ك��ري��ه��ة ف��ي ل��ت��ن��ص��ر ل��ي��ن غ��ي��ر ف��ي ب��ح��ق��ه وخ��ذه

ظ��ل��ي��ال ظ��الٍّ ال��دن��ى ع��ل��ى ي��رفُّ
ض��رب ال��ن��ج��دات ل��ص��ادق ق��ض��اه ربِّ ف��ض��ل م��ن ن��ل��ت��ه ن��ص��ي��ب��ك
ع��ض��ب ف��وق ع��ض��بً��ا ع��ل��ي��ك ف��ك��ان وص��ح��ب آل م��ن ال��ق��وم ت��خ��ط��ى

ص��ق��ي��ال م��س��ن��ونً��ا وام��ِض ت��ب��خ��ت��ْر
��ا ت��ذمَّ أن ب��ح��ل��م��ك ي��ذه��ب وال ��ا ه��مَّ ي��ق��ت��ل��ك ال س��ف��ي��ان أب��ا
س��ل��م��ا؟ وط��ل��ب��ت ه��وادة أردت وش��ؤم��ا ش��رٍّا ب��ع��ث��ت��ه��ا أح��ي��ن

م��ل��وال َم��ِذًال ت��ك��ن ال م��ك��ان��ك
ن��ظ��ي��ر م��ن ال��ف��وارس ف��ي ل��ي أم��ا ال��ب��ع��ي��ر ع��ل��ى ي��ص��ي��ح ال��داع��ي م��ن
ن��ك��ي��ر م��ن ب��م��ث��ل��ي ف��م��ا إل��يَّ ال��م��غ��ي��ر ال��ب��ط��ل ه��م��ة أرون��ي

ال��ش��ب��وال ي��ح��م��ي ال��ذي األس��د أن��ا
إل��ي��ه ع��اج��ل��ه خ��ف ق��ض��اء ي��دي��ه وف��ي ال��زب��ي��ر ت��ح��داه
ع��ل��ي��ه م��ن��ي��ت��ه وج��رَّع��ه ب��م��ن��ك��ب��ي��ه ال��ب��ع��ي��ر ظ��ه��ر رم��ى

ق��ت��ي��ال وه��وى ن��ف��س��ه ف��أس��ل��م
أخ��ذ ش��ر ع��ل��يٌّ ف��ي��أخ��ذه ي��ه��ذي ح��ي��ن ل��ط��ل��ح��ة بُ��ع��ًدا أال
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م��ؤذ ال��ن��ف��س ط��اغ��ي ل��ك��ل يُ��ع��دُّ ف��ذِّ ال��ب��أس ب��ق��س��وريِّ أص��ي��ب
ي��زوال ح��ت��ى داءه ي��ع��ال��ج

ع��م��ي��د ب��ال ال��ل��واء أض��ح��ى ل��ق��د ج��دي��د؟ ف��ق��د إل��ى ف��ق��د أم��ن
ف��ق��ي��د أخ إث��ر ع��ث��م��ان ه��وى ال��ن��ج��ي��د ال��ب��ط��ل ح��م��زَة ب��ص��ارم

ث��ك��وال ب��رح��ت م��ا ال��ك��ف��ر وأم
ص��ري��ع��ا س��ع��د يَ��َدْي ع��ل��ى ف��َخ��رَّ ي��ري��ع��ا أن ال��ث��الث��ة ش��ر أب��ى
ت��ب��ي��ع��ا ل��ه��م م��س��اف��ع وراح ج��م��ي��ع��ا ه��ل��ك��وا إخ��وة ث��الث��ة
ن��ج��ي��ع��ا ف��ج��رى ج��وف��ه ت��ورَّد ن��ق��ي��ع��ا ��ا س��مٍّ ع��اص��م ي��د رم��ت
ف��ظ��ي��ع��ا ورًدا ن��ف��س��ه ف��أورد ال��ق��ري��ع��ا ي��ل��ت��م��س أخ��وه وج��اء

ال��ج��زي��ال ال��ف��ض��ل ل��رب��ك وإن
وي��ن��زف��ان ال��ج��راح ي��ج��ران ي��زح��ف��ان ف��ظ��الَّ رم��ي��ت��ه��م��ا
ال��ه��وان ع��ن��وان ل��ل��ك��ف��ر ه��م��ا آي��ت��ان ال��دم م��ن وخ��ل��ف��ه��م��ا
ي��وض��ع��ان ال��م��ذم��م ال��ح��ج��ر ع��ل��ى ي��ح��م��الن م��م��ا ال��رأس��ي��ن ت��رى
ع��ان ح��رَّان وق��ل��ب��ه��ا ت��ق��ول ي��رض��ع��ان؟ س��الف��ة ث��دي��ي أم��ن
رم��ان��ي م��ن ب��ه��ام��ة ي��أت��ي ل��م��ن ال��ه��ج��ان ب��ال��م��ئ��ة ال��ج��ود ع��ل��يَّ
ف��ودِّع��ان��ي ع��ل��يَّ ب��ه��ا ت��دار ال��دن��ان ب��ن��ت إل��ى ف��واظ��م��أي

ذح��وال ل��ل��ق��ت��ل��ى إن وم��وت��ا
م��ج��ي��ب م��ن��ك��م ل��ص��ائ��ح ف��ل��ي��س أن��ي��ب��وا وال��ع��زَّى ال��الت دع��اَة
ي��خ��ي��ب ال داع ال��ن��اس ل��ربِّ ن��ص��ي��ب ال��ح��س��ن��ى م��ن ل��ك��م ول��ي��س
ي��غ��ي��ب وال ال��ص��واب ي��خ��ف��ى وم��ا ال��ل��ب��ي��ب ي��ع��رف��ه ال��ح��ق ودي��ن
ي��ص��ي��ب؟ وال ي��ص��اب ب��م��ن وك��ي��ف ق��ري��ب م��وع��دك��م إن روي��ًدا
ال��ض��ري��ب وال ال��ط��ع��ي��ن ي��ف��ن��ى أم��ا س��ل��ي��ب ي��ت��ب��ع��ه ال��ن��ف��س س��ل��ي��ُب
رق��ي��ب م��ن��اي��اك��م م��ن ع��ل��ي��ه ع��س��ي��ب ي��ح��م��ل��ه ل��ي��س ل��واء

ث��ق��ي��ال! ح��م��ًال ل��ه ي��ا ك��ف��اك��م
ال��ش��ك��ي��م دام��ي��ة ال��خ��ي��ل ف��ردَّ ع��ل��ي��م ف��ت��ى ك��ل ب��ال��ن��ب��ل رم��ى
ال��ج��ح��ي��م ف��راع��ن��ة ع��ل��ى ي��ص��ب ال��ح��م��ي��م ش��ؤب��وب م��ث��ل ب��ن��ض��ح
رج��ي��م ش��ي��ط��ان ك��ل ت��ح��رِّض األث��ي��م ال��ج��م��ع ف��ي ه��ن��د وص��اح��ت
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اإلسالم مجد ديوان

ال��ص��م��ي��م؟ ف��ي ب��ال��م��ه��ن��د وي��ض��رب ال��ح��ري��م ع��ن ي��ذبُّ ب��ط��ل أال
ال��ذم��ي��م ال��ه��ذر ف��ي ال��ش��ج��و ت��ب��ثُّ ك��ل��ي��م ح��ش��ى ذات ك��لَّ ف��ه��اج��ت
ك��ري��م ألب وي��دع��ى ي��س��يء ال��م��ل��ي��م دأب ط��ارًق��ا وت��ذك��ر
ال��ق��دي��م؟ ال��ح��س��ب ج��رث��وم��ة وم��ن ال��ن��ع��ي��م م��ن م��ك��ان��ه��ن وأي��ن
ع��م��ي��م خ��ط��ب م��ن ال��وي��ل ل��ه��نَّ ال��ق��وي��م ك��ال��دي��ن ال��ش��رك زع��م��ن

ال��ب��ع��وال وان��ت��ظ��م األب��ن��اء رم��ى
ف��ي��ه��ا؟ ال��ض��رب ي��م��ل م��ا رق��ابً��ا ي��خ��ت��ل��ي��ه��ا ��ب ال��م��ع��صَّ ال��ب��ط��ل م��ن
وي��ش��ت��ه��ي��ه��ا ت��راه أن وت��ك��ره وي��ع��ت��ري��ه��ا ت��ت��ق��ي��ه ب��أب��ي��ض
ذوي��ه��ا م��ن ال��ح��ك��وم��ة وي��ن��ت��زع ي��ل��ي��ه��ا واٍل ح��ده م��ن ل��ه��ا
ك��ري��ه��ا ت��ط��ع��م��ه ال��م��وت وِح��يَّ ت��ري��ه��ا إذ دج��ان��ة أب��ا ب��ررت
ال��ن��زي��ه��ا ال��ع��ف س��ي��ف��ك وت��ك��رم ت��زدري��ه��ا ال��س��ف��ي��ه��ة ع��ن ص��ددت
إي��ه��ا ال��ه��ي��ج��اء اب��ن��ة ي��ا ف��إي��ه��ا ت��ت��ق��ي��ه��ا ل��ل��م��ن��ي��ة ت��ول��ول
ي��ن��ت��ض��ي��ه��ا ال��م��ش��ط��ب ال��ع��ض��ب م��ض��ى ش��ب��ي��ه��ا ل��ه رآك ول��و ن��ج��وت
ي��ص��ط��ل��ي��ه��ا ال��ك��ري��ه��ة ش��ه��د إذا ي��ب��ت��غ��ي��ه��ا م��ا م��ن��اج��ز ح��ي��اَة

ت��ل��ي��ال وه��وى دًم��ا ف��أرس��ل��ه��ا
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عنه) (ريضاهللا َزَة َمحْ َمْقَتُل

ملسو هيلع هللا ىلص النبي يدي بني يقاتل وكان حسنًا، بالء أحد وقعة يف عنه) هللا (ريض حمزة أبىل
بسيف، رضبة بني ما جراحة وثمانني ببضع أصيب وقد هللا، أسد أنا ويقول: بسيفني،

بسهم. رمية أو برمح، طعنة أو
حمزة إىل ألنظر إني وحيش: قال عدي، بن مطعم بن جبري موىل الحبيش وحيش قتله
رضيت إذا حتى حربتي فهززت بطنه، عن الدرع فانكشفت عثر حتى بسيفه الناس يهد

العانة). وفوق الرسة تحت (موضع ثنيته يف فوقعت عليه دفعتها منها
فلم به، ومثِّل بطنه بقر وقد الوادي ببطن فوجده حمزة، يلتمس ملسو هيلع هللا ىلص النبي خرج
يل أغيظ موقًفا وقفت وما بمثلك، أصاب «لن وقال: رأى مما الرشيف لقلبه أوجع يكن
إخوانه وعىل عليه صىل ثم للرحم»، وصوًال للخريات فعوًال كنت عليك هللا رحمة هذا، من
يصلَّ ولم لوا يغسَّ فلم وثيابهم، بدمائهم بدفنهم أمر إنه وقيل بدفنهم، وأمر الشهداء، من

عليهم.
املسلمني، بقتىل يمثِّلن املرشكني نساء من معها ومن سفيان أبي زوج هند جعلت
وأخرجت حمزة بطن هند بقرت وقد القالئد، منها ويتخذن وأنوفهم، آذانهم يجدعن
إذا تأكلها أن نذرت قد وكانت فيها، من فألقتها تسيغها أن تستطع ولم فالكتها، كبده
ووعدته وحليها، ثيابها فأعطته بكبده وجاءها بطنه بقر الذي هو وحشيٍّا إن وقيل ُقتل،
أنفه فجدعت حمزة مرصع إىل بها وجاء مكة، إىل رجعت إذا دنانري عرشة له تدفع أن

عنقها. يف وقالئد يديها، يف كالسوار ذلك من جعلت ثم أذنيه، وقطعت

م��ع��ا وال��دن��ي��ا ال��ص��ف��ي��ن ودَّع ص��ن��ع��ا؟ م��اذا ال��س��ي��ف��ي��ن ص��اح��ُب



اإلسالم مجد ديوان

ودع��ا ل��م��ا ح��ل دار أي ع��ل��م��وا م��ا أص��ح��اب��ه ع��ن غ��اب
ال��م��ط��ل��ع��ا م��ن��ه��ا ال��ه��ول غ��ول س��د غ��م��رة ف��ي أع��ي��ن��ه��م ع��ن غ��اب
وق��ع��ا وخ��ط��ب ح��ل��ت ن��ك��ب��ة ج��م��ع��ه��م وت��ن��ادى ط��ل��ب��وه
ال��م��ص��رع��ا؟ م��ن��ه ع��ي��ن��اك أت��رى ح��م��زة ه��ذا ال��ل��ه رس��ول ي��ا
ج��دع��ا وأن��ًف��ا م��ن��ه ق��ط��ع��ت أذنً��ا إال ع��م��ك إن��ه
ال��م��ع��ى؟ ف��ي وع��اث��وا ش��ق��وه ك��ي��ف ب��ط��ن��ه ف��ان��ظ��ر ع��م��ك إن��ه
تُ��ن��زع��ا؟ أن ق��ض��ى م��ن ط��اح��ت؟ أي��ن ف��ع��ل��ت م��اذا ال��ف��ارس ك��ب��د
أج��م��ع��ا أك��ل��ت��ه��ا ت��س��غ��ه��ا ل��م أن��ه��ا ل��وال ه��ي ه��ن��د ن��ذر
م��ن��ق��ع��ا ��ا وس��مٍّ م��رٍّا ع��ل��ق��ًم��ا أف��الذه��ا م��ن ت��م��ض��غ ط��ف��ق��ت
تُ��دف��ع��ا أن أب��ت ش��دق��ي��ه��ا م��لء ت��دف��ع��ه��ا ب��ه��ا ه��م��ت ك��ل��م��ا
ال��م��وج��ع��ا ال��ف��ؤاد ت��ش��ف��ي ع��لَّ��ه��ا ن��ذره��ا أب��ي��ه��ا ي��وم ن��ذرْت
ف��زع��ا ض��ج��ت األرض إن وي��ك ف��رًح��ا ف��ض��ج��ت وح��ش��يٌّ ج��اء
م��ف��ظ��ع��ا ج��اه��ل��يٍّ��ا ج��ن��اه أن ع��ل��ى وال��م��ال ال��َح��ْل��ي ت��ب��ذل��ي��ن
ات��س��ع��ا م��م��ا ال��ص��ب��ر ع��ن��ه ض��اق دام��يً��ا ج��رًح��ا ه��ن��د ي��ا ل��ه ي��ا
ان��ص��دع��ا؟ ك��ي��ف ال��ج��رح س��ال ح��ي��ن أح��د ُرك��ن��ي أب��ص��رت أف��م��ا
ي��رت��دع��ا؟ أن ي��زم��ع أف��م��ا ه��اج��ه؟ م��اذا س��ف��ي��ان وأب��و
م��ودع��ا س��رٍّا ال��غ��د ع��ن��د إن غ��ره م��ا ي��وم��ه ف��ي غ��ره
ف��اض��ط��ج��ع��ا ج��ن��ب��ه أل��ق��ى ح��ي��ن ش��دق��ه وي��ف��ري ال��ل��ي��ث ي��ط��ع��ن
ق��ط��ع��ا ت��ه��وي ك��ي��ف ل��رآه��ا ن��ف��س��ه ي��ت��ح��دَّى رآه ل��و
دع��ا؟ م��اذا ذاك��ر م��ن وي��ح��ه ه��ب��ًال وي��دع��و ال��ع��زَّى ي��ذك��ر
أب��دع��ا م��ا ح��ادث م��ن ل��ه ي��ا ث��ع��ل��ب رم��اه ال��ل��ه أس��د
ل��ع��ا ت��دع��و ل��ه��ا ال��دن��ي��ا ض��ج��ت م��زئ��ودة ع��ث��رة أخ��ذت��ه
ف��ادَّرع��ا دم��ه م��ن داف��ق ب��ط��ن��ه ��ى ف��غ��شَّ ال��درع زال��ت
م��ت��رع��ا وِب��رٍّ خ��ي��ر م��ن ك��ان م��ش��رًع��ا أص��اب��ت ظ��م��أى ح��رب��ة
ج��زع��ا ق��ري��ش ع��ل��ي��ا ج��لَّ��َل��ْت ن��ازل��ة ل��ه��ا ال��ه��ادي ج��زع
رع��ى م��ن إال ال��رح��م��ن رع��ى ال س��ي��ف��ه وه��ذا رؤي��اه ت��ل��ك
يُ��ف��رع��ا ل��ن أن ال��ك��ف��ار زع��م ح��م��ى ال��ك��ف��ر م��ن ه��دَّْت ث��ل��م��ة
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عنه) هللا (ريض َحْمَزَة َمْقتَُل

األروع��ا ال��ش��ه��ي��د ف��ي��ه ��دوا وسَّ األل��ى وال��ق��وم ال��م��ض��ج��ع ب��ورك
م��ن��ع��ا أو دي��ن��ه��م ن��ه��اه��م م��ا ب��غ��ي��ه��م م��ن ب��ه ال��ق��وم م��ثَّ��ل
وع��ى م��ن وي��ه��دي ال��م��ث��ل��ى ي��ؤث��ر دي��نُ��ه��ا إال ل��ألخ��الق ل��ي��س
ش��رع��ا م��م��ا ال��ع��ف��و ح��س��ن إن ع��ف��ى َم��ن خ��ي��ًرا اإلس��الم وع��د
خ��ش��ع��ا رآه��ا م��ن ج��ل��ود م��ن ال��ح��ل��ى ت��ق��لَّ��دن ال��الئ��ي س��ائ��ل
م��وض��ع��ا؟ وأس��م��ى غ��وال��ي��ه م��ن س��نٍّ��ا أب��ه��ى أم ك��ال��ل��ؤل��ؤ أه��ي
رف��ع��ا م��ن ب��ه��ا ال��ل��ه رف��ع ُزَل��ًف��ا أراه��ا إن��ي ب��ورَك��ْت
م��زع��ا ج��ل��د أي يُ��ب��ال��ي ال ذاب��ح م��ن��ه��ا ال��ك��ف��َر ي��ف��وت ل��ن
م��ف��ج��ع��ا ورزءًا ن��ك��ًرا ح��ادثً��ا أف��دح��ه م��ا ال��ده��ر ل��ري��ب ي��ا
ي��رج��ع��ا ال أن أش��ف��ق��ت ول��ق��د م��ؤت��ن��ًف��ا ب��ه ال��ذك��رى رج��ع
ص��ن��ع��ا؟ م��اذا ل��ل��ده��ر ع��ج��بً��ا ف��ي��ا األه��ل ع��ن األه��ل ُش��ِغ��َل
م��ول��ع��ا؟ ب��األم��ان��ي م��ع��نٍّ��ى أو اله��يً��ا إال أب��ص��ر أف��م��ا
ن��ف��ع��ا ذك��ر رب ن��س��ي��ت��م م��ا أم��ج��ادك��م م��ن ق��وم ي��ا اذك��روا
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َماُة الرُّ

فيهم يضعون املسلمون وتبعهم انهزموا واحد بعد واحًدا املرشكني لواء أصحاب قتل ملا
سيقانهن كاشفات الجبل إىل وذهبن الدفوف نساؤهم فألقى الغنائم، وينتهبون السالح
هللا (ريض جبري بن هللا عبد أمريهم ونهاهم أماكنهم الرماة ففارق مولوالت، صارخات
يف معه ثبتوا العرشة دون منهم فريًقا إالَّ الغنائم، يبتدرون وانطلقوا فرتكوه عنه)

أماكنهم.
عكرمة ومعه بالخيل فكرَّ الرماة، من الجبل يف بقي من قلة إىل الوليد بن خالد نظر
ما لكثرة أحشاؤه وخرجت بأمريها، ومثلوا فقتلوها البقية هذه عىل فحملوا جهل أبي بن

بالرماح. طعن
فيهم السيوف ووضعوا واألرس، بالنهب شغلوا وقد باملسلمني املرشكون وأحاط
وهم بعًضا بعضهم يرضب وصار فاختلطوا صفوفهم وانتقضت وجه، كل يف فتفرقوا
جبهة من احرتزوا يريد: أخراكم؛ هللا، عباد يا قال: منهم مناديًا إن وقيل يعلمون، ال

يشعرون. ال وهم بعًضا بعضهم يقتل أخراهم عىل فعطفوا أخراكم،
الَِّذيَن ﴿إِنَّ هللا: فأنزل رجعت، ثم أيام ثالثة فأقامت املدينة إىل منهم طائفة وذهبت
هللاَُّ َعَفا َوَلَقْد َكَسبُوا َما ِببَْعِض يَْطاُن الشَّ اْستََزلَُّهُم ََّما إِن اْلَجْمَعاِن اْلتََقى يَْوَم ِمنُْكْم تََولَّْوا

َعنُْهْم﴾.
رسول أنا فالن، يا إيلَّ فالن، يا «إيلَّ يقول: وصار أصحابه، تفرق ملا ملسو هيلع هللا ىلص النبي ثبت
أصحابه من جماعة معه وثبت عنه، يرصفه وهللا ناحية، كل من يأتيه والنبل هللا»،
لنفسك نفيس ويقول: كنانته ينثر — مجيًدا راميًا وكان — يديه بني طلحة أبو واستمر
لها يسمع ال (التي الكتوم قوسه عن يرمي ملسو هيلع هللا ىلص زال وما الوقاء، لوجهك ووجهي الفداء،

شظايا. صارت حتى صوت)



اإلسالم مجد ديوان

وج��ب��ا؟ ق��د األم��ر وظ��ن��وا ال��رم��اة خ��ف م��دب��رة ال��ش��رك ج��ن��ود ت��ول��ت أئ��ن
ص��ب��ب��ا ش��ؤب��وب��ه ف��ي ت��دف��ق س��ي��ل ت��ق��ذف��ه��م ال��ش��م وال��رِّع��ان ك��أن��ه��م
ف��ال��ت��ه��ب��ا ال��ب��أس ج��اش ح��ي��ن س��ه��ام��ه��م ان��ط��ل��ق��وا س��اع��ة ي��راه��م م��ن ي��خ��ال��ه��م
ف��أب��ى ي��روا ل��م م��ا رأى م��ن��ه��م ف��ري��ًق��ا إال وم��ض��وا رأي��ه ج��ب��ي��ر اب��ن ع��ل��ى َردُّوا
س��ب��ب��ا ه��ًوى ذي م��ن ت��ص��ب ل��م أم��ن��ي��ة وع��ك��رم��ة م��ن��ه��م خ��ال��د أص��اب��ه��ا
وال��ق��ض��ب��ا األرم��اح ت��زده��ي ه��ب��وة ف��ي وان��ط��ل��ق��ا واألب��ط��ال ال��خ��ي��ل ف��اس��ت��ن��ف��را
وال��س��ل��ب��ا ال��ل��ه ج��ن��د ال��ج��ن��د وغ��ادروا م��ط��رَّح��ة ال��ق��ت��ل��ى رم��م خ��لَّ��ف��وا ه��م
اض��ط��رب��ا وال ض��ع��ف م��ن ق��ام م��ذ اه��ت��ز م��ا ج��ب��ل ع��ل��ى راٍس ج��ب��ل إل��ى ط��اروا
وه��ب��ا وال أع��ط��ى ن��ف��س��ه س��وى وم��ا م��ق��ال��ت��ه ف��أع��ط��اه ال��رس��ول ق��ال
ع��ج��ب��ا م��ن��ظ��ًرا م��ن��ه ال��ل��ه ف��ي أب��ص��رت م��ص��رع��ه أب��ص��رت ف��ل��و ت��وزع��وه
ض��رب��ا أو األب��ط��ال ط��ع��ن م��ن س��الَح ع��ن��ده��م��ا ال��ب��أس ي��ع��اف وض��رب ط��ع��ن
س��رب��ا ح��ول��ه ي��ج��ري ال��دم ف��ي ت��م��وج أس��ن��ت��ه��م م��ن ف��ظ��ل��ت ح��ش��اه س��لُّ��وا
ع��ق��ب��ا ل��ه��م ي��ت��رك ل��م ال��م��ن��اق��ب ل��وال م��ع��ه األل��ى ي��ج��ت��اح ال��ق��ت��ل ت��ت��اب��ع
ذه��ب��ا أن��ب��ت��ت ش��ي��ئً��ا ال��دم أن��ب��ت ل��و أح��د ع��ل��ى س��ال��ت ال��ت��ي ال��دم��اء ت��ل��ك
ال��رت��ب��ا ج��اوز أو ال��م��دى ت��خ��طَّ��ى وإن رت��ب��ت��ه��ا م��ث��ل ل��ش��يء م��ا ظ��ل��ْم��ت��ه��ا
واح��ت��ج��ب��ا ال��ه��ط��ال ال��واب��ل ت��غ��ي��ب يُ��س��دِّده راٍم وال س��ه��م ي��ب��ق ل��م
ح��زب��ا ق��د األم��ر ف��أم��س��ى ال��ف��رار ب��ع��د ف��وارس��ه��ا ف��ي تَ��رِدي ال��خ��ي��ل وك��رت
ف��ان��ق��ل��ب��ا؟ ردوه أم��ا ال��ع��دو ب��أس ي��أخ��ذه��م ك��ي��ف ح��ي��ارى ال��م��س��ل��م��ون
ح��س��ب��ا وال ش��رٍّا ع��س��ك��ره��م ظ��نَّ م��ا م��غ��ان��م��ه��م ف��ي وج��ال��وا ال��ص��ف��وف ح��لُّ��وا
ق��ش��ب��ا ل��ه��ا أث��وابً��ا األع��اج��ي��ب م��ن وات��خ��ذت ال��ه��ي��ج��اء ص��ور ت��ن��كَّ��رْت
ال��درب��ا ال��ح��اذق وتُ��ع��ي��ي ال��ب��ص��ي��ر ع��ي��ن م��ع��ال��م��ه��ا ع��ن تُ��ع��ِم��ي ص��م��اء خ��رس��اء
وان��ت��ق��ب��ا ال��م��وت ف��ي��ه��ا ت��ق��نَّ��ع ح��ت��ى ب��ه��ا ال��خ��ف��اء زال م��ا ال��ج��و ُم��غ��ب��رَّة
وث��ب��ا إذا ب��ع��ًض��ا ب��ع��ض��ه��م ي��ت��ق��ي ال رح��م ذوي ك��ان��وا وإن ال��ل��ي��وث ت��رى
ن��ش��ب��ا ظ��ف��ره إن ي��ج��اوزه وال ص��اح��ب��ه ال��ض��رغ��ام م��ه��ج��ة ع��ل��ى ي��ع��دو
األَُرب��ا يُ��ح��ك��م إذ س��ي��ده��م رأي ع��ن غ��اف��ل��ه��م م��ال ل��ق��وم ال��ب��الء ه��ذا
غ��ل��ب��ا واق��ع ق��ض��اء ول��ك��ن م��ن��ه��م أح��د ع��ص��ى م��ا ف��ت��ول��وا اث��ب��ت��وا ق��ال
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الرَُّماُة

أدب��ا أو ل��ل��ق��وم ت��ب��ص��رة ي��ق��ض��ي��ه ع��واق��ب��ه م��رج��وٌّ ال��ل��ه م��ن أم��ر
ال��ري��ب��ا ن��وره ي��ج��ل��و ال��ل��ه ح��ك��م��ة م��ن وض��ح ف��ي األم��ر ل��ي��م��ض��ي ال��ن��ب��ي إن
اج��ت��ن��ب��ا م��ا وال��م��ك��روه اخ��ت��ار م��ا ال��خ��ي��ر ب��ه ال��ظ��ن��ون ت��ه��ف��و م��ا ال��رأي م��س��دد
ال��ل��ج��ب��ا ال��ج��ح��ف��ل ويُ��ردي ال��ده��اة يُ��ع��ي��ي ي��ق��ظ ح��ازم م��ن��ه وال��ح��رب ل��ل��س��ل��م
ال��ع��رب��ا واص��ط��ف��ى ف��ي��ه ال��ع��روب��ة ح��اب��ى ب��ط��ل��ع��ت��ه ال��دن��ي��ا زي��ن ال��ذي إن
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عنه) (ريضاهللا عُامرة بن زياد

ويدافع دونه السهام يتلقى ملسو هيلع هللا ىلص النبي يدي بني ثبت الغزوة، هذه أبطال أعظم من كان
فأفرشه مني»، «أدنوه وقال: أصحابه النبي فأمر فسقط، الجراح أثقلته حتى عنه القوم

عليها. وخده فمات الرشيفة قدمه

ال��ع��ج��اب ال��ع��ج��ب ذل��ك زي��ادة ت��ص��اب؟ إذ ب��أس��ك ي��زي��د أك��ان
ي��ه��اب ال م��ن ال��وغ��ى ف��ي ي��ه��اب��ك ص��ل��ب وأن��ت ال��ج��راح ت��ك��اث��رت
ان��ص��ب��اب م��واق��ع��ه��ا ف��ي ول��ل��دم ح��ث��اثً��ا م��م��ع��ن��ة ت��ن��ص��بُّ ق��ًوى
ال��س��راب ال��رِّي ع��ن ي��خ��ادع��ه��ا ظ��م��أى ال��ه��ن��دوان��ي��ات ت��ردُّ
غ��ض��اب م��ح��ن��ق��ة وه��ي ف��ت��رج��ع واٍق وال��ل��ه م��ح��م��ًدا ت��ري��د
ب��اب اح��ت��ض��ن��وه األل��ى ال��ن��ف��ر م��ن ع��ل��ي��ه س��ور دون��ه زي��ادة
ي��ع��اب ُخ��لُ��ق س��ي��ف��ه ف��ي وال ال��م��ن��اي��ا خ��وف ب��م��ح��م��د وم��ا
ال��ص��ح��اب ووف��ى رج��ال��ه ف��ب��رَّ وق��دًرا م��ن��زل��ة ج��لَّ ول��ك��ن
ال��ص��الب ال��ه��م��م وخ��ارت ق��واه واض��م��ح��لَّ��ت ال��م��غ��ام��ر ال��ب��ط��ل ه��وى
وال��ح��راب ال��ق��واض��ب ت��ع��اوره ف��ظ��ل��ت م��ش��اه��ده ص��دق��ت ف��ت��ى
إه��اب ف��ال اإله��اب وأع��وزه أدي��م ف��ال األدي��م م��ن��ه وَه��ى
ال��ك��ت��اب ص��ح��ائ��ف��ه ف��ي ط��واه ك��ت��اب م��ن ال��ص��ح��ائ��ف ت��م��زق��ت
ال��ع��ذاب ال��س��َور ج��ارح��ه غ��ل��ي��ل وروَّت ب��رح��م��ت��ه ت��ل��ق��اه
ال��ث��واب ن��ع��م — م��ج��اه��د ل��ك��ل ث��وابً��ا ي��ج��ع��ل��ه��ا ال��ل��ه أي��ادي
ال��ل��ب��اب ال��م��ح��ض ص��اح��ب��ي ف��ذل��ك م��ن��ي أدن��وه م��ح��م��د أه��اب



اإلسالم مجد ديوان

ال��ت��راب ي��ع��ف��ره أن أح��اذر رأًس��ا ِل��لَّ��ي��ث ض��ع��وا ق��دم��ي ع��ل��ى
ال��ع��ب��اب وام��ت��دَّ ال��ج��و وم��اج ع��ل��ي��ه��ا ن��وًرا ن��ف��س��ه ف��ف��اض��ت
ال��س��ح��اب ج��وان��ب��ه ف��ي وي��غ��رق ف��ي��ه اآلف��اق ت��ن��ط��وي ع��ب��اب
ح��ب��اب خ��ال��ق��ه ب��رك��ات وم��ن ال��دراري م��ن ع��ل��ي��ه ص��ع��ًدا م��ض��ى
وت��س��ت��ط��اب ت��ح��ب ��رة م��ن��ضَّ ب��ال��ت��ح��اي��ا ال��م��الئ��ك ��ت��ه ت��ل��قَّ
ال��م��آب ن��ع��م إن��ه م��آب��ك ه��ذا وق��ي��ل ال��ج��ن��ان وزخ��رف��ت
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عنه) (ريضاهللا ُعَمْريٍ ْبُن ُمْصَعُب

بني األعاجيب وصنع الغزوة، هذه يف شديًدا قتاًال عنه) (ريضهللا عمري بن مصعب قاتل
وهو اللواء فسقط اليمنى يده قطعت وملا بنفسه، ويقيه عنه يدافع ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول يدي
قطعت فلما رسوله، ويدي هللا يدي بني يعمل وبقي اليرسى بيده أخذه املرشكني يجاهد
حتى القتال عىل دأب ثم صدره، إىل بعضديه وضمه عليه جثا اللواء وسقط اليرسى يده
وذلك محمًدا، قتلت يقول: املرشكني إىل رجع ثم ملسو هيلع هللا ىلص، النبي يظنه قمئة بن هللا عبد قتله
قاتل أن رواية ويف نجا، إن نجوت ال محمد أين يقول: وهو املسلمني عىل أقبل أن بعد

خلف. بن أبي هو مصعب

م��ص��ع��ب ي��ا ل��ه ف��اص��ب��ر م��ت��زح��زح دون��ه ل��ك م��ا األب��ط��ال ُم��رت��َم��ى ه��و
ال��م��ت��ل��ب��ب ال��ف��ارس ي��خ��وض ال م��ا أه��وال��ه م��ن ت��خ��وض ص��ب��رت ول��ق��د
ت��ره��ب م��ا ال��ع��دى ب��أس م��ن وت��ق��ي��ه م��ح��م��د ن��ف��س دون ب��ن��ف��س��ك ت��رم��ي
األوج��ب ال��ذم��ام ه��و ال��ف��داء أن ي��رى م��ن س��ن��ة وت��ل��ك ال��ف��داء ت��ب��غ��ي
ي��ك��ذب َدِع��يٌّ أو ي��ض��لِّ��ل غ��او ف��إن��ه ال��ح��ي��اة ع��ل��ى ي��ع��ضُّ م��ن دع
ال��م��ذه��ب ال��ف��داء أن ي��رى ال م��ن رأي��ه أو دي��ن��ه نُ��ص��رة اخ��ت��ار م��ا
األط��ي��ب األب��رُّ ال��م��ث��ل ه��و ه��ذا ت��ن��ت��ه��ي؟ ال ال��ت��ي ال��م��ث��ل ه��ذه م��ا
ي��ت��ق��رَّب إل��ه��ه ب��ع��ه��د أوف��ى ص��ادًق��ا ش��ه��ي��ًدا ب��ه ال��ج��ه��اد ط��اح
ال��م��رك��ب ي��ه��ول أن ال��ع��ظ��ائ��م رك��ب ك��ل��م��ا ي��ب��ال��ي ال ح��ر إي��م��ان
ُوثَّ��ب وال��م��ن��اي��ا ال��ف��وارس ت��ذرو ��ف ع��صَّ ال��وق��ائ��ع وأه��وال ي��رس��و
وي��ض��رب ال��ن��ح��ور ف��ي ي��ط��ع��ن ان��ف��كَّ م��ا ن��ج��دة ذو ف��ف��ارس ي��ض��رب��وه إن



اإلسالم مجد ديوان

ي��ه��رب م��ا م��ش��يَّ��ًع��ا م��ن��ه وي��خ��اف ب��أس��ه ب��وادر ي��خ��ش��ى ه��ارب ك��م
ي��ت��ل��ه��ب ن��ظ��رات��ه ف��ي وال��م��وت دًم��ا ي��ج��ري وث��ب��ات��ه ف��ي ال��م��وت
وي��ح��دب ع��ل��ي��ه ي��ح��ن��و ص��دره ف��ي ل��واؤه ي��زال وم��ا ي��داه س��ق��ط��ت
وي��ج��ذب إل��ي��ه ب��ه ي��ش��د س��ب��بً��ا أه��داب��ه م��ن ل��م��دَّ ي��س��ت��ط��ي��ع ل��و
وال��م��ن��ك��ب؟ وص��دره س��اع��داه أم ح��رم��ة أع��ظ��م ي��س��راه أم ي��م��ن��اه
ي��دأب وك��ل ج��ل��ًال ش��أن��ه ف��ي ي��رت��م��ي ف��ك��ل م��ن��ي��ت��ه ج��اَرى
وي��ط��ل��ب ال��ق��رار ي��ل��ت��م��س ف��أج��اب ن��ف��س��ه ي��رح��م ال��ل��ه دع��اه ح��ت��ى
أع��ج��ب ال��م��ح��ارم ف��ي ب��ال��دم ف��ال��ب��خ��ل ال��وغ��ى أع��اج��ي��ب م��ن ذل��ك ك��ان إن
ل��م��خ��يَّ��ب غ��م��رات��ه ف��ي ب��ال��م��وت ي��ف��ز ف��ل��م ال��ج��ه��اد ك��ره ام��رأ إنَّ
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َواْملَُناِفُقوَن املُْؤِمُنوَن

(ريض الخطاب بن عمر إىل سفيان أبو جاء محمًدا، قتلت إني يقول قمئة ابن ذهب ملا
قال محمًدا؟ أقتلنا عمر، يا هللا أنشدك فقال: كان، ما أمره من كان أن بعد عنه) هللا

وأبر. قمئة ابن من عندي أصدق أنت قال: اآلن، كالمك ليسمع وإنه ال عمر:
ما وعىل نبيكم دين عىل تقاتلون أفال قتل قد محمد كان إن املؤمنني: من قوم قال
معرش يا عنه): (ريضهللا الدحداح بن نابت وقال شهداء، هللا تلقوا حتى نبيكم عليه كان
مظفركم هللا فإن دينكم عىل قاتلوا يموت، ال حي هللا فإن قتل قد محمد كان إن األنصار،
َعَليِْه هللاََّ َعاَهُدوا َما َصَدُقوا ِرَجاٌل اْلُمْؤِمِننَي ﴿ِمَن تعاىل: قوله نزل هؤالء ويف ونارصكم،

تَبِْديًال﴾. لُوا بَدَّ َوَما يَنْتَِظُر َمْن َوِمنُْهْم نَْحبَُه َقَىض َمْن َفِمنُْهْم
عليهم وحفظ قلوبهم ثبَّت هللا ولكن حيارى، فظلوا األمُر املؤمنني بعض هال

القتال. عن يمسكوا ولم يزلوا فلم إيمانهم،

ت��م��ادي��ا إال ال��ش��ي��خ وي��أب��ى ق��ت��ي��ًال م��ح��م��د أودى س��ف��ي��ان أب��و ي��ق��وا
خ��اف��ي��ا ك��ان م��ا ال��ف��اروق ل��ه ف��أب��دى س��ائ��ًال أق��ب��ل ال��ح��ق أراد ف��ل��م��ا
ه��ادي��ا ب��ال��ح��ق ج��اء م��ن َل��يَ��س��م��ع��ه إن��ه ص��وت��ك ي��ع��ُل ال ل��ه وق��ال
ال��دع��اوي��ا يُ��ك��ث��رون س��ك��ارى ف��راح��وا م��ص��ع��ب ط��اح إذ ال��ق��وم ظ��ن ك��ذل��ك
ال��دواه��ي��ا ال��ن��ب��ي ب��ع��د م��ن ي��خ��اف��ون ف��أج��ف��ل��وا ال��م��ؤم��ن��ي��ن ق��ل��وب وري��ع��ت
وال��ع��وال��ي��ا ال��ظ��ب��ى ي��ج��رُّون س��راًع��ا ف��أدب��روا آخ��رون ق��وم وُزل��زل
ب��اق��ي��ا ك��ان ل��ي��ت��ه ق��ت��ي��ًال؟ تَ��َردَّى ن��ب��ي��ن��ا وه��ذا ن��ب��غ��ي م��ا ي��ق��ول��ون
وال��ت��راق��ي��ا ال��ح��ش��ا ال��غ��ي��ظ ج��اوز وق��د أي��م��ن أم ان��ب��رت ح��ت��ى أق��ب��ل��وا ف��م��ا



اإلسالم مجد ديوان

ون��واص��ي��ا أوج��ًه��ا م��ن��ه��م ��ر ت��ع��فِّ ت��راب��ه��ا وت��ح��ث��و غ��ض��ب��ى ت��داف��ع��ه��م
ث��اوي��ا ذل��ك ب��ع��د م��ن��ك��م ي��ب��ارك م��ن��زل ب��ال��م��دي��ن��ة م��ا ارج��ع��وا ت��ق��ول
األع��ادي��ا ت��تَّ��ق��ون إذ وي��ح��ك��م ف��ي��ا م��ه��ربً��ا ت��ب��غ��ون ق��وم ي��ا رب��ك��م أم��ن
دام��ي��ا ال��ش��رك م��ص��رع ي��ري��ن��ا ج��ه��اًدا وج��اه��دوا ال��ق��وي��م ال��دي��ن ف��ان��ص��روا أال
م��اض��ي��ا ال��س��ي��ف ول��ي��ع��ط��ن��ي م��غ��زل��ي ف��ذا ال��وغ��ى إل��ى ي��ع��ود أن م��ن��ك��م خ��اف ف��م��ن
ه��ام��ي��ا ال��دم��ع م��ن ش��ؤب��وبً��ا ألرس��ل��ت م��ع��ت��ب ق��ال م��ا ت��دري��ن ل��و ال��خ��ي��ر ل��ك
ال��غ��وال��ي��ا ال��ح��ق��وق ت��ق��ض��ي��ن ال��خ��ي��ر م��ن أي��م��ن أم ي��ا ق��دم��ت م��ا ال��ل��ه ج��زى
ص��ادي��ا وت��س��ق��ي��ن م��ن��ه��م دًم��ا ي��ُم��جُّ ش��اك��يً��ا ت��واس��ي��ن ب��ال��ج��رح��ى ت��ط��وف��ي��ن
س��اع��ي��ا ج��دَّ إذا األق��ص��ى ال��م��دى ي��ف��وت دائ��ب ال��ح��ق إي��م��ان��ك م��ن ب��ك س��ع��ى
غ��ازي��ا م��ن��ك رم��ى أم ي��داه أط��اش��ت ل��ه؟ ب��دا م��اذا ي��رم��ي��ِك ل��م��ن ع��ج��ب��ت
واف��ي��ا؟ ال��ب��ر واِف��َر ع��ن��ه��ا ف��ي��ص��دف ض��ع��ف��ه��ا ال��س��ي��ف ي��رح��م ه��ن��ًدا ي��ر أل��م
غ��اوي��ا ك��ان إن��ه ح��ب��اب ك��دي��ن دي��ن��ه ل��ي��س م��ؤم��ن ع��ن��ه��ا ت��ورَّع
راض��ي��ا ج��ذالن ال��ل��ه رس��ول ف��أم��س��ى ظ��ال��م إس��اءة س��ع��د ب��ه��ا ج��زاه
ن��وازي��ا ظ��ل��ت ال��ل��ه ل��وال ج��وان��ح ف��أم��س��ك��ت ال��ن��ع��اس ال��ل��ه أن��زل وإذ
رواس��ي��ا ث��ق��اًال أم��س��ت ق��واع��ده رس��ت إذا ال��ن��ف��وس إي��م��ان ك��ذل��ك
واه��ي��ا ال��ظ��ف��ر واه��ن ع��ن��ه وي��رج��ع ج��ن��ب��ه ي��ل��م��س وال��م��وت ال��ف��ت��ى ي��ن��ام
ن��اج��ي��ا م��ن��ه ي��رى أن ش��يء ف��أب��ع��د ي��وم��ه ج��اء إذا ح��ت��ى ي��ج��ان��ب��ه
واق��ي��ا ل��ل��م��رء ال��م��رء ب��ي��ق��ي��ن ك��ف��ى ُج��نَّ��ة ي��ق��ي��ن��ك م��ن ف��اج��ع��ل اس��ط��ع��ت ف��م��ا

∗∗∗
روان��ي��ا ح��م��ًرا ال��ح��رب ع��ي��ون والح��ت س��ن��ات��ه��ا ال��س��اج��ع��ي��ن ع��ي��ون م��ن ه��وت
ال��ض��واري��ا ال��ل��ي��وث ب��ال��ف��ت��ك وي��ول��ع دون��ه ي��دف��ع ال��غ��ي��ل أم��ي��ر وه��بَّ
دام��ي��ا ال��ب��أس ح��وم��ة ف��ي وي��ص��رع��ه��م م��ق��دًم��ا ال��ك��ري��ه��ة أب��ط��ال ي��زل��زل
ب��ادي��ا ال��دم س��اط��ع م��ن أث��ًرا ب��ه��م ف��أس��أرت ال��ك��ت��وم ج��راح��ات ت��وال��ت
خ��اف��ي��ا ل��ي��س م��ا األس��رار م��ن ل��ي��خ��ف��ى ص��وت��ه��ا وت��ك��ت��م ب��ن��ج��واه��ا ت��ِض��نُّ
ح��ام��ي��ا ي��وال��ي��ه أُل��ه��وب ول��ل��رم��ي ح��ول��ه ت��ط��اي��ر ش��ظ��اي��اه��ا ت��ظ��ل
ع��ال��ي��ا ال��ح��ق ي��رى ح��تَّ��ى ف��غ��ادره��ا غ��م��رة خ��اض م��ا ال��م��ي��م��ون ال��ق��ائ��د ه��و
ج��اري��ا ال��م��ن��اك��ي��د ال��ق��وم ع��ل��ى ق��ض��اء وَج��اِره ي��رم��ي ك��ي��ف ان��ظ��ر ط��ل��ح��ة أب��ا
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َواْلُمنَاِفُقوَن امُلْؤِمنُوَن

ب��اري��ا ال��ل��ه ي��د م��ن أص��اب��ت س��ه��اًم��ا وارم��ه��ا ب��ق��وس��ك ت��رف��ق ال س��ع��د وي��ا
ال��م��رائ��ي��ا ت��ل��ك ل��ل��ن��اس أص��ف ودع��ن��ي ن��ح��وره��م س��ه��ي��ل ي��ا ف��اض��رب ودون��ك
ش��اف��ي��ا ل��ك دون��ه م��ن ت��رى ال ب��م��ن ع��ائ��ذًا ق��ت��ادة ي��ا ف��اح��م��ل وع��ي��ن��ك
ج��اث��ي��ا ال��ن��ع��ل م��وط��ئ م��ن��ه��ا ف��أل��ث��م ع��م��ارة أم أدرك��ت ل��ي��ت��ن��ي أال
ال��ق��واف��ي��ا ه��ذي ال��ل��ه ف��ي وأن��ش��ده��ا ب��الءه��ا ال��ن��ب��ي ح��ول م��ن وأش��ه��د
أم��ام��ي��ا م��ن م��ش��رك رم��اه��ا م��ا إذا ل��وج��ه��ه��ا وق��اء وج��ه��ي م��ن وأج��ع��ل
ف��ادي��ا ال��ض��ن��ك ال��م��أزق ف��ي ل��ه��ا وك��ن��ت ج��راح��ه��ا ح��م��ل��ت ق��د أن��ي ل��ي��ت وي��ا
ع��ادي��ا ال��ل��ي��ث ي��ص��ط��ل��ي ال م��ا ال��ح��رب م��ن وت��ص��ط��ل��ي ح��ن��انً��ا ال��ج��رح��ى ع��ل��ى ت��ف��ي��ض
دراري��ا ف��ي��ه��م ك��نَّ ال��ل��وات��ي س��ج��اي��ا وه��ذه ال��م��س��ل��م��ون ك��ان ك��ذل��ك
ال��دي��اج��ي��ا ك��ش��ف��ن أو ال��ب��الي��ا ك��ف��ف��ن ع��ب��اب��ه��ا ع��بَّ ال��س��ود ال��ح��ادث��ات إذا
ش��ادي��ا ك��ان م��ن ف��ل��ي��ش��ُد ذُك��رْت إذا ِه��زَّة ال��ع��ري��ض��ة ل��ل��دن��ي��ا م��ن��اق��ب
ال��م��ع��ان��ي��ا ي��ف��ه��م��ون ق��وم��ي ل��ي��ت ف��ي��ا ب��دي��ع��ة ك��لُّ ال��خ��ل��د م��ع��ان��ي م��ن ل��ه��ا
واع��ي��ا تُ��ل��ِف ول��م ��اه��ا يُ��ل��قَّ ح��ف��ي��ًظ��ا ش��ي��وخ��ه��م م��ن ت��ج��د ل��م إن أس��ف��ى ووا
ب��ان��ي��ا ك��ان ل��م��ن ف��ي��ه��م ف��وارح��م��ت��ا دي��دنً��ا ل��ل��ق��وم ال��ه��دم راي��ت م��ا إذا
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عنه) (ريضاهللا َجْحٍش ْبُن اِهللا َعْبُد

رشيق بن األخنس بن الحكم أبي يد عىل فيها استشهد أحد، غزوة أبطال أعظم من هو
املرشكون بهم مثَّل الذين الشهداء جملة من هللا عبد وكان انتهائها، قبل كافًرا ُقتل الذي
رجًال غًدا ارزقني اللهم فقال: الغزوة قبل نفسه عىل دعا أنه حديثه ومن ونساؤهم،
فيم هللا، عبد يا قلت: لقيتك فإذا وأذني، أنفي فيجدع يأخذني ثم فيقتلني، بأسه شديًدا
عبد بنت أميمة ابن (وهو صدقت فتقول: رسولك، ويف فيك فأقول: وأذنك؟ أنفك جدع

املطلب).

ه��داه ع��ن��د ف��ك��ن��ت ه��داك رب ق��ض��اه س��أل��ت م��ا ف��ذل��ك أب��ش��ر
ي��رض��اه م��ا األع��م��ال ص��ال��ح م��ن ع��ب��اده ب��ي��ن ورض��ي��ت آث��رت��ه
ح��م��اه ي��ب��اح أن وت��م��ن��ع ص��رع��ى دي��ن��ه ع��ن ت��ردُّه��م ف��ي��ه ق��ت��ل��وك
س��واه وال��ن��ع��ي��م ل��ل��ك��رام��ة م��ا ال��ذي ال��ج��س��د ف��ع��ذَّب��وا ع��ل��ي��ك وب��غ��وا
ال��ل��ه واس��ت��ج��اب ت��ق��بَّ��ل ح��ت��ى ي��ًدا ب��ه��ا ب��س��ط��ت م��ا ل��ك دع��وة ه��ي
ت��راه؟ ك��ي��ف ال��ق��دس��يَّ ال��ح��م��ى ذاك ل��ن��ا ف��ص��ف ال��ج��ه��اد ح��م��ى رأي��ت ول��ق��د
ن��ع��م��اه؟ م��ن ال��ف��ردوس ف��ي وح��ب��اك رض��وان��ه م��ن ال��ل��ه ج��زاك م��اذا
ه��واه؟ أط��اع ف��م��ا ال��ن��ف��وس غ��وت م��تَّ��ٍق ب��رٍّ ل��ك��ل أع��د م��اذا
م��داه؟ دون ال��ج��وزاء م��دى ش��رًف��ا ب��ل��غ��ت��ه ك��ي��ف ال��ل��ه ع��ب��د أرأي��ت
ل��ش��ف��اه ش��ف��اؤه األس��اة أع��ي��ا ل��ه��ال��ك أُت��ي��ح ل��و ال��م��ط��ه��ر دم��ك
ف��وع��اه ال��ه��دى رزق ل��م��ن ط��وب��ى غ��اف��ل ش��ع��ب ل��ك��ل ي��ه��ي��ب ص��وت
م��ع��ن��اه درى ف��م��ا ال��ص��دود إال أب��ى ف��م��ن ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ت��ف��وق م��ع��ن��ى



اإلسالم مجد ديوان

وع��س��اه ل��ع��ل��ه ال��ض��ع��ي��ف ق��ول ب��ن��اف��ع ل��ي��س ال��ج��د ره��ن األم��ر
دن��ي��اه وال اس��ت��ب��ق��ى دي��ن��ه ال خ��اس��ر ك��ش��ق��وة وال ال��ن��ف��وس ت��ش��ق��ى
م��ن��اه ُج��لَّ ال��م��وت ي��ك��ون ح��ت��ى وط��ول��ه��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ي��رغ��ب وال��م��رء

∗∗∗
س��ن��اه ال��ع��ص��ور ظ��ل��م ع��ل��ى ي��ب��ق��ى س��اط��ًع��ا م��ح��م��د ي��ا ن��ص��ًرا أوت��ي��ت
ل��واله ع��ال��يً��ا دي��ن��ك األرض ف��ي ي��ق��م ل��م ب��أس ال��ش��ه��داء دم م��ن ل��ك
ق��واه ال��زم��ان ع��ل��ى ت��زي��د إال ق��وة ح��قٍّ ألم��ام ت��ن��ق��ض��ي م��ا
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إم��ام��ه ب��ب��أس م��ع��ت��ص��م وال��دي��ن أع��الم��ه ف��ي ال��دي��ن إم��ام ه��ذا
ح��س��ام��ه ب��ح��دِّ ب��ي��ض��ت��ه وي��ص��ون ب��ط��ش��ه ب��ق��وة ح��ق��ي��ق��ت��ه ي��ح��م��ي
ب��غ��الم��ه ال��وغ��ى ف��ي ي��دع��ى ك��ان ل��و م��ج��اه��د ك��ل ي��ود ال��ج��ه��اد ش��ي��خ
أح��ك��ام��ه م��ن ال��م��أث��ور ويُ��بَ��يِّ��ن ب��ح��دوده ي��ق��ي��م��ه ال��ل��واء ع��ال��ي
وس��الم��ه ح��رب��ه ف��ي وج��ن��وده س��ي��وف��ه ال��زم��ان ع��ل��ى ال��م��ص��ل��ح��ون
ون��ظ��ام��ه دس��ت��وره م��ن ص��حَّ م��ا تَ��َع��لَّ��ُم��وا وم��ن��ه ب��ه ال��ج��ه��اد ع��رف��وا
وذم��ام��ه إل��ه��ه ب��ع��ه��د ووف��ى أص��ن��ام��ه��ا ج��ف��ا أن ق��ري��ش غ��ض��ب��ت
ل��م��رام��ه م��رام��ه��م ي��دي��ن ح��ت��ى ج��م��ع��ه��م وي��ق��ت��ل ف��وارس��ه��م ي��غ��زو
وُع��رام��ه ط��غ��ي��ان��ه ع��ن ف��ي��ك��فُّ م��ن��ه��م غ��اٍو ك��لُّ ��ة ال��م��ح��جَّ وي��رى
وظ��الم��ه ال��ع��م��ى دي��ن م��ن وال��ن��ور ال��ه��دى دي��ن إل��ى ج��اه��ل��ه��م وي��ت��وب
ح��م��ام��ه ك��أس ي��داه س��ق��ت��ه ق��د أْن ُم��نً��ى أك��ذب��ه��م وظ��نَّ إل��ي��ه دَل��ف��وا
أوه��ام��ه ف��ي ال��م��ف��ت��وُن ي��ت��خ��ب��ط وه��ك��ذا ال��غ��ب��يُّ ي��ن��خ��دع أك��ذاك
ام��ه ُه��دَّ م��ن ل��س��ت ص��رًح��ا وأردت ع��ظ��ي��م��ة رك��ب��ت ل��ق��د أب��يُّ م��ه��ًال
وس��ن��ام��ه ع��رن��ي��ن��ه م��ن وأط��ال ب��ن��ى م��ا أول ال��ل��ه ب��ن��اه ص��رح
ك��ِدع��ام��ه ب��ن��اءه��م ال��داع��م��ي��ن ف��ي يُ��رى وال ذراه ال��ب��ان��ي ي��ب��ل��غ ال
َوَس��اِم��ه اس��ت��ط��ع��ت إن إل��ي��ه ف��ان��ه��ض م��ك��ان��ه ج��ه��ل��ت ف��إن أُبَ��يُّ م��ه��ًال
إق��دام��ه ف��ي ال��ل��ي��ث ع��زم ي��غ��ت��ال ب��اس��ل م��ن ط��ع��ن��ة ف��خ��ذه��ا أق��ِدم
ج��ام��ه وَروع��ة ال��س��اق��ي إل��ى ف��ان��ظ��ر ُس��ق��ي��ت��ه��ا أب��يُّ ي��ا ال��م��ن��يَّ��ة ت��ل��ك
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آالم��ه؟ م��ن وت��ض��جُّ ت��ش��ت��ك��ي ل��َم دون��ه ه��و أو ال��ظ��ف��ر ك��وق��ع خ��دش
ل��ط��ع��ام��ه؟ وج��ع��ل��ت��ه أع��ددت��ه ال��ذي وال��ع��ل��ف ال��ع��وُد أي��ن أأبَ��يُّ
آث��ام��ه ف��ي ول��جَّ اإلل��ه ع��اَدى م��ت��م��رد م��ن ال��وي��الت ل��ك إذه��ب
ب��زم��ام��ه ال��ردى غ��ول إل��ى يُ��ل��ق��ى ص��اح��ب أش��أم ال��ك��ب��ش ق��ت��ي��ل م��ن ل��ك
ب��ع��ظ��ام��ه ل��ح��م��ه ي��م��زق ح��ت��ًف��ا ل��ه ك��ان��ت ب��ض��رب��ة ال��ن��ب��ي أخ��ذ
ب��ل��ج��ام��ه آخ��ذ وأخ��ي��ب أش��ق��ى ع��اث��ر ص��ه��وة ف��وق ت��ق��دم ول��م��ن
ق��ي��ام��ه ق��ب��ل ع��ل��ي��ه ال��ِح��م��ام ج��ث��م م��ح��م��د ح��ص��ن دون ال��ح��ف��ي��رة ف��ي ه��و
أج��رام��ه ف��ي ي��ن��ص��بُّ م��ت��رام��يً��ا أث��ق��ال��ه م��ن ع��ل��ي��ه ال��ق��ض��اء أل��ق��ى
ص��م��ام��ه ف��ضُّ ال��م��ح��ت��ال ال��ردى أع��ي��ا ال��ذي ال��ب��ط��ل ��ة ال��ص��مَّ ب��اب��ن أرداه
أوام��ه َح��رَّ ي��ب��لُّ ال��ج��ري��ح ودم ف��ي��ن��ث��ن��ي ال��ع��ام��ري س��ي��ف ي��غ��ش��اه
ص��م��ص��ام��ه ِح��َل��ى م��ن ال��م��ن��ي��ة وْس��ُم ف��ت��ى م��ن دج��ان��ة أب��ا ي��داك س��ل��م��ت
أن��ع��ام��ه م��ن ال��ج��زار ي��ذب��ح م��ا ف��أش��ب��ه��وا ال��م��ش��رك��ي��ن ذب��ح أح��س��ن��ت
س��ه��ام��ه ُه��ِويَّ ت��ه��وي ب��ح��ج��ارة ن��ب��ي��ه��م ي��ق��ذف��ون إذ وي��ل��ه��م ي��ا
إج��رام��ه ف��ي ج��دَّ غ��اٍو ك��ل م��ن وج��ه��ه وش��ج��وا ع��وارض��ه ك��س��روا
��ام��ه ب��سَّ ال��وغ��ى ف��ي ال��م��ح��يَّ��ا ط��ل��ق م��ت��ه��ل��ل م��ن ال��م��درار ال��دم ي��ج��ري
إل��ه��ام��ه ف��ي ق��ب��ل م��ن ج��رى ف��ل��ق��د م��س��ف��وح��ه م��ن ال��ك��ف��ار ي��ع��ج��ب ال
إن��ع��ام��ه؟ م��ن ال��م��وف��ور ب��ال��ب��ال��غ ع��ب��ده ي��ؤث��ر ب��ال��ل��ه ظ��ن��ه��م م��ا
أص��ن��ام��ه ع��ن ب��ال��م��ص��روف ل��ي��س م��ن م��ذه��بً��ا ال��ض��الل��ة س��وى ي��س��ت��ط��ي��ع ل��ن
إك��رام��ه وف��ي ن��ص��رت��ه ع��ن��د ه��م ك��رام��ة ت��ف��ت��ه ول��م ي��خ��ذل��وه ل��م
ت��م��ام��ه ع��ن��د ال��م��ج��د ي��ت��مُّ خ��ل��ق األذى ع��ن ل��ل��ج��ه��اد ��ر ال��م��ش��مِّ ص��بْ��ُر
م��ق��ام��ه؟ م��ث��ل ال��ده��ر ف��ي الم��رٍئ ه��ل ق��وم��ه ف��ي م��ح��م��د م��ق��ام ه��ذا
ام��ه خ��دَّ م��ن ال��ب��ان��ون وال��س��ادة أت��ب��اع��ه م��ن ال��ه��ادون ال��ق��ادة
أس��ق��ام��ه م��ن ال��وح��ش��ي ل��ل��ع��ال��م ش��اف��يً��ا ط��ب��ي��بً��ا أرس��ل��ه ال��ل��ه
وح��رام��ه؟ ح��الل��ه ب��ي��ن ض��لَّ م��ن ال��ه��دى ي��ل��ت��م��س ف��أي��ن ب��اَن األم��ر
أع��الم��ه ف��ي ج��ب��ري��ل ب��ه ي��م��ش��ي ع��ائ��د ال��م��دي��ن��ة إل��ى ال��ن��ب��ي رك��ُب
وأم��ام��ه خ��ل��ف��ه م��ن ال��ح��ص��ى ف��وق دم��اؤه��م ت��س��ي��ل ال��ج��رح��ى ي��ت��وس��ط
إع��ظ��ام��ه م��ن ال��ح��ق ل��ه��ن ي��ق��ض��ي ج��ن��اح��ه ال��م��ؤم��ن��ات ف��وق وي��م��دُّ
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ض��رام��ه ح��رَّ ال��ح��ق ال��ج��الد وه��ج ف��ي وذُق��ن ال��ج��ه��اد م��س��ن��ون أدَّي��ن
ب��خ��ت��ام��ه ق��ل��وب��ه��م ال��ن��ف��اق ط��ب��ع األل��ى ال��ن��ف��ر وأرج��ف ال��ي��ه��ود ش��م��ت
أح��الم��ه ف��ي وأص��ي��ب ورج��ال��ه ن��ف��س��ه ف��ي م��ح��م��د أص��ي��ب ق��ال��وا
ص��دام��ه ع��ن��د ال��ن��ص��ر ال��ن��ب��يُّ يُ��ؤتَ��ى ف��إن��م��ا ال��ن��ب��ي م��ن��زل��ة ت��ل��ك م��ا
ب��دوام��ه ج��الل��ه ي��دوم ُم��ل��ًك��ا ي��ري��ده ف��راح م��ط��ال��ب��ه ج��ل��ت
أرح��ام��ه ذوي ه��ال��ُك��ه��م ه��دَّ م��ا ع��ن��دن��ا ك��ان��وا ال��ح��رب ق��ت��ل��ى أن ل��و
ل��وَّام��ه إل��ى يُ��ص��غ��ي ال ب��ال��ل��ه واث��ق غ��ض��ب��ة ال��ف��اروق م��ن ه��اج��وا
ك��الم��ه؟ ب��س��وء ي��ؤذي��ن��ا ال��ق��وم ف��ي م��ن��اف��ق ك��ل رأس أيُ��ت��رك ف��دع��ا
إس��الم��ه؟ ف��ي ال��ل��ه ت��خ��اف أف��م��ا م��س��ل��ًم��ا ت��ق��ت��ل وك��ي��ف ال��ن��ب��ي ق��ال
م��ه ظ��الَّ ع��ن ي��ع��ف األن��اة ج��مُّ م��ت��ح��رج م��ن ال��ل��ه ع��ل��ي��ك ص��ل��ى
إب��رام��ه أو ل��ألم��ر ن��ق��ض��ه ف��ي ٍد ُم��َس��دَّ وال��خ��الل ال��ش��ري��ع��ة س��م��ح
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سادس األحد يوم الغزوة هذه إىل الخروج وكان املدينة، من أميال ثمانية عىل مكان هو
دعا أحد، غزوة من املسلمني رجوع أثر عىل الهجرة، من الثالثة السنة يف شوال عرش
وكانت أحد، عن تخلف ممن أحد معه يخرج أالَّ وأمر الصبح، صالة بعد ملسو هيلع هللا ىلص النبي إليها
أحد يتخلف فلم كانت، كما تزال ال الغزوة هذه يف معه أصيبوا الذين وجراح جراحه

منهم.
الكريم الرسول إىل جاء املزني عمرو بن هللا عبد أن األسد حمراء إىل الخروج وسبب
أصحابه، من بقي من ليستأصل معه بمن املدينة إىل الرجوع يريد سفيان أبا أن وأخربه
أبي إىل النبي عند من الخزاعي معبد رجع وملا القتال، عىل يحرضونه املرشكني وأن
فانرصف القتال، عن نهاه ثم جيشهم، وقوة املسلمني بأس له وصف بالروحاء سفيان

مكة. إىل خائًفا

األس��د ب��ح��م��راء ال��م��وت رب��ض ال��م��رد س��وء ف��ات��ق��وا أو أق��ب��ل��وا
ال��ح��س��د واش��ت��د ال��غ��ي��ظ ف��ت��م��ادى م��أربً��ا ت��ن��ال��وا ل��م أن غ��اظ��ك��م
ه��م��د ق��د ف��أم��س��ى ج��ب��ار ك��ل ق��وم��ك��م م��ن رم��ى م��ن ي��ن��ج��و ك��ي��ف
ت��ج��د م��م��ا ت��ش��ت��ك��ي م��ردف��ات ف��ت��رى ال��س��ب��اي��ا تُ��زَج��ى ال ل��م
ال��ك��ب��د ف��ي ق��ري��ش م��ن ت��ت��ل��ظَّ��ى ج��ذوة ح��رب اب��ن ي��ا ت��دع��ه��ا ال
وأح��د ب��در أب��ط��ال ش��ب��ه��ا ال��ت��ي ال��ن��ار أط��ف��ئ ح��رب اب��ن ي��ا
ت��تَّ��ق��د ح��رَّى وه��ي ح��ي��ن م��ن��ذ ن��ي��ران��ه��ا خ��م��دت ح��رب ك��ل
ال��رش��د ي��أب��ى م��رش��ًدا ت��ط��ع��ه ال رأي��ه وان��ب��ذ ص��ف��وان ت��ط��ع ال
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األب��د م��ج��د أو ال��ده��ر ع��ز ت��ل��ك أع��داءك��م ف��اس��ت��أص��ل��وا إرج��ع��وا
ج��ح��د م��ن ف��ي ف��ت��ن��ت��ه إن��ه��ا ش��ط��ًط��ا وزي��دوا ال��ل��ه ح��ارب��وا
ح��ش��د م��ا ق��واه م��ن ت��ب��ال��وا ال أص��ن��ام��ك��م وان��ص��روا ح��ارب��وه
وج��د ه��زل م��ن ع��ي��ن��اك رأت م��ا أن��ب��ائ��ه��م م��ن ه��ات ع��م��رو اب��ن ي��ا
ح��د ك��ل ي��تَّ��ق��ي��ه ع��ض��ٍب ح��دِّ ف��ي ال��ل��ه رس��ول م��ن أذٌن ل��ك
األَس��د؟ ال��رأي م��ا ال��ف��اروق ي��س��أل ودع��ا ف��ي��ه��م ال��ص��دي��ق ش��اَور
ب��ّد ل��ل��ق��وم وال م��ن��ه��ا ل��ن��ا م��ا ال��ورى خ��ي��ر ي��ا ال��ه��ي��ج��اء إن��ه��ا
واق��ت��ص��د أذِّن ال��خ��ي��ر ب��الل ي��ا ب��ال��وغ��ى وأذِّن ال��ص��وت ارف��ع
ت��ِزد ال وأم��س��ك األم��س ج��ذوة واص��ط��ل��ى ال��م��ن��اي��ا خ��اض م��ن أدع

∗∗∗
أح��د اس��ت��ع��ف��ى وال ال��ج��رح��ى م��ن��ه��م ون��ى م��ا خ��ف��اًف��ا ال��ق��وم ن��ف��ر
ل��ب��د ذا ه��ب��رزيٍّ��ا ف��اس��ت��ف��زت ج��اب��ًرا اس��ت��ف��زَّت ال��ح��ق دع��وة
وي��ع��د؟ يُ��َربَّ��ى ل��ل��ه وه��و دم��ه يُ��ن��ف��ى ك��ي��ف ي��ش��ك��و ج��اء
ال��ن��ك��د وال��ج��د ال��ل��ه رس��ول ي��ا أب��ي ل��وال أح��د ع��ن أغ��ْب ل��م
ال��ع��دد ك��ث��ي��رات ق��واري��ر ف��ي خ��ل��ف��ن��ي إذ ب��ال��رض��وان ف��از
ال��ص��م��د ال��ف��رد ل��دى ال��زل��ف��ى أب��ت��غ��ي ف��أن��ا ش��ه��ي��ًدا ق��ب��ل��ي وم��ض��ى
ال��ك��م��د ت��ب��اري��ح م��ن ي��ع��ان��ي م��ا ف��ش��ف��ى ع��ل��ي��ه ال��ل��ه أن��ع��م
وق��ع��د ت��ول��ى م��ن ي��ص��ط��ل��ي��ه ه��م��ه وخ��لَّ��ى ال��ج��ي��ش ف��ي س��ار
ال��ول��د واس��ت��ع��ل��ى ال��وال��د أف��ل��ح واب��ت��ه��ج ف��ان��ع��م ج��اب��ر ي��ا ف��زت

∗∗∗
ف��اط��رد ت��رام��ى ال��ب��أس ي��ح��م��ل ف��ان��ج��رد ح��ث��ي��ثً��ا ال��س��ك��ب ذه��ب
َم��رد ش��ي��ط��ان ك��ل ذوي��ه��م م��ن غ��رَّه��م ل��ق��وم ال��وي��ل ي��ح��م��ل
يُ��ع��ت��ق��د دي��نً��ا ب��ال��ش��رك ورض��وا يُ��ف��ت��رى ح��دي��ثً��ا ال��ح��ق زع��م��وا
ف��س��د األم��ر إذا األم��ر ي��ص��ل��ح ال��ذي ال��ن��ط��اس��يِّ ف��ي وت��م��اروا
ق��ص��د؟ م��اذا س��ح��ره م��ن رأوا م��ا ش��اع��ر وآنً��ا آنً��ا س��اح��ر
ي��ص��د م��ن ي��ج��ن��ي ع��ي��ن��ي��ه ف��ع��ل��ى ال��ع��م��ى ي��أب��ى ل��م��ن ال��ن��ور س��ط��ع
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∗∗∗
األش��د؟ وال��ع��زم ال��ق��وة ف��إذا ان��ط��وى ال��ض��ع��ف ع��ل��ى ال��ض��ع��ف رأى م��ن
ال��ك��ت��د م��ه��دود ال��ك��اه��ل م��وج��ع ف��ت��ى ال��ج��رح ع��ل��ى ال��ج��رح ح��م��ل
��ه��د ال��شُّ ال��ق��وم ف��ي ال��ح��م��راء غ��زوة راف��ًع��ا أش��ِه��ْد ال��ل��ه ع��ب��د إي��ِه
ي��م��د ل��م ع��اٍل ك��ل رض��وى ه��ض��ب م��ن م��اد ل��و م��ن��ك��ب ع��ن أل��ق��ه
اع��ت��م��د ف��ي��م��ا غ��ي��ره ي��ب��ال��ي ال م��ؤم��ن إال ال��ل��ه ل��ح��قِّ م��ا
ت��ه��د أن ت��أب��ى ص��م��اء ه��م��ة أص��دق��ه��ا م��ا ال��ل��ه ع��ب��د إي��ه
ات��ئ��د ث��م وات��ئ��د أن��ص��ت ث��م واس��ت��م��ع أن��ص��ت س��ف��ي��ان أب��ا ي��ا
إِّد؟ األم��ر أن ي��ن��ب��ئ��ك أََوَل��ْم َم��ع��ب��د ف��ه��ذا خ��ي��ًرا ت��رد إن
ن��ِج��د ص��ن��دي��د ك��ل وذوي��ه ص��ح��ب��ه م��ن ل��ك��م ال��غ��ازي ج��م��ع
ب��ع��د م��ن ت��رآى ش��ت��ى إن��ه��ا ت��ح��ص��ون��ه��ا؟ ه��ل ال��ن��ي��ران ان��ظ��روا
َل��د ال��ح��م��ر ل��ل��م��ن��اي��ا ح��رب اب��ن ي��ا أل��س��ن��ة إن��ه��ا واس��أل��وه��ا
ال��ب��رد خ��ي��ر ق��وم��ك��م م��ن إن��ه��ا غ��ي��ره��ا ب��ري��د م��ن ت��ري��دوا ال
ش��رد ألح��الم م��ن��ك��م إن��ه��ا أك��ف��اؤه��م أن��ك��م ت��ظ��ن��وا ال
ح��ص��د م��ا ك��ف��اك��م ال��م��وت ح��اص��د وات��ق��وا ت��ه��وي األب��ط��ال اذك��روا

∗∗∗
ال��م��س��ت��ب��د؟ ب��ال��ع��ت��يِّ ا م��س��ت��ب��دٍّ ال��ق��وى ي��غ��ت��ال ال��رع��ب أرأي��ت
رك��د ق��د ف��أم��س��ى ال��ش��ر ع��اص��ف وارع��وى س��راًع��ا ال��ق��وم رج��ع
ت��رت��ع��د وق��ل��وب ت��ت��ن��زَّى أن��ف��س ف��ت��ول��ت وت��ول��وا
األم��د أق��ص��ى ب��ه ال��ري��ح ت��ب��ل��غ ال��ح��ص��ى ق��ذف ب��ه��م ال��وادي ي��ق��ذف
م��دد ب��ع��د م��دًدا ت��ت��وال��ى أع��دائ��ه ع��ل��ى ال��ل��ه غ��ارة
ي��ع��د ل��م ال��م��ولَّ��ى ال��ج��م��ع ذل��ك ع��ل��ى ص��ب��ت ل��و األح��ج��ار س��وَّم

∗∗∗
ت��ِح��د ال أق��ب��ل ع��زة أب��ا ي��ا ت��ت��ق��ي؟ م��اذا ع��زة أب��ا ي��ا
س��د األرض ف��ج��اج م��ن ف��ج ك��ل م��ص��رع ش��يء ك��ل ت��م��ض��ي؟ أي��ن
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ع��ق��د؟ م��ا ع��ه��د ك��ل م��ن ن��اك��ٍث ع��اب��ث م��ن دًم��ا ال��س��ي��ف رع��ى ه��ل
ال��ج��ل��د ض��ع��ي��ف��ات ب��ب��ن��يَّ��ات ض��ارًع��ا وت��ه��ذي ال��ع��ف��و ت��ط��ل��ب
ال��ف��نَ��د؟ ف��أك��ث��رت ال��ض��ع��ف ل��ذوي ال��م��رت��ج��ى ع��ل��ي��ك ي��م��ن��ن أَول��ْم
ال��ح��رد ت��ش��ف��ي ض��رب��ة خ��ذه��ه��ا وي��ك ح��رًدا ��ا ُم��ِل��حٍّ ال��ش��ع��ر ت��ن��ظ��م

∗∗∗
ي��ص��د ل��م إن ف��ات��ك ظ��ل��م وه��و ص��ي��ده ي��وال��ي ال��ع��دل وث��ب
ي��زدرد م��ا م��ن��ه��م��ا ي��ب��ال��ي م��ا أن��ي��اب��ه ف��ي ال��ذئ��ب��ي��ن أخ��ذ
س��ع��د م��ن ح��ي ك��ل م��ن ول��ي��ع��د ش��ق��وة ص��ري��ع��ي م��ن ت��ع��ودوا ال
ح��ق��د م��ا ت��زك��ى ل��و وح��ق��ود دائ��بً��ا ي��س��ع��ى ال��ش��ر ف��ي م��وغ��ل
ص��م��د ك��ان ب��ع��دم��ا م��ن ف��ه��وى إس��الم��ه ف��ي زل ج��اه��ل��يٌّ
ال��م��ج��ت��ه��د وف��وز ال��س��اع��ي ح��ظ��وة ل��ه ك��ان��ت ح��ظ��وة أخ��ط��أت��ه
ي��رد ال��داع��ي دع��ا إن ِورد أيَّ ال��ف��ت��ى ي��دري ف��م��ا ال��ع��ق��ب��ى اح��ذر

∗∗∗
ت��ود م��ا أش��ه��ى ال��خ��ي��ر واص��ط��ن��اع ن��ف��د ف��ال��زاد س��ع��د ي��ا اب��ت��در
غ��رد ح��اٍد ال��ع��ل��ى س��ج��اي��اك م��ن ل��ه��ا ال��ع��ي��ر ع��ل��ى ال��ت��م��ر إب��ع��ث
أود م��ن ف��ي��ه ل��ي��س س��ًوى ف��ي س��م��ح��ة وت��م��ض��ي ال��ت��ق��وى ت��ح��م��ل
ورغ��د ب��ي��س��ر ال��ع��س��ر ت��ط��رد ج��ُزر ف��ي أق��ب��ل��ت م��وق��رات
ت��رد م��ا س��ي��وف ل��ل��ه ه��ي أن��ف��ًس��ا وص��ان��ت ال��ج��وع ردت
وع��د م��ا ن��زر غ��ي��ر ج��زاء م��ن ول��ه��ا ل��دي��ه س��ع��د ي��ا ل��ك
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النَِّضري بِني َغزَوة

نقضوا اليهود من قوم النضري وبنو الرابعة، السنة من األول ربيع يف الغزوة هذه كانت
فخال بيوتهم، من جدار جنب إىل فجلس أصحابه يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي إليهم وذهب العهود،
يلقي أن — جحاش بن عمرو له يقال — منهم رجل وأراد به، يأتمرون ببعض بعضهم
هذه انتهت وقد مكانه، من فقام بذلك، هللا فنبأه ليقتله، الجدار أعىل من صخرة عليه

ديارهم. عن وإجالئهم بقهرهم، الغزوة

م��س��ل��ول وال��س��ي��ف م��ح��ت��ش��د ال��ج��ي��ش األب��اط��ي��ل؟ ه��ذي م��ا ال��غ��در م��ا ال��ك��ي��ُد م��ا
زول��وا أو ال��ع��دوان ودع��وا األذى ك��ف��وا م��ع��اق��ل��ك��م ت��غ��ن��ي وم��ا ال��ن��ض��ي��ر ب��ن��ي
م��ق��ت��ول ال��ل��ه رس��ول أن ف��ظ��ن ص��خ��رت��ه غ��رت��ه ل��م��ن ال��ق��ت��ي��ل إن
ج��ب��ري��ل ال��ق��دوس ال��م��ل��ك رح��م��ة م��ن ي��ح��م��ل��ه ح��رَّان ب��ه��ا ال��ب��ري��د ج��اءَ
م��ك��ف��ول ال��ن��ص��ر إن ال��ق��وم ت��ت��ق��وا ال ل��ك��م ي��ق��ول إذ أب��يٍّ اب��ن أك��ذب م��ا
م��ق��ب��ول األل��ب��اب ذوي ن��ص��ح أن ل��و وأرش��دك��م س��الم ال��ن��ص��ح أوالك��م
م��ع��ق��ول؟ ي��ه��دي��ك وال أردت ��ا ع��مَّ ن��اه��ي��ة ت��ن��ه��اك أم��ا ح��ي��يُّ م��ه��ًال
ال��ق��ي��ل؟ ي��ص��دق وأن��ى ع��ن��ك��م ي��غ��ن��ون ص��دق��وا إن األن��ص��ار وال ح��ق ال��ح��ل��ف ال
غ��ول غ��ال��ه��م غ��ط��ف��ان م��ن وال��ق��وم ج��ان��ب��ه��م ال��خ��وف ه��دَّ ق��ري��ظ��ة ب��ن��و
ال��غ��ي��ل اس��ت��ص��رخ م��ا إذا ال��ح��م��اة ل��ه��م ل��ك��م ال��ه��ص��ور ال��ل��ي��ث ج��م��ع األل��ى إن
ع��زري��ل األم��ر وي��ق��ض��ي ال��س��ي��وف إال ح��ك��م ال اإلس��الم؟ دم أت��ط��ل��ب��ون
ط��ول؟ ب��ه��ا آط��ام ال��ب��أس م��رك��ب ع��ن ق��ص��ر ب��ه��م أزرى إن ال��ق��وم ي��ن��ف��ع ه��ل
م��م��ل��ول ب��ع��د وك��لٌّ ب��غ��ي��ض ك��لٌّ م��ع��اق��ل��ه��م وم��لَّ��ت��ه��م ال��ح��ي��اة م��لُّ��وا



اإلسالم مجد ديوان

ت��ض��ل��ي��ل ال��ق��ول وب��ع��ض ال��خ��ف��اء زال وص��اح��ب��ه م��ح��زونً��ا ك��ن��ان��ة ي��دع��و
وم��أم��ول؟ وع��د م��ق��ة ذي ك��ل م��ن ي��خ��ل��ف��ك��م ك��ي��ف أرأي��ت��م ق��وم��ن��ا ي��ا
م��ف��ع��ول ال��ل��ه وأم��ر ال��ق��ض��اء ُح��مَّ م��س��اك��ن��ك��م ع��ن وزول��وا ال��ح��ص��ون دع��وا
س��ول أو ل��ل��ق��وم م��ط��ل��ب وس��ول��ه م��ط��ل��ب��ه دون م��ن ف��م��ا ال��ن��ب��ي ق��ض��ى
وت��ح��وي��ل رد رب��ه م��ن ب��ال��ح��ق ي��ده ع��ل��ى يُ��ق��َض��ى إذ ل��ألم��ر ول��ي��س

∗∗∗
ال��ع��ث��اك��ي��ل ت��ح��ن��ي��ه��ا ال��ن��خ��ل ح��ول��ه��ا م��ن ش��اه��ق��ة ال��دور ي��ن��ظ��رون ت��ل��ف��ت��وا
م��وص��ول ب��ال��زرع ش��ط��ئ��ه ف��ي وال��زرع وارف��ة واألظ��الل ي��ن��س��اب وال��م��اء
ال��ع��ق��اب��ي��ل ت��ل��ك ب��ع��دن��ا؟ م��ن ل��ل��ق��وم س��ل��بً��ا ك��ل��ه ه��ذا أي��ذه��ب ق��ال��وا
واألزام��ي��ل ش��ت��ى ال��م��ع��اول ف��ي��ه��ا ف��اخ��ت��ل��ف��ت ال��دور ي��ه��دم��ون وأق��ب��ل��وا
ت��رت��ي��ل األس��م��اع ف��ي ت��ردد ك��م��ا ل��غ��ة أرج��ائ��ه��ا ف��ي ال��ك��ره ع��ل��ى ل��ه��ا
م��خ��ب��ول ال��ه��ول ص��ع��ق��ات ف��ي وال��ك��ف��ر م��ب��ت��ه��ج واإلس��الم ي��ه��ت��ف ال��روح

∗∗∗
م��ع��ازي��ل س��ود ف��وق��ه��ا م��ن وال��ق��وم م��ذم��م��ة ت��م��ش��ي إذ ل��ل��رك��ائ��ب ي��ا
م��ح��م��ول األك��وار ف��ي وال��َح��ْل��ُي وال��م��ال م��طَّ��رٌح ال��دور ع��رص��ات ف��ي ال��ع��ز
م��ص��ق��ول ال��ح��د ط��ري��ر اس��ت��ج��اب وال م��ث��ق��ف��ة أص��غ��ت ف��م��ا ال��رح��ي��ل ق��ال��وا
ت��ع��ل��ي��ل ل��ل��ج��ه��ال األب��اط��ي��ل وف��ي ي��ع��ل��ل��ه��م ب��األدن��ى ال��م��وكَّ��ل ن��اَدى
وت��ه��وي��ل إرج��اف ذل��ك ه��ي��ه��ات وي��خ��ف��ض��ه��ا ال��دن��ي��ا ي��رف��ع ال��ذي ه��ذا
م��ج��ه��ول ال��خ��ذالن أث��ر وال خ��اٍف ب��ه��ا ال��ه��وان وس��ُم ال ال��ع��ار م��واك��ب
ت��ب��دي��ل ال��ق��وم وج��وه م��لء ل��ل��خ��زي ي��م��ل��ؤه��ا وال��دي��ب��اج ال��ه��وادج ف��ي م��ا
وال��خ��الخ��ي��ل ال��غ��وال��ي ال��ع��ق��ود وال ن��اف��ع��ة واألق��راط األس��اور وم��ا
ت��ع��وي��ل ال��ج��دِّ غ��داة ع��ل��ي��ه��ا وم��ا م��ع��ازف��ه��ا ب��أي��دي��ه��ا ال��ق��ي��ان ت��ش��دو
ال��م��ه��ازي��ل ال��ق��وم زع��م ل��ب��ئ��س��م��ا ب��ه��م ال��ش��ام��ت��ي��ن ي��ت��ق��ون ت��ج��لَّ��دوا
وت��خ��ي��ي��ل ظ��نٌّ أح��الَم��ه��م غ��ال ب��ل خ��ط��ر؟ ذوي ك��ان��وا ه��ل ال��ش��م��ات��ة ف��ي��م
ت��أج��ي��ل ول��ألق��دار وأذرع��ات م��ؤج��ل��ة أق��دار ب��خ��ي��ب��ر ل��ه��م

∗∗∗
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النَِّضري بنِي َغزَوة

م��خ��ذول وال��م��غ��رور ج��دك ال��ق��وم ف��ي ن��ص��رت ن��ع��م��ة وه��ب اب��ن ي��ا أدرك��ت��ه��ا
ت��ن��وي��ل ال��ل��ه ع��ط��اء م��ن ي��ْع��ده ل��م ي��ده ب��ه��ا ت��ع��َل��ْق م��ن ال��وس��ي��ل��ة ت��ل��ك
ت��ف��ض��ي��ل ال��ل��ه ع��ن��د ول��ل��م��رات��ب م��رت��ب��ة زدت ع��م��ي��ر اب��ن ي��ا وأن��ت
م��ب��ذول وال��م��ال غ��اض��ب��ة ف��ال��ن��ف��س ب��ه��ا ه��مَّ ح��ي��ن ع��م��رو ف��ع��ل��ة أن��ك��رت
م��أك��ول وه��و ف��ام��س��ى ��َراء ال��ضِّ ي��م��ش��ي ب��م��ق��ت��ن��ص ق��ي��س ب��ن��ي م��ن رم��ي��ت��ه
إج��ف��ي��ل؟ ال��م��أم��ون ال��ص��ادَق ب��ه ي��رم��ي ح��ج��ر أم ع��م��رو ي��ا ص��دق��ت إذ أت��ل��ك
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َقاع الرِّ ذات َغزَوة

يف وقيل: الثاني، ربيع شهر يف كانت إنها فقيل: الغزوة، هذه شأن يف الروايات اختفلت
كانت أنها الروايات بعض ويف النضري، بني غزوة بعد الرابعة السنة من األوىل جمادى
وسقطت أقدامهم نقبت املسلمني إن الرقاع» «ذات تسميتها يف وقيل خيرب، غزوة بعد
ألنهم كذلك سميت إنها وقيل: الرقاع، ذات فسموها بالخرق، فلفوها فيها، أظفارهم

ذلك. غري وقيل فيها، راياتهم رفعوا
من الجموع يؤلبون «بنجد» ثعلبة وبني محارب بني أن علم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن وسببها
فلما أصحابه، من مئة ثمان أو مئة، سبع أو مئة، أربع يف إليهم فخرج ملحاربته، غطفان
باملسلمني يوقعوا أن منهم طائفة ت وهمَّ حربه، عىل يقدمون رجاًال يجد لم نجًدا بلغ
كذلك: فكانت العرص صالة وترقبوا الخوف، صالة بهم النبي فصىل الظهر، صالة عند
َفِإذَا أَْسِلَحتَُهْم َوْليَأُْخذُوا َمَعَك ِمنُْهْم َطاِئَفٌة َفْلتَُقْم َالَة الصَّ َلُهُم َفأََقْمَت ِفيِهْم ُكنَْت ﴿َوإِذَا
َوْليَأُْخذُوا َمَعَك َفْليَُصلُّوا يَُصلُّوا َلْم أُْخَرى َطاِئَفٌة َوْلتَأِْت َوَراِئُكْم ِمْن َفْليَُكونُوا َسَجُدوا
َعَليُْكْم َفيَِميلُوَن َوأَْمِتَعِتُكْم أَْسِلَحِتُكْم َعْن تَْغُفلُوَن َلْو َكَفُروا الَِّذيَن َودَّ َوأَْسِلَحتَُهْم ِحذَْرُهْم
ما العجائب من فيها وقع التي الغزوة هذه يف الحرب تنشب ولم اآلية، َواِحَدًة﴾ َميَْلًة

فأخذوهن. النسوة بعض املسلمون وجد وقد العجائب)، (غزوة يسمونها جعلهم

ه��ج��وع��ا ن��ج��ًدا ك��ف��ى ن��ج��د إل��ى ال��ج��م��وع��ا ج��م��ع��وا األل��ى ال��ق��وم إل��ى
ال��رب��وع��ا ي��غ��ش��ى ش��ع��اع��ه��ا ف��ف��اض ط��ل��وع��ا إال ال��ه��دى ش��م��س أب��ت

س��ط��وع��ا ج��وان��ب��ه��ا ف��ي وي��س��ط��ع
يُ��َه��دُّوا ل��ن أن غ��وات��ه��م وظ��ن اس��ت��ع��دُّوا إن��ه��م غ��ط��ف��ان إل��ى



اإلسالم مجد ديوان

م��ردُّ ف��ال ال��م��ت��اح ال��ق��در ج��رى ج��دُّوا ث��م ج��دُّوا غ��ط��ف��ان ب��ن��ي
ه��ل��وع��ا أو ص��ب��ًرا غ��ط��ف��ان ب��ن��ي

ب��ن��ج��د؟ ك��ان��وا األل��ى م��ض��ى وأي��ن ج��ن��د؟ ف��أيُّ ال��ن��ب��ي ج��ن��د م��ش��ى
وأس��د ج��نٍّ م��ن ال��ب��ط��ش ح��ذار ح��ش��د ب��ع��د ح��ش��ًدا ال��ق��وم ت��ولَّ��ى

ال��ف��ظ��ي��ع��ا؟ ال��م��وت ي��ش��ت��ه��ي ذا وم��ن
ال��ق��ت��ال؟ ع��ل��ي��ك��نَّ أم��ك��ت��وب ال��رج��ال؟ ص��ن��ع م��ا ال��ح��يِّ ن��س��اءَ
ال��ث��م��ال وه��و وم��ح��م��د أم��ا ف��زال��وا ف��زع��وا إن األم��ن َل��ُك��نَّ

م��ن��ي��ع��ا ح��رًزا ن��ل��ت��نَّ��ه ل��ق��د
وع��ط��ف��ا ل��م��رح��م��ًة ب��ه وإن ض��ع��ف��ا ب��ك��نَّ إنَّ إل��ي��ِه إل��ي��ِه
ووص��ف��ا ت��رج��م��ًة ح��اول��ت وم��ا ي��خ��ف��ى ل��ي��س م��ا ال��ت��ق��ى م��ن وف��ي��ه

م��س��ت��ط��ي��ع��ا ذل��ك ل��م��ث��ل ف��ل��س��ت
ه��داك��ا م��ن ت��ب��ارك ق��ل ول��ك��ن س��واك��ا ي��ح��م��ي م��ن ��ع��ب ال��شِّ ن��زي��َل
ل��ذاك��ا يُ��رَج��ى ك��ال��ئ م��ن أم��ا ه��ن��اك��ا؟ وه��م��و ه��ن��ا ه��ا أت��رق��د

ال��ص��دي��ع��ا؟ ال��ل��ه ي��ب��ع��ث أن إل��ى
أم��ر ك��ل ك��ف��اي��ة وع��م��اٍر ب��ش��ر ب��ن ل��ع��بَّ��اد ط��وب��ى أال
ب��ش��رِّ ط��رق��وا إن ال��ل��ه ق��ض��اء وي��ج��ري ل��ه��م ن��ح��ن ال��ل��ه رس��ول

ن��ق��ي��ع��ا ��ا س��مٍّ ج��رى إذ ك��ع��ه��دك
م��ل��يَّ��ا ص��اح��ب��ه ون��ام ف��ق��ام س��وي��ا ُع��بَّ��اٌد األم��َر وأج��رى
وبُ��ق��ي��ا ال��م��ث��ل��ى ع��ل��ى م��ح��اف��ظ��ة ح��ريَّ��ا ي��ن��اص��ف��ه ب��أن وك��ان

ق��ري��ع��ا واف��ى ش��دائ��د ق��ري��ع
وح��م��دا ش��ك��ًرا آالءه وزد ف��ردا ع��ب��اد ي��ا ص��لِّ ل��رب��ك
ب��ردا األك��ب��اد ع��ل��ى ل��ه ف��إنَّ وردا ف��اج��ع��ل��ه ذك��ره وم��ح��ك��م

وال��ض��ل��وع��ا ال��ج��وان��ح أذك��ى وإْن
ال��ظ��الم ف��ي ال��ح��ل��ي��ل��ة إث��ر أت��ى رام ف��رم��اه س��واده ح وال
ال��س��ه��ام ن��زع ع��ن ت��ن��ف��ك أم��ا ه��م��ام م��ن ب��ش��ر اب��ن ي��ا ف��دي��ت��ك
دام؟ األع��ض��اء واه��ن وج��س��م��ك ت��ح��ام��ي م��ا ص��الت��ك ع��ن ت��ح��ام��ي
ال��رغ��ام؟ ع��ل��ى ال��دم��اء ج��رت وق��د ال��س��الم ف��ي ب��ش��ر اب��ن ي��ا ل��ك أم��ا
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الرَِّقاع ذات َغزَوة

ال��ت��م��ام م��دى ب��ل��غ��ت ف��ق��د ك��ف��اك ال��م��ن��ام م��ن أخ��اك أي��ق��ظ أال
ال��خ��ش��وع��ا وال ال��ق��ن��وت ت��دع وم��ا

خ��ط��ب��ا ق��ب��ل م��ن م��ث��ل��ه ي��ر ف��ل��م ه��بَّ��ا ح��ي��ن خ��ط��ب��ك ��ار ع��مَّ رأى
ت��أب��ى؟ وأن��ت ال��ح��ف��اظ أي��دع��ون��ي ك��رب��ا ت��ن��ه��دُّ ون��ف��س��ه ي��ق��ول
ق��ل��ب��ا ل��ش��ف��ي��ت أي��ق��ظ��ت��ن��ي ول��و ص��ع��ب��ا م��ن��ك أم��ًرا ُك��ل��ف��ُت ل��ق��د

وج��ي��ع��ا ج��رًح��ا س��واده ج��رح��ت
ن��ض��ح ل��ل��رع��ب ق��ل��ب��ه ف��زل��زل ال��م��ل��حُّ ال��رام��ي ش��خ��ص��ه وأب��ص��ر
ورم��ح س��ي��ف راع��ه إن وم��ا وس��حُّ ت��ه��ت��ان م��ن��ه وأم��س��ك

ف��ري��ع��ا خ��بَ��ٌل ��ه م��سَّ ول��ك��ن
وق��ب��را ك��ف��نً��ا درع��ه وي��ح��س��ب ذع��را ال��ظ��ل��م��اء ي��خ��ب��ط ت��ولَّ��ى
ص��ب��را وأب��ي��ت ب��ص��اب��ر ظ��ف��رت ش��رَّا ال��ل��ه ج��زاك أدب��ر أال

وال��رج��وع��ا ال��ه��زي��م��ة ف��آث��رت
ق��ت��ي��ال ي��غ��ادره أن وي��ط��م��ع ال��رس��وال ي��ب��غ��ي غ��وي��رث وج��اء
م��س��ت��ح��ي��ال أم��ًرا رم��ت غ��وي��رث ال��ق��ب��ي��ال ي��س��ت��ه��وي ق��ال ك��ذل��ك

ت��ري��ع��ا؟ وأن ت��ث��وب أن ل��ك ف��ه��ل
اض��ط��رام��ا ي��ض��ط��رم ال��غ��ي��ظ وت��خ��ف��ي ال��س��الم��ا ت��ب��دي م��ح��م��ًدا أت��ي��ت
ال��ذم��ام��ا ت��رع��ى ف��ال وت��أخ��ذه ال��ح��س��ام��ا أرن��ي م��خ��ات��ًال ت��ق��ول

وض��ي��ع��ا خ��ل��ًق��ا ل��ه ي��ا أغ��دًرا؟
ال��ص��ن��ي��ع؟ ال��س��ي��ف م��ض��ارب ف��أي��ن ب��م��س��ت��ط��ي��ع ول��س��ت ب��ه ت��ه��مُّ
رف��ي��ع م��ل��ك م��ن ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ال��ض��ل��ي��ع؟ ال��ب��ط��ل ق��وى وه��ت وك��ي��ف

ال��ب��دي��ع��ا ال��ص��ن��ع ج��الل��ه ي��ري��ك
ذع��اف؟ م��وت ي��دي ف��ي وس��ي��ف��ك ت��خ��اف أف��م��ا رس��ول��ه س��أل��ت
ارت��ج��اف وال ع��راك ف��َرق ف��ال ي��ع��اف م��ا ال��م��وارد م��ن أراك

ج��م��ي��ع��ا خ��س��رت ك��رًَّة ل��ك ف��ي��ا
دي��ن��ي وي��ص��ون م��ه��ج��ت��ي وي��م��ن��ع ي��ق��ي��ن��ي رب��ي م��ح��م��د ف��ق��ال
أم��ي��ن ه��اٍد م��ن ب��ورك��ت أال ب��ال��ي��م��ي��ن ��ى ت��ل��قَّ وص��ارَم��ه

ال��ن��زي��ع��ا ال��ح��ل��م أن��ات��ُه ت��رد
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اإلسالم مجد ديوان

م��ن��اص��ا إذًا ال��م��س��يء وج��د ل��م��ا ال��ق��ص��اص��ا ت��ب��غ��ي ل��و ال��س��ي��ف أخ��ذت
اق��ت��ن��اص��ا إال أرد ل��م أن��ا إذا ال��خ��الص��ا ت��رج��و ب��م��ن ل��ه ت��ق��ول

ال��ش��ف��ي��ع��ا؟ وال ال��ول��يَّ ت��ج��د ف��ل��ن
وأول��ى ب��ال��ح��س��ن��ى أح��ق وأن��ت م��ول��ى خ��ي��ر ك��ن غ��وي��رث ي��ق��ول
ول��ى ث��م أع��اه��د ول��ك��نِّ��ي ك��ال ق��ال أت��ؤم��ن؟ ل��ه ف��ق��ال

س��ري��ع��ا ي��ط��ل��ب��ه ال��ل��ه ودي��ن
ظ��ن��ي أح��س��ن��ت ق��د ال��ن��اس ب��خ��ي��ر إن��ي ق��وم ي��ا ق��وم��ه وح��دث
م��ن��ي ال��م��ي��ث��اق م��ض��ى وق��د ع��ل��ي��ه أث��ن��ي ف��رج��ع��ت خ��الل��ه رأي��ت

ت��ب��ي��ع��ا ي��ن��اوئ��ه ل��م��ن ف��ل��س��ت
وض��اء ب��آي��ات وأي��ده األن��ب��ي��اء ش��ي��خ ال��ل��ه أع��زَّ
ال��ب��الء؟ م��ن ال��ب��ع��ي��ر ي��ج��د ب��م��ا ال��رغ��اء ت��رج��م��ة ت��خ��ب��ره أل��م
وال��وف��اء ال��م��روءة وف��ق��دان ال��ج��زاء س��وء ي��ش��ت��ك��ي ت��وج��ع
وال��م��ض��اء؟ م��ن��ه ال��ج��د وب��ع��د ال��ع��ي��اء ع��ل��ى ذووه أي��ذب��ح��ه
اإلب��اء ب��ع��د م��ن ذوي��ه وراض ال��رث��اء ح��ق ل��ش��ك��ات��ه رث��ى
ث��ن��اء أو ح��م��د ف��أيَّ وراح وال��ب��ق��اء ب��ال��س��الم��ة ف��م��تِّ��ع

ال��ص��ن��ي��ع��ا ي��ج��زي أو ال��ح��ق ي��ؤدي
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وبينكم بيننا ما موعد أحد: من رجوعه عند سفيان أبي لقول املوعد)؛ (غزوة لها ويقال
يف إليها النبي خرج الرابعة، السنة من شعبان شهر يف كانت — موسمها يريد — بدر
بن نعيم وذهب طالب)، أبي بن (عيل لواءه يحمل وكان أصحابه، من مئة وخمس ألف
فجعل بأمرهم، املرشكني فأخرب للخروج يتأهبون وهم إسالمه) (قبل األشجعي مسعود
أن وأوهمهم القتال، عن املسلمني فثبَّط املدينة إىل عاد هو إذا بعريًا عرشين سفيان أبو له
النَّاَس إِنَّ النَّاُس َلُهُم َقاَل ﴿الَِّذيَن وقوة: ثباتًا إال هذا زادهم فما كثري، جمع يف املرشكني

اْلَوِكيُل﴾. َونِْعَم هللاَُّ َحْسبُنَا َوَقالُوا إِيَمانًا َفَزاَدُهْم َفاْخَشْوُهْم َلُكْم َجَمُعوا َقْد
بهم يرجع ثم باملرشكني يخرج أن فأجمع العار، خشية القعود سفيان أبو وكره
لهم: قال العرب، أسواق من معروف سوق وهي (مجنة)، بلغوا فلما قريب، مكان من
وإن املاء، وترشبون الشجر فيه ترعون خصب عام إال يصلحكم ال قريش، معرش يا
املوسم، مدة بدر يف بجيشه النبي وأقام فارجعوا، راجع وإني جدب، عام هذا عامكم

املدينة. إىل رجع ثم القوم، ينتظر أيام، ثمانية وهي

أب��ط��ال ال��ق��وم وال ج��د ذو أن��ت وال ص��ادق ال��وع��د ال س��ف��ي��ان أب��ا إل��ي��ك
وأوج��ال ه��م��وم م��ن��ك��م ت��ن��ق��ض��ي ف��م��ا ي��ث��رب ب��أن��ب��اء م��س��ع��ود اب��ن أت��اك
وأه��وال ب��ال��ن��ف��وس ت��رام��ى خ��ط��وب م��ح��م��د ل��واء ف��ي ب��در ع��ن��د ل��ك��م
أغ��وال ال��ك��ري��ه��ة ري��ح ع��ص��ف��ت إذا ك��أنَّ��ه��م ح��رب اب��ن ي��ا ق��وم ه��ن��ال��ك
ج��وال ال��ه��ول ع��ل��ى ج��ي��اش ال��روع ل��دى م��ظ��ف��ر ع��ل��يٍّ م��ن ع��ل��ي��ه��ا ج��ن��ود
ال��م��ال ح��ب��ذا ال اإلف��ك ج��زاء َوِع��ْدُه م��رج��ًف��ا ب��األب��اط��ي��ل ي��ذه��ب ال��م��رء دع
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ق��ال وال وف��يٌّ وع��د ف��ال ي��ق��ول م��خ��ل��ف ش��ي��م��ة م��ن��ك ي��خ��ش��ى ت��ردد
م��ج��ف��ال ه��وج��اء ال��ج��وِّ ف��ي ب��ه وط��ارت ب��م��وث��ق ع��م��رو اب��ن ق��ول م��ن ��ك ت��م��سَّ
وأرس��ال تُ��ع��دُّ م��ا ج��م��وع ي��ق��ول م��ه��وِّل وص��ف ال��ك��ف��ار ي��ص��ف م��ض��ى
زل��زال ال��رع��ب ة ه��دَّ م��ن ل��ه��ا ك��أخ��رى ت��ك��ن ول��م ال��ق��ل��وب ت��ل��ك وج��ف��ت ف��م��ا
ق��ت��ال ال��ب��أس وال م��ن��ج��اة ال��ج��ب��ن ف��ال ن��ف��وس��ه��م م��لء اإلي��م��ان رس��ا رج��ال
إذالل خ��ي��ف إذا م��ورود ال��ع��ي��ش وال ِورده ال��ع��زِّ ع��ل��ى م��ك��روه ال��م��وت وال
ل��ف��ع��ال ال��ه��داة ن��ص��ر م��ن ش��اء ل��م��ا إن��ه ال��ل��ه ح��س��ب��ن��ا ف��ق��ال��وا ت��داع��وا
وت��ه��ط��ال س��ح ال��ف��اروق ف��م م��ن ل��ه��ا ح��ك��م��ة ِدي��م��ة ال��ص��دي��ق وأرس��ل��ه��ا
��ال ف��صَّ أق��ط��ع وال��ح��ق وم��ظ��ه��ره دي��ن��ه ن��اص��ر ال��ل��ه إن م��ح��م��د
وآج��ال ن��ف��وس ت��غ��ش��اه ال��ح��ت��ف م��ن وم��ورد م��ن��ه ب��دَّ ال م��وع��د ل��ه��م
��ال ُج��هَّ م��ه��اذي��ر ق��وم ي��ردده��ا م��ق��ال��ة ن��ك��ون أن ع��ل��ي��ن��ا ع��زي��ز
وإق��ب��ال ح��ث��ي��ث إلق��دام وإنَّ��ا ألق��ب��ل��وا م��نَّ��ا ال��خ��وف ل��وال ي��ق��ول��ون
ي��ح��ت��ال ك��ي��ف خ��ي��ف��ة م��ن وي��ش��ه��ده��ا ن��ف��س��ه ي��ك��ذب س��ف��ي��ان أب��و وخ��فَّ
ل ل��ض��الَّ ف��إن��ا م��ه��ًال ق��وم��ن��ا أي��ا م��ج��ن��ة ال��رج��ال واف��ى وق��د ي��ق��ول
وإم��ح��ال ج��دب ال��ح��رب ع��ت��اد وش��رُّ ُم��ج��دبً��ا ال��ع��ام ن��رى إن��ا ق��وم��ن��ا أي��ا
أص��الل ف��ال��ق��وم ال��ه��ي��ج��اء ت��ق��رب��وا وال ص��ال��ح ال��خ��ص��ب م��ن ع��ام إل��ى ف��ع��ودوا

∗∗∗
وأم��ث��ال تُ��ه��اب أك��ف��اء ف��ي��ه وم��ا ج��ي��ش��ه��م وارت��دَّ ال��ل��ه ج��ي��ش ت��ق��دم
خ��ذال؟ ال��ب��أس ل��دى م��وال��ي��ه��م م��ن ل��ه��م م��ع��ش��ر ال��م��ص��ال��ي��ت ال��ص��ي��د م��ن وأي��ن
وآم��ال ال��ن��ي��ام ك��أح��الم ظ��ن��ون ت��غ��ره��م ت��زال م��ا ال��م��وال��ي ل��ب��ئ��س

∗∗∗
وت��م��ث��ال ج��دي��د رس��م ل��ه��ا وص��ي��غ ب��ن��اؤه��ا أع��ي��د ال��دن��ي��ا إنَّ��ه��ا أال
ال��ح��ال ح��ال��ه��ا وال ب��ادوا األل��ى ب��ن��وه��ا ي��رت��ض��ى ك��ان ال��ذي ش��أن��ه��ا ف��ال
وأط��الل ق��ب��ور ب��ق��اي��اه��ا ف��ت��ل��ك س��ي��ئ��ات��ه��ا م��ن ال��م��غ��ب��ر ال��س��ال��ف ع��ف��ا
وأق��ف��ال؟ ع��ل��ي��ه��ا أك��ن��ان ت��ظ��اه��ُر ُظ��ل��م��ات��ه��ا ف��ي ال��ن��اس ق��ل��وب أت��ب��ق��ى
وأج��ي��ال ع��ص��ور ف��ي��ه ال��ه��دى ف��ت��ل��َق��ى أرض��ه ي��م��أل ال��ل��ه ن��ور ال��ن��ور ه��و
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وأغ��الل ق��ي��ود س��ج��اي��اه��ا م��ن ل��ه��ا أن��ف��ًس��ا ي��ح��رر األس��رى م��ط��ل��ُق أت��ى
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رواية، عىل الرابعة، السنة أواخر يف الغزوة هذه وكانت املدينة، إىل الشام بالد أقرب هي
بهذه أن أُخرب ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن وسببها أخرى، رواية عىل الخامسة السنة من األول ربيع ويف
املدينة، من االقرتاب يريدون وأنهم عليه، ويعتدون بها، مرَّ من يظلمون قوًما البلدة
وأصاب فتفرقوا، القوم خاف منها الجيش اقرتب فلما املسلمني، من ألف يف إليها فخرج

أصابوا. ما ورعاتهم ماشيتهم من املسلمون
أن له وأباح الفزاري، حصن بن عيينة النبي وادع الغزوة هذه من الرجوع ويف
أرضه إىل وعاد مواشيه، سمنت فلما ميًال، وثالثون ستة املدينة وبني بينه بمحل يرعى
سوء ومن املطاع)، (األحمق له يقال وكان النبي، لقاح عىل أغار الجدب، عنها زال وقد
«رش عليه): وسالمه هللا (صلوات يقول وفيه استئذان، بغري النبي عىل دخل أنه خلقه
ثم والطائف، حنينًا وشهد مكة، فتح بعد أسلم فحشه»، اتقاء الناس تركه من الناس
هرب فلما به، فآمن النبوة ادعى الذي خويلد بن بطليحة ولحق الصديق، خالفة يف ارتد

وأسلم. عليه فَمنَّ وثاق، يف الصديق إىل وبعثه الوليد بن خالد أرسه طليحة

تُ��ج��م��ل��ي ول��م ال��ظ��ل��م ف��ي أم��ع��ن��ت ال��ج��ن��دل ُدوم��ة ال��ه��وي��ن��ى س��ي��ري
ال��م��ث��ق��ل؟ ب��ال��ف��ادح ت��رم��ي��ن��ه ال��خ��ط��ى خ��ف��ي��ف م��رَّ م��ن أُك��لُّ
ت��ف��ع��ل��ي ول��ن م��ن��ه ف��اس��ت��ع��ص��م��ي رب��ه��م اس��ت��ص��رخ��وا ال��م��س��ل��م��ون
ج��ح��ف��ل م��ن ال��ب��أس ف��ي م��ث��ل��ه م��ا ج��ح��ف��ل ف��ي ال��ل��ه رس��ول م��ض��ى
ال��م��ن��زل وح��ي��ه م��ن س��اط��ع ف��ي ال��وغ��ى وج��وه اس��ودَّت إذا ي��م��ش��ي
تُ��خ��ذل��ي ول��م ال��ق��وم يُ��ه��زم ل��م أم��ره م��ن اس��ت��ع��ظ��م��ِت ال��ذي ل��وال
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يُ��ق��ت��ل؟ ل��م ب��ال��رع��ب ف��أيُّ��ُه��ُم تَ��ق��ت��ال��ه خ��وف ط��اروا أه��ل��وك
يُ��ق��ب��ِل ب��ه ال��خ��وف يُ��دب��ِر إن ض��ارب ن��ف��س��ه م��ن ل��ه ك��ل
ي��ب��ت��ل��ي م��ن ربُّ��ك وي��ب��ت��ل��ي أع��اج��ي��ب��ه��م م��ن ل��ع��م��ري ت��ل��ك

∗∗∗
م��ن��زل وم��ن دار م��ن ك��ن��ت ال داره��م م��ن م��ذك��ور ش��رََّده��م
��ل؟ ال��ج��فَّ أن��ع��ام��ك م��ن ري��ع م��ا ��ًال ُج��فَّ أدب��روا إذ رع��وا ه��الَّ
م��وئ��ل؟ ف��ي ال��ذل��ة م��ن ح��لَّ��ت ع��ورة م��ن ال��ج��ي��ش ي��ري��د م��اذا
األس��ف��ل ع��ل��ى أع��اله��ا الن��ق��ضَّ وس��ل��ط��ان��ه��ا ال��م��روءات ل��وال
األط��ول وال��ش��رف ال��ح��ج��ا أه��ل أه��ل��ه ف��ي اإلس��الم ش��ري��ع��ة
ال��م��رس��ل خ��ل��ق��ه م��ن وال��م��ص��ط��ف��ى رب��ه م��ن ال��م��خ��ت��ار وس��ن��ة
ُض��لَّ��ل وم��ن ح��ي��رى م��ن وال��ن��اس ن��وره م��ن األرض ب��م��لء ج��اء
م��ج��َه��ل وال داٍج م��ن ي��ب��ق ل��م رش��ده ع��ن ل��ل��م��ص��روف ع��ذر ال
ل��ل��م��ج��ت��ل��ي ال��ع��ي��ن م��لء وال��ح��ل��ق وض��اح��ة اإلي��م��ان م��ع��ال��م

∗∗∗
تَ��وج��ل ف��ال ب��األم��ن ظ��ف��رت ح��ب��ل��ه ف��ي ال��ل��ه ق��ن��ي��ص إي��ٍه
ي��خ��ت��ل ول��م ال��ص��ي��د ي��خ��دع ل��م ص��ائ��د ي��دي ف��ي م��ع��اف��ى ج��ئ��ت
ال��م��ح��ف��ل وف��ي ال��ج��ي��ش ف��ي ع��ي��ن��اك أب��ص��رت م��ن خ��ي��ر ف��ه��ذا أق��ب��ل
ُم��ب��ط��ل وم��ن ب��اٍغ م��ن ق��وم��ك ح��ق��ه ع��ن أع��رض ال��ذي ه��ذا
ال��م��ف��ض��ل ال��م��ن��ع��م س��ج��اي��ا رأوا ف��اس��ت��غ��ف��روا ج��اءوه أن��ه��م ل��و
األول ب��ال��م��س��ل��م ف��م��رح��بً��ا أوًال دي��ن��ه��م ت��أب��ى أس��ل��م��َت

∗∗∗
ال��م��ع��ض��ل؟ دائ��ه م��ن ج��ن��ى م��اذا ن��ف��س��ه ف��ي ال��م��غ��ب��ون ع��ي��ي��ن��ُة
يَ��ح��م��ل ل��م ال��ع��رن��ي��ن ُم��س��تَ��ش��رف ذرى ��ت ت��ل��قَّ ل��و م��ا ��ل��ه ح��مَّ
م��ب��ق��ل م��ع��ش��ب واٍد أك��ن��اف إل��ى ف��أف��ض��ى ال��ج��دب ب��ه أل��وى
ال��م��س��ب��ل ال��ع��ارض وم��ك��رم��ات ال��ج��دا ال��ك��ث��ي��ر ال��غ��ي��ث أن��ُع��م ِم��ن
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ي��ل��ي م��ا م��ال��ه م��ن وغ��رَّه ش��أن��ه أع��ج��ب��ه إذا ح��ت��ى
األث��ول األح��م��ق س��ي��ئ��ات م��ن م��ك��روه��ة ش��ن��ع��اء ب��ه��ا أت��ى
��ل ال��ه��مَّ ال��غ��اب��ة ل��ق��اح ع��ل��ى غ��رَّة ف��ي ان��ق��ضَّ ال��م��غ��ي��ر ب��ئ��س
��ل ال��ذُّمَّ ��ِرع ال��ضَّ أذاة وال ب��م��أم��ون��ة ال��ل��ص وق��ع��ة م��ا
ي��ح��ف��ل ول��م ال��غ��در وآث��ر م��ال��ه ف��ي ال��ل��ه رس��ول آذى
األم��ث��ل ب��ال��خ��ل��ق وزان��ه ص��ان��ه ال��ه��دى دي��ن ارت��ض��ى ل��و

∗∗∗
م��ع��زل ف��ي األه��ل��ي��ن ع��ن س��ع��د ه��م��ه م��ن ل��س��ت س��ع��د أم ي��ا
ال��ج��ن��دل ُدوم��ة ف��ي ال��وغ��ى دار اس��ت��وط��ن��وا األل��ى إال أه��لُ��ه إْن
ي��رح��ل ل��م ال��ل��ه ل��وال ال��ل��ه ف��ي راح��ل ع��ل��ى ال��دم��ع ت��ذرف��ي ال
ال��م��ن��ه��ل س��ائ��غ أراه إن��ي ه��ول��ه ع��ل��ى ال��م��وَت واس��ت��ق��ب��ل��ي
ال��م��ش��َع��ل ال��الع��ج ح��رَّ ت��ط��ف��ئُ ن��ظ��رة إل��ى س��ع��د م��ن ظ��م��ئ��ت
ع��ِل م��ن ظ��لَّ��ه ع��ل��ي��ه��ا أل��ق��ى س��رح��ة م��ن ال��ن��اس رب روَّاك
وال��ح��ن��ظ��ل ك��ال��ص��اب ال��ج��ن��ى ك��ان إذا ط��ي��بً��ا ك��األْرِي ال��ج��ن��ى ت��ؤت��ي
ال��س��ل��س��ل ال��ن��ائ��ل ذو أف��ن��ان��ه��ا س��ق��ى م��م��ا ال��ن��اس أص��ف��ى ص��الة
ت��ع��دل ل��م ال��ل��ه أن��ب��ي��اء م��ن ب��ه��ا ص��الة ك��ل ُوِزن��ْت ل��و
تُ��س��أل ول��م تُ��ط��ل��ب ل��م ج��اءت��ك ن��ع��م��ة إن��ه��ا س��ع��د أمَّ ي��ا
ف��ادخ��ل��ي ج��نَّ��ات��ه وه��ذه ف��اس��ت��ب��ش��ري ال��ل��ه ج��وار ه��ذا
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الخزاعي، عمرو بن سعد بن جذيمة لقب واملصطلق خزاعة، من بطن املصطلق بنو
يف غنى من أول وأنه الصوت، حسن كان إنه وقيل الصلق)، (من صوته الرتفاع به لقب

خزاعة.
من وآخرين قومه جمع املصطلق بني سيد رضار بن الحارث أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي بلغ
يقول أن له وأذن أخبارهم، يتعرف الحصيب بن بريدة إليهم فبعث ملحاربته، العرب
النبي إليهم فخرج للحرب، تأهبهم يذكر ورجع رشهم، ويقوه ليأمنوه يشاء؛ ما فيه
بأخبار ليوافقه له عينًا الحارث وبعث الخامسة، السنة من شعبان يف كبريًا جيًشا يقود

رجاله. من كثري عنه وتفرق نفسه، فضعفت بقتله، النبي فأمر املسلمني،
األنصار وراية يارس— بن لعمار وقيل — بكر أبي إىل املهاجرين راية النبي وأعطى
تمنعوا هللا إال إله ال «قولوا للمرشكني: يقول أن الخطاب بن عمر وأمر عبادة، بن سعد إىل
النرص وكان القتال، فدار بالنبل، املسلمني ورموا يقبلوا فلم وأموالكم»، أنفسكم بها
من وكان وفضل، هللا من بنعمة وعادوا وسبوا، وأرسوا فغنموا وللمؤمنني، ورسوله هلل
فقال (جويرية)، وسماها ملسو هيلع هللا ىلص النبي عليها بنى رضار، بن الحارث بنت (برة) السبايا
الرجوع ويف والسبايا، األرسى من بأيديهم كان من وأطلقوا هللا، رسول املسلمون:أصهار

عنها). (يضهللا عائشة السيدة املؤمنني أم واقعة كانت الغزوة هذه من

ال��م��ص��ط��ل��ق ب��ن��ي ي��ا ف��اح��ذروه��ا ت��ل��ت��ق��ي أوب ك��ل م��ن ن��ه��ض��ْت
ي��ت��ق��ي م��ن أه��وال��ه��ا ي��ت��ق��ي م��ل��م��وم��ة غ��ارة إِح��ذروه��ا
ال��م��ط��ب��ق ال��ع��ج��اج ف��ي ت��م��ض��ي ح��ي��ن ل��ه��ا ك��ف��ًؤا ج��م��ع��ك��م ت��ظ��نُّ��وا ال
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ال��ف��ي��ل��ق وح��ت��ف ال��ج��ي��ش م��ص��رع إن��ه��ا ��وا وك��فُّ ال��ج��ي��ش س��رِّح��وا
ي��ن��ع��ق ل��م ل��ي��ت��ه ت��ب��ي��دوا أن إل��ى ي��دع��وك��م ال��ح��ارث ن��ع��ق
ال��م��ن��ط��ق م��ح��ب ال��ق��ل��ب م��ب��غ��ض ج��اءك��م رس��ول ي��غ��رَّن��ك��م ال
ال��م��ص��دق؟ وأه��ل ال��ب��أس ل��ذوي ج��م��ع��وا م��اذا ال��ص��دق رس��ول ي��ا
ال��ض��ي��ق ال��م��ج��ال ف��ي ل��ل��م��ن��اي��ا ب��ه��م ال��س��ب��ل ت��ت��س��ع األل��ى
م��خ��ف��ق ج��ي��ش ك��ل تَ��ردَّى إن أع��الم��ه��م ع��ل��ى ال��ن��ص��ر ي��خ��ف��ق
م��ب��رق أو ه��ول��ه��ا م��ن م��رع��ٍد ف��ي ال��ن��ك��ر ال��م��ن��اي��ا ي��ب��ال��ون م��ا
ال��م��ح��رق ك��ال��ش��واظ أخ��رى ب��ع��د ن��ظ��رة وس��ع��د ب��ك��ر ألب��ي
ال��َم��ش��رق ط��ل��ق ال��م��ط��ل��ع واض��ح م��ن��ه��م��ا ض��ي��اء ال��ل��واءي��ن ف��ي
رون��ق م��ن ص��م��ص��ام��ه ع��ل��ى م��ا إي��م��ان��ه م��ن ال��ف��اروق وع��ل��ى
ال��م��أزق ل��ه��ول ال��ح��رب ة ُع��دَّ ه��م��ا ع��م��ار واب��ن وع��ل��يٌّ
م��غ��رق ل��ل��م��ن��اي��ا ع��ب��اب ف��ي ب��ه��م األع��ل��ى ال��ق��ائ��د ي��ت��رام��ى
ي��رت��ق��ي م��ا ل��ج��ه م��ن ي��رت��ق��ي ال��ق��وى ��ار زخَّ ك��ل ف��ي��ه ج��اش
ال��س��ب��ق ال��ع��ت��اق خ��ي��ر ي��م��ت��ط��ي ش��ك��ت��ه ف��ي ال��ل��ه خ��ل��ق خ��ي��ر
األول��ق وط��ب ال��س��ح��ر رق��ي��ة آي��ات��ه وم��ن ال��ق��وم س��ح��ر
ال��ب��ط��رق وس��ف��ر ال��ح��ب��ر م��ص��ح��ف ف��ان��ط��وى ع��ل��ي��ه ال��ذك��ر ن��زل
م��ون��ق م��ع��ن��ى ك��ل س��ن��اه��ا م��ن ووع��ى ج��م��ي��ًع��ا ال��ك��ت��ب وس��ع
ب��ق��ي ف��ي��م��ا ه��اديً��ا خ��ي��ٌر وه��و م��ض��ى ف��ي��م��ا ال��ه��دى ال��دن��ي��ا ع��ل��م
م��غ��ل��ق ل��ل��م��ع��ان��ي ب��اب ك��ل آي��ات��ه ف��ت��ح��ت ع��رب��ي
ت��ط��رق ل��م ح��رة وف��ن��ون ��ة غ��ضَّ ح��س��ان أس��ال��ي��ب ف��ي
ال��م��ورق ال��ب��ي��ان ري��اح��ي��ن م��ن ال��ح��ل��ى أب��ه��ى ف��ي ال��ح��ق ن��ف��ح��ات

∗∗∗
ال��م��ش��ف��ق دع��اء ال��خ��ي��ر م��ل��ة إل��ى ي��دع��وه��م ال��ف��اروق ن��ه��ض
ن��ف��س��ق ل��س��واه ن��دع��ه إن دي��ن��ن��ا وق��ال��وا ال��ق��وم ف��أب��ى
ال��م��ف��رق ف��ي ع��زري��ل��ه ف��م��ش��ى األذى ي��ب��غ��ي ج��اس��وس��ه��م وم��ش��ى
األح��م��ق ال��غ��ِويِّ إث��م ن��ف��س��ه ف��اح��ت��ق��ب��ت ال ق��ال أس��ل��م ق��ي��ل
واس��ت��وث��ق ف��ات��ئ��د ت��ت��ول��ى أن ال��ب��ر ل��ي��س ب��رَّة أب��ا ي��ا
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اْلُمصطِلِق بنِي َغزَوة

ي��ع��ت��ق؟ ل��ن ك��م��ن ال��ن��اس أن��ف��س ال��ه��وى رق م��ن ي��ع��ت��ق أف��م��ن
وارف��ق ف��ارأف ح��ول��ك وب��م��ن ال��ه��دى ت��أَب ال ب��رَّة أب��ا ي��ا
األخ��ل��ق األح��ب ب��األم��ر ه��ي وم��ا وق��ت��اله��ا ال��ح��رب ق��ل��ت��م
م��ه��رق ن��ج��ي��ع م��ن ص��وب ف��وق ص��وب��ه ي��ه��م��ي ال��ن��ب��ل وت��وال��ى
وارش��ق س��دد ال��ل��ه ل��رس��ول ع��ل��ي��ائ��ه ف��ي ال��ل��ه ي��ق��ول إذ
ي��خ��ل��ق ل��م م��ث��ل��ه��ا وج��ن��ود أك��ف��اءه��م ص��ادف��وا م��ا ق��ادة
ي��ل��ح��ق ل��م آث��اره ف��ي ط��ار ال��ق��ط��ا أن ف��ل��و ال��ج��م��ع ذع��ر
ش��يِّ��ق ال��م��واض��ي ف��ي ص��بٍّ ك��لَّ ول��وى ال��ع��وال��ي ظ��م��أى ع��ن ص��دَّ
ال��م��س��ت��ق��ي ِش��رب أس��وأ وُس��ُق��وا م��ًع��ا وال��س��ب��ي ال��ن��ه��ب ف��ي ف��ج��ع��وا

∗∗∗
م��ق��ل��ق؟ وه��مٍّ ب��ْرح أس��ى م��ن ت��ش��ت��ك��ي م��اذا بَ��رَُّة نَ��ع��م��ْت
ت��رزق��ي؟ ل��م ص��ال��ح رزق أيُّ وان��ع��م��ي ط��ي��ب��ي ال��ح��ارث اب��ن��ة ي��ا
ح��لِّ��ق��ي ف��ي��ه ش��ئ��ت م��ا ح��لِّ��ق��ي ال��س��ن��ا ��اح وضَّ ال��م��ج��د ج��وُّ ذاك
ي��ن��ت��ق��ي ف��ي��م��ا ب��ي��ت��ك وان��ت��َق��ى ي��ص��ط��ف��ي ف��ي��م��ن ال��ل��ه إص��ط��ف��اك
يُ��ط��رق س��ن��اه��ا ي��ل��م��ح م��ن م��ن��ك ُدرًَّة ال��م��ح��لَّ��ى ال��تَّ��اُج واح��ت��وى
ال��ُم��ط��ل��ق ف��ص��ل ال��ح��ارث اب��ن��ة ي��ا واش��ك��ري ق��ي��س اب��ن أس��ر ف��ارق��ي
ال��م��ع��رق وال��ص��م��ي��م ك��ان��وا م��ن��ذ ال��ه��دى رس��ل م��ن ال��م��ح��ض ال��لُّ��ب��اِب
م��ره��ق ش��دي��د ُض��رٍّ م��ن ل��ك ورث��ى ب��رٍّا اإلْص��َر ع��ن��ك ح��ط
األل��ي��ق ب��ال��م��ح��ل ت��ك��ون��ي أن س��وى ي��ب��غ��ي ال ح��ق��ك ورع��ى
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عنه) (ريضاهللا احلارثبنرضار إِسالم

أنها علم قد يكن ولم برة، ابنته فداء يف إبًال يسوق املدينة إىل رضار بن الحارث جاء
أفضل من كانا بعريين يف رغب العقيق وادي أتى فلما ملسو هيلع هللا ىلص، النبي من وتزوجت أسلمت،
أقبل ثم دياره، إىل بهما لريجع الوادي هذا شعاب من شعب يف فاستبقاهما اإلبل، هذه
«أين له: فقال فداؤها، وهذا تسبى، ال لكريمة وإنها ابنتي أصبتم محمد، يا فقال:
ما هللا، رسول أنك أشهد قال: وكذا؟»، كذا شعب يف بالعقيق عقبتهما اللذان البعريان

هللا. إال ذلك عىل اطلع

ِب��ِه م��ا َه��مٍّ ط��ول م��ن وب��ِه إب��ل��ه ي��ح��دو ال��ح��ارث أق��ب��ل
أح��س��اب��ِه ع��ن ال��ذبَّ وي��روم اب��ن��ت��ه ي��ري��د ال��ق��وم س��ي��د
أث��واب��ِه؟ ف��ي بَ��رَّة وأب��و ب��رة تُ��س��بَ��ى ك��ي��ف وي��ح��ي ق��ال
ن��اِب��ِه م��ن ن��اِب��ٌه ون��م��اه��ا أن��ج��ب��ه��ا ح��رٍة م��ن ح��رٌة
غ��اِب��ِه ف��ي ال��وغ��ى ل��ي��ث واط��ل��ب��ي ي��ث��ربً��ا ��ي وأُمِّ س��ي��ري إب��ل��ي
أص��ح��اِب��ِه وم��ن م��ن��ه أف��ت��دي واب��ن��ت��ي ع��ل��ي��ه آبَ��ى ش��رف��ي

∗∗∗
ُص��يَّ��اِب��ِه أو ال��م��ال ص��ف��اي��ا م��ن ه��م��ا ب��ع��ي��ري��ن إال س��اق��ه��ا
أس��ب��اب��ِه س��وى األم��ر ي��ج��ل��ب وم��ا ال��وادي ج��ان��ب ف��ي غ��ودرا
أوص��اب��ِه م��ن ال��ق��ل��ب ه��ذا واش��ف ل��ي ال��ل��ه رع��اك ي��ا دع��ه��ا ق��ال
م��ح��راب��ِه وف��ي ال��ع��زِّ ح��م��ى ف��ي ربَّ��ي��ت��ه��ا ال��ت��ي ب��ن��ت��ي إن��ه��ا



اإلسالم مجد ديوان

أض��راب��ِه ع��ن ج��لَّ ف��داءٍ م��ن م��ع��ي م��ا وت��َق��بَّ��ْل أع��ط��ن��ي��ه��ا
ع��اب��ِه م��ن ال��ف��ت��ى ي��غ��ش��ى م��ا س��وءَ ت��خ��ف ل��م أم��ًرا أح��دث��ت ب��ل ق��ال
أع��ش��اب��ِه وف��ي ال��وادي ف��ي ل��ك اس��ت��ب��ق��ي��ت��ه م��ا ذودك ع��ن غ��اب
أن��ق��اب��ِه ف��ي ال��ع��ودي��ن م��وض��ع ألرى إن��ي بَ��رَة أب��ا ي��ا
ب��ِه ُط��الَّ م��ن ال��ل��ه رس��ول ي��ا ال��ه��دى أدن��ى وم��ا أس��ل��م��ُت ق��ال
م��رت��اب��ِه أو ال��ق��ل��ب ل��غ��ِب��يِّ ��ة ُح��جَّ م��ن ف��م��ا ال��ح��قُّ وض��ح
أح��ب��اب��ِه م��ن ي��ؤث��ر م��ن غ��ي��ر ل��ه م��ا ف��ض��ٌل ل��ل��ِه إنَّ��ه
أن��ص��اب��ِه م��ن ال��ق��ائ��ُم وه��وى أع��ق��اب��ِه ع��ل��ى ال��ش��رُك ن��ك��ص
آراب��ِه م��ن دي��ن��ك ي��ك��ن ل��م ام��رٌؤ ك��ان ال ال��ل��ه رس��ول ي��ا
آداب��ِه م��ن وال��ِب��رُّ وال��تُّ��َق��ى أح��ك��ام��ه م��ن األخ��الق ش��رف
أق��ط��اب��ِه ف��ي ال��م��ج��د ط��ل��ب��ن��ا إن وس��ن��ا م��ج��ًدا ال��ص��ه��ر ن��ع��م أن��ت
أب��واب��ِه ع��ن األغ��الق ت��ص��دع ت��زل ل��م ب��ش��ي��ًرا ب��ال��خ��ي��ر ج��ئ��ت
��اب��ِه ُح��جَّ م��ن ال��م��ن��ع خ��ش��ي��ن��ا م��ا م��ع��ي ف��ي��ه دخ��ل��ت ب��ن��ت��ي ت��ل��ك
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َعْنَها) اُهللا (َرِيضَ ُجَوْيِرَيَة اْملُْؤِمِنَني ُأمِّ َبَرَكُة

أعتق جويرية؛ من قومها عىل بركة أكثر امرأة أعلم ال عنها): هللا (ريض عائشة قالت
بيت. مئة أهل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من بتزويجها

ال��س��م��اء ت��ح��ت م��ن خ��ي��ر ب��ك ب��ن��ى ال��ب��ن��اء ع��ق��ب��ى اح��م��دي ج��وي��ري��ة
وال��س��ن��اء ال��م��م��ن��ع ال��ش��رف م��ن ع��اٍل ك��ل ذؤاب��ة ب��ه ب��ل��غ��ِت
األن��ب��ي��اء خ��ي��ر يُ��م��ن يُ��ري��ه��م ي��م��نً��ا األدن��ي��ن ل��ق��وم��ك وك��ن��ت
ف��داء ب��ال ال��خ��دور إل��ى رددِت س��ب��اي��ا وك��م ف��ك��ك��ِت أس��رى ف��ك��م
وب��ال��ن��س��اء ب��ال��رج��ال ص��ن��ي��ع��ك ف��ض��ًال ك��ف��اك ال��رق��اب م��ح��رِّرة
ال��رج��اء م��ن ال��رم��ي��م وأح��ي��ي��ت ي��أٍس ب��ع��د ع��ن��ه��م ال��ض��رَّ ك��ش��ف��ت
وال��س��خ��اء ال��م��ح��ب��ب ال��ك��رم م��ن س��ب��ي��ل ع��ل��ى ال��م��س��ل��م��ون ت��وال��ى
األوف��ي��اء ع��ه��ُد ال��ع��ه��ُد ع��ل��ي��ن��ا وق��ال��وا ال��بُ��ْق��يَ��ا آث��روا ألج��ل��ك
ن��اء؟ األق��وام م��ن ك��م��ن��ق��ط��ع ص��ه��ًرا ف��ك��ان ال��نَّ��ب��يُّ وص��ل أَم��ْن

∗∗∗
ال��ج��الء ب��ع��د أوط��ان��ك��م إل��ى وع��ودوا أن��ف��س��ك��م ق��وم ي��ا خ��ذوا
واإلب��اء ال��م��روءة دي��ن إل��ى أب��ي��ه��م وب��ن��ي ب��ن��ف��وس��ه��م َس��م��ْوا
ال��ع��الء ذوو ف��ن��ع��م ب��ن��ع��م��ت��ه وف��ازوا غ��رب��ت��ه��م ال��ل��ه وردَّ
غ��ن��اء م��ن ال��س��الم��ة اب��ت��غ��ت إذا ع��ن��ه ل��ل��ن��ف��س م��ا اإلس��الم ه��و
داء ك��ل ي��ن��زع ال��ق��وم وِط��بُّ ش��رٍّ ك��ل ي��دف��ع األرض ن��ظ��ام



اإلسالم مجد ديوان

ب��ال��ش��ق��اء ش��ع��ب ك��ل ��ر ف��ب��شِّ ع��ن��ه األرض ش��ع��وب ان��ص��رف��ت إذا
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َواملَُهاِجِرين زَرج اْخلَ َبَني

(ريض الخطاب بن لعمر أجري فاختصم الغزوة، هذه انتهاء بعد املاء عىل املسلمون كان
األول فرضبه فروة، بن سنان وهو الخزرج، حلفاء من رجل مع جهجاه اسمه عنه) هللا
املهاجرين، معرش يا الضارب: ونادى األنصار، معرش يا فنادى: الدم منه سال حتى
رسول خرج أن لوال عظيمة فتنة تكون فكادت السالح، وشهروا الجيشني من جمع فأقبل
من رجًال رضب املهاجرين من رجل فقالوا: الجاهلية؟»، دعوى بال «ما وقال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا
حقه، املرضوب فرتك منتنة»، فإنها — الجاهلية دعوى يريد — «دعوها فقال: األنصار،

الفتنة. وسكنت

ت��ع��ص��ف؟ ظ��ل��ت ال��ل��ه ل��وال ه��وج��اء م��ذم��وم��ة ه��ج��ت��ه��ا ل��ك م��ا ج��ه��ج��اه
ال��دلَّ��ف ال��ك��م��اة ل��ن��ص��رت��ك وم��ض��ى ح��ل��ي��ف��ه��م ل��ن��ص��ر ان��ط��ل��ق��وا ال��خ��زرج
وت��أل��ف ت��ح��ب م��ن وأخ��ل��ق أول��ى ب��ض��رب��ٍة م��ن��ك ت��ؤذي��ه إذ َل��س��ن��اُن
��ف ت��ق��صَّ ال��رم��اِح ع��ل��ى ال��رم��اِح ُص��مُّ وأوش��ك��ت ��ي��وف ال��سُّ إل��ى ��ي��وف ال��سُّ ه��ف��ت
وت��رج��ف؟ ال��ج��ب��ال ت��ض��ط��رب أك��ذاك اس��ك��ن��وا ق��وم ي��ا ي��ق��ول ال��ن��ب��يُّ وم��ش��ى
ال��ه��ت��ف؟ ال��ه��داة م��ن ال��دُّع��اة ف��َم��ن ج��ه��رًة ال��ج��اه��ل��ي��ة دع��وى ت��دع��ون
��ف؟ ال��م��ت��ع��سِّ ال��ح��ائ��ُر ��ب��ي��َل ال��سَّ ي��ج��د ب��ن��وره��م ال��ذي��ن ال��ن��ف��ر أَول��س��ت��م
وم��ص��رف ��ي��وف ل��ل��سُّ م��ردٌّ ف��ي��ه��م م��ع��ش��ر ج��م��اج��م إل��ى ��ي��وف ال��سُّ ردوا

∗∗∗
ف��ي��س��رف ي��ظ��ن أو ف��ي��م��ع��ن ي��ه��ذي ن��ف��س��ه ظ��ال��م وراح ال��رج��ال ه��دأ



اإلسالم مجد ديوان

ي��أن��ف ال وس��ام��ٌع ي��ق��ول م��م��ا ي��س��ت��ح��ي ال ف��ق��ائ��ٌل ال��ن��ف��اق ل��جَّ
ي��ع��ك��ف؟ ال��غ��واي��ة ع��ل��ى ي��زال أف��م��ا أه��واؤه ب��ه ج��م��ح��ت م��ن ب��ال م��ا
وأش��رف أع��زُّ م��ن��ه ق��وم��ه ف��ي أن��ه ي��زع��م ال��ل��ه رس��ول ي��ؤذي
األض��ع��ف األذل ال��ف��ري��ق��ي��ن أيُّ ي��رى إذ ال��م��دي��ن��ة م��وع��دن��ا وي��ق��ول
ي��أزف س��اع��ة األم��ر ول��ي��ع��ل��م��ن غ��ًدا م��ن��ه��ا م��ح��م��ًدا َف��ل��نُ��خ��رَج��نَّ

∗∗∗
األح��ن��ف ال��ت��ق��يُّ ب��ه ي��ض��ي��ق غ��ض��ٌب ف��ه��اج��ه ي��ق��ول م��ا أرق��م اب��ن س��م��ع
ي��ص��دف ال��ك��راه��ة م��ن ع��ن��ه ف��ي��ك��اد ح��دي��ث��ه ال��ن��ب��يِّ ع��ل��ى ي��ق��صُّ وم��ض��ى
ي��ت��ح��رف أو ��م��ع ال��سَّ م��ن��ه ف��ي��زلُّ ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ي��غ��ان ف��ل��ق��د ات��ئ��د ق��ال
ويُ��ع��نَّ��ف م��ك��ذَّب غ��ي��ر ف��يُ��الُم ب��ع��م��ِه ي��ل��وذ أس��ف ع��ل��ى ف��م��ض��ى
ُم��ح��دِّف ال��رس��ول اغ��ت��اب إذا ي��غ��ض��ي ب��ال��ذي أن��ا م��ا ع��م ي��ا اق��ت��ص��د ق��ال
وت��ن��س��ف ال��ج��ب��ال ب��ه��ا ت��ه��دُّ ج��ل��ل م��ق��ال��ة ال��غ��ب��يِّ م��ن ع��ل��يَّ ث��ق��ل��ت
أت��خ��ف��ف ال وذه��ب��ت ل��ح��م��ل��ت��ه��ا أب��ي ص��واع��ق��ه��ا أل��ق��ى ل��و وال��ل��ه

∗∗∗
ال��م��ره��ف؟ ال��م��ش��رف��ي ف��غ��ي��ظ ع��م��ر م��ك��روه��ه م��ن وغ��ي��ظ ال��ح��دي��ث ُرِوي
وي��ع��رف أذاه م��ن ي��ع��ل��م ك��ان م��ا غ��راره م��خ��وَف ب��ق��ائ��ل��ه أغ��رى
ي��ت��رش��ف ب��م��ا دم��ه م��ن ي��ش��ف��ي��ه ل��ع��ل��ه ف��ي��ه اإلذن ال��رس��ول س��أل
أت��خ��وف م��ا أش��د ف��ت��ل��ك دع��ه أص��ح��اب��ن��ا؟ م��ن أل��ي��س وق��ال ف��أب��ى

∗∗∗
ل��م��ك��لَّ��ف ب��ه إن��ي ل��ي ف��دع��وه خ��ص��م��ه أن��ا أب��ي ف��دع��ا اب��نُ��ه وأت��ى
ت��ت��ل��ط��ف راح��ًم��ا ع��ه��دت��ك ف��ل��ق��د أم��ره أْك��ِف��ك ال��ل��ه رس��وَل م��رن��ي
وأرأف أب��ر وب��ه ب��ي وألن��ت ح��ق��ه وأع��رف أب��ي أح��ب إن��ي
ال��م��وق��ف وه��ال ف��ي��ه األس��ى ع��ظ��م غ��ي��ره ي��ك ف��إن ب��ه أح��ق س��ي��ف��ي
وي��ن��زف ي��راق أب��ي ألج��ل ب��ي��دي م��ؤم��ن دم أرى أن ألخ��ش��ى إن��ي
ل��م��ت��ل��ف ال��ب��ن��ي��ن م��ن ال��ع��ق��وق إن وارع��ه ب��ش��ي��خ��ك ارف��ق ال��ن��ب��ي ق��ال
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َوامُلَهاِجِرين اْلَخزَرج بنََي

∗∗∗
ت��ق��ذف وال��م��خ��اف��ة يُ��ل��َق��ى ب��ال��رع��ب ق��ل��بُ��ه ُزل��ِزل ال��ج��ب��ار ال��ق��اذف
ال��م��س��ت��ع��ط��ف ال��ض��ارع ال��ه��وان وأخ��و ض��ارًع��ا ف��أق��ب��ل م��ذاه��ب��ه ض��اق��ت
ي��ح��ل��ف م��ن واف��ت��رى ال��م��ن��بِّ��ئ ص��دق ج��رى م��ا ي��ح��ل��ف وراح ال��ح��دي��ث ج��ح��د
ت��ت��ل��ق��ف م��ا وت��ص��ون ت��ع��ي أُذٌُن ل��ت��خ��ون��ه ت��ك��ن ل��م أرق��م اب��ن إن
األح��رف األص��م ال��ص��خ��ر ع��ل��ى ن��ق��ش��ت ك��أن��م��ا ال��ك��الم ن��ق��ش ب��ه��ا ي��ب��ق��ى
وال��زخ��رف أع��دائ��ه��ا م��ن ف��ال��زور أداءه��ا ال��ل��س��ان َولِ��ي إذا ُص��َوٌر
ي��وص��ف ال��م��ن��ظَّ��م ال��وْح��ي ب��ف��رائ��د أن��ه زي��د ح��س��ب وص��ًف��ا ُرم��ُت م��ا
وزي��ف��وا األم��ور ق��ل��ب��وا األل��ى ك��ب��ت ص��ادًع��ا ب��ي��انَ��ا أن��زل��ه ال��ل��ه
ي��ك��ش��ف ال غ��ط��اؤه وك��ان ن��زل��ت ب��س��ورة ال��ن��ف��اق ع��ن ال��غ��ط��اء ك��ش��ف
ال��م��ص��ح��ف وض��جَّ ب��ه ال��زم��ان ن��ادى ذاك��ر م��خ��اف��ة اس��ت��خ��ف��ى إذا ُج��ْرٌم
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(سورة نزول بعد سلول بن ُأيبِّ بن اهللا عبد
املنافقون)

عبد قتل يف يستأذنه وهو عنه) هللا (ريض الخطاب بن لعمر ملسو هيلع هللا ىلص النبي قاله مما كان
قومه صار املنافقون سورة نزلت فلما بيثرب»، كثرية أنف إذن له «ترعد أبي: بن هللا
قلت يوم قتلته لو وهللا إني عمر؟ يا ترى «كيف لعمر: النبي فقال ويعنفونه، يعاتبونه
هللا رسول َألمر علمت وِهللا قد عمر: قال لقتلته»، بقتله اليوم أمرتها لو أنوف له ألرعدت

أمري. من بركة أعظم ملسو هيلع هللا ىلص

ق��در رب��ه م��ن ب��ه أح��اط إال ي��زر وال إث��م م��ن ال��م��رء ي��ك��س��ب م��ا
ت��ذر وم��ا ت��أت��ي م��ا ع��واق��ب إال خ��س��رت وإن خ��اب��ت إن ل��ل��ن��ف��س ول��ي��س
ت��ع��ت��ب��ر ك��ن��ت ل��و ق��وم��ه��ا ع��ل��ى ن��ف��س ج��ل��بَ��ْت م��ا ش��ر أب��يٍّ اب��ن ي��ا ج��ل��بْ��َت
ي��غ��ر ص��دره وأم��س��ى ق��الك إال أح��ًدا ي��دع ل��م خ��زيً��ا ق��وم��ك زوَّدت
وال��ه��ذر ال��ل��غ��و م��ن��ك ت��ت��اب��ع ل��م��ا ق��واع��ده��ا ت��رم��ي��ه��م ال��وح��ي ت��ت��اب��ع

∗∗∗
م��ن��ت��ظ��ر ي��غ��ن��ي��ك ف��م��ا ال��ن��ج��اة س��ب��ل م��ل��ت��م��ًس��ا ال��ل��ه ب��رس��ول اس��ت��ج��ر ق��ال��وا
ال��غ��م��ر ب��ك ي��ع��ل��ق ال ل��ك م��س��ت��غ��ف��ًرا وت��س��أل��ه ت��رج��وه ح��ي��ن تُ��ل��ف��ه إن
خ��ط��ر وال ج��اه ف��ال ه��ل��ك��ت ح��ت��ى أت��ب��ع��ك��م زل��ت م��ا وي��ل��ك��م ي��ا ف��ق��ال
ال��وط��ر ب��ه ي��ق��ض��ي أو ال��ح��ق ب��ه ي��ق��ض��ي ل��ه ال��س��ج��ود إال أرى ف��ي��م��ا ي��ب��ق ل��م
ع��س��ر م��ط��ل��ب ف��ه��ذا ال��ل��ج��اج دع��وا ��َخ��ر؟ ال��سَّ ه��و أم م��ن��ك��م ال��ج��د أذل��ك



اإلسالم مجد ديوان

ي��ه��ت��ص��ر ل��ي��س أن ال��ظُّ��بَ��ى ي��غ��ي��ظ رأًس��ا ل��ش��ق��وت��ه ي��ل��وي م��س��ت��ك��ب��ًرا وص��دَّ
َس��َك��ر ال��ه��وى أف��ان��ي��ن م��ن ال��ه��دى ع��ن وي��ص��رف��ه ط��غ��ي��انً��ا ال��ج��ه��ل ي��زي��ده

∗∗∗
ع��م��ر؟ ي��ا ت��ق��ت��ل��ه ال ل��ك أق��ل أل��م ت��ل��ف��ح��ه��م ال��غ��ي��ظ ون��ار ال��رس��ول ق��ال
ت��س��ت��ع��ر ج��أواء غ��ض��ب��ة ب��ع��ث��ت��ه��ا ت��أخ��ذه ب��ال��س��ي��ف ي��وم��ئ��ٍذ ق��م��ت ل��و
ح��ذر وال خ��وف ف��ال س��الًم��ا أم��س��ت ن��ح��اذره��ا ك��نَّ��ا ال��ت��ي األن��وف ت��ل��ك
أم��روا م��ا ال��ي��وم ي��ف��ع��ل��ون رأي��ت��ه��م ب��ه��ام��ت��ه ج��ي��ئ��ون��ي ل��ل��ق��وم ق��ل��ت ل��و

∗∗∗
وال��س��ت��ر ال��ظ��ن غ��واش��ي ج��ان��ب��ي��ه ع��ن وان��ح��س��رت ل��ل��ف��اروق ال��رش��ُد ت��ب��يَّ��ن
وال��ف��ك��ر األل��ب��اب ب��ح��ك��م��ت��ه ت��ع��ي��ا ألم��ت��ه ه��اٍد م��ن ب��ورك��ت ف��ق��ال
واألث��ر ال��ن��ه��ج وه��ذا اإلم��ام أن��ت وم��ع��رف��ة ع��ل��م ف��ي ك��م��ث��ل��ك ل��س��ن��ا
وال��ن��ظ��ر ال��رأي إال ف��ي��ه ل��ن��ا وم��ا ظ��واه��ره تُ��خ��ف��ى م��ا األم��ر م��ن ت��دري
م��زدج��ر ل��ل��ج��ه��ال ع��ل��وم��ك وف��ي ت��ب��ص��رة ل��ل��غ��اوي��ن م��ع��ج��زات��ك ف��ي
ب��ش��ر وال ج��نٌّ ي��ب��ل��غ��ه ل��ي��س م��ا ش��رف م��ن آت��اك ال��ذي ع��ل��ي��ك ص��ل��ى

∗∗∗
ي��ن��ت��ص��ر ل��ل��م��خ��ت��ار ال��م��دي��ن��ة دون ي��م��س��ك��ه غ��ض��ب��ان ج��اءه اب��ن��ه ه��ذا
ال��خ��ب��ر يُ��ع��ل��م وح��ت��ى ت��ف��يء ح��ت��ى ت��دخ��ل��ه��ا ل��س��ت دي��ار ت��ل��ك ي��ق��ول
األش��ر ال��ك��اذب ف��ب��ئ��س ُح��رٍّا ك��ن��ت إن ك��اذب��ة غ��ي��ر ف��ق��ل��ه��ا األذلُّ أن��ت
ت��ن��ح��در ف��ي��ه م��ن روح��ه ك��أن��ه��ا وأرس��ل��ه��ا ح��رَّى ُم��رًَّة ف��ق��ال��ه��ا
ذُك��روا إذا ذك��ًرا وأرف��ع��ه��م ق��دًرا وأش��رف��ه��م ال��دن��ي��ا ب��ن��ي أع��زُّ م��ش��ى
ال��ظ��ف��ر وال ف��ي��ه��ا ي��خ��ط��ئ��ه ال��ن��ص��ر ال م��ل��ح��م��ة ل��ي��ث م��ن��ه ال��م��دي��ن��ة ح��لَّ
ي��ع��ت��ذر خ��زي��ان ق��ائ��ده��م وارت��دَّ رائ��ده��م ض��ل ق��وم ال��ح��ق ف��ل��ي��ع��رف
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َعْنَها) اُهللا (َرِيضَ َعاِئَشة اْملُؤِمِنني ُأمِّ ُة قصَّ

(ريضهللا سلمة وأم عائشة وكانت املصطلق، بني غزوة من باملسلمني ملسو هيلع هللا ىلص النبي رجع ملا
بالرحيل الناس يؤذن أن وقبل املدينة، من مسافة عىل مكان يف الجيش بات معه، عنهما)
عقًدا فقدت أنها أحست رحلها إىل عودتها ويف الجيش، فجاوزت حاجتها تقيض ذهبت
يف تزال ال وهي بالرحيل الجيش وأمر تلتمسه، فيه كانت الذي املحل إىل فرجعت لها،
تركبه، كانت الذي البعري عىل ووضعوه هودجها، فحملوا لها املوكلون وأقبل التماسه،

فنامت. عينها وغلبتها أحًدا، تجد فلم وعادت الجيش سار ثم فيه، أنها يظنون وهم
املنزل عند وأصبح عنه فتخلف الجيش، ساقة عىل السلمي املعطل بن صفوان وكان
وإذ منه، واقرتب نائم، إنسان سواد فرأى عنها)، هللا (ريض املؤمنني أم فيه بقيت الذي
صوته عىل فاستيقظت راجعون، إليه وإنا هلل إنا قائًال: صوته ورفع الحزن أخذه عرفها
وقال: راحلته أناخ أن عىل يزد فلم ذلك بعد صفوان وصمت بجلبابها، وجهها وخمرت
(ريضهللا قالت الظهر، عند نزل بعدما الجيش فأدرك بها سار ثم فاركبي، قومي أمه،

… واالفرتاء بالقول هلك من هلك نزلنا فلما عنها):
العسكر، يف اإلفك أشاع من أول فإنه سلول، بن أبي بن هللا عبد كربه توىل والذي
ُعْصبٌَة ِباْإلِْفِك َجاءُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ الرباءة: بهذه واملؤمنني النبي صدر فرشح هللا برأها ثم
َوالَِّذي اْإلِثِْم ِمَن اْكتََسَب َما ِمنُْهْم اْمِرٍئ ِلُكلِّ َلُكْم َخرْيٌ ُهَو بَْل َلُكْم ا َرشٍّ تَْحَسبُوُه َال ِمنُْكْم

النور). (سورة العرش اآليات بقية إىل َعِظيٌم﴾ َعذَاٌب َلُه ِمنُْهْم ِكْربَُه تََوىلَّ

ال��م��ب��ي��ن ب��ال��ن��ص��ر األب��ط��ال ��ر ب��شَّ ال��م��ؤم��ن��ي��ن وأم ال��رس��ل س��يِّ��د
ال��م��س��ت��ع��ي��ن وع��ون ال��راج��ي ع��ص��م��ة ربَّ��ه��ا ت��رج��و ال��ج��ي��ش ف��ي خ��رج��ت



اإلسالم مجد ديوان

م��ه��ي��ن ��اك أفَّ ك��ل رم��اه إن أم��ره وي��ق��ض��ي ال��ح��ق ي��ن��ص��ر
ال��ص��ال��ح��ي��ن دن��ي��ا ال��ص��دي��ق اب��ن��ة ي��ا إن��ه��ا أم��ر ج��ل إن إص��ب��ري
ت��ش��ع��ري��ن ال ب��ل ع��ق��دك؟ ه��وى إذ رج��ف��ت ل��م��ا األرض أرأي��ِت
م��ك��ي��ن رواس��ي��ه��ا م��ن ع��اٍل ك��ل ه��وى ل��و وت��م��ن��ت اق��ش��ع��رَّْت
وأن��ي��ن وغ��مٍّ ه��مٍّ ف��ي وه��ي ت��ب��غ��ي��ن��ه إذ ش��أن��ك ف��ي أن��ت
ي��ح��ي��ن ح��ت��ى ف��اص��ب��ري ح��ي��ن ب��ع��د روع��ت��ه ع��ن ال��خ��ط��ب ي��ب��دي س��وف

∗∗∗
ُم��دل��ج��ي��ن وس��اروا ف��ي��ه أن��ه��ا ب��ه��ا وال��ظ��نُّ ال��ه��ودج رف��ع��وا
ال��ج��ب��ي��ن م��س��ودَّ اإلص��ب��اح غ��ادر ال��ذي ال��خ��ط��ب ع��ن ال��ل��ي��ل وان��ج��ل��ى
م��س��ت��ب��ي��ن؟ م��ن ه��ل األم��ر؟ ُغ��م ك��ي��ف ن��زل��ت أرض أيَّ غ��اب��ت أي��ن
ال��ع��ال��م��ي��ن رب ال��ل��ه ذم��ام ف��ي إن��ه��ا ص��ب��ًرا ال��ل��ه رس��ول ي��ا
األم��ي��ن ال��روح ح��م��ى ف��ي ل��ن��راه��ا إن��ن��ا روي��ًدا ب��ك��ر أب��ا ي��ا

∗∗∗
ال��رزي��ن ك��ال��ش��ي��خ اإلط��راق دائ��م ب��ردت��ه ف��ي وال��ل��ي��ل رج��ع��ت
ال��ح��زي��ن ال��وادي م��ن أص��داء غ��ي��ر وح��ده��ا وأم��س��ت ال��ج��ي��ش ذه��ب
ي��ن��ق��ض��ي��ن م��ا ل��ألس��ى خ��ط��رات أن��ف��اس��ه��ا م��ن ال��ج��و ف��ي خ��ط��رت
ال��س��ف��ي��ن ح��ول أه��وال��ه وارت��م��ت أث��ب��اج��ه ط��غ��ْت ك��ال��ب��ح��ر م��اج
دف��ي��ن م��ك��ت��وم األح��ش��اء ف��ي ف��ه��و رق��دت ل��م��ا ال��ه��مُّ ع��ن��ه��ا ن��ام
ل��ل��ن��اظ��ري��ن م��اث��ل ش��يء غ��ي��ر ل��ه ي��ب��دو م��ا ص��ف��وان وأت��ى
ول��ي��ن رف��ق ف��ي ال��م��رت��اب ِم��ش��ي��ة ن��ح��وه��ا وي��م��ش��ي ال��ط��رف ي��رس��ل
ال��م��س��ت��رج��ع��ي��ن دع��وة ي��دع��و ح��ي��ن أص��دق��ه ف��م��ا ال��خ��ط��ب ع��رف
ال��رن��ي��ن ت��رَداَد ال��ي��وم ل��س��م��ع��ن��ا اس��م��ع��وا ق��ي��ل ف��ل��و رنَّ��ْت دع��وة
األذي��ن ص��وت ي��وق��ظ��ه��ا م��ث��ل��م��ا ن��وم��ه��ا م��ن ع��ائ��ش��ة أي��ق��ظ��ت
ودي��ن ع��ق��ل م��ن ِس��ت��ري��ن ف��ي وه��ي وج��ه��ه��ا ف��غ��ط��ت م��ن��ه ج��َف��ل��ْت
ال��م��ت��ق��ي��ن ك��دأب ال��ق��ل��ب خ��اش��ع دون��ه��ا ك��ل��ي��ًال ال��ل��ح��ظ ي��ص��رف
ال��ب��ن��ي��ن ُم��لِّ��ي��ت أم��اه إرك��ب��ي ودع��ا م��ن��ه��ا ال��ن��اق��ة ق��رَّب
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َعنَْها) هللاُ (َرِيضَ َعاِئَشة اْلُمؤِمِنني أُمِّ ُة قصَّ

ال��ي��م��ي��ن أه��ل م��ن ال��م��اض��ي��ن ي��ت��ب��ع وم��ض��ى ي��م��نً��ا ال��ِم��ْق��َود أخ��ذ
ال��م��ط��ف��ئ��ي��ن ويُ��ع��ي��ي ال��دن��ي��ا ي��م��أل ال��ذي ب��ال��ن��ور ي��ث��رب ي��ن��ت��ح��ي

∗∗∗
ال��م��ف��س��دي��ن ج��زاء ال��ل��ه وع��ل��ى وأذى ف��س��اًدا اإلف��ك ن��ش��روا
ال��م��رج��ف��ي��ن وإف��ك ال��ح��م��ق��ى ك��ذب س��ل��ط��ان��ه ف��ي ال��ح��قَّ ي��ن��ال ال
ال��ف��اس��ق��ي��ن ش��ي��خ ل��ل��ش��ر ه��اج��ه��ا ف��اس��ق��ة ع��ص��ب��ة م��ن ل��ه��ا ي��ا
ل��ل��م��ف��ت��ري��ن ب��ارًع��ا وإم��اًم��ا ح��اذًق��ا زع��ي��ًم��ا ف��ي��ه وج��دت

∗∗∗
ال��م��س��ل��م��ي��ن ش��أن ش��أن��ك ي��ك��ن ال ه��ك��ذا أب��يٍّ اب��ن ي��ا ه��ك��ذا
ل��ل��خ��ائ��ض��ي��ن ن��اره��ا ت��ت��ل��ظ��ى ف��ت��ن��ة وخ��ض��ه��ا ال��س��مَّ ان��ف��ث

∗∗∗
ال��م��وَج��ع��ي��ْن َوَه��مُّ ال��م��رض��ى أل��ُم ل��ي��ت��ه ص��ب��ًرا ال��ص��دي��ق اب��ن��ة ي��ا
ت��ش��ت��ك��ي��ن م��م��ا أب��رح إن��ه��ا ت��ع��ل��م��ي��ن ل��و ع��ل��ة م��ن ل��ه��ا ي��ا
ت��رت��ض��ي��ن ال م��ا ال��ل��ه رس��ول م��ن وب��دا ُع��ب��وٌس ال��ب��ش��َر أع��َق��َب
م��ج��رم��ي��ن م��ن ل��ه��م ي��ا ت��ي��ك��م؟ ك��ي��ف ع��ادات��ه م��ن ل��ي��س ِت��ي��ُك��م ك��ي��ف
ت��ع��ه��دي��ن م��ا ل��ط��ف��ه م��ن وط��وى ع��ط��ف��ه م��ن ف��ل��وى َغ��يَّ��روه
وح��ن��ي��ن وش��وق ص��اٍف ه��وى م��ن ي��ن��ق��ض��ي ال م��ا ل��ك يُ��خ��ِف��ي وه��و
ال��س��ج��ي��ن ال��س��رِّ ف��ي أم��اه ي��ا ل��ك روع��ة م��ن وك��م ال��س��رَّ س��ج��ن

∗∗∗
ت��ص��ن��ع��ي��ن؟ ف��م��اذا ال��خ��ط��ُب وق��ع أن��ص��ت��ي م��ص��ٍغ ف��ال��ل��ي��ل أن��ص��ت��ي
رك��ي��ن رك��ن م��ن ال��ق��ل��ب ف��ي ت��دع ل��م رع��دة ول��ج��ْت ال��ن��ف��س ج��اش��ت
ال��م��ص��ط��ل��ي��ن ت��ه��ول ن��اًرا ش��بَّ��ه��ا ِم��س��ط��ح ع��ي��نً��ا ق��رَّ ال م��س��ط��ح
األق��رب��ي��ن ذوي��ك ك��ي��د ف��ان��ظ��ري أم��ه م��ن ع��ث��رٌة ف��ض��ح��ت��ه
ت��ع��ل��م��ي��ن ال م��ا ت��ع��ل��م إن��ه��ا غ��ض��ب��ت م��ا إذا ت��ل��وم��ي��ه��ا ال
ال��م��ئ��ي��ن ح��د ع��ل��ى زادت ل��ي��ت��ه��ا واح��دة دع��وة أرس��ل��ت��ه��ا
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ال��ع��ري��ن وآس��اد ب��دًرا ف��دع��ى أخ��ب��ث��ه م��ا ال��ث��ع��ل��ب ت��ع��س

∗∗∗
ال��راق��دي��ن ب��ل��ي��ل م��ن��ه��ا ت��ب��ت ل��م ه��م��ه��ا م��ن غ��م��رة ف��ي رج��ع��ْت
ال��س��خ��ي��ن ال��دم��ع م��ن ش��ئ��اب��ي��ب ف��ي س��ق��م ف��ي م��ش��ب��وب��ة ل��وع��ٌة
ل��ق��م��ي��ن ب��م��ص��اب��ي ب��ي��ت��ي إن ل��ي؟ ت��أذن ه��ل ال��ل��ه رس��ول ي��ا
اآلم��ري��ن خ��ي��ر اس��ت��أذن��ت إن��م��ا وأب��ي ألم��ي ��ي ه��مِّ ودْع م��ْر
ي��ب��ي��ن م��ا م��ق��ي��ًم��ا ال��س��ق��م وأرى ان��ط��وى وال��ع��زم ال��ص��ب��ر ُح��س��ُن ب��ان
ت��ؤث��ري��ن م��ا ص��اح��ب��ت��ي ي��ا ل��ك ف��اف��ع��ل��ي ��ي ه��ل��مِّ ش��ئ��ت م��ا ق��ال

∗∗∗
ال��ذاه��ب��ي��ن ف��ي ب��ه��ا ال��ده��ر َح ط��وَّ ت��ك��ن ل��م أن ي��ح��زن��ه��ا ذه��ب��ْت
ت��ك��ت��م��ي��ن؟ م��اذا أم��اه ي��ا ل��ك ع��ج��بً��ا ت��ب��ك��ي وه��ي ق��ال��ت ث��م
ال��زاع��م��ي��ن؟ ف��ي ح��ي��ل��ت��ي م��ا وي��ح��ه��م زع��م��وا؟ م��ا ن��بَّ��أت��ن��ي أف��ال
ال��م��ن��ص��ف��ي��ن أق��ل م��ا ل��ي ك��ن ربِّ ح��رم��ة ل��ي رع��وا م��ا ظ��ل��م��ون��ي

∗∗∗
األك��رم��ي��ن ي��ه��ول خ��ط��ب إن��ه ن��اب��ه م��م��ا ال��ص��دي��ق ج��زع
ال��س��ن��ي��ن م��اض��ي ف��ي ب��ك رم��ي��ن��ا م��ا داه��ي��ة م��ن ل��ك أفٍّ ق��ال
ي��زي��ن؟ ال ح��دي��ث م��ن��ك س��اءن��ا ال��ه��دى دي��ن زان��ن��ا ��ا أَف��ل��مَّ

∗∗∗
ال��م��رس��ل��ي��ن خ��ي��ر ف��م م��ن أرس��ل��ْت ص��اع��ق��ة ل��ه��ا ي��ا ت��ي��ك��م؟ ك��ي��ف
ال��ص��اب��ري��ن م��ول��ى ال��ل��ه إن ج��اء ك��ل��م��ا ت��ي��ك��م ك��ي��ف ت��ي��ك��م؟ ك��ي��ف
ال��ث��م��ي��ن ب��ال��در ع��ي��ن��ي��ك م��ن ُزيِّ��َن ال��ذي ال��ع��ق��د ربَّ��َة ي��ا إص��ب��ري

∗∗∗
األول��ي��ن األب��اة دأب م��ن ه��ي ش��دة ع��ل��يٍّ م��ن أوج��ع��ت��ه��ا
ل��ل��ض��ارب��ي��ن؟! ع��ن��ده��ا س��رٍّ أيُّ م��والت��ه��ا ع��ل��ى ال��ض��رب س��لَّ��ط
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َعنَْها) هللاُ (َرِيضَ َعاِئَشة اْلُمؤِمِنني أُمِّ ُة قصَّ

ال��واه��م��ي��ن دع��وى ي��دف��ع م��ا غ��ي��ر ع��ل��م��ت م��ا ص��ادق��ة أق��س��م��ت
ال��م��ال��ك��ي��ن؟ أع��ل��ى ال��ت��اج��ي��ن رأى ه��ل ت��اج��ي��ه��م��ا ف��ي وال��ب��رُّ ال��ت��ق��ى

∗∗∗
ال��م��ب��ط��ل��ي��ن تُ��رَّه��ات اس��ت��ب��اح��ت م��ا ج��ن��ده ي��ح��م��ي ب��ال��ح��ق م��رح��بً��ا
ال��ي��ق��ي��ن ن��ور م��ن ال��ش��ك ظ��ل��م��ات ط��وت م��ا ي��ج��ل��و ب��ال��وح��ي م��رح��بً��ا
ال��م��ؤم��ن��ي��ن ت��غ��ي��ث ال��ل��ه رح��م��ة ع��ٍل م��ن يُ��ل��ِق��ي ب��ال��روح م��رح��بً��ا
راش��دي��ن وراح��وا ال��ش��ك��ر أزل��ف��وا ان��ك��ش��ف��ت ف��ل��م��ا ج��لَّ��ت ف��ت��ن��ة
ي��ري��ن ظ��ن وال ت��غ��ش��ى ري��ب��ة ف��ال ال��ه��ادي غ��م��رة وت��ج��لَّ��ت
ال��ح��اك��م��ي��ن خ��ي��ر ال��ل��ه ح��ك��م ذاك وان��ع��م��ي ط��ي��ب��ي ال��ص��دي��ق اب��ن��ة ي��ا
م��دب��ري��ن ف��ول��وا م��واض��ي��ه م��ن ِم��خ��ذم ب��م��اٍض ال��ق��وَم ض��رب
ال��ظ��ال��م��ي��ن ت��خ��زي ال��ب��غ��ي ق��ت��ام م��ن غ��ب��رة ع��ل��ي��ه��م ص��رع��ى س��ق��ط��وا

∗∗∗
ال��غ��ادري��ن وي��ن��ه��ى ال��غ��در ي��ن��ك��ر م��ع��روف��ه م��ن ال��ص��دي��ق أم��س��ك
ال��م��ن��ع��م��ي��ن ال��ك��رام ح��ق ل��ي��رى ن��ع��م��ت��ه م��س��ط��ٍح ع��ن وط��وى
ال��خ��ائ��ن��ي��ن ج��زاء ي��ج��زي��ه راح خ��ان��ه ف��ل��م��ا ده��ًرا ع��ال��ه
ال��راح��م��ي��ن ب��ي��ن ال��رح��م��ة س��ن��ة ق��ض��ى م��ن ق��ض��اه��ا ال��ع��دل س��ن��ة
ال��ض��ن��ي��ن وارت��اح ال��ن��اق��م ف��ع��ف��ا ق��دس��ي��ة ب��ه��ا ال��ذك��ر ن��زل

∗∗∗
ال��ق��ري��ن ن��ع��م إن��ه غ��اٍو ك��ل أب��ى إن ق��ري��نً��ا ال��خ��ي��ر إج��ع��ل
ره��ي��ن أم��ر م��ن ي��ك��س��ب ب��ال��ذي ام��رٍئ ك��ل وع��ال رب��ي ج��لَّ
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مكة إىل سادتهم من فسار اليهود، عىل ذلك شق أصابهم ما النضري بني أصاب ملا
عامر وأبو قيس، بن وهوذة الحقيق، أبي بن وكنانة مشكم، بن وسالم أخطب، بن حيي
يكونوا أن عىل ويعاهدونهم ملسو هيلع هللا ىلص، النبي قتال عىل املرشكني يحرضون وجعلوا الفاسق،
فسجدوا، آللهتنا، سجدتم إن إال نأمنكم ال لهم: وقال سفيان أبو بهم فرحب معهم،
بأستارها وتعلقوا بالكعبة، أكبادهم فألصقوا رجًال خمسون قريش بطون من وخرج
سنة خيرب تمر لهم وجعلوا غطفان، إىل جاءوا ثم النبي، وحرب النرصة عىل يتحالفون

فرضوا. نرصوهم هم إن
من ركب املدينة وقدم سفيان، ألبي العليا القيادة وكانت للحرب، الجموع وتأهبت
يخرجون وهل األمر، يف وشاورهم الصحابة فجمع عليه، أجمعوا بما النبي فأخرب خزاعة،
هللا (ريض الفاريس سلمان فقال عنها؟ للدفاع فيها يبقون أم العدو للقاء املدينة من
النبي فركب علينا، خندقنا الخيل تخوفنا إذا فارس بأرض كنا إنا هللا، رسول يا عنه):
أقبلوا ثم الخندق، لحفر املواقع أفضل يرتاد وجعل واألنصار، املهاجرين من رجال يف
شوكتهم، وكرس املرشكني، بقهر الغزوة هذه انتهت وقد بينهم، والنبي فيه يعملون

الجمهور. قول وهو الخامسة، السنة من شوال شهر يف وكانت

ال��م��ه��زوم��ا؟ ج��م��ع��ك إال أح��ش��دت م��ش��ئ��وم��ا م��ذم��ًم��ا ح��ي��ي إذه��ب
ع��ظ��ي��م��ا أب��ي��ك ب��ن��و ي��راه خ��ط��ب ف��إن��ه ال��ن��ض��ي��ر ل��ب��ن��ي ت��غ��ض��ب��وا إن
م��ه��دوم��ا؟ ب��ن��اءك��م ال��ه��داة ت��رك إذا ب��ك��م ف��ك��ي��ف ان��ص��دع��ت ال��ق��وة
س��م��وم��ا ام��ت��ألن إذا ال��ج��راح م��ث��ل أرى وال ال��ج��راح ت��ح��كُّ��ون س��رت��م
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وال��ت��س��ل��ي��م��ا ال��ت��رح��ي��َب م��ث��ل��ك م��ن ل��م��ث��ل��ه��م إن س��ف��ي��ان أب��ا ��ْب رحِّ
ج��ح��ي��م��ا ال��ن��ف��وس ي��ص��ل��ي ال��ه��وى ب��ئ��س ب��ي��ن��ك��م ال��ت��ف��رق ب��ع��د ال��ه��وى ج��م��ع
ه��ش��ي��م��ا ال��ق��ل��وب م��ن ت��ص��ي��ب ن��اًرا أض��غ��ان��ك��م م��ن ال��ل��ه س��ي��وُف تُ��ذك��ي
م��ض��م��وم��ا م��ح��م��د ب��أس س��ت��رون أح��زاب��ك��م واج��م��ع��وا ال��ق��ب��ائ��ل ��وا ض��مُّ

∗∗∗
وأث��ي��م��ا ف��اس��ًق��ا إال ت��ل��َق ل��م م��ق��ال��ة ل��ل��ي��ه��ود ح��رب اب��ن ق��ال
ال��ت��ح��ري��م��ا وان��ب��ذوا ن��ع��ب��د ن��ح��ن م��ا ف��اع��ب��دوا زع��م��ت��م م��ا ��ا ح��قٍّ ك��ان إن
ال��م��ذم��وم��ا ص��ن��ي��ع��ه ي��ن��ك��رون ال ��ًدا س��جَّ ح��رب اب��ن آلل��ه��ة خ��رُّوا
م��رك��وم��ا ي��رى م��ا أق��ب��ح وال��ك��ف��ر ب��رك��ام��ه رم��وا ك��ف��ر ع��ل��ى ك��ف��ر
ع��ل��ي��م��ا ي��ك��ون أن ر ال��م��زوِّ وأذى ف��زوروا ال��ق��دي��م ال��ع��ل��م ع��ن س��ئ��ل��وا
س��ي��م��ا وأص��دق ص��اح��ب��ك��م دي��ن م��ن ل��ك��م خ��ي��ر دي��ن��ك��م ش��ه��دن��ا ق��ال��وا

∗∗∗
ح��ل��وم��ا ال��ي��ه��ود م��ن أخ��ف ك��ان��وا إن��ه��م ال��ب��ن��يَّ��ة إل��ى ال��رج��ال خ��فَّ
ال��م��ح��ت��وم��ا أم��ره ي��ع��ق��د وال��ل��ه أس��ت��اره��ا ع��ل��ى ح��ل��ًف��ا ل��ه��م ع��ق��دوا
وك��ل��وم��ا؟ ب��ه��ا إح��نً��ا أل��ص��ق��وا أم ب��ه��ا س��ف��ه م��ن األك��ب��اد أل��ص��ق��وا ه��ل

∗∗∗
ال��م��ق��س��وم��ا ح��ظ��ك خ��ي��ب��ر ت��م��ر م��ن واغ��ن��م��ي ل��ل��ك��ري��ه��ة ه��ب��ي غ��ط��ف��ان
ال��م��ح��روم��ا يُ��رزق��وا أن ي��ب��ل��غ��وا ل��م إن��ه��م ظ��ن��ك وخ��اب ال��ي��ه��ود ك��ذب
ال��م��ط��ع��وم��ا ذع��اف��ه��ا وس��ت��ع��ل��م��ي��ن م��ح��م��د س��ي��وف س��وى يُ��ط��ع��م��وك ل��ن
ال��م��ع��ص��وم��ا ال��ص��ادق ي��ب��ال��وا ال أن ت��ع��اه��دوا ي��وم األح��زاب أك��ذب م��ا
وزع��ي��م��ا ق��ائ��ًدا ح��رب اب��ن ي��ا ك��ن أم��ره��م ص��اح��ب س��ف��ي��ان أب��ا ج��ع��ل��وا
خ��ص��ي��م��ا ال��ع��ل��يِّ ل��ل��ه دم��ت م��ا ن��اص��ًرا ل��ك ت��رى ف��ل��ن ش��ئ��ت ك��ي��ف ك��ن

∗∗∗
ال��م��ك��ت��وم��ا وي��ظ��ه��ر ال��خ��ف��يَّ ي��ب��دي خ��زاع��ة رك��ب وج��اء ال��ج��ن��ود ج��م��ع��وا
ع��زي��م��ا ال��م��س��ل��م��ي��ن وزاد ب��أًس��ا ف��زاده ال��رس��ول إل��ى ال��ح��دي��ث ح��م��ل
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ق��وي��م��ا ال��س��ب��ي��ل ألم��ت��ه ي��ب��غ��ي ن��ب��ي��ه��م ب��أم��ر ال��ش��ورى ع��ل��ى ن��زل��وا
ه��ج��وم��ا؟ أراد إذا ال��ع��دو ن��ل��ق��ى م��ًع��ا ن��م��ض��ي أم أن��ق��ي��م ان��ظ��روا ق��ال
ق��دي��م��ا ال��ح��روب ف��ي ف��ارس ك��ص��ن��ي��ع خ��ن��دًق��ا ن��ح��ف��ر س��ل��م��ان ف��أج��اب��ه
وج��س��وم��ا أن��ف��ًس��ا ي��ح��م��ل��وه��ا أن ب��ه��م م��ا وال��م��ك��ات��ل ال��م��س��اح��ي ح��م��ل��وا
م��خ��دوم��ا س��ب��ح��ان��ه خ��دام��ه ع��ن��ده��ا ه��م أو ل��ل��ه ع��ن��ده��م ه��ي
ق��روم��ا ذوي��ه م��ن ب��ي��ث��رب ت��ل��ق��ى ش��أن��ه��ا ف��ي م��ح��م��د ق��روم دل��ف��ت
م��وس��وم��ا ب��ال��ه��دى ال��ج��الل��ة ط��ل��ق رب��ه ع��ي��ن��ي ب��ي��ن وي��ع��م��ل ي��س��ع��ى
ال��م��أم��وم��ا ي��ص��رف اإلم��ام إن رائ��ث م��ن ت��رى ف��م��ا اإلم��ام دأب
وال��ح��ي��زوم��ا األح��ش��اء وي��ق��ل��ق��ل ظ��ه��ره ي��ث��ق��ل ف��ظ��ل ال��ت��راب ح��م��ل
م��ل��م��وم��ا ث��وب��ي��ه��م��ا ف��ي ل��ل��ه رأي��ت��ه خ��ل��ي��ف��ت��ي��ه رأي��ت وإذا
م��روم��ا ال��ج��ه��اد ه��م م��ن ت��ب��ِق ل��م ه��م��ة وزي��د ��اٍر ب��ع��مَّ وم��ض��ت

∗∗∗
ال��ت��ق��دي��م��ا ل��ك ف��ق��ض��ى م��ض��ى ن��س��بً��ا ون��ل��ت��ه ال��ص��ن��ي��ع أح��س��ن��ت س��ل��م��ان
ال��م��ظ��ل��وم��ا ف��أن��ص��ف ال��ن��ب��ي ح��ك��م ال��ه��دى أع��الم ف��ي��ك ت��ن��اف��س ل��م��ا

∗∗∗
زن��ي��م��ا ن��س��ب��ت ف��م��ا ن��س��ب��ت ول��ق��د م��ح��م��د ب��ي��ت آل م��نَّ��ا س��ل��م��ان
روم��ا وي��ع��رف ع��ربً��ا أه��ل��ه ف��ي ي��رى م��ن م��ن��ا ل��ي��س ي��ج��م��ع ال��دي��ن
ال��م��رق��وم��ا ك��ت��اب��ه ن��ط��ي��ع إن��ا رب��ن��ا ت��ب��ارك األت��ق��ى واألك��رم
إق��ل��ي��م��ا وال ش��ع��بً��ا ت��ذك��روا ال ش��ع��ب��ه وأن��ت��م م��والك��م ال��ل��ه

∗∗∗
م��ث��ل��وم��ا م��ح��دد ك��ل وت��رد ال��ق��وى ت��وه��ي ك��دي��ة دع��ه��ا س��ل��م��ان
ت��ح��ط��ي��م��ا وال ص��دًع��ا ت��أل��ه��ا ل��م ص��خ��رة م��ن ك��م ال��ل��ه رس��ول إض��رب
م��ل��وم��ا ف��ل��ي��س ب��ال��غ��ه أن��ت م��ا ال��ق��وى ج��ب��اب��رة م��ن ي��ب��ل��غ ل��ي��س م��ن
م��ض��ي��م��ا ال��ع��روش م��ن ال��ع��زي��ز ت��دع ث��الث��ة ب��ال��ف��ت��وح ج��ن��ودك ��ْر ب��شِّ
ورس��وم��ا ل��ه��م ص��وًرا م��ث��ل��ت��ه��ا ل��م��ع��ش��ر وال��ق��ص��ور ال��م��دائ��ن وص��ف
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وت��خ��وم��ا ل��ه��ا آف��اًق��ا ع��ي��ن��اك رأت م��ا رب��ك ن��ور ف��ي أب��ص��رت��ه��ا
م��ف��ه��وم��ا ي��ك��ن ل��م ال��ن��ب��وة ل��وال م��ع��ج��ز أم��ر ك��ل ت��ح��دث زل��ت م��ا
وال��ت��ن��وي��م��ا ال��س��ح��ر إال م��ن��ه��ن ي��ع��رف��وا ل��م م��ع��ش��ر ال��ع��ج��ائ��ب ج��ه��ل
ال��م��خ��ت��وم��ا ك��ت��اب��ه��ا ف��ضَّ ش��اء إن ج��الل��ه ت��ري��ك أس��رار ل��ل��ه
ع��ق��ي��م��ا ك��ان ال��ج��ه��الء ي��رش��د م��ا ي��ل��د ول��م ال��س��ب��ي��ل ض��ل إن وال��ع��ل��م
س��ق��ي��م��ا ت��راه ع��ق��ل أخ��ي ب��ل��وى أذى أك��ث��ره��ا األس��ق��ام ذوي ب��ل��وى

∗∗∗
ال��ك��وم��ا ال��ص��ف��اي��ا ط��ع��م��وا وك��أن��م��ا ج��ه��ده غ��اي��ة ب��ال��ق��وم ال��ط��وى ب��ل��غ
ل��ي��ص��وم��ا رب��ه أم��ان��ة ل��وال ي��ك��ن ول��م ال��دئ��وب ع��ل��ى ي��ص��وم ج��ي��ش
ال��ق��يُّ��وم��ا ال��واح��د ي��دع��و ال��ح��رب ف��ي م��ك��ب��ًرا ي��ض��جُّ م��ب��ت��ه��ج ك��ل م��ن

∗∗∗
ع��م��ي��م��ا ل��ل��غ��زاة وخ��ي��ًرا غ��وثً��ا أت��ت إذ س��ع��د اب��ن ي��ا ف��ت��ات��ك ك��ان��ت
ك��ري��م��ا ال��رج��ال ف��ي وخ��اًال ب��رٍّا وال��ًدا ت��ط��ع��م ال��ت��م��ر ب��ب��ع��ض ج��اءت
رح��ي��م��ا وك��ان ب��رح��م��ت��ه ف��ك��ف��ى ب��رك��ات��ه م��ن ال��ل��ه ع��ل��ي��ه أل��ق��ى
م��ق��ي��م��ا ي��زال وم��ا ال��رح��ي��ل داع��ي ال��ط��وى ف��دع��ا ق��ل��ي��ل��ه ال��ن��ب��ي أخ��ذ
ن��ع��ي��م��ا واش��ك��روه ه��ن��ي��ئً��ا ف��ك��ل��وا رزق��ك��م ه��ذا وق��ال ال��ج��ن��ود ج��م��ع
وج��وم��ا ال��ك��اف��ري��ن ت��زي��د ح��اًال وت��ب��دل��وا رب��ه��م ب��ن��ع��م��ة ف��رح��وا

∗∗∗
وق��دوم��ا م��ش��ه��ًدا ب��ذل��ك أح��ب��ب ق��ادم ال��ش��وي��ه��ة ص��ن��ع ال��ذي ه��ذا
ع��دي��م��ا ال��رج��ال ف��ي أران��ي ول��ق��د داع��يً��ا ج��ئ��ت��ك وق��ال ال��ن��ب��ي ح��يَّ��ا
ج��س��ي��م��ا ب��ذل��ت رب��ي زاده��ا ل��و ش��وي��ه��ة غ��ي��ر ال��ل��ه رع��اك ل��ي م��ا
أل��ي��م��ا أراه س��غ��ب م��ن ي��ش��ف��ي��ك م��ط��ع��ًم��ا م��ح��م��د ي��ا ل��ك أع��ددت��ه��ا
م��ح��زوم��ا ال��ح��ش��ا ع��ل��ى ي��ظ��ل ح��ج��ر وع��ذاب��ه ال��ط��وى أل��م م��ن ي��ك��ف��ي��ك

∗∗∗
م��ه��م��وم��ا ح��ائ��ًرا ال��ش��وي��ه��ة ص��ن��ع ال��ذي وم��ش��ى ب��ج��ن��ده ال��رس��ول س��ار
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ح��ك��ي��م��ا دع��وت ف��ق��د وادِو دبِّ��ر وش��وي��ه��ة واح��د ص��اع رب ي��ا
ك��ظ��ي��م��ا ال��ح��ي��اء م��ن وك��ان ب��ش��ًرا وج��ه��ه ي��ش��رق ف��ظ��ل ال��ط��ع��ام وض��ع
ت��ك��ري��م��ا رس��ول��ه ي��زي��د رب ف��زاده ف��ي��ه ي��دي��ه ال��ن��ب��ي وض��ع
م��ن��ظ��وم��ا رأي��ت��ه ال��ش��ع��وب ش��م��ل ان��ظ��م��ي ل��ه��ا ي��ق��ال ل��و ال��م��وائ��د ت��ل��ك
ص��م��ي��م��ا ال��وارث��ي��ن ي��ف��وت ش��رًف��ا ج��اب��ًرا ي��ورث راح ص��م��ي��م ك��رم

∗∗∗
وس��ي��م��ا أغ��ر ب��ج��ف��ن��ت��ه��ا ي��م��ش��ي رس��ول��ه��ا ي��ج��يء إذ واألش��ه��ل��ي��ة
ال��ت��ع��ل��ي��م��ا وأح��س��ن ال��خ��ب��ال ف��ش��ف��ى دي��ن��ه م��ن��اق��ب ع��لَّ��م��ه��ا ال��ل��ه
وال��ت��ق��وي��م��ا اإلص��الح ي��ع��رف��وا ل��م خ��ل��ق��ه تُ��ق��وِّم م��راش��ده ل��وال
ج��ث��وم��ا ال��ق��اع��دي��ن ف��ي ي��ب��رح��وا ل��م ي��ه��ت��دوا ل��م ول��و ب��ه ال��ح��م��اة ن��ه��ض
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(سلع)، جبل إىل ظهورهم يجعلوا أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي أمر الخندق حفر من املسلمون انتهى ملا
األنصار ولواء حارثة، بن زيد إىل املهاجرين لواء أعطى ثم العدو، للقاء يستعدوا وأن
سنهم، من عرشة الخامسة يبلغوا لم الذين الغلمان برصف وأمر عبادة، بن سعد إىل
أخطب بن حيي زال فما ملسو هيلع هللا ىلص، معه عهد عىل قريظة بنو وكان الخندق، يف يعملون وكانوا
سفيان أبو وكان الصحيفة، ومزق العهد، نقض حتى القرظي أسد بن كعب بسيدهم

ذلك. عىل أخطب ابن حرض الذي هو

األح��زاب أي��ه��ا ال��ه��زي��م��ة ف��إل��ى األرب��اب وول��ت ال��س��ي��وف م��ض��ت
وع��ذاب واق��ٌع ب��الءٌ ك��لٌّ أخ��وات��ه��ا وال ن��اف��ع��ة ال��الت ال
ي��ن��س��اب أو ي��ث��ور ح��ي��ن وال��وي��ل راب��ض ق��ض��اءٌ س��ل��ع م��ن ال��س��ف��ح ف��ي
ن��اب ��ل ال��م��ع��جَّ واألج��ل وي��ص��ول م��خ��ل��ب وال��م��ن��يَّ��ة ال��ف��ري��ة ي��ب��غ��ي
غ��ض��اب وال��ل��ي��وث بَ��ْس��ل ال��غ��ي��ل وح��رب��وا ع��ل��م��ت م��ا ح��رب اب��ن ي��ا ه��و
وض��ب��اب؟ واغ��ر ض��غ��ن ثَ��مَّ أم ض��غ��ن��ك��م ع��وف واب��ن س��ل��ي��ط أَش��ف��ى
ف��ت��ص��اب أع��دائ��ه��ا م��ن ل��ت��ص��ي��ب ف��إن��ه��ا ال��س��ي��وف ت��ل��ك ب��ورك��ْت ال
وت��ب��اب م��ًع��ا ل��ك��م يُ��ت��اح ع��َط��ب دم م��ن ون��ال��ت ن��ل��ت��م ال��ذي ك��ل

∗∗∗
ال��م��رت��اب ن��ف��س��ه يَ��ص��دق ك��ان إن ف��ان��ظ��روا ال��ف��وارس ف��ي وس��ع��د زي��د
ف��أج��اب��وا دع��اُه��ُم ال��ذي��ن ص��دق دون��ه ش��يءٍ ك��ل أك��ب��ر ال��ل��ه
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واألن��ص��اب األوث��ان غ��رت��ك��م ف��إن��م��ا ال��م��ش��رك��ي��ن ج��م��وع ث��وب��وا
ع��ق��اب ل��ل��غ��ادري��ن ف��م��ح��م��د غ��دُره��م ق��ري��ظ��ة ب��ن��ي يُ��ع��ج��ب��نَّ ال
ع��ج��اب ال��ج��اه��ل��ي��ن وأم��ُر ك��ع��بً��ا ب��م��ك��ره ف��اس��ت��زلَّ أخ��ط��ب اب��ن ه��ب
ص��واب؟ ال��غ��واة خ��ط��أ ع��ن ي��ن��ه��اه أم��ا ي��م��زق��ه��ا إذ ل��ل��ص��ح��ي��ف��ة ي��ا

∗∗∗
رط��اب؟ وال��س��ي��وف ال��س��واع��د ُم��ْل��ُد ف��ت��ي��ة ت��ذه��ب ف��أي��ن ال��ف��ح��ول خ��ط��ر
ن��ص��اب ف��ل��ل��ق��ت��ال ال��ن��ص��اب ب��ل��غ��وا ل��م��ع��ش��ر ال��ق��ت��ال دع��وا ال��ن��ب��ي ق��ال
وم��آب م��رج��ع إل��ي��ه َف��ل��ُك��ْم غ��م��رات��ه م��ن ن��اج��ي��ن ت��ذه��ب��وا إن
األص��ح��اب وي��ع��م��ل ت��ع��م��ل��ون إذ ج��ه��ادك��م أج��ر ال��ل��ه ف��ي يُ��ح��َرم��وا ل��ن
وت��راب ق��اط��ع س��ي��ف ِس��يَّ��اِن ��ه ح��قُّ يُ��غ��م��ط ل��ي��س ال��م��ج��اه��د ع��ن��ق
ص��ع��اب وال��خ��ط��وب ج��دٌّ واألم��ر ع��ب��ئ��ه��ا ح��م��ل��ت��م ال��ه��ي��ج��ا ال��خ��ن��دق

∗∗∗
وت��ه��اب ت��ارة ف��ت��ط��م��ع ت��دن��و وص��ح��ب��ه ال��ول��ي��د اب��ن خ��ي��ل ه��ات��ي��ك
األب��واب وتُ��ف��ت��ح تُ��س��دُّ ف��ي��م��ا م��ث��ل��ه ت��َر ل��م ال��ه��ي��ج��اء م��ن ب��اب
ال��وث��اب ال��ف��ارس ت��ردَّى ��ا ل��مَّ ج��ي��اده��م م��ت��ون ف��ي ال��ف��وارس ذُع��ر
األل��ب��اب ل��ه��ول��ه ت��ط��ي��ش خ��ط��ب ن��وف��ل ب��م��ص��رع ل��ه��م ف��ك��ان ن��ظ��روا

∗∗∗
ُع��ب��اب ال��ل��ه��ي��ب م��ن ف��ي��ه وي��ع��بُّ أواره ي��ش��بُّ م��س��ت��ع��ر ال��ج��و
ل��ذاب��وا ال��رج��اء ل��وال األل��ى ب��أس وط��ي��ُس��ه��ا ي��ذي��ب ب��ه ال��ن��ب��ال ج��رت
وخ��اب��وا؟ ال��رج��اء ك��ذب إن ال��ح��رب ف��ي ل��ق��وا وم��ا ال��غ��رور ب��ع��د ل��ه��م م��اذا

∗∗∗
ال��غ��اب وم��اج ل��ه��ا ال��ه��زب��ر ه��اج ص��ي��ح��ة ع��م��رو وص��اح ال��ج��ي��اد دف��ع��وا
ال��غ��الب األش��وُس ع��ل��ي��ه ف��ق��ض��ى ل��ن��ف��س��ه ال��غ��ال��ب��ي��ن ف��ي ق��ض��ى ش��ي��خ
ج��واب ال��ج��ح��ي��م ع��ن س��أل��ت إن ه��ي ض��رب��ة ع��ل��ي م��ن خ��ذه��ا ع��م��رو ي��ا
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الَخنَدق َحفر بَعد

∗∗∗
س��ح��اب ح��ي��ي��ت م��ا ق��وم��ك أح��ي��اء س��ق��ى وال ي��داك س��ل��م��ت ال ِح��بَّ��ان
األح��ق��اب وت��ف��زع ال��ك��ت��اب أم��م ل��ه��ول��ه ت��ض��جُّ س��ه��ًم��ا أرس��ل��ت��ه
األص��الب ص��دم��ات��ه��ا م��ن ت��ن��ه��دُّ ب��ال��ت��ي ربُّ��ك رم��اك رم��ي��ت؟ ذا م��ن
األط��ي��اب ه��ن��ا ه��ا أم��ك ط��ي��ب ع��ن ب��ع��ده��ا تُ��َح��دِّْث ال أم��ك أخ��زي��ت
وم��الب س��اط��ع م��س��ك ال��ق��وم ف��ي م��ك��ان��ه ج��ه��ل��ت وإن ج��رح��ت م��ن دم
األح��س��اب ت��زي��ن��ه��ا ال��ع��ري��ن أس��د ح��ول��ه وال��ك��ت��ي��ب��ة ال��ع��ش��ي��رة س��ع��د
ال��م��ن��ت��اب وال��س��ي��د ال��وغ��ى ع��ن��د ق��وم��ه ي��ق��دم ال��م��رج��وُّ ال��ف��ارس
ش��ه��اب ف��ه��و ال��خ��ط��ب ل��ي��ل ج��نَّ أو م��ه��نَّ��د ف��ه��و ال��ض��رب ِج��دُّ َج��دَّ إن

∗∗∗
ال��ط��الب أم��ره ب��أي��س��ر ي��ع��ي��ا م��ط��م��ع ع��وف واب��ن ع��ي��ي��ن��ة أغ��رى
ح��ج��اب ع��ل��ي��ه يُ��ل��ق��ى وك��أن��م��ا غ��ف��الت��ه ف��ي س��ف��ي��ان أب��ا ت��رك��ا
وذئ��اب ث��ع��ال��ب ال��رج��ال وم��ن ت��س��ل��ال ح��ي��ن ال��ذئ��ب��ي��ن ي��ب��ص��ر ل��م
ي��ع��اب ل��ي��س ال��س��ل��م وراض��ي ت��م��ًرا ق��وم��ن��ا ي��ش��ب��ع ال��س��ل��م رض��ي��ن��ا ق��اال
وك��ت��اب ذم��ة ع��ل��ي��ن��ا ف��ل��ك��م ن��ص��ف��ه أص��ب��ن��ا إن ال��م��دي��ن��ة ت��م��ر
ع��ت��اب واس��ت��ح��رَّ ل��وم ف��اش��ت��دَّ ح��ل��ف��اؤن��ا أب��ى وإن ال��ق��ت��ال ن��دع
وش��راب س��ائ��غ ط��ع��ام ول��ن��ا س��م��وم��ه��ا يُ��ط��َع��م��ون ال��ك��ري��ه��ة ل��ه��م

∗∗∗
أوداب ش��ي��م��ة ل��ل��ض��راغ��م ه��ي غ��ض��ب��ة س��ورة ال��س��ع��دي��ن م��ن ه��اج��ا
وح��راب ق��واض��ب ت��ص��ط��ن��ع��ه ل��م ال��وغ��ى وه��ج ف��ي ال��رأي اص��ط��ن��اع أب��ي��ا
ص��الب وه��ي ال��ص��مَّ ال��ق��ل��وب ي��وه��ي وم��ن��ط��ًق��ا ي��ه��ول ن��ظ��ًرا وت��ن��ازع��ا
األق��ط��اب؟ ال��س��ادة ون��ح��ن ف��ي��ن��ا ت��ح��ك��م��وا ي��ق��ال أن أي��ج��م��ل ُه��ْم؟ َم��ْن
ذب��اب ج��ن��اه ع��ل��ى ي��ح��وم أن م��ن ن��خ��ل��ه��ا ون��م��ن��ع م��دي��ن��ت��ن��ا ن��ح��م��ي

∗∗∗
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اإلسالم مجد ديوان

وح��س��اب م��وع��د ن��ف��س ول��ك��ل ف��ارج��ع��ا ال��م��غ��يَّ��ب ب��دا ال��ن��ب��ي ق��ال
ال��وه��اب ال��م��ن��ع��م وه��و ش��اء إن ل��ن��ا ي��ج��ع��ل��ه ال��ل��ه ع��ن��د ال��ن��ص��ر
ت��ن��ج��اب وغ��م��رة ي��زول خ��ط��ب ف��إن��ه ال��ق��ت��ال ح��رِّ ع��ل��ى ص��ب��ًرا

∗∗∗
وث��واب رب��ن��ا م��ن ل��ن��ا س��ك��ن وإن��ه��ا ال��ص��الة ع��ن ال��ق��ت��ال ش��غ��ل
األس��ب��اب وزال��ت ال��ق��ت��ال س��ك��ن ل��ن��ق��ي��م��ه��ا م��ؤذنً��ا ب��الل ي��ا ق��م
ل��ت��اب��وا ات��ق��وك ف��ل��و وق��ب��وره��م ب��ي��وت��ه��م م��لء ب��ال��ن��ار ارم��ه��م ربِّ
األوص��اب وت��ذه��ب ال��ه��م��وم ت��ُزل ج��م��ع��ه��م وزل��زل ان��ص��رن��ا وب��ب��أس��ك
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َعْنه) اُهللا ِبرش(َرِيضَ ْبن اد َعبَّ

فهو الليل، من ساعة الكريم الرسول قبة يفارق ال عنه) هللا (ريض برش بن عباد كان
مرة بالليل ملسو هيلع هللا ىلص يتفقدها ثلمة بالخندق وكان األعداء، من يحرسها حولها طائًفا يبيت
رجًال «ليت مرة: وقال منها»، إال املسلمون يؤتى أن أخىش «ما ويقول: أخرى بعد
سعد قال هذا؟»، «من فقال: السالح، صوت فسمع الليلة»، الثلمة هذه يحرس صالًحا
الثلمة هذه «عليك قال: أحرسك، جئت هللا، رسول يا أنا عنه): (ريضهللا وقاص أبي بن
وجوههم، يف وأصحابه برش بن عباد فبعث بالخندق، املرشكني خيل وطافت فاحرسها»،

فانقشعوا. بالنبل املسلمون ورماهم

ي��ن��م ل��م س��اه��ر ب��ش��ر ف��اب��ن م��خ��ذم أو ل��ه��ذم ع��ن ي��ن��م م��ن
ال��ع��ل��م وح��ام��ي ال��ج��ي��ش ح��ارس س��وى ف��ي��ه��ا م��ا ال��ق��ب��ة ي��ح��رس
ت��رت��م��ي أراه��ا ال��خ��ي��ل إن��ه��ا خ��لِّ��ن��ي ب��ش��ر اب��ن ي��ا ي��دع��و ه��بَّ
ودم��ي ب��ش��ر اب��ن ي��ا ل��ح��م��ي ف��ه��و ودم ج��ن��ودي م��ن ل��ح��م ك��ل
ال��م��ق��دم ب��ال��رع��ي��ل ق��ذف��ون��ا األل��ى ال��ق��وم إل��ى واذه��ب خ��لِّ��ن��ي
األع��ظ��م األج��لِّ ال��ل��ه ح��م��ى ف��ي ه��ن��ا ه��ا إن��ي ص��ح��ب��ك ف��ي إم��ض
م��ج��رم غ��اٍو ك��ل ت��خ��اف��وا ال دون��ه وارم��وا ال��خ��ن��دق إح��رس��وا
ُرِم��ي أو س��ه��ًم��ا ال��ل��ه ف��ي رم��ى إن م��ث��ل��ه وك��ون��وا س��ع��ًدا أدِرك��وا
تُ��ث��ل��م ل��م ع��زم��ه م��ن ص��خ��رة ح��ول��ه��ا يُ��ل��ق��ي ال��ث��ل��م��ة ح��ارس
تُ��ه��زم ل��م م��ا ال��ن��ص��ر ت��ن��ال��وا ل��ن ق��وة واه��زم��وه��ا أدرك��وه
ال��م��س��ل��م دي��ن ال��دي��ن خ��ي��ر إن دي��ن��ه وص��ون��وا ال��ل��ه ان��ص��روا



اإلسالم مجد ديوان

األم��م وم��ح��ي��ا األرض رح��م��ة األذى األرض ع��ل��ى ط��مَّ إن ه��و
ال��ظ��ل��م م��اح��ي ال��ل��ه ن��ور ف��ه��و أرج��اؤه��ا أظ��ل��م��ت م��ا وإذا

∗∗∗
األك��رم األع��ز ال��ل��ه ب��ي��د وَرَم��ْوا ك��راًم��ا ال��ص��ح��ب ذه��ب
ال��ف��م م��لء أو ال��ع��ي��ن م��لء ف��ه��و راش��ًدا س��دي��ًدا ال��س��ه��م ي��ذه��ب
م��ح��ك��م س��دٍّ ك��ل ف��ي ن��اف��ذ آخ��ذ ق��ض��اء ال��ن��ح��ر ف��ي وه��و

∗∗∗
ال��ل��م��م م��ث��ل ال��ل��ه ج��ن��ود م��ن وب��ه��ا س��راًع��ا ال��خ��ي��ل ع��ادت
ت��ه��دم ل��م إن ال��ف��ي��ل��ق ت��ص��دع زل��زل��ة ف��ي ال��ج��ن��د وت��َولَّ��ى

∗∗∗
ت��ح��ت��م��ي ده��اه��ا ف��ي��م��ا وب��م��ن ت��ن��ت��وي م��اذا األح��زاب ح��ارت
ت��ع��ل��م ل��م ب��ه��ا ال��وادي ه��وى ل��و آل��ه��ة ال��وغ��ى ف��ي خ��ذل��ت��ه��ا
ص��ن��م؟ م��ن ي��رت��ج��ى غ��وث أي س��ام��ع م��ن وم��ا ال��غ��وث ت��ط��ل��ب
ت��زع��م ل��م ال��ذي ال��ح��ق إن��ه واس��ت��ف��ق أي��ق��ن ال��ق��وم زع��ي��م ي��ا
ي��ن��دم ل��م م��ن ي��ه��ل��ك إن��م��ا ن��ادم؟ م��ن ه��ل ال��ق��وم زع��ي��م ي��ا
ال��ع��م ال��رأي ع��ث��رة وده��ت��ك��م ُم��ب��ص��ر ب��رأٍي ال��ق��وم ن��ه��ض
ال��م��ط��ع��م ُم��رَّ ال��ب��أس ف��ذوق��وا أو أرب��اب��ك��م وان��ب��ذوا إس��ت��ف��ي��ق��وا
أرق��م ِص��لٍّ ك��ل ن��ابَ��ْي ب��ي��ن دي��ن��ه��م ك��ره��ت��م م��م��ن إن��ك��م
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اهللا َوُجُنوُد اَألشَجِعي َمسُعود بن ُنَعْيُم

وإن أسلمت، إني هللا، رسول يا فقال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل األشجعي مسعود بن نعيم قدم
واحد، رجل أنت «إنما له: فقال شئت، بما فمرني بإسالمي، يعلموا لم (غطفان) قومي
بني إىل فذهب أراد، ما يقول أن له وأجاز خدعة»، الحرب فإن استطعت، ما عنَّا فخذِّل
وقع ما رأيتم لقد األمني: كالناصح لهم وقال بدهائه، فأخذهم نديًما، لهم وكان قريظة
مثلكم، ليسوا وغطفان قريًشا وإن أموالهم، وأخذ إجالئهم من النضري ولبني قينقاع لبني
غريه، إىل منه ترحلوا أن عىل تقدرون ال وأبناؤكم، ونساؤكم أموالكم وبها بلدكم، البلد
وبني بينكم وخلوا ببالدهم، لحقوا ذلك غري كان وإن أصابوها، نهزة هؤالء رأى فإن
رجًال سبعني أرشافهم من رهنًا تأخذوا حتى معهم تقاتلوا فال به، لكم طاقة وال محمد

بأيديكم. يكونون
ومن سفيان أبي إىل ذهب ثم … وشكروه له ودعوا والنصح، بالرأي أرشت قالوا:
إن لكم، ناصح وإني ملحمد، وفراقي لكم ودي عرفتم قد فقال: قريش أرشاف من معه
أرسلوا وقد محمًدا، أعطوه الذي عهدهم نقض من صنعوا ما عىل ندموا يهود معرش
من رجًال سبعني وغطفان قريش من لك نأخذ أن يرضيك هل يقولون: عندهم وأنا إليه
من عىل معك نكون ثم ديارهم، إىل كرست الذي جناحنا وترد أعناقهم ترضب أرشافهم

… منهم ذلك فقبل نستأصلهم؟ حتى منهم بقي
أراكم وال إيلَّ، الناس وأحب وعشريتي، أهيل إنكم فقال: غطفان إىل نُعيم ذهب ثم
كانت فلما لقريش، قال ما مثل لهم فقال بمتهم، عندنا أنت ما صدقت، قالوا: تتهمونني،
يف جهل أبي بن عكرمة قريظة بني إىل غطفان ورءوس سفيان أبو أرسل السبت ليلة
حتى للقتال فأعدُّوا والحافر، الخف هلك وقد مقام بدار لسنا إنا لهم: فقالوا منهم، نفر
الذين أصاب ما علمتم وقد السبت غًدا إن قالوا: … وبينه بيننا مما ونفرغ محمًدا نناجز



اإلسالم مجد ديوان

رهينة، رجًال سبعني تعطونا حتى معكم نقاتل ال فإنا ذلك ومع السبت، يوم منَّا اعتدوا
نُعيم. وِهللا صدق قالوا:

قدورهم، وكفأت بيوتهم نقلت عاصًفا ريًحا عليهم هللا وبعث كلمتهم، اختلفت
التكبري معسكرهم أرجاء يف يسمعون وكانوا بالحىص، ورمتهم الرتاب، عليهم وسفت
ِنْعَمَة اذُْكُروا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا خارسين: فانقلبوا جمعهم هللا ومزق السالح، وقعقعة

تََرْوَها﴾. َلْم َوُجنُوًدا ِريًحا َعَليِْهْم َفأَْرَسْلنَا ُجنُوٌد َجاءَتُْكْم إِذْ َعَليُْكْم هللاَِّ

ه��ادي��ا ال��ج��الل��ة ذي ب��رب��ك وك��ف��ى س��اريً��ا رب��ك ه��داك ن��ع��ي��م أق��ب��ل
ب��ي��ا م��ا ق��وم��ي ي��دِر ل��م أش��ج��ع م��ن م��س��ل��م إن��ي ف��ق��ل��ت ال��ن��ب��ي ج��ئ��ت
واع��ي��ا ألم��رك أك��ن ال��رش��اد ك��ره��وا األل��ى ال��ق��وم ف��ي أح��ب��ب��ت ب��م��ا م��رن��ي
واه��ي��ا ض��ع��ي��ًف��ا وي��ت��رك��ه ع��نَّ��ا ب��أس��ه��م ي��ص��دع ب��ال��رأي ارم��ه��م ق��ال
ن��اه��ي��ا أو آم��ًرا ص��ن��ي��ع��ك واص��ن��ع راش��ًدا إل��ي��ه��م م��س��ع��ود اب��ن ي��ا ع��د
ال��داج��ي��ا ال��ظ��الم ب��م��ل��ت��ك وم��ح��ا ب��ن��وره ه��داك ب��م��ن اس��ت��ع��ن��ت ق��ال
ال��راس��ي��ا األش��م راج��ف��ه��ا ي��غ��ت��ال ه��زة ق��ري��ظ��ة ب��ن��ي ف��ه��زَّ وم��ض��ى
ال��ص��اف��ي��ا ال��وداد م��ح��ض��ت��ك��م إن��ي ن��دي��م��ك��م رأي ق��وم ي��ا ات��ب��ع��وا ق��ال
ال��غ��اوي��ا؟ أط��اع��وا ل��م��ا ق��وم��ك��م م��ن م��ح��م��ٌد أص��اب م��ا رأي��ت��م أف��م��ا
ث��اوي��ا ال��ج��زي��رة ف��ي م��ن��ه��م ي��ب��ق ل��م ع��اص��ف ب��ب��أس ف��ع��اج��ل��ه��م ج��ه��ل��وا
م��ت��دان��ي��ا وال أم��ًم��ا أم��رك��م م��ن أم��ره��ا ت��ظ��ن��وا ال ق��ري��ًش��ا ف��دع��وا
واق��ي��ا ت��ص��ي��ب��وا ف��ل��ن ال��ب��الء وم��ض��ى ان��ث��ن��ت ف��إن ب��الدك��م ال��ب��الد إن
ش��اف��ي��ا ورأيً��ا ح��زًم��ا ي��ك��ن ره��نً��ا أب��ط��ال��ه��م م��ن س��ب��ع��ي��ن ت��أخ��ذوا إن

∗∗∗
خ��اف��ي��ا س��رٍّا وي��ذي��ع ال��ه��وى ي��ب��دي ن��اص��ح م��خ��ي��ل��ة ف��ي ق��ري��ًش��ا وأت��ى
ب��ن��ان��ي��ا أع��ضُّ ل��ه ط��ف��ق��ت أم��ًرا أح��دث��وا ق��ري��ظ��ة ب��ن��ي إن ق��وم ي��ا
ال��داع��ي��ا أج��اب��وا إذ م��ن��ه��م ك��ان م��ا ع��ل��ى ن��دم��وا إن��ه��م ال��م��ن��بِّ��ئ ق��ال
راض��ي��ا؟ أت��ص��ب��ح أح��س��نَّ��ا؟ ن��ح��ن إن ت��رى م��ا م��ح��م��د ي��ا ف��ق��ال��وا ب��ع��ث��وا
راب��ي��ا ج��م��ًع��ا غ��ط��ف��ان م��ن ون��س��وق ثُ��لَّ��ة ق��ري��ش م��ن س��ي��وف��ك ن��ع��ط��ي
واف��ي��ا ج��زاء ت��ق��ت��ل��ه��م س��ب��ع��ي��ن ن��ع��ده��م وه��ؤالء ه��ؤالء م��ن

170



هللا َوُجنُوُد األَشَجِعي َمسُعود بن نَُعيُْم

م��اض��ي��ا ح��ك��م��ك وك��ان ال��ج��الء ب��ع��د أوط��ان��ه��م إل��ى إخ��وت��ن��ا وت��ردُّ
دام��ي��ا ك��س��ي��ًرا ن��اه��ض��ه ف��ت��رك��ت ج��ن��اح��ن��ا ال��زم��ان ح��دث ع��ل��ى ك��ان��وا

∗∗∗
ُم��ح��اب��ي��ا ي��زي��د أو ق��ري��ش س��م��ع��ت ب��م��ا ي��ن��ب��ئ��ه��م غ��ط��ف��ان إل��ى وم��ش��ى
م��ص��اب��ي��ا ي��ج��ل أن أخ��ش��ى ن��ب��ه��ت وع��ش��ي��رت��ي ن��ص��ي��ح��ت��ي م��ن��ح��ت أه��ل��ي

∗∗∗
س��واف��ي��ا ال��ظ��ن��ون ه��وج ب��ه��ا وم��ض��ت ف��ُزل��زل��ت ب��ال��ن��ف��وس ال��م��خ��اوف ه��ف��ت
ب��اق��ي��ا ال��ه��واج��س غ��ي��ر وده��ائ��ه ب��م��ك��ره األش��ج��ع��يُّ م��ن��ه��ا يُ��ب��ق ل��م

∗∗∗
ج��اث��ي��ا وخ��ط��بً��ا ي��ط��ال��ع��ه��م ��ا ه��مٍّ رج��ال��ه س��راة ف��ي ح��رب اب��ن ج��ل��س
الح��ي��ا أو ع��ات��بً��ا وي��ه��در ح��ي��نً��ا واج��ًم��ا ي��ن��ظ��ر غ��ط��ف��ان م��ن وال��ره��ط
ه��ي��ا م��ا ه��ي َح��ي��رة ل��ِك ف��ي��ا م��ن��ه��م م��ج��رب ك��ل ال��رأي ي��دي��ر ل��ب��ث��وا

∗∗∗
ال��م��ت��م��ادي��ا ش��ره��ا ن��ط��وي ل��ل��ح��رب ��ب��وا ت��أهَّ ل��ل��ي��ه��ود ف��ق��ال��وا ب��ع��ث��وا
ف��ان��ي��ا أو ه��ال��ًك��ا س��ي��ص��ب��ح إال ح��اف��ر م��ن وال ُخ��فٍّ م��ن يَ��ب��َق ل��م
ال��ن��ائ��ي��ا ال��ب��ع��ي��َد األرض م��ن ن��زل��وا ل��م��ع��ش��ر م��ق��ام وال ال��م��ق��ام ط��ال
غ��ادي��ا أو رائ��ًح��ا ي��خ��ط��ر وال��م��وت ع��دوه��م ب��أرض م��ن��ازل��ه��م أم��س��ت
ال��ب��اغ��ي��ا؟ أص��اب م��ا ع��ل��م��ن��ا ول��ق��د ل��ل��وغ��ى ن��ب��رز ال��س��ب��ت أي��وم ق��ال��وا
ب��ادي��ا ال��م��ك��تَّ��م ال��داء ن��رى إن��ا ره��ن��ك��م تُ��ؤدُّوا أو ن��ق��ات��ل ل��س��ن��ا
ف��ادي��ا ه��ن��ال��ك ي��ج��دوا ول��ن ف��ي��ه��م أم��رن��ا ق��ض��ي��ن��ا خ��ن��ت��م إن س��ب��ع��ي��ن

∗∗∗
رج��ائ��ي��ا وخ��اب م��س��ع��ود اب��ن ص��دق ل��ق��وم��ه ق��ال ث��م ح��رب اب��ن غ��ض��ب
ل��ي��ا؟ وم��ا ل��ل��غ��ادري��ن م��ا ق��وم ي��ا ع��ادات��ه��م م��ن وت��ل��ك ال��ي��ه��ود غ��در
أع��ادي��ا ي��ص��ب��ح��ون األح��بَّ��ة أن ك��ث��ي��رة وال��خ��ط��وب أح��س��ب ك��ن��ت م��ا
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∗∗∗
م��ت��داع��ي��ا رك��ن��ه وأص��ب��ح ف��وه��ى ع��م��وده م��ال ال��ق��وم ب��ن��اء ه��ذا
ب��ان��ي��ا ال��ع��ب��ق��ري��ة ب��دي��ن وس��م��ا أس��اس��ه ال��ع��ب��ق��ري اإلم��ام ه��دم
غ��ازي��ا ال��م��ظ��ف��ر ال��رأي ي��ب��ع��َث أو غ��ارة ي��ب��ع��ث ل��ي��س ال��س��ي��اس��ة ش��ي��خ
م��ع��ان��ي��ا ال��ع��ق��ول ب��ه��ر وإن ف��نٌّ ك��ف��نِّ��ه ف��ل��ي��س ع��لَّ��م��ه ال��ل��ه

∗∗∗
ن��وازي��ا ال��ج��ب��ال ي��دع م��ت��م��رًدا ع��اص��ًف��ا ع��ل��ي��ه��م أرس��ل��ه ال��ل��ه
ع��ات��ي��ا ا م��س��ت��ب��دٍّ ال��غ��وائ��ل ي��زج��ي ي��رت��م��ي أه��وج ع��ج��الن ال��ق��وى ش��رَس
راوي��ا أو رائ��يً��ا ع��اٍد ب��ع��د م��ن ب��م��ث��ل��ه ي��ظ��نُّ ع��ه��د الم��رئ م��ا
ودواه��ي��ا م��ثَّ��ًال م��ص��ائ��ب إال ي��دع ف��ل��م وال��ب��ي��وت ال��م��ن��ازل ق��َل��ب
م��ت��ج��اف��ي��ا وال ع��ن��ه��م م��ت��زح��زًح��ا يُ��َرى ف��م��ا ال��ع��ذاب ال��ق��وم ع��ل��ى أل��ق��ى
خ��ال��ي��ا أو ع��ام��ًرا م��ن��ه��ا م��سَّ م��ا ح��ول��ه��م ال��ج��وان��ب واس��ع��ة األرض

∗∗∗
ه��واف��ي��ا ب��رح��ن ف��م��ا ال��ق��ل��وب م��أل ب��ال��ًغ��ا رع��بً��ا ال��ل��ه ج��ن��ود ن��زل��ت
ض��اف��ي��ا ح��ج��ابً��ا ال��دن��ي��ا ع��ل��ى أل��ق��ى غ��ي��ه��ب م��دارع ف��ي ح��ذي��ف��ة وأت��ى
ص��اح��ي��ا؟ ف��ي��ص��ب��ح غ��اوي��ه��م أأف��اق ع��ن��ده��م؟ م��اذا األخ��ب��ار ي��ت��ل��م��س
ع��ادي��ا م��خ��وًف��ا ي��رق��ب��ه وال��ح��ت��ُف ن��ف��س��ه ف��ي��ه��م يَ��دسُّ ال��رج��اَل ج��اء
وم��داج��ي��ا م��واربً��ا ي��دي��ه ك��ل��ت��ا أم��س��ك��ت وع��م��رو م��ع��اوي��ٍة ِب��يَ��َدي
م��واض��ي��ا وال��س��ي��وف األس��ن��ة َل��ِق��َي م��ض��ت م��ن��ه ودع��وة ال��رس��ول ل��وال
ش��اك��ي��ا ي��ط��ارح ش��اك س��وى م��ن��ه��م ي��ج��د ف��ل��م م��داه ب��ه��م ال��ب��الء ب��ل��غ
ق��اس��ي��ا ص��ع��بً��ا األم��ر وج��دن��ا إِنَّ��ا ان��ظ��روا ق��وم ي��ا س��ف��ي��ان أب��و ي��دع��و
م��ق��ام��ي��ا م��ل��ل��ت ق��د ف��إن��ي ه��بُّ��وا ب��ال��م��ن��ى ال��ت��ع��ل��ل ك��ف��ى ال��م��ق��ام؟ ف��ي��م
ن��اج��ي��ا ال��ع��رم��رم ال��ج��ي��ش ي��رج��ع أن وح��س��ب��ك��م ال��رح��ي��ل أل��م ع��ل��ى ح��س��ب��ي
وادي��ا ُع ال��م��روِّ ال��وادي ذا ك��ان ال س��ر وق��ال ال��ب��ع��ي��ر ظ��ه��ر اع��ت��ل��ى ث��م
ل��ي��ال��ي��ا؟ ت��ق��ي��م أال ال��زع��ي��م ي��ِه��ُن أه��ك��ذا وق��ال ع��ك��رم��ٌة ف��اه��ت��اج
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هللا َوُجنُوُد األَشَجِعي َمسُعود بن نَُعيُْم

ب��ي��ا وال ال��ع��دو ب��ك تُ��ش��م��ت��نَّ ال م��اج��د س��ي��رة ال��ق��وم ف��ي وس��ر إن��زل
ورائ��ي��ا م��س��رع��ي��ن س��ي��روا وي��ق��ول ب��ع��ي��ره ح��ب��ل ي��ج��رُّ ال��زع��ي��م ن��زل

∗∗∗
ض��واري��ا؟ ال��ل��ي��وث ن��ل��ق��ى أن ع��م��رو ي��ا ل��ن��ا أم��ا ال��ول��ي��د اب��ن وق��ال س��اروا
أواب��ي��ا ال��ن��ف��وس ُرزق��وا م��ن ول��ي��ب��ق م��ع��ي ف��أق��م ن��ج��دة ص��اح��ب ك��ن��ت إن
ال��زاري��ا ي��ت��ق��ون ق��وم وأب��اه ف��ت��خ��ل��ف��ا ح��م��يَّ��ة ال��رح��ي��ل أب��ي��ا
م��ت��رام��ي��ا ج��م��ع��ه��م وأدب��ر ف��م��ض��وا غ��ال��ب ق��ض��اء ب��ه��م اس��ت��ب��دَّ ث��م

∗∗∗
ال��ع��ال��ي��ا ال��م��ح��لَّ ب��ه��ا ال��ن��ب��ي ع��ن��د ي��ب��ت��غ��ي ب��ال��ب��ش��ارة ح��ذي��ف��ة وم��ض��ى
زاه��ي��ا ي��س��ط��ع ال��ل��ه ن��ور وال��ن��ور وق��دس��ه��ا ال��ص��الة ح��رم ف��ي واف��اه
م��ن��اج��ي��ا ال��ك��ت��اب ي��ت��ل��و م��ت��ه��ج��ًدا م��ق��ب��ول��ة س��م��ح��ة ق��ض��اه��ا ح��ت��ى
ودراري��ا أه��ل��ة ال��س��م��اء ت��رد م��ش��رق ال��ن��ق��ي��ب��ة م��ي��م��ون رك��ع��ات
ال��م��ت��وال��ي��ا ف��ض��ل��ه وي��ش��ك��ر ف��رًح��ا رب��ه ي��ح��م��د ف��راح ال��ح��دي��ث س��م��ع

∗∗∗
ودع��اوي��ا تُ��ف��تَ��َرى م��زاع��م ج��م��ع��وا ف��إن��م��ا ال��ج��ن��ود ال��ق��وم ي��ج��م��ع إن
ت��ح��ام��ي��ا ال��م��ن��ون ت��ح��ام��اه��ا ��ا م��مَّ غ��ل��ي��ل��ه��ا ي��ط��ول ألغ��وال ج��م��ع��وا
س��اق��ي��ا أو ش��اربً��ا ال��م��ن��ي��ة وَرد ع��ن��ده س��واء م��ق��ت��ح��م ك��ل م��ن

∗∗∗
وم��وال��ي��ا س��ادة م��ن��ه��م الق��ي��ت إن��م��ا ح��رب اب��ن ي��ا ع��ب��ي��دك ف��ي س��ر
وع��وال��ي��ا م��ه��زوم��ة ُظ��بً��ى إال ت��رى ول��ن ال��م��روم ال��ن��ص��ر ت��ب��ل��غ ل��ن
ُم��ن��اوي��ا ب��ال��ك��ت��اب ت��ب��ع��ث وذه��ب��َت خ��يَّ��بً��ا ال��ك��ت��ائ��ب ِل��ط��يَّ��ت��ه��ا ذه��ب��ت
ال��ع��اوي��ا ي��خ��اف ال��وادي ض��رغ��ام��ة ت��رى ول��ن ف��ي��ه ع��وي��ت ال��ك��ت��اب ب��ئ��س
ه��اوي��ا ل��واءك ت��رك��ْت ال��ت��ي وه��ي ل��واءه��ا ف��ي��ه ل��ألص��ن��ام ورف��ع��ت
ال��م��ت��ن��اه��ي��ا؟ ج��م��ال��ه��ا رأي��ت أف��م��ا ع��رب��ي��ة؟ ت��ك��ن ل��م أن أت��ع��ي��ب��ه��ا
واش��ي��ا ن��ف��س��ك ف��ج��ع��ل��ت وح��س��دت��ه��ا غ��ي��رة ال��ف��ارس��ي��ة ح��س��ن أن��ك��رت
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ش��ادي��ا ح��رب اب��ن ي��ا درُّك ل��ل��ه وغ��نِّ��ن��ا ال��ب��دي��ع ال��وص��ف م��ن زده��ا
م��واس��ي��ا أردت إن ب��ك م��ا تُ��خ��ف ال م��ح��م��د ك��ت��اب م��ن أص��اب��ك م��اذا
ال��راق��ي��ا؟ ف��ت��ع��ي��ي أراق��م��ه��ا ت��س��ري ب��ل��ي��ل��ة وب��ت ل��ه ص��ع��ق��ت أف��م��ا
ال��م��ت��وان��ي��ا؟ ال��ق��اع��د ت��زال أف��م��ا م��ه��ت��د ن��ه��ض��ة س��ف��ي��ان أب��ا إن��ه��ض
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ُقَرْيَظة َبِني َغزَوة

(ريضهللا بالًال ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأمر الخندق، غزوة من املسلمون رجع يوم الغزوة هذه كانت
بني إىل سار ثم اركبي، هللا خيل يا يقول: مناديًا وبعث بالقتال، الناس يف فأذن عنه)
وجهه). هللا (كرم طالب أبي بن عيل يد يف الراية وكانت مقاتل، آالف ثالثة يف قريظة

الروايات. أصح عىل — ليلة وعرشين خمًسا فيه فحورصوا حصنهم إىل اليهود ولجأ
بهم وضاق يقبلوا، فلم سعدى، بن وعمرو لقومه اليهود كبري أسد بن كعب ونصح
فلما — حلفائهم األوس من — لبابة أبا إليهم يرسل أن يطلبون النبي إىل فبعثوا األمر،
عىل ذلك وعرض السالح، الحلقة إال الجمال تحمل ما ونأخذ دماؤنا، تحقن قالوا: جاءهم
ملسو هيلع هللا ىلص، حكمه عىل نزلوا ثم فأبى، والحلقة األموال عن ونزلوا ثانية وطلبوه فأبى، النبي
فجعلوا والذراري وبالنساء فكتفوا، بهم فأمر عنه)، هللا (ريض معاذ بن سعد وحكم

منهم. قتل من يف أخطب بن حيي وقتل ناحية،

ال��س��ب��ي��ل؟ م��ا ق��ري��ظ��ة ل��ب��ن��ي ف��ق��ل ال��رع��ي��ل وان��دف��ع ال��ج��ي��ش ت��رام��ى
ال��ن��زي��ل؟ ص��دق ه��ل ال��ش��ؤم ن��زي��ل ح��ي��يٍّ��ا وص��اح��ب��ه ك��ع��بً��ا س��ل��وا
أك��ول داه��ي��ة األح��داث م��ن ف��ت��ل��ق��ف��ت��ك��م أم��ره أط��ع��ت��م
ال��دل��ي��ل ال��ق��وم ع��ل��ى ي��ج��ن��ي وق��د ع��ل��ي��ك��م ف��ج��ن��ى دل��ي��َل��ك��م وك��ان
أص��ي��ل رأي وال ي��س��دده ح��ص��ي��ف ع��ق��ٌل ال ال��س��وء دل��ي��ل
ال��رس��ول ي��ق��دم��ه��ا ال��ل��ه ج��ن��ود وأدرك��ت��ك��م ال��ج��م��وع ت��ف��رق��ت
ال��ج��ه��ول ي��ت��ع��ظ ك��ي��ف رأي��ت��م ح��ت��ى ال��غ��در وراء م��ا ج��ه��ل��ت��م
ال��م��ه��ول؟ ال��ب��ط��ل وب��س��ي��ف��ه ب��ه إل��ي��ك��م م��ش��ى ال��ل��واء ت��روا أل��م



اإلسالم مجد ديوان

ال��ط��وي��ل األط��م ي��غ��ررك��م وال ع��ل��ي م��ن ق��ري��ظ��ة ب��ن��ي ح��ذاِر
ي��ق��ول؟ م��ا ال��ُم��خ��بَّ��ل ي��ج��دي وه��ل ش��ي��ئً��ا ال��ه��ذي��ان ي��ج��دي��ك��م وم��ا
ص��ل��ي��ل ب��أرض��ه��ُم ل��ه��ا ي��ك��ون ال��م��واض��ي س��وى ال��ق��رود ل��ب��ن��ي وم��ا

∗∗∗
ال��ب��ع��ول ال��م��ق��اص��ي��ر ف��ي ح��م��ت��ه��ا ��ب��ات م��ح��جَّ ك��ال��ن��س��اء ت��واروا
ي��ج��ول ف��رس وال ب��ط��ل؟ أال ي��ن��ادي ب��ط��ل ال ال��م��ي��دان خ��ال
ي��ح��ول وال ي��ري��م ف��م��ا أق��ام ه��وان ع��ل��ى ُم��ْح��َج��ري��ن أق��ام��وا
ج��ل��ي��ل أي��س��ره ال��خ��ط��ب��ي��ن ك��ال وخ��وف ج��وع ع��ي��ش��ه��م ي��رنِّ��ق
ال��س��دول ال��ل��ي��ل م��ن ان��ت��ش��رت إذا ع��ل��ي��ه��م م��ن��ت��ش��ًرا ال��ه��م ي��ب��ي��ت
ج��م��ي��ل ص��ب��ر وال ل��ه��م ي��ط��ي��ب رق��اد ف��ال ال��س��ه��اد ي��ل��ف��ه��م
غ��ول ع��ي��ن��ي��ه ف��ي ال��ن��وم ك��أن س��ه��اًدا أك��ث��ُره��م ال��ن��وَم ي��خ��اف
ت��م��ي��ل ال��دن��ي��ا ج��وان��ب ي��ظ��ن ت��ن��زَّى ِس��نَ��ة ب��ه م��ال��ت إذا
ال��ن��ص��ول م��خ��ال��ب��ه��ا ف��ي ��ُج ت��وهَّ ط��ن��ونً��ا م��ن��اي��اه��م ب��ه��م ت��ط��وف
ذه��ول أو ج��ن��ون ب��ه��م وح��اق ده��اه��م م��م��ا وب��ح��ص��ن��ه��م ب��ه��م

∗∗∗
ال��ع��ق��ول؟ تَ��ع��َم��ى أه��ك��ذا ت��رون؟ م��اذا ق��وم ي��ا ك��ب��ي��ره��م ي��ق��ول
ال��غ��ف��ول؟ وم��ا ال��م��ل��حُّ ال��َخ��بَ��ل ف��م��ا ع��ل��م��ت��م ق��د م��ن م��ح��م��د أل��ي��س
ع��دول وال ال��ن��ج��اة ي��ب��غ��ي ل��م��ن ص��دوف ع��ن��ه م��ا ال��ل��ه رس��ول
ال��غ��ل��ول وذل��ك��م ع��ل��م ع��ل��ى ض��ل��ل��ت��م ب��ل ؟ ش��كُّ ال��ع��ل��م أب��ع��د
ب��دي��ل األخ��رى س��وى ل��ن��ا ف��ل��ي��س أب��ي��ت��م ف��إن نَ��تَّ��ب��ع��ه ه��ل��م��وا
ي��س��ي��ل ال��ج��اري وال��دم ون��خ��رج وب��ال��ذراري ب��ال��ن��س��اء ��ي ن��ض��حِّ
ن��ص��ول إذا ال��ذم��ار ب��ه��ا ن��ص��ون م��س��ل��الت ال��س��ي��وف ب��أي��دي��ن��ا
ال��ذح��ول ب��ه��ا ت��ن��ال ب��م��ن��زل��ة م��نَّ��ا ف��ال��ق��وم ت��ف��ع��ل��وا ف��إالَّ
ال��غ��ل��ي��ل ُش��ِف��َي غ��رة ت��ك ف��إن أم��ن ب��ال��س��ب��ت غ��ًدا م��نَّ��ا ل��ه��م
وال��ن��ك��ول ال��ت��ردد ي��غ��ن��ي ف��م��ا أردت��م إن ب��ال��ق��واض��ب ه��ل��م��وا
ال��ج��ف��ول وال ال��ج��م��اح اْج��تُ��ِن��َب ف��م��ا س��ع��دى ب��ن ع��م��رو وراض��ه��م ع��ص��وه
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ال��ذل��ي��ل ي��رض��ى ب��ئ��س��م��ا وق��ال��وا ع��ل��ي��ه��م ث��ق��ل��ت ج��زي��ة أب��وه��ا
ال��ق��ب��ي��ل ن��ع��م ال ي��ق��ول وراح وض��غ��ن س��خ��ط ع��ل��ى ف��ف��ارق��ه��م
ال��وب��ي��ل وال��داء ال��غ��در ف��ك��ان ي��خ��ون��وا أن ذل��ك ق��ب��ل ن��ه��اه��م

∗∗∗
ال��ث��ق��ي��ل ال��ع��بءُ ق��واه��م ف��ه��دَّ ع��بءٍ ب��ع��د ع��ب��ئً��ا ��رُّ ال��ضُّ ت��واَل��ى
ال��ع��ل��ي��ل؟ ال��م��وت ع��ل��ى أش��ف��ى ف��ق��د دواء أال ي��س��ت��ص��رخ��ون َدَع��ْوا
م��ق��ي��ل ل��ع��ث��رت��ن��ا ب��م��ق��دم��ه ظ��ف��رن��ا إن ل��ب��اب��ة أب��ا ل��ع��ل
ق��ت��ي��ل ل��ن��ا ي��ص��اب ال وق��ال��وا ف��خ��ال��ف��وه ال��ن��ب��ي وأرس��ل��ه
وال��ح��م��ول ال��رك��ائ��ب وت��ن��ط��ل��ق أردت��م إذا ال��س��الح م��نَّ��ا ل��ك��م
ال��ج��زي��ل ال��م��ال ع��ل��ي��ه��م وه��ان اض��ط��رار ع��ل��ى ف��راج��ع��وه وع��اد
ال��ب��خ��ي��ل م��ن��ع م��ا ال��م��ال وش��رُّ م��ن��ع��ن��ا م��ا ل��ب��اب��ة أب��ا إل��ي��ك
ال��رح��ي��ل م��نَّ��ا م��ح��م��ٍد ف��ح��س��ب وأط��ل��ق��ون��ا ال��س��الح م��ع خ��ذوه
ال��ق��ب��ول؟ ف��م��ت��ى ح��ك��م��ه وذل��ك م��ن��ه��ا ب��دَّ ال دم��اؤك��م ف��ق��ال
ال��م��س��ت��ح��ي��ل إالَّ ب��ع��د ف��م��اذا ح��ت��م األم��ر إن ك��ع��ب ي��ا أج��ب
ن��زول ل��ه��م ال��ن��ب��ي ح��ك��م ع��ل��ى إالَّ ك��ع��ب ي��ا م��ع��ش��ر م��ن وم��ا
ال��خ��ل��ي��ل أو ال��ح��ل��ي��ف ن��ص��ح إذا ع��ذر ل��ل��ق��وم وم��ا ل��ك��م ن��ص��ح��ت

∗∗∗
ال��وع��ول م��ع��اق��ل��ه��ا م��ن وت��ه��ب��ط ت��ه��وي وك��ذاك ح��ص��ن��ه��م م��ن ه��َووا
ع��وي��ل أو ب��ك��اء ي��ج��اوب��ه خ��وار ل��ه��م ض��ارع��ي��ن وج��اءوا
ث��ك��ول وال��ه��ة ال��دم��ع وت��ذري ح��زي��ن م��ب��ت��ئ��س ال��وج��َد ي��ب��ثُّ
ت��دول دول��ت��ه وال��ب��غ��ي م��ض��ى وس��بْ��ي ق��ت��ل م��ن ال��ل��ه ق��ض��اء

∗∗∗
ال��س��ي��ول ط��م��ِت وق��د ع��ه��د ع��ل��ى م��نَّ��ا ال��ق��وم إن األوس ي��ق��ول
ي��ع��ول وم��ا ي��ُش��قُّ م��ا ع��ن��ان��ا ع��ن��اه��م َخ��ط��ٌب إذا م��وال��ي��ن��ا
ال��وص��ول ال��ح��ِدُب ج��ف��ا إن ون��ح��دب ع��ل��ي��ه��م ن��ح��ن��و ح��ل��ف��اؤن��ا وه��م
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ال��ض��ل��ول أث��م إن ال��ل��ه رس��ول ف��ع��ف��ًوا ب��أي��دي��ن��ا؟ أن��ق��ت��ل��ه��م
ال��وك��ي��ل ه��و ف��ن��ع��م س��ع��د إل��ى ط��رٍّا ال��ق��وم أم��ر ج��ع��ل��ت ف��ق��ال
ال��ن��ب��ي��ل ال��م��ول��ى إن��ك ت��رف��ق ذووه ل��ه ي��ق��ول ب��ه وج��يء
ك��ف��ي��ل األع��ل��ى رب��ه ب��ن��ص��رة س��ع��ًدا ف��إن ال��ل��ج��اج دع��وا ف��ق��ال
ك��ل��ي��ل واٍه ع��زم��ه��م رج��ال م��ن��ه��م ق��وم��اه وا ي��ق��ول ف��ص��اح
ي��ئ��ول م��ا أح��س��ن األم��ر وآل ف��ي��ه��م ال��ل��ه ح��ك��م ف��أق��رَّ أت��ى
ص��ق��ي��ل ع��ض��ب م��ن��ه��م��ا ص��ق��ي��ل ع��ض��ب ل��ك��ل وال��زب��ي��ر ع��ل��يٌّ
رس��ي��ل ب��ي��ن��ه��م��ا ال��ل��ه وروح ن��ه��بً��ا ال��ق��وم ن��ف��وس اس��ت��ب��ق��ا ه��م��ا

∗∗∗
ال��زم��ي��ل ورد م��ا ك��ع��ب ي��ا وِرْد م��ح��ي��ص ف��ال ح��ي��يُّ ي��ا ت��ق��دم
س��ج��ي��ل م��ن��ي��ت��ه م��ن وَس��ْج��ل ِورد ال��ِج��دِّ ش��ق��اء م��ن ل��ك��ل
ض��ئ��ي��ل ف��ش��أن��ك��م��ا ب��ك��م��ا ه��وى راٍم األق��دار م��ن أص��اب��ك��م��ا
ال��دخ��ي��ل وال��داء ال��ب��رح��اء ه��ُم ق��وم ل��ش��ر ال��س��ي��دان ل��ب��ئ��س
األص��ول وال ال��ف��روع ت��ط��ب ف��ل��م وس��اءت خ��ب��ث��ت ف��ت��ن��ة م��ن��اب��ت
ح��ول ال��زع��م��اء م��ن وأل��ب��اب ع��ْم��ٌي ال��ق��وم س��واد م��ن ق��ل��وب
ق��ل��ي��ل ف��ه��م ال��ب��الء وع��م��ه��م ك��ث��ي��ر ف��ه��م ال��غ��ب��اء أض��لَّ��ُه��ُم

∗∗∗
غ��ي��ل ال��ت��ن��زي��ل م��ح��ك��م م��ن ل��ه ض��اٍر ال��ش��دق ه��ري��ت ت��خ��طَّ��ف��ه��م
ال��ك��ه��ول وال ال��ش��ب��اب س��ل��م وال ال��ذراري وال ال��ن��س��اء ن��ج��ت ف��م��ا
وال��ح��ق��ول ال��م��زارع وأش��رق��ت وال��م��غ��ان��ي ال��م��ن��ازل ت��ه��لَّ��ل��ت
ظ��ل��ي��ل ظ��ل م��ح��م��د آلل ع��ل��ي��ه م��ب��ت��ه��ًج��ا ال��ح��ص��ن وب��ات

∗∗∗
َم��ه��ي��ل ح��ف��ائ��ره��م ف��ي ت��راب ت��أذَّى ل��ق��د ال��ه��ال��ك��ي��ن ل��ع��م��ر
ت��زول أو ع��ل��ي��ه��ا ب��م��ن ت��م��ور م��ن��ه األرض ت��ك��اد رج��ًس��ا ط��وى
أل��ي��ل ل��ه��ا ب��ال��ش��آم وأخ��رى ب��ن��ج��د ش��رذم��ٌة ��بْ��ُي ال��سَّ ي��س��اُق
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ُقَريَْظة بَنِي َغزَوة

ح��ل��ي��ل وال ي��ذبُّ ول��د وال ي��ح��م��ي ال��س��وق ف��ي أٌب ال ج��الئ��ب
ال��ذي��ول ب��ه��ا ت��ج��رُّ م��ا ب��أرض م��غ��ي��ث وال ال��ه��وان ع��ل��ى تُ��َج��رُّ
ال��ح��ج��ول ق��وائ��م��ه��ا ف��ي وخ��ي��ًال س��الًح��ا ب��ه��ا ال��م��س��ل��م��ون أص��اب
م��ث��ي��ل ل��ه ل��ي��س ال��ذك��ر ك��ري��م ي��وم ل��ك��ل تُ��ع��دُّ م��ك��رم��ة
ج��ي��ل واع��ت��زَّ أم��ة ت��ع��ال��ت ال��غ��وال��ي م��ن��اق��ب��ه ذك��رت إذا
األف��ول أدرك��ه��ا األق��م��ار إذا ط��ل��وع ل��ه��ا ي��زال م��ا م��ن��اق��ب
ال��خ��م��ول زواه��ره��ا يُ��خ��ف��ي ف��م��ا ان��ب��ع��اث األدب ن��اب��ه م��ن ل��ه��ا
وال��ش��غ��ول ال��ع��وائ��ق ال��ده��ر م��ن ع��ن��ت��ن��ي وإن ال��ب��ق��اء ل��ه��ا ض��م��ن��ُت
ال��ف��ح��ول ل��ح��اج��ت��ه��ا ان��ط��ل��ق��ت إذا تُ��ل��َوى ح��ي��ن ال��خ��زائ��م ت��غ��ن��ي وم��ا
ُم��ذي��ل أب��ًدا ل��ه��ا م��ا ح��رائ��ُر ح��س��ان م��ص��ون��ات تُ��خ��لِّ��ُده��ا
ه��زي��ل أدب وال ي��خ��ال��ط��ه��ا زِريٌّ خ��ل��ق ال ��ع��ر ال��شِّ ص��ف��اي��ا
ال��م��ح��ول ب��ه��ا أض��رَّ ألل��ب��اب رب��ي��ًع��ا ي��ج��ع��ل��ه��ا ال��ل��ه ل��ع��لَّ
س��ول؟ وي��خ��ي��ب م��ط��م��ع ف��ي��خ��ل��ف ال��ق��واف��ي أتُ��ط��م��ع��ن��ي أس��ف��ا ف��وا
ال��ك��ب��ول؟ ت��ف��ارق��ه��ا م��ا ألس��رى ف��ك��اك يُ��رَج��ى أم��ا ح��رب��ا ووا
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ْبُن َبْريُ َوالزُّ َعْنُه) اُهللا (َرِيض َقْيٍس ْبُن َثاِبُت
َباَطا

ثابت عىل من قريظة بني من شيًخا مضمومة) وقيل مفتوحة، (بزاي باطا بن الزبري كان
لألولني، فيها الظفر كان والخزرج األوس بني حرب بعاث يوم الجاهلية يف قيس بن

سبيله. خىل ثم ناصيته، فجز أخذه
فجاءه القتل، من لينجو ملسو هيلع هللا ىلص النبي لدى له يشفع أن عنه) هللا (ريض ثابتًا سأل
أجزيه أن وأحب له، أحفظها يد إنها هللا، رسول يا وقال: معه، أمره من كان ما له وذكر
يصنع فما ولد، وال له أهل ال كبري شيخ فقال: الزبري فأخرب وعاد لك»، «هو فقال: بها،
فقال: الشيخ وأخرب لك»، «هم فقال: وولده. أهله يف النبي فكلم ثابت ورجع بالحياة؟
له فقال ماله، يف ثابت وشفع ذلك؟ عىل بقاؤهم فما لهم، مال ال بالحجاز بيت أهل

لك». «هو الكريم: الرسول
مرآة وجهه كان بالذي فعل فماذا عليك، ما قضيت فقد أنت أما اليهودي: قال
ثابت: قال قريظة، بني سيد أسد بن كعب يعني الحي؟ عذارى منها ترتاءى مضيئة،
املحل، يف ويطعمهم الجدب يف يحملهم من والبادي الحارض بسيد فعل فما قال: قتل،
قال: قتلوا، فقال: قومه سادات من آخرين عن سأله ثم … قتل قال: أخطب؟ بن حيي
دار إىل أأرجع خري، من هؤالء بعد العيش يف ما فوهللا بالقوم، تلحقني أن ثابت يا أسألك

فيها؟ فأخلد حلوًال فيها كانوا قد



اإلسالم مجد ديوان

فقتله. عنه) (ريضهللا العوام بن الزبري إىل وقدمه ألقتلك، كنت ما ثابت: فقال

ي��ن��ص��ف ل��ي��س م��ن ال��ظ��ل��م م��ت��ن وي��رك��ب ال��م��ت��ع��س��ف ال��ج��ام��ح يَ��ش��ق��ى ك��ذل��ك
م��ص��رف ال��غ��ي ع��ن ال��ت��ق��وى ذي ول��ل��م��رءِ خ��ل��ق��ه س��اء م��ن ال��رأي ب��س��وء ي��م��وت
ي��ص��دف وال��س��ي��ف ال��س��ي��ف ح��د وآث��ر م��ق��ب��ل واألم��ر األم��ر ال��زب��ي��ر أض��اع
وي��ع��ط��ف ال��ج��م��ي��ل يُ��س��دي م��ح��س��ن ل��دى ص��ن��ع��ه س��ال��ف ي��ج��زي��ه ث��اب��ت س��ع��ى
ي��ت��ل��ه��ف ض��ارًع��ا دع��ان��ي ل��ش��ي��خ ش��اف��ًع��ا ج��ئ��ت��ك ال��ل��ه رس��ول ف��ق��ال
تُ��ع��رف ل��ل��ش��ي��خ ب��ي��ض��اء ي��د وت��ل��ك وف��كَّ��ن��ي ال��ب��ع��اث ي��وم دم��ي ح��ب��ان��ي
ل��م��ك��ل��ف ش��أن��ه م��ن ت��رى م��ا ع��ل��ى ب��ه إن��ن��ي ل��ي ال��ل��ه رس��ول ف��ه��ب��ه
ي��رج��ف وال��ش��ي��خ ب��ال��ع��ف��و ي��ب��ش��ره ش��ف��ي��ع��ه ع��اد ث��م ف��ع��ل��ن��ا ف��ق��ال
ي��وص��ف ل��ي��س ش��ره��ا ح��ي��اة وق��ال م��ط��م��ٌع ال��س��م��ح ال��م��ح��س��ن ف��ي ل��ه ف��ج��دَّ
ألع��زف ح��ي��ات��ي ع��ن إن��ي ال��م��وت س��وى ف��ق��دت��ه��م إن ل��ي ل��ي��س وأه��ل��ي ب��ِن��يَّ
ون��ت��ل��ف؟ ف��ن��ش��ق��ى م��ال ب��ال أن��ب��ق��ى ل��ث��اب��ت ق��ال األم��ر ت��س��نَّ��ى ف��ل��م��ا
وي��ه��رف ي��ه��ذي ال��ش��ي��خ ف��راح وب��رٍّا رح��م��ة ب��ال��م��ال ال��ل��ه رس��ول وج��اد
وي��س��رف ف��ي��غ��ل��و س��ج��اي��اه��م ويُ��ط��ري ق��وم��ه وس��ادات ك��ع��ب ع��ن ي��س��ائ��ل
أخ��وف ف��ال��ع��ي��ش ال��م��وت أري��د وق��ال ِح��م��ام��ه��م ذاق��وا ق��ي��ل ل��م��ا ��ع ت��وجَّ
م��ت��خ��ل��ف ب��ع��ده��م ل��ي م��ا ال��ص��ح��ب ه��م ف��إن��ه��م ق��ي��س اب��ن ي��ا واض��رب ال��س��ي��ف خ��ذ
وت��ؤل��ف تُ��ح��بُّ ك��ان��ت ب��ه��م دي��ار ت��ض��م��ن��ي أن ص��اح��ب��ي ي��ا ح��َزنً��ا ك��ف��ى
وت��ن��ط��ف ت��رف ن��ف��س��ي ل��ه��ا ت��ب��ي��ت ب��ض��رب��ة ق��ي��س اب��ن ي��ا أرح��ن��ي أرح��ن��ي
م��س��ع��ف؟ ال��م��ع��ذب ل��ل��ص��ادي أن��ت ف��ه��ل ُغ��لَّ��ة األح��ب��ة ن��أي م��ن ت��زودت
وي��أن��ف ت��ري��د م��ا ي��أب��ى وم��ث��ل��ي ب��ف��اع��ل ل��س��ت ال��ل��ه م��ع��اذ ف��ق��ال
ي��ه��ت��ف ب��ال��ش��ي��خ وال��م��وت ي��غ��ال��ب��ه أس��ى ع��ل��ى ال��زب��ي��ر ي��ل��ق��ى ب��ه وج��اء
م��ره��ف ال��غ��راري��ن م��اض��ي ب��ه ف��ط��اح ال��ردى م��ن ال��غ��ل��ي��ل ريَّ اس��ق��ه وق��ال
ي��ك��ش��ف ل��ي��س ف��ادح وخ��ط��ب ك��ري��ه وم��رك��ب س��ف��ي��ه رأي م��ن ل��ك ف��ي��ا
م��ج��ح��ف وال��ب��رُّ ال��ل��ه رس��ول وب��رَّ واف��يً��ا ال��م��روءة ح��ق ث��اب��ت ق��ض��ى
وي��ق��ذف ي��دي��ه م��ن يُ��رم��ى ال��ج��ه��ل وذو ن��ف��س��ه أه��ل��ك ال��س��وء ش��ي��خ ول��ك��نَّ
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َخيَمة ِيف َعْنُه) اُهللا (َرِيضَ ُمَعاذ بن َسعُد
ة اَألسَلِميَّ ُرَفْيَدَة

أكحله يف بسهم الخندق غزوة يف عنه) (ريضهللا معاذ بن سعد العرقة بن حبان رمى ملا
من جانب يف وكانت عنها)، (ريضهللا األسلمية رفيدة خيمة يف يوضع أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي أمر
جرحه، انفجر قريظة بني يف رأيه أمىض أن بعد إليها عاد فلما قرب، من ليعوده مسجده
من وهو رفيدة، زوج خيمة من هدير وله إليهم، يسيل الدم يرون املسجد يف الذين فإذا
كان وقد — فمات جراحته انفجرت معاذ بن سعد إنه لهم: فقيل فسألوا غفار)، (بني
وقد قريظة، بني من صدره يشفي حتى يميته ال أن السهم ذلك أصابه حني هللا سأل

شفاه.

ال��م��ت��وج��ع ال��ص��ارخ ال��ه��دوءَ وأب��ى ال��م��ض��ج��ع واط��م��أنَّ ال��م��خ��ي��م ه��دأ
ي��ف��زع وق��ل��ب ت��ه��ف��و وح��ش��اش��ة م��ث��خ��ن ب��ال��ج��راح��ة ج��نْ��ٌب ال��ح��قُّ
وي��رج��ع ال��زم��ان ب��ه ي��ج��يء خ��ط��ب م��وح��د ك��ل ع��ن��د خ��ط��ب��ك س��ع��د ي��ا
ي��ن��زع ه��و وال ع��واق��ب��ه��ا تُ��رَج��ى آالم��ه ال ت��راه ح��ي��ث ال��س��ه��م
األوس��ع؟ وال��ف��ن��اء ال��والئ��د أي��ن ق��وم��ه س��ي��د ي��ك��ون ح��ي��ث أن��ت م��ا
وت��رف��ع ت��ق��ام ال��َج��َف��ل��ى ل��ل��م��ع��ش��ر م��س��ج��د ف��ي خ��ي��م��ة ُرَف��ي��دة م��ن ل��ك
ال��م��ط��م��ع م��ن��ك وص��حَّ ال��رج��اء ف��وف��ى ب��ل��غ��ت��ه��ا ��ِف��يِّ ال��صَّ م��ن��زل��ة ت��ل��ك ب��ل
وي��ج��زع ال��ج��وار م��طَّ��َرح م��ث��واك ي��رى أن ي��ك��ره ع��ل��ي��ك ال��رس��ول ح��ِدَب
أج��م��ع ع��ن��دك وال��رض��وان ال��خ��ي��ر ب��ح��اس��د ب��ل��ي��ت وم��ا ال��رس��ول ج��اَر
وأس��م��ع أراه ك��ث��ب ع��ل��ى م��نِّ��ي ب��اس��م��ه ال��م��ن��وََّه ال��ب��ط��ل اج��ع��ل��وا ق��ال



اإلسالم مجد ديوان

ي��ص��ن��ع؟ م��اذا ال��ل��ه ق��ض��اء وأرى ح��ق��ه أق��ض��ي ش��ئ��ُت م��ا وأَُع��وُدُه
األم��ن��ع األع��زُّ ال��ح��رم ف��َل��ذَل��ك ب��م��س��ج��دي ي��ك��ون أن ال��م��ج��اه��د ح��س��ب

∗∗∗
األروع ال��ت��ق��ي ب��ه أص��ي��ب س��ه��م إن��ه ق��ي��س اب��ن ي��ا خ��ص��م��ك ال��ل��ه
وت��دف��ع ت��دَعُّ ف��ي��ه��ا م��ش��ب��وب��ه وح��ره��ا ال��ج��ح��ي��م م��ن أخ��ط��أت��ك ال

∗∗∗
يُ��ق��ل��ع؟ م��ا دائ��بً��ا ال��م��س��ام��ع م��لء ه��دي��ره ي��ظ��ل ال��ج��اري ال��دم ل��م��ن
وي��ن��ب��ع؟ ي��ف��ي��ض خ��ي��م��ت��ك��م ع��ن��د م��ن أنَّ��ه غ��ف��اٍر ب��ن��ي ت��رون أف��م��ا
تَ��َط��لَّ��ُع؟ ال��ج��ن��وب م��ن ال��ق��ل��وب إن َخ��بِّ��ري ُرَف��يْ��َدُة ي��ا ِب��َس��ْع��ٍد م��اذا
ت��ت��م��زع ون��ف��س��ه ال��ش��ف��اء ب��ع��د دًم��ا ي��ج��ري ج��رح��ه ه��و ح��س��رت��ا ي��ا
وال��م��ص��رع ي��وم��ه��ا ن��ف��س ول��ك��ل ق��ض��اؤه وُح��مَّ م��ن��ي��ت��ه ح��ض��رت

∗∗∗
ال��م��ت��ن��وع ش��ج��وه��ا ب��م��ك��ة وه��ف��ا وج��ده��ا ي��ث��رب ف��ه��زَّ ال��ن��ع��اة ض��جَّ
ال��م��ف��ظ��ع ال��م��ه��مُّ ذل��ك��م ب��ان��ي��ه ان��ت��ه��ى وم��ا زال اإلس��الم م��ن رك��ن
ي��ت��ف��ج��ع وج��ازع ي��س��ت��ف��ي��ق م��ا ف��ذاه��ل ال��م��س��ل��م��ي��ن أص��اب خ��ط��ب

∗∗∗
األض��ل��ع َل��ألش��دُّ ف��إن��ك ن��زل��ت ش��دة ت��ُك إن ال��ل��ه رس��ول ص��ب��ًرا
وتُ��ش��رع ي��دي��ك ع��ل��ى تُ��س��نُّ إال ل��ل��ه��دى ش��ري��ع��ة ال ال��م��ع��لِّ��م أن��ت
ي��ت��ب��ع وك��لٌّ ب��ال��ف��ض��ل��ى وت��ج��يء ي��ق��ت��ف��ي وك��ل ال��م��ث��ل��ى ع��ل��ى ت��م��ض��ي
��ع ُخ��شَّ وال��م��الئ��ك رب��ك ظ��ل ف��ي ب��ه وس��ْر ال��ش��ه��ي��د ع��ل��ى ال��ص��الة أق��م
م��وض��ع ل��رج��ل��ك ف��ي��ه��ا م��ا ف��األرض ال��ح��ص��ى ع��دد س��ري��ره ح��ول ي��م��ش��ون
اإلص��ب��ع تُ��وق��ى وم��ا ت��ك��ون ول��ق��د ت��ت��ق��ي األص��اب��ع ب��أط��راف ت��م��ش��ي
��ع تُ��رجِّ وال��س��م��اء ي��ض��ح��ك وال��ل��ه ي��ح��ت��ف��ي ال��ج��وان��ب م��ه��ت��ز ال��ع��رش

∗∗∗
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األَسَلِميَّة ُرَفيَْدَة َخيَمة ِيف َعنُْه) هللاُ (َرِيضَ ُمَعاذ بن َسعُد

ت��ط��ل��ع وال��س��واب��ق ي��ع��ث��ر وال��ب��أس ع��ب��أه ي��ح��م��ل ب��ال��دي��ن ن��اه��ًض��ا ي��ا
وي��س��ط��ع ي��ض��يء ن��ور ع��ل��ى ن��وًرا ح��س��ان��ه��ا ح��م��ل��ت ح��ل��ًال ب��ه��ا إه��ن��أ
م��ض��يَّ��ع ال��ج��زاء وال اإلل��ه ع��ن��د م��ق��تَّ��ر ال��ع��ط��اء ال م��ك��ان��ك ه��ذا
م��م��ِت��ُع ع��رس وال��ح��ق ل��ل��ه��دى ه��و م��ش��ه��د رب��ك ع��ن��د ب��در ي��وم ل��ك
ت��ل��م��ع وال��م��ن��اي��ا يُ��ظ��ل��م وال��ج��و أع��دائ��ه ع��ل��ى ب��ه ال��ن��ب��ي نُ��ِص��ر
تُ��ص��دَع ال أن��ه��ا ق��ري��ش زع��م��ت ق��وى ص��دع��ت م��ؤم��ن م��ق��اَل��ة ك��ان��ت
��ُع ُه��جَّ وال��ق��واض��ب ال��م��ض��ارب ي��ق��ظ م��درَّب ك��ل األن��ص��ار م��ن ب��ع��ث��ْت
وي��م��ن��ع ال��ع��ال��م��ي��ن غ��ي��اث ي��ح��م��ي ُم��ق��ي��ُم��ه ال��ع��ري��َش ن��س��ي م��ا س��ع��د ي��ا
وت��ردع ال��م��ش��رك��ي��ن ع��ن��ه وت��ردُّ ت��ح��وط��ه ج��ئ��ت ال��زح��ف ت��وال��ى ل��م��ا
ت��س��رع وال��ح��م��ي��ة ي��دل��ف ف��ال��ب��أس دع��وت��ه��ا ي��ل��ي��ك م��م��ن ع��ص��ب��ة ف��ي
ي��ت��زع��زع م��ا ال��ه��وال ع��ل��ى راٍس ي��ش��ده��ا ك��ال��ه��ض��اب ص��ف��وًف��ا ق��م��ت��م
ُع وم��روَّ ف��ه��ال��ك ال��م��ج��ي��ب س��م��ع ب��ال��ت��ي ق��ري��ظ��ة ب��ن��ي رم��ي��ت ول��ق��د
��ع ال��م��ت��وقَّ خ��ي��ره��ا أص��اب��ك ح��ت��ى ت��م��ت ل��م ل��ك دع��وة م��ن ب��ه��ا أح��ب��ْب
وي��ن��ق��ع ال��م��ؤم��ن��ي��ن ص��دور ي��ش��ف��ي إن��ه ص��درك غ��ل��ي��َل اإلل��ه ن��ق��ع
م��ش��يِّ��ع وال��ب��ي��ان خ��ط��ب��ي ف��ال��خ��ط��ب ب��ي��ن��ه��م ت��ج��دن��ي ف��ل��م ش��ي��ع��وك إن
ب��ل��ق��ع م��ك��ان ج��وان��ب��ه ف��ي م��ا آه��ل ب��ذك��رك م��ع��م��ور ال��ده��ر
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َعْنَها) اُهللا (َرِيضَ ة اَألسَلِميَّ ُرَفيَدة

أهليهم من لهم ليس الذين املسلمني جرحى ملداواة خيمة الفاضلة السيدة هذه أقامت
من ناحية يف املباركة الخيمة هذه وكانت أمورهم، ويتوىل عليهم يقوم من قرابتهم وذوي

باملدينة. الكريم الرسول مسجد

ش��ان��ا ال��ع��ال��ي��ن ق��وم��ك وزي��دي ال��ح��ن��ان��ا ال��ن��اس ع��لِّ��م��ي رف��ي��دة
ف��آن��ا آنً��ا ح��ول��ه��م وط��وف��ي ف��أك��رم��ي��ه��م إل��ي��ك ال��ج��رح��ى خ��ذي
ك��ان��ا ح��ي��ث ال��م��ردَّد ال��ص��وت ع��ن ت��ن��ام��ي ف��ال ال��ن��ي��ام ه��ج��ع وإن
أع��ان��ا م��ن ف��م��ث��ل��ك ت��ؤرِّق��ه��م ك��ل��وم ع��ل��ى ال��س��اه��ري��ن أع��ي��ن��ي
م��ك��ان��ا وج��دوا وال ل��ه��م س��واك أن��ي��ًس��ا ع��رف��وا م��ا األه��ل��ون ه��ُم
ال��ب��ن��ان��ا م��راح��م��ه م��ن وس��وَّى ق��ل��بً��ا ت��ق��واه م��ن ال��ل��ه ح��ب��اك
ال��زم��ان��ا م��واك��ب��ه ف��ي ي��زاح��م ج��ل��ي��ًال ذك��ًرا ألس��ل��ٍم رف��ع��ت
ال��ج��ن��ان��ا م��ح��اس��س��ن��ه تُ��ذكِّ��رن��ا م��ح��لٍّ ف��ي ع��ن��دك ال��ل��ه ض��ي��وف
يُ��َدان��ى وال ي��رام ال ج��الل ف��ي��ه��ا ل��ل��ب��ر خ��ي��م��ًة ل��ك ف��ي��ا
وزان��ا ب��روع��ت��ه ��ل��ه��ا ف��ج��مَّ ع��ل��ي��ه��ا أل��ق��اه ال��ل��ه ج��الل
اف��ت��ت��ان��ا ب��ه ال��زم��ان ع��ل��ى ن��زي��د ب��دْع ال��ح��ق ش��ع��اع م��ن ن��س��ي��ج
ال��ج��م��ان��ا أو ال��ل��َج��يْ��ن ن��س��ج��وا وإن ع��ن��ه ال��ن��س��اج ب��دائ��ع ت��ِق��لُّ
ال��ب��ي��ان��ا أف��ن��ى ول��و ب��ه ي��ح��ي��ط وص��ًف��ا ال��ف��رد األدي��ب ي��ج��د وم��ا
ال��ت��رج��م��ان��ا ي��ع��ي��ي ال��ش��أن ج��ل��ي��ل وم��ع��ن��ى ت��رج��م��ة ال��ذه��ن ف��ي ل��ه
ل��س��ان��ا أج��ع��ل��ه ال��ري��ح ج��ن��اح ل��ي ه��ب رب ي��ا ُم��وثَ��ق ل��س��ان��ي



اإلسالم مجد ديوان

ح��س��ان��ا م��ح��ب��ب��ة وأرس��ل��ه��ا ال��ق��واف��ي م��ن ش��ئ��ت ح��ي��ث ف��أذه��ب
تُ��ص��ان��ا وأن تُ��ج��لَّ أن ض��وام��ن م��ع��ج��ب��ات رف��ي��دة وأُل��ب��س��ه��ا

∗∗∗
ت��وان��ى ل��م��ن ال��ح��ي��اة ش��رف ف��م��ا ال��ه��وي��ن��ى ودع��ي ج��اه��دي ُرف��ي��دة
ال��ط��ع��ان��ا وال ال��ض��راب ع��رف وم��ا ال��ث��ري��ا ب��ل��غ م��ج��اه��ٍد وُربَّ
س��ن��ان��ا أو س��ي��ًف��ا ه��زَّ م��ا ف��ت��ى ع��اله��ا ف��ي ال��م��م��ال��ك ه��زَّ وك��م
ال��ج��ب��ان��ا وال ال��ش��ج��اع ام��ت��ح��ن ف��م��ا ال��م��ع��ال��ي دن��ي��ا ي��م��ت��ح��ن ل��م وم��ن
ه��دان��ا وم��ن ه��داك م��ن ت��ب��ارك ��ا ح��قٍّ اإلس��الم ذل��ك رف��ي��دة
واص��ط��ف��ان��ا ال��م��ن��زَّل ال��وح��ي س��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا أل��ق��ى ربُّ��ن��ا ت��ب��ارك
س��وان��ا ه��اٍد ال ال��ق��وم ل��ن��ح��ن وإن��ا ب��ه ال��ع��ال��م��ي��ن ه��دي��ن��ا
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َعْنُه) اُهللا (َرِيضَ ُعَباَدة بُن َسعُد

فهو عنه)، هللا (ريض عبادة بن سعد يرسله التمر، الغزوة هذه يف املسلمني طعام كان
يأخذا أن عوف بن والحارث حصن بن عيينة عىل أبى أنه مناقبه ومن الجيش، ن موَّ الذي
هللا (ريض معاذ بن سعد وكان الخندق، غزوة يف معهما بمن لريجعا املدينة تمر نصف
غزوة يف للقتال يستفزهم األنصار عىل طوافه املناقب هذه ومن ذلك، يف رأيه عىل عنه)
النبي وقال الغزو، عىل يقدر فلم نهشته حية ألن املباركة؛ الغزوة هذه عن غاب وقد بدر،
وأجره. بسهمه له رضب ثم عليها»، حريًصا كان لقد سعد يشهدها لم «لنئ ذلك: يف ملسو هيلع هللا ىلص
أرض من بحوران ومات الخزرج)، (من ساعدة بني نقيب عنه) هللا (ريض كان
باملنيحة وقربه عنه)، (ريضهللا الخطاب بن عمر خالفة يف عرشة، الرابعة السنة يف الشام

دمشق). غوطة من (قرية

ط��ِع��م��ا وال ي��وًم��ا ش��ب��ع��ْت م��ا ل��والك دم��ا ال��س��ي��وف أش��ب��ع��ت ال��ج��ي��ش م��ط��ع��م ي��ا
ال��خ��ذم��ا ال��ص��ارم وت��غ��ش��ى ال��ك��م��يَّ ت��غ��ش��ى م��ن��ط��ل��ق ك��ل ف��ي ج��رت ال��ح��ي��اة أن��ت
وال��س��أم��ا ال��ب��خ��ل ي��أب��ى ال��م��روءة دي��ن س��أم وال ب��خ��ل ال ال��ج��ود ت��ت��اب��ع
ق��دم��ا ش��أن��ه��ا ف��ي أص��اب��ع��ه��ا ت��م��ض��ي ع��ام��ل��ة ل��ل��ه ي��ٌد ال��م��س��ل��م��ون
األل��م��ا ت��ش��ت��ك��ي إذ ت��غ��اي��ره��ا وال وه��نً��ا إص��ب��ع م��ن إص��ب��ع ت��ش��ت��ك��ي ال

∗∗∗
ع��ظ��م��ا زدت��ه م��ا ذه��ب م��ن ك��ان ل��و ث��م��ر م��ن ال��ل��ه ح��ق أدَّي��ت س��ع��د ي��ا
م��غ��ت��ِن��م��ا ال��ق��وم ف��ي ي��ن��ه��ب��ه راح إن م��غ��ت��ن��ًم��ا ال��م��رء يُ��دَع��ى ال��خ��ي��ر ك��ذل��ك



اإلسالم مجد ديوان

ك��رم��ا أم��ث��ال��ه��ا ع��ل��ى وزادت ف��ض��ًال س��اع��دة ب��ن س��ع��د ي��ا ن��خ��ل��ك زادت��ك
ال��ق��ل��م��ا؟ ت��رى ه��ل ف��ان��ظ��ر ي��ك��ت��ب وال��ل��ه م��ن��ت��َه��ب ال��ق��وم ب��أي��دي ج��ن��اه��ا ه��ذا
األم��م��ا ت��ح��ص��َي ح��ت��ى ت��ح��ص��ي��ه ف��ل��س��ت ض��اع��ف��ه ث��م ا ع��دٍّ س��ع��د ي��ا أح��ص��اه

∗∗∗
ع��ل��م��ا ل��و ال��ل��ه��و ح��دي��ث ال��ح��دي��ث إن ص��اح��ب��ه ج��ه��ا واردع ع��ي��ي��ن��ة إدف��ع
ب��ش��م��ا م��ت��رًع��ا ع��ن��ه ال��س��ي��ف ي��رج��َع أو م��س��اوم��ة ف��ي��ه م��ا ال��م��دي��ن��ة ت��م��ر
ال��ص��ن��م��ا ي��ط��ع��م ع��م��ن ال��س��ي��ف ي��غ��م��د ال م��ن��ت��دب ل��ل��ه ف��تً��ى ك��ل ط��ع��ام
ح��ك��م��ا ي��رَض��ْون��ه ال ال��ش��رك ع��ص��ب��ة م��ن ه��م��ل ف��ي ال��ل��ه ون��ص��رت م��ن��ع��ت��ه
ال��ع��ل��م��ا ي��ح��ف��ظ ال م��ن ال��ع��رض ي��ح��ف��ظ ال ت��ح��ف��ظ��ه ل��ل��ح��ق ع��ل��ًم��ا وص��ن��ت��ه
ال��رم��م��ا؟ ت��ح��م��ل ال أن األرض ع��ل��ى وم��ا م��ح��ارم��ه��م؟ ض��اع��ت إن ال��ن��اس ي��ص��ن��ع م��ا

∗∗∗
ض��رم��ا؟ ن��ي��ران��ه��ا م��ن ي��ص��َل��ون ل��ل��ح��رب ن��ف��روا ب��األل��ى ب��در ي��وم تُ��ِه��ْب أل��م
ُه��ِزم��ا؟ إن ال��ل��ه دي��ن ي��ذه��ب ف��أي��ن ح��اش��دة ال��ك��ف��ر ج��م��وع إن ق��وم ي��ا
س��ل��م��ا وال م��نَّ��ا أح��د ن��ج��ا ف��ال اع��ت��زم��وا م��ا س��وء م��ن ن��اج��يً��ا ي��ِب��ْت ل��م إن

∗∗∗
ج��ث��م��ا؟ آث��اره��م ف��ي ع��زم��ك ب��ال م��ا م��ج��اث��م��ه��م م��ن ش��تَّ��ى ال��ق��وم ب��اع��ث ي��ا
وال��س��ق��م��ا ال��ه��م ت��ع��ان��ي ورح��ت ك��ره ع��ل��ى ال��س��الح أل��ق��ي��ت ال��س��وء ح��يَّ��ة م��ن
أُُط��م��ا آط��ام��ه م��ن ل��ل��ك��ف��ر تُ��ب��ق ل��م ج��ل��ال وق��ع��ة ع��ل��ي��ه��ا ال��ح��ري��ص ك��ن��ت
ق��دم��ا ل��ه��ا ت��ن��ق��ل ل��م ال��م��ش��اه��د م��ن��ك ف��اب��ت��ه��ج��ت ال��ل��ه رس��ول ق��ال ك��ذاك
ظ��ل��م��ا وال ح��اب��ى م��ا ال��ل��ه ش��ري��ع��ة ص��دق��ت ن��ي��ة ي��ج��زي س��ه��م��ك أع��ط��اك
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بنيحليان غزوة

بن عاصم أصاب ملا ملسو هيلع هللا ىلص النبي حزن وسببها السادسة، السنة من األول ربيع يف كانت
عنهم هللا ريض السبعني) (القراء وأصحابه الخزاعي عمرو بن واملنذر وأصحابه، ثابت
الدين، يف يفقههم من إليهم يبعث أن منه طلبوا قد وكانوا وفتكهم، لحيان بني غدر من
عند هؤالء واستأصلوا (الرجيع)، يف األولني من قتلوا من فقتلوا اإلسالم، إىل ويدعوهم
هذه من صفر يف والثانية الرابعة، السنة مستهل يف األوىل الواقعة وكانت معونة)، (برئ

السنة.
بالغزوات نبدأ أن هذه مالحمنا يف اعتمدنا وقد الرسايا، باب يف داخلتان والواقعتان
التاريخي الرتتيب عىل نجري ال إذن فنحن خاصة، مجموعة يف بالرسايا بعدها نأتي ثم

باب. كل يف النوعية بالوحدة احتفاًظا البابني هذين يف
منازل من غراب) (وادي بلغ فلما أصحابه من مئة يف الغزوة هذه إىل النبي خرج
باملغفرة، لهم ودعا عليهم، ترحم الرجيع، أصحاب فيه قتل الذي املكان وهو لحيان، بني
كل يف الرسايا يبعث — يومني أو — يوًما فأقام الجبال، رءوس يف وهربوا القوم فسمع

ملسو هيلع هللا ىلص. رجع ثم أحًدا، منهم تجد فال نواحيهم، من ناحية

ال��ق��ت��ال ح��رَّ م��ه��ج��ات��ك��م وق��وا ب��ال��ج��ب��ال ل��وذوا ل��ح��ي��ان ب��ن��ي
ال��رج��ال ب��أخ��الق ض��ق��ت��م ل��ق��د ل��ع��م��ري ج��ب��ن؟ إل��ى غ��در أم��ن
ص��ال ال��ح��رب ف��ي ل��ن��اره ف��ل��ي��س م��ب��ي��ن ع��ذر خ��ص��م��ك��م م��ن ل��ك��م
واح��ت��ي��ال؟ ب��م��ك��ر ص��ح��اب��ت��ه أخ��ذت��م إذ ق��واك��م ان��ص��دع��ت أم��ا
ض��الل ف��ي إال ال��ك��ف��ار وم��ا ع��ه��د ال��ش��رك أله��ل م��ا ك��ذب��ت��م



اإلسالم مجد ديوان

ال��ن��زال م��ره��وب ال��ك��ر م��خ��وف م��ج��ي��ًدا ب��ط��ًال ع��اص��ًم��ا ق��ت��ل��ت��م
وال��ن��ص��ال األس��نَّ��ة ب��أس��رار ع��ل��ي��ًم��ا ت��ع��رف��ه ال��ح��رب ف��ن��ون
ال��ن��ب��ال إل��ى ال��رم��اة ف��زع إذا ��ى ال��م��رجَّ ال��ب��ط��ل أن��ه وت��ش��ه��د
آل غ��ي��ر وأودى أم��ان��ت��ه ف��أدَّى ج��ال��دك��م ث��م رم��اك��م
ي��ب��ال��ي؟ أو ي��ق��ت��ل ح��ي��ن أي��ح��ف��ل ب��در ي��وم ف��ي ع��ق��ب��ٍة وق��ات��ُل
ل��غ��ال ص��اح��ب��ك��م إن روي��ًدا وت��ر ل��يُ��ن��ال ب��ي��ع��ه أردت��م
ال��خ��الل س��م��ح م��اج��د ل��ه��ام��ة ك��ف��اء م��ن س��الف��ة ل��دى ول��ي��س
ال��ف��ع��ال م��ن ال��م��ن��ك��رات وس��وء ورج��س دن��س م��ن ال��ل��ه ح��م��اه
ل��ل��ن��ض��ال ال��م��س��لَّ��ح ال��دبْ��ر م��ن ج��ن��ود ت��ح��رس��ه ال��ح��ق ش��ه��ي��د
ح��ال؟ ب��ش��ر ص��اح��ب��ي��ه وس��ق��ت��م ق��ت��ل��ت��م��وه ف��ي��م ال��ل��ه وع��ب��د
ال��م��ع��ال��ي ط��ل��ب ع��ن ال��م��رء وي��ل��وي ب��ال��دن��اي��ا ي��ول��ع ال��م��ال ط��الب
وم��ال إب��ل م��ن ال��ن��ف��ع ق��ل��ي��ل ب��ب��خ��س أن��ف��س��ك��م ب��ي��ع رض��ي��ت��م

∗∗∗
ال��ث��ق��ال أداه��م��ه ف��ي يُ��ع��ذَّب ش��دي��د ج��اف ي��دي ف��ي ُخ��ب��ي��ٌب
ال��ن��ك��ال م��خ��ت��ل��ف ع��ل��ي��ه ي��ص��بُّ ع��ن��ي��د ج��ب��ار ع��ن��د وزي��د
ال��ب��وال��ي ال��رم��م ح��ف��ائ��ظ ف��ت��ل��ك ب��ب��در ق��ت��ال أب��وي��ه��م��ا ك��ال
زوال إل��ى ال��ح��ادث��ات ب��أن وع��ل��ًم��ا ه��ًدى ال��ب��الء ي��زي��ده��م��ا
ال��م��ح��ال ف��ي ال��م��ض��ّل��ل ط��م��ع وإْن م��ن��ت��ه��اه��ا ن��ف��س ل��ك��لِّ وأن
ج��الل م��ن ب��ورك ال��ح��ق ج��الل ع��ل��ي��ه ع��ج��ب م��ش��ه��د ل��ك��لٍّ
ال��ط��وال ن��واج��ذه ع��ن ي��ك��ش��ر وي��غ��دو ح��ول��ه��م��ا ال��م��وت ي��روح
ي��وال��ي م��ا ال��م��ق��دس ال��ع��بَ��ق م��ن ي��وال��ي م��تَّ��ص��ل ال��ل��ه وذك��ر
ال��ج��ب��ال ق��وى ال��خ��ط��وب ف��ي ي��زل��زْل ق��واه ي��ش��ُدْد م��ن اإلي��م��ان ه��و

∗∗∗
ال��م��ن��ال م��م��ت��ن��ع ال��ش��أن رف��ي��ع ش��أًوا ب��ل��غ��ت خ��بَ��ي��ُب ي��ا ه��ن��ي��ئً��ا
س��ؤال أو ك��دٍّ ب��غ��ي��ر أت��اك ك��ري��م رزق م��ن ي��دي��ك م��ألت
ال��ن��وال ف��يَّ��اض ال��ج��ود ع��م��ي��م رح��ي��م رب ل��دن م��ن ت��ن��زَّل
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لحيان بني غزوة

ال��ل��ي��ال��ي م��دى ي��دوم ح��م��د ع��ل��ى ح��م��ًدا وزده ال��ج��ن��يَّ ال��ع��ن��َب ُك��ِل
خ��ي��ال؟ أم ت��ق��لَّ��ب س��ح��ٍر أف��ي ل��ع��ي��ن��ي م��ا ال��ح��اَرث��يَّ��ة ت��ق��ول
ل��ي وي��ا ع��ظ��ًة ل��ه��ا ي��ا ب��م��ك��ة ش��يء ذاك م��ن وم��ا ع��ن��بً��ا أرى
م��ث��ال م��ن األس��اَرى ب��ي��ن ل��ه ع��ل��م��ن��ا م��ا أس��ي��ر م��ن ل��َك وي��ا

∗∗∗
��ق��ال ال��صِّ م��ح��َدث��ة ال��ق��وم س��ي��وف وه��ذي ان��ت��ظ��روا ال��ذي األج��ل أت��ى
ال��ع��ي��ال؟ م��ن ال��ص��غ��ي��ر ب��ال وم��ا خ��ب��ي��ب ي��ا ي��م��ي��ن��ك ف��ي ف��م��اذا
خ��ب��ال أو ج��ن��ون م��ن ن��وازع ع��ل��ي��ه ح��ذًرا ب��أم��ه ك��أنَّ
واغ��ت��ي��ال ف��خ��ذك ف��وق ب��ذب��ح ره��ن وه��و ب��ك��ف��ك ال��م��وس��ى ت��رى
وال��خ��ص��ال ال��س��ن��يَّ��ة ال��ش��ي��م م��ن ن��اه ال��س��م��ح ل��ل��ك��ري��م ول��ك��ْن
��ج��ال؟ ال��سِّ م��ح��ت��ض��ر ال��م��وت وورد ع��ق��اب م��ن ت��ح��ذر ك��ن��ت وم��اذا
ال��م��ج��ال ض��ي��ق ع��ل��ى وم��ك��رم��ة ح��ل��ًم��ا ال��م��وت��ور ع��دوك وس��ع��ت
واع��ت��ق��ال ب��أس��ر م��روءت��ه ��ج��اي��ا ال��سَّ رم��ت ال��ذي ف��أيُّ��ك��م��ا
واألوال��ي؟ ل��ألواخ��ر ح��ي��اة س��ي��ب��ق��ى وم��ن ال��ق��ت��ي��ل؟ وأي��ك��م��ا

∗∗∗
ب��ارت��ح��ال آذن ال��رك��ب وإن زاد ل��خ��ي��ر ال��ص��الة إن أال
ال��م��آل ح��س��ن ع��ن��ده ل��م��ث��ل��ك ب��رب وث��ق ُخ��بَ��ي��ُب ي��ا ت��زوْد
ال��ج��م��ال وط��ن ف��ي ال��خ��ل��د ج��م��ال وال��ب��س ال��وض��اح ن��وره ف��ي ف��س��ر
ب��ب��ال ي��خ��ط��ر ل��م ال��ص��ن��ع ب��دي��ع ف��خ��م ل��ل��ه م��ع��رض ه��ن��ال��ك
م��ق��ال م��ن ذل��ك س��اء م��ك��ان��ك؟ ال��ب��راي��ا خ��ي��ر ت��رى أن أت��رض��ى
اح��ت��م��ال ل��ذو أخ��ط��أت��ه ه��ي إذا ل��ل��ع��وادي إن��ك خ��ب��ي��ب ص��دق��ت
ال��ع��وال��ي ص��م ص��م��ي��م��ه��ا ت��ش��كُّ ن��ف��ًس��ا ت��ؤذي��ه ب��ش��وك��ة ت��ب��ي��ع
ق��ال ك��ل ال��س��ف��اه��ة ف��ي ت��ردَّى ل��م��ا ال��خ��ي��ر زي��د ق��ال ك��ذل��ك
ال��م��وال��ي م��ن ال��ض��ع��اف وب��ك ب��ه وأغ��روا م��ص��ل��وبً��ا ق��ت��ل��وك ه��م��و
وال��ص��ي��ال ال��ت��ق��دم ف��ي وخ��دن��ك وال��ت��أس��ي ال��ت��ج��لُّ��د ف��ي رف��ي��ق��ك
واب��ت��ه��ال؟ ب��خ��وف أول��ى ف��م��ن خ��وًف��ا؟ ال��ل��ه دي��ن أت��ع��ت��زالن
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اإلسالم مجد ديوان

وب��ال ل��ف��ي ال��م��ج��رم��ي��ن وإن ح��ق ال��ل��ه إن ال��ل��ه م��ع��اذ
واع��ت��زال ب��اطِّ��راح وأخ��ل��ق ب��اج��ت��ن��اب أج��در ال��ش��رك ل��دي��ن
ال��ع��ض��ال ال��داء ف��ي ال��ش��ر وك��ل ل��م��ب��ت��غ��ي��ه ال��ع��ض��ال ال��داء ه��و
ال��ك��م��ال؟ م��رت��ب��ة ب��ع��د وم��اذا وت��ق��وى إي��م��ان ال��ن��ف��س ك��م��ال

∗∗∗
ال��رح��ال؟ ُم��ل��َق��ى ت��زل أل��م ك��ف��اك ان��ط��الًق��ا أال األرب��ع��ي��ن ح��ب��ي��س
ال��ح��ب��ال؟ م��وص��ول ال��ش��م��ل ج��م��ي��ع ال��ل��ي��ال��ي م��دى ت��ظ��ل أن أس��رَّك
وال��وص��ال م��ن��ه��ا ال��ودِّ ط��الب ي��راه��ا م��ن ي��ك��ره خ��رق��اء ع��ل��ى
ب��ال��زي��ال ن��ف��س��ك ح��دَّث��ت وال ه��ج��ًرا أح��دث��ت ف��م��ا ب��ه��ا ع��ل��ق��َت
م��الل م��ن ب��ك وم��ا ب��ص��ح��ب��ت��ه ف��ي��ش��ق��ى ص��اح��ب��ه ال��م��رء ي��م��لُّ
س��ال غ��ي��ر م��ص��اب��ك ع��ل��ى وأن��ت ووج��د ش��ج��ن ذي ك��ل وي��س��ل��و
خ��ال اإلي��م��ان م��ن غ��داف��يٍّ غ��ب��يٍّ ق��ل��ب ذي ب��ك��ل ب��ل��ي��ت
ال��ج��دال؟ أو ال��م��راء ن��ْف��ُع ف��م��ا ع��ل��ي��ه��م ال��ك��ب��رى ال��ح��ج��ة َألَن��ت

∗∗∗
ال��ع��ج��ال رك��ائ��ب��ه ف��ي ي��ؤم��ك غ��وث أت��اك خ��ب��ي��ب ي��ا ت��أه��ْب
وال��م��ط��ال ال��ت��ع��ل��ل م��دى ب��ع��ي��د م��ن��ه ال��غ��رم��اء ي��ت��ب��ع ب��ك م��ض��ى
ال��م��ذال ال��ن��ق��ع ع��الل��ة ب��غ��ي��ر ال��ت��ق��اض��ي ظ��ف��ر ف��م��ا ت��ق��اض��وه
ال��رئ��ال ع��دو آث��اره ع��ل��ى ي��ع��دو ال��ق��وم ط��غ��ام م��ن ق��ط��ي��ع
ات��ك��ال��ي رب ي��ا ع��ل��ي��ك أه��اب ي��درك��وه أن أوش��ك��وا ف��ل��م��ا
آلل م��ن ك��ن��ًزا األرض ط��ب��اق ف��غ��ي��ب��ت��ه ب��ال��ش��ه��ي��د وأل��ق��ى
وح��ال ع��ط��ل م��ن األرض ش��ع��وب ت��داع��ت إذا ال��م��س��ل��م��ي��ن ي��زي��ن
ال��ب��ج��ال ال��ش��ي��خ ج��الل��ة ع��ل��ي��ه رط��بً��ا ال��ري��ح��ان م��ن ج��س��ًدا ط��وت
وآل ص��ح��ب م��ن ال��ص��ن��ع ل��ح��س��ن ��ى يُ��رجَّ ح��يٌّ وك��أن��ه ق��ض��ى
م��ح��ال ب��ذي ل��ي��س ال��ل��ه ك��أن ح��ي��ارى أع��ي��ن��ه��م ال��ق��وم ي��دي��ر
ان��دم��ال ب��ع��د ج��راح��ه��م ت��ف��ي��ض س��ه��ارى ب��ات��وا م��ع��ش��ر وي��أس��ف
ال��ذب��ال م��ح��ت��رق م��ث��ل وع��ادوا ف��ب��ادوا دع��وت��ه ال��ل��ه أج��اب
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∗∗∗
ال��ن��م��ال؟ م��ن ب��األُس��ود وم��اذا ع��م��رو اب��ن ص��ن��ع م��ا ل��ح��ي��ان ب��ن��ي
ال��رُّذال وال��خ��ل��ق ف��ي��ال��ل��ؤم وص��رع��ت��م��وه ص��ح��ب��ه ق��ت��ل��ت��م
األف��ال؟ أذى ال��ق��روم ت��خ��ش��ى وه��ل أذاك��م ي��خ��َش��وا ل��م ال��ع��ذر ول��وال
ال��ش��م��ال أص��ح��اب ش��ر ألن��ت��م أص��ي��ب��وا ب��ك��م ال��ي��م��ي��ن أأص��ح��اُب

∗∗∗
اش��ت��ع��ال ب��ع��د ج��م��رات��ه خ��ب��ت ل��ب��أس ع��ج��ب��ى وا ل��ح��ي��ان ب��ن��ي
وال��ق��الل ال��ش��واه��ق ال��ق��م��م ع��ل��ى زح��ًف��ا ال��م��وت ت��تَّ��ق��ون ف��ررت��م
وع��ال إل��ى ال��ق��ان��ص��ي��ن ت��ص��ي��د أس��ود ف��ِم��ن ال��ُم��ِب��ي��ن ال��م��س��خ ه��و
ال��ظ��الل وارف��ة اإلس��الم م��ن ح��ي��اة إل��ى ال��م��ذلَّ ال��ش��رك دع��وا
اخ��ت��الل ب��ع��د أم��ره��م وي��ص��ل��ح ال��ب��راي��ا يُ��ح��ي��ي ال��ذي ال��دي��ن ه��و
ت��ال ال��ق��رآن ت��ال م��ا وي��س��ط��ع ي��س��ري اآلف��اق ف��ي ال��ن��ور يَ��ظ��لُّ

∗∗∗
ال��س��الل داءُ ج��وَف��ه��ا تَ��بَ��طَّ��ن م��رض��ى ال��غ��ب��راء ع��ل��ى أم��ًم��ا أرى
وال��ه��زال ال��م��ب��رِّح ال��ض��ع��ف ع��ل��ى ب��أًس��ا ال��ل��ه خ��ل��ق أش��د ت��خ��ال
ال��س��ع��ال ج��ل��ج��ل��ة ت��غ��ررك ف��ال دويٍّ��ا ج��وان��ب��ه��ا م��ألت إذا
ال��س��ع��ال��ي أن��ي��اب وت��ل��ك ي��ع��نُّ ص��ي��د ل��ك��ل ال��ج��ن��ان م��خ��ض��ب��ة
ال��ح��الل إل��ى ال��ح��رام ت��دع وال ن��ه��ًج��ا ال��ح��ق ت��ري��د ال ح��ي��ارى
اع��ت��الل؟ ب��ع��د داءه��ا وي��س��ح��م خ��ط��اه��ا م��ن ي��ق��وِّم ه��اٍد أال
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َقَرد ِذي َغزَوة

خيل يف أغار حصن بن عيينة أن وسببها لحيان، بني غزوة من قالئل أيام بعد كانت
له يقال بمكان وامرأة غفار من رجل يرعاها وكان ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول لقاح عىل غطفان من
فجعل األكوع، بن سلمة بذلك وعلم اللقاح، مع املرأة واحتملوا الرجل فقتلوا (الغابة)،
األفاعيل، بهم ففعل جريًا، الفرس يسبق وكان أثرهم، يف اشتد أن بعد بالنبل يرميهم
الفزع، «الفزع وقال: النبي، فسمعه األكوع ابن وصاح اللقاح، من كثريًا منهم واستنفد
جميًعا. عنهم ريضهللا زيد، بن لسعيد اللواء وجعل الرجال، فجاء اركبي»، هللا خيل يا

وال��س��الح ال��م��غ��ي��رة وب��ال��خ��ي��ل ب��ال��ل��ق��اح ُع��يَ��ي��ن��ة ي��ا ت��رف��ق
ب��م��س��ت��ب��اح ال��ن��ب��يِّ م��ال ف��م��ا وال��ط��م��اح غ��رورك م��ن وخ��ف��ض

ك��ف��اح أو ح��رب ي��وم ه��و وال
وال��ع��وال��ي؟ ب��ال��ق��واض��ب ت��داَع��وا ال��رج��ال ص��ن��ادي��د أت��ح��س��ب��ه��ا
ال��رع��ال؟ ع��ل��ى ال��رع��ال ��ون ي��ل��فُّ ل��ل��ق��ت��ال؟ ع��ي��ي��ن��ة ي��ا ��وا وخ��فُّ

ج��ن��اح؟ م��ن ال��ف��وارس ع��ل��ى ف��ل��ي��س
ي��راق دم��ه واح��د وراٍع ت��س��اق إب��ل إن��ه��ا روي��ًدا
ان��ط��الق ل��ه��ا ي��ك��ون أن أخ��ف��ت��م ال��رف��اق؟ اح��ت��م��ل ال��ت��ي ب��ال وم��ا

رداح؟ ب��م��ص��م��ت��ة ف��ت��رم��ي��ك��م
ت��ف��ور ح��ام��ي��ة ال��ن��ار ف��ذوق��وا ال��ج��س��ور ال��ب��ط��ل األك��وع اب��ُن ك��ف��ى
ال��ق��دي��ر ال��رام��ي ي��ف��ع��ل ك��ذل��ك ال��س��ع��ي��ر ف��اض��ط��رم ب��ال��ن��ب��ل رم��ى

ب��راح م��ن م��ا س��ه��ام��ه وت��ل��ك



اإلسالم مجد ديوان

ح��دي��د ق��ل��ب ض��ل��وع��ه وب��ي��ن ش��دي��د س��اع��ده ال��ك��رَّ يُ��وال��ي
ت��ري��د م��ا م��ن��ه ال��خ��ي��َل ي��ف��وت ي��ح��ي��د وإذ ي��ك��رُّ إذ ع��ذاب

ال��ري��اح ب��أج��ن��ح��ة ط��ارت وإن
س��واه ل��ه��ا ف��ل��ي��س رج��ع��ت وإن م��داه ت��ب��ل��غ ل��م ط��ل��ب��ت��ه إذا
ق��واه ج��اش��ت ك��ل��م��ا ف��ت��ذه��ب ي��داه ت��رم��ي ب��م��ا ي��م��زِّق��ه��ا

ال��ج��راح ع��ل��ى ل��ل��ج��راح ح��وام��ل
ع��س��را ال��ف��رس��ان ي��ره��ق وج��اه��د أخ��رى ب��ع��د م��ن ل��ق��ح��ة ت��خ��طَّ��ف
يُ��ض��رَّا وأن ي��س��اء أن وي��ك��ره ط��رَّا ال��خ��ل��ق خ��ي��ر ل��ق��اح ي��ري��د

ال��ص��راح ال��ب��ط��ل م��ش��اه��د وت��ل��ك
وارت��ي��اع ارت��ج��اف وغ��ال��ه��م اس��ت��ط��اع��وا ف��م��ا ال��ب��الء أذاق��ه��م
َش��ع��اُع ق��وى األك��فَّ ف��أس��ل��م��ت ِوَس��اُع ه��م��م ب��ه��ا ض��اق��ت ق��وى

وب��ال��رم��اح ب��ال��ب��رود وأل��ق��ت
ن��ي��ام��ا ك��ان��وا األل��ى ف��ن��ب��ه��ت ت��رام��ى ذه��ب��ت ص��ي��ح��ة ل��ك وي��ا
اح��ت��دام��ا ي��ح��ت��دم ال��ج��ي��ش وه��بَّ أق��ام��ا ف��م��ا ال��ن��ب��ي ت��ل��ق��اه��ا

ال��م��ت��اح ال��ق��در وق��ع��ة وح��ان��ت
ت��ع��دَّى وم��ا ال��م��ج��رم��ي��ن ي��س��بُّ ف��ردا األس��ديُّ األخ��رُم وط��ار
ع��ه��دا ورع��اه ب��ن��ف��س��ه ف��ج��اد ا ب��دَّ ال��م��وت ورود م��ن ي��َر ول��م

ال��ف��الح ع��ل��ى ح��يَّ داع��ي��ه دع��ا
ال��دل��ي��ل ص��دق��ه��ا ال��ص��دِّي��ق ع��ل��ى ال��ق��ت��ي��ل ق��صَّ ال��ت��ي ال��رؤي��ا ه��ي
ج��ل��ي��ل م��ش��ه��ده ك��ال��س��ي��ف ف��ت��ى ال��س��ب��ي��ل ن��ع��م ل��س��ب��ي��ل��ه م��ض��ى

ال��ص��ف��اح ال��ب��ي��ض ب��م��ص��ارع ه��وى
ورع��ب؟ ف��زع م��ن ال��ق��وم أص��اب خ��ط��ب ف��أيُّ ال��ن��ب��يِّ ج��ي��ش أت��ى
وك��رب ه��مٍّ ف��ي ال��خ��ف��ق��ان م��ن ق��ل��ب ف��ك��ل ال��ل��واء خ��ف��ق إذا

ب��ال��ق��داح زي��د اب��ن ي��ا ف��رف��ًق��ا
ع��ب��وس��ا ي��وًم��ا ال��وغ��ى إل��ى ت��خ��وض ش��وس��ا ب��األب��ط��ال وَرَم��يْ��َت رم��وا
ال��ن��ف��وس��ا ب��ي��ض��ت��ه��ا دون وت��ب��ذل ال��رءوس��ا أع��ادي��ه��ا م��ن تُ��ف��لِّ��ق

ال��س��م��اح ب��ذل ف��ل��ي��ك��ن ك��ذل��ك
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غ��ن��اء أْوَدى إذ ب��أب��ي��ه ف��م��ا ال��ق��ض��اء ان��ط��ل��ق ُع��ي��ي��ن��َة اب��ِن إل��ى
ال��ظ��م��اء ال��ب��ي��ُض ال��ص��دى ش��ف��ت إذا ع��واء م��ص��رع��ه ح��ول م��ن ل��ه

وب��ال��ن��ب��اح ب��ال��ع��واء ف��أه��ِوْن
ال��ف��ظ��ي��ع؟ ال��ح��دث ب��ع��ده وي��ب��ق��ى ي��ض��ي��ع ه��ل ن��ض��ل��ة اب��ن دم وأي��ن
ص��ري��ع دم��ه ف��ي ط��اح ص��ري��ع ش��ف��ي��ع ل��ق��ات��ل��ه م��ا ل��ع��م��رك

ب��اج��ت��ي��اح ف��ع��وج��ل ب��ه أح��ي��ط
ي��ب��ال��ي وال ي��ه��اب ال َم ت��ق��دَّ ن��زاِل دع��ي��ْت إن ال��م��ق��داد ه��و
ال��ع��وال��ي ت��ش��ت��ج��ر ح��ي��ن خ��ف��اء ال��رج��ال ف��ي ق��ت��ادة ب��أب��ي وم��ا

ال��ن��ط��اح؟ ذوو أي��ن ي��ق��ال وح��ي��ن
ص��ب��را ف��ق��ال ال��ن��ب��ي وأب��ص��ره ن��ض��را م��ن��ه وج��ًه��ا ال��س��ه��م أص��اب
وب��رَّا ك��رًم��ا ن��ف��ث��ة وأل��ق��ى ش��رَّا م��ن��ه ف��أخ��رج وع��ال��ج��ه

ال��ص��ح��اح ال��ق��وم ف��ي ي��زف ف��راح
وي��م��ن��ا س��ع��ًدا دع��وة ت��زود ي��ف��ن��ى ل��ي��س ك��ن��ًزا م��ن��ه ت��زوََّد
ت��م��ن��ى وم��ا أح��ب م��ا ت��زود وأم��ن��ا وه��ًدى رح��م��ة ت��زوََّد

واق��ت��راح س��ؤل ك��ل وج��اوز
ال��ف��ؤاد ح��رَّان ال��ص��در ل��ه��ي��ِف ص��اد ك��ل ق��ت��ادة أب��ا ش��ف��ي��ت
ال��ج��ه��اد دي��ن ف��ي ال��ل��ه رس��وَل ي��ع��ادي م��م��ن أس��ى ع��ل��ى ي��ب��ي��ت

وال��ص��الح ال��م��روءة دن��ي��ا وف��ي
ال��ت��ق��يِّ ف��وز ِب��ط��رف��ه وف��زت ال��ش��ق��يِّ م��س��ع��دة س��الح غ��ن��م��ت
ال��ن��ب��ي ي��دِي م��ن ال��ل��ه ع��ط��اء أري��ح��يِّ ج��واد م��ن ع��ط��اء

م��س��ت��م��اح أف��ض��ل ال��ل��ه رس��وِل
أج��الَّ وم��ا أش��د م��ا ��ا وه��مٍّ ش��غ��ال ل��ألب��ط��ال أح��دث��ت ل��ق��د
ت��ج��لَّ��ى م��ا رب��ك ف��ض��ل ول��وال وع��الَّ ن��ه��ًال م��ك��روه��ه س��ق��وا
ق��ت��ال أوج��ع��ت ال��ذي ال��ج��س��د ع��ل��ى ال��م��خ��ل��ى ال��ب��رد أب��ص��روا إذ دَع��ْوا
ال��م��دالَّ ال��ب��ط��ل ال��ف��ارَس ن��ع��اءِ ت��ول��ى إذ ق��ت��ادة أب��ا ن��ع��اءِ
ت��س��لَّ��ى أو ت��ج��لَّ��د م��ن ف��ت��ن��ف��ع ت��ت��ل��ى ال��خ��ط��ب ف��ي ب��ال��ت��ي ��وا وض��جُّ
ف��م��ه��ال ح��يَّ��ا ي��زل ل��م أخ��وك��م ك��الَّ ق��وم ي��ا م��ح��م��د ف��ق��ال
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ف��ض��ال وك��ان ال��وج��وه ف��أش��رق��ت وثُ��ك��َال ف��ق��ًدا رب��ك��م ك��ف��اك��م
ارت��ي��اح ع��ل��ى ال��ق��ل��وب ق��رح��ى ط��وى

وزح��ف إق��دام ب��ع��د وولَّ��وا ص��فِّ ب��ع��د ��ا ص��فٍّ ال��ق��وم ت��داع��ى
ص��رف ال��ن��ع��م��اُن اص��ط��ف��ى ال��الئ��ي م��ن ب��أل��ف ذه��ب��وا ل��و ب��ال��ن��ص��ف م��ض��وا

ن��ج��اح أو ب��ف��وز ف��رح��وا ل��م��ا
وب��ؤس ش��َع��ث ف��ي ال��ع��ض��ب��اء ع��ل��ى ي��أس ب��ع��د األخ��ي��ذة وأق��ب��ل��ت
ووك��س ظ��ل��م م��ن ال��ص��ن��ع وس��وء وح��ب��س أس��ر م��ن ��رُّ ال��ضُّ ع��ن��اه��ا

وق��اح ع��رِّي��ٍض ك��ل ي��د ع��ل��ى
اه��ت��ي��اج ن��ج��ت إذ ول��ل��ك��ف��ار اب��ت��ه��اج ب��ه��ا ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن أت��ت
األج��اج ال��ورد ح��ال وربَّ��ت��م��ا ان��ف��راج ول��ل��ض��ي��ق ذرٍّ أب��ا

ان��ش��راح ف��ي ص��درك ب��ات ه��ن��ي��ئً��ا
م��ه��ول؟ ب��اط��ن��ه ف��األم��ر أق��م ال��رس��ول ل��ك ي��ق��ول إذ أت��ذك��ر
أق��ول م��ا وت��ذك��ر س��ت��ع��رف��ه ي��ئ��ول غ��ًدا َم إل��ى ت��دري وم��ا

ب��ات��ض��اح آذن ال��غ��ي��ب م��ا إذا
أم��ري ق��ض��ي��ت ال��رس��ول أذن ف��إن ن��ذري ح��لَّ وق��ال��ت ف��رح��ى أت��ت
ص��دري ش��ف��اء أردَت إن س��واه��ا إلص��ري م��ا ت��ع��ق��ر ال��ع��ض��ب��اء ه��ي
م��ف��رِّ م��ن ل��ي م��ا ال��ن��ذر وف��اءُ أس��ري ف��ك��اك ب��ع��د ال��ي��وم ع��ل��يَّ
وش��ك��ري ح��م��دي س��ب��ح��ان��ه ل��ه وش��ر س��وء م��ن ال��ل��ه وق��ان��ي

ال��س��راح م��ط��ل��ق��ة ص��رت أن ع��ل��ى
ت��ف��ع��ل��ي��ه أن ج��زاءه��ا ل��ب��ئ��س إي��ه ال��ل��ه رس��ول ل��ه��ا ف��ق��ال
واتَّ��ق��ي��ه رب��ك ال��ل��ه وخ��اف��ي وات��رك��ي��ه ال��م��ح��رَّم ال��ن��ذر دع��ي
ف��ي��ه ل��إلن��س��ان ح��قَّ ال وم��ا ي��رت��ض��ي��ه ال م��ا ال��ن��ذر ل��ش��ر
ي��ع��ي��ه ال م��ن اه��ت��دى م��ا ق��ض��اء وت��ع��لَّ��م��ي��ه ن��اق��ت��ي ل��ي دع��ي
ال��س��ف��ي��ه أو ال��غ��ب��يِّ ب��م��ن��زل��ة ال��ف��ق��ي��ه م��ن��زل��ة تُ��ق��اس وك��ي��ف
واح��م��دي��ه رب��ك ب��رك��ات ع��ل��ى ف��اط��ل��ب��ي��ه أه��ل��ك ح��يُّ ه��ن��ال��ك

م��اح ي��ق��ض��ي��ه ل��م��ا م��ا إل��ًه��ا

∗∗∗
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ع��الء ال��دن��ي��ا ف��ي س��ع��د ي��ا وزد ال��ج��زاء ف��اغ��ت��ن��م ال��ح��ق ق��ض��ي��َت
اإلخ��اء ي��رع��ى أًخ��ا ل��ه��م وك��ن��ت س��خ��اء َق��َرد ذي غ��زاة وس��ع��ت
ُرغ��اء تُ��ط��رب��ه��م ال��بُ��ْدَن َوُس��ْق��َت ن��م��اء يُ��ع��ج��ب��ه��م ال��تَّ��ْم��َر ب��ع��ث��ت
َرج��اء ل��ه��م ي��زال ال َوب��رَُّك ال��غ��ذاء ال��ت��م��س��وا ُه��ُم إذا ِق��َراك
ال��ب��الء ص��دق��وا ل��ألُل��ى َوُح��بٍّ��ا وف��اء ت��أل��وا م��ا أن��ت ك��ذل��َك
ال��دِّم��اء ب��ِه ال��دِّم��اءُ َع��َل��ت وإن ال��ِب��نَ��اء َم��لُّ��وا م��ا ال��ح��قِّ بُ��نَ��اُة
َس��ن��اء ُم��طَّ��َل��ٍع ُك��لَّ تُ��ج��اِوُز س��م��اء ف��ارف��ع��ه��ا س��ع��ُد ي��ا أَج��ْل
ع��ط��اء أو ج��وًدا ب��ل��غ��وَك وم��ا ال��ث��ن��اء ف��ان��ت��ه��ب��وا ال��ك��رم��اءُ َج��َرى
ال��لِّ��واء َم��ن��ع م��ن أح��قَّ ف��ك��ن��َت وال��م��ض��اء أج��م��َع ال��ب��أَس ُرزق��َت

وام��ت��داح ال��ه��زاه��ِز ف��ي ِب��ُش��ك��ر
وال��ص��ح��اب ب��األح��ب��ِة وي��رج��ع ب��اإلي��اب يُ��ؤذن ال��ل��ِه رس��وُل
ال��رق��اب ُغ��ْل��ُب ل��ع��زِِّه تَ��ِدي��ُن رك��اب ف��ي ال��ج��الل��ِة م��ن ي��س��ي��ُر
ِع��ذاب ب��أن��غ��اٍم ُم��َرتَّ��َل��ًة ال��ك��ت��اِب ب��آي��اِت تُ��َس��اِي��رُه
ِرط��اب ب��أج��ن��ح��ٍة تُ��ظ��لِّ��لُ��ُه ِط��َراب م��الئ��ك��ة م��ن ص��ف��وف

وال��ب��ط��اح ال��رواب��ي ع��ل��ى ت��رفُّ
ردي��ف��ا ل��ه ي��ك��ون أن وح��س��ب��ك ال��م��ن��ي��ف��ا ال��ش��رف األك��وع اب��َن ح��ب��ا
ال��ح��ن��ي��ف��ا ال��ب��رَّ ال��م��ؤم��ن وي��ج��زي ال��ش��ري��ف��ا ال��ل��ه ي��رف��ع ك��ذل��ك
خ��ف��ي��ف��ا م��رت��ج��ًال ال��خ��ط��و ووال��ى ال��وج��ي��ف��ا ال��ل��ه ن��اق��َة أط��ي��ل��ي
ي��ح��ي��ف��ا أن ي��ح��اذر م��ن وأع��دل ال��ض��ع��ي��ف��ا ي��ح��م��ي م��ن أج��لَّ ح��م��ل��ت
ع��ف��ي��ف��ا س��م��ًح��ا ح��ك��م��ه وأم��ض��ى ال��س��خ��ي��ف��ا ال��ن��ذَر وع��طَّ��َل ح��م��اك
ري��ف��ا ورزق��ت ك��رام��ة ُج��زي��ِت ال��غ��ري��ف��ا ف��ال��ت��م��س��ي ال��ل��ي��َث ح��م��ل��ِت

وال��رواح غ��دوك ف��ي وب��ورك
ون��ص��ح ص��دق ف��ي األخ��الق م��ن س��م��ح ب��ك��ل ج��اء ال��خ��ي��ر رس��وُل
وص��ف��ح ب��إح��س��ان وأوص��اه ال��م��ل��حُّ ال��ب��ط��ل َس��ورة ت��دارك
ب��رش��ح ظ��ف��روا م��ا ال��م��اء وراء وب��رح ج��ه��د ف��ي ال��ق��وم وك��ان
ب��ن��ض��ح ج��وان��ح��ه��م اب��ت��لَّ��ت ف��م��ا ال��ت��ن��ح��ي ك��ره إذ ع��ن��ه ��وا ت��ن��حَّ
ب��رم��ح أو ب��س��ي��ف اع��ت��ص��م��وا ل��م��ا وذب��ح ب��ت��ق��ت��ي��ل أُِخ��ذُوا ول��و
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وم��دح ش��ك��ر م��ن ت��اج��ان ل��ه وي��ض��ح��ي ي��م��س��ي م��ح��س��ن ص��ن��ي��ع��ة
ف��ت��ح أج��لَّ ال��ج��م��ي��ل وي��ع��ت��دُّ ج��رح ك��ل ي��أس��و ال��ق��ل��ب رح��ي��ِم
ص��رح ب��ع��د ص��رًح��ا ال��ح��ق ي��ق��ي��م وك��دح ك��دٍّ ف��ي ي��ن��ف��كُّ وم��ا

ال��ن��واح��ي ك��ل م��ن ال��دي��ن وي��ح��م��ي
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— مئة وأربع ألف ملسو هيلع هللا ىلصيف النبي إليها خرج مكة، من قريبة برئ الحديبية، عمرة لها ويقال
السادسة، السنة من القعدة ذي مستهل االثنني يوم أصحابه من — الروايات أصح عىل
دخلوا وأنهم ومقرصين، رءوسهم محلقني آمنني، وأصحابه مكة دخل أنه رأى قد وكان

الواقفني. مع عرفات عىل ووقف مفتاحه، هو وأخذ به، وطافوا البيت
ذي من محرمني معتمرين معه وخرجوا ففرحوا، أصحابه عىل الرؤيا هذه قص
وكانوا السيوف، سوى السالح من معهم يكن ولم أيديهم، بني يساق والهدي الحليفة
وصبيانهم نسائهم يف خرجوا أنهم النبي وعلم البيت، عن قريش تصدهم أن يخافون
بني الرسل واختلفت أصحابه، استشار أن بعد ومىض الجيش فصف للقتال، متأهبني
بعضهم فقال تقديرها، يف الرواة اختلف مدة الحرب وضع عىل الصلح فعقد الفريقني،
بغري املسلمني من النبي إىل جاء من وأن سنتان، وقيل أربع، بعضهم وقال سنني، عرش
وأن عندهم، احتسبوه املسلمني من ا مرتدٍّ بمكة املرشكني أتى ومن إليه، رده وليه إذن
سوى يحملون ال التايل، العام يف بالبيت للطواف يعودون ثم وأصحابه، النبي يرجع
ثارت وقد املدينة، إىل بعدها يعودون أيام ثالثة مكة قريش لهم فتخيل الراكب، سالح
التي وحكمته الكريم رسوله بربكة قلوبهم ثبَّت هللا ولكن الصلح، لهذا املسلمني نفوس

امليمونة. الغزوة هذه بركات من الرضوان بيعة وكانت ذلك، بعد آثارها تجلت

ي��ت��ل��وَّم ال أت��اك ي��س��ت��ط��ي��ع ل��و أع��ظ��م ه��و م��ا وم��ن ال��ح��ن��ي��ن م��ن��ك
ي��ع��ل��م ال ج��اه��ل م��ك��ة أه��ل م��ن أب��ى وإن أح��ق ب��ه أن��ت ال��ب��ي��ت
أك��رم ورب��ك ث��ق��ة ع��ل��ى ف��اص��ب��ر ح��ي��ن��ه��ا وأق��رب ال��رؤي��ا أص��دق م��ا



اإلسالم مجد ديوان

م��ف��َع��م م��ن��ه��ا وال��رض��وان ب��ال��خ��ي��ر ب��ع��ده ف��ال��غ��د ال��ي��وُم م��ن��ه��ا ي��خ��ل إن
م��ح��ك��م ورأي��ك م��ح��ص��دة وق��واك ب��اس��ل ج��ن��دك ال��ل��ه رس��ول ي��ا س��ر
ت��ت��ج��ش��م م��ا األه��وال م��ن ف��ي��ه ت��ش��ت��ك��ي ال وح��ده رب��ك آث��رت
م��ع��ل��م ب��ال��ق��الئ��د ح��ال وال��َه��ْدُي م��ح��رًم��ا ب��ص��ح��ب��ك م��ع��ت��م��ًرا وم��ض��ي��ت
م��ري��م وال��رض��ي��ة س��ارة ف��ي��ه��ن ك��أن��م��ا ال��ص��ال��ح��اُت وال��م��ؤم��ن��اُت
ابْ��نَ��م ن��وازَع��ه��ا يَ��غ��ل��ب ول��م بَ��ْع��ٌل ي��ل��ه��ه��ا ل��م ب��رة أمٍّ ك��ل م��ن

∗∗∗
وال��ف��م ف��ؤادك ي��زل��ف��ه ل��ل��ح��ق إن��ه رب��ك ل��ب��ي��ت م��ا ط��ي��ب ي��ا
ال��م��ن��ع��م؟ س��واه ��ْن أمَّ ُم��ل��ك��ه ف��ي وح��ده ت��ص��رف ل��م��ن ال��ش��ري��ك أي��ن
ال��م��ل��ه��م وأن��ت ال��ه��ادي ف��ك��ت��اب��ك ال��ه��دى ل��ن��ا ق��ض��ي��ت إن رب��ي ل��ب��ي��ك

∗∗∗
ت��ت��ض��رم وح��م��يَّ��ة م��ش��ب��وب��ة غ��ض��ب��ة ف��ي أق��ب��ل��ت ق��ري��ش ت��ل��ك��م
وال��دم يُ��ح��كَّ��م أن أول��ى ال��س��ي��ف ع��ن��وة؟ ع��ل��ي��ن��ا أي��دخ��ل��ه��ا ق��ال��ت
ت��ت��ك��ل��م ل��خ��ال��ه��ا ال��س��ي��وف ل��غ��ة درى ف��ل��و ال��ح��دي��ث س��ف��ي��ان اب��ن وروى
م��خ��ذم ال��ت��ح��لُّ��م ط��ول ع��ل��ى م��ن��ه��ا ب��غ��م��ده ي��ق��رَّ ف��ل��م إل��ي��ه أص��غ��ت
ال��م��ح��رم ال��س��ي��وف م��ن ال��ت��ق��يُّ ي��ج��د ك��م��ا وال ال��م��ح��رم��ون ال��ت��ق��اُة ي��ج��د
وت��ك��ت��م تُ��ج��نُّ م��ا م��ن��ه��ا وأش��دُّ ش��دي��دة ال��ه��م��وم ت��ب��اري��ح أب��دْت
ال��ح��وَّم ال��ن��س��ور ت��ظ��ل��ل��ه��ا ف��م��ض��ت اض��رب��ي ل��ه��ا ق��ال ال��ل��ه أن ل��و ودَّت

∗∗∗
ون��ق��دم؟ ن��ج��دُّ أم ع��ل��م��ت��م م��ا ه��ي خ��طَّ��ًة أنَ��تَّ��ق��ي��ه��ا ال��ن��ب��ي ق��ال
وت��ع��زم ب��ال��خ��روج ت��ن��وي ك��ن��ت م��ا إل��ى ن��م��ض��ي ب��ل��ى ��دِّي��ق ال��صِّ ف��أج��اب��ه
يُ��ح��ج��م ال ب��ن��ف��س��ه ال��خ��ط��وَب ي��رم��ي م��ؤم��ن خ��ط��ب��ة ال��م��ق��داد ب��ه��ا ورم��ى
ع��رم��رم وال��خ��م��ي��س ش��ت��ى وال��خ��ي��ل ط��وى ب��ذي ال��م��ش��رك��ي��ن ي��رون وم��ض��وا

∗∗∗
ال��م��س��ل��م ي��ح��بُّ م��ا وأش��رُف أس��ن��ى ف��إن��ه��ا ل��ل��ص��الة أذِّْن أب��الل
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وتُ��خ��ت��ُم ب��ال��خ��ش��وع ُ تُ��ب��دأ ل��ل��ه ص��ح��ب��ه ف��ي يُ��ق��ي��م��ه��ا ال��ن��ب��ي ن��ه��ض
وي��ه��ج��م ي��ك��ر إذا ال��ع��دو ك��ي��د ف��ت��تَّ��ق��ي ت��ق��وم ط��ائ��ف��ة وأع��دَّ
وال��م��غ��ن��م أج��ره��م ف��ض��وع��ف ع��ن��ه��م ت��خ��لَّ��ف��وا ال��رف��اق س��ج��د إذا ح��ت��ى

∗∗∗
ويُ��ن��ظ��م يُ��ص��فُّ ق��ائ��ده ب��ي��م��ي��ن ج��الل��ه ع��ن��د وال��يُ��م��ِن ال��ه��دى ج��ي��ش
م��أزم ال��ف��وارَس َج��م��َع إن ي��ل��ق��اه ل��خ��ال��د ال��ج��ه��اد ف��ي ب��ش��ر اب��ن ج��ع��ل

∗∗∗
ال��م��ظ��ل��ُم ال��ط��ري��ُق غ��ي��َره��م وأض��لَّ ن��وره ي��س��ط��ع ال��وع��ر ال��ط��ري��ق س��ل��ك��وا
ي��ت��وه��م أو ي��رت��اب ف��م��ا ث��ب��تً��ا م��وق��نً��ا وي��ذه��ب ب��ه��م ال��دل��ي��ل ي��م��ض��ي
ي��ت��ب��رم ال ال��ض��راء ع��ل��ى ج��ل��د ف��ت��ى م��ن ج��ن��دب ب��ن ن��اج��ي��َة ب��ورك��ت
أس��ل��م وع��زت ن��س��بً��ا ب��ه ش��رف��ت م��اج��د ألس��ل��م��يٍّ ال��ث��ن��اء وج��ب

∗∗∗
وم��خ��يَّ��م م��ن��زل ف��ي��ه��ا ل��ل��ح��ق ذك��ره��ا ال��م��ح��بَّ��ب ال��ح��دي��ب��ي��ة ت��ل��ك
األن��ج��م ف��ي��ه��ا األرض أله��ل ط��ل��ع��ت ف��ك��أن��م��ا ب��أرض��ه��ا ال��ه��داة ن��زل
ت��رزم؟ ك��الل م��ن ه��ي أم ج��اءت��ك رس��ال��ة أت��ل��ك ال��ق��ص��وى م��ب��رك ي��ا
م��ج��ث��م أو م��ب��رك رب��ك ش��اء ل��و ل��ي��ع��وق��ه��ا ي��ك��ن ول��م ال��م��ض��ي أب��ت
وزم��زم ال��ح��ط��ي��م ل��ه ي��ض��جُّ خ��ط��ٌب م��ك��ة ف��زل��زل أرس��ل��ه��ا ش��اء ل��و

∗∗∗
وي��زع��م ي��ظ��ن ل��م��ن ال��ي��ق��ي��ن ع��ل��م وال��ت��م��س رج��ال��ك ف��ي أق��ب��ل أب��دي��ل
ت��ت��ل��ث��م ال ال��ح��رب ف��إن وان��ظ��ر ُم��ح��ارٍب غ��ي��ر أت��ي��ُت ال��ن��ب��يُّ ق��ال
ن��وَّم ه��ي وك��أن��م��ا م��ق��روب��ٌة ت��رى ك��م��ا وال��س��ي��وف ح��ول��ك ال��ه��دُي
وأع��ظِّ��م ح��ق��ه��ا ل��رب��ي أق��ض��ي زائ��ًرا ل��ل��ب��ِن��يَّ��ة إال ج��ئ��ت م��ا
أق��وم ه��ي ال��ت��ي إل��ى ال��ن��ف��وس ردُّوا ل��ه��م وق��ل ال��غ��ض��اب ال��ق��وم إل��ى إرج��ع
أق��ت��م أرب��د ال��ح��دث��ان م��ن ي��وم ل��ك��م ي��ك��ن ال��ع��ت��ي��ق ال��ب��ي��ت ت��م��ن��ع��وا إن
م��ن��ه��م ب��ال��م��ن��اس��ك أول��ى وَل��ن��ح��ن ج��الل��ه ج��ل ال��ل��ه ب��ي��ت ال��ب��ي��ت
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∗∗∗
ويُ��ش��ت��م يُ��َس��بُّ م��ن��اص��ح��ة ذي م��ن ل��ه ف��ي��ا ال��رج��ال ورق��اءَ اب��ن ن��ص��ح
ال��م��ق��س��م ف��ب��ئ��س ال��م��ث��ل��ى ي��ن��ب��ذوا أن وأق��س��م��وا ص��اغ��ري��ن؟ أن��ذع��ن ق��ال��وا
ي��ت��أث��م وح��اذر ال��ف��س��اد ي��ب��غ��ي غ��ادر ف��م��ن��ه��م رس��ٌل وت��ت��اب��ع��ت
ف��ي��ع��رم ال��ح��وار ف��ي أخ��رى وي��س��يء م��رة ي��ح��س��ن األخ��الق ��م وم��َق��سَّ
ال��م��ع��ص��م م��ن��ه ل��ط��ار األن��اة ل��وال ض��اربً��ا ال��م��غ��ي��رة ي��ده ع��ل��ى أه��وى
ت��ح��ل��م وال��م��ن��ي��ة يُ��غ��ض��ي وال��س��ي��ف س��ي��ف��ه ب��م��ق��ب��ض ي��ض��رب��ه ان��ف��كَّ م��ا
ال��م��رزم وغ��ي��ظ ل��ه��ا ال��س��م��اُك ري��ع ي��ًدا واق��ب��ض ف��اق��ت��ص��د ع��روة أس��رف��ت
س��ل��م؟ ال��ك��واك��ب أن ول��و راٍق ل��ه م��ا م��ح��لٍّ إل��ى ارت��ق��ي��ت ك��ي��ف
وت��ع��ص��م ال��ج��الل ح��رم ف��ي ل��تُ��ص��ان إن��ه��ا ت��م��س��ك؟ ال��م��خ��ت��ار أب��ل��ح��ي��ة
م��ذم��م ف��أن��ت ط��غ��وا ال��ذي��ن وأب��ى ذم��م��ت��ه��م ال��ذي��ن ف��ي ق��ول��ك أح��س��ن��ت
وي��وص��م؟ ال��ن��ف��اق ي��أب��ى م��ن أي��ع��اب ج��ه��ال��ة ال��ص��واب ق��ل��ت إذ ع��اب��وك
ل��وَّم ال��م��س��دد ل��ل��ي��ق��ظ وال��ق��وم م��الم��ة ف��أوج��ع��وه ال��ُح��ل��ي��س ص��دق
م��ؤل��م ه��مٌّ ف��ع��ن��اه ي��ل��ق��ون��ه أق��ب��ل��وا ث��م��ت ال��َه��ْدي ال��ه��داة ب��ع��ث
األب��ك��م األص��م ي��ردده ص��وتً��ا ل��رب��ه��م ي��رف��ع��ون ش��ع��ثً��ا ج��اءوه
ن��ت��ج��رم؟ ل��ن��ا م��ا رب��ي س��ب��ح��ان أًس��ى ع��ل��ى وق��ال ج��وان��ح��ه ف��ه��ف��ت
ون��ظ��ل��م ن��ج��ور ق��وم إذًا إنَّ��ا ب��ي��ت��ه؟ ع��ن أن��ص��دُّه��م س��ب��ح��ان��ه
ع��م��وا أق��وام س��ب��ي��ل ي��ت��ب��ع��ون ال ت��أل��ه��وا ال��ذي��ن األح��اب��ي��ش م��ول��ى
وأش��أم ع��ل��م��ت م��ا أن��ك��د وال��غ��يُّ واس��ت��ك��ب��رت رأي��ه ق��ري��ش ن��ب��ذْت

∗∗∗
ف��ت��ف��ه��م ال��ص��واب ت��ب��غ��ي ف��ل��ع��ل��ه��ا ن��اص��ًح��ا ق��ري��ش إل��ى خ��راُش اذه��ب
ي��ن��ق��م��وا ل��م ف��ل��ي��ت��ه��م ي��ق��ت��ل��وك أن وأوش��ك��وا ن��اق��م��ي��ن ب��ع��ي��رك ع��ق��روا
م��ح��رم يُ��س��ت��ح��لُّ م��ا دم م��ن��ه ب��ظ��ل��م��ه��م اس��تُ��ح��لَّ األح��اب��ي��ش ل��وال

∗∗∗
أح��زم ه��و ال��ذي ال��رأي ي��ؤث��روا أن ي��ب��ت��غ��ي إل��ي��ه��م ع��ف��ان اب��ن ذه��ب
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ف��ن��رغ��م ال��ه��وان ن��أب��ى األل��ى ن��ح��ن وم��ا ل��ك��م ف��ك��اك ال وق��ال��وا ف��أب��وا
ت��ت��ق��ح��م م��ل��م��وم��ة ب��ه��ا ورم��وا ص��ح��ب��ه ف��ي ث��الث��ة أم��س��ك��وه ه��م
ل��ت��ع��ق��م ال��م��راس ع��ل��ى ال��ع��ق��ول إن وص��ه��َرُه؟ ال��ن��ب��ي رس��ل رع��وا أف��ال

∗∗∗
يُ��ه��وِّم ل��ي��س ال��ص��لِّ م��ث��ل ي��ق��ظ��ان ف��راع��ه ال��ظ��الم ف��ي ح��ص��ن اب��ن دبَّ
األي��ه��م ال��ج��ب��اُن رج��ع ف��ال وم��ض��ى ص��ح��ب��ه ف��غ��ادر م��س��ل��م��ة اب��ن ح��م��ل
م��ي��س��م ل��ل��م��ذل��ة ع��ل��ي��ه��م أس��رى ي��ق��وده��م أرب��ع��ي��ن ال��م��ع��س��ك��ر ج��اءوا
ت��ح��ط��م ال��س��ه��ام ب��ه ت��ظ��ل س��ه��م أح��ش��ائ��ه��م ف��ي ف��ج��ال ال��رم��اة وأت��ى
ت��ك��ل��م ق��ري��ش م��ن ق��ل��وب ش��ك��وى ق��ت��ي��ل��ه��م ك��ل��وم وش��ف��ى األس��ى م��ن��ع
أس��ح��م َط��يْ��ٌر ب��ال��س��ر ل��ه��م وج��رى رج��ال��ه��م ج��دَّ وال��غ��در األذى أش��ق��ى
ي��ت��س��ن��م م��ا ال��ح��ق ش��ه��ي��د وك��ف��ى ي��ج��دون��ه م��ا ال��ق��وم ف��ح��س��ب س��ق��ط��وا

∗∗∗
م��ن��ك��م واألس��ارى ال��ره��ائ��ن وخ��ذوا أص��ح��اب��ن��ا أط��ل��ق��وا ق��ري��ش ب��ع��ث��ت
ي��ص��دم��وا ل��م رأي��ه��م س��ف��اه��ة ل��وال ص��دع��ه��ا ت��ف��اق��م ب��ق��ارع��ة ُص��دم��وا
وت��ه��دم ال��ج��ن��ود ب��ه تُ��ه��دُّ ب��أس َه��دَُّه��ْم س��ه��ي��ل م��ن ال��ض��راع��ة ل��وال
ال��م��ق��دم ون��ع��م م��ع��ال��م��ه ب��ي��ًض��ا ال��ه��دى ت��أب��ى ل��ع��ص��ب��ة ال��م��آب ب��ئ��س
��م ي��ت��ب��سَّ م��ق��ب��ل ف��ج��دك أق��ب��ل ج��ده ي��ع��ب��س ال��ط��غ��ي��ان ت��ارك ي��ا
ال��م��ت��ج��ه��م وج��ه��ه يُ��ط��ع��م خ��زي��ان ال��دج��ى ي��دَع أن ال��ن��وري��ن ذي ح��ق م��ن
تُ��ق��لَّ��م ك��ي��ف األظ��ف��ار إل��ى ف��ان��ظ��ر أظ��ف��اره��م؟ ال��ع��م��ى ذوو م��د أإل��ي��ك

∗∗∗
ي��ن��ع��م ص��ب��اًح��ا وال ي��ن��ام ل��ي��ًال ل��ه��م ت��ت��رك ل��م ال��رض��وان ب��ي��ع��ة ه��ي
��م م��س��مَّ ال��ق��ل��وب ع��ل��ى ي��َع��ضُّ وأس��ى م��ب��رح ال��ع��ي��ون ع��ل��ى ي��ش��ق س��ه��د
أرق��م ق��ل��ب ك��ل ف��ي وك��أن��م��ا ِم��ب��رد ع��ي��ن ك��ل ف��ي ف��ك��أن��م��ا
تُ��ف��ص��م م��ا ب��ع��روة ي��س��ت��م��س��ك��ون ن��ب��ي��ه��م ي��ب��اي��ع��ون ال��م��س��ل��م��ون
ال��م��غ��رم يُ��ِرق��ه ل��م إن ع��ن��ده��م ه��و َم��غ��رًم��ا ال��م��ج��اه��د دم ي��ح��س��ب��ون ال
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ال��م��ط��ع��م وط��اب ل��ه��م ال��م��ذاق ل��ذَّ م��ورٌد ال��ش��ه��ادة ع��ن��د ��ه��م ض��مَّ إن
م��ح��تَّ��م ال��ك��ت��اب ف��ي ع��ل��ي��ه��م ح��قٌّ رس��ول��ه ون��ص��ر م��واله��م ال��ل��ه
ُه��ُم إي��م��انً��ا ال��ن��اس أن ل��ع��ل��م��ت ج��م��وع��ه��م رأي��ت ل��و ِخ��ف��اًف��ا ن��ه��ض��وا
ال��م��ت��وس��م ن��وره��ا ي��ن��ظ��ر ل��ل��ه يَ��ٌد يَ��ِدِه ع��ل��ى إال م��ن��ه��ُم م��ا
ف��تُ��ل��ثَ��م ال��زَّم��ان م��رِّ ع��ل��ى َل��تُ��َرى وإن��ه��ا ال��ق��ل��وب ب��إي��م��ان لُ��ِث��َم��ْت
يُ��ح��رم َش��ِق��يٌّ وال يُ��ردُّ ن��ِك��د ب��ي��ن��ه��م م��ا ل��م��ع��ش��ر ال��ع��ط��اء ن��ع��م
وأف��خ��م أج��لُّ اذخ��روا ال��ذي إال ش��أن��ه ف��خ��ي��م م��دَّخ��ر ج��لَّ م��ا

∗∗∗
وي��ن��دم ال��رم��اة ص��ن��ع م��ا وي��ع��ي��ب س��ؤل��ه��م ي��ح��م��ل ج��اء س��ه��ي��ل ه��ذا
ف��يُ��ث��ل��م ال��رف��ي��ع ال��ش��رف ب��ه��ا يُ��رم��ى خ��ط��ة م��ح��م��د ي��ا دع��ه��ا وي��ق��ول
م��ب��رم وع��ه��د ب��ه ن��دي��ن ص��ل��ح ب��ي��ن��ن��ا َف��ْل��يَ��ُك ال��ع��اَر ن��خ��اُف إن��ا
ال��م��وس��ُم ال��ح��ج��ي��َج ج��م��ع إن وت��ع��ود أوزاره��ا ب��ي��ن��ن��ا تُ��وَض��ع ال��ح��رب
ُم��تْ��ِه��ُم ت��زوَُّد أو ال��س��الم��ة ي��ب��غ��ي ُم��ن��ج��د ت��ق��لَّ��َد م��ا س��الح��ك م��ن ل��َك
ت��ح��س��م وال��م��ض��رة يُ��درأ ب��ال��ش��ر ت��ض��ق وال ال��غ��م��ود ف��ي س��ي��وف��ك واج��ع��ل
��م��وا ي��مِّ وي��ث��رَب م��ن��ازل��ن��ا ف��دع��وا ان��ق��ض��ت ف��إذا ث��الث��ة ال��م��ق��ام ح��دُّ
م��ْس��َل��م إل��ي��ن��ا ف��م��ردود م��ن��ا ي��ج��ئ وم��ن يُ��ردُّ ال م��ن��ك��م ج��اء م��ن
وي��رق��م؟ ي��خ��طُّ ب��م��ا ال��ص��دور ي��ش��ف��ي ك��ات��ب م��ن ف��ه��ل ن��رض��ى ال��ذي ه��ذا

∗∗∗
األرح��م األب��رُّ وه��و ع��ب��ده ه��و رب��ه رح��م��ة ي��ري��د ال��ن��ب��يُّ َرِض��ي
ُم��ق��ِرُم ف��ح��ل ب��ردي��ه ف��ي ي��ه��ت��اج ال��ه��دى ف��اروق وراح ال��رج��ال ص��اح
ن��ت��رس��م؟ م��ل��ة وأي��ة ب��ك��ر؟ أب��ا ي��ا ه��و م��ن ل��ل��ص��دِّي��ق وي��ق��ول
ن��س��ت��س��ل��م؟ ل��ن��ا وم��ا ال��ه��وان؟ ف��ل��َم دي��ن��ه؟ ن��ت��ب��ع ون��ح��ن ال��رس��ول أه��و
ال��ض��ي��غ��م ي��ل��ي��ن أن ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن ودأب��ه ال��ض��ع��ي��ف خ��ل��ق م��ن ال��ل��ي��ن
يُ��ل��زم غ��رٍز خ��ي��ر ت��ط��ل��ُب ك��ن��ت إن غ��رزه وال��زم ال��ل��ه ه��داك م��ه��ًال
م��ت��رج��م وأن��ت ب��ه��ا ال��ي��ق��ي��ن ص��دَع ��ٍة ب��ُح��جَّ ق��ض��ي��ت ب��ك��ٍر أب��ا إه��ن��أ
يُ��ألم ال ص��دُع��ه��ا ب��وادَر ي��خ��ش��ى ب��رب��ه ي��ع��وذ إذ ع��ب��ي��دة وأب��و
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اْلُحَديِبيَة َغزَوُة

تُ��ع��ج��م م��ا إذا ع��وارم��ه��ا ت��أب��ى ص��ع��ب��ة ن��ف��ًس��ا ال��ف��اروق م��ن ي��رق��ى
ي��ه��زم ال س��ل��ط��ان��ه ف��ي ف��ال��ح��ق اتَّ��ئ��د ع��م��ر ي��ا ك��ف��اك ال��ن��ب��يُّ ق��ال
ون��رأم ن��ح��بُّ م��ا ت��ع��ل��م ك��ن��ت ل��و وراءن��ا إن أن��ت؟ وت��أب��ى أرض��ى
وي��ق��س��م ي��ش��اء م��ا ي��ق��در وال��ل��ه ب��خ��اذل��ي ل��ي��س ال��ل��ه رس��ول إن��ي
م��ب��ه��م ب��اب وال��غ��ي��ب ع��ل��م��ه ف��ي م��ط��م��ع ل��م��ث��ل��ك م��ا غ��ي��ب األم��ر

∗∗∗
ويُ��خ��ط��م ال��زم��ان ع��ل��ى يُ��زمُّ إال ج��ام��ح م��ن ت��رى ف��ل��ن ع��ل��يُّ اك��ت��ب
روش��م ال��ن��ب��وة م��ن ع��ل��ي��ه س��م��ًح��ا ك��ت��اب��ه ي��ك��ون أن س��ه��ي��ل وأب��ى
ت��ؤدم؟ ب��س��مٍّ ص��ابً��ا أت��ري��ده��ا رس��ول��ه وام��ح ال��ل��ه ب��اس��م ام��ح ق��ال
األق��دم ال��زم��ان أورث��ن��ا ك��ان م��ا س��وى ل��ن��ا ول��ي��س م��خ��ت��ل��ف ال��دي��ن
ي��ك��ظ��م م��ا ف��غ��ي��ظ��ه األب��يِّ ح��رد وه��اج��ه أراد م��ا ع��ل��يٌّ ف��أب��ى
ال��ع��ل��ق��م وه��ي ال��ط��رف ف��ت��غ��ض��ي ت��س��ق��ى ب��م��ث��ل��ه��ا وس��وف اف��ع��ْل ال��ن��ب��يُّ ق��ال

∗∗∗
األده��م وي��أب��ى ع��ج��ل��ى ال��خ��ط��ى ي��ب��غ��ي اب��ن��ه ف��رأى ن��ظ��رة ع��م��رو اب��ن ن��ظ��ر
أج��ذم ع��ه��د َل��ْه��َو أب��ي��ت��م ف��ل��ئ��ن ع��ه��دك��م أول ف��ذاك ارج��ع��وه ق��ال
وي��ل��ط��م أب��ي��ه م��ن يُ��ض��رب ال��ل��ه ف��ي م��س��ل��ًم��ا ل��ك ف��ي��ا ي��ض��رب��ه وان��ق��ضَّ
ي��س��ج��م ودم��ع ت��ه��ف��و ف��ج��وان��ٌح ل��خ��ط��ب��ه ال��م��س��ل��م��ي��ن ق��ل��وب ��ْت رقَّ
وي��دع��م ال��ب��ن��اء ألم��ت��ه ي��ب��ن��ي ف��أع��اده ب��ث��وب��ه ال��ن��ب��يُّ أخ��ذ
ت��وأم ل��ل��س��الم��ة ال��ت��وكُّ��ل إنَّ ح��اف��ًظ��ا ب��رب��ك وك��ف��ى ان��ق��ل��ب ق��ال
ي��س��ت��ع��ص��م؟ ب��دي��ن��ه ال��ف��رار ي��ب��غ��ي الم��رٍئ ذم��اٌم أال ي��ق��ول ف��م��ض��ى
وأوخ��م ال��رج��ال ان��ت��ج��ع م��ا ألض��رُّ األذى إن واص��ط��ب��ر ق��ي��ودك ف��ي ُع��ْد
ي��ه��ض��م وح��قٍّ تُ��ل��َغ��ى ح��رم��ة ف��ي م��غ��ن��م م��ن ال��ه��دى اتَّ��ب��ع��وا ل��ألل��ى ك��م
وي��رك��م ي��ض��م ش��رٍّ ع��ل��ى ش��رٌّ رك��ام��ه ي��ض��مُّ خ��ي��ر ع��ل��ى خ��ي��ر
ال��م��ت��رن��م ال��ن��اع��م وي��ب��ك��ي م��ن��ه األس��ى ب��ل��غ وإن ال��ب��اك��ي ي��ت��رنَّ��م
ال��م��ع��دم ال��ف��ق��ي��ر ي��أخ��ذه ك��ال��ك��ن��ز أوه��ام��ه��م ف��ي َف��ْه��َي ال��ص��ح��ي��ف��ة أخ��ذوا
َص��يْ��َل��م ال��نَّ��واِج��ِذ ب��ارزُة ده��ي��اءُ س��ط��وره��ا وب��ي��ن ف��رًح��ا ب��ه��ا ط��اروا
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اإلسالم مجد ديوان

ل��ه��ذم أو م��خ��ذم م��ن��ه��م ي��م��ِض ل��م أع��زٍَّة ��ري��َن ل��م��ظ��فَّ م��ض��ى ن��ص��ٌر
وتُ��ح��ك��م ال��رق��اب ف��ي ت��ح��ك��م ب��ال��رأي إن��ه��ا ل��ل��ق��واض��ب ال��ت��ص��رف ل��ي��س
يُ��ق��ص��م م��ا ق��ائ��ٌم ص��ل��ٌب وال��ع��دُل ص��ل��ب��ه ي��ق��ص��م ث��م ح��ي��ٌن ل��ل��ب��غ��ي
ال��م��أت��م يُ��ق��ام أن وأول��ى ف��رح��وا األل��ى س��ف��ه م��ن ال��ع��رُس يُ��ق��اُم ول��ق��د
وي��خ��دم يُ��ع��اُن ي��رم��ى م��ا ب��أش��دِّ ول��يَّ��ه أن ال��ح��ق م��ك��رم��ات ِم��ْن
��م م��ص��مِّ ال��خ��ط��وب ه��ول ع��ل��ى م��اٍض م��ج��اه��د ال��ل��واء ح��م��ل م��ن وأح��ق
وي��س��أم ي��م��لُّ م��ن إال خ��اب م��ا تَ��ف��ْز واص��ب��ر ��ه��ا ح��قَّ ال��م��ط��ال��ب َوفِّ
واألع��ج��م ف��ص��ي��ح��ه��ا ي��راه ح��ق وم��ن��ه��ج ل��ل��ش��ع��وب ن��ظ��ام ه��ذا
��م م��رجِّ ول��جَّ ض��لِّ��ي��ل وارت��اب م��ه��ت��د ف��أي��ق��ن ب��ه ال��ك��ت��اب ن��زل
وت��س��ق��م ال��ن��ف��وس ب��ه ت��ص��حُّ ط��بُّ أرى م��ا وأع��ج��ب ال��ش��اف��ي ال��ه��دى ط��بُّ
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َبْكٍر َوَبُنو ُخَزاَعُة

قريش، عهد يف بكر بنو ودخل ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عهد يف خزاعة دخلت املباركة الغزوة هذه يف
عمرو: بن لسهيل فقال العزى، عبد بن حويطب ومنهم رجالهم، من كثريًا ذلك فساء
هؤالء كغريهم، إال هم ما سهيل: فقال منَّا، يسترتون وكانوا بالعداوة أخوالك بادأنا
بهم؟ نصنع فما أمًرا، ألنفسهم اختاروا قوم إنهم محمد، مع دخلوا قد ولحمتنا أقاربنا
منك هذا يسمع أن إياك سهيل: قال بكر، بني حلفاءنا عليهم ننرص حويطب: قال
الذي العهد وينقض لحلفائه، محمد فيغضب خزاعة فيسبوا شؤم، أهل فإنهم بكر، بنو

وبينه. بيننا

ف��ت��ح��ا اإلس��الم دول��ة وزي��دي س��م��ح��ا ب��ال��ع��ه��د أب��ش��ري خ��زاع��ة
ورب��ح��ا غ��ن��ًم��ا م��ع��اه��د ل��ك��لِّ ع��ه��ًدا ال��ن��اس أوف��ى ب��ذم��ام ك��ف��ى
��ا أَل��حَّ إذا ال��ع��ق��وُل ل��ه تَ��ِزلُّ ش��ق��اءٌ ب��ك��ٍر ب��ن��ي ع��ل��ى أل��حَّ
َق��رح��ا اق��ت��رف��وه ب��م��ا ف��زادوه��م ب��َق��رح ان��ق��ل��ب��وا األل��ى اتَّ��ب��ع��وا ُه��ُم
ص��ف��ح��ا؟ ال��غ��اوي��ن ع��ن ض��رب��وا ه��م��و رج��اٍل م��ن يُ��غ��ي��ظ��ك م��ا ُح��َويْ��ِط��ُب
ِق��دح��ا ذوي��ك أح��بَّ م��ن وُخ��يِّ��ب م��ب��ي��ٌن ف��وٌز ِل��َق��ْدِح��ه��م أت��ي��ح

∗∗∗
ص��رح��ا وأع��زُّ ق��بَّ��ة ألرف��ع ع��م��رو اب��ن أخ��وال إنَّ روي��دك
م��رح��ى وق��ل��ت ال��م��الم ل��ج��ان��ب��ت ض��الل م��ن ب��رأي��ك م��ا ول��وال
��ى؟ ت��ن��حَّ ك��م��ن ي��ب��ت��غ��ي��ه وأق��ب��ل ن��ف��ًس��ا ف��ط��اب ال��رش��اد ع��رف أم��ن



اإلسالم مجد ديوان

ل��ف��ح��ا األب��ط��ال ت��ل��ف��ح ت��راه��ا ح��ت��ى ال��ح��رب ت��ث��ي��ر أن ت��ح��اول
ن��ص��ح��ا ي��أل��وك ال ال��ح��ق ي��ق��ول ل��ب��ي��ب م��ن ال��م��ق��ال��ة م��ض��ت ل��ق��د
ق��دح��ا وزده ال��رش��ي��د ال��رأي دع س��وءٍ زن��َد ح��وي��ط��ب ي��ا أت��ق��دح
ب��رح��ا ي��ص��اله م��ن أش��دَّ ت��ك��ون ل��ه��ي��بً��ا ل��ه رأي��ت إن ل��ع��لَّ��ك

∗∗∗
��ا س��حَّ ح��دَّي��ه م��ن ال��م��وت ي��س��حُّ ع��ض��ب ك��لُّ ح��وي��ط��ب ي��ا وراءك
م��س��ح��ا األع��ن��اق ف��ي��م��س��ح ي��ص��ول َق��رم ال��ل��ه ل��ن��ص��ر ي��ج��رده
��ا ش��حَّ ال��ش��ج��ع��ان أن��ف��س ف��ت��م��أل ت��غ��ل��ي وال��ه��ي��ج��اء ال��ن��ف��س س��ِخ��يُّ

∗∗∗
ف��رح��ى؟ وه��ي خ��زاع��ة آب��ت ك��م��ا ح��زان��ى أب��ت��م أم��ا ب��ك��ر ب��ن��ي
ن��ج��ح��ا وأص��اب ن��ع��م��ة ��ى ت��ل��قَّ َج��دٌّ ع��اله ال��ش��ق��يُّ ال��َج��دُّ ه��و
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َعْنَها) اُهللا (َرِيضَ ُكْلُثوٍم ُأمُّ

وبايعت أسلمت عنه)، هللا (ريض عفان بن عثمان وأخت معيط، أبي بن عقبة بنت هي
مهاجرة الحديبية من رجوعه بعد مكة من وخرجت املدينة، إىل هجرته قبل ملسو هيلع هللا ىلص النبي
أمهات من وهي عنها) (ريضهللا سلمة أم دار إىل ذهبت املدينة بلغت فلما ولرسوله، هلل
ردها يريدان طلبها، يف والوليد عمارة أخواها وخرج الكريم، الرسول بها فرحب املؤمنني،
إني الكفار، إىل تردني ال ضعيفة امرأة أنا هللا، رسول يا فقالت: العهد، يف الذي بالحق
ُمَهاِجَراٍت اْلُمْؤِمنَاُت َجاءَُكُم إِذَا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: قوله فنزل ديني، عىل أخافهم
وبهذه ورسوله، هلل هاجرت إنما أنها املهاجرة تستحلف أن واالمتحان اآلية، ﴾ َفاْمتَِحنُوُهنَّ
فبقيت العهد، ذلك يف وضع الذي الرد حكم من املهاجرات املؤمنات خرجت الكريمة اآلية
حارثة بن زيد فتزوجها بمكة زوج لها يكن ولم مهاجرة، أول وكانت كلثوم أم السيدة

عنه). (ريضهللا

ال��م��ه��ي��ب ال��داع��ي دع��وة ت��رام��ت أج��ي��ب��ي ك��ل��ث��وم أم أج��ي��ب��ي
م��ري��ب ��اٍك أفَّ ب��ك��ل أح��قُّ ف��ي��ه��ا ال��دي��ن ي��ض��ام إذ َل��َم��كَّ��ُة
وال��دروب ال��م��س��ال��ك م��ح��بَّ��ب��ِة دي��ار إل��ى ال��س��ب��ي��ل ق��ص��د خ��ذي
ذي��ب ك��ل ي��دف��ع ال��ح��ق وغ��ي��ل ع��اٍد ك��ل ي��م��ن��ع اإلس��الم ح��م��ى
ال��دئ��وب ط��ول ع��ل��ى ت��ِه��ن��ي وال وس��ي��ري ف��ان��ط��ل��ق��ي ال��ل��ه رع��اِك
وج��وب��ي م��ق��ف��رة ال��ب��ي��د ف��خ��وض��ي ال��ن��واح��ي م��ع��م��ور ال��دي��ن أردِت
ال��وج��ي��ب م��ن ي��ق��ر ال وق��ل��ب��ك ح��ذار م��ن ��ت ال��ت��ل��فُّ تُ��ط��ي��ل��ي��ن
ت��ئ��وب��ي أن ي��س��وءك ف��ل��ن خ��ط��اك ت��رع��ى ال��ل��ه ع��ي��ن إن روي��دك



اإلسالم مجد ديوان

م��ذي��ب م��ص��اب��ه��م��ا م��ن وه��مٍّ م��ري��ج أم��ر ف��ي أخ��وي��ك أرى
ال��ع��ج��ي��ب ال��ح��دث ذل��ك ِل��َروَْع��ِة ع��ج��ي��ٌب ح��زٌن ح��ش��اه��م��ا ي��ل��ف
ال��ح��ري��ب ع��ي��ن ك��أن��ه��ا ت��دور ع��ي��ٌن ال��ح��يِّ ف��ي م��ن��ه��م��ا ل��ك��لٍّ
ال��ل��ه��ي��ب م��تَّ��ص��ل ال��وج��د ط��وي��ل ه��اٍف ال��خ��ف��ق��ان دائ��م وق��ل��ب
ال��م��غ��ي��ب؟ ب��ع��د خ��دره��ا ت��ع��اود وأنَّ��ى م��ض��ت؟ ف��أي��ن ك��ان��ت ه��ن��ا
ال��ك��ئ��ي��ب؟ ال��ع��ان��ي ك��رب��ة ف��ي��ك��ش��ف ش��ف��اء ��اٍن ع��فَّ اب��ن ع��ن��د أم��ا
ال��ل��ب��ي��ب؟ ع��ل��م ع��ن��ده ه��و وال ن��دري ن��ح��ن ال أخ��ت��ن��ا أت��ذه��ب
وال��خ��ط��وب ب��ع��دك األح��داث م��ن ل��ق��ي��ن��ا م��ا ع��ق��ب��َة ب��ن��ت ي��ا ك��ف��ى

∗∗∗
ال��غ��ري��ب ل��ل��ن��ائ��ي ال��رح��ل م��ح��طُّ ف��ه��ذا ك��ل��ث��وم أمَّ ي��ا ق��ف��ي
وط��ي��ب��ي ن��ف��ًس��ا ف��ان��ع��م��ي ب��ط��ي��ب��ة دار خ��ي��ر رب��ك ب��ف��ض��ل ح��ل��ل��ت
ال��خ��ص��ي��ب؟ ال��ك��رم ف��ي ع��ي��ن��اك رع��ْت ب��ش��ر ف��أيَّ ال��ن��ب��ي ��اك ت��ل��قَّ
ال��ق��ري��ب ال��ن��س��ب ذي ح��ن��ان ع��ل��ي��ك ي��ض��ف��ي ث��م ��ب ي��رحِّ م��ا ��ب ي��رحِّ
ال��ق��ل��وب أش��ت��ات ب��ي��ن ي��ؤلَّ��ف س��ب��ي��ل م��ن ب��أق��رب ن��س��ب وم��ا
ض��ري��ب م��ن أج��م��ع ال��س��ب��ل ب��ل��وِت م��ا إذا ل��ي��س ال��ل��ه س��ب��ي��ل
وال��س��ه��وب ال��س��ب��اس��ب ب��م��خ��ت��رق ف��ي��م��ض��ي ي��س��دده ال��س��اري ُه��َدى
وال��ن��ح��ي��ب ��ع ب��ال��ت��وجُّ يُ��ش��يَّ��ع ع��واء ل��ه��م ب��آخ��ري��ن ي��م��رُّ
وال��ج��ن��وب ل��ل��م��ص��ارع ف��ي��ع��ج��ب ض��لُّ��وا وك��ي��ف ال��ن��ج��اة س��ب��ل ي��رى
ال��ط��روب ال��وادي ج��وان��ح ي��ه��زُّ ح��م��ًدا اإلص��ب��اح ف��ال��ق وي��ح��م��د
رح��ي��ب م��ن��ازل��ه م��ن ِب��ع��اٍل بَ��رٍّ ك��ل ي��ن��زل ال��ل��ه ت��ع��ال��ى

∗∗∗
وال��ش��ح��وب ال��ت��ج��ه��م ف��رط ع��ل��ى خ��ف��اء وال وال��ول��ي��د ع��م��ارة
س��ل��ي��ب؟ م��خ��ت��ب��ل م��ق��ام وك��ي��ف م��ق��ام ف��ال ال��س��ب��ي��ل ع��رف��ا ه��م��ا
ن��ك��وب م��ن ب��ك ف��م��ا ودي��ع��ت��ن��ا إل��ي��ن��ا أِع��ْد ب��ال��رس��ول أه��اب��ا
ح��س��ي��ب م��ن ن��ف��س��ك غ��ي��ر ل��ك وم��ا ق��ري��ش أخ��ذت ال��ذي ال��ع��ه��د ه��و
م��ع��ي��ب خ��ل��ق م��ن ال��ده��ر ع��ل��ي��ك ع��ل��م��ن��ا وم��ا ال��وف��اء س��ج��يَّ��تُ��ك
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َعنَْها) هللاُ (َرِيضَ ُكْلثُوٍم أُمُّ

ال��م��ص��ي��ب ال��رأي ذو أن��ت ف��إن��ك ع��ل��ي��ن��ا واردده��ا ف��اق��ض ب��رأي��ك

∗∗∗
ال��ك��روب م��ن ت��خ��اف م��ا ي��ق��ي��ه��ا ظ��ه��ي��ر وال تُ��ردَّ أن ع��ن��اه��ا
ص��ل��ي��ب ع��زم م��ن ال��م��ك��روه ع��ل��ى ل��ي وم��ا ام��رأة إن��ن��ي ف��ص��اح��ت
ره��ي��ب ج��بَّ��ار ك��ل ف��ري��س��ة ت��دع��ن��ي ال م��ح��م��د ي��ا ب��ربِّ��ك
وال��ذن��وب ال��م��آث��م دي��ن إل��ى رب��ي دي��ن ألت��رك ي��ع��ذِّب��ن��ي
ن��ص��ي��ب؟ م��ن ظ��الل��ك ف��ي ل��ي وم��ا ول��ه��ى ال��ض��ع��ف��اء ح��م��ى ي��ا أأرج��ع

∗∗∗
ال��غ��ي��وب م��ن اس��ت��ك��نَّ م��ا وي��ج��ل��و ش��كٍّ ك��ل ي��ص��دع ال��ت��ن��زي��ل أت��ى
ال��ط��ب��ي��ب إل��ى ب��ال��دواء ف��يُ��ل��ق��ي وب��رٍّا ع��دًال ح��ك��م��ه وي��ح��ك��م
ال��ش��ع��وب ديَّ��ان ال��ل��ه ي��ردن م��ه��اج��رات ال��ن��س��اء ج��اء إذا
ش��غ��وب ع��رِّي��ض ك��ل ل��ج��اج��ُة ت��م��ادت وإن ال��ن��ب��يِّ م��ع ب��ق��ي��ن

∗∗∗
م��ث��ي��ِب م��رج��وٍّ ع��ن��د ك��ري��م م��ق��ام ك��ل��ث��وم أم ل��ي��ه��ن��ِك
ال��ن��ج��ي��ب ال��ن��س��ب ذرى إل��ى ي��ف��يء ن��ج��ي��ب م��ح��اف��ظ��ة ذو وزوٌج
وال��ح��روب يُ��رَج��ى ل��ل��س��ل��م ف��ت��ى م��ن��ه اإلس��الم ذرى إل��ى ي��ف��يء
ه��ي��وب وال ال��ك��م��اة ال��ت��ق��ت إذا ِب��ن��ْك��س ح��ارث��ة ب��ن زي��د وم��ا
ال��ح��ب��ي��ب أب��و ال��ح��ب��ي��ب وم��واله ق��ري��ش ع��ل��ي��ا م��ن ال��م��خ��ت��ار أخ��و
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َعْنُهْم) اُهللا (َرِيضَ َوَأْصَحاُبُه َبِصٍري َأُبو

بن أزهر فبعث بمكة، املحتبسني من وكان ملسو هيلع هللا ىلص، النبي إىل عنه) (ريضهللا بصري أبو جاء
عامر بني من رجل يحمله كتاب يف النبي من رده يطلب — ذلك بعد أسلم — عوف
قومك إىل «انطلق بصري: ألبي النبي وقال الطريق، يهديه آخر معه وجاء خنيس، اسمه
السيف أخذ عىل واحتال معهما، فرجع فرًجا»، لك هللا وسيجعل ديننا، من الغدر فليس
وقال أثره، يف يعدو وهو املدينة إىل راجًعا ففر الثاني عىل وحمل به، فقتله أحدهما من
أبو وقال به، استغاث ثم أكد، ولم منه وأفلت صاحبي، صاحبكم قتل للنبي: الرجل

شئت». حيث «اذهب له: فقال بذمتك، وفيت لقد للنبي: بصري
إليه فقدم الخرب، وطار قريش، تجارة به تمر الشام طريق من محل إىل فذهب
مقاتل، مئة ثالث فكانوا املسلمني، من آخرون به ولحق فارًسا، سبعني يف جندل أبو
إال باألرحام النبي يسألون فبعثوا قتلوه، إال رجًال وال أخذوها، إال لقريش عريًا رأوا ما
جاءك فمن العهد، من الالجئني رد رشط أسقطنا إنا بعضهم: وقال إليه، القوة هذه آوى
ويأمر إليه، يستقدمهما جندل وأبي بصري أبي إىل فكتب عليك، حرج وال فأمسكه منهم
بصري أبو فأخذ لقريش، بأذى متعرضني غري وأهليهم بالدهم إىل معهما من يذهب أن
من ناس مع وعاد جندل أبو فدفنه يقرؤه، يده يف وهو فمات يحترض، وهو الكتاب

ملسو هيلع هللا ىلص. النبي إىل أصحابه

وتُ��ح��م��ى تُ��ح��لَّ أن ال��ل��ه أذن ون��ع��م��ى ب��ص��ي��ر أب��ا ي��ا رح��م��ة
��ا وه��مَّ ح��ب��ًس��ا ك��ف��اك ط��ل��ي��ًق��ا س��ر ح��ث��ي��ثً��ا ف��ان��ط��ل��ق��ت ال��غ��وث ج��اءك
وظ��ل��م��ا ك��ث��ي��ًرا أذًى م��ن��ه��م ذق��ت ق��وم ح��ب��ائ��ل م��ن أف��ل��تَّ أن��ت



اإلسالم مجد ديوان

خ��ص��م��ا ال��ح��ق ي��ج��ع��ل م��ن وغ��ب��يٌّ غ��ب��اء م��ن خ��ص��م��ه��م ال��ح��ق ج��ع��ل��وا
وج��س��م��ا روًح��ا ال��م��ق��ام ح��ق وارع وس��ل��م ف��ادخ��ل ال��ن��ب��ي دار ج��ئ��ت
��ا ش��مَّ رب��ك ح��ص��ون ف��ت��أم��ل ح��ص��نً��ا ل��ك ت��رى أن ت��م��ن��ي��ت ك��م
وح��ك��م��ا؟ ق��ض��اء م��ث��ل��ه وَم��ْن وٌد م��رُد إن��ك ال��رس��ول ح��ك��م وارض
ح��ت��م��ا األم��ر أص��ب��ح ال��ص��ب��ر ف��ال��زم ع��وف اب��ن ك��ت��اب وذا خ��ن��ي��س ذا
وح��ل��م��ا وف��اء ف��أع��ط��اه��م��ا ل م��س��ئ��و أك��رم ع��ن��د ال��ع��ه��د س��أال
وإث��م��ا غ��دًرا ال��ه��داة دي��ن ي��ن ال��د ف��ل��ي��س ب��ص��ي��ر أب��ا ي��ا إن��ق��ل��ْب
��ا أل��مَّ خ��ط��ب ك��ل وس��ي��ك��ف��ي��ك ع��ون ل��ك إن��ه ال��ل��ه ح��س��ب��ك
��ا وط��مَّ ال��ب��الء ط��غ��ى م��ا إذا ـ��ه��م ��ي��ـ ي��ن��جِّ ال��م��س��ت��ض��ع��ف��ي��ن م��ول��ى ه��و

∗∗∗
��ا ُس��مَّ ال��ج��وان��ح ي��م��أل م��ا ـ��آن ال��ش��ن��ـ م��ن ل��ص��اح��ب��ي��ه ي��خ��ف��ي ع��اد
��ا وغ��مَّ ��ا ه��مَّ ت��زول أن أوش��ك��ت ن��ف��ًس��ا ال��ُح��ل��يْ��ف��ة ب��ذي وش��ف��اه��ا
َوْس��م��ا ال��م��ن��ي��ة م��ن ي��ب��دى ـ��م��ي��ن ال��خ��ص��ـ أح��د ي��دي ف��ي ال��س��ي��ف ن��ظ��ر
وزع��م��ا ظ��نٍّ��ا ال��ك��م��اة ن��ف��وس ـ��ه وي��س��ق��ي��ـ غ��رور ف��ي ي��ط��ري��ه وه��و
ع��ل��م��ا أك��ث��ر ال��س��ي��وف ب��س��ج��اي��ا إن��ي أن��ظ��ره أع��ط��ن��ي��ه ب��ل ق��ال
ش��ه��م��ا ك��ان م��ن ال��ه��زب��ر ي��خ��ش��ى ك��ي��ف ع��لَّ��م��ت ض��رب��ة ��اه غ��شَّ ث��م
وش��ؤم��ا ش��رٍّا ال��غ��رور وك��ان ه ف��أردا غ��روًرا ي��ص��ط��اده ج��اء
��ا يُ��ح��مَّ أن ق��ض��اءه ي��ت��وق��ى وت��ول��ى رف��ي��ق��ه ع��ن��ه ص��دَّ
م��رم��ى وأب��ع��د م��دى أن��أى وه��و ب��ع��ي��ًدا ي��م��ض��ي ك��ال��س��ه��م ي��ه��ف��و ط��ار
ط��ع��م��ا َم��رَّ ل��م��ا ال��ردى ت��ذوق ل��و ول��ه��ى وه��ي ن��ف��س��ه ال��س��ي��ف ط��ل��ب
وه��م��ا ك��ان م��ا األم��ور وش��رُّ ـ��ن األم��ـ س��وى ال��ح��ي��اة م��ا ال��وه��م ك��ذب
ع��زم��ا ال��س��م��اوات ي��م��أل ال��ذي ـ��ر ال��ن��س��ـ ع��ل��ى ال��ُم��ِس��فُّ ال��ط��ائ��ر وق��ع
وس��ل��م��ا ح��ربً��ا إل��ي��ه وت��ه��ف��و ض األر ل��ه ت��دي��ن ال��ذي ال��رس��ول
غ��ن��م��ا ص��ح��ب��ك ل��ب��ع��ض ت��دع��ن��ي ال ف��أج��رن��ي ل��ه��ال��ك إن��ي ق��ال
وك��ل��م��ا ص��دًع��ا ع��ل��يَّ ج��ن��اه م��ا ف��ح��س��ب��ي ب��ص��ي��ر أب��ا ع��ن��ي ردَّ
ج��رم��ا ال��ج��رم ل��ي��ت��ب��ع ق��ت��ل��ي ـ��ل��ب ي��ط��ـ وان��ب��رى ص��اح��ب��ي ال��ح��ت��ف ع ج��رَّ
��ا ج��مَّ ال��ش��ك��ر ل��ك دم��ي ل��ي ف��ه��ب ـ��ف ال��س��ي��ـ ي��ح��م��ل راك��ًض��ا ج��اء إن��ه
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َعنُْهْم) هللاُ (َرِيضَ َوأَْصَحابُُه بَِصرٍي أَبُو

��ا ت��مَّ األم��ر أرى ال��ه��دى ن��ب��ي ي��ا ش��يء ثَ��مَّ م��ا وق��ال ع��ن��ه ع��فَّ
وح��زم��ا س��داًدا ف��اق��ض��ه ت��رى م��ا ف��ان��ظ��ر ال��رد وان��ق��ض��ى ال��ع��ه��د ص��دق
ي��ذم��ا أن أو ال��ب��ريء ي��الم أن وظ��ل��م ب��رئ��ت ف��ق��د ف��اذه��ب ق��ال
ت��ؤم��ا أو ي��ث��رٍب أرض س��وى ض األر م��ن ت��ح��ل أن ش��ئ��ت م��ا ل��ك
ورغ��م��ا خ��س��ًف��ا وال��ك��اف��ري��ن ـ��ك��ف��ر ال��ـ ي��زي��د م��ك��ان إل��ى ف��ت��ولَّ��ى
ي��ك��م��ى ل��ي��س ظ��اه��ر ع��ي��ن��ي��ه ب��ي��ن ق��ري��ش ع��ي��ر ت��ق��لُّ م��ال ك��ل
��ا ص��مَّ األراق��م ح��ول��ه ف��ارت��م��ت ت��داع��ت ال��ص��مُّ األرق��م إن��ه
��ا وض��مَّ ف��ي��ه ال��م��ؤم��ن��ي��ن ج��م��ع م��ح��الَّ ال��ع��راء ف��ي ح��ل م��ؤم��ن
ف��ق��رم��ا ق��رًم��ا ال��م��ص��ال ي��ط��ل��ب��ون أوب ك��ل م��ن ي��ن��س��ل��ون أق��ب��ل��وا
��ا يُ��ل��مَّ أن ب��ش��م��ل��ه��م وخ��ل��ي��ق ص��دع ب��ع��د ش��م��ل��ه��م ال��ع��رش ذو ل��مَّ

∗∗∗
رج��م��ا األرض ت��رج��م ب��ال��خ��ي��ل ج��ئ��ت س��الم ع��ل��ي��ك ج��ن��دل أب��ا ي��ا
ول��ط��م��ا ض��ربً��ا ع��ل��ي��ك ي��ط��غ��ى ي��وم س��ه��ي��ل أب��وك ج��ن��ى م��ا إغ��ت��ف��ر
ق��س��م��ا وأوف��ر ج��ن��دل أب��ا ي��ا ن��ص��ي��بً��ا أوف��ى ال��ص��اب��رون إن��م��ا
غ��رم��ا ال��ق��وم أص��اب��ه غ��ن��م ك��ل وردُّوا وال��ن��ه��اب ال��ق��ت��ل أع��م��ل��وا
وق��ض��م��ا خ��ض��ًم��ا ال��رج��ال وت��ط��وي ل ال��م��ا ت��أك��ل غ��ارة ب��ع��د غ��ارة
��ا ي��رمَّ أن أب��ى ص��دع��ه ب��ال��غ ب��خ��ط��ب ب��ص��ي��ر أب��ي م��ن ُزل��زل��وا
ق��دم��ا ال��ق��واط��ع ال��ب��ي��ض ج��رب��ت��ه ح��رب وم��س��ع��ر ق��اط��ع م��خ��ذم
وردم��ا ا س��دٍّ ال��ف��ض��اء واس��ت��ح��ال ع��ل��ي��ه��م وال��ف��ج��اج ال��س��ب��ل ض��اق��ت
ث��ل��م��ا ف��ي��ه ت��رى م��ا وم��أج��وج ج ي��أج��و س��د ك��أن��ه رت��ًق��ا ع��اد
ول��ؤم��ا ج��ب��نً��ا ي��س��ت��ش��ف��ع��ون ح��ام األر وادَّك��روا ي��ش��ت��ك��ون ج��اروا
رح��م��ا ال��رس��ل وأق��رب ح��ن��انً��ا س ال��ن��ا أع��ظ��م م��ن ال��ح��ن��ان واس��ت��م��دوا
ل��ت��ع��م��ى ال��ق��ل��وب إن ع��ل��ي��ن��ا ـ��ن��ف ت��ْع��ـ وال أغ��ث��ن��ا أم��ره��م ذو ق��ال
��ا؟ ُغ��مَّ األم��ر إذا ل��ن��ا وم��اذا ه ف��ع��رف��ن��ا أم��رن��ا ال��ع��ه��ُد أْف��َس��َد
ت��ِذم��ا أن م��ن��ه��ُم ش��ئ��ت م��ن ك��ل ف��أم��ِس��ْك ال��رج��ال ل��ك ت��رك��ن��ا ق��د
ف��ن��ع��م��ا ظ��الل��ه ع��ل��ي��ن��ا ُس��ْط تَ��بْ��ـ إن م��ح��م��د ي��ا ال��س��ل��م َح��ْس��بُ��ن��ا
ن��ظ��م��ا وال��م��روءة ال��ب��ر ن��ظ��م ب��ك��ت��اب واألذى ال��ض��ر ب��دَّد
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ف��س��ه��م��ا س��ه��ًم��ا ع��ل��ي��ه ي��ل��ق��ي ـ��م��وت ال��ـ ورام��ي ب��ص��ي��ر أب��و ي��دع��ه ل��م
وأس��م��ى ال��م��ق��ام أع��ظ��م م��ا ـ��ل��وه ي��ت��ـ ي��ده ف��ي وه��و ب��ال��ن��ف��س ج��اد
ي��س��م��ى أن م��ن أج��لُّ وأراه اس��ًم��ا ل��ه أردن��ا إن ال��زاد آخ��ر
ووق��م��ا ق��م��ًع��ا ال��ط��غ��اة ف��ح��س��ب ـ��ف��وا ول��ي��ع��ـ ال��ن��اس وف��رق أق��ب��ل ق��ال

∗∗∗
ف��أص��م��ى؟ ال��ض��الل رم��ى ��ن ِم��مَّ َش��ُد أر وم��ن راش��دي��ن ال��ق��وم رج��ع
ت��ن��م��ى ال��ل��ه إل��ى ُرْف��َق��ٍة ف��ي ال��ل��ه رس��ول ي��ؤمُّ ج��ن��دل وأب��و
ف��ن��ج��م��ا ن��ج��ًم��ا ال��ه��داة ذوي��ه م��ن ي��ت��ل��ق��ى وال��ه��دى ال��ح��ق ك��وك��ب
��ا ادل��ه��مَّ م��ا ظ��الم��ه م��ن ف��ج��ل��وا داج أس��َوُد وال��زم��ان ط��ل��ع��وا
ج��ه��م��ا أغ��ب��ر ال��ح��ي��اة وج��ه ردَّ دي��ن م��ق��ت��ل ب��ال��ش��ع��اع وَرم��وا
��ا ث��مَّ وال��م��ن��اق��ب ف��ال��م��روءات ال��دع��اوى ت��رع��ك ال ال��ح��ق إع��رف
وج��ذم��ا؟ أس��اًس��ا ل��ه ي��ك��ون��وا ل��م ف��ض��ل أي أو األرض ف��ي م��ج��د أيُّ

∗∗∗
وف��ه��م��ا ع��ق��ًال أص��اب ل��ل��ب��ي��ب ل��ذك��رى ال��رس��ول ح��ك��م��ة ف��ي إن
ه��دم��ا ل��ل��دي��ن ي��ب��غ��ون ق��وم م��ال آ م��ن ال��ع��ه��د ب��ن��ى م��ا ال��ل��ه ه��دم
ف��خ��م��ا ال��ت��ه��اوي��ل رائ��ع م��ش��ه��ًدا ف��ي��ه ال��وه��م م��ش��اه��د م��ن رأوا ك��م
��ا ي��ع��مَّ أن م��وش��ك ال��س��ي��ل إن��ه وك��ٌف ال��غ��ي��ث م��ن ي��غ��رَّنَّ��ه��م ال
ع��ق��م��ا وال��ض��الل��ة ال��ش��رك ت��ورث ول��ود ال��رس��ول ُه��َدى م��ن ه��م��ة
وي��ت��م��ا ث��ك��ًال ال��رزأي��ن ج��رَّع��ت��ه��ا ح��ت��ى ال��ط��واغ��ي��ت ت��ض��رب ت��زل ل��م
ح��س��م��ا األب��اط��ي��ل ت��ح��س��م ق��وة وض��ع��ف ل��ي��ن ب��ع��د ل��ل��ح��ق إن
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َخْيَرب َغْزَوُة

عىل جيشه يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي أرشف فلما السابعة، السنة من املحرم يف الغزوة هذه كانت
ليعملوا واملساحي الفئوس يحملون أصبحوا قد اليهود وكان الصبح، عند خيرب مدينة
خرج ثم فيها، محارصين فبقوا حصونهم، إىل وعادوا الرعب فأخذهم مزارعهم، يف
ذلك، بعد القتال رحى دارت ثم بسيوفهم، هللا فيأخذهم املسلمني، يبارزون رؤساؤهم
إليه فبعث أصابه، لرمد باملدينة تخلف قد وجهه) هللا (كرم طالب أبي بن عيل وكان
اللواء النبي له وعقد العينني، معصوب وهو يقوده به فجاء األكوع، بن سلمة النبي

املسلمني. عىل هللا وفتح القتال، فبارش
ثم والذراري، النساء لهم وترتك دماؤهم، تحقن أن عىل الصلح اليهود طلب وقد
أن له هللا وأراد النبي، فقبل واحد، ثوب سوى منهم الواحد يحمل ال خيرب عن ينقشعون
كذلك أمرهم وبقي األرض، عىل وزارعهم النخل عىل فساقاهم عماًال، أرضهم عىل يقرهم
إليهم ذهب هللا عبد ابنه أن فحدث عنه)، (ريضهللا الخطاب بن عمر خالفة كانت أن إىل
وبعضهم تيماء إىل بعضهم وذهب وديارهم، أرضهم عن فأجالهم بليغ، بسوء فأصابوه

أريحاء. إىل

ال��غ��ض��اب��ا األس��د ي��ث��رب أع��دت وال��ذب��اب��ا خ��ي��ب��ر ال��ن��م��ل أع��دِّي
ال��ق��ب��اب��ا ال��س��م��ارات ف��ي ل��ي��رف��ع ع��اٍل ك��ل ح��ص��ون��ك م��ن وم��دِّي
ف��ب��اب��ا ب��ابً��ا ع��زم��ه��م وي��ف��ت��ح ف��ح��ص��نً��ا ح��ص��نً��ا ب��أس��ه��م س��ي��ن��زع
ال��م��س��ت��ج��اب��ا ال��دع��اء ال��ج��ي��ش م��ع ي��زج��ي ال��م��ق��دام ال��ف��ات��ح أت��اِك
اض��ط��راب��ا واض��ط��رب��ي ال��ذع��ر ب��غ��ي��ر ت��ل��وذي ف��ال م��ك��ب��ري��ن أت��وِك
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وال��ش��ع��اب��ا ال��م��خ��ارم ه��زوا ل��ق��د ف��رًدا ال��ل��ه وال��ذاك��ري��ن أم��ا
غ��اب��ا؟ وك��ي��ف ال��س��الح؟ ج��م��ع ل��م��ن واس��أل��ي��ه ج��ن��دك؟ أي��ن أج��ي��ب��ي
س��راب��ا أو ح��ل��ًم��ا ك��نَّ ظ��ن��ون وخ��ادع��ت��ه��م ال��ح��ص��ون ف��ي ت��واروا
ال��س��ح��اب��ا ي��ق��ت��ح��م ال��ج��ي��ش ل��ط��اَر م��ح��الٍّ ل��ه��م ال��س��ح��اب ج��ع��ل��وا ول��و
وان��ص��ب��اب��ا ص��ع��وًدا ق��در ع��ل��ى ي��م��ض��ي ك��ال��م��وت م��ح��م��د ج��ن��ود
اس��ت��راب��ا أو األم��ور ج��ه��ل ك��م��ن ت��ل��ظَّ��ت إذا ال��ح��روب ف��ي ول��ي��س��وا
ال��ح��ب��اب��ا ج��ه��ل م��ن ك��ل يُ��ع��لِّ��م ص��دق ل��س��ان ال��ن��ط��اة ح��ص��ن وف��ي
ع��ذاب��ا ل��ه��م ف��ك��ان م��رارت��ه ي��ه��ود ذاق��ت ال��ذي ال��رأي رأى
ال��ص��واب��ا ي��ل��ت��م��س ال��ج��ي��ش ت��ن��ح��ى ل��م��ا ال��ي��أس ح��م��يَّ��ا أص��اب��ت��ه��م
أص��اب��ا؟ داه��ي��ة أيَّ أي��ع��ل��م أج��اب��ا ل��و ال��م��ج��رب ال��ب��ط��ل س��ل
خ��راب��ا غ��ادره��ا ال��م��ه��ج��ات رم��ى م��ا إذا ق��در ب��ع��ام��ر رم��اه
ال��ك��ت��اب��ا غ��واي��ت��ه ف��ي ل��ي��ب��ل��غ أخ��رت��ه ال��م��ن��ي��ة ول��ك��ن
وط��اب��ا م��ص��رع��ه ب��رَّ ش��ه��ي��ًدا ف��أودى ص��اح��ب��ه ال��س��ي��ف وخ��ان
وال��ث��واب��ا ��ا ج��مَّ األج��ر ح��ب��اك ربٍّ رض��وان ع��ام��ٌر ه��ن��ي��ئً��ا
ي��ع��اب��ا أو ي��ع��يَّ��ر أن ي��ح��اذر ك��ري��م ف��تً��ى م��وت ِم��تَّ ب��س��ي��ف��ك
ي��ه��اب��ا أن أو يُ��تَّ��ق��ى أن أب��ى م��ه��ي��بً��ا ب��ط��ًال ل��م��رح��ب ب��رزت
ال��ت��ب��اب��ا ألورده ب��م��ض��رب��ه ط��اش��ت ل��ل��س��ي��ف نَ��بْ��وة ول��وال

∗∗∗
ان��س��ي��اب��ا ال��ل��ه ف��ي ت��ن��س��اب م��ض��ت ن��ف��وس واس��ت��ع��رت ال��زح��ف ت��وال��ى
ال��ِع��ذاب��ا م��ش��ارب��ه ع��رف��ت ل��ق��د ظ��م��أى ال��م��وت غ��م��ار خ��اض��ت ل��ئ��ن
ال��ت��راب��ا ي��خ��ش��ى ج��ب��ان��ه��ا ي��ك��اد س��ه��اًم��ا الق��ت ب��واس��ٍل س��ه��اُم
ال��ع��ج��اب��ا ال��ع��ج��ب ي��ب��ع��ث ح��دي��ثً��ا ب��اع��ث��ي��ه��ا م��خ��اوف ع��ن تُ��ح��دُِّث
خ��ط��اب��ا ل��ه��م ال��س��ه��ام وص��يَّ��رت ال��م��واض��ي ب��ي��ض ل��ل��وغ��ى دع��ت��ه��م
وال��رق��اب��ا ال��ج��م��اج��م م��ل��ك��وا ل��م��ا ف��ل��ب��وا م��س��ام��ع��ه��م م��ل��ك��ت ول��و
وان��ق��الب��ا ه��ويٍّ��ا إال أب��ى ت��م��ن��ى م��ا أوت��َي ال��ح��ص��ن أن ل��و
ع��ق��اب��ا ك��ف��ى ي��ق��ول أن ألوش��ك ح��ت��ى ف��أل��حَّ م��ح��م��د رم��اه
ال��ه��ض��اب��ا وان��ت��ظ��م األط��واد ط��وى ط��وًدا م��ن��ه ي��ح��م��ل ال��ظ��ْرب ي��ظ��لُّ
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ال��ذه��اب��ا وال ال��زوال ت��خ��ش��ى وم��ا ف��أم��س��ت ال��دن��ي��ا ه��ذه وأم��س��ك
ال��ص��ح��اب��ا ف��اق ال��ذي ب��ص��اح��ب��ه ره��ي��ن ي��ده ف��ي ال��ف��ت��ح ل��واء
ال��ح��ج��اب��ا ي��خ��ت��رق س��ن��اه ي��ك��اد ب��وص��ف م��ح��ت��ج��بً��ا إل��ي��ه ي��ش��ي��ر
ان��ت��خ��اب��ا ي��ع��دوه ل��ي��س أن ع��ل��ى ح��رص وب��ال��ف��اروق وي��ذك��ره
ال��ع��ق��اب��ا ي��ح��م��ي ال��ذي ال��ب��ط��ل س��وى ع��ل��ي وم��ا ل��ل��ع��ق��اب ع��ل��يٌّ
ال��ش��ه��اب��ا ق��اد ل��ف��رق��د ع��ج��ب��ت ول��ك��ن ع��ج��ب ال ال��ح��رب ش��ه��اب
ال��ض��ب��اب��ا ك��ش��ف ال��ذي وب��ال��ن��ور ��ى ال��م��رجَّ ب��ال��ف��رج ج��اء رس��ول
وال��ع��ص��اب��ا داءك ع��ي��ن��ي��ك ك��ف��ى رب رع��اك ع��ل��ي ي��ا ْم ت��ق��دَّ
ط��الب��ا أع��ج��زه ال��ط��بُّ أراد ل��و م��ا أدرك��ت م��ح��م��د ب��ط��بِّ
ق��راب��ا ال��م��اض��ي ل��ع��زم��ك وك��ان ح��ي��نً��ا آذاك ال��ذي ال��رم��د ش��ف��ى
ال��ص��الب��ا ال��ص��مَّ ه��ذه ب��ب��أس��ك واص��دع أع��ط��اك ال��ذي ال��س��ي��ف خ��ذ
اج��ت��ن��اب��ا زادت��ه��ا ال��ب��ي��ض��اء إل��ى دع��اء زي��دْت ك��ل��م��ا ُح��ُص��ون
وداب��ا خ��ل��ًق��ا آف��ات��ه ع��ل��ى س��واه ت��رض��ى ال ال��ك��ب��ر تُ��ِح��بُّ

∗∗∗
ون��اب��ا ظ��ف��ًرا ت��ؤت��ه ل��م إذا ق��رار م��ن ل��ص��ي��دك م��ا ت��ق��دَّْم
ال��ذئ��اب��ا ي��ح��ت��ق��ر ال��ل��ي��ث ص��دود ت��دع��ه وال ال��ل��ع��ي��ن ال��ذئ��ب خ��ذ
ت��غ��اب��ى وم��ن ال��غ��ب��اء رزق ل��م��ن ع��ل��ًم��ا ال��م��غ��رور ب��ال��ح��ارث ك��ف��ى
ي��ش��اب��ا أن ي��أب��ى ال��ك��ف��ر ص��ري��ح م��ن��ه��ا ف��أرْق��َت ح��ي��ات��ه أرق��َت
خ��ض��اب��ا دم��ه م��ن ع��ل��ي��ه ج��ع��ل��ت ل��م��ا األرض أدي��م ب��ه وُرع��ت

∗∗∗
ك��ذاب��ا ُم��نً��ى ال��ظ��ن��ون وم��نَّ��ت��ه ��ا ح��قٍّ ل��ي��س م��ا م��رح��ب تَ��َخ��يَّ��َل
ان��س��راب��ا ي��ن��س��رب ال��ل��ه ق��ض��اء ف��الق��ى م��رت��ج��ًزا ي��خ��ت��ال م��ش��ى
ش��راب��ا ي��ج��ع��ل��ه ال��م��وت ي��ذي��ب َم��ْش��َرف��يٌّ أب��ي��ض ال��م��وت س��ق��اه
وذاب��ا ف��ه��وى ب��م��ل��ك��ه أح��ي��ط غ��ِويٍّ م��ل��ك م��ن ال��وي��الُت ل��ك
وخ��اب��ا ف��ي��ه رج��اؤه��م ف��ض��لَّ خ��ط��ب ل��ك��ل ال��ي��ه��ود أع��دَّت��ه
واس��ت��الب��ا؟ أخ��ذًا ال��ب��أس ي��ه��دُّ ب��ب��أس م��أخ��وذًا ن��ظ��روه أم��ا
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غ��الب��ا ي��أخ��ذه ال��ك��رِّ غ��داة ع��ل��يٌّ ف��ل��ه م��غ��ال��ب وك��ل
ال��وث��اب��ا أل��ف ف��ات��ك م��خ��ال��ب ��َف��تْ��ُه َف��تَ��َل��قَّ ي��اِس��ٌر ت��وثَّ��ب
ع��ت��اب��ا؟ ت��وج��ع��ه ع��ن��ه َف��َص��دَّْت ي��ه��ذي ح��ي��ن خ��ي��ب��ر َس��م��ع��ت��ه أم��ا
ن��ق��اب��ا ل��ه��ا ال��رق��اق ال��ب��ي��ض م��ن ح��ي��اء الت��خ��ذت تَ��ْس��ِط��ي��ُع ول��و
غ��راب��ا ول��دت ب��وم��ًة ل��ِك ف��ي��ا ن��ع��ي��بً��ا يُ��ف��زع��ه��ا ال��ش��ؤم ُغ��َراُب
اق��ت��راب��ا ال��م��وت م��ن ي��ب��غ��ي ل��م��ن س��الح وال ال��س��الح ش��اك��ي ف��ت��ى
ي��ص��اب��ا أن َص��ِف��يَّ��ُة َخ��ِش��يَ��ْت وإن ب��الء ل��ذو ال��زب��ي��ر إنَّ أال
واح��ت��س��اب��ا ص��ب��ًرا ي��ري��د ب��ح��ي��ث م��ن��ه ي��ك��ون ال��رس��ول ح��واريُّ

∗∗∗
ال��ذب��اب��ا ط��رد ق��د ال��ن��س��ر وأم��س��ى ��ى ال��م��رجَّ ال��ف��ت��ح غ��رة ت��ج��لَّ��ْت
وان��ت��ح��اب��ا ش��ج��ًوا ي��ه��ود ي��ُع��مُّ ح��ص��ن ل��ف��ق��د ال��ن��ط��اُة وأع��ول��ت
ي��ب��اب��ا ال��ع��ل��ي��ا آط��ام��ه��ا ف��دع ع��ل��يٌّ ي��ا ��ر ال��م��دمِّ ال��ب��أس ه��و
ال��م��ت��اب��ا غ��ل��ظ��ت��ه ب��ع��د وأع��ل��ن ك��ب��ر ب��ع��د أذع��ن ال��ص��ع��ب وح��ص��ن
ن��ه��اب��ا أع��ي��ن��ه��م ب��ي��ن ف��أم��س��ى ف��ي��ه ال��ق��وم أع��دَّ م��ا وأدَّى
س��غ��اب��ا ب��رح��وا م��ا ال��ل��ه ول��وال ح��ال ب��خ��ي��ر ال��م��س��ل��م��ون وراح
ث��اب��ا ال��ع��س��ر ب��ع��د ال��ي��س��ر ف��أم��س��ى رزًق��ا ال��ض��رَّاء ع��ل��ى ل��ه��م أت��اح
ال��ح��س��اب��ا ت��ح��ص��ي��ه��ا ح��ي��ن ت��ج��اوز ش��ت��ى ال��ق��وم ع��ت��اد م��ن م��غ��ان��م
ن��اب��ا األح��داث م��ن ح��َدٌث إذا ع��ونً��ا ل��ألق��وام ب��ال��ص��ب��ر ك��ف��ى
أه��اب��ا ال��ه��ي��ج��ا إل��ى ال��داع��ي إذا ص��الح إل��ى ال��ي��ه��ود أم��ر وم��ا
ال��ت��ه��اب��ا ي��ل��ت��ه��ب ال��ب��أس ش��دي��د ج��ي��ًش��ا ي��ج��رُّ ال��ح��ب��اب ل��ه��م م��ش��ى
ان��ت��س��اب��ا ال��ط��ي��ر إل��ى ل��ه أن ل��و ل��َودُّوا ح��ت��ى ح��ص��ن��ه��م ف��زل��زل
وارت��ع��اب��ا ذع��ًرا ال��ج��وِّ ط��ب��اق ي��ط��وي ل��ط��ار ال��ج��ن��اح م��ل��ك ول��و
ِط��راب��ا ش��يِّ��ق��ة ال��ل��ه س��ي��وف ف��ب��ادرت��ه��م ل��ل��ق��ت��ال ت��ن��اَدوا
ال��ض��راب��ا أو ال��ط��ع��ان ط��ع��م��وا إذا ب��ق��اء م��ن ي��وش��ع ل��ق��وم ول��ي��س
ال��ع��ب��اب��ا م��ل��ك��وا إن ال��ق��وم ف��ن��ع��م ج��ان��ب��ي��ه��م ي��م��ل��ك ال��م��وت ع��ب��اب

∗∗∗
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واك��ت��ئ��اب��ا ح��زنً��ا ي��ه��ود ت��زي��د ��الت م��ح��جَّ ال��ف��ت��وح ت��ت��اب��ع��ت
وال��ش��ب��اب��ا م��ن��ه��م ال��ش��ي��ب ت��ه��دُّ راج��ف��ات ب��ال��ق��وارع أص��ي��ب��وا
ج��ن��اب��ا م��ن��ه��ا ي��ع��م��روا ل��م ك��أن خ��الءً أم��س��ت ح��ص��ون��ه��م ف��ت��ل��ك
ص��اب��ا ك��ان ل��و ط��غ��ات��ه��م ي��ود م��رٍّا ال��ذل ب��ال��ع��راء ت��س��اًق��ْوا
واك��ت��س��اب��ا ج��م��ًع��ا األم��وال م��ن أص��اب��وا وم��ا ب��ال��س��الح وأل��َق��ْوا
ال��رح��اب��ا ت��س��ع م��ح��س��ن ع��واط��ف ف��أدرك��ت��ه��م ب��ال��ج��الءِ وض��اق��وا
أن��اب��ا إذا ال��م��س��يء ع��ل��ى ي��ت��وب م��ول��ى ال��ل��ه رس��ول م��ن أص��اب��وا
اغ��ت��راب��ا وال ال��م��ق��ام ب��ع��د ل��ق��وا ان��ت��زاًح��ا ف��ال ال��ق��ض��اء ل��ه��م ق��ض��ى
وال��ن��ص��اب��ا اإلت��اوة ي��ؤدُّون ع��ل��ي��ه��ا ��اًال ع��مَّ األرض ف��ي ث��وْوا
ي��ح��اب��ى أو ي��ظ��ل��م ل��ي��س ش��ري��ٌك م��ن��ه��م ل��ِإلس��الم ال��زرع ُوالة
م��آب��ا ان��ق��ل��ب��وا إذا وأح��س��ن��ه��م س��ب��ي��ًال أرش��ده��م ال��ن��اس ه��داة
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النضري بني كنز

— ثور جلد يف وقيل — بعري جلد يف حمله الحقيق أبي بن سالم كان الذي حليهم هو
فتحت ملا وخفضها؛ األرض لرفع هذا أعددنا إنا يقول: وهو النضري، بني إجالء يوم
سعية اسمه منهم رجًال فدفع والنفقات، الحروب أذهبته فقالوا: عنه النبي سأل خيرب
وكان مكانه، عىل فدل بعذاب، فمسه العوام بن الزبري إىل أخطب بن حيي عم عمرو، بن

املكان. ذلك يف دفنه قد حيي

ال��ن��ض��ي��ر؟ ب��ن��ي ك��ن��ز ي��ض��ي��ع ف��أي��ن ال��ب��ع��ي��ر ج��ل��د ف��ي ال��ق��وم م��ن��اي��ا
ال��ك��ب��ي��ر ال��ح��دث ف��ي األرض ل��ه��ذي وخ��ف��ض رف��ع ف��ي األم��ر م��ردُّ
األم��ور ب��أع��ق��اب وأج��ه��ل��ه��م م��ق��اًال أك��ذب��ه��م ق��ال ك��ذل��ك
وزور ب��ه��ت��ان أه��ل وك��ان��وا س��ب��ي��ًال ل��ه��م ال��خ��داع ات��خ��ذوا ه��م
وال��غ��رور ال��م��خ��يَّ��ب ال��ط��م��ع س��وى اس��ت��ح��بُّ��وا وال ال��ن��ب��يَّ ص��دق��وا ف��م��ا
وال��ث��ب��ور أج��م��ع ال��وي��ل ن��ذي��ر إال دف��ن��وه ال��ذي ال��ك��ن��ز وم��ا
وال��ف��ج��ور ال��س��ف��اه��ة ذوي م��ق��ال ش��يء ي��ب��َق ل��م غ��وات��ه��م ي��ق��ول
ال��ص��دور ف��ي ال��م��غ��يَّ��ب ال��ش��رُّ ب��دا ع��ذاب ص��اح��ب��ه��م م��سَّ ف��ل��م��ا
وال��ده��ور ال��م��م��ال��ك ِل��ُورَّاث ع��ت��ي��ًدا إرثً��ا ب��ك��ن��زه��م وج��يء
ال��ن��ح��ور وف��ي ال��رق��اب ف��ي ت��ؤذِّن ال��م��ن��اي��ا أق��ب��ل��ت ج��ح��دوه ول��و
ال��دث��ور ف��ي ك��ع��اد أو ك��ط��س��م وع��ادوا م��ص��ارع��ه��م ف��ي ف��ب��ادوا
وال��ش��رور ال��م��آث��م أه��ل ع��ل��ى ت��ج��ري ال��ده��ر ع��وادي ب��رح��ت وم��ا
م��س��ت��ط��ي��ر ب��ش��رٍّ ي��ط��ال��ع��ه��م ي��وم ال��ف��اروق ذم��ة ف��ي ل��ه��م
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م��ج��ي��ر م��ن خ��ي��ب��ر ل��ي��ه��ود ف��م��ا آٍت ب��د ال إن��ه ف��ص��ب��ًرا
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اْملَُخلَُّفوَن

فقال للغنيمة طلبًا معه ليخرجوا ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل الحديبية غزوة عن تخلفوا الذين جاء
ينادي مناديًا أمر ثم فال»، للغنيمة فأما الجهاد، يف راغبني إال معي تخرجوا «ال لهم:

بذلك.

ال��ض��خ��م ال��م��ق��ت��ن��ى ه��و ال��واف��ي ال��م��غ��ن��م ه��و ُغ��ْرُم وال ُغ��نْ��ٌم ال��دي��ن ف��ي م��ا ال��دي��ن ه��و
ع��ل��م أم��ره��م م��ن ال��ل��ه رس��ول وع��ن��د ل��م��أرب ال��ق��ت��ال ي��ب��غ��ون ال��ق��وم أت��ى
ال��ه��م ه��و ال��ج��ه��اد إن ت��ج��ه��ل��وا وال ه��م��ك��م ال��م��ال ت��ج��ع��ل��وا ال ارج��ع��وا ف��ق��ال
س��ه��م وال ن��ص��ي��ب ف��ي��ه��ا ل��ه ف��ل��ي��س خ��ي��ب��ر م��غ��ان��م ي��ب��غ��ي ج��اءن��ا ف��م��ن
ال��ظ��ل��م ف��ذل��ك��م ف��ي��ه ت��ل��ح��دوا ف��إن خ��ال��ًص��ا ق��وم ي��ا ال��ل��ه دي��ن ال��دي��ن ه��و
ال��ع��زم؟ وان��ت��ق��ض ال��ن��اس دن��ي��ا ال��ل��ه ع��ن ب��ك��م ف��ان��ص��رف��ْت ق��ب��ل م��ن أدع��ك��م أل��م
ُص��مُّ وال ال��ق��ل��وب ُع��م��ي ال م��ن��اج��ي��د م��ع��ش��ر وأق��ب��ل ال��م��ث��ل��ى ع��ن ع��ِم��ي��ت��م
ح��ت��م واج��ب ح��ق��ه رب ل��ن��ص��رة وج��اه��دوا ال��م��ب��ط��ل��ي��ن ص��دور ف��ي رَم��وا
ح��زم وال ل��دي��ه��م رأي ف��ال ت��ولَّ��وا األل��ى ال��ن��ف��ر ال ال��رأي أه��ل أول��ئ��ك
ق��س��م وال ج��زاء ال ف��ع��ودوا ج��زاء وخ��ي��ره��م ق��س��ًم��ا ال��ن��اس أوف��ى أول��ئ��ك
وال��ح��ك��م األم��ر ل��ه ي��ق��ض��ي م��ا ول��ل��ه ف��اع��ل��م��وا ال��م��ح��تَّ��م وال��ح��ق ال��دم ه��و





َسُلوٍل ْبِن ُأَيبِّ ْبُن اِهللا َعْبُد

ال��ع��ق��رب س��ج��اي��ا ب��ع��ض واألذى األذى ف��ي ت��م��ادى ال��س��وء ع��ق��رب
ت��ت��ع��ب ��ا ول��مَّ ال��ش��ر ت��ع��ب ت��ب��ت��غ��ي؟ م��اذا ال��ل��ه ع��ب��د وي��ك
ال��م��ذه��ب وس��وءَ ال��رأي خ��ط��ل واج��ت��ن��ب أب��يٍّ اب��ن ي��ا إتَّ��ئ��ب
خ��ل��ب ب��ب��رق وص��اي��اك م��ن ط��م��ع��ت��ه��م األل��ى أض��ل��ل��ت أن��ت
خ��يَّ��ب ب��ق��وم ط��اح خ��ائ��ب ع��ج��ب م��ن ن��اب��ه��م ف��ي��م��ا ل��ي��س
ت��ك��ذب ال ق��ل ال��ش��مِّ؟ ب��ال��ح��ص��ون ص��ن��ع��وا م��اذا األب��ط��ال ق��وم��ك
م��رح��ب؟ أو ي��اس��ر ع��ن داف��ع��ت ال��ع��ل��ى ص��ي��اص��ي��ه��ا ف��ي أت��راه��ا
ت��غ��ض��ب ل��م إن ال��ح��ق ي��رض��ى ل��ي��س غ��ض��بً��ا أب��يٍّ اب��ن ي��ا إم��ت��ل��ئ
ال��م��ذن��ب؟ وم��ث��وى ال��ج��ان��ي م��وق��ف س��وى ال��دن��ي��ا م��ن ي��رض��ي��ك أف��م��ا
األق��رب ب��ال��ذم��ام م��ن��ه ف��زت ال��ه��دى دي��ن ف��ي ال��ل��ه ص��دق��َت ل��و
م��رك��ب أو خ��ط��ة م��ن دون��ه��ا ل��ه م��ا ي��م��ن ال��م��ؤم��ن خ��ط��ة
ال��ث��ع��ل��ب وط��ب��ع ال��ذئ��ب خ��ل��ق أع��دائ��ه م��ن اإلس��الم ف��ي ل��ك
ال��ط��ي��ب م��ث��ل ال��ن��ف��س ال��خ��ب��ي��ث م��ا وق��ض��ى رب��ي ق��دَّر ه��ك��ذا





َعْنَها) اُهللا (َرِيضَ اْملُْؤِمِنَني ُأمُّ ُة َصِفيَّ

أخي عمران بن هارون سبط من وهو النضري، بني سيد أخطب بن حيي بنت هي
هللا هداها فلما زينب، اسمها وكان الوطيح، حصن من ُسبيت السالم)، (عليهما موىس
بعد تزوجها الحقيق، أبي بن الربيع بن لكنانة زوًجا وكانت صفية، سميت اإلسالم إىل
يعتقها أن بني ملسو هيلع هللا ىلص النبي ها خريَّ بها. يدخل لم أنه روي الذي مشكم بن سالم طلقها أن

ورسوله. هللا أختار فقالت: لنفسه، فيتخذها تسلم أو أهلها، من بقي من إىل فرتجع

وأك��ب��ر م��ن��ه أج��لُّ غ��ن��م��ت ف��َم��ا ب��خ��ي��ب��ر ال��م��س��ل��م��ي��ن غ��ن��م ج��لَّ إن
األوف��ر األع��م ال��ش��رف ه��و ه��ذا م��ح��م��د ع��روس ي��ا أك��ب��ر ال��ل��ه
ي��ؤث��ر م��ك��ان ال��ع��ال��ي ال��س��ؤدد ف��ي م��ث��ل��ه م��ا ع��ال��يً��ا م��ك��ان��ك ه��ذا
وال��ج��وه��ر ل��م��ح��ات��ه م��ن ال��در ج��الل��ٍة ل��ت��اج ص��ي��ن��ت درة ي��ا
وأج��در أح��ق ب��ه أن��ت وال��ت��اج ص��ف��ي��ة خ��ي��ر أن��ت ش��أن��ك ال��ش��أن
وي��ق��در ي��ت��اح م��م��ا ال��م��ن��ى ج��ه��د ال��ه��دى ح��رم ف��ي ب��اإلس��الم أدرك��ت
ي��ظ��ف��ر وم��ث��ل��ك ب��ال��ح��س��ن��ى ف��ظ��ف��رت ودي��ن��ه��م ال��ص��ال��ح��ي��ن دن��ي��ا أدرك��ت
م��ن��ك��ر ودي��ن ��م��ة م��ذمَّ دن��ي��ا ت��ج��دي��ن��ه م��ا ودون غ��ن��ي��ت ول��ق��د
ي��ذع��ر ال ال��ذي ب��ال��ح��ص��ن وح��ل��ل��ت ح��م��ات��ه ف��أس��ل��م��ت��ك ال��وط��ي��ح ذع��ر
وت��ع��ب��ر ل��ل��ن��ي��ام ��ر ت��ف��سَّ رؤي��ا أذى ك��ان��ت ال��ت��ي رؤي��اك م��ث��ل م��ا
أخ��ض��ر؟ ص��ف��ي��ة ي��ا ب��ع��ي��ن��ك أث��ر ذك��ره��ا ف��ج��دَّد ن��اس��ي��ة أَف��ك��ن��ت
��ر يُ��يَ��سَّ ك��ي��ف ال��ص��ع��ب ال��م��ق��ام ه��ذا ي��غ��ي��ظ��ه ال��رب��ي��ع الب��ن وي��ل��ت��ا ي��ا
ت��غ��ف��ر م��ا ج��ن��اي��ة وت��ل��ك ي��ده خ��ل��ي��ق��ة وس��وء س��ف��ه م��ن ل��ط��م��ت��ِك



اإلسالم مجد ديوان

ي��ت��خ��ي��ر؟ وم��ا ي��رض��ى م��ا ون��ق��م��ت أب��غ��ض��ت��ه ال��ذي م��ن رأي��ت م��اذا
أح��م��ر م��وت م��ن��ه ق��وم��ك وأص��اب ب��أس��ه زوج��ك وه��دَّ أب��اك أردى
يُ��ع��ذَر؟ ال ع��دوَّه أن وع��ل��م��ت س��ي��وف��ه ع��ذرت أم��ا رأي��ت؟ م��اذا
ال��م��ع��ش��ر ي��س��وء إذا ال��خ��ل��ي��ل ن��ع��م ف��وج��دِت��ِه خ��الل��ه ب��ل��وِت ول��ق��د
أك��ث��ر ال��ج��الل��ة ذي رب��ك ول��ح��بُّ ال��ِق��ل��ى ع��ل��ى ال��ك��ث��ي��ر ال��ح��ب أح��ب��ب��ت��ه
األط��ه��ر األب��رُّ ص��اح��ب��ك ورع��اك ص��اح��ب ي��س��رك ف��م��ا ال��رع��اة ذه��ب
ت��ك��ف��ر ال ن��ع��م��ة ع��ن��دك ل��ل��ه إن��ه��ا رب��ك ورض��ي��ِت آث��رتِ��ِه
وي��ش��ك��ر ع��ل��ي��ه ي��ث��ن��ى م��ا ب��أج��لِّ وت��ق��دم��ي ف��ان��ع��م��ي م��ح��ل��ك أع��ل��ى
خ��ي��ب��ر أف��ادت م��ا وأع��ظ��م أس��ن��ى خ��ي��ب��ر ف��وائ��د ع��ُظ��م��ْت إن وألن��ت

∗∗∗
ق��ي��ص��ر وش��يَّ��د ِك��ْس��رى م��ل��ك��ه ف��ي ب��ن��ى م��ا دون��ك ال��م��خ��ت��ار ق��ب��ة ي��ا
وال��م��ظ��ه��ر م��ق��ام��ه ي��روع ع��ج��ب وم��ن��ظ��ر ال��ن��اظ��ري��ن ي��ه��ول م��ث��وى
ت��ت��ع��ث��ر م��ذع��ورة دون��ه م��ن ال��م��ن��ى ت��رت��دُّ ال��ض��خ��م ال��ج��الل ف��ي��ه
ي��ذخ��ر ع��ص��ر ل��ك��ل ال��ن��ظ��ام ف��ي��ه ي��ب��ت��غ��ي ج��ي��ل ل��ك��ل ال��س��الم ف��ي��ه
وت��ق��ب��ر ت��م��وت إذا ال��ش��ع��وب ه��ل��ك��ى أك��ف��ان��ه��ا م��ن تُ��س��لُّ ال��ح��ي��اة ف��ي��ه

∗∗∗
ل��ي��س��ه��ر ال��ح��ب��ي��ب ع��ل��ى ال��م��ح��بَّ إن ري��ب��ة ب��ك م��ا أي��وَب أب��ا إي��ٍه
ي��ن��ظ��ر ال��م��ض��ارب ي��ق��ظ��ان وال��س��ي��ف م��ح��م��د ح��ول وت��ط��وف ال��ك��رى ت��أب��ى
وت��ح��ذر؟ ت��خ��اف م��ا ك��اٍف وال��ل��ه أذى م��ن ح��ب��ي��ب��ك ع��ل��ى ت��خ��اف م��اذا
ي��ت��ن��م��ر ج��ب��ريَّ��ة ذي ك��ل م��ن وق��اي��ة ف��ت��ل��ك ب��دع��وت��ه إه��ن��أ
وت��ح��ب��ر ال��ن��ف��وس ب��ه��ا تُ��س��رُّ ش��تَّ��ى م��ح��م��د رح��اب ف��ي ال��والئ��م ت��ل��ك
ح��ض��ر وال��م��الئ��ك أج��م��ع وال��رس��ل ع��كَّ��ٌف ع��ل��ي��ه��ا ف��رح م��ن ال��ص��ح��ب
ت��ن��ك��ر ال ف��ض��ي��ل��ة ت��ل��ك ه��ي��ه��ات م��ث��ل��ه؟ ع��رس وأي ال��ن��ب��ي ع��رس
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َبَشِة اْحلَ ِمَن اْملَُهاِجِريَن ُرُجوُع

رجب شهر يف األوىل مرتني؛ الحبشة إىل مكة من املسلمني من املستضعفني هجرة كانت
شوال وقيل — رمضان شهر يف أكثرهم رجوع بعد والثانية للنبوة، الخامسة السنة من

ذلك. غري لهم ظهر ثم أسلموا مكة مرشكي أن بلغهم عندما —
يف «تفرقوا األذى: أصابهم ملا للمسلمني قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن الهجرة هذه وسبب
يظلم ال ملًكا بها «إن وقال: الحبشة، أرض جهة إىل فأشار نذهب؟ وأين قالوا: األرض»،
امرأة، عرشة وثماني رجًال، وثمانني ثالثة املرتني يف املهاجرين عدد وكان أحد»، عنده
وعظماء النجايش إىل بهدية الوليد بن وعمارة العاص بن عمرو أثرهم يف قريش وبعثت
يسجد كما لك يسجدون ال إنهم وصاحبه: عمرو وقال إليهم، املهاجرين هؤالء لريد رجاله
إىل النجايش فبعث يرضيك، ال ما السالم) (عليه مريم بن عيىس يف ويقولون الناس،
الذين املهاجرين عن الكالم طالب أبي بن جعفر وتوىل بمصاحفهم، فجاءوا األساقفة
(عليه عيىس يف نقول وال وجل)، (عز هلل إال نسجد ال «إنا فقال: هللا)، (حزب يسميهم كان

مريم». إىل ألقاها وكلمته هللا روح إنه يقول ما إال السالم)
هللا رسول أنه أشهد املصاحف، يف عندكم ما هذا القساوسة معرش «يا النجايش: قال
آمنني»، أريض من شئتم حيث «انزلوا للمسلمني: قال ثم اإلنجيل»، يف عيىس به برش الذي
فقد تؤذيهم نظرة الرهط هؤالء إىل نظر «من وقال: الرزق، من يصلحهم بما لهم وأمر
فأمر خيرب، غزوة يف املهاجرين عودة وكان بها»، يل حاجة فال الهدايا هذه ردوا عصاني،

الغنائم. من أنصبتهم بأخذ النبي لهم

ال��ح��ن��ي��ن��ا ��وا وق��ضُّ ش��وق��ك��م أط��ف��ئ��وا ال��م��ق��ب��ل��ي��ن��ا ب��األح��بَّ��ة م��رح��بً��ا



اإلسالم مجد ديوان

س��ن��ي��ن��ا دام��ت ل��ل��ف��راق ل��وع��ة وك��ان��ت ب��ال��ل��ق��اء ال��ل��ه أذن
ط��ي��ب��ي��ن��ا ل��م��ع��ش��ر ط��يِّ��ب��ات ف��ادخ��ل��وه��ا دي��ارك��م ه��ذي إن
وال��ب��ن��ي��ن��ا ب��أه��ل��ك��م واع��م��روه��ا وس��الم ب��ن��ع��م��ة ادخ��ل��وه��ا
ال��ي��م��ي��ن��ا ي��م��د م��س��ت��ب��ش��ًرا ال��ل��ه رس��ول وح��يُّ��وا أق��ب��ل��وا أق��ب��ل��وا
م��ي��م��ون��ا م��ب��ارًك��ا وال��زم��وه س��م��ًح��ا ال��وج��ه م��ح��بَّ��ب ص��اف��ح��وه
ال��م��ئ��ي��ن��ا ت��دان��ي ت��ك��ن ل��م أن ب��ع��د أل��وًف��ا ال��ج��ن��ود ح��ول��ه وان��ظ��روا
ع��زي��ن��ا ال��ب��الد ف��ي ال��ض��ي��م خ��ي��ف��ة ذه��ب��ت��م وك��ي��ف خ��ط��ب��ك��م واذك��روا
ي��ل��ي��ن��ا أن ع��ن��ان��ه ف��ي��أب��ى ـ��ر، ال��ك��ب��ـ ي��أخ��ذه ال��ع��ب��اب ت��رك��ب��ون
ال��س��ف��ي��ن��ا ف��ي��ه ال��س��ف��ي��ن وتُ��زج��ي ج، ال��م��و ج��وان��ب��ه ف��ي ال��م��وج ي��ض��رب
وال��ق��ط��ي��ن��ا دي��ارك��م وت��رك��ت��م داًرا ال��ن��ج��اش��يِّ أرض إتَّ��خ��ذت��م
ح��ص��ي��ن��ا ح��ص��نً��ا ال��ج��وار ك��ري��م م��ن ع��ل��ي��ك��م أق��ام ع��ادل م��ل��ك
أم��ي��ن��ا وف��يٍّ��ا أض��ي��اف��ه ح��ق ي��َؤدِّي ال��ح��ف��يِّ رْع��ي ورع��اك��م
ح��زي��ن��ا ع��م��ًرا وردَّ ف��اب��اه��ا ع��م��رو ه��دي��ة ف��ي ال��ع��ار وج��د
األول��ي��ن��ا؟ أب��وَّت��ي وأع��ادي م��ج��دي أأه��دم وي��ل��ت��ا ي��ا ق��ال
م��ه��ي��ن��ا ال��ع��زي��ز ت��ج��ع��ل خ��ط��ة دع��ه��ا ع��م��رو ي��ا ال��ض��ي��وف أأب��ي��ع
ت��ك��ون��ا أن م��ه��ذب ح��رٍّ ك��ل ي��أب��ى ال��ده��ر ع��ل��ى س��ب��ة إن��ه��ا
وال��ي��ق��ي��ن��ا واض��ًح��ا ال��ح��ق ف��رأى م��ب��ي��ن ب��ق��ول ج��ع��ف��ر راع��ه
ب��ال��س��اج��دي��ن��ا ي��ح��ي��ق إث��م ال��ل��ه ل��غ��ي��ر ال��س��ج��ود أن��م��ا ودرى
دي��ن��ا ال��ق��س��اوس م��ج��م��ع ف��ي ـ��ح��ق ال��ـ دي��ن ف��آث��ر ق��ل��ب��ه واه��ت��دى
ي��س��ت��ب��ي��ن��ا أن ي��ري��د م��اذا رون ي��د ال ب��ال��م��ص��اح��ف ال��ق��وم دل��ف
ي��ل��ي��ن��ا؟ م��ن ب��ع��ده م��ن ي��أت��ي س��وف ع��ي��س��ى ق��ال أم��ا ع��ن��دك��م؟ م��ا ق��ال
وال��م��رس��ل��ي��ن��ا األن��ب��ي��اء خ��ات��م ه��ذا اإلف��ك وان��ت��ه��ى ال��ش��رك بَ��َط��َل
ع��م��ي��ن��ا إن��ا ال��ه��داة أي��ق��ول ح��ق؟ وه��و م��ح��م��ًدا ن��أب��ى ك��ي��ف
ال��م��ؤم��ن��ي��ن��ا ع��ب��ادك ف��ي واه��دن��ي ذن��وب��ي ف��اغ��ف��ر آم��ن��ت إن��ي رب
ال��م��ف��ل��ح��ي��ن��ا ل��ح��زب��ه ط��وب��ى ال��ل��ه ح��زب ب��ال��ك��رام��ة ف��از ه��ك��ذا

∗∗∗
ق��م��ي��ن��ا ب��ه��نَّ ً ام��رأ وك��ن��ت ـ��ي��ا ال��ع��ل��ـ ال��رت��ب ل��ك ج��ع��ف��ٌر ي��ا ادن
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اْلَحبََشِة ِمَن اْلُمَهاِجِريَن ُرُجوُع

ال��م��ت��ق��ي��ن��ا أن��ف��س ��ي��ه ت��رجِّ م��ا أق��ص��ى ه��ي ال��ت��ي ال��ُق��ب��ل��ة وخ��ذ
أج��م��ع��ي��ن��ا وخ��ي��ره��م ق��دًرا ـ��ن��اس ال��ـ ب��أع��ل��ى ال��رج��ال أش��ب��ه ي��ا ادن
ال��م��خ��ل��ص��ي��ن��ا ت��أخ��ذ ال��ح��ب ن��ش��وة ف��ه��ذي رق��ص��ت إن ال��ع��ذر ول��ك
األك��رم��ي��ن��ا ب��األم��اج��د م��رح��بً��ا واه��ت��ف ال��ع��روب��ة ش��اع��ر ي��ا ن��اد
ال��ف��ات��ح��ي��ن��ا ال��ب��واس��ل ل��س��ي��وف دال��ت ال��ع��ص��ي��ة خ��ي��ب��ر ه��ذه
م��ب��ي��ن��ا ف��ت��ًح��ا ال��ن��ب��ي ل��واء ف��ي وح��ب��اه ج��ن��ده ال��ل��ه ن��ص��ر
ال��م��ن��ع��م��ي��ن��ا أك��رم ال��ل��ه واش��ك��روا م��ري��ئً��ا ه��ن��ي��ئً��ا ح��ق��ك��م ف��خ��ذوا
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َعْنَها) اُهللا (َرِيضَ َحِبيَبَة ُأمُّ

عن فارتد جحش، بن هللا عبيد زوجها مع الحبشة إىل هاجرت سفيان، أبي بنت هي
عنه) هللا (ريض الضمري أمية بن عمرو ملسو هيلع هللا ىلص النبي أرسل نرصانيٍّا. ومات هناك اإلسالم
مئة أربع ماله من الصداق ودفع ففعل منه، ليزوجها النجايش إىل سبع سنة املحرم يف
أخذت قد جواريه إحدى وكانت ذلك، بعد للناس أولم ثم ذهب، مثقال مئة أربع أو دينار،
أخذت، ما برد فأمرها الكريم، الرسول بخطبة برشتها ملَّا واألموال الهدايا بعض منها
حسنة. بن رشحبيل مع النبي إىل أرسلها ثم والطيب، العطر لها يقدمن أن نساءه وأمر

واس��ع��دي ف��ف��وزي ال��ن��ع��م��ى ل��ك ت��م��ت ب��م��ح��م��د ح��ب��ي��ب��ة أم ب��ش��راك
ال��ن��د؟ ال��غ��ضِّ وج��ه��ه ط��الق��ة ت��ح��ك��ي ط��الق��ة أيُّ ال��خ��ي��ر ب��ش��ي��ر ه��ذا
ال��ص��د ال��ق��ل��ب ل��غ��لَّ��ة ال��ش��ف��اء ف��ي��ه رح��م��ة م��ن م��ش��رًع��ا ال��رس��ال��ة ح��م��ل
وال��م��وع��د أوان��ه��ا ع��ن��د رؤي��اك ف��ه��ذه ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم ب��ش��راك
واش��ه��دي ال��ك��رائ��م إل��ى ال��ح��دي��ث أش��ه��ى ف��اس��م��ع��ي ال��ول��ي��دة ال��ن��ج��اش��يُّ ب��ع��ث
ت��ح��م��دي ال أن خ��ش��ي��ت ال��ك��ن��وز أغ��ل��ى م��ك��ان��ه ي��ك��ون ل��و ع��ط��اؤك ه��ذا
ي��د م��ن ل��ك وي��ا راض��ي��ة ال��ل��ه ف��ي م��رض��يَّ��ة ب��ذل��ت��ه ال��ع��ط��اء ن��ع��م
م��خ��ل��د أش��مَّ ش��رف ع��ل��ى ش��رًف��ا ب��ه ف��م��ض��ى خ��ال��ًدا أم��رك ق��لَّ��دِت
األص��يَ��د األع��ز ال��م��ل��ك إل��ى ف��م��ش��ى م��ح��م��د وك��ي��ل أج��ب ال��رس��ول ه��ت��ف
��د ال��ح��شَّ وال��ج��م��وع األرائ��ك ب��ي��ن وس��ري��ره ال��ه��دى ت��اج ف��ي ي��ل��ق��اه
ال��م��ن��ت��دي ع��ي��ن ون��ور ال��ن��ِديَّ زي��ن ج��ع��ف��ر غ��رة زان��ت��ه م��ش��ه��د ف��ي
��د م��م��جَّ ال��رج��ال ف��ي ع��اٍل ك��ل م��ن ف��أق��ب��ل��وا وال��رف��اق األح��ب��ة ج��م��ع



اإلسالم مجد ديوان

ع��س��ج��د م��ن ي��س��وق��ه ال��ي��دي��ن م��لء م��ب��ارًك��ا ال��ص��داق ال��ن��ج��اش��يُّ أدَّى
ازددي ل��ه��ا ق��ال ال��ق��وم وف��ود زادت ك��ل��م��ا ال��والئ��م ل��ل��ه وأق��ام

∗∗∗
ال��م��س��ت��رف��د م��ط��م��ع ي��ج��اوز ك��رًم��ا ف��ص��ادف��ت ب��ال��ص��داق ال��ول��ي��دة م��ض��ت
ك��ال��دد ع��ط��اء دي��ن��اًرا خ��م��س��ي��ن ي��ًدا ت��م��دد ول��م ت��س��أل ول��م ن��ال��ت
م��ص��رَّد غ��ي��ر ي��ف��ي��ض ف��راح ع��ن��ه ت��ف��ج��رت ال��م��ؤم��ن��ي��ن ألم ف��ض��ٌل

∗∗∗
ال��س��يِّ��د؟ ع��ن��د ال��ض��ي��ف ح��قَّ أن��س��ي��ت ارج��ع��ي س��ي��ده��ا ق��ال ال��ول��ي��دة ت��ل��ك
األوح��د ال��ج��الل ذي ربِّ��ك آالء واذك��ري وال��ه��ديَّ��ة ال��ع��ط��ي��ة ُردِّي
ل��ل��م��ت��زود ال��زاد ف��ب��ئ��س ش��ي��ئً��ا ب��أرض��ن��ا ال��ن��ب��ي زوج ت��رزئ��ي ال

∗∗∗
ي��دي ف��ي أم��ري ف��ل��ي��س أع��ط��ي��ت��ن��ي��ه ال��ذي وال��ح��ْل��َي ال��م��ال إل��ي��ك ق��ال��ت
األرش��د ال��ف��ري��ق ف��ي ال��ك��رام��ة ول��ك ألم��ره َم��َردَّ ف��ال ال��م��ل��ي��ك أم��ر
تُ��ن��ش��د ل��م وس��ب��ي��ل��ه ال��ه��دى ل��وال م��ن��ش��ودة ح��اج��ة ذم��ام��ك ف��ي ل��ي
غ��د؟ ف��ي رك��اب��ِك ان��ط��ل��ق��ْت إذا م��ن��ي ت��ح��ي��ة ال��رس��ول إل��ى ت��ح��م��ل��ي��ن ه��ل
ال��م��ه��ت��دي ال��ت��ق��ي ح��بَّ أح��ب��ب��ت��ه إن��ن��ي وق��ول��ي ُم��نْ��ع��م��ة ح��يِّ��ي��ه
م��ع��بَّ��د ل��ل��س��داد ط��ري��ق ل��ع��ل��ى إن��ه ل��ن��ف��س��ي م��لَّ��ت��ه ورض��ي��ُت

∗∗∗
م��س��دَّد ل��ل��ص��ال��ح��ات ام��رئ ح��م��د رب��ه ي��ح��م��د وراح ال��م��ل��ي��ك رِض��َي
وي��غ��ت��دي ي��روح ع��ب��ق ذو ف��ال��ط��ي��ب ن��س��اءه ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ن��ع إل��ى ودع��ا
ت��ودُّد وح��س��ِن ب��ه��ج م��ل��ت��ق��ى ف��ي ي��ح��م��ل��ن��ه خ��ل��ف��ه ال��والئ��د ت��م��ش��ي
ق��دي ق��ال��ت ك��ل��م��ا م��ه��ًال وي��ق��ل��ن ي��زدنَ��ه��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أمَّ ي��أت��ي��ن

∗∗∗
��د ال��م��ت��وقِّ ن��وره م��ن م��وك��ب ف��ي ن��ب��يِّ��ه ش��ط��ر ال��ل��ه ه��داك س��ي��ري
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َعنَْها) هللاُ (َرِيضَ َحِبيبََة أُمُّ

م��وَف��د رس��ول م��ن ح��ول��ك ل��ل��ه ف��ك��م وف��د ه��اش��م م��ن ي��ك��ن إالَّ
��دي وت��ف��قَّ ف��اش��ه��دي ال��م��الئ��ك ب��ي��ن خ��اش��ًع��ا رك��اب��ك ف��ي ي��م��ش��ي ج��ب��ري��ل
م��ح��م��د ب��ال��ن��ب��ي ج��دَِّك وأع��زَّ م��ن��زًال ال��ك��رام��ة ب��وَّأك ال��ل��ه
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َفْدك َأْهُل

عىل وهو عنه)، (ريضهللا مسعود بن محيصة ملسو هيلع هللا ىلص النبي إليهم بعث اليهود من قوم هم
يف إن فقالوا: عصوا، إذا أمرهم عاقبة وينذرهم اإلسالم، إىل يدعوهم خيرب، من مقربة
املسلمون، يغلبهم فلن ومرحب، والحارث ويارس عامر فيهم مقاتل؛ آالف عرشة خيرب
النرص، يكون ملن لريوا مكرهم من وذلك للصلح، رجاًال يومني بعد معك سنبعث أننا عىل
رجل وهو يوشع، بن نون أرسلوا فتحه، بعد ناعم حصن من هربوا الذين جاءهم فلما

سؤلهم. فأجاب الصلح يطلبون النبي إىل منهم جماعة يف رؤسائهم، من

ال��ق��ت��ل أو ال��م��س��ل��م��ي��ن دي��ن ال��دي��ن ه��و ف��إن��م��ا أُم��رت م��ا ب��لِّ��غ م��ح��ي��ص��ة
ال��ج��ه��ل أض��لَّ��ه��م ق��وًم��ا ب��ه��ا وأن��ذر م��ح��م��د ب��الغ ف��اح��م��ل ف��دك إل��ى
وال��غ��لُّ ال��ح��ق��د أع��م��اه��م األل��ى س��ب��ي��ل واب��ت��غ��وا ال��ل��ه داع��ي يُ��ج��ي��ب��وا أن أب��وا
بَ��ْس��ُل م��ط��ل��ب إن��ه��ا ن��ص��ًرا ب��خ��ي��ب��ر م��ح��م��د ج��ي��ش ي��س��ط��ي��ع ل��ن ي��ق��ول��ون
ال��ه��زل بَ��َط��َل ال��وغ��ى خ��اض��وا إذا رج��ال أه��ل��ه��ا ص��ن��ادي��د م��ن ع��ن��ه��ا ي��داف��ع
ال��ف��ح��ل ال��ب��ط��ل وال��ح��ارث م��رح��ب ل��ه��ا وي��اس��ر ال��ب��الء ع��ن��د ع��ام��ر ل��ه��ا
ي��ب��ل��و ل��م��ن ال��ذع��اف ال��س��مُّ ه��م أل��وًف��ا وض��ارب راٍم ك��ل م��ن ب��ه��ا وإنَّ
ف��ص��ل خ��ط��ة إن��ه��ا واص��ب��ر م��ح��ي��ص��ُة ف��ان��ت��ظ��ر ال��س��ل��م ن��ك��ره ال أن��ن��ا ع��ل��ى

∗∗∗
ال��خ��ت��ل؟ ي��ن��ف��ع أو ال��م��ك��ر ي��ف��ي��د وم��اذا ك��دأب��ه��م ي��م��ك��رون ق��ال��وا ك��ذل��ك
ي��ع��ل��و أي��ه��م��ا ال��ل��ه رس��ول وَج��دَّ ق��وم��ه��م َج��دَّ ي��روا ح��ت��ى ال��م��دى أط��ال��وا



اإلسالم مجد ديوان

ال��س��ب��ل ب��ق��وم��ك��م ض��اق��ت ل��ه��م وق��ي��ل ن��اع��م ح��ص��ن م��ن ب��ال��ح��ق ُرم��وا ��ا ف��ل��مَّ
وال��رس��ل ال��ح��ث��ي��ث��ة ال��ك��ت��ب ه��ي ق��ل��وب أم��ام��ه��ا ت��ه��وي ل��ل��ص��ل��ح رس��ل��ه��م م��ش��ت
ال��س��ه��ل ال��م��رك��ب ذل��ك ��وا ه��ل��مُّ ي��ق��ول ي��وش��ع ب��ن ن��ون ال��ق��وم ع��م��ي��د يَ��َظ��لُّ
وال��ف��ض��ل ال��ع��ف��و ع��ن��ده ��ى يُ��رجَّ ك��ري��ًم��ا ف��ص��ادف��وا ال��ن��ب��ي ب��أك��ن��اف والذوا
ح��لُّ خ��يَّ��بً��ا رده��م إن وأم��وال��ه��م دم��اءه��م وإن ص��ل��ًح��ا ل��ه��م أح��لَّ
أه��ل ب��ه ال��ك��رام ي��س��م��و ال��ذي ل��ك��ل ف��إن��ه أه��ًال ل��ل��ؤم خ��ل��ف��وا ل��ئ��ن
واألْزل ال��ب��ؤس ع��ض��ه ف��ق��ي��ر ل��ك��ل ي��ُع��دُّه ال��ح��ق��ول ت��ل��ك م��ن ال��ن��ص��ف ل��ه
ظ��ل؟ ل��ه ي��ك��ون ال م��ول��ى خ��ي��ر وم��ا ظ��لَّ��ه ي��رج��ون ال��ق��وم م��ول��ى ك��ذل��ك
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ِحْصن بن ُعَيْيَنة ُدهم َوسيِّ غطَفان َبُنو

سيد حصن بن عيينة حليفهم إىل بعثوا لغزوهم قادمون املسلمني أن خيرب أهل علم ملا
النبي إن وقيل خيرب، ثمار نصف ذلك يف ولهم عليهم، وقومه يستعدونه غطفان بني
خرجوا ثم وجرياننا، حلفاؤنا وقالوا: فأبوا اليهود، مظاهرة عن ينهاهم إليهم بعث ملسو هيلع هللا ىلص
من الغزاة صوت أنه نفوسهم يف وقع ديارهم يف صوتًا ورائهم من فسمعوا لنرصتهم

مرسعني. أعقابهم عىل وارتدوا الرعب، فأخذهم املسلمني،

س��ويَّ��ْه؟ م��ع��بَّ��دة وت��س��ل��ك��ه��ا ح��ص��ن اب��ن ي��ا ال��ع��م��اي��ة ت��دع أم��ا
ب��ل��يَّ��ْه م��ن ل��ك ي��ا ال��ن��خ��ل ث��م��ار ت��ب��غ��ي ف��رح��ت ال��ي��ه��ود أض��لَّ��ت��ك
دن��يَّ��ْه م��ن��زل��ة ال��ح��ق ي��رون أن��اس م��ن أج��رك األج��ر ل��ب��ئ��س
ال��ب��ريَّ��ْه ش��رُّ إن��ه��م ل��ع��م��رك ح��ل��ي��ًف��ا؟ ل��ه��م ت��ك��ون أن أت��رض��ى
ال��رويَّ��ْه أه��ل م��ن وج��دوك ف��م��ا ن��ص��ًرا ي��رج��ون ب��رس��ل��ه��م َرَم��ْوك
س��ريَّ��ْه ت��ت��ل��و س��ريَّ��ة ف��ت��ل��ك ورائ��ي ان��ط��ِل��ق��وا ب��ق��وم��ك أه��ب��ت
ال��ع��ل��يَّ��ْه وال��ه��م��م ال��ن��َج��دات أول��ي أب��ي��ه وب��ن��ي م��ح��م��ًدا ت��ري��د
وال��ح��م��يَّ��ْه ال��ح��ف��ي��ظ��ة غ��ل��ت إذا س��واه��م ل��ه ل��ي��س ال��ح��ق ح��م��اة
غ��ويَّ��ْه ن��ف��س إن��ه��ا ل��ن��ف��س��ك رش��ًدا ف��أب��ي��ت م��ح��م��د ن��ه��اك
ال��م��ش��رف��يَّ��ْه؟ ال��س��ي��وف أول��و ون��ح��ن ن��ه��بً��ا ال��ح��ل��ف��اء أن��ت��رك وق��ل��ت

∗∗∗
ال��ق��ض��يَّ��ْه؟ وم��ا ال��ح��دي��ث؟ م��ا أص��اب��ك؟ خ��ط��ب أيَّ ع��ي��ي��ن��ة ي��ا روي��دك



اإلسالم مجد ديوان

ال��ق��ص��يَّ��ْه؟ م��ن��ازل��ك ف��ي وراءك ح��ص��ن اب��ن ي��ا ال��م��ردَّد ال��ص��وت وم��ا
ب��ال��غ��ن��يَّ��ْه دف��اع��ك ع��ن ه��ي ف��م��ا تَ��دْع��ه��ا ال ع��ي��ي��ن��ة ي��ا وراءك

∗∗∗
ك��ال��م��ن��يَّ��ْه ال��ه��زي��م��ة م��ا ف��م��رح��ى رع��بً��ا ال��م��ه��زوم ب��ج��ن��دك رج��ع��ت
رويَّ��ه ك��اًس��ا ال��ردى م��ن س��ق��ت��ك ظ��م��أى وه��ي خ��ي��ب��ر ج��ئ��ت أن��ك ل��و
ن��يَّ��ْه ك��ل ي��غ��ل��ب ال��ل��ه وأم��ر ع��ن��ه��ا ف��ش��غ��ل��ت غ��ي��اث��ه��ا ن��وي��ت
ج��ل��يَّ��ْه آلي��اٍت ل��ه ف��إن آِم��ْن غ��ط��ف��ان ف��ت��ى ي��ا ب��ربِّ��ك

∗∗∗
ال��ح��ي��يَّ��ْه ال��ن��ف��س ذو ال��م��رء ي��ق��ول ال م��ا ت��ق��ول ال��ن��ب��ي إل��ى رج��ع��ت
ع��ط��يَّ��ْه م��غ��ان��م��ه��م م��ن ل��ي ف��ه��ب ح��ل��ي��ًف��ا؟ ب��ه��م ظ��ف��رَت ل��م��ن أل��س��ُت
ت��ق��يَّ��ْه ع��ن ت��رك��ت��ك وم��ا ع��ل��ي��ك أع��ن��ه��م ف��ل��م أب��ي��ت ق��د وإن��ي
ال��ط��ويَّ��ْه ال��ل��ه ع��ل��ى ت��خ��َف��ى وم��ا خ��الق م��ن ل��ك م��ا ك��ذب��ت ف��ق��ال
س��ن��يَّ��ْه ص��ل��ة م��ن أح��ب��ب��ت َل��َم��ا ف��ي��ه إن ال��رق��ي��ب��ة ب��ذي ع��ل��ي��ك
ال��غ��ب��يَّ��ْه؟ رؤي��اك ص��دَق��تْ��ك وه��ل أم��ري؟ ع��ل��يَّ م��ل��ك��ت ه��ل ت��أم��ل
خ��ي��ب��ريَّ��ْه ال��وق��ائ��ع ��رة م��ظ��فَّ ح��رب ال��ش��رك دع��اة م��ن ل��ك��لٍّ
س��ج��يَّ��ْه ل��ه��م ال��ن��ف��اق ج��ع��ل��وا ب��م��ن أول��ى ال��ب��ي��ض ال��م��ره��ف��ات س��ج��اي��ا
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عنه) السلمي(ريضاهللا عالط بن حجاج

أن يف فاستأذنه مكة، يف متفرق كثري مال له وكان فأسلم، بخيرب ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل قدم
عىل ليعينوه يرضيهم ما للقوم يقول وأن إسالمه، يعلم أن قبل ليجمعه إليها يذهب
عليه فأقبلوا خيرب، أخبار يتلمسون منهم جماعة البيت عند فرأى وذهب له، فأذن ذلك،
أسري وهو بمثلها، يسمع لم هزيمة وأصحابه محمد هزم فقال: حجاج، يا إيه يقولون:
فحزن الخرب وشاع وأعانوه، ففرحوا مكة، غري يف يقتل أن يريدون ال اليهود، أيدي يف
إىل غالمه فبعث عنه)، هللا (ريض املطلب عبد بن العباس حزنًا أشدهم وكان املسلمون،
وجاءه بذلك، رسوًرا فأعتقه األنباء، هذه من أذيع ما بكذب يبرشه فعاد يسأله، حجاج
ففعل، وماله بنفسه ينجو حتى أيام ثالثة الخرب يكتم أن وسأله الحديث، فصدقه حجاج

قلوبهم. وأوجع غاظهم بما فأنبأهم زينة يف املرشكني عىل بعدها العباس وخرج

ال��م��دى؟ ج��اوز ال��ذي ال��ن��ور ت��رى أل��س��ت وال��ه��دى ال��ح��ق م��ط��ل��ع ف��ه��ذا ت��ق��دَّْم
ت��زوَّدا ف��ي��م��ن ال��زاد خ��ي��ر وت��ؤث��ر دي��ن��ه ت��ت��ب��ع ال��ل��ه رس��ول أت��ي��َت
ُم��وح��دا ت��ق��يٍّ��ا ت��دع��وه وأص��ب��ح��ت م��ش��رًك��ا أم��س��ي��ت ��اج ح��جَّ ي��ا ال��ل��ه ل��ك
وي��ع��ب��دا يُ��ط��اع أن ت��أب��ى ل��ي��ال��َي ج��اه��ل��يَّ��ة م��ن أس��ل��ف��ت م��ا س��ي��غ��ف��ر
ال��م��ه��ن��دا ال��ح��س��ام ألع��ط��اك س��واه س��أل��ت��ه ل��و م��ا ال��ل��ه رس��ول س��أل��ت
ال��ع��دى ال��م��ع��ش��ر أح��ذر إن��ي ت��س��وءُك م��ق��ال��ة ْر أزوِّ دع��ن��ي ل��ه ت��ق��ول
وي��ف��ق��دا ي��ض��ي��ع أن ع��ل��ي��ه أخ��اف ع م��وزَّ ك��ث��ي��ر م��ال ل��ي ب��م��ك��ة
اه��ت��دى م��ن إال ي��ؤذون ال ال��ق��وم ه��م إن��ه��م وأوذي��ك إس��الم��ي س��أك��ت��م
ال��م��ب��لَّ��دا ال��غ��ب��يَّ ت��س��ت��ه��وي ب��خ��رق��اء ص��دوره��م وت��ش��ف��ي ت��ح��اب��ي��ه��م ورح��ت



اإلسالم مجد ديوان

م��ؤيَّ��دا ن��ص��ًرا ال��غ��رِّ ال��ف��ات��ح��ي��ن ع��ل��ى وأدرك��وا ال��ي��ه��ود ف��از ل��ق��د ت��ق��ول
يُ��ف��ت��دى ل��ي��س س��ادات��ه��م ل��دى أس��ي��ًرا م��ح��م��د وأم��س��ى ف��ردوه��م أغ��اروا
ل��م��وع��دا ق��ري��ب ��ا ع��مَّ ل��ه وإن ب��م��ك��ة إال ال��ق��ت��ل ي��ذوق أن أبَ��ْوا
دا م��ردَّ وإف��ًك��ا زوًرا ي��ذي��ع��ون��ه غ��وات��ه��م واس��ت��م��ر س��روًرا ف��ط��اروا
أن��ك��دا أغ��ب��ر ال��ع��ي��ش ي��رون ح��ي��ارى ف��أص��ب��ح��وا ال��م��س��ل��م��ي��ن ع��ق��ول وط��اش��ت
ت��ب��دَّدا م��ا م��ال��ه م��ن ج��م��ع��وا ل��دْن ب��ش��ي��ره��م ال��س��ب��ي��ل ض��لُّ��وا األل��ى وأرض��ى
ي��ت��ج��ل��دا أن ال��ع��ب��اس ع��ل��ى وأع��ي��ا م��س��ل��ًم��ا ك��ان م��ن ك��ل ��ا ه��مٍّ ت��زوَّد
ال��ص��دى ب��ه وان��ق��ع ح��ج��اج ي��ا ال��ح��ق ق��ل ق��ائ��ل؟ أن��ت ال��ذي ه��ذا م��ا ف��أرس��ل
م��ح��م��دا يُ��ِع��زَّ أن ع��ل��ي��ه ل��ح��قٌّ ش��أن��ه ج��ل إن��ه رب��ي ت��ب��ارك
غ��دا م��ق��دم��ي وان��ت��ظ��ر أب��ش��ر ال��ف��ض��ل أب��ا ل��ه وق��ل غ��الم ي��ا ع��د ن��ع��م ف��ق��ال
ت��ع��وَّدا م��ا أم��ره م��ن وراج��ع��ه غ��الم��ه ال��س��رور ف��رط م��ن ف��أع��ت��ق
ب��دا ق��د األم��ر م��ن أخ��ف��ى ال��ذي ف��أم��س��ى خ��ي��ب��ر ب��أن��ب��اء ح��ج��اٌج وواف��اه
ال��ردى م��ن ح��ذاًرا أي��ام ث��الث��ة ح��دي��ث��ه ي��ذي��ع ال أن ون��اش��ده
وم��ش��ه��َدا م��رأى األع��داء ع��ل��ى ت��ش��قُّ ب��ط��ل��ع��ة ال��رج��ال راع ان��ق��ض��ت ف��ل��م��ا
ف��ت��وق��دا س��اط��ًع��ا ص��ف��ح��ت��ي��ه ع��ل��ى ال��س��ن��ا وج��رى وج��ه��ه ب��ش��ًرا ت��دف��ق
وأق��ع��دا أق��ام ح��زن م��ن ل��ك وي��ا ع��م��وا ل��ألل��ى ف��ي��ا ت��ح��زن ال ي��ق��ول��ون
ت��م��رَّدا ع��اٍت ك��ل ذل��ي��ًال وردَّ ف��غ��اظ��ه��م ال��ف��ت��وح ب��أخ��ب��ار رم��اه��م
م��ف��س��دا ك��ان إن��ه س��ب��ي��ل؟ إل��ي��ه ل��ن��ا أم��ا ال��ع��الط؟ اب��ن أي��ن ��ون ي��ض��جُّ
��دا ت��ع��مَّ م��ا إث��م��ه م��ن ب��ن��ا ف��ح��اق ب��م��ال��ه ي��ف��وز ك��ي��م��ا غ��رَّن��ا ل��ق��د
ال��م��ش��دَّدا ال��ج��زاء ل��ج��زي��ن��اه إذن ن��ص��ي��ب��ه ل��و م��اك��ر م��ن ل��ه ف��واًه��ا
اع��ت��دى؟ وال أس��اء م��ا ال��س��ج��اي��ا ك��ري��م م��س��ل��م ذن��ب م��ا ال��ن��اس إل��ه ج��زاه��م
س��دى ي��غ��ادره أن وي��أب��ى ع��ل��ي��ه م��ال��ه ي��ح��ف��ظ ف��اح��ت��ال ش��ره��م رأى
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املَسُموَمة اة الشَّ

لها عنز إىل — مشكم بن سالم امرأة وهي — مرحب أخي الحارث بنت زينب عمدت
الذراعني يحب ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن وعلمت فيها، فأشاعته لساعته قاتل بسم وجاءت فذبحتها،
أصحابه من طائفة ومعه يديه بني فوضعتها جاءت ثم السم، ذلك من فيهما فأكثرت
فقال بأمرها، هللا أنبأه النبي ذاقها فلما عنه)، (ريضهللا معرور بن الرباء بن برش فيهم
سنة، بعد ومات السم فيه ففعل منها أصاب قد برش وكان أيديكم»، «ارفعوا ألصحابه:

الخبيثة. اليهودية تلك بقتل النبي فأمر

دواء؟ ل��ه��م األس��اُة ي��ج��د ف��م��ا ع��ي��اء؟ داء ك��ل��ه��م أك��ان��وا
ال��ل��ق��اء ان��ت��ظ��روا األل��ى يَ��ل��ق��ى أت��ى ��ى ال��م��رجَّ ال��ن��ط��اس��يَّ إن أال
ش��ف��اء ال��دن��ي��ا ل��ع��لَّ��ة ف��ك��ان رس��وًال ال��ك��ب��رى ب��ال��ح��ك��م��ة أت��ى
يُ��س��اء؟ وأن يُ��ض��رَّ أن ��م يُ��س��مَّ ش��اة ب��ذراع زي��ن��ب أت��ط��م��ع
وق��اء ل��ه وك��ان ف��خ��يَّ��ب��ه��ا أرادت م��ا ال��م��ه��ي��م��ن ال��م��ل��ك أب��ى
م��س��اء وان��ع��م ف��ارض��ه ط��ع��ام��ك ه��ذا وت��ق��ول ب��ه��ا ت��م��ش��ي أت��ت
ث��ن��اء نُ��ح��ص��ي ال ال��ل��ه ف��ب��اس��م أت��ان��ا رزٌق ل��ص��ح��ب��ه ف��ق��ال
ال��غ��ط��اء ك��ش��ف ق��د ال��ل��ه ف��إن ات��رك��وه��ا ق��ال ذاق��ه��ا ف��ل��م��ا
ج��اء ب��األن��ب��اء ج��ب��ري��ل أخ��ي وه��ذا م��س��م��وم ال��س��وء ط��ع��ام
ق��ض��اء أو ل��رب��ك ق��َدًرا م��ض��ْت ل��ب��ش��ر ب��ادرة غ��ي��ر ��وا ف��ك��فُّ
ذم��اء إال ن��ف��س��ه ل��ح��اج��ة م��ن��ه تُ��ب��ق ل��م ط��ع��ن��ًة ل��ك ف��ي��ا
ل��ن��اء م��ف��اص��ل��ه ق��درت ول��و أم��س��ك��ت��ه ال��ت��ح��ول رام إذا



اإلسالم مجد ديوان

ال��ب��ق��اء ك��ره ع��ي��ش��ه م��رارة ف��ي��ه��ا ذاق م��ن ��ة ِح��جَّ ق��ض��اه��ا
ج��زاء ال��م��أوى ج��نَّ��ة ي��ب��وَّأ رض��يٍّ��ا ف��م��ض��ى ق��ض��اؤه وُح��مَّ
ع��زاء ُق��ت��ل��ْت ال��ت��ي ب��دم ك��ف��ى ب��ش��ر آل ي��ا م��ح��م��د وق��ال
ِك��ف��اء ل��ص��اح��ب��ه��م ك��ان��ت وم��ا ب��ق��ت��ل ق��ت��ًال زي��ن��ٌب ف��الق��ت
وال��ل��واء؟ ال��ع��م��ام��ة ح��م��ل ك��م��ن ال��غ��وان��ي م��ن ال��خ��م��ار ح��م��ل أم��ن
ِوض��اء ب��يِّ��ن��ة ال��س��بْ��ل أق��ام ك��ت��اب ف��ي رب��ك ح��ك��م ك��ذل��ك
ال��دم��اء أو ال��ن��ف��وس ي��زن ل��م��ن م��س��ت��ق��ي��ًم��ا أُن��زل ال��ق��س��ط��اس ه��و
ع��داء وال ي��ري��د ج��ن��ًف��ا ف��ال وي��ق��ت��ض��ي��ه��ا ال��ح��ق��وق ي��ح��م��ي أت��ى
ال��ب��ن��اء رف��ع ال��ذي ف��س��ب��ح��ان خ��ف��اءٌ ب��ه ل��ي��س ال��ع��دل ب��ن��اء
ن��م��اء أو خ��ي��ًرا ال��ده��ر ط��وال أص��اب��وا وال ال��ي��ه��ود خ��س��ر أال
ال��ن��س��اء وال ال��رج��ال ي��دع ف��م��ا دي��ن ال��ق��وم ع��ن��د ال��غ��در ك��أن

250



ُسول َجيشالرَّ املُؤِمَناتِيف

املسلمني، نساء من امرأة عرشون ملسو هيلع هللا ىلص األعظم الرسول جيش مع الغزوة هذه يف خرج
الغنائم. من نصيبًا أعطني وقد وعنهن)، عنها (ريضهللا صفية السيدة عمته فيهن

ج��ل��ي��ل م��ن��ق��ل��ب ل��ه��نَّ وع��دن غ��ل��ي��ُل ش��وق م��ن ب��ه��نَّ أت��ي��ن
ظ��ل��ي��ل ظ��لٌّ وال دع��ة ف��ال م��ه��اج��راٍت ال��خ��دور م��ن خ��رج��ن
دل��ي��ل وال س��واه ه��اٍد وال س��واءٍ ع��ل��ى ال��ن��ب��يَّ م��ع ي��س��ْرَن
ق��ل��ي��ل ن��زٌر م��ت��اِع��ه��ا ك��ث��ي��ُر دن��ي��ا ي��ب��غ��ي��ن ال ال��ل��ه ي��ردن
ط��وي��ل َف��ْرٌع ال��ع��ل��ى م��ن ب��ه��نَّ ي��س��م��و اإلس��الم ح��م��ى ف��ي ع��ق��ائ��ل
ال��س��ب��ي��ل ن��ع��م س��ب��ي��ل��ه��ا وك��ان ك��ان��ت ح��ي��ث ص��ف��يَّ��َة إل��ى ي��ف��ئ��ن
ج��م��ي��ل ��اح وضَّ ال��ع��ت��ق م��ب��ي��ن وس��م ال��ل��ه رس��ول م��ن ع��ل��ي��ه��ا
وال��ق��ب��ي��ل ال��ع��ش��ي��رة ف��ب��ورك��ت م��ج��ٍد وق��ب��ي��ل ُس��ْؤُدٍد ع��ش��ي��رة
ال��ص��ق��ي��ل ال��ع��ض��ب ي��ج��رَّد ب��ح��ي��ث م��ج��اه��دات ال��نُّ��ُف��وَس يُ��َج��رِّْدَن
ح��ل��ي��ل وال ي��ش��وق ول��د وال ل��غ��وب وال ي��ع��وق ض��ع��ف ف��ال
م��ث��ي��ل ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ه��ن ول��ي��س ع��ي��ب ف��ي��ه��نَّ م��ا ال��ص��دق ن��س��اء
ال��ن��ب��ي��ل ال��ُخ��لُ��ُق ج��م��ال��ه ي��زي��د ح��ي��اء ع��ل��ى ع��ط��اءُه��نَّ أخ��ذن
ج��زي��ل م��وف��ور ال��ل��ه ف��أج��ر م��ن��ه أوت��ي��ن ال��ذي ق��لَّ ل��ئ��ن





اْلُقَرى َواِدي َغْزَوُة

إال فأبوا اإلسالم، إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي دعاهم اليهود من الوادي هذا وأهل خيرب، بعد كانت
والزبري طالب أبي بن عيل وحمل واحد، بعد واحًدا الطليعة يف منهم ثالثة وحمل القتال،
للمسلمني، النرص فكان الجيشني بني القتال نشب ثم فقتلوهم، دجانة وأبو العوام بن
فيها يعملون أيديهم يف والحدائق والبساتني والنخيل األرض فرتكت الصلح اليهود وطلب

خيرب. يهود كإخوانهم أجراء

ال��ش��رى وأْس��د ال��م��وت واس��ت��ق��ب��ل��وا ال��ق��رى وادي أه��ل ي��ا ال��وغ��ى خ��وض��وا
أن��ك��را ل��م��ن وال��س��ي��ُف وال��ل��ُه ال��ه��دى دي��ن اإلس��الم أن��ك��رت��م
خ��ي��ب��را ف��اس��أل��وا أو ج��ي��ران��ك��م ف��اس��ت��خ��ب��روا ال��ب��ره��ان ت��ط��ل��ب��وا إن
م��ع��ش��را ال��ه��وى أع��م��ى م��ث��ل��ه��م م��ا م��ع��ش��ر إن��ه��م ع��ل��يٌّ اق��ت��ل
م��س��ت��ه��ت��را ج��اء غ��ِويٍّ ك��لَّ اق��ت��ن��ص ال��رس��ول ح��واريَّ وي��ا
ُم��دب��را ُم��ق��ب��ًال اض��رب دج��ان��ة أب��ا ي��ا ال��طُّ��ل��ى ف��ي ف��اض��رب وأن��ت
يُ��ن��ص��را أن ال��ل��ه ل��غ��ي��ر ل��ي��س ن��ص��ره ف��ي ال��ل��ه ج��ن��ود ك��رُّوا
ال��ق��ه��ق��رى ي��رج��ع ح��ت��ى ب��ال��ك��ف��ر اس��ت��م��س��ك��وا األل��ى ج��ي��ش ت��ت��رك��وا ال
أص��ب��را وم��ا ال��ق��وم أش��ج��ع م��ا ف��راع��ي��ن��ه��م ه��دَّْت ص��ول��ًة ي��ا
ف��ال��ع��س��ك��را ال��ع��س��ك��ر ي��ل��ت��ه��م ب��أس��ه��م ي��زل ل��م ح��رب أب��ط��ال
ي��رى؟ م��اذا ل��ل��م��رت��اع وي��ح ي��ا روع��ة ع��ل��ى ال��ت��فَّ ال��ق��رى وادي
را؟ ص��وَّ وم��ن ال��ع��ظ��م��ى؟ أه��وال��ه��ا ب��ه ت��ه��ف��و األغ��وال م��ثَّ��ل َم��ْن
أك��ب��را وم��ا ال��ب��أس أع��ظ��م م��ا ص��ح��ب��ه ف��ي ال��ل��ه رس��ول ب��أس
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ت��ق��ه��را أو تُ��غ��ل��ب أن ت��ظ��نُّ ت��ك��ن ل��م أن ب��ع��د ي��ه��وٌد ذلَّ��ت
اس��ت��ع��م��را م��ا ال��رف��ق ل��وال األرض ف��ي زرَّاع��ه��م ال��ف��ات��ح إس��ت��ْع��َم��َر
تُ��ش��ك��را أن ال��واج��ب ح��ق��ه��ا م��ن أك��روم��ة م��ن��ه ف��ْل��ي��ش��ك��روه��ا
أض��م��را م��ا ال��ح��دث��اُن أظ��ه��ر إن وزل��زال��ه��ا ال��ع��ق��ب��ى وْل��ي��رق��ب��وا
ق��دَّرا وم��ا ال��ل��ه ق��ض��ى ف��ي��م��ا ح��ي��ل��ة وال ل��ل��ق��وم ح��ْوَل ال
م��ْف��ت��رى غ��ي��ِره دي��ٍن أص��ح��اُب داره ف��ي اإلس��الَم ي��ص��ح��ب ل��ن
أن��ذرا أو ��ر ب��شَّ م��ن أص��دق ب��ه��ا أت��ان��ا ال��ل��ه ب��ش��ارُة
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تيَامء أهل

ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل فأرسلوا القرى، ووادي وفدك خيرب يف املسلمني انتصارات تيماء أهل رأى
حالهم. عىل وأقرهم فقبل الجزية، إليه يؤدوا أن عىل الصلح يسألونه

األم��ر وض��ح ف��ق��د ري��ب ف��ي ك��ن��ِت ف��إن ال��ن��ص��ر ي��ت��ب��ع��ه ت��ي��م��اء ي��ا ال��ن��ص��ر ه��و
ال��ذع��ر؟ غ��ال��ه م��ن األم��ن ي��ع��اف وك��ي��ف م��الم��ة ع��ل��ي��ك م��ا ت��م��ض��ي ال��رس��ل دع��ي
ال��ُع��ذر ف��ل��ك س��اك��ن ع��ي��ش ب��أف��ي��اء ل��ت��ن��ع��م��ي ال��ج��ن��اح م��ن��ك ت��خ��ف��ض��ي ف��إن
ال��ن��س��ر؟ ان��ط��ل��ق أو ال��ب��ازي ح��لَّ��ق إذا ج��ن��اح��ه ي��وًم��ا ال��ع��ص��ف��ور ي��رف��ع وه��ل
ص��ب��ر وال ق��رار ه��ذا ع��ل��ى ف��ل��ي��س وأه��ل��ه��ا ال��ب��الد ال��ص��ب��ر أم��س��ك إذا
وال��ن��ش��ر؟ ال��ب��ع��ث دي��ن��ه ح��ي��اٍة رس��ول ف��ج��اءه��م م��وت��ى األرض أه��ل ي��ك أل��م
ق��ب��ر ل��ه��م وْه��ي األك��ف��ان ف��ي ي��س��ي��رون ف��وق��ه��ا ال��ده��ر آخ��ر ي��ظ��لُّ��وا أن أب��ى
س��رُّ ع��ن��ده ل��ه��ا إال م��ن��ه��م��ا وم��ا وك��ت��اب��ه س��ي��ف��ه ف��ي ال��دن��ى ح��ي��اة

∗∗∗
م��غ��ب��رُّ ال��ج��و وال م��س��َودٌّ ال��ن��ق��ع وال داف��ق ال��دم ال ت��ي��م��اء ي��ا األم��ن ل��ِك
ال��ج��م��ر دون��ه��ا أو ك��ال��ج��م��ر ��ج��ة م��ؤجَّ ل��وع��ة تُ��غ��بُّ��ك م��ا ث��ك��ل��ى أن��ِت وال
ال��ِغ��رُّ ال��ج��اه��ل ي��ن��ت��ح��ي ال م��ا ب��أه��ل��ك ف��ان��ت��ح��ى ال��ق��ص��د أب��ص��ر رأي أع��ان��ِك
وال��ك��ف��ر ال��م��ذَّم��م ال��ش��رك ول��ك��ن��ه ألف��ل��ح��وا دي��نً��ا اإلس��الم آث��روا ول��و
وال��ُخ��س��ر ال��َغ��بْ��ن ه��و ه��ذا ب��أم��وال��ه��م ن��ف��وس��ه��م ي��ش��ت��رون وت��ولَّ��وا أب��وا
وال��ت��م��ر ال��َح��بُّ ي��رزق م��م��ا ال��ُه��ون ع��ل��ى ج��زي��ة ال��ق��ت��ل خ��ي��ف��ة م��ن ي��ؤدُّون��ه��ا
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األم��ر؟ ف��س��د إن ال��ق��وم ح��ي��اة وك��ي��ف ب��أرض��ه��م ال��ح��ي��اة ي��ري��دون أق��ام��وا
ن��ك��ر خ��ط��ة ي��ع��ل��م��وا ل��م وإن ف��ت��ل��ك خ��طَّ��ة ال��ض��الل��ة اخ��ت��اروا ال��ل��ى روي��د
ال��ف��ج��ر ط��ل��ع إن ل ل��ل��ض��الَّ ع��ذر وال ط��ال��ع ال��م��ن��وِّر وال��ف��ج��ر يَ��ِض��لُّ��ون
ال��ده��ر إن��ه ف��ْل��ي��ص��ب��روا ع��م��اي��ت��ه��م ت��ن��ج��ل��ي ث��م م��دَّة أن��اس ل��ك��ل
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الَقَضاءِ ُعمَرُة

للرسول الحديبية عهد أجازها التي وهي والقصاص، والصلح القضية، عمرة لها ويقال
السابعة، السنة من القعدة ذي شهر يف وكانت عليهم)، هللا (رضوان وأصحابه الكريم
غزوة العمرة لهذه ويقال ست، سنة البيت عن فيه املرشكون صده الذي الشهر وهو
يغدر أن مخافة والسالح بالخيل إليها ملسو هيلع هللا ىلصخرج النبي ألن بالغزوات؛ ألحقت ولهذا األمن،
الحديبية، شهد ممن أكثرهم رجل، ألفا أصحابه من معه وخرج فيقاتلهم، املرشكون
بطن له يقال الحرم من قريب مكان يف السالح بوضع أمر للعهد القوم احرتام رأى فلما
ونحر، وطواف صالة من مناسكهم وقضوا آمنني، وأصحابه هو مكة دخل ثم ناجح،

بالعهد. وفاءً أيام ثالثة بعد وخرجوا

ل��ل��م��ع��ت��ِم��ر ال��س��ب��ل وُخ��لِّ��ي��ت ال��م��ن��ت��ظ��ر وان��ب��ع��ث ال��ع��ام م��ض��ى
ع��س��ر م��ن وال ع��ص��يٍّ م��ن ف��م��ا ال��ص��ع��اب ت��ل��ك ال��ل��ه ��ر ي��سَّ ل��ق��د
ل��ل��م��ب��ت��در ال��غ��ن��ي��م��ة ف��إن ال��ن��ب��يِّ ج��ن��وَد ب��دار ب��داِر
ح��ذر أو خ��ي��ف��ة م��ن ثَ��مَّ ف��م��ا ال��خ��ط��ى س��راع س��ي��روا ال��ب��ي��ت إل��ى
ن��ح��ر أو س��اق��ه��ا م��ن خ��اب ف��م��ا رب��ك��م إل��ى ال��ه��داي��ا وس��وق��وا
ال��س��ف��ر ت��م��طَّ��ى أن ال��ف��ت��ى ل��ن��ع��م إن��ه ل��ن��اج��ي��ة دع��وه��ا
ال��زَُّم��ر وي��ه��دي ال��ص��ع��اب ي��ش��قُّ م��ض��ى ف��ي��م��ا ال��ص��دق دل��ي��ل��ك��م
األغ��ر ��ريُّ ال��ش��مَّ وف��ارس��ه��ا ال��م��ج��ت��ب��ى ق��ائ��ده��ا ول��ل��خ��ي��ل
ق��در أم��ر ي��ق��ول��ون ف��ط��اروا ال��س��الح ف��ي ��م��ة م��ط��هَّ رأوه��ا
ال��بُ��تَ��ر ال��م��ره��ف��ات ف��ي ال��ج��رد ع��ل��ى أق��ب��ل��وا إن��ه��م ق��وم��ن��ا أي��ا



اإلسالم مجد ديوان

ش��ر غ��ي��ر ن��رى ال إن��ن��ا أال أم��رك��م واج��م��ع��وا ِح��ذْرك��م خ��ذوا
ال��خ��ب��ر؟ م��ا ش��أن��ك��م؟ م��ا م��ح��م��د ي��ق��ول رس��وًال ح��ص��ن اب��ن وج��اء
غ��در؟ أو ب��غ��ى م��م��ن ك��ن��ت وم��ا ال��ق��ت��ال ت��ب��غ��ي ع��ه��دك أت��ن��ق��ض
ض��رر أو أذى م��ن��ه��م ك��ان وال ب��دَّل��وا م��ا ال��ع��ه��د ع��ل��ى ق��ري��ٌش
ت��ق��ر؟ أن ألن��ف��س��ن��ا أت��أب��ى ت��ري��د؟ وم��اذا ال��س��الح؟ م ع��ل��ى
وب��ر ب��وف��اء ال��ورى ألول��ى إن��ن��ي اه��دءوا ال��ن��ب��ي ف��ق��ال
ذُِع��ر م��ن ق��وم��ن��ا م��ن ل��ي��أم��ن ال��م��ك��ان ب��ع��ي��د ال��س��الح س��ي��ب��ق��ى
أم��ر م��ا س��ب��ح��ان��ه ول��ل��ه وال��ذم��ام ح��رم��ت��ه��ا ِل��َم��كَّ��َة
ال��س��ت��ر ذات ال��ب��ن��يَّ��ة ي��ُؤمُّ األك��رم��ي��ن ص��ح��ب��ه ف��ي وأق��ب��ل
ك��ف��ر م��ن وف��ي ال��ن��ب��يِّ ف��ي وق��ل ب��ال��زم��ام خ��ذ رواح��ة اب��ن ف��ي��ا
ال��غ��رر ال��ط��اه��ري��ن وأص��ح��اب��ه ال��ن��ب��ي ل��ق��ي��ا ي��أب��ون ال��ق��وم ج��ال
وال��ح��ج��ر ي��غ��َش��ون��ه ال��رك��ن إل��ى م��ًع��ا ��وا وخ��فُّ وص��لُّ��وا ف��ط��اف��وا
وط��ر أو م��أرب م��ن ي��ب��َق ف��ل��م م��س��ت��ب��ش��ري��ن ال��م��ن��اس��ك ��وا وق��ضُّ
ل��ل��غ��ي��ر ال��م��رتَ��ج��ى وص��اح��بُ��ه ال��ن��ب��ي ي��ل��ق��ى ح��وي��ط��ب وج��اء
ت��س��ر؟ ل��م أرض��ن��ا ع��ن ل��ك ف��م��ا م��وع��د ع��ل��ى إنَّ��ا ي��ق��والن
م��ف��ر م��ن م��ا ي��ث��رَب م��ن��ازل إل��ى ف��اذه��ب ال��ث��الث��ة ق��ض��ي��ت
ك��ال��ن��م��ر م��س��ت��وف��ز ح��م��يَّ��ة ب��ه وج��اش��ت س��ع��د ف��أرع��د
ال��ش��رر ب��روق ج��ان��ب��ي��ه��ا ع��ل��ى ت��س��ت��ط��ي��ر ب��ص��اع��ق��ة وأل��ق��ى
ال��م��س��ت��ع��ر غ��ي��ظ��ه م��ن وأط��ف��أ روي��ًدا روي��ًدا ال��ن��ب��ي ف��ق��ال
ال��خ��ط��ر ال��ج��ل��ي��ل ال��ق��ب��ي��ل س��ب��ي��ل ال��س��ب��ي��ل ف��ن��ع��م ال��رح��ي��ل وُح��مَّ
ال��ظ��ف��ر ب��ش��ي��ر إال ال��ص��ب��ر وم��ا ظ��اف��ري��ن ف��ان��ث��ن��وا ص��ب��روا ه��م��و
ش��ك��ر م��ن ع��ل��ى ال��ع��ط��اء وي��ض��ف��ي ال��ت��ق��يَّ ي��ح��بُّ ل��ربٍّ ف��ش��ك��ًرا
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ة َاللِيَّ اْهلِ اِرِث اْحلَ ِبْنُت َمْيُموَنُة اْملُْؤِمِنَني ُأمُّ
َعْنَها) اُهللا (َرِيضَ

فسماها (برة)، ذلك قبل اسمها وكان العمرة، هذه يف الكريم لرسوله زوًجا هللا اختارها
عميس بنت أسماء وأخت املطلب، عبد بن العباس زوج الفضل أم أخت وهي ميمونة،

ألمها. حمزة زوج

وح��اله ب��ال��ح��س��ن��ى رب��ك ك ح��الَّ م��ع��ن��اه وازدان ل��ف��ظ��ه س��م��ا اس��م
ال��ل��ه خ��ل��ق��ه م��ن اخ��ت��اره ال��ذي ل��ك ت��خ��يَّ��ره م��ا ه��ذا أن��ت م��ي��م��ون��ٌة
أش��ب��اه وال��ن��اُس زوج��ي��ه��م��ا أخ��ت ي��ا م��ج��ده��م��ا وال��ب��ع��اس ب��ح��م��زة أوف��ى
إي��اه أع��ط��اك إذ أح��م��د زوج ي��ا م��ن��زل��ة ال��ل��ه ع��ن��د أك��رم ألن��ت
م��ط��اي��اه؟ أم ال��م��ح��لَّ��ى ال��ج��الل م��ن��ك ح��ام��ل��ة ال��ل��ه أم��ط��اي��ا ت��ع��ل��م��ي ل��م
م��ث��واه ش��ارف��ت إن م��ث��واك ط��ي��ب ي��ا ك��الءت��ه ف��ي س��ي��ري ال��م��دي��ن��ة إل��ى
ج��اه وال ع��اٍل ش��رف م��ث��ل��ه م��ا ش��رف إن��ه ع��ي��نً��ا ب��ب��ع��ل��ك ق��رِّي
م��زاي��اه تُ��ح��ص��ى م��ا ب��أب��ل��ج ع��زت م��ؤم��ن��ة ال��م��خ��ت��ار وف��ي ف��ي��ك أط��رب��ُت
وم��واله م��واله��ا ال��ل��ه ج��ان��ب ِم��ن ج��ان��ب��ه��ا ل��إلس��الم ي��وط��د ع��زٌّ
ودن��ي��اه ال��ب��ان��ي ال��ه��ادُم ل��دي��ن��ه ي��ج��ع��ل��ه��م األص��ه��ار ي��ت��خ��ذ ان��ف��كَّ م��ا
م��رم��اه ال��ل��ه ب��إذن أص��اب إال ب��ه��ا ال��ل��ب��ي��ب ال��طَّ��بُّ رم��ى م��ا س��ي��اس��ة
وت��رع��اه ي��رع��اه��ا ال��ق��ب��ائ��ل ب��ي��ن ش��ائ��ع��ة ال��ل��ه ل��رس��ول وق��وة
س��ج��اي��اه م��ن ش��رع أج��م��ع وال��خ��ي��ر ي��ش��رع��ه��ا اإلس��الم ل��ب��ن��ي وس��ن��ة
وت��خ��ش��اه ت��رج��وه ال��ح��ق ع��ل��ى ت��م��ض��ي واح��دة ال��ل��ه ظ��الل ف��ي أس��رة ه��ْم
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وص��اي��اه ف��ي إال ال��خ��ي��ر ت��رى وال ش��رائ��ع��ه ف��ي إال ال��رش��َد ت��ع��رف ال
ل��واله ال��ن��اس دن��ي��ا أه��ون ك��ان م��ا م��ن��زل��ة ال��ع��زَّ ي��ؤث��رون األل��ى دي��ن
ت��واله م��ن ع��ن��ه ن��ام إذا ش��يء ي��م��س��ك��ه ل��ي��س ب��ن��اء ش��ع��ٍب ل��ك��ل
ش��ظ��اي��اه ��ت ان��ض��مَّ وال ال��ص��دوع م��ن��ه ال��ت��أم��ت م��ا واألرح��ام األواص��ر ل��وال
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َطْلَحَة ْبِن َوُعْثَامَن اْلَولِيِد ْبِن َخالِِد إِْسَالُم
َعْنُهْم) اُهللا (َرِيضَ اْلَعاِص ْبِن َوَعْمِرو

دخوله، أشهد ولم تغيبت القضية لعمرة ملسو هيلع هللا ىلص النبي جاء ملا عنه): هللا (ريض خالد قال
إيلَّ: فكتب يجدني، فلم فطلبني معه، مكة دخل الوليد أخي وكان

عن رأيك ذهاب من أعجب أَر لم فإني بعد أما الرحيم، الرحمن هللا بسم
هللا رسول عنك سألني أحد؟! يجهله هل اإلسالم ومثل عقلك، وقلة اإلسالم،
ولو اإلسالم، يجهل مثله «ما قال: هللا، به يأتي قلت: خالد؟» «أين فقال: ملسو هيلع هللا ىلص
عىل مناه ولقد له»، خريًا لكان املرشكني عىل املسلمني مع نكايته يجعل كان

صالحة. مواطن فاتك فقد فاتك، ما أخي يا فاستدرك غريه،

ورستني اإلسالم، يف رغبة وزادني للخروج، نشطت كتابه جاءني فلما خالد: قال
خرضاء بالد إىل فخرجت جدبة، ضيقة بالد يف كأني املنام يف ورأيت هللاملسو هيلع هللا ىلص، رسول مقالة

واسعة.
بن وعثمان جهل أبي بن وعكرمة أمية بن صفوان فلقي املدينة، إىل خرج ثم
العاص بن عمرو وصاحبه خالد ولقي عثمان، إال قبله فما اإلسالم، عليهم فعرض طلحة،

عنهم). (ريضهللا فأسلموا النبي عىل وقدموا فوافقهما،

ق��ام��ا؟ رب��ك ب��ره��ان ت��رى أف��م��ا واألص��ن��ام��ا األوث��ان ودع ق��م
األوه��ام��ا وان��ب��ذ ال��ب��ص��ائ��ر ل��ذوي ع��ص��م��ة ه��ي ل��ل��ت��ي اع��م��د خ��ال��د ي��ا



اإلسالم مجد ديوان

س��الم��ا أراد ل��م��ن ال��س��الم دي��ن ودي��ن��ه ال��ع��ال��م��ي��ن رب ال��ل��ه
اإلح��ج��ام��ا ت��رى ول��ن ي��ري��د ع��م��ا م��ص��رف ل��ك م��ا أخ��ي��ك ك��ت��اب إق��رأ
وم��رام��ا م��ط��ل��بً��ا رب��ك ك��س��ب��ي��ل ت��رى ل��ن إن��ك ال��ل��ه رع��اك أق��ب��ل
اإلس��الم��ا؟ ي��ج��ان��ب ي��زال أف��م��ا خ��ال��د ح��اٍل ب��أيِّ ال��ن��ب��ي س��أل
وإم��ام��ا ُم��رش��ًدا ي��م��ارس ف��ي��م��ا ع��ق��ل��ه م��ن ل��خ��ال��د راي��ت إن��ي
ظ��الم��ا ال��م��س��ت��ف��ي��ض ال��ض��ي��اء ف��ي��رى ال��ه��دى دي��ن ف��ي ي��رت��اب م��ث��ل��ه م��ا
ه��م��ام��ا ال��رج��ال ف��ي ش��ه��ًم��ا ون��راه ح��ازًم��ا رش��ي��ًدا ل��ن��ع��رف��ه إن��ا
م��الم��ا اس��ت��ح��قَّ ل��م��ا ل��ل��م��ش��رك��ي��ن واألذى ال��م��ض��رَّة ج��ع��ل أن��ه ل��و
واإلك��رام��ا ال��ب��ر ل��ديَّ ي��ل��ق��ى م��ق��دًَّم��ا ول��ي��د ي��ا ع��ن��دي ول��ك��ان

∗∗∗
ت��ع��ام��ى ال��س��ب��ي��ل وض��ح إذا م��م��ن ت��ك��ن ال أم��رك وت��الف أخ��ي أق��ب��ل
م��ق��ام��ا أج��لَّ إذن ل��ك��ن��ت ع��ن��ه ت��غ��ب ل��م أن��ك ل��و ج��ل��ل م��وط��ن ك��م
األي��ام��ا ي��ض��يِّ��ع ي��زال ال م��ن ب��ح��ازم ل��ي��س ض��ي��ع��ت م��ا ي��ك��ف��ي��ك

∗∗∗
ذم��ام��ا ال��ن��ب��يِّ ع��ن��د ل��ه��ا ي��ب��غ��ي ن��ف��س��ه ي��درك وراح ال��ه��م��ام ن��ش��ط
وم��س��ام��ا م��رت��ًع��ا ف��ي��ه ف��أص��اب ب��رح��ل��ه ال��خ��ص��ي��ب ال��وادي إل��ى أل��ق��ى
وج��ه��ام��ا ك��اذبً��ا س��رابً��ا إال ي��رى ف��ال ال��ج��دي��ب ب��ال��وادي أيُ��ق��ي��م
وُع��رام��ا ع��ب��اب��ه ي��ع��بُّ ش��رٍّا أم��يَّ��ة وب��اب��ن ب��ع��ك��رم��ٍة الق��ى
ض��رام��ا ي��ش��بُّ ق��وًال وت��ن��ازع��ا ف��أع��َرض��ا ال��ن��ج��اة ن��ب��غ��ي ائ��ت��ي��ا ق��ال
اآلث��ام��ا ويُ��ج��ان��ب ال��ه��وى ي��أب��ى ن��اص��ح دع��وة ع��ث��م��ان وأج��اب��ه��ا
م��ا؟ وإل��ى ل��ن��ا؟ م��ا ف��ق��اال َع��ْم��ًرا ف��ص��ادف��ا ال��ط��ري��ق س��ن��ن ع��ل��ى م��ض��ي��ا
ح��رام��ا األم��ور م��ن ال��ح��الل ج��ع��ل��وا ك��األل��ى ل��س��ن��ا ال��ل��ه دي��ن ع��م��رو ي��ا
م��ا ظ��الَّ ل��ن��ف��س��ه ال��ح��ي��اة ط��ول يُ��رى ك��م��ن أك��ون ول��ن اه��ت��دي��ت ق��ال
ب��س��ام��ا م��ت��ه��ّل��ًال ب��دا ح��ت��ى ح��دي��ث��ه��م ال��رس��ول ب��ل��غ ف��م��ا وم��َش��ْوا
واإلع��ظ��ام��ا ال��ح��ب ت��ك��نُّ ك��ب��ًدا أف��الذه��ا رم��ت إذ م��ك��ة س��رَّت��ه
وش��م��ام��ا ي��ذب��ال ي��ص��اح��ب رض��وى ث��الث��ة ال��ج��ب��ال م��ن إل��ي��ه ب��ع��ث��ت
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َعنُْهْم) هللاُ (َرِيضَ اْلَعاِص بِْن َوَعْمِرو َطْلَحَة بِْن َوُعثَْماَن اْلَولِيِد بِْن َخاِلِد إِْسَالُم

ت��رام��ى ال��ن��ب��ي إل��ى ال��ح��دي��ث إن ت��ت��م��ه��ل��وا ال ي��ق��ول ال��ول��ي��د خ��فَّ
أوام��ا ت��رفُّ ج��وان��ح��ك��م وأرى م��ت��رق��ب ف��إن��ه ال��م��ط��يَّ ُح��ثُّ��وا

∗∗∗
وس��ام��ا ال��وج��وه ب��ي��ض ورس��ول��ه ب��رب��ه��م ي��ؤم��ن��ون ك��راًم��ا وف��دوا
ال��ه��ام��ا ي��رف��ع��ون ال��م��ع��اط��س ش��مَّ ف��أص��ب��ح��وا ال��ج��ب��اه ع��ن ال��ه��وان ن��ف��ض��وا
م��ا؟ ال��ع��الَّ ال��واح��د ي��ع��ب��دون أم ح��ج��ارة؟ ال��غ��واة م��ع أف��ي��ع��ب��دون
ل��ث��ام��ا وال��غ��رور س��ت��ًرا ك��ال��ج��ه��ل ت��رى ول��ن ال��ي��ق��ي��ن ع��ن ال��ل��ث��ام ُك��ِش��َف
واآلالم��ا األدواء ي��ح��م��ل م��ن اش��ت��ك��ى ل��م��ا ال��ط��ب��ي��ب ال��ن��اس ط��اوع ل��و
األح��الم��ا وأن��ش��أ ال��ع��ق��ول خ��ل��ق ف��ل��ح��ك��م��ة ��ه ح��قَّ ل��رب��ك إع��رف
األح��ك��ام��ا؟ ودب��ر األم��ور س��اس ق��يِّ��ًم��ا دي��نً��ا ك��اإلس��الم أرأي��ت
ون��ظ��ام��ا ش��ري��ع��ة ل��ل��ع��ال��م��ي��ن وأق��ام��ه أم��ره أح��ك��م ال��ل��ه
ن��ي��ام��ا ال��ب��الد ب��آف��اق أم��ًم��ا ص��وت��ه ف��أف��زع ب��ه ال��ن��ب��ي ن��ادى
وِح��م��ام��ا م��رَّة ح��ي��اة ي��م��ض��ي ب��ي��م��ي��ن��ه وس��ي��ف��ه إل��ي��ه ودع��ا
دوام��ا ال��زم��ان ف��ي ال��ح��ق��ائ��ق ل��س��وى ت��رى ول��ن ال��ح��ي��اة أب��اط��ي��ل ت��م��ض��ي

∗∗∗
أق��ام��ا ال��ه��م��وم ان��ج��ل��ت إذا ه��مٌّ وه��ال��ه��م ال��م��ش��رك��ي��ن ن��ف��وس َص��ع��ق��ت
إق��دام��ا وال ب��أًس��ا م��ث��ل��ه��م م��ا ق��ادة ث��الث��ة ف��ق��دن��اه��م ق��ال��وا
واإلب��رام��ا ال��ن��ق��ض ع��ل��ي��ن��ا م��ل��ك��ت ن��ك��ب��ًة ل��ِك وي��ا ال��ب��ل��وى أع��ظ��م م��ا
غ��رام��ا ف��ك��ان م��ًع��ا ال��ع��ذاب وج��رى م��ض��اع��ًف��ا ف��ك��ان ب��ن��ا ال��ب��الء ن��زل

∗∗∗
األع��الم��ا ت��رف��ع م��ك��ة وإخ��ال ج��وُّه ي��ش��رق ال��ب��ي��ت إخ��ال إن��ي
األق��وام��ا وادف��ع ال��م��ق��ان��ب ف��ال��َق ك��ل��ه��ا األع��نَّ��ة ل��ك ال��ول��ي��د اب��ن ي��ا
واآلط��ام��ا ت��م��ي��د ال��ح��ص��ون وت��رى ل��ه��ا ال��دن��ي��ا ت��رج��ف ال��م��ش��اه��د س��ت��رى
األق��دام��ا وت��زل��زل ال��ق��وى ت��وه��ي ب��وق��ع��ة م��ن��ك ال��ش��رك ح��م��اة ��ر ب��شِّ

263





ُمْؤَتة َغْزَوُة

أن وسببها بالشام، الكرك عند معروف موضع ومؤتة ثمان، سنة األوىل جمادى يف كانت
فلما منه، بكتاب بالشام الروم ملك هرقل إىل األزدى عمري بن الحارث بعث ملسو هيلع هللا ىلص النبي
فسري وقتله، ربطه ثم قيرص عمال من الغساني عمرو بن رشحبيل له تعرض مؤتة بلغ
لواء له وعقد حارثة، بن زيد بقيادة أصحابه من رجل آالف ثالثة الروم ملك ملقاتلة النبي
قاتلوهم. أبوا فإن اإلسالم، إىل بها من فيدعوا مؤتة يأتوا أن وأوصاهم إليه، دفعه أبيض
املتنرصة، العرب من ومثلهم قومه، من ألف مئة يف هرقل أن بلغهم معان أتوا فلما
الروم وهزم فاقتتلوا، الجموع ولقيتهم املسلمني، مع ليس ما والسالح الخيل من ومعهم
(ريض الوليد بن خالد يد عىل كبرية مقتلة بعد منكرة هزيمة العرب من معهم والذين

يومئذ. من هللا بسيف ملسو هيلع هللا ىلص النبي لقبه وقد عنه)، هللا

رج��ل م��ن أن��ت ُع��َم��ي��ر اب��ن ي��ا ل��ل��ه ال��ج��ل��ل ش��أن��ك ف��ي وس��ر ذوي��ك ودِّْع
ال��رس��ل أش��رف م��ن ي��ح��م��ل��ه راح أن ش��رًف��ا ح��س��ب��ه رس��وًال ب��ال��ك��ت��اب س��ر
ل��ل��ج��ب��ل؟ ال��ل��ه رع��اك س��واك ذا م��ن دون��ك��ه ال��م��رق��وم ال��ج��ب��ل ح��ام��ل ي��ا
م��ه��ل ع��ل��ى وت��ل��ق��اه ال��م��ل��وك ص��ي��د س��دت��ه دون ت��أنَّ��ى ه��رق��َل إل��ى
وج��ل ع��ل��ى إال ت��الح��ظ��ه ف��م��ا خ��اش��ع��ة األب��ص��ار ت��اج��ه ع��ن ت��رت��دُّ
ه��م��ل م��ع��ش��ر ف��ي ه��م��ًال ً ام��رأ إال واج��ده ل��س��ت ع��م��ي��ر اب��ن ي��ا إل��ي��ه
م��خ��ت��ب��ل؟ ال��رأي غ��اوي ج��الل��ة وم��ا ج��الل��ت��ه ف��ي م��ن��ه أع��ظ��م ألن��ت
وال��س��ب��ل واآلف��اق ال��م��ق��اص��د أع��م��ى وه��وى ف��ت��ن��ة إال ال��دي��ن ي��ع��رف ال
م��ح��ت��ف��ل غ��ي��ر وخ��ذه إل��ي��ه ف��اذه��ب ي��ن��ذره ال��ل��ه رس��ول ك��ت��اب ه��ذا



اإلسالم مجد ديوان

∗∗∗
يُ��بْ��ِل ول��م ي��ح��ف��ل ل��م ب��ال��ش��رِّ ه��مَّ إن رج��ل م��ن ح��يِّ��ي��ت ال ش��رح��ب��ي��ل م��ه��ًال
ال��م��ث��ل أس��وأ إال ال��ذم م��وض��ع ف��ي ي��الئ��م��ه م��ا ع��اٍد ال��ش��راس��ة ب��ادي
ث��ول أو ي��ه��ت��اج ك��َل��ب م��ن تُ��ب��ق ل��م ث��ائ��رة ال��ج��ه��ل ن��زوات م��ن ه��اج��ت��ه
ال��ب��ط��ل ال��ب��اس��ل ب��أس ال��روع ف��ي ي��ف��لُّ ب��ط��ًال ب��اس��ًال ع��م��ي��ر ب��اب��ن ف��ط��اح
وم��ق��ت��ت��ل ح��ام م��ع��ت��رك غ��ي��ر ف��ي م��ه��ج��ت��ه ال��س��ي��ف ي��س��ل ل��ل��رب��ي��ط ي��ا
ب��م��ع��ت��َزل ل��ؤم وال ال��غ��ادري��ن ف��ي ب��م��ج��ت��ن��ب ظ��ل��م ال ال��غ��در ك��ذل��ك
وم��رت��ح��ل؟ م��ح��ت��لٍّ ك��ل ف��ي ي��رج��وه م��رت��ح��ل ال��ل��ه ف��ي ام��رئ ذن��ب ك��ان م��ا

∗∗∗
ع��ج��ل ع��ل��ى ف��اب��ع��ث��ه ل��واؤك ه��ذا ت��ق��دم��ه ب��ال��ج��ي��ش ح��ارث��ة اب��ن ي��ا س��ر
وال��م��ل��ل األدي��ان أرش��د إل��ى ف��ي��ه��ا وارت��ك��س��وا ال��ع��م��ي��اء ات��خ��ذوا األل��ى أُدع
م��ش��ت��ع��ل ال��ح��دي��ن م��تَّ��ق��د ك��ل م��ن ت��أخ��ذه��م ال��ل��ه ف��س��ي��وف أبَ��وا ف��إن
ي��م��ت��ث��ل ت��أم��ره م��ا ج��ن��دك وال��ج��ن��د م��م��ت��ث��ًال زي��د ي��ا ف��س��ر ال��ن��ب��ي أْم��ُر
األج��ل غ��اي��ة إال ل��ل��ن��ف��س ول��ي��س ق��در ع��ل��ى ��ى س��مَّ ف��م��ن أص��ب��ت ف��إن
ال��ع��م��ل س��ي��ئ م��ن ب��ك��م ي��ل��ي��ق وال ل��ك��م ي��ح��ل ال ف��ي��م��ا وص��اي��اه إتْ��ب��ْع
ب��م��ك��ت��ه��ل ت��ودوا وال ص��غ��ي��ًرا ت��ؤذوا وال ال��ن��س��اء واس��ت��ب��ق��وا ال��ص��وام��ع دع��وا
ال��زل��ل م��وط��ن اس��ت��ط��ع��ت��م م��ا ت��ق��رب��وا ال ج��دًرا ت��ه��دم��وا ال ش��ج��ًرا ت��ق��ط��ع��وا ال

∗∗∗
ب��ال��وه��ل األرض ي��رم��ي ال��ج��ون ك��ال��ع��ارض م��رت��ك��ًم��ا ال��ج��ي��ش ي��س��وق ه��رق��ل ه��ذا
ال��ذب��ل وال��ق��ن��ا ال��م��واض��ي ال��م��ره��ف��ات ف��ي ع��رب وم��ن روم م��ن ال��ك��ت��ائ��ب ي��زج��ي
م��ن��ج��ف��ل ال��ك��رِّ ف��ي م��ن��ذل��ق ك��ل م��ن ل��ه��ا ع��داد ال ت��ه��ادى وال��ص��اف��ن��ات
ي��زل ول��م م��واله��م ال��ن��ص��ر ي��ب��رح ل��م وان��ت��ظ��روا ال��رأي أداروا ال��ذي��ن إن
وال��خ��ط��ل ال��زور أه��ُل ال��ل��ه ي��ك��ره م��ا ب��ه��م وظ��ن ق��ل��وا وإن ال��غ��ال��ب��ون
ج��دل م��ن األم��ر ف��ي وه��ل ال��ح��وار؟ ف��ي��م ق��ائ��ل��ه��م ق��ال ح��ت��ى ال��ق��وم ي��ل��ب��ث ل��م
م��ه��ت��ب��ل ل��ل��خ��ي��ر م��ن��ت��ه��ب ك��ل م��ن ف��اس��ت��ب��ق��وا ال��ل��ه ن��ري��د خ��رج��ن��ا إن��ا
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ن��ُح��ل ل��م األق��وام م��ن ع��ل��ي��ه��ا ب��م��ن ج��وان��ب��ه��ا ح��ال��ت أو األرض زال��ت ل��و
ال��ن��زل أط��ي��ب ف��ي��ه��ا ال��خ��ل��د ج��نَّ��ة أو ن��درك��ه ال��ن��ص��ر إم��ا س��ب��ي��الن ه��م��ا
م��ك��ت��م��ل األب��ط��ال م��ن ألل��ف أل��ًف��ا ن��ح��ش��ده��ا ب��اآلالف ن��ق��ات��ل ل��س��ن��ا
األول أيَّ��ام��ن��ا ف��ي ال��ن��ص��ر أع��الم��ه ض��م��ن��ت ال��ذي ب��ال��دي��ن ن��ق��ات��ل إنَّ��ا
ي��ق��ل ل��م ال��ل��ه ول��وال ال��غ��واش��ي ت��ل��ك ان��ك��ش��ف��ت م��ا ال��ل��ه ع��ب��د م��ق��ال��ة ل��وال

∗∗∗
ال��ح��ي��ل ع��ن ي��غ��ن��ي م��ا ال��ب��أس ص��ادق م��ن وادَّرع��وا ل��ل��ه��ي��ج��اء ال��ع��زم ت��ق��لَّ��دوا
ي��م��ل ول��م خ��وًف��ا ج��م��ع��ه��م ي��ض��ط��رب ل��م ف��زع م��ن ال��ش��مُّ ت��م��ي��ل ل��و وأق��ب��ل��وا
م��ح��ت��م��ل غ��ي��ر ش��يء ذل��ك ه��ي��ه��ات ص��اب��رة األه��وال اح��ت��م��ل��ي م��ؤت��ة ي��ا
ت��ُص��ل ل��م ال��ج��نُّ رأت��ه ل��و م��وط��ن ف��ي ب��ه��م ال��ص��ي��ال ي��س��ت��ش��ري ال��ك��ري��ه��ة ج��نُّ
ال��ع��ُص��ل أن��ي��اب��ه��ا ف��ي ال��م��ن��ي��ة ي��رم��ي ب��م��ه��ج��ت��ه يُ��ل��ق��ي ق��ائ��ده��م زال م��ا
ك��ال��وش��ل ال��َغ��ْم��ر ل��ي��س ال��م��وارد ت��ل��ك ل��ج��ًج��ا أه��وال��ه��ا م��ن م��وارد ي��غ��ش��ى
ال��ب��ل��ل م��ن خ��وًف��ا ي��ج��ان��ب��ه��ا ك��م��ن زواخ��ره��ا ت��ط��غ��ى ال��وغ��ى ي��خ��وض َم��ن م��ا
وان��ت��ِق��ل ق��ب��ل م��ن ان��ت��ق��ل��وا األل��ى ن��ه��ج ع��ل��ى ف��ام��ض ال��ل��ه ح��ق أدَّي��ت زي��د ي��ا
ق��َف��ل أو األش��ج��ان ت��ب��ع��ث أوب��ة م��ن ل��ن��ازل��ه��ا م��ا دار خ��ي��ر إل��ى آب��وا
وال��ع��ل��ل األدواء م��ن��زل وي��ح��ت��وي ب��ه��ا ال��ه��م��وم دار ع��ن ال��ع��ق��ل أخ��و ي��س��ل��و
م��ل��ل وال ي��وًم��ا س��أم م��ن ت��ل��ق ل��م وت��ن��ص��ره ت��رض��ي��ه ال��ل��ه ف��ي ج��اه��دت
ج��ذل ف��ي ال��ص��ح��ب وال��َق ث��واب��ك ف��اغ��ن��م ب��ه ال��رس��وَل ال��ل��ه ن��بَّ��أ ال��ذي ه��ذا
األم��ل غ��اي��ة وج��اوز ال��ل��واء خ��ذ م��ش��ه��ده ال��م��أم��ول ج��ع��ف��ر ي��ا وأن��ت
ب��دل م��ن ال��ح��رِّ ب��وف��اء ارت��ض��ى وال س��ج��يَّ��ت��ه ح��ال��ت م��ا ج��وادك ه��ذا
بُ��خ��ل وم��ن ض��نٍّ م��ن ال��س��وء م��واط��ن ت��م��ن��ع��ه األرض ورك��ب��ت ع��ق��ْرت��ه
ع��ذل وع��ن ل��وم ع��ن ن��ف��س��ك ف��ُص��ن��ت ن��ج��دت��ه ال��ق��وم وح��رم��ت أك��رم��ت��ه
م��ن��ج��دل إث��ر ف��ي م��ن��ج��دل وال��ق��وم م��ق��ت��ح��ًم��ا األش��الء ع��ل��ى ت��م��ش��ي دل��ف��ت
خ��ل��ل وال أم��ٍت م��ن ف��ي��ه م��ا ي��س��راك ع��ل��ى ال��ل��واء ف��ان��ص��ات ي��م��ن��اك ف��ق��دت
م��ن��ف��ص��ل غ��ي��ر ِب��ض��ع م��ن��ه ك��أن��ه م��وض��ع��ه ال��ص��در ف��ج��ع��ل��ت ه��وت ح��ت��ى
ال��ُق��بَ��ل ل��ذَُّة ص��داه أط��ال ب��م��ن ي��ول��ع��ه ال��ن��ف��س ص��ادي ض��مَّ ��ه ي��ض��مُّ
ش��غ��ل ف��ي ال��م��س��ف��وك دم��ك ع��ن وأن��ت أل��م م��ن ال��ن��اس ض��جَّ ال��ج��ي��ش ق��ائ��د ي��غ��ا
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ي��ُه��ل ول��م ي��ف��دح ل��م األم��ر ك��أن��م��ا م��ك��ت��رث غ��ي��ر وت��م��ض��ي ال��ذم��ام ت��ق��ض��ي
واألس��ل ال��ب��ي��ض ظ��م��أى ال��ج��وان��ج ح��رَّى ع��اص��ف��ة ش��ع��واء ف��ي ح��ت��ف��ك ل��ق��ي��ت
م��ن��ت��ح��ل غ��ي��ر م��ج��د َس��ورة أع��ط��ت��ك واه��ن��ة غ��ي��ر ن��ف��ًس��ا م��ن��ك أع��ط��ي��ت��ه��ا
تُ��َخ��ل ول��م ت��ع��ه��د ل��م ال��م��ش��اه��د م��لء غ��رائ��ب��ه��ا تُ��ْق��در ل��م ال��م��ن��اق��ب ل��ك
ي��ص��ل ال��م��دى أق��ص��ى ��ه ه��مُّ ي��ك��ن وم��ن م��ه��ج��ت��ه ف��ي��ه ي��ب��ذل ال��ح��ق ي��ؤث��ِر م��ن
ال��ك��س��ل ع��ل��ى واس��ت��ع��ص��ت ال��ض��ع��ف م��ن خ��ل��ت إذا ال��ن��ف��وس آم��ال يُ��ع��ِج��ز ش��يء ال
ث��ق��ل م��ن األط��واد ت��ح��م��ل م��ا ب��ك��ل م��ض��ط��ل��ًع��ا ال��ل��ه ع��ب��د ب��ع��ب��ئ��ك إن��ه��ض
ف��ج��ل ج��وًَّال ال��م��ن��اي��ا رأي��ت وإن م��ت��ئ��د غ��ي��ر ف��ارك��ض م��ج��ال��ك ه��ذا
ف��ارت��ج��ل ال��روم م��ن��اي��ا ي��وم وال��ي��وم م��رت��ج��ًال ال��س��م��ح ب��ال��ع��رب��يِّ ج��ئ��ت ك��م
ل��ي ي��ق��در ك��ان ل��و م��ظ��ه��ًرا ح��س��ن��ه ي��ا أن��ق م��ظ��ه��ر ف��ي��ه ل��ل��ع��ب��ق��ري��ة
أن��ل ول��م آم��ال��ي ف��ي��ه أص��ب ف��ل��م ب��ه ال��م��ش��رك��ي��ن أغ��زو ب��ال��ش��ع��ر ق��ن��ع��ُت
ال��ط��ول ه��ذه م��ن ل��ي وأن��ف��ع أب��ق��ى أب��ذل��ه��ا ال��ل��ه ف��ي دم��ي م��ن َل��ق��ط��رة
ال��ع��ط��ل س��وى غ��وال��ي��ه��ا م��ن ل��ي ول��ي��س ش��رف م��ن ال��ده��ر م��لء ال��ق��وم ت��َق��لَّ��د
ال��ح��ل��ل أش��رف وك��س��ان��ي ال��ح��ل��ى أغ��ل��ى ذخ��ائ��ره��ا م��ن ح��ب��ان��ي رب��ي ش��اء إن
ال��خ��ب��ل م��ن وع��اف��ان��ي ل��ق��وم��ي ه��دى ق��ل��م��ي م��ن ال��ن��ور أج��رى ل��ل��ه ال��ح��م��د
م��ب��ت��ذل غ��ي��ر م��ص��وٍن ال��ج��الل ع��ال��ي أدب م��ن اآلم��ال ج��اوز م��ا أوت��ي��ت

∗∗∗
وال��ن��َف��ل أدرك��ت ال��ذي ال��ع��ط��اء م��ث��ل وال ال��رج��اء خ��اب م��ا ال��ص��دق ش��اع��ر ي��ا
وال��ظ��ل��ل واألرواح ال��ج��وِّ ق��دس��ي��ة ت��س��ك��ن��ه��ا ال��خ��ل��د دار رب��ك ع��ن��د خ��ذ
��َل��ل وال��ضَّ ال��غ��يِّ أه��ل ي��ح��اول م��م��ا ت��ك��ل��ؤه ال��ح��ق واص��ط��ف��ي��ت آث��رت��ه
ك��ال��س��ف��ل األم��ج��اد ال��غ��ط��ارف��ة وال م��ن��زل��ة ك��األذن��اب ال��ع��ران��ي��ن ل��ي��س

∗∗∗
ال��ُغ��َل��ل م��ن ت��ش��ف��ي أو ال��وس��اوس ت��ن��ف��ي ن��اص��ع��ة ب��ي��ض��اء ب��ه��ا اص��دع ع��ق��ب��ة ي��ا
ال��ف��ش��ل ع��ن وي��ن��ه��اه��م م��س��ت��ب��س��ل��ي��ن ي��أخ��ذه��م ب��األح��رار أج��در ال��ق��ت��ل
ال��ج��ل��ل ال��ح��ادث ع��ن��د األم��ر ت��ن��وزع إذا أن��ت ال��م��رء ن��ع��م أرق��م اب��ن وي��ا
ل��ل��ُع��َض��ل ال��م��رج��وُّ ص��اح��ب��ه وأن��ت ل��ه ال��ك��ف��يَّ ف��اخ��ت��رت األم��ر ل��ك ق��ال��وا
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ُمْؤتَة َغْزَوُة

م��ش��ت��م��ل ب��اإلي��م��ان ال��س��ري��رة ص��اف��ي م��ح��اف��ظ��ة ذي ح��رٍّ ن��ف��س ل��ك��ن��ه��ا
وك��ل وال واٍه ال أغ��ل��َب إي��ث��ار ب��ه األح��ق وآث��رت ال��ل��واء ص��ن��ت
خ��ج��ل أو ك��ان ح��ي��اء م��ن م��ث��ل��ه م��ا ع��ظ��ًم��ا زاده ح��ي��اءٌ ع��ل��ي��ه أب��ى
زح��ل وال آٍب ال ح��م��ي��ة م��ن��ه ف��اس��ت��ع��رت ب��األم��ر خ��ال��د اض��ط��ل��ع ق��ل��ت
وال��م��ق��ل ب��األل��ب��اب م��رائ��ي��ه ط��اش��ت ن��م��ًط��ا ال��وغ��ى ك��ي��د م��ن يُ��ب��دع وراح
م��ح��ت��ب��ل ك��ل ي��ع��ي��ي األح��اب��ي��ل ج��مُّ م��ك��ائ��ده ش��ت��ى ح��ول ال��ع��دى رم��ى
َح��َول أو ب��ال��ق��وم ع��م��ى م��ن ل��غ��ي��ره��ا م��واق��ف��ه��ا ع��ن ت��ن��ح��ت ال��ج��ن��ود ظ��ن��وا
ت��ئ��ل ول��م م��ن��ه م��ه��ج��ة ت��ع��ت��ص��م ل��م ج��وان��ح��ه��م ف��ي ي��م��ش��ي ال��رع��ب م��ن ج��ي��ش
م��ن��س��دل ال��ن��ق��ع م��ث��ار م��ن م��س��ب��ل ف��ي ب��ه ال��ول��ي��د اب��ن ي��م��ش��ي ال��ج��ي��ش خ��ل��ف��ه م��ن
م��ب��ت��س��ل ال��م��وت غ��م��ار ف��ي ل��ن��ف��س��ه م��ن��غ��م��س ال��ه��ول ف��ي ب��م��ف��ت��رس ض��اق��وا
ن��ه��ل وال م��ن��ه ع��َل��ل ع��ن ك��فَّ م��ا ك��ره��وا م��ا ال��م��وت ذع��اف م��ن أذاق��ه��م
وال��طُّ��ل��ل ال��ه��ام ض��رب ي��ح��س��ن ال��روع ف��ي م��ع��ت��زم ك��ل إال ل��ل��م��س��ي��ئ��ي��ن م��ا
م��دَّخ��ل ك��ل ف��ي ه��ارب��ه��م ي��ن��دسُّ ف��ان��ك��ش��ف��وا ال��ب��أس ه��ب��وات ب��ه��م رم��ت
ِق��ب��ل م��ن ال��ل��ه ب��ج��ن��ود ل��ه��م ف��م��ا ع��م��اي��ت��ه��م أض��لَّ��ت��ه��م ال��ج��ن��ود ب��ئ��س
وم��ع��ت��دل م��ع��وجٍّ ب��ي��ن ج��رت إذا ي��م��ل��ك��ه��ا ال��ل��ه ل��غ��ي��ر األم��ور ظ��ن��وا
ال��ع��ث��ل ال��م��ع��ش��ر م��ن��ال ف��وق وال��ح��ق س��ف��ٍه وم��ن ج��ه��ل م��ن ال��ح��ق وح��ارب��وا
وال��ُع��ُق��ل األغ��الل م��ن ال��ع��ق��ول ف��ك ب��ه ي��راد دي��ن م��ن ال��ن��اس ي��ن��ق��م م��ا
وال��ن��ح��ل واألدي��ان ال��م��م��ال��ك ع��ل��ى م��ظ��ه��ره ال��ل��ه إن ال��ق��وم ف��ل��ي��ص��ب��ر
دول م��ن اس��ت��ع��ظ��م��ت م��ا ي��غ��رَّن��ك ف��ال خ��ل��ي��ق��ت��ه ف��ي أب��ق��ى ال��ل��ه ل��دول��ُة
م��ب��ت��ه��ل ك��ل دع��وى ت��س��م��ع وأن��ت م��ب��ت��ه��ًال ل��إلس��الم رب ي��ا أدع��وك
ذل��ل ��ع ُخ��ضَّ ش��ع��وب ف��ي األذى ي��ش��ك��و م��ض��ط��ه��د ف��ه��و ع��ن��ه ال��م��ح��ام��ون ن��ام
ك��ال��ط��ل��ل ع��اد ح��تَّ��ى ص��ي��اص��ي��ه ت��ه��وي ب��رح��ت م��ا وال��س��ل��ط��ان ال��ع��زِّ م��ن ص��رح
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مكة —فتح األعظم الفتح

الثامنة السنة من رمضان شهر يف املظفرين جنوده مع مكة إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي خروج كان
وسبب ألًفا، عرش اثني أو مقاتل، آالف عرشة الجيش عدد وكان الروايات، أصح عىل
رجال عىل عدوا الحديبية عهد قريش عهد يف دخلوا الذين بكر بني من رجاًال أن ذلك
وحل بذلك، العهد فانتقض النبي، عهد يف دخلت قد خزاعة وكانت فقتلوهم، خزاعة من

القتال.
هاشم بن املطلب عبد جده وبني بينها كان لحلف ملسو هيلع هللا ىلص عهده يف خزاعة دخلت وإنما
وحالف خزاعة، املطلب عبد فحالف السقاية، أمر من بيده كان ما نوفل عمه أخذ حني
جده بكتاب النبي إىل الحديبية يوم خزاعة رجال جاء وقد شمس، عبد أخيه بني نوفل
قبل بعرفة وكان عنه)، هللا (ريض كعب بن أُبي عليه فقرأه الحلف، ذلك يف املطلب عبد
كان حلف وكل الحلف، من عليه أسلمتم ما عىل وأنتم بحلفكم، أعرفني «ما فقال: ذلك،

اإلسالم». يف حلف وال شدة، إال اإلسالم يزيده فال الجاهلية يف





املطلب حلفعبد

الرأي وأهل رسواتهم عليه قدم إذ لخزاعة، هاشم بن املطلب عبد حلف هذا اللهم، باسمك
ينىس ال وما وعقوده، هللا عهود وبينكم بيننا أن شاهدهم، عليه قاىض بما يقر منهم
وال صوفة، بحر بل وما حراء، وثبت ثبري، أرشف ما واحد، والنرص واحدة، اليد أبًدا،
— مفرق غري جامًعا حلًفا رواية: ويف — رسمًدا الدهر أبد تجدًدا، إال وبينكم بيننا يزداد
وتعاقدوا وتعاهدوا الغائب، عىل والشاهد األصاغر، عىل واألصاغر األشياخ، عىل األشياخ
بعري، بفالة وحن ثبري، عىل شمس أرشقت ما ينكث وال ينقض ال عقد، وأوثق عهد أوكد
الشمس طلوع يزيده أمد، لطول أبد، حلف إنسان، بمكة واعتمر األخشبان، أقام وما
متضافرون، متكافئون، خزاعة ورجال معه ومن املطلب عبد وإن ا، مدٍّ الليل وظالم ا، شدٍّ
النرصة خزاعة وعىل طالب، كل عىل تابعه بمن لهم النرصة املطلب عبد عىل … متعاونون
سهل، أو حزن أو غرب أو رشق يف العرب جميع عىل معهم ومن وولده املطلب لعبد

حميًال. به وكفى كفيًال، ذلك عىل هللا وجعلوا





َوُخزاَعة بكر بنو

ورقاء بن وبديل حزام بن وحكيم سفيان أبي إسالم

ال��ح��س��ام وان��ت��ف��ض ال��ب��أس ت��ل��ظَّ��ى ال��م��الم ي��غ��ن��ي وم��ا ب��ك��ر ب��ن��ي
يُ��رام ال خ��زاع��ة م��ن وع��زٌّ ح��رام ودم ص��ادق ذم��ام

ي��ن��ام ال ح��اٍم ع��ل��ي��ه ي��ق��وم
��راء ال��ضَّ ي��م��ش��ون ال��ق��وم وراح ال��وف��اء ن��ب��ذوا األل��ى أع��ان��ك��م
ج��زاء ُج��ع��ل��ْت م��ح��م��د س��ي��وف أس��اء م��ن ج��ري��رة ت��خ��َف��ى وم��ا

ال��ع��رام؟ وم��ا ال��ذم��ي��م ال��ب��غ��ي ف��م��ا
ن��ذي��ر م��ن أت��اه��م م��ا رج��اًال ب��ال��وت��ي��ر خ��زاع��ة م��ن ق��ت��ل��ت��م
ال��ك��ب��ي��ر ل��ل��ح��دث ل��ل��ن��اس وي��ا ن��ك��ي��ر خ��ل��ق م��ن ال��غ��در ل��ب��ئ��س

ي��ض��ام؟ م��م��ن م��ح��م��د أك��ان
ا ه��دَّ األح��رار ش��ك��ات��ه ت��ه��دُّ وف��دا ال��ح��ل��ف ي��ن��ش��دون أت��وه
ج��ن��دا ل��ل��ح��رب ي��س��وق��ه وراح ا واس��ت��ع��دَّ نُ��ِص��رت��م ل��ه��م ف��ق��ال

ال��ك��رام ال��م��الئ��ك��ة ت��ظ��ل��ل��ه
س��واه ال ال��م��ص��م��م ال��ب��أس ه��و ت��راه م��ا ذل��ك س��ف��ي��ان أب��ا
ق��واه؟ ب��ع��دئ��ذ ت��ش��د ف��ك��ي��ف ع��راه وه��ن��ت ق��د ال��ح��ل��ف أل��ي��س

ذم��ام ل��ك��م ل��ي��س س��ف��ي��ان أب��ا



اإلسالم مجد ديوان

ال��رج��ال؟ م��ن ال��ث��ق��ات ب��ال ف��م��ا ال��م��ح��ال ف��ي ت��ط��م��ع ال��ح��ق ك��ت��م��ت
ل��ي��ال س��وى ال��ل��ق��اء دون ف��م��ا ال��ق��ت��ال ب��اب ب��األذى ف��ت��ح��ت��م

ال��ل��ه��ام ال��ج��ي��ش م��ك��ة وي��ف��ت��ح
ت��س��ت��ط��ي��ع ال م��ا ح��اوْل��َت ل��ق��د ش��ف��ي��ع ل��ك��م ل��ي��س األرح��ام دع
ق��ري��ع ل��ه ل��ي��س ال��ل��ه وإن ال��ج��م��ي��ع ال��رأي إن��ه روي��دك

ال��م��ق��ام وس��م��ا ج��دُّه ت��ع��ال��ى
ال��غ��زاة؟ ق��دم ه��ل ت��ق��ول ف��س��رت ال��ح��ادث��ات وأزع��ج��ت��ك رج��ع��ت
وال��م��ره��ف��ات ج��ي��اده��م وت��ل��ك ال��ه��داة ال��م��ي��ام��ي��ن ق��دم ن��ع��م

س��الم وق��ل ال��غ��واة دي��ن ف��دع
س��ه��ارى ب��ات��وا إذ ال��ق��وم ك��ن��ار ن��ارا أب��ص��رت ه��ل س��ف��ي��ان أب��ا
م��رارا ُع��دَّت وإن تُ��ح��َص��ى وال اس��ت��ع��ارا ت��أل��و ف��م��ا وأب��وا أب��ْت

ال��ض��رام ال ال��م��ؤج��ج ال��ف��زع ه��و
ق��رار ل��ه��م ي��ق��رُّ م��ا وراح��وا ف��اس��ت��ط��اروا ق��وم��ك أن��ذرت ل��ق��د
ف��ح��اروا ف��ي��ه��ا س��ب��ي��ل��ه��م وض��اق وال��دي��ار ال��م��ن��ازل ب��ه��م ن��ب��ْت

ج��س��ام خ��ط��ب س��رات��ه��م وق��ال
أج��دى ف��ال��ح��ق اع��ت��ص��م وب��ال��ح��ق رش��دا ت��ْل��َق ح��رب اب��ن ي��ا ف��دع��ه��م
ع��ه��دا م��ن��ه ح��رب اب��ن ي��ا وخ��ذه أه��دى ف��اس��ل��ك��ه م��ح��م��د س��ب��ي��ل

دع��ام ش��رف م��ن ف��ي��ه ل��ب��ي��ت��ك
س��ول وأج��ل م��ط��ل��ب ألع��ظ��م ال��رس��ول إل��ى س��رت ال��ع��ب��اس م��ع
ال��ع��دول ال��م��س��ام��ي��ح ال��ن��ف��ر م��ن ال��ع��ق��ول ذوي دي��ن ال��ل��ه ل��دي��ن

ال��ظ��الم ك��ال��ن��ور ل��ي��س ص��دْق��ت��ك
ج��دي��دا خ��ل��ًق��ا ب��ي��م��ن��ه ف��ع��دت رش��ي��دا ح��رٍّا م��ح��م��ًدا ل��ق��ي��ت
ال��س��ع��ي��دا اْل��َج��دَّ ف��اص��ح��ب ه��ن��ي��ئً��ا ع��ن��ي��دا ج��ب��اًرا وك��ن��ت ُه��دي��ت

ال��ه��م��ام ص��اح��ب��ك أوالك ب��م��ا
ال��م��رادا ب��ه ون��ل��ت ي��ده ع��ل��ى وال��رش��ادا أج��م��ع ال��خ��ي��ر أص��ب��ت
زادا ث��م رب��ك ف��ي��ك ف��ب��ارك أف��ادا م��ا ح��رب اب��ن ي��ا أف��ادك

ال��ت��م��ام ي��ل��ت��م��س ال��ل��ه وع��ن��د
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َوُخزاَعة بكر بنو

ق��درا؟ وأج��لَّ م��ن��ظ��ًرا وأح��س��ن ص��ب��را أش��دَّ رأي��ت ف��ه��ل ن��ظ��رت
ف��أخ��رى واح��دة ع��ل��ي��ك ت��م��رُّ ت��ت��رى ال��ل��ه ج��ن��ود م��ن ك��ت��ائ��ب

ن��ظ��ام ال��ع��ال��ي دي��ن��ه��ا م��ن ل��ه��ا
ف��ت��ب��ق��ى أن��ف��س��ه��ا ف��ي��ه وت��ب��ذل ح��ّق��ا وت��راه رب��ه��ا تُ��ك��بِِّ��ُر
ت��ل��ق��ى؟ ال��ل��ه أي��ادي م��ن ف��م��اذا ت��ش��ق��ى وك��ن��ت ن��ع��م��َت ال��ب��ش��رى ل��َك

ان��ص��رام ل��ه��ا ف��ل��ي��س ج��لَّ��ْت ل��ق��د
وال��ت��وان��ي ال��ت��ردُّد ط��ول ع��ل��ى ال��ن��اج��ي��ان ال��ص��اح��ب��ان ل��ن��ع��م
ي��ب��غ��ي��ان ف��ي��م��ا ال��ل��ه أراد ال��ل��ذان ورق��اء واب��ن ح��ك��ي��م

اع��ت��ص��ام س��ن��ت��ه ب��غ��ي��ر ف��ل��ي��س
ق��دي��م ح��س��ب ق��وم��ه ف��ي ل��ه ك��ري��م غ��ط��ري��ف ال��رج��ل��ي��ن ك��ال
ال��ع��ظ��ي��م ال��دي��ن ي��ظ��ه��ر ك��ذل��ك زع��ي��م ي��ص��ح��ب��ه ج��اء زع��ي��م

ال��ع��ظ��ام ال��غ��ط��ارف��ة ف��ت��ع��رف��ه
ق��ل��ب ُك��لَّ ح��بٍّ��ا زاد ق��ض��اء ح��رب والب��ن ح��ك��ي��م ي��ا ل��ك م��ض��ى
ب��ق��رب؟ ع��ش��ي��رت��ه م��ن وأج��در ب��ح��ب؟ ال��ه��ادي م��ن أول��ى وم��ن

اإلم��ام وه��و ق��وم��ه ق��ري��ش
وك��ه��ف ح��رز ب��ي��ت��ي��ك��م��ا ف��م��ن ت��ه��ف��و ال��ن��اس ق��ل��وب ج��ع��ل��ت إذا
ي��ص��ف��و ل��ل��ورَّاد ال��ع��ي��ش وورد ت��ض��ف��و األم��ن ظ��الل وع��ن��دك��م��ا

ح��رام ك��لُّ��ه��م��ا ال��ب��ي��ت��ان ه��م��ا
ب��أس ك��ل ك��ف��اي��ة ب��ه ت��ل��وذ ن��ف��س ل��ك��ل ال��ل��واء ح��رم وف��ي
ن��ك��س غ��ي��ر ال��ن��ق��ي��ب��ة ل��م��ي��م��ون رأس ف��وق م��ك��ة س��راة ي��راه

وص��ام��وا ص��ل��وا األل��ى ال��ن��ف��ر م��ن
رم��زا ل��إلِي��م��ان ق��ام ل��واء أع��زَّا م��ا روي��ح��ة أب��ي ل��واء
وع��ج��زا ض��ع��ًف��ا ب��أس��ه��م وي��ت��رك ه��زَّا ال��ش��رك أه��ل ق��ل��وب ي��ه��زُّ

ال��ص��دام؟ وق��ع إن ل��ل��ق��وم ف��م��ن
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األعظم الفتح وقعة

كداء، من مكة يدخل أن وأمره العوام، بن الزبري مع املهاجرين لواء ملسو هيلع هللا ىلص النبي جعل
الوليد بن خالد وبعث يأتيه، حتى يربح ال عندها يمكث ثم بالحجون، رايته يركز وأن
من يدخل أن وأمره وغريهم، وجهينة ومزينة وغفار وأسلم وسلم قضاعة من كتائب يف
من وناس مناف، عبد بن الحارث وبني بكر بني من ناس بها تجمع وقد مكة، أسفل
تدخلها ال وقالوا: بالنبل، ورموه السالح وشهروا الدخول، ومنعوه خالًدا فقاتلوا هذيل،

وانهزموا. فقاتلهم عنوة،
م عىل قريش معرش يا سفيان: وأبو حزام بن حكيم فصاح بمكة، األمر واشتد
وضع ومن آمن، فهو داره دخل ومن آمن، فهو املسجد دخل من أنفسكم؟ تقتلون
الطرق يف السالح ويطرحون أبوابها، ويغلقون الدور يقتحمون فجعلوا آمن، فهو السالح

منصوًرا. فائًزا مكة وأدخله رسوله هللا أيَّد وقد املسلمون، فيأخذه

رج��ف��ا؟ ال��ذي ال��ط��ود ف��ي اح��ت��ي��ال��ك ف��م��ا دل��ف��ا خ��ال��د ه��ذا م��ك��ة دي��ار
زح��ف��ا ال��ذي ال��ط��ود ن��ح��وه م��ش��ى ل��م��ا ج��وان��ب��ه خ��ان��ت��ه ال��ش��رك م��ن ط��ود
ن��س��ف��ا أو اإلس��الم ج��ب��ل ل��دك��ه��ا ك��ف��رت ل��و األرض ف��ي ال��ت��ي ال��ج��ب��ال إن
ش��رف��ا ع��زه��ا ف��ي ب��ه ال��س��ي��وف زاد س��ي��ده ال��ل��ه ب��س��ي��ف دع��اه ل��م��ا
ج��ن��ف��ا وال م��ن��ه ي��ت��ق��ي أذى ف��ال ي��س��ال��م��ه م��ن ��ا أمَّ م��ك��ة دي��ار
وم��ن��ص��رف��ا م��ع��ًدى دون��ه��ا ي��رى وال ب��دال ب��ه��ا ي��رض��ى م��ا ال��وص��ي��ة ت��ل��ك
س��ل��ف��ا ال��ذي ال��ع��ه��د ت��ص��دع أن��واره ان��ب��ع��ث��ت ال��ذي ال��ع��ه��د إن��ه ت��ج��زع��ي ال
وان��ك��ش��ف��ا ان��ج��اب إال ال��ح��ق��ائ��ق ع��ل��ى غ��ي��اه��ب��ه ��ْت ال��ت��فَّ م��ا األب��اط��ي��ل ل��ي��ل



اإلسالم مجد ديوان

خ��ل��ف��ا ح��ي��ة م��ن ح��ي��ة ب��ه ُرُم��وا ب��ط��ل م��ن ل��ل��ق��وم ف��ي��ا ال��م��ن��اي��ا ه��نَّ
وق��ف��ا م��ا ال��ح��د ب��ع��د ال��ح��د ج��اوز ل��و ح��ن��ق ق��ائ��د ف��ق��ال��وا ب��س��ع��د ض��اق��وا
ع��ط��ف��ا م��س��ت��ص��رخ ب��ه اس��ت��غ��اث إذا ح��دب ذا ال��ل��ه رس��ول م��ن واس��ت��ص��رخ��وا
ص��ل��ف��ا وال ب��غ��يً��ا ج��ه��ل��ه��ا م��ن ت��أُل ل��م ف��ئ��ة ج��ه��ال��ه��م م��ن ال��ش��ر إل��ى ه��بَّ��ْت
ه��ف��ا ب��ال��ب��ن��ان إل��ي��ه ي��ش��ار إذا ن��زق ذي ك��ل ق��ري��ش م��ن واس��ت��ن��ف��رت
ع��ص��ف��ا أرج��ائ��ه��ا ف��ي ال��ه��ول ج��رى إذا ك��ال��ح��ة ش��ع��واء خ��ال��د ف��خ��اض��ه��ا
وال��ت��ل��ف��ا ال��ح��ي��ن وت��ش��ك��و ال��ب��وار ت��ل��ق��ى ف��اس��ت��ب��ق��ت ال��ك��ف��ار م��ه��ج ب��ه��ا رم��ى
ال��س��رف��ا ج��ان��ب ل��و أح��س��ن��ه ك��ان م��ا ب��ط��ل م��ن أس��رف��ت ق��ائ��ل��ه��م وق��ال
أس��ف��ا ج��ازًع��ا ف��ي��ه��م ي��ش��ف��ع ف��راح وج��دوا م��ا س��ف��ي��ان أب��ي ه��م وه��اج
وص��ف��ا ال��ذي ال��ب��ط��ش ش��دة م��ن ورق م��رح��م��ة ال��ل��ه رس��ول ق��ل��ب َف��الن
وك��ف��ى ج��ن��ى م��ن ف��ح��س��ب��ي ال��ق��ت��ال ع��ن َص��اح��ب��ن��ا َف��انْ��َه رس��ول��ي ي��ا س��ر وق��ال

∗∗∗
ه��ت��ف��ا إذ ب��ال��وي��ل ه��ت��ف��ت م��ش��ب��وب��ة ف��ه��ي��ج��ه��ا اق��ت��ل ي��ق��ول ال��رس��ول م��ض��ى
ل��ه��ف��ا وا ي��دع��ون خ��ل��ف��ه م��ن وال��ق��وم س��رب آث��اره ف��ي وال��دم وع��اد
ص��دف��ا؟ أم األم��ر أَع��َص��ي��ت ل��خ��ال��د؟ م��ق��ال��ت��ن��ا ت��ذك��ر أل��م ال��ن��ب��ي ق��ال
ان��ح��رف��ا وال رأي ل��ي ت��غ��ي��رَّ وم��ا ح��رف��ه��ا ال��ل��ه إن ب��ورك��ت ف��ق��ال
ع��رف��ا م��ا خ��اف��ي��ه م��ن ال��م��رء ي��ع��رف ال ي��ده ف��ي ال��ن��اس أم��ر إنَّ س��ب��ح��ان��ه

∗∗∗
أزف��ا ق��د ال��ن��ص��ر وإن ق��ل��ي��ل ��ا ع��مَّ م��رت��دع ال��س��ي��ف إن ال��ق��وم ي��ج��زع ال
ال��س��دف��ا ض��وءه ي��ج��ل��و ال��ع��ج��اج��ة ت��ح��ت ب��ارق��ه الح ح��ت��ى ال��ص��وت ي��رف��ع��وا ل��م
ج��رف��ا م��ا األس��داد ت��م��س��ك ال ك��ال��س��ي��ل ك��ت��ائ��ب��ه ف��ي ت��رام��ى ال��زب��ي��ر ه��ذا
ازده��ف��ا وم��ا ق��ب��ل��ي م��ن ح��س��ان ق��ال م��ا راك��ض��ة وال��خ��ي��ل ب��ه ك��داء ي��ل��ق��ى

∗∗∗
وش��ف��ى س��ره��ا ن��ف��وس ل��ل��م��ؤم��ن��ي��ن واب��ت��ه��ج��ت ال��ف��ت��ح ج��اء أك��ب��ر ال��ل��ه
م��ك��ت��ن��ف��ا ال��ل��ه ب��ج��الل م��ش��ي��ًع��ا م��وك��ب��ه ال��ن��ص��ر ي��ح��فُّ ال��ن��ب��ي م��ش��ى
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م��رت��دف��ا ال��ن��اس أع��زَّ ف��ك��ان ردًف��ا ل��ه ال��ص��ح��اب ب��ي��ن م��ن أس��ام��ة أض��ح��ى
وج��ف��ا أو اه��ت��زَّ إال ب��م��ك��ة م��غ��ن��ى غ��رت��ه أن��وار س��ط��ع��ت إذ ي��ب��َق ل��م
ش��غ��ف��ا رك��ب��ه ي��ل��ق��ى خ��ف أرك��ان��ه ت��ط��اوع��ه ل��و ح��ت��ى ال��ب��ي��ت ت��ح��رك
م��زدل��ف��ا ل��ل��ك��ف��ار ف��ي��ه ي��دع ف��ل��م م��زدل��ف ك��ل م��ن ص��ح��ب��ه ف��ي واف��اه
ع��ك��ف��ا أص��ن��ام��ه��م ع��ل��ى ال��ه��وان أن أض��ح��ك��ه��م األص��ن��ام ع��ل��ى ال��ع��اك��ف��ون
أن��ف��ا وال أب��دت ش��م��ًم��ا ف��ال ح��م��ى ل��ه��ا ي��س��ت��ب��اح ال أن ي��ظ��ن��ون ك��ان��وا
م��ل��ت��ح��ف��ا ب��ال��خ��زي ردَّه��ا م��ا وب��ات م��ذم��م��ة ع��ن��ه��ا ش��ي��اط��ي��ن��ه��ا ن��ام��ت
ك��س��ف��ا أص��ب��ح��ت إذ ت��ك��ن ل��م ك��أن��ه��ا م��ح��ط��م��ة ��ت وان��ق��ضَّ ت��ف��اري��ق ه��وت
ق��ذف��ا ال��ذي ال��خ��زاع��يُّ م��ن��ه��ا وري��ع ق��ذائ��ف��ه��ا م��ن ق��ري��ش ش��ي��وخ ري��ع��ت
م��ش��ت��رف��ا األج��ي��ال أف��زع م��ا ب��ع��د م��ن ف��زع��ا ع��ل��ي��ائ��ه م��ن ي��ن��ح��طُّ رأت��ه
ذرف��ا؟ أم ع��ي��ن��ي��ه ف��ي ال��دم��ع ر غ��وَّ ه��ل ي��أخ��ذه وال��ط��ع��ن ه��ب��ل درى وم��ا
ن��زف��ا ج��وف��ه ف��ي م��ث��ع��ب ال��م��دى ط��ول دف��ًع��ا ح��ول��ه ي��ج��ري ل��ل��دم ك��ان ل��و
ع��زف��ا أو ع��اف م��ن ب��اط��ل��ه ي��ع��اف ع��ب��ث م��ن ال��ب��ي��ت ي��ح��م��ي ال��ل��ه ب��ه رم��ى
ف��اخ��ت��ل��ف��ا األم��ر واس��ت��ح��ال ال��ع��م��ى زال ص��ور وال أص��ن��ام ب��ال��ب��ي��ت ي��ب��ق ل��م
وع��ف��ا أي��ام��ه��ا ف��ع��ف��ت ده��ره��ا ف��ي ي��ع��ج��ب��ه��ا ك��ان رس��م ل��ل��ج��اه��ل��ي��ة
س��ج��ف��ا ظ��ل��م��ائ��ه م��ن ال��ن��اس ع��ل��ى أرخ��ى زم��ن م��ن األوه��ام زم��ن ي��ا ك��ن��ت ال
ف��ان��ت��ص��ف��ا ع��اد ق��د ق��راب��ت��ه ذوو ي��ظ��ل��م��ه ك��ان ق��د ال��ذي ال��ش��ري��د إن
ع��ن��ف��ا أو الش��ت��دَّ إذن ي��ش��اء ول��و ع��ن��ف��وا وإن رف��ق ف��ي ال��ظ��الم��ة رّد
ع��ف��ا ال��ج��ن��اة أع��ن��اق ت��م��لَّ��ك إذا م��ي��اس��رة ذو ل��س��م��ح ال��رس��ول إن
وض��ف��ا ظ��ل��ه��ا ت��رام��ى ن��ع��م��ى ع��ل��ي��ك أس��ب��غ��ه��ا ال��ل��ه إن م��ح��م��د ش��ك��ًرا
وف��ى ال��ك��رام ال��رس��ل وع��د إن وال��ل��ه ب��ه ال��م��رس��ل��ي��ن إلم��ام َوَف��ى وع��د
وال��ح��ل��ف��ا ال��م��ي��ث��اق ذل��ك ب��ه واذك��ر ن��زال واف��ي��ت��ه إن ��ب ال��م��ح��صَّ خ��ذ
ك��ل��ف��ا ال��ه��وى غ��يِّ م��ن ب��ال��ك��ف��ر ك��ان م��ن رش��د م��ن ب��اإلس��الم ي��ك��ل��ف ع��اد ق��د
م��ع��ت��س��ف��ا ال��ع��م��ي��اء ف��ي ي��ض��رب ك��ان م��ن ي��س��ل��ك��ه��ا ال��ب��ي��ض��اء ع��ل��ى اس��ت��ق��ام ث��م
رس��ف��ا ال��خ��ط��ى رام إن ال��ق��ي��د ف��ي وك��ان م��رًح��ا غ��اي��ات��ه إل��ى ط��ل��ي��ًق��ا م��ش��ى
اغ��ت��رف��ا وال ي��وًم��ا م��ث��ل��ه��ا م��ن ام��ت��اح م��ا ص��اف��ي��ة ل��إلي��م��ان م��وارد ي��غ��ش��ى
واق��ت��رف��ا ال��ف��ت��ح ق��ب��ل ال��ك��ف��ر ج��ن��ى م��م��ا وَض��ٌر ب��ه��م ي��ع��ل��ق ف��ل��م ط��ه��ارى ع��ادوا

281



اإلسالم مجد ديوان

م��ؤت��ل��ف��ا األم��ر وأم��س��ى ال��س��الم دي��ن ف��آم��ن��ه��م أف��واًج��ا ال��ق��وم ت��ت��اب��ع
ال��ش��ع��ف��ا ي��ب��ل��غ أو ال��ذرى ي��ن��ال ح��ت��ى م��ص��اع��ده ف��ي ي��ع��ل��و ال��ح��ق ك��ذل��ك
ه��دف��ا رم��ت إن س��واه ت��ري��د ف��ل��ن ه��دف غ��رَّه��ا م��ا إذا ال��ع��ق��ول م��رم��ى
ف��غ��ف��ا م��رة ع��ن��ه ال��ع��ق��ل ه��وََّم إن ح��رج وال ب��أس م��ن ال��ح��ق ع��ل��ى وم��ا
وال��س��ق��ف��ا األرك��ان ألم��ت��ه أع��ل��ى م��ع��ق��ل��ه اإلس��الم ح��ع��ل ال��ذي إن
م��ؤت��ن��ف��ا م��ن��ه وع��زٍّا ط��ري��ًف��ا م��ج��ًدا ف��أورث��ه م��ج��د م��ن ن��ال م��ا ي��رَض ل��م
خ��س��ف��ا واه��ن وص��رح ال��ق��ب��اب م��ن��ه ُرِف��َع��ْت ث��اب��ت ص��رح ب��ي��ن م��ا ش��ت��ان

∗∗∗
ق��ص��ف��ا ال��ذي ال��رع��د ل��ه��ا ي��ق��ول م��اذا م��م��ال��ك��ه��ا وْل��ت��س��م��ع األرض ِل��تُ��ن��ص��ت
وال��ل��ط��ف��ا ال��ب��ر ي��ب��غ��ي ال��ن��ب��ي��ي��ن ش��ي��خ م��ح��ب��ب��ة ي��ل��ق��ي��ه��ا ال��خ��ي��ر ش��رائ��ع
وج��ف��ا ق��س��ا م��ن م��ن��ه��م ال��ل��ه ف��ل��ي��ت��ق م��ه��ل��ك��ة وال��ب��غ��ي آدٍم م��ن ال��ن��اس
وال��ص��ح��ف��ا واألق��الم ال��م��ن��اب��ر دع��وا ك��ت��ب��وا أو األق��وام خ��ط��ب��وا ل��ألل��ى ق��ل
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َعْنُه) اُهللا (َرِيضَ َلِب اْملُطَّ َعْبِد ْبُن اُس الَعبَّ

أمره قد وكان بالجحفة ملسو هيلع هللا ىلص النبي فلقي املدينة، إىل مهاجًرا وعياله بأهله العباس خرج
عماه، «يا إليه: فكتب الهجرة يف واستأذنه قريش، أخبار إليه ليكتب بمكة باإلقامة
ينفع وكان النبوة»، بي ختم كما الهجرة بك يختم هللا فإن فيه؛ أنت الذي مكانك أقم
وكان ذلك، قبل يكتمه وكان الفتح يوم إسالمه أعلن وقد املسلمني، من املستضعفني
يف به يستسقي كان الخطاب بن عمر أن مناقبه ومن رحًما، وأوصلها ا، كفٍّ قريش أجود

طالب: أبي بن عقيل يقول ذلك ويف فيسقون، الناس قحط إذا خالفته

ع��م��ر ب��ش��ي��ب��ت��ه ي��س��ت��س��ق��ى ع��ش��ي��ة ف��أه��ل��ه��ا ال��ب��الد ال��ل��ه س��ق��ى ب��ع��م��ي
ال��م��ط��ر ب��ال��دي��م��ة ج��اد ح��ت��ى ح��اد ف��م��ا داع��يً��ا ال��ج��دب ف��ي ب��ال��ع��ب��اس ت��وج��ه

واف��را أس��داه ال��ل��ه ف��ض��ل ف��ذل��ك ش��اك��ًرا ال��ص��وت وارف��ع أق��ب��ل ال��ف��ض��ل أب��ا
زائ��را واف��اك ال��رك��ب ف��ه��ذا ه��ن��ي��ئً��ا ش��يِّ��ًق��ا ح��رَّان ال��رك��ب ت��راع��ي أق��م��ت
ط��ائ��را ال��س��ع��د م��ن ق��رب ع��ن ��ي��ت ول��قِّ ك��ل��ه س��ؤل��ك أوت��ي��ت ف��ق��د ه��ن��ي��ئً��ا
ب��اه��را ال��ن��ب��وة ن��ور ت��رى ف��ح��ي��ث م��ك��ان��ه أي��ن ال��رك��ب ال��ت��م��س��ت م��ا إذا
م��خ��ام��را داء م��ن��ك ت��ش��ف��ي ل��ن��ف��س��ك ل��ب��ان��ة م��ن واق��ض��ه��ا أق��ب��ل ال��ف��ض��ل أب��ا
ث��ائ��را ج��ن��ب��ي��ه ب��ي��ن وج��ًدا ي��ع��ال��ج ه��وى وذو ال��س��ن��ي��ن ي��ط��وي ن��أى ح��ب��ي��ب
ص��اب��را ال��ل��ه ف��ي ال��ج��ف��ن وي��غ��ض��ي ف��ي��رض��ى س��ب��ي��ل��ه ف��ي األذى ب��ع��د األذى وي��ل��ق��ى
وخ��اط��را ن��ف��ًس��ا ش��ئ��ت م��ا وط��ب ف��س��ل��م م��ح��م��د ه��ذا ع��ب��اس ي��ا ال��ل��ه ل��ك
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وال��ع��س��اك��را خ��ل��ف��ه ال��س��راي��ا ي��ج��رُّ م��ه��اج��ًرا ال��س��ن��ي��ن ج��رَّ م��ا ب��ع��د أت��ى
ن��واض��را ُزه��ًرا ت��ل��ق��اك ت��ح��ي��ات��ه وت��راف��دت ع��ي��ن��ه ف��ق��رَّت رآك
ع��اط��را ال��ي��وم إل��ى م��ن��ه م��ك��ان��ك��م��ا ي��زل ل��م ال��ل��ه رح��م��ة م��ن ع��ب��ق ل��ه��ا

∗∗∗
األواص��را وت��رع��ى ع��ن��ه��م األذى ت��ردُّ ب��م��ك��ة ال��م��س��ت��ض��ع��ف��ي��ن ع��ل��ى أق��م��ت
ن��اص��را أل��ف��وك األن��ص��ار أع��وز وإن ح��م��ى ل��ه��م ك��ن��ت ل��ل��ظ��ل��م ف��زع��وا إذا
ك��اف��ًرا ك��ن��ت وم��ا أم��ًرا ب��ه��م أردت وإن��م��ا م��ن��ه��م ال��ك��ف��ر أه��ل ي��ظ��ن��ك
ظ��اه��را ف��أص��ب��ح ع��ن��ه وخ��ادع��ت��ه��م رب��وع��ه��م ب��ي��ن اإلس��الم ق��وى ش��ددت
ال��س��رائ��را وت��ب��دي خ��ف��اي��اه��م ت��ذي��ع ي��د ت��ظ��اه��ره��ا ع��ي��نً��ا ل��ه وك��ن��ت
س��وائ��را ال��ف��ج��اج ت��ط��وى ب��أن��ب��ائ��ه��م ��ال ح��فَّ ب��ال��ك��ت��ب ال��ل��ه رس��ول ت��م��دُّ
م��ت��وات��را ش��أن��ه ف��ي دائ��بً��ا م��ض��ى ال��ون��ى م��ن ال��ب��ري��د ك��ف إذا ب��ري��د
م��ج��اورا ي��راك أن وه��واه أب��ى ج��واره ت��ب��غ��ي اس��ت��أذن��ت إذا وك��ن��ت
آخ��را ال��ل��ه ب��ه ي��أت��ي م��وع��د إل��ى م��رج��أ إن��ك ع��م ي��ا ان��ت��ظ��ر وق��ال
وال��م��آث��را ال��ع��ل��ى ه��ات��ي��ك ��م وت��مَّ ك��ل��ه��م ال��ن��ب��ي��ي��ن ال��ل��ه خ��ت��م ف��ب��ي
م��ه��اج��را إل��ي��ن��ا ي��أت��ي م��ن ب��ق��ي��ة ب��ي��ث��رب ت��ك��ون أن ألرج��و وإن��ي

∗∗∗
ن��اظ��را ب��ورك��ت ال��ع��س��ر ب��ع��د ال��ي��س��ر م��ن ق��ض��ى م��ا ال��ف��ض��ل أب��ا ي��ا ف��ان��ظ��ر ال��ل��ه ه��و
س��واف��را ب��ي��ًض��ا ال��ع��ي��ش وج��وه وأض��ح��ت دم��ي��م��ة ال��ه��م��وم دي��اج��ي��ر ت��ج��ل��ت
ال��م��رائ��را ي��ش��ق م��ا ف��ي��ه ال��ش��رك ذوو ج��ن��ى م��ا س��وء م��ن ذق��ت ي��وم رب أال
س��اه��را ال��ب��ال ك��اس��ف دج��اه ط��وي��ت م��ف��زَّع ال��ج��ب��ان اه��ت��اج ك��م��ا ول��ي��ل
س��اخ��را ك��ان م��ن ب��ال��زور ج��اءه��م وق��د م��ح��م��د أص��ي��ب ق��ال��وا إذ ك��دأب��ك
ال��ب��ش��ائ��را يُ��زج��ي واف��اك َم��ن ت��ق��بِّ��ل ن��اه��ًض��ا أوف��ي��ت ال��ح��ق ع��رف��ت ف��ل��م��ا
ال��ح��رائ��را ال��ن��ف��وس ت��ع��ي��ي ع��زة ل��ف��ي وإن��ه ط��ل��ي��ًق��ا ح��رٍّا وت��رس��ل��ه
ق��ادرا ذل��ك ق��ب��ل م��ن م��ث��ل��ه��ا ع��ل��ى ت��ك��ن ول��م ال��ج��ان��ب��ي��ن خ��ف��ي��ف ن��ه��ض��ت
ض��ائ��را ل��ك أل��ف��ي��ت��ه أذى م��ن ب��ه ي��ك��ن وم��ا ال��رس��ول س��رَّ م��ا ي��س��رُّك
ح��ائ��را ال��ده��ر م��دى ي��ب��ق��ى أن وت��ك��ره ن��ف��س��ه ت��رح��م س��ف��ي��ان أب��ا َه��دي��َت
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َعنُْه) هللاُ (َرِيضَ اْلُمطََّلِب َعبِْد بُْن الَعبَّاُس

ال��ب��وات��را ال��رق��اق ل��ل��ح��رب ي��ق��لِّ��ب راص��د ب��ال��ل��ي��ل وال��ج��ن��د ب��ه وج��ئ��ت
ن��اف��را ال��ح��ق ع��ن ي��ب��رح ل��م ول��والك ن��ف��رة ب��ع��د م��ن ال��ل��ه يُ��رض��ي ف��أس��ل��م
ذاك��را ك��ان ل��م��ن ف��ض��ل م��ن ل��ك ب��م��ا ش��اه��د ورق��اء واب��ن ح��زام اب��ن وف��ي
ال��م��ص��ائ��را وت��رج��و تُ��ْح��ي��ي��ه��م ال��ل��ه إل��ى ق��ل��وب��ه��م ص��رف��ت أق��ط��اب ث��الث��ة
واألظ��اف��را أن��ي��اب��ه��ا ي��ن��ت��زع ول��م رادع ال��ح��رب ي��ردع ل��م أع��رض��وا ول��و
م��وائ��را ال��غ��زاة أع��الم ت��ح��ت ج��رت س��ب��ي��ل��ه��ا يُ��خ��لَّ��ى ل��و دم��اء ح��ق��نْ��َت
دائ��را ال��ع��ز م��ن اع��ت��ادت ال��ذي وأم��س��ى ب��ق��ي��ة م��ن ل��ه��ا م��ا ق��ري��ش ف��أم��س��ت
ذخ��ائ��را ال��م��س��ل��م��ون ي��راه��ا أي��اٍد ت��ت��اب��ع��ت ال��رس��ول ع��م ي��ا ب��يُ��ْم��ن��ك
ال��ع��واث��را ال��ج��دود ب��ج��دواه ي��ق��ي��م م��ح��س��نً��ا ذل��ك ق��ب��ل م��ن ام��رأ وك��ن��ت
ال��دوائ��را ت��خ��ش��ى ل��ألم��ر ف��زع��ت إذا ب��ه��ا ل��م��ا ق��ري��ش ��ي��ه ت��رجِّ ع��ظ��ي��ًم��ا
ال��م��ف��اخ��را ال��رج��ال س��ادات ي��ع��لِّ��م ل��س��ي��د ال��ح��ج��ي��ج ت��س��ق��ي إذ وإن��ك
ك��اب��را وي��ب��ذل ي��ع��ط��ي م��ن والي��ة غ��ي��ره��ا ل��ك وم��ا ي��رض��ى م��ا ل��ع��ث��م��ان
ه��اص��را ال��خ��م��ي��ل��ة ي��أت��ي ال��ذي ك��م��ث��ل غ��ارًس��ا ال��خ��م��ي��ل��ة ي��أت��ي ال��ت��ي ول��ي��س
ال��م��ك��اث��را تُ��ع��ي��ي غ��ل��ب��اء ُس��نَّ��ٍة ع��ل��ى إن��ه ع��ث��م��ان ع��ب��ت إن ال��رض��ى ُح��ِرم��ت
ال��ش��ع��ائ��را ف��ي��ه ال��ل��ه ل��دي��ن ي��ق��ي��م م��ب��ارك ك��ن��ز ال��ل��ه ع��ط��اء م��ن ل��ه
غ��اب��را ال��ده��ر ع��ل��ى م��ج��ًدا وي��ع��رف��ه ج��ه��ده ال��ب��ن��يَّ��ة ب��م��ف��ت��اح ي��ض��نُّ
ف��اج��را ت��ؤت ول��م دن��ي��ا ب��ه��ا ي��ري��د خ��ائ��نً��ا ت��ع��ط ل��م ال��ب��ي��ت رب أم��ان��ة

∗∗∗
ظ��اف��را س��ه��م��ك زال ال ب��ه ظ��ف��رت م��ح��م��د أح��ب م��ا ه��ذا ال��ف��ض��ل أب��ا
ال��م��واط��را ال��غ��ي��وث ي��س��ق��ي��ه��ا ف��ب��اس��م��ك وأه��ل��ه��ا ال��ب��الد ال��ل��ه أظ��م��أ إذا
ال��م��ن��اب��را ت��ه��زُّ ذك��راه��ا م��ن��اق��ب م��ن��اَزع غ��ي��ر غ��ادرت ل��ق��د ل��ع��م��ري
ع��اذرا ل��َي أج��د ل��م ع��ن��ان��ي م��ا ع��ل��ى ح��ق��ه��ا ت��ن��اس��ي��ت ل��و إن��ي ص��دق��تُ��ك
ش��اع��را ال��ن��اس ف��ي أض��ل��ل��ت إن س��ب��ي��ل��ك واه��ِدن��ي رب ي��ا م��ن��ك ب��روح أِع��نِّ��ي
ن��اش��را ال��ده��ر ط��وى م��ا م��ن��ه وأدرك م��ج��ده أُْم��ِس��ُك ل��ِإلس��الم دع��وت��ك
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أيبسفيان زوج بنتعتبة ِهْند إسالم

عتبة بنت هند وفيهن يبايعنه، النساء إليه تقدم الرجال مبايعة من ملسو هيلع هللا ىلص النبي فرغ ملا
يوم عنه) هللا (ريض حمزة بعمه مثلت ألنها دمها؛ أهدر قد وكان سفيان، أبي زوج
قتل ألنه جلده؛ من القالئد واتخذت فلفظتها، ابتالعها عىل تقدر ولم كبده، والكت أحد،
اعُف له: وقالت فعرفها، منه خوًفا منتقبة الكريم الرسول إىل تقدمت بدر. يوم أباها
تزنني»، «وال قال: ملا أنه عنها يؤثر ومما بايعته، ثم هللا، نبي يا عنك هللا عفا سلف، عما

هللا؟! رسول يا الحرة أََوتَزني قالت:

ه��داك ال��ن��ف��وس ي��ه��دي ال��ذي أن وك��ف��اك م��غ��ن��ًم��ا ح��س��ب��ك ه��ن��د ي��ا
ي��راك وال��ن��ب��ي ن��ف��س��ك ت��خ��ف��ي��ن ح��ي��يَّ��ة ال��ق��ن��اع تُ��رخ��ي��ن أق��ب��ل��ت
ع��اف��اك ق��د ف��ال��ل��ه ت��خ��ج��ل��ي ال ب��ل��ى خ��ج��ل ف��ي ق��ل��ت ه��ن��ًدا؟ أَول��س��ِت
ف��اك ال��ج��ري��م��ة ت��ل��ك م��ن وغ��س��ل��ت ف��اش��ت��َف��ى ق��ل��ب��ك ب��اإلس��الم داوي��ت
ت��ن��س��اك ل��ع��ل��ه��ا ع��ل��ي��ك ف��أب��ت م��ارس��ت��ه��ا ال��ت��ي ال��ك��ب��د ت��ذك��ري ال
ح��الك ال��م��ب��ي��ن ال��ف��ت��ح ب��ه��ج��ة ف��ي وال��ب��س��ي ب��در ي��وم ق��الئ��د ودع��ي
أذاك ال��ج��ل��ي��ل ال��ش��ي��خ ع��ن ف��خ��ذي م��ح��م��د س��ب��ي��ل ف��ي ب��ك ال��ه��دى أخ��ذ
م��داك ال��ص��ن��ي��ع س��وءِ ف��ي وب��ل��غ��ت ش��ت��م��ت��ه ح��ي��ن ب��ال��م��ف��ت��ون ك��ان م��ا
ج��رَّاك م��ن ال��م��س��ف��وك ال��دم ل��ج��رى ج��م��ع��ه��م أط��اع��ك ول��و اق��ت��ل��وه ق��ل��ِت
أب��اك ي��ه��اب أو ي��ه��اب��ك أن م��ن ص��ول��ة أع��ظ��م ال��ح��ق إن ه��ن��د ي��ا
ي��رع��اك أٍب م��ن ع��ت��ب��َة ب��ن��ت ي��ا أبً��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ُرْم��ِت إن م��ث��ل��ه م��ا
ي��داك ال��رس��ول ع��ن��د ق��دََّم��ْت م��ا ب��ب��ال��غ ف��ل��ي��س ال��دن��ي��ا َم ق��دَّ َم��ْن



اإلسالم مجد ديوان

ه��واك اإلل��ِه ت��ق��وى ف��ي وه��واك س��م��ح��ة وال��ه��دي��ة اع��ت��ذارك ف��ي��م
ي��رض��اك م��ه��ذَّبً��ا م��ن��ه ورض��ي��ت ط��ري��ق��ة ال��ع��ال��م��ي��ن أه��دى ب��اي��ع��ِت
ال��زاك��ي ال��ك��ري��م ب��اْل��ُخ��لُ��ق وي��ع��وذ ب��ال��غ ج��رح وه��ي اإلس��اءة ي��ن��س��ى
ش��اك أو ب��ع��ات��ب ف��ل��ي��س ج��ه��ل��وا األل��ى م��ن ال��م��ح��ف��ظ��ات ت��نَ��ْل��ه م��ه��م��ا
ون��ه��اك؟ ج��ئ��ن��ه��ا ال��ل��وات��ي ف��ن��ه��ى ه��اديً��ا ال��ف��واح��ش ذك��ر إذ أَع��ِج��بْ��ت
ف��ك��ذاك ب��اس��ره��ا ال��ح��ي��اة وه��و ه��يِّ��نً��ا يُ��ب��ذل ل��ل��ع��رض ت��ع��ج��ب��ي إن
وس��واك ال��زن��ا س��واه��ن ي��رض��ى وإن��م��ا ع��ل��م��ت م��ا ال��ح��رائ��ر ِع��رض
ف��ت��اك م��خ��ادع ك��ل ش��ه��وات م��م��ن��وع��ه ع��ن وي��ذدن ي��ح��ف��ْظ��نَ��ه
األم��الك ب��ذخ��ائ��ر يُ��ش��تَ��رى أن ال��ط��وى ي��ق��ت��ل��ه��ا م��ن��ه��ن ال��ت��ي ت��أب��ى
األف��الك ذرى م��ض��ج��ع��ه��ا أن ول��و ب��ن��ف��س��ه��ا ت��ض��نُّ م��ع��رض��ة وتَ��ص��دُّ
ب��ه��الك وأه��ل��ه��ا ال��ب��الد ي��رم��ي وش��ره ال��وج��وه يُ��خ��زي ال��زن��ا ع��ار
ووق��اك ع��ذاب��ه س��وء ف��ك��ف��اِك ح��ك��م��ه أم��ض��ى ال��ل��ه إن ه��ن��د ي��ا
��اك ن��جَّ م��ن س��ب��ح��ان ف��ت��زوَّدي وه��داي��ة ت��ق��ى م��ن زادِك أوت��ي��ت
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أيببكر والد أيبقحافة عثامن إسالم
(ريضاهللاعنهام) الصديق

(ريض بكر أبو ذهب حوله، والناس املسجد يف وجلس الكعبة من هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول خرج ملا
رآه فلما برصه، كف وقد يقوده — قحافة بأبي ويكنى — عثمان بأبيه وجاء عنه) هللا
رسول يا بكر: أبو قال آتيه؟»، أنا أكون حتى بيته يف الشيخ تركت «هالَّ بكر: ألبي قال
فمسح الرشيفتني يديه بني أجلسه ثم إليه، أنت تميش أن من إليك يميش أن أحق هو هللا،
بالحق بعثك والذي فقال: بإسالمه بكر أبا النبي وهنَّأ ففعل، تسلم»، «أسلم وقال: صدره

إسالمه. من لعيني أقر كان طالب أبي إلسالم

ي��د أع��ل��ى رم��ى إذا ل��ل��ن��ب��ي ه��ي ي��د ع��ل��ى ال��ن��ب��ي إل��ى ي��ق��اد ش��ي��خ
ل��ي��ه��ت��دي األل��م��ع��يَّ إن ي��ه��دي��ه ش��ي��خ��ه ي��ق��دِّم ب��ك��ر أب��و ه��ذا
ي��ج��ه��د؟ ل��م داره ف��ي وت��رك��ت��ه ل��ض��ع��ف��ه رث��ي��ت أال ال��ن��ب��ي ق��ال
ال��م��ش��ه��د ك��ري��م ش��ي��ًخ��ا وأُِج��لُّ��ه أم��ره أش��ه��د ل��م��ش��ي��ُت ي��ج��ئ ل��م ل��و
م��ح��م��د ال��ن��ب��ي م��ن إل��ي��ك س��ي��َق��ت ن��ع��م��ة خ��ذه��ا ال��ص��دِّي��ق وال��د ي��ا
تُ��ع��ب��د ل��م ك��أْن ب��آل��ه��ة ك��ف��روا األل��ى دي��ن ع��ن ب��ال��م��ص��روف ك��ن��ت م��ا
��د وس��جَّ ال��ج��ب��اه ب��ي��ض ركَّ��ع م��ن رب��ه��م ش��رائ��ع ع��ل��ى ال��ع��اك��ف��ي��ن
ال��م��ورد ع��ذب ال��م��وت ح��ي��اض وردوا ُدُع��وا ف��إن ال��ج��ه��اد إل��ى ال��ظ��ام��ئ��ي��ن
ال��ص��د؟ أيُّ��ك��م ال��ل��ه رس��ول ن��ادى إذا ج��وان��ب��ه��ا ع��ل��ى ي��ت��ه��اف��ت��ون
ف��اس��ع��د ق��ح��اف��ة أب��ا ول��دت ف��ِب��َم��ْن ب��وال��د ال��رج��ال ف��ي ي��س��ع��د ك��ان م��ن



اإلسالم مجد ديوان

ال��س��ؤدد خ��ص��م ل��ك��ان ي��ل��ده ل��م ل��و زم��ان��ه أن ال��ص��دي��ق س��ؤدد م��ن
ال��م��ف��س��د ال��ع��دوِّ أذى ي��ق��ي��ه ك��ه��ًف��ا ص��دره ي��ج��ع��ل اإلس��الم ال��ح��اض��ن
ب��م��رص��د ال��ج��ل��ي��ل ل��ل��ح��دث وي��ك��ون م��ال��ه وص��ف��وة م��ه��ج��ت��ه ي��ع��ط��ي��ه
األم��ج��د ال��ف��ع��ال ذي ل��ع��م��ك ك��ان��ت وددت��ه��ا ف��ق��ال اه��ن��أ ال��ن��ب��يُّ ق��ال
وردِّد ال��ح��دي��ث ال��ده��ر ع��ل��ى وأع��د واع��ت��ب��ر ف��اع��ج��ب اإلي��ث��ار ه��و ه��ذا
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(ريضاهللا ُبَجْري َوَأُخوُه ُزَهْريٍ ْبُن َكْعُب
عنهام)

أخيه مع غنًما يرعى كان املعلقات، أصحاب أحد املزني، سلمى أبي بن زهري بن كعب هو
محمد إىل أذهب ودعني غنمنا يف أنت اثبت بجري: له قال ملسو هيلع هللا ىلص، النبي يهجو وكان بجري،
يخربه كعب إىل وبعث لإلسالم، هللا فهداه باملدينة وجاءه عنده، ما وأعرف كالمه فأسمع
قد الكريم الرسول وكان الئًما، رسالته عىل كعب فأجابه فعل، ما ملثل ويدعوه بذلك،
املشهورة: قصيدته وقال فأسلم، قدم ثم نفسه يغالب فأقام فيه، قال ملا كعب دم أهدر

سعاد. بانت

ال��ق��ي��اد؟ م��ن��ك ض��لَّ��ًة وي��ج��ن��ح ال��س��داد ي��خ��ط��ئ��ك ك��ي��ف ب��ج��ي��ر
ال��ف��س��اد خ��ال��ط��ه ال��رأي م��ا إذا ص��الح ل��ذو ال��ل��ب��ي��ب إن أال
ال��م��راد ن��ع��م ص��ال��ًح��ا ل��ن��ف��س��ك م��راًدا ت��ن��ش��ده أخ��اك ت��رك��ت
ت��ذاد؟ وال ال��ب��يِّ��ن��ات ت��ذود ظ��ن��ون؟ ف��ي أن��ب��ق��ى ل��ه ت��ق��ول
ال��ع��ن��اد ب��ن��ا ي��ط��ي��ح أن ألخ��ش��ى إن��ي ك��ع��ب ي��ا وان��ت��ظ��ر ف��دع��ن��ي
رش��اد؟ أم ي��ل��ي��ه ب��م��ن ي��راد أغ��يٌّ ف��أرى م��ح��م��ًدا أج��يء

∗∗∗
ال��ف��ؤاد وص��ف��ا ن��ف��س��ه ف��ط��اب��ت ج��الء ل��ه ال��ي��ق��ي��ن ف��رأى أت��ى
وال��ع��ب��اد ال��خ��الئ��ق ل��ه ت��دي��ن ا ِن��دٍّ ل��ل��ه ي��رى ال وأس��ل��م
ال��ح��داد ال��ب��ي��ض س��ط��وره ك��أن ك��ت��ابً��ا ك��ع��ب إل��ى وأن��ف��ذه



اإلسالم مجد ديوان

وح��ادوا ال��م��ث��ل��ى ع��ن ص��دف��وا ك��م��ن ي��راه أن ي��ك��ره إل��ي��ه دع��اه
ن��ئ��اد داه��ي��ة أخ��ذت��ك إذا ت��ل��م��ن��ي ف��ال أب��ي��ت ل��ئ��ن وق��ال
ي��ص��اد وال��رام��ي ك��ع��ب ي��ا ل��ه ص��ي��د َف��ألن��ت م��ح��م��ًدا رم��ي��ت
م��ص��اد أو يُ��غ��ي��ث��ك م��ن��ًج��ى ع��س��ى ب��ع��ي��ًدا ف��اذه��ب ت��أت��ن��ا ل��م إذا

∗∗∗
ال��رق��اد وام��ت��ن��ع ال��ل��ي��ل وط��ال َه��مٌّ ف��ع��ن��اه ن��ذي��ره أت��اه
وارت��ع��اد ذع��ر ق��واه وغ��ال ع��ل��ي��ه أب��ى ال��ق��رار ال��ت��م��س إذا
ال��وه��اد وال ال��ج��ب��ال ت��رس��و ف��م��ا تَ��نَ��زَّى أو ت��رج��ف األرض ي��ظ��ن
ال��ج��واد ال��س��م��ح ب��ك��أس��ه س��ق��اك ��ا ل��مَّ ص��ب��أت ب��ج��ي��ر ي��ا وأرس��َل
اع��ت��ق��اد؟ وال س��واه دي��ن وال ب��ج��ي��ر ي��ا ت��ت��رك أب��ي��ك أدي��َن

∗∗∗
ي��ك��اد أو ج��ن��ونً��ا ف��ي��ورث��ه رع��ب ي��غ��ش��اه ذاه��ل وس��اوس
ال��ش��داد ال��ك��رب رك��ن��ه وه��دَّْت ع��ل��ي��ه ال��دن��ي��ا ض��اق��ت ف��ل��م��ا
وي��س��ت��ف��اد م��ن��ه ال��خ��ي��ر ��ي ي��رجِّ ك��ري��م ل��دى األم��ان ي��ب��غ��ي أت��ى
م��ع��اد يُ��رَج��ى ال ح��ي��ن ف��ع��ادت ب��ع��ف��و م��ن��ه ن��ف��َس��ه ت��دارَك
ع��م��اد وال ي��م��ي��ل رك��ن ف��ال ك��ع��ب اإلس��الم ب��م��ع��ق��ل والذ

∗∗∗
ن��ف��اد ل��ه ل��ي��س ال��رض��وان م��ن رزًق��ا ك��ع��ب ي��ا ف��الِق��ه ه��ل��مَّ
ال��ح��ص��اد يُ��درك��ه وح��ي��ن ج��ن��اه ت��ب��غ��ي ح��ي��ن زرع��ك ال��زرع ل��ن��ع��م
س��ع��اد ب��ان��ت وق��ل إذن ف��غ��نِّ ا ج��دٍّ وس��ع��دت ك��رام��ة ل��ق��ي��ت
ال��ت��الد وال��م��ج��د ال��ع��زِّ ط��ري��ف ف��ي��ه��ا ل��ل��ش��ع��ر ب��ردة وخ��ذه��ا
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ُحَنني َغْزَوُة

أن فالرأي محمد، لنا فرغ قد يقولون: وثقيف هوازن أرشاف اجتمع مكة ُفتحت ملا
عىل — ذلك بعد أسلم — عوف بن مالك إىل أمرهم وجعلوا يغزونا، أن قبل نحن نغزوه
ألًفا ثالثني جيشهم عدد وكان وتجربته، لسنه الصمة بن دريد إىل يريد فيما يرجع أن
يوم الغزوة هذه إىل مكة من ملسو هيلع هللا ىلص النبي خروج وكان واملوايش، واألوالد بالنساء خرجوا —
أعطى الجيش رتَّب أن وبعد ألًفا، عرش اثني يف الثامنة السنة من شوال سادس السبت
بن والحباب الخطاب، بن وعمر وقاص، أبي بن وسعد طالب، أبي بن عيل إىل الرايات
نرصهم ثم املسلمون، فرتاجع الغزوة، هذه يف القتال اشتد وقد حضري، بن وأسيد املنذر،

هللا.

ال��م��ذه��ب؟ أي��ن أي��ن ه��وازن م��ه��ًال ت��ت��أل��ب؟ ك��ث��ي��رة ال��ج��م��وع ل��م��ن
يُ��رك��ب ال م��ا األوه��ام وع��م��اي��ة ال��ه��وى غ��يِّ م��ن رك��ب��ت ث��ق��ي��ف م��ه��ًال
م��ه��رب ل��ب��اٍغ م��ن��ه وال ك��ف��ؤ ل��م��ح��م��د م��ا ال��س��وء ب��غ��اة م��ه��ًال
ن��غ��ل��ب ال م��ع��ش��ر إنَّ��ا ف��ب��داِر ل��ن��ا وخ��ال ح��اج��ات��ه ق��ض��ى ق��ل��ت��م
واش��رب��وا ال��م��وارد ف��ِردوا ن��ش��وات��ه��ا ت��ه��زُّك��م ظ��ال��م��ي��ن وب��ع��ث��ت��م��وه��ا
ال��م��ن��ك��ب وخ��رَّ ك��اه��ل��ه ف��ان��ه��ار أم��رك��م ال��ك��ري��ه��ة ف��ي ع��وف اب��ن ح��م��ل
م��ج��رِّب األم��ور ب��ه ت��س��اس ش��ي��خ أن��ه دري��د م��ن ده��اك��م ول��ق��د
ي��ت��ج��نَّ��ب وم��ا ي��أت��ي م��ا وي��ري��ه م��ال��ًك��ا ي��ع��ص��م ال��رأي ف��س��أل��ت��م��وه
م��خ��يَّ��ُب ال��ج��ه��اد س��وى ي��رت��ض��ون ال األل��ى غ��ض��ب إن ال��رأي ك��لُّ ه��ي��ه��ات
ت��دأب أرض ب��ك��ل ال��ب��ن��ي��ن ودع��وا أن��ع��ام��ك��م وج��نِّ��دوا ال��ن��س��اء س��وق��وا



اإلسالم مجد ديوان

أوج��ب وال��ح��م��اق��ة أول��ى ف��ال��زور ك��ب��ي��رك��م ج��اء ال��ح��ق ال��ح��دي��ث وإذا
ي��ك��ذب��وا وأال ش��ط��ًط��ا ي��روا ل��م م��ا ي��دَّع��وا أال ص��دق��وه األل��ى ش��ت��م
م��غ��يَّ��ب وال��ص��واب ف��وض��ى ف��األم��ر ح��دي��ث��ه��م خ��وف ال��ح��ب��س ف��ي ب��ه��م ورم��ى

∗∗∗
��ب ي��ت��غ��ضَّ وإذ ي��رض��ى إذا ال��ق��وم ف��ي ك��م��ال��ك ل��س��ت ارَض أو دري��د اغ��ض��ب
وي��ج��نُ��ب ي��ق��ود م��ن ي��ه��ل��ك ول��س��وف ألم��ره م��ردَّ ف��ال ال��ق��ي��اد م��ل��ك
ت��ل��ع��ب وي��ح��ك أن��ت ب��ل ل��ك��ب��ي��رة إن��ه��ا ع��وف؟ اب��ن ي��ا زع��م��ك أك��ذاك
ويُ��ره��ب؟ يُ��خ��اف م��ن ق��وم��ك ق��ب��ل م��ن ي��ل��ق��ه ل��م م��ح��م��ًدا أن أزع��ْم��َت
م��ق��ن��ب أو ك��ت��ي��ب��ة ع��ن��ه تُ��غ��ن ل��م ج��ن��وده ل��ق��ي��ت إن أن��ك وظ��ن��ن��ت
أع��ج��ب أص��اب��ك ل��َم��ا ع��ج��ب��ت ف��ل��ئ��ن ج��اءه ق��وم��ك ح��دَّث��ت ال��ذي إن

∗∗∗
��ب؟ ت��ت��ل��هَّ ع��ي��ون��ه��م ت��ظ��لُّ ق��وًم��ا ت��رى ه��ل ف��ان��ظ��ر ال��ج��ي��ش��ي��ن م��ل��ت��ق��ى ه��و
ت��ص��وَّب ال��ن��ح��ور إل��ى ال��ق��س��يِّ م��لء س��ه��ام��ه��م ف��ت��ل��ك ب��ه��م ال��رم��اة ولِ��ع
��ب تُ��خ��ضَّ ال��رم��اة ب��دم ف��ك��أن��ه��ا ج��رى إذ ال��دم ع��ن م��واق��ع��ه��ا غ��ف��ل��ْت
وت��ض��رب ال��س��ي��وف ف��ت��س��ت��لُّ تُ��دَع��ى أب��ط��ال��ه��ا ول��ل��وغ��ى ال��س��ي��وف ك��ره��وا

∗∗∗
ت��ت��ق��ل��ب أط��واره��ا ف��ي ف��ال��ح��رب ت��ق��دَّم��وا ث��م ال��ل��ه ج��ن��ود ح��ي��دوا
ت��ن��ش��ب وآنً��ا م��ق��ات��ل��ه��ا ت��ب��غ��ي ن��اب��ه��ا ال��ف��ري��س��ة ع��ن ت��ردُّ آنً��ا
خ��لَّ��ب وآخ��ر ص��يِّ��ب��ه ي��ن��ه��لُّ ف��ص��ادق ال��ب��روق رواع��ده��ا تُ��زج��ي
م��ح��ج��ب األم��ور غ��ي��ب م��ن ب��ان إن ب��ك��ي��ده��ا ال��غ��ب��يُّ ي��ش��ق��ى َغ��رَّارة
وت��ط��ل��ب ت��ري��د م��ا وت��ك��ت��م ح��ذًرا ت��ب��ت��غ��ي م��اال ال��ح��اج��ات م��ن تُ��ب��دي
ال��م��ن��ج��ب ال��ث��ق��ات وأب��و ال��وغ��ى ش��ي��خ وزاده ال��ث��ق��ات ت��وارث��ه ع��ل��ٌم

∗∗∗
األق��رب ال��غ��ي��اث ه��و إل��ي��ه ف��اف��زع ربُّ��ن��ا ت��ب��ارك أج��ْل ال��وط��ي��س ح��ِم��َي
ت��ت��وث��ب أع��دائ��ه إل��ى وم��ض��ت ت��ن��زل��ت ع��ل��ي��ك ك��ت��ائ��ب��ه ه��ذي
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ُحننَي َغْزَوُة

وال��م��ذه��ب س��ب��ي��ل��ه��م وض��اق رع��بً��ا أوص��ال��ه��م ف��ت��زاي��ل��ت ب��ه��ا ب��ص��روا
ي��رأب م��ا ص��دع��ه��م ب��در ي��وم ف��ي م��ث��ل��ه��م م��ح��م��د ي��ا ح��ن��ي��ن ف��ي ه��م
ي��ت��ع��ب ه��و وال ي��ف��ن��ى ج��ن��ده ال م��ن��ج��د ل��ك أع��دَّه ال��س��م��اء م��دد
ال��م��ت��ن��ك��ب ال��ج��اه��ل ي��س��ت��ق��ي��م ل��و غ��ي��ره إل��ه م��ن م��ا س��ب��ح��ان��ه

∗∗∗
ال��م��س��ه��ب ال��ب��ي��ان م��ن��ه وص��ف��ه��ا ف��ي ال��م��دى ي��س��ت��ق��ص��ي ب��ال��ح��رب م��ول��ًع��ا ي��ا
��زَّب؟ ال��شُّ ال��ع��ت��اُق ف��وارس��ه��ا ح��م��دت ه��ل ال��ل��ه رس��ول ح��م��ل��ْت ب��غ��ل��ًة س��ل
ي��رق��ب راٍس وه��و ف��ل��وًال وم��َض��وا ي��ط��ر ول��م م��دب��ري��ن ع��ل��ي��ه��ا ط��اروا
ي��رُس��ب وق��ل��ب ت��ط��ف��و ف��ع��زي��م��ة ح��ول��ه ال��م��ن��اي��ا م��وَج ي��رى ب��ط��ل
وي��ح��س��ب ي��ظ��نُّ م��ن غ��اي��ة ف��ي��ف��وت ح��رك��ات��ه ف��ي ال��ق��وم ظ��ن��ون ت��ج��ري
يُ��ن��س��ب ال��ع��ري��ض��ة ال��دن��ي��ا ف��ي ف��إل��ي��ه ع��ظ��ي��م��ة األم��ور ي��أت��ي ام��رٍئ ك��ل
ك��وك��ب ال��ع��ب��ق��ري��ة س��م��اء ف��ي ه��و ال��ع��ل��ى؟ م��رات��ب��ه��ا ف��ي ال��ع��ب��ق��ري��ة م��ا
ال��َغ��يْ��َه��ب وط��اح ب��ه ال��ظ��الم أودى ن��وره ف��ي ي��ِس��ْر ل��م م��ن م��ت��ألِّ��ٌق
ف��ت��ح��زَّب��وا؟ س��ادات��ه��م وأض��لَّ��ه��م س��واده��م ال��ف��ض��اء م��أل األل��ى أي��ن
وت��ن��ه��ب ت��س��ت��ب��اح ال��م��غ��ان��م إال ب��ع��ده��م م��ن ي��رى ف��م��ا ال��ف��رار غ��ن��م��وا
ط��يِّ��ب ورزق ق��در ع��ل��ى س��ي��ق��ت م��ش��ك��ورة ون��ع��م��ة أت��ي��ح خ��ي��ر
وي��وه��ب ال��ج��زي��ل يُ��ع��َط��ى م��ن ألح��قُّ وإن��ه��م ال��م��س��ل��م��ي��ن ب��أي��دي راح��ت
ي��ع��ت��ب ح��وي��ط��ب وال ال��م��ط��ال ي��ش��ك��و أم��يَّ��ة اب��ن ف��ال ب��ه��ا ال��دي��ون تُ��ق��َض��ى
وت��ن��ص��ب ت��ق��ام ب��أص��ن��ام ف��ت��ن��وا األل��ى ال��ق��وم ف��ي ال��ل��ه دي��ن وي��ق��ام

∗∗∗
وي��ن��دب؟ ي��ن��وح ل��م��ص��رع��ك��م وم��ض��ى م��ال��ك ��ع ت��ف��جَّ ه��ل ه��وازَن ق��ت��ل��ى
ت��خ��ط��ب ع��ه��دت��ك ف��ق��د ال��ه��م��وم ت��ج��ل��و خ��ط��ب��ة ل��ق��وم��ك ف��ق��ل دري��د ي��ا ق��م
ي��ن��ك��ب��وا أالَّ ال��ظ��ن وك��ان ن��ك��ب��وا ل��ه��م م��ا وس��ل��ه��م األس��رى إل��ى ان��ظ��ر
ِم��ح��َرب ك��م��يٌّ أال ال��ذم��ار؟ ي��ح��م��ي ف��ت��ى أال ول��دن وم��ن ال��ن��س��اء وي��ح
وي��ح��دب ال��ض��ع��ي��ف ال��ن��شء ع��ل��ى ي��ح��ن��و م��ح��م��د أه��اب ف��ق��د دري��د إس��م��ع
م��ذن��ب أث��ي��م م��ن��ه��م وال خ��ص��م ل��ن��ا ف��ي��ه��م م��ا األوالد ت��ق��ت��ل��وا ال
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اإلسالم مجد ديوان

األش��ي��ب ال��ك��ب��ي��ر ب��م��ه��ج��ت��ه م��ن��ه ن��ج��ا ف��ه��ل ال��ص��غ��ي��ر ب��ال��ب��ط��ل أَس��ِخ��رت
وال��م��أرب غ��راِره س��ؤُل وألن��َت س��ي��ف��ه ت��ردَّد م��ا س��ؤل��ك أع��ط��اك
أرح��ب ت��ع��ل��م ك��ن��ت ل��و ف��ل��ص��دره��ا ��ه أمُّ ت��ذك��ر ح��ي��ن ص��درك ض��اق إن
وم��ن��ص��ب يُ��ع��دُّ ف��ض��ل ل��ه ش��ي��خ إن��ه رب��ي��ع��ة؟ أت��ق��ت��ل��ه ق��ال��ت

∗∗∗
وي��ع��زب؟ ال��ن��ب��ي ن��ظ��ر ع��ن أي��غ��ي��ب م��ك��ان��ه؟ أي��ن ال��ل��ه؟ س��ي��ف ب��ال م��ا
وي��ط��رب ي��ه��شُّ أت��ى ي��س��ت��ط��ي��ع ل��و ج��راح��ه ع��ن��د ف��ق��ي��ل ال��ن��ب��ي س��أل
م��وك��ب ال��م��الئ��ك م��ن ف��ي��ه ل��ل��ه م��وك��ب ف��ي ي��ع��وده إل��ي��ه ف��م��ش��ى
ي��ت��ص��بَّ��ب خ��ال��د م��ن ج��رى ك��دٍم دًم��ا ع��ي��ن رأْت م��ا خ��ال��د ب��ورك��ت
ُه��يَّ��ب ح��ي��رى وه��ي ال��ق��واض��ب ت��دُع ق��وة ل��ك إن��ه��ا ج��راح��ك ف��ي ق��م
األص��ل��ب األش��دُّ ص��اح��ب��ه��ا ف��ألن��ت ص��الب��ه��ا ت��ل��ي��ن م��ا ل��ل��ش��دائ��د ق��م
ي��ح��زب س��اع��ة ل��ألم��ر م��ذخ��ورة ون��ج��دة ت��س��ت��ط��اع م��ا ��ة ه��مَّ ل��ك
ال��م��خ��ل��ب؟ وي��م��ض��ي م��ق��ت��ن��ص ك��ل ف��ي ن��ابُ��ه يَ��ن��ُف��ذ ال��رئ��ب��ال ي��ج��ه��ل م��ن

∗∗∗
ي��ش��غ��ب ع��دوٍّا أو ي��ن��ازع خ��ص��ًم��ا ت��خ��ف وال رأي��ت ب��م��ا ح��ن��ي��ن إش��ه��د
ال��م��غ��رب وم��اج م��ش��رق��ه��ا ف��اه��ت��زَّ اس��م��ع��ي أرض ي��ا وق��ل��ت ع��ن��ك ح��دَّثْ��ُت
ويُ��ك��ت��ب ي��ق��ال م��ا ب��أب��ل��غ ق��ل��م��ي ج��رى وإن ال��ع��ي��يُّ أن��ا أق��ول؟ م��اذا
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َيْبُكون اَألْنَصاُر

هللا يدعو يديه رفع ثم البيت، إىل ينظر وجعل الصفا، إىل مكة فتح بعد ملسو هيلع هللا ىلص النبي جاء
أنه وظنوا وعرشيته، قريته إىل يحن إنه لبعض: بعضهم فقال حوله، واألنصار أراد، بما
إىل «هاجرت لهم: فقال بأمرهم، الكريم الرسول وعلم وبكوا، لذلك فجزعوا بمكة، سيقيم

نفوسهم. وطابت بذلك ففرحوا مماتكم»، واملمات محياكم فاملحيا وإليكم، هللا

م��ت��ألِّ��ف وال��ه��وى واٍف ال��ج��ار ت��ذرف؟ ال��ت��ظ��نُّ��ن ع��ل��ى ل��ل��دم��وع م��ا
ت��ت��أس��ف��وا وال األول��ى ودي��اره آلل��ه ال��ن��ب��ي ح��بَّ ت��ن��ك��روا ال
م��ص��رف األح��بَّ��ة ع��ن ف��ل��ي��س م��ه��ًال م��ص��رًف��ا؟ ع��ن��ك��م ي��زي��د أح��س��ب��ت��م��وه
ُم��ت��خ��لَّ��ف دون��ه��ا م��ا ي��ث��رب ه��ي اس��ك��ن��وا ق��وم ي��ا ق��ال ف��زع��ت��م ��ا ل��مَّ
ف��اع��رف��وا ج��ه��ل��ت��م ف��إن س��واه ل��ي م��ا ال��ذي ال��م��وت وم��ن��زل ال��ح��ي��اة دار

∗∗∗
ي��رج��ف ف��ؤاًدا وال ت��ف��ي��ض ع��ي��نً��ا ت��رى ف��م��ا ال��وج��وه وأش��رق��ت ف��رح��وا
وت��ع��ط��ف ت��رفُّ ش��غ��ًف��ا ح��ول��ه م��ن ف��ق��ل��وب��ه��م ال��ه��وى ن��ب��يَّ��ه��م ص��دق��وا
ت��ع��ص��ف س��اع��ة ال��ح��رب ف��ي وج��ن��وده ط��غ��ت إذا ال��ح��ادث��ات ف��ي أن��ص��اره
يُ��ن��ص��ف ال ج��ب��ريَّ��ة ذي ك��ل م��ن األذى ي��ج��د م��ش��رًَّدا أن��ص��ف��وه ه��م
وت��ص��دف ت��ص��دُّ ق��راب��ت��ه وذوو م��ك��ان��ه ي��ع��ظِّ��م��ون وت��ك��نَّ��ف��وه
وأش��رف أع��زُّ وم��ن��زل��ه إال زائ��ر أو ق��ادٍم م��ن��زُل ع��زَّ م��ا
ال��م��س��ت��ح��ص��ف ح��ب��لُ��ه ال��س��واع��د ول��وى اس��ت��ح��ك��م��ت ح��ت��ى اإلس��الم ع��رى َش��دُّوا



اإلسالم مجد ديوان

تُ��ن��س��ف وال��ش��وام��خ تُ��خ��َس��ف واألرض وع��م��اَده ب��ن��ائ��ه أس��اس ك��ان��وا
ي��وص��ف م��م��ا ك��نَّ إن ال��ذرى وص��ِف رس��ول��ه ح��ول ال��ل��ه ب��ن��اء ان��ظ��ر
ي��زح��ف وم��وت ك��ف��روا األل��ى ي��غ��زو ي��رت��م��ي ج��ن��د م��ن��ه س��ور ك��ل ف��ي
وأض��ع��ف أذلُّ ف��ه��م ال��ق��ض��اء وج��رى ن��ك��ال��ه��م ال��م��س��ت��ض��ع��ف��ي��ن ع��ل��ى َص��بُّ��وا

∗∗∗
م��وق��ف أو ي��د ف��ي��ه ل��ك��م إال ص��ال��ح م��ن م��ا األن��ص��ار م��ع��ش��ر ي��ا
وي��ه��ت��ف ال��زم��ان ب��ه��ا يُ��ه��لُّ إال ح��دي��ث��ه��ا ي��ذاع م��ا ال��م��واق��ف ل��ك��م
م��س��رف أن��ا وال م��ن��اق��ب��ك��م يُ��ط��ري ال��م��دى ب��ل��غ إذا م��تَّ��ه��ٌم ال��ش��ع��ر ال
ال��م��ص��ح��ف؟ م��ن��ه وي��ض��مُّ م��دح��ك��م ف��ي إل��ه��ك��م ي��ق��ول م��ا ك��ف��اك��م أَوم��ا
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َوَمناة َوُسواع ى اْلُعزَّ َهْدُم

من ليلة عىل «نخلة» له يقال بموضع قريش أصنام أعظم الثالثة األصنام هذه كانت
العزى، عند ويصيف الالت عند يشتي الرب إن لهم: قال لحي بن عمرو وكان مكة،
عنده. وينحرون ويطوفون الكعبة، إىل يهدون كما إليه يهدون بيتًا لها وبنوا فعظموها
أصحابه بعض مع الوليد بن خالَد بمكة، يزال ما وهو الفتح، بعد ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعث
لهدم زيد بن وسعد سواع، لهدم أخرى طائفة ومعه العاص بن وعمرو العزى، لهدم

مأجورين. وعادوا فهدموها، مناة،

ل��م��ن��ت��ه��اه��ا ي��دي��ك ع��ل��ى وإنَّ م��داه��ا ب��ل��غ��ت ف��ق��د ال��ع��زَّى إل��ى
س��ف��اه��ا ج��وان��ب��ه��ا ع��ل��ى أق��ي��م ب��ن��اء واه��دم خ��ال��ٌد أِزْل��ه��ا
إل��ه��ا خ��ال��ق��ه��م دون م��ن ب��ه��ا ودان��وا ل��ه��ا ال��ج��اه��ل��ون ب��ن��اه
ث��راه��ا ت��س��ق��ي دم��اؤه��ا ت��ظ��لُّ ال��ه��داي��ا ل��ه��ا ت��س��اق ��م��ة م��ذمَّ
رم��اه��ا داه��ي��ة وأيُّ أزال؟ ش��رٍّ ف��أيُّ ال��ول��ي��د اب��ن رم��اه��ا
دع��اه��ا؟ ل��م��ا دع��اؤه أف��اد وم��اذا س��ادن��ه��ا؟ غ��رور وأي��ن
ده��اه��ا م��ا ال��م��ب��رِّح ال��ه��وِن م��ن ده��اه��ا ل��ق��د ال��ول��ي��د اب��ن ي��ا أج��ْل
ال��ج��ب��اه��ا ال��ط��واغ��ي��ت م��ن ي��ذلُّ ب��اًس��ا ل��س��واع ات��خ��ذ ع��م��رو وي��ا
ه��واه��ا وط��غ��ى ض��الل��ه��ا أل��حَّ ن��ف��وس م��ن ال��غ��واي��ة وي��ن��ت��زع
ِص��ب��اه��ا ��ْت ق��ضَّ ب��ع��دم��ا ه��ذي��ل ع��ل��ي��ه��ا ش��اب��ت ض��الل��ة ه��دم��ت
ت��ن��اه��ى ق��د ده��رك ل��س��واَع ف��ق��ل ت��ن��اه��ت وم��ا ال��ق��رون ت��ط��اول��ت
ع��راه��ا؟ م��اذا ن��ف��س��ه ي��س��ائ��ل ف��ولَّ��ى ك��ذبً��ا ول��يُّ��ه رآه



اإلسالم مجد ديوان

ه��داه��ا ي��ن��ف��ع��ه��ا ال��ن��ف��س وأنَّ ح��قٌّ ال��ل��ه أن ش��ه��دت وق��ال
ع��راه��ا ُش��دَّْت أس��ب��اب��ه أرى ف��إن��ي س��ب��ب��ي م��ح��م��ًدا ج��ع��ل��ت

∗∗∗
م��ن��اه��ا؟ ب��ل��غ��ت ش��ق��يَّ��ة وأيُّ ب��ق��اء م��ن ل��ك م��ا م��ن��اة م��ن��اة
ذراه��ا ل��ه ال��ج��ب��ال ت��رم��ي ب��م��ن س��ع��د ب��ن زي��د م��ن ال��ل��ه رم��اك
ل��واه��ا؟ إذ ال��م��ش��لَّ��ل ع��ران��ي��ن وذع��ر خ��وف م��ن ن��ف��ض��تْ��ِك أم��ا
ب��ن��اه��ا م��ن ت��ه��دم األص��ن��ام أرى إن��ي األص��ن��ام ه��ادم ت��ب��ارك
أذاه��ا ي��ن��ذره��م ال��ل��ه ك��ت��اب أت��اه��م وق��د ال��ع��ال��م��ي��ن تُ��ِض��لُّ
ح��اله��ا يُ��ل��ب��ُس��ه��ا اإلي��م��ان س��وى تُ��ح��لَّ��ى أن ت��ؤث��ر ل��ل��ن��ف��س وم��ا
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ْبنسهل زيد أيبطلحة زْوج سليم أمُّ
األنصاِري(ريضاهللاعنهام)

بابنها حامًال وكانت خنجر، حزامها ويف لها، بربد وسطها حازمة عنها) (ريضهللا كانت
مني دنا إن قالت: معك؟ الذي الخنجر هذا ما زوجها: لها فقال طلحة، أبي بن هللا عبد
سليم؟ أم تقول ما هللا رسول يا تسمع أال طلحة: أبو فقال به، بعجته املرشكني من أحد
أقتل وأمي، أنت بأبي له: قالت يضحك، والسالم الصالة عليه فجعل القول، عليه وأعاد
قد هللا «إن عليه): وسالمه هللا (صلوات فقال أهل؟ لذلك فإنهم عنك انهزموا الذين هؤالء

وأحسن». كفى

ال��ك��ف��ر؟ ي��غ��در أن اإلس��الم ي��أم��ن وه��ل ال��ع��ذر ط��ل��ح��ة أب��ا ي��ا س��ل��ي��م ألمِّ
ال��غ��در خ��الئ��ق��ه م��ن ع��اٍد ك��ل أذى ب��ه أتَّ��ق��ي خ��ن��ج��ري ف��ق��ال��ت س��أل��َت
األم��ر واس��ت��وع��ر ب��ال��س��وء رام��ن��ي إذا ب��ط��ن��ه ال��ح��رب ح��وم��ة ف��ي ب��ه أش��ق
ال��ش��ر؟ ه��اج��ه��ا إن ال��ش��ر ع��ن��ه��ا وت��درأ ذم��اره��ا ت��ح��م��ي ك��ي��ف م��ن��ه��ا أت��ع��ج��ب
وي��ف��ت��رُّ ال��ح��دي��ث رج��ع م��ن ف��ي��ف��رح س��ام��ع؟ أن��ت ه��ل ال��ل��ه رس��ول وت��دع��و
ك��ب��ر وب��ه��ا ذات��ه��ا م��ن ن��خ��وة ل��ه��ا ن��ف��س��ه��ا ول��ك��نَّ ت��ح��م��ي��ه��ا أن��ت ن��ع��م
ص��ب��ر؟ وال ش��دي��د ب��أس ف��ال ت��ولَّ��وا م��ع��ش��ًرا أأق��ت��ل ق��ال��ت إذ ت��ر أل��م
؟ م��غ��ب��رُّ وال��ن��ق��ع األب��ط��ال ب��ك وت��رم��ي أم��ره��ا ت��ك��ف��ي��ك ح��ي��ن ع��ل��ي��ه��ا وم��اذا
ح��ر ح��ازه��ا ح��رة س��ل��ي��م ك��أم ت��رى ول��ن ال��ج��ل��ي��ل ل��ألم��ر أرادت��ك
ك��ث��ر؟ وأس��الب��ه��م ش��ت��ى م��غ��ان��م��ه��م ف��ارًس��ا ع��ش��ري��ن ب��ال��س��ي��ف ت��ن��ت��ظ��م أل��م
ال��ص��در ال��ردى م��ط��ار ف��ي م��ن��ه ت��ل��ق��اك ال��ردى ي��تَّ��ق��ي م��دب��ر م��ن��ه��م ط��ار إذا



اإلسالم مجد ديوان

ج��س��ر م��ث��ل��ه ف��ي ك��اإلي��م��ان ل��ك وم��ا دون��ه ج��س��ر ال ال��م��س��ف��وك ال��دم ت��خ��وض
ال��ب��ش��ر ج��اره ص��ف��َح��تَ��ْي م��ن س��رى إل��ي��ه ح��رة اب��ن ي��ق��ول م��ا اس��م��ع ط��ل��ح��ة أب��ا
ال��ن��ص��ر ك��ت��ائ��ب��ه م��ن دي��نً��ا ب��ب��أس��ك وان��ص��ري ش��ئ��ت م��ن أم��اه اْط��َع��ِن��ي ي��ق��ول
ال��ذع��ر ف��ي��أخ��ذه م��ق��روبً��ا ال��س��ي��ف ي��رى ك��ال��ذي أن��ت م��ا ال��ل��ه ع��ب��د ف��ح��يِّ��ي��َت
ن��ك��ر وال خ��ف��اء ال وط��اب��ا ف��ط��ب��ت م��اج��د س��ن��ة اس��ت��ن أب��وي��ك ِك��ال
ذخ��ر ل��ه ف��أن��ت ذخ��ًرا ب��ه ي��ض��ي��ق ح��ادث ك��ل ف��ي اإلس��الم ال��ت��م��س إذا
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عليها َسْبيها َوَردُّ َهوازن قُدوم

م قسَّ قد وكان مسلمني، فقدموا هوازن، قدوم ينتظر ليلة عرشة بضع ملسو هيلع هللا ىلص النبي تربص
األموال بني وخريهم فعل، بما أخربهم إياها سألوه فلما أصحابه، عىل وسباياهم أموالهم
هذا من معهم كان ما فردوا ذلك يف املسلمني النبي وكلم الثاني، فاختاروا والسبي،
قالوا: هو؟ أين النرصي: عوف بن مالك رئيسهم عن هوازن سأل ملسو هيلع هللا ىلص إنه ثم السبي،
من مئة وأعطيته وماله، أهله عليه لرددت مسلًما جاءني «لو فقال: بالطائف، ثقيف مع

وعد. بما الكريم الرسول له ووىف وأسلم، فجاء فأخربوه، اإلبل»

ال��ه��وان؟ دي��ن أم ال��ع��ز أدي��ن ال��ت��وان��ي؟ م��اذا أق��ب��ل��ي ه��وازن
ال��ح��ن��ان ج��مِّ ل��م��ه��ذَّب ي��ًدا واش��ك��ري��ه��ا ع ال��م��وزَّ ال��س��ب��ي خ��ذي
ل��س��ان م��ن ل��ك ف��ي��ا ال��ح��س��ن��ى إل��ى ص��دق ب��ل��س��ان أص��ح��اب��ه دع��ا
ال��ح��س��ان ال��ب��ي��ض م��ن م��ل��ك��وا ب��م��ا ي��ض��نُّ��وا ول��م م��ن��ع��م��ي��ن أج��اب��وا
أت��ان��ي إذا م��ن��ت��واه س��ي��ح��م��د ع��وف؟ اب��ن أي��ن م��ح��م��د وق��ال
األم��ان��ي ت��ج��اوزه ال ع��ط��اء دي��نً��ا اإلس��الم آث��ر إن ل��ه
ال��ه��ج��ان اإلب��ل م��ن م��ال ع��ل��ى م��اًال وي��زاد ب��أه��ل��ه ي��ع��ود
ال��م��ك��ان م��ح��م��ود ال��ذك��ر ج��م��ي��ل ب��خ��ي��ر وم��ض��ى م��س��ل��ًم��ا ف��أق��ب��ل

∗∗∗
ت��ص��ن��ع��ان؟ م��ا ف��ان��ظ��را وأخ��ت أمٌّ وال��ش��ي��م��اء أن��ت ح��ل��ي��م��ة
ب��ال��ض��م��ان؟ ُم��وٍف ال��ع��ه��د ك��ري��م م��ول��ى ع��ن��د ال��ك��رام��ة ل��ك��م��ا أم��ا
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وش��ان؟ خ��ط��ر ل��ذي وت��ك��رم��ة ِب��رٌّ يُ��م��دُّ ال��رداء ب��ع��د وه��ل
ال��زم��ان ت��ص��اري��ف ع��ل��ى يُ��ع��ي��ن ع��ط��اء م��ن وأج��زل أج��لَّ��ك��م��ا
ت��ب��غ��ي��ان؟ ذل��ك ب��ع��د وم��اذا وج��دت��م��اه؟ ك��ي��ف ال��ل��ه رس��ول
ال��ل��ب��ان وف��ي ال��رض��اع ف��ي وب��ورك ج��م��ي��ًع��ا رب��ك��م��ا ص��الة ع��ل��ي��ه

∗∗∗
ودان ق��اٍص م��ن ال��ن��اس غ��ي��اث ي��رج��و ال��ع��مُّ ل��ن��ع��م ُص��َرد أب��ا
ت��رج��وان؟ م��ا س��وى ل��ك��م��ا وه��ل زه��ي��ر ب��ال��ن��ع��م��ى وف��از ظ��ف��رت
وال��ب��ي��ان ي��ح��ُس��ن ال��ق��ول ك��م��ث��ل األي��ادي ت��ل��ت��م��س ح��ي��ن أَر ول��م
ت��س��ت��ع��ط��ف��ان واف��ي��ت��م��ا ك��م��ن ي��ل��ي��ه وم��ن ال��ش��آم ُم��ِل��َك وم��ا
واألم��ان ب��ال��س��الم��ة وآب��ت ت��م��ن��ت م��ا ه��وازن ن��ال��ت ل��ق��د
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ِحْصن بن ُعَيْيَنة عُجوز

الحي، أم هذه وقال: هوازن، سبي من عنده كانت عجوًزا يرد أن حصن بن عيينة أبى
وعرض زهري فجاء رصد، بن زهري أم العجوز هذه وكانت كثري، بمال يفدونها فلعلهم
ومر عنه، غاب ثم وذهب، فرتكه الزيادة، يف طمًعا فأبى اإلبل، من بمئة يأخذها أن عليه
عنه غاب ثم فأبى، خمسني، إال أدفع ال فقال: باملئة، خذها عيينة: له فقال معرًضا، عليه
وما فأبى، وعرشين، خمسة إال أدفع ال زهري: فقال بالخمسني، خذها فقال: معرًضا، ومر
بطنها وال بناهد، ثديها ما وهللا نياق، بست إال أخذها ال زهري: قال حتى دأبهما ذلك زال
فريض غزير، أي بناكد؛ درها وال بواجد، فوتها عند صاحبها وال ببارد، فوها وال بوالد،

فيها. لك هللا بارك ال خذها، وقال: عيينة

م��ع��س��َرا ك��ان م��ن ال��ي��س��ر ي��ف��ي��د ع��ت��اًدا ت��ري��ده��ا ال��ع��ج��وز أم��س��ك��ت ُع��ي��ي��ن��ة
أج��درا ك��ان غ��ي��ره رأيً��ا ل��ك ف��ي��ا ف��داءه��ا ت��غ��ل��ي ال��ح��يِّ ب��أم ض��ن��ن��ت
ألك��ث��را ِغ��رٍّا ك��ان ل��و م��ئ��ة ع��ل��ى ض��ل��ة ي��زي��دك أن زه��ي��ًرا ت��س��وم
ت��ع��ذَّرا ح��ت��ى األم��ر ع��ل��ي��ك ي��ض��ي��ق ي��زل ف��ل��م خ��ف��يٍّ��ا م��ك��ًرا ب��ه رم��اك
م��ت��ب��ص��را ام��رأ ك��ن��ت ل��و ل��ك غ��نً��ى م��رة أول ق��ال ف��ي��م��ا ك��ان ل��ق��د
وأك��ب��را أج��لَّ ال��دن��ي��ا م��ن ي��راه��ا ل��ه ش��ي��خ��ة ف��ي ال��زه��د ي��ري��ك ي��ظ��لُّ
��را ال��م��يَ��سَّ ال��ف��داء األم��ر ب��ل��غ إذا ب��راغ��ب ف��ي��ه��ا ل��س��ُت أق��ب��ل ف��ت��دع��وه
ت��رى م��ا وح��س��ب��ك ش��يء ب��ال إل��ي��ه ل��س��ق��تَ��ه��ا أب��ي��ت ل��و ب��س��تٍّ ف��داه��ا
ف��ت��ق��ب��را؟ ت��م��وت أن إال ال��ض��نِّ ع��ل��ى ل��م��ث��ل��ه��ا م��ا اب��ن��ه��ا ق��ال ك��م��ا أل��ي��س��ْت
م��ن��ك��را ع��ي��ي��ن��ة ي��ا أم��ًرا ج��ئ��ت ل��ق��د أم��ره ت��ع��ِص ل��م ش��اء ل��و وال��ذي أم��ا
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م��ت��ج��را األرض ت��ح��م��ل م��م��ا ألرب��ح إن��ه ال��ب��ر ع��ل��ى ف��اح��م��ل��ه��ا ف��ن��ف��س��ك
وأدب��را؟ ف��ول��ى ال��داع��ي دع��ا م��ا إذا ي��ف��وت��ه ف��ي��م��ا اإلن��س��ان ط��َم��ُع وم��ا
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الَغَناِئم ِقسَمة

فأعطاهم قلوبهم، يف لإليمان وتثبيتًا لهم، تألًفا الفتح يوم أسلموا بالذين ملسو هيلع هللا ىلص النبي بدأ
فأجزل، أعطاه سفيان أبو ومنهم قلوبهم، املؤلفة وهم أرضاهم؛ ما الغنائم هذه من
من مئة أعطاه حزام، بن حكيم ومنهم ففعل، ومعاوية يزيد البنيه يعطيه أن وسأله
خرض املال هذا إن حكيم «يا له: وقال فكذلك، ثالثة سأله ثم مئة، فزاده سأله ثم اإلبل،
فيه، له يبارك لم نفس بإرشاف أخذه ومن فيه، له بورك نفس بسخاوة أخذه فمن حلو،

السفىل». اليد من خري العليا واليد يشبع، وال يأكل كالذي وكان
بالحق بعثك والذي هللا، رسول يا وقال: عداها، ما وترك األوىل املئة حكيم فأخذ
من ليأخذ خالفته يف يدعوه بكر أبو فكان الدنيا، أفارق حتى شيئًا بعدك أحًدا أرزأ ال
وكبار األنصار يأخذ ولم عنهما)، هللا (ريض عمر خالفة يف كان وكذلك فيأبى، الفيء
وما فيها، عدل ما قسمة هذه املنافقني: من رجل فقال الغنائم، هذه من شيئًا املهاجرين
هللا رحم يعدل؟ فمن أعدل لم «إذا وقال: فغضب النبي وأخرب (تعاىل)، هللا وجه بها أريد
الخطاب بن وعمر الوليد بن خالد واستأذن فصرب»، هذا من بأكثر أوذي لقد موىس أخي
الدين يف يتعمقون شيعة له سيكون فإنه تفعال، «ال فقال: املنافق هذا عنق يرضبا أن
أصحابي». أقتل أني الناس يتحدث ال الرمية، من السهم يخرج كما منه يخرجوا حتى

ال��ح��ك��م��اء؟ ال��س��ادة ش��ي��خ وع��رف��ت ال��ك��رم��اء؟ س��ي��د ح��ك��م��ة أرأي��ت
ده��اء وف��رط ح��زم م��ن ن��اه��ي��ك وده��اؤه��ا ح��زم��ه��ا ال��س��ي��اس��ة ت��ل��ك
وق��ض��اء ت��رت��ض��ي أم��ر ك��ل ف��ي ع��ائ��ب ل��ك م��ا واق��ِض م��ح��م��د ي��ا م��ر
خ��ف��اء ب��ع��د ال��رأي وج��وه ع��ن��ه ف��أس��ف��رت ال��ص��واب خ��ِف��َي ول��رب��م��ا
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∗∗∗
ب��الء ك��ل ع��ن��د ال��ص��ح��اب��ة خ��ي��ر ل��ه ك��ان��وا م��ن ب��غ��ي��ر ال��ن��ب��يُّ ب��دأ
ووف��اء أم��ان��ة ص��رح ل��ل��دي��ن م��ن��ه��م وي��ب��ن��ي م��ودت��ه��م ي��رج��و
ال��م��ع��ط��اء ال��واه��ب س��ج��اي��ا أن��دى ف��م��ا واب��ن��ي��ه س��ف��ي��ان أب��ا أع��ط��ى
ح��ب��اء خ��ي��ر ف��ك��ال ه��واه ون��ه��ى ث��الث��ة أراد م��ا ح��ك��ي��ًم��ا وح��ب��ا
إح��ص��اء وع��ن ع��دٍّ ع��ن ج��لَّ م��ا ن��ف��ع��ه��ا م��ن ل��ه م��ئ��ة وأص��اب��ه��ا
األم��ن��اء ح��ل��ف��ة وآل��ى أح��ًدا ب��ع��ده��ا أرزأ ف��ل��س��ت ارع��وي��ت ق��ال
إب��اء غ��ي��ر ي��زداد ف��م��ا ع��َم��ٍر وم��ن ب��ك��ر أب��ي م��ن ل��ي��أخ��ذ يُ��دَع��ى

∗∗∗
ال��رؤس��اء م��رات��ب دون ك��ان أن ح��ل��م��ه ي��غ��ل��ب ل��ل��ع��ب��اس وي��ح ي��ا
ال��داء ح��س��م ي��ري��د ال��ط��ب��ي��ب ص��ن��ع م��ح��م��د ص��ن��ع ف��ك��ان ال��ش��ك��اة أب��دى
ال��ع��ظ��م��اء س��ج��يَّ��ة وت��ل��ك ع��ن��ي ب��ن��ف��ح��ة ال��ل��س��ان ه��ذا اق��ط��ع��وا ق��ال

∗∗∗
وغ��ب��اء غ��واي��ة ب��ع��د وأف��اق غ��م��رات��ه ف��ان��ج��ل��ت أس��ل��َم ص��ف��وان
ب��ال��ظ��ل��م��اء وض��اق ال��ض��الل ك��ره ن��وره ي��س��ط��ع اإلس��الم رأى ل��م��ا
ال��ح��ن��ف��اء وَم��ظ��ه��ر ال��ه��داة خ��ل��ق ي��زي��ن��ه ال��ك��ري��م األث��ر ع��ل��ى وم��ش��ى
إس��راء وف��ي س��ي��ر ف��ي ي��ه��دي��ك إن��ه رب��ك ن��ور ف��ي س��ر ص��ف��وان

∗∗∗
ال��ج��ه��الء وك��ب��وة ال��غ��واة خ��ط��أ واج��ت��ن��ب واك��ت��ب ب��األم��ر ق��م زي��د ي��ا
اآلالء ذو ال��ل��ه أف��اء م��م��ا ح��ق��ه ك��الٍّ وآت ال��رج��ال أح��ِص

∗∗∗
إغ��ض��اء وم��ن ص��ب��ر ف��م��ن ح��رم��وا األل��ى وال��ص��ح��ب األن��ص��ار أك��رم م��ا
رج��اء وح��س��ن ث��ق��ة م��ن ك��ان م��ا وس��رَّه��م ال��ن��ب��يِّ ح��ك��م ع��ل��ى ن��زل��وا
واأله��واء ال��ش��ه��وات ع��ن وس��م��ا ق��ل��وب��ه��م م��لء اإلي��م��ان رس��ا ق��وم
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ورخ��اء ده��ره��م م��ن ش��دة ف��ي أم��ره��م ع��ل��ي��ه��م ال��دن��ي��ا ت��م��ل��ك ال
ب��س��خ��اء؟ ام��رئ م��ن ي��ف��وز ال أن ن��ف��س��ه ب��م��ه��ج��ة ي��س��خ��و م��ن ض��رَّ م��ا
ال��ن��ع��م��اء م��ن أح��د ي��ن��ل ل��م م��ا رس��ول��ه ع��ن��د ال��ل��ه ب��ف��ض��ل ن��ال��وا
وش��اء ت��س��اق إب��ل م��ن ألج��لُّ ي��س��وق��ه ال��رج��ال إل��ى ال��ث��ن��اء إن

∗∗∗
اإلي��ذاء ف��ي ول��جَّ ال��رج��اَل ظ��َل��م ب��ق��ول��ه ال��ن��ب��يَّ آذى ال��ذي خ��س��ر
ال��ع��وراء ن��اط��ق ي��أث��م وك��ذاك ل��ك��ب��ي��رة إن��ه��ا ال��م��ن��اف��ق أِث��م
ال��س��ف��ه��اء؟ ف��ي ال��ح��ك��م��اء ح��ي��ل��ة م��ا ب��أول ل��س��ت ال��ل��ه رس��ول ص��ب��ًرا
األع��داء ُق��وى تَ��رم��ي م��ا ب��أش��د أع��دائ��ه م��ن أص��ي��ب أخ��وك م��وس��ى
ال��زرق��اء؟ ال��ق��ب��ة ت��ح��ت ل��ل��ع��دل يُ��رت��ج��ى ذا ف��م��ن ت��ع��دل ل��م أن��ت إن
راء وال��م��ه��نَّ��د ُم��ص��ٍغ وال��م��وت ورف��ي��ق��ه ب��خ��ال��د ال��ح��ف��اظ ن��ف��ر
األح��ي��اء غ��اي��ة ج��اوز ال��ح��ل��م ف��ي غ��اي��ة أب��ع��د ج��اوْزَت إذ ل��والك
ال��ن��ك��راء ال��ش��ي��ع��ة رأس س��ي��ك��ون ف��إن��ه ت��ق��ت��اله ال اس��ك��ن��ا ق��ل��ت
ِرم��اء ي��وم ال��س��ه��م خ��روج م��ن��ه ف��ي��خ��رج��وا اإلل��ه دي��ن ف��ي يُ��غ��ل��ون
ج��زاء ش��رَّ ص��ح��ب��وه األل��ى ي��ج��زي م��ح��م��ًدا أن األق��وام ي��ذك��ر ال

∗∗∗
أع��ب��اء ع��ل��ى ب��أع��ب��اء م��ن��ه��ا ف��اض��ط��ل��ع م��ح��م��د ي��ا ال��ن��ب��وة ت��ل��ك
ال��ع��ل��م��اء م��ؤدِّب وأن��ت ُف��ِت��ح��ْت ال��ه��دى م��درس��ة ت��ل��ك وع��لِّ��م أدِّب
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اِئف الطَّ َغزَوة

يف الوليد بن خالد جعل أصحابه، من ألف يف الطائف إىل حنني من ملسو هيلع هللا ىلص النبي خرج
واقرتب الحصن، هذا من قريبًا الجيش فنزل حصنها، دخلت ثقيف وكانت مقدمتهم،
ليل: يا عبد له يقال منهم رجل وناداه أحد، إليه يخرج فلم مبارز؟ من هل ينادي: خالد
مقاتلني؟ بسيوفنا إليك فنخرج ينفد حتى منتظر أنت فهل سنني، يكفينا طعاًما لدينا إن
أخو املخزومي أمية بن هللا عبد منهم رجاًال املسلمني من فقتلت السهام ثقيف أعملت ثم

آخرين. وجرحت عنها)، (ريضهللا سلمة أم
املسلمني، من جماعة فيها دخل الجلد من دبابتني بصنع الفاريس سلمان وأشار
الحديد من قطًعا عليهما وأرسلت لذلك ثقيف ففطنت سوره، لينقبوا الحصن إىل ومضوا
وأشار قتل، من منهم فقتل السهام عليهم وصبت فيهما، كان من فخرج بالنار، املحمى
يومئٍذ، بيده صنعه الذي هو إنه وقيل به، الحصن ورمي املنجنيق بصنع كذلك سلمان
حتى فأخرهم ثقيف، تستأصل أن هللا يرد ولم يوًما، عرش ثمانية محاًرصا الحصن وبقي
من الغزوة هذه يف قتل من جملة وكانت الوفود، من غريهم مع مسلمني طائعني جاءوا

رجًال. عرش اثني املسلمني

ال��غ��ري��ْق؟ ال��ن��ج��اة ي��ل��ق��ى وك��ي��ف ال��ط��ري��ق؟ ق��ص��د أي��ن ان��ظ��ري ث��ق��ي��ف
ك��ال��ح��ري��ْق س��اط��ع ل��ه��ب ل��ه ال��م��س��ت��ط��ي��ر ه��ول��ه ف��ي ال��ب��أس م��ش��ى
م��ط��ي��ق؟ م��ن وه��ل ال��ف��رار ف��أي��ن ح��ول��ه م��ن األرض ت��رج��ف م��ش��ى
ال��ن��ع��ي��ق؟ ل��م��اذا ل��ي��ل ع��ب��د وي��ا ت��ه��ل��ك��ي ال ال��ح��ص��ن ادخ��ل��ي ث��ق��ي��ف
ال��ف��ري��ق ش��ر ف��ري��ق��ك ف��ك��ان ال��رج��ال ي��س��ت��ف��زُّ خ��ال��د دع��ا
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وال��ص��دي��ق ب��ه ال��ع��دوُّ ي��ع��اب ب��م��ا ش��ه��ي��ًدا ع��ل��ي��ه��م وك��ن��ت
ال��م��ض��ي��ق ب��ال��ق��ادري��ن ويَ��ْرح��ب ال��ف��ض��اء ال��ع��اج��زي��ن ع��ل��ى ي��ض��ي��ق
ال��خ��ل��ي��ق ك��غ��ي��ر ال��ت��ن��ادي غ��داة ال��ج��الد ب��ح��رِّ ال��خ��ل��ي��ق ول��ي��س
ذل��ي��ق ع��ض��ب ك��ل ب��ال��ط��ل��ى رَم��وا أن��ص��ف��وا ول��و ب��ال��س��ه��ام رم��وا
وم��وْق خ��ب��ال م��ن��ه��م وذل��ك ال��ه��ال��ك��ات األن��ف��س ع��ل��ى ح��راص
دف��وق س��ف��وح ك��ل ي��خ��اف��ون ج��م��ود ق��ع��ود ال��ق��ل��وب ض��ع��اف
ال��ف��روق وال��ه��ي��وب ال��وغ��ى غ��داة ال��ج��س��ور ال��ه��ب��رزيُّ ي��س��ت��وي وم��ا

∗∗∗
ت��ذوق م��ا ب��ه ال��ح��ص��ون ت��ذوق ال��ح��روب ع��ت��اد م��ن ع��ج��بً��ا رأوا
ل��ب��ي��ق ف��ارس��يٍّ م��ن ل��ك ف��ي��ا ب��دبَّ��اب��ت��ي��ن ف��ت��اه��ا رم��اه��م
ط��ل��ي��ق وب��أس ح��ب��ي��س ب��م��وٍت ال��ف��ات��ح��ون ح��ب��س األل��ى رم��ي��ت
ال��م��ن��ج��ن��ي��ق ص��ن��ع��ة وع��ل��م��ت��ه��م ال��ك��اف��ري��ن اض��رب��وا ف��ق��ل��ت وزدت
س��ح��ي��ق م��ك��ان م��ن ي��ش��يِّ��ع��ه��ا م��ق��ذوف��ة ال��ح��ج��ارة ت��ظ��ل

∗∗∗
وث��ي��ق ب��ع��ه��د ع��ل��ي��ه م��ن��نَّ��ا ج��اءن��ا ف��م��ن إل��ي��ن��ا ونُ��ودوا
ع��ت��ي��ق وك��ل م��خ��لَّ��ى ف��ك��لٌّ األم��ان ب��غ��اة م��ن��ه��م ف��أق��ب��ل
ال��ح��ق��وق ح��م��اة ال��ع��ه��ود رع��اة ال��م��س��ل��م��ي��ن ف��ي ال��ض��ي��ف م��ن��زل ل��ه��م

∗∗∗
ال��ص��دوق؟ إال ال��ح��م��َد ي��ق��ت��ن��ي وه��ل ل��ل��م��ش��رك��ي��ن؟ ق��ل��ت م��ا ع��ي��ي��ن��ة
ي��ل��ي��ق ال م��ا األم��ر م��ن وج��ئ��ت ال��م��ح��ال ف��ق��ل��ت ال��ن��ب��يَّ ك��ذب��ت
ال��رف��ي��ق ن��ع��م وال��خ��ي��ر ال��خ��ي��ر ب��ه��ا ت��ب��ت��غ��ي ت��وب��ة وأزل��ف��ت��ه��ا
ت��س��ت��ف��ي��ق أو ت��ع��ق��ل ل��ع��لَّ��ك األم��ور ع��ق��ب��ى ع��ي��ي��ن��ة ت��ب��يَّ��ْن

∗∗∗
ف��س��وق م��ن وال ض��الل م��ن ف��م��ا م��س��ل��م��ي��ن رب��ه��م ب��ه��م س��ي��أت��ي
ع��روق وج��ف��ت أص��ول ف��ب��ادت أج��م��ع��ي��ن الج��ت��ثَّ��ه��م ش��اء ول��و
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الطَّاِئف َغزَوة

∗∗∗
ال��ح��ل��وق؟ ب��ال��دم��اء ش��رق��ت وم��ا ال��رح��ي��ل ك��ي��ف ال��ف��وارس ي��ق��ول
ي��روق ال م��ا ال��ن��اس ي��ن��ف��ع ف��ق��د ال��ن��ب��ي ج��ن��ود روي��ًدا روي��ًدا
ي��ع��وق وف��ي��م��ا ال��ح��ادث��ات م��ن ي��س��وق ف��ي��م��ا ش��اء م��ا ول��ل��ه
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َعنيأيبسفَيان

وعينه ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأتى الغزوة، هذه يف بسهم عنه) هللا (ريض سفيان أبي عني أصيبت
دعوت شئت «إن فقال: هللا، سبيل يف أصيبت عيني هذه هللا، رسول يا وقال: يده، يف
وأصيبت يده، من بها ورمى الجنة، يف قال: الجنة»، يف فعني شئت وإن عليك، فُردَّت

الروم. قتال يف الريموك يوم الثانية عينه

م��غ��ب��وُن أن��ت وال م��م��ن��ون األج��ر وال ه��يِّ��ن ال��ذخ��ر ال س��ف��ي��ان أب��ا ه��ن��ي��ئً��ا
م��ي��م��ون ال��ح��رب ح��وم��ة ف��ي م��ش��ه��د ل��ه م��وف��ق ل��غ��ي��ر ي��ق��در ل��م ال��غ��ن��م ه��و
م��ق��رون ال��م��واط��ن ك��ل ف��ي ال��خ��ي��ر ب��ه��ا ي��د ف��ي ع��ي��ن��ك س��ف��ي��ان أب��ا ح��م��ل��ت
م��ح��زون ال��ق��ل��ب وال م��زورٌّ ال��ِع��ط��ف وال ش��اح��ب ال��وج��ه ال ال��ل��ه رس��ول وج��ئ��ت
ال��دي��ن وال��ح��اف��ز ال��ل��ه س��ب��ي��ل ف��ي م��ض��ت ن��اظ��ر أن��ت ال��ت��ي ع��ي��ن��ي ل��ه ت��ق��ول
وال��ن��ون ال��ك��اف أم��ره رب ب��ق��درة م��م��ك��ن ف��ال��ردُّ أح��ب��ب��ت إذا ف��ق��ال
م��ض��م��ون رب��ك ع��ن��د وع��د وذل��ك ل��ق��ي��ت��ه إن ع��ن��ده ف��أخ��َرى وإالَّ
ال��دون ي��ؤث��ر أن ال��ح��ق ف��ي وم��ا ح��م��ل��ت ب��ال��ت��ي أل��ق��ي��ت ث��م ه��ذي ف��آث��رت
ال��ح��ي��ن ذل��ك��م ب��ع��د م��ن��ه��ا ح��ان إذا أخ��ت��ه��ا ال��روم وق��ع��ة ف��ي س��ت��ت��ب��ع��ه��ا
م��ك��ن��ون ع��ن��ك س��ره��ا ن��ع��م��ى ال��ل��ه م��ن ت��زي��ده��ا ون��ع��م��ى خ��ي��ر ع��ل��ى ف��خ��ي��ر
م��وه��ون ال��ع��زم وال م��ك��روب ال��س��ي��ف وال آس��ف ال��رم��ح ال س��ف��ي��ان أب��ا ه��ن��ي��ئً��ا
م��أم��ون ال��ب��أس ص��ادق إال ال��ن��اس م��ن م��ث��ل��ه ي��ع��ط ل��م ال��ه��ي��ج��اء ف��ي ع��ط��اؤك





مالِك ِبن رساقة

كتب الذي الكتاب واضع وهو مالك بن رساقة لقيه الجعرانة إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي انحدار عند
الرسول فقال كتابي، وهذا رساقة أنا بقوله: صوته ورافع أصبعيه، بني الهجرة عند له

عنه). (ريضهللا وأسلم ففعلوا مني» أدنوه ومودة، وفاء يوم «هذا الكريم:

ال��ن��ج��اِة ع��ل��م إن��ه ق��ة س��را ي��ا ك��ت��اب��ك ارف��ع
ال��ك��م��اة ط��ل��ى ال��ض��ارب��ي��ن ف س��ي��و م��ن ل��ك ُج��نَّ��ة ه��و
ل��ل��ح��ادث��ات م��ث��ل��ه ـ��ر ذخ��ـ ف��أي ال��ن��ب��ي ع��ه��د
ب��ال��م��ك��رم��ات ن��ف��س��ه خ��ذ ي��أ وَم��نَّ ال��ج��م��ي��ل أس��دى
ال��ه��داة م��ن ل��ل��ت��اب��ع��ي��ن ال��ه��دى أع��الم وي��ق��ي��م
ال��ح��ي��اة ط��ع��م ت��ذق ل��م ق��ة س��را ي��ا ق��ت��ل��ك ش��اء ل��و
ال��غ��واة ه��وى ف��ي��ه وت��ط��ي��ع ق��ت��ل��ه ت��ط��ل��ب ج��ئ��ت إذ
األن��اة؟ ج��م وع��رف��ت��ه م��ح��م��د ح��ل��م أرأي��ت
ال��ف��وات ق��ب��ل واس��ت��ق��م ـ��س��ك ن��ف��ـ ال��ل��ه ب��دي��ن أدِرْك
ال��ص��ال��ح��ات وال��خ��الل ث��ر وال��م��آ ال��م��ف��اخ��ر دي��ن
ال��ث��ق��ات وال��ج��ه��اب��ذة ج��د األم��ا ال��غ��ط��ارف��ة دي��ن
وآت م��اٍض م��ن وال��خ��ي��ر ب��أس��ره ال��رش��اد دي��ن
ال��تُّ��رَّه��ات؟ ات��ب��اع ف��م��ا ـ��ن ال��ع��ال��م��ي��ـ ربُّ ال��ل��ه
ال��ك��ائ��ن��ات ف��ي ن��ظ��رة ـ��ب��ك ف��ح��س��ـ ع��ق��ل ذا ك��ن��ت إن
ب��يِّ��ن��ات وال��ش��واه��د ت واض��ح��ا ال��م��ع��ال��م ت��ل��ك



اإلسالم مجد ديوان

ال��ع��ص��اة ج��ن��اي��ات م��ن ق��ة س��را ي��ا ل��ك م��ض��ى م��ا دع
وب��ال��غ��داة ب��ال��ع��ش��يِّ ي��ة ال��غ��وا ف��ي ت��ض��رب أي��ام
ال��ت��ق��اة ع��ق��ب��ى ف��اغ��ت��ن��م ـ��ك ربَّ��ـ ال��ل��ه ات��ق��ي��ت أن��ت
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تبوك َغزَوة

كثرية جموًعا جمعوا الروم أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي بلغ التاسعة، السنة من رجب شهر يف كانت
عىل بالتعاون وأوىص للقائهم، املسلمني فاستنفر البلقاء بلغت طالئعهم وأن بالشام،
عرشة عفان بن عثمان فجهز حاجاتها، وسد الشقة البعيدة الغزوة هذه أسباب تيسري
إىل وجاء والزاد، والخيل اإلبل غري الدنانري، من آالف عرشة عليهم أنفق رجل، آالف
درهم، آالف أربعة وهو ماله، بجميع بكر أبو وجاء حجره، يف صبها دينار بألف النبي
بنصف عمر وجاء ورسوله، هللا لهم أبقيت قال: شيئًا؟»، ألهلك أبقيت «هل النبي: فقال
عدي بن وعاصم كثري، بمال وطلحة والعباس أوقية، بمئة عوف بن الرحمن وعبد ماله،
الحيل من تقديمه استطاعت ما النبي إىل فقدمت النساء وعلمت التمر، من وسًقا بسبعني

بالغة. وحماسة قوي، إيمان يف
وكان الجيش، مع يخرجوا فلم سلول، بن أبي بن هللا عبد ومعهم املنافقون وتخلف
األعظم لواءه فدفع والرايات، األلوية النبي وعقد — أكثر وقيل — رجل ألف ثالثني عدده
وراية حضري، بن ألسيد األوس راية وجعل الزبري، إىل العظمى ورايته بكر، أبي إىل
تبُد فلم العدو، للقاء انتظاًرا فيها فعسكر تبوك الجيش وبلغ املنذر، بن للحباب الخزرج
بالجيش يميض هل الخطاب، بن عمر النبي استشار ليلة عرشة بضع وبعد بادية، له
آخر تبوك غزوة وكانت بهذا، عمر فأشار ميقاتهم؟ إىل يدعهم أم الروم جموع ملهاجمة

عليه). هللا (صلوات غزواته

أث��ق��ال��ه��ا؟ ل��ل��ح��رب وت��ح��م��ل أب��ط��ال��ه��ا؟ ال��روم ت��ج��م��ع ل��م��ن
آج��ال��ه��ا؟ ي��ق��ض��ون ودائ��ع ال��ع��ب��اد ن��ف��وس أل��ل��ج��اع��ل��ي��ن



اإلسالم مجد ديوان

إم��ه��ال��ه��ا ال��ق��وم ي��م��ل��ك ف��ل��ن ال��ظ��ب��ى ب��ب��ي��ض اس��ت��ع��ج��ل��وه��ا إذا
أم��وال��ه��ا ال��ل��ه ف��ي وت��ب��ذل أرواح��ه��ا تُ��ق��دِّم ج��ن��ود
أع��م��ال��ه��ا ال��ل��ه ب��ارك ل��ق��د ال��ع��ام��ل��ي��ن غ��اي��ة ج��اوزت ل��ئ��ن
ع��ال��ه��ا؟ أو األم��ر آده��ا إذا ال��ن��ف��وس ي��رع��ى ع��ث��م��ان م��ث��ل وم��ن
ن��ال��ه��ا م��ن��زل��ة رام إذا ال��م��ج��ال رح��ي��ب ال��ن��وال ك��ث��ي��ر
ب��ل��ب��ال��ه��ا ن��ف��س��ك وج��نَّ��ب��ت ال��ث��راء أب��ق��ى اخ��ت��رت ب��ك��ر أب��ا
س��رب��ال��ه��ا ال��ل��ه ف��أل��ب��س��ك س��م��ح��ة ن��ع��م��ة ت��م��ن��ي��ت��ه��ا
إج��الل��ه��ا ن��دم��ن م��ن��اق��ب ال��ب��اذل��ي��ن ف��ي ل��ص��ح��ب��ك وإن

∗∗∗
ل��ه��ا ي��ا ض��ج��ة ف��ي وأق��ب��ل��ن ح��ل��ي��ه��ن ع��ل��ى ال��ن��س��اء أل��حَّ
إه��م��ال��ه��ا؟ ون��ؤث��ر ف��ن��أب��ى ال��ح��ق��وق أت��ل��م ال��ه��دى ن��ب��ي
أذي��ال��ه��ا؟ ال��ح��ل��ي ف��ي ت��ج��رج��ر ال��ح��ج��ال ذوات م��ن��ا وت��ذه��ب
آل��ه��ا ع��ن��ا م��ا ف��أرَّق��ه��ا ب��ال��ف��ت��اة ط��ائ��ف��ه��ا ط��اف ل��ق��د
خ��ل��خ��ال��ه��ا ال��ح��رص م��ل��ك وال دم��ل��وج��ه��ا ال��ب��خ��ل أم��س��ك ف��م��ا

∗∗∗
وأه��وال��ه��ا ال��ح��روب ي��ح��بُّ ج��ح��ف��ل ف��ي ال��ض��خ��م ال��ج��ح��ف��ل م��ش��ى
وأظ��الل��ه��ا ال��ب��ي��وت ف��ق��ال��وا ال��ن��ف��اق أه��ل ال��ح��ر م��ن وخ��اف
ق��ال��ه��ا م��ن ي��أث��م ب��ش��ن��ع��اء أش��ي��اخ��ه��م ش��ي��خ وأه��ل��ك��ه��م

∗∗∗
وآم��ال��ه��ا ال��ن��ف��وس وخ��ل��وا ل��ل��وغ��ى اس��ت��ِب��ق��وا األص��ف��ر ب��ن��ي
أغ��وال��ه��ا ال��ح��رب ه��اج��ت وم��ا تُ��ق��دم��ون م��ا ال��رع��ب م��ن وق��ف��ت��م
آك��ال��ه��ا؟ ال��ل��ه ج��م��ع إذا أن��ي��اب��ه��ا ب��ي��ن ب��ك��م ف��ك��ي��ف
أوج��ال��ه��ا ال��روم ت��ك��ث��ر ف��ال ال��رح��ي��ل ف��ي رأي��ه ع��م��ٌر رأى
أح��وال��ه��ا ي��ق��ض��ون ال��ده��ر م��ن م��دة م��ه��ل��ك��ه��م دون ل��ه��م
وأش��ب��ال��ه��ا األس��ود وح��يِّ ال��ذئ��اب ن��زوات اش��ه��دي ت��ب��وك
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وأط��ف��ال��ه��ا؟ ال��ح��روب ش��ي��وخ ت��ع��رف��ي أن ل��ك ي��ن��ب��غ��ي أم��ا

∗∗∗
أق��ت��ال��ه��ا ال��س��ي��ف ي��دع ول��ن ت��س��ت��ك��ي��ن ل��ن ال��ح��ق ال��م��ل��ة ه��ي
أوص��ال��ه��ا ت��م��زق ف��ج��اءت ال��ن��ف��وس ت��غ��زو ال��ك��ف��ر م��ل��ة رأت
إذالل��ه��ا رام م��ن ي��ب��ي��دون ش��داد ح��م��اة ذوي��ه��ا م��ن ل��ه��ا
أم��ث��ال��ه��ا ال��ده��ر ي��ش��ه��د ول��ن أم��ث��ال��ه��م ال��ن��اس ي��ع��رف ف��ل��ن
ل��ه��ا ض��الَّ ال��ن��اس اتَّ��ب��ع إذا ال��ه��دى س��ب��ي��ل ت��س��ت��ب��ي��ن ول��ن
أط��الل��ه��ا ف��ل��ي��ب��ِك ال��ش��رك ق��وى ت��ب��ي��د أن ي��ح��زن��ه ك��ان ف��م��ن
س��ل��س��ال��ه��ا يُ��س��ق��ون م��وارد آي��ه م��ن ��ل ال��م��ف��صَّ أله��ل
أق��ف��ال��ه��ا ل��ل��ن��ور وت��ف��ت��ح رب��ه��ا إل��ى ال��ق��ل��وب ت��ردُّ

321





الَيُهودي ُسويلم دار يف

بن أبي بن هللا عبد قال كما يقولون اليهودي سويلم دار يف املنافقني من قوم اجتمع
احرتقوا»، فقد القوم «أدرك وقال: يارس بن عمار إليهم فأرسل بأمرهم النبي وعلم سلول،
كنا ويقولون: يعتذرون فجعلوا قالوا، بما فأخربهم ملسو هيلع هللا ىلص إليه وجاءوا فأنكروا، فجاءهم
﴾… َونَْلَعُب نَُخوُض ُكنَّا إِنََّما َليَُقولُنَّ َسأَْلتَُهْم ﴿َوَلِنئْ (تعاىل): هللا فأنزل ونلعب، نخوض

اآلية.

ف��ت��ك��ذب؟ ال��ف��س��اد ت��ب��غ��ي ب��أل��س��ن��ة يُ��ف��تَ��رى ب��ب��ي��ت��ك ق��وٌل م��ا س��وي��ل��م
م��ذه��ب؟ ع��ن��ه وال رأي ن��ه��ي��ه ل��ذي وراءه م��ا رأي��ه أب��يٍّ أالب��ن
يُ��ج��ل��ب ال��ن��اس ع��ل��ى ش��رٍّ م��ن ل��ك ف��ي��ا م��ن��اف��ق ك��ل ب��ال��ش��ؤم رم��ى ح��ق��ود
ي��دأب ب��ال��ح��ق ال��ل��ه ب��ري��د وج��اء م��ن��ه��م ك��ان م��ا ال��ل��ه رس��ول أح��سَّ
��ب ت��ل��هَّ ب��ع��ي��ن��ي ن��اًرا ألن��ف��س��ه��م أوق��دوا ال��ق��وم أرى ��اٍر ل��ع��مَّ ف��ق��ال
م��ه��رب م��ن��ه ل��ه��م م��ا غ��ل��ي��ظ ع��ذاب ي��ص��ي��ب��ه��م ��ا ول��مَّ ف��أدرك��ه��م ق��م أال
ت��رغ��ب ال��ح��ق ع��ن ��ار ف��جَّ ب��أق��واِل أق��ب��ل��وا ث��م أن��ك��روا أت��اه��م ف��ل��م��ا
ال��م��غ��يَّ��ب ع��ل��يَّ ي��خ��ف��ى وم��ا ع��ل��م��ت ال��ذي ق��ل��ت��م ب��ل ال��ل��ه رس��ول ف��ق��ال
ون��ل��ع��ب ن��خ��وض ك��نَّ��ا إن��م��ا أال وح��ق��ده��ا ال��ن��ف��وس غ��ي��ظ ع��ل��ى ف��ق��ال��وا
ألق��رب ي��ت��وب��وا أن إال ال��ش��رِّ إل��ى وإن��ه��م ن��ادم��ي��ن خ��َزاي��ا وع��ادوا





قْيس بن اَجلدُّ

تفتنِّي، ال له: وقال التخلف يف فاستأذنه الغزوة، هذه يف للخروج الكريم الرسول ندبه
أصرب ال أن ألخىش وإني مني، بالنساء عجبًا أشد رجل من ما أنه قومي عرف لقد فوهللا
رك أخَّ ما وِهللا له: يقول ابنه عليه وأقبل النبي، عنه فأعرض األصفر، بني نساء رأيت إذا

النفاق. سوى

ه��ي��ْه م��ا ه��ي خ��ط��ة ودع��ه��ا ه��واك تُ��ط��ع وال ق��ي��س ب��ن ج��دُّ ي��ا ال��ل��ه َخ��ِف
خ��اف��يَ��ْه ال��ل��ه ع��ل��ى ت��خ��ف��ى وم��ا ت��ق��ول م��ا غ��ي��ر ت��ض��م��ر ال��ل��ه رس��ول ك��ذب��ت
ع��ن��ان��يَ��ْه ال��ن��س��اء أُع��ط��ي ام��رٌؤ ف��إن��ي ف��ت��ن��ت��ي ت��ب��ِغ وال ل��ي ائ��ذن ل��ه ت��ق��ول
ل��يَ��ْه وم��ا ل��ه��ن م��ا ف��دع��ن��ي ع��ف��اف��ي ع��ل��ى ي��غ��ل��ب��ن��ن��ي ال��روم ن��س��اء وإن
ع��الن��يَ��ْه ال��ف��ج��ور ي��ب��دي ام��رٍئ ُف��ج��ور وس��اءه راٍض غ��ي��ر ع��ن��ه ف��أع��رض
ح��ام��يَ��ْه ال��م��رء ع��ل��ى ن��ار م��ن ل��ِك ف��ي��ا م��الم��ة ن��ار يُ��ص��ل��ي��ه اب��ن��ه وج��اء

∗∗∗
واق��يَ��ْه ل��ك ف��م��ا ت��ف��س��ق وإن وق��ي��ت ت��ت��ب ف��إن ق��ي��س ب��ن ج��دُّ ي��ا ال��وي��ل ل��ك





اءُون الَبكَّ

«ال لهم: فقال تبوك إىل يحملهم أن يسألونه ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل جاءوا الفقهاء من سبعة هم
كرام من قوم لهم ورق … حزنًا الدمع من تفيض وأعينهم فتولوا عليه»، أحملكم ما أجد

فحملوهم. الصحابة

ان��ط��الق ل��ه ي��ك��ون أن ف��ي��وش��ك يُ��زَج��ى وال��ج��ي��ش ي��ق��ع��دوا أن أب��وا
ت��س��اق إب��ل وال خ��ي��ل ف��ال يُ��ت��َل��ى ال��ق��رآن س��وى ل��ه��م ول��ي��س
وض��اق��وا ب��ه��م ف��ض��اق ل��ي��ح��م��ل��ه��م ون��اش��دوه ب��ال��ن��ب��يِّ ف��الذوا
ت��راق أع��ي��ن��ه��م م��لء دم��وع ل��ح��اه��م ع��ل��ى ت��س��ت��ه��لُّ ت��ولَّ��وا
ال��رف��اق؟ ال��ل��ه إل��ى وي��س��ب��ق��ه��م ال��م��ط��اي��ا ال��زح��ف ل��دى أت��ْع��وزه��م
ي��ط��اق ال ب��خ��ط��ب م��ن��ه��م رم��وا ق��وم ال��غ��ازي��ن م��ن ل��ه��م ف��رقَّ
واس��ت��ف��اق��وا ال��م��ب��رِّح ال��ه��مِّ م��ن ف��اس��ت��راح��وا ب��ال��رواح��ل وج��اءوا
ن��ف��اق؟ أو غ��شٌّ ي��ردي��ه ك��م��ن وت��ق��وى؟ إي��م��ان ي��ه��دي��ه أم��ن





خْيَثمة أبو

باملاء، العريش رشتا قد فوجدهما زوجتيه عىل يوًما فدخل النبي عن تخلف ممن كان
الحر يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أيكون فقال: الحر، شديد يوًما وكان بارًدا، وماء طعاًما وهيَّأتا
سيفه أخذ ثم هذا، كان ال وهللا ناعمتني؟ وامرأتني مهيأ وماء بارد ظل يف خيثمة وأبو

تبوك. يف بالنبي ولحق ورمحه

أك��رم��ْه م��ا ص��ن��ع��ك ف��ل��ل��ه خ��ي��ث��م��ْه أب��ا أق��ب��ل ال��ل��ه ل��ك
ال��م��ل��ح��م��ْه إل��ى ح��ث��ي��ثً��ا ن��ف��رت ال��ق��ع��ود ك��ره��ت ف��ل��م��ا ق��ع��دت
أع��ظ��م��ْه م��ا رب��ك ف��س��ب��ح��ان ن��ع��ج��ت��ي��ك ع��ل��ى ال��ع��ري��ش دخ��ل��ت
ت��غ��ن��م��ْه أن ي��س��رك وع��ي��ش ي��ش��وق وظ��ل ي��روق ن��ع��ي��م
أل��ه��م��ْه م��ا ق��ل��ب��ك وأل��ه��م ال��ج��ه��اد ح��رَّ ال��ل��ه ف��ذكَّ��رك
��م��ْه ج��شَّ م��ا ال��ل��ه ف��ي ي��ك��اب��د ال��ك��ري��م ال��رس��ول أي��م��ض��ي ف��ق��ل��ت
ال��م��ألم��ْه؟ ك��ذي ال��ع��ري��ش وح��ب ن��ع��ج��ت��يَّ ه��وى ف��ي ه��ن��ا وأب��ق��ى
ه��م��ه��م��ْه ح��ول��ه م��ن ول��ل��ج��ي��ش ت��ب��وك ف��ي ف��أدرك��ت��ه وس��رت
خ��ي��ث��م��ْه أب��و إن��ه أال خ��ط��ب��ه؟ وم��ا ذا؟ م��ن ي��ق��ول��ون
أق��دم��ْه؟ وم��ا ع��راه؟ ف��م��اذا ال��ق��اع��دي��ن؟ ال��م��ع��ش��ر ف��ي ي��ك أل��م
وال��م��رح��م��ْه ال��ب��رَّ وي��رزق��ه��ا ال��رج��ال ن��ف��وس ي��ه��دي ال��ل��ه ه��و





َعْنُه) اُهللا (َرِيضَ الِغَفاِريُّ َذرٍّ َأُبو

ثم ظهره، عىل وحمله متاعه فأخذ اإلعياء، من أصابه ملا الجيش عن بعريه به تخلَّف
ذر أبو هذا هللا، رسول يا فقالوا: مقبًال الصحابة بعض ورآه النبي، أدرك حتى سار
كما فكان وحده»، ويبعث وحده، ويموت وحده، يميش ذر، أبا هللا «رحم فقال: جاء، قد
بعد إليها خالفته يف عفان بن عثمان أخرجه حني بالربذة عنه) (ريضهللا مات فقد قال،
لهما فقال وغالمه، امرأته إال فيها معه يكن ولم معاوية، من لشكاية الشام، يف كان أن
بي: يمر من ألول وقوال الطريق، قارعة عىل اجعالني ثم وكفناني، الني غسِّ موته: عند
مسعود بن هللا عبد وأقبل ذلك، ففعال دفنه، عىل فأعينونا هللا، رسول صاحب ذر أبو هذا
إليهم فقام تطؤها، اإلبل كادت قد الطريق عىل الجنازة فوجدوا العراق، أهل من رهط يف
فواروه، وأصحابه هو ونزل مسعود ابن فبكى يقول، أن ذر أبو أراد ما لهم وقال الغالم
أصدق لهجة ذي من الغرباء أقلت وال الخرضاء أظلت «ما فيه: الكريم الرسول قول ومن

اإلسالم. يف األقدمني من وكان ذر»، أبي من

ْه ل��ه��دَّ ي��ل��م��س��ه ال��ذرَّ أن ل��و ب��ع��ي��ر ع��ل��ى رح��ل��ت ذرٍّ أب��ا
ج��ل��دْه وأذاب ع��ظ��م��ه ف��أوه��ن ح��ال ب��ع��د ح��اًال ال��س��ي��ر ب��راه
ع��ن��دْه ال��ض��ع��ف ي��دع��ك ول��م ع��ل��ي��ه ت��دع��ه ل��م م��ت��اع��ك إل��ى ع��دم��ت
ْه ج��دَّ أب��ص��رت إذ األم��ر ورض��ت ق��واه وه��نَ��ْت إذ ق��واك ش��ددت
ن��ج��دْه وأش��دَّ ه��م��ة وأص��دق ع��زًم��ا م��ن��ه أص��ل��ب ف��ك��ن��ت وس��رت
ج��ن��دْه ول��ق��ي��ت رس��ول��ه ب��ل��غ��ت ح��ت��ى ال��ل��ه وج��ه ت��ري��د م��ش��ي��ت
ج��ه��دْه ال��ل��ه ي��خ��ش��ى ال��ل��ه ف��ي أخ ف��ق��ال��وا ف��رًدا ��ه��م ت��ؤمُّ رأوك



اإلسالم مجد ديوان

ع��ه��دْه خ��ان م��ا ال��ذي ب��ص��اح��ب��ن��ا ف��أه��ًال ذر أب��و أت��ى وق��ال
وح��دْه وي��م��وت وح��ده ل��ي��م��ش��ى إل��ي��ن��ا ي��س��ع��ى ال��ذي إن أال
ع��ب��دْه ي��خ��ت��ار ال��ذي وس��ب��ح��ان ه��ذا ب��ع��د م��ن وح��ده ويُ��ب��ع��ث
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اِهللا ُعَبْيِد ْبُن َطْلَحُة

جزوًرا لهم فنحر املسلمني، مع الغزوة هذه يف عنه) هللا (ريض هللا عبيد بن طلحة كان
الفياض»، طلحة «أنت النبي: له فقال الجوع، من شديدة حالة يف وكانوا منها، وأطعمهم
العسكر. عىل إنفاقه لكثرة وذلك الجود، طلحة حنني ويوم الخري، طلحة أحد يوم وسماه

ال��ف��يَّ��اض ب��ط��ل��ح��ة ت��دع��ى ص��رت أب��ش��ر ال��ج��ود ط��ل��ح��ة ال��خ��ي��ر ط��ل��ح��ة
ان��ت��ه��اض ب��ع��د ال��س��خ��اء م��ج��ال ف��ي وان��ت��ه��اض ن��ف��ح��ة ب��ع��د ن��ف��ح��ة
ال��وف��اض م��ألى ت��ب��وك وه��ذي ـ��رى أخ��ـ أح��د وف��ي ي��د ُح��ن��ي��ن ف��ي
وارت��م��اض أذى م��ن وت��ش��ف��ي��ه ـ��ش ال��ج��ي��ـ ت��ط��ع��م ن��ح��رت��ه��ا ج��زور م��ن
راض ال��ع��زي��م��ة م��س��ت��ح��ص��د وه��و ك��ف��اه م��ا ال��ط��وى ش��دة م��ن ذاق
ب��اع��ت��راض م��رة ه��مَّ ف��م��ا ال��ل��ه ط��اع��ة ف��ي األم��ور ح��زب��ت��ه
ق��اض ه��و م��ا األم��ور وخ��ي��ر ء ش��ا م��ا ال��م��ق��ادي��ر أف��ض��ل أن ع��ال��م
اإلي��م��اض م��ب��ارك ب��رق ال��ل��ه ع��ب��ي��د اب��ن ي��ا ال��م��س��ل��م��ي��ن ف��ي ل��ك
ال��ح��ي��اض م��لء ال��ص��الت وت��ج��ري ح ال إن ال��غ��رُّ ال��ص��ن��ائ��ُع ت��س��ت��ه��لُّ
ال��م��واض��ي غ��ن��اء م��روءات��ه ف��ي ي��غ��ن��ي ال��م��وفَّ��ق ال��م��ؤم��ن ي��ك��ون ه��ك��ذا
ال��ت��ق��اض��ي ق��ب��ل ال��ي��دي��ن س��م��ح ـ��ح��ق ال��ـ وي��ق��ض��ي ال��ج��ل��ي��ل ال��ح��ادث ي��دف��ع





َوَمعه أيلة صاحب رؤبة بن ة حينَّ قدوم
َومقنا َوجرباء أذرح أهل

قرى من ومقنا وجرباء أذرح أهل ومعه أيلة صاحب رؤبة بن يحنة ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل قدم
بذلك، العهود لهم فكتب الجزية، عىل وصالحوه فأبوا، اإلسالم عليهم فعرض الشام،
من برًدا فكساه عليه)، وسالمه هللا (صلوات إليه أهداها بيضاء بغلة يحنة مع وكان

الرشيفة. ثيابه

ع��ازب رأي��ك أن ف��اع��ل��م ال��ح��ق س��وى تُ��رد وإن ف��خ��ي��ر ت��ؤم��ن إن ي��ح��ن��ة
غ��ال��ب ال��ن��اس ف��ي ��م��ت ي��مَّ ل��م��ن ول��ي��س أت��ى م��ا أي��ل��ة أك��ن��اف م��ن ب��ك أت��ى
ط��ال��ب أن��ت ال��ذي األم��ن ب��ه��ا ت��ن��ال ج��زي��ة ف��اخ��ت��رت اإلس��الم إل��ى ُدع��ي��َت
خ��ائ��ب ال��م��ض��ل��َل ول��ك��نَّ ُه��دي��َت ال��ه��دى ج��ان��ب ي��ب��ت��غ��ي م��م��ن ك��ن��ت ول��و
س��اح��ب أن��ت ال��ذي ال��ب��رد ب��ه��ا ك��س��اك ه��دي��ة ف��ي��ه��ا ال��م��أم��ون رغ��ب وم��ا
الع��ب ال��ج��د خ��ط��ة م��ن��ه��م ع��اب ل��م��ا ن��اص��ًح��ا م��ن��ك رأوا ل��و ب��ق��وم أت��ي��ت
ج��ال��ب؟ ال��خ��ي��ل ي��ج��ل��ب ح��ت��ى وج��رب��اء أذرح آل ي��ا ال��ح��ق دي��ن أت��أب��ون
ال��ع��واق��ب ال��ج��اه��ل��ي��ن ت��ن��َه��ى س��وف ب��أن وأي��ق��ن��وا م��ق��ن��ا آل ي��ا ف��اش��ه��دوا أال
ك��ات��ب ال��ل��ه إل��ى ال��داع��ي وم��ا ع��ل��ي��ك��م ض��ارب ال��ل��ه م��ا ال��ذل ع��ه��ود م��ن خ��ذوا
دائ��ب ي��ق��ظ��ان ف��ال��ب��أس ت��غ��دروا وال ب��ه ت��ب��خ��ل��وا ال ال��م��ال إل��ي��ه وأدُّوا
ل��الح��ب ال��ط��ري��ق إن ل��ه��م رض��ي��ت��م ال��ت��ي ال��خ��ط��ة ع��ل��ى ب��أه��ل��ي��ك��م وس��ي��روا

∗∗∗



اإلسالم مجد ديوان

ال��م��رات��ب ت��ع��ل��و ك��ي��ف ت��دري ل��ع��ل��ك ك��ن��ت��ه��ا ل��ي��ت��ك ال��ب��ي��ض��اء ال��ب��غ��ل��ة أخ��ا
ال��ع��ج��ائ��ب ت��ل��ك ال��م��رء؟ م��ن��ه وي��ح��رم رزق��ه��ا ال��ب��ه��ي��م��ة ال��ع��ز م��ن أتُ��ع��َط��ى
ذاه��ب؟ وال��ع��ق��ل ال��م��رء اع��ت��ب��ار وك��ي��ف ف��اع��ت��ب��ر ال��ل��ه ق��ض��ى م��ا ه��ذا يُ��ح��نَّ��ة
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َواْألَُكْيِدُر اْلَولِيِد ْبُن َخالُِد

الكندي، امللك عبد بن األكيدر لغزو الجندل دومة إىل تبوك من الوليد بن خالد النبي أرسل
دومة وألهل له وكتب فأسلم، النبي إىل به جاء ثم حصنه، من هو واستنزله أخاه فقتل
الرسول ُقبض وملا املرشكني، عىل ما فعليه أبى فمن اإلسالم إىل فيه دعوا كتابًا الجندل

فقتله. الوليد بن خالًدا بكر أبو إليه فبعث األكيدر ارتد الكريم

ال��ج��ن��دِل دوم��ة إل��ى ف��ه��يَّ��ا ن��ج��دة ذو إن��ك أخ��ال��د
األم��ث��ل ال��م��ذه��ب ع��ن وح��ادوا ب��ال��ك��ت��اب ك��ف��روا م��ع��ش��ر إل��ى
م��ع��دل م��ن ع��ن��ك ل��ه ول��ي��س ال��رس��ول ف��أن��ت ال��رس��ول دع��اك
األط��ول ب��ص��م��ص��ام��ك ف��خ��ذه ال��ذرى ط��وي��ل ح��ص��ن أم��ام��ك
ع��ل م��ن ك��ب��ره ع��ل��ى إل��ي��ه ب��ه يَ��ق��ذْف ب��األك��ي��در وم��ر
يُ��ق��ت��ل ف��ل��م ال��ذل��ي��ل ج��ن��اح إل��ي��ك وأل��ق��ى أخ��اه ق��ت��ل��ت
ال��م��ق��ف��ل ق��ل��ب��ه ف��ي ف��أوغ��ل ال��ف��ات��ح��ي��ن س��ي��د ب��ه وج��ئ��ت
ي��ن��ج��ل��ي ي��ك��د ل��م ال��ع��م��ى وب��ع��د ال��ض��الل ب��ع��د ال��ل��ه إل��ى ه��داه
م��ؤئ��ل م��ن ل��ك ف��ي��ا ي��ق��ي��ه م��وئ��ًال ع��ه��ده م��ن وأع��ط��اه
ال��م��ق��ب��ل غ��دك ع��ن س��ي��ك��ش��ف ال��زم��ان إن أك��ي��در ف��ص��ب��ًرا
األول غ��ي��ب��ك ف��ي وت��ج��م��ح ال��ش��ق��يِّ دأب ع��ه��دك س��ت��ن��ق��ض
ال��م��ع��ض��ل دائ��ك م��ن وي��ش��ف��ي��ك ال��ول��ي��د اب��ن ب��ا رب��ك ف��ي��رم��ي��ك
ت��رس��ل ل��م ال��ص��واع��ق ك��أن ي��ق��ل ي��ذق��ه��ا م��ن ب��ص��اع��ق��ة
ت��ف��ع��ل؟ ول��م ع��ن��ه ألع��رض��ت ع��ق��ل��ت ل��و م��ا وي��ح��ك أت��ف��ع��ل



اإلسالم مجد ديوان

ي��ب��ت��ل��ي م��ن ال��ل��ه اب��ت��ل��ى م��ا إذا وق��اء ل��ن��ف��ٍس ل��ي��س أك��ي��در

338



ِمْن ِفِه ُمْنَرصَ اهللاملسو هيلع هللا ىلصعند رُسول خطبة
تبوك

والسالم): الصالة (عليه قال

وخري النفس، غنى الغنى وخري هللا، كتاب الحديث أحسن فإن بعد، أما
الشيطان، حبالة والنساء وجل)، (عز هللا مخافة الحكمة ورأس التقوى، الزاد
له، هللا يغفر يغفر ومن بغريه، وُعظ من والسعيد الجنون، من شعبة والشباب
يل هللا أستغفر هللا، يعوضه الرزية عىل يصرب ومن عنه، هللا يعف يعف ومن

ولكم.

خ��اش��ع ق��ل��ب وك��ل ال��خ��اف��ق��ي��ن ف��ي م��ن��ص��ت س��م��ع ف��ك��ل ال��رس��ول خ��ط��ب
س��ام��ع ش��يء وك��ل ال��م��زي��د ي��رج��و م��ط��رق ش��يء ك��ل م��ح��م��د ي��ا ق��ل
ن��وازع ال��ف��س��اد إل��ى ال��ن��ف��وس أن ع��ال��م ه��و ال��ذي ي��ع��لِّ��م��ك م��ا ق��ل
ج��ام��ع ال��ف��ض��ائ��ل ألش��ت��ات دي��ن إن��ه ق��وم��ك ال��ل��ه ب��دي��ن أدِّْب
ال��م��ت��ت��اب��ع ن��ف��ع��ه ع��ل��ي��ه��م ي��ج��ري ب��أس��ره��م ال��ع��ال��م��ي��ن ت��راث ه��ذا
رائ��ع ك��ن��ز م��ن��ه ج��ي��ل ول��ك��ل س��ائ��غ ِورد م��ن��ه ع��ص��ر ف��ل��ك��ل
ال��وازع ف��ْل��يَ��َزع��ك ال��ع��م��اي��ة وع��ن اس��ت��ق��م أال ال��س��ب��ي��ل ت��رك ل��ل��ذي ق��ل
ن��اف��ع ش��يء ف��ك��ل اه��ت��دي��ت وإذا ض��ائ��ر ش��يء ف��ك��ل غ��وي��ت ف��إذا
ال��ط��ائ��ع ال��ت��ق��يُّ ي��ع��رف��ه وال��ح��ق ح��ك��م��ه ��ل ال��م��ف��صَّ ف��ي أن��زل ال��ل��ه





واملَِدينة تبوَك َبْني العقَبة يف

من بالرجوع النبي آذن ملا رجًال، عرش اثنا وعدَّتهم بأنفسهم، املنافقني من جماعة خال
وحده يسلكها أن إال وأبى العقبة إىل الوادي بطن عن محمد عدل إذا فقالوا: تبوك،
فلما بذلك، هللا فنبأه — إيذاءه يريدون — راحلته عن به ودفعنا فيها، فزحمناه تبعناه
ناقته زمام جعل أن بعد هو وسلكها الوادي، بطن بسلوك املسلمني عىل أشار العقبة بلغ
خلفه املنافقون فتسلل خلفها، يسري أن اليمان بن حذيفة وأمر يارس، بن عمار يد يف

عليه. أجمعوا ما إلمضاء الظالم جنح تحت ملثمني

ال��وع��را ال��ج��ان��ب ي��س��ل��ك ع��دن��ا ن��ح��ن إذا م��ح��م��ًدا ل��ي��ت ال��ش��رِّ دع��اة ي��ق��ول
ع��س��را ون��ره��ق��ه ن��ؤذي��ه ت��ن��كَّ��ب ال��ذي ال��ج��ان��ب إل��ى ل��دف��ع��ن��ا إذن
ال��ش��را ي��ق��م��ع م��ا واخ��ت��ار ق��وة ع��ل��ى ق��وة ف��ازداد م��واله ون��بَّ��أه
األم��را وام��ت��ث��ل��وا ال��ل��ه رس��ول أط��ي��ع��وا ق��ائ��ل ق��ال ي��ث��رب م��ن دن��ا ف��ل��م��ا
ي��س��را ب��ك��م ي��ري��د ف��رًدا س��ي��س��ل��ك��ه إن��ه ال��ح��زن وات��رك��وا ف��ام��ض��وا ال��س��ه��ل ع��ل��ى
أح��رى ف��م��ا ال��ي��م��ان اب��ن ي��ا خ��ل��ف��ه��ا وس��ر ي��اس��ر اب��ن ي��ا ن��اق��ت��ي ت��ق��دَّم وق��ال
س��ت��را ح��ول��ه��م م��ن اإلظ��الم ن��ش��ر وق��د خ��ل��ف��ه ي��ع��دون ال��ق��وُم ف��ج��اء وس��ار
وال��غ��درا ال��خ��ي��ان��ة إال ن��كَّ��روا وم��ا ب��ل��ث��ام��ه وج��ه��ه ك��لٌّ ون��كَّ��ر
ذع��را ف��ان��ت��ف��ض��ت ال��ل��ي��ل إل��ي��ه��ا ت��خ��وض ج��نَّ��ة ب��أش��خ��اص ال��ه��ادي ن��اق��ة رَم��ْوا
ف��اس��ت��ذرى ت��م��اس��ك م��ا إال األرض ع��ل��ى م��ت��اع��ه ي��ه��وي ال��ل��ه رس��ول وأم��س��ى
ال��ص��ب��را وال��زم ت��ب��ت��ئ��س ال ص��اح��ب��ي وي��ا ف��رده��م ال��ي��م��ان اب��ن ي��ا ان��ط��ل��ق وق��ال
زأرا ي��أل��ه��م ول��م م��ط��اي��اه��م وج��وه ض��اربً��ا ال��ل��ي��ث ك��رَّة ع��ل��ي��ه��م ف��ك��رَّ



اإلسالم مجد ديوان

ك��ف��را ب��ه أع��ظ��م ال��ن��اس رب ألع��داء إن��ك��م ال��ك��ف��ر ش��ي��ع��ة إل��ي��ك��م إل��ي��ك��م
ال��ج��م��را ذل��ك ح��ق��ده��م م��ن ي��ط��ف��ئ��وا ول��م ش��ف��اءه��م ي��ص��ي��ب��وا ل��م س��راًع��ا ت��ولَّ��وا
ن��ك��را ت��ب��غ��ه��ا ال ال��ل��ه رس��ول ف��ق��ال ق��ت��ل��ه��م غ��ي��ر ي��رى ال أَُس��ي��ٌد وج��اء
وال��وزرا اإلث��م ي��ح��م��ل��وا أن ح��س��ب��ه��م م��ع��ي؟ وح��ارب��وا ظ��اه��رون��ي ق��وًم��ا أأق��ت��ل
ال��ك��ب��رى ال��ف��ت��ن��ة إن��ه��ا ف��اغ��ف��ر ال��ظ��ن س��وى ب��ن��ا م��ا ي��ق��ول��ون خ��وف ع��ل��ى وج��اءوا
ت��ت��رى أك��اذي��ب��ه��ا ظ��ل��ت ب��أل��س��ن��ة أوق��دت ال��ن��ار ه��ي ب��أي��م��ان ��وا وض��جُّ
وال��ص��درا ال��ظ��ه��ر ي��ن��ف��ذ ل��ظ��اه��ا ي��َظ��لُّ ال��ت��ي وال��دع��وة ال��ل��ه ع��ق��اب ك��ف��اه��م
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املناِفقني ُيعرضعن النبيُّ — املِديَنة يف
بُمقاطعتهْم َوَيأُْمر

عذر، بغري تبوك إىل معه يخرجوا لم الذين املنافقون استقبله املدينة إىل النبي رجع ملا
لكم»، آذن حتى تجالسوهم وال منهم أحًدا تكلموا «ال ألصحابه: وقال عنهم فأعرض
ما والغم الهم من وأخذهم عليهم، األمر فاشتد وأخيه، أبيه عن يعرض الرجل فجعل

أخذهم.

ف��أح��ج��م��وا ال��خ��روج ك��ره��وا ب��ع��دم��ا م��ن ب��ي��ث��رب ال��ن��ب��ي ي��الق��ون ��وا خ��فُّ
وم��ذم��م ��ض ف��ُم��بَ��غَّ وت��ك��ش��ف��وا ل��ق��اءه��م ي��ري��د ال وأع��رض ف��ن��أى
ي��ه��دم ب��ن��اء أو ي��ب��دد س��رح ف��ك��أن��ه��م أس��ب��اب��ه��م وت��ق��ط��ع��ت
وت��رج��م ب��ال��ل��ح��اظ ت��ْط��ع��ن ف��ت��ظ��ل ق��ت��ام��ه��ا ال��ع��ي��ون ت��رى ال��وج��وه س��ود
ت��ل��ث��م��وا ال��ح��ي��اء م��ن ي��ق��درون ل��و وإخ��ال��ه��م م��ش��وا إذا ي��ت��ل��ف��ت��ون
م��ن��ه��م ل��ي��س��وا األب��ن��اء وك��أن��م��ا ح��س��رات��ه��م ف��ي اآلب��اء ي��ت��ق��لَّ��ب
ع��ل��ق��م أو ن��اق��ع س��مٌّ ف��ال��ع��ي��ش ق��ط��ي��ع��ة وط��ول وإع��راض ه��ج��ر
ال��م��ج��رم ال��م��س��يء وي��ج��ت��نَ��ب ي��ج��َف��ى وه��ك��ذا ال��ج��زاء ف��ه��و أج��رم��وا ه��م
وأع��ظ��م ال��رج��ال ف��ي خ��ط��بً��ا ألش��د ل��ق��وا م��م��ا إن��ه��م ال��ث��الث��ة وي��ح
ي��أث��م��وا ل��م ف��ك��أن��ه��م ان��ط��ووا ث��م ف��ان��ط��وت زال��ت األرض أن ل��و ودوا
م��ت��ق��دم وال ألن��ف��س��ه��م ف��ي��ه��ا م��ت��أخ��ر ف��ال ج��وان��ب��ه��ا ض��اق��ت

∗∗∗



اإلسالم مجد ديوان

ي��ظ��ل��م ال ح��اك��م ال��ج��م��اع��ة وم��ن ج��زاؤه ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي ل��ه ك��ل
وم��ق��وم م��ه��ذب ل��ل��ن��ف��وس ه��و ص��ال��ًح��ا ق��ض��اء ع��ق��ل��وا إن ي��ق��ض��ون
ي��ح��ك��م��وا أن ل��م��ث��ل��ه��م ول��ي��س ط��ب ل��دائ��ه��م ف��ل��ي��س ج��ه��ل��وا ه��م��و ف��إذا
ي��ف��ه��م ال ل��م��ن ال��ش��ورى ي��وج��ب ل��م إن��ه ال��ج��الل��ة ذي رب��ك س��ب��ح��ان
ت��ع��ل��م ال ب��ه��ائ��م ال��رج��ال وم��ن وال��ن��ه��ى ال��م��ع��ارف ذوي رأي ال��رأي
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ار َ الرضِّ مسجد

أصحاب عوف بن عمرو بني إخوة عوف بن غنم بني أن علم املدينة من النبي اقرتب ملا
الراهب عامر أبا وأن إليه، الناس ويرصفون إخوتهم به ينافسون مسجًدا بنوا قباء مسجد
قاتل وحيش منهم املسلمني، من لجماعة فقال ذلك، لهم زين الذي هو بالفاسق امللقب
به. أمرهم ما ففعلوا واهدموه»، فأحرقوه أهله الظالم املسجد هذا إىل «انطلقوا حمزة:

وض��راَرا؟ ك��ي��ًدا ال��دي��ن ت��ج��ع��ل��ون ل��ك��م م��ا ع��وف ب��ن غ��ن��م ب��ن��ي ي��ا
ال��ح��ي��ارى؟ ي��ه��دي م��س��ج��ًدا ق��ب��اء ف��ي إخ��وت��ك��م ب��ن��ى إذ أغ��ض��ب��ت��م
واغ��ت��رارا؟ ج��ه��ًال ل��ل��ن��اس ف��ت��ن��ة ت��ب��غ��ون��ه غ��ي��ره ف��ات��خ��ذت��م
ش��ع��ارا ال��س��وأى ي��ج��ع��ل غ��اٍو ك��ل أش��ي��اع��ك��م م��ن ف��ي��ه وج��م��ع��ت��م
ج��ه��ارا وي��ؤذي��ه ال��رس��ل س��ي��د ف��ي ال��زور ب��ق��ول ي��ه��ذي م��ف��ت��ٍر
ال��س��ك��ارى وأخ��الق ال��ح��م��ق��ى ش��ي��م إن��ه��ا ع��وف ب��ن غ��ن��م ب��ن��ي ي��ا
غ��ي��ارى أق��وام ال��ل��ه ج��ن��ود م��ن ج��اءك��م ق��د إن��ه إس��ت��ف��ي��ق��وا
ف��ج��دارا ج��داًرا ال��س��وء م��س��ج��د ف��اه��دم��وا ه��ل��م��وا م��واله��م ق��ال
ن��ارا يُ��ص��ل��ي��ه م��ن ال��م��ؤم��ن إن��م��ا ج��ه��رة ع��ل��ي��ه ال��ن��ار واب��ع��ث��وا

∗∗∗
وص��غ��ارا ذالٍّ ال��ف��اس��ق ط��اوع��وا األل��ى وازداد ب��األم��ر ص��دع��وا
ال��ب��وارا ي��خ��اف��ون ال ف��أت��وه��ا ل��ه��م ال��ك��ب��رى ال��ف��اح��ش��ة زيَّ��ن





الُوُفود َعاُم





نْجران نصارى َوفد

ومعهم الذهب، وخواتم الحرير أردية عليهم ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عىل وفدوا رجًال ستني كانوا
ما املسلمني فقراء رأى وملا املسوح، وأخذ البسط فرد ومسوح، تماثيل فيها بسط هدية
ِعنَْد اتََّقْوا ِللَِّذيَن ذَِلُكْم ِمْن ِبَخرْيٍ أَُؤنَبِّئُُكْم ﴿ُقْل فنزلت: الدنيا إىل تشوفوا الزينة من عليهم

اآليات. اْألَنَْهاُر﴾ تَْحِتَها ِمْن تَْجِري َجنَّاٌت َربِِّهْم
أوقية حلة كل ومع رجب، يف ومثلها صفر، يف حلة ألف عىل وصالحوه اإلسالم أبوا
لهم: وقال الجراح، بن عامر عبيدة أبا فأرسل أمينًا، معنا أرسل له: وقالوا الفضة، من

األمة». أمني «هذا

أرادا م��ا واتَّ��ِب��ع ال��ل��ه ف��اتَّ��ِق ال��رش��ادا أردت إن ن��ج��ران وف��د
س��وادا أو ظ��ل��م��ة ت��ب��ق ل��م ـ��ض��اء ال��ب��ي��ـ ح��ج��ت��ه ف��ت��ل��ك وت��أم��ل
ال��ب��الدا أض��اء ق��د ال��ن��ور إن��ه ف��ان��ظ��ر ال��ش��ك وان��ج��ل��ى ال��ح��ق وض��ح
وال��ف��س��ادا م��ًع��ا األذى وي��ن��ف��ي ـ��ر األم��ـ ي��ص��ل��ح ق��يِّ��ًم��ا ال��دي��ن إن��ه
ت��ت��ه��ادى إذ ال��ج��ي��اد ت��زده��ي��ك ح��ال وب��س��ط��ة زي��ن��ة ف��ي ج��ئ��ت
وزادا ال��ب��دي��ع ال��ف��ن ف��ي��ه��ا زي��د وب��س��ط م��س��وح م��ن وه��داي��اك
ي��ع��ادى أن س��ب��ي��ل��ه إف��ك وه��ي ف��ي��ه��ا ال��ت��ص��اوي��ر ص��ن��ع��ة ص��دق��ْت

∗∗∗
وس��دادا ح��ك��م��ة األم��ر وق��ض��ى ت��ق��اة األم��ي��ن ال��ص��ادق ردَّه��ا
ع��ن��ادا إالَّ ال��ظ��ال��م��ون ف��أب��ى أه��دى ه��ي ال��ت��ي إل��ى ودع��اه��م



اإلسالم مجد ديوان

ح��ادا ال��ح��ق ع��ن ول��ك��ن��ه دوا ح��ا م��ا ال��ح��ق ع��ل��ى أن��ه��م زع��م��وا
ال��ع��ب��ادا ي��دي��ن أت��ى إل��ًه��ا ن ك��ا وق��د ع��ب��ًدا ال��م��س��ي��ح أي��ظ��ن
واع��ت��ق��ادا م��ل��ة ال��ح��ق وات��ب��ع��وا وت��وب��وا ع��ل��ي��ه ت��ك��ذب��وا ال ق��ال
وع��ت��ادا ق��وة ل��ل��ح��ق ك��ان ع��ل��ي��ه اإلل��ه ص��لَّ��ى ع��ي��س��ى إن
ي��س��ت��ف��ادا أن ال��م��خ��ل��وق وس��ب��ي��ل م��س��ت��ف��اد رب��ه روح م��ن ه��و
ال��م��ع��ادا وي��رج��و رب��ه ي��ت��ق��ي رض��يٍّ��ا رس��وًال ق��وم��ه ف��ي ك��ان
اإلل��ح��ادا وان��ب��ذوا ال��ش��رك ف��دع��وا اب��ن وال زع��م��ت��م ك��ال��ذي أٌب ال
ال��ح��دادا وال��س��ي��وف ال��خ��ي��ل واح��ذروا واٍق م��ن��ه ل��ك��م م��ا ال��ل��ه ��دوا وحِّ
واألن��دادا األب��ن��اء ع��اله ف��ي ف��رد ه��و ل��م��ن ي��دَِّع��ي م��ن ض��لَّ
ي��ت��م��ادى أن ال��ض��الل وش��ر ال��ل��ه ق��درة م��ن وه��ي أع��م��ال��ه ف��ت��ن��تْ��ه��م
ج��م��ادا؟ وف��ًدا ال��ع��ال��م��ون رأى ه��ل ج��م��اد ب��وف��ٍد ي��ث��رٌب ُرم��ي��ْت
ات��ئ��ادا ي��ري��د ف��م��ا وي��أب��ى ـ��ل ال��ج��ه��ـ ف��ي يُ��م��ع��ن ف��ه��و ال��ع��ق��ل ع��دم
ال��ق��ي��ادا ي��ل��ق��ي ال��ل��ج��اج ب��ع��د راح وع��اه��ا ل��و آي��ة ال��ل��ه أن��زل
ف��ب��ادا ال��ن��ب��يَّ ب��اه��ل ل��ي��ت��ه م��ح��ي��ص ي��ب��ي��د أن دون ي��ك��ن ل��م
ي��ت��ف��ادى أن ال��ح��ري��ص ي��ودُّ م��ا ف��ت��ف��ادوا آج��ال��ه��م م��ن��ع��ت��ه��م
ال��ش��دادا وال��خ��ط��وب ال��وي��ل ي��دف��ع ص��ل��ًح��ا ي��ب��غ��ون م��ذع��ن��ي��ن وأَتَ��وا
ال��ج��وادا ال��ك��ري��م ��ل��وا أمَّ إن��م��ا ف��ف��ازوا ��ل��وه أمَّ ال��رس��ل س��ي��د
ك��س��ادا وال��ش��راء ال��ب��ي��ع زاده��ا نَ��ِج��س��ات أن��ف��ًس��ا م��ن��ه اش��ت��روا
ف��رادى ت��ج��يء وال أل��ف دون ُع��دَّت ه��ي إن ت��ك��ون ال ُح��ل��ل
وال��ن��ق��ادا ال��ن��اظ��ري��ن ي��ع��ج��ب ل��ج��ي��ن م��ن م��ث��ل��ه��ا ال��ق��وم ي��ب��ع��ث
واج��ت��ه��ادا ه��م��ة ن��ج��ران أرض وام��أل ع��ب��ي��دة أب��ا ح��ث��ي��ثً��ا س��ر
وس��ادا ال��رج��ال ي��رف��ع ال��ذي ـ��ع ال��ص��ن��ـ ب��ك ع��زَّ األم��ي��ن أن��ت أن��ت
وودادا ه��وى ن��ف��س��ه أف��ع��م��ت خ��الل م��ن��ك ل��ل��ن��ب��ي خ��ل��ص��ت

∗∗∗
ك��ادا أو س��ع��ي��ه��م ض��ل أن ب��ع��د وس��الًم��ا رح��م��ة ال��ع��ه��د أخ��ذوا
واطِّ��رادا ت��م��اديً��ا ق��واه د وت��زدا م��ب��ت��غ��اه ال��ح��ق ي��ب��ل��غ
يُ��ن��ادى إذ ط��ائ��ًع��ا ال��ل��ه داع��ي يُ��ل��بِّ��ي ال م��ن ال��رج��ال وأض��لُّ
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نْجران نصارى َوفد

∗∗∗
أوت��ادا ل��دي��ن��ه وك��ون��ا ال��ل��ه إل��ى ت��وب��وا ال��م��ؤم��ن��ون أي��ه��ا
��ادا؟ زهَّ ق��ب��ل��ه م��ن وك��ن��ت��م ن��ي��ا ال��د ف��ي ال��وف��د أق��ب��ل إذا أرغ��ب��ت��م
زادا ب��ت��ق��واه ت��ع��دل��وا ف��ال ال��ل��ه ج��نَّ��ة ذل��ك��م م��ن خ��ي��ًرا إن
ال��ن��ف��ادا ع��ل��ي��ه ت��خ��ش��ى ب��م��ت��اع س��رور أو غ��ب��ط��ة م��ن ل��ل��ن��ف��س م��ا
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األشعريِّني َوْفد

عىل الحبشة من قدومه يف عنه) هللا (ريض طالب أبي بن جعفر مع اليمن من قدموا
أرق اليمن، أهل «أتاكم رآهم: ملا قال األشعري، موىس أبو ومعهم خيرب، يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي
إال هللا ويأبى يضعوهم أن أقوام يريد يمانية، والحكمة يمان اإليمان قلوبًا، وألني أفئدة

يرفعهم». أن

ال��ك��رام األش��ع��ريِّ��ي��ن ووف��د ال��ه��م��ام م��وس��ى أب��ي م��ن ق��دوم
رام ل��ل��ب��ي��ن ب��رح��ال��ه رم��ى ن��اءٍ ال��دار غ��ري��ب م��ن وَع��ْوٌد
ال��س��الم دي��ن رس��ول��ه أق��ام ربٍّ��ا وي��ري��د ب��دي��ن��ه ي��ف��رُّ
األن��ام خ��ي��ر ح��م��ى ف��ي ب��رك��ب��ك وأه��ًال ال��ب��ش��رى ل��ك م��وس��ى أب��ا
ال��ذم��ام م��أم��ون ال��ع��ه��د وف��يِّ س��م��ٍح ك��ل األح��بَّ��ة م��ن ل��ق��ي��ت
م��رام م��ن ذل��ك ب��ع��د ل��ك ف��ه��ل م��ن��ه��م رم��ت م��ا ب��داره��م ون��ل��ت
ال��ع��ق��ام ال��داء م��ن ب��ع��اف��ي��ة ك��ان��ت ال��ق��وم ق��ل��وب ��ْت رقَّ إذا
خ��ت��ام وم��ن ي��ُف��ضُّ َغ��َل��ق ف��م��ن ف��ي��ه��ا األش��ي��اء ح��ق��ائ��ق ت��ج��ول
ال��ن��ي��ام ب��أح��الم ت��ل��ه��و ف��م��ا ن��ام��ت األك��وان إذا وت��وق��ظ��ه��ا
ال��م��ق��ام ع��ال��ي ب��ك��م ن��س��ب س��م��ا ال��غ��وال��ي وال��ِح��َك��م اإلي��م��ان إل��ى
ال��ك��الم ب��م��أث��ور وأن��ط��ق��ه��م ط��رٍّا ال��ش��ه��داء أص��دق ش��ه��ادة
ال��ع��ظ��ام ال��ه��م��م ذوي ع��ل��ى ي��ش��قُّ م��ح��لٍّ إل��ى ن��ه��ض��ت م��وس��ى أب��ا
ال��زؤام ال��م��وت س��وى ت��ج��ان��ب��ه��ا ل��ن��ف��س م��ا ح��ي��اة ب��ه��ا وف��زت
ن��ظ��ام ب��ال ي��ك��ون ش��يء وه��ل ج��م��ي��ًع��ا وال��دن��ي��ا ال��دي��ن ن��ظ��ام





ثقيف َوْفد

من ملسو هيلع هللا ىلص النبي عاد ملا أنه خربهم من وكان تبوك، غزوة بعد تسع سنة رمضان يف كان
فقال اإلسالم، إىل قومه ليدعو يرجع أن وسأله فأسلم، مسعود بن عروة تبعه محارصتهم
بعد فقتلوه إليهم وذهب وأبصارهم، أبكارهم من إليهم أحب أنا قال: قاتلوك»، «إنهم له:
يف غرفة عىل الفجر عند السحر وقت يتشهد أحدهم فسمعه األذى، من كثريًا أسمعوه أن
يفَّ فليس إيلَّ، ساقها وشهادة بها، هللا أكرمني كرامة يقول: وهو فمات، بسهم فرماه داره
معهم فادفنوني عنكم، يرتحل أن قبل ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول مع قتلوا الذين الشهداء يف ما إال
يف املذكور يريد — يس كمثل قومه يف مثله «إن حقه: يف الكريم الرسول وقال ففعلوا،

فقتلوه». املرسلني، اتبعوا لقومه قال إنه — يس سورة
يوفدوا أن فأجمعوا الذعر، عليها استوىل ثم أشهًرا عروة مقتل بعد ثقيف أقامت
العاص، أبي بن وعثمان غيالن بن رشحبيل وفيهم فجاءوا النبي، إىل منهم رجاًال
إىل ورجعوا عثمان، فكان رجًال عليهم ر يؤمِّ أن وسألوه فأسلموا، سنٍّا، أصغرهم وهو
يخوفونهم وأخذوا ياليل، عبد بن كنانة سيدهم أمرهم كما إسالمهم يكتمون وهم قومهم،

فأسلموا.

ب��ع��د؟ ي��ب��د ل��م ل��ل��ح��ق ن��ه��ج أيُّ ج��دُّ ف��األم��ر راش��دي��ن أق��ب��ل��وا
ب��دُّ ال��ل��ه ق��ض��ى م��م��ا وس��واه��ا ل��ث��ق��ي��ف م��ا راش��دي��ن أق��ب��ل��وا
وي��ح��دو ي��س��وق ال��ه��دي وح��ادي ـ��ب ال��رك��ـ ف��ي ج��ئ��ت م��رح��بً��ا غ��ي��الن اب��ن ي��ا
رش��د؟ اإلث��م ع��ن ي��ث��ن��ه��م ف��ل��م ال��غ��يَّ رك��ب��وا األل��ى ق��وم��ك م��ن أي��ن
ض��د ل��ل��ش��رك ف��ه��و ال��ل��ه آث��ر أن ع��ل��ى ال��ش��ه��ي��د ع��روة ق��ت��ل��وا



اإلسالم مجد ديوان

ف��رد ال��ج��الل��ة ع��ال��ي ح��ق ال��ل��ه أن ي��ش��ه��د ال��ن��ب��ي إث��ر ج��اء
وص��دُّوا ال��س��ب��ي��ل ع��ن ف��م��ال��وا ـ��ًرا خ��ي��ـ ب��ه��م ي��ظ��ن ق��وم��ه وأت��ى
ردُّ يُ��ق��در ح��ي��ن ل��ألم��ر ل��ي��س ول��ك��ن ال��ن��ب��ي أخ��ب��ر ه��ك��ذا
لُ��دُّ ف��ال��ق��وم ق��ات��ل��وك أن��ه��م واع��ل��م ال��م��ل��ك ل��م��ال��ك دع��ه��م ق��ال
ودُّ ي��ُك ول��م األذى ح��ب غ��ي��ر ح��بٌّ ي��ك ف��ل��م رأي��ه غ��رَّه
وي��غ��دو ي��روح ن��وره ف��ي رِّيُّ ال��دُّ ال��ك��وك��ب أت��ى إذ ال��وف��د ب��ورك
وت��ب��دو ال��خ��ف��اء ب��ع��د ِوض��اء ال��س��ب��ل ب��ه ت��ب��ي��ن ال��س��ن��ا ��ى ي��ت��ل��قَّ
ِوْرُد ال��س��الم��ة ي��ب��ت��غ��ي ل��م��ن ي��ض��اه��ي��ه م��ا ص��اف��يً��ا ال��دي��ن ورد
أَس��دُّ ورأي أُْح��ِك��َم��ْت ح��ي��ل��ة م��ن��ه ف��غ��ادر أم��ره وق��ض��ى
يُ��ه��دُّ واٍه وك��ل رع��بً��ا ـ��وم ال��ق��ـ وي��ه��دُّ إي��م��ان��ه ي��خ��ف��ي راح
ت��س��ت��م��د م��ن��ع��ة ف��ي��ه وال ـ��س ال��ن��ف��ـ تَ��ع��ص��م ق��وة ل��ل��ش��رك ل��ي��س
وق��د م��ن��ه ي��ن��ق��ض��ي م��ا إب��اء ف��ي ي��ت��ل��ظ��ى إن��ه ق��وم ي��ا ق��ال
م��س��ت��ب��دُّ ق��وم��ه ف��ي ع��اٍل وه��و ع��ل��ي��ن��ا ت��ش��قُّ خ��ط��ة س��ام��ن��ا
رغ��د ف��ال��ع��ي��ش ع��ل��ي��ه درج��ن��ا م��ا ونُ��ل��غ��ي ص��اغ��ري��ن ال��الت ن��ه��دم
ع��ه��د ت��ق��ول��ون ب��ال��ذي ل��ن��ا م��ا روي��ًدا ف��ق��ال��وا ج��ه��ل��ه��م ه��اج��ه��م
واس��ت��ع��دوا إذن أم��رك��م ف��اج��م��ع��وا ف��ي��ه��ا ه��وادة ال ف��ال��ح��رب ق��ي��ل
ح��دُّ ول��ل��ج��ه��ال��ة ح��ي��ن ب��ع��د ف��الن��وا ب��ال��ن��ف��وس ال��ذع��ر ه��ف��ا
وزه��د إب��اء ي��غ��ن��ه��م ف��ل��م ال��ل��ه م��ل��ة ف��ي ي��رغ��ب��ون أق��ب��ل��وا
وأش��د م��ك��ره��م م��ن أق��وى ه��و ب��م��ك��ر رم��وه��م ل��ألل��ى ع��ج��ب��وا
ِج��دُّ ب��ال��ه��زل وط��اح أس��رُّوا م��ا ف��أذاع��وا ي��س��ل��م��وا أن س��أل��وه��م
ج��ن��د ال��ح��ق ل��م��ل��ة ج��م��ي��ًع��ا ه��م ورع��اه��م ع��ن��ه��م ال��ل��ه رض��ي
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َصعَصعة ْبن عاِمر بني وفد

وكان سلمى، بن وجبار الشاعر»، لبيد «أخو قيس بن وأربد الطفيل، بن عامر وفيهم جاء
فعلت فإذا وجهه، عنك شاغل فإني ملسو هيلع هللا ىلص» «النبي الرجل عىل قدمنا إذا ألربد: قال عامر
أربد يميض أن وينتظر الكريم الرسول يكلم عامر جعل قدموا فلما بالسيف، َفاْعلُُه ذلك
أسلمت، إن يل ما للنبي: عامر وقال سله، يستطع فلم السيف عىل يده يبست وقد أمره
ذلك «ليس قال: بعدك؟ األمر يل أتجعل قال: عليهم»، ما وعليك للمسلمني ما «لك قال:
خيًال عليك ألمألنها وهللا أما عامر: فقال يشاء»، حيث يجعله هلل األمر إنما لقومك وال لك
الطفيل بن عامر اكفني «اللهم يقول: أياًما ومكث وجل)»، (عز هللا «يمنعك قال: ورجاًال،
(ريضهللا سلمى أبي بن جبار وأسلم له، هللا فاستجاب يقتله»، داء به وابعث شئت، بما

أسلم: فيمن عنه)

ن��اص��را ال��ب��غ��ي ع��ن ال��ب��اغ��ي ي��ج��د ول��ن «ع��ام��ًرا» ال��ش��ر ع��ن ردوا ع��ام��ر ب��ن��ي
ال��م��ق��ام��را ال��ك��م��يَّ يُ��ع��ي��ي م��ا األم��ر م��ن ف��اب��ت��غ��ى «أرب��د» ن��ف��س م��ن ه��وى أص��اب
م��اك��را ك��ان م��ن ال��س��وء أه��ل وأخ��ي��ب خ��ائ��ب م��ح��ال��ة ال ب��م��ك��ر وج��اء
وف��اج��را؟ أث��ي��ًم��ا إال ع��ام��ر» «ب��ن��ي م��ن��ه��م��ا ال��وف��ُد ص��اَح��ب ه��ل أن��اش��دك��م
ال��ب��ص��ائ��را ي��ع��م��ي وال��ج��ه��ل غ��رة ع��ل��ى خ��ادًرا ال��ل��ي��ث ي��أخ��ذا أن أزم��ع��ا ه��م��ا
ب��ات��را ال��س��ي��ف ت��ح��م��ل م��ن��ه ال��س��وء ي��د وه��ذه م��ن��ه ال��م��خ��ب��ول األح��م��ق دن��ا
ق��ادرا؟ ك��ان ل��و ال��س��ي��ف ي��ردُّ وم��اذا اق��ت��ح��م أن ال��ط��ف��ي��ل اب��ن إل��ي��ه ي��ش��ي��ر
ص��اغ��را ال��س��وء ب��ه ي��ب��غ��ي م��ن وي��رج��ع «رس��ول��ه» يُ��ع��ز أن إال ال��ل��ه أب��ى
م��ائ��را ال��دم ي��رى ك��ي��م��ا ي��خ��ادع��ه ب��ه وخ��ال ج��اه��ًال ه��واه أط��اع



اإلسالم مجد ديوان

ال��م��ش��اط��را؟ ال��ش��ري��ك ت��دع��ى أن وت��ط��م��ع خ��الف��ة ال��ط��ف��ي��ل اب��ن ي��ا أت��س��أل��ه
س��اخ��را؟ راح ن��ف��س��ه م��ن ام��رءًا أك��ن��ت ق��ائ��ل؟ أن��ت ال��ذي ه��ذا م��ا ال��وي��ل ل��ك
ش��اك��را ال��خ��ي��ر م��ن األوف��ى ح��ظ��ك وخ��ذ واح��د ف��ربُّ��ك واش��ه��د اس��ت��ق��م «ُج��بَ��ار»
واف��را ال��ل��ه ه��دى م��ن غ��ن��ًم��ا أص��اب��وه أن��ه��م ص��ح��ب��ك ال��ل��ه رع��اك وب��ش��ر
خ��اس��را خ��زي��ان ال��ح��ت��ف ي��ل��ق��ى و«أرب��د» خ��اس��ئً��ا ال��داء ب��ه ي��ه��وي «ع��ام��ًرا» ودع
ك��اف��را ك��ان إن��ه ق��واه ف��ه��دَّ ف��ي��ه��ده��ا ال��ق��وى ي��رم��ي ال��ذي رم��اه
ال��غ��واب��را وال��ق��رون و«ع��اًدا» «ث��م��وًدا» رم��ى إذ ال��ل��ه رم��ى م��م��ا ب��ص��اع��ق��ة
غ��ائ��را األرض ف��ي الن��دكَّ ج��ب��ل ع��ل��ى ت��ن��زل��ت ل��و ن��اريَّ��ًة ب��ه��ا رم��اه
زائ��را ج��اء ال��ت��ي ع��ن��د ال��ردى ل��ق��اء ج��اه��ل��ي��ة ش��ي��م��ة م��ن «ع��ام��ر» أب��ى
«ع��ام��را» ل��س��ت إذن ب��أم��ث��ال��ي؟ ي��ض��ي��ق ب��م��ن��زل وم��وتً��ا أط��اع��ونً��ا ي��ق��ول
ك��اب��را ال��م��وت ع��ادَي ع��ل��ي��ه أالق��ي م��ت��ن��ه غ��ي��ر (ل��ي) ل��ي��س ج��وادي ج��وادي
ث��ائ��را ح��رَّان وان��س��اب س��رج��ه ع��ل��ى ف��اس��ت��وى «ع��زري��ل» ي��زج��ي��ه ب��ه وج��اءوا
م��غ��اورا ق��رنً��ا ال��م��ق��دور ح��ت��ف��ه س��وى ي��رى م��ا ال��رم��ح ي��ح��م��ل ع��ل��ي��ه ي��ج��ول
ذاك��را ك��ان ل��م��ن ذك��ر م��ن ال��خ��زي س��وى م��ع��ق��ب غ��ي��ر ه��وى أن إال ه��و ف��م��ا
ال��م��ف��اخ��را ت��ل��ك األق��وام ت��ش��ه��د ول��م ن��داءه ع��ك��اظ ي��س��م��ع ل��م األم��ر م��ض��ى
ص��ائ��را ال��خ��س��ر س��وى ش��يء إل��ى ف��ل��ي��س رب��ه ي��خ��َش ول��م ي��ؤم��ن ل��م ال��م��رء إذا
ح��ائ��را ال��ط��ب ي��ت��رك ب��داء رم��ت��ه م��ح��م��د م��ن دع��وة ع��ل��ي��ه ��ْت أل��حَّ
ض��ائ��را ال��ده��ر ع��ل��ى ش��ي��ئً��ا ي��رى ف��ل��ي��س ��ه ح��قَّ ي��ْرَع م��ن وال��خ��ي��ر ال��ه��دى رس��ول
زاج��را ال��س��وء ام��رؤ ي��خ��ش��ى ل��و ال��ش��ر ع��ن زاج��ر أرب��د ق��ال ف��ي��م��ا ك��ان ل��ق��د
ن��اظ��را ك��ان ل��و ال��ل��ب م��ن��ه وت��ذه��ل ن��ف��س��ه ه��م��ة ت��غ��ت��ال آي��ة رأى
ق��اه��را ال��ب��أس غ��ال��ب وي��ب��ق��ى ي��ب��ي��د غ��ال��ب أص��ي��د ك��لُّ رب ك��الءة
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عْنه) اٌهللا (َرِيض ثعَلبة بن ضامم

اإلسالم عن فسأله ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول إىل وافًدا ثعلبة بن ضمام بكر بن سعد بنو بعثت
رسوًال، بعث قد (تعاىل) هللا إن لهم: فقال قومه إىل رجع ثم فأسلم، هللا وهداه فأكثر،
والعزى، الالت سب تكلم ما أول إنه وقيل فيه، كنتم مما به استنقذكم كتابًا عليه وأنزل
ويلكم، لهم: فقال الجنون، اتَِّق الجذام، اتَِّق الربص، اتَِّق ضمام، يا مه قومه: له فقال
بالشهادتني، ونطق القول، من تقدم بما ذلك وصل ثم ينفعان، وال يرضان ال إنهما وِهللا

جميًعا. فأسلموا

ال��ه��دى ح��رم ف��ي ف��أن��ت ض��م��ام واخ��ش��ع ال��م��س��ج��دا ب��ل��غ��ت ف��ق��د ال��ب��ع��ي��ر أِن��ِخ
ال��م��ت��وق��دا؟ ال��ك��وك��ب رأي��ت أف��م��ا م��ح��م��د؟ أي��ن س��أل��ت ح��ي��ن اض��ل��ل��ت
م��ح��م��دا ع��رف��ت ف��ق��د ال��ظ��الم ص��دع ال��ذي ال��ن��ور م��ط��ل��ع ت��ع��رف ك��ن��ت إن
ت��ت��رددا أن وح��ذار ال��ع��م��ى ل��ي��ل ب��ن��وره ض��م��ام ي��ا ف��اص��دع ذاك ه��و
م��رش��دا إم��اًم��ا ش��ري��ع��ت��ه وات��ب��ع وواِل��ِه ي��ق��ول م��ا واس��م��ع اس��أل��ه
ال��م��وردا أص��ب��ت ف��ق��د ص��داك وان��ق��ع ال��م��ن��ت��ه��ى ب��ل��غ��ت ف��ق��د ق��واك اج��م��ع
وش��ددا أل��حَّ وإن ال��ص��واب ي��رج��و ب��س��ائ��ل ي��ض��ي��ق ف��ل��ن ت��ش��اء م��ا ق��ل
ت��ش��ه��دا أن م��غ��ن��ًم��ا وح��س��ب��ك ح��ق وق��ل��ت��ه ال��ن��ب��ي ق��ال ال��ذي ك��ل
ل��ت��س��ع��دا ع��ل��ي��ك ك��ب��رْت ل��و ك��ن��ت م��ا م��ؤم��ن ش��ه��ادة ب��ه��ا س��ع��دت ول��ق��د
تُ��ح��م��دا أن ق��ب��ل��ه��ا ت��ط��م��ع ك��ن��ت م��ا ش��ي��م��ة ل��ك وص��ح��ب��ه ال��ن��ب��ي ح��م��د
وس��ؤددا أش��م ش��رًف��ا ل��ه ك��ان��ت ب��س��ج��يَّ��ة ال��ف��ت��ى ازدان ول��رب��م��ا



اإلسالم مجد ديوان

∗∗∗
��رَّدا ال��شُّ ال��ن��ف��وس ال��ل��ه إل��ى ي��دع��و ب��ن��ع��م��ة وع��اد دي��نً��ا ال��ه��دى رِض��َي
ال��ردى م��ن ال��ن��ج��اة ي��ري��دون زم��ًرا ف��ت��دف��ق��وا ل��ق��وم��ه ال��س��ب��ي��ل وض��ح
م��وص��دا ب��ابً��ا ال��ل��ه ل��دي��ن ف��ت��ح��ت ي��د م��ن ل��ك ف��ي��ا ي��ده ع��ل��ى خ��ل��ص��وا
األب��ع��دا ال��م��ك��ان ال��ح��س��ن��ى ف��ي وب��ل��غ��ت ال��م��دى ج��اوزت ف��أن��ت ض��م��ام أب��ش��ر

360



هَجر بالد القيسمْن عبد بِني وفد
بالبحرين

كنت إن له: وقال نرصانيٍّا، وكان الجارود، وفيهم مكة، فتح قبل ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل جاءوا
وكان األشج، عوف بن هللا عبد رئيسهم كان فأسلموا، فأخربهم أضمرنا، بما فأخربنا نبيٍّا
ال إنه هللا، رسول يا فقال: النبي، نفس يف املعنى هذا ولحظ دمامة، وفيه سنٍّا، أصغرهم

ولسانه. قلبه بأصغريه املرء وإنما الرجال، — جلود — مسوك يف يستقى
وال خزايا غري جاءوا الذين بالقوم «مرحبًا عليه): وسالمه هللا (صلوات لهم قال
لهم وذكر فأبى، لهم ليأذن فألحوا الخمر، عن ونهاهم الدين، بإقامة أمرهم ثم ندامى»،
وكيس فربئ، له ودعا ظهره عىل فمسح مجنون شيخ فيهم وكان فتعجبوا، بالدهم صفة

وجماًال. شبابًا

ك��ف��ر م��ن وي��أب��ى ال��دي��ن ي��ب��ت��غ��ي ه��ج��ر م��ن واف��ى ب��ال��وف��د م��رح��بً��ا
ال��زم��ر ب��ي��ن م��ث��ل��ه��ا م��ا زم��رة إن��ه��م ن��دام��ى ال خ��زاي��ا ال
ب��ال��ظ��ف��ر أول��ى ال��ن��اس وخ��ي��ار ي��د خ��ي��ر ق��بَّ��ل��وا إذ ظ��ف��روا
األث��ر ��اح وضَّ ال��ح��ج��ة س��اط��ع��ه ش��اع��ره��م ع��ل��ى ال��ح��ق ن��زل
ال��ب��ش��ر ه��ادي إل��ى ال��ق��وم أرس��ل ق��د ال��ل��ه إن ال��ج��ارود ص��دق
ال��خ��ب��ر م��ص��داق ي��ن��ظ��ر ف��أت��ى ذك��ره ع��ي��س��ى إن��ج��ي��ل ف��ي ج��اء
اس��ت��ت��ر ك��ان م��ا األم��ر ي��ق��ي��ن م��ن ب��دا ح��ت��ى ي��س��أل��ه ي��زل ل��م
ُم��دَّخ��ر م��زي��د م��ن ول��دي��ه زاده��م م��ا ع��ل��م��ه م��ن زاده��م
ف��ظ��ه��ر ع��ن��ه ال��غ��ي��ب زواي��ا ف��ي ان��ط��وى ��ا ع��مَّ ل��ه ال��ل��ه ك��ش��ف



اإلسالم مجد ديوان

ال��ث��م��ر أن��واع ف��ي��ه ت��ت��راءى ن��خ��ل��ه��ا وه��ذا األرض ه��ذه
نُ��ك��ر دي��ن م��ن ال��ق��وم أض��لَّ م��ا وان��ق��ض��ى دي��نً��ا اإلس��الم آث��روا
ش��ر ك��ل ع��ن ونُ��ه��وا ب��دٌّ م��ن��ه ل��ه��م م��ا ُط��رٍّا ب��ال��خ��ي��ر أُِم��روا
ل��ل��م��زدج��ر غ��ن��ى ال��خ��م��ر وع��ن ازدج��روا ث��م ب��ال��خ��م��ر ل��ه��ج��وا
األغ��ر ال��ن��ه��ج ع��ن ال��رأي ظ��ل��م��ة ب��ك��م ت��ع��ِدْل ال ال��ق��ي��س ع��ب��د وف��د
ض��رر م��ن وق��اء أو س��ق��ام م��ن الم��رئ ش��ف��اء ال��خ��م��ر ف��ي ل��ي��س
ال��ع��ص��ر م��اض��ي ف��ي ال��ش��ي��ط��ان م��ك��ر ال��ذي ال��م��ك��ر إن��ه��ا إح��ذروه��ا
ت��س��ت��ع��ر ن��ار ل��ل��ب��غ��ض��اء وه��ي وأذى ش��رٌّ ل��ألق��وام ه��ي
وف��ج��ر ه��واه أرض��ى م��ن م��ث��ل رب��ه ف��أرض��ى ب��رَّ م��ن ل��ي��س
ع��ب��ر م��ن س��م��ع��ت��م أو رأي��ت��م م��ا وك��ف��ى م��ن��ه��ا ك��ان م��ا ح��س��ب��ك��م
ُك��بَ��ر آي��ات ال��خ��م��ر ب��ب��الي��ا ن��ب��أك��م إذ ال��ل��ه رس��ول ف��ي
أم��ر م��ا أم��ر ك��ل م��ن واف��ع��ل��وا ن��ه��ى ع��ن��ه م��ا ك��ل ع��ن ان��ت��ُه��وا

∗∗∗
ال��ق��در أع��اج��ي��ب ع��ن واس��أل��ون��ي ش��ي��خ��ك��م ع��ن ال��ف��ت��ى ه��ذا اس��أل��وا
ال��م��ق��ت��در ال��م��ل��ي��ك ت��ص��اوي��ر م��ن ب��رزت وأخ��رى زال��ت ص��ورة
ح��ض��ر ق��د ع��م��ن ال��غ��ائ��ب ف��اس��أل��وا أو غ��اب ��ْن ع��مَّ ال��ح��اض��ر اس��أل��وا
ال��م��رر م��ش��دود ال��ع��اق��ل وأت��ى ال��ق��وى م��ه��دود ال��م��ج��ن��ون ذه��ب
األث��ر م��ي��م��ون ال��ج��اه ل��ع��ظ��ي��م ي��ٍد ف��ي ت��ج��لَّ��ْت ال��ل��ه ق��درة
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َحنيفة بني َوْفد

األمر يف يرشكه أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي سأل بالثياب، يسرتونه الكذاب مسيلمة ومعهم جاءوا
اليمامة إىل عاد وملا أعطيتكه»، ما هذا سألتني «لو فقال: عسيب يده يف وكان «النبوة»
عىل هللا أنعم لقد كقوله: الكريم، القرآن يضاهي بما يهذي وصار معه، أرشكه أنه ادَّعى
طحنًا، والطاحنات وقوله: وحشا، شغاف بني من تسعى، نسخة منها فأخرج الحبىل،
الصالة، عنهم ووضع لقًما، الالقمات ثرًدا، والثاردات خبًزا، والخابزات عجنًا، والعاجنات
أما له: يقول النبي إىل وكتب شؤًما، فكانت للربكة أعماًال وعمل والزنا، الخمر لهم وأحل
يعدلون، قوًما قريش وليس األمر، نصف لنا وإن معك، األمر يف أرشكت قد فإني بعد،
الكذاب، مسيلمة إىل هللا رسول محمد من الرحيم، الرحمن هللا «بسم ملسو هيلع هللا ىلص: إليه فكتب
والعاقبة عباده، من يشاء من يورثها هلل األرض فإن بعد، أما الهدى، اتبع من عىل سالم

للمتقني».

تَ��بَ��ع��ا ل��ه أْم��َس��ْوا األل��ى أض��لَّ وم��ا م��س��ي��ل��م��ًة أش��ق��ى م��ا ح��ن��ي��ف��ة ب��ن��ي
ص��ن��ع��ا م��ا ه��ول م��ن ت��ل��ف��ظ��ه ت��ك��اد دن��س م��ل��ؤه��ا ث��ي��اب ف��ي ب��ه ج��ئ��ت��م
م��ب��ت��دع��ا ج��اء وش��رٍّا م��غ��طٍّ��ى رج��ًس��ا وت��ق��ذف��ه ش��ي��ط��انً��ا األرض ب��ه ت��رم��ي
ط��م��ع��ا ل��ه ه��اج��ت م��ض��لَّ��ل��ة ن��ف��س ي��ده ف��ي ال��ن��ج��َم ت��ري��ه إذ وي��ل��ه ي��ا
اخ��ت��رع��ا م��ا س��وء ي��ا ل��ه وش��ط��ر ف��ي��ه اج��ت��م��ع��ت ل��ل��ذي ش��ط��ٌر ال��ن��ب��وة رام
الم��ت��ن��ع��ا ع��اي��ن��ت ال��ذي ال��ع��س��ي��ب ه��ذا ت��س��أل��ن��ي ج��ئ��ت ل��و ل��ه ال��ن��ب��ي ق��ال
م��رت��دع��ا ك��ن��ت إن وارت��دع ال��ه��وى ف��اع��ِص ب��م��ش��ت��رك أم��ري وم��ا ال��ن��ب��ي أن��ا
ان��ق��ش��ع��ا ��ت ث��مَّ ح��ي��نً��ا ب��ال��ق��وم أح��اط م��رت��ك��م ل��ل��ج��ه��ل غ��ي��ه��ب أض��لَّ��ه



اإلسالم مجد ديوان

وم��ن��ت��ج��ع��ا م��رت��اًدا ك��ال��ح��ق ول��ي��س م��ن��ب��ت��ه ي��رت��ادون ال��ح��ق إل��ى ��وا خ��فُّ
ف��ان��خ��دع��ا ال��رأي وس��وء ال��غ��رور ل��ه زيَّ��ن��ه��ا ع��م��ي��اء ف��ت��ن��ة ف��ي وج��اء
رج��ع��ا أج��الده ف��ي ال��ي��م��ام��ة إل��ى م��ًع��ا وال��ض��الل ج��م��ي��ًع��ا ال��ف��س��اد إن
ب��رع��ا؟ ك��اذب م��ن م��ث��ل��ه رأوا ف��ه��ل وي��ك��ذب��ه��م ي��غ��وي��ه��م ال��ن��اَس ��َف ت��ل��قَّ
ف��اض��ط��ل��ع��ا م��ن��ه ش��ط��ًرا ي��ح��م��ل األم��ر ف��ي أش��رك��ه ال��ل��ه رس��ول إن ي��ق��ول
دع��ا إل��ي��ه م��ن ج��م��ي��ًع��ا ال��دع��اة أش��ق��ى يُ��زيِّ��ن��ه دي��ن إل��ى ي��دع��و وراح
م��ع��ا ال��ذع��اف ال��س��مِّ وم��ن ال��زن��ا م��ن ب��غ��ي��ت��ه��م ال��ن��اس وأع��ط��ى ال��ص��الة أل��غ��ى
ش��رع��ا ال��ذي ال��دي��ن ف��ي ال��ل��ه ب��ارك ال أال األم��ور وم��ك��روه ال��ف��ج��ور دي��ن
الن��ص��دع��ا األخ��الق م��ن ال��ج��ب��ال ي��ع��ل��و ج��ب��ًال ب��ه ي��رم��ي ص��اح��ب��ه راح ل��و
ال��ورع��ا ي��ع��رف ال ف��اج��ر م��ن ك��ان ال ي��ردده��ا؟ وت��اءات ال��ط��اح��ن��ات م��ا
وق��ع��ا إن ال��ل��ه ألم��ر م��ردَّ وال ق��ات��ل��ه ال��ل��ه إن ح��ن��ي��ف��ة ص��ب��ًرا
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َحاتٍِم ْبُن َعِديُّ

سادات عادة عىل — الغنائم ربع — املرباع يأخذ قومه، يف رشيًفا حاتم بن عدي كان
النرصانية دين عىل ليبقى بالشام لحق بالده إىل املسلمني جيش بقدوم سمع فلما العرب،
ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل بها وجيء معه، يأخذها فلم الدرة، ومعناها — سفانة أخته وترك أهله مع
فقامت عليها، واإلغارة — طيء صنم — «الفلس» لهدم أرسلها التي الرسية مع سبية
فأسلمت ففعل، عليها يمن أن وتسأله مشكورة، أعمال من له كان وما أباها، تذكر إليه
هللا، دين يف بالدخول عليه وأشارت أخيها إىل فذهبت ماًال، وأعطاها حملها ثم وكساها

وأسلم. فجاء

ن��ادم غ��ي��ر ال��ع��م��ى ي��ب��غ��ي م��ن دي��ن ودع ح��ات��م ب��ن ع��ديَّ ي��ا ف��ارغ��ب ال��ل��ه إل��ى
ه��اش��م آل م��ن ال��م��ب��ع��وث ب��ه ي��دي��ن ال��ذي دي��ن��ه وات��ب��ع ف��ارغ��ب ال��ل��ه إل��ى
ب��س��ال��م ال��ق��ت��ي��ل ب��ل��وى م��ن أن��ت وم��ا ءٍ ط��يِّ آل م��ن ال��ق��ت��ل ح��ذار خ��رج��ت
األراق��م م��دبِّ ف��ي ح��ي��رى وت��ذه��ب ح��ي��ات��ه��ا ت��ض��لَّ أن ق��ت��ًال ال��ن��ف��س ك��ف��ى
ع��ال��م غ��ي��ر ام��رؤ أن��ت أم م��ك��ان��ك ال��ع��م��ى م��ن ع��ل��م��ت إذ ذرًع��ا ض��ق��ت أم��ا
ح��ازم ال��ش��ك ظ��ل��م��ة يُ��َج��لِّ��ي ب��رأي واس��ت��ع��ن أخ��ت��ك أن��ب��اء اس��ت��م��ع ع��ديُّ
الئ��م ك��ل ي��خ��ت��اره��ا م��ن ت��ج��نِّ��ب ه��دى خ��ط��ًة ف��اخ��ت��اره��ا ق��ل��ب��ه ص��غ��ا
وال��م��ن��اس��م وال��خ��ط��ى ال��ح��واي��ا ِوض��اء م��ح��م��ًدا ت��ؤمُّ م��ط��اي��اه وس��ارت
ق��ادم ك��ل م��ث��ل��ه ت��م��نَّ��ى م��ح��الٍّ وأح��لَّ��ه داره ف��ي ف��أن��زل��ه
آث��م غ��ي��ر ت��ك��ن ف��اش��ه��د ب��ه ت��دي��ن ب��ال��ذي ألع��ل��م إن��ي ل��ه وق��ال
ظ��ال��م؟ ك��ل م��ن س��نُّ��وه األل��ى ك��دأب ُم��ح��رَّم وه��و ال��م��رب��اع ت��أخ��ذ أل��م



اإلسالم مجد ديوان

الزم ض��رب��ة ال��ح��ق رأي��ت وإن��ي ت��ائ��ب ال��ل��ه إل��ى إن��ي ب��ل��ى ف��ق��ال
ال��م��ع��ال��م ب��ادي وال��ح��ق ي��م��ت��ري ل��م��ن ِم��ْري��ة ف��ي��ك م��ا ال��ل��ه رس��ول ألن��ت
ال��م��ت��ف��اق��م دائ��ه��ا م��ن ب��ع��اف��ي��ة ف��أص��ب��ح��ْت ن��ف��س��ي ب��اإلس��الم ت��دارك��ت
ع��اص��م ك��ل خ��ان��ه��ا ال��ب��راي��ا ن��ف��وس ب��ه��ا ت��ف��ز ل��م إذا ال��ك��ب��رى ال��ع��ص��م��ة ه��و

∗∗∗
ن��ائ��م ك��ل ال��ع��دى ال��ق��وم م��ن ون��ب��ْه م��ح��م��د ي��ق��ول م��ا ع��ديٌّ ��ْل ت��أمَّ
ح��اك��م ك��ل س��ادات��ه��ا م��ن وي��ح��ك��م ظ��ل��ه األرض ف��ي ال��ل��ه دي��ن س��ي��ب��س��ط
ُم��زاح��م أو آخ��ذ م��ن ف��م��ا وأرض م��وط��ن ك��ل ف��ي ال��م��ال ي��ف��ي��ض وس��وف
ج��ارم م��ض��رَّة أو ج��اٍن إس��اءة ت��روع��ه��ا إن م��ا ال��خ��در ذات وت��خ��رج
ال��م��ح��ارم ح��م��اة م��ن واٍل ال��ض��ع��ف ع��ل��ى ل��ه��ا م��ا ال��ب��ي��ت إل��ى ب��ص��رى م��ن ف��تُ��ق��ِب��ُل
واه��م ك��ل م��ن ال��وه��م خ��ط��رات ودْع س��ب��ي��ل��ه ع��ديُّ ي��ا ف��اع��رف ال��ل��ه ه��و
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يف فرَوة َواْسُمه املرادي مسيك بن ُعروة
وايات َبعضالرِّ

همدان وبني مراد قومه بني وكان ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عىل ووفد ظهره، وراء كندة ملوك ترك
فقال الروم، له يقال يوم يف أرادت ما األوىل من الثانية فيها أصابت وقعة اإلسالم قبيل
يصيب ذا من هللا، رسول يا قال: الروم؟»، يوم قومك أصاب ما ساءك «هل النبي: له
يف قومك يزد لم ذلك إن «أما له: فقال يسوءه؟ وال الروم، يوم قومي أصاب ما قومه
العاص بن سعيد بن خالد معه وبعث وزبيد، مراد عىل استعمله وقد خريًا»، إال اإلسالم

ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول تويف حتى بالده يف معه فكان الصدقة عىل

ال��ع��رى واه��ي��ة ال��ت��ي��ج��ان ي��ت��رك م��ن وان��ت��ح��ى ك��ن��دة م��ل��وك ال��م��ل��وك ت��رك
ت��رى أو ت��ش��اه��د م��ا وح��س��ب��ك ي��م��ن َم��ِق��دم ل��ك إن��ه ع��روة ُح��يِّ��ي��ت
وال��م��ظ��ه��را م��ك��ان��ه ت��ري��ك ن��ف��س ل��ه وان��ب��س��ط��ت ع��ل��ي��ك ال��ن��ِب��يُّ ع��ط��ف
وُم��ذك��را واع��ًظ��ا ن��ف��س��ك ه��زَّ ب��ل أوط��اره م��ن ال��روم ي��وم ك��ان م��ا
وأك��ب��را أج��لَّ ل��ه��م وك��ان خ��ي��ًرا زاده��م ق��وَم��ك اإلس��الُم أورث م��ا
أدب��را ق��د ع��ه��ده��ا وأص��ب��ح ف��ي��ه��م آث��اره��ا ع��َف��ْت ق��د ال��ج��اه��ل��ي��ة
ال��ذرى ع��ال��ي��ة اإلس��الم دول��ة ف��ي ح��ي��ات��ه��م ف��ت��ل��ك م��وتً��ا ل��ه��م ك��ان��ت
ت��خ��يَّ��را ال��ل��ب��ي��ب إذا ال��رف��ي��ق ن��ع��م غ��ي��ره ل��ق��وم��ك م��ا رف��ي��ق��ك ه��ذا
وأج��درا أح��ق ف��م��ا إل��يَّ تُ��ج��بَ��ى ص��دق��ات��ه��م ل��خ��ال��د ج��ع��ل��ت إن��ي
��را م��ي��سَّ األم��ور ك��ل ف��ي ل��ل��خ��ي��ر ام��رءًا ف��ك��ن ع��ام��ًال أق��م��ت��ك ول��ق��د
ق��ص��را أو ون��ى أح��ٌد إذا ت��ن��ي��ا وال رب��ك��م��ا ب��رك��ات ع��ل��ى س��ي��را





زبيد بني وفد

إنك املرادي: قيس أخيه البن قال كان وقد الزبيدي، يكرب معد بن عمرو ومعهم جاءوا
عليك، يخفى فلن يقول كما نبيٍّا كان فإن أمره، لنبلوا محمد إىل بنا فانطلق قومك، سيد
أمري وترك خالفني قال: قيس علم فلما فأسلم، عمرو وجاء رأيه، ه وسفَّ قيس عليه فأبى

أبيات: من عمرو فقال عمًرا، وتوعد ورأيي،

ال��م��زاد ش��د ب��ن��ف��س��ه ي��ري��د س��ف��اه ذي م��ن ع��اذري ذا ف��م��ن
م��راد م��ن خ��ل��ي��ل��ك م��ن ع��ذي��رك ق��ت��ل��ي وي��ري��د ح��ي��ات��ه أري��د

ال��ف��رس��ان وت��ف��زع م��ن��ه ـ��ط��ال األب��ـ ت��ف��رق ال��ذي ال��ف��ارس وف��د
وال��ش��ج��ع��ان ال��ق��روم ت��دع��ى ح��ي��ن ك��ع��م��رو ق��رم وأيُّ ع��م��رو ج��اء
ال��ط��ع��ان واس��ت��ح��رَّ ال��ض��رب ح��م��ي م��ا إذا ك��ف��ؤ ال��رج��ال ف��ي ل��ه م��ا
رن��ان م��ج��ل��ج��ل ذك��ر ض األر ف��ي ل��ه وش��اع ص��م��اص��م��ه راع
ش��ان ال��ي��وم ل��غ��ي��رك ف��ي��ه��م ل��ي��س ق��وم س��ي��د أن��ت ق��ي��س ي��ا ق��ال
ك��ان��وا ك��ن��ت وح��ي��ث��م��ا ع��ن��ه��ا ـ��دل ت��ع��ـ ف��ال أردت خ��ط��ة أيُّ��م��ا
واألوث��ان األص��ن��ام ت��ق��ام أن ي��ن��ه��ى راح ال��ذي ت��ن��ظ��ر م��ع��ي س��ْر
وال��ب��ره��ان ال��دل��ي��ل ع��ل��ي��ن��ا ـ��ف��ى ي��خ��ـ ف��ل��ن ن��ب��يٍّ��ا ي��ك��ن إن إن��ه
واإلي��م��ان ال��والء ف��ع��ل��ي��ن��ا ُم��ط��اًع��ا ي��ك��ون أن ال��ح��ق وم��ن
وال��ه��ذي��ان؟ ال��ه��راء ف��ت��م��اَدى م��سٌّ أص��اب��ك ه��ل ع��م��رو ي��ا ق��ال



اإلسالم مجد ديوان

ال��ع��ن��ان م��ن��ك الن إن أن��ث��ى الب��ن ع��ن��ان��ي ي��ل��ي��ن ب��ال��ذي أن��ا م��ا
إذع��ان ل��م��ث��ل��ه ب��ي ف��م��ا س ال��ن��ا ف��ت��ن ل��م��ن م��ذع��نً��ا ت��ك��ْن إن
وال��ب��ه��ت��ان ال��ن��داء وت��ق��ض��ى ف��رًدا ال��زب��ي��ديُّ ال��ف��ارس ذه��ب
األم��ان ويُ��رَج��ى ب��أرج��ائ��ه��ا ـ��ر ال��خ��ي��ـ يُ��ط��ل��ب ال��ت��ي ال��س��اح��ة ي��ط��ل��ب
ال��ف��رق��ان وي��س��ط��ع ح��ي��ن ك��ل ف��ي��ه��ا ال��روح ي��رت��ع ال��وح��ي م��ه��ب��ط
ال��ج��ن��ان وط��اب ن��ف��س��ه ف��ص��ف��ت دي��نً��ا وال��م��روءة ال��ب��رَّ رض��َي
ح��رَّان ل��ث��ائ��ر ق��ي��ًس��ا إن ق��ي��س؟ خ��ط��ب ف��م��ا األذى ع��ن��ه زال
وال��ع��ص��ي��ان؟ اإلب��اء ف��م��ن��ه ـ��ري أم��ـ أآم��ره وي��ح��ه ي��ا ق��ال
يُ��دان وك��ي��ف م��وض��ع��ي ف��ي��رى أل��ي��ًم��ا ال��ج��زاء ألذي��ق��نَّ��ه

∗∗∗
واألذه��ان ال��ع��ق��ول ف��ت��ع��َم��ى س ب��ال��ن��ا ال��ج��ه��ال��ة ت��ص��ن��ع ه��ك��ذا
ع��م��ي��ان وم��ن��ه��ُم ـ��ق ال��ح��ـ ي��رون م��ب��ص��رون ال��ن��اس وم��ن
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كْندة َوْفد

الحربة الحرير جبب وعليهم جاءوا قيس، بن األشعث فيهم رجًال، ستني أو ثمانني كانوا
الجاهلية تحية حيوه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل دخلوا فلما شعورهم، رسحوا وقد اليمن، صنع من
باسمك، نخاطبك ال قالوا: هللا»، عبد بن محمد أنا وإنما بملك، «لست فقال: اللعن»، «أبيت
خبَّئوا وكانوا هو؟ فما شيئًا لك خبأنا إنَّا القاسم، أبا يا فقالوا: القاسم»، أبو «أنا قال:
بالكاهن»، ذلك يُفعل إنما هللا! «سبحان فقال: ليختربوه، سمن ظرف يف جرادة عني
هللا» رسول أني يشهد «هذا وقال: حصباء من ا كفٍّ فأخذ هللا، رسول أنك نعلم كيف قالوا:
تعاىل: قوله بلغ حتى ا﴾ َصفٍّ اِت افَّ ﴿َوالصَّ عليهم: وتال فأسلموا يده، يف الحىص فسبح
فقالوا: تجري، ودموعه فسكت اْلَمَشاِرِق﴾، َوَربُّ بَيْنَُهَما َوَما َواْألَْرِض َماَواِت السَّ ﴿َربُّ
مستقيم رصاط عىل بعثني أبكتني، منه خشيتي «إن قال: تبكي؟ أرسلك من مخافة أمن
إَِليَْك﴾ أَْوَحيْنَا ِبالَِّذي َلنَذَْهبَنَّ ِشئْنَا ﴿َوَلِنئْ تال: ثم هلكت»، عنه زغت إن السيف حد مثل

وألقوه. أعناقهم من فشقوه الحرير، لبس عن نهاهم ثم اآلية،

ال��ِح��بَ��ْر أردي��ة ال��ن��ع��م��اء م��ن ع��ل��ي��ه أت��ى ق��د ك��ن��دة وف��د ه��ذا إن أال
ال��ش��َع��ْر م��رس��ل أو األج��ف��ان ف��ي ال��ك��ح��ل م��ن وب��ه��ج��ة ال��رخ��يِّ ال��ع��ي��ش م��ن رواء
وال��س��ُرْر ال��ص��وال��ج أه��ل ب��ه��ا ت��ح��يَّ��ا ب��ال��ت��ي ال��رس��ل س��ي��د ح��يَّ��ا ث��مَّ دن��ا
ال��ع��ُص��ْر س��ال��ف ف��ي ل ال��ض��الَّ ال��م��ع��ش��ر م��ن خ��ل��وا األل��ى ق��ول ال��ل��ع��ن أب��ي��ت ي��ق��ول
وال��ه��ذر ��م ال��م��ذَمَّ ال��ل��غ��و م��ن رآه��ا ت��ح��ي��ة م��ن��ه ال��ل��ه رس��ول أب��اه��ا
أَش��ر م��ن ب��َي وال م��ل��ك ذو أن��ا ف��ال ج��اه��ل��ي��ة ع��ادة دع��وه��ا وق��ال
ال��ن��ف��ر ذل��ك م��ن ال��ل��ه ع��ب��د اب��ن وإن��ي م��ح��م��د ف��إن��ي ع��ن��ي ه��ذه خ��ذوا
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َع��ِس��ر ي��الئ��م��ن��ا م��ا أم��ر ل��ع��م��رك إن��ه ب��اس��م��ك؟ ن��دع��وك ل��ه ف��ق��ال��وا
تَ��ُس��ر ك��ن��ي��ة ب��ه��ا ادع��ون��ي ال��ق��اس��م أب��و أن��ا ل��ه��م ف��ق��ال تُ��ك��نَ��ى؟ ب��ه ف��م��اذا
ال��ب��ش��ر؟ ب��ك ي��ه��دي ال��ل��ه رس��ول أأن��ت اس��ت��ج��ب ال��ق��اس��م أب��ا ي��ا ف��ق��ال��وا دَع��ْوه
ون��خ��ت��ب��ر؟ ن��ب��ل��و األش��ي��اء م��ن خ��ب��أن��ا ال��ذي ف��م��ا ت��ق��ول م��ا ��ا ح��قٍّ ي��ك ف��إن
ال��خ��ب��ر ص��ادق ش��اه��د ف��ه��ذا وم��ه��ًال ك��اه��نً��ا ل��س��ت إن��ن��ي روي��ًدا ف��ق��ال
ال��ح��ِص��ر وال ب��ال��ع��ي��يِّ ف��ي��ه��ا ي��ك ف��ل��م ح��ص��ى ي��م��ل��ؤه��ا ال��خ��ي��ر ي��م��ي��ن وم��دَّ
ن��ك��ر م��ن اآلن ب��ك م��ا ش��ه��دن��ا وق��ال��وا رب��ه ي��س��بِّ��ح ��ا م��مَّ ع��ج��بً��ا ق��ض��وا
وال��س��ور اآلي م��ح��ك��م ك��ت��اب م��ن ه��دى وزاده��م ال��ح��ي��اة دي��ن إل��ى ه��داه��م
م��ن��ه��م��ر وال��دم��ع واإلي��م��ان ال��ب��ر م��ن خ��اش��ع ل��ل��ه ف��ال��ق��ل��ب ت��ال م��ا ت��ال
ي��ب��ت��در؟ ع��ي��ن��ي��ك دم��ع م��ن��ه ال��ن��اس إل��ى م��رَس��ل أن��ت ال��ذي خ��وف أم��ن ف��ق��ال��وا
م��ك��ر إن ال��ل��ه ت��أم��ن ن��ف��س وأيَّ��ة ع��ذاب��ه أخ��اف إن��ي أج��ل ف��ق��ال
وزر وال ي��ق��ي��ن��ي واٍق م��ن ل��ي ف��م��ا ص��راط��ه ع��ن أِم��ْل إن ب��دي��ن بُ��ع��ث��ُت
خ��ط��ر ع��ل��ى م��ن��ه ال��ج��د ك��ل ج��دَّ وإن ال��ف��ت��ى ي��ب��رح ال ال��س��ي��ف ك��ح��د ص��راط
م��ن��ت��ظ��ر وال��غ��ي��ب ال��غ��ي��ب ع��ل��م ف��ل��ل��ه ح��ال��ه��ا ب��ش��اه��د ن��ف��س��ي ت��غ��ت��ِرْر ف��ال
ف��ادَِّخ��ْر األم��ر ص��ال��ح م��ن ت��س��ت��ط��ْع وم��ا واس��ت��زد ل��ن��ف��س��ك ف��اس��ت��ك��ث��ر ال��خ��ي��ر م��ن
ف��ج��ر أو ب��رَّ م��ن ال��ل��ه ي��ج��زي ك��ذل��ك أع��دَّه م��ا ش��أن��ه م��ن ام��رئ ل��ك��لِّ
أم��ر أو ع��ن��ه ن��ه��ى م��ا إال ش��يء وال ن��ب��يُّ��ه��م ال��ح��ري��ر ل��ب��س ع��ن ال��ق��وم ن��ه��ى
أث��ر وال س��ب��ي��ل م��ن ات��ب��ع��وه إذا س��ب��ي��ل��ه غ��ي��ر ي��ب��غ��ون ال أط��اع��وه
وال��ب��ط��ر ال��م��خ��ي��ل��ة دي��ن ال ال��دي��ن ه��و ال��ه��وى ع��ن ال��ن��ف��وس ي��ن��ه��ى ال��ذي وإن
��تُ��ر؟ وال��سُّ ال��م��ق��اص��ي��ر ف��ي ال��ل��وات��ي ك��دأب ن��اره��ا ي��ص��ل��ون ال��ح��رب ف��ي األل��ى أدأب
ال��خ��َور م��ن م��وت��ى األح��ي��اء أش��ب��ه��وا وإن رأي��ت��ه��م ال��ج��ه��اد ال��ق��وم ت��رك إذا
ُظ��ُف��ر ذي ك��ل أح��ش��ائ��ه��م ف��ي ت��ق��لَّ��ب ل��ه��م ُج��نَّ��ًة أظ��ف��اره��م ت��ك��ن ل��م وإن
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َشُنوءَة أزد وْفد

أفضلهم، وكان األزدي، هللا عبد بن رصد وفيهم األزد، من جمع الكريم الرسول عىل قدم
قبائل من املرشكني من يليه من بهم يجاهد أن وأمره قومه، من أسلم من عىل أمريًا فجعله
املسلمني من معه بمن حارصها مدائنهم من جرش مدينة أتى إذا حتى فخرج اليمن،
وراءهم، فانطلقوا منهزمني، ارتدوا أنهم أهلها فظن عنها، رجعوا ثم شهر، من قريبًا

كثريًا. خلًقا منهم املسلمون فقتل شكر، له: يقال جبل عند فأدركوهم

ال��ح��م��ى أش��رف وم��ا ال��م��ث��وى أط��ي��ب ف��م��ا رح��ال��ك��م ح��طُّ��وا األزد َس��راة ي��ا ه��ن��ا
وي��غ��ن��م��ا ي��ف��وز أن ي��رج��و ك��ان ل��م��ن ك��ل��ه ال��خ��ي��ر ه��ن��ا وال��ت��ق��وى ال��ب��رُّ ه��ن��ا
م��خ��يَّ��م��ا أو م��ن��زًال س��واه ي��ري��د ُم��َوف��ق م��ن م��ا ال��م��ي��م��ون ال��م��ن��زل ه��ن��ا
ع��ن��ه��م��ا ال��غ��ي��اه��ب ي��ج��ل��و م��ا ال��ن��ور م��ن واق��ت��ب��س ع��ي��ن��ي��ك ال��ل��ه ع��ب��د اب��ن ي��ا أَِج��ْل
وأع��ظ��م��ا ج��م��ي��ًع��ا ال��دن��ي��ا ب��ن��ي أج��لَّ ن��اظ��ر إن��ك ال��ل��ه ه��داك ت��ب��يَّ��ْن
وأن��ع��م��ا م��ب��ي��نً��ا ن��وًرا ب��ه ف��ج��اد خ��ل��ق��ه ت��دارك ربٌّ ب��ه ه��داك��م
ع��م��ى ذوي رج��ال م��ن ي��ل��ي��ه��م م��ن ب��ه��م م��ج��اه��ًدا ت��م��ض��ي ال��ق��وم أم��ر ك ووالَّ
رم��ى م��ن ال��ل��ه ب��ه��ا ي��رم��ي ه��م��م ل��ك��م اش��ت��ك��ت وم��ا ال��ح��ص��ار ط��ول ج��رش ش��ك��ْت
��م��ا ت��وهَّ م��ن ��اره��ا ع��مَّ م��ن ال��وه��م أذى ف��اع��ت��رى ال��م��ك��ي��دة ت��ري��دون رج��ع��ت��م
وس��ل��م��ا ف��ح��يَّ��ا ه��زَّت��ه م��ش��اه��د وب��الئ��ك��م خ��ط��ب��ه��م م��ن ش��ك��ر رأى
وال��دِّم��ا؟ ال��س��ي��ف يُ��ض��ح��ك��وا أن ي��ك��ف��ه��م أل��م ب��أس��ه��م؟ ت��خ��اف��ون ظ��ن��وا ك��م��ا أك��ن��ت��م
م��ح��تَّ��م��ا ق��ض��اء ت��ل��ق��اه ال��ن��ح��ر س��وى ل��ه��ا ف��م��ا ض��لَّ��ت ال��ل��ه ب��دن ال��ب��دن ه��ُم
م��ل��ه��م��ا ال��ق��ول م��ن يُ��ل��ق��ي ال��ذي ل��يُ��ل��ق��ي إن��ه ال��بَ��رُّ ال��ص��ادق ق��ال ك��ذل��ك



اإلسالم مجد ديوان

ع��رم��رم��ا؟ ج��ي��ًش��ا ك��ان أم ل��ق��وم��ه��م��ا س��اق��ه ل��ل��رس��ول��ي��ن ح��دي��ثً��ا أك��ان
ق��يِّ��م��ا ب��ال��دي��ن ج��اء رس��ول وق��ال��وا ض��الل��ه��م ع��ن ف��ارع��ووا ن��بَّ��آه��م ه��م��ا
م��ظ��ل��م��ا ق��ب��ل م��ن ك��ان م��ا ل��ه��م ي��ض��يء دي��اره��م م��لء ال��ل��ه ن��ور وأص��ب��ح
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كتاهبم َوَحامل ملوكمحري رُسول

إخبار الكتاب ويف تبوك، غزوة بعد ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل كتابهم وحامل حمري ملوك رسول جاء
املرشكني، قتلوا وأنهم قبيلة وهمدان ومعافر والنعمان كالل عبد بن الحارث بإسالم
زرعة إىل أرسل قد وأنه الحق، عىل الكلمة وجمع والزكاة بالصالة يوصيهم إليهم فكتب
بن وعقبة عبادة، بن ومالك زيد بن هللا وعبد جبل بن معاذ برسله، خريًا يوصيه يزن ذي
راضيًا. إال يرجعن فال معاذ إىل أمرهم جعل قد وأنه وأصحابهم، مرارة بن ومالك نمر

ج��ب��ي��ن��ه وف��وق ف��م��ه ف��ي وال��ي��م��ن ب��ي��م��ي��ن��ه ك��ت��اب��ه ال��رس��ول ج��اء
ب��دي��ن��ه ال��م��ل��وك م��ن ب��ال��م��ؤم��ن��ي��ن ��ًرا م��ب��شِّ ال��م��رس��ل��ي��ن إم��ام واف��ى
دون��ه م��ن ل��ه��م ُم��تَّ��بَ��ع ل��ي��س أن وك��ت��اب��ه��م رس��ول��ه��م إل��ي��ه ب��ع��ث��وا
ي��ق��ي��ن��ه ع��ن��د وال��م��رء ال��ه��دى دي��ن ف��زادن��ا ب��ال��ي��ق��ي��ن اع��ت��ص��م��ن��ا ق��ال��وا
ع��رن��ي��ن��ه ف��ي ال��ش��رك ي��ش��جُّ ف��ت��ًح��ا ن��ري��ده ال��م��ش��رك��ي��ن ق��ت��ل��ن��ا ول��ق��د
ل��ي��ن��ه م��ن ال��ظ��ب��ى ل��ي��ن ل��م��س��لَّ��ط ع��زه��م ج��ان��ب الن ح��م��ي��ر أق��ي��ال
م��س��ن��ون��ه ف��ي األق��وام ف��ت��ه��اف��ت ول��س��ان��ه ب��س��ي��ف��ه ال��س��ب��ي��ل س��نَّ
وج��ن��ون��ه ال��ه��وى ك��َل��ب م��ن ي��ش��ف��ي��ه ل��ل��ف��ت��ى ال��م��س��لَّ��ح ك��ال��ح��ق ش��يء ال
وع��ري��ن��ه أش��ب��ال��ه ف��ي وال��ل��ي��ث وك��ت��اب��ه م��ح��راب��ه ف��ي ال��ل��ي��ث
ل��ح��ي��ن��ه ال��ظ��الم ي��م��ح��و ال��ه��دى ف��ي��ه��ا ب��رس��ال��ة ه��دى ع��ل��ى ال��رس��ول رج��ع
ت��م��ك��ي��ن��ه ف��ي ال��خ��ي��رات اب��ت��غ��ى ل��م��ن ال��ع��رى م��ح��ك��م��ة اإلس��الم ق��وى ف��ي��ه��ا
ش��ئ��ون��ه وأُسُّ دول��ت��ه ون��ظ��ام م��ج��ده وم��ظ��ه��ر ش��ع��ائ��ره ف��ي��ه��ا
ت��ب��ي��ي��ن��ه ف��ي ي��أُل ل��م م��ت��ب��لِّ��ج ه��دي��ه م��ن ب��واض��ح ال��م��ل��وك أخ��ذ



اإلسالم مجد ديوان

أم��ي��ن��ه زم��ام ب��ه��ا األم��ي��ن ي��ق��ض��ي س��م��ح��ة ب��ال��وص��يَّ��ة إل��ي��ه��م ورم��ى
دي��ون��ه ع��ن��د ال��ل��ه ف��ض��ل ي��رج��ون ت��رون��ه��م ال��ذي��ن رس��ل��ي أك��رم��وا إن
ق��ري��ن��ه أزر ي��ش��دُّ ال��ق��ري��ن َك��يَ��ِد ي��ًدا ل��ه��م ي��ك��ون أن زرع��ة أوص��ي��ُت
وض��م��ي��ن��ه ل��زع��ي��م��ه ف��ج��ع��ل��ت��ه أم��ره��م م��ع��اٍذ إل��ى ج��ع��ل��ت ول��ق��د

∗∗∗
وم��ع��ي��ن��ه ن��ص��ي��ره ع��ون وال��ل��ه راض��يً��ا إال إل��يَّ ي��رج��ع��نَّ ال

∗∗∗
ت��ح��س��ي��ن��ه ف��ي زاد ح��ظٍّ��ا أع��ط��اك إن��ه رب��ك ف��ض��ل اش��ك��ر ح��ارث ي��ا
َم��ع��ي��ن��ه؟ ب��ص��ف��و وم��ض��ى ال��ه��دى وَرَد ح��م��ي��ر م��ن م��س��ل��م أول أَول��س��َت
أن��ي��ن��ه؟ رج��ع اإلس��الم ي��س��ت��ع��ذب م��أت��ًم��ا ��م ال��م��ذمَّ ل��ل��ش��رك وأق��ام
م��م��ن��ون��ه وال األع��ل��ى رب��ك م��ن ال��ج��ن��ى م��ق��ط��وع غ��ي��ر ب��خ��ي��ر أب��ش��ر
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اجلذامي عمرو ْبن فروة رُسول

بيضاء بغلة وهي هديته، إليه وحمل بإسالمه، يخربه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل فروة رسول وفد
مرصع قباء معها وثياب الظرب، لها يقال وفرس يعفور، له يقال وحمار فضة، لها يقال
وحبسوه، أخذوه أسلم فلما العرب، من يليهم من عىل للروم عامًال فروة وكان بالذهب،
إىل نعيدك ونحن محمد، دين عن ارجع امللك: له قال أن بعد وصلبوه عنقه رضبوا ثم
تضن ولكنك به، برش السالم) (عليه عيىس أن تعلم فإنك دينه أفارق ال قال: ملكك،

بملكك.

ال��دج��ى؟ ك��ش��ف ق��د ال��ل��ه ن��ور أَول��ي��س أب��ى؟ م��ن ي��ذه��ب ف��أي��ن ال��س��ب��ي��ل ه��ذا
ك��ال��ه��دى ال��ض��الل��ة وال اس��ت��ق��ام ك��م��ن ف��ال��ت��وى ال��غ��واي��ة رك��ب ال��ذي ل��ي��س
ال��ع��م��ى م��ن ال��ق��ل��وب ي��ش��ف��ي ال��ذي ل��ه��و م��ح��م��د دي��ن إن ف��روة أح��س��ن��ت
ال��م��ن��ى ت��ه��ب م��ا ك��ل ل��ن��ف��س��ك ف��ي��ه��ا ب��ه��دي��ة ج��اءه رس��ول��ك ه��ذا
غ��ن��ى إال ت��زد ل��م ل��ك ال��ذي ك��ل أتْ��بَ��ع��ت��ه��ا ول��و ب��ه��ا ال��س��ع��ي��د أن��ت
وارع��وى؟ ال��غ��واي��ة ع��ن ال��ع��ن��ان ص��رف م��س��ت��ب��ص��ر م��ن ال��روم ي��غ��ي��ظ م��اذا
ال��ه��وى س��ج��ن م��ن ال��ط��ل��ق��اء ال��م��ع��ش��ر ف��ي ن��ف��س��ه ي��ط��ل��ق رأوه ح��ي��ن س��ج��ن��وه
األذى م��ن ج��رَّع��وه م��ا إي��م��ان��ه ف��ي ف��زاد ل��ي��ف��ت��ن��وه وت��ك��نَّ��ف��وه
غ��وى وال ال��س��ب��ي��ل ض��ل��وا األل��ى رأي رأى ل��م��ا ال��غ��ب��يُّ ال��م��ل��ك ي��ع��ق��ل ل��و
رض��ى ع��ل��ى تُ��ردَّ أن ت��ؤث��ر ك��ن��ت إن ال��ع��دى ه��ُم ال��ذي��ن دي��ن اع��ت��زل ق��ال
وال��ح��م��ى ال��م��م��نَّ��ع ال��ح��رم ذل��ك ف��ي وت��ش��ت��ه��ي ت��ح��ب م��ا ق��وم��ك ع��ن��د ل��ك
ال��ج��ن��ى دان��ي��ة خ��ض��راء ن��ع��م��ة م��ن ت��رى وم��ا ال��رف��ي��ع وال��ش��رف ال��م��ج��د



اإلسالم مجد ديوان

م��ض��ى ق��د م��ا أم��رن��ا م��ن م��ض��ى ق��د أن��ا أن��ا وال أن��ت أن��ت م��ا اق��ت��ص��د ق��ال
ال��م��ص��ط��ف��ى ف��ن��ع��م ع��ي��س��ى ب��ه أوص��ى ال��ذي وه��و م��ح��م��ًدا اص��ط��ف��ي��ت إن��ي
م��دى ل��ه ي��ك��ون أن ت��ك��ره ب��ال��م��ل��ك م��ول��ع أن��ك غ��ي��ر ت��ع��ل��م وأراك
وات��ق��ى األم��ان��ة ح��ف��ظ ب��م��ا ف��رًح��ا رب��ه ي��ل��ق��ى ف��راح اق��ت��ل��وه ق��ال
ك��ف��ى م��ا ف��روة ق��ت��ل ف��ي ي��ك��ن أَف��َل��ْم ف��وي��ح��ه��م ع��ل��ي��ه ح��ن��ق م��ن ص��ل��ب��وه
ال��م��ن��ت��ه��ى ي��ك��ون ل��م��ن وس��ي��ع��ل��م��ون ب��ه ص��ن��ع��وا م��ا وب��ئ��س ال��ش��ه��ي��د ن��ع��م
ال��ردى أو ال��م��ؤم��ن��ي��ن س��ب��ي��ل إم��ا وس��ب��ي��ل��ه��ا ح��ك��م��ه��ا ال��ع��ق��ي��دة ت��ل��ك

378



احلاِرثبنكعب بني وْفد

إىل يدعوهم أن وأمره بنجران، كعب بن الحارث بني إىل الوليد بن خالد ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعث
وجه، كل يف يرضبون الركبان وبعث عليهم، قدم حتى فخرج يقاتلهم، أن قبل اإلسالم
وكتب اإلسالم، رشائع يعلمهم فيهم وقام فأسلموا، تسلموا، أسلموا الناس أيها ويقولون:
الحصني… بن قيس وفيهم فجاءوا وفدهم، ومعه يوافيه أن إليه فكتب النبي، إىل بذلك
قالوا: الجاهلية؟»، يف قاتلكم من تغلبون كنتم «بم قال: به اجتمعوا وحني الغصة، ذو
الحصني، بن زيد عليهم وأقر «صدقتم»، قال: بظلم، أحًدا نبدأ وال نتفرق، وال نجتمع كنا

أشهر. بأربعة قومهم إىل رجوعهم بعد ملسو هيلع هللا ىلص ومات

اإلس��الُم ع��ن��ك��م ال��رج��َس أذه��ب س��الم ك��ع��ب ب��ن ال��ح��ارث ب��ن��ي ي��ا
إح��ج��ام ع��اب��ك��م م��ا ف��اس��ت��ج��ب��ت��م ح��ق ب��دع��وة خ��ال��د ج��اءك��م
ي��ق��ام ك��ي��ف دي��ن��ه ف��اع��رف��وا ع��ل��ي��ك��م ال��ن��ب��ي ن��ع��م��ة ع��ظ��م��ت
ح��رام ف��ي��ه ال��ص��ن��ي��ع وس��وءِ ـ��ي ال��ب��غ��ـ م��ن ال��ن��ف��وس ت��ك��ره م��ا ك��ل
وذم��ام م��ؤك��د ح��ق وه��و ب��ح��ق إال ال��ق��ت��ال ي��ح��ل ال
ال��ح��س��ام واس��ت��راح األم��ر ُق��ِض��َي م��الم ع��ل��ي��ك��م م��ا ال��ق��وم أن��ت��م
واألح��الم ال��ع��ق��ول ت��ض��لَّ أن ط��ل��ًق��ا ال��ح��ق ب��دا إذا وع��ج��ي��ب
ي��رام ال م��ن��زًال ال��ل��ه ح��م��ى ف��ي ن��زل��ت��م ك��ع��ب ب��ن ال��ح��ارث ب��ن��ي ي��ا
اإلم��ام وه��ذا ي��ث��رٌب ه��ذه ال��م��ق��ام ي��ط��ي��ب ه��ن��ا ه��ا ه��ن��ا ه��ا
األق��وام رأى أو ال��ن��اس ع��رف ف��ي��م��ا ال��ن��ب��وة ع��زَّ أرأي��ت��م
ال��ع��ظ��ام ال��م��ل��وك وال ه��ذا ب��ع��ض ن��ال��وا ال��ده��ر أول ال��ن��ب��يُّ��ون ال



اإلسالم مجد ديوان

ال��ك��الم ي��ط��ي��ب م��ث��ل��ه وم��ن م ال��ق��و ك��لَّ��م إذ ال��ع��ل��ي��م وه��و ق��ال
ال��ض��رام ي��ح��م��ي ح��ي��ن ب��ال��ن��ص��ر ت��س��ت��ع��ل��ون ال��ج��اه��ل��ي��ة ف��ي ك��ن��ت��م ب��م
األرح��ام ��ن��ا ت��ض��مُّ ج��م��ي��ًع��ا ك��ن��ا أن��ن��ا ذل��ك��م ف��أج��اب��وه
ال��ت��ئ��ام ول��ل��ص��ف��وف ت��م��ض��ي ح��ي��ن ات��ح��اد ل��ل��ق��ل��وب ال��ب��أس ص��ادِق��ي
ال��رغ��ام وط��ار ال��ح��ص��ى ت��ف��رَّى إن ت��ت��ف��رَّى أو ت��ط��ي��ر م��ا ص��خ��رة
ال��ك��رام ي��ع��اف ال��ذي ال��ذي ن��ع��اف ـ��م ب��ال��ظ��ل��ـ ال��ن��اس م��ب��دأ ال ك��نَّ��ا ث��م
اض��ط��رام ال��ن��ف��وس ف��ي ول��ل��ش��ر ه ون��أب��ا ق��ادري��ن ال��ش��ر ن��ك��ره
دوام ل��ل��ظ��ال��م��ي��ن ل��ي��رَج��ى ن ك��ا وم��ا ص��دق��ت��م ��ا ح��قٍّ ق��ال
ن��ظ��ام أم��ر ل��ك��ل واس��ت��ق��ي��م��وا ف��اع��رف��وه أم��ي��رك��م زي��ًدا إن
ال��زم��ام إل��ي��ه يُ��ل��َق��ى رئ��ي��س م��ن ب��دٌّ ل��ل��ق��وم ل��ي��س ال��ل��ه س��نَّ��ة
ال��ه��م��ام ل��ل��رئ��ي��س ال��ي��وم إن��ك ونُ��ْع��َم��ى ال��ح��ص��ي��ن اب��ن ي��ا ب��خ��ي��ر ُع��ْد
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اخلزاعي زيد ْبن رفاعة

معه فأرسل إسالمه، وحسن وأسلم معه، كان غالًما إليه وأهدى ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عىل وفد
فأسلموا. شهرين مهلة الدعوة يجيب ملن اإلسالم إىل بدعوتهم موكل بأنه قومه إىل كتابًا

م��ت��َل��وَّم وال ت��ب��غ��ي ال��ذي ي��ب��غ��ي الم��رئ ُم��ع��رَّج ال رف��اع��ة أق��ب��ل
ال��َم��ق��دم ف��ن��ع��م ت��ت��ب��ع��ه وق��دم��ت رب��ه م��ن ال��م��ج��ت��ب��ى ال��رس��ول ج��ئ��ت
األع��ظ��م األج��لُّ ال��ش��رف ه��و دي��نً��ا ت��ري��ده ف��ان��ط��ل��ق��ت ن��ف��س��ك أك��رم��ت
ت��ه��دم ال ال��ت��ي ال��ل��ه ق��وة م��ن ث��اب��ت أس��اس ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ي��ب��ن��ي
ال��س��ل��م ف��ه��و ب��اإلي��م��ان ف��ع��ل��ي��ك ص��اع��ًدا ب��ن��ف��س��ك ت��رق��ى أن ش��ئ��ت إن
ال��ق��ش��ع��م أن��ت ف��أن��ت ال��ج��واء واط��ِو ف��ط��ر ب��ه ظ��ف��رت ف��إن ال��ج��ن��اح وه��و
ال��ح��وَّم ال��ن��ف��وس ت��س��م��و وال س��ب��بً��ا ب��غ��ي��ره ال��ك��ب��ار ال��ه��م��م ت��ن��ه��ض ال
ي��خ��دم م��م��ن ف��ك��ان ال��س��ع��ي��د خ��دم ورب��م��ا س��ع��دت ك��م��ا ال��غ��الم َس��ع��د
األك��رم األع��زُّ وه��و وس��م��اؤه��ا أرض��ه��ا ال��ع��وال��م ب��س��ي��ده ع��زَّت
ي��ع��زم م��ث��ل��ك إن رف��اع��ة واع��زم ف��اض��ط��ل��ع ق��وم��ك ب��أم��ر إل��ي��ه أم��ض��ى
وي��رق��م ي��خ��ط ف��ي��م��ا ي��د ك��ت��ب��ْت م��ث��ل��ه م��ا م��ب��ارًك��ا ال��ك��ت��اب وخ��ذ
أق��وم ه��ي ال��ت��ي إل��ى ي��ت��ب��ع��وك أن وادُع��ه��م ع��ل��ي��ه��م م��ت��ئ��ًدا اق��رأه
وي��ح��ك��م ي��ش��اء م��ا ي��ق��ض��ي ف��ال��ل��ه ال��م��دى ب��ل��غ��وا ف��إن م��دى ع��ص��اك ول��م��ن
م��ن��ه��م؟ ��ة ال��م��ح��جَّ ي��ب��غ��ي ل��م��ن ش��ه��ًرا وراءه ي��ج��ر ش��ه��ر ك��ف��ى أوم��ا

∗∗∗



اإلسالم مجد ديوان

وأس��ل��م��وا ف��ش��اي��ع��وك ال��ك��ت��اب س��م��ع��وا إن��ه��م زي��د اب��ن ي��ا ق��وم��ك ل��ل��ه
ال��م��ن��ع��م ال��ك��ري��م األوف��ى ف��ض��ل��ه م��ن زاده��ا ون��ع��م��ى ن��ور ع��ل��ى ن��ور
ي��ع��ل��م م��ن ي��ه��ت��دي ال��ح��ق��ائ��ق وإل��ى ف��اه��ت��دت ج��ه��ل ب��ع��د خ��زاع��ة ع��ل��م��ْت
ال��م��ت��ق��دم ال��س��اب��ق ف��أن��ت أرب��ى وأيَّ��ه��م ال��رج��ال ف��ض��ل ت��ذك��روا إن
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ْمهدان وْفد

عند فلقوه مجيًدا، شاعًرا وكان نمط، بن مالك فيهم جمع ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل منهم وفد
وعمائم اليمن، برود من قصار ثياب الحربات؛ من مقطعات عليهم تبوك من مرجعه

يديه. بني يرتجز مالك وجعل واألرحبية، املهرية الرواحل عىل عدنية،

وال��خ��ري��ف ال��ص��ي��ف ه��ب��وات ف��ي ال��ري��ف س��واد ج��اوزن��ا إل��ي��ك
ال��ل��ي��ف ب��ح��ب��ال م��خ��ط��م��ات

إليهم أرسل أنه مرجحة رواية ويف قومه، من أسلم من عىل الكريم الرسول أمره وقد
عليٍّا إليهم فبعث يجيبون، ال وهم أشهر ستة فأقام اإلسالم، إىل يدعوهم الوليد بن خالد
النبي كتاب عليهم وقرأ أصحابه عيل فصف إليه، بالرجوع خالًدا وأمر وجهه)، هللا (كرم
همدان» عىل «السالم وقال: رأسه رفع ثم ساجًدا فخر إليه، بذلك وكتب جميًعا، فأسلموا

مرتني.

م��ط��ل��ب خ��ي��ر ك��ل م��ن ف��ات��ه��م م��ا ال��ط��يِّ��ب ال��ف��ري��ق وه��م وف��ده��م ه��و
ت��ن��س��ب ال��م��ن��اب��ت إل��ى ال��رج��ال إن ص��ن��ي��ع��ه��م ف��ط��اب م��ن��اب��ت��ه��م ط��اب��ت
ي��ت��رق��ب م��وع��د أم��ر ف��ل��ك��ل ج��اءه��م إذ خ��ال��ًدا ي��ط��ي��ع��وا إالَّ
ف��رح��ب��وا ب��ال��ك��ت��اب ع��ل��يٌّ وأت��ى أش��ه��ر س��ت��ة ع��ل��ي��ه ال��س��ب��ي��ل س��دُّوا
ت��ك��ذب م��ا ون��ج��دة ال��ص��ري��خ غ��وث وع��ن��ده��م ل��ل��ج��م��ي��ل أه��ل ه��م��دان
ُه��يَّ��ب وال��ف��وارس ح��رَّى وال��ح��رب وص��ب��ره��م ال��ص��ادق��ي��ن ال��ح��م��اة ن��ص��ُر
وأك��ت��ب ع��ل��يَّ م��ح��اس��ن��ه��ا ت��م��ل��ي ص��ف��ات��ه��م ف��ت��ل��ك ل��ه��م ال��ن��ب��ي ش��ه��د



اإلسالم مجد ديوان

ي��ت��ق��رب ج��الل��ه ج��ل ل��ل��ه ش��اك��ًرا ف��ي��س��ج��د م��لَّ��ت��ه ي��رض��ون
أع��ذب ه��و أو ال��م��زن ك��م��اء ع��ذبً��ا ًدا ًم��ردَّ ال��س��الم ب��رد وي��ذي��ق��ه��م
وال��م��غ��رب ل��ه��م ف��م��ش��رق��ه��ا م��ن��ه��م أب��دال��ه��ا أو األرض ه��ذي أوت��اد
ت��ذه��ب م��ا أب��ديَّ��ة دول��ة ف��ي أم��وره��ا والة وه��م ال��زم��ان ي��م��ض��ي
ال��ُق��لَّ��ب ال��زم��ان غ��ف��ل م��ا ي��ب��َق��ْون م��ع��ش��ر والي��ة ال ال��والي��ة ت��ل��ك
وال��م��رك��ب ل��ب��اُس��ه��م ال��ن��ع��ي��م ي��ص��ف ون��ض��ارة رون��ق ع��ل��ي��ه��م ج��اءوا
م��درَُّب ال��ي��دي��ن َص��نَ��ُع وأج��اده��ا ص��ن��ع��ه��ا ف��أح��س��ن ل��ه��م ال��ب��رود ص��نَ��ع
ت��ن��ه��ب ب��ال��ن��واظ��ر ح��س��نً��ا ف��ت��ك��اد أج��س��اده��م ع��ل��ى ي��م��ان��ي��ًة ت��ه��ف��و
م��ع��ص��ب ي��ه��اب م��م��ا وك��أن��ه ��م م��ع��مَّ ال��ج��ب��ي��ن ��اح وضَّ ك��ل م��ن
أرح��ب وأن��ج��ب ال��غ��ال��ي ن��س��ل��ه��ا م��ن َم��ْه��َرة أف��اءت ب��م��ا ال��رح��ال زان��وا
أط��ي��ب ه��و أو ال��ط��ي��ب ك��ن��ف��ح أَرٌج أن��ف��اس��ه ف��م��ن ب��ش��اع��ره��م ج��اءوا
م��ح��بَّ��ب ال��ك��ري��م إل��ى ال��ك��ري��م إن ح��ب��ه ي��ظ��ه��ر ال��ل��ه رس��ول ح��يَّ��ا
ت��ط��رب وال��خ��م��ائ��ل ال��ب��ش��اش��ة ت��ب��دي ف��ال��رب��ى ك��ال��خ��م��ائ��ل ال��ش��م��ائ��ل ح��ي��ا
ال��م��ع��ج��ب ال��ب��ي��ان م��ل��ك م��ا ألع��زَّ ل��م��ال��ك وإن م��رت��ج��ًزا ح��يَّ��اه
م��ت��ن��ك��ب دون��ه ل��ك م��ا َل��ل��ح��ق أن��ه واش��ه��د ه��م��دان أخ��ا ي��ا ق��ل
وي��رغ��ب ال��رش��اد أخ��و ع��ن��ه ف��ي��م��ي��ل غ��ي��ره رس��ول م��ن م��ا ذل��ك��م ه��و
وم��ه��ذِّب م��ع��لَّ��م ل��ل��ع��ال��م��ي��ن ك��م��ث��ل��ه ول��ي��س ش��ك م��ن ف��ي��ه م��ا
األب أن��ت أو ه��م��دان م��ن وال��ح��ق ال��ه��دى ات��ب��ع��وا األل��ى ع��ل��ى األم��ي��ر أن��ت
ي��ض��رب ال��رض��يَّ��ة ال��ش��ي��م م��ن م��ث��ًال ل��ه��م وك��ن ال��ك��ت��اب ب��آداب خ��ذْه��م
ي��دأب ال م��ن ي��ف��وز ف��ل��ي��س دأبً��ا ت��أل��ه ال ج��اه��ًدا ل��رب��ك واع��م��ل
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ْيب ُجتَ َوْفد

ثالثة وكانوا ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل وفدها جاء كندة، من قبيلة — تائها فتح ويجوز — تُجيب
هللا بحق جئنا إنا وقالوا: مثواهم، وأكرم بهم فُرسَّ أموالهم، صدقات يسوقون رجًال عرش
عنهم، فضل بما إال جئنا ما قالوا: فقرائكم»، عىل فاقسموها «ردوها فقال: أموالنا، يف
وجل)، (عز هللا بيد الهدى «إن الكريم: الرسول قال مثلهم، علينا قدم ما بكر: أبو فقال
بهم، رسوًرا فزاد والسنن القرآن عن وسألوه لإليمان»، صدره رشح خريًا به أراد فمن
منكم بقي «هل وقال: الجوائز، بأسنى بالًال إليهم فأرسل ودعوه، الرجوع، يف واستأذنوه
للناس قضيت قد يقول: فأقبل «أرسلوه»، قال: رحالنا، عىل خلفناه غالم قالوا: أحد؟»،
يف غناي ويجعل ويرحمني، يل يغفر أن هللا تسأل أن وهي حاجتي، يل فاقِض حوائجهم،

بجائزة. له وأمر ففعل قلبي،

ف��ص��ال��ح م��ن��ت��واه وأم��ا ف��س��م��ح س��ب��ي��ل��ه أم��ا ال��وف��د ب��ع��ث��ت ت��ج��ي��ب
واض��ح م��ن��ه س��نٍّ��ا ي��ه��دي��ه ال��م��ال م��ن ح��ق��ه ي��ؤت��ي��ه ال��ل��ه ذم��ام ف��ي أت��ى
ن��اص��ح ��ة ال��م��ح��جَّ ي��ب��غ��ي ل��م��ن رس��ول م��ك��ان��ه��م وأع��ل��ى م��ث��واه��م ف��أك��رم
م��ان��ح ال��ل��ه م��ا ال��خ��ي��رات م��ن وح��س��ب��ي ح��اج��ة ال��م��ال إل��ى ب��ي م��ا ل��ه��م وق��ال
رازح وي��ن��ه��ض م��ك��روب ف��ي��ن��ع��م ف��ق��رائ��ك��م ع��ل��ى ف��ردُّوه خ��ذوه
ال��ج��وان��ح ع��ل��ي��ه تُ��ط��َوى ح��اج��ة ل��ه ام��رؤ م��ن��ه��م ف��م��ا ك��ف��ي��ن��اه��م ف��ق��ال��وا
ال��ل��وام��ح ال��ع��ي��ون م��ن��ا ك��م��ق��دم��ه��م رأت م��ا ال��ق��وم ه��م ب��ك��ر أب��و وق��ال
م��ادح ال��ق��وم ي��م��دح إذ م��ث��ل��ه ف��م��ا ص��ن��ي��ع��ه��م ح��س��ن ال��ل��ه رس��وَل وَس��رَّ
ال��رواج��ح ال��ع��ق��ول ال��ح��ق ت��س��أم ول��ن زاده��م ال��ح��ق م��ن اس��ت��زادوه ف��ل��م��ا



اإلسالم مجد ديوان

الف��ح ال��لُّ��وح وق��دة م��ن ب��ه��ا ظ��م��اء ب��أن��ف��س ف��أل��ق��وا ع��ذبً��ا م��ورًدا رأوا
ن��اص��ح ال��داء ش��ف��ى ف��ي��م��ن م��ث��ل��ه وال وارد ال��ل��ه ه��دى ف��ي��م��ن م��ث��ل��ه��م ف��م��ا
ال��دوال��ح ال��ع��ط��اي��ا م��ن��ه تُ��ش��يِّ��ع��ه��م وودَّع��وا اإلي��اب ف��ي اس��ت��أذن��وه ه��م
ل��راب��ح ال��ت��ق��يَّ إن ج��وائ��زه��م ف��أع��ط��ه��م ال��رج��ال خ��ل��ف ان��ط��ل��ق ب��الل
ف��ارح وه��و ق��وم��ه وي��ل��ق��ى ف��ي��ع��ط��ى رف��ده؟ ت��أخ��ر م��ن أف��ي��ه��م وس��ل��ه��م
الئ��ح ال��خ��ي��ر م��ن وس��م وج��ه��ه ع��ل��ى م��خ��لَّ��ف ال��رح��ال ف��ي غ��الم ف��ق��ال��وا
وال��ق��رائ��ح؟ ال��ن��ه��ى أي��ن ف��واع��ج��ب��ي وح��ك��م��ة ب��رٍّا ال��ق��ول ي��ق��ول وج��اء
ف��ات��ح وال��ل��ه ب��ال��ب��اب ح��اج��ة ول��ي ق��وم��ن��ا ح��اج��ة ال��ل��ه رس��ول ق��ض��ي��ت
ط��ام��ح ذاك إل��ى إن��ي وي��رح��م��ن��ي ح��وب��ت��ي ف��ي��غ��ف��ر ي��رض��ى أن ال��ل��ه س��ل
ط��ائ��ح ال��ق��ل��ب ال��م��ع��دم إن ال��ق��ل��ب ِغ��ن��ى ب��ال��غ��ن��ى ث��م ل��ي ال��ل��ه ف��ادُع ب��ه��ذي��ن
ي��ط��ارح م��ا ح��اج��ات��ه م��ن ي��ب��َق ف��ل��م وأج��ازه ال��ف��ت��ى ودَّ ب��ال��ذي دع��ا
ال��ج��وارح م��ن��ه ال��ل��ه ب��ت��ق��وى وط��اب��ت ي��ش��وب��ه ش��يء ك��ل م��ن ق��ل��ب��ه ص��ف��ا
ف��ادح ال��خ��ط��ب م��ن ع��اٍد ب��ه ي��ه��ون ل��م��ش��ه��ًدا ال��ن��ب��يِّ ب��ع��د ل��ه وإن
ف��اض��ح وال��ج��ه��ل األق��وام ج��ه��ل إذا ق��وم��ه ت��ق��لُّ��ب ب��ك��ر أب��ا س��ي��ك��ف��ي
ج��ام��ح ال��رش��د ع��ن ن��اءٍ وال ش��ق��يٌّ رح��ال��ه��م ف��ي م��ا األخ��ي��ار ال��ن��ف��ر ه��ُم
وب��ارح م��ق��ي��م ع��اٍل ش��رف ل��ه��م أع��زة ع��ادوا ث��م ك��راًم��ا أق��ام��وا
ورائ��ح ال��ب��الد ف��ي غ��اٍد ال��ن��اس م��ن س��ع��ي��ه��م ن��ال وال خ��ي��ر ف��ات��ه��م ف��م��ا
ص��ائ��ح واإلف��ك ب��ال��ب��ه��ت��ان ص��اح وإن م��ث��ل��ه م��ج��د ال اإلس��الم إن��ه أال
ال��ص��وادح ال��ط��ي��ور ه��ذي ت��ط��اري��ب��ه��ا ول��ت��دع ال��ده��ر ف��ل��ي��ط��رب ب��ه أغ��نِّ��ي
ك��اش��ح وأرج��ف م��ف��ت��ون ل��جَّ وإن ح��ق��ه��ا ل��ل��ع��روب��ة ألق��ض��ي وإن��ي
وي��ن��اف��ح؟ أح��س��اب��ه��ا ع��ن ي��ن��اض��ل م��اج��د ق��ام إن األع��داء ع��ل��ى وم��اذا
ال��م��ن��ادح ع��ل��يَّ ض��اق��ت ف��م��ا وُج��ْل��ُت ج��ان��ب��ي الن ف��م��ا ن��ف��س��ي ل��ه��ا ن��ص��ب��ت
ل��ك��ادح م��نِّ��ي يُ��رض��ي��ك ل��م��ا وإن��ي ن��ع��م��ة ل��ك إن��ه��ا رب��ي ال��ح��م��د ل��ك
ال��ص��ف��ائ��ح؟ غ��يَّ��ب��ت��ن��ي إن ب��ه ي��ق��وم خ��ل��ي��ف��ة ب��ع��دي ل��ل��ش��ع��ر ه��ل رب ف��ي��ا
م��ازح ت��ع��وَّد م��ا إل��ى ي��ب��َق ف��ل��م أه��ل��ه ال��ج��دَّ أب��ى إذ أودى ال��ج��دَّ أرى
ال��ج��وائ��ح ال��ب��الد ب��أب��ن��اء وح��اق��ت رك��ن��ه��ا ف��ان��ق��ضَّ األخ��الق ع��ل��ى ��وا أل��حُّ
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رب غ��ي��ره ل��ه��ا م��ا ربٍّ��ا وت��رض��اه دي��ن��ه ت��خ��ت��ار ال��ل��ه وف��ود ت��وال��ت
ال��رك��ب ي��ت��ب��ع��ه ال��رك��ب ي��َظ��لُّ وج��اءت م��ذه��بً��ا ال��ح��ق ت��ب��ت��غ��ي ف��ل��بَّ��ت دع��اه��ا
ح��رب وال ال��ن��ف��وس ي��ؤذي ش��غ��ب ف��ال م��س��دَّد رأي اإلس��الم إل��ى ه��داه��ا
ال��ض��رب وال ال��س��ب��ي��َل ي��ه��دي��ه ال��ط��ع��ن ف��ال ن��ف��س��ه ال��غ��يِّ ع��ن ي��زُج��ْر ل��م ال��م��رء إذا
ال��ط��بُّ أدواءه��ا ي��س��ت��لَّ أن وت��ك��ره ال��ع��م��ى ت��ؤث��ر أن ال��م��رء س��ج��اي��ا وش��رُّ
رح��ب م��ن��زل��ه األك��ن��اف واس��ع إل��ى وم��ط��يُّ��ه��م آم��ال��ه��م ب��ه��م ت��رام��ت
س��ك��ب ون��دى ج��وده م��ن ف��اض��ٌل ق��رى ن��زي��ل��ه ي��ع��بُّ م��ا األي��ادي ج��ل��ي��ل
ك��رب ي��ك��ن ل��م ك��أن ح��ت��ى ب��ه م��ا ك��ف��ى ج��اث��م وال��ه��م ال��م��ك��روه ج��اءه��م إذا
ال��خ��ص��ب واطَّ��رد ال��ج��دب ع��ن��ه ��ع ت��َق��شَّ ُم��س��ن��ت ال��غ��ي��َث ب��ه ي��س��ت��س��ق��ي راح وإن
ال��ق��ل��ب وص��ح��ا ع��ي��ن��ه ع��ن ال��ع��م��ى ت��ج��لَّ��ى وج��ه��ه ن��ور رأى ��ا ل��مَّ ج��اح��ٍد ل��ك��م
ص��ع��ب م��رك��ب وال وع��ٌر م��س��ل��ك ف��ال ال��ه��دى إل��ى ال��س��ب��ي��ل ال��ق��وم ع��رف ب��ه
ذن��ب وال ع��ل��ي��ه��م وزر وال ف��ع��ادوا ذن��وب��ه��م ح��طُّ��وا ال��م��م��دود ظ��ل��ه وف��ي
ي��خ��ب��و ال ال��ده��ر ع��ل��ى ب��اٍق وه��ج ل��ه��ا ب��ه��ج��ة ال��ح��ق س��ن��ا م��ن ع��ل��ي��ه��م ط��ه��ارى
ال��ح��ج��ب وان��ج��اب��ت ال��ظ��ل��م��اء ت��ك��ش��ف��ت ه��بُّ��وا أو ال��ده��ر آخ��ر ن��ام��وا ال��ده��ر ب��ن��ي
لُ��بُّ وال ع��ق��ل ي��أب��اه ل��م��ن ف��ل��ي��س دي��ن��ه ي��ؤي��د أن إالَّ ال��ل��ه أب��ى
ال��غ��رب وال ال��ف��ج��اج م��س��دود ال��ش��رق ف��ال س��ب��ي��ل��ه األت��يُّ ال��س��ي��ل أخ��ذ إذا
ش��ع��ب وال ال��ش��ق��اء ت��ش��ك��و أم��ة ف��ال واألذى ال��ش��رَّ م��ح��ا م��ا إال ال��دي��ن وم��ا
ع��ذب س��ائ��غ ط��ع��م��ه وه��ذا أج��اج م��ذاق��ه ه��ذا ال��ب��ح��ران ي��س��ت��وي وم��ا
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ال��غ��ص��ب وال م��ن��ه��ا ال��ظ��ل��م ال ��رة م��ط��هَّ ش��ري��ع��ة ال��س��م��اء ربُّ ل��ن��ا ق��ض��اه��ا
ال��ك��ت��ب وال ت��س��م��و األدي��ان ال ح��ي��ث إل��ى وك��ت��اب��ن��ا ب��ه ن��س��م��و دي��ن��ن��ا ل��ن��ا
ع��ت��ب وال م��الم ف��ي��ه راع��ه��م وال ح��ق��ه غ��ي��ر رَع��ْوا م��ا ق��وًم��ا ال��ل��ه رع��ى
ص��ل��ب إي��م��ان��ه��ا م��ث��ل ف��ي��ه��ا وه��و ب��ه ق��ل��وب��ه��م ت��ل��ي��ن ح��بٍّ��ا يُ��ح��بُّ��ون��ه
ال��ح��ب ه��و وه��ذا س��ج��اي��اه��م ف��ت��ل��ك س��ائ��ًال ال��م��ح��بِّ��ي��ن ح��ال ع��ن ي��ك ف��م��ن
ح��زب م��ث��ل��ه م��ا ال��ل��ه ح��زب أول��ئ��ك س��ب��ي��ل��ه��م واس��ل��ك ال��ق��وم س��ج��اي��ا ت��ع��لَّ��ْم

388



امللوك النبيملسو هيلع هللا ىلصإىل ُكُتب

أسلم من فمنهم اإلسالم، إىل يدعوهم امللوك من تسعة إىل كتب ثمانية ملسو هيلع هللا ىلص النبي أرسل
ملك وكرسى الكلبي، دحية يد عىل الروم ملك هرقل وهم باإلثم، العزة أخذته من ومنهم
واملقوقس الضمري، أمية بن عمرو يد عىل والنجايش حذافة، بن هللا عبد يد عىل فارس
عىل بالبحرين العبدي مساور بن واملنذر بلتعة، أبي بن حاطب يد عىل بمرص القبط ملك
العاص، بن عمرو يد عىل عمان ملكا الجلندي ابنا وعبد وجيفر الحرضمي، بن العالء يد
شمر أبي بن والحارث العامري، عمرو بن سليط يد عىل اليمامة صاحب عيل بن وهوذة

وهب. بن شجاع يد عىل بدمشق الغساني

وي��ع��ص��ف ي��ث��ور م��ن��ه��ا وال��ب��أس ت��دل��ف وال��ك��ت��ائ��ب ت��ت��رى ال��ك��ت��ب
وت��رج��ف ت��م��ي��د ب��ه��م ال��ع��روش ف��إذا رس��ول��ه ب��ال��م��ل��وك وكَّ��َل ال��ل��ه
ت��رف��رف؟ ت��ظ��ل أج��ن��ح��ة ت��ل��ك أم خ��ف��ق��ات��ه��ا ف��ي ت��ل��ج ال��ق��ل��وب أه��ي
ُق��ذَُّف ن��واه��ض ه��م��م ب��ه��م ت��رم��ي ج��وَّل أرض ب��ك��ل ال��ن��ب��ي رس��ل
م��ح��ص��ف ورأي ص��ل��ب ل��ه��م دي��ن ب��ه��ا ي��ع��ص��م��ه��م ال��ص��مَّ ال��ق��ل��وب ح��م��ل��وا
وت��ق��ص��ف ت��ش��اء م��ا ف��ت��ص��دع ت��م��ض��ي ب��ق��وة وال��ح��دي��د ال��ج��الم��د ت��رم��ي
ال��م��ت��غ��ط��رف ال��م��س��ت��ك��ب��ر وي��ه��اب��ه��ا ن��ك��ال��ه��ا ال��م��س��ت��ب��دُّ ال��ع��ت��يُّ ي��خ��ش��ى
م��ت��خ��ل��ف دون��ه��ا م��ا ح��اج��ة ل��ك إن��ه��ا دح��ي��ة ال��ل��ه ذم��ام ف��ي ِس��ْر
ت��ت��ك��ش��ف ف��م��ا ع��م��اي��ت��ه وأب��ت ن��وم��ه ت��ط��اول ف��ق��د ه��رق��ل أي��ق��ظ
ي��ع��رف ش��ري��ك ل��ه ول��ي��س دي��ن ك��دي��ن��ه ل��ي��س ال��ل��ه إن أي��ق��ظ��ه
وي��ل��ح��ف ي��ل��حُّ ل��ه ال��ي��ق��ي��ن وض��ح ك��ل��م��ا ي��س��أل وراح ال��ك��ت��اب أخ��ذ
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ي��وص��ف؟ ش��يء ب��أي ال��ك��ت��اب ب��ع��ث ال��ذي ش��أن م��ا ال��ل��ه أراد م��اذا
وي��ج��ن��ف ي��ج��ور ل��م��ن ال��م��الم ودع ال��ه��وى ت��ط��ع ال س��ف��ي��ان أب��ا ي��ا ق��ل
م��ن��ص��ف ق��ل��ب اإلس��الم إل��ى م��ن��ه ص��غ��ا ق��د أن ل��ق��وم��ه ه��رق��ل أب��دى
ال��م��ص��رف؟ م��نَّ��ا وأي��ن أس��ت��ب��ي��ن أن س��وى ب��ي م��ا روي��دك��م ف��ق��ال غ��ض��ب��وا
أت��خ��وف األل��ى ق��وم��ي ل��ك��ن��ه��م م��س��ل��م إن��ي ف��ق��ال ال��ك��ت��اب ب��ع��ث
ي��ت��زل��ف م��ك��ره م��ن ب��ه��ا أل��ق��ى ه��دي��ة ي��ح��ب م��م��ا واخ��ت��اره��ا
ي��ت��ك��ل��ف وم��ن��اف��ق ال��رض��ى ي��ب��دي ك��اش��ح م��ن رس��ال��ة ال��ن��ب��ي ق��ال
وال��زخ��رف أس��م��ائ��ه��ا م��ن ف��ال��زور ح��دي��ث��ه��ا وس��اء س��اءت وه��دي��ة

∗∗∗
وت��س��ع��ف؟ تُ��غ��اُث ب��م��ن ت��ظ��ن؟ م��اذا ت��ب��ت��غ��ي؟ م��اذا ال��وي��الت ل��ك ك��س��رى
ت��ن��َزف ال رح��م��ة م��ن��اب��ع ف��ي��ه��ا ت��م��ي��م��ة ال��ن��ب��ي ك��ت��ب م��ن م��زَّق��ت
ال��م��ت��ل��ق��ف ي��ص��ي��ب��ه��ا ح��ي��ن ب��ي��دي��ه ك��ل��ه��ا ال��ذخ��ائ��ر ي��ج��د وذخ��ي��رة
م��س��رف غ��اٍو أن��ت ب��ل ي��ت��ب؟ ل��م إن م��ح��م��د؟ رأس ب��اذان م��ن أط��ل��ب��ت
ي��أزف ق��ل��ي��ل ��ا ع��مَّ م��وع��د ل��ك ف��ان��ت��ب��ه اب��ن��ك ي��د ع��ل��ى ال��ي��ق��ي��ن س��ت��رى
ي��ع��ط��ف م��ن ل��ه ف��م��ا ش��ي��روي��ه م��ن ح��ت��ف��ه ك��س��رى وذاق ال��ن��ب��ي ص��دق
ي��ت��ع��س��ف ال ال��ب��ي��ض��اء ع��ل��ى ف��م��ض��ى ض��الل��ه ب��ع��د ب��اذان ال��ه��دى ورأى
ي��ت��خ��ل��ف��وا ف��ل��م م��ع��ه األل��ى ودع��ا م��س��ل��ًم��ا وأص��ب��ح ف��ص��ح��ا ال��ه��وى ن��ب��ذ
ف��ت��أل��ف��وا ال��ه��دى ع��ل��ى ال��ق��ل��وب ج��م��ع إل��ه��ه��م إن ال��ق��وم ج��دُّ خ��اب ال
وي��ص��دف ال��ص��واب ع��ن ي��ص��دُّ م��م��ن ي��ك��ن ف��ل��م ال��ك��ت��اب ال��ن��ج��اش��يَّ وأت��ى
األش��رف األع��زُّ ه��و ال��ت��ق��يَّ إن زان��ه وع��زٌّ ل��ه أت��ي��ح ش��رف
ال��م��ت��رف ال��غ��ب��يُّ ي��خ��ش��ى ال��ذي ي��خ��ش��ى دي��ن��ه ي��ف��ارق أن ال��م��ق��وق��س وأب��ى
ال��م��ت��ل��ط��ف ال��ب��غ��ض��ة ذو ي��ت��ق��ي م��ا ب��ح��س��ان��ه��ا ي��ت��ق��ي ال��ه��داي��ا ب��ع��ث
ت��ت��ص��رف م��ْل��ك��ه ف��ي ع��زه ي��د ي��رى وغ��دا ب��م��ل��ك��ه ال��خ��ب��ي��ث ض��ن
وي��ن��س��ف ال��ع��روش ي��ب��ن��ي ال��ذي ص��ن��ع وه��ك��ذا ال��ن��ب��ي ق��ال ال��ذي ه��ذا
وي��وج��ف ف��ي��ه ي��خ��فُّ ال��ك��ت��اب ق��ب��ل ًدا م��س��دَّ ال��س��ب��ي��ل اتَّ��خ��ذ وال��م��ن��ذر
وزي��ف��وا؟ ال��س��ب��ي��ل ض��ل��وا إذ ب��ال��ق��وم ف��اع��ل أن��ا م��ا ف��ق��ال ال��ن��ب��يَّ س��أل
ي��ت��ح��رف ال ب��ال��ح��ق وي��ق��ي��م��ه ب��ه ي��أخ��ذه��م األم��ر إل��ي��ه ف��ق��ض��ى
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يُ��ج��ح��ف ال ع��ادل ج��زي��ة ض��لَّ م��ن ع��ل��ى ول��ه أم��وره��م ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن
ي��ـ��أن��ف وأع��رض ع��م��رو ع��ل��ى ف��أب��ى وع��ن��اده ج��ه��ل��ه ب��ج��ي��ف��ر وط��ح��ا
ي��ت��وق��ف ال ف��ان��ق��اد غ��د وأت��ى ف��راع��ه ب��ال��وع��ي��د ي��ه��در ورآه
م��ث��ق��ف ال��خ��الل س��م��ح َل��م��ه��ذَّب وإن��ه أخ��وه ي��ت��ب��ع��ه وان��س��اق
ال��م��ت��ع��ج��رف ال��ط��ام��ح ي��ه��ذي ف��ك��ذاك رس��ول��ه��ا ب��ال��ك��ت��اب ال��ي��م��ام��ة وأت��ى
ال��م��ت��ل��ف ال��م��ب��ي��د ص��اح��ب��ه��ا وغ��رور خ��ط��ي��ب��ه��ا وج��ه��ل ش��اع��ره��ا ط��غ��ي��ان
وي��ش��غ��ف ب��ال��م��ح��ال ي��ول��ع ال��ج��ه��ل ذو ي��زل ول��م ال��ن��ب��ي م��ن ال��م��ح��ال ط��ل��ب
ال��م��ره��ف ال��ح��س��ام ق��ط��ع م��ا واألم��ر ل��ه ي��ق��ط��ع��ه األم��ر ب��ب��ع��ض ي��ه��ذي
ف��ت��ض��ع��ف ال��ع��ق��ول ب��ه ي��ص��اب خ��ب��ل ب��ل��ب��ه ط��اح ال��م��أف��ون وال��ح��ارث
وي��خ��ط��ف ي��ديَّ م��ن ف��ي��ن��زع ك��ف��ؤ ل��ي ل��ي��س م��ل��ك��ي وق��ال ال��ك��ت��اب أل��ق��ى
وت��زح��ف ت��ك��ر ب��ه��م ال��ع��دو ت��ل��ق��ى األل��ى وال��ج��ن��د ال��خ��ي��ل ش��ج��اع ان��ظ��ر
ال��م��س��ت��ه��دف وارع��وى ال��م��ن��اج��ز ك��ف ف��رب��م��ا ال��ح��دي��ث ل��ص��اح��ب��ك واذك��ر
وت��ص��رف ت��ص��رُّ م��ن��ه ب��ص��ح��ي��ف��ة واف��د ق��ي��ص��ر وج��اء اس��ت��ع��دَّ ث��م
األح��رف م��ن��ه��ا ب��ال��ش��ن��ئ��ان وت��ش��ب س��ط��وره��ا ب��ي��ن ال��غ��ي��ظ ي��ط��غ��ى ح��م��ق��اء
ص��ف��ص��ف ق��اع ف��ه��ي ي��ث��رب ب��ال��ج��ي��ش ق��اذف إن��ي وق��ال ال��غ��رور رك��ب
ال��م��رج��ف ل��ل��غ��ويُّ ف��إن��ك واس��ك��ن أك��ف��ائ��ه��ا م��ن أن��ت م��ا ازدج��ر ق��ال
ي��ت��ع��ف��ف وال م��ن��ه��ا ي��س��ت��ح��ي ال س��ج��ي��ة ال��خ��داع وات��خ��ذ ف��أف��اق
وي��غ��دف ال��ق��ن��اع ي��رخ��ي ال��ذي دع��وى وادَّع��ى وه��ب اب��ن م��ع ال��س��الم ب��ع��ث
ي��ت��ش��وف ال��ه��دى دي��ن إل��ى ق��ل��بً��ا ل��ي ف��إن ش��ج��اع ي��ا ادَّخ��رن��ي ق��ال
ي��ردف ب��ال��ك��رام��ة ردف��ك وإل��ي��ك م��ح��م��د س��ب��ي��ل َل��م��ت��ب��ع إن��ي
أغ��ل��ف وق��ل��ب م��ق��ن��ع��ة ن��ف��س ف��ت��ك��ش��ف��ت ح��دي��ث��ه ال��ن��ب��ي س��م��ع
ي��خ��ل��ف م��ا وم��وع��د ي��ح��ي��ن أج��ل إل��ى ي��رج��ى وم��ال��ك ي��ب��ي��د م��ل��ك
ي��ت��أس��ف أل��ف��ي��ت��ه ه��وى ف��إذا ش��أن��ه ي��رف��ع ال��رش��د ال��غ��ويُّ ي��أب��ى
ي��ه��ت��ف ب��ال��خ��الئ��ق ش��يء ك��ل ف��ي م��س��م��ع وداع م��ئ��ذن��ة ل��ل��ح��ق
وت��ع��زف ال��ع��روش ع��ن ت��م��ي��ل ه��م��م ب��ه��م س��م��ت ل��ك��اب��ري��ن ال��م��ل��وك ع��ج��ب
ف��ت��ق��ش��ف��وا ول��ي��ن��ه��ا ال��ح��ي��اة رغ��د أب��وا وإن ال��م��ل��وك ه��م ال��م��ت��ق��ون
ع��ك��ف ال��م��آث��م ع��ل��ى وال��ج��اه��ل��ون ف��أف��ل��ح��وا ال��ك��ت��اب آي ع��ل��ى ع��ك��ف��وا

391





اَيا َ الرسَّ





حارثة بن زيد رسايا

األُوَىل يَُّة ِ الرسَّ

بن هللا وعبد أمية بن وصفوان سفيان أبو فيها لقريش عري عىل بدر وقعة عقب كانت
التي غري طريق عن الشام إىل ذاهبة العري وكانت العزى، عبد بن وحويطب ربيعة أبي
وبلغ القوم، وهرب فأصابها راكب، مئة يف حارثة بن زيد إليها فخرج قبل، من تسلكها
جيء هرب، ثم بدر أسارى من رجًال دليلهم وكان درهم، ألف عرشون قيمته ما الخمس

فأسلم. اإلسالم عليه فعرض ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل به

ت��س��ي��ر؟ ال��ش��آم إل��ى ال��غ��م��ام أَع��َل��ى ال��ع��ي��ر؟ ت��م��ض��ي ف��أي��ن ال��غ��زاة ن��ه��ض
ي��ط��ي��ر؟ ح��ي��ن ب��ال��ن��س��ر ظ��ن��ه��ا م��ا وراءه��ا ي��ط��ي��ر ح��ارث��ة ب��ن زي��د
ل��ك��ب��ي��ر م��ص��اب��ك��م وإن ع��س��ر ط��الب��ك��م إن س��ف��ي��ان أب��ا م��ه��ًال
م��ذع��ور ع م��روَّ ع��راه م��م��ا وح��وي��ط��ب خ��ي��ف��ة ي��رع��د ص��ف��وان
ت��ش��ي��ر ب��ال��س��ي��وف إل��ي��ه��ا غ��ض��ب��ى ح��ت��وف��ه��ا ف��ت��ل��ك ب��أن��ف��س��ك��م زول��وا
م��ج��ي��ر ال��غ��م��ار خ��اض إذا م��ن��ه ل��ك��م م��ا ال��م��ظ��ف��ر ال��ب��ط��ل غ��ارة ه��ي
ك��ث��ي��ر وه��ي األم��وال ع��ن زال��وا اس��ت��ي��ق��ن��وا ف��ل��م��ا ب��ه ال��ظ��ن��ون ظ��ن��وا
ال��م��ش��ك��ور ف��ض��ل��ه ف��ي��ه��ا ل��ل��ه غ��ن��ي��م��ة ال��ن��ب��ي إل��ى ت��س��اق أم��س��ت
أس��ي��ر ف��ه��و خ��ذل��وه األل��ى خ��ل��ف وح��ده غ��ودر ال��ع��ي��ر دل��ي��ل ه��ذا
ب��ش��ي��ر ال��م��ره��ق��ي��ن ل��ألس��ارى ه��و م��ن��ق��ذ ي��د ع��ل��ى أط��ل��ق��ه ال��ل��ه
ن��ور ال��ج��الل��ة م��ن ع��ل��ي��ه ت��اًج��ا ج��ب��ي��ن��ه ف��وق اإلس��الم م��ن ع��ق��دت
وغ��رور ج��ه��ال��ة ال��ح��ي��اة أن ال��ه��وى ع��ل��ى ال��ع��ك��وف ال��ق��وم ع��ل��م م��ن



اإلسالم مجد ديوان

ت��ص��ي��ر إل��ي��ه أح��د م��ن ال��ن��اس ف��ي ك��م��ح��م��د ل��ه��ا م��ا ال��م��غ��ان��م ت��ل��ك
خ��ط��ي��ر ال��ج��ه��اد ع��ل��ى ل��ل��ق��ائ��م��ي��ن وم��ظ��ه��ر ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن ق��وة ه��ي
ن��ظ��ي��ر ال��ص��ال��ح��ي��ن ال��م��وال��ي ف��ي ل��ك ف��م��ا ح��ارث��ة ب��ن زي��د ي��ا ب��ورك��ت
أم��ي��ر األم��ي��ر م��ث��ل وال ج��ن��د ك��م��ث��ل��ه ل��ي��س ال��ج��ن��د أم��ي��ر إي��ه

الثَّاِنيَُة يَُّة ِ الرسَّ

ذلك إىل جنده يف سار — نخل من بطن من لناحية اسم — بالجموم سليم بني إىل كانت
إبًال فيها فأصابوا القوم، محال من محلة عىل دلتهم مزينة من امرأة فيه فأصابوا املحل،
لها ملسو هيلع هللا ىلص النبي فوهب املدينة، إىل عادوا ثم املرأة، زوج منهم جماعة منها وأرسوا وشاء،

وزوجها. نفسها

وإق��دام ك��رُّ ي��ن��ف��ع��ك��م ك��ان إن واح��ت��رس��وا ال��خ��ي��ل أع��دوا س��ل��ي��م ب��ن��ي
ي��ل��ت��ام ل��ي��س وج��رح ج��ل��ي��ل خ��ط��ب ح��ارث��ة ب��ن زي��د ح��ارث��ة ب��ن زي��د
ض��رغ��ام؟ ول��ل��ض��رغ��ام س��ي��ف ل��ل��س��ي��ف س��ري��ت��ه ��ت��ك��م ت��غ��شَّ إن ع��ن��دك��م ه��ل
وال��ه��ام األع��ن��اق م��ن��ك��م واس��ت��م��س��ك��ت م��ن��ازل��ك��م؟ ق��رَّْت ف��ه��ل إل��ي��ك��م م��ش��ى
وأع��الم آي��ات وم��ن��ه��ن م��ن��ك��م ُع��ِرَف��ْت م��ا ت��ه��دي��ه ان��ط��ل��ق��ت ال��ت��ي ل��وال
وأوه��ام خ��ف��يَّ��ات ظ��ن��ون إال م��ن��ازل��ه ض��م��ت وم��ا ال��ج��م��وم ف��م��ا
أن��ع��ام؟ زي��د ي��ا ف��ه��م رأوك ل��م��ا م��س��خ��وا ه��ل ال��ل��ه ج��ل األن��اس��يُّ أي��ن
وإح��ج��ام خ��وف ه��وى إذ ي��غ��ن��ه ل��م ق��ن��ًص��ا أدرك��ت��ه��م األل��ى إال ث��م م��ا
أق��س��ام ال��غ��ن��م إن ال��ق��واض��ب ل��ك ق��س��م��ت ال��ت��ي وب��ال��غ��ن��م ب��األس��ارى ع��د
وإرغ��ام ذرًع��ا ب��ه ت��ض��ي��ق أس��ر ص��دق��ت إذ دل��ت��ك م��ن ح��ق م��ا زي��د ي��ا
وإك��رام م��نٌّ ك��ل��ه م��ش��ه��د ف��ي أك��رم��ه��ا ث��م ع��ل��ي��ه��ا ال��ن��ب��ي م��نَّ
وآالم ش��ت��ى ك��رب ل��ه��ا زال��ت ه��ب��ة ب��ع��ل��ه��ا م��ن ب��ن��ع��م��ت��ه ن��ال��ت

∗∗∗
وآث��ام؟ ��اك��م ت��غ��شَّ ذن��وب إال ل��ك��م ال��ف��س��وق دي��ن أف��ي س��ل��ي��م ب��ن��ي
وإس��الم إي��م��ان ال��ن��ف��س أخ��ط��أ إن وأخ��س��ره��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ن��ف��س أخ��ي��ب م��ا
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وأص��ن��ام؟ أوث��ان وت��ع��ب��د ك��ف��و ل��ه ل��ي��س ال��ل��ه أي��ع��ص��ى ل��ل��ب��الء ي��ا

الثَّاِلثَُة يَُّة ِ الرسَّ

الشام من لقريش عري أقبلت لياٍل، أربع املدينة وبني بينه محل وهو العيص، إىل كانت
ومئة سبعني يف زيد إليها فخرج ملسو هيلع هللا ىلص، النبي بنت زينب زوج الربيع بن العاص أبو فيها
يرد أن النبي وسألت فأجارته، بزينب واستجار املدينة، إىل وبالعري به فقدموا راكب،
إليهم، وذهب فأبى، مكة أهل أموال ليغنم اإلسالم بعضهم عليه وعرض ففعل، ماله، عليه

زينب. عليه فرد النبي عىل وقدم هناك، إسالمه أعلن ثم حقه، حق ذي كل فأعطى

ش��دي��ُد ل��ص��ع��ب ت��ب��ت��غ��ي م��ا إن ت��ري��د؟ أرض أيَّ ال��ع��اص أب��ا ي��ا
ت��ح��ي��د؟ وأي��ن إذن ت��م��ض��ي أي��ن ف��ان��ظ��ر ال��ع��اص أب��ا ي��ا ال��س��ب��ل ُس��دَّت
ال��ح��دي��د؟ ع��ل��ي��ه ال��س��ن��ا م��س��ت��ط��ي��ر زي��د ي��زج��ي��ه ال��ح��دي��د أرأي��ت
ال��ج��ن��ود ج��ان��ب��ي��ه��ا ع��ن ت��ت��ه��اوى ج��ن��ود ت��ل��ك ال��رب��ي��ع اب��ن ي��ا إي��ه
ح��م��ي��د وأن��ت س��ال��ًم��ا وع��د ال��ع��ي��ر ف��دع غ��ي��ره��ا ل��ل��ع��ي��ر ل��ي��س
ال��ورود ف��ثَ��مَّ ي��ث��رٍب وإل��ى ت��رَدنْ��ه��ا ف��ال م��ك��ٌة ب��ع��دْت
ي��ص��ي��د إذ ح��ك��م��ه ول��ل��ي��ث ه م��وال ن��اب ف��ي ال��ن��ب��ي ص��ه��ر ج��اء
ال��ط��ري��د ي��ج��ار ال��ح��م��ى ذا ف��ي إن ف��ق��ال��ت ال��ج��وار زي��ن��َب م��ن رام
ك��م��ي��د وال��ف��ؤاد ال��خ��ي��ر ع��ن��ده وت��رج��و ال��رس��ول ت��خ��ب��ر وم��ش��ت
م��ردود وم��ال��ه ع��ن��دي ش��ئ��ت م��ا ف��ل��ه أج��رت��ه إن��ي ق��ال
ب��ع��ي��د وه��و ال��ج��م��ي��ل وام��ن��ح��ي��ه ج��ن��اح ع��ل��ي��ك ف��م��ا أك��رم��ي��ه
ي��ري��د م��ا ف��ل��ي��ك��ن ال��ل��ه ش��رع��ة ح��رام ف��أن��ت م��ش��رك إن��ه

∗∗∗
ال��ل��دود ال��ع��دوُّ ه��م ق��وم م��ال ت��غ��ن��م ال��ع��اص أب��ا ي��ا أس��ِل��ْم ق��وم ق��ال
ال��رش��ي��د ال��ش��ري��ف ي��أن��ف ب��ال��ت��ي دي��ن��ي أب��دأ ف��ل��س��ت ك��ال ق��ال
ال��م��ش��ه��ود م��ق��ام��ه ف��ي��ه��ا ـ��ح��د يُ��ج��ـ م��ا م��ك��ة ف��ج��اء وت��ولَّ��ى
ي��ع��ود إل��ي��ك��م م��ال��ك��م إن��ه ج��ح��ود م��ن ب��ي ل��ي��س ق��وم ي��ا ق��ال
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ش��ه��ي��د ع��ل��يَّ س��ب��ح��ان��ه ـ��ت ال��ب��ي��ـ ورب وف��ي��ت ف��ق��د ف��خ��ذوه
ال��م��ع��ب��ود رب��ن��ا ال��ل��ه أن��ه م��ط��م��ئ��نٍّ��ا م��وق��نً��ا اآلن أش��ه��د
ف��ي��ب��ي��د دي��ن��ه ال��ش��رك ي��ه��دم رس��وًال األم��ي��ن ال��ص��ادق ب��ع��ث
ال��ح��دود وف��ي��ه��ا أع��الم��ه��ا ـ��اس ال��ن��ـ ت��ه��دي ال��ش��رائ��ع ف��ي��ه ب��ك��ت��اب
وال��ت��وح��ي��د اإلي��م��ان ال��ح��ي��اة ف��وض��ى؟ ال��رش��ك ف��ي ال��ش��ع��وب ح��ي��اة م��ا

∗∗∗
ال��س��ع��ي��د ال��م��ع��اد ل��ك ف��ه��ن��ي��ئً��ا ت��ق��يٍّ��ا ب��رٍّا ع��دت ال��ع��اص أب��ا ي��ا
ج��دي��د خ��ل��ق ف��أن��ت ال��خ��ط��اي��ا ـ��ي��ا دن��ـ ف��ي ل��ن��ف��س��ك م��ض��ى م��ا اع��ت��زل
م��س��دود م��وص��د ال��ب��اب وال ع م��م��ن��و ال��ودُّ ال ال��ن��ب��يِّ ص��ه��ر أن��ت
ي��ذود ال��ك��ت��اب وال ي��ن��ه��ى ـ��الم اإلس��ـ ف��ال ح��ج��اب م��ن ك��ان م��ا زال
م��ن��ش��ود م��ط��ل��ب ثَ��مَّ وال ـ��د ب��ع��ـ ل��ك تُ��ت��ح ل��م ح��اج��ة م��ن ل��ي��س
ال��ج��دود ت��وات��ى ه��ك��ذا أال ـ��ش ال��ع��ي��ـ ل��ك وط��اب ال��م��ن��ى س��اَع��َف��تْ��ك

الرَّاِبَعُة يَُّة ِ الرسَّ

يجد فلم رجًال عرش خمسة يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعثه — مكان — بالطرف ثعلبة بني إىل كانت
نعًما الرسية هذه وأصابت فهربوا، الكريم، الرسول هو لهم الغازي أن ظنوا ألنهم أحًدا،

يدركوه. فلم حارثة بن زيد طلب يف القوم خرج وقد املدينة، إىل بها عادت وشاء

ع��زم��ا ق��د ال��ل��ي��ث ف��إن ه��ب��وا ث��ع��ل��ب��ة ب��ن��ي
رم��ى ح��ي��ن ال��ل��ه رس��ول ح��ارث��ة ب��اب��ن رم��اك��م
ع��ل��م��ا وم��ا ي��ه��ذي م��ن ـ��م زع��ـ ه��و أن��ه زع��م��ت��م
ل��م��م��ا أش��ع��رت ن��ف��وس م��ق��دم��ه ق��ب��ل ف��ط��ارت
ف��اق��ت��ح��م��ا ج��دَّ م��ا إذا زي��د ال��وغ��ى أخ��و ونِ��ْع��م
وال��ع��ل��م��ا ال��س��ي��ف وي��ح��م��ي م��رت��ك��ًم��ا ال��ن��ق��ع ي��خ��وض
س��ل��م��ا م��ا الق��اه ول��و ف��رًق��ا ج��م��ع��ه��م ت��ول��ى
زع��م��ا م��ا وب��ئ��س ق��واه ص��دق��ت م��ا ال��ج��م��ع ل��ب��ئ��س
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أم��م��ا وال ص��دًدا ف��ال ح��ارث��ة اب��ن ��س��ه ت��ل��مَّ
ع��دم��ا وج��وده ف��ك��ان م��خ��اب��ئ��ه ف��ي ت��س��رب
وال��ن��ع��م��ا ال��ش��اء ه��ل��م زي��د ي��ا ه��ل��م ه��ل��م
ال��ه��م��م��ا؟ ي��ع��ج��ز م��ا س��وى ط��ل��ب��وا ه��ل ال��ق��وم روي��د
ُق��ُدم��ا ح��س��ام��ه ي��ج��رُّ وم��ض��ى إث��ره ف��ي م��ض��وا
غ��ن��م��ا م��ا رزأوه وال ج��ه��دوا إذ ب��ل��غ��وه ف��م��ا
ح��ك��م��ا ق��د ال��ل��ه إن م األص��ن��ا ع��اب��دي روي��ًدا
ظ��ل��م��ا وم��ا ف��أرداك��م أن��ف��س��ك��م ظ��ل��م رض��ي��ت��م

اْلَخاِمَسُة يَُّة ِ الرسَّ

(ريض الكلبي دحية أن سببها القرى، وادي وراء «حسمى» له يقال بمحل جذام إىل كانت
بهذا كان فلما وكساء، مال عنده من ومعه الروم ملك قيرص عند من أقبل عنه) هللا
فسمع معه، ما وسلبوه الطريق عليه فقطعوا جذام من ناس يف وابنه الهنيد لقيه املحل
من أخذوه ما منهم واستنقذوا إليهم فنفروا الضبيب، بني من مسلميهم من نفر بذلك
حتى فأقبل معهم، دحية ورد رجل، مئة خمس يف زيًدا فبعث ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأخرب دحية،
الشاء ومن بعري، ألف النعم من وأخذوا جميًعا، فقتلوهم ورجاله وابنه الهنيد عىل هجم
مسلمون، إنا لزيد: منهم رجل فقال الضبيب بنو وجاء وصبي، امرأة ومئة آالف، خمسة
يقولون النبي إىل جماعة منهم وذهب فقرأها، صادًقا كنت إن الكتاب أم اقرأ له: فقال
اإلبل عليهم ويرد سباياهم، ليطلق زيد إىل بسيفه طالب أبي بن عليٍّا فأرسل ذلك، مثل

ففعل. والشاء

ال��ع��ت��اق ل��ل��ج��رد ال��ن��ق��ع ت��ض��يء ال��رق��اق ال��ب��ي��ض وم��ض��ارب أم��ا
واق ج��رَّ م��م��ا ل��ل��ق��وم ف��م��ا ج��ذام ب��ن��ي ال��ه��ن��ي��ُد غ��رَّ ل��ق��د
ب��س��اق س��اق ل��ه��م ��ْت ال��ت��فَّ وم��ا إل��ي��ه ف��م��ش��وا س��ف��ه��اءه��م دع��ا
الن��ط��الق ال��ع��زائ��م ع��ق��دوا إذا ال��دن��اي��ا ي��ب��ال��ون م��ا ل��ص��وص
ال��رف��اق م��ن ال��ذئ��اب ت��ع��دُّه��م أن��اس م��ن��ه��م ب��دح��ي��ٍة أح��اط
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ب��اق ال��ك��ل��ب��يِّ ل��دى م��ن��ه ف��م��ا ج��مٌّ وه��و ق��يْ��َص��ر ب��ح��ب��اء م��ض��وا
ي��الق��ي م��م��ا ص��ري��خ��ه ي��غ��ي��ث م��ول��ى ف��أص��اب م��س��ت��ص��رًخ��ا أت��ى
س��اق ال��م��وت ك��أس األب��ط��ال س��ق��ى م��ا إذا ك��ف��ؤ ل��م��ح��م��د وم��ا
اش��ت��ي��اق ف��ي ال��م��الح��م إل��ى ت��ب��ي��ت ج��ن��ود ف��ي ف��أق��ب��ل زي��ًدا دع��ا
م��راق ب��دم تَ��ْرِق��ه ل��م إذا ح��س��م ل��ل��داء ف��م��ا ِح��ْس��َم��ى إل��ى
ال��رواق م��م��ت��دَّ ال��ب��غ��ي ف��ثَ��مَّ إل��ي��ه ح��ارث��ة اب��ن ي��ا إل��ي��ه
إب��اق م��ن ج��ذام ل��ب��ن��ي وم��ا م��اٍض وال��س��ي��ف ح��ق��ه ل��دح��ي��ة
َوث��اق م��ن ل��ك ي��ا ال��ُه��ون ب��دار ف��ق��رُّوا أوث��ق��ه��م ال��ش��رك ع��ب��ي��د
ال��م��ذاق؟ ع��ذب ال��ردى وج��د ف��ه��ل م��ن��ه أدي��ل ال��ه��ن��ي��د إن أال
ال��ذُّع��اق ال��م��وت روع��ة وع��اي��ن ت��ردَّى ��ا ل��مَّ اب��ن��ه ن��ظ��ر وه��ل
ال��س��ب��اق خ��ي��ل ص��راع��ه��م ك��أن ص��رع��ى ال��ه��ي��ج��اء ف��ي ال��ق��وم ت��وال��ى
وب��ال��ن��ي��اق ب��ال��ج��م��ال وأه��ًال ن��ه��بً��ا ت��س��اق ب��ال��ش��ويِّ ف��أه��ًال
ال��ف��راق أل��م م��ن ال��ب��رح ت��ع��ان��ي وال��ذراري ال��ح��الئ��ل وي��ح وي��ا

∗∗∗
ال��خ��ن��اق ُع��رى ال��ب��الء ش��دَّ وق��د ض��ب��ي��ب م��ن األم��اج��د ال��ن��ف��ر أت��ى
وف��اق ع��ل��ى ال��ق��وي��م ال��دي��ن م��ن ج��م��ي��ًع��ا إنَّ��ا إم��ام��ه��م ف��ق��ال
ال��ش��ق��اق أه��ل م��ن ال��ل��ه ب��ح��م��د ف��ل��س��ن��ا ي��ج��م��ع��ن��ا اإلس��الم ه��و
م��ط��اق أو ب��م��س��ت��ط��اع ف��ل��ي��س ع��نَّ��ا زي��د ي��ا ب��ن��ا م��ا اك��ش��ف أال
ن��ف��اق أو ب��ك��ف��ر يُ��رم��ى ف��م��ا ب��ب��يِّ��ن��ات ال��ك��ت��اب وج��اء
ال��دُّف��اق وال��ك��رم ال��خ��ي��ر ب��غ��اة م��ن��ه��م ال��ل��ه رس��ول إل��ى وس��ار
ال��ل��ح��اق أخ��و ف��ن��ع��م ت��ل��ح��ق ف��إن ع��م��ي اب��ن ي��ا ال��س��ري��ة إل��ى ف��ق��ال
ائ��ت��الق ذي دل��ي��ل م��ن ل��ك ف��ي��ا ص��دق دل��ي��ل ف��خ��ذه س��ي��ف��ي وذا
اطِّ��راق ب��ع��د ل��ي��ل��ه ت��ك��ش��ف َل��خ��ط��ب ف��ي��ا ال��ن��ب��يِّ أم��ر م��ض��ى
ال��ط��ب��اق؟ ال��س��ب��ع راف��ع وي��ق��ه��ر ج��ذام م��ن ل��صٍّ ك��ل أيُ��ن��ص��ر
راق األرض ف��وق ال��ع��ال��ي��ن م��ن إل��ي��ه ي��رق��ى ال ال��ل��ه ت��ع��ال��ى
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اِدَسُة السَّ يَُّة ِ الرسَّ

وقد تبوك، تجاه وهي عليه)، وسالمه هللا (صالة شعيب سيدنا قرية مدين إىل كانت
األمهات بني بيعه يف املسلمون وفرق املدينة، إىل به عادت سبيًا الرسية هذه أصابت

بينهم. يفرقوا أال فأمر يبكون النبي وسمعهم واألوالد،

ول��ل��دي��اِر ل��ل��ق��ط��ي��ن ف��ب��ع��ًدا ق��رار م��ن ل��م��دي��ن م��ا ي��م��ي��نً��ا
ال��ذراري؟ ف��ع��ل ال��ذي وم��ا ع��ص��وك؟ ق��وم وأي��ن أن��ت ك��ي��ف ش��ع��ي��ب
غ��رار ع��ل��ى ال��ق��دي��م ال��ع��ه��د م��ن وس��اروا ربٍّ��ا ال��ه��وى ات��خ��ذوا ه��م
وال��ص��غ��ار ال��م��ه��ان��ة دي��ن ع��ل��ى ح��رًص��ا ف��اج��ت��ن��ب��وه اإلس��الم أت��ى
ال��دم��ار م��ج��ل��ب��ة ال��ب��غ��ي وك��ان ب��غ��يً��ا ال��ل��ه س��ب��ي��ل ع��ن وص��دُّوا
ال��ض��واري األس��د م��ص��ارع ت��ري��ك ب��ال��م��ن��اي��ا إل��ي��ه��م زي��د س��م��ا
ال��م��غ��ار؟ م��ل��ت��ه��ب ال��ب��أس ش��دي��د ت��راه أم��ا ش��ع��ي��ب ي��ا ت��أم��ل
ب��ال��ف��رار وج��ادوا ب��أن��ف��س��ه��م ف��ض��ن��وا ص��ول��ت��ه ال��ق��وم ت��وق��ى
وع��ار خ��زي م��ن ال��ق��وم وج��وُه س��واًدا ت��ل��ب��س��ه ال��ج��ود ل��ب��ئ��س
ك��ال��دراري ال��زواه��ر ��ُرج ال��سُّ س��وى رج��ال وال ال��ن��س��اء ت��ل��ف��ت��ت
ال��ح��رار وال��م��ه��ج ال��ع��ب��رات س��وى غ��ي��اث وال ت��س��ت��غ��ي��ث ��ْت وض��جَّ

∗∗∗
وال��ف��خ��ار ��ل ال��م��ح��جَّ وب��ال��ن��ص��ر ال��م��خ��لَّ��ى ب��ال��س��ب��ي ال��ج��ن��د ت��ولَّ��ى
ش��ار ك��ل ي��ج��م��ع ل��ل��ش��وق وي��ا تُ��زَج��ى ل��ل��ك��ف��ر ل��ب��ض��اع��ة ف��ي��ا
اف��ت��رار داع��ي��ة ال��ل��ه ل��دي��ن ��ا ح��قٍّ ك��ان ب��ك��اء م��ن ل��ك وي��ا
وج��ار؟ م��واله��م غ��ي��ر ل��م��ول��ى ب��ن��ي��ه��ا ع��ن ت��ع��زل األم أت��م��س��ي
ال��ك��ب��ار ال��ه��م��م إه��اب��ة وت��ل��ك رف��ًق��ا ف��ق��ال ال��رح��ي��م ال��ب��رُّ أب��ى
م��س��ت��ط��ار ق��ل��ب ك��ل وس��كَّ��ن م��س��ت��ه��لٍّ دم��ع ك��لَّ ف��أم��س��ك
ج��ار ال��رح��م��ن م��ن ق��َدٍر ع��ل��ى وال��ع��ط��اي��ا ال��م��واه��ب ت��ت��اب��ع��ت
ان��ت��ص��ار ع��ل��ى ال��م��ش��رق��ي��ن ي��ن��ي��ر وان��ت��ص��ار غ��ن��م ب��ع��د ف��غ��ن��م
ال��م��دار ال��ف��ل��ك ح��ك��م��ة ت��ج��لَّ��ْت وأم��س��ت ب��غ��ي��ت��ه ال��ده��ر أص��اب
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اِبَعُة السَّ يَُّة ِ الرسَّ

خرج عنه) هللا (ريض حارثة بن زيد أن وسببها السادسة، السنة من رمضان يف كانت
ناس لقيه القرى بوادي كان فلما ملسو هيلع هللا ىلص، النبي ألصحاب بضائع ومعه الشام، إىل تجارة يف
إليهم فبعثه النبي عىل قدم ثم معهم، كان ما وأخذوا وأصحابه، هو فرضبوه فزارة من

القتل. فيهم وأعمل داهمهم، جيش يف

ال��ح��م��اة؟ وال ال��س��ي��وف ت��غ��ن��ي ف��م��ا ال��غ��زاُة؟ ان��ب��ع��ث ف��زارُة أم��ن��ِك
ال��ج��ف��اة ال��ق��راص��ن��ة زع��م وإن ب��ح��لٍّ ح��ارث��ة اب��ن م��ا ل��ع��م��رِك
ال��ه��داة ال��غ��رُّ أص��ح��اب��ه وال ي��ب��ت��غ��ي��ه ه��و ال ال��ش��رَّ أث��اروا
ق��ن��اة وال يُ��س��لُّ س��ي��ف ف��ال وأم��ن ث��ق��ة ع��ل��ى أص��اب��وه��م
ال��ش��ك��اة ت��ح��رج��ه األع��داء ع��ل��ى أب��يٍّ إل��ى ي��ش��ت��ك��ون وج��اءوا
وال��ك��م��اة ال��ف��وارس ال��ت��ق��ت إذا ك��ف��اء ل��ه ل��ي��س ال��ل��ه رس��ول
ال��ت��رات ال��ق��وم م��ن ب��ه تُ��ن��ال ق��ت��ال إل��ى ه��ل��مَّ زي��ًدا دع��ا
وال��ث��ب��ات ف��ي��ه��ا ال��ص��ب��ر ف��ن��ع��م واص��ب��ر ل��ل��ه��ي��ج��اء األب��ط��ال ُق��ِد
ال��ط��غ��اة ص��ن��ع م��ا يَ��ح��زن��ك وال إل��ي��ه��ا ح��ارث��ة اب��ن ي��ا إل��ي��ه��ا
أن��اة وال ال��س��ي��وف ب��ه ت��ض��ي��ق ات��ئ��اد ال ال��م��ق��ذَّف ال��ب��ط��ل م��ش��ى
س��م��ات م��ن��اق��ب��ه��ا م��ن ع��ل��ي��ه��ا ب��ي��ًض��ا األع��داء إل��ى ب��ه��ا ي��خ��فُّ
ال��راس��ي��ات ال��ج��ب��ال ل��ه ت��دي��ن ض��خ��ًم��ا اإلس��الم ح��ائ��ط أق��ام��ت
ح��ي��اة ال��ض��اف��ي ظ��ل��ه��ا ف��ي ل��ه ��الت م��ح��جَّ ب��ال��ف��ت��وح وج��اءت
ال��ت��ق��اة م��ق��ات��ل��ه��ا ع��ص��م��ت ف��م��ا ح��ت��م وه��ي ف��زارة ��ت��ه��ا ت��وقَّ
ان��ص��الت ول��ل��ق��در ف��ي��ه��م ل��ه��ا ب��ل��ي��ل ه��ج��ع��وا ب��ع��دم��ا رأوه��ا
وال��ص��الت األواص��ر ت��س��دِّده دل��ي��ل م��ن��ه��م ال��دج��ى ف��ي ه��داه��ا
وال��ع��ظ��ات ال��ص��وادع ال��ِح��َك��م ل��ه ربٍّ ق��ض��اء ال��س��ب��ي��ل ع��ن ل��واه
ال��ُع��ن��اة اق��ت��رح ك��م��ا وب��اط��ن��ه ع��ن��اء ظ��اه��ره األم��ر ي��س��وق
ف��رات ع��ذب م��ائ��ه وآخ��ر أج��اج أول��ه ال��ِورد ك��م��ث��ل
ال��ب��ي��ات وال ال��ط��روق خ��ي��ف وم��ا بَ��ي��اتً��ا ج��م��اج��م��ه��م ط��رق��ت ُظ��بً��ى
ن��ج��اة ف��ال ال��س��ي��وف وأب��رق��ت ف��رار ف��ال ال��ح��ت��وف ت��وث��ب��ت
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وال��س��ق��اة ��م ال��م��ذمَّ ال��ش��رب ه��م ق��وم ي��س��ق��اه ش��ق��اوة ن��ق��ي��ع
ال��رُّم��اة ص��رَّع��ه ال��وح��ش ك��س��رب ف��أم��س��وا م��ص��ارع��ه��م ف��ي ت��ردَّوا
األم��ه��ات تُ��ف��دَّى م��ن ب��أك��رم أرادت م��ا ق��رف��ة ب��أم وح��اق
ال��ق��ض��اة وان��ت��ص��ف ال��ق��ت��ل ق��ض��اء ع��ل��ي��ه��ا ف��ج��رى ق��ت��ل��ه أرادت
وال��ص��ف��ات ال��روائ��ع ال��ص��ور ب��ه ت��ن��اه��ت ع��ج��بً��ا م��ن��ظ��ًرا ل��ك ف��ي��ا
ال��ف��ت��اة وال ال��ع��ج��وز ن��ج��ت ف��م��ا ج��م��ي��ًع��ا وب��اب��ن��ت��ه��ا ب��ه��ا أح��ي��ط
وال��ش��ت��ات ال��م��ب��رِّح األس��ر ل��ه��ا وه��ذي ال��ُم��رِدي ج��زاؤه��ا ل��ِت��ل��ك
ش��اة ال��ن��ح��ر غ��داة س��ي��ق��ت ك��م��ا ع��زٍّ ب��ع��د م��ن ذل��ي��ل��ة ت��س��اق
ال��رع��اة أس��ل��م��ه��ا ح��ي��ن س��ب��اه��ا ��ى ال��م��رجَّ ال��ب��ط��ل األك��وع اب��ن ه��و
ش��ب��اة ظ��ف��ر ذي ك��ل ف��ي ل��ه ض��اٍر األظ��ف��ار ن��اف��ذ ق��ن��ي��ص��ة
ال��ه��ب��اة ت��ف��ارق��ه��ا م��ا ي��م��ي��ن ص��ادف��ت��ه��ا ال��ك��ري��م��ة ال��ه��ب��ة ه��ي
ب��يِّ��ن��ات م��ع��ال��م ف��ي��ه��ا ل��ه إال خ��ي��ر ال م��ح��م��د ي��م��ي��ن
ال��م��ك��رم��ات؟ ال��ض��ن��ي��ن م��ن وأي��ن ض��نٍّ غ��ي��ر ف��ي خ��ال��ه ح��ب��اه��ا
ال��ع��ف��اة وان��ت��ج��ع اآلم��ال ب��ه أن��اخ��ت م��ن أك��رم ال��ل��ه رس��ول
ال��بُ��ن��اة ارت��ف��ع وب��م��ث��ل��ه ب��ه م��اٍض ب��ك��ل ال��س��الم دي��ن ب��ن��ى
األس��اة م��ب��اض��ع��ه��ا ع��ل��ى ت��ل��حُّ ال��ب��الي��ا م��ن ال��ن��ف��وس إلن��ق��اذ
ال��تُّ��رَّه��ات وت��م��ض��ي ح��ق��ائ��ق��ه��ا ت��ب��ق��ى وك��ي��ف ال��ح��ي��اة ت��أم��ل��ت
ال��وص��اة ب��ورك��ت ال��ل��ه وص��اة وه��ذَّب��ت��ن��ي ال��ي��ق��ي��ن ف��أدَّب��ن��ي
ال��ت��ه��ن��ئ��ات إل��ي��ك ت��رق��ى وم��ا وأنَّ��ى؟ ح��ارث��ة اب��ن ي��ا ه��ن��ي��ئً��ا
ال��ن��يِّ��رات م��داك ت��رج��و وال األم��ان��ي ت��ط��اول��ك ف��م��ا س��م��وت
ال��ص��ال��ح��ات ال��ن��ف��وس ب��ه��ا ت��ط��ي��ب ن��ع��م��ى ب��خ��ي��ر ال��ن��ب��ي م��ن ظ��ف��رت
أذاة ب��ج��ارح��ة ف��م��ا ش��ف��اك واع��ت��ن��اق وج��ه��ك زان ب��َل��ثْ��ٍم
ال��ص��الة زي��د ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ه ال��دي��اج��ي ان��ج��ل��ت ال��ذي ال��ن��ور ع��ل��ى
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َعْنه) اُهللا (َرِيض الوليد ْبن خالِد َرسايا

الجندل، بدومة أكيدر إىل والثالثة جذيمة، بني إىل والثانية العزى، لهدم أوالها ثالث؛ وهي
وثالث خمسني يف خالد بعث تبوك. غزوة يف واألخرية األعظم، الفتح يف األوىل ذكرت وقد
يومئذ ملسو هيلع هللا ىلص النبي وكان اإلسالم، إىل ليدعوهم «يلملم» بناحية جذيمة بني إىل رجل مئة
بن الرحمن عبد والد وقتلوا وأخاه، الجاهلية يف خالد عم الفاكه قتلوا قد وكانوا بمكة،
قوم سليم بني من جمع الرسية هذه يف وكان الدم، لعقة يسمون رشاًرا وكانوا عوف،
عن فنشأت واحد، موطن يف وأخوه هو ذلك قبل جذيمة بنو قتله الذي الرشيد بن مالك
يظنون معه، ومن خالد إىل وخرجوا السالح فلبسوا أنفسهم، يف أثرها لها كان حالة ذلك
دعاهم فلما بإسالمهم، وأصحابه النبي يعلم فلم أسلموا قد وكانوا كذلك، بهم ويظن ا رشٍّ
هذا ولكن اإلسالم، إىل جاهليتهم عن رجعوا أنهم يريدون صبأنا، قالوا: اإلسالم، إىل خالد
وذهب واألرس، القتل فيهم فأعمل أرادوه، الذي الوجه عىل خالد نفس يف يقع لم املعنى
بن عليٍّا وبعث فغضب بقومهم، خالد صنع وما خربهم، يذكرون النبي إىل منهم جماعة
أساراهم. ويطلق عنهم، يكف أن خالد إىل ورسالة قتالهم به يدي مال ومعه طالب، أبي

س��ب��ب م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى ال��ق��ض��اء ج��رى ع��ج��ب م��ن األم��ر ف��ي م��ا ج��ذي��م��ة ب��ن��ي
ال��ق��رب أع��ظ��م ي��راه ال��ج��ه��اد إال ي��ب��ع��ث��ه ش��يء ال خ��ال��د أظ��لَّ��ك��م
ي��ح��ب ول��م ي��أث��م ف��ل��م ص��ب��أن��ا ق��ل��ت��م دع��ا ح��ي��ن اإلس��الم إال دع��اك��م ��ا ل��مَّ
ال��ن��س��ب أق��رب ذوي��ه ع��ن��د ف��ال��دي��ن ن��س��ب أع��م��ام��ه م��ن ل��ل��م��رء ك��ان إن
وال��ري��ب األوه��ام س��وى ع��وف وب��اب��ن ب��ه��م ف��ل��ي��س خ��ف��ت��م وإن س��ل��ي��م ب��ن��و
س��ِرب دم ع��ن س��راًع��ا ت��ج��ل��ت ح��ت��ى ج��ان��ب��ه��ا اس��ودَّ م��ا غ��م��رًة ل��ه��ا ف��ي��ا



اإلسالم مجد ديوان

ت��ع��ب ف��ي ال��ق��وم أص��اب م��م��ا وال��ق��ل��ب آس��ف��ة ف��ال��ن��ف��س ب��ه��ا ال��ن��ب��ي س��يء
ع��ص��ب وال ج��اٍر دم م��ن م��ث��ل��ه م��ا ع��ص��ب أو ل��ل��ه دم ال��م��س��م��ل��م��ون
م��ن��ش��ع��ب غ��ي��ر ورأي ج��م��ي��ٌع ب��أٌس ك��ث��روا وإن ق��لُّ��وا إن ال��ح��وادث ف��ي ه��م
ال��ط��ل��ب ف��ي ف��ال��ل��ه ف��ئ��ة ع��ل��ى ب��غ��ت ف��ئ��ة ف��إْن ك��ل ع��ل��ى ح��رام ك��لٌّ
أرب م��ن ال��ل��ه ل��دي��ن ف��ي��ه��ا ك��ان م��ا ع��اص��ف��ة ش��ع��واء خ��ال��ٌد أث��اره��ا
يُ��ص��ب ول��م ي��رش��د ف��ل��م ص��وب ك��ل م��ن ت��أخ��ذه ال��ظ��ن وغ��واش��ي ب��ه��ا رم��ى
ب��ي أع��ل��م م��ن��ه ع��ن��ان��ي ف��ي��م��ا وأن��ت ج��ن��اي��ت��ه م��ن ربِّ��ي أب��رأ إل��ي��ك
ال��ح��دب ال��ع��اط��ف ج��ن��اح ع��ل��ي��ه��م وان��ش��ر م��ع��ت��ذًرا ال��ق��وم ف��واِف ع��ل��يُّ ي��ا ق��م
ال��غ��ض��ب م��ن وي��ش��ف��ي��ه��ا ال��ن��ف��وس يُ��رض��ي وم��ا ال��دي��ات ي��ق��ض��ي م��ا ال��م��ال م��ن وخ��ذ
م��ض��ط��رب غ��ي��ر وح��ب��ل وث��ي��ق ع��ه��د ع��ل��ى ون��ح��ن ال��ق��ت��ل��ى دم ع��ل��ي��ن��ا ح��قٌّ
وال��ح��ق��ب األي��ام ع��ل��ى اإلخ��اء دي��ن ي��ج��م��ع��ن��ا ال��ل��ه ف��ي إخ��وت��ن��ا ال��ق��وم

∗∗∗
ال��ش��غ��ب ع��رى وان��ح��لَّ��ت ال��ودُّ واس��ت��ح��ك��م ف��ائ��ت��ل��ف��ت ال��ق��وم ن��ف��وس اإلم��ام ردَّ
وص��ب وم��ن ه��مٍّ م��ن ي��ن��ف��ذ ل��ي��س م��ا ج��ان��ب��ه��ا ه��ي��ض م��م��ا ب��ال��ج��اه��ل��ي��ة
م��ن��ق��ل��ب س��وء إال ال��ل��ه زاده��ا ه��ل ��م��ة م��ذمَّ ح��س��رى رج��ع��ْت وق��د س��ل��ه��ا
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عْنه) اُهللا (َرِيض مسلمة بن د حممَّ َرسايا

األُوَىل يَُّة ِ الرسَّ

مسلمة بن محمد إليهم خرج كالب، بن بكر بني من بطن وهم القرطاء، إىل كانت
عليهم، فأغار بشري، بن عابد فيهم راكبًا ثالثون ومعه السادسة السنة من املحرم يف
بن ثمامة ومعها الرسية عادت ثم للنساء، يتعرض ولم وسبيًا، وشاء نعًما منهم وأخذ
سواري من بسارية فربط أسريًا، اليمامة أهل سيد — حنيفة إىل نسبة — الحنفي أثال
بربه يتعهده زال وما صباًحا، يأتيه ناقة لبن له وجعل بإطعامه، أهله النبي وأمر املسجد
تعف وإن دم، ذا أو كرم، ذا تقتل تقتل إن فيقول: ثمامة»، يا عندك «ما ويقول: وفضله،
وقد منه، هللا فعصمه ليغتاله، مسيلمة من رسوًال ذلك قبل جاءه فإنه شاكر، عن تعف
عن صبأت لقد وقالت: قريش، فأخذته معتمًرا، مكة إىل وذهب فاغتسل بإطالقه، أمر
اليمامة من حبة اليوم بعد إليكم تصل ولن دين، خري وتبعت أسلمت إنما فقال: ديننا،
يأتيهم كان ما عنهم فحبس سبيله، يخلوا أن رأوا ثم بقتله فهموا هللا، رسول يأذن حتى
فيشوى، اإلبل بأوبار يخلط الدم وهو الطهز، وأكلوا الجوع، بهم أرضَّ حتى اليمامة من
يريدون ما وبني بينهم يخيل أن يأمره إليه فبعث الرحم، يناشدونه النبي إىل فكتبوا

ِباْلَعذَاِب﴾. أََخذْنَاُهْم ﴿َوَلَقْد تعاىل: قوله نزل ذلك ويف ففعل،

ال��دوام ش��ع��ائ��ره م��ن وح��م��د س��الم َم��س��ل��م��ٍة اب��ن ي��ا م��ح��م��د
ال��ع��ق��ام وال��داء ال��ب��رح��اء ه��م رج��اًال ك��ان��وا ال ال��ُق��َرط��اء إل��ى
ي��ق��ام دي��ن وال ل��خ��ال��ق��ه��م يُ��ؤدَّى ح��قٌّ ال ال��س��وء رج��ال



اإلسالم مجد ديوان

ن��ي��ام وه��م ال��ف��ات��ح��ي��ن ب��أي��دي وال��ع��وال��ي ال��ق��واض��ب ت��ن��بَّ��ه��ِت
ال��ه��م��ام ال��ب��ط��ل ض��رام��ه��ا ي��ش��بُّ ت��ب��ص��روه��ا ��ا أل��مَّ ب��ك��ر ب��ن��ي
ال��ل��ه��ام ال��ج��ي��ُش ب��أَس��ه��ا ل��ي��ره��ب ف��اح��ذروه��ا ال��س��ري��ة إنَّ أال
ي��رام ال ك��ث��ي��ر وم��ش��ه��ده��م ق��ل��ي��ل ِع��دَّت��ه��م األب��ط��ال ه��م
ال��ص��دام واس��ت��ع��ر ال��ل��ه ع��ب��اُد إل��ي��ه��م وم��ش��ى ع��اب��د ت��ق��دَّم
ن��ظ��ام ل��ه��ا ل��ي��س ال��ق��وم ف��ل��ول وه��ذي ال��ق��ت��ل��ى ج��م��اج��م ف��ت��ل��ك
ذم��ام وال ي��ص��ان ل��ب��ك��ريٍّ ذم��ار ف��ال ال��ن��س��اء وُخ��لِّ��يَ��ت
ك��رام غ��ل��ب��وا األل��ى ول��ك��نَّ وق��اء م��غ��ل��وب ل��ع��رض ول��ي��س
ح��رام ف��اح��ش��ة ك��ل ع��ل��ي��ه��م ح��ف��اظ ذوي ال��ن��ف��وس ��اء أع��فَّ
واع��ت��ص��ام ب��ال��م��روءة وأخ��ذ وب��رٌّ إح��س��ان اإلس��الم ه��و
ال��ج��س��ام ال��م��ن��ن ت��ل��ك��م ع��ل��ي��ه��م ف��ُردَّت ح��الئ��ل��ه��م ع��ن ت��خ��لَّ��وا
ال��ع��ظ��ام؟ وال��ك��وم ال��ش��اء ف��أي��ن خ��الء ال��وادي غ��دا ب��ك��ر ب��ن��ي
ي��س��ام؟ م��م��ا ح��ن��ي��ف��ة ح��م��ت��ه ه��الَّ أث��ال ب��ن ث��م��ام��ة وأي��ن
ي��ض��ام إذ ال��ي��م��ام��ة ب��ك��ت وال ع��ل��ي��ه ج��زع��ْت م��ا ال��ه��ون ي��س��ام
ال��ق��ت��ام ي��ع��ل��وه ال��وج��ه َع��ب��وَس ذل��ي��ًال ب��س��ي��ده��ا بَ��ُص��َرْت أم��ا
ازدح��ام ل��ل��ه��م��م ف��ي��ه وك��ه��ًف��ا م��ن��ي��ًع��ا ح��م��ى ال��رس��ول م��ن أص��اب
ال��غ��م��ام ي��ده م��ن ال��ريَّ ي��ص��ي��ب ج��واد ع��ن ي��ح��دث ق��ًرى أص��اب
ُم��ق��ام وال ي��ذم م��ث��وى ف��ال خ��ي��ًرا وأف��اد ك��رام��ة أص��اب
ل��م��ام آون��ة ك��ل ف��ي ل��ه أري��ح��يٌّ ك��ري��م ت��ع��ه��ده
ال��ت��م��ام؟ ف��أع��وزه��ا ب��ه��ا ظ��ف��رت ن��ع��م��ى وأيُّ أن��ت ك��ي��ف ث��م��ام��ة
ال��ع��رام؟ وط��غ��ى ش��ره ت��ف��اق��م خ��ص��ًم��ا وك��ن��ت م��ن��ك م��كِّ��ن��ُت أم��ا
زم��ام وال ي��ردُّ رس��ن ف��ال خ��ب��ال م��س��ي��ل��م��ٍة م��ن ب��ك ط��ح��ا
م��الم وال ل��ديَّ ش��ك��وى ف��ال ق��ت��ل��ي ال��ي��وم أردت ل��ئ��ن ي��ق��ول
اح��ت��ك��ام ل��ه وال��ق��ويُّ ش��ك��رت��ك وع��ف��و م��غ��ف��رة م��ن��ك ي��ك وإن
اتِّ��س��ام ال��خ��ي��ر ب��م��خ��ائ��ل ل��ه ه��اٍد ال��ل��ه س��ب��ي��ل إل��ى ه��داه
ال��ظ��الم وان��ق��ش��ع ال��ن��ور ت��ج��لَّ��ى ش��رٍّا ع��ش��ت م��ا ت��خ��ف ال ث��م��ام��ة
خ��ص��ام أو ع��ت��ب ي��ح��ُزنْ��ك وال رش��ي��ًدا ف��ِس��ْر ال��ع��ت��ي��ق ال��ب��ي��ت إل��ى
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عنْه) هللاُ (َرِيض مسلمة بن د محمَّ َرسايا

ض��رام ج��ان��ح��ة ك��ل ف��ي ل��ه غ��ي��ظ ال��ق��وم ص��دور ف��ي ��ج ت��أجَّ
األث��ام ل��ه��و ك��ذَّب��ت��ن��ا وإن ه��ذا إن ث��م��ام��ة ي��ا أت��س��ل��م
ال��ت��ئ��ام أن��ف��س��ن��ا ل��ص��دع ف��ل��ي��س ع��نَّ��ا وص��ب��أت خ��ن��ت��ن��ا ث��م��ام��ة
س��الم وال ي��ك��ون ص��ل��ح ف��ال ن��تَّ��ق��ي��ه ع��دوٌّ ل��ن��ا َألن��ت

∗∗∗
ال��ج��ه��ام ال��غ��ي��ث ع��ن يُ��غ��ن��ي ف��م��ا واس��ت��ف��ي��ق��وا ال��ج��ه��ال��ة ف��دع��وا أال
ال��زؤام ال��م��وت ِه َح��دِّ ف��ي ل��ك��م ع��ض��ب غ��ي��ر ث��م��ام��ة ف��م��ا ح��ذاِر
ان��ت��ق��ام م��ن��ي يُ��ب��ي��دك��م ل��س��وف ت��ت��ب��ع��ون��ي ل��م ل��ئ��ن ل��ك��م ي��ق��ول
ال��ط��ع��ام؟ أي��ن ج��ي��اع��ك��م ي��ص��ي��ح ح��ت��ى األس��واق ع��ل��ي��ك��م أُس��دُّ
ان��ص��رام ل��دائ��ب��ه م��ا غ��راًم��ا ع��ذابً��ا م��ن��ه ف��أذاق��ه��م أب��وا
ال��ع��ظ��ام ج��ل��وده��م ف��ي وض��ج��ت ��وا ف��ض��جُّ أن��ف��َس��ه��م ال��ج��وُع أذاب
األن��ام ي��ش��ق��ى أن ي��رض��ي��ك ف��م��ا أغ��ث��ن��ا أال ب��ال��ن��ب��ي أه��اب��وا
ان��ف��ص��ام ل��ه��ا ل��ي��س األرح��ام ع��رى م��ول��ى خ��ي��ر ي��ا إن��ه��ا أغ��ث��ن��ا
وال��س��ه��ام ال��ك��ن��ان��ة ي��دك وف��ي ب��ال��دواه��ي ث��م��ام��ة م��ن رم��ي��ن��ا
غ��الم وال ي��ج��وع ش��ي��خ وال يُ��ش��وى ال��ح��ي ف��ي دٌم ف��ال ن��ه��اه
ال��ح��م��ام ت��دارك��ه��ا ل��و ت��م��نَّ��ْت ن��ف��وًس��ا م��ن��ه��م ف��ض��ل��ه ت��دارك
الس��ت��ق��ام��وا ال��م��ح��ج��ة ع��رف��وا ول��و م��س��ت��ق��ي��ًم��ا ف��ي��ه��م األم��ر ف��أم��س��ى

الثَّاِنيَُة يَُّة ِ الرسَّ

عوال وبني ثعلبة بني إىل كانت — املدينة من قريب موضع — القصة ذي رسية وتسمى
فيهم فأعملوا نيام وهم عليهم انقضوا ثم كمنوالهم، وأصحابه مسلمة بن محمد بلغهم ملا
بعض به ومر مات، قد أنه يظنون وهم ثيابه، من جردوه ثم محمًدا وجرحوا الرماح،
بن عبيدة أبا ملسو هيلع هللا ىلص النبي وبعث املدينة، إىل فحمله تحرك سمعه فلما فاسرتجع، املسلمني

بها. فرجع وشاء نعًما ووجد القتىل، من أحًدا يجد فلم الجراح

ت��ح��م��ُد ال وق��ع��ة م��ن وي��ح��ه ي��ش��ه��د م��اذا ال��ق��ص��ة ذي وي��ح
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اإلسالم مجد ديوان

��د؟ ال��ه��جَّ ال��ل��ي��وث ت��ق��رى أك��ذا خ��ط��ب��ك��م؟ م��ا ث��ع��ل��ب��ٍة ب��ن��ي ي��ا
ت��وق��د ح��ربً��ا ال��خ��ت��ل ي��ح��س��ب��ون األل��ى وأخ��الق ال��ج��ب��ن إن��ه
ت��ف��ق��د ال أن��ف��ًس��ا وان��ت��ض��وه��ا خ��ف��ي��ة ف��دبُّ��وا ال��ب��أس ف��ق��دوا

∗∗∗
ال��م��وع��د وح��م األم��ر ُق��ِض��َي وه��ل م��تَّ ه��ل ال��ح��ق ج��ري��ح ي��ا
م��ح��ص��د ورأي ال��ج��د س��اق��ه م��غ��ن��ًم��ا ف��ق��ال��وا ال��ق��وم ف��رح
ج��ردوا س��ي��ف أي ش��ع��ري ل��ي��ت أث��واب��ه م��ن ال��ف��ارس ج��رَّدوا
ي��ش��ه��د م��م��ا ي��س��ت��رج��ع ض��جَّ ق��وم��ه م��ن ف��ت��ى ال��س��ي��ف ع��رف
ال��م��ن��ج��د وج��اء ال��ف��ادي ح��ض��ر ت��خ��ف ال ت��ح��رك ال��م��يْ��ت أي��ه��ا
ي��ج��ح��د ال م��ع��روف��ه��ا ي��د م��ن أح��س��ن��ه��ا م��ا ال��ح��ام��ل ب��ورك

∗∗∗
ي��وف��د وخ��ي��ر ت��زج��ى ن��ع��م��ة إن��ه��ا ب��ش��رى ال��ل��ه رس��ول ي��ا
ي��ب��رد ب��ال��غ��وال��ي وع��واٍل ث��ع��ل��ب��ة ب��ن��ي م��ن وب��ري��د
ي��ح��ص��د م��ا ه��ام��ه��م م��ن ف��ل��ه ح��ك��م��ه ف��ي��ه��م ل��ل��س��ي��ف ج��ع��ل��وا
ي��ب��ع��دوا أن م��وع��ده��م دن��ا إذ ف��أبَ��ْوا رج��اًال ك��ان��وا ل��ي��ت��ه��م

∗∗∗
تُ��ح��ش��د وش��اء تُ��زَج��ى ن��ع��م س��وى ي��ن��ظ��ر ف��ل��م ال��ح��ش��د ذه��ب
��رَّد ال��شُّ ال��ن��ف��وس ت��ل��ك ��ه ه��مُّ ��ه ه��مِّ م��ن ج��ع��ل��ت م��ا س��اق��ه��ا
ت��رك��د ت��ولَّ��ت ال��ش��ر ع��ص��ف ف��إن ال��ش��رَّ ت��ب��ع��ث ال��ل��وات��ي
ت��ورد م��ا ُم��رَّة ح��ي��اض م��ن أه��واؤه��ا ت��ورده��ا ب��ئ��س��م��ا
ت��وج��د ال��ب��راي��ا ب��ي��ن م��ث��ل��ه��ا ف��ت��ن��ة م��ن وم��ا ال��ش��رك ف��ت��ن��ة
يُ��ْع��بَ��ُد أو يُ��تَّ��ق��ى إل��ه م��ن س��ل��ط��ان��ه ف��ي ال��ل��ه غ��ي��ر ل��ي��س
ي��ع��ه��د ش��ري��ك م��ن ع��اله ف��ي ل��ه م��ا ت��ع��ال��ى ال��م��ل��ك م��ال��ك
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عنْه) هللاُ (َرِيض مسلمة بن د محمَّ َرسايا

ِف اْألَْرشَ بِن َكعِب ِلَقتِْل الثَّاِلثَُة يَُّة ِ الرسَّ

الكريم للرسول عداوة الناس أشد من كعب وكان الثالثة، السنة من األول ربيع يف كانت
أحًدا عليه يعني أال عىل عاهده قتاله، عىل املرشكني ويحرض يهجوه وكان وللمسلمني،
ومن للحرب، ويستفزهم قتالهم يبكي قريش إىل بدر وقعة بعد وخرج العهد، فنقض
وكان منه، يأكل فلم هللا فنبأه به، الفتك نية عىل النبي إليه ودعا طعاًما، صنع أنه سيئاته
سألهم: النبي هجرة بعد عليه قدموا فلما ويصلهم، األحبار يعطي املال، كثري هللا) (لعنه
وخدعوه إليه رجعوا ثم يعطهم، ولم فغضب ننتظره، كنَّا الذي هو قالوا: به؟ يظنون ما

ووصلهم. عنهم فريض القول، من يرضيه بما
يا أنا مسلمة: بن محمد فقال األرشف؟» بن كعب لقتل ينتدب «من النبي: قال
يذهب أن سعد عليه فأشار معاذ، بن سعد فشاور فاعًال كنت إن له: فقال هللا، رسول
وأتى يرشب، وال يأكل ال أيام ثالثة فمكث طعاًما، يسلفه أن ويطلب حاجته، يشكو إليه
جاءوا ثم يصحبوه، أن جرب بن عبس وأبا أوس، بن والحارث برش، بن وعباد نائلة، أبا
فقتلوه إليه وذهبوا لهم، فأذن يرضيه، ما لكعب يقولوا أن يف يستأذنونه ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل
صلًحا. وعقدوا سيدنا، قتل يقولون: مذعورين اليهود وجاءه النبي، إىل رأسه وحملوا

م��ن��ت��ص��ف وال��س��ي��ف م��ن��ت��ق��م ال��ل��ه أس��ف وال ش��ك��وى ال ال��ع��ه��د ن��اق��َض ي��ا
م��ق��ت��رف؟ أن��ت م��اذا ال��وي��ل ل��ك م��ه��ًال ب��ه ال��م��ش��رك��ي��ن وت��غ��ري ال��ن��ب��ي ت��ه��ج��و
ال��ج��ي��ف ت��ل��ك��م ب��ب��در ت��ردَّْت ��ا ل��مَّ م��ن��ك��رة ف��ي��ك م��ن خ��رج��ْت ج��ي��ف��ٍة ك��م
ل��ط��ف وال ودٌّ ف��ال ض��راًرا ك��ان��ت ص��ان��ع��ه��ا ال��ل��ه أخ��زى ال��ول��ي��م��ة إن
ال��س��ج��ف؟ أس��راره��ا ف��ض��ح��ت م��ك��ي��دة ي��ج��ه��ل��ه��ا ال��ل��ه رس��ول أت��ح��س��ب��ون
ي��ن��ك��ش��ف؟ ل��ي��س خ��اٍف أيُّ وي��ل��ك��م ي��ا ف��ان��ك��ش��ف��ت ت��خ��ف��ون م��ا ال��ل��ه أظ��ه��ر ب��ل
وال��ش��رُف ال��ن��اس ب��ي��ن ال��م��ج��ُد نُ��وزع إن ي��ع��دل��ه ح��يَّ ال ب��م��ن ه��م��م��ت��م ل��ق��د
يُ��خ��ت��ط��ف ال��ل��ه ي��م��ي��ن م��ن وأن��ه ي��خ��ذل��ه ال��ل��ه أن ظ��نَّ م��ن وي��ل ي��ا
وال��ش��غ��ف؟ ال��زور ب��ق��ول ال��ول��وع وم��ا وت��ن��ك��ره ت��ؤذي��ه ل��ك م��ا ك��ع��ب ي��ا
ويُ��غ��ت��رف ح��ي��نً��ا األذى ف��ي��ه��ا يُ��م��ت��اح م��ف��س��دة ل��ألح��ب��ار م��ال��ك ج��ع��ل��ت
ع��رف��وا م��ا األم��ر ي��ق��ي��ن م��ن وأع��ل��ن��وا ت��س��أل��ه��م رح��ت ل��م��ا ب��ال��ح��ق َرَم��ْوك
س��رف وال ق��ص��د ف��ال ال��م��ع��ي��ن ج��فَّ ص��ل��ة ل��ك��م ع��ن��دي ف��م��ا ع��ودوا ف��ق��ل��ت
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م��ن��ص��رف ذاك ع��ن وم��ا ال��ف��ض��ول إل��ى ي��ج��اوزه��ا ال ف��م��ال��ي ال��ح��ق��وق ح��س��ب��ي
ي��ن��ح��رف ح��ي��ن إال ال��ق��ول ي��رت��ض��ي ال رج��ل م��ن أش��ق��اه م��ا ي��ق��ول��ون ع��ادوا
األن��ف ال��م��ع��ش��ر ع��ن��ه ي��ص��دف ب��ال��م��ال ف��ان��ق��ل��ب��وا ال��زور ي��ن��ط��ق��ون ان��ث��نَ��ْوا ث��م
م��ؤت��ل��ف ال��غ��يِّ ف��ي س��ي��ده��م وأم��ر أم��ره��م ال��ق��وم وب��ئ��س ال��ع��ط��اء ب��ئ��س
ص��دف��وا م��ا ال��ل��ه ك��ل��ي��م م��وس��ى ع��ي��ن ف��ي ل��ه��م الح ال��م��ال أن ل��و ال��ي��ه��ود ه��م
ي��زده��ف ك��ي��ف ي��ري��ه ول��ل��رس��ول ي��ن��ص��ره ل��ل��ح��ق م��س��ل��م��ٍة اب��ن ه��بَّ
ال��ث��ق��ف ال��ح��اذق ف��ن��ع��م ف��ي��ه��ا ش��اوره ب��ه��ا ه��م��م��ت إن س��ع��ًدا دون��ك ف��ق��ال
ي��ص��ف م��ا ال��ت��دب��ي��ر ذي ول��ل��م��ج��رب س��غ��ب ع��ل��ى أي��ام ث��الث��ة ق��ض��ى
ج��ن��ف��وا وال م��ال��وا م��ا ال��ل��ه م��ن ت��ق��وى ع��ل��ى ي��س��ت��أذن��ون ص��ح��ب��ه ف��ي وج��اء
ال��ص��دف؟ يُ��وه��م م��م��ا رِّ ال��دُّ ع��ل��ى م��اذا م��أرب��ك��م ال��ق��ول ف��ي ل��ك��م ال��رس��ول ق��ال
ن��ط��ف وال ع��ي��ب ب��أف��واه��ك��م ف��م��ا س��رائ��ره��ا ط��اب��ت ف��إن ال��ق��ل��ب��و ه��ي

∗∗∗
وال��ك��ن��ف األزل ف��ي ال��م��رتَ��َج��ى ال��ح��م��ى أن��ت م��وئ��ل��ن��ا أن��ت ل��ك��ع��ب ف��ق��ال��وا م��َض��ْوا
ال��ت��ل��ف أه��ل��ن��ا ي��غ��ش��ى ك��اد ل��ق��د ح��ت��ى ل��ن��ا ط��ع��ام ال ج��ي��اًع��ا ت��ران��ا أم��ا
ُم��ج��ت��َرف وال��م��ال م��ن��ت��َه��ب ف��ال��زاد ب��ه ن��ع��ي��ش ش��ي��ئً��ا ص��اح��ب��ن��ا يُ��ب��ق ل��م
ي��ِك��ف َوْدق��ه ف��غ��ي��ث ال��ح��ي��اة روح ب��ه ن��س��ت��ع��ي��د م��ا أس��ل��ف��ت��ن��ا أن��ت إن
ق��ذف م��ط��ل��ب ف��ق��ال��وا ب��ه��ن إال ل��ك��م ط��ع��ام ال ره��ن ال��ح��الئ��ل ق��ال
وال��ت��رف أوت��ي��ت ال��ذي ال��ج��م��ال ه��ذا وي��م��ن��ع��ن��ا س��ج��اي��ان��ا ع��ل��ي��ن��ا ت��أب��ى
وال��ش��ظ��ف رم��ت م��م��ا أه��ون ال��ب��ؤس ع��س��ًرا ت��ك��ن ال ف��ق��ال��وا ال��ب��ن��ون ق��ال
ال��ك��ل��ف ت��س��ه��ل ف��ي��ه��ا ال��ش��دائ��د إن ش��ط��ًط��ا ك��ل��ف��ت��ن��ا وإن ال��س��الح خ��ذ
ت��ل��ت��ح��ف ده��م��اء ي��ري��دون��ه��ا وإذ ب��ه ي��س��خ��رون إذ م��أرب��ه��م ي��در ل��م
ال��س��دف وان��ج��اب��ت غ��ي��اه��ب��ه��ا ع��ن��ا ذه��ب��ت غ��م��ة ف��ق��ال��وا ارت��ض��ي��ت ق��ال
وي��رت��ش��ف ال��م��ردي س��م��ه م��ن ي��ع��بُّ م��ورده إبَّ��ان إل��ى وأرج��أوه
ال��غ��رف ح��ت��ف��ه م��ن ال��ف��ت��ى ي��ن��ج��ي ول��ي��س ب��غ��رف��ت��ه م��س��روًرا ب��ال��ل��ي��ل ج��اءوه
ت��ع��ت��ك��ف؟ ت��ن��ف��كُّ أم��ا إل��ي��ن��ا اخ��رْج م��ض��ج��ع��ه ع��ن��د أخ��ي��ه ص��وت ورنَّ
ي��ج��ف خ��ائ��ف ف��ؤادي ف��إن م��ه��ًال ح��ل��ي��ل��ت��ه وارت��اع��ت ي��رك��ض ف��ه��بَّ
دل��ف��وا إن األض��غ��ان ذوي ي��س��ت��ج��ي��ب أن ي��الئ��م��ه ال ح��روب ذو ام��رؤ أن��ت
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عنْه) هللاُ (َرِيض مسلمة بن د محمَّ َرسايا

ال��ج��دف ه��و أو ي��ج��ري ال��دم ك��أن��ه آم��ن��ه ل��س��ت ص��وتً��ا ألس��م��ع إن��ي
وي��ن��ع��ط��ف ف��ي��رع��ان��ي ع��ل��يَّ ي��خ��ش��ى ألخ��ي إن��ه ودع��ي��ن��ي اس��ك��ت��ي ق��ال
م��رت��ج��ف ب��ال��ح��زن م��تَّ��س��م وال��ش��رك م��ب��ت��س��م واإلس��الم ي��ل��ق��اه وراح
ه��ي��ف زان��ه��ا دلٍّ ذات ك��أن��ه ع��ب��ًق��ا ال��خ��ط��ى ي��دن��ي ص��ح��ب��ه ف��ي واف��اه
ي��خ��ت��رف؟ ل��ل��ن��ف��س ج��ن��ى ال��خ��الء ه��ذا ف��ف��ي ال��ع��ج��وز ش��ع��ب إل��ى أت��م��ش��ي ق��ال��وا
ي��ن��ك��س��ف ك��ي��ف ه��ذا ب��ع��د ل��ه واع��ج��ب وب��ه��ج��ت��ه ال��زاه��ي ال��ق��م��ر إل��ى وان��ظ��ر
اع��ت��س��ف��وا وال زاغ��ت م��ا ال��ل��ه ه��دى ع��ل��ى ت��ت��ب��ع��ه��م واألق��دار ال��ش��ع��ب إل��ى س��اروا
ي��ق��ف أي��م��ان��ه��ا ع��ن ال��م��وت وأق��ب��ل ب��م��وق��ف��ه��ا ظ��ل��ت ق��ع��دوا إذا ح��ت��ى
ت��ق��ت��ط��ف ال��زه��ر ج��ن��يِّ م��ن ك��أن��ه��ا م��ف��رق��ه ف��وق أخ��ي��ه ك��فُّ وت��ل��ك
ه��دف خ��ل��ف��ه م��ن ل��ه وه��و ال��ط��ي��ب ف��ي ي��خ��دع��ه ال��ق��ول وي��ق��ول ��ه��ا ي��ش��مُّ
وت��ن��ت��ق��ف م��ن��ه ض��رب��ت م��ا ت��ش��ق ت��أخ��ذه ال��ل��ه رس��ول س��ي��وف ظ��لَّ��ْت
ال��س��ق��ف داره م��ن ل��ه��ا ت��خ��رُّ ك��ادت ي��رس��ل��ه��ا ف��ي��ه م��ن ص��ي��ح��ة ح��س��ن��ه��ا ي��ا
ال��ل��ق��ف ال��س��ي��د أودى ي��ج��ل��ج��ل ص��وت ف��ج��اوب��ه��ا ص��ب��ًرا ع��رس��ه ت��س��ت��ط��ع ل��م
وازدل��ف��وا ل��ل��ث��أر ان��ف��روا ال��ن��ض��ي��ر ب��ن��ي م��ض��اج��ع��ك��م م��ن ه��ب��وا ق��ري��ظ��ة ب��ن��ي
ال��ل��ه��ف؟ ي��ص��ن��ع وم��اذا ال��ح��م��اة؟ أي��ن ل��ه��ف��ا ف��وا ك��ع��ب ع��ل��ى ال��رج��ال ع��دا
ال��ذُُّرف؟ األدم��ع وإال ال��ب��ك��اء إال م��ص��رع��ه ب��ع��د وم��اذا ع��ل��ي��ه ت��ب��ك��ي
ص��ل��ف وال ك��ب��ر ف��ال ص��ري��ًع��ا أم��س��ى ص��ل��ًف��ا ع��ط��ف��ه ي��ث��ن��ي ك��ان ال��ذي إن
وال��ن��ك��ف ال��ص��دُّ وم��ن��ه ال��رس��ول ع��ن��د ��م��ة م��ذمَّ تُ��ل��َق��ى ب��ه��ام��ت��ه ع��ادوا
ُع��ُص��ف ب��ه��ا ت��رم��ى ه��م��م يُ��دَرك��وا أن ف��أب��ت آث��اره��م ع��ل��ى ال��ي��ه��ود ك��ان
م��ؤت��ن��ف م��ن��ه وف��ض��ل ج��دي��د ن��ص��ر ل��ه ال��ج��زي��ل وال��ح��م��د أك��ب��ر ال��ل��ه
وال��ح��ل��ف ال��ع��ه��د ف��ن��ع��م ي��ه��ود ع��ودي ح��ل��ًف��ا ت��ب��ت��غ��ي ف��ج��اءت ي��ه��ود ري��ع��ْت
ال��ص��ح��ف أي��م��ان��ك م��ن ال��ب��س��ي��ط��ة م��لء ح��م��ل��ت ول��و ع��ه��د م��ن ل��ك م��ا ه��ي��ه��ات
ال��س��ل��ف أورث م��ا أح��س��ن��ه��ا وإن ت��ذك��رة األش��ع��ار ف��ي إن ق��ل ع��بَّ��اد
ال��خ��رف ال��ش��اع��ر وأودى ال��ن��ع��ي��ب م��ض��ى ت��ن��ش��ده ال��ح��ق ب��وح��ي ال��رف��اق غ��نِّ
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أيبطالب املؤمننيعيلبن أمري ايا َرسَ
اهللاوجهه) (كرم

اْألُوَىل يَُّة ِ الرسَّ

ملسو هيلع هللا ىلص النبي بلغ لياٍل»، ست املدينة وبني بينها «قرية بفدك بكر بن سعد بني إىل كانت
والذين اإلمام اقرتب فلما تمرها، لهم يجعلوا أن عىل خيرب يهود يمدوا أن يريدون أنهم
علم ال فقال: سعد، بني عن فسألوه رجًال وجدوا القرية، هذه من رجل مئة وكانوا معه،
فلم خافوهم ولكنهم عليهم، املسلمني دل ثم لهم، عني أنه فأقر عليه، فشددوا بهم، يل

شاة. وألفي بعري مئة خمس الرسية وغنمت للقائهم، يظهروا

وث��ب��ى ف��رادى ال��ق��وم ب��ادروا م��رح��بً��ا ب��ك��ر ب��ن س��ع��د ب��ن��ي ي��ا
ال��ه��ي��دب��ا يُ��رِخ��ي ال��ج��ون ك��ال��ح��ب��يِّ ف��ت��ن��ة ي��ه��ود م��ن غ��ش��ي��ت��ك��م
ال��ظ��ب��ى ب��ي��ض وم��ن ال��ت��م��ر ع��دد ال��ق��ن��ا س��ح��ر م��ن خ��ي��ب��ر ف��ي إن
م��ش��رب��ا وأش��ه��ى س��ع��د ب��ن��ي ي��ا م��ط��ع��ًم��ا أزك��ى ل��ألب��ط��ال ه��ي
م��ق��ن��ب��ا ي��ت��ل��و ال��ح��ق ح��م��اة م��ن ِم��ق��ن��ب��ا إال ال��ي��وم ت��رون ه��ل
أش��ه��ب��ا ي��وًم��ا ع��ن��ه ف��ح��ي��دوا أو ف��اص��ب��روا « «ع��ل��يٍّ ي��وم إن��ه
ال��ل��ه��ب��ا ي��زج��ي ال��ه��ي��ج��اء م��ارج إن��ه ب��ك��ر» ب��ن «س��ع��د ب��ن��ي ي��ا
ح��ط��ب��ا ل��ظ��اه��ا ف��ي ت��ك��ون��وا ال أن��ف��س��ك��م واح��م��وا اح��ذوره��ا
ال��ع��ط��ب��ا وخ��اف ال��ق��ت��ل خ��ش��ي رج��ل ع��ل��ي��ك��م م��ن��ك��م دلَّ��ه
ان��ق��ل��ب��ا ك��ي��ف ل��ألم��ر ف��اع��ج��ب��وا ل��ك��م ع��ي��نً��ا ص��ي��ره��ا «ع��ي��ن��ك��م»



اإلسالم مجد ديوان

ه��رب��ا ف��ط��رت��م ال��ب��أس وارت��م��ى ف��رًق��ا ف��ذب��ت��م ال��ج��ي��ش زح��ف
ي��ن��ه��ب��ا أن ام��رؤ ال��ي��وم م��ن��ك��م ي��م��ن��ع��ه م��ا ال��ن��ه��ب غ��ي��ر ل��ي��س
ن��ك��ب��ا م��ن آالم��ه��ا ي��ذق ل��م ش��ؤم��ه ف��ل��وال ال��ت��م��ر» «ن��ك��ب��ة
ج��رَّب��ا؟ ف��ي��م��ن ل��ل��ش��رِّ خ��ل��ق��وا األل��ى ال��ق��وم ج��رب��ت��م أف��م��ا
ب��ال��رب��ا ودان��وا ال��س��ح��ت ش��رع��وا ط��اع��ون��ه��ا أو األرض وب��اء ه��م
غ��ض��ب��ا ي��وم ك��ل زده��م ربِّ ف��رض��وا ع��ل��ي��ه��م ال��ل��ه غ��ض��ب
ي��غ��ل��ب��ا ل��ن أن ال��ل��ه وي��ع��ادي ي��ع��ت��دي م��م��ن ظ��ن م��ن ه��ال��ك
وأب��ى ف��ولَّ��ى ال��ح��ق وض��ح م��ن دن��ي��اه ف��ي ال��ن��اس وأض��لُّ

الثَّاِنيَُة يَُّة ِ الرسِّ

من رجل ومئة خمسني يف إليهم بعث عليها، واإلغارة طيء صنم «الفلس» لهدم كانت
أخت السبي يف وكان والسبي، والنعم الشاء واستاقوا وأحرقوه الصنم فهدموا األنصار،
إليه فقامت ملسو هيلع هللا ىلص النبي عليها مر الدرة، ومعناها سفانة، واسمها الطائي حاتم بن عدي
وأسلمت ففعل، عليها يمن أن سألته ثم مشكورة، أعمال من له كان وما أباها له وذكرت
النبي عىل بالقدوم عليه وأشارت أخيها إىل فذهبت ماًال، وأعطاها حملها ثم فكساها
عند معروفة أسياف ثالثة الصنم خزانة يف وجدوا وقد وأسلم، فجاء هللا، دين يف ليدخل

ملسو هيلع هللا ىلص. النبي إىل آلت أدراع وثالث والخذم، واليماني الرسوب وهي العرب؛

ال��ص��ن��م ي��ع��ب��دون م��ع��ش��ر إل��ى ال��ن��ب��ي ع��م اب��ن ي��ا ط��يء إل��ى
ي��ص��ط��ل��م أن ال��ش��رك ي��ل��ب��ث ف��ل��ن ال��غ��ال��ب��ي��ن ج��ن��دك ف��ي ال��ف��ل��س إل��ى
ال��ه��م��م وه��دَّ ال��ن��ف��وس وأش��ق��ى ال��ق��ل��وب وأع��م��ى ال��ع��ق��ول أض��ل
م��ع��ت��ص��م وال م��الذ م��ن ف��م��ا رب��ه��ا خ��ذل��ت ط��ي��ئً��ا أرى
ي��ن��ت��ق��م وال ع��ل��ي��ه ف��ي��غ��ض��ي ال��ه��وان ي��ذوق ربٍّ��ا ل��ك ف��ي��ا
ال��ع��ظ��م وب��ار ال��ج��الل ف��زال م��ج��ده وان��ط��وى ع��زُّه م��ض��ى
ت��ل��م م��ا ت��ف��اري��ق��ه ف��ت��ل��ك ال��ري��اح ه��وج ت��ذروه وأص��ب��ح
ال��ق��دم م��ن��ذ ح��ب��ائ��س وك��ان��ت أُط��ل��ق��ت أس��الب��ه وه��ات��ي��ك
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وجهه) هللا (كرم طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري ايا َرسَ

األم��م ل��ل��وارث��ي��ن ودائ��ع ال��ع��ص��ور ط��وال ب��ق��ي��ن س��ي��وف
ال��ظ��ل��م م��اح��ي م��ي��راث ف��أص��ب��ح��ن ال��ظ��الم ع��ه��د ال��ف��ل��س ل��دى م��ل��ل��ن
ال��خ��ذم راح��ت��ي��ه ف��ي وأش��رق وال��ي��م��ان��ي ب��ه ال��رس��وب أض��اء
ال��ق��ي��م ال��غ��ال��ي��ات ك��أدراع��ه ال��دارع��ي��ن أع��ي��ن ن��ظ��رت وم��ا
وال��ن��ع��م م��ج��ل��وب��ة وب��ال��ش��اء ال��ن��ب��ي ع��م اب��ن ي��ا ب��ه��ا رج��ْع��َت
ي��غ��ت��ن��م إذ ال��م��ح��ارم ح��م��اة رأى م��ا م��غ��ت��ن��ًم��ا وب��ال��س��ب��ي
األل��م ت��ب��ثُّ إل��ي��ه ف��ق��ام��ت ��ان��ة ب��س��فَّ ال��ن��ب��يُّ وم��رَّ
يُ��ْه��تَ��َض��ْم أن م��ث��ل��َي ح��ق ف��م��ا ع��ل��يَّ ف��ام��ن��ن ن��ش��دت��ك وق��ال��ت
ال��ك��رم ح��ل��ي��ف ال��س��خ��اء ع��ق��ي��د ق��وم��ه ف��ي ك��ان م��ن اب��ن��ة أن��ا
ال��ع��ل��م َل��ل��ج��واد إن��ه ب��ل��ى ري��ب��ة ح��ات��م ف��ي ب��ك وم��ا
ال��ح��رم وي��ح��م��ي ال��ع��راة وي��ك��س��و ال��ع��ف��اة وي��ع��ط��ي ال��ع��ن��اة ي��ف��ك
ال��ق��رم وي��ش��ف��ي ال��ض��ي��وف وي��ق��ري ال��ذم��ام وي��رع��ى ال��س��الم ويُ��ف��ش��ي
ُرِح��م ف��ي��ه��م ك��ان أن��ه ف��ل��و ال��م��ؤم��ن��ي��ن ص��ف��ة ل��ه��ا ف��ق��ال
يُ��ذم أن ح��ب��ه��ا م��ن وي��ك��ره ال��خ��الل ح��س��ان ي��ح��ب ك��ري��م
وه��م ب��ح��زن أول��ى ف��غ��ي��رك ت��ف��رح��ي ف��إن ع��ل��ي��ك م��ن��ن��ت
ج��رم ال ال��ه��دى دي��ن ف��ذل��ك ال��ش��اه��دي��ن م��ع ش��ه��دت ف��ق��ال��ت
وال��ص��م��م ال��ع��م��ى دي��ن وف��ارق��ت ف��آث��رت��ه ال��س��ب��ي��ل رأي��ت
ج��م ال��م��ال م��ن ب��غ��م��ر ع��ل��ي��ه��ا واس��ت��ه��ل وأرك��ب��ه��ا ك��س��اه��ا
األك��م وي��ط��وي ال��س��ه��ول ي��ج��وب ال��ث��ن��اء وراح ب��خ��ي��ر ف��راح��ت
يُ��ل��ت��زم أن أخ��ل��ق ال��ح��ق أرى ع��ديُّ ف��ق��ال��ت أخ��اه��ا وج��اءت
ف��اس��ت��ق��م أب��ي اب��ن ي��ا األم��ر م��ن واض��ح ع��ل��ى اس��ت��ق��م��ت وإن��ي
ال��ن��س��م ب��اري ال��ل��ه ُه��َدى ف��ثَ��مَّ ي��ث��رب إل��ى واذه��ب ال��ش��رك دع
ال��س��ق��م وش��ف��اء ال��ص��دى وِريُّ ال��ع��م��ى ج��الء ه��ن��اك ه��ن��اك
ال��ش��ي��م ال��ك��ري��م ال��رس��ول ه��ن��اك ال��ج��الل ال��ع��ظ��ي��م ال��ن��ب��ي ه��ن��اك
ف��اع��ت��زم رام��ه��ا ل��م��ن ف��ط��وب��ى ال��ن��ف��وس ل��ه��ل��ك��ى ال��ن��ج��اة ه��ن��اك
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اإلسالم مجد ديوان

الثَّاِلثَُة يَُّة ِ الرسَّ

ثالث يف إليها بعث اليمن، بالد من وهي — اليمن من قبيلة أبو — مذحج بالد إىل كانت
وغنائم بنهب فأتوا أصحابه فرق بلغها فلما بيده، وعممه لواء له النبي عقد فارس، مئة
املسلمني ورموا فأبوا اإلسالم إىل فدعاهم لقيهم ثم ذلك، وغري وشاء ونعم ونساء وأطفال
عليهم حمل ثم سنان، بن مسعود إىل لواءه ودفع أصحابه، فصف والحجارة، بالنبل
فأرسع اإلسالم إىل دعاهم ثم عنهم، فكف وتفرقوا، فانهزموا رجًال عرشين منهم فقتل
(تعاىل) هللا حق منها فخذ صدقاتنا هذه وقالوا: رؤسائهم، من نفر ومتابعته إجابته إىل

الوداع. حجة يف بمكة النبي فواىف فعاد قومنا، من وراءنا من عىل ونحن

ال��م��ه��نَّ��د ال��ح��س��ام ح��دُّ أو ال��دي��ن ه��و ُم��ت��ردِّد م��ن ثَ��مَّ م��ا م��ذح��ج ب��ن��ي
ب��ال��دَّد ل��ي��س م��ش��ه��د م��ن ع��ج��بً��ا ت��روا وب��أس��ه اإلم��ام س��ي��ف ف��ان��ظ��روا أال
ب��ال��ي��د ال��م��ل��ك م��ال��ك ع��ي��ل��ه��ا ي��ش��دُّ ي��د ع��ل��ى ال��ل��واء ب��م��ع��ق��ود ب��ل��ي��ت��م
م��ح��م��د؟ ك��ف ل��ل��ح��رب ت��ع��م��م��ه ��ج ب��م��دجَّ ظ��ن��ك��م م��ا م��ذح��ج ب��ن��ي
م��ش��ه��د ك��ل ف��ي األب��ط��ال ان��ت��س��ب إذا غ��ي��ره��م ال��ح��رب ت��ع��رف ال ب��م��ن غ��زاك��م
��د وه��جَّ ص��رع��ة ب��ي��ن ب��م��ن��أى وأن��ت��م اب��ت��غ��وا م��ا وال��س��ب��ي األس��الب م��ن أص��اب��وا
وي��ه��ت��د ي��رش��د ي��ؤث��ره م��ن ال��ح��ق ه��و أم��ره��م ص��اح��ب ق��ال ل��ق��وك��م ف��ل��م��ا
ال��م��ج��رد ع��ض��ب ف��ال��س��ي��ف تُ��ع��رض��وا وإن وب��ي��ن��ك��م ب��ي��ن��ي ف��ال��ل��ه تُ��س��ل��م��وا ف��إن
يُ��س��دَّد ل��م ط��ائ��ش رأي ال��ح��ق ع��ن وردك��م ال��ج��اه��ل��ي��ن ص��دود ص��ددت��م
وَم��وح��د َم��ث��نً��ى ب��ي��ن ش��ت��ى ت��ت��اب��ع ح��ج��ارة واس��ت��ط��ارت ي��ه��وي ال��ن��ب��ل ج��رى
ُش��رَّد ع��وازب ب��أح��الم رم��ي��ت��م وإن��م��ا ال��ن��ب��يِّ ج��ن��َد ب��ه��ا رم��ي��ت��م
م��ع��ت��ِد ه��و وال بَ��ْس��ٌل دم��ك��م ف��ال م��ث��ل��ه ال��ش��رِّ ع��ل��ى ي��ج��زي��ك��م ال��س��ي��ف م��ض��ى
ال��ُم��ب��دَّد ك��ال��ش��ع��اع ش��ت��ى ش��رازم ج��م��ع��ك��م وارت��دَّ األدب��اَر ف��ول��ي��ت��م
ي��س��ع��د ال��ل��ه إل��ى ي��رغ��ْب وم��ن س��ع��ي��ًدا َج��دُّه��م ع��اد م��ع��ش��ر م��ن��ك��م وآم��ن
ف��ازدد ش��ئ��ت وإن ب��إح��س��ان ف��خ��ذه��ا ص��دق��ات��ن��ا ه��ذه ف��ق��ال��وا وج��اءوا
م��ن��ك��د غ��ي��ر ال��ل��ه ح��قَّ ون��ب��ذل م��ث��ل��ه ش��يء ال ال��ب��رَّ ب��أنَّ ن��دي��ن
وُم��ف��س��د غ��اٍو ك��ل م��ن��ه��م ن��ن��اج��ز وراءن��ا م��ا ع��ل��ى ع��ون ل��ك��م وأنَّ��ا
م��ورد خ��ي��ر ق��وم��ن��ا م��ن��ه ون��ورد ن��وره ن��ن��ش��ر اإلس��الم إل��ى ون��دع��و
وي��ح��م��د ي��ش��ك��ر ال��ل��ه رس��ول ��ْر وب��شِّ ��ًرا م��ظ��فَّ ع��ل��يُّ ي��ا ف��ارج��ع ال��ش��ك��ر ل��ك
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إىلقطن أيبسلمة رسية

بناحية جبل — قطن إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعثه املخزومي، القريش األسد عبد بن هللا عبد هو
من رجًال وخمسون مئة ومعه الرابعة، السنة من املحرم يف — أسد لبني ماء اسم فيد،
طليحة لطلب نائلة، وأبو حضري بن وأسيد وسعد، عبيدة، أبو منهم واألنصار؛ املهاجرين
وكان لحربه، أطاعهما ومن قومهما يدعوان كانا ألنهما األسديني؛ خويلد ابني وسلمة
خاف أسد بني أرض الرسية بلغت فلما ينتهيان، فال ذلك عن ينهاهما الحارث بن قيس

فأخذوها. وغنًما إبًال املسلمون وأصاب فهربوا القوم

ف��أن��ت��م��ا ال��م��ح��ال ي��ب��غ��ي م��ن ك��ان إن ه��ج��ت��م��ا ش��رٍّ أي خ��وي��ل��د اب��ن��ي ي��ا
دع��وت��م��ا؟ ال��ق��ت��ال غ��ي��ر إل��ى ه��الَّ م��ح��م��د؟ ق��ت��ال إل��ى أف��ت��دع��وان
وأح��زم��ا ب��ال��ص��واب أع��ل��م ك��ان ب��ل ج��اه��ًال ال��ن��ص��ي��ح��ة ف��ي ق��ي��س ك��ان م��ا
دم��ا ج��وان��ب��ه��ا ت��ج��ري م��ش��ب��وب��ة وي��خ��اف��ه��ا ت��ف��ع��ال أن ي��ن��ه��اك��م��ا
أق��دم��ا ال��ف��وارس ن��ك��ص إذا ب��ط��ل ل��وائ��ه ت��ح��ت ال��ج��ي��ش ال��ن��ب��ي ب��ع��ث
م��ب��رم��ا ق��ض��اء ق��ط��ن إل��ى ي��م��ش��ي أص��ح��اب��ه ف��ي ال��ل��ه ع��ب��د ذاك ه��و
ت��ت��ن��دم��ا وال ج��م��ع��ك��م��ا ل��ل��ح��رب واج��م��ع��ا خ��وي��ل��د اب��ن��ي ي��ا ��ب��ا ف��ت��أهَّ

∗∗∗
األق��وم��ا ال��ط��ري��ق ف��ي��د إل��ى واس��ل��ك ب��رك��ات��ه ف��ي ال��ج��ي��ش دل��ي��ل ي��ا س��ر
��م��ا وم��ي��مَّ م��ن��ت��وى ال��ق��واض��ب ل��ش��ب��ا غ��ي��ره��ا ي��ب��غ��ي ف��ل��ي��س م��ن��ت��واه ه��ي
ال��م��غ��ن��م��ا أردت إن س��ب��ي��ل��ك ف��ي س��ر ب��ال��ض��ح��ى ال��دي��اج��ر ي��ص��ل دائ��بً��ا ي��ا



اإلسالم مجد ديوان

وأك��رم��ا أب��رَّ ف��م��ا ال��س��خ��اء إال أب��وا رائ��ده��م ج��ع��ل��وك األل��ى إن
ويُ��ح��ت��َم��ى ي��ع��اب م��ا ال��ح��ف��ي��ظ��ة ع��ن��د ب��ه��م ف��م��ا ال��ف��داء دي��ن ع��ل��ى درج��وا
األق��ت��م��ا؟ ال��ع��ج��اج ب��م��ه��ج��ت��ه ي��رم��ي ن��ج��دة ذو ف��ت��ى أال ال��رج��ال أي��ن
نُ��وَّم��ا؟ ال��م��ض��اج��ع م��لء أص��ب��ح��وا أم أوط��ان��ه��م أف��ارق��وا ال��رج��ال؟ أي��ن
ت��ح��ج��م��ا ال وت��ق��دم��ا ال��ع��دى ح��ذر س��ي��ف��ي��ك��م��ا ج��رَّدا خ��وي��ل��َد اب��ن��ي ي��ا
ال��ُم��ع��ل��م��ا؟ ال��ك��م��يَّ ت��س��ت��ل��ب ل��ل��ح��رب أع��ددت��م��ا م��ا أي��ن خ��وي��ل��د اب��ن��ي ي��ا
ال��ع��م��ى ذو ي��ه��ل��ك وك��ذاك ف��ه��ل��ك��ت��م��ا ل��ت��س��ل��م��ا ال��م��ذلَّ ال��ج��ب��ن أع��ددت��م��ا
م��ن��ك��م��ا وأع��ظ��م م��ن��زل��ة ألج��لُّ وإن��ه ال��س��ل��ي��ب ال��ن��ه��ب أس��ل��م��ت��م��ا
م��ج��رم��ا أص��اب��وا وال يُ��َردُّ ك��ي��ًدا ل��ق��وا م��ا ك��راًم��ا ب��ه ال��غ��زاة رج��ع
وأن��ع��م��ا ال��ج��م��ي��ل أس��دى س��ب��ح��ان��ه س��ي��وف��ه��م وص��ان ط��ه��ره��م ال��ل��ه
س��لَّ��م��ا ال��ك��واك��ب ات��خ��ذ أن��ه ول��و دون��ه��م إال ح��زَب ال ح��زب��ه ه��م
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عنه) أنيساألنصاري(ريضاهللا بن اهللا عبد

الذي الهزيل خالد بن سفيان أبي لقتل الرابعة السنة من املحرم يف وحده ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعثه
«إذا فقال: هللا، رسول يا يل صفه فقال: يعرفه، هللا عبد يكن ولم لحربه، الجموع جمع
يقول أن استأذنه ثم الشيطان»، وذكرت قشعريرة له ووجدت منه، وفرقت هبته رأيته
يقال عرفة من قريب بموضع وكان خزاعة، إىل ينتسب أن وأمره له فأذن يرضيه، ما له
إليه اطمأن حتى أرضاه ما له وقال وصف، كما فوجده إليه وخرج سيفه فأخذ عرنة، له

النبي. إىل برأسه وجاء فقتله

ج��ن��دك س��ج��اي��اك ف��اج��ع��ل وح��دك أن��ت س��ري��ة
ن��دَّك س��ف��ي��ان ف��ل��ي��س أن��ي��س اب��ن ي��ا ت��خ��ش ال
ردك ي��س��ط��ي��ع ف��ل��ي��س وخ��ذه ق��واك اح��ش��د
ح��دَّك ي��ع��رف ف��س��وف ع��زم ح��د غ��رَّه إن
ع��ن��دك ل��ي��ع��ظ��م ح��ت��ى ج��دٍّا ال��وص��ف ف��ي ي��ه��ول
ج��دك ال��ب��أس ف��ي ع��ل��ي��ه أع��ل��ى ال��ل��ه ل��ك��ن��ه
ج��ه��دك ل��رب��ك واع��م��ل أق��ب��ل ال��ب��أس ف��ت��ى أق��ب��ل

∗∗∗
ودك ف��ي��ه ك��ذبْ��ت��ه ب��خ��الب أخ��ذْت��ه
ِوردك ع��اف درى ول��و ح��ل��ًوا ال��ق��ول أوردت��ه
ق��ص��دك ي��ع��رف ك��ان ل��و غ��ب��يٍّ م��ن وي��ل��ّم��ه



اإلسالم مجد ديوان

أع��دَّك ق��د ل��ق��ت��ل��ه رس��ول م��ن ب��ه أح��ب��ْب
ض��دَّك ف��دون��ك ل��ه ض��د أن��ك ي��ظ��ن
أش��دك م��ا ف��ارس م��ن أن��ي��س اب��ن ي��ا ب��ورك��ت
وك��دك ذل��ك وك��ان ف��ت��ردَّى ض��رب��ت��ه
م��ج��دك ي��ح��س��د أراه إالَّ م��ج��د ال وع��دت

∗∗∗
ف��ه��دَّك؟ رم��اك ف��م��ن ط��وًدا ك��ن��ت ه��ل س��ف��ي��ان
ف��ق��دك؟ ال��ط��واغ��ي��ت ت��خ��ش��ى ذخ��ًرا ل��ل��ش��رِّ ك��ن��ت أم
ب��ع��دك ال��ح��يُّ ف��أق��ف��ر أن��ي��س اب��ن ب��ك أودى
خ��دك ��ر تُ��ص��عِّ ف��م��ا ذالٍّ �زك ع� وردَّ
ح��ق��دك؟ ال��س��ي��ف ش��ف��ى ف��ه��ل ح��ق��ًدا ص��درك م��ألت
وج��دك؟ ال��م��وت م��ح��ا ف��ه��ل وج��ًدا ق��ب��ل م��ن وم��ت
ل��ح��دك؟ ال��ت��رب ف��ي خ��ط م��ن أت��دري ال��ج��م��وع؟ أي��ن
وع��دك؟ ن��ف��س��ك ص��دق��َت ه��الَّ رأس��ك وأي��ن
رش��دك ال��ن��ار ف��ي ل��ق��ي��ت ح��ت��ى ج��ه��ل��ك أغ��واك
ج��ل��دك تُ��ن��ض��ج ف��ال��ي��وم غ��ي��ًظ��ا ن��ف��س��ك أن��ض��ج��ت
زن��دك ت��ق��دح ف��أن��ت ��ا ح��قٍّ ال��دي��ن ي��غ��ي��ظ��ك
وق��دك؟ غ��ادرت ف��أي��ن وق��ًدا ل��ل��ش��رِّ َه��يَّ��ج��ت

∗∗∗
أم��دَّك ق��د ب��ن��ص��ره ذا م��ن ال��غ��ار ص��اح��ب ي��ا
ح��م��دك ال��ده��ر ع��ل��ى ل��ه ف��اج��ع��ل ربَّ��ك؟ أل��ي��س
ردك ب��ال��ف��وز وأن��ت ي��ف��وزوا ل��م ال��ع��دى ردَّ
ب��ردك ال��ف��خ��ر س��اح��ة ف��ي واس��ح��ب ال��ه��ديَّ��ة أْل��ِق
رف��دك ال��خ��ي��ر ل��ك ف��اح��م��د وأث��ن��ى ال��رس��ول دع��ا
ع��ب��دك ل��ل��خ��ي��ر ��رت ي��سَّ ربِّ��ي ت��ب��ارك��ت وق��ل
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بنحمصن عكاشة رسية

«فيد»، من ليلتني عىل أسد لبني ماء وهو — مرزوق غمر — الغمر إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعثه
مساكنهم وتركوا القوم فخافهم السادسة، السنة من األول ربيع يف رجًال، أربعون ومعه

املدينة. إىل بها فعادوا وإبًال غنًما املسلمون وأصاب

م��ق��ف��ر ف��ه��و ��اره ُع��مَّ م��ن ال��غ��م��ر خ��ال م��ت��خ��ل��ف م��ن ال��غ��م��ر ف��ي م��ا ع��ك��اش��ة
يُ��ع��م��ر ل��ي��س خ��ال��يً��ا وح��ًش��ا وغ��ودر ف��ان��ج��ل��وا س��ي��وف��ك أه��ل��وه ت��ن��اذر
م��ت��أخ��ر دون��ه م��ا أج��ل إل��ى ف��إن��ه��م ال��س��م��ان واإلب��ل ال��ش��اء خ��ذ
ي��ت��ف��ج��ر دم م��ن��ه��م م��ت��ن��ه ع��ل��ى ق��اض��ب ح��دُّ أو اإلس��الم ح��م��ى ف��إم��ا
وي��دب��روا ي��ف��رُّوا أن خ��زيً��ا ال��ق��وم ك��ف��ى م��خ��يَّ��ب غ��ي��ر ب��ال��ج��ن��د ع��د ع��ك��اش��ة
أك��ب��ر ف��رب��ك ش��يء م��ن ي��ك وم��ا ت��ودُّه م��ا ن��ف��س��ه م��ن ام��رئ ل��ك��ل
وي��ق��در ي��ش��اء م��ا إال ش��يء ف��ال ه��ذه ب��ع��د وم��ا وال��دن��ي��ا ال��دي��ن ل��ه





دومة عوفإىل بن الرمحن عبد رسية
اجلندل

املدينة وبني وبينها لياٍل، خمس دمشق وبني بينها الشام، طرف من وقرى حصن وهي
ملسو هيلع هللا ىلص النبي سريها السادسة، السنة من شعبان يف الرسية هذه كانت ليلة، عرشة خمس
أن بالًال أمر ثم الرشيفة، بيده عنه) (ريضهللا عوف بن الرحمن عبد أمريها م عمَّ أن بعد
وال باهلل، كفر من فقاتلوا هللا، سبيل يف جميًعا «اغزوا معه: وملن له وقال اللواء، إليه يدفع
الرحمن عبد فمكث فيكم»، نبيه وسنة هللا عهد فهذا وليًدا، تقتلوا وال تمثلوا وال تغدروا
عمرو بن الصبغ رئيسهم أسلم ثم السيف، إال فيأبون اإلسالم إىل القوم يدعو أيام ثالثة
له فولدت املدينة، بها وقدم ابنته وتزوج كثريون، معه وأسلم مسيحيٍّا، وكان الكلبي،

الكبري. والعالم الثقة الحافظ سلمة، أبا الهجرة من وبضع سنة عرشين بعد

وم��ض��اء ب��ع��زم ال��ج��ي��ش واق��دم ب��ال��ل��واء ح��ث��ي��ثً��ا س��ر ع��وف اب��ن ي��ا
ال��ب��ط��اء وال��ق��وم ال��ج��ن��دل دوم��ة إن��ه��ا ع��وف اب��ن ي��ا ح��ث��ي��ثً��ا س��ر
ال��رُّواء ه��ذا وال ال��ن��ور ذل��ك ي��ـ��أخ��ذه��م م��ا ل��ل��ح��ق ُس��ب��ق��وا
ال��ح��ن��ف��اء؟ ودي��ن ال��ل��ه ش��رع��ة رض��وا ل��و ع��ل��ي��ه��م م��اذا وي��ح��ه��م
ال��رح��م��اء خ��ي��ر ق��ال م��ا واتَّ��ب��ع األذى ت��ب��غ وال ال��ل��ه اتَّ��ق
ال��ض��ع��ف��اء وي��ح��م��ي ال��س��ي��ف ي��َزُع أدبً��ا ل��دي��ه ل��ل��ح��رب إن
ال��س��م��اء وأق��ط��ار األرَض ف��ت��ح وإن م��ج��ًدا ي��ن��ل ال ي��َدْع��ه م��ن

∗∗∗
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ت��ش��اء م��ا ال دي��ن��ن��ا ع��وف اب��ن ي��ا دي��ن��ن��ا وق��ال��وا ال��ق��وم أع��رض
ب��ال��ق��ض��اء ع��وف اب��ن ي��ا أول��ى وه��و ب��ي��ن��ن��ا ي��ق��ض��ي ال��س��ي��ف غ��ي��ر ل��ي��س
ال��ج��ه��الء ي��راه��ا ال أم��ور م��ن ه��ال��ه م��ا س��ي��ده��م ورأى
ال��ه��راء وم��ك��روه ال��وه��م ب��اط��ل ي��خ��دع��ه ال األص��ب��غ إن��ه
م��راء ال ح��قٌّ ف��ال��ل��ه واه��ت��دوا اش��ه��دوا ق��وم ف��ي��ا أس��ل��م��ت ق��ال
األن��ب��ي��اء وش��ي��خ ال��رس��ل ع��م��دة ب��ه ��ى وصَّ ال��ذي ال��دي��ن ش��رع
خ��ف��اء م��ن أب��ي��ن��ا أو رض��ي��ن��ا إن ب��ه م��ا ��ا ح��قٍّ ال��ل��ه دي��ن ه��و

∗∗∗
اإلب��اء ك��ل ط��ائ��ف��ة وأب��ْت ط��ائ��ف��ة ق��وم��ه م��ن أس��ل��م��ْت
ال��رج��اء زاغ أو ال��ج��دُّ ت��راخ��ى إن ح��رج م��ن ��ة ه��مَّ ذي ع��ل��ى م��ا
ال��ع��ن��اء ط��ال أم األن��ف��س ط��اب��ت م��ي��ق��ات��ه ف��ل��ه أم��ر ك��ل

∗∗∗
ب��ال��رف��اء ف��ف��وزي األع��ل��ى ربُّ��ِك ق��ض��ى م��ا ه��ذا األص��ب��غ اب��ن��ة ي��ا
ال��ع��ط��اء أس��ن��ى وم��ا ال��َق��ْس��م ح��ب��ذا ص��ال��ح وب��ع��ل ف��ض��ل��ى م��لَّ��ة
األت��ق��ي��اء وم��ول��ى ال��ت��ق��وى م��ع��دن ال��م��ج��ت��بَ��ى ال��ن��ب��يِّ أم��ر إن��ه
ال��غ��ط��اء ت��ح��ت م��ا ع��ي��ن��اك ل��رأت ام��رؤ ال��غ��ي��َب رأى ل��و ع��وف اب��ن ي��ا
األغ��ن��ي��اء أغ��ن��ى ال��ل��ه ك��ن��وز م��ن ج��ل��ل ك��ن��ز زوج��ك م��ن ل��ك
ال��ب��ن��اء ق��دس��ي ال��دي��ن وي��ق��ام وال��ه��دى م��ن��ه ال��ع��ل��م يُ��س��ت��َم��دُّ
وال��ث��ن��اء ج��م��ي��ًع��ا ال��ح��م��د ف��ل��ه أع��ظ��م��ه��ا م��ا ال��ل��ه ن��ع��م��ة
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األنصاري عتيكاخلزرجي اهللابن عبد رسية

حزبوا الذين من وهو اليهودي، الحقيق أبي بن سالم أو هللا، عبد بن رافع أبي لقتل كانت
رمضان شهر يف إليه ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعثه الكثري، باملال املرشكني وأعان الخندق يوم األحزاب
أنيس، بن هللا عبد ومعه األحزاب، وقعة بعد خمس سنة الحجة ذي يف وقيل ست، سنة
األسلمي سنان بن ومسعود خزاعي، بن واألسود ربعي، بن الحارث واسمه قتادة وأبو
ألصحابه: عتيك ابن فقال له، حصن يف جاءوه أمسوا فلما خيرب، إىل فذهبوا الخزرج، من
خرجوا الذين الحصن أهل من البواب فظنه بثوبه، تقنع ثم عليه، للدخول أحتال دعوني
إغالقه، بعد الباب وراء البواب علقها التي املفاتيح أخذ ثم فأدخله، منه فقد حمار لطلب
ثم وراءه، ويغلقها األبواب يفتح عتيك ابن إليه صعد سمره أهل رافع أبي عن ذهب فلما
رضبه ثم بهدية، جئته إني المرأته: وقال مظلم، بيت يف عياله وسط هو فإذ إليه انتهى
سبب عن يسأله صوته غري وقد عاد، ثم عتيك ابن فخرج رافع، أبو وصاح يقتله، فلم
عادوا ثم باحثني، اليهود وخرج فاختبأ، ساقه وانكرست فسقط وخرج قتله، ثم صياحه،
ومسح عادوا، ثم أصحابه، إىل انطلق نعي فلما الناعي، يسمع أن إىل وبقي كامن، وهو

تصب. لم فكأنها رجله، عىل النبي

ن��اج��ي��ا ال��م��ش��اغ��ب ال��خ��ص��م ي��دع وال ط��اغ��يً��ا ال��ل��ه ي��رف��ع ال راف��ع أب��ا
ش��اف��ي��ا ال��ع��ق��اب��ي��ل ت��ل��ك م��ن ل��ن��ف��س��ك ت��ب��ت��غ��ي ش��ئ��ت م��ا األح��زاب م��ن ج��م��ع��ت
ال��دواه��ي��ا ال��م��س��ل��م��ي��ن ب��دي��ن ت��ري��د ه��ي��ن��ة غ��ي��ر ف��ي ال��م��ال ت��ص��بُّ ورح��ت
واق��ي��ا ح��م��ام��ك م��ن ب��الٍق ف��ل��س��ت وص��ح��ب��ه ج��ه��ل��ت إن ع��ت��ي��ك اب��ن ه��و
غ��ازي��ا وي��ل��ق��اك م��غ��ت��اًال ي��ري��دك م��ق��ن��ًع��ا ال��ظ��الم ج��نَّ وق��د ي��دبُّ
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غ��اوي��ا ال��ده��ر ي��ص��ح��ب أال ف��أج��م��ع رش��ده أوت��ي ال��ح��ص��ن ح��م��ار ك��أن
ج��اري��ا ال��ك��ف��ر م��س��ب��ح ف��ي ف��اج��ًرا دًم��ا ي��رى أن ي��ك��ره ال��س��ي��ف ع��ل��ي��ك أع��ان
رائ��ي��ا؟ ك��ن��ت ال��ذي ال��ره��ط دخ��ل وق��د ج��ال��ًس��ا؟ ل��ك م��ا ال��ب��واب ل��ه ي��ق��ول
ب��ي��ا وم��ا ودع��ن��ي م��ف��ت��وًح��ا ألج��ل��ك ب��اب��ه ت��ارك ل��س��ت ف��ادخ��ل ال��ح��ص��ن إل��ى
ال��ي��م��ان��ي��ا ال��ح��س��ام وري��دي��ه أع��ضَّ ن��ف��س��ه خ��ب��ي��ئ��ة ي��دري ول��و ف��ق��ام
ض��اري��ا ال��ل��ي��ث م��خ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا ي��ض��مُّ ف��ان��ت��ح��ى األق��ال��ي��د ل��ع��ي��ن��ي��ه والح��ت
ال��م��راق��ي��ا ي��ع��ل��و ال��م��غ��رور األخ��رق إل��ى ص��اع��ًدا أق��ب��ل ال��س��م��ار غ��ف��ا ��ا ف��ل��مَّ
س��اق��ي��ا وب��ورك س��ي��ف م��ن ف��ب��ورك��ت ح��ت��ف��ه ال��ه��ن��دوان��يِّ ب��ح��دِّ س��ق��اه

∗∗∗
ال��دراري��ا تُ��خ��ف��ي ظ��ل��م��اء ف��ي األرض إل��ى ب��ه ق��ذف��ْت زل��ة م��ن رج��ل��ه ه��وت
واه��ي��ا ال��ع��ظ��م واه��ن ف��أم��س��ى ب��ص��دع ص��م��ي��م��ه��ا أص��ي��ب ح��ت��ى ب��رح��ْت ف��م��ا
األع��ادي��ا ي��خ��ش��ى ب��ردي��ه ف��ي وي��زورُّ م��ك��ان��ه ف��ي ن��ف��س��ه يُ��واري وب��ات
رام��ي��ا ك��ان ف��ال األع��ل��ى ال��س��ن��د رم��ى ع��دوِّن��ا م��ن ف��ات��ك ف��ق��ال��وا ت��ن��ادوا
ح��ام��ي��ا؟ ل��ل��ح��ص��ن ك��ان م��ن ج��رى؟ وم��اذا ال��دج��ى؟ غ��س��ق ف��ي ان��س��لَّ ك��ي��ف ج��اء؟ م��ت��ى
ال��خ��وال��ي��ا؟ ال��خ��ط��وب ��ي��ن��ا ي��ن��سِّ م��ص��ابً��ا ل��ه ي��ا اإلن��س م��ن أم ه��ذا ال��ج��نِّ م��ن
ث��اوي��ا ال��ح��ص��ن ف��ي زال م��ا ال��ذي ِط��الب ي��ه��ي��ج��ه��م م��ه��ط��ع��ي��ن س��راًع��ا وراح��وا
وادي��ا ه��ن��ال��ك م��م��ا غ��ادروا وال ب��ق��ع��ة خ��ي��ب��َر أرض ف��ي ت��رك��وا ف��م��ا
ج��اث��ي��ا أل��ف��وه ال��م��ج��ت��اح ال��ردى م��ك��ان رأوا ول��و ال��ب��ن��ان ��ون ي��ع��ضُّ وع��ادوا
ن��اع��ي��ا ال��ص��وت ي��رف��ع داع ال��ق��وم م��ن وان��ب��رى ال��دي��ك أذَّن ح��ت��ى زال ف��م��ا
ت��الق��ي��ا ال أن ال��ظ��ن وك��ان ع��ل��ي��ه ف��ت��ح��دب��وا ص��ح��ب��ه واف��ى ه��ن��ال��ك
ع��ادي��ا ي��ل��ق��اه ال��ح��ت��ف ي��ت��وق��ى وال ال��ردى ي��تَّ��ق��ي ال األه��وال ي��رك��ب ف��ت��ى
راض��ي��ا ج��ذالن ال��ل��ه رس��ول وي��ل��ق��ى رب��ه أم��ان��ة ي��رع��ى أن ق��ص��اراه
ش��اك��ي��ا ي��ك ول��م ت��ك��س��ر ل��م ب��خ��ي��ب��ر ف��ك��أن��ه��ا ب��ه��ا م��م��ا رج��ل��ه ش��ف��ى
ع��ات��ي��ا؟ ال��ع��م��ر ق��ض��ى ج��ب��اًرا م��ن��ك ط��وت ب��ح��ف��رة ل��ق��ي��ت م��اذا راف��ع أب��ا
ص��ال��ي��ا ال��ن��ار ع��ل��ى واع��ك��ف أس��ًف��ا ف��ذُْب واألذى ��م ال��م��ذمَّ ال��ب��غ��ي ع��ل��ى ع��ك��ف��ت
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أسري إىل األنصاري رواحة بن اهللا عبد رسية
بخيرب اليهودي رزام بن

غطفان يف وسار لقومه فغضب رزام، بن أسري عليها اليهود رت أمَّ رافع أبو قتل ملا
أصحابه وبعض رواحة بن هللا عبد فوجه ذلك ملسو هيلع هللا ىلص النبي وبلغ للحرب، يجمعهم وغريهم
ما يذكرون أيام ثالثة بعد وعادوا الخرب، يستطلعون السادسة السنة من رمضان يف
النبي إىل معهم يسري أن عليه فعرضوا رجًال، ثالثني يف أسري إىل فبعثه وسمعوا، رأوا
ومعه وسار بعض، وأبى بعض فريض قومه فشاور خيرب، عىل ويستعمله إليه ليحسن
وقتل فقتله، رواحة بابن الفتك وأراد سريه، عىل ندم الطريق يف كان فلما منهم، جمع
السادسة. السنة من شوال يف ذلك وكان الهرب، يف اشتد رجًال إال معه كان من املسلمون

ت��رى وس��وف غ��رٍّ م��ن ال��وي��ل ل��ك ج��رب ال��ق��درا؟ ت��غ��ل��ب رزام اب��ن ي��ا أأن��ت
ص��ب��را م��ن ال��ح��رَّ إن ال��ت��ج��اري��ب ب��ك ع��ث��رت إذا ت��ج��زع وال أَُس��ي��ُر ج��رب
م��ع��ت��ب��را ك��ن��ت إن ف��اع��ت��ب��ر غ��ال��ب م��ن ل��ه ل��ي��س ال��ح��ر إن ق��وم��ك ك��ذب��ت
ف��ج��را م��ن ال��ن��اس ف��ي ي��ت��ب��ع��ه وال��غ��ي ت��ت��ب��ع��ه ال��غ��يُّ إال ل��ك م��ا ه��ي��ه��ات
ال��ظ��ف��را ي��درك��وا ك��ي��م��ا اإلم��ارة ل��ك ج��ع��ل��وا إذ ال��ق��وم وب��ئ��س األم��ي��ر ب��ئ��س
خ��ورا وال م��ن��ه��م ال��وغ��ى ف��ي ال��ع��دى ي��رى ف��زًع��ا ال اإلس��الم ب��ن��و ال��ظ��اف��رون
بُ��را ال��دُّ ال��ذادة وولَّ��ى ت��ع��رَّْت إذا زي��ن��ت��ه��ا ال��ح��رب ي��ل��ب��س��ون األل��ى ه��م
ع��س��را م��ط��ل��بً��ا رزاٍم اب��ن ي��ا ح��اول��ت ت��ن��دب��ه��م؟ ب��األش��ي��اع ت��ح��اول م��اذا
ظ��ه��را؟ ال��ذي ال��س��رِّ ف��ي اح��ت��ي��ال��ك ف��م��ا م��ك��ائ��ده��ا ت��خ��ف��ى غ��زوة ظ��ن��ن��ت��ه��ا
ال��خ��ب��را ي��ح��م��ل م��ن رب��ه م��ن واف��اه ُم��خ��ب��ُره ال��ل��ه رس��ول ي��واِف ل��م ل��و



اإلسالم مجد ديوان

ف��اش��ت��ه��را ال��م��ك��ن��ون س��ت��ره��ا ع��ل��ى أن��ح��ى م��غ��ل��ق��ة ��اء ص��مَّ م��ن ج��ب��ري��ل ف��ضَّ ك��م

∗∗∗
ح��ذرا ام��رأ ك��ن��ت إن ن��ف��س��ك واس��ت��ب��ق أس��ف م��ن ف��ل��ت��ب��ك راف��ع أب��ي ع��ل��ى
أم��را وم��ن ف��ي��ه��ا ن��ه��ى م��ن ي��دْي ع��ل��ى خ��ط��ر ل��ه��ا يُ��رَج��ى ف��م��ا ي��ه��ود ذلَّ��ت
ال��َغ��َررا ي��رك��ب ف��أم��س��ى ال��س��ب��ي��ل ض��لَّ رج��ل م��ن ال��وي��الت ل��ك أَُس��يْ��ر دع��ه��ا
ن��ف��را؟ ح��ول��ه م��ن وب��ه��م ب��ه أع��ظ��ْم ن��ف��ر ف��ي ال��ل��ه ع��ب��د ت��ب��ص��ر أل��س��ت
وال��َوَض��را ال��رج��س ع��ن��ك ال��ل��ه ألذه��ب ت��ط��اوع��ه��م ل��و رزام اب��ن ي��ا ج��اءوك
ازدج��را م��ا ال��غ��يِّ ن��زغ��ات ع��ن ت��ن��ه��اه ص��اع��ق��ة ت��رم��ي��ه ل��و ال��م��رء ل��ك��ن��ك
ض��ررا وال ن��ف��ًع��ا ي��د م��ن م��ث��ل��ه��ا م��ا ي��د إل��ي��ك ت��س��دي��ه ال��خ��ي��ر ل��ك ردُّوا
ال��وط��را ت��ب��ل��غ وس��ل��ه ال��رس��ول ف��أِت م��ن��ط��ل��ًق��ا ك��ن��ت إن م��ع��ن��ا ان��ط��ل��ق ق��ال��وا
ش��ك��را م��ن ال��ل��ه وي��ج��زي ال��ي��ه��ود ع��ل��ى ش��رف وم��ن ع��اٍل س��ؤدد م��ن ش��ت��ئ م��ا
م��ب��ت��درا ج��دَّ ح��ت��ى ب��ال��س��ي��ر أغ��راه أم��ل ن��ف��س��ه م��ن وراج��ع��ه أب��ى
ُم��ب��ت��س��را م��ن��ه رأيً��ا ذل��ك ي��ظ��ن وس��اوس��ه ف��ي ي��ت��م��ادى ان��ث��ن��ى ث��م
م��ك��را م��ا ال��م��أف��ون ب��ال��ج��اه��ل ف��ح��اق م��اك��رة ش��ن��ع��اء خ��ط��ة واخ��ت��اره��ا
ال��م��ررا ي��ن��ق��ض ع��اٍد ص��ري��م��ة م��ن��ه ف��ان��ب��ع��ث��ت ال��ل��ه ب��ع��ب��د ش��رٍّا أراد
ه��درا دًم��ا م��ن��ه ي��ورده ب��ال��س��ي��ف ف��ع��اج��ل��ه ذئ��ب م��ن أخ��ون رآه
واس��ت��ع��را ال��ق��ت��ل ف��اس��ت��ح��رَّ ق��وم��ه م��ن م��ع��ه م��ن ي��ل��ق��ون أص��ح��اب��ه وان��ق��ضَّ
ال��ب��ص��را ي��س��ب��ق ه��اٍف ح��ش��اش��ة إال ي��أخ��ذه��م وه��و م��ن��ه��م ال��س��ي��ف ي��ت��رك ل��م
ج��رى ك��ي��ف ال��ل��ه ق��ض��اء ي��ب��ال��ي وال ل��م��ه��ل��ك��ه��م ي��أس��ى ال ال��ري��ح م��ع م��ض��ى
غ��درا؟ م��ن ال��س��وء ع��ق��ب��ى ي��أم��ن وك��ي��ف ص��اح��بُ��ه ال��وي��ل ي��ل��ق��ى ال��غ��دُر ك��ذل��ك
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لقتل مكة إىل ُيوفد الضمري ة أميَّ بن عمرو
أيبسفيان

وبعثه وبعريًا، نفقة أعطاه ثم الرش، عىل وأقدرهم الناس أجرأ من رجًال سفيان أبو اختار
فأخذته يفعل، أن يريد عليه فانحنى جاءه حتى خنجًرا يحمل فخرج ملسو هيلع هللا ىلص، النبي لقتل
كان إذ الخنجر، ظهر حتى خناقه عىل فشد النبي مع حضري بن أسيد وكان الرهبة،
ير ولم اسمه يعرف فلم ذهب ثم وأسلم، عنه فعفا بالنبي استجار وقد ثيابه، يف يخفيه

ذلك. بعد
جاهليته يف فاتًكا وكان سفيان، أبي لقتل الضمري أمية بن عمرو النبي أرسل
سلمة هو فقيل اسمه، يف اختلف آخر رجل معه وخرج خنجًرا، فأخذ إسالمه، يف شجاًعا
لشهرته، أحد يعرفه ال حتى بمكة يتنكر عمرو فجعل صخر، بن جبار وقيل أسلم، بن
غار يف فاختبأ يطاردونه، الناس فخف خربه، وأشاع سفيان أبي بن معاوية فعرفه
يتجسسان كانا املدينة إىل طريقه يف منهم رجلني ورأى الكفار، من رجًال فقتل وخرج

اآلخر. وأرس سهم، برمية أحدهما فقتل املسلمني، عىل

ب��ع��ي��د م��ط��ل��ب��ه��ا ال��ع��ن��ق��اء ه��ي ت��ري��د؟ دم أيَّ س��ف��ي��ان أب��ا
ي��زي��د أو ال��م��ح��بَّ��ب األم��ل ه��و م��رام م��ن أق��رب ال��ع��ن��ق��اء ب��ل
ال��س��ع��ي��د؟ أي��ك��م��ا ي��دري��ك وم��ا ؟ ش��ِق��يٍّ ب��ي��دي ِخ��نْ��ج��ٌر أغ��رَّك
ت��م��ي��د أو ف��ت��رج��ف ج��الل��ت��ه ال��رواس��ي ال��ش��م ت��رى رج��ًال رأى
ال��ش��دي��د ال��ب��أس ب��ه ي��ن��ه��ض ول��م ق��واه ف��زع م��ن ت��ن��ف��ع��ه ف��ل��م
ال��وري��د الن��ق��ط��ع ال��رف��ق ف��ل��وال أس��ي��د ب��ي��دي خ��ن��اق��ه وش��دَّ



اإلسالم مجد ديوان

ال��ج��ل��ود ل��ه ف��ت��ق��ش��ع��ر ي��ث��ور م��ك��ف��ه��ر ب��م��خ��ل��ب ��اه ت��ل��قَّ
ال��ح��ق��ود ال��ش��ن��ف ب��م��ث��ل��ه ي��دبُّ س��الح م��ن ي��واري م��ا وأظ��ه��ر
ي��ف��ي��د وم��ا ال��ض��الل ي��ج��دي ف��م��ا ح��قٌّ ال��ل��ه دي��ن أن وأي��ق��ن
ال��رش��ي��د ال��ه��ادي رس��ول��ه ه��داه ربٍّ ب��رك��ات م��ن ال��خ��ي��ر أص��اب
ت��ح��ي��د أو وي��ح��ك ت��زي��غ ف��أي��ن ع��م��رو س��ف��ي��ان أب��ا ي��ا وج��اءك
ج��ح��ود وال ب��ذاك ن��ك��ر ف��ال ق��ري��ش ع��رف��ت ال��ذي ال��ب��ط��ل ه��و
ي��ك��ي��د أو ي��خ��ادع م��ن م��ك��ي��دة ع��ل��ي��ه��م ت��خ��ف��ى وم��ا ي��خ��ادع��ه��م
ال��وع��ي��د واض��ط��رم ال��ذع��ر ول��جَّ ف��اس��ت��راب��وا ال��م��غ��يَّ��ب ل��ه��م ب��دا
ال��ح��دي��د ال��ن��ظ��ر ن��ف��س��ه س��ري��رة ف��ج��لَّ��ى م��ع��اوي��ة وأب��ص��ره
ال��ن��ج��ي��د ال��ب��ط��ل ج��ن��اح��ه أع��ي��ر ُس��َل��يْ��ك ف��إذا خ��ل��ف��ه وش��دُّوا
ال��ط��ري��د؟ م��ض��ى أي��ن ي��درون ف��م��ا غ��ار األرض ب��ب��ط��ن وغ��يَّ��ب��ه
ال��ج��ل��ي��د ال��ث��ب��ت ال��ص��اح��ب ف��ن��ع��م ف��ي��ه ع��ي��ب ال ب��ص��اح��ب أع��ي��ن
م��ري��د ش��ي��ط��ان ال��ش��ع��ر ف��ي ل��ه غ��ويٌّ م��ن��ه��م ل��ح��ي��ن��ه وج��اء
ال��ن��ش��ي��د ف��ي��ع��ج��ب��ه ي��ردِّده ن��ش��ي��ًدا ف��م��ه ف��ي ال��ك��ف��ر ي��دي��ر
وق��ود ج��ارح��ة ك��ل م��ن ل��ه��ا ن��اًرا م��ن��ه ف��أوق��د ل��ه أص��اخ
ال��خ��م��ود ف��أدرك��ه��ا ح��ي��نً��ا ط��غ��ت ل��ن��ف��س ف��ي��ا واس��ت��ط��ار ت��ل��ه��ب
خ��ل��ود ال��ك��ب��رى ن��اره ف��ي ل��ه��ا ربٌّ ال��ب��أس ل��ه��ي��ب ف��ي رم��اه��ا

∗∗∗
ج��دي��د ص��ي��د إن��ه ف��دون��ك ع��دوٌّ ع��م��ٌرو ي��ا ال��رج��ل��ي��ن ك��ال
ي��ذود ب��ه��ا ال��ن��ب��يِّ ي��د وأن��ت ق��ري��ش م��ن ال��خ��ي��ان��ة ع��ي��ن��ا ه��م��ا
ال��س��دي��د ال��س��ه��م ح��ي��ات��ه أراق ص��ري��ع ف��م��ن ال��ن��ب��يِّ ع��ن رم��ي��ت
وي��س��ت��ق��ي��د ي��ذلُّ ج��زع ع��ل��ى أس��ي��ًرا ب��ه م��ض��ي��ت ف��زع وم��ن
ك��م��ي��د م��ح��زون وه��و ف��أص��ب��ح ش��رٍّا س��ف��ي��ان أب��ي ع��ل��ى ج��ل��ب��ت
ال��ف��ق��ي��د ف��ه��و األس��ى وأه��ل��ك��ه ذع��اًف��ا ُف��ِق��دا م��ن ث��ك��ل ت��ج��رَّع
وج��ود وال ال��م��ؤم��ن��ي��ن ل��غ��ي��ر ح��ي��اة وال ال��ح��ي��اة س��ت��درك��ه
ي��ب��ي��د ال��دن��ي��ا ب��ن��ي م��ن وك��لٌّ ال��م��ن��اي��ا تُ��ب��ي��ده��م ال رج��ال
ع��ت��ي��د م��ل��ك وال ب��ه��ا ي��ع��اش ح��ل��وٌب دن��ي��ا ال اإلي��م��ان ه��و
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بني إىل عنه) (ريضاهللا أيببكر رسية
كالب

يف السابعة السنة من شعبان يف إليهم خرج بنجد، «هرية» بناحية فزارة بني إىل ويقال
وسبوا، فقتلوا عليهم الغارة شنوا الصبح صلوا أن فبعد األكوع، بن سلمة منهم رجال
ملسو هيلع هللا ىلص النبي استوهبها ثم له فجعلها بكر أبي من سلمة استوهبها امرأة السبايا من وكان
من أرسى بها ففدى مكة إىل عليه) وسالمه هللا (صلوات فأرسلها له، فوهبها سلمة، من

املرشكني. عند كانوا املسلمني

ُم��غ��م��دا ل��ي��ب��ق��ى ال��س��ي��ف ُط��ب��ع ف��م��ا ب��ك��ر أب��ا ال��س��ي��ف ج��رِّد
م��ن��ج��دا واذه��ب ب��ال��ل��ه ف��اس��ت��ع��ن ب��ه��ا ال��ك��ف��ر خ��يَّ��م ن��ج��د ت��ل��ك
ال��ه��دى؟ دي��ن م��ن ال��ك��ف��ر دي��ن أي��ن دي��ن��ه��م وزل��زل ال��ق��وم ج��اه��د
م��دى أو ج��دٌّ ال��ل��ه ف��ي ل��ه م��ا ال��م��رت��م��ى ب��ع��ي��د ب��أس ف��ي س��رت
ال��ع��دى وأع��ن��اق ال��س��ي��ف ودع ت��ت��ئ��د ال ف��س��ر ال��ح��رب إن��ه��ا
س��دى ل��ل��ي��ث ال��م��خ��ل��ب ُخ��ِل��ق ف��م��ا ال��ق��وم األك��وع اب��ن ي��ا ف��ارم
ال��ردى أف��اوي��ق م��ن��ه��م س��ق��ى م��ن وس��ق��ى وس��ب��يً��ا أس��ًرا ه��دَّه��م
��دا ه��مَّ وأم��س��وا ص��رع��ى ف��ه��َووا ع��اص��ف��ة ج��ول��ة ف��ي��ه��م ج��ال
يُ��ع��ب��دا أو يُ��تَّ��ق��ى أن وأب��وا س��ب��ح��ان��ه رب��ه��م ع��ن ص��دف��وا
ال��م��ف��س��دا ي��ج��زي ال��ل��ه ك��أن وي ل��ق��وا م��ا ن��ك��ال م��ن ف��ج��زاه��م

∗∗∗



اإلسالم مجد ديوان

ي��دا ي��ش��ك��ْره��ا ال��م��رأة أع��ط��ه ال��ُم��رت��َج��ى وأن��ت ب��ك��ر أب��ا ي��ا
س��يِّ��دا أص��اب��ت أن ف��ك��ف��اه��ا ق��وم��ه��ا ف��ي س��يِّ��دة ت��ك��ن إن
ف��رق��دا م��ن��ه ي��ت��ب��ع ف��رق��ًدا م��ع��ه وس��ارت م��ن��ص��وًرا ع��اد
ب��دا م��ا ف��ي��ه��ا ال��ل��ه ل��رس��ول ف��ب��دا إل��ي��ه��ا ال��ل��ه ن��ظ��ر
س��دَّدا م��ا أم��ره��ا م��ن وم��ض��ى ب��ه��ا ي��ب��خ��ل ف��ل��م ل��ي ه��ب��ه��ا ق��ال
ف��دى األس��ر م��ن ل��ل��ص��ح��ب ف��ه��ي ح��اج��ت��ه ف��ي م��ك��ة ه��ب��ط��ْت
ق��يَّ��دا م��ا ح��رة ن��ف��وس م��ن ب��ه��ا ال��ش��رك أط��ل��ق أن س��رَّه

∗∗∗
ال��م��وردا ذاك ق��وم��ك أوردوا األل��ى ش��أن م��ن أن��ت م��ا اذه��ب��ي
ك��ال��م��دى ال��م��واض��ي ال��م��ب��ات��ي��ر م��ا زع��م��وا ف��ي��م��ا ال��ج��ه��ال ك��ذب
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الليثي اهللا عبد غالببن َرسايا

اْألُوَىل يَُّة ِ الرسَّ

برد ثمانية عىل وهي نجد، بناحية امليفعة أهل إىل سبع سنة رمضان شهر يف كانت
وقتلوا مساكنهم، يف أهلها عىل فهجموا رجًال، وثالثني مئة يف إليها خرج املدينة، من
هللا (ريض زيد بن أسامة قتل الرسية هذه ويف والشاء، النعم واستاقوا لهم، تصدى من
محمد هللا إال إله ال قال: أن بعد الغطفاني، وقيل األسلمي، مرداس بن نهيك عنهما)
قلبه عن شققت «هال قال: القتل، من تعوذًا قالها إنما فقال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي فالمه هللا، رسول
قوله نزل ذلك ويف قالها، من بعده أقتل لن أسامة: قال كاذب؟»، أم هو أصادق فتعلم
إَِليُْكُم أَْلَقى ِلَمْن تَُقولُوا َوَال َفتَبَيَّنُوا هللاَِّ َسِبيِل ِيف بْتُْم َرضَ إِذَا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا (تعاىل):
الدية دفع ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن وورد اآلية، نْيَا﴾ الدُّ اْلَحيَاِة َعَرَض تَبْتَُغوَن ُمْؤِمنًا َلْسَت َالَم السَّ

رقبة. يعتق أن أسامة وأمر أهله، إىل

ودع��ْه أم��ن ب��ع��د أم��س��وا ك��ي��ف ال��م��ي��ف��ع��ة أه��ل ن��ج��د ي��ا اس��أل��ي
ي��ص��ن��ع��ْه أن ي��ع��ج��ب��ه أذى م��ن ب��ه��م ال��ك��ف��ر ص��ن��ع م��ا وان��ظ��ري
م��ع��ْه إال م��وط��ن ف��ي ث��وى م��ا ت��وأم��ه أو ال��ش��رِّ ص��ن��و ه��و
ال��م��ع��م��ع��ْه؟ ول��ي��ث ال��ح��رب ج��ذوة غ��ال��ب م��ن ي��ع��ص��م��ه��م ال��ذي م��ا
م��ص��رع��ه ي��ب��ال��ي ال م��اٍض ك��لُّ أب��ط��ال��ه م��ن ي��ق��دم ج��اءه��م
ي��م��ن��ع��ْه أن ل��ه ي��أب��ى ب��دم أع��دائ��ه م��ن اإلس��الَم ي��م��ن��ع
روَّع��ْه م��ا ل��ل��وغ��ى ي��م��ش��ي ح��ي��ن ب��ردت��ه ف��ي ال��م��وت ��ى ت��م��شَّ ل��و



اإلسالم مجد ديوان

ف��زع��ْه ن��ف��وًس��ا م��ن��ه��م ص��ادف��ت راب��ي��ة أخ��ذة أخ��ذوه��م
وس��ع��ْه أص��اب��وا م��م��ا ن��ع��م��ة ف��ي ال��زه��ر ك��ال��ن��ج��وم آب��وا ث��م

∗∗∗
ت��ب��ع��ْه؟ م��ن ه��ل ال��ل��ه رس��ول ي��ا وق��ل ال��ع��ذر ق��دِّم زي��د اب��ن ي��ا
أخ��دع��ْه ي��ع��ل��و ال��س��ي��ف ف��ج��ع��ل��ت ي��خ��دع��ن��ي أن أج��م��ع رج��ل
م��ول��ع��ْه ن��ف��س ب��ال��ك��ف��ر ول��ه دم��ه ي��ح��م��ي اإلس��الم أع��ل��ن
م��وض��ع��ْه وي��دري ال��س��ر ف��ي��رى ق��ل��ب��ه ع��ن ال��ف��ت��ى ش��ق ه��ل ق��ال
ت��َدَع��ْه ح��ت��ى ب��ال��م��ؤم��ن ل��س��ت خ��ل��ق م��ن ل��ه ي��ا زي��د اب��ن ي��ا
م��وج��ع��ْه ون��ف��س ال��ل��ه ي��ت��ق��ي آس��ف ف��ق��ل��ب ال��ل��وم س��اءه
م��ب��ت��دع��ْه س��ن��ة وأب��اه��ا ل��ه ال��ظ��ن ل س��وَّ ��ا م��مَّ ت��اب
س��م��ع��ْه أو ظ��اه��ًرا رآه م��ا س��وى األم��ر م��ن ل��ل��م��رء ل��ي��س
م��وق��ع��ْه وي��دري ال��س��ر ي��ع��ل��م ال��ذي ل��ل��ه ال��غ��ي��ب وخ��ف��اي��ا
َوِرع��ْه ن��ف��س ك��ل ت��تَّ��ق��ي��ه��ا ش��ب��ه��ة إال ال��ظ��ن م��ا اح��ت��رس
ت��ت��ب��ع��ْه ك��ي��م��ا ال��ق��رآن ف��ي ج��اء ح��ك��م��ه ف��ه��ذا ال��ح��ق وات��ب��ع

∗∗∗
ال��م��ن��ف��ع��ْه ي��ب��غ��ي ال��م��رء ك��س��ب��ي��ل ال��ه��دى ي��رت��اد ال��م��رء س��ب��ي��ل م��ا
وض��ع��ْه ه��وان ع��ن ي��ن��أى ح��ي��ن ع��ادت��ه ع��ن ال��م��ؤم��ن ن��أى م��ا

الثَّاِنيَُة يَُّة ِ الرسَّ

صفر يف إليها خرج — وقديد عسفان بني ماء اسم — بالكديد امللوح بني إىل كانت
هللا (ريض الجهني مكيث بن جندب الرسية هذه رجال من وكان الثامنة، السنة من
فأخذوه، الربصاء بابن املعروف الليثي مالك بن الحارث وجدوا قديد بلغوا ملا قال: عنه)
مسلًما تكن إن فقالوا: ملسو هيلع هللا ىلص، هللا لرسول إال خرجت وما اإلسالم أريد جئت إني فقال:
منه ظهر إذا يقتله أن وأمروه حارًسا، عليه وضعوا ثم وليلة، يوم رباط يرضك فلن
عىل فأرشف لهم، ربيئة مكيد بن جندب أصحاب فجعله الكديد، أتوا حتى وساروا سوء،
والثاني فنزعه، عينيه بني األول وقع بسهمني، فرماه امللوح بني من رجل فرآه تل رأس
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الليثي هللا عبد بن غالب َرسايا

قتلوا من منهم فقتلوا سحًرا، عليهم املسلمون فحمل القوم نام ثم فكذلك، منكبه يف
هللا فأرسل املسلمني، عىل وحملوا كثري عدد فاجتمع القوم، واسترصخ النعم، واستاقوا
الربصاء ابن وأسلم بينهم، فحال مطر وال سحابة غري من قديد، وادي الوادي، يف السيل

معاوية. خالفة آخر تويف صحابي وهو

وال��س��اق��ي ال��ش��رب وت��الق��ى ال��ردى ط��اف واِق وال ح��اٍم ال ح ال��م��ل��وَّ ب��ن��ي
وأع��ن��اق ب��ه��ام��ات ف��اس��ت��ق��ب��ل��وه��ا زائ��رة ال��ب��ي��ض ال��م��ره��ف��ات أت��ت��ك��م
ب��آف��اق آف��اًق��ا ل��ل��ح��رب ي��ل��فُّ وه��ن م��ا غ��ي��ر ف��ي غ��ال��ب ب��ه��ا م��ش��ى
وإش��ف��اق خ��وف م��ن ي��رج��ف ف��ال��ش��رك م��م��ع��ن��ة اإلي��م��ان ه��م��م ب��ه رم��ت
م��ع��ت��اق؟ غ��ي��ر أي��م��ض��ي ال��ق��دي��د ع��ن��د ف��وارس��ه الق��ت ال��ذي ه��ذا خ��ط��ب م��ا
وإره��اق ظ��ل��م م��ن ي��ري��دون ف��ي��م��ا ف��م��ا ي��ق��ول م��ا ��ا ح��قٍّ ي��ُك ف��إن ك��الَّ
وم��ي��ث��اق ع��ه��د ع��ل��ى ال��رس��ول إل��ى ي��ص��ح��ب��ه��م ث��م ي��ع��ودوا ح��ت��ى ي��ق��ي��م
َم��ذَّاق غ��ي��ر ص��دق ص��اح��ب وال��س��ي��ف ص��اح��ب��ه ف��ال��س��ي��ف ك��اذبً��ا ي��ك��ن وإن

∗∗∗
وأح��داق ب��أج��ف��ان ي��ل��ه��و وال��ن��وم رب��ي��ئ��ت��ه��م ي��ع��َف��ى ف��م��ا «ال��َك��ِدي��د» ج��اءوا
س��اق ع��ل��ى ذع��ر م��ن ق��ام ل��س��اه��ر م��ن��ظ��ره ال��ت��لِّ ف��وق ب��ال��ل��ي��ل والح
وإغ��راق ن��زع ف��ي يُ��ج��اوزه ول��م ن��ظ��ر ل��ه يُ��خ��ط��ئ ل��م ب��س��ه��م��ي��ن رم��ى
م��ه��راق ال��ل��ه ف��ي ل��دم تُ��َرْع وال ج��زًع��ا ت��ك��ن ال م��ك��ي��ث اب��َن ان��زع��ه��م��ا
ب��اق م��ن األص��ن��ام ع��ل��ى ل��ل��ع��اك��ف��ي��ن ت��دع��ي ال ال��ل��ه رس��ول س��ي��وف وي��ا
وف��س��اق ��ار ُف��جَّ غ��ي��ر اخ��ت��اره��ا م��ا م��ن��زل��ة ال��ح��ق وراء ال��ن��ازل��ي��ن
وأخ��الق؟ ب��آداب إال ج��اء ه��ل ك��ره��وا؟ ال��ذي ال��دي��ن م��ن ي��ن��ك��رون م��ا
ال��راق��ي ه��م��ة م��داه��ا ت��س��ت��ط��ي��ع م��ا ص��ع��ًدا ب��ه��م ت��م��ض��ي ال��ُع��َل��ى ال��س��ج��اي��ا دي��ن
وأط��واق ب��أغ��الل ال��ن��ف��وس ي��رم��ي م��ب��ت��دع ك��ل ي��ن��ه��ى ال��غ��لُّ ه��و دي��ن
وإط��الق ح��ب��س ف��ي ي��ظ��ل��م ول��ي��س ي��ط��ل��ق��ه��ا ح��ي��ن إال ال��ن��ف��س ي��ح��ب��س ال

∗∗∗
وإش��راق ب��اٍد وَض��ح ذو ف��ال��ح��قُّ غ��واي��ت��ك��م م��ن ردُّوا ال��م��ل��وح ب��ن��ي
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إخ��ف��اق ره��ن وأم��س��ى ال��ط��ب��ي��ب ح��ار إذا ال��ن��ف��وس ألدواء ال��ش��ق��اء ه��و
س��بَّ��اق؟ ك��ل ف��ل��بَّ��ى ال��دع��اة ب��ه��ا ه��ت��ف��ت وق��د ال��م��ث��ل��ى ع��ن أت��ص��ِدف��ون
ُح��ذَّاق غ��ي��ر ق��ري��ش م��ن ب��م��ع��ش��ر ض��الل��ت��ك��م ف��ي اق��ت��دي��ت��م م��ا ال��ع��م��ى ل��وال
ال��راق��ي ح��ك��م��ة ويُ��ع��ي��ي ال��ط��ب��ي��ب ي��ؤذي خ��بَ��ل ف��ي ال��س��وء زع��م��اء م��ن وال��ن��اس
وأع��م��اق أط��واء ذات م��س��ُج��ورة ُم��ظ��ل��م��ة ج��وف رض��ي��ت��م إن وي��ل��ك��م ي��ا
��اق؟ ن��عَّ ك��ل م��ن��ك��م ال��ح��يَّ ي��س��ت��ص��رخ دع��ا ح��ي��ن ال��ل��ه ب��خ��ي��ل ص��ن��ع��ت��م م��اذا
��اق دفَّ م��ن��ه ب��س��ي��ل ق��دي��د وادي ف��أط��ف��أه��ا ح��رَّى غ��ارة ب��ك��م ط��ارت
وإط��راق ج��م ده��ش م��ن ك��ان م��ا ي��رس��ل��ه ال��ل��ه وق��ض��اء ت��ن��ك��روا ال
م��ص��داق خ��ي��ر ال��ب��راي��ا ل��خ��ي��ر ك��ان��ت ج��ه��ال��ت��ك��م ل��وال آي��ة ب��ه��ا أع��ِظ��ْم
م��ن��س��اق ك��ل ج��ن��ده ت��درك��وا أن ت��م��ن��ع��ك��م األق��دار ل��ن��ص��رت��ه س��ي��ق��ت
م��ش��ت��اق س��ي��ر ي��وال��ي ال��رس��ول إل��ى م��ط��يَّ��ت��ه ال��ُم��زج��ي أي��ه��ا ي��ا وأن��ا
إم��الق ب��ع��د م��ن��ه رب��ك أغ��ن��اك ه��دى ك��ن��ز اإلس��الم ن��ع��م��ة م��ن أص��ب��ت
رزاق ال��ف��ض��ل ع��ظ��ي��م م��ن س��ب��ح��ان��ه ب��ه ح��ب��اك َم��ن واش��ك��ر ب��رزق��ك ف��اس��ع��د

الثَّاِلثَُة يَُّة ِ الرسَّ

موضع إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي أرسله الكديد من عنه) هللا (ريض الليثي هللا عبد بن غالب عاد ملا
فأغاروا رجل، مئة ومعه ثمان، سنة صفر يف «بفدك» سعد بن بشري أصحاب مصاب
سنة شعبان يف إليهم سار قد عنه) هللا (ريض بشري وكان وغنموا، فقتلوا مرة بني عىل
وجعلوا فأدركوهم والشاء، بالنعم وعادوا أحًدا منهم رأوا فما رجًال، ثالثون ومعه تسع
جرح حتى لقتالهم ثبت فقد بشريًا، إال الباقون ووىل قتل من فقتل بالنبل، يرمونهم
قد أنه فظنوا يتحرك، فلم كعبه يف برضبة اختباره إىل القوم وعمد رمق، وبه فسقط
فأقام فدك، إىل التالية الليلة يف فذهب هو فتحامل وشائهم، لنعمهم عنه وانرصفوا مات،

أيام. بعد املدينة إىل عاد ثم قوي حتى اليهود بعض عند فيها

ذاه��ب ك��ل م��ن ال��ق��وم م��ن��اي��ا وذوق��وا غ��ال��ب ق��ب��ل أم��رك��م اق��ض��وا م��رة ب��ن��ي
ال��م��ص��اع��ب ب��ال��ق��روم رَم��وك��م أذاك��م أص��اب��ه��م وال��ذي��ن س��ع��د ب��ن ب��ش��ي��ر
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راك��ب ك��ل ش��ؤم��ه ي��ؤذي ال��ج��ه��ل ل��ذي م��رك��ب وال��ب��غ��ي ال��ب��غ��ي ج��زاء ج��ه��ل��ت��م
وغ��اض��ب راٍض ك��ل م��ن��ك��م ي��دم��ر ع��ادًال ال��ل��ه ي��د م��ن ج��زاء خ��ذوا
ال��ق��واض��ب ش��ف��ار ن��ام��ت إن ال��وت��ر ع��ن س��ي��وف��ه ت��ن��ام ال ب��خ��ص��م ب��ل��ي��ت��م
ج��ان��ب ك��ل م��ن ب��ال��خ��س��ف وي��أخ��ذه��م ال��ردى ي��س��ق��ي��ه��م ال��ك��ف��ار ع��ل��ى أب��يٍّ
ال��م��ش��اغ��ب ال��ع��دوِّ أض��غ��ان وي��ك��ف��ي��ه ح��وض��ه ي��م��ن��ع ال��ل��ه ب��دي��ن ح��ف��يٍّ
ال��ت��ج��ارب ض��روب ف��ي��ه يُ��ِف��ْد ل��م إذا غ��ي��ره ال��ج��ه��ل م��ن ي��ش��ف��ي ال ال��دم ه��و
الزب ض��رب��ة ال��ح��زم ي��رون رج��ال ل��ه��ا ال��وغ��ى إن ال��ل��ه ع��ب��د اب��ن ي��ا أج��ل
وال��ج��واذب ال��ق��وى ت��ل��ك ع��ل��ى ع��ق��دَت ال��ذي ب��ال��م��وث��ق األب��ط��ال ق��وى ش��ددت
رات��ب ال��دي��ن م��ن إل��ف ع��ل��ى وإل��ف ث��اب��ت ال��ل��ه م��ن ع��ه��د ع��ل��ى ف��ع��ه��د
ل��ص��اح��ب ال��ذم��ام ي��رع��ى ال��ه��وى أم��ي��ن وص��اح��ب ال��وف��اء ج��مُّ ألخ أخ
ال��م��ح��ارب ال��ك��م��يِّ آداب ال��ج��ن��د ع��ل��ى ق��ائ��ل أن��ت ب��م��ا تُ��ل��ِق��ي إذ ل��ك وي��ا
ض��ارب ك��ل ي��دي ع��ن ال��م��ن��اي��ا ب��غ��ي��ر رم��ى م��ا ب��ال��س��ي��ف ال��ن��ب��ل رم��اة أخ��ذت
ذائ��ب م��ن��ه دٍم ف��ي ص��رًف��ا ال��ح��ت��ف ج��رى م��اج��د ك��ل م��ن ال��ح��ت��ف ن��ق��ي��ع س��ق��اه��م
ال��ع��واق��ب س��وء ال��م��غ��رور ول��ل��ج��اه��ل اب��ت��غ��ى م��ا ال��م��ث��وب��ة ح��س��ن م��ن ال��ح��ل��م ل��ذي
ه��ائ��ب غ��ي��ر دون��ه ت��رم��ي ال��ح��ق إل��ى دع��ا م��ن أص��دق ال��ل��ه رس��ول دع��اك
آي��ب أك��رم ال��ن��ه��ب وراء وك��ن��ت ق��ادم أك��رم ال��ج��ي��ش أم��ام ف��ك��ن��ت
ال��م��ط��ال��ب أس��ن��ى ال��م��ق��دام ال��ف��ت��ى ي��راه وم��ط��ل��ب ال��زب��ي��ر ت��م��نَّ��اه م��ق��ام
دائ��ب ال��ده��ر ع��ل��ى م��ج��د م��ن ن��ل��ت ل��م��ا ت��وأًم��ا ال��ن��ص��ر ت��وأم ي��ا ب��ه ظ��ف��رت
الع��ب غ��ي��ر ام��رئ ج��د ع��ن ي��ح��دِّث ��ر م��ش��هَّ ال��ك��دي��د ف��ي ي��وم ل��ك م��ض��ى
ال��م��ن��اق��ب ج��ل��ي��ل ي��وم م��ن ل��ك وي��ا غ��ال��ب��ي��ة وق��ع��ة م��ن ح��س��ن��ه��ا ف��ي��ا
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عْنه) اُهللا (َرِيض َسعٍد بِن َبِشِري ُة يَّ َرسِ

وجبار، عني إىل كانت السابقة، الرسية يف ذكرها ورد التي بعد له الثانية الرسية وهي
رجل، مئة ثالث ومعه سبع سنة شوال يف إليها خرج لفزارة، وقيل لغطفان، أرض وهي
عىل لإلغارة غطفان بأرض جمًعا أعدَّ حصن بن عيينة أن الرسية هذه خروج وسبب
لهم كثرية نعًما وأصحابه هو وأصاب هربوا، إليهم بشري مسري بلغهم فلما املدينة،
منهم فأرسوا وتبعوهم قتال، بغري فانهزم بهم يشعر ال وهو الجمع لقوا ثم فغنموها،

سبيلهما. وخىل أسلما رجلني

ج��ام��ع أن��ت ال��ذي ذل��ك وم��ا ص��ان��ع؟ — وي��ح��ك — أن��ت م��اذا ع��ي��ي��ن��ة
ط��ام��ع؟ ع��ي��ي��ن��ة ي��ا ف��ي��ه��ا وي��ط��م��ع ح��ان��ق ال��م��دي��ن��ة ي��غ��زو ه��ل روي��دك
ق��اط��ع ال��س��ي��ف وال ت��ب��غ��ي��ه��ا ج��ئ��ت إذا ن��اف��ع ال��ب��أس ف��ال ال��ع��ظ��م��ة ال��ص��خ��رة ه��ي
م��داف��ع وج��ي��ش ع��ن��ه��ا األذى ي��ردُّ م��م��نَّ��ع ح��ص��ن ال��ل��ه ج��الل م��ن ل��ه��ا
ال��وق��ائ��ع ت��ه��ول أن ع��ل��ي��ه��م ي��ه��ون األل��ى وال��ن��ف��ر ال��ل��ه رس��ول وف��ي��ه��ا
الم��ع ف��ال��ن��ص��ر ب��ال��خ��ي��ل ص��دروا وإن ق��ات��م ف��ال��ن��ق��ع ال��ه��ي��ج��اء وردوا إذا
راج��ع؟ ال��م��ض��ل��ل ب��ال��ج��م��ع أن��ت ف��ه��ل ق��ادم ع��ي��ي��ن��ة ي��ا س��ع��د ب��ن ب��ش��ي��ر
ج��ازع م��ن��ه واج��ف إال ق��ل��َب ف��ال ح��دي��ث��ه ال��م��زار ب��ع��د ع��ل��ى أت��اك��م
رائ��ع ال��ب��أس ه��ائ��ل ي��وٌم م��ن��ه ل��ك��م ب��دا وق��د ال��ن��ج��اة ت��ري��دون ف��ررت��م
وال��م��رات��ع آث��اره��ا وت��ن��دب��ه��ا رع��ات��ه��ا ت��ع��وي األن��ع��ام وغ��ادرت��م
ال��م��ت��ت��اب��ع س��رب��ه يُ��زَج��ى وأق��ب��ل ح��م��ات��ه ت��َولَّ��ى ن��ه��ب م��ن ل��ك ف��ي��ا
رادع ال��ل��ه ه��دى م��ن ن��اٍه ال��ش��رك ع��ن ن��ه��اه��م��ا ال��ل��ذي��ن ل��ألس��ي��ري��ن وي��ا



اإلسالم مجد ديوان

ص��ادع ل��ل��ع��م��اي��ة ن��ور ول��ل��ح��ق واض��ًح��ا ال��ح��ق ب��دا ل��م��ا أس��ل��م��ا ه��م��ا
وط��ائ��ع ع��اٍص ال��ن��اس ف��ي ي��س��ت��وي وم��ا ب��ه ف��اه��ت��دي��ا ال��ل��ه رس��ول أط��اع��ا
ن��ازع أن��ت ف��ه��ل م��ن��ه الح��ب ع��ل��ى ي��زل ال ال��رش��د إل��ى ي��ن��زع م��ن ع��ي��ي��ن��ة
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إَىل عْنُه) اُهللا (رِيض الَعاِص بن َعْمرو ة يَّ َرسِ
وُعْذَرة َبِيلٍّ ِبالِد

تنسب كبرية قبيلة وبَِيل أيام، عرشة املدينة وبني بينها القرى، وادي وراء البالد هذه تقع
قضاعة، بن سعد بن عذرة إىل عذرة وتنسب قضاعة، بن إكاف بن عمرو بن بيل إىل
أن مخافة بعض إىل بعضهم ارتبط املرشكني ألن السالسل؛ ذات الرسية هذه وتسمى
يسمى: ماء البالد بهذه ألن وقيل بعض، إىل بعضهم وانضم تجمعوا أنهم واملراد يفروا،

السلسل.
اإلغارة أرادوا قضاعة من جمًعا أن وسببها ثمان، سنة اآلخرة جمادى يف كانت
من رجل مئة ثالث وعددها العاص، بن عمرو إمرة تحت ملسو هيلع هللا ىلص النبي فبعثها املدينة، عىل
النبي إىل الجهني مكيث بن رافع بعث القوم من اقرتب فلما واألنصار، املهاجرين رساة
فيهم واألنصار، املهاجرين أكابر من مئتني يف الجراح بن عبيدة أبا إليه فبعث يستمده،
وقال: عمرو فأبى الصالة، يف الناس يؤم أن فأراد عمرو، بطاعة وأوصاه وعمر، بكر أبو
العدو، عىل املسلمون وحمل بالناس، يصيل عمرو زال وما عبيدة، أبو فأطاع األمري، أنا
عمر فأنكر ناًرا، يوقدوا ال أن عمرو وأمر وغنموا، فقتلوا ساعة، اقتتلوا أن بعد فهربوا
العدو يتبعوا أن وأرادوا بالحرب، لعلمه إال النبي بعثه فما دعه، بكر: أبو فقال ذلك،
قلتهم، العدو فريى ناًرا يوقدوا أن كرهت فقال: النبي سأله عاد فلما فمنعهم، مدبر وهو

مدد. لهم فيكون يتبعوهم وأن

م��ض��يِّ م��ن ب��ورك ف��ام��ض وع��ذرة ب��ل��يِّ م��ن ال��س��الس��ل ذات إل��ى



اإلسالم مجد ديوان

األت��ي ال��س��ي��ل ��َق ت��دفُّ إل��ي��ك ق��واه��م ج��اش��ت ب��األل��ى ت��دف��ْق
ال��دويِّ ال��داء ع��ل��ى ج��وان��ح��ه��م تُ��ط��َوى األع��داء م��ن ق��وم إل��ى
ال��ن��ب��يِّ ح��م��ى ب��ال��س��ي��وف ي��ح��اول أوب ك��ل م��ن ج��م��ع��ه ت��ألَّ��ب
؟ غ��ويِّ ج��وٍّ ف��ي ج��ال غ��ويٌّ خ��ي��ال أم ق��ض��اع��ة م��ن أه��زٌل
ال��ول��يِّ ع��اق��ب��ة ي��رون ف��س��وف ف��ي��ه ال��ق��وم أم��ر ال��ك��ف��ر ت��ولَّ��ى
ع��ت��يِّ ج��ب��ار ك��ل ي��زل��زل ب��أًس��ا ع��م��رو ي��ا ل��ح��رب��ه��م ج��م��ع��ت
ال��ق��ويِّ ب��ال��م��دد ج��اء رس��ول��ك ف��ه��ذا ش��ت��ى ج��م��وع��م رأي��ت
ال��وِح��يِّ ال��م��وت ع��ص��ارة ي��م��جُّ س��الح ف��ي ع��ب��ي��دة أب��و ع��ل��ي��ه
ب��ال��ع��ص��يِّ ه��و وم��ا ب��ه ت��ض��ي��ق أم��ر ك��ل ع��ن م��ح��م��د ن��ه��اه
ال��رض��يِّ ال��خ��ل��ق س��م��اح��ة وت��ل��ك ي��رض��ى ث��م اإلم��ام��ة ي��ن��ازع��ك
ب��ال��رم��يِّ ي��ع��ص��ف األب��ط��ال م��ن م��اٍض ب��ك��ل ال��ك��اف��ري��ن رم��ي��ت
ال��ش��ويِّ ع��ن ال��رب��اق تُ��غ��ِن ول��م س��راًع��ا ح��ظ��ائ��ره��م ع��ن ف��زال��وا
ال��ُه��ويِّ ع��ن ت��ك��فُّ م��ا ص��واع��ق ف��زل��زل��ت��ه��م ب��ال��ث��ب��ات ت��واص��وا
ال��ك��م��يِّ وال��ب��ط��ل ال��س��ي��ف ل��غ��ي��ر ث��ب��ات ف��ال اس��ت��ط��ار ال��ب��أس ه��و
ال��ع��ل��ي ال��ش��رف ذؤاب��ة ون��ل��ت وغ��ن��م ق��ت��ل م��ن ال��س��ؤل ق��ض��ي��ت
ال��خ��ف��يِّ وال��ك��ي��د ال��م��ك��ر ف��ن��ون ��ى ال��م��َل��قَّ ال��ف��ط��ن ال��ق��ائ��د وك��ن��ت
ال��ذك��يِّ ال��ح��ِذر ش��ي��م��ة ج��ن��ودك ت��ع��رِّي أن خ��ي��ف��ة ال��ن��ار م��ن��ع��ت
ال��ج��ل��يِّ األم��ر ع��ن ت��خ��ادع��ه ع��دوٍّا ع��دت��ه��م دون ت��داف��ع
ال��ص��ف��يِّ ع��ن ال��ص��ف��يُّ ذه��ل وإذ ت��ولَّ��ت إذ ق��ض��اع��ة ت��ت��ب��ع ول��م
ل��وذع��يِّ ب��ح��دٍّ ي��م��زق��ه��ا ده��اء م��ن ب��س��ي��ف ت��ق��ات��ل��ه��ا
األب��يِّ ال��رج��ل ح��م��ي��ة ي��ث��ي��ر ب��ق��ول ع��ج��ب م��ن ال��ف��اروق رم��ى
ال��س��ويِّ ال��س��ن��ن ع��ن ت��ع��دل وال روي��ًدا ب��ك��ر أب��و ل��ه ف��ق��ال
ب��س��يِّ ل��ه ول��س��ت ب��ص��اح��ب��ه ع��ل��ًم��ا م��ن��ك أك��ث��ر ال��ل��ه رس��ول
ع��ب��ق��ري ب��رأي ي��ص��رِّف��ه��ا َط��بٍّ ك��ل إل��ى ل��ل��ح��رب وم��ا

∗∗∗
ال��س��ريِّ ال��ج��ن��د أم��ارة أص��اب س��ريٍّ م��ن ل��ك ي��ا ال��ج��ن��د أم��ي��ر
ال��س��ن��يِّ ال��خ��ل��ق م��ن أدب ع��ل��ى ف��ي��ه وال��ف��اروق ��دِّي��ق ال��صِّ م��ش��ى
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وُعذَْرة بَِيلٍّ ِبالِد إَىل عنُْه) هللاُ (رِيض الَعاِص بن َعْمرو يَّة َرسِ

؟ ال��ت��ق��يِّ ع��ل��ى ال��ت��ق��يُّ ف��ي��ن��ك��ره أم��ر ال��ل��ه اس��م ع��ل��ى يُ��ق��َض��ى وه��ل
؟ ال��غ��ب��يِّ ع��ل��ى ال��ل��ب��ي��ب ف��ض��ل ف��م��ا ش��تَّ��ى وه��ي ال��م��رات��ب اس��ت��وت إذا
ال��ك��ف��يِّ إل��ى ال��رج��ال ف��زع إذا خ��ف��اء م��ن ب��ك م��ا ع��م��رو ي��ا أَج��ْل
ال��ق��ص��يِّ األم��د غ��اي��ة ي��ج��اوز م��ح��لٍّ إل��ى ال��س��اب��ق��ي��ن ش��أوت
ال��ح��ظ��يِّ ال��ج��دِّ ل��ذي ي��ده ع��ل��ى ف��ي��ه زي��د رب��ك ف��ض��ل وذل��ك
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اِح رَّ اْجلَ ْبِن ُعَبْيَدَة َأِيب ُة يَّ َرسِ

ورق وهو الخبط، أكل إىل فألجأها الجوع من أصابها ملا وذلك الخبط، رسية وتسمى
النبي زوَّدها تمر جراب سوى الزاد من معها يكن ولم للجهاد، خرجت فإنها السلم؛
من رجب يف عبيدة أبو بعث ساحله، أي البحر؛ سيف رسية البخاريُّ وسماها إياه، ملسو هيلع هللا ىلص
ثالث ومعه مكة، فتح وقبل الكريم، الرسول عهد قريش نقضت أن بعد الثامنة السنة
ليلقى جهينة أرض إىل الخطاب، بن عمر فيهم املسلمني، من رجًال عرش وبضعة مئة
سعد بن قيس ابتاع الجهد بهم اشتد فلما القبيلة، هذه من حيٍّا ويحارب لقريش، عريًا
عنه أبوه يؤديها التمر من أوسق بخمسة جزائر خمس جهينة رجال أحد من عبادة بن

عليهما. املسلمون يتعاقب املدينة إىل بهما عاد اثنان وبقي ثالثًا، لهم فنحر باملدينة،

وان م��ن ال��ق��وم ف��ي ف��م��ا س��راًع��ا س��اروا وش��ب��ان ش��ي��ب م��ن ال��ح��رب س��ادة ه��م
خ��ف��ان أس��د وخ��ف��ت ال��ق��ض��اء ُح��مَّ ��م��ة م��ذمَّ ب��ي��دي أو ج��ه��ي��ن��ة ح��ي��دي
وال��ش��ان ال��ق��در رف��ي��ع ال��ل��واء ع��ال��ي ب��ط��ل ي��دي ع��ن ت��رم��ي ال��ل��ه س��ري��ة
ح��ران ك��ل ت��ش��ف��ي ال��ن��ص��ر م��وارد م��ظ��ف��رة أورده��ا ع��ب��ي��دة أب��ا
ال��ق��ان��ي ب��ال��دم تُ��س��َق��ى ال��ق��واض��ب إال م��راج��ل��ه��ا ج��اش��ت إن ل��ل��ح��ف��ي��ظ��ة م��ا
خ��وان ك��ل واض��رب ال��ع��ي��ر ف��ب��ادر ك��ذبً��ا ع��ه��ده��ا وأم��س��ى ق��ري��ش خ��ان��ت
وع��دوان ب��غ��ي م��ن ال��ش��ؤم ي��زرع م��ا ح��ص��دوا إن ال��ش��ر ج��ن��اة ي��ع��ج��ب��ن ال
وإخ��وان ص��ح��ب م��ن ال��ح��م��ي��ة أول��و ي��ح��م��ل��ه ال��ت��م��ر ب��ج��راب ت��ب��ت��ئ��س ال
وإح��س��ان ف��ض��ل ذو رب��ك ل��ك��ن م��ث��ل م��ن ال��ده��ر ف��ي ل��ه��ا م��ا أع��ج��وب��ة
وإي��م��ان ت��ق��وى م��ن ي��ن��ف��د ل��ي��س م��ا وزودك��م أغ��ن��اك��م ال��زاد ي��ن��ف��د إن



اإلسالم مجد ديوان

ط��يَّ��ان ال��ل��ه ف��ي س��غ��ب ذي ل��ك��ل أك��ل م��ن ال��خ��ب��ط ن��ع��م ال��خ��ب��ط م��ن ك��ل��وا
ال��ه��ان��ي ال��ن��اع��م ع��ي��ش ال��ب��ؤس ف��ي ي��ل��ق��ون غ��ط��ارف��ة ص��ي��د م��ن ال��ل��ه ح��يَّ��اك��م
ال��ب��ان��ي ق��درة وج��ل��ت ال��ب��ن��اء ن��ع��م ش��م��م م��ن ال��ل��ه ب��ن��اه��ا ال��ن��ف��وس ه��ي
ال��ج��ان��ي ب��ه ي��س��ت��ع��ل��ي ال��ح��م��د ب��ه��ا ت��ج��ن��ي م��ب��ارك��ة ف��ان��ح��ره��ا ق��ي��س ي��ا وأن��ت
إب��ان خ��ي��ر ف��ي ق��در ع��ل��ى ج��اءت ع��ارف��ة خ��ي��ر س��ع��د اب��ن ي��ا أس��دي��ت��ه��ا
س��يَّ��ان ال��ج��ود ف��ي ووال��ده ق��ي��س ع��ج��ب وال ب��دع م��ن ص��ن��ي��ع��ك ف��ي م��ا
ال��ع��ان��ي ال��ب��ائ��س وروح ال��ل��ه��ي��ف غ��وث ش��اه��دة ال��ل��ه وس��ي��وف ك��الك��م��ا
ص��وان ل��ل��ح��ق ألب ت��ك��ن ل��م ل��و ع��م��ر ي��ب��ت��غ��ي م��م��ا ال��ح��ق أق��رب م��ا
ض��ان وم��ن إب��ل م��ن األرض ت��ح��م��ل م��ا ت��ج��ع��ل��ه أرب��ي��ت وإن ع��ن��ك ي��ق��ض��ي��ه
وق��رب��ان ه��ْدٍي م��ن ال��ن��اس ق��دم م��ا ي��ٌد م��ن��ك ل��ل��ه ق��دم��ْت م��ا م��ث��ل م��ا

∗∗∗
إم��ع��ان أيَّ ق��ي��س ألم��ع��ن ق��ي��س ع��ل��ى ع��زم��ت أن ل��وال ع��ب��ي��دة أب��ا
ت��ن��ه��ان��ي؟ ك��ي��ف م��ه��ًال ع��ب��ي��دة أب��ا وت��م��ن��ع��ه ت��ن��ه��اه رح��ت إذ ي��ق��ول
دان وم��ن ق��اص م��ن ال��ع��ش��ي��رة م��ول��ى ت��ع��رف��ه أن��ت وس��ع��د س��ع��د اب��ن أن��ا
ووح��دان م��ث��ن��ى م��ن ال��ن��اس وي��ط��ع��م ب��ه ال��ك��ف��اة ض��اق إذا ال��م��ه��مَّ ي��ك��ف��ي
م��ع��وان؟ خ��ي��ر ل��غ��ي��ري أراه أب ف��ي��خ��ذل��ن��ي م��ح��م��وًدا ال��ص��ن��ع أأص��ن��ع
وي��رع��ان��ي أرع��اه ال��خ��الئ��ق س��م��ح ح��دبً��ا وال��ًدا م��ن��ه ال��ل��ه يُ��ب��ع��د ال
وت��ب��ي��ان وص��ف ع��ن ن��ف��س��ك ف��َع��دِّ ش��اه��ده ال��ل��ه رس��ول إن ق��ي��س ي��ا

∗∗∗
وف��رس��ان أب��ط��ال غ��ي��ر ت��ج��د ف��ل��م ف��زع م��ن ب��األب��ص��ار ج��ه��ي��ن��ة رم��ت
ب��أك��ن��ان ال��ط��ام��ي ال��زاخ��ر م��ن الذت ق��درت ول��و ال��ق��ص��وى ب��أك��ن��ان��ه��ا الذات
ش��ي��ط��ان ك��ل ذووه��ا ه��م األل��ى م��ن ب��ه��ا ي��ح��اط أن ي��خ��ش��ى ال��ع��ي��ر وول��ت
وأق��ران؟ ب��أك��ف��اء ي��ف��وزوا ال أن غ��ض��ب��وا إن ال��ب��أس ي��رض��ى ال��ق��وم ع��ل��ى م��اذا
ب��خ��س��ران ال��ح��س��ن��ى ك��ره��وا األل��ى م��ن ط��ائ��ف��ة ك��ل وآب��ت ب��خ��ي��ر آب��وا

∗∗∗
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اْلَجرَّاِح بِْن ُعبَيَْدَة أَِبي يَُّة َرسِ

ب��س��ل��ط��ان ا ردٍّ ل��ه اس��ت��ط��اع إن م��ن��ك��ره ف��ل��ي��أت س��ل��ط��ان��ه ل��ل��ح��ق
ديَّ��ان؟ ال��م��ل��ك س��رم��ديِّ ب��واح��د ش��اه��دة واألك��وان ال��ش��رك ح��ج��ة م��ا
ث��ان ل��ه��م ربٍّ م��ن ال��ت��وه��م ط��ول ع��ل��ى ال��ج��اه��ل��ون ي��ص��ي��ب ل��ن س��ب��ح��ان��ه
وأذه��ان م��رض��ى ل��ه��م ع��ق��ول ع��ل��ى وط��غ��ت ت��ن��ج��ل��ي م��ا غ��م��رة ب��ه��م ط��اح��ت
ب��ب��ره��ان األع��م��ى ي��ن��ت��ف��ع ك��ان ل��و آون��ة ك��ل ت��ت��رى ال��ب��راه��ي��ن ت��ل��ك

∗∗∗
ج��ذالن األع��ط��اف م��رح ام��رئ ع��ود ب��ه��ج م��ن��ظ��ر ف��ي ُع��ْد ج��ه��ي��ن��ة أخ��ا
ال��ش��ان��ي ال��ح��اس��د وب��ؤس ال��ص��دي��ق ب��ش��رى وراح��ل��ة م��ع��ط��اء وك��س��وة ت��م��ٌر
وع��رف��ان ع��ل��م ذو إن��ك ص��دق��ت وم��ك��رم��ة م��ج��ٍد ف��ت��ى ق��ي��ًس��ا ع��رف��ت
ب��ن��س��ي��ان ي��ج��زى أن ال��ح��ق ف��ي ف��ل��ي��س ع��ظ��م��ت ي��ًدا واذك��ره��ا ج��ه��ي��ن��ة ن��ب��ئ

∗∗∗
وج��ث��م��ان روح ف��ي م��ع��ان��ي��ه س��رت دم��ه ف��ي ال��م��رء دي��ن ت��دف��ق إذا
وب��ه��ت��ان زور م��ن ي��ش��رع ك��ال��دي��ن ورع وم��ن ص��دق م��ن ي��ش��رع ال��دي��ن م��ا

449





عْنُه) اُهللا (َرِيض ُسفَيان أِيب بن ِبْرشِ ُة يَّ َرسِ
يم َمتِ َبِني إىل

هؤالء فمنعه ماء عىل تميم بني من وكانوا صدقاتهم، ألخذ كعب بني إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي أرسله
خمسني يف — إسالمه بعد — حصن بن عيينة معه فأرسل بخربهم، إليه فعاد أخذها، من
فجاء املدينة، إىل وعادوا وصبيانًا، ونساءً رجاًال منهم وأخذوا تميم بني عىل فأغار فارًسا،
وأخذوا حابس، بن واألقرع بدر بن والزبرقان حاجب بن عطاء رؤسائهم من أثرهم يف
الظهر، لصالة يستعد وكان ونشاعرك، نفاخرك إلينا اخرج أن داره يف وهو النبي ينادون
وشعراؤهم، خطباؤهم فتكلم إليهم، عاد قضاها أن وبعد به، تعلقوا للصالة خرج فلما
أسلموا إنهم ثم شعًرا، الثاني وقال األول فخطب ثابت، بن وحسان قيس بن لثابت وأذن

القرآن. يتعلمون باملدينة مدة وأقاموا السنية، الجوائز وأُعَطوا إليهم، األسارى فردَّ

األم��ر ف��دح وإن ف��ادأب ح��ق��ه وف��ي ِب��ش��ر ي��ا رب��ك م��رض��اة ف��ي س��ب��ي��ل��ك
األج��ر ول��ك ل��ه��م ن��ص��ًح��ا ت��أل��ه��م وال ص��دق��ات��ه��م ف��خ��ذ ك��ع��ب ب��ن��ي ع��ل��ي��ك
ال��ب��ر يُ��ب��ذَل أن ال��دي��ن ي��رون ك��راًم��ا وأق��ب��ل��وا اإلل��ه ذات ف��ي أط��اع��وك
ح��ج��ر وال رأي ل��ل��ق��وم أم��ا ت��م��ي��م ب��ن��و ص��ن��ع��ت م��ا س��اء ل��ت��م��ي��م ف��م��ا
ال��ش��ر واح��ت��دم ال��ب��غ��ي ع��ب��اب ف��ع��بَّ ج��م��ع��ه��م واه��ت��اج ال��ح��ق ي��ؤدُّوا أن أب��وا
ال��ك��ف��ر واس��ت��ك��ب��ر ال��ش��رك ل��ج وه��ي��ه��ات ودي��ن��ن��ا دع��ون��ا ك��ع��ب ب��ن��و ي��ق��ول
ال��ع��ذر ول��ك ح��ك��م��ه ف��ي��ه��م ل��رب��ك آس��ف غ��ي��ر ف��ع��د ب��ش��ر ي��ا ال��ل��ه ل��ك
ال��ج��م��ر ي��ق��د م��ث��ل��م��ا ب��أًس��ا ف��ه��ي��ج��ت ح��دي��ث��ه��م ت��روي ال��ل��ه رس��ول أت��ي��ت



اإلسالم مجد ديوان

م��ر م��ط��ع��م��ه ال��ب��أس ش��دي��د ب��ك��ل وأم��ده ل��ل��وغ��ى ح��ص��ن اب��ن أع��دَّ
وي��زورُّ أخ��دع��ي��ه ي��ل��وي ت��ن��ك��ب ق��رن��ه ال��ح��رب غ��م��رة ف��ي ذاق��ه إذا
ال��خ��س��ر؟ ل��م��ن ف��ل��ي��ن��ظ��روا وأم��وال��ه��م ن��ف��وس��ه��م ف��اس��ت��ب��اح ع��ل��ي��ه��م أغ��ار
ك��ث��ر وه��م أوب ك��ل م��ن ب��أع��ي��ن��ه��م م��ًع��ا وأن��ع��ام��ه��م س��ب��اي��اه��م ت��س��اق
ال��ذع��ر واس��ت��ف��ح��ل ال��رع��ب ل��جَّ وه��ي��ه��ات ي��س��ت��ن��ق��ذون��ه��ا ال��ق��وم أن ل��و ت��ود
غ��ر وآث��اره ش��ت��ى م��غ��ان��م��ه ع��ي��ي��ن��ة وع��اد غ��ي��ظ ع��ل��ى أق��ام��وا
ال��ن��ص��ر ض��ح��ك أوض��اح��ه��ا ائ��ت��ل��ف��ت إذا ب��ه��ج��ة ال��م��ح��ج��ل ال��ن��ص��ر م��ن ع��ل��ي��ه
واألس��ر ال��ح��ب��س ي��ص��ن��ع م��م��ا م��ج��ازي��ع «رم��ل��ة» دار ف��ي ال��ق��وم أس��ارى ي��ظ��ل
ال��ض��رُّ ��ن��ا م��سَّ إن��ن��ا األس��ارى وض��جَّ وف��ده��م ف��أق��ب��ل ع��ق��ب��اه��م س��وء رأوا
ال��غ��زر األدم��ع ت��ه��ط��ل أن األس��ى وج��ه��د ن��س��اؤه��م وت��ب��ك��ي ذراري��ه��م ت��ص��ي��ح
ي��ع��رو ح��ادث أو ت��ع��ت��اد ل��ن��ائ��ب��ة وه��م��ة رأيً��ا ال��ن��اس أم��ض��ى دار أت��وا
ال��ص��ب��ر ألغ��ن��اه��م ص��ب��ًرا م��ل��ك��وا ول��و ورائ��ه��ا م��ن ض��ج��ة ف��ي ي��ن��ادون��ه
ال��ف��خ��ر؟ ول��ه ال��ذرى ال��ع��ال��ي ال��ش��رف ل��ه أيُّ��ن��ا ال��ي��وم وان��ظ��ر إل��ي��ن��ا اخ��رج أال
ال��زج��ر وال األذي��ن ص��وت ي��ث��ن��ه��م ول��م ب��ه ع��ل��ق��وا خ��ارًج��ا رأوه ف��ل��م��ا
ن��ش��ر وال ش��ذاه��ا ي��ح��ك��ي أرج ف��ال ن��ش��ره��ا ال��روح ي��ح��م��ل ص��الة ق��ض��اه��ا
ك��ب��ر وب��ه��م ي��ن��ق��ض��ي م��ا ص��ل��ف ل��ه��م ح��ول��ه ال��ق��وم ي��ن��ظ��ر ح��م��ي��ًدا وع��اد
ال��ه��ج��ر ي��ن��ف��ع أو ال��ق��وم ال��ه��راء ي��ف��ي��د وق��لَّ��م��ا ال��ج��اه��ل��ي��ن ق��ول ي��ق��ول��ون
وال��ن��ث��ر ال��ش��ع��ر دون��ه م��ق��اًم��ا أردت��م إن��م��ا ص��ح��ب��ك وانْ��ه م��ه��ًال ع��ط��ارد
ال��ح��ر ي��ش��ه��د إن��م��ا ف��اش��ه��د وح��س��ان ث��اب��ت ق��ال م��ا ال��ص��دق ق��ول إن أال
بَ��رُّ ش��اع��ر م��ث��ل��ه م��ا وش��اع��ره م��ري��ة ف��ي��ه م��ا ال��ل��ه رس��ول خ��ط��ي��ب
وال��ش��ك��ر ال��ح��م��د ل��ه رب ب��ه��ا ح��ب��اك��م ب��ن��ع��م��ة ف��ب��ش��رى ف��أس��ل��م��ت��م ُغ��ل��ب��ت��م
ح��ص��ر آلالئ��ه م��ا ك��ري��م ع��ط��اء ع��ط��اؤك��م وه��ذا واألس��رى ال��س��ب��ي خ��ذوا
ذخ��ر وم��رض��ات��ه ُغ��ن��م م��ح��بَّ��ت��ه إن��ه ق��وم ي��ا ال��ل��ه رس��ول أِح��بُّ��وا
ص��در ل��ه ي��ض��ي��ق م��ا ح��ل��ي��م ع��ف��وٌّ ف��ض��ل��ه ي��ؤت��ي��ه ال��ض��ع��ف ذي ع��ل��ى ع��ط��وف
س��ت��ر دون��ه م��ا ال��ل��ه ن��ور ف��ذل��ك آي��ه ت��ت��ل��ون ال��ف��رق��ان ع��ل��ى أق��ي��م��وا
ال��ف��ج��ر م��ط��ال��ع��ه م��ن ل��ي��ل اب��ن ل��ك��ل م��ط��ل��ع ك��ل ف��ي ال��س��ب��ل ي��ض��يء ك��ت��اب
ال��س��ف��ر أي��ه��ا م��ث��ل��ه زاد ثَ��مَّ ف��م��ا ل��ق��وم��ك��م وع��ودوا م��ن��ه زادك��م خ��ذوا
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(َرِيض ُشْعبة بن واملُِغرية ُسفَيان أِيب ة يَّ َرسِ
ت الالَّ ْدم ِهلَ َعْنُهام) اُهللا

عرش بضعة يف فذهبا ثقيف، صنم الالت لهدم تبوك، من رجوعه بعد ملسو هيلع هللا ىلص النبي أرسلهما
بنفسه، ألقى باملعول ليهدمها عالها فلما بثقيف، يسخر أن املغرية وأراد فهدموها، رجًال

عليها. يبكون حًرسا النساء وخرج قتلته، فقالوا
وأقبلوا وطيب، وفضة ذهب من فيها كان وما وكسوتها، حليتها وأخذوا هدموها

هللا. فحمد النبي عىل

وال��ه��دم ل��ل��م��ع��اول ت��س��ل��م��ي��ه��ا وال ع��زم م��ن ش��ئ��ت م��ا ل��الت اج��م��ع��ي ث��ق��ي��ف
رغ��م ع��ل��ى رغ��ًم��ا ال��ك��ف��ر ي��زي��د ب��خ��ط��ب ك��ي��ان��ه��ا ي��رم��ي س��ف��ي��ان أب��و أت��اه��ا
ال��ه��م م��ن ص��رع��ى ال��ك��ف��ار ل��ه��ا ت��ب��ي��ت ه��م��ة ال��م��غ��ي��رة ع��ن��د ل��ه��ا وإن
ال��وه��م م��ن ي��س��ت��ف��ي��ق ال م��ن ي��خ��ادع ب��ن��ف��س��ه وأل��ق��ى ب��ن��ع��ل��ي��ه ع��اله��ا
اإلث��م ع��ن ال��غ��ويَّ ي��ن��ه��ى م��ا ال��الت م��ن أص��اب��ه وق��ل��ت��م ش��رٍّا ب��ه ظ��ن��ن��ت��م
ص��م وم��ن ص��الب م��ن ف��ض��اًض��ا ت��ط��ي��ر ص��خ��وره��ا أض��ح��ت ك��ي��ف ف��ان��ظ��روه��ا أال
ع��ل��م؟ م��ن ال��ض��خ��م ب��ال��م��أت��م ع��ن��ده��ا ف��ه��ا ��ًرا ُح��سَّ ال��ع��ق��ائ��ل وت��ب��ك��ي��ه��ا ت��ه��دُّ
غ��ن��م؟ ع��ل��ى غ��ن��ًم��ا ي��زداد ه��دى رس��ول أص��اب��ه��ا إذ أس��الب��ه��ا م��ن��ع��ت وه��ل
ظ��ل��م وال ب��ْغ��ٍي غ��ي��ر ف��ي م��ال��ه��م وم��ن رب��ه ش��اء م��ا ال��ك��ف��ار دم م��ن ل��ه
ذم وم��ن ش��ن��ي��ع ع��ي��ب م��ن ث��مَّ وم��ا واألذى ال��م��ذم��م وال��ظ��ل��م ال��ب��غ��ي ه��م
ج��مِّ س��ؤدد وم��ن واٍف ش��رف ف��م��ن ج��ن��ده واع��ت��ز اإلس��الم ق��ب��ة ع��ل��ت
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ح��ل��م؟ ذا ك��ان م��ن ال��ج��ه��َل ي��س��ت��ح��بُّ وه��ل وال��ع��م��ى ال��ج��ه��ال��ة دي��ن ال ال��دي��ن ه��و
ح��ك��م وال ق��ض��اء م��ن ل��س��واه ف��م��ا غ��ي��ره ال��ن��اُس ي��ع��ب��د أال ال��ل��ه ق��ض��ى
خ��ص��م وال ع��دو م��ن ع��ن��ه وأع��رض دي��ن��ه ع��اب ال��ذي غ��ي��ر ل��ه ول��ي��س
وال��ع��ظ��م ب��ال��ل��ح��م ال��دي��ن ي��وم وي��ذه��ب ح��ره��ا ال��ج��ل��َد يُ��ن��ض��ج ن��اًرا س��ي��ص��ل��ي��ه

454



اُهللا (َرِيضَ َحاِرَثَة ْبِن َزْيِد ْبِن ُأَساَمَة ُة يَّ َرسِ
َعْنُهَام)

أمره الرسايا، آخر وهي الشام، أرض من بالبلقاء ناحية «أبنى»، إىل الرسية هذه كانت
بالتهيؤ عرشة الحادية السنة من صفر من والعرشين السادس االثنني يوم ملسو هيلع هللا ىلص النبي
الخيل، فأوطئهم أبيك قتل موضع إىل «رس له: وقال دعاه الغد من كان فلما الروم، لغزو
وسالمه هللا (صلوات وصدع ُحمَّ األربعاء يوم كان فلما الجيش»، هذا أمر وليتك وقد
هللا»، سبيل ويف هللا باسم «اغز له: وقال لواء له عقد الخميس يوم أصبح فلما عليه)،
للخروج، واألنصار املهاجرون وتهيَّأ الحصيب، بن بريدة إىل اللواء فدفع أسامة وخرج
من قوم واستنكف وقاص، أبي بن وسعد الجراح، بن عبيدة وأبو وعمر بكر أبو وفيهم
مقالتهم، النبي وبلغت سنة، ٢٠ أو ١٩ أو ١٧ سنُّه وكان غالم، وقالوا: أسامة، تأمري
فما الناس، أيها بعد، «أما وقال: املنرب، فصعد رأسه عصب وقد وخرج كثريًا فغضب
إمارة يف طعنتم فقد إمارته يف طعنتم ولنئ أسامة؟ تأمريي يف بعضكم عن بلغتني مقالة
وإن باإلمارة، لخليق بعده من ابنه وإن باإلمارة، لخليًقا كان إن هللا وأيم قبله، من أبيه

خياركم». من فإنه به فاستوصوا خري، كل ملظنة وإنه إيلَّ، الناس أحب من كان
ليصيل بالتخلف بكر أبا النبي وأمر األول، ربيع شهر عارش السبت يوم ذلك وكان
معسكره إىل رجع ثم فقبله، وطأطأ أسامة فجاء وجعه، اشتد األحد يوم كان فلما بالناس،
وأمر وخرج، فودعه هللا» بركة عىل «اغُد له: فقال االثنني يوم عاوده ثم «بالجرف»،
قد املرض فإن تعجل، ال تقول: قيس بنت فاطمة امرأته إليه فأرسلت بالرحيل، الجيش
وقد ملسو هيلع هللا ىلص إليه وانتهوا عبيدة، وأبو الخطاب بن عمر معه وأقبل فأقبل الرسول، عىل اشتد
بكر ألبي بويع فلما النبي، عند فغرزه باللواء، بريدة وعاد املدينة، إىل الجيش وعاد تويف،
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وسار فخرج به، أمر ملا أسامة يميض وأن أسامة، بيت إىل باللواء يذهب أن بريدة أمر
وأيَّده. هللا نرصه وقد ماشيًا، يودعه عنه) (ريضهللا بكر أبو

واه��م ت��ع��تَّ��ب وإن األم��ي��ر أن��ت ه��ازم ل��ج��ي��ش��ك م��ا أس��ام��ة ي��ا س��ر
ح��اك��م ال��خ��ض��ارم ��ي��د ال��صِّ ع��ل��ى وف��ت��ى ق��ائ��د ل��ل��ك��ت��ائ��ب غ��الم ق��ال��وا
ل��ع��ال��م ال��س��اخ��ط��ون ال��غ��ض��اب ج��ه��ل ب��ال��ذي إن��ي وق��ال ال��ن��ب��ي غ��ض��ب
ق��ائ��م م��ح��ال��ة ال ع��ن��دي وال��ع��دل م��ك��ان��ه ع��رف��ت ف��ق��د ي��ج��ه��ل��وه إن
ال��ن��اق��م ول��جَّ وال��ده ق��ب��ل م��ن رم��وا ف��ق��د ي��س��وء ب��م��ا رم��وه ول��ئ��ن
ح��ازم أح��وذيٌّ ف��ك��لٌّ أه��ل ل��ه��ا وه��م��ا ف��ي��ه��م��ا اإلم��ارة ن��ق��م��وا
ع��ازم أن��ا ل��م��ا وان��ط��ل��ق��وا ق��وم ي��ا ف��آم��ن��وا أب��ي��ه وف��ي ف��ي��ه ال��خ��ي��ر

∗∗∗
ج��اث��م م��ق��ي��م ب��ي��ن��ه��م��ا وال��خ��ط��ب خ��ل��ي��ل��ه ال��ن��ب��ي م��ع وظ��لَّ س��اروا
م��ت��راك��م ��ه ف��ه��مُّ ال��ق��ض��اة ص��ن��ع ال��ذي م��ا وي��ن��ظ��ر م��ض��ج��ع��ه ي��ن��ت��اب
م��ت��الط��م ل��ألس��ى م��وج ي��غ��ش��اه ف��ق��ل��ب��ه ع��ل��ي��ه ط��غ��ى ال��ن��ب��ي م��رض
س��واج��م وال��دم��وع ط��اٍم وال��ح��زن ج��ي��ش��ه ف��ي ف��ان��ث��ن��ى أس��ام��ة ودرى

∗∗∗
رم��ائ��م وه��ي ال��ن��اس ن��ف��وس أح��ي��ا ال��ذي م��ات ال��م��ج��ت��ب��ى ال��رس��ول م��ات
ق��ات��م ج��وٍّ وك��ل ع��ل��ي��ه أس��ًف��ا ع��اب��س أف��ق ف��ك��ل ال��رس��ول م��ات
م��آث��م وال��ح��ي��اة ش��ر وال��ن��اس ك��ري��م��ة ال��ح��ي��اة ش��رع ال��ذي م��ات
م��ت��ف��اق��م وداؤه��ا ال��ع��ق��ول ت��ش��ف��ي ط��بِّ��ه ع��ج��ائ��ب ك��ان��ت ال��ذي م��ات
وع��زائ��م م��ش��دودة ق��وى ووه��ت ��ح رجَّ ع��ق��ول ل��م��ص��رع��ه ط��اش��ت
م��آت��م وال��ع��ص��ور ي��ج��دد ح��زن م��ح��م��د ع��ص��ر ب��ع��د ال��م��م��ال��ك دن��ي��ا
ح��ال��م ال��م��زاع��م زع��م وإْن ح��ت��م ق��ض��اءه إن ال��ل��ه ع��ل��ي��ك ص��ل��ى

∗∗∗
ال��ع��ارم ال��ج��ل��ي��ل ال��ح��دث ع��زم��ه م��ن ل��وى م��ا ب��ال��ك��ت��ائ��ب زي��د اب��ن ع��اد
خ��ادم أو س��ائ��ق ه��و وك��أن��م��ا ب��رك��اب��ه الئ��ذًا ال��خ��ل��ي��ف��ة ي��م��ش��ي
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َعنُْهَما) هللاُ (َرِيضَ َحاِرثََة بِْن َزيِْد بِْن أَُساَمَة يَُّة َرسِ

ل��غ��ان��م ف��ع��ل��ت إن إن��ي ت��م��ِش ال م��رك��ب��ي دون��ك ف��ق��ال األم��ي��ر وأب��ى
ص��ارم ل��ك ن��ب��ا ال أم��رك ف��اق��ض ل��ك ك��رام��ة ألن��زل��نَّ أب��ي��ت ول��ئ��ن
الزم ح��ق ف��ل��إلس��الم دع��ن��ي ب��م��ن��ص��ف��ي أراك م��ا ال��خ��ل��ي��ف��ة ق��ال
س��ال��م أو ف��ه��ال��ك ال��ل��واء ت��ح��ت رأي��ت��ن��ي م��ل��ك��ت ل��و ج��ن��ودك م��ن أن��ا

∗∗∗
راح��م ربٌّ ل��إلس��الم ي��رع��اه ال��خ��ط��ى م��ش��ك��ور وع��اد ال��وداع ُق��ِض��َي
ال��دائ��م ال��ج��ه��اد وه��و ت��رى م��ا ه��ي ت��م��ت ل��م ف��ال��ق��واض��ب أس��ام��ة ي��ا س��ر
ول��ه��اذم ب��وات��ر ف��ال��م��س��ل��م��ون أع��وزت وال��ل��ه��اذم ال��ب��وات��ر وإذا
الث��م؟ ل��ل��ك��واك��ب ق��ب��ل��ك ك��ان ه��ل م��ودًع��ا ال��م��ن��ي��ر ال��ق��م��ر الث��م ي��ا
ه��ائ��م م��ش��وق ل��ذَّت��ه��ا ذاق م��ا ق��ب��ل��ة ال��م��ب��رِّح ال��ش��وق أخ��ا ي��ا ه��ي
ج��اح��م ووج��د م��ذاق��ت��ه ُم��رٌّ أس��ى ح��الوت��ه��ا وف��ي ت��ك��ون ول��ق��د

∗∗∗
ال��ه��ادم ف��ن��ع��م ال��ع��ال��ي ع��زه ف��ي م��ل��ك��ه��م واه��دم ال��روم ج��ن��ود َزْل��ِزْل
ع��اص��م ل��ك إن��ه ب��رب��ك م��ن��ه��م واع��ت��ص��م ت��دع��ه��م ف��ال أب��اك ق��ت��ل��وا
ال��م��ت��الح��م ج��ي��ش��ك م��ن��ه��م وش��ف��اك ف��ت��ف��رق��وا ج��م��وع��ه��م ه��زم��ت ول��ق��د
رواغ��م واألن��وف ف��ع��ل��ك وف��ع��ل��ت دي��اره��م ِع��راص ف��ي خ��ي��ل��ك وأج��ْل��ت
ال��ظ��ال��م يُ��ج��َزى وك��ذاك وأذل��ه��م ع��زم��ات��ه��م م��ن ه��دَّ وأس��ر ق��تْ��ٌل
الئ��م ل��ك ف��م��ا ظ��ل��م��وا ب��ع��دم��ا م��ن ون��خ��ي��ل��ه��م دي��اره��م أزل��ت ول��ئ��ن

∗∗∗
ن��اع��م ب��ك م��ح��م��د ف��ب��اُل وان��ع��م ��ًرا م��ظ��فَّ ب��ال��ل��واء زي��د اب��ن ي��ا ع��د
ق��ادم ورك��ب��ك م��ب��ت��ه��ًج��ا ي��ل��ق��اك ص��ح��ب��ه ف��ي م��ش��ى ب��ك��ر أب��و ه��ذا
ال��ن��ائ��م يُ��ف��ي��ق أن وح��س��ب��ك ص��ن��ع��وا ل��ل��ذي أه��ل وأن��ت ه��نَّ��أوك ه��م
ل��ن��ادم ال��غ��الم ع��اب ال��ذي إن ال��وغ��ى ش��ي��خ ي��ا ال��ل��ه ص��ن��ي��ع اش��ك��ر
دع��ائ��م ال��ن��ج��وم ف��وق ل��ه ش��رف إن��ه ال��ب��ش��ارة ل��ك ال��رس��ول ِح��بَّ
وه��اش��م ص��ن��ْع��َت م��ا أم��ي��ة ش��ك��رت ب��ع��دم��ا ال��ح��ف��ي��ظ��ة ذوو ي��ق��ول م��اذا
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ال��م��ت��ق��ادم ع��ه��ده��ا األوائ��ل أع��ي��ا ع��رب��ي��ة ح��م��يَّ��ٌة ف��ت��ل��ك ع��ف��ًوا
وم��زاع��م وس��اوس ت��ري��ه م��ا ال ي��رى م��ا ال��ح��ق��ائ��ق ن��ور م��ن ل��ل��م��رء
أع��اظ��م ال��ن��ف��وس ف��أح��رار خ��ي��ًرا ي��ف��ع��ل��وا إن ف��ع��ال��ه��م ع��ن��د وال��ن��اس
واه��م أو م��ادح ف��ي��ه��م ق��ال م��ا ف��ي ل��ل��س��ن أو ل��ألن��س��اب ح��ك��م ال
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