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التأسيس

واإليالف التقريش (1)

َل يَتََفضَّ أَْن يُِريُد ِمثْلُُكْم بََرشٌ إِالَّ َهذَا َما َقْوِمِه ِمْن َكَفُروا الَِّذيَن ُ اْلَمَأل ﴿َفَقاَل
َعَليُْكْم﴾.

(٢٤ (املؤمنون:

التقريش

واملظهر الشاَرِة ذَوو القوم وهم والِعلية، األرشاف هم املأل إنَّ امُلحيط، القاموس يقول
أبهة، العيون يملئون الذين القوم، أرشاف «املنجد» امُلعجم يف وهم ف،1 والرشَّ الَحَسن

بهجة.2 دور والصُّ
اللغوية. معاجمنا يف اإلسالمية، قبل املرحلة يف القرشية، الحكومة رجال ُوصف هكذا
مثَّل حيث وِعليتِها، أثريائها مكة؛ ار تُجَّ كبار من تشكَّلت التي االبتدائية، الحكومة تلك
ف َ والرشَّ الحَسن املظَهِر إمكانات من يَمِلُك ما بَقْدر الحكومة، تلك يف قومه منهم فرٍد كلُّ

امليم. فصل الهمزة، باب امُلحيط: القاموس 1
إمالء. مادة امليم، حرف املنجد: 2



األول) (الجزء الرسول دولة حروب

«دار يف تكريسها تَمَّ التي الحكومة وهي مادية. إمكانات من يملك ما بقْدر أي واألبهة؛
«املأل». باسم أعضاءها التاريخ وعرف الندوة»،

يقول: بليغ بإيجاٍز املأل ندوة أمر مروة» «حسني لنا ص ويُلخِّ

بَدورها تُنِتج أن لها بدَّ ال كان والتجارية، املالية قريش أرستقراطية سيطرة إن
يف للدولة األوىل البذرة الندوة؛ بدار تاريخيٍّا املعروفة السياسية، ستَها مؤسَّ
السيطرة، لهذه السلطوية العالقات تُنظِّم أن شأنها من كان والتي مكة، ُمجتمع
تُضفي وأن االقتصادي، الستغاللها الخاضعة األخرى، االجتماعية الفئات مع
تفرض كما آنذاك، التاريخي للوضع امُلالئم الحقوقي وجهها العالقة هذه عىل
هي كما سياسيٍّا، تخضع أن عليها أصبح التي نفسها، الفئات تلك عىل رشعيتها
مجلًسا الندوة وكانت املأل. الحاكمة؛ قريش ألرستقراطية اقتصاديٍّا، خاِضعة

أمورها.3 قريش تقيض كانت وفيها األرستقراطية، يمثل

أجل من مكة، يف قام ُسلطويٍّا مجلًسا كانت — ُمبنيَّ هو كما — إذن املأل وحكومة
جميًعا تناُغمها بغَرض الشئون، مختلف عىل التجارية املكية األرستقراطية سيطرة إحكام
وضمان سيولتها، واستمرار تجارتهم، حماية يف َدوره شأٍن كلُّ يؤدي بحيث مصالحهم، مع

يُهدِّدها. أن يُمكن ٍف توقُّ أي دون أمنها،
نفسه، املأل مجلس قيام هي املصالح، تلك تأمني بسبيل ت تمَّ التي الخطوات أهمَّ ولعلَّ
أوىل التقريشخطوة فكان اإليالف، ليتلَُوه بالتقريش، بدأت أخرى، خطواٍت مع تَراَفق الذي
مع استطاع عندما كالب»، بن «ُقيصِّ زمن وذلك تقريشها، أي وجمعها؛ مكة قبائل لتوحيد
مجموعٍة نتيجة الحلفاء، أولئك مع فيها ليتمركز مكة، عن «ُخزاعة» قبائل إجالء حلفائه
مركًزا « «قيصِّ زمن مكَّة جعل يف ِفعلها تفعل آنذاك بدأت التاريخية، الظروف من ُمتضاِفرة
وعليه واليمن. الشام بني ما التجاري الخطِّ طريق عىل التجارية، القوافل السرتاحة كبريًا
القبلية األنظمة من قليًال، أعىل بدرجٍة ًرا تَطوُّ أكثر اجتماعي، كشكٍل التقريشجاء نظام فإنَّ

ج١، بريوت، ،١٩٨٨ ط٦، الفارابي، دار اإلسالمية، العربية الفلسفة يف املادية النزعات مروة: حسني د. 3

ص٢٣٠.
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الحليفة القبائل يجمع الذي االجتماعي التنظيم من وَكَلوٍن بالجزيرة، امُلتقاتلة امُلترشِذمة
العشائري بشكلها قبيلة كل استقالل مع باملصلحة، ُمرتابطة وحزمة أُضُمومٍة يف لُقيص

قوله: يف التقرييش امُلجتمعي الشكل لهذا كثري» «ابن رشح من نفهمه ما وهو املألوف.

يت ُسمِّ وقيل التفرُّق. بعد ع التجمُّ وهو التقرُّش، من فقيل: قريش، اشتقاق وأما
هللا. رحمه هشام ابن حكاه والتجارة، ب التكسُّ وهو التقرُّش، من قريًشا قريش
الَقْرش هنا املقصود (نظنُّ يقُرش َقَرَش وقد والجمع، الكْسب الجوهري: وقال
البيهقي: وقال املال). أي الُقروش جمع أيًضا تعني كما باألرضاس، الهْرس أي
البحر، يف تكون لدابَّة قال: ُقَريشقريًشا؟ يت ُسمِّ فِلَم عبَّاس: البن قال ُمعاوية إنَّ
أكلته.4 إال والسمني الغثِّ من بيشءٍ تمرُّ ال القرش، لها يُقال َدوابِّه، أعظم تكون

املرحلة وحال ُقريش، حال عن صادًقا ًا ُمعربِّ الجامع، التفسري هذا يأتي وهكذا
اسم حملت التي للقبائل ع تجمُّ فالتقريش امُلجتمعية؛ املرحلة حال نًا ُمتضمِّ التاريخية،
امُلشرتكة، املادية املصلحة إال جمعها وما ُمتصارعة، ُمتناثرة قبليَّة كانترشاذم ُقريشبعدما
والذي التجاري، الخطِّ عىل التجارة ناِتج أنه الواضح ب التكسُّ ذلك املادي. ب التكسُّ وهي
امُلتميِّز للَموقع مدينتها، يف واالسرتاحة املرور نظري قريش تقِبضها ُجمركية عشوٍر يف تمثَّل
لجْمع والرائع امَلتني بربطه ا هامٍّ معنًى التعريف ويحِمل الدويل. التجاري الخط عىل ملكَّة
هو والقرش املجموعة، القروش ُمفَرد هو فالِقرش امَلصلحي، باالرتباط املال وجْمع الناس
الجمع وهو الكْسب، (هو ُمرتابط مجتمع يف الناس ع تجمُّ ذاته الوقت يف وهو املايل، الكْسب
ب، امُلتكسِّ الجمع هذا حاِل تصوير يف البالغي تبليِغه كمال التعريف ليبلُغ التفرُّق)، بعد
ش امُلتوحِّ السمك كالِقرش فهو النََّهم، حدِّ إىل األمر ر وتطوَّ مصالحه. عن للدفاع واستعداده
ذلك حومة يف سقطْت أخرى، فئاٍت وجود إىل بالرضورة يُشري مما أكله، إالَّ بيشءٍ يمرُّ ال
وجمع والتقرُّش بالكْسب ع والتجمُّ الجمع قرن يف وذلك االجتماعي، االقتصادي الحراك

البحر. دابَّة تُمثِّله الذي باألرضاس الَقْرش مع القروش،

ص١٨٧. ج٢، بريوت، ،١٩٨٨ ط٤، العلمية، الُكتب دار والنهاية، البداية كثري؛ ابن 4
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اإليالف

والرضورية الثانية الخطوة — واستنتاِجنا رأِينا يف — فكان اإليالف، بنظام التأليف أما
مكة قبائل بني للتأليف بنجاح، القرشية مكة أرستقراطية طبَّقتْه ما وهو التقريش، بعَد
بني الواِصل التجاري الخطِّ عىل الضاربة القبائل وبني تحديًدا، مكة أثرياء أو التجارية،
وبني قريش بني ثاٍن تأليف ثُم والفارسية، الرومانية اإلمرباطوريَّتنَي: حدود وبني مكة،
وبني ُقريش بني ثالث تأليف ثُم فرعية، خطوٍط يف الجزيرة باِطن يف الضاِربة القبائل

اإلمرباطوريَّتني.
حماية يضَمن بما تَناُسبي، بشكٍل املكاسب توزيع يتمُّ كان ولإليالف، وباإليالف،
«املسعودي» فيه يقول ما وهو الجميع، ملصلحة وتأمينه البدو، إغارِة من اإليالف طريق

األمن.»5 ذلك وتفسري امللوك، من اإليالف قريش «وأخذَْت ُموِجًزا:
ُشيوخ مع والعهود باإليالف قريش ارتبطْت ة، الهامَّ وفروعه التجاري الطريق وعىل
كما والحرية، ان غسَّ وملوك اليمن، وأقيال وتميم، واليمامة، َقيس، ُشيوخ الجزيرة، قبائل
وقد الجزيرة.6 ِشبه يف ة الهامَّ املواضع من وغريها ونجران، جوش يف وكالء عنهم وكَّلوا
الطُّرق عىل البدو شيوخ من رِيضَ من فهناك ُمنوَّعة، أساليب تأليِفها يف قريش اتَّبََعت
نظري الكبري اإليالف طريق حماية عىل آخرون اتَّفَق بينما والجعاالت، بالهدايا التجارية
بن «هاشم لدور «الجاحظ» إشارة من يتَِّضح ما وهو تجارتها، يف قريش مع االشرتاك
تأليف عن سعد» «ابن رواه وما التجارة،7 يف بإرشاكهم العرب قبائل تأليف يف مناف» عبد
ذكره ما ثم أْجر.8 دون بضائعهم بَحْمل الشامي الطريق عىل الضاِربة للقبائل «هاشم»
ُملوك من الحبال وأْخذ املعاهدات عقد يف امُلطلب» «عبد وولده «هاشم» دور عن «البالذري»

د.ت، اإلسالمية، املكتبة الحميد، عبد محيي محمد تحقيق الجوهر، ومعادن الذهب مروج املسعودي: 5
ص٥٩. ج٢، بريوت،

،١٩٨٠ النهضة، دار اإلسالم، قبل ما عرص يف العرب تاريخ يف دراسات سالم: العزيز عبد سالم د. 6

.٥٠٥ ص٥٠٣، ج١، بريوت،
ص٧٠. القاهرة، ،١٩٣٣ الكربى، التجارية املكتبة السندوبي، حسن ونرش جمع الرسائل، الجاحظ: 7

ص٤٥. ج١، بريوت، ،١٩٥٧ صادر، دار متنوخ، أوجني تحقيق الكربى، الطبقات سعد: ابن 8
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تأليف يف «نوفل» أخيه دور ثُم الحبشة، نجايش تألُّف يف شمس» «عبد ودور وِحمرَي، ُروما
منهم.9 األمن عهود وأخذ فارس أكارسة

امُلنتِظرتنَي لإلمرباطوريَّتنَي ُمعلنًة وطمأنًة للطريق، تأمينًا اإليالف، نظام كان وهكذا،
أماَن بإيالفها مكة ضمنْت بحيث مكة، من القاِدمة للقوافل اإليالف، طريق خطِّ نهاية عىل
والسلع املطلوبة املواد وصول تأمني يف َمَلئها، اقِتدار وعن َدورها، عن اإلمرباطوري الرِّىض
اإليالف، نظام يف املعنى بهذا العرب َوعي عن يُعربِّ ما ولعلَّ تأخري. دون مواقيتها يف ة، الهامَّ

يُنِشد: وهو كعب بن مَلطرود أبياٍت يف يتَِّضح

م��ن��اف؟ ع��ب��د ب��آل ن��زل��َت ه��ال َرْح��ل��ه ل ال��ُم��ح��وِّ ال��رج��ل أي��ه��ا ي��ا
إق��راف وم��ن ج��وٍع م��ن ض��م��ن��وَك ع��ل��ي��ه��م ن��زل��َت ل��و ��ك أمُّ ه��ب��ل��تْ��َك
اإلي��الِف10 ل��رح��ل��ِة وال��راِح��ل��ون آف��اِق��ه��ا ِم��ن ال��ع��ه��د اآلِخ��ذون

اإليالف أمر ببالغِتِه مبلًغا ُموجًزا، ُمفصًحا، تبليغه، بِصدق فكان الكريم، القرآن أما
قريش: اسم تحِمل سورة يف — اآليات قول يف امَلكِّي، اإللهي وبالبيت باألمن، وعالقته
أَْطَعَمُهْم *الَِّذي اْلبَيِْت َهذَا َربَّ *َفْليَْعبُُدوا يِْف َوالصَّ تَاءِ الشِّ ِرْحَلَة *إِيَالِفِهْم ُقَريٍْش ﴿ِإلِيَالِف

َخْوٍف﴾. ِمْن َوآَمنَُهْم ُجوٍع ِمْن
وظروف األحداث، من ُمتسارعة مجموعٌة التاريخي، الدور بهذا للِقيام مكة هيَّأ وقد
اليمن مركز كان حيث خريطتها؛ عىل وتتوزَّع املنطقة صفحة عىل لترتاَكم تالَحَقت
أحوال تضَعضعْت بينما بزمان، األخري الجاهيل العرص قبل تهاوى قد والتجاري الزراعي
بفرتٍة اإلسالم قبل األخري، العرصالجاهيل يف وامَلناِذرة) (الغساِسنة الشمالية العربية املمالك
— شك وال — أحدث ما وهو والروم، الُفرس من امُلبارش االحتالل تحَت ووقعت وجيزة،
الفاصل الخط وحتى جنوبًا، الهندي املحيط سواحل من امُلمتدَّة املنطقة يف سياسيٍّا فراًغا

شماًال. الشام بادية يف اإلمرباطوريَتني بني
يَبَق لم أخرى طُرق مجموعة انهيار السياسية، الخريطة تلك رسم عىل ساعد وقد
إىل يتفرع ثم شماًال، ليَّتجه اليمن موانئ من قادًما بمكة، املارِّ الطريق سوى بينها من آمنًا

ص٥٩. ج١، القاهرة، ،١٩٥٥ املعارف، دار هللا، حميد د. تحقيق األرشاف، أنساب البالذري: 9
ص٦٠. نفسه، 10
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وكان واملرصية. الفلسطينية الحدود داخل يف وغربًا شماًال وروما رشًقا فارس نحو فرعني
التي وس، الرضَّ الطويلة الحرب تلك إىل راِجًعا األخرى التجارية الطُرق مجموعة انهيار
الوصول امُلمكن املواضع ة كافَّ يف األخرى منهما كلٍّ وُمطاردة والروم، الفرس بني دارت
بمكة، املارِّ الربي الطريق سوى مأمون، طريق آنذاك املنطقة يف يَبَق ولم لقْطعها. إليها
تجارة بأمر للقيام مؤهل أوحد طريق إىل به انتهى مما أهله، غري عىل الصحراوية مِلنعته
ترانزيت كمحطة كالب» بن «قيص زمن وضعها عن مكة تحوُّل إىل أدَّى ما وهو العالم؛
األخري؛ الجاهيل العرص يف التجارية املكية لألرستقراطية مركز إىل للعشور، قاِبضة ُكربى
االنتقال من الصغرية، والتجارات العشور مال رأس برتاُكم األرستقراطية تلك تمكَّنت حيث
واالتِّجار اليمن، وموانئ الهندي امُلحيط من القاِدمة البضائع رشاء إىل العشور قبْض عن

الزمان.11 ذلك عالم تجارة بِعنان عندها لتُمسك األرستقراطية، تلك لحساب بها
العالم، تجارة عىل القبْض إىل العشور قبض عن التحوُّل ذلك بدء نفرتض أن ولنا
مرحلة ففي التَّقريش. بعد اإليالف نظام إنشاء إىل قريش فيها عمدت التي املرحلة كانت
تُتاجر فهي الطريق؛ أمان كثريًا يعنيها كان وما ُعشورها، تقبض ُقريش كانت التقريش
ثَمَّ ومن واملرسوق، السارق من العشور وتأخذ واآلِيبني، القاِدمني مع البسيطة تجارتها
السعَي استدعى الذي ر التطوُّ ذلك لها. كامًال ملًكا التجارة أصبحت عندما األمر ر تطوَّ
نعتِقدها التي التاريخية املرحلة ذات وهي اإليالف. بنظام التجارة تلك لتأمني الِجدِّيَّ
انتهى والذي ذاتها، مكة داخل السيادي، ثَمَّ ومن التجاري؛ التناُفيس اع للرصِّ الفوز مرحلَة
ُخرساٍن مع األموي، للفْرع كاملة ِشبه مالية سيادة إىل اإلسالمية، باملصادر واضٌح هو كما

الهاشمي. الفرع ُعمومتهم ألبناء واضٍح
ينمو التجارية، املركزية إىل الرتانزيت عن ينزع وهو املايل الرتاُكم ذلك ر نتصوَّ أن ولنا
ديناًرا،12 ينار الدِّ عن تجارتهم يف يَربَُحون كانوا أنهم وتأكيده «الواقدي» خَرب خالل من
املدى نعلم أن ويُمكن الواحدة. للقافلة دينار ألف مائَة القوافل بعض مال رأس بلغ حتى
هي كمالية، ترفيهية واحدة، سلعٍة خرب من القريش املال رأس م تضخُّ إليه وَصل الذي

السرية شلبي، أحمد د. انظر: القديمة. التجارية الطُُّرق عىل األمن انهيار إىل أدَّت التي العوامل حول 11

أحمد أيًضا: انُظر .١٥٣ ص١٢٤، ج١، القاهرة، ،١٩٨٧ ط١٢، املرصية، النهضة مكتبة العطرة، النَّبَوية
.١٣ ص١٢، القاهرة، ،١٩٨٧ ط١٤، املرصية، النهضة مكتبة اإلسالم، فجر أمني،
ص١٥٧. ج١، القاهرة، ،١٩٤٨ السعادة، مطبعة هللا، رسول َمغازي الواقدي: 12
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التأسيس

مليون مائة إىل قيمتُه تِصل ما العام يف والفرس الرُّوم منها يَطلُب كان والتي الطُّيُوب،
ِدرهم.13

أسهم فقد الُكربى بدر غزوة يف ذلك بعد سببًا كانت التي سفيان» «أبي قافلة أما
يِصل ما وحَدها أُحيحة» «أبي ألرسة وكان املال. رأس أخماس بأربعة األموي البيت فيها
خمسني البالغ القافلة أموال مجموع من وذلك أموية، أرسة وهي ِدينار، ألف ثالثني إىل

دينار. ألف

املواسم تحريم

من للجزيرة، الداخيل امُلستوى عىل مكة، تمكَّنت التقريش، بعد اإليالف إىل وإضافة
املصلحة، تدفعه بتكتيٍك املركزي، لُسوِقها واألطراف الباطن يف امُلتناثرة القبائل استقطاب
قبائل أرباب كعبتِها يف تستضيف فقامت بة، امُلتعصِّ الَقبَلية الدينية املفاهيم يتجاَوُز
صاِلحني. أسالًفا أصحابها نَظر يف كانت التي األرباب تلك وتناُقضها؛ تعدُّدها عىل الجزيرة
وتماُسكها. وحدِتها وضاِمن ومعبودها، ورمزها، وسيدها البعيد القبيلة َجد هو الربُّ وكان
إىل وسبيًال القبائل، لكلِّ حَسنة ضيافًة ورموزها، القبائل لسادة الضيافة تلك فكانت
كلُّ حاز بحيث واحد، معبٍد فناء يف األسالف، من األرباب بتجاُوِر القبائل بني التقريب
بل غضاضة، الضيافة تلك يف الجزيرة قبائل تجد ولم الُحرمة. من القْدر نفس ربٍّ
كلِّ ربِّ ألمر ونًرشا أوسع، تسييًدا بَدْت وقد إليها، وساَرَعْت الخطوة بتلك بَدورها بْت رحَّ
الُحسبان يف األخذ مع اإلقليمية، وحدوده الَقبَيل نفوذه دائرة وخارج ِحماه، خارج قبيلٍة
يف القبائل تلك بمواطن املارَّة األخرى التِّجارية الطرق انهيار وهو أهميَّة، األكثر االعتبار
األساس بفقِدها آلهتها، شأن وتدنِّي وكعباِتها معابدها لسقوط أدى ا ممَّ الجزيرة، ِبقاع
ملكة، الظروف قتُْه حقَّ الذي التَّنامي إىل إضافة عنها، التجارة ُطرق ل تحوُّ مع االقتصادي

والتَّهميش.14 التضاؤل حدِّ إىل األخرى األسواق شأَن أضعَف ما وهو

،١٩٦٤ نوفمرب ٢٤ عدد الكاتب، مجلة اإلسالم، يف واليسار اليمني بني الرصاع صالح: عباس أحمد 13
العرب. أسواق األفغاني، سعيد عن نقًال ص٢١، القاهرة،

القاهرة، ،١٩٩٠ سينا، دار اإلسالمية، الدولة وتأسيس الهاشمي الحزب الِقمني: محمود سيد 14

ص٢١–٢٤.
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األول) (الجزء الرسول دولة حروب

الجزيرة لقبائل آَخر تأليًفا القبلية، لألرباب املكية الكعبة ِضيافة كانت فقد وعليه؛
للطُّرق بفروٍع مكة اتِّصال مع بمكة، التجارة تمرُكز من مزيٍد عىل ساعد ما وهو جميًعا،
ينية والدِّ التجارية املركزة يف وزاد الجزيرة. بطِن يف الضاربة الداخلية األسواق نحَو
السيادة ذات قريش لغة أصبحْت أن بعد القرشية، ولهجِتها ملكة واللغوية بل والقبلية
الحج) (موسم األكرب التجاري موِسُمها وحاَز العرب، لكل مزاًرا مكة فأصبحت واالنتشار،
كادت حتى ومَرِحهم، وسَمِرهم وعبادتهم لكسِبهم موسًما أصبح أن بعد تُضاَرع، ال مكانًة

كلها. العَرب لجزيرة عاِصمًة تكون أن — الُعريف امُلستوى عىل — مكة
أسواٍق تنظيم الُقريشمن املأل تمكَّن ودوامها، املكاِسب عىل الحفاظ من مزيٍد وبسبيل
رشق أو الجزيرة يف سواء املحاصيل، ومواسم بمواقيت ُمنظَّمة مواسم هيئة يف بعينها،
البحر شحنات وصول وموِعد الهندي، امُلحيط يف الرِّياح خطوط ووفق الهند، أو أفريقيا
البضائع لتلك الشمايل الطَلب ووقت اليمني، الساحل موانئ إىل أفريقيا ورشق الهند من
وموجات املناخ طبيعة حتى العوامل، أصَغَر اعتباره يف يأُخذ دقيق، بتقديٍر والسلع
األكرب املوسم لضمان ومصلحيٍّا، إيمانيٍّا األسواق تلك مواقيت تحريم مع والربودة، الحرارة
الداخلية، الجزيرة وأسواق اليمني الساحل بضائع مواد فيه تُجَمع الذي الحج)، (موسم
أشهًرا الصيفي والسفر الحج أشُهر أصبحت بحيث الشمال، إىل الصيفية رحلتها لتُشقَّ
وحسب أحيانًا، تطرأ ظروٍف وحسب التجارية، للمصلحة — اإلمكان يف كان ثمَّ حراًما.
املحصولية، الزراعية الشمسية السنة مع القمرية العربية السنة مواقيت وتغريُّ الطلب،
املواقيت، تلك تحريك — الحصاد ومواسم الرِّحلتنَي مع القمريَّة الحرام األشهر ولضبط

النيسء.15 بنظام يُعَرف فيما باإلزاحة، مواضعها من األشهر ونقل
األحابيش، ومن العبيد، من ُمسلحة لقواٍت أوىل نواًة املأل نظَّم مانات، الضَّ من وملزيٍد
وحراسة الُكربى، والشخصيَّات األموال رءوس أصحاب حماية األساسية تُهم ُمهمَّ كانت

التجارية. القوافل حراسة وهي األساسية، ة املهمَّ ثم املأل، رجال بيوت
البداَوِة مع تتناَقض حارضة، إىل ل تتحوَّ — بتساُرع — مكة أخذت فقد وعليه؛
ثَمَّ ومن العرب؛ جزيرة يف حوَلها امُلترشِذم امُلحيط مع تتناَقُض كما داخلها، يف والقبلية
واالقتصادية، االجتماعية، تركيبتها يف هائلة، ِبنيوية بتحوُّالٍت مكة تُمرَّ أن رضوريٍّا كان

.٥٨ ص٥٧، ج٢، ذكره، سبق املسعودي: 15
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التأسيس

النَّدوة لرجال خاضعة ُمتقرِّشة، قبائل إىل ُمترشِذمة، قبائل من بها انتهْت التي والسياسية،
يف القبيل ُمحيطها عىل إيالًفا تقريشها، — املصالح باشرتاك — لتُنِضج املأل، حكومة من

األكرب. اإليالف طريق ألََّفها التي القبائل ة وبخاصَّ الجزيرة،

االجتماعي امُلتغري

والخرب واألخبار، رَي السِّ رواِة جميع عليه يواِفُقه خربًا، طبقاته يف سعد» «ابن يسوق
ماله كثُر أن بعد — كالب» بن «ُقيص وتسلَّم خزاعة، عىل قريش تغلَّبْت حني إنه يقول:
أرباًعا مكة «ُقيص» قطع تقرَّشت، التي معه، امُلتحاِلفة مكة قبائل زعامة — رشُفه وَعُظم
دلو» الدين «برهان الكاتب ذهب وقد منازلهم.16 ُقريش من قوٍم كلَّ فأنزل قومه، بني
تصنيًفا «كان بأنَّه الحَدث، لهذا التاريخي املغزى تحديد يف مروة»، «حسني الباحث مذهَب
الُعرف دون املايل الوضع فيه ُروعَي وحلفائها، قريٍش بطون مكة لُسكَّان، اجتماعيٍّا
وكانت الظواهر، قريش وُهم الظواهر، يف أسكن أدنى ُممتاًزا صنًفا جعَلهم إذ القبيل؛
أحوال لُسوء تقديره يف هنا، الكاِتب ركن وقد ُمستقرة.»17 ِشبْه أو ية ُمتبدِّ الظواهر قريش
تاريخ عن ِله ُمَفصَّ يف عيل» «جواد املؤرِّخ الباحث تقرير إىل املادية، الظواهر» «قريش

إليه: امُلشار التصنيف من استنتَج ثَمَّ ومن اإلسالم.18 قبل العَرب

االعتبار، من األول املركز يحتلُّ أصبح القبيلة، ألبناء والتجاري املايل الوضع إن
ألنهم البطاح؛ قريش ُمقدمة يف الدار عبد وبنو مناف عبد بنو أصبح أْن فكان
األخرية الجاهلية قريش يف أُميَّة احتلَّْت ثُمَّ تجارة، وأعظم ماًال أوَفَر صاروا
املايل ُسلطانها وبسطت ثَراء، ار التُّجَّ أعظم فيهم أصبح ُمذْ دارة، الصَّ مكان
أَُميَّة مركز وبَفْضل مكة. خارج العربية املنطقة قبائل من كثرٍي عىل والتجاري

منهم.19 كانوا القوافل أمراء فإن والتجاري، املايل

.٧١ ص٧٠، ج١، ذكره، سبق سعد: ابن 16
ص٥٩. بريوت، ،١٩٨٥ الفارابي، اإلسالمي، العربي التاريخ كتابة إعادة يف ُمساهمة دلو: الدِّين برهان 17

ص١٩٥. ج٤، د.ت، العراقي، العلمي امَلجمع اإلسالم، قبل العرب تاريخ يف ل امُلفصَّ عيل: جواد د. 18

ص٦٠. ِذكره، سبََق … مساهمة دلو: 19
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مناف عبد بنو كان حيث — األمر يختِلط ال حتى — التوضيح هنا واِجبنا من ونرى
ماًال، واألكثر النفوذ، وامُلطَلق األول، — امُلتقرِّشة — مكة سيد لُقيص أبناءً الدار عبد وبنو
وفَرِة لكون «دلو» ذهب كما وليس البطاح، قريش ُمقدِّمة يف ورثَتُه يكون أن طبيعيٍّا وكان
سَلِفهم عن والسيادة الترشيف ألِويَة لَوَرثَِتهم وإنما التِّجارة، من كانت األسايس ماِلهم
لبضائع الجمركية امُلكوس من الكامل النصيب عىل الحصول فرصة أعطاهم مما «ُقيص»،
املأجورة، الخدمات من َلون عىل منها كلٌّ يُِرشف التي األلوية وهي بمكة. املارَّة الرتانزيت
الترشيف ألويَِة أسماء حمَلْت والتي بقوافلهم، بمكة املارِّين للتُّجار يُؤدُّونها كانوا التي
(السقاية، يف وتمثَّلت امُلكوس، من األعظم النصيب عىل للحصول «ُقيص»، نظمها التي

إلخ). … والندوة واللواء، والسدانة، والحجابة، والرفادة،
إىل قريش انتقال قبل كانت املرحلة تلك أنَّ ة حجَّ عىل يقوم جاِنبنا من واالعرتاض
ألبناء املايل الوضع أنَّ تؤكِّد التي «دلو»، الكاتب إشارة أنَّ إالَّ لِحسابها. التجارة مرحلة
حوله. النزاع يُمكن ال الذي األمر فهو االعتبار، من األول املوِقع يحتلُّ أصبح قد القبيلة

ل تحوُّ ومع ُمختلفة، مكيَّة عشائر من أفراًدا حظوظه أصابَْت الذي الثراء ذلك ومع
كان الهائل؛ التجارة تلك حجم ومع لِحسابها، التجارة إىل العشور قبِض عن النََّفر هؤالء
داخل بوضوٍح الظهور يف الحادَّة الطبقية االنقسامات تبدأ أن ُمحتًَّما، كان بل طبيعيٍّا،
بالجزيرة، األخرى للقبائل القبيل الوضع عىل بَدوره انعكس ما وهو الواحدة، القبيلة
القديمة األُُسس تهشيم يف األول العامل كان ما وهو التجارية، مكة بحركة امُلرتبطة
صاَحبَه وما التجاري، ر للتطوُّ نتيجًة ألفرادها، الجامعة لُُزوَجِتها وُسيولة القبيلة، لروابط
لتفاُوت نتيجة كبري، طبقي فارٍق ُمقابل األموال، رءوس ملكيات م وتضخُّ للعمل، تقسيٍم من
أو مكة، تقوُدها التي التجارية العملية يف واألدوار األوضاع اختالف مع الثروة، توزيع
قيادية رابطٌة بينهم امَلتني االقتصادي األساس شكَّل قبائلها. يف ُمتبعِثر نَفر بالتحديد
ُمسلحني، وُحرَّاس للقوافل، ء أِدالَّ إىل للمال، ٍك مالَّ بني ما األدوار فتوزََّعت التجارية، للعملية
الخدمات لتقديم الطريق الفرصعىل يَبتِهلون وآخرين والتفريغ، للشحن تشهيالت ال وُعمَّ
يف للرتغيب الطريق عىل بإنشائها قاموا ومحطَّات ُمحدَّدة نقاٍط يف للقوافل، الرضورية
الذين القبائل وشيوخ غار، الصِّ امُلتاِجرين إىل إضافة هذا الراحة. خدمات وبيع االسرتاحة،
ما وهو والرُّوم، الُفرس بعمالِت النقدي التعاُمل انتشار وهو األهم ثُمَّ اإلتاوات، يتقاَضون
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التأسيس

حتميَّة نتيجة القديم، الَقبَيل النظام روابط بالتدريج فكََّك وتفاوت، لفواِرَق جميعه أدَّى
القائمة التجارية العملية من امُلستفيد غري اآلخر الطرف عىل وامُلعِدمني العبيد لوجود

ترتاَجع. القديمة القبيلة ِقيَم بدأت ثَمَّ ومن القبيلة، ذات داخل
واالمتالك امُلطَلقة، امُلساواة عىل تقوم كانت القديمة، القبلية الِقيَم أنَّ واملعلوم
الوالء فكان اإلنتاج. عالقات معها توافقت ثم ومن والثروة، اإلنتاج لوسائل الجماعي
الكون ضدَّ شأنه صُغر َمهما فيها فرٍد أيِّ مع القبيلة يف الكلِّ وتماُسك للقبيلة، الجماعي
عسكرية آلة يف كِرتٍس معها هو ثم جميًعا، تآكلْت لو حتى بثأره تأُخذ فهي جميًعا،
عىل العزيز امُلشرتك َلف والسَّ االجتماعية، اللُّزوجة تلك سوى لها رابط ال دوًما، ُمتحرِّكة
من اللون ذلك وكان الوطن، هو لف، السَّ وكان القبيلة، فكانت األفراد. نفوس جميع

لة. ُمتنقِّ ُمحاربة كوحدٍة لسالمتها الوحيد مان الضَّ هو االجتماعية العالقات
الطريق عىل القوية، ًة خاصَّ القبائل، أكثر واستقرار الرسيع، ر التطوُّ بعد ولكن
القبيلة، داخل الحادَّة الطبقية الفوارق وظهور الفرعية، الطُرق أو الرئييس، التجاري
األفراد خْلع حاالت تظهر وبدأت فيها، الفرد عن املسئولية كلَّ مسئولًة القبيلة تُعد لم
طائفة فظهَرْت االستقرار، يف َرشَعت التي للقبيلة ر َ الرضَّ جلُب بُحمِقهم يُمكن الذين
الذين األفراد أولئك الصعاليك، جماعات ظهَرْت آَخر جانٍب من ثُمَّ دين. امُلترشِّ الُخَلعاء
لدى املال رأس تراُكم وأخذ قبائلهم. ويَهُجرون الجديد، املنطق يرُفضون بَدورهم بدءوا
الوالء ِقيم أخذَْت كما الطبقة، إىل القبيلة عن الوالء ل تحوُّ يف ِفعله يفعل بذاتهم أفراٍد
تمثََّلت ًرا، تطوُّ األكثر االجتماعية العالقات من جديًدا شكًال وراءها ُمخلِّفة تنداُح الجمعي
ف َ الرشَّ ِقيمة ل تحوُّ مع جماعة، دون الفرد قيمة تحدُّد إمكان يف اتَّضحت التي الفردية يف
يف نفسه عن أفصح ما وهو مال، من يملك ما قْدر إىل النََّفر وعدد القبيل النسب عن
منطٍق بدء عىل الداللة باِلغ مؤًرشا كان الذي واألحابيش، واألحالف العبيد جيش تكوين
النََّفر رشاء ُممكنًا باَت أن بعد القبيل، النَّفر وعزَّة النُّفورة عن االستغناء فيه يمكن جديد،
إىل القبيلة عن بالفرد يخُرج بدأ ما وهو املادية، باملصلحة الحليف أو وامُلدرَّب، امُلسلَّح
ر تفجُّ بْدءِ عىل الربْهنة واضح شاهد وهو أخرى، قبائل من أفراٍد مع املصلحي التحالُف

القبلية. األُُطر
قبائل بني تفرُِّقهم عىل الثروات أصحاب بني املصالح تجمع أن ُممكنًا أمىس وهكذا
ما وهو ُمختلفة، قبائل بني تفرُّقهم عىل امُلستضَعَفني بني الشقاء يجمع أن وعىل ُمختلفة،
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أسمائها يف خربُها يأتينا أحالٍف يف تمثَّلت القبيلة، من أكرب عاٍت تجمُّ ظهور بْدءُ عليه يشهد
وحلف واألحابيش، قريش وِحلف وتنوخ، املجاز ذي ِحلف مثل واألخبار، رَي السِّ ُكتُب عرب
وحلف الرَّباب، وحلف األحالف، وحلف الدم، َلَعقة وحلف املطيبني، وحلف الفضول،
أساٍس عىل د التوحُّ نحَو يَنُحو جديد اجتماعي ٍه توجُّ إىل الظاهرة لتُشري إلخ. … الُحمس

املشرتكة. املصالح من
سواد ليُصبح والهائل الرسيع باالتِّساع الطبَقي الفارق أخذ األحداث لجَدل وإعماًال
البسيط، البيع وتجارات والفالحة األغنام رعي يف يعملون وامُلستضَعفني الُفقراء من العرب
كان حيث يأكلونه؛ وال الُخبز عن ويَسمعون الحقرية، واألكواخ والعشش الخيام يَسكنون
وَدك وهو الصليب، سوى اللَّحم عن يعرفون وال والثراء، الَوجاهة عالمات من الُخبز
ما وغالبًا الصليب. عىل منها ليحصلوا طويًال؛ النار عىل وتُغىل م وتُهشَّ تُجمع العظام؛
عَرب الفقراء؛ بهؤالء ونقصد ويرابيعها. وأورالها الصحراء ِظباء ُمطاردة عىل عاشوا

وامُلجتمعي. االقتصادي التغريُّ آلُة األسفل إىل دفعتْهم ُمتميِّزة، قبائل أبناء من حاء ُرصَ
ولجئوا تركوها أخرى قبائل أبناء من وهم امَلوايل، طبقة التَّدنِّي، يف الطبقة تلك وييل
سادتُهم أعتََقهم اء أرقَّ أعاجم أو أَرسهم، أسياُدهم فكَّ أرسى كانوا أو ُمخالفة، لقبائل

العبيد. وبني حاء الرصُّ الُخلَّص القبيلة أبناء بني طبقًة هؤالء شكَّل وقد بُمقابل.
أفراٍد من وتكوَّنت الحاد، الطبَقي التفاُوت نتيجة بَدورها ظهَرْت أخرى طبقة ثم
بمصالح وا فأرضُّ الرُّوح بتلك فوا فترصَّ الجديد، امُلجتمع أوضاع عىل التمرُّد ُروح تلبَّستْهم
وهي ة، العامَّ األسواق يف أو مكتوٍب بإعالٍن ِفعالهم من وتربَّأت قبائلهم فخلعتهم السادة،

«الُخَلعاء». باسم ُعرفت التي الطبقة
فهي امُلجتمعي، االقتصادي امُلتغري أفرَزها التي الطبقات أو الطوائف تلك أبرز أما
الطبقية، األوضاع عىل تمرََّدت اإلنتاج، وسائل من شيئًا تملك ال فئٌة وهم «الصعاليك»،
اختالف عىل عهم وتجمُّ باختيارهم، قبائلهم عن أفراًدا بخروجهم الحرب؛ عليها وشنَّْت بل
وتأبَّط الورد، بن عروة منهم: وصَلتْنا التي األسماء وأبرز ُمسلَّحة. عصاباٍت يف أصولِِهم
ائني» و«العدَّ «الذؤبان»، العرب عليهم أطلق وقد نفرى، والشَّ السلكة، ابن ليك والسُّ ا، رشٍّ

لُرسعِتهم.
والنَّبالة، وامُلروءة هامة الشَّ من ُمتميِّزة، سماٍت ذَوي كانوا أنهم هؤالء عن ُروَي وقد
عىل يَنهبون ما ويُوزِّعون األغنياء، من البَُخالء إالَّ يُهاِجمون ال فكانوا الفروسية، وأخالِق
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الَغزو وأدواته القوة، رشيعته َفوضويٍّا؛ ُمجتمًعا ألنفسهم شكَّلوا أن بعد وامُلعِدمني، الُفقراء
امُلجتمعيَّة. امَلوازين تعديل األخري وهدفه والنَّْهب، ْلب السَّ األول وهَدُفه واإلغارة،

فيها ينعِكس للصعاليك؛ أشعاًرا عراء الشُّ وطبقات واألخبار رَي السِّ ُكتب لنا وتَروي
الظُّلم من صاِرخة بشكوى ويضجُّ نفوسهم، ويف عليهم الفقر بوْقع املرير اإلحساس
عند يُساوي يكن لم أنه يُخربنا الحدادية» بن «قيس فهذا َمنزلِتهم. وهوان االجتماعي،
ه وأمَّ هو قوُمه أسَلَمه كيف فَرتوي نفرى الشَّ عن األخبار أما َجذْماء. َجْرباء عنزًة قومه
سيف ورفع نفرى الشَّ تصْعَلك وكيف يفُدوهم، ولم أخرى، قبيلٍة عن لقتيٍل رهنًا وأخاه
مقامها. إىل يرتَِفع أن ُمستنِكرة أُختي؛ يا ناداها: ألنه ُسالمية؛ فتاٌة لطمتُْه أن بعد ثَورتِِه
داخل املال فَعَله الذي املدى عن واضحة فكرٍة تكوين نستطيع األخبار تلك ِمثل ومن
ضدَّ امُلسلَّحة جماعتهم وتكوين بقبائلهم، عالقتهم فْصم إىل بالصعاليك أدَّى ا ممَّ القبيلة،
الذي املبدأ وهو الواقع، أهدَرها التي اإلنسانية الحياة مقوِّمات منهم لينِزعوا األغنياء؛

يقول: وهو الورد» بن «عروة ِشعر يف واضًحا يتجىلَّ

أق��اربُ��ه ع��ل��ي��ه ت��ع��ط��ف ول��م ع��ل��ي��ه ي��ُرح ول��م س��واًم��ا ي��ب��ع��ْث ل��م ال��م��رءُ إذا
ع��ق��اربُ��ه ت��دبُّ م��وت وم��ن ف��ق��ي��ًرا، ح��ي��اِت��ِه م��ن ل��ل��ف��ت��ى خ��ي��ٌر ف��ال��م��وت

العَرب بالد بدأت الجديد، االقتصاد آلة خدمة يف العاِملة لليد الحاجة ضوء ويف
وقٌت جاء حتى الدَّين، وعبودية والنخاسة بي السَّ مصدُره وكان الُعبودي، النظام تعِرف
وهم الرشقية، أفريقيا سواحل من بهم تأتي ُمنتظمة، تجارًة بمكة العبيد تجارة أصبَحْت
البيضاء، الطائفة وهم والرُّوم فارس بالد من يُشرتى كان من ومنهم وداء، السَّ الطائفة
عىل أدلَّ وليس والحْرب. والزِّراعة الصناعي الرَّي وأعمال القواِفل حراسة يف الستخدامهم
عبيدها، من عبًدا أربعني واحٍد يوٍم يف أعتَقْت ُعتبة» بنت «هنًدا أنَّ من العبيد هؤالء كثرة

وأعتَقُهم. اشرتاهم عبْد؛ مائَة العاص بن سعيد أُحيحة أبو أعتق كما
يبيع أو يََهَب أن للرُجل فكان باإلماء، ي التَّرسِّ عادة انترشت العبودي النظام ومع
ليُباع املولود ناِتجها يأُخذ ثم الِبغاء، يف بتشغيلها للكْسب ًة مادَّ يجعلها أو أَمًة ينِكَح أو

بَدوره.
أبقى ما ِضمن اليمني ِملك نظام عىل أبقى ولكنَُّه الِبغاء، حرَّم اإلسالم جاء وعندما

عليه. وحضَّ الِعتْق يف ب رغَّ ولكنه امُلجتمعيَّة، وقواِعِدها الجاهلية أنظمِة من عليه
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لم رات التطوُّ تلك وكلُّ بدء، مرحلَة كانت فاملرحلة حِذرين، نكون أن هنا علينا لكن؛
ندُرس ونحن — يُمِكنُنا الُجهد، من بقليٍل ألنه للقديم؛ وُمربًَما كامًال تفجريًا تعني تكن
شكٍل أو ِبرداءٍ ى يتخفَّ وهو الجديد، الطبقي املحتوى نلَحَظ أن — تحديًدا مكة مجتمع
من مجموعة كلُّ وسَعْت بالقديم. تزيَّا قد الجديد أنَّ بمعنى قديم، عشائري عَصبيٍّ قبيل
ار تجَّ صغار وإرشاك واملنح، بالَعطاء وبمصالحهم، بهم قبيلتها أفراد ربْط إىل األثرياء
ى يتخفَّ طبقيٍّ محتًوى عن تحديًدا املكي امُلجتمع يف أسفر ا ممَّ التُّجارية، قوافلهم يف القبيلة
بني قبليَّني، كبريَين حزبنَي إىل الُقريش امُلجتمع انقسام يف تمثَّل عشائري، نَسٍق داخل
الثري، األموي البيت يُمثِّلهما قبلية، وَقَسمات بمالمح ولكن طبقتنَي إىل أو العمومة، أبناء
الِعلميَّة من كان وإن امُلطَّلب. عبد بيِت يف ة وبخاصَّ الفْقر، عليه غَلَب الذي الهاِشمي والبيت
كان بل مانعة، قاطعٍة بفواصل التحديد تامَّ يكن لم بَدوره االنِقسام ذلك أنَّ التوضيح
هاشم، من أفراًدا الثرية الطبقة ت فضمَّ العشريتنَي، بني الطبَقي التداُخل بعض ن يتضمَّ
الطبقية؛ املصلحة أميَّة يُشاركون الُعزَّى»، «عبد لَهب وأبو امُلطلب، عبد بن العبَّاس مثل
الشكل وظلَّ النَسق، عصبيَِّة بأرديٍة ى يتخفَّ ظلَّ فقد ، تغريَّ وإن امُلحتوى، فإنَّ ولذلك
َطْوٍر بدء ل، تحوُّ بدء بدء؛ مرحلَة املرحلُة كانت لقد املحتوى. تغريُّ مع ُمحافًظا القديم

انتقايل.
وبني هاشم فقَر فسيِجد َمغزاه، له أمًرا يلَحظ أن املرحلة، تلك يف للُمطالع ويُمكن
التي التجارية بامُلنافسة ُمتَِّصًال افرتاِضه إىل يدفع ما وهو جديًدا، طارئًا امُلطَّلب عبد
الهاشمي البيتنَي بني بالرصاع اتِّصاله يُفرتَض كما ا، خاِرسً ورة بالرضَّ البعض فيها يَقع
الذي الرصاع وهو كالب»، «ُقيصبن الجد أيام املايضإىل يف بُجذوره يِرضب الذي واألموي،
بعض يف ُسلطويَّة كانت جداٍل بال والتي السيادية، الترشيف ألوية ِحيازة حول استعرَّ
حولها َحرور رصاٌع استحرَّ التي األلوية وهي «اللواء»، ولواء «الندوة» لواء يف كما مناحيها
ُسلطِتهم تقوية يف األمويُّون اعتمد وبينما الطبقية. القسمة يف حاسًما عامًال كانت ألنها
امَلصالح تضَمنُها التي والتحالُفات امُلوادعات وعقد الثروي، الرتاُكم من مزيٍد عىل ونفوذهم
الترشيف من مزيٍد كْسب إىل لجئوا الهاشميِّني فإنَّ أخرى، قبائل مع امُلشرتكة املادية
إىل يهدف منًحى كان لكنَُّه باستمرار، املادي لألساس فقِدهم يف زاد آَخر، بتكتيٍك وألويتِِه
هاشم، فهذا والفضل. بالجود الرئايس ف َ الرشَّ لكسب والبذْل، بالعطاء القبائل والء كْسب
امَلجاعة سنواِت يف والقبائل، مكة لُفقراء الزاد، قواُمها قافلة يف تقريبًا جميعها ثروته يضع
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الحقيقي اسمه أما هاشًما، ب لُقِّ لذلك بيَديه، للَجوعى باللَّحم الثريد يَهشم وقام امُلسِنتة،
كثري»: «ابن يقول ذلك ويف «عمًرا»، فكان

ِسني يف لقوِمه اللَّحم مع الثريد لهْشِمِه هاشًما ي ُسمِّ عمرو، واسمه هاشم …
… قصيدته يف الُخزاغي كْعب بن مطرود قال كما امَلْحل،

ِع��ج��اف ُم��س��ِن��ت��ون م��ك��ة ورج��اُل ل��ق��وِم��ه ال��ث��ري��َد َه��َش��م ال��ذي ع��م��رو
األص��ي��اف20 ورح��ل��ة ��ت��اء ال��شِّ س��ف��ر ك��اله��م��ا ال��رح��َل��ت��ان إل��ي��ه ُس��نَّ��ْت

ملا إضافة والصيف، الشتاء برحلتَي هاشم لعالقة هنا، كعب» بن «مطرود وإشارة
عىل ضوءًا تُلقي القبائل، وزعماء امللوك من لُقريش اإليالف أخِذِه يف إليه وأْرشنا سبَق
سني امُلؤسِّ أحَد باعتباره امَلَلكي، التِّجاري بالنظام القديمة، الوطيدة، الهاشمي البيت عالقة
أياًما، هاشم بيت جعلت — شكَّ ال — التي العاملية، التجارة يف وَدوره اإليالف، لنظام
والذي اثية، الرتُّ بُكتُبنا الواضح غري األمر ذلك أفقَره وإْن األموي. البيت يُناِفس ثَريٍّا بيتًا
كان وإن اإلقناع، تامِّ غري آَخَر ُعنرص وإىل امُلنافسة، حلبِة يف السقوط إىل افرتاًضا أرجعناه
يف للرجال وكسبًا الرصاع، يف مطلوبة تَحالُفات إلقامة والعطاء، الكَرم وهو هام، َدور ذا
ة وخاصَّ الشظف، امُلجِدب وطبعها الجزيرة منطق يف العنرص ذلك كان وإن ُمقِبلة. حومة
السيادي الترشيف بحقِّ أنفسهم للعَرب ُمقنًعا منطًقا كان ربما الطبقية، املرحلة تلك يف
بالتَّسييد الكريم يدعم ا ِممَّ وكان واالجتماعي، السيايس َمغزاُه لَديهم للكَرم فكان لهاشم،
العرِب أكرم الطائي» «حاتم قول عليه يدلُّ ما وهو ُسلطة، من التسييد يَستتِبُعه وما

السيادي: الرضب هذا يف وأشهرهم

س��يِّ��دا21 — ي��ق��ول��ون م��ا ل��وال — ك��ن��ُت وم��ا ف��اق��ت��ِص��د م��ال��ك أه��ل��ْك��َت ل��ي: ي��ق��ول��ون

ضدَّ ِحلَفه دعم عندما ُكربى، دفعًة بالرصاع دفع قد «هاشًما» أنَّ التاريخ يُخربنا ثم
يثِرب، خزَرج ار، النَّجَّ بني من والحلقة والدَّم الحرب أهل مع تعاُقدي، َرشيفٍّ بزواٍج «أميَّة»

ص٢٣٦. ج٢، ذكره، سبق … البداية كثري: ابن 20
ص٥٨. بريوت، د.ت، صادر، مكتبة البُستاني، كَرم ورشح تحقيق «ديوانه»، الطائي: حاتم 21
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قام هاشم» بن امُلطَّلب «عبد وأن التكتيكي، املنحى نفس عىل سار «امُلطَّلب» أخاه وأنَّ
العَرب بتُْه لقَّ حتى البذْل يف واستمرَّ آخر، بزواٍج «هاشم/يثِرب-الخزرج» لِحلف آَخَر بدعٍم
كثريَ فكان ماله، عىل العبَّاس ولُده فيه حاَفظ الذي الوقِت يف ُجوده،22 لكثرة بالفيَّاض
امُلطلب وعبد هاشم بذْل لوال الهاشمي، البيت يف الثراء ُممكناِت إىل يُشري ما وهو املال،

ُمناسبة. من أكثر يف السرية ُكتُب عنه ثَتْنا حدَّ العباس، يف وِحرص شديد وبُخل وآله،

الفكري املستوى

واملحتوى، الشكل التناُقضبني يتزايد أن بدَّ ال كان ر، التطوُّ خط عىل الرتاُكم من مزيٍد ومع
الجديد تراُكم بعد الجديد، املحتوى لصاِلح الشكل، أو لإلطار التفجريي َمداه يبلُغ حتى
الشكل بني التناُقض ذلك زيادة عىل ساعد وقد يسعه. يُعد ولم به ضاَق إطاٍر داخل
خت فتفسَّ الرسيع، ر التطوُّ استهَلَكها بعالقاٍت محكوًما اإلطار أو الشكل بقاء واملحتوى،
للمرحلة الفكري اإلفراز مع بالطبع هذا استداَمِتها. عىل الظاهر اإلرصار رغم القبلية، الِقيَم
لكن قديم، فكٍر داخل الجديد، املحتوى فاستُبطن النفعي، املادي بالشكل اصطبغت التي
النفعية، والتربيرات الطقسية، وامُلمارسات يوانية، الدِّ والندوات الفكرية، للُمسامرات فقط
املكي، ة وخاصَّ العربي رفض ظاهًرا أمىس الواقعي، املستوى فعىل حقيقي. إيماٍن دون
الطبقة من املكي ذلك كان ما إذا ة خاصَّ القديمة، امليتافيزيقية امُلعجزات أشكال من لكثرٍي
مأثوره يف القديمة امليتافيزيقا تلك أصبحت حتى قة، وامُلتحقِّ امُلرتَفة األرستقراطية، الثرية
مدارس يف الحضارية بالثقافة التزوَُّد الثروة لها أتاحت التي الصفوة لسان عىل — الجديد
قناعة، عن استدعاؤها يتمُّ كان وما األولني، أساطري ُمجرَّد — وجامعاتها اإلمرباطوريات
أسلوب سوى ومفاهيمه، الدِّيني الفكر يُعد ولم املادية. املصالح عىل التَّخديم باب من بل

بْحتة. ماديٍة ملنافع ومطيَّة املكاسب، لتنسيق
وأي دين أي َقبول يف مطَّاط بتساُمٍح واألخبار، رَي السِّ ُكتب ُصدور تُخربنا ثَمَّ ومن
أو التجاري، الحضور من ملزيٍد دافًعا يكون أن ْرشَط مألوف، وغري شاذٍّا بدا مهما ُمعتقد،

الرءوف، عبد طه ضبط هشام)، البن النبوية السرية تفسري يف األِنف (الرَّوض هشام بن سرية هييل: السُّ 22
دار العيون، إنسان املأمون األمني سرية الَحلبي، أيًضا: انظر ص١٣١، ج٢، بريوت، ،١٩٧٨ املعرفة، دار

.٢٣ ص٢٢، ج١، بريوت، د.ت، املعرفة،
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أن الحدوث، مفروغ أمًرا وكان التجارية. املصلحة مع ُمتضاربًا يكون أالَّ رشط األقل عىل
امُلستويات. ة كافَّ عىل مداه التناُقض ذلك يبلُغ

القبيلة، داخل آخرين دون أفراٍد بيَِد الثروة تركُّز كان االقتصادي، املستوى فعىل
التناُقض وصول ُمفرتًضا وكان الطبقي. واملحتوى القبيل الشكل تناُقض من ملزيٍد دافًعا
املكية للقيادة يؤدِّي كان القبيل الشكل أنَّ لوال الطبقي، املحتوى لصالح ر التفجُّ ملرحلة
بقاء ألن الطبقي؛ الشكل نحَو النهائي ل التحوُّ من أكرب مْكسبًا تحديًدا، املأل وملصالح
األمر وهو مكة، ألرستقراطية الثَّروي الرتاُكم من مزيًدا يعني كان أمدها، وإطالة القبيلة

الفكري. املستوى يُفرسه الذي
واضحة لوحٍة وضَع لنُحاول هنا التأنِّي بعض نحتاج الفكري: املستوى وعىل

املرحلة. لهذه املعريف واملحتوى الفكري للمستوى
قصور مع وقواها، امُلتقلِّبة الطبيعة ظواهر أمام وَضعفه اإلنسان عجز أنَّ معلوم
وراء تِقف التي هي «ميتافيزيقية»، ُمفارقة قوى ر لتصوُّ الدافع هو كان ومعرفته، تجربته
فقد مفهومة، تكن لم الظواهر تلك وألنَّ وُسكونها. وغضبها وثوراتها الطبيعة ات ُمتغريِّ
البيئي؛ بوسِطها أربابها يف الناس عقائد ارتبَطْت ولذلك غيبيَّة؛ أيًضا القوى تلك جاءت
قدَّس هنا ومن وديمومة، تكراًرا وأكثِرها مظاِهِره وأظَهِر الوسط ذلك عن ت عربَّ حيث
حواجز دون امُلنبسط، الصحراوي ليلِِه يف وضوح بكل تظهر التي السماء أجرام العربيُّ
فبيئتُه منها، امُلتفرِّدة مات السِّ ذات ة بخاصَّ األحجار قدَّس كما الكاملة، بدائرته األفق حتى
النتشار العرب جزيرة يف الربكانية خور الصُّ انتشار غَلَب وقد وأحجار وصخور رمال

واالنصهار. الحرارة من الحرات اسم عليها وأطَلُقوا فيها، الرباكني
البيئة ظروف تبايُن إىل أدى واسعة عرض خطوط عىل الجزيرة رقعة اتِّساع لكنَّ
عن ناهيك هذا العبادات. يف تعدُّدية وبالتايل الظواهر، يف ُمماثل د تعدُّ إىل أدى ا ممَّ واملناخ
خاصة َمواطن، ُدون مَلواطٍن الُعزلة يُشبه ما إىل أدَّت والتي الجزيرة؛ يف املسالك وُُعورة
وبدائيتها، ِقَدمها يف امُلوِغلة العقائد من بألواٍن احتفاظها إىل أدى ا ِممَّ الباطن، يف التي تلك
ثَمَّ ومن املعريف، الراسب ر تَطوُّ عىل تُساعد التي األخرى بالثقافات االحتكاك عدم نتيجة

العقائدي.
بقايا والصخور األحجار وعبادة السماء أجرام لعبادة إضافًة تِجد أن يُمكنك وهكذا

األسالف. وعبادة األوثان وعبادة والطوطمية، كالفيتشية بدائية دياناٍت من
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املادية األشياء تُقدِّس وهي أهلها، بني انتشاًرا الجزيرة ديانات أكثُر والفيتشية
يف اآللهة عالم من قاِدمة ألنها أو بداخلها، خفية سحرية ُقوى بوجود لالعتقاد كاألحجار؛
ظهور حتى قائمًة العقائد تلك ظلَّت وقد امَلوتى. عاَلم حيث األرض باطن من أو السماء

اإلسالم.
فتظَهر ُمقدَّس، ما بَحيواٍن القبيلة ألفراد ِصلة بوجود تعتِقد التي الطوطمية، أما
كانوا لذلك إلخ)، … ظبيان كلب، ضبَّة، يربوع، فهد، (أسد، العرب قبائل يات ُمسمَّ يف
يقولون فامللدوغ عنه؛ يُكنُّون كانوا لذلك باسمه؛ ظ التلفُّ حتى أو الطوطم مْلَس يُحرِّمون
بع والضَّ آوى، ابن والثعلب الحارث، أبي واألسد امللجم، عنها يُكنَّى والنَّعامة ليم، السَّ عنه
يُعظِّمونها، كانوا التي أنواط ذات مثل األشجار، تقديس إىل إضافة هذا هكذا. عامر، أم

وأرِديَتهم. أسِلَحتهم عليها ويُعلِّقون عنَدها فيذبحون سنٍة كلَّ ويأتُونها
تقُطن وظنُّوها ألذاها، ودفًعا ورهبة، خوًفا «الجن» أسَموها كائنات العرب عبَد كذلك
حيَّا قفر موطن إىل دخل إذا العربي وكان وامَلقابر. امُلقِفرة وامَلواِضع امُلوِحشة األماكن
هذا بسيِّد عائذون إنا يُنادي: الجماعة قائد ويِقف إظالًما، ِعُموا بقوله؛ الجنِّ من ُسكَّانه
الرَِّحم، ِصالُت بينهم تربط وعشائر قبائل فهم العرب، كحال الجنَّ روا وتصوَّ الوادي.
الُعربان صفاِت من ولهم وعصبيات، وشيوخ سادٌة ولهم بعًضا، بعُضهم ويغزو يَتقاتَلون
يتقاتَلون وقد األحالف، ويعقدون الذَِّمم ويحفظون الجوار ُحرمة يرَعون فهم كثري،
قبل الهتَْف الجنِّ إىل نَسبوا وقد والجنون. باألوبئة البََرش ويُصيبون العواصف، فيُثريون
بصوٍت بأخرى وتُنبئ بأموٍر تُنادي التي األصوات أي الهواتف كثُرت حيث ُمبارشة، الدعوة
َوحيَهم ون يتلقَّ أنهم فَزَعموا االعتقادات تلك عىل ان الُكهَّ اعتمد وقد مرئي. وِجسم مسموع
املأل حكاياِت يف البرش مصائر عىل والتصنُّت السماء إىل الصعود بإمكانهم وأنَّ الجن، عن
رفيقه عْربَ البَرش مصائر معرفة بإمكانه الكاهن وإنَّ األرض، يف ن عمَّ بعضهم مع األعىل

الجان. من السماء عىل جواسيسه من
األسالف عبادة فهي وامُلجتمعي، املكاني الظرف إىل وأقربُها انتشاًرا العبادات أشدُّ أما
الجاهيل قبل العرص يف العبادة يف ر التطوُّ غايًة كانت العبادة تلك أن لنا ويبدو الراِحلني.
الواسعة وحركتها الدائم النتقالها نظًرا تفكٍُّك بأيِّ يسَمُح ال القبيلة ظْرف كان حيث األخري،
القبيلة سَلف يف تمثُّله تمَّ ألفرادها، جامعة لُزوجة يلزمه الذي ل التنقُّ وهو الكأل، وراء
والتماُسك، الحماية لها الكاِفل وهو املعبود الربُّ هو فأصبح الغابر، الراحل وسيِّدها
الِحمى، مفهوم الوطن بمفهوم فاستَبدَلت دوًما. ُمتحرِّكة ُمقاتلة عسكرية وحدًة بوصفها
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القبيلة أفراد جميع تماهى حيث املعبود، وربُّهم القديم وأبوهم سيُِّدهم عليه يُرشف والذي
أو ُمقاتًال بطًال تمثَّلوه الذي القديم، الراحل القبيلة سيُِّد هو الربُّ كان هنا ومن فيه.
نحَو ذلك مع القبائل ونزَعت القبائل، د بتعدُّ األرباب تعدَّدت ثَمَّ ومن يُضاَرع، ال حكيًما
يف تكُمن األمر بساطَة لكن األوىل، للوهلة مفهومة غري تبدو التي امُلعادلة وهي التوحيد.
ورابط ِعزَّتِه رمز هو الذي َربِّه سوى ل يُبجِّ وال العادة يف يَعبُد ال كان قبيلته يف البدِويَّ أنَّ
واضًحا نموذًجا له نشهد الذي األمر وهو األخرى، القبائل بأرباب يعِرتف وال قبيلته،
سفر فيقول شبيهة، قبليًَّة ظروًفا إرسائيل بنو عاش حيث امُلقدَّس، اإلرسائييل ن امُلدوَّ يف
لقبائل أُخرى أربابًا يعرف كان الَقبَيل أنَّ أي رب.» يا اآللهة بني ِمثلُك «من الخروج:
أحد يَحُكمه أن يأنَف قبليته يف البدويُّ كان لذلك بينها؛ من األعظم هو ربَّه لكن أُخرى،
كانت لذلك وعزته؛ كرامته هو ذاته، هو سَلفه، هو َربُّه هو نََسبَه ألنَّ نََسبه، خارج من
مركزية وحدٍة يف ِدهم توحُّ وعَدم القبيل، العَرب تفرُّق يف العوامل أهم أحد األسالف عبادة

تجمعهم.
املصالح دخول بعد بعد، فيما إالَّ أخرى لقبائل أخرى بآلهٍة االعرتاف يأت ولم
ألفراٍد بمصالح ترتبط قبيلٍة يف ألفراٍد مصالح وظهور النقد، واستعمال للمنطقة، التجارية
يف ة خاصَّ يظهر بدأ الذي األمر وهو باألرباب. ُمتباَدل العرتاٍف أدَّى ا ِممَّ أخرى، قبيلة يف
مكة يف حَدث كما األخري، الجاهيل العرص يف التجارة، خطِّ عىل بالجزيرة الكربى املدن

وغريها. ويَثِرب والطائف
عَرب شأن من الحطِّ عىل — هللا عافاهم — الدين شئون يف ُمفكِّرينا بعض دأب وقد
الفنون أصحاب درِبهم عىل وسار ُمنَكرة صورٍة يف وتصويرهم اإلسالم، قبل الجزيرة
عاريًا العربي ذلك قدَّموا بحيث السينمائية، الفنية واألعمال والسيناريو ة القصَّ يف الحديثة
لم إن شبيبتِنا، ِذهن يف صورتُه باتْت حتى إنسانية، حتى أو َفهم حتى أو ثقافة أية من
البرشية. إىل منها الحيوانيَّة إىل أقَرَب أيًضا، والُكتَّاب بل فني امُلثقَّ بعض أذهان يف تكن
فْرُش هو الصورة، بتلك وإبراِزهم اإلسالم، قبل عَرب شأن يف القْدَح أن لهؤالء بدا وقد
عَرب تبشيع يف زادوا وكلَّما ذلك، بعد اإلسالمية الدعوة نُور إلبراز واد، بالسَّ الصورة أرضيَّة
املستويات. كلِّ عىل ًرا وتطوُّ وُخلًقا وعلًما وثقافًة استضاءة أكثَر اإلسالم كان كلَّما الجاهلية،
أبسط يُجايف هو ثُمَّ خف، والسُّ بالفجاجة الشعور عىل أوًال يبعث الشكل بهذا األمر وإن
وِسرية الُقديس، ه نَصِّ ومن َدعوته، من ِقيمته يستمدُّ فاإليمان لإليمان، املنطقية القواعد
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فهو األمر، يف األنكى أما بآَخر. ُمقارنته من وليست داخلية، ِقيمٌة ذاته، يف فقيمتُه نبيِّه.
الحال تلك يف اإلنساني، نقِص إزاء اإللهي ِقيمة إلبراز باإلنساني، اإللهي ُمقارنة تِتمَّ أن
اإلنسان ُمقارنة أن كما بَغريه، يُقاَرن ال فاإللهي واإلنساني؛ اإللهي لِكَليهما: ظاملة ستكون

اإللهي. مع يُقاَرن ال بما اإلنساني عىل التجنِّي يف فداحٌة به
«األدب كتابه يف إيضاحه إىل وعَمَد األمر ذلك إىل حسني» طه «الدكتور فطن وقد
وكيف اإلسالم، قبل العَرب جاهلية حول الشائعة الفكرة تهاُفت مدى ُمبيِّنًا الجاهيل»
نقله يف اإلسالم َدور إلبراز شة. امُلتوحِّ كالحيوانات العرب تصوير أرادت الفكرة تلك أنَّ
الحضارة، مشارف إىل موضوعية، ُمقدِّمات دون فجأًة شني، امُلتوحِّ األقوام لهؤالء اإلعجازي
النزيهة القراءة بينما هذا ُكربى. إمرباطوريًة وكوَّنوا نيا الدُّ فتَحوا واحدة، ٍة أمَّ يف فجمعهم
يكونوا لم العَرب أنَّ إىل بوضوح، تُشري اإلسالمية قبل املرحلة يف الجزيرة عَرب لتاريخ
أن فيكفينا الرؤية، يف فجاجًة األشدُّ األمر فهو لتسفيههم، عقائدهم إىل الرُّكون أما كذلك.
يزل لم لنِجده والعرشين، الحادي قرنِِه مشارف يف وهو اإلنسان عىل حولنا، نظرًة نُلقي

للضحك. وَمدعاة ُسخًفا األمور أشدِّ من هي أموٍر يف يعتقُد بعد
سيِجد ذاتها، اإلسالمية األخبار ُكتب يف بالجاهيل، العرصاملنعوت ذلك ألخبار وامُلطاِلع
املعريف املستوى هو امَلعريف املستوى وسيِجد ذاتها، النَّبالة هو رفيًعا مستًوى األخالق يف
ة. الخاصَّ معارفهم األمم تلك معاِرف إىل تَجمع كانت معارفهم وأنَّ حولهم. من لألَُمم
الوصول دون حقيقيًا عائًقا مركزية، دولة يف دهم توحُّ وعَدم القبيل تَشتُّتهم كان فقط
أخذ الذي األمر وهو ُمستقرَّة. مركزية حضاراٍت من جاَوَرهم ملا الحضاري املستوى إىل
لألمر تهيئًة ُكربى، أحالٍف يف د التوحُّ نحَو األخري الجاهيل العرص يف امُلتساِرع ر التطوُّ يف

ُكربى. ودولة مركزي ٍد تَوحُّ يف اآلتي العظيم
رات التصوُّ تُضاهي واضحة، رات تصوُّ العرب لدى كان الكونية، املعارف مستوى فعىل
هي مصابيح تُزيِّنه محفوظ سقف والسماء اة، ُمدحَّ ُكرٌة فاألرض حولهم؛ الحضارات يف
بن «زيد فهذا الكنس». والجواري «الُخنَّس عليها أطلقوا سيَّارة، كواكب وفيه النجوم، تلك

قوله: يف الحضارات بالد يف املعروف الَكوني ر التصوُّ عن ثنا يُحدِّ نُفيل» بن عمرو

ال��ِج��ب��اال ع��ل��ي��ه��ا أرس��ى ال��م��اء ع��ل��ى اس��ت��وْت رآه��ا ��ا ف��ل��مَّ دح��اه��ا
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من القديم العالم عليه دَرج ما لنا ر يُصوِّ الثقفي»، هللا عبد بن «أُميَّة نجد بينما
ومنًعا ورصًدا حماية فيها ُهب الشُّ وأنَّ سبع، طبقاٌت وأنها َعَمد، بال سقًفا للسماء ٍر تَصوُّ

األعىل. املأل عىل مع السَّ اسِرتاق من للجن
عقائد عن املنحولة وهي عرصها، ِسمة وكانت الدينية، املعارف مستوى عىل أما
ُمدوَّنات يف ُمجَمًال تفصيلها وجاء وفلسطني، الشام وبالد القديمة ومرص القديمة الرافدين
أن إالَّ يأبى األودي» «األفَوُه فهذا العرب، جزيرة تعِرفه كانت الذي األمر فهو التوراة،

قوله: يف نوح أبناء أسماء ل يُسجِّ

والم ح��لَّ��ت ح��ي��ث��م��ا وي��اف��ث وح��ام س��ام ي��ع��ص��م��ه��ا ول��م��ا

إلياس: األعىش مديح يف يُؤَخذ وهو املثَل، مِرضب فكان النُّوحي العمر طول أما

ش��اب��ا ب��ع��دم��ا ن��وًح��ا ال��م��رء ج��زى ك��م��ا ن��ع��م��ة خ��ي��َر إي��اًس��ا ال��ل��ه ج��زى
وأب��وابً��ا أل��واًح��ا ي��ج��م��ع وظ��لَّ ��ه��ا ل��ي��ص��فَّ ت��ب��دل��ه��ا إذا ف��ل��ك��ه ف��ي

نوح: كُعمر عمًرا رافًضا الراجز، رضب يف أيًضا جاء ما وهو

ال��ف��ط��ح��ل زم��ن ن��ح��و ع��م��ر أو ال��ح��ل س��ن ع��م��رت ل��و ف��ع��ل��ت
ق��ت��ل أو ه��رم ره��ي��ن��ة ص��رت ال��وح��ل ك��ط��ي��ن ُم��ب��ت��لٌّ وال��ص��خ��ر

فها العرص، ذلك معارف يف صداه يِجد األُمم معارف يف التَّوراة قصص انتشار وكان
فيه: يقول فرعون، وبني وهارون موىس بنَي ِشعريٍّا حواًرا يُقدِّم لت» الصَّ أبي بن «أميَّة هو

ُم��ن��اديَ��ا رس��وًال م��وس��ى إل��ى ب��ع��ث��ت ورح��م��ة ف��ض��ل م��ن ال��ذي وأن��ت
ط��اغ��يَ��ا ك��ان ال��ذي ف��رع��ون ال��ل��ه إل��ى ف��ادع��َوا وه��ارون اذه��ب ل��ه: ف��ق��ل��ت
ه��ي��ا ك��م��ا اط��م��أنَّ��ت ح��ت��ى وت��ٍد ب��ال ه��ذه س��وي��ت أأن��ت ل��ه: وُق��وال
ب��ان��يَ��ا ب��ك إذا أرف��ق ع��م��د، ب��ال ه��ذه رف��ع��ت أأن��ت ل��ه: وق��وال
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صاغه ما وهو معلومة، كقصٍة فيهم وسارت وولدها، مريم ة قصَّ العرب وعرف بل
إليه ُمضاًفا ونُشور، بعٍث يوم عن املسيحية به جاءت ما إىل إضافة بَدوره، شعًرا «أَُميَّة»
الحساب قاعة يف العْدل موازين أمام للموتى بحساٍب القول من املرصيُّون إليه سبق ما

يقول: ساعدة» بن «قس عن بقي شعر فهذا السماوية.

خ��ِرق بُ��رع��ٍم ب��ق��اي��ا م��ن ع��ل��ي��ه��م ج��َدٍث ف��ي واألم��وات ال��م��وت ن��اع��ي ي��ا
ف��ِرُق��وا ن��وِم��ه��م م��ن ان��ت��ب��ه��وا إذا ف��ه��م ب��ه��م يُ��ص��اح ي��وًم��ا ل��ه��م ف��إنَّ دْع��ه��م
ُخ��ِل��ُق��وا ق��ب��ل��ه م��ن ك��م��ا ج��دي��ًدا خ��ل��ًق��ا ح��اِل��ه��م غ��ي��ر ل��ح��اٍل يَ��ع��ودوا ح��ت��ى
ال��َخ��ِل��ُق ال��ُم��ب��ه��ج وم��ن��ه��ا ال��ج��دي��د م��ن��ه��ا ِث��ي��اب��ه��م ف��ي وم��ن��ه��م ُع��راة ف��ي��ه��م

ونتائجه الحساب أحوال ر يُصوِّ وهو نُفيل» بن «زيد ِشعر حه يُوضِّ الذي األمر وهو
قوله: يف

��ع��ي��ر ال��سَّ ح��ام��ي��ة ول��ل��ك��ف��ار ج��ن��ان داره��م األب��رار ت��رى
��دور ال��صُّ ب��ه ت��ض��ي��ق م��ا يُ��الُق��وا ي��ُم��وت��وا وإن ال��ح��ي��اة ف��ي وخ��زٌي

قوله: يف الثقفي» «أمية أمَره ل فصَّ الذي األمر ذات وهو

س��اب��ق��ه��ا وال��دم��ع ع��ي��ن��ي أك��فُّ ط��وارق��ه��ا ت��س��ري ُه��م��وم��ي ب��ات��ت
ن��اط��ق��ه��ا يُ��ق��ص��ى ب��رأة أُوَت ول��م ال��ي��ق��ي��ن م��ن أت��ان��ي م��م��ا
ُس��راِدُق��ه��ا؟ ب��ه��ا ُم��ح��ي��ط ال��ن��ار واِق��دة ع��ل��ي��ه ت��ل��ظَّ��ى م��ن أم
ن��م��اِرُق��ه��ا؟ م��ص��ف��وف��ًة األب��رار وُِع��د ال��ت��ي ال��ج��نَّ��ة أس��ك��ن م��ن أم
ط��رائ��ق��ه��ا ت��س��ت��وي األع��م��ال وال ال��م��ن��زالن ي��س��ت��وي ال
م��راِف��ق��ه��ا ف��س��اءت ال��ن��ار أدخ��ل��ت م��ن��ه��ا وف��رق��ة

فيؤكد: التميمي» شهاب بن «عالف أما

األع��م��ال ب��أح��س��ِن ال��ح��س��اب ي��وم ع��ب��ده يُ��ج��ازي ال��ل��ه أن وع��ل��م��ُت
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قوله: يف واضًحا» ُسلمى أبي بن «زهري تقرير جاء كذلك

ي��ع��ل��ُم ال��ل��ه يُ��ك��تَ��م وم��ه��م��ا ل��ي��خ��ف��ى ن��ف��وس��ك��م ف��ي م��ا ال��ل��ه ت��ك��ت��ُم��نَّ ف��ال
ف��ي��ن��ق��م ��ل يُ��ع��جَّ أو ال��ح��س��اب. ل��ي��وم ف��يُ��دَّخ��ر ك��ت��اٍب ف��ي ف��ي��وض��ح ي��ؤخ��ر

فليس األدبي، امَلْعلم أهمها املعالم من ٌة عدَّ واملعريف الفكري املستوى عن َْت عربَّ وقد
عر الشِّ أصبح وحتى شاعر، عربي كلَّ إن قيل حتى العربي، ِشعريَّة عىل التأكيد جديًدا
الثقايف ومستواهم ملعارفهم وسجلٌّ وعقائدهم، وظروفهم حالهم رواية العرب، ديوان

والفلسفية. الفنية ورؤاهم بل عيشهم وُطُرق العملية لحياتهم وسجلٌّ األخالقي،
بنثره الشعرية، امُلحتويات ذات من حواه بما الخطابة َمْعلم كان عر الشِّ جانب وإىل

واملزدوج. منه امُلرَسل ان الكهَّ سْجع إىل إضافًة املسجوع، املنظوم
الُخَطب بإلقاء ثقافيٍّا، افتتاًحا تُفتَتح كانت ما عادًة التي أسواقهم، للعرب وكان
يف بََرز ما وهو القصائد، أفضل حول املسابقات وإجراء الشعرية، والقصائد النثرية،
تشتُِّتها رغم وتشجيعها، الثقافة بتنمية ت اهتمَّ ة أمَّ َديَدِن إىل يشري ا ِممَّ السبع». «امُلعلَّقات

مركزية. وحدة تجمعها ال قبائل يف ِشيًعا
عىل حرَص نثََرها وإن شعًرا، وثقافته معارفه تقديم عىل حريًصا العربي وكان
ذلك من ونماذج الذوق، يف وارتقاءٍ الحسِّ يف َرهاَفٍة إىل يُشري ا ممَّ فيها، املوسيقي الجرس
والليل الخاِفق، «واللَّوح تقول: وهي «الزبراء» عند الكونية باملظاهر قسًما جاء ما النثر،
ختًال، ليأود الوادي شَجرَّ إنَّ الوادق، واملزان الطارق، والنَّجم الشارق، والصباح الغاسق،

معًال.» عنه تَجدون ال ثقًال، ليُنذر الطَّوِد صْخر وإن ُعصًال، أنيابًا ويرقُّ
البعث ليوم ربيعة» بن «ربيعة وصف يف جاء ِديني، سْجٌع جع السَّ هذا ألوان ومن
فيه ويَشقى امُلحسنون، فيه يسعد واآلخرون، األولون فيه يُجمع «يوم بقوله: والنشور،
إذا والفلق والغَسق، َفق «والشَّ قائًال: قوله بِصدق يُقِسم الذي الرجل ذات وهو امُلسيئون.»
تُجزى «يوم بقوله: اليوم ذات فيَِصف صعب» بن «شق أما لحق.» به أنبأتُك ما إنَّ اتََّسَق،
فيه ويُجَمع واألموات، األحياء منها يَسمع بدعوات، السماء من فيه يُدعى الواليات، فيه

والخريات.» الفوز اتَّقى ملن فيه يكون للميقات، الناس
من بينهما وما واألرض، السماء «وربُّ الحق: يقول بأنه لسائله صعب» «ابن ويقسم
إليه احتكم الذي الُخزاعي الكاهن أما أمض.» فيه ما لحق، به أنبأتُك ما أنَّ وخفض، رفع
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الزاهر، والكوكب الباهر، «والقمر يقول: سجًعا قراره فأصَدر ِنزاعهما، يف وأُميَّة هاشم
سبق قد وغائر، ُمنِجٍد من مسافر، بِعلٍم اهتدى وما طائر، من بالجوِّ وما املاطر، والغمام

املفاخر.» إىل أُميَّة هاشم
نثِره يف الكونية العرص معارف ًرا ُمصوِّ سْجَعه فرُيسل األيادي» ساعدة بن «قس أما
وأرض تزَخر، وبحار تزَهر، ونجوم أبراج، ذات وسماء ساج، ونهار داج، «ليل قائًال:

لعربًا.» األرض يف وإن لخربًا، السماء يف إنَّ ُمجراة، وأنهار ُمدحاة،
رغم التاريخي، العلم سمَت تأُخذ العلمي، الباحث يد يف ة هامَّ وثيقة الجاهيل عر والشِّ
قيل ما أبرز وكان فعًال، لعرصه انتسابه ِة صحَّ يف تشكيٍك من الجاهيل عر الشِّ حول أُثري ما
واملحاكمة الجاهيل، عر الشِّ كتابه يف حسني» طه «الدكتور أثارها التي النَّحل قضية بشأنه

وصاحبه. الكتاب ذلك بشأن آنذاك جَرْت التي املشهورة
بأقالم ُمدوَّنًا الشعر، ذلك من وَصَلنا مما الغالبية يف االطمئنان إىل يدعو ما لكن
عر، الشِّ ذلك عىل كبري تغيرٍي حدوِث منع يَضَمنان كانا والوزن القافية أن هو امُلسلمني،
واملراعي اإلبل عىل التخاُصم أخبار من جاء وما الشعر، لذلك البسيط امُلحتوى أن كما
وجرير األخطل شعر عىل حَكْمنا لو أنَّنا مروة حسني د. رأي وعىل التصنُّع. عَدم يضَمُن

اإلسالم. بعد ما إىل ِنسبتُه علينا لتعذَّر بشكله، …
القبلية، العصبية إىل أسبابها وعزا االنِتحال، قضية بحث من أوَل سالم» «ابن وكان
االنِتحال مسألة إىل الجميع وسبق األحمر. وخلف الرَّاوية، حماد مثل اعني، الوضَّ والرُّواة
امُلسترشق إليه سبقه ما ردَّد فقد حسني» «طه أما األحمر، خلًفا نقد الذي الضبِّي» ل «امُلفضَّ
إنكاره هي ُمحاكمته حيثيات أهمُّ كان وإن اليشء. بعض ُمختلف بشكٍل «مرجليوث»

العرب. جزيرة السالم عليهما وإسماعيل إبراهيم هبوط
أو ظ تحفُّ دون الجاهيل الشعر نسب ة صحَّ َقبولها تؤكد السلفيِّني جمهرة قامت وقد
ونموذًجا حسني»، «طه عىل للردِّ ُوِضعت التي املؤلَّفات يف واضًحا ذلك ظهر وقد تشكك.
و«مصادر الغمراوى، أحمد ملحمد الجاهيل» الشعر يف كتاب «نقض كتاب يف جاء ما لذلك
اتَّفق قد لعرصه، الجاهيل عر الشِّ ونسبة وغريهم. األسد، الدين لنارص الجاهيل» الشعر
قول نموذًجا يُمثِّله ما وهو امُلسترشقني، من كثرٍي وبني السلفيني، املسلمني بني أمرها
تاريخ يف الباِحث خ امُلؤرِّ أفاد قد الجاهيل، عر الشِّ هذا أنَّ «والواقع «ليال»: امُلستِرشق
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عىل التاريخية، الوجهة من الشعر هذا فائدة زادت وربما بثَمن، تُقدَّر ال فائدًة الجاهلية،
يف يكن لم الجاهليني، العرب أحداث عن ة ُمهمَّ أموًرا حوى ألنه األدبية الوجهة من فائدته

الشعر.» هذا لوال عليها الحصول ُوسعنا
إىل فيها يلجئون وكانوا للعرب، والثقافية الفكرية األنشطة أبرز من كانت والخطابة
وعند الخطبة. محتوى بوجاهة امُلستمع إلقناع والبالغية والجماليَّة اإلبداعية الوسائل كلِّ
ربه» عبد «ابن ذكر وقد تَفوًُّها، أكثرهم يختارون العرب كان الدول ملوك مع التعاُمل
لديه، املنذر» بن «النُّعمان حضور يف العَرب أمر من ص تنقَّ كرسى أن الفريد، عقده يف
ليعِرف كرسى إىل وأوفَدهم العرب ُخطباء طَلب يف فأرسل لُعروبتِِه «النُّعمان» استفزَّ مما

الثقايف. وقدَرهم العرب مآِثر
صاحب يدي بني الوفد رئيس فيِقف األمراء، عىل وفادتهم يف يخطبون الُخطباء وكان
عام ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يدي بني قيل ما الُخطب هذه ومن قومه، بلسان ليتحدَّث لطان السُّ
أسماؤهم ورَدْت الذين أولئك الُخطباء، أشهر ومن واألخبار. ري السِّ ُكتُب وأورَدتْه الوفود
و«الحارث التميمي»، زرارة بن و«حاجب صيفي»، بن «أكثم وهم كرسى، عىل الردِّ يف
يكرب معد بن و«عمرو السلمي»، الرشيد بن و«عمرو مسعود»، بن و«قيس عباد»، بن
أيضا الخطباء ومن عمرو»، بن و«سهيل ربيعة» بن «ُعتبة مكة ُخطباء ومن الزبيدي».
لقبائل ُكثر خطباء إىل تُشري نماذج وهي العدواني»، الظرب بن و«عامر قطبة»، بن «هرم

وحًرصا. تفصيًال رَي والسِّ األخبار ُكتب أورَدتْها العرب،
تواَضع القبيل، والتشظِّي للتعدُّدية نتيجًة امُلنتجة، للُقوى البطيء الرتيب ر التطوُّ مع
بها يُحاول طبيعية، ظواهر من يُجاِبهه ملا ِميتافيزية، تفاسري إلقاء عىل العربي العقل
العَرب بني باألساطري تسميتِِه عىل ذلك بعد اصُطلح ما وهو حوله، يحُدث ما تربير
ُمستبَطن قناعٍة عدم يُعِلن ما وهو ارهم، تُجَّ أثرياء من فة امُلثقَّ الطبَقة بني ة خاصَّ أنفسهم.
عنوان تحت وقوَّاِدهم األمم وأنبياء السالفني أخبار ضمن أُدِرجت التي التفاسري، بتلك

«األساطري». هو يجمعها واحد
أو انقطاِعِه بشأِن وضعت فقد البدوي، لحياة وأخطرها الظواهر أهمَّ امَلَطر كان وملَّا
السماء أمطرت فإذا البداوة، حياة بساطَة بسيطة بدائية أسطورية تفاسريُ ُسيوًال، تواتُره
سقوط مع الظهور يف توافقت التي النجمية املجموعة أو النجم فعل إىل املطر نَسبوا
من تفاسري ر امُلدمِّ وَدوره أحيانًا املطر ِلَفيض وكان كذا. بنَوء أُمِطرنا فيقولون: املطر،
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بسبب بالُدهم رت ُدمِّ قَدماء، عَرٍب بأحوال احتفظت العربية الذاكرة أنَّ فيبدو آخر، لوٍن
الغاِضبة اآللهة بيد فيها األسباب تكُمن تفسريية، روايات عنها فَحَكوا العاصفة. األمطار
عاٍد هالك عن مثيلًة العرب روتُْه ما وهو نواهيها. أو أوامرها خاَلفوا من عىل البطوش
اإلسالمية، رَي والسِّ األخبار ُكتب من األوىل للفصول تفصيًال بشأنه الرجوع ويُمكن وثمود،

للطربي. وامللوك» الرسل «تاريخ املثال سبيل وعىل
من ألواٍن ابتداع إىل دفعتْهم والتي ة، الخاصَّ أساطريها املطر لنُدرة كان كذلك
السواحل سكان ُمالحظة أنَّ ويبدو العمل، عىل الطبيعة تحريض بها قصدوا الطقوس،
فكانوا شبيهة، حالٍة اصطناع ر تصوُّ يف أثََّر ُممطًرا، سحابًا ليكون املاء من الصاعد للضباب
االسِتمطار. بقصد للفضاء، الصاعد بالضباب شبيًها دخانًا تُها مادَّ تُخِرج ناًرا يُوِقدون
طقس يف والبََقر النار بني عقدوا فقد القديمة، الشعوب عند للِخصب رمًزا كان البََقر وألنَّ
لالشتعال قابلة موادَّ ذُيولها يف ويربطون امُلرتَفعات، بها ويَصعدون األبقار فيه يَجمعون
لتصطِنع الجبل، من تهبط وهي الُغبار تُثري مذعورًة األبقار فتُهَرع النار، فيها يُوِقدون
سببًا ذلك ويَرون ع، والترضُّ بالدُّعاء ون يَضجُّ ذلك وأثناء امُلمِطرة، بالعواِصف شبيهًة حالًة

بيه. الشَّ يُنِتج بيُه الشَّ حيث التشاُكيل حر السِّ ملبدأ إعماًال وذلك قيا، للسُّ
واحٍد إلٍه ظلِّ تحَت ِديني قومي ٍد توحُّ نحَو النُّزوع ومع األخري، الجاهيل العرص ويف
عظيٍم قٍرص يف السماء ساكنًا إلههم إىل ونظروا املحسوسات، عن اإلله بذلك العَرب ارتفع
املالئكة، من آَخَر فريٍق أعناق فوَق محموٍل عرٍش عىل ويجلس املالئكة من حاشيٌة ه تحفُّ
تساَقط ما كلَّ بالُقدسيَّة وا وحفُّ وبظواهرها، بها، والَقَسم وأجراَمها، السماء قدَّسوا لذلك
األحجار تقديس فكان العرش، حيث امُلقدَّس املكان ذلك من قادًما بُحسباِنِه السماء من

االعتقاد. ذلك نتائج أحَد النَّيزكيَّة
تساُقط وكان واألوبئة، واألمراض البرش حياة يف عظيًما أثًرا األفالك إىل نَسبوا وقد
أو الطبيعية، أو االقتصادية، الكوارث أو كالحروب، جلل، أحداث وقوع يعني هب الشُّ

آلَخر. َموٍت أو عظيم، رجٍل والدة
اتََّجه بينما السماء، نجوم تأليه إىل القبائل بعض عند امتدَّْت الُقدسيَّة تلك أن ويبدو
عىل باهلل عالقة لهنَّ أو هللا، بناُت إنهنَّ وقالوا املالئكة، ذات هي اعتبارها إىل اآلخر البعض
وامللَكني الزهرة كوكب بشأن املشهورة الرواية ذلك عن وتُعربِّ شأن. من أكثِر يف الُجملة
هللا وعصيا الخطيئَة فارتكبا الَوِرَعني املَلَكني الغاِنية الزهرة أغَوِت وكيف وماروت هاروت
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إىل بَدورها السماء مالئكة أغَوْت التي املرأة تلك تحوَّلْت وكيف واألرض، السماوات خالَق
الزهرة. بكوكب املعروف الجميل الكوكب ذلك يف يتمثَّل سماويٍّ كائٍن

أحيانًا إليهم نََسبوها خارقة، سماٍت إالَّ األشخاص بعض تميُّز يف العَرب يِجد لم كذلك
العَرب بجزيرة خرجت التي النار يُطفئ سنان بن خالد فهذا تمجيًدا. وأحيانًا انبهاًرا،
لكنهم ر، مدمِّ بُركان ِذكرى كانت أنها ويبدو البُلدان، فتُهِلك تَسيح رءوس لها وكانت
األرض. مقرِّ إىل وردَّها أطفأها حتى سنان ابن حاَربَها آِكلة رءوًسا الُربكان للنار جعلوا
الُغول قتََل إنه يقولوا حتى وبقوَّتِه به اإلعجاب يشتدُّ النبيل، القوي الصعلوك وهذا
األعادي عىل يشدُّ شداد بن عنرتة وهذا ا». رشٍّ «تأبَّط فأسَموه إبطه، تحت رأسه يَحمل وأتى
النزوع مع يتحوَّل حتى الُغزاة، ويُحاِرب مواضعه من النَّخيل وينِزع الحديد رماح فيكِرس

الجبَّارة. بُقواه العَرب أعداء يُحارب قومي عربي بطٍل إىل األخرية الجاهلية يف القومي
من بالده تحرير بعد العروبي القومي الحلم يدُخل يََزن» ذي بن «سيف وذلك
األحباش، عن عوًضا بالَده يحتلُّون الذين بالُفرس استعانِتِه عىل التعتيم فيَتمُّ األحباش،

ومهارته. بقوَّتِِه ويَهزُمها الجيوش يُقاتل عظيًما شعبيٍّا بطًال تصويره ليتمَّ
األخري، عرصها يف للجاهلية البطولة أساطري نحَو جديد نزوع إىل يُشري ما وهو
سيد يُمثِّل الربُّ وكان اآلتي. د التوحُّ نحَو تنُحو وهي العربي، القومي رمَزها لتصنََع
ضيافة يف األرباب تلك ع تجمُّ وكان وكربيائها، عزَّتها ورمز ومعبودها وسلَفها القبيلة
املكاِسب. من ومزيًدا األرباب، ألتباع التجاري الحضور من مزيًدا يعني املكية، الكعبة
جميًعا، القبائل د توحُّ لصالح القبيل الشكل تفجري نحو يسري الطبقي املحتوى فكان
وسيِِّدها القبيلة ربِّ رفُض ُممكنًا صار بحيث ُمختلفة، قبائل من األثرياء مصالح بتقاُرب
فكانت واملعِدمة، األرستقراطية االجتماعيَّتنَي، الرشيحتنَي عند الفرد لدى املعبود وسلِفها
اعتقاًدا أفرَزت أْدَلجة، احتاج الذي املصلحي د التوحُّ نحَو تنُحو األرستقراطية الرشيحة
الجديد إلههم جاء فقد والحكومة، واملأل ادة السَّ وألنهم املصاِلح، تلك يَرعى واحٍد إلٍه يف
الذي للكون ُمطلًقا وسيًِّدا جميًعا، الكعبة آلهة فوق ليُصِبح ومكانتهم، تتَِّفق مرتبٍة يف

ملصالحهم. غائبًا وراعيًا بأيديهم، تجارتِه ِعنان أمسكوا
ألرباٍب وعقيل نفيس رفٍض حالة يف والعبيد، وامُلعِدمني امُلضطَهدين فئة كانت كذلك
ُمهيَّأًة قناعًة امُلضطَهدين؛ لدى األرباب تلك رفُض كان ثَمَّ ومن األرزاق، تقسيم يف تعِدُل ال
وأسالِفها القبائل أرباب فوق واحٍد إلٍه يف املكي االعتقاد بَرز وقد الساِفر. العميل لإلعالن
الجاهيل العرص يف نهائي بشكٍل به ُمعرتًَفا وأمىس الكعبة، فناء يف الواقفني امُلتعدِّدين،
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نقتِرص ُمتعدِّدة، كثرية نصوٍص يف الكريم القرآن آياُت ذلك بعد قرَّرتُْه ما وهو األخري،
تقول: أمثلة عىل منها

تَتَُّقوَن﴾ أََفَال ُقْل هلِلِ *َسيَُقولُوَن اْلَعِظيِم اْلَعْرِش َوَربُّ بِْع السَّ َمَواِت السَّ َربُّ َمْن ﴿ُقْل
.(٨٦-٨٧ (املؤمنون:

َفأَنَّى هللاُ َليَُقولُنَّ َواْلَقَمَر ْمَس الشَّ َر َوَسخَّ َواْألَْرَض َمَواِت السَّ َخَلَق َمْن َسأَْلتَُهْم ﴿َوَلِنئْ
.(٦١ (العنكبوت: يُْؤَفُكوَن﴾

إرهاٍص حالة يف الجزيرة لعَرب امُلقِبلة الوحدة وجنني قائًما، القبيل الترشذُم ظلَّ لذلك
قومية ووحدة واحدة، مصلحٍة يف جميًعا العَرب يجمع حقيقي، ميالد دون وَمخاض،
امُلتفرِّقة، القبلية األرباب لهذه باقية ٍة َمهمَّ يف االعتقاد انترش ولذلك واحد، إلٍه ظلِّ يف جامعة
عىل — كان ما وهو وتقرُّبًا، ُزلفى إليه واتِّخاذهم الواحد، اإلله لدى ألتباعها ع التشفُّ وهي
طريق عن املأل، ذلك وسيادة مكة مَلأل للقبائل، ذاتيٍّا داخليٍّا إخضاًعا — النفيس امُلستوى
الذي املعنى الكريم، القرآن آياُت صوَّرت وقد القبائل. أرباب عىل املأل إلِه بسيادة االعرتاف
واقع مع وتَطابُقه الكريم، الوحي بِصدق يَليق بليغ، بتصويٍر القبائل أرباُب إليه انتهى
بقول ،(٣ (امللك: تََفاُوٍت﴾ ِمْن الرَّْحَمِن َخْلِق ِيف تََرى ﴿َما تفاُوت دون والجزيرة، مكة

امُلرشكني: لسان عىل يأتي
.(٣ (الزمر: ُزْلَفى﴾ ِهللا إَِىل ِليَُقرِّبُونَا إِالَّ نَْعبُُدُهْم ﴿َما

القبيل الشكل — النَّدوة أصحاب — املأل حكومة تجاوزت السيايس؛ املستوى وعىل
حكومة فكانت املادية؛ املصلحة عىل حرًصا النقيَضني استدامة عىل حرصت لكنها القديم،
لكنها القديم، القبيل الرئايس املشيخي الشكل تتجاوز جمهورية، ِشبَه حكومًة املأل
النقيَضني رصاع بينما قريش، لبطون القبلية للتعدُّدية املأل رجال تمثيل يف تَستبِطنه
القبيل التمثيل عىل القضاء بغَرض الُحكم، لشكل كامل ٍد توحُّ لصالح الرتاُكمي فعله يفعل
تضع ال دة، ُموحَّ واحدة سلطٍة عىل يقوم جامع، مركزي ُحكم نظام لصاِلح والقبلية،
والربوبي، لطوي السُّ د التعدُّ برضب تتجاَوزها بل يِّقة، الضَّ األنانية املأل مصالح بُحسبانها
د يُوحِّ أن يُمكنه ُحكم الجزيرة، عرب لجميع نفًعا وأعمَّ أعظم ومصالح كربى دولٍة لصاِلح
نحَو االنتقالية، مرحلتها يف والقديم، الجديد والقبلية، الفردية بني جة امُلتأجِّ الرشاِذم تلك
التي املراحل من األوىل املرحلة مع وذلك حَدث، قد بأنه التاريخ يُخِربنا ما وهو واحدة، ٍة أمَّ

امُلقبلة. الدولة أطوار بها مرَّت
يف نبويَّة، كُسلطة ُسلطتها ُظهور يف الدولة تلك تكوين يف األوىل املرحلة تمثَّلت وقد
يَدي بني لكم نذير «إني نبويَّة ُسلطة من يَديه بني بما لعشريته، ملسو هيلع هللا ىلص النبي بنداء مكة،
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امُلستمدَّة النبويَّة السلطة هما: أولَّني أساَسني إىل استنَدْت التي السلطة تلك شديد»، عذاب
القاِدمة. للدَّولة األقَدر الراعي الُعليا، األوحد هللا ُسلطة وهي واألعظم، الثاني األساس من
ٍد توحُّ نحَو العشائري د التعدُّ امُلقبلة، الدولة سة مُلؤسَّ الطالعة الدعوة تتجاوز وبالفعل
إمرباطورية تكون فسوف اعتيادية، غري دولة نحو ُمبكِّر، بنزوع وذلك جامع، عربي
لإلمرباطوريات ُمنهارة تفريخاٍت من ى تبقَّ ما عىل وتقيض العاملي، السيايس الفراغ تسدُّ
يرتدَّد الصاِدقة نُبوءته تأتينا ما وهو الجديد، األَُممي ر التطوُّ لصاِلح امُلتصاِرعة، القديمة

األمني: النبيِّ بلسان العرب، جزيرة جنَبات يف صداها

وقيرص. كرسى كنوز لتملُكنَّ بيده، نفيس والذي أنسابًا. أجعلكم اتبعوني

تُشكِّل تضاُمنية، جماعٍة والء كْسب غَرض طيَّاِته يف يحِمل كان الذي املعنى وهو
امُلقبلة. لألمة تأسيسية نواًة تُشكِّل جماعة للدولة، الثالث األساس

اإلسالم ظهور

قوانني حسب فاألمر الرضوري، ومن الَحتْمي، ومن الطبيعي، من اآلن: حتى نقول كنَّا
يجوز قد هنا لكن الرشوط، توافرت متى نتائجه، إىل ُمقدِّماته تؤدِّي أن بدَّ ال التاريخ،
الطبقة لصالح نُضجه، نهاية إىل ر التطوُّ بإتمام ينهض أن الغريب ومن لقائل: القول
بن املطلب عبد بن هللا عبد بن محمد ملسو هيلع هللا ىلص، اإلسالم نبي هو ، ُقريشٌّ مكيٌّ فرٌد التجارية،
الُغصن إىل بل هاشم، فرع إىل ينتمي كادًحا، فقريًا يتيًما نشأ أنه الغرابة ووجُه هاشم.
حياته بدأ نشأته، وظروف ِلرضورات وأنه طالب، وأبي املطلب عبد ُغصن فيه، األفَقِر
الطفولة إىل أقَرُب وهو فاشتغل امُلبكِّر، ِصباه بعد يتجاوز لم وهو الرِّزق، أجل من العملية
تجاوز مع — ثم النعمة، ثراء يف يرفلون الذين مكة، أهل غنم ورعي أهله، غنَِم برعي
إىل رحيله يف خَربُه يَِصلنا ما وهو األثرياء، لحساب بالتجارة اشتغل — الرجولة إىل الصبا

األسدي». خويلد بنت «خديجة ُقريش رشيفات إلحدى بتجارٍة الشام،
ونضوجه غايتِِه نحَو األمر بدفع قيامه أمر بجْعل كفيًال كان االنتماء ذلك ومثل
تذكَّرنا ما إذا تماًما، طبيعيٍّا يعود لكنه استطالع، ألول غريبًا أمًرا التاِجرة، الطبقة لصالح
وإذا العرب، بالد قبائل سائر دون تحديًدا، قريش ومن مكة، من كان ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أنَّ
تُعطِّلها لم التي الغاية تلك غايته، نحَو الَحراك يدفع كان الذي الظرف بُحسباننا َوضْعنا
الطفولة يف النبويَّة الخربة اعتبار مع املنطقية، نتائجها نحَو حثيثًا دفعتْها بل النبيِّ دعوة
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الدَّعة بحياة أخرى خربة ثُمَّ التفاُوت، هائل طبَقيٍّ وَسٍط يف واإلمالق، بالشَظف با والصِّ
وكانت عنها، ريضهللا خويلد بنت خديجة السيدة املؤمنني، أمِّ من الزَّواج بعَد والطمأنينة
النتقاله عوامل، ِضمن عامًال كان الذي الزَّواج وهو املعدودات، الثريَّات ُقريش نساء إحدى
يُنىس. ال وهوانًا واستضعاًفا حرمانًا به وأحسَّ القديم، َخَربَ انتماءٌ لكنه جديد، انتماءٍ إىل
وتعبًُّدا ًفا وتَقشُّ تَحنًُّفا بدأت والتي بداية، امُلجِتمعة الِقسمة تلك إلغاء نحَو الدفع فكان
وىف العربية، الجزيرة يف انترشوا الذين الُحنفاء طائفِة طريقِة عىل النعمة، رغم ِحراء، يف
وإىل امُلساواة وإىل التوحيد وإىل د التوحُّ إىل يدعون األخري، الجاهيل العرص يف ة، خاصَّ مكَّة
أو بالتأثري َحنيفيٍّا يكن لم ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أن مروة» «حسني ويعتقد االجتماعي.23 العْدل
جماعتهم، من واحًدا احتسابه إىل يذهب بل بعضهم، مع أو الفريق ذلك مع التَّماسِّ مُلجرَّد
منها وَرضب املعنى، لهذا الكريم القرآن آياِت تأكيد عىل هذا مذهبه يف «مروة» اعتمد وقد

قبيل: من أمثلًة
ِمَن َكاَن َوَما َحِنيًفا إِبَْراِهيَم ِملََّة ِقيًَما ِدينًا ُمْستَِقيٍم اٍط ِرصَ إَِىل َربِّي َهَداِني إِنَِّني ﴿ُقْل

.(١٦١ (األنعام: ِكنَي﴾ اْلُمْرشِ
َحِنيًفا﴾ إِبَْراِهيَم ِملََّة َواتَّبََع ُمْحِسٌن َوُهَو هلِلِ َوْجَهُه أَْسَلَم ْن ِممَّ ِدينًا أَْحَسُن ﴿َوَمْن

24.(١٢٥ (النساء:
وقبائلها، األعراب ووحدة د التوحُّ لتحقيق األحناف تطلُبه كانت الذي األمثل املنهج أما
ذَهبوا فيما ذلك، تحقيق إىل والسبيل الواحد. اإلله بدعوة والدَّعوة الرُّبوبي، التوحيد فهو
نبيٍّا يطلُبون أرضيٍّا، سماويٍّا وسيًطا يَطلُبون وهم الُحنفاء بلسان وقرأناه سبَق إليه،

25.(!)
عرب دة ُموحِّ واحدة إلهيٍَّة ُسلطٍة يف يتمثَّل علويٍّ توحيٍد من السياسية للوحدة بدَّ وال

عربي. نَبيٍّ

ص٥٧–٧٤. ذكره، سبق الهاشمي، الحزب القمني، سيد انظر: والُحنفاء، التحنُّف ظاهرة حول 23

ص٣٣١-٣٣٢. ج١، ذكره، سبق مروة: حسني د. 24

ج١، القاهرة، ،١٩٦١ الحلبي، البابي نرش كيالني، سيد محمد تحقيق والنِّحل، امِلَلل الشهرستاني: 25
ص٢٣١.
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ملسألة ُمقدِّمته يف عَرض عندما خلدون، ابن ُمبكًرا قراءته َوعى الذي الواقع وهو
دينية بصبغٍة إالَّ لهم يحُصل ال امُللك أنَّ وأكد دة، ُموحَّ َمملكة يف للعَرب السياسية الوحدة

العرب: عن تقريره يف وذلك الُجملة، عىل الدِّين من عظيم أثٍر أو واليٍة أو نبوٍَّة من

وامُلنافسة ة، الِهمَّ وبُعد واألنََفة للِغلظة لبعض، بعضهم انقياًدا األمم أصَعُب أنهم
كان الوالية أو بالنبوَّة الدين كان فإذا أهواؤهم، تجتِمع فقلَّما الرئاسة، يف
انقياُدهم فَسُهل منهم، وامُلنافسة الِكرب ُخلُق وذهب أنفسهم، من لهم الواِزع
عن الواِزع واألنََفة، للِغلظة امُلذِهب الدِّين من يشملهم بما وذلك واجتماُعهم،

والتناُفس.26 التحاُسد

السؤال عن اإلجابة رصيد يف السابقة، اإلفادات مجموعة إىل ويُضاف داللة، األكثر أما
يف الدين رجال بوضع اإلسالمية املصادر إفادة عَدم رغم أنه هو امُلستغَرب، املطروح
بُكتُبنا مقصوًدا الغموض كان لو كما واضحة غري بَدورها جاءت دانة السَّ تلك فإنَّ مكة،
الدِّين، رجال عن املفهوم باملعنى طبقًة َدانة السَّ كانت إذا ما الُكتب بتلك يَِبن ولم اإلخبارية.
جميعها تُحوز قريًشا جعل مما بالتجارة، الدين ارتباط الغموضهو ذلك يُفرسِّ ما كان وإن
الضبابية تلك وسط وَجْدنا وإن الجزيرة، ِشبِه أعراب لسائر بالنسبة الدين رجال قداسَة
تحديًدا، الهاشمي البيت يف ُمتواَرثًا كان الدِّيني املنِصب ذلك أن يُعلُِّمنا ُمعاًرصا، ُمجتهًدا
قوله: يف صالح» عباس «أحمد به ح يُرصِّ ما وهو بالذات، امُلطَّلبي البيت يف بعده من ثُمَّ

أنَّ نعلم كنَّا وإن ُقريش، أهل سائر عىل ُسلطة دانة السَّ هذه من وتستمد …
ُقريش.27 من َدنة السَّ هؤالء ُساللة من ملسو هيلع هللا ىلص، النبي

العظيم، الرئايس َفه وَرشَ امُلطَّلبي، الفرع يف السيادة ِرسَّ لنا يُفرسِّ الذي الخرب وهو
ولَده ترك عندما قبله، من هاشم هات توجُّ من كثريًا لنا يُفرسِّ كما املادي، حاله ِة ِرقَّ رغم
وحيث اليثاربة، أخواله بني الفروسية ويرضع ويربو ينمو هاشم» بن «شيبة امُلطَّلب عبد
هات توجُّ عىل ضوءًا يُلقي مما اليهود، ُمقدَّسات يف هناك يَتواتَُر الدِّيني التاريخ كان

ص١٣٦. القاهرة، د.ت، الشعب، دار طبعة امُلقدِّمة، خلدون: ابن 26
ص٢٦. ذكره، سبق الرصاع. صالح: عباس أحمد 27
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امللَِّة وبشأن األوحد اإلله بشأن حياته إبَّان إليه دعا وما الدينية، الشئون يف املطلب عبد
ونبوءاته املشهور، الجزيرة عَرب ان ُكهَّ كسْجع امَلسجوع وحديثه اإلسماعيلية، اإلبراهيمية

ِصدقها.28 األيام أثبتَِت التي
استداَمِتها عىل املأل يُِرصُّ وحدات، إىل الجزيرة انقسام عىل وتأسيًسا ذلك، لكلِّ وإعماًال
التوحيدي الحضور جاء لغايَتِه. ر التطوُّ تحقيق دون عائًقا ذلك ووقوف وربوبيٍّا، قبليٍّا
يف جامعة، ِسيَّة ُمؤسَّ لوحدة بسْعيِه املادي املستوى امُلستَوينَي: عىل ًقا ُمتحقِّ اإلسالم يف
يضع أيديولوجي مبدأ يف واعتقاٍد فكرٍة عىل بنهوضه الوعي مستوى وعىل مركزية، دولة

امُلقِبلة. الدولة سِة مُلؤسَّ النظرية
إىل دعاه ما وهو الهاشمي، البيت إىل العشائري النبي انتماء يَفوتَنا أالَّ يِجب وهنا
(الشعراء: اْألَْقَرِبنَي﴾ َعِشريَتََك ﴿َوأَنِْذْر الدَّعوة مع الوقوف إىل البْدء من البَيت ذلك دعوِة
بني الدَّعوة دائرة بتوسيع واألموي، الهاشمي البيتنَي بني الخالفات تجاوز لكنَُّه ،(٢١٤
كثرية انعطافاٍت فَرَضت أحداث، من ذلك بعد َلِحَقه وما امَلوِقف، تفصيالت لكن البيتنَي،
أُخرى خطوًة الُعظمى، اإلسالم دعوة واعتربوا األُمويُّون، منه نفر فقد الدعوة؛ طريق عىل
بنزوٍع هاشم، بني ِقبَل من آَخَر تحرًُّكا استدعى ا ممَّ الهاشمي، التكتيك خطوات من
وتحزبها، القبلية املنظومة بفروض ووقاء، له حمايًة وَلِدهم خلف ُمتماِسٍك عشائري
إىل االرتقاء دون لكن إليها، يدعو التي الوحدوية املنظومة صفِّ يف يِقف َوعي مع وربما
األمويون أما منظومته، يف الدِّيني الفكري للجانب رفضهم يف اتضح ما وهو الُعليا، الِبنيَِة
ثُمَّ باملال، النَّبيِّ رشوة ُمحاولة إىل لجئوا فقد قبليٍّا، رصاًعا الجليل اإلسالم روا تصوَّ الذين
لهم تصوَّرت التي ودوافعه، الكريم النبيِّ مقاصد كشف إىل تهُدف ساذَجة، ُمحاولٍة إىل
الرشوة وهي عليهم، التََّملُّك إىل بَدعوتِِه الِفخاخ له فنََصبُوا عليهم، الهاشمي امللك يف رغبًة

ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قول من أبلغ ردٌّ لها كان ما التي املكشوفة والخطة

األمر هذا أترك أن عىل يساري، يف والقمر يميني، يف الشمس وضعوا لو وهللا،
تركتُه. ما دونه، أهلك أو

ص٤٥–٥٤. ذكره، سبق الهاشمي، الحزب الِقمني، سيد انظر: وعقيدته املطلب عبد بشأن 28
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فيها، امُلمكن وَدورهم للدَّعوة، الُكربى املقاصد يَُعوا لم املأل أنَّ واضًحا بدا وهكذا
املنافع يتجاوزوا ولم امَلرحليَّة، األنانية اآلنية املصالح حدود عند تِقف قارصة، رؤيٍة إزاء
لتستطِلع رؤيتهم تتَِّسع ولم القبلية، الربوبية التعدُّدية قها تُحقِّ التي معدود، لنفٍر يِّقة الضَّ
إطالًقا تَِع ولم العربي، االجتماعي للَحراك العام ر التطوُّ حركة ملسار التاريخي، االتجاه
ُكربى، لرشيحة نواًة تُشكِّل كطبقة مُلستقبلها أعىل درجٍة عىل تطوُّر هو الَحراك ذلك أنَّ

التاريخي. للتشكيل امُلرتَقب الفْرز يف كبريًا دوًرا تلَعب أن يُمكنها
ل امُلؤهَّ الفريق هي ُقريًشا وأنَّ الدولة، لقيادة لة املؤهَّ الطبقة أنهم املأل يُدِرك لم نعم
مصلحة أنَّ يُدِركوا ولم — ذلك بعد بالفعل سيحُدث ما وهو — كربى حركٍة لرئاسة
وعاصمتها نَواتُها تكون مركزية، دولٍة يف د التوحُّ مع البعيد، املستوى عىل جميًعا الطبقة
نَبيٍّ زعامة وتحت األيديولوجية، الجامعة الوحدة يُشكِّل فْرد، واحد إلٍه راية تحت مكة،
وِحنكِتهم النافذ بوعيهم — القوم عقالء بعض إدراك ينفي ال ذلك لكن د، ُموحِّ واحد عربي
وجالًال ِحكمًة املأل رجال أكثر موقف يُمثِّله ما وهو العظيم، لألمر — وُدربتِهم وِحكمتهم
األهداف وأدرك ملسو هيلع هللا ىلص، النبي التقى أِن بعد اهية، الدَّ الخبري الَعجوز ذلك ربيعة»، بن «ُعتبة

للدعوة. الُكربى
خطأ وتراكم الضيقة. األنانية للمصالح الَحِميَّة ضجيج وسط ُعتبة، كالم وضاع
قراءة يُمكن وبالتدقيق، أخرى. ات وُمتغريِّ أخرى، خطواٍت إىل دفع ا ممَّ املأل، حسابات
املصالح برضِب النبي ُمجاهرة يف برأينا، يكُمن والذي وكشفه، األسايس الخطأ ذلك دوافع
بهَدِف القبيل، الرُّبوبي د التعدُّ برضب بدءًا ف، تتوقَّ ال التي املأل ألطماع األنانية اآلِنية
بالقول: إيَّاها وُمخاطبته هللا»، «أهل لقب وسلبها ُقريش، ُكفراَن وإعالنه اآلتي، التوحيد
مُلعتقداتها تسِفيهه ثُم ،(٢ ،١ (الكافرون: تَْعبُُدوَن﴾ َما أَْعبُُد َال * اْلَكاِفُروَن أَيَُّها يَا ﴿ُقْل
من بها هللا أنزل ما وها سمَّ وأسماء أربابًا باتِّباعهم ُكفًرا، أشدُّ ُهم الذين الُعربان، وعقائد

ُسلطان.
َخَرب أن بعد السارية، التِّجارة لقواعد الدَّعوة برْفض للمأل، نكايًة أكثر كان ما ثُمَّ
للحركة وتجميٍد تعطيٍل من القواعد هذه إليه تؤدِّي ما وتِجارته، السابقة تجاربه يف النبيُّ
َكنْز يُهاِجم فقام وحَدها، املكيَّة لألرستقراطية عائديَّة األكثر املكاِسب حدود عند التجارية،
وتنديده واالجتماعية، االقتصادية التَّنمية يف َدورهما أداء عن وتعطيلهما ة والفضَّ الذهب
فئٍة بيِد الثروة تركيز بغَرض التجار، صغار سحق يف لَدورهما وامُلرابني بالرِّبا هوادة بال
من النهاية يف الرِّبا إليه يؤدِّي ما ثُمَّ يادي، السِّ بوضعها َمنوطة خدمات للمجتمع تُؤدِّي ال
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األمر يُسِفر أن بدَّ ال وكان مأجور، غرِي لعمٍل َمسحوقة بأيٍد يُلقى ما وهو املدين، اسرتقاق
الطريق خطوات عىل مرحليَّة، أخرى وجهٍة إىل ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي أدى جهري، فعداء جفوٍة عن
إىل يدعوهم والعبيد، وامُلعِدمني امُلستضَعفني نحَو بُموجبها ل تحوَّ الطويل، االسرتاتيجي
ف َ الرشَّ وإىل املأل، كنوز أمامها تتضاءل التي وقيرص، ِكرسى كنوز وامتالك النَّسب،
الحروب ة مادَّ دوًما وهم الناس دون من واحدة جديدة ٍة ألمَّ أوىل نواٍة لتشكيل والكرامة،

غريهم. طبقة ملصالح الثَّوري االنتقال ومادة امُلسيطرة الطبقات ملصالح
األثرياء، عىل امُلبارش الهجوم تكثيف فتمَّ رسيعة، ُمتتاِبعات الخطوة تلك وتبع
وإنذاٍر وعيٍد مع ذاتها، يف الثروة ذمِّ عن أحيانًا الهجوم أسفر حتى املآل، بسوء دهم وتوعُّ
أفضل، ونضوٍج ُسيولٍة أجل من تجاوزها، يِجب تجارية قواعد يُمارسون ملن ُمقيم، بعذاب
اليتامى أموال آِكيل عىل الهجوم فكان االقتصادية، الحركة يف كله املجتمع بإرشاك يَسمحان
الناس لحاجة األرستقراطية واستغالل األساسية، امَلعيشة مواد احتكار وعىل واملساكني،
عالم غري أخلده، ماله أنَّ ُمتصوًرا َده وعدَّ املال جمع من أمر َه فسفَّ أقىص، ربٍح أجل من
أغنى ما الذين فني للُمطفِّ النذير مع املوقدة، هللا نار الُحَطمة، يف بالنَّبِْذ سيكون خلوده أنَّ

َكَسبُوا. وما مالهم عنهم
الجديدة، األمة يف بانضوائهم بأنهم للُمستضَعفني، البُرشى كانت اآلخر، الجانب وعىل
بيِّنًا فرًقا هناك سيجعل ما وهو هللا، بحبل جميعا باعتصامهم وذلك املأل، محلَّ سيحلُّون
ما بعد َمذًَرا شذًَرا وعشائر قبائَل واختلفوا تفرَّقوا الذين وتكوين امُلجتمعي، تكوينهم بني
ومن ِريحهم، وذهاب وفَشِلهم هؤالء تناُزع حتًما عليه سيرتتَُّب ما وهو البينات، جاءتهم

قوله: يف الواحدة، للدولة ة امُلعدَّ والخطط امُلحتَّمة، بالنتيجة الوحي إعالن كان ثَمَّ
اْلَواِرثِنَي﴾ َونَْجَعَلُهُم ًة أَِئمَّ َونَْجَعَلُهْم اْألَْرِض ِيف اْستُْضِعُفوا الَِّذيَن َعَىل نَُمنَّ أَْن ﴿َونُِريُد

.(٥ (القصص:
األئمة سيكونون من وهم الطالعة، األمة مادة سيشكلون من هم فامُلستضعفون،
مبدأ عىل تقوم جديدة، أمة والسبيل وحكومته. املأل سيادة سرَيِثون من وهم والقادة،
اآليات عنه َت عربَّ واحد، َمصهٍر يف التغيري يف املصلحة أصحاب يجمع يُفرِّق، ال واحد جديد،

بقولها: الكريمة
.(١٣ (الشورى: ِفيِه﴾ تَتََفرَُّقوا َوَال يَن الدِّ أَِقيُموا أَْن …﴿

تفتَّحت — الدولة أُُسس يف َجوهريٍّا أساًسا كان وإن — امَلرحيل امَلنحى ذلك ومع
جعل ا ممَّ وعشائرهم، قبائلهم دون إليها، ُفرداى يتذاَرفون فبدءوا امُلستضَعفني، أمام اآلمال
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النظام ِجسم عىل يُطَلق سهًما القبيل، والئه وتركه الجديدة، املنظومة يف منهم كلٍّ دخول
املسلمني قبل من رشاءه يعني املسلمني، جماعة إىل سيِِّده عن العبد ل تحوُّ وكان القبيل،
جماعة إىل العبيد أفئدة اجتذبت التي الصورة وهي ُحريته، ومنحه وإعتاِقِه الجماعة لصاِلِح
الجماعة، لقواعد طاعِتِه بمدى إالَّ وأخرى، قبيلٍة ابن وال وعبد، سيٍِّد بني تشكيلها يف تُفرِّق ال
لجماعة الوالء بإحالله للقبيلة، املرحلة تلك يف اإلسالمي اإلضعاف فكان الَوحي، قرَّرها التي
بالنَّبي امُلسِلم عالقة يف الفردي باالنتماء تدعيمه تمَّ ما وهو آخر، والءٍ أيِّ َمحلَّ اإلسالم

بقوله: الوحي إليه ودعا للقبيلة، الوالء انهيار من مزيٍد عىل ساعد ما وهو وباهلل،
بَْعِد ِمْن ُقْربَى أُوِيل َكانُوا َوَلْو ِكنَي ِلْلُمْرشِ يَْستَْغِفُروا أَْن آَمنُوا َوالَِّذيَن ِللنَِّبيِّ َكاَن ﴿َما

.(١١٣ (التوبة: اْلَجِحيِم﴾ أَْصَحاُب أَنَُّهْم َلُهْم َ تَبنَيَّ َما
تماًما أخرى ٍة كأمَّ يُميزها جديد، اجتماعي نظاٍم عىل ستقوم الدولة بأنَّ القرار وكان
ذلك بعد ُعِقدْت التي الصحيفُة إفصاح، أبَلَغ عنه أفصَحْت ما هو األعراب، بقيَّة دون
ع التجمُّ عن ة ُمعربِّ دة، امُلوحَّ ة لألمَّ مبدأ أول قرَّرت والتي يَثرب، إىل الهجرة بعد بسنوات،

يقول: ُمبتدئها يف ُميضء نصٍّ يف ي، الكمِّ القبيل ع للتجمُّ امُلتجاِوز الَكيفي، الحرضي

ومن ويَثرب، قريش من واملسلمني املؤمنني بني النبي، محمد من كتاب هذا
الناس.29 دون من واحدة ة أُمَّ أنهم معهم، وجاهد تِبعهم

الهجرة قبل يثِرب

األسالف دها وقعَّ املأل، سنَّها التي قواعدها عن — للدعوة بعدائها — إذن قريش خرجت
وتضَمن التجارية، الحركة سيولة تكُفل كانت التي االعتقاد، ُحرية يف «ُقيص»، منذ
للدعوة ُمربَم رفٍض عن أفصحوا ثَمَّ ومن امِلَلل، ُمختلف عىل بالرُّواد األسواق اكتظاظ
لصاِلِح الهاشمي، البيت تكتيك يف حلقًة — غفلة عن — واحتسبُوها ولصاِحبها، الجديدة
من ُمطبٍق يأٍس إىل الدعوة بصاحب أدَّى ا ممَّ املأل، ُسلطة وإلغاء لطة السُّ بعنان إمساكه
مكة. عن بعيًدا آَخَر مكاٍن عن البحث سوى يبَق ولم لبة. الصُّ املكيَّة الرءوس تلك إفهام

ص٢٤١. مج٢، ذكره، سبق «… األنف «الرَّوض كتاب يف هييل السُّ برشح النَّبوية السرية هييل، السُّ 29
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والدَّم الحرب أهل مع تَحالُفه يف هاشم بربمجة سلًفا، دت ُمهِّ قد األرض كانت وملا
هاشم بن امُلطَّلب عبد فيه تَِبعه وما الخزرجي، البيت من وزواجه «يثِرب»، يف والحلقة
نواٍة عىل للُمراهنة َمدعاًة اليثربية، الخئولة كانت فقد الِحلف، عىل يُصاِدق آَخر بزواٍج

ملكة. الحقيقية امُلناِفسة املدينة «يثرب»، يف مكة خارج امُلقبلة للدولة أخرى
بني عميق اختالٍف مع لكن تناُفسية، عالقًة كانت بيثِرب مكة عالقة أنَّ ومعلوم
االقتصاد عَصُب هي التجارة كانت فبينما واالجتماعي؛ االقتصادي التشكيل يف ِكليهما
والحبوب. الكروم زراعَة التجارة، عماد إىل أضافْت قد اليَثربيِّ االقتصاد أعمدة فإنَّ املكي،
حيث الِحَريف الشكل نُشوء مع هذا مكة، ألهل اسرتاتيجيًا غذاءً يثِرب حبوب وكانت
للتصدير، جيِّد فائٍض مع الذاتي، اكتفاءها قت وحقَّ كبري، حدٍّ إىل السالح صناعة تعاَظَمْت
غري تُظهر ال للرأس ُخوذ من حرب ولباس وسهام، ورماٍح وجحٍف ودروع سيوٍف من

كله. الجسد تُغطِّي رومانية سماٍت ذات ودروع امُلحارب، عينَي
لِحرفة مبارشة كنتيجٍة االستقرار إىل أميََل كان أنه فرغم امُلجتمعي، الشكل أما
ذلك لعنارص الهجني التكوين نتيجة امُلضطربة، الَقبلية إىل أقرَب كان فإنه الزراعة،
هي كربى، يهوديٍَّة قبائل ثالُث مثَّلته واالعتقاد، العروبة أصيل غرِي عنٍرص لوجود املجتمع،
قبائل هي اليمن، من نازحة قبائل العربي، العنرص مثَّل بينما وُقريظة، والنَّضري َقينقاع
بل غضاضة، وجودهم يف اليهود يِجِد ولم يثِرب، يهود عىل حلُّوا الذين والخزرج، األوس
من بُدَّ ال كان سالح، تاِجر وكأيِّ اليَثِربي، لالقتصاد تنشيًطا فيهم َوجدوا العكس، عىل
من ملزيٍد والخزرج، األوس بني والثارات، الضغائن تُوِرث رصاعاٍت إىل تؤدِّي دسائس،

االقتصادي. التنشيط
ا ممَّ تُمزِّقها، كادت قبلية رصاعاٍت إىل الهجرة، قبل بيثرب الوضع ذلك أدَّى وقد
ترجيح يف يزيد كان ما وهو املكي، باملأل ُمقارنة السياسية، لطة السُّ من فراًغا جعلها
مكة، وعَرب يثِرب عرب بني ة وخاصَّ ومكة، يثِرب بني العداء أما األثرياء. اليهود ة كفَّ
اإليالف طريق عىل يثِْرب وقوع فرغم مكة، مصالح يف يثِرب َدور ِغياب بِفعل ل تأصَّ فقد
الذي املصلحي، التَّحالُف من لوٍن أي عْقد إىل تسَع لم الُقريش املأل حكومة فإن الشامي،
كان الذي ليثرب، الداخيل التمزُّق عىل اعتماًدا بفائدة، يثرب عرب عىل يعود أن يمكن
النار َجذوة إرضام يف القرشية املأل حكومة وساهمت بل وتجارتها، مكة عن بَشْغلها كفيًال
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أوشكت حتى ومرضس،30 معبس يومي األوس جوار إىل فوقفت والخزرج، األوس بني
من األمويني، ارها تُجَّ كبار ة وخاصَّ قريش، أسقطتْها بحيث تام، انهيار عىل يثِرب عَرب
حرفة سبَبُه كان والذي النفيس، املستوى عىل العداء عن ناهيك هذا التجارية. ُمعادلِتها
النفيس والردُّ الرجولة، يف َمطعنًا ويَعتربُها ويحتِقرها، يَعيبُها املكي كان التي الزراعة،
الحال وهو مكة، عَرب من امُلتعالية النزعة لتلك يَثربية، كراهية من ذلك، عىل الطبيعي
أسِفه، وعظيم وَلوعته جهل»، أبو هشام بن عمرو الحكم «أبي قولة بليًغا، ره تُصوِّ الذي
هو واألكار قتلني!»31 أكاٍر َغري «لو الُكربى: بْدر وقعِة يف قتِله، يف اليَثاِربة شارك عندما

الزارع.
الخزرج استقبال ثُمَّ والهاشميني، الخزرج بني بامُلصاهرة التحالف كان هنا وِمن
واستشفاء ومرضس، معبس ذكرى جه تُؤجِّ لُجرح ا ردٍّ وصحِبه، الهاشمي أُختهم البن
لوعٍد واسترشاًفا اإليالف، حسابات من وأسقطته ُقريش أهملتُْه لوضٍع واستجالبًا نفسيٍّا،
شأن له كمنافس يثرب لتقف الشمل، تلمُّ بوحدٍة النفاذ، اليَثْربي الوعي استقبََلُه نَبوي،

األيام. ُمداولة مع ُكربى لدولٍة كعاصمٍة وربما املكي، املأل أمام
يف دوًما كانت فقد يثرب، ميزت ِسَمٍة إىل الزراعة حرفُة أدَّْت آَخر، جانٍب ومن
كان هنا ومن السلب؛ من املحصول عىل خوًفا حولها، الضاربة القبائل من حذَر حالة
طبع من بالرضورة ذلك تَِبَع وما نواحيها، ة كافَّ يف واآلطام الحصون إقامة من اإلكثار
بينهم جرى ما لكثرة أهلها عليه تَمرَّس ما وهو والجلد، الحربية بالخربة يَثِرب أهل
حْرٍب أفذاذ مكة أهل مع بامُلقارنة فكانوا ِجريانهم، مع حروٍب أو داخلية، حروٍب من
قد مكة كانت بينما والحلقة، والدَّم الحْرب بأهل التاريخ عرفهم حتى وسالح، عدَّة وأهُل
داَر يثرب فيه أصبحت وقٍت يف بَرتَِفها، َلت وترهَّ بإيالفها، واطمأنَّت أمِنها، إىل استنامت
التامِّ امُلباالة عدم حدِّ إىل بأنفسهم يَعتدُّون بأٍس رجاَل اليثاربة جعل ا ممَّ وِمنعة، سالٍح
يثرب اهتمام مدى نعِرف كي ويكفي الجانب. َمرُهوبي وأمسوا يُعاديهم، من بعداوة
وهم ُقريظة، بني من زمان بعد امُلسلمون غِنَمها التي األسلحة قائمة نقرأ أن بالسالح،
من سيف وخمسمائة ألًفا ُمخلَّفاتُهم فكانت البطون، أقوى تكن لم يهودية يَثربيَّة بطن

.٧ ص٦، ذكره، سبق أنساب. البالذري: 30
ص٤١٩. مج٢، ذكره، سبق السرية. الحلبي: 31
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ردََّدت التي يثرب رماح من ُرمح وألفي ورصامتها، بقوتها املشهورة داود سيوف نوع
أما ُملبَّس، درع وثالثمائة وجحفة، ترس وخمسمائة وألًفا الكثري، العرب أشعار عنها
ماءٍ من ليثرب ر توفَّ ما ُكلِّه ذلك إىل أضْفنا وإذا تشاء.32 ما عددها يف فُقل والسهام القِيسُّ
وهي الحربي، الصمود ُممكنات من يثِرب تملكه ما أدرْكنا الذاتي، االكتفاء حدِّ إىل وغذاء
يف تتمثَّل فكانت الكربى ِقيمتها أما الدعوة. لصاِحب معلومة كانت شكَّ ال اعتباراٌت كلها

الشامي. اإليالف طريق عَصِب عىل وقوعها

الفكري املستوى

أدَّت حيث مكة، عن كبري اختالف يف يثرب أن واضًحا فكان الفكري، املستوى عىل أما
الفكر كان فبينما املكي؛ للفكر ُمخالفة جدِّ بألواٍن اليَثربي الفكر ن تكوُّ إىل ة عدَّ عوامل
اإليمان، وِصدق االعتقاد ية ِجدِّ مستوى عىل القديمة العقائد مجموعة تجاَوَز قد املكي
ِقصص وتحوَّلت التجارية، املكاسب لصالح تخديمها يُمكن أداٍة إىل عنده العقائد وتحوَّلت
كتابهم مع يثِرب، يف اليهود وجود فإنَّ األوَّلني، أساطري إىل وأنبياء، أبطاٍل من الساِلفني
أولئك وضعها ُمحدَّدة رشائع وفق وسلوكهم أنبيائهم، ُقدامى عن وحكاياتهم امُلقدَّس،
ناهيك يثِرب، عَرب بني احرتاٍم موضع تحديًدا، منه والنَّبوي الديني، التاريخ وضع األنبياء،
الغابرة، دولتَهم لليهود ليُقيم الزمان، آخر نبيٍّ مجيء عن امُلتواترة، التوراتية النُّبوءة عن
وهو الرُّومان، يِد عىل ٧٠م عام فلسطني من تات بالشَّ يهودها أمر وانتهى سقطت التي
يف َمخبوءًا كان ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي إنباءً اإلسالمية الدعوة ظهور عند العَرب اليَثاربة فيه َوَجد ما
عن بالنُّبوَّة خرج الذي األَُممي املعنى ضوء يف جديد، تحليٍل مع لكن القديم، التوراة رِحم
تستوعب رحبة، آفاٍق إىل تة، امُلتزمِّ اليهودية العنرصية وعن الضيقة، إرسائيل بني دائرة
أُميٍّا، الرسول فكان األَُمم، إىل اليهود عن وخروجها وتجنيسها، النُّبوة عنرصة عدم فكرة
عىل حكًرا وليس عاملية، ِلديانة ومؤسًسا للعرب، زعيًما عربي، يهودي، غري األَُمم، من

التَّوراتي. حلمها يف امُلقِبلة أو الغابرة، ودولتها إرسائيل، بني

القاهرة، ط٢، العربي، الفكر دار الرسول، وعهد الجاهلية يف واملدينة مكة الرشيف: إبراهيم أحمد د. 32

ص٣٥٠.
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لَقبول هيَّأهم ا ممَّ بالَوثنية، يثِرب عَرب الختالل َمدعاًة التَّوراتي، التوحيد كان ثم
به يُفاخرون عربي، نبي إليها يدعو عربية، جاءت عندما عليها واإلقبال التوحيد، فكرة
عن فضًال هذا امُلقدَّس. وكتابهم النبوي، بتاريخهم عليهم تفاَخروا طاملا الذين اليهود
أصبحت فبينما مكة. يف حَدث بما ُمقارنًا يثِرب، يف واالجتماعي االقتصادي النُّضوج تواُضع
حيث يثِرب، عَرب عند كان العكس فإنَّ االرتزاق، من ملزيٍد وسيلًة مكة يف ينية الدِّ األفكار
توحيدية؛ إيمانية عقيدٍة لَقبول طيِّبًا تمهيًدا اليهودي، السلوك فرَضها التي الُحُرمات كانت
ا ممَّ حولها، التَّوراتي يني الدِّ اث بالرتُّ تأثَّرت بنفوٍس بل بَعينها، أهداٍف لتحقيق فقط ليس
الذي الفكري، الثراء إىل إضافة هذا اإليمان. وتقديس الدَّعوة لتصديق َقبوًال أكثر جعلها
عىل الشمال، يف العريقة الحضارية للمناطق يثِرب ُمتاَخمة وسبَّبتُْه املناخ، ذلك صاَحَب

والرومانية. الفارسية اإلمرباطوريَّتنَي حدود

الهجرة

بني والثاني األول العَقبة لقاء الوعي، ببعض نقرأ أن يُمكننا الظروف، تلك لكلِّ وإعماًال
التاريخ، يف ن تدوَّ وهي الدولة ميالد وثيقة فيه لنرى يثِرب، نَُقباء وبني ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول
كانت لو كما البدء يف ظهرت والتي األمني، النبي وبني اليثاربة، النبي أخوال بني باتفاٍق
الهاشمي ببيتِِه ُممتِنًعا مكة يف النبيُّ كان حيث النبي، شخص عن دفاعي اتفاٍق ُمجرَّد
ِحًمى إىل االنتقال هو األخوال، إىل الهجرة عىل االتفاق معنى وكان وخالفه، عاداه ن ممَّ
دالَلتُها لألحداث وكان الحماية. من َكَلوٍن يَظَهر شكٍل يف األعمام، عن الضغط يرفع جديد،
بعُد وهو النبي، عم املطلب» عبد بن «العباس ذهاب يف بمدلوالتها تنِطق التي الصادقة،
فيما — يذهب لم وهو الثانية، العقبِة يف ا رسٍّ اليَثاربة للقاء أخيه، ابن مع قومه، دين عىل

له.» ويستوثِق أخيه ابن أمَر يحُرض أن أحبَّ ألنَُّه «إالَّ — «الطربي» يقول
يف وُمبيَّتة قائمة كانت عليها، والنِّية الحرب فكرة أنَّ جدًال، يقبل ال بما الواضح لكن

جيًدا. األنصار وعاها وقد التحالف، ذلك
النبي، عن دافعيٍّا حلًفا وليس ُمحاربًا حلًفا كان التأسييس اللقاء أنَّ إذن والواضح
قيام األعظم؛ الهدف أجل من األسايس، البند هي وكانت القائمة، هي كانت الحرب وأن

الكربى. الدولة
يف مشكلة أية يَثِرب يف اليهودي العنرص يجد ولم يثِرب، إىل الهجرة ت تمَّ وبالفعل
عميل موقٍف عىل تأسيًسا لدعوتهم، واحتضانهم وصحِبه، أُخِتهم البن الخزرج استضافة
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وتوظيفها والخزرج)، (األوس اليمنية الهجرة احتواء يف السابق نجاحهم إليه أدَّى بي، تكسُّ
الذي الظاهر امُلهاجرين وَضعف الحربية، لصناعتهم وترويًجا املكاسب، من َمزيٍد لصالح
وهو الجديد، الوافد هذا احتواء وإمكان لالطمئنان، دَعْت عوامل وهي خطر، أي يُشكِّل ال
يثرب، إىل الوصول يف الهجرة سبقت التي الكريمة اآليات وأذكته إليه دفعت الذي املوقف
وسليمان)، داود (مملكة للمنطقة السيايس التاريخ يف إرسائيل بني مكانة عن تتحدَّث
ويوسف وإسحق إبراهيم إىل نُوٍح من األنبياء (مجموعة الديني التاريخ يف ومكانتهم
اليهودية، للتوراة أيًضا واضًحا احرتاًما تُقدِّم عظيمة، تكريمية بصياغة إلخ)، … وموىس

قولها: يف كما
.(٤٤ (املائدة: َونُوٌر﴾ ُهًدى ِفيَها التَّْوَراَة أَنَْزْلنَا َّا ﴿إِن

.(٦ (الصف: التَّْوَراِة﴾ ِمَن يََديَّ بنَْيَ ِلَما ًقا ُمَصدِّ إَِليُْكْم ِهللا َرُسوُل إِنِّي …﴿
إليها واإلشارة باالعتبار، وأخِذها الصغرية، التَّوراتية للتفاصيل حتى االحرتام مع هذا
الَعميل املوقف ثم إلخ. … موىس أللواح هللا وكتابة «يهوه»، اليهودي اإلله كتابوت اآليات، يف
ثُمَّ الغفران، وصام بل الصالة، يف اليهود قبلَة استقبل حيث يثِرب، وصوله عند للنبي
االعتقاد ُحرية كفالة مع امُلشرتَك، والدفاع واألمن للتعاُون اليهود، مع الصحيفة للنبي ُعقد

منها: كثرية، آياٌت به تنطق ما وهو االعتقادي، التناُقض عدم عن إعالٍن مع ة، التامَّ
.(٩١ (البقرة: َمَعُهْم﴾ ِلَما ًقا ُمَصدِّ اْلَحقُّ ﴿َوُهَو

.(١٣٩ (البقرة: أَْعَمالُُكْم﴾ َوَلُكْم أَْعَمالُنَا َوَلنَا َوَربُُّكْم َربُّنَا ﴿َوُهَو
الجزيرة مركز تُحوِّل ُمستقبلية، ُممكنات من لونًا يثرب، ليهود بالنسبة ذلك وكان
ة. جمَّ مادية ومكاسب عظيمة، منافع من ذلك نتيجة سيعود وما يثِرب، إىل مكة عن وقلبها
— اكتشفوا للكْسب، أنفسهم يُهيئون وهم يثِرب يهود أنَّ هنا، الذكر عن الغنيَّ لكن
كَسبه بعدما تماًما املوقف تحدَّد حيث القاتل؛ حساباتهم خطأ — الُكربى بدٍر بعد ة خاصَّ
التحالُف ذلك مثل إىل حاجة يف تجعلهم لم ومعنوية، مادية قوٍة من بدر يف املسلمون
جعلهم مما والخربة، الدُّربة بُحكم وحنكًة حذًقا امُلهاجرون ار التجَّ أثبَت حيث النَّفعي،
امُلهاجرين بأساليب لحق ما التجاري، النجاح ذلك دعم وقد يثِرب، ليهود أقوياء ُمنافسني
بأساليب الشبيهة اليهود طرائف مع تناقضْت بحيث اإلسالم، قنَّنه تهذيٍب من التجارية
ُمحرًَّما بات الذي الربوي الكْسب مع الكْسب، يف وامُلغاالة للسلع، احتكاٍر من املكِّي، املأل

الجديدة. الدولة قوانني يف
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األوىل املرحلتنَي: بعد اإلسالمية، الدولة ن تكوُّ مراحل من الثالثة املرحلة تأتي وهنا
فهي الثالثة أما الثانية. العقبة بيعة يف امُلتمثِّلة والثانية مكة، يف النبوية لطة السُّ بظهور
ستُبيِّنها كما الُكربى، بدر غزوة وبني املدينة إىل الهجرة بني ما أحداِثها بُمجَمل الواقعة

التالية. األحداث
حلُّ ُممكنًا يُصبح وحتى الدولة، تأسيس مراحل من الثالثة املرحلة بداية ويف
من األدنى الحدِّ بتأمني ملسو هيلع هللا ىلص النبي قام والخزرج، األوس بني القبلية الُفرقة إشكاليات
عىل أما واألنصار. امُلهاجرين ُمؤاخاة ثُمَّ والخزرج األوس بُمصالحة الداخيل، التآلُف
القبلية، العصبية سبَّبتْها التي للُفرقة رضبًا اإلسالمية األخوَّة صارت فقد اإليماني امُلستوى
أخيه عىل والعشرية، القبيلة يف أخاه ل فضَّ من املؤمنني جماعة عىل خارًجا صار بحيث
غبار تحت أضاء ما أبْلغها كان ربما القوة، بالغة نماذج له نشهد ما وهو اإلسالم، يف
الخال أو العمِّ أبناء من أحٍد دِم إراقَة تخىش قريش كانت فبينما الكربى؛ بدر وقعة
من بأحٍد السبيل هذا يف ُمباِلني وال هيَّابني غري يُحاربون امُلسلمون كان امُلهاجرين، من
َما َجِميًعا اْألَْرِض ِيف َما أَنَْفْقَت ﴿َلْو بقولها: الكريمة اآليات عنه ت عربَّ ما وهو األقارب،

.(٦٣ (األنفال: بَيْنَُهْم﴾ أَلََّف هللاَ َوَلِكنَّ ُقلُوِبِهْم بنَْيَ أَلَّْفَت
بدر، من باألسارى أقبل حني ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول «أنَّ سريته يف هشام ابن ويَحكي
فقال األسارى، يف عمري بن مصعب أخو عمري بن عزيز أبو وكان … أصحابه بني فرَّقهم
به، يَدك ُشدَّ فقال: يَأِرسني. األنصار من ورجل عمري، بن ُمصعب أخي بي َمرَّ عزيز: أبو
بي؟! وصاتك هذه أخي يا عزيز: أبو له فقال … منك تفديه ولعلَّها متاٍع ذات ه أُمَّ فإنَّ

دونك.»33 أخي إنه مصعب: فقال
حذيفة «أبي ردِّ يف واضًحا فيظَهر ينية، الدِّ واألخوة األهمية تلك أمر بَلَغه الذي املدى أما
من أحًدا منكم لِقَي «من ُمبارشة: بْدٍر معركة قبل يُويص وهو ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عىل ُعتبة» بن
حذيفة» «أبي ردُّ فكان يَقتُله.» فال امُلطَّلب عبد العباسبن لِقَي ومن … يَقتُله فال هاشم بني
وهللا العباس؟ ونرتُك وعشائرنا وإخوانَنا أباءنا «أنقتُل أحًدا األُمميَّة من يَستثني ال الذي

السيف.»34 أللحَمنَّه لقيتُُه لنئ

ص٥٤. مج٣، ذكره، سبق السرية. رشح السهييل: 33
.١٤١ ص١٤٠، ج٣، ذكره، سبق دالئل. البيهقي: 34
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كانت بينما أنه هو هنا، املأخوذ الدرَس لكن لها، حاجة ال إطالٌة رسُدها كثري، واألمثلة
يف وتذوب وطبقيٍّا، إيمانيٍّا د تتوحَّ يثِرب كانت الطبقي، الشكل لصالح قبليٍّا تتفكَّك مكة

امُلقبلة. الدولة نواَة لتُشكِّل للغنائم، العادل للتوزيع كناتٍج ُمتقارب، مادي مستًوى

والحصار مكة

إعطائه بعد خاصة الداخلية، يثِرب أوضاع تسكني من ملسو هيلع هللا ىلص، العربي النَّبي إذن تمكن
أخواله ُمواالة َمظنَُّة عليه تُحتَسب ال حتى األوس، زعيم ُمعاذ بن لسعد الزعامة مركز
ا ممَّ سلول»، بن أبي بن هللا «عبد الخْزرج زعيم تحييد من تمكَّن أن بعد الخزرج، من
اليهود تحييد وبعد به. للخْزرج القرابي لالرتباط إضافة وصاِحبها، بالدَّعوة األوس ربَط
جاء ما وهو امُلقبل، لإلجراء التنازيل العدُّ بدأ األنصار، مع امُلهاجرين وُمؤاخاة بالصحيفة،
يف مكة، إىل ُمعاذ» بن «سعد األنصار كبري هبوط عن واألخبار، السري ُكتُب ترويها قصة يف
صديقه عىل ضيًفا نزل حيث العمرة، ألداء — فقط — كانت إنها رَي السِّ ُكتُب تقول رحلٍة

وسادتها. قريش أرشاف أحد خلف»، بن «أُميَّة

لعيلِّ خلوة، ساعة يل انُظر ألمية: سعد وقال بمكة، أميَّة عىل سعد فنزل
فقال: جهل أبو فلقيَُهما النهار، نصف من قريبًا به فخرج بالبيت. أطوف
تطوف أراك أال جهل: أبو له قال سعد. هذا قال: معك؟ هذا من صفوان، أبا يا
لوال وهللا وتعينوهم؟ تنرصونهم أنكم وزعمتُم باة، الصُّ آويتُم وقد آمنًا، بمكة
صوتَه ورفع — سعد له فقال سامًلا. أهلك إىل رجعَت ما صفوان، أبي مع أنك
عىل طريَقك منه؛ عليك أشدُّ هو ما ألمنعك هذا، َمنْعتَني لنئ وهللا أما عليه:

املدينة.35

ألنَّ بجدارة؛ املأل رجاالت ِكبار أحد ورَسب الرُّسوب، كان وهكذا االختبار، كان وهكذا
وسيُولتها التجارة أمن أجل من والنَِّحل، امِلَلل لكلِّ تأمينًا كان وزوَّاره، البيت أْمن تحريم
يَعني إنما الجديد، يثِرب عرِب كبرِي لسعٍد الحَكم أبي تهديد وكان مكة، زوَّار مع قها وتدفُّ

ص٣٧٨. مج١، ذكره، سبق السرية. الحلبي: 35
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— تُهدد فقاَمْت املصالح، تضيع األعصاب فْقد ومع أعصابها، تفِقُد بدأت قد قريًشا أنَّ
بيِدها. مفتوح، اقتصادي كبلٍد التجارية مصاِلَحها — لسعد وتهديِده الحكم أبي بموِقف
هو بما مكة ملأل سعد ردِّ يف ن امُلتضمَّ اإلنذار فهو لبيب، عىل يَُفوت ال الذي األمر أما
اها أدَّ التي العمرة تلك ولعلَّ الشام. إىل الطريق عليها يقطع اقتصادي حصاٍر من آٍت
قد اإلسالم يكن لم والتي الرشك، وطقوس الوثنية، الطريقة عىل — معاذ» بن «سعد
ُمصادفة، ُمجرَّد تكن لم — وأصنامها الجاهلية أدران من َرها طهَّ قد يكن ولم بعد، أقرَّها

املقدس. بيت إىل آنذاك كانت املسلمني ِقبلة أنَّ تذكَّرنا ما إذا ًة خاصَّ
األُُسس بعد الدولة، عليها قامت التي األُسس من الرابع األساس نستكِشف وهنا
تُضاُمنية جماعة وتكوين اإللهية، السيادية لطة والسُّ النبوية لطة السُّ يف امُلتمثِّلة الثالثة
إىل اإلسالمية الجماعة ل تَحوُّ يف للدولة الرابع األساس ويظهر للدولة. تأِسيسيَّة كنواٍة أوىل
وحدٍة إىل ُمهاِجرين ُمستضَعفني من وتحويلِها الدولة، ة مادَّ تَجييش أي ُمتكاِمل؛ جيٍش
لقطع رساياها تُرِسل يثرب نجد عندما نُفاجأ أن يِجب ال واآلن، ُمقاتلة. عسكرية دولة أو
األول املكي، املأل عىل الضغط بداية كانا أمَرين من تذكُّره يِجب ما هذا اإليالف. طريق
ميناء حول القديمة الساحل قبائل ُموادعة فهو الثاني أما مكة، عن قْمَحها يثرب منع هو
تمَّ ومنه البحر، عىل يثِرب ميناء أنه يُعَرف كان والذي ليثرب، األحمر البحر عىل «الجار»
خالًصا الشامي اإليالف طريق سوى يبَق ولم مكة، مرصإىل من الوارد القمح ُشحنات منع
القادمة للقوافل تتصدَّى َكَلل، دون الطريق هذا املسلمني دوريَّات َدَهمت ثَمَّ ومن ملكة،
وقبل ُمبكًِّرا، — أهدافها دًة ُمحدِّ — بدأت التي الدَّوريات وهي منها، اآلِيبِة أو مكة إىل
بقيادة يَّة َرسِ يف النشطة الدوريات تلك أوىل خرجت حيث الهجرة؛ عىل أشهر سبعة ُميض
ُفوجئت ية ِ الرسَّ لكن ُمهاجًرا، ثالثني يف لقريش، ِعرٍي العرتاض املطلب»، عبد بن «حمزة
نفسه، الحكم أبي بقيادة ُمحارب ثالثمائة بقافلتها فأردفت يَِقظة، كانت قريًشا أنَّ
القافلة حراسة واكتَفْت املوقف، ويُنهي بينهما ليحِجَز الُجَهني» عمرو بن «مجدي ل فتدخَّ

تها. وعدَّ عددها وكثرة باقتدارها، امُلهاجرين أقنََعِت أن بعد سبيلها، إىل باالنرصاف
الحارث بن «عبيدة بقيادة رسيَّة خرجت حتى «حمزة»، َرسيَّة عىل شهر يمِض ولم
أنها يبدو لُقريش، بقافلٍة فالتَقوا امُلهاجرين، من بُمقاتلني رابغ» «بطن إىل امُلطَّلب» بن
اليَثِربية يَّة الرسَّ واكتفاء االشتباك، عدم من يُستنتَج ما وهو جيدة، حراسٍة يف بَدورها كانت

بُعد. عن بالنِّبال بَرمِيها
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األول) (الجزء الرسول دولة حروب

لُقريش، بقافلٍة ليَلَحَق الخرار، إىل اص» وقَّ أبي بن «سعد ية َرسِ خرجت بأيام وبعدها
من رجال سوى ُمقاتليها يف تحوي ال بَدورها وكانت بها، اللحوق من يتمكَّن ولم

املهاجرين.
اإليالف تفكيك بقصد اإليالف، طريق عىل غازيًا بنفسه ملسو هيلع هللا ىلص امُلصطفى خرج ثَمَّ ومن
عليهم وأخذ قريش، عن ُمدِلج بني إيالف سْلخ من تمكَّن وهناك لقريش، الَقبَيل والوالء
«كرز يُريد ملسو هيلع هللا ىلص النبي أغار حتى لياٍل عِرش سوى يلبَْث لم ثم مكتوب، بعهٍد امُلوادعة عهود
لوقوعها األوىل»، «بدر بغزوة املعروفة الغزوة وهي يُدركه، لم لكنه الفهري»، جابر بن
ملسو هيلع هللا ىلص خرج للهجرة، األول العام نهاية مع صفر، ويف بدر. ُقرب سفوان وادي طريق عىل
ضمرة بني عقود ليُفكِّك اإليالف، طريق عىل أخرى مواضع إىل املهاجرين من رجاله يف
مكتوب.36 بعهٍد والتحالُف امُلوادعة عقود معهم ويْعِقد قريش، عن كنانة من بكر بن
«ماء بلغت حتى املهاجرين من َرسية رأس عىل الحارث» بن «عبيدة أُرِسل أول ربيع ويف
من َوجَدتُْه ما بعد قتال، ُدون عادت يَّة الرسَّ لكن لُقريش، قافلٍة عىل لالستيالء إحياء»
النبي غزا منه، خَلْت ألياٍم للهجرة الثاني العام بداية ومع القافلة، مع ُمشدَّدة حراسٍة
قتال، أيُّ أيًضا املرة هذه يحُدث ولم بَعري، وخمسمائة ألفان فيها لُقَريش ِعريًا يُريد ملسو هيلع هللا ىلص
قطع أو قتاٍل إىل يخرجون ال ُمضيفني، ُمجرَّد كانوا األنصار أنَّ واضًحا كان اآلَن وحتى

طريق.37
برضب ايا، الرسَّ تلك من َرسيَّة قامت عندما قريش، مأل اه تلقَّ إنذار أخطر جاء ثم
لِقيَت التي جْحش»، بن هللا «عبد َرسية وهي الحرام، التجارية لألشُهر التحريمي اإلطار
رُجَلني، ت وأَرسَ القافلة، رجال أحد الحرضمي» بن «عمرو فقتَلْت «نخلة»، يف لقريش ِعريًا
وأصحابه محمًدا إنَّ تصيح: بالشكوى للجأِْر قريًشا دفع ما وهو القافلة، عىل واستوَلْت

الرجال.38 وأَرسوا األموال وسَلبُوا َم الدَّ فيها وسفكوا الحرم األشهر استحلُّوا قد
األشهر مفهوم حول داللة، من أكثر يحِمل امُلفِحم، الكريمة اآليات ردُّ جاء وهنا
القيمة، بتلك الطاِلعة اليَثربيَّة القوَّة قناعة ومدى أساًسا، التحريم ذلك وقيمة الحرام،

ص١١٠. بريوت، د.ت، الجديدة، اآلفاق دار شتيرت، إيلزة د. تحقيق امُلحرب، حبيب: ابن 36
ص٤٠٢–٤٠٧. ج٢، ذكره، سبق التاريخ. الطربي: 37

دار اإلسالم، يف العرب أيام البجاوي، ومحمد الفضل أبو محمد أيًضا: انُظر ص٤١٠–٤١٣، نفسه: 38
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التأسيس

استحالل عن الكالم الناس أكثَر أن بعَد ة خاصَّ عدمه، من الجد مأَخذ عىل وأخذها
بيده أصبح ملن واضًحا تحديًدا أيًضا حَمَل الردَّ إنَّ ثُم الحرام، هر للشَّ محمد أصحاب
الحرام، لألشُهر كراعيٍة ذاتها قريش ِقيمة عن ناهيك والتحريم، التحليل وبإمكانه األمر،

كان: الردَّ ألن ِمصداقيته، ومدى اللقب ذلك وقيمة هللا»، «أهل لَقب وصاحبة
.(٢١٧ (البقرة: َكِبريٌ﴾ ِفيِه ِقتَاٌل ُقْل ِفيِه ِقتَاٍل اْلَحَراِم ْهِر الشَّ َعِن ﴿يَْسأَلُونََك

ذلك من أبَلغ الحرام، األشهر لحرمة الُعربان قريش استرصاخ عىل ردٌّ هناك يكن ولم
التحريمي والقانوني االقتصادي ونظامها وَهيْبَتها مصالحها وتَضَع موقفها، لُرتاِجع الرد،
بلسان َخَربُه ويأتينا بشأنه، حساباتها تُراِجع قريش بدأْت الذي املوقف وهو امليزان، يف

يقول: وهو أمية» ابن «صفوان

بأصحابه، نصنع ماذا ندري فما َمتَجَرنا، علينا روا عوَّ قد وأصحابه محمًدا إنَّ
معه، تُهم عامَّ ودخل ًدا ُمحمَّ واَدعوا قد الساِحل وأهل الساحل، يَربَحون ال وهم
يكن فلم أمواِلنا، رءوس أكْلنا هذه داِرنا يف أَقْمنا وإن نَسُكن؟ أين ندرى فما
اليمن وإىل الصيف، يف الشام إىل التجارة عىل بمكة حياتُنا وإنما بقاء، ِمن لنا

الشتاء.39 يف

حيث امُلراَجعة، تلك تجاوز األحداث، يف تالُحًقا شِهَد — حال أيَِّة عىل الحال لكن
بقيادة الشام إىل طريقها يف لقريش قافلٍة بَخَربِ يثِرب، يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل الخرب ُطريِّ
بدنانري دينار، ٥٠٠٠٠ عىل ثمنُها يَربُو بضائع فيها بَعري، ٢٥٠٠ قوامها سفيان»، «أبى
امُلعادي الثري، األُمويُّ البيت فيها ساهم الزمان، ذلك لنَْقِد الرشائية والِقيمة الزمان، ذلك

القافلة.40 أخماس بأربعة الهاشمي، النَّبي لبيت
كان عسكريٍّا، رصاًعا َرت فجَّ ُمتسارعة، أخرى لتداِعياٍت َمدعاًة الخرب ذلك وكان

الكربى. بدر غزوة وَفيصله، ُمبتَدؤه

ص١٤٥٨. ج٢، القاهرة، املرصية، األنجلو أوسع، آفاٍق نْحَو السقاف: أبكار 39
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األول الباب

الكربى بدر

أخرى قراءة





طالوتوحممد

اْلُمْلُك َلُه يَُكوُن أَنَّى َقالُوا َمِلًكا َطالُوَت َلُكْم بََعَث َقْد هللاَ إِنَّ نَِبيُُّهْم َلُهْم ﴿َوَقاَل
اْصَطَفاُه هللاَ إِنَّ َقاَل اْلَماِل ِمَن َسَعًة يُْؤَت َوَلْم ِمنُْه ِباْلُمْلِك أََحقُّ َونَْحُن َعَليْنَا

يََشاءُ﴾. َمْن ُمْلَكُه يُْؤتِي َوهللاُ َواْلِجْسِم اْلِعْلِم ِيف بَْسَطًة َوَزاَدُه َعَليُْكْم

(٢٤٧ (البقرة:

جماعة يف الدِّفاعي الِحلف رفاق إرسائيل، لبَني ملٍك أول عن هنا، اآليات يف املرضوب وامَلثَل
«شاءول»، باسم امُلقدَّس الكتاب من القديم العهد يف املعروف امللك وهو التضاُمنية، يثِرب
غفًال «نبيُّهم» اآليات يف لهم اختاره وقد «طالوت»، باسم الكريم القرآن آيات يف والوارد
امُلقدَّس، الكتاب إىل بالرُّجوع عليها الحصول يُمكن التي املعرفة وهي تعريف، أيِّ من
ويف «صموئيل». الكاهن القايض شخصية مع ويتطابَُق تماًما النبيُّ ذلك يلتقي حيث
بهذا التفاصيل من كثرٍي عىل العثور يُمكنك امُلقدَّس، بالكتاب «صموئيل» باسم سفرين
قبيل نظام وهو الكهنة، القضاة نظام ُحكم تحت — اإلرسائيليُّون تعرَّض حيث الشأن،
الفلسطيني، الساحل ُسكَّان أمام الهزائم، من لعدٍد — الدِّيني مع الدُّنيوي الُحكم يجمع
الذي القبيل، النظام استمرار نتيجَة األسفار، بتلك واضح هو كما الهزائم تلك َمرِجع وكان
اإلرسائييل القبيل امُلجتمع ر تطوُّ وأوقف «األسباط»، قبيلة عرشة اثنتَي بني الوالء شتَّت
تعود دة، ُموحَّ وال ُمنظَّمة غري مجموعاٍت َجيشها وجعل قوية، واحدة مركزية حكومٍة نحَو
بعيدة قرابيَّة ِصالٍت إىل — تعود ال أو — تعود ُربما التي القبائل، ُمتفرِّقات إىل بوالئها

بينها. فيما



األول) (الجزء الرسول دولة حروب

بَدوِره انقسامه ورغم ُمستقرٍّا، شعبًا الساحل، ُسكان الفلسطينيُّون، كان بينما هذا
امُللك ومركزية املركزية، للدولة كان املدينة الدولة يف الوالء فإنَّ مدن، دوٍل مجموعة إىل
إىل ُمباٍرش بشكٍل تعود هزيمتهم أن مفادها: نتيجة إىل إرسائيل بنو انتهى هنا ومن امُلنظَّم.
ومن واحد، ملٍك ُحكم تحت القبائل تلك َصْهر َمطلوبًا وبات والسيايس، االجتماعي نظامهم
«صموئيل»، القبيل وحاكمهم وقاضيهم لكاِهِنهم والعنيفة، العاِجلة ُمطالبتُهم كانت ثَمَّ

واحدة. دولٍة يف دهم يُوحِّ جميًعا لهم ملٍك باختيار
القبائل ليصَهر ملًكا، «شاءول» لهم واختار الظروف، لَرضورات «صموئيل» وخضع
وبالفعل واحد، جيش لها واحدة، حكومٍة بقيادة واحد، وشعٍب واحدة، وحدٍة يف جميًعا
«داود ُمبارشين ملوك من تَِبعه ومن «شاءول» تمكَّن — التوراة رواية تُخِربنا حسبما —
َمْركزة ت وتمَّ واحدة، كونفودرالية يف امُلتفرِّقة القبائل تلك َصْهر من سليمان»، وولده

املركزية.1 الدولة وإقامة األرض، أصحاب عىل بتفوُِّقهم انتهت التي الحكم،
واِقٍع لقراءة الدالالت، استدعاء امُلسلمني من يطلُب القرآنية، اآليات يف املرضوب واملثل
من تتمكَّن لم التي املكيَّة، املأل حكومة يف ُممثٍَّل بدائي، ُحكٍم تحت ُمتفرِّقة لقبائَل ُمماثل
أثرياء كانوا الذين املأل، أعضاء بني القبيل التمثيل لتفرُّق حتميٍَّة كنتيجٍة الوالء، مركزة
— والذين صادًقا، تمثيًال القبائل بني امُلوزَّعة الفئات يُمثِّلوا لم والذين القرشية، البُطون

الطاِلعة. التوحيدية الدَّعوة رفضوا — امُلهمُّ وهنا
املرضوب، امِلثال يف اإلرسائييل بالتاريخ لتُلِحقه مكة، واقع تَستدعي وهي اآليات لكن
لصموئيل: إرسائيل بني من تساؤًال ليُصبح املأل، رجال من القريش املكي بالتساؤل ترَحل
جديدة، معانَي يحِمل الذي االستنكاري التساؤل وهو علينا؟» امللك له يكون «أنى
التي فات والصِّ املعاني وهي الزعيم، السيد بها يتَِّصف أن يِجب جديدة، ومواصفات
ُدون البعض أصاب الذي الفاِحش الثراء مع مكة، إىل االقتصادي التَّغريُّ ِرياح حَمَلتْها
كما الزعيم مواصفات تَُعد ولم القديمة، القبلية األُُطر تفجري يف ِفعله يفعل وبدأ اآلخر،
شجاعة أو ِحنكة، أو للقبيلة، رأًسا يكون كي تؤهله ِحكمٍة من العشائري، املايض يف كانت
الطبقة تشكُّل بعد األمر ل تحوَّ بل حربًا، أو ِسلًما إْن القبيلة ظروف حسب أخرى أحيانًا

والثاني. األول وملوك والثاني، األول صموئيل ِسفري انظر القديم، العهد املقدس: الكتاب 1
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ومحمد طالوت

اسِتطراد عنه عربَّ ما وهو القياس، أساليب وتبدُّل امِلعيار، وتغريُّ امُلتميِّزة، األرستقراطية
ِمعيارها يأتي التي األحقيَّة وهي منه؟» بامللك أحقُّ ونحن علينا، امللك له يكون «أنى اآليات

املال؟» من َسعًة يُؤَت «ولم التوضيحي اإللحاق يف واضًحا القيايس
املؤمنني أمِّ من َزواِجه بعد له ر تَوفَّ املال، من قْدًرا حاز قد ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان ُربما نعم،
نظر يف — له ليسمح كان ما املال من الَقْدر ذلك لكن عنها، هللا رِيضَ ُخويلد بنت خديجة
األرستقراطية، املأل حكومة لدخول له يُؤهِّ بما له يَفي وال إليه، يدعو بما — ومعايريهم املأل
لم امِلعيار حيث بيديه؟ جميًعا لطة السُّ بأِعنَّة لإلمساك يسعى رونه يتصوَّ وهم بالُنا فما
إىل — روا تَصوَّ كما — الطُّموح به يذهب حتى املال، بعض عىل فرٍد حصوِل ُمجرَّد يَُعد

املال». من «َسعًة أصبح قد املطلوب ل فامُلؤهَّ الجموح،
والرضورية، امُلحتَّمة نتائجه إىل التطور َسري إىل تُشري الواقع قراءة كانت ثم؛ ومن
زعيم قيادة تحت موحدة، مركزية سياسية منظومة املنظور املستقبل يف ستُشكِّل والتي
للمسلمني وال القرشية، األرستقراطية ملفاهيم تقديمه يُمكن توضيح ة ثَمَّ يكن ولم أوحد.
— هنا اآليات لكن املايض. مرآِة يف الحايل إلقاء سوى الطالعة، الدولة مادة وهم األوائل
فلسطني واِقع تُطابق وهي التوراة، رواية عن تختلف — العرب جزيرة واقع تُطاِبق وهي
«صموئيل» للكاهن نْفِسه اإلرسائييل الشعب ُمطاَلبة عن تَحكي التوراة فبينما القديم؛
باصطفاءٍ جاء امللك ذلك أنَّ تؤكِّد الكريمة اآليات فإنَّ جيوشهم، ويقود دهم يُوحِّ بَمِلٍك
عىل امَلِلك ذلك لتفِرَض لكن ملسو هيلع هللا ىلص، املصطفى اصطفاء الفور عىل يَستدعي ما وهو إلهي،
واِقع يُطابق الذي األمر وهو إلهي، بقراٍر فرًضا — القرآنية اآليات يف — إرسائيل بني
اإلرسائييل التاريخ حال عن التوراة يف جاء ما ويُخالف اإلسالمية، الدعوة مع املكِّي الحال
هللاَ ﴿إِنَّ علوي: بقراٍر املرضوب امِلثال يف الحارض مع املايض تعشيق يَتمُّ هنا ومن القديم؛

يََشاءُ﴾. َمْن ُمْلَكُه يُْؤتِي َوهللاُ َواْلِجْسِم اْلِعْلِم ِيف بَْسَطًة َوَزاَدُه َعَليُْكْم اْصَطَفاُه

اإليالف طريق ْرضب (1)

اإليالف طريق تَُجوب املسلمني َرسايا وبينما مكة،2 عن يُقَطع يثرب قْمح كان وبينما
يَطري الشام، إىل امُلسافرة سفيان أبي قافلة عن الَخَرب وبينما مكة، عىل لقطِعِه التجاري

ص١٨٧. ج٢، بريوت، ،١٩٨٨ ط٤، العلمية، الكتب دار والنهاية، البداية كثري: ابن 2
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يف حَدث بما ُمقارنًا الحارض لوضع شارًحا يَسرتِسل الَوحُي كان يثِرب، يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل
أمر له استقرَّ أن بعد «شاءول-طالوت»، عن لهم فيحكي امُلسِلمني، ِهَمم ز ليُحفِّ املايض،
َقالُوا … ِباْلُجنُوِد َطالُوُت َفَصَل ا ﴿َفَلمَّ الفلسطيني، الساحل ُمدن عىل حمالته وبدأ امللك،
الفلسطيني الزعيم «جوليات» هو هنا جالوت ﴾… َوُجنُوِدِه ِبَجالُوَت اْليَْوَم َلنَا َطاَقَة َال
حيث الكريم القرآن رواية عن أخرى مرة تختِلف التوراة رواية لكن التوراة، رواية يف
ضخم لعَدٍد وتجييًشا هائًال، تَشكيًال واحدة، َمملكٍة يف اإلرسائيلية القبائل ائتالف كان
التوراة، تَرويه كما التوراتي التاريخ مع ليس اآليات تَطابُق يكون ثَمَّ ومن امُلقاِتلني، من
لكن األقلية، ُهُم واملؤمنون األكثرية، هم امُلرشكون حيث وامُلرشكني؛ املسلمني واِقع مع لكن
الَِّذيَن ﴿َقاَل تَستطِرد: فاآلياُت املوِقف، بحسم كفيًال كان الحقِّ جانب إىل اإللهي الحضور
اِبِريَن﴾ الصَّ َمَع َوهللاُ ِهللا ِبِإذِْن َكِثريًَة ِفئًَة َغَلبَْت َقِليَلٍة ِفئٍَة ِمْن َكْم ِهللا ُمَالُقو أَنَُّهْم يَُظنُّوَن

.(٢٤٩ (البقرة:
امُلنتِرص الحارض ونُبوَّة الواِقعان، ويتطابََق الروايتان، تتطابَق وحتى لذلك وإعماًال
نحن «فإذا بدر إىل خرجوا عندما األنصاري» أيوب «أبو يَحكي املايض، بُملك هللا، بإذن
«عدَّة وقال: هللا، وحمد بذلك فُرسَّ ِتنا، بعدَّ ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأخَربْنا َرُجًال، عَرشَ وثالثَة ثالثمائٍة

طالوت».»3 أصحاب
ُقريش ِعري يُريد خَرج — والسالم الصالة عليه — النبي أنَّ السرية كتُب وتحكي
مع تقاطًعا يثِرب، من إليه الوصول حسابات ت تمَّ الذي املوقع بَلَغ وملَّا الشام، إىل امُلسافرة
اكتشف «العشرية»، وهو مكة، من إليه سفيان أبي قافلة وصول لزمن عة امُلتوقَّ الحسابات
وصوابه، اإلنسان خطأ تقبل رصًفا، إنسانية كانت فالحسابات الحسابات؛ خطأ املسلمون
ما تعويض ُمحاولة إىل املوقف ل تحوَّ وعليه أيام، ة بعدَّ سبََقهم قد سفيان أبا ووجدوا

الشام.4 من قاِفلًة القافلة عودة موِعِد وتربُّص يثِرب، إىل بالعودة فات،
النبي مسامع بلغ قد القافلة أمر أن هشام» «ابن فيُخربنا بني، امُلرتقِّ انتظاُر يَُطِل ولم
ِعري هذه وقال: إليه، امُلسلمني نَدب الشام، من ُمقبًال سفيان بأبي النبيُّ سِمع «وملا ملسو هيلع هللا ىلص،

ص٣٧. الثالث، السفر ذكره، سبق البيهقي: 3
ص٣٧٤. مج٢، ذكره، سبق السرية، الحلبي: 4
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بعضهم، فخفَّ الناس، فانتدَب يُنِفلُُكموها. هللا لعلَّ إليها فاخرجوا أموالهم، فيها قريش
بعضهم.»5 وثَُقل

أخرى َعودة قريش، أموال إىل الخروج عن املسلمني بعض تثاُقل عىل الردُّ وكان
اإلرسائييل: امَلثَل بذاِت وتحفيًزا، وتنبيًها، تذكريًا، للقديم،
موىس؟ بعد من إرسائيل بني من املأل إىل تََر ألم

لهم: لنبيٍّ قالوا إذ
هللا. سبيل يف نقاتْل َمِلًكا لنا ابَعْث

.(٢٤٦ (البقرة:
تطلُبه، هي بل املال، من َسعِتِه لعَدم امللك اختيار تعِرتضعىل ال إرسائيل جماعة وهنا
لرْسم سياقه من املايض تنِزع الِحكمة لكن والتَّوراتية، القرآنية الرِّوايتان هنا فتتطابَق
دالالتها: وفهم إدراكها، امُلسلمني من املطلوب الرسالة، صياغة وإتمام الحارض صورِة

القتال عليكم ُكتب إن عَسيتُم هل قال:
تقاتلوا؟ أال

هللا سبيل يف نُقاتل أال لنا وما قالوا:
.(٢٤٦ (البقرة:

ُسكَّان لهزيمة — القديم التَّوراتي التاريخ يف — قتال وهو هللا، سبيل يف القتال نعم،
لنَوازع تأجيًجا يثِرب، لحاِرضِ القديم تستدعي التي اآليات وهي الفلسطيني، الساحل

فتقول: تحديًدا، امُلهاجرين يف نفسيٍة
هللا سبيل يف نُقاتل أالَّ لنا وما قالوا:
وأبنائنا؟! ِديارنا من أُخِرجنا وقد

.(٢٤٦ (البقرة:
— كانوا بل حينذاك، وأبنائهم ِديارهم من إرسائيل بني بخروج تقول ال التوراة إنَّ
َمردود وإثمها ُروايتها، وهذه وغاِصبني، ُمحتلِّني ُمداِفعني، ال ُمهاجمني — ُروايتها حسب
وتركوا ُمهاِجرين، ِديارهم من أُخرجوا الذين أنَّ يَقينًا، نعلمه ما لكن امُلخاَلفة، يف عليها
يثِرب، إىل املهاجرون امُلسلمون ُهم نفوسهم، يف تعتَِمل مكة أهل من واللَّوعة أبناءهم

وأثََرها. ِفعلها نُفوِسهم يف اآليات تلك تفعل أن بُدَّ ال كان وبالطبع

ص٣٠. مج٣، ذكره، سبق هشام»، البن النبوية «السرية السهييل: 5
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املأل هيبة (2)

فيقول: سفيان» «أبي قافلة خَربَ «الطربي» يروي

خربًا أصاب حتى … األخبار س يتحسَّ الِحجاز من دنا حني سفيان أبو وكان
فاْستأَجَر … ولِِعريك لك أصحابه استنَفَر قد محمًدا أنَّ الرُّكبان، بعض عن
يَستنِفُرهم ُقريًشا يأتي أن وأمَرُه مكة، إىل فبَعثَُه الغفاري عمرو بن ضمضم
بن ضمضم فخَرج أصحابه، يف لها عَرض قد محمًدا أنَّ ويُخربهم أموالهم، إىل

مكة.6 إىل رسيًعا عمرو

الشامي، اإليالف طريق عىل الُقريش األْمِن أفول بدايات وبدأت األمر، حقب وهكذا
مكة، أهل اسِتنفار إىل — خطرية سابقٍة يف — تُضطرُّ باإليالف، املطمئنة اآلِمنة، فالقافلة
وصول وقبل وهدوئها، الرتيبة َوتريتِها عىل مكة يف األحوال كانت وبينما املال. أصحاب من
الهاشمي، البيت وسليلة النبي، ة عمَّ امُلطَّلب» عبد بنت «عاتكة ألَقْت الغفاري، ضمضم
بن «العباس أخوها حَمَلها رأتْها، ُرؤيا عن برواية امُلطمنئ، الراكد السكون ذلك حرَّك بما

فيها: تقول املأل، مجلس إىل املطلب» عبد

وَقَف حتى له ِبعرٍي عىل أقبل راكبًا رأيُت أفظَعتْني؛ ُرؤيا الليلة رأيُت لقد وهللا
فأرى ثالث، يف مَلصارعكم َغْدٍر آل يا انِفروا أال صوته: بأعىل َرصَخ ثم باألبطح،
مثَل حوله، ُهْم فبينما يَتَِّبعونه. والناس املسجد دخل ثُمَّ إليه، اجتمعوا الناس
مَلصاِرعكم غْدٍر آل يا انِفروا أال بمثلها: َرصخ ثُم الكعبة، ظْهر عىل بعريه به
صخرًة أخذ ثم بِمثلها، فَرصخ ُقبيس أبي رأس عىل بَعريه به َمثَل ثُمَّ ثالث، يف
بيٌت بقي فما ت، ارفضَّ الجبل بأسفل كانت إذا حتى تَهوي، فأقبََلْت فأرسلها

فلقة. منها دخَلتْها إالَّ دار، وال مكة بيوت من

بني بَعينه ترتيٍب ر تصوُّ إىل ذهب وربما هشام، بن الحكم أبا الرواية وبَلَغت
تفسريها يف وذَهابهم بالرُّؤيا زمانه عَرب إيمان ضوء يف وذلك يثِرب، يف أخيها وابن عاتكة
بأنهم قوم عن هاشمية تتحدَّث عندما أنه ِجدال ال ثُمَّ وفأًال. وعيافًة وقراءاٍت مذاهَب التنبُّؤي

ص٤٥١. ج٢، ذكره، سبق وامللوك، الرُُّسل تاريخ الطربي: 6
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«العباس» يُخاطب قام أْن فكان امُلعادي، األموي البيت شكَّ ال تقصد فإنَّها غدر»، «آل
قائًال: شقيقته، رؤيا بشأن

يتنبَّأ أن َرضيتُم أما … النَّبيَّة؟ ِتلك فيكم حَدثَت متى املطلب، عبد بني يا
الرِّجال، ِبَكِذب هاشم بني يا َرِضيتم أَما أو — نساؤكم؟ تتنبَّأ حتى ِرجالُكم،
يف انفروا قال: أنه رؤياها يف عاِتكة زعمت قد — النساء بَكِذب ِجئتُمونا حتى
تَمِض وإن فسيكون، تقول ما ا حقٍّ يُك فإن الثالث، هذه بكم فسنرتبَّص ثالث،
يف بيٍت أهل أكذَُب أنكم كتابًا، عليكم نكتُب يشء، ذلك من يكن ولم الثالث

العَرب.7

الُقرشية االستكانة سطح عىل بعد، سكنَْت قد عاِتكة رواية تَموُّجات تكن لم وبينما
واقًفا الوادي، ببطن يَُرصخ وهو الثالثة األيام بعد الغفاري» «ضمضم وصل اآلمنة، امُلرتَفة

يقول: وهو قميصه، وَشقَّ َرْحَله، ل حوَّ وقد له، بَعرٍي عىل

محمد لها عرض قد سفيان أبي مع أموالكم اللطيمة، اللَّطيمة، قريش، معرش يا
الغوث.8 الغوث، تُدركوها؟ أن أرى ال أصحابه، يف

محمد «أيظنُّ وقالوا: رساًعا، الناس ز «فتجهَّ البيهقي: ُرواية يف جاء ما بعَدها وحَدث
ذلك».»9 غري ليعلَمنَّ وهللا كال الحرضمي؟ ابن كِعري تكون أن وأصحابه

بقوله: آَخَر َدرٍب بسلوك بالقافلة، النجاة من تمكن سفيان» «أبا أنَّ يُفيدنا ثُمَّ
حني ُقريش إىل وكتب الرَّصد، وخاف البحر، بساحل فَلَصق سفيان أبو «وخفض
أو يرجعوا.»10 أن وأَمَرهم معه، ما أحَرَز أنه ورأى ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول َمسري خاَلَف
هللا، اها نجَّ فقد وأموالكم، ورجالكم ِعريكم لتمنعوا خَرْجتُم إنما «إنكم «الطربي»: بتفصيل

فارجعوا.»11

ص٣٧٦. مج٢، ذكره، سبق الحلبي، أيًضا: انظر ص٣٠، مج٣، ذكره، سبق السهييل: 7
ص٢٥٧. ج٣، ذكره، سبق والنهاية البداية كثري: ابن 8

ص٣٢. مج٣، ذكره، سبق البيهقي: 9
ص١٠٨. نفسه: 10

ص٤٣٨. ج٢، ذكره، سبق الطربي: 11
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أنَّ — امُلقدَّمني املأل رجال من كواحٍد — أدرك الذي جهل) (أبا الحكم» «أبا لكن
األخرى القبائل يدفع قد ا ِممَّ الُقرشية، الَهيْبة تَهاوي يَعني إنما اإليالف، طريق تهديد
يَْستتِبع ما ثُمَّ واملكاسب، املصالح وتضيع الُعربان، بني ُقريش وتَهون امُلحاولة، ذات إىل
املواد شأن عىل القيام يف والفارسية، الرومانية اإلمرباطوريَّتنَي لثقة ُقريش فقد من ذلك
يف وفاعًال مؤثًرا عامًال تأخري أيُّ فيه يكون َحِرج، حرٍب َزمِن يف َمواِقيتها، يف املطلوبة
تأمني ُمغامرة ركوب إىل اإلمرباطوِريَّتنَي إحدى يدفع قد ما وهو والهزائم. االنتصارات
اإلمرباطوري الرصاع ينُقل أن يُمِكن ما وهو ذاتها، مكَّة احتالل وُربما باحتالله، الطريق
مكة، إىل الرجال عودة بعَدم نادى أن إالَّ الَحَكم أبي من كان فما الجزيرة. باِطِن إىل
العرب أسواق أحَد له اختار كبري، باحتفاٍل القبائل، أمام َهيْبَتهم استعراض إىل ودعاهم
وأن االحتفال، بدالالِت العَرب إلبالغ والخرضة، املاء حيث بدر، وادي موقع يف الكربى،
السائد. األمان صفو يُعكِّر يشء يحُدث لم وأنه طريقها، تأمني عىل قاِدرًة تزْل لم قريًشا

يُنادي: قام هنا ومن

ونطعم الجزور، ونَنَحُر ثالثًا، عليه فنُقيم … بدًرا نَِرد حتى نَرِجع ال وهللا
يزالوا فال العَرب، بنا وتَسَمُع الِقيان، علينا وتَعِزف الخمور، ونسقي الطعام،

أبًدا.12 بعدها يَهابُونَنا

أخرى: برواية أو

فإن العرب، من نا حَرضَ من ونُطعم بها، فنُقيم بدًرا، نَقُدم حتى نرِجُع ال وهللا
فيُقاتلنا.13 العَرب من أحٌد يَرانا لن

و«كانوا ثالث، للياٍل االحتفايل َسَمَره ليُقيم بدر نحو ًها ُموجِّ الرَّكب عاد وهكذا
يرضبَْن … الِقيان معهم … فَرس مائَة وقادوا ألًفا، كانوا وقيل وتسعمائة، خمسني

ويُغنِّني».14 بالدُّفوف

نفسه. املوضع 12
ص١٠٨. ذكره، سبق البيهقي: 13

ص٣٧٩. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 14
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الهيبة ضعف (3)

حسم يف دوًرا — ذلك بعد — لِعبت قة، امُلدقِّ العني تُخطئها ال صغرية أحداث وهناك
بعد مكة، إىل جميًعا الرُّجوع زهرة بني قرار هو بامُلالحظة، أوالها كان ربما األحداث،
أنَّ ومعلوم واحد.15 زهريٌّ بدٍر إىل يخُرج فلم وُمراِفقيها، القافلة سالمة لَديهم تأكد أن

والسالم. الصالة عليه — النبي أخوال َوْهب» بنت «آِمنة أهل هم زهرة بني
بينهم وجَرْت الخروج، عن تثاَقلوا النبي، عشرية هاشم بني أنَّ هو الثاني؛ واألمر
هشام بن جهل أبو عليهم «فاشتدَّ مكة، إىل الرُّجوع معها أرادوا ُمجادلة، األَُمويِّني وبني
إليهم تلتِفت أن طبيعيٍّا كان ثم ومن نرِجع.»16 حتى العصابة هذه تُفاِرقنا ال وهللا وقال:

ُمحذِّرة: لتقول األُموية الرءوس

محمد!17 مع هواكم فإنَّ معنا، خرجتُم وإن هاشم، بني يا

وعَدم الُقعود قرَّر خلف»، بن «أمية مثل املأل، كبار بعض أنَّ ذلك إىل ويضاف
وثقيًال.»18 جسيًما جليًال شيًخا «كان بأنه اإلسالمية الرتاث كتُب تِصفه من وهو الخروج،
بن «عقبة أتاه أن لوال الثقيل، الجسم وذاك السنِّ هذه يف وهو ة امَلشقَّ تجنُّب أراد الذي
حتى وَمجَمر، نار فيها بمجمرٍة قوِمه، ظهراني بني املسجد يف جالس وهو معيط» أبي

قال: ثم يَديه بني وضعها

به. جئَت ما وقبَّح هللا قبَّحك فقال: النِّساء. من أنت فإنما استجِمر، عيل أبا يا
الناس.19 مع فخَرج َز تجهَّ ثُمَّ

الهيبة تلك َضعف تُظِهر هيِّنة، صغرية تبدو التي األحداث لتلك يُضاف آخر أمٌر ثم
يغشاُهم أن خشيَة — االحتفال مُلجرَّد — الخروج يف قريش تردُّد ومدى املزعومة، القرشية

ص٤٣٨. ج٢، ذكره، سبق الطربي: 15
ص١٠٨. مج٣، ذكره، سبق البيهقي: 16
ص٤٣٩. ج٢، ذكره، سبق الطربي: 17
ص٣١. مج٣، ذكره، سبق هييل: السُّ 18
ص٢٥٧. ج٣ ذكره، سبق كثري: ابن 19
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ولم ثأر. من كناني» «بيت بكٍر بني وبني بينَهم كان ملا الهون، وهم كنانة بني بعض
قائًال: املكي للرَّْكب كنانة أرشاف أحد مالك» بن «ُرساقة َمجيء سوى الرتدُّد ذلك يحسم
لُرتاثنا الراوية الرؤية لكنَّ تكرهونه.» بيشءٍ خلِفكم من كنانة تأتيكم أن من جاٌر لكم «أنا
ُرساقة.20 هيئة تلبَّس قد إبليس إنه وتقول: «ُرساقة» شخص عن ذلك تنِزع اإلسالمي،
كنانة بمجيء وعٍد مع حفِلهم، عىل ضيًفا «ُرساقة» معهم خرج االطمئنان، من وملزيٍد
من «ُرساقة» هَرُب هو الوقعة، وقوع عند حَدث ما لكن وُحلفاء، ضيوًفا الحفل إىل جميًعا
كانت أنها سوى ُمقنًعا، تفسريًا الحكم أبو له يِجد لم ما وهو ِدياره، إىل عائًدا ُقريش بني
ذلك مع الثأري الخالف ضوء يف بْدر، إىل ُقريش الستدراج بكر، بني من والخديعة الِحيلة

يقول: وهو لسانه عنه عربَّ ما وهو الكناني، البيت

مع ِميعاد عىل كان فإنه مالك؛ بن ُرساقة ِخذالن يَهوَلنَّكم ال الناس؛ معرش يا
محمد.21

عدِد عن تُفِصح وُعجالة، ُرسعة عىل الرتاث كتب أورَدتْها التي األحداث تلك ومثل
كان الذي امَلهيب، االحتفال ذلك وعن الناس، بثُلث عنها زهرة بني انخزال بعد ُقريش
إرصار سبَبُه والذي املكي، الفريق تجانُس عَدم ثم وخوًفا، ضعًفا َمهابتِه داخل يحِمل
قافلة عىل االستيالء يف ولِدِهم لفَشل فيهم ى ليتشفَّ الهاشميِّني، اصطحاب عىل الحكم أبي
إضافة هذا آِسف. غريَ بمكة لرتَكهم امُلقبلة، األيام له َغيَّبته بما عِلم لو وربما سفيان، أبي
بَْرد يف عبئًا إالَّ الخروج ذلك يف يَِجد ال كان والذي بأكمله، بالركب ألمَّ الذي الواضح للتَّثاُقل
من الُقريش الخوف ثُمَّ القعود، عىل املأل ِكبار عْزم إليه يُشري ما وهو ِشتائه، وقارس يَناير
امُلترشِذم للحال واضحة صورًة يرُسم ا ِممَّ إبليس، أو ُرساقة، إجارة لوال واحد، كنانيٍّ بيٍت

املكي. للرَّْكب امُلؤتِلف، أو امُلتجاِنس غري امُلرتدِّد،
نحو املسلمني تحرُّك عن املكي، الركب وصَلِت قد قاطعة، غري أخباًرا ة ثَمَّ أن ويبدو
بل مستحيلة، العودة وكانت فرَحهم، بدَّد فزٍع إىل طروب، سَمٍر يف أمَلهم ل حوَّ ا ممَّ بدر،
زعيم لهم أرسل «ِغفار» مضاِرب عىل الركب مرَّ وعندما املزعومة. الَهيبة لتلك وكارثة

ص٣٢. مج٣، ذكره، سبق هييل: السُّ 20
ص٢٨٣. ج٣، ذكره، سبق كثري: ابن 21
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بسالٍح نَُمدَّكم أن أحبَبْتُم «إن تقول: رسالة مع طعاًما، لهم أهداها بجزائر وَلَده ِغفار
ابنه: مع إليه فأَرَسلُوا َفَعْلنا.» ورجال

فما الناس، نُقاتل ُكنَّا لنئ فلعمري عليك، الذي قَضيَْت قد رحم، وصلتك إن
من باهلل ألحٍد فما محمد، يزُعم كما هللا نقاتل ُكنَّا ولنئ عنهم، ضعٍف من بنا

طاقة.22

وهم لهم يروي الهاشمي، امُلطلِّب عبد سليل لت» الصَّ بن «جهيم كان بينما هذا
رجٍل إىل نظرُت إذ … النائم يرى فيما رأيُت «إني فيقول: جديدة، رؤيا بالجحفة يُنيُخون
ربيعة، بُن وَشيبُة ربيعة، بن عتبة ُقِتل قال: ثُمَّ له، بعرٍي مع وقَف حتى فرس، عىل أقبَل
أن إالَّ الحكم» «أبي من كان فما وفالن.» وُفالن، َخَلف، بن وأَُميَّة هشام، بن الَحَكم وأبو
يُصدِّق كان ما عادًة ثقايف عربي وسٍط يف للرواية، النفيس األثَر الناس عن ف يُخفِّ قام

امُلتحدِّي: الساخر بقوله الرؤيا،

التََقيْنا.23 نحن إن امَلقتول من غًدا سيعلم امُلطَِّلب عبد بني من آخر نَبيٌّ وهذا

عن وَصَلت التي األخبار يف شكٍّا إال التقينا» نحن «إن الحكم أبي تعبري كان وما
امُلرتََقبة. الَوْقعة بوقوع يقني وعَدم وأصحابه، النبي

ص٣٦. مج٣، ذكره، سبق السهييل: 22
دار العربي، اث الرتُّ إحياء لجنة تحقيق رَي، والسِّ والشمائل امَلغازي فنون يف األثر عيون الناس: سيد ابن 23

ص٣٠١. ج١، ،١٩٨٠ بريوت، الجديدة، اآلفاق
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أبًدا. األرض يف بعُد تُعبَد ال اليوم، العصابة هذه تَهِلك إْن اللهم

ملسو هيلع هللا ىلص محمد النبي

طريق بقطع اقتصاديٍّا، املكِّية األرستقراطية لرضب املسلمون خرج ملسو هيلع هللا ىلص، النبي بقيادة
والتي سفيان، أبي بقيادة مكة إىل الشام من القاِفَلِة القوافل كربى عىل الشامي، اإليالف

أخماس. األربعة عىل يُنيِّف بما األُمويُّ البيُت فيها أسهم
أخبار من أيٍّا بعُد عِلم قد النبيُّ يكن لم «الصفراء»، إىل املسلمني وصول وحتى
ُمغادرتها َموِعد عىل قياًسا الشام، من عودتها مَلوِعِد تنبُّؤية حسابات إجراء سوى القافلة،
بن «بسبس ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أرسل اإلنسانية، وامُلمكنات البرشي ف وبالترصُّ لهذا؛ مكة،
طان ويتسقَّ األخبار له سان يتحسَّ الجهني»، الزَّغباء أبي بن «عديُّ ومعه الجهني» عمرو
النبي بخروج بَدوِرِه علم قد سفيان أبا أن الَخَرب فأتاه سفيان، أبي قافلة عن األنباء

أموالها.1 يَستنِفُرها ُقريش إىل أرسل وأنه إليه، وأصحابه
عن األمر، ل تحوَّ فقد امُلعالجة، يف ِحكمة إىل يحتاج دقيًقا، الجديد املوقف وكان
ليمنَعوا خَرجوا مكة، أهل من غفري عدٍد مواجهة إىل القافلة، يحُرسون فرًدا ثالثني مواجهة
من ُصدورهم يف ج يتأجَّ بما محسوًما، امُلهاجرين َموقف كان وربما النَّهب، من أموالهم
كان األنصار وضع أنَّ إالَّ يثِرب، إىل وأبنائهم ِديارهم من وخروجهم مكة، يف الهوان ذكرى

ص٣٣. مج٣، ذكره، سبق هشام، البن النبوية السرية تفسري يف السهييل: 1
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ليس — يحتاج الجديد امَلوِقف بينما اإليمان، وِصدق يافة، الضِّ ُحسن عىل اآلن حتى يقتَِرص
فيما — األنصار بينما الفدائية، من كبري قْدٍر وإىل بل الرجال، من كبري عدٍد إىل — فقط
حتى ذماِمك من براءٌ إنا هللا، رسول يا قالوا: بالَعَقبة بايَعوه «عندما — هشام بن يَروي
ونساءنا. آباءنا منه نمنع ا ممَّ نمنعك ذماِمنا، يف فأنت إلينا وصلَت فإذا ديارنا، إىل تِصل
باملدينة َدَهمه ن ِممَّ إالَّ نََرصه، عليها ترى األنصار تكون أالَّ يتخوَّف ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول فكان

بالدهم.»2 من يبُعد عدوٍّ إىل بهم يسري أن عليهم ليس وأن َعدوِّه، من
والسالم: الصالة عليه النبي قال وهنا

… الناس أيها عيلَّ أشريوا

أجل. قال: هللا؟ رسول يا تُريدنا لكأنَّك وهللا ُمعاذ: بن سعد له قال ذلك قال ا فلمَّ
عهودنا ذلك عىل وأعطيناك الحق، هو به جئَت ما أنَّ وشِهدنا وصدقناك، بك آَمنَّا لقد قال:
بعثََك فوالذي معك، فنحن أردت، ِلما هللا رسول يا فامِض والطاعة، مع السَّ عىل وَمواِثيقنا
بقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فُرسَّ … معك لُخضناه فُخضتَه البحر هذا بنا استعرضَت لو بالحق؛

قال: ثم ذلك، طه ونشَّ سعد،

— ُقريش وإما الِعري ا إمَّ — الطائفتنَي إحدى وعَدني هللا فإنَّ وأبِرشوا، ِسريوا
القوم.3 َمصارع إىل أنُظر اآلن لكأنِّي وهللا،

وأدرك امُلضَمرة، غايتِِه إىل الثانية العقبة يف النبيِّ مع األنصار اتِّفاق ل تحوَّ وهكذا،
قولهم يف ُمبكًرا وََعوها التي الِحلف، ذلك بنود كامل عن اإلفصاح أواُن آَن قد أنه األنصار
بالسيف اإلمالة النبيُّ َل فأجَّ بأسيافنا.» ِمنى أهل عىل غًدا لنَميَلنَّ شئَت «إن آنداك: للنبي
عن لتُسِفر دفاعي ِميثاق من امُلعلنة، البنود ر طوَّ الذي املابَعُد. أواُن جاء وقد بَعد، فيما إىل
اإلسالمية الجماعة عنارص فتحوَّلت ُمحاربًا، هجوميٍّا حلًفا امِليثاق يجعل الذي امُلْرجأ البند
مقاتلة ُمتكاِملة، وَمغانم عسكر دولة هجومية، ُمحاِربة دولٍة إىل وأنصاًرا، ُمهاجرين كلها،
إىل املعبود وسلِفها القبيلة عن الوالء ل تحوَّ أن بعَد لكن منِطقها، وبذات تماًما، كالقبيلة

نفسه. املوضع 2
ص٢٦١. ج٣، ذكره، سبق والنهاية، البداية كثري: ابن 3
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ُممثَّلة الدولة ألعضاء الجامعة امُلبارشة املادية املصاِلح وإىل ورسوله، هللا يف ُممثَّلة الدولة
اإلغارة. إىل اإلجارة عن تحوَّلوا الذين والحلقة، والدَّم الحرب رجال َدور وجاء املغانم. يف
من األتباع جذب يف عظيًما دوًرا لِعبَت التي الخطرية، املادية ل التحوُّ نقطة وهنا
دون يدعو عاًما عرش ثالثة مكَة يف النبيُّ ظلَّ أن بعد وُمحاربيهم، القبائل ُمستضعفي
بالنعمة الوعد تؤجل الدعوة كانت حيث دعوته، إىل امُلستضَعفني من الكايف العدد إجابة
لحلِّ ميتافيزيقيٍّا تأجيًال كان لو كما ظَهر ما وهو الُخلد، جنَّة رغِد يف اآلِجل إىل والرفاه
بْحت؛ مادي تجاري ُمجتمع يف اآلِنية، حياتهم عن املادي قاء الشَّ رْفع وإرجاء قضيَّتهم،
أصبَح امُلرشكني، أموال من واملؤمنني لرسوله هللا أحلَّها مغاِنم عن اإلعالن تمَّ عندما ولهذا
تدعوهم امُلستضعفني، أمام ماِثلة عينيًَّة ومكاِسَب َملموسة، ُدنيوية مادية حقيقًة الحلُّ
املكاسب يف عمليٍّا نفسه عن سيُفِصح الذي الهَدف وهو الجديدة، الدولة جيش دخول إىل
ويف آَخر، حاٍل إىل الشظف حالهم لتُحوِّل امُلسلمني، لجماعة البْدرية الغزوة ُقها ستحقِّ التي

اإلسالمية. القوة مع باملدينة امُلحيطة القبائل تَحالُف

املعركة خطَّة (1)

مع نفسه القارئ يِجد اإلسالمية، واألخبار رَي السِّ كتابات تي دفَّ بني امُلتأني التجوال مع
فرُيِسل للمعركة، يُخطط ثُمَّ ِرجاله، والء بضمان يبدأ عسكري، قائٍد إزاء ملسو هيلع هللا ىلص، النبي
ُقريش وبخروج الهَرب، من القاِفلة بتمكُّن فيعلم عدوِّه، عن باألخبار له لتأُخذ الُعيون
فقد ذهبَْت وإن الِعري وأن العَرب، بني َمهابتِها ونْرش تجارتها، بنجاِة لتحتِفل بْدر إىل
إىل موضٍع من برجاله القائد فيخُرج امَلوُعودتنَي، الطائفتنَي إحدى وهي ُقريش، جاءت
وعَدم َمسريه أمر وَسْرت ي التخفِّ إىل عامًدا أخرى،4 يف ويِرضب طرًقا يختَِرص ُمرسًعا، آَخَر

الصامت. ري والسَّ اإلبل،5 أعناق من األجراس بقْطع فيأُمر َخطِوه، إفشاء
فيحِمل أصحابه، بها يعرُفه التي رايتُه لواءٍ لكلِّ أْلِوية، إىل ملسو هيلع هللا ىلصرجاله النبي م يُقسِّ ثُمَّ
بينما امُلنذر»، بن «الُحباب الخزرج لواء ويحِمل طالب»، أبي بن «عيل امُلهاجرين لواء

ص٣٤. مج٣، ذكره، سبق هييل: السُّ 4
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بعضهم بها يَعِرفون َشْفريَّة شعارات لرجاله ويجعل ُمعاذ».6 بن «سعد األوس لواء يحِمل
األوس وشعار هللا، عبد بني يا الخزرج ِشعار فكان والُخوذ، الدُّروع تحت وُهم بعًضا،
منصور يا فهو: الجميع شعار أما الرحمن، عبد بني يا امُلهاجرين وشعار هللا، ُعبيد بني يا

هللا.7 َخيل فكانت جميًعا الخيل أما أِمت،
«النبَّالة» من امُلتحركة، الصفوف بنظام املسلمون يُحارب أن تقرَّر التعبئة وعند
صفَّ «وقد كثري، ابن يقول ذلك ويف إلخ. … السيوف حَمَلة و«السيَّافة» النِّبال، حَمَلة
هللا رسول نا صفَّ يقول: أيوب أبي وعن تعبئة. أحسَن وعبَّأهم أصحابه، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
يِده يف وكان … معي معي وقال: إليهم فنظر الصف، أمام باِدرة منِّي فبَدَرْت بدر، يوَم
يف فطَعَن الصف، من «ُمتقدِّم» ُمستنِتل وهو غزيَّة بن بسواد فمرَّ القوم، به يُعدِّل قَدٌح

سواد.»8 يا استِو وقال: بالقَدح بطِنِه
يؤدِّي أن يمكن — العَددي الفارق مع — خطأ فأي دفة، للصُّ شيئًا القائد يرتُك ولم
ومعه رِكَب ثم صاِمِتني، فوا فتوقَّ رجاله أمَر بدًرا، يِصل أن وقبل ثَمَّ، ومن كارثة، إىل

عُدوِّه. أخبار بنفسه ط ليتسقَّ بكر أبو
بَلَغُه ما وأصحابه، محمد وعن قريش، عن فسأله العَرب من شيخ عىل وقف حتى
أخربْتَنا إذا هللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول فقال أنتُما؟ ن ممَّ تُخرباني حتى أخربكما ال الشيخ: فقال عنهم،
خَرجوا وأصحابه محمًدا أنَّ بلَغني فإنه الشيخ: قال نعم. قال: بذاك؟ أذاك قال: أخربْناك.
الذي املكان وكذا. كذا بمكان اليوم فهم صَدَقني، أخَربَني الذي كان فإذا وكذا، كذا يوم
أخربَني الذي كان فإن وكذا، كذا يوم خرجوا قريًشا أن وبَلَغني ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول رجال به
قال: خربه من فَرَغ ا فلمَّ قريش. فيه الذي للمكان وكذا. كذا بمكان اليوم فهم صَدَقني،

أنتما؟ ن ِممَّ
ماء. من نحن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال

السرية رواُة يتَِّفق ثُمَّ العراق.» إىل بيِده وأشار ماءٍ من «نحن قال: أنَُّه «اإلمتاع» ويف
العراق؟!»9 ماء أمن ماء؟ من «ما يُغمِغم: وهو — نفسه عىل امُلندِهش الشيخ ردِّ عىل

ص٣٨٢. نفسه: 6
ص٧٠. الثالث، السفر ِذكره، سبََق النُّبوة دالئل البيهقي: 7

.٢٧٠ ج٣، ذكره، سبق كثري: ابن 8
سبق والحلبي: ص٢٦٣، ج٣، ِذكره، سبق كثري: ابن أيًضا انُظر ص٣٤، مج٣، ذكره، سبق السهييل: 9
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قائٍد يف امُلفرتَض الحذَر يُدرك وال ملسو هيلع هللا ىلص، النبي ردِّ من السرية راوي «الحلبي» وينزِعج
وأن امُلتعايل، النبوي الجاِنِب سوى القائد ذلك يف يرى وال معركة، عىل ُمقبٍل عسكري
يف أو استنكاري، تساؤٍل يف فيقول األعرابي، عىل الرسول ردِّ مع تتناَقض صفاٍت للنُّبوَّة

ُمتسائل: استنكاٍر
التورية. ومنه صورة، ولو يكِذب، أن لنبيٍّ ينبغي ال أنه الهجرة، أوائل يف تقدَّم وقد
ليس النبي، َكِذب من بأس ال أنه فيكتِشُف قلبه، يُطمِنئُ ا عمَّ الحلبيُّ يبحث ثمَّ ومن
حديثًا البيضاوي القايض كالم يف َوَجد ألنه ولكن املوضوعي، الظرف يقتضيها لرضوراٍت
الحديث: هنا الحلبي ويقِصد كذبات،10 ثالَث وكذب سبََق إبراهيم النبيَّ أنَّ ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عن
وقوله هذا، كبريُهم فَعَله وقوله: سقيم، إني قوله: هللا؛ يف كلها كذباٍت ثالَث إبراهيم «كذب
لنفسه تربيًرا بذلك ويكتفي الحلبي يَطَمنئُّ وهنا أُختي.» إنها لسارة: عَرض الذي للرجل
غرًضا الرد، ذلك يف إطالًقا يَر ولم األعرابي، للشيخ النبي قول ردِّ إزاء لها، وتطمينًا
عن معلوماته يف ويُشكِّكه امُلسلمني، قائد معرفة عن البدوي يَِرصف ُمباًحا، حِذًرا عسكريٍّا

َمِسريه. وأمان يَّة لِرسِّ احتياًطا أمرهم، تقيصِّ عن ويَِرصُفه اإلسالمي، الجيش موقع
يعود ته، وعدَّ رجاله، وعدِد وأحواله، العدو، عن املعلومات وتدقيق ، التقيصِّ من وملزيٍد
آَخَر نََفٍر مع اص، وقَّ أبي بن وسعد العوام، بن والزُّبري طالب، أبي بن عيلِّ إلرسال القائد
ُقَريش عبيد من ُغالَمني فيُصيبون كثري،11 ابن بتعبري الَخرب» له «يلتَِمسون امُلسلمني من

الغالمني: وبني ملسو هيلع هللا ىلص النبي بني الحوار ويبدأ ركبها، عن تطرَّفا قد كانا
قريش. عن أخرباني قال:

القصوى. بالُعدوة ترى الذي الكثيب هذا وراء قاال:
تُهم؟ عدَّ وما القوم؟ كم قال:

ندري. ال قاال:
يوم؟ كلَّ ينحَرون كم قال:

عًرشا. ويوًما ِتسًعا، يوًما قاال:
ُقريش؟ أرشاف من فيهما فمن األلف، إىل التسعمائة بنَي ما القوم قال:

ص٣٨٧. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 10
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خزام، بن وحكيم هشام، بن البخرتي وأبو ربيعة، بن وَشيبة ربيعة، بن عتبة قاال:
الحارث، بن والنَّرض عدي، بن وطعيمة نوفل، بن عامر بن والحاِرث ُخويلد، بن ونوفل
الحجاج، ابنا وُمنبه ونَبيه خلف، بن وأميَّة هشام، بن جهل وأبو األسود، بن وزمعة

عبدود. بن وعمرو عمرو، بن وسهيل
فقال: الناس عىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فأقبل

كبدها.12 أفالذ إليكم ألقْت قد مكة هذه

والرءوس القلُب قريش من فهم أسماؤهم، الواردة القوم عن األمثل التعبري وهو
واألرستقراطية. املأل ُهم ادة، والسَّ واألرشاف

عن فسألوه األعراب من رُجًال «لقوا وهناك الظبية»، «عرق إىل امُلسلمون ويرتِحل
رسوُل أَوفيكم قال: هللا. رسول عىل سلِّم الناس: له فقال خربًا، عنده يِجدوا فلم الناس،

هللا؟!
نعم. قالوا:

تلك؟ ناقتي بطِن يف ا عمَّ فأخِربْني هللا، رسول كنَت لنئ قال:
نزوَت ذلك، عن أُخربك فأنا عيلَّ وأقِبل هللا، رسول تسأل ال سالمة: بن سلمة له فقال

َسْخلة. منك بطِنها ففي عليها
الرجل.»13 عىل أفحشَت مه، هللا: رسول فقال

يتقىصَّ كما األخبار ويتقىصَّ البرش، يُخطِّط كما يُخطط اإلنسان، القائد كان هكذا
يتعرَّض ذلك بسبيل وهو ثم عدوه، عن األخبار ليأُخذ والعيون الجواسيس ويُرِسل البرش،
صاِحبَه يلُوم إنما بإيذاء، اإليذاء عليه يردُّ فال الكلم، بقاِرص يُؤذيه أحمق بدويٍّ لسخرية
فكانت السماء، أما ألعدائه. امُلرتِحل البدوي يحِمله قد لخَربٍ تَحوًُّطا للرجل، قوله ُفحِش عىل
الهادئ، والدِّفاع الجميل، الصرب من باألمر ل يتحوَّ الوحي كان حيث خربًا، منها أكثَر أمًرا

بأمره: هللا أتى أن بعد والقتال الُهجوم إىل
يَْغِلبُوا َصاِبُروَن وَن ِعْرشُ ِمنُْكْم يَُكْن إِْن اْلِقتَاِل َعَىل اْلُمْؤِمِننَي َحرِِّض النَِّبيُّ أَيَُّها ﴿يَا
يَْفَقُهوَن﴾ َال َقْوٌم ِبأَنَُّهْم َكَفُروا الَِّذيَن ِمَن أَْلًفا يَْغِلبُوا ِمائٌَة ِمنُْكْم يَُكْن َوإِْن ِمائَتنَْيِ

.٣٠٠ ص٩٩، ج١، ذكره، سبق األثر، عيون الناس: سيِّد ابن 12
ص٢٦٠. مج٣، ذكره، سبق كثري: ابن 13
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املسلمني، عىل اشتدَّ اآلية هذه نزلت ملَّا قال: عبَّاس بن هللا عبد عن … (٦٥ (األنفال:
األخرى: باآلية فنََسخها عليهم، هللا ف فخفَّ ألًفا، ومائة مائتني، عرشون يُقاتل أن وأعظموا
ِمائَتنَْيِ يَْغِلبُوا َصاِبَرٌة ِمائٌَة ِمنُْكْم يَُكْن َفِإْن َضْعًفا ِفيُكْم أَنَّ وََعِلَم َعنُْكْم هللاُ َف َخفَّ ﴿اْآلَن

14.(٦٦ (األنفال: اِبِريَن﴾ الصَّ َمَع َوهللاُ ِهللا ِبِإذِْن أَْلَفنْيِ يَْغِلبُوا أَْلٌف ِمنُْكْم يَُكْن َوإِْن
املسلمني، بضعِف يعَلم يكن لم وعال جل هللا أن املعنى لكان بظاهره، األمر أخذْنا ولو
بكماله، يليق ا عمَّ ِعلمه يقُرص أن هلل وحاشا ضعًفا»، فيكم أنَّ علم … «اآلن ًرا ُمتأخِّ عِلمه ثمَّ
مع الكريم الوحي تفاُعل سوى بالثانية، األوىل اآلية لنْسخ معنًى هناك يكون ال ثمَّ ومن
يُعادل كان ما وهو قريش، أفراد بعَدِد أول خٍرب مع األوىل اآلية تتناَسب حيث الواقع، ظرف
الذي التايل الخرب مع الثانية اآلية تتناَسب بينما املسلمني، عدد إىل بالنسبة واحد إىل عرشة
بالنسبة لقريش املقبول العدد يُطابق ما وهو واحد، إىل اثنني هي أخرى نسبًة يَحِمل جاء
إبليس أو مالك بن ُرساقة وكذب الناس، بثُلث عنها زهرة بني انخزال بعد املسلمني، لعدد
وإعالًما للواقع، ُمطابًقا الوحي ِصدق وجاء النَّسخ، فكان قريش، مع كنانة َمجيء بشأن

النهائي. عدوِّهم بعدد امُلحاربني للمسلمني
املسلمون يسِبق أن تقرَّر استخبارية، معلومات من عليه الحصول تمَّ ما لكلِّ وإعماًال

كثري: ابن فريوي بدر، إىل ُقريًشا

به، فنزل بدر من ماءٍ أدنى جاء حتى املاء، إىل يُباِدرهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فخرج
رسول يا قال: — أنصاري ُمحارب — الجموح بن املنذر بن الُحباب أن فذكروا
أم عنه؟ ر نتأخَّ وال َمُه نتقدَّ أن لنا ليس هللا أنزَلَكه أمنزل املنزل؛ هذا أرأيَت هللا؛
رسول يا قال: واملكيدة. والحرب الرأي هو بل قال: واملكيدة؟ والحرب الرأي هو
ثم فننزله، القوم من ماءٍ أدنى نأتي حتى فامِض بمنزل، ليس هذا فإن هللا،
القوم، نُقاتل ثُمَّ ماءً ونملؤه حوًضا عليه نبني ثم القلب، من وراءه ما ر نُغوِّ

بالرأي.15 أْرشَت لقد ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال يَرشبون. وال فنَرشب

ص٧٧. مج٣، ذكره، سبق هييل: السُّ 14
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امُلقاتل ورجلهم األنصار، ومشورة البرشية الخطة عىل ًقا ُمصدِّ السماء خرب يأتي وهنا
امُلصطفى أخيه إىل جربيل فيأتي القتالية، والخربة والِحنكة بالدُّربة له املشهود «الحباب»

ليقول: السالم عليهما

الُحباب.16 به أشار ما الرأي إنَّ لك: ويقول السالم، عليك يقرأ ربك محمد، يا

حتى حوًضا، سيَبنون املسلمون كان فإذا التدبُّر، بعض إىل بحاجٍة هنا والرواية
أنَّ هنا جدال فال قريش، تَرشَب ال حتى اآلبار بِقيَّة رون ويَُغوِّ ب، الرشُّ ماء لهم ر يتوفَّ
بني ُمتناِثرة َمسافٍة عىل — واقعة تكون أن امُلفرتض — تلك هي ُغوِّرت، التي اآلبار
بحاجٍة هنا ماء» «أدنى تعبري ويكون قريش، إليها ستَِصل التي الجهة وبني املسلمني
إىل بٍرئ أقَرب أي أدنى بذلك ستعني ملسو هيلع هللا ىلص النبي نزول عن األوىل فاإلشارة َفْهم، إعادة إىل
من ماء «أدنى أما امُلسلمني، خلف تكون اآلبار وبقيَّة ُقريش، ستِصل حيث الوادي مدخل
مع امُلفرتَض، ُقريش َموِقع عن بعيًدا الخْلف، إىل بٍرئ آِخر فهي الحباب، َمشورة يف القوم»
ماء» «أدنى الِتباس أن شكَّ وال قريش، وبني املسلمني بني ستََقع التي اآلبار بِقيَّة تغوير
الفهم ُمحاوًال ليَِقف التساؤل كثري «الحلبي» َدعا ما هو بالرواية، ورَدتا اللتني املرَّتنَي يف

ُمتسائًال:

من: يُفهم ما (وهو خلفه الُقلُب وسائر ظهورهم، وراء كان إذا القليب ذلك إن
— القوم ويَرشب يرشبون تُغوَّر لم إذا إنها تغويرها؟ يف املعنى فما ماء) أدنى

قريش.17

اه مؤدَّ فهم إىل إليه، انتَهينا كما يكون أن يِجب والذي عقًال، املرشوع التساؤل وهو
الَجيَشني، بني الطريق يف هَو ما روا وغوَّ القوم، عن بٍرئ أبعَد نزلوا «الُحباب» بنصيحة أنهم
ويف املسلمني وراء هو ما إالَّ ماء، تِجد وال عطىش قريش فتِصل املقصود، يتمُّ وبذلك

وحَدهم. يرشبون منه الذي حوِضهم يف أو ِحراسِتهم،

نفسه. املوضع 16
ص٣٩٤. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 17
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الفريقني موقع (2)

فيها، الطرفني من كلٍّ وموقع بدر، يف املواقع لخريطة ر تصوُّ وضع من نتمكَّن وحتى
له: ُمعاذ بن سعد قول أوضحه ما وهو املسلمني، أتباِعه بني وموقعه القائد مع نِقف

عُدوَّنا، نلقى ثُمَّ ركائبك، عنك ونُِعدُّ فيه، تكون عريًشا لك نَبني أَال هللا؛ نبيَّ يا
األخرى، كانت وإن أحبَبْنا، ما ذلك كان َعُدوِّنا، عىل وأظَهَرنا هللا أعزَّنا فإن
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عليه فأثنى قومنا، من وراءنا بمن فلِحْقَت ركائبك، عىل جلست

فيه.18 كان عريًشا للرسول بَنى ثم بَخري، له ودعا خريًا،

عىل ُمرشٍف تَلٍّ «فوق كان بأنه العريش، ذلك موقع عىل رَي السِّ كتِب كلُّ وتتَِّفق
تُحيطه أن عىل واتَّفق بكر، أبو ومعه النبيُّ إليه دخل العريش، بناء وبعد امَلعركة.»19

معاذ. بن سعد بقيادة األنصار من ِحراسة

لرسول ُمهيَّأة النَّجائب والجنائب امُلرشكني، من العدو يَدَهمه أن من عليه خوًفا
املدينة.20 إىل ورَجع َرِكبها احتاج إن ملسو هيلع هللا ىلص، هللا

عىل والِحرص البرشي، والتخطيط الجيد، اإلعداد نِجد أخرية، وليست أخرى ومرة
ُمتناول عن بعيٍد تلٍّ يف عليه الحرَّاس بإيقاف حياته، عىل والحفاظ الدَّعوة صاِحب حماية
الرسيعة للعودة ة ُمعدَّ وركائبه اليثاربة، الحرب رجال من ُمسلحة حراسٍة تحت املرشكني،
بامَلَدِد اإللهيِّ الوْعِد ورغم لحبيبها ماء السَّ حراسة رغم هذا الهزيمة، حدثت إن يثِرب إىل

امُلقدَّمني. املالئكة ُمقاتيل من الُعلويِّ
ومدعاًة األمني، الرسول لصحابة الطمأنينة من ملزيٍد دافًعا باملالئكة، الوعد جاء وقد
قسٍط ألخذ ماوية، السَّ الحراسة تلك ظلِّ يف للنَّوم وإخالِدهم والَعَصبي، النفيس لهدوئهم

ص٢٦٦. ج٣، ذكره، سبق كثري: ابن 18

ص٣٩٤. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 19

ص٢٧١. ج٣، ذكره، سبق كثري: ابن 20
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وَعتْه ما وهو ُمتعبة، ُمجهدًة عطىش الغِد يف ُقريش لوصول انتظاًرا الراحة، من ُمناسب
تقول: ُعجالة عىل وساقتُْه رَي، والسِّ األخبار ُكتب

حصل وقد والسكون، الطمأنينة لهم فحصل املالئكة، ملسو هيلع هللا ىلصبنزول النبيُّ هم وبرشَّ
الطمأنينة.21 دليٌل هو الذي النُّعاس لهم

اإلمام قولة يف جاء ما وهو بَمطِرها، املنطقة السماء ت زخَّ الشتوي، املناخ ذلك ويف
والحجف، الشجر تحت فانطلْقنا مطر، من طسٌّ الليل يف «أصابَنا عنه: هللا ريض عيل
من القصوى بالعدوة فيها قريش كانت التي اللحظة يف املطر.»22 من تحتَها نستظلُّ
املواقع لنا د يُحدِّ ما وهو التل»23 بطن من نيا الدُّ العدوة «يف املسلمون كان بينما الوادي،
األسافل، يف الوادي مدخل من قريش ملقَدِم انتظاًرا التل، فوق يُعسكرون فاملسلمون بدقة،

اللييل: املطر ذلك عن «البيهقي» قول مه يُدعِّ ما وهو

لهم لبََّد ما وأصحابه، هللا رسول فأصاب دهًسا الوادي وكان السماء، هللا وأرسل
يرتِحلوا أن يَقدروا لم ما منها قريًشا وأصاب ري، السَّ من يمنعُهم ولم األرض

معه.24

ته وَمشقَّ املسري وُعرس التل، فوق املسلمني حركة عىل ُمساعًدا املطر نزول كان وهكذا
حيث واٍد، يليه ُمرتَفع بها منطقٍة يف املطر نزول حال مع يتَِّفق ما وهو امُلوحل، الوادي يف
ُمتماسكة، يابسة رطبًة التِّالل فيرتُك امُلنحدرات، إىل ينزلِق إنما امُلرتفع، عىل املاء يثبُت ال
عليهم «أنزل التلِّ أعىل يف أنَّ «مجاهد» أكد لذلك ُموِحلة؛ ُمستنقعات إىل الوادي ويحول
أما أقدامهم.»25 به وثبتَْت أنفسهم، به وطابت األرض، وتلبَّدت الُغبار، به فأطفأ املطر،

ص٣٩٢. مج٢، السرية، الحلبي: 21
نفسه. املوضع 22

.٣٥ ص٣٤، ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 23
ص٣٥. نفسه: 24
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قول يف ومكانًا، زمانًا املعركة لخريطة الصاِدق الوحي تقرير فهو األمر، هذا يف الفيصل
اآليات:

تََواَعْدتُْم َوَلْو ِمنُْكْم أَْسَفَل َوالرَّْكُب اْلُقْصَوى ِباْلُعْدَوِة َوُهْم نْيَا الدُّ ِباْلُعْدَوِة أَنْتُْم ﴿إِذْ
.(٤٢ (األنفال: اْلِميَعاِد﴾ ِيف َالْختََلْفتُْم

مع وهبوطهم األعايل، يف املسلمني موقع أنَّ يف يُكابر مُلجاِدل، هنا مجال فال ثَمَّ ومن
وتحديد املعركة، حسم عوامل من ا هامٍّ عامًال كان األسافل، يف هم من عىل املعركة بدء

نتائجها.
يُناجي عريَشه دخل ثُمَّ وأْلِويَتهم، رجاله، هللاملسو هيلع هللا ىلصصفوف رسول عدَّل الصباح، وعند

ربَّه:

أبًدا.26 األرض يف بعُد تُعبَد ال اليوم، العصابة هذه تهِلك إْن اللهم

ُمناديًا: القتال عىل يُحرِّضهم رجاله إىل فخرج عاد ثم

دخل إالَّ ُمحتِسبًا صابًرا فيُقتَل رجل، اليوم يُقاِتلهم ال بيده، محمٍد نفُس والذي
الجنة.

قال: عبده. من الرَّبَّ يُضِحُك ما هللا، رسول يا الحارث: بن عوف فقال
حاًرسا.27 العدو يف يَِده غمسُة

يحصلون ما امُلقاتلني يمنح آَخر، نداءٍ يف جاء ما فهو حيٍّا، سيبقى ملن الدُّنيوي الجزاء أما
أرساهم: فداء ومن غنائم، من عليه

له.28 فهو أسريًا أَرسَ ومن سَلبُه، فَلُه قتيًال قتل من

ص٢٦٦. ج٣، ذكره، سبق كثري: ابن 25
ص٢٧٤. نفسه: 26

ص٣٩. مج٣، ذكره، سبق السهييل: 27
ص٤١٣. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 28
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طالئع كانت نيا، الدُّ تاريخ ويف بل الِحجاز، تاريخ يف الفاِصلة الُهنيهات تلك ويف
النبيُّ وقَف التلِّ فوَق َموقعه ومن الوادي، نحَو العَقنْقل كثيب من ُمنحِدرة تهلُّ قريش

يقول: وهو بعيد، من الوادي تهِبط وطبولِهم ذرافاتهم يُطاِلع

اللهم رسولك، وتُكذِّب تُحادُّك وفخرها ِبُخيالئها أقبَلْت قد قريش، هذه اللهم
29… وَعْدتَني الذي فنَُرصك

قَدِرهم. إىل مكة َكِبِد وأفالذ موِعدهم، إىل املأل جاء وهكذا،

ص٣٦. مج٣، ذكره، سبق السهييل: 29
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أمانتي. أخون أن إسالمي، به أبدأ ما بئس

الربيع بن العاص أبو

العَقنْقل كثيب من قريش أقبلت بون، يرتقَّ بدر وادي عىل ُمِطلٍّ تلٍّ عىل امُلسلمون كان بينما
اإليالف، طريق أمن عىل حفاًظا َمهابَتَها، وتنُرش أموالها، بنجاِة لتحتِفل الوادي، نحَو
إنسان املأمون األمني عن سريته يف الحلبيُّ ويَحكي ُعربان. من قطَعُه يُحاول ملن وإرهابًا
وتِرضب تُغنِّي الِقيان وأمامهم يفرتشونه، الوادي إىل ُقريش وصول لحظَة ملسو هيلع هللا ىلص، العيون
محمد أصحاب لنا احزر فقالوا: الُجَمحي وهب بن ُعمري بَعثوا القوم اطمأنَّ «وملَّا الدفوف:

شيئًا.» رأيُت ما وقال: إليهم رَجع ثُمَّ شيئًا، يَر فلم أبعَد حتى الوادي يف فذهب …
واستعدُّوا محمد، أصحاب عن خٍرب من وَصَلهم ما تكذيب إىل ورَكنوا القوم، واطمأنَّ
عاد االطمئنان من وملزيٍد التل. سواِتر خلف امُلسلمون كان بينما االحتفايل، لسَمِرهم
فَرَجع السواتر خلَف الُخوذ تحَت الرجال فلمح أخرى، مرًَّة بفَرِسه واستجال الُجَمحي

يُرصخ:

أال الناِقع، املوت تحِمل يثِرب نَواِضح امَلنايا، تحِمل الباليا قريش، معرش يا رأيت
إىل ينقِلبوا أن يُريدون ال األفاعي، َظ تلمُّ ظون يتلمَّ يتكلَّمون؟ ال ُخرًسا تَرونَهم



األول) (الجزء الرسول دولة حروب

رجًال نقتُل أن أرى ما وهللا الجحف، تحت الحصا كأنَّهم العيون ُزرق أهلهم.
بعد الَعيش َخري فما أعدادهم، منكم أصابوا فإذا منكم، رجًال يَقتُل حتى منهم

ذلك؟1

يُريد ملسو هيلع هللا ىلص محمد كان لقد مَلرصعة، وإنها لوقعة، وإنها الخرب، وصدق الكمني، إذن إنه
أصحاب ُهم يُريدهم به فإذا إيالفها، وْرضب اقتصاديٍّا، مكة ِلحصار وتجارتهم، ِعريَهم
دة، ُموحَّ قيادة دون ُمتَعبني، عطىش بدًرا وصلوا أن بعد ادة، والسَّ األرشاف ورءوس املال
ُغوِّرت، قد اآلبار ليَجدوا األمويِّني، جانب إىل بالهاشميِّني معهم فجاءوا تجانُس، غري ومن
ذلك إىل بهم طوَّحت التي الَحَكم، أبي ِحكمة غري ِحكمٍة لطَلِب أخرى َمدعاًة كان ا ممَّ
اضطهاٍد بعد السادة، من الثأر يرتبَُّصون قوٍم إىل يُشري الجمحي نداء بينما ك، َ الرشَّ
الالِهثة، واأللسنة الُعيون غري منهم تظَهر ال كاألفاعي، الُخوذ تحت ظون يتلمَّ وهجرة،

االنقضاض. عىل فة امُلتلهِّ

والتهور الحكمة (1)

قْدر بأقل الفخِّ من للخروج سديد، رأٍي عن والبحث والرتوِّي، العقل إعمال كان ثم، ومن
كبار أحد ربيعة» بن «ُعتبة جاء الذي حزام» بن «حكيم ِحكمة فكانت الخسارة، من

له: ليقول ثقيًال، عجوًزا جليًال رجًال ُعتبة وكان امُلقدَّمني، املأل وساَدة مكة أرشاف

تُذَكر تزال ال أن إىل لك هل فيها، وامُلطاع وسيُِّدها، قريش كبري إنك الوليد؛ أبا يا
قال: بقيت؟ ما اليوم هذا بَرشف تذهب أن لك هل … الدهر؟ آِخر إىل بخري فيها

بالناس.2 ترجع قال: حكيم؟ يا ذاك وما

ذلك لألمن؛ وسعيها للسلم، ُحبَّها أخرى مرًة لقريش حكيم عبارة سجلت وهكذا
االقتصادي تكوينها نفسها عىل وفَرضه النفيس، تكوينها عليها فَرضه الذي والسعي الحب
املكاسب، تلك عىل الحفاظ إىل يسعى من كان ثم ومن مصالحها؛ عىل وِحرصها واالجتماعي،

ص٣٩٥. مج٢، ذكره، سبق السرية، الحلبي: 1
ص٢٧٠. ج٣، ،١٩٨٨ ذكره، سبق والنهاية، البداية كثري: ابن 2
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ومن الدهر. آخر إىل والرشف والسداد بالحكمة ْرشعها يف مذكوًرا يظلُّ السلم، بتحقيق
أصحابه: يف يخُطب حزام»، بن «حكيم بِحكمة عامًال ربيعة» بن «عتبة قام هنا

شيئًا. وأصحابه محمًدا تلَقوا بأن تصنعون ما وهللا إنكم قريش؛ معرش يا
قتَل إليه، النظر يكَرُه رجٍل وجه يف ينظر الرجل يزال ال أصبتُُموهم لنئ وهللا
وبني محمد بني وخلُّوا فارجعوا، عشريته، من رجًال أو خاله ابن أو ه عمِّ ابن
ولم أْلفاُكم ذلك غري كان وإن أردتُم، الذي فذاك أصابوه فإن العرب، سائر

يُريد.3 ما منه تعرضوا

اآلخر الجانب عىل بينما حكمائها، وِحكمة َدعوتها كانت وتلك قريش، حال كان هكذا
يَرتكوا ال حتى أصحابه، يف يُجلِجل ملسو هيلع هللا ىلص امُلصطفى صوت كان التل، وفوق السواتر وراء

الرشك: رءوس عىل للقضاء أخرى مرًة الزمان بها يُجود ال قد فرصًة

أدخله إال ُمحتسبًا، صابًرا فيُقتَل رجٌل اليوم يُقاتلهم ال بيده، محمٍد نفس والذي
الجنَّة. هللا

كِبدها. أفالذ إليكم ألَقْت قد مكة وهذه
حاًرسا. العدو يف يِده غْمسة عبده من الربَّ يُضِحك ما وأن

سَلبُه. فله قتيًال قتل ومن
له. فهو أسريًا أَرسَ ومن

أِمت. منصور ويا

الحكيم: غري ردُّه فكان الحكم»، «أبي إىل «عتبة» بنداء «حكيم» ذهب الوادي، ويف

يحُكم حتى نرِجع ال وهللا كال وأصحابه، محمًدا رأي حني سحره وهللا انتفخ
أَكَلة وأصحابه محمًدا أن رأى لكنه قال، ما ِبُعتبة وما محمد، وبني بيننا هللا

عليه.4 فتخوفكم ابنه، وفيهم جزور،

ص٣٧. مج٣، ذكره، سبق هشام)، البن النبوية السرية تفسري (يف السهييل: 3
.٢٧٠ ص٢٦٩، ج٣، ذكره، سبق كثري: ابن 4
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ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أصحاب مع ُمهاجر وهو عتبة»، بن حذيفة «أبا يقصد الحكم أبو وكان
جديد. وإيماٍن جديد، والءٍ يف وأخيه، واألخ وابنه، األب بني الجديدة األُممية فرََّقت أن بعد
ان، وعمَّ أخوة أربعة لها كان ربيعة»، بن عتبة بنت أبان «أم أن نعلم أن لذلك مثاًال ويكفي
ُمسلم، يْها عمَّ من وواحد ُمرشكان، واثنان ُمسلمان، إخوتها من اثنان بدًرا، حَرض منهم كلٌّ

كافر.5 واآلخر
سحره» وهللا «انتفخ «عتبة»: بشأن الَحَكم» «أبي عبارة أن نعلم السرية، رشوح ويف
«سيعلم بالُجبن: اتََّهَمه من عىل الجليل الشيخ من الطبيعي الردُّ وكان للجبان،6 تُقال
بالحنَّاء، مؤخرته يصبغ من هو اسِتِه ر وُمَصفِّ هو.»7 أم أنا سحره، انتفخ من اسِتِه ر ُمصفِّ
استه».9 يُزعِفر كان بأنه باألُبنة، «رماه ثم ومن الذم»،8 يف امُلبالغة «قصد وقد للرجال، طلبًا
القرشيَّة، املصالح عىل وحرًصا للدماء، حقنًا بالُجبن يُرمى أن الحكيم الرجل وقبل

يُنادي: واستمرَّ

اعصبوها قوم يا خري، وفيكم إليهم تَصِلون ال ُمستميتني، أقواًما أرى إني قوم؛ يا
بأجبنِكم.10 لسُت أني تعلمون وقد ُعتبة، جبُن وقولوا: برأيس

تعبري وهو ألعضضته.»11 هذا قال غريك لو «وهللا يقول: الحَكم أبو قام أن فكان
ه تُفرسِّ ما وهو «عتبة»، سنِّ يف لرُجٍل القول، يف الُفحش الحكم» «أبو فيه تحاىش ف، ُمخفَّ
َموضع يف َعضٌّ هو أو ك.»12 أُمِّ بْظر عىل «اعُضض الرصيح معناه بأن اإلخبارية كتُبُنا

أبيك.»13 بأيْر «اعُضض آخر
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األرشاف، سادة من الُقريشِّ املأل حال واضحة بصورٍة يكِشف أعاله والحوار
لبعٍض بعضهم واتهام هم، مصريهم بل نظامهم، مصري حول الخطرية وخالفاتهم
ووالءاٍت بطوٍن بني كلمِتهم وتَفرُّق القول، بفاِحش بعًضا بعضهم وتبخيس بالُجبن،
يف رأيه وعن بصدره، عما اإلفصاح الحَكم» «أبو تابع بينما هذا ُمتنافرين. لسادٍة ُمتعدِّدة
نعِرف، ال بما وأتانا الرَِّحم، أقَطَعنا «اللهمَّ قوله: يف والعشرية، األرحام فرَّقت التي الدَّعوة
ات وامُلتغريِّ الظروف مع الصادق وغري الحكيم، غري ره تَصوُّ مع هذا الغداة.»14 فاْحِنِه
ظاهًرا يبدو ما وهو باهلل، الصحيح اإليمان وعىل الحقِّ عىل وقومه أنه ُمحتِسبًا الجديدة،

السماء: ندائه يف

ائِتنا أو السماء من حجارًة علينا فأمِطر عندك، من الحقَّ هو هذا كان إن اللهم
أليم.15 بعذاٍب

لك. وأرضاهما عندك، يننَي الدِّ أفضل انُرص اللهم
يننَي.16 الدِّ وأفضل الحزبني، وأكرم الفئتنَي، وأهدى الُجنَدين، أعىل انُرص اللهم

ألنهم العرب، نعتَهم كما هللا، أهل هم ُقريش كون عن عنده، يَُعربِّ الذي الدُّعاء وهو
أن بدر إىل طريقها يف وهي قريًشا دفع الذي االعتقاد وهو ُحرماته، وُرعاة بَيته، ُحماة

الكعبة! أستار ُقدسية؛ الرايات بأكثر رحِلها يف تأتي

الوقعة (2)

نحو ُمصعًدا يرُكض املخزومي» األسد عبد بن «األسود خرج بالحلوق، العَطش أخذ وملا
أو ألهِدمنَّه، أو حوِضهم من ألرشبَنَّ هللا «أعاهد ُمقسًما يشء، عىل يلوي ال املسلمني حوض
بنِصف قَدَمه فأطنَّ حمزة َرضبَه التقيا فلما املطلب، عبد بن حمزة له فخَرج ُدونه.» ألموت
حتى الَحوض إىل حبا ثم … دًما رجلُه تشُخب ظهره عىل ووقع الحوض، ُدون وهو ساقه

الَحوض.17 يف قتَلُه حتى فَرضبه حمزة واتبَعُه فيه، اقتَحم
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حرٍب إىل وَسَمر، وخمر وِقياٍن دُفوٍف من حفلُها تحوَّل التي ُقريش، وقَفْت وذاهلًة
األمر تُنهي ُمبارزٍة إىل فيدعو العرب، سلوك يسلُك أن الِحكمة، بذاِت «عتبة» فأراد ودم،
عادلة، ُمبارزٍة يف الطرفني أحد بهزيمة ق، التدفُّ عىل امُلوشك الدم نهَر وتُوِقف حد، عند
بني ربيعة، بن ُعتبة «خرج هشام ابن فريوي بالهزيمة. واعرتافه امَلهزوم بانِسحاب تنتهي
امُلبارزة، إىل دعا الصف من فصل إذا حتى َشيبة، بن الوليد وابنه ربيعة، بن َشيبة أخيه
رواحة. بن هللا وعبد الحارث، ابنا وُمعوَّذ َعوف وهم ثالثة، األنصار من ِفتيٌة إليه فخَرج
ُمناديهم: نادى ثم حاجة. من بكم لنا ما قالوا: األنصار. من رْهط فقالوا: أنتم؟ من فقالوا:

قوِمنا.» من أكفاءنا إلينا أخرج محمد يا
ُمبارزة ألنَّ مخاطرها؛ وتتحاىش العواقب تحسب تزال ال ُقريٌش كانت النداء وبهذا
فهي األنصار ُمبارزة أما وبعضهم، األهل بني عالُجه ذلك بعد يُمكن أمر أهلهم، بعض
اإليالف طريق عىل تماًما يقيض قد ما وهو ُمنتهاه، هللا إالَّ يعلم ال مدينَتنَي، بني باٍق ثأٌر
الحارث، بَن ُعبيدُة يا «قم فقال: قريش لرغبة الكريم النبيُّ واستجاب يثِرب؛ ُقرب املارِّ
«عبيدة.» عبيدة: قال أنتم؟» «من قالوا: منهم، َدنَوا قاموا ا فلمَّ عيل.» يا وُقم حمزة، يا وُقم
أسنَّ وكان عبيدة فباَرَز كرام.» أكفاء «نعم قالوا: «عيل.» عيل: وقال «حمزة.» حمزة: وقال
حمزة فأما عتبة، بن الوليد عيل وباَرَز ربيعة، بن شيبَة حمزة وبارز ربيعة، بن عتبة القوم

قتَله.18 أن الوليد يُمِهل فلم عيل وأما قتَله، أن شيبَة يُمِهل فلم
أنهم عىل «دليٌل بأنه أنتم؟» «من القريش التساؤل عىل كثري وابن إسحق ابن وعقب
الرءوس بداِخلها تُخفي التي الحديدية، بالُخوذ السالح.»19 من يُعَرفون ال ُملِبسني كانوا

األجساد. تُغطِّي التي والدُّروع
وأصاب لُعبيدة، صَمَد فقد ربيعة» بن «عتبة السن كبري الِجسم ثقيل الشيخ أما
امُلبارزة قواعد كَرسا أن إالَّ و«عيل» «حمزة» من كان فما أثبتَتْه، برضبٍة اآلخر منهما كلٌّ
«عبيدة» زميَلهما احتَمال ثم عليه، فأجهزا باألسياف الَعجوز الشيخ عىل ونزال ورشوطها،

أصحابهم. صفوف إىل برسعة،
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بعد عنه حكى فقد امُلبارزة قواعد كرس أما قريش. صناديد امُلسلمون قتل وهكذا
القواعد ت تغريَّ حيث عنه، امَلعابة ِصفة لرفع وجهه، هللا كرم طالب» أبي بن «عيل ذلك
ُمعلََّقة والفصل، الفيصل وهي املعايري، كل ِمعيار هي واحدة قاعدٌة وبِقيَت امِلعيار، بتغريُّ
الوليد، أبي عىل الحارث بن عبيدَة وحمزة أنا «أعنُْت «عيل»: فقال ملسو هيلع هللا ىلص، الخاتم النبي برأي

ذلك.»20 علينا النبيُّ يَِعب فلم
قواعد كْرس إزاء َحِميَّتها ومن صناديدها، قتْل أمام ذُهولها من قريش تفيق أن وقبل
الحصباء من حفنًة النبيُّ أخذ عليه، تكاثَرت ثالثة بسيوٍف ُعتبة شيِخها ومقتل امُلبارزة،
بينما شدُّوا.21 بأصحابه: هتََف ثم الوجوه، شاَهِت قائًال: بها ونَفَحها قريًشا، بها استقبََل
ني امُلنقضِّ السيَّافة املسلمني لتحِمَي التُّلُول، نواِتئ وراء ثبتَْت التي النبَّالة صفوف نحَو ثنى
تسلُّوا وال … نبَلُكم واستَبقوا بالنبل فانَضُحوهم منكم القوم دنا «إن يقول: قريش، عىل

يغَشوكم.»22 حتى السيوف
الذي الدَّقيق، واإلعداد الجيد التخطيط كان وهكذا الكربى، بدر وقعة بدأت وهكذا
والحلقة، والحرب الدم رجال من حرِبِه أركان ِخربة مع وعزمه، القائد خطة فيه تفاعلْت
فلم امُلتقدِّمني، بسهاِمِه يَحمي من ومنها األعادي عىل يشدُّ من منها صفوف، صفوف
رَي السِّ كتب سجلَّتُْه ما امُلحتَّمة، نتيجتُُه كانت ما وهو للهوى، أمًرا وال دفة، للصُّ شيئًا يرتُك

واألخبار:

أَرس.23 من منهم وأَرسَ قريش، صناديد من قتَل من هللا فَقتَل الهزيمة، فكانت

بن سعد وقف التلِّ رأس وعىل بكر، أبي مع عريشه إىل القائد استكان بينما هذا
سعد يا «لكأنَّك له: فقال شيئًا وجهه يف النبيُّ ورأى الوادي، يف تحته يحُدث ما ل يتأمَّ معاذ

الناس!»24 يصنع ما تكَرُه
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وأُِرس رجًال، سبعون منهم «فُقِتل «الطربي» تقرير يف جاء ما املعركة حصاد وكان
— قريش «من «البيهقي» تقرير يف امُلسلمني شهداء كان بينما رجًال.»25 سبعون منهم

نفر.»26 ثمانية األنصار ومن نفر، ستة — املهاجرين
ليأُمر النبيُّ هبط أرسى، أو قتىل بعضهم وسقوط كرامة، بال فراًرا مكَّة أهل وبفرار
ُمناديًا: النبويُّ اللسان وينطق يجيشبها، كان النفسما يف ليعتِمل القليب، يف الُجثث بإلقاء

الناس، َقني وصدَّ كذَّبْتموني لنبيِّكم؛ ُكنتُم النبي عشرية بئس القليب؛ أهل يا
وعَدكم ما وجدتُم هل الناس. ني ونَرصَ وقاتْلتُموني الناس، وآواني وأخرجتُُموني

ا.27 حقٍّ َربِّي وعَدني ما وجدُت فإني ا؟ حقٍّ ربُّكم

عتبة» بن ُحذَيفة «أبو وقف القليب، إىل امُلرشكني قتىل يسَحبون املسلمون وبينما
بَعَدم النبي أمر عىل الوقعة قبل واحتجَّ سبََق من وهو يُجرِجُرونه، وُهم أبيه إىل يتطلَّع

قال: حيث هاشم، بني قتْل

السيف. ألُلِحمنَّه لِقيتُه لنئ وهللا العباس؟ ونرتُك وعشريَتَنا وإخوانَنا آباءنا أنقتُل
الخطاب: بن لُعمر فقال والسالم، الصالة عليه هللا رسول مقالتُه فبلَغْت
هللا، رسول يا عمر: فقال يف؟ بالسَّ هللا رسول عمِّ وجُه أيَُرضب حفص، أبا يا
أنا ما وهللا يقول: حذيفة أبو فكان ناَفق. لقد فوهللا ُعنقه، فأِرضب يل ائذَْن

ُقلت.28 التي الكلمة تلك من بآِمٍن

املشهد: ُمستكمًال هشام بن ويروي

حذيفة أبي وجه رسولهللاملسو هيلع هللا ىلصيف فنظر القليب، إىل فُسِحب ربيعة بن ُعتبة وأُِخذ
شأن يف دخَلك قد لعلَّك حذيفة، أبا يا فقال: ، تغريَّ قد كئيٌب هو فإذا ُعتبة، بن
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ولكنَّني مَرصِعه، يف وال أبي يف شككُت ما هللا، رسول يا وهللا ال فقال: يشء؟ أبيك
اإلسالم.29 إىل ذلك يهِديَه أن أرجو فكنُت وفضًال، وحلًما رأيًا أبي من أعِرف كنُت

أنهم للعَرب ليُعلنوا املأل وجاء فنثَرتْها، هيبتَها، لتنُرش بدر إىل قريش جاءت وهكذا
كما ألنهم البيت، ربِّ برعاية وأمِنها، تجارتهم حماية عىل قادرون وأنهم هللا، بيت ُحماة
من وبدًال القليب. رمال تحت وذهبوا مكة، إىل املأل عاد فما هللا»، «أهل العَرب أسماهم
عنه َْت عربَّ آَخر، بخٍرب تربُق أخرى رسالة بلَغْت لإلمرباطوريَّتنَي، ُمبلِّغة أراُدوها رسالٍة

تقول: وهي الجن، إىل اثية الرتُّ كتُبنا تنِسبُها أشعاٌر

وق��ي��ص��را ك��س��رى رك��ُن م��ن��ه��ا س��يُ��ن��َق��ُض وق��ي��ع��ًة ب��دًرا ال��ح��ن��ي��ف��يُّ��ون أزار
��را ُح��سَّ ال��ت��راِئ��َب يَ��ض��ِربْ��َن خ��رائ��ُد وأب��رَزْت ل��ؤي م��ن رج��اًال أب��ادت
وت��ح��يَّ��را30 ال��ه��وى ق��ص��ِد ع��ن ق��ار ل��ق��د م��ح��م��ٍد ع��دوَّ أم��س��ى م��ن َوي��َح ف��ي��ا

امُلنتِرص، الرَّكب عودة طريق يف جليٍّا أمُرها جاء التي النهاية وهي املأل، أمر وانتهى
اللسان ذَِرب سالمة» بن «سلمة من كان فما بالنرص، ملسو هيلع هللا ىلص النبي يُهنِّئون الناس جاء حيث

ليقول: الناس بني من برأسه بَرَز أن إال الَعُجول، امُلفِصح

فنحرناها. امُلعقلة، كالبُْدن ُصلًعا عجائز إال لِقينا ما فوهللا به؟ تُهنِّئونَنا الذي ما
املأل.31 هم أولئك أخي، ابن يا لكن قال: ثم هللا رسول م فتبسَّ

القريش، الجانب عىل الحارث» بن «امُلغرية لسان عنه أفصح الذي اإلفصاح ذات وهو
فعندك إيلَّ «هلُمَّ «امُلغرية»: يُنادي لَهب» «أبو فالتقاهم مكة، إىل فراًرا امَلهزومون عاد عندما
بقوله: بدر يف امُلفاجأة ة قصَّ ُموجًزا اليقني، بخِربه «امُلغرية» فأجابه اليقني.» الخَرب لعمري

ويأِرسونَنا شاءوا، كيف يَقتلُونَنا أكتاَفنا فَمنَْحناهم القوم، َلِقينا أن إال هو ما وهللا
شاءوا.32 كيف
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ص٢٥. ،١٩٨٣ ط١، بريوت، الحداثة، دار اإلسالم، يف العرب أيام البجاوي: ومحمد الفضل أبو محمد 31

ص٣٠٩. ذكره، سبق كثري: ابن 32
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بإحدى اإللهي الوعد ق وتحقَّ لبة، الصُّ األرستقراطية الرءوس سقطت وهكذا
قريًشا. الثانية: فكانت قريش، أو الِعري الطائفتنَي،

األرسى فداء (3)

أِرسهم، لفكِّ فيهم مكة أهل دفعه بما سفيان»، «أبي ِعري عن ِعَوض خري األرسى وكان
«العبَّاس» دفع فقد الهاشمي، البيت وآلل له النبي حبِّ ورغم النبي، عم «العبَّاس» حتى
لم فهو الرءوف، فؤاَده عليه ملكْت مرحمًة الهاشمي لبيتِِه ملسو هيلع هللا ىلص النبي حبُّ وكان فديتَه،
هجرته بعد امَلكيِّني عىل له ُعيونًا ثم بمكة، الواقي دعوتِِه ودْرع ُحماتَُه كانوا أنهم ينَس
مع عشائريٍّا، ووفاء قبلية عصبيًة له ِمنعتُهم فكانت لدعوته، اتِّباعهم عَدم رغم يثِرب، إىل
تعاَرَض وإن موقٌف وهو شمس، عبد بني األُمويِّني مع رصاعهم يف يتمثَّل هامٍّ آَخَر دافٍع
ودولِتها العقيدة بيد وتضعه القبيلة عن الوالء تنِزع التي الطاِلعة، األَُمِميَّة الدعوة مع
الدعوة، صاحب حماية يف عظيم، وَدور أثٍر ذاَت كانت العشائرية النَّزعة تلك فإن الواحدة،
القرابية، األزرة عىل زادوا الذين اليثاربة، أخواله ِحمى إىل وصل حتى دعوته، ثَمَّ ومن
بلسان تروي وهي رية، السِّ ُكتب يف واضًحا النبوي الوفاء كان ثَمَّ ومن بدعوته. اإليمان

عباس: ابن

ساهًرا الرسول بات بالوثاق، َمحبوسون واألسارى بدر، يوَم هللا رسول أمىس ملَّا
العبَّاَس أََرسَ وقد — تنام؟ ال مالك هللا رسول يا أصحابه: له فقال الليل، أول
ِوثاِقه، يف العبَّاس ي عمِّ أنني سمعُت ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال — األنصار من رجٌل

هللا. رسول فنام فَسَكت، فأَطَلُقوه،

أتباٍع نفوس يف مرشوعة تساؤالٍت يُثري أن ممكنًا كان والحنني، الوفاء ذلك مثل لكن
ثم ومن تُحطِّمها، بل القبلية األُُطر ترُفض لدعوة كلَّه الوالء ومنحوا العشائرية، هجروا
موقف يف مثيًال لها رأيْنا أن سبق اعرتاضات، يُثري أن النَّبوي الوفاء لذلك يُمكن كان
«وكان إسحق ابن رواية يف يظهر الذي التواُزن، كان هنا ومن عتبة»، بن حذيفة «أبي
فافتدى ُموًرسا، رجًال كان ألنه وذلك املطلب، عبد بن العبَّاس فداءً بْدر يوم األسارى أكثر
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نفسه، عن «كان الضخم الفداء ذلك إن كثري» «ابن ويقول ذهب.»33 أوقية بمائة نفسه
عمرو.»34 بن عتبة حليِفه وعن ونوفل، عقيل أخَويه ابنَي وعن

وإنما ُمسلمني، كنَّا «إنَّا للنبي: قالوا ببدٍر أُِرسوا ن ِممَّ رجاًال أنَّ «البيهقي» ويروي
ِيف ِلَمْن ُقْل النَِّبيُّ أَيَُّها ﴿يَا وجل: عز هللا فأنزل الفداء؟!» منَّا يُؤَخذ فعالَم ُكرًها، أُخِرجنا
َلُكْم َويَْغِفْر ِمنُْكْم أُِخذَ ا ِممَّ َخرْيًا يُْؤتُِكْم َخرْيًا ُقلُوِبُكْم ِيف هللاُ يَْعَلِم إِْن ى اْألَْرسَ ِمَن أَيِْديُكْم
ة خاصَّ كانت الرواية تلك أنَّ إىل كثري» «ابن ويذهب 35.(٧٠ (األنفال: َرِحيٌم﴾ َغُفوٌر َوهللاُ

معه: ونَفٍر امُلطَِّلب عبد بن بالعبَّاس

أسلم.36 قد كان أنه ادَّعى حني

يف برغبَتِهم النبيَّ يُجاِملون األنصار من وه آِرسُ فتقدَّم الفدية، دفِعِه عىل النبيُّ فأَرصَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: النبي ردُّ فكان فداء، ُدون تركه

واحًدا. ِدرهًما منه تَذَُرون ال وهللا ال

يُمكن أمر وهو الفداء، دفِعه عىل النبيِّ إرصار ظلَّ فقد إسالمه، العبَّاس إعالن ورغم
ما أو للدعوة، امُلحتوى يحَفظ الذي التواُزن فهو أغراض؛ من ق يُحقِّ ما ُضوء يف َفهُمه
مثل أشخاٍص أمام الدَّعوة، صاِحب عند األَُممي النََّسق داخل العشائري امُلحتوى يحَفظ
الطاِلَعة الدَّولة أمِر استقرار أمام قائمًة القالِقل فيها تَزل لم مرحلٍة يف حذيفة»، «أبي
امُلسلمني، بَِقيَّة مع فيه يقِرتب مستًوى إىل الطَّبَقي العبَّاس بُمستوى ونزوًال واستقاَمِتها،
يف الفواِرق بينهم وذابَْت االقتصادية أوضاعهم تقاَربَْت من وُهم اإلسالم، َزْعِمه ضوء يف

بالتَّساوي. بينهم البدريَّة األنفال بتوزيع املرحلة، تلك

ص١٤١. ذكره، سبق البيهقي: 33
ص٣٠٠. ذكره، سبق كثري: ابن 34
ص١١٩. ذكره، سبق البيهقي: 35
ص٣٠٠. ذكره، سبق كثري: ابن 36
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تمَّ وِمنعتها، ُعوِدها وصالبة الدولة قيام بعد ذلك، بعد األحوال ِت تغريَّ عندما ولكن
اآليات، يف وعَده هللا وصدق بدر، من أِرسه فداءِ يف منه أُِخذ ا ممَّ خريًا العبَّاس تعويض

أنس: رواية يف جاء ما وهو

ماٍل أكثَر فكان املسجد. يف انثُروه فقال: البحرين، من بماٍل أُتَي ملسو هيلع هللا ىلص النبي إن
فاَديُت فإني أعطني، هللا رسوَل يا فقال: العبَّاس جاءه إذ هللا، رسول به أُتَي
فقال: يستطع، فلم يقلُّه ذهب ثم ثَوبَُه فحثا ُخذ. فقال: عقيًال. وفاَديُت نفيس
ثم منه، فنثَر ال. قال: عيلَّ. أنت فارَفْعه قال: ال. قال: إيلِّ. برفِعه بعَضهم ُمر

فانطَلق.37 كاِهِله عىل احتََمَله

ومعهم بدر، من العودة لحظٍة يف والقبلية، األُمميَّة بني الرصاع ذلك لنا ويتَِّضح
هنا والرواية بشأنهم، أصحابه النبيُّ فاستشار هاشم، بني وبعُض العبَّاس وفيهم األرسى
مع امُلتناِقض املوقف وهو الجديدة، األممية نحَو تماًما والءه بدَّل من موقَف بوضوٍح تُِربُز
الصالة عليه النبي موِقف هو ثالث موقف ثم وَحِميَّتها، القبلية يستبِطن زال ال آخر موقٍف
كلَّ يتجاَوز الخطاب» بن «عمر فهذا البرشية، نفسه داخل األمَرين واصطراع والسالم،
فيقول: لها، وتصديًقا الدعوة ملبادئ إعماًال صادقة، صاِرمة بأَُمِميَّة القبيل الوالء ألوان

فأرضب ُفالن من تُمكِّنني أن أرى وقاتَلوك، وأخَرجوك، كذَّبوك، هللا؛ رسول يا
حمزة وتُمكِّن ُعنقه، فيِرضب عقيل أخيه من عليٍّا وتُمكِّن له)، قريٌب (وهو ُعنَقه
للُمرشكني. ة َمودَّ ُقلوِبنا يف ليست أنه يُعَلم حتى ُعنقه، فيرضب أخيه العبَّاس من

فقال: ي، التشفِّ يف رغبة وأكثر رصامة، أشدَّ رأيُه فكان َرواحة ابن أما

يسمع وهو — العباس فقال ناًرا، عليهم فأُِرضُمه الحطب، كثريَ واديًا انظروا
رِحُمك.38 ثِكلتْك —

نفسه. املوضع 37
ص٤٤٧. ذكره، سبق الحلبي: 38
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باألخرى: يقول اليمني أقىص يف بكر أبو كان بينما هذا

وجِه عن فذهب الفداء، منهم تقبََل وأن عنهم، تعفَو أن نرى هللا؛ رسول يا
الغم.39 من فيه كان ما هللا رسول

أخرى: برواية أو

هللا أعطاك قد واإلخوان، والعشرية العمِّ بنو هؤالء وقومك، أهلك هللا؛ رسول يا
أخذْنا ما فيكون الفداء، منهم وتأُخذ تستبِقيَهم أن أرى عليهم، ونَرصك الظََّفر،

الكفار.40 عىل لنا قوًَّة منهم

واألَُمِميَّة الَقبليَّة (4)

رغم واألرسية، العشائرية والعالقة للرَِّحم، ملسو هيلع هللا ىلص النبي استبطان عىل املواقف أبلغ وكان
وبالوالء جديدة، بعالقاٍت القديمة العالقات واستبدالها الدعوة أَُمِميَّة ورغم املطلوب، امُلتغريَّ
قصة يف جاء ما امِلواِقف هذه أبلَغ كان القبليَّة، تُحطِّم إيمانية بعالقاٍت جديًدا، والءً القديم

ملسو هيلع هللا ىلص. الكريم النبي بنت «زينب» َزوج الربيع»، بن العاص «أبي فداء
الطربي: يروي

العاص أبي وبني أسَلَمت، حني هللا رسول ِبنت َزينب بني فرَّق قد اإلسالم كان
معه فأقامت بينهما، يُفرِّق أن عىل يَقِدر ال كان هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول أنَّ إالَّ الربيع، بن

بدر.41 يوم األسارى يف فأُصيَب … رشكه عىل وهو إسالمها، عىل

كثري: ابن ويُكِمل

رسول بنُت زينب بَعثَْت أرساهم، فداء يف مكة أهل بَعَث ا َلمَّ قالت: عائشَة عن
أدَخَلتْها قد خديجة كانت لها، بقالَدٍة فيه وبعثَْت بمال، العاص أبى فداء يف هللا

ص٢٧٩. ذكره، سبق كثري: ابن 39
ص٤٤٦. ذكره، سبق الحلبي: 40
ص٤٦٨. ذكره، سبق الطربي: 41
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ًة ِرقَّ لها رقَّ ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول رآها ا فلمَّ عليها. بنى حني العاص أبي عىل بها
لها.42 الذي عليها وتُردُّوا أِسريَها، لها تُطِلقوا أن رأيتُم إن وقال: شديدة

زينب، سبيل يُخيل أن العاص أبي عىل أخذ ملسو هيلع هللا ىلص النبي إنَّ فيقول: هشام ابن ويُتاِبع
بكر أبي بن هللا عبد وعن مكة. حدود عىل يثرب من أتباع سيَنتَِظرها حيث إىل ويُرِسلها
عتبة، بنت هنًدا لِقيُت بأبي، للُّحوق بمكَّة ُز أتجهَّ أنا بينا قالت: أنها زينب عن «حدَّثت قال:
… ذلك أردُت ما فقالت: بأبيك؟ اللُّحوق تُريدين أنِك يَبلُْغني ألم د، ُمحمَّ بنت يا فقالت:
َزوجها أخو الربيع بن كنانة َحُموها لها قدَّم جهازها، من هللا رسول بنُت فَرَغْت فلما
َث وتحدَّ لها، َهوَدٍج يف وهي نهاًرا يقودها بها وخرج وكنانَتَُه َقوَسه وأخذ فرِكبَتْه، بَعريًا
َحموها وبَرَّك … ُطوى بذي أدَرُكوها حتى طَلِبها، يف فخرجوا ُقريش من رجال بذلك
الناس فتََكْرَكَر سهًما، فيه وضعُت إالَّ رجل ِمنِّي يَدنو ال وهللا قال: ثُمَّ كنانَتَُه ونثََر كنانة
نُكلِّمك، حتى نبَلَك عنا ُكفَّ الرجل أيها فقال: قريش من جلٍَّة يف سفيان أبو وأتى عنه،
عالنيًة بابنِتِه خرجَت إذ تُِصْب لم إنك فقال: عليه، وقف حتى سفيان أبو فأقبل فكف،
وإن كانت، التي ُمصيبَتِنا عن أصابَنا ذُلٍّ عن ذلك إنَّ أظُهِرنا، بني من الناس رءوس عىل
ثورة، من ذلك يف لنا وما حاجة، من أبيها عن بها لنا ما ولعمري وَوَهن، َضعٌف ِمنَّا ذلك
ا رسٍّ فُسلَّها َرَدْدناها، قد أنَّنا الناس وتحدَّثت األصوات، هدأِت إذا حتى باملرأة ارجع ولكن

ففعل.» بأبيها، وأْلِحْقها
القيس، عبد بن ونافع األسود، بن هبار كانا زينبًا، طاردوا الذين أنَّ الروايات، ويف
ُهما تَذُمُّ هند قابََلتْهما مكة، إىل الرَُّجالن رجع ا وَلمَّ حامًال، وكانت بطنَها فأفَرَغْت فَروَّعوها،

وتقول:

ال��ع��وارك43 ال��ن��س��اء أش��ب��اُه ال��ح��رب وف��ي وغ��ل��ظ��ًة ج��ف��اءً أع��ي��ار ��ل��ِم ال��سِّ أف��ي

ص٣١٢. ذكره، سبق كثري: ابن 42
ص٣٣١. نفسه: 43
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أمر إذ الرَُّجلني، من آخر َموِقف له فكان النبي أما الغوانج). هن العوارك (والنساء
َمْت قدَّ ما جزاءَ بالنار يَحرقوهما وأن ونافع، بهبار يَظفروا أن رجالها أمر رسية، ببْعِث

خروجهم: َقبْل لهم فأرسل عاد لكنَُّه ابنته، حقِّ يف يداهما

ينبغي ال أنه رأيُت ثم أخذتموهما، إن الرَُّجلني، هذَين بتحريق أمرتُكم كنُت إني
فاقتلُوُهما. بهما ظفرتُم فإن هللا، إالَّ بالنار يُعذِّب أن ألحد

زينب وأقامت بمكة، العاص أبو «وأقام فيقول: السرية راوي إسحٍق ابن ويُتاِبُع
خَرج الفتح، ُقبَيل كان إذا حتى بينهما، اإلسالم فرَّق حني باملدينة، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عند
لقريش رجاٍل وأموال بماله — مأمونًا َرُجًال وكان — الشام إىل تاِجًرا العاص أبو
ما فأصابوا هللا، لرسول رسية لِقيتَُه قافًال، وأقبل تجارته من فرغ ا فلمَّ معه، أبَضُعوها
تحت العاص أبو أقبل مال، من أصابوا بما الرسية قِدَمت ا فلمَّ هاربًا، وأعجَزُهم معه،
َ وكربَّ َ كربَّ … بح الصُّ إىل هللا رسول خرج ا فلمَّ هللا، رسول بنت زينب عىل دخل حتى الليل،
بن العاص أبا أجرُت قد إني الناس أيُّها النساء: ِة ُصفَّ من زينب َرصَخْت معه، الناس
َسِمْعتُم هل الناس أيُّها فقال: الناس عىل أقبل الصالة من هللا رسول سلَّم ا فَلمَّ الربيع،
حتى ذلك من بيشءٍ علمُت ما بيده محمد نفس والذي أما قال نعم. قالوا: سِمعُت؟ ما

أدناهم. املسلمني عىل يُجري إنه سِمعتُم. ما سِمعتُم
ال فإنَّك إليك يَخلَُصنَّ وال َمثواه، أكرمي بُنيَّة أي فقال: ابنته عىل فدَخل انَرصَف ثم
منَّا الرَُّجل هذا إنَّ لهم: فقال العاص أبي مال أصابوا الذين الرسيَّة إىل بعَث ثم له، تَِحلِّني
ذلك، نُحبُّ فإنَّا له، الذي عليه تردُّوا تُحِسنوا فإن ماًال، له أصبتُم وقد عِلْمتُم، قد حيث
نَُردُّه بل هللا رسول يا فقالوا: به. أحقُّ فأنتم عليكم، أفاء الذي هللا َيفء فهو أبيتُم وإن
بعد وعاد ُقريش.» من ماَلُه ماٍل ذي كلِّ إىل فأدَّى مكَّة إىل احتََمَله ثُمَّ … عليه فردُّوه عليه،
ويف األول. النِّكاح عىل زينب عليه ردَّ قد النبي أنَّ عبَّاس ابن ويروي ُمسلًما، يثِرب إىل ذلك

امُلرشكني. أموال ومعه الشام من قِدَم ملَّا العاص أبا أنَّ عبيدة: ألبي رواية

امُلرشكني. أموال فإنها األموال، هذه وتأُخذ تُسِلم أن لك هل له: قيل
أمانتي.44 أخون أن إسالمي، به أبدأ ما بئس فقال:
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التاريخي للظرف الحتْمي اإلفراز مع ويتطابَق تماًما يَتَّفق هنا العاص» «أبي وموقف
ناتٌج هي قريش، أموال عىل االستيالء عَدم عليه فرضْت التي الرجل فأمانة واالقتصادي،
القائم وبني املال، أصحاب بني ُمتباَدلة ِثقًة أفرز الذي التجاري، مكة لظْرف طبيعي
مكة ظرف فَرض ثمَّ ومن الطبقة، ِضمن عضًوا أيًضا باعتباره امُلساِفرة، الرحلة عىل
عالية، درجٍة عىل وأمانًة ثقًة القافلة، مع امُلسِهمني كلُّ خروج إمكان وعدم الجغرايف،
كان للثقة، فْقٍد أو اختالس أو خالٍف أيَّ ألنَّ واستمرارها؛ التجارة سيولة عىل للِحفاظ
مع أبًدا تتعاَرض منطِقهم يف تُكن لم التي األمانة وهي الجميع. مصلحة بدمار كفيًال
التجارة من وَلون املرشوع، الكْسب من ألوان فهي واالحتكار، كالرِّبا أخرى، سلوكياٍت
أفق ِضيق مع القرشية، األمانة إىل والسالم الصالة عليه النبيُّ أشار وقد امُلباح. والرِّبح
الكربى، الوحدة مرشوع يف القرشية الرأسمالية َدور إدراك عن وُقُصورها، املكية الرءوس
القرشيِّني بُجثَث التَّمثيل قتادة أبو أراد عندما أُُحد، غزوِة بعَد األنصاري قتادة ألبي بقوله

املطلب: عبد بن بحمزة مثَّلوا كما

إن وعىس فيه، إىل تعاىل هللا أكبَُّه بغاهم من أمانة، أهل قريًشا إن قتادة، أبا يا
تَبُْطر أن ولوال ِفعالهم، مع وِفعالك أعمالهم، مع عملك تَحِقر أن ة ُمدَّ بك طاَلْت

هللا.45 عند لها بما ألخربتُها قريش

وعن وبلده، ألهله ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى نفس خبيئة عن يُفِصح هنا الرشيف والقول
مكة فتح يف فة، امُلرشَّ النَّبوية الحياة أواخر يف نفسه عن سيُفِصح الذي اآلتي التناُقض
قلوبهم، وامُلؤلَّفة الطَُّلقاء من قريش ألهل وأُعطياٍت وإقطاعاٍت هباٍت يف املكاسب وتوزيع
قريش. بيِد النهاية يف األمر بصبِّ وانتهى ساعدة، بني سقيفة اجتماع عنه أفصح ما ثم
عىل واالستيالء التجاري، للطريق املسلمني قْطع فإنَّ الراهن، بْدر ظرف ويف اآلن أما
فَرَضها — حلقة كان واألرشاف، والرءوس الصناديد املأل حكومة رجال وقتْل مكة، قوافل
عربَ للَموِقف ودفًعا اآلتي، الحتْمي ر التطوُّ حلقاِت يف — املكيِّني وعِي وعَدم الظرف،
يٍد وإىل أخرى، مدينٍة إىل صار قد األمر أنَّ والعَجم، للرُّوم وإبالًغا الرضورية، مسريتِِه

آخر. ونظاٍم أخرى،

ص٥٢٥. ذكره، سبق الحلبي: 45
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حاجة؟! من اللَّبَن يف لكم أما
بدر وقعة يف قريش نداء

عىل الرسول «حَمَلني قال: — بدر وقعة يف — وجهه هللا كرم طالب» أبي بن «عيل عن
طَعنُْت عليها، استويُت ا فَلمَّ فأمسكت، هللا، فدعوُت َعِقبي، عىل فوقعُت بي، فجمَزْت فرسٍة
هللا ضِحك بذلك لنفسه ًقا ُمحقِّ إبطه.»1 إىل وأشار هذا، اختََضب حتى القوم يف هذه بيدي

العدو. يف يَده يغِمس عبٍد من
«سعد كراهة عن واألخبار، رَي السِّ ُكتُب رواية حول التساؤل إىل يدعو الذي األمر وهو
أخذ عن ناِتجة الكراهة تلك كون وعن باملرشكني، املسلمون يصنَُع ما لرؤية ُمعاذ» بن
امُلتفيشِّ كان هل بالدَّم: «عيل» إبط اخِتضاب مع والتساؤل قتِلهم، من بدًال أرسى، امَلِكيِّني

األسايس؟ املعركة غَرض كان وأيُّهما األْرس؟ أم القتل هو بدٍر يف
حَدث ما واِقع يف لكن السؤال، طرح عن يُغني ربما واألرسى القتىل عدُد تعاَدَل إن
الذين القريش، املأل صناديد من الثأر يف جة ُمتأجِّ رغبٍة إىل يُشري ما بدر، وقعة غبار تحت
اإلمام قول دالالت نفس لها وقائع فهناك وأبنائهم، ِديارهم من امُلسلمني أخرجوا أن سبق

اآليات: دعوُة مرشوعيَّتَها أعطاها وجهه، هللا كرَّم عيل
.(١٢ (األنفال: بَنَاٍن﴾ ُكلَّ ِمنُْهْم بُوا َواْرضِ اْألَْعنَاِق َفْوَق بُوا ﴿َفاْرضِ

ص٥٥. الثالث، السفر ذكره، سبق النبوة، دالئل البيهقي: 1
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هو: الوحي يف الرتتيب عىل واألمر
َمنٍّا ا َفِإمَّ اْلَوثَاَق وا َفُشدُّ أَثَْخنْتُُموُهْم إِذَا َحتَّى الرَِّقاِب َب َفَرضْ َكَفُروا الَِّذيَن َلِقيتُُم ﴿َفِإذَا

.(٤ (محمد: ِفَداءً﴾ ا َوإِمَّ بَْعُد
للفداء، طلبًا الوثاق شدُّ ذلك: بعد ثم بنان، وكل الرقاب، وفْصل األعناق، ْرضب فأوًال:
سنرى كما إيمانهم، وعدم رشِكهم رْغم اآلخر، البعض عىل املنَّ أو للُمسلمني، ماديٍّا دعًما

اآلن. أمثلة له
البخرتي «أبي منهم القرشية، الرءوس من عدٍد َمقتلِة بشأن السرية ُكتب أفاضت وقد
عَدم رغم والسالم، الصالة عليه الرسول من بأمٍر قتِله عَدم ُمفرتًَضا وكان هشام»، بن
تقول: أخرى ألسباٍب إنما عَدمه، من اإليمان حول أمره يُعَقد فلم ينية، الدِّ بدعَوتِه إيمانه

هللا رسول عن القوِم أكفَّ كان ألنه البخرتي؛ أبي قتْل عن ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول نهى
نقِض يف قام ن ِممَّ وكان يكرهه، شيئًا عنه يبلُُغه وال يُؤِذيَه، ال وكان بمكة، وهو

امُلطَِّلب.2 عبد وبني هاشم بني عىل قريش كتبَْت التي الصحيفة،

امُلطَِّلب»، عبد بن «العبَّاس ه عمِّ قتل عن أيًضا نهى قد رحمي، بوفاءٍ النبيُّ كان كذلك
ينية. الدِّ بدعوته إيمانهم عَدم رغم بدر، يف هاشم بني من تواَجَد ومن

زياد بن «امُلجذَّر لقي ون، يتخفَّ أو يَهُربون الناس بينما بدر، وقعة انتهاء وُقرب
بن «ُجنادة هو مكة، من معه خَرج له صديق البخرتي» «أبي ومع البخرتي، أبا البلوي»

أهمية: له حواٍر يف البخرتي»، «أبو عليه وردَّ «املجذَّر»، له فقال مليحة»،

قتلك. عن نهانا قد هللا رسول إن املجذَّر:
وزمييل؟ البخرتي: أبو

وحَدك. بك إال هللا رسول أمَرنا ما زميلك، بتاركي نحُن ما وهللا، ال املجذَّر:
أني مكة، نساء عنِّي تتحدَّث وال جميًعا، وهو أنا ألُموتَنَّ إذن، وهللا ال البخرتي: أبو

زمييل. تركُت

.٤٠ ص٣٩، مج٣، ذكره، سبق هشام) البن النبوية السرية رشح (يف السهييل: 2
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أن عليه جهدُت لقد بالحق، بعثك «والذي فقال: هللا رسول أتى ثم امُلجذَّر، فقتََله
فقتلتُه.»3 يُقاِتلني، أن إالَّ فأبى به، فآِتيك يستأِرس

فأبى لألْرس، االسِتسالم البخرتي» «أبي من طَلب امُلسِلم الرَُّجل أنَّ هنا، والشاهد
اإلعجاب يُثري عربيٍّ بإباءٍ يُقتَل، زميله وترُك حياِته، إنقاذُ ذلك يف كان إن البخرتي»، «أبو

املطروح. السؤال عن أوىل إجابة وفيه
خلف»، بن «أميََّة َمقتِل عن عوف» بن الرحمن «عبد رواية ففي الثاني الشاهد أما
يُت فتسمَّ عمرو عبد اسمي وكان بمكة، يل صديًقا أميَُّة «كان الرحمن»: «عبد قال حيث
عمرو، عبد يا فيقول: بمكة نحُن إذ يَلقاني فكان بمكَّة، ونحن الرحمن عبد أسلمُت حني
بيني فاجعل الرَّحمن، أعِرف ال فإني فيقول: نعم. فأقول: أبواك؟ اَكُه سمَّ اسٍم عن أرغبَت
أعِرف. ال بما أدعوك فال أنا ا وأمَّ األول، باسمك تُجيبُني فال أنَت ا أمَّ به، أدعوك شيئًا وبينك
قال: شئت. ما اجعل عيل أبا يا له: فقلُت قال: أُِجبْه. لم عمرو، عبد يا دعاني إذا فكان قال:
معه، وأتحدَُّث فأجيبُُه اإلله. عبد يا قال: به مررُت إذا فكنُت نعم. فقلت: اإلله. عبُد فأنت
أدراع ومعي بيِده، أخذ أمية، بن عيلِّ ابنه مع واقٌف وهو به، مررُت بدٍر يوُم كان إذا حتى
اإلله. عبد يا فقال: أُِجبْه، فلم عمرو. عبد يا يل: قال رآني ا فلمَّ أحِملُها. فأنا استلبتُها قد
ذا. هلل ها نعم، قلُت: َمعك. التي األدراع هذه من لك خريٌ فأنا يفَّ لك هل قال: نعم. قلُت:

يقول: وهو ابنه ويِد بيِده وأخذُت يدي، من األدراع فطرحُت

حاجة؟ من اللَّبَن يف لكم أما قط، كاليوم رأيُت ما
باللَّبن، يريد هشام: ابن قال بهما. أميش خرجُت ثم

اللَّبَن. كثرية بإبٍل منه افتديُت ني أَرسَ من أنه

ليَرتُك بمكة بالًال يُعذِّب الذي هو وكان معي، بالل رآه إذ أقودهما، ال إني فوهللا
قال: رآه ا فلمَّ اإلسالم،

نجا. إن نَجوُت ال خلف، بن أميَّة الكفر رأُس

ص٤١٤. ذكره، سبق السرية، الحلبي: 3
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صوته: بأعىل رصخ ثم

نجا. إن نجوُت ال خلف، بن أميَّة الُكفر رأُس هللا، أنصار يا
عنه.»4 أذبُّ وأنا املسكة، ِمثل يف جعلُونا حتى بنا فأحاطوا

الشجاعة ا ُمستمدٍّ امليدان يف فيِقف هَرب، من مع الهَرب ِعزَّتُه عليه تأبى رجل فهنا
مع ُه أْرسَ منه طالبًا ناداه امُلسِلم صديَقُه لِقَي إذا حتى عيل، ولِده بيد اإلمساك من والدفء
حاَن متى انتفاٍع أقىص لصديقه يضَمُن كما األرس، يف وهو أفضل ُمعاملًة ليضَمَن ولِده،
أكثَر األْرسُ يكون التجارية بالعقليَّة بينما القتل، لكثرة دهشتَُه يُبدي هو ثُمَّ الفداء، وقُت
برواية عيل، وولده أميَّة َمقتلَة كثري ابن واختتم وذهب. وماٍل ولبٍَن بإبٍل لعائديَّتِِه نفًعا
ثُمَّ فقتلُوه، ألشغَلهم، ابنَُه لهم خلَّفُت يلحُقونا، أن خشيُت ا «فلمَّ عوف: بن الرحمن عبد
عليه نفيس فألقيُت فربَك ابُرك، له: قلُت أدرُكونا ا فلمَّ ثقيًال، رجًال وكان تَِبعونا، حتى أتوا

هشام: ابن بتعبري أو تحتي.»5 من بالسيوف فتخلَّلوه ألمنََعه،

قطَّعوه.6 أي اللحم، من العظيمة القطعة وهي الهربة، من بأسيافهم، وه هربَّ

بن «ُمعاذ جهل أبا لقَي من أول «وكان رَي: السِّ ُكتب تروي جهل»، «أبي مقتلة وعن
وهم امُللتَف) (الشجر الحَرَجة ِمثل يف جهل وأبو القوم سمعُت قال: الَجموح»، بن عمرو
فرضبتُه عليه حملُت أْمَكنَني ا فَلمَّ نحَوه، فصَمْدُت … إليه يُخَلص ال الحَكم أبو يقولون:
فتعلََّقْت يدي، فُطرَحت عاتقي عىل عكرمة ابنه وَرضبَني ساقه، بنِصِف قَدَمه أطنَّْت رضبًة
خلفي، ألسَحبُها وإني يَومي، َة عامَّ قاتلُت فلقد عنه، القتال وأجَهَضني جنبي، من بجلدٍة

طرحتُها.»7 حتى تمطَّيُت ثُمَّ قَدمي عليها وضعُت آذتْني ا فلمَّ
بن عمرو بن «ُمعاذ فقطع هشام، بن الَحَكم ألبي األوىل اإلصابة كانت وهكذا
وظلَّ عنه، يذبُّ «عكرمة» ابنه قام أن بعد األحراش بني عقريًا وتركه ساقه، الجموح»

ص٤٠. مج٣، ذكره، سبق السهييل: 4
ص٢٨٧. ج٣، ذكره، سبق والنهاية، البداية كثري: ابن 5

ص٤٨. مج٣، ذكره، سبق السهييل: 6
ص٤٢. نفسه: 7
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عفراء» بن «ُمعوَّذ به مرَّ حتى الهَرب، يف ثُمَّ القتال، يف «عكرمة» انشغل بينما حاله عىل
حتى الحركة،8 عن أثبتَتْه أخرى برضبٍة «ُمعوَّذ» ناله حتى نفسه، عن يُداِفع وهو فناَوَشه
فوضعُت فعرفتُه، رَمق، بآِخر وجدتُه فيقول: يروي الذي مسعود»، بن هللا «عبد عليه مرَّ

جهل: أبو يل فقال ُعنِقه، عىل ِرجيل

صعبًا.9 ُمرتًقى الغنَم ُرويِعَي يا ارتقيَت لقد

ذكرى من بذاِكرتِِه مرَّ ما حتى الرواية، يف تدقيقه لنا فيُسوق مسعود» «ابن أما
يقول: إذ َعُدوِّه، رأس عىل يِقُف وهو به طاَفْت

ولَكَزني.10 فآذاني بمكة، مرًَّة بي ضبَث كان وقد

البيهقي: بدالئل روايتِه يف أخرى ذكرى يسوق ثُمَّ

فجعلُت رث، سيف ومعي جيد سيف ومعه رصيع، وهو جهل أبي إىل وانتهيُت
يدي.11 ضُعَفْت حتى بمكة، رأيس ينقف كان نقًفا وأذُكر بَسيفي، رأسه أنقُف

قوله: سريته، يف «الحلبي» عنه لينُقل مسعود» «ابن ويستمر

أنهى ليكوَن عرِشه، من رأيس به واحتزَّ سيفي ُخذ وقال: وجهي يف فبَصَق
هللا عدو رأس هذا فقلُت ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول إىل به جئُت ثم ذلك ففعلُت للرََّقبة،

ثالثًا. وردَّدها غريه، إله ال الذي أهلل هللا: رسول فقال جهل، أبي

ألقيُت ثم غريه، إله ال الذي وهللا نعم، قلت: جهل؟ أبا قتلَت أهلل الطرباني: وروى
شكًرا.12 سجداٍت خمَس سجد إنه ويُقال تعاىل. هللا فحمد هللا، رسول يَدي بني رأَسه

نفسه. املوضع 8
ص٣١٤. ج١، ذكره، سبق األثر، عيون الناس: سيد ابن 9

ص٤٥٥. ج٢، وامللوك، الرسل تاريخ الطربي: 10
ص٨٨. ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 11

ص٤٢٠. مج٢، ِذكره، سبق الحلبي: 12
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هذا إنَّ قريش؛ َمْعرش «يا الوْقعة بداية يف يَصيح كان الذي خويلد» بن «نوفل أما
املسلمني: يُنادي ُمرتِعٍش آَخَر نداءٍ إىل انتهى فقد والرِّْفعة.» الُعال يوُم اليوَم

تقتُلون؟ ما تََرون أما دمائنا؟ إىل حاجتُُكم ما
حاجة؟ من اللَّبَن يف لكم أما

رأى وقد — لجبَّار يقول نوفل فجعل أماَمه، يَسوقه فهو صْخر، بن جبَّار ه «فأَرسَ
يُريُدني؟ الرُجَل ألرى إني والُعزَّى والالت هذا؟ من األنصار؛ أخا يا نحَوه: ُمقبًال عليٍّا
له فيصمُد منه، قوِمه يف أرسع رجًال كاليوم رأيُت ما قال: طالب. أبي بن عيلُّ هذا قال:
رة، ُمشمَّ ودرعه ساقيه فَرضب نَزَعه، ثم ساعة، جحَفِتِه يف سيفه فنِشَب فيِرضبُه، عيلٌّ،
عَدم غري — األسري ذلك قتْل وراء رسٍّ عن بُِحث ومهما فقتََله.»13 عليه أجهز ثُمَّ فقطَعها،

قريش. رءوس أحَد كان أنه سوى تِجد فلن — بالدَّعوة إيمانه

األرسى (1)

ُعلوم هناك تعلَّم الذي يسابور، ُجند مدرسة ربيب الحارث» بن «النُرض األرسى يف وكان
وكان الحضارات. ملدارس أبناءهم مكة أثرياء بْعِث يف األقَدمني، أخبار فيها بما الحضارات،
باستفساراٍت له هوا ليَتَوجَّ رْصد، َمْقَعَد بمكة للنبيِّ معيط» أبي بن «ُعقبة زميله مع يقُعد
لكم نقول تعالوا؛ للناس: بقولهم بون يُعقِّ كانوا ما وعادًة واإليذاء، اإلحراج بقصد كثريٍة
بن «عقبة ف امُلثقَّ رفيقه األرس، يف «النرض» مع يقع أن العجيبة دفة وللصُّ قال. ا ِممَّ أفضَل

ُمقيََّدين. امُلنتِرص الركب ركاب يف ليسريا معيط»، أبي
أخذوا الذين األرسى بقيَِّة مع ربطه وتم «امِلقداد»، بيد أسريًا «النرض» وقع وقد
الذي لألسري النَّْرض فقال أسري، وهو النَّْرض إىل «نظر ثم ومن ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول أمام يَمرُّون
منك هذا ما وهللا له: فقال املوت. فيهما ِبعيننَي إيلَّ نظر فإنه قاتيل، وهللا محمد بجانبه:
فكلِّم رحًما، إيلَّ هذا من أقرب أنت ُمصعب يا ُعمري: بن مُلصَعب النرض وقال ُرعب. إالَّ
فقال قاتيل. وهللا هو — املأسورين يَعني — أصحابي من كرجٍل يجعلني أن صاحبك
أسباب ويف 14«… وكذا كذا نبيه يف وتقول وكذا، كذا هللا كتاب يف تقول كنَت إنك مصعب:

ص٩٤. ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 13
ص٤٤١. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 14
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أَمَر حتى فراء، بالصَّ امُلنتِرص الركُب أناخ إن وما النَّرض، آِرس امِلقداد كان للسيوطي النزول
يقول كان إنه هللا: رسول له فقال أسريي. هللا رسول يا املقداد: فقال النَّْرض، بقتِْل النبيُّ

يقول.15 ما هللا كتاب يف
يقول: ِشعًرا النبي شقيقتُه أنشَدْت ملكَّة، امُلسلمني فتْح يوم بزمن، ذلك وبعد

ُم��ع��ِرق ف��ح��ٌل وال��ف��ح��ل ق��وم��ه��ا، ف��ي ن��ج��ي��ب��ٍة ِض��نءُ ألن��ت أم��ح��م��ٌد
ال��ُم��ح��ن��ق ال��م��غ��ي��ظ وه��و ال��ف��ت��ى َم��نَّ وُربَّ��م��ا م��نَ��نْ��َت ل��و ض��رَّك ك��ان م��ا

ألطَلَقه، أي عليه.»16 ملننُت قتِلِه قبل عُر الشِّ هذا بَلَغني «لو بُحنُوِّه: النبي عقب وهنا
(؟!). اإلسالم بدعوة اإليمان عدم ومع هللا، برسول فعل وما هللا كتاب يف قال ما رْغَم

ثابت» بن «عاصم النبيُّ وأمَر الظبية، بِعرق الرَّكُب أناخ الطريق، من مرحلٍة وبعد
بن «عاصم إليه أقبَل وملَّا َمعيط». أبي بن «ُعقبة تلمذِتِه وزميل «النرض» رفيق بقتْل

التالية: امُلحاَورة بينهما دارت ثابت»،

هنا؟ من بني من أُقتَل عالَم ُقريش، معَرش يا عقبة:
ورسوله. هلل عداوتك عىل عاصم:

قريش؟ بني من محمد يا أتقتُلُني عقبة:
رجَله فوَضَع املقام، خْلَف ساِجٌد وأنا جاء هذا؟ بي صنََع ما أتْدرون نعم، النبي:
ِبَسال أخرى مرًَّة وجاء ستنداران، عينيَّ أن ظننُت حتى رَفَعها فما وغمَزها، ُعنقي عىل

رأيس.17 عن فغسَلتُْه فاطمة فجاءت ساِجد، وأنا رأيس عىل فألقاها شاٍة

كان أن بعد أسريًا، كان لو حتى يداه، قدَّمت ما جزاء مصريه «عقبة» أدرك وهكذا
ُمسرتحًما وَرصخ كربيائه عن وتنازل والعزَّة، الكرامة تهاَوِت أْن فكان ُمرتًفا، سيًِّدا بمكة

ُمناديًا: أطفال من لَديِه بما النبيَّ يُذكِّر أخرية، استغاثٍة يف

محمد؟ يا بيِة للصِّ فمن

نفسه. املوضع 15

نفسه. املوضع 16
ص٣٠٦. ج٣، ذكره، سبق كثري: ابن 17
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النار.18 يتخبَّط: دمائه يف وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ردُّ فجاءه
َزوج زمعة» بنُت «َسودة كانت بينما يثِرب، إىل األرسى ببقيَِّة امُلسلمون ووَصَل
اللذَين و«ُمعوَّذ» «عوذ» ولَديهم عىل مناَحِتهم يف ُمصابهم تُشاركهم عفراء، آل عند النبي
فقيل أُِتينا، إذ لِعنَدهم إني «وهللا عنها: هللا ريض «سودة» َروت حيث ببدر، استُشِهدا
سهيل بن زيد أبو وإذا فيه، هللا ورسول بيتي إىل فرجعُت بهم، أُِتي قد األُسارى هؤالء
حني نفيس ملكُت ما وهللا فال بحبل، ُعنُقه إىل يداه مجموعٌة الُحجرة، ناحية يف عمرو بن

قلت: أن كذلك، يزيد أبا رأيُت

كراًما؟ ُمتُّم أال بأيديكم، أعطيتُم يزيد؛ أبا أي

البيت: من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قول إالَّ نبََّهني ما فوهللا

تُحرِّضني؟ ورسوله هللا أعىل سودة؛ يا

مجموعًة يزيد أبا رأيُت حني نفيس ملكُت ما بالحق، بعثَك والذي هللا؛ رسوَل يا قلت:
قلت.»19 ما قلُت أن إالَّ ُعنقه، إىل يداه

أسارى يف النبيَّ يسأل املدينة، إىل كافر وهو ُمطَعم بن ُمطَعم «وجاء رَي السِّ وتروي
فيهم فأتانا حيٍّا، — أبوك الشيخ كان لو أو — شيُخك كان لو ملسو هيلع هللا ىلص: النبي له فقال بدر،
هؤالء يف رواية: ويف النََّفر. هؤالء يف وكلََّمني حيٍّا ُمطَعم كان لو رواية: ويف عناه. لشفَّ

له.» لرتكتُهم النَّتنى،
إلجارته، واالستجابة امُلطعم، بشفاعة يؤمنوا، لم ُمرشكني إطالق ُممِكنات تربير أما
الصحيفة.»20 نقِض يف سعى من وكان الطائف، قِدم ملَّا النبيَّ أجار قد كان «امُلطعم فألنَّ
ِشعًرا، بمديحه النبيَّ يتزلَُّف فقام األْرس، يف كان هللا» عبد بن عزَّة «أبا أنَّ السرية ويف
ذهب ا فلمَّ عنه، فأفرج بنات، وذو حاجٍة صاِحب ألنه ويُطِلُقه، عليه يَُمنَّ أن منه طَلَب ثُمَّ

ص٥٣. مج٣، ذكره، سبق هييل: السُّ 18
ص٥٤. نفسه: 19

ص٤٥١. مج٢، الحلبي: 20
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وكان أُحد، يوَم أسريًا ذلك بعد وَقَع حتى يَهجوه، وعاد محمًدا سحرُت قال: مكة إىل
أدعَك «ال النبي فأجابه وامَلن، العفو وطلب للمديح فعاد الوقعة، تلك يف الوحيد األسري
فيه إن ويُقال ُعنُقه. فُرضبَْت به أمر ثُمَّ َمرَّتنَي، محمًدا خدعُت وتقول: عاِرَضيك تمسح

مرَّتنَي.»21 ُجحٍر من املؤمُن يُلدَُغ ال هللا: رسول قال

ُمزايدات (2)

وصاَغت بدر، وقعة إىل أدَّت ظروًفا امُلتابع يستكِشف أن املوضوعية، بالقراءة يُمكن وعليه،
مجموعة توجيه يف البرشي الُجهِد َدور يقرأ وأن نتائجها، وحتَّمْت أحداثها، دقائَق
ثَمَّ ومن االقتصادي ر التطوُّ قواعد مع الَجَديل وَدورها والنتائج، للُمقدِّمات امُلكوِّنة العناِرص
ِقبَل من الواعي والتخطيط التنظيم َدور يقرأ أن وإنصاف، ببساطٍة يُمكنه كما امُلجتمعي،
سيلَمُح ذلك وأثناء نتائجها. نحَو البدريَّة والوقعة غايته، نحَو ر التطوُّ ذلك لدْفع البرش
األسطورة، فضاء إىل الواقع ُمستوى من امَلوضوعي بالحَدث ترقى التي امُلزايََدة من لونًا
تُفِلُت التدقيق عىل هي أو الواقع، أرض لتَغطيِة باألسطورة تهِبط األصحِّ عىل هي أو
ربما التي امُلزايدات وهي البرشية. والُقدرات الطبيعي الفعل دائرة خارج الواقع بحَدث
إسهامات كانت وربَّما ُممكناِته، حسَب كلٌّ الحَدث، زمن الرُّواُة به أسهَم إسهاًما كانت
كامُلؤلَّفة أقواٍم من ُمزايدات كانت وربما واألخبار، رَي السِّ ُكتب تدوين زمن أُضيَفْت إضافية
الكون وراء من املالئكة بنزول الوْعُد كان وقد اإليمان. ُخلوص إلثبات والطُّلقاء قلوبهم
الخيال إعطاء عىل ساعَدْت التي العوامل أهمِّ أحَد امُلسلمني، لنُرصة بدر بُقعة إىل امَلنظور
خارٍق أي حدوث من إذن بأس فال املالئكة، هبَطت فإن للُمزايدة، واسعًة مساحًة اإلنساني

آخر.
يُمكنك ما وهو حَدث. كما الحَدث وِبواِقع باملقبول، ُملتِصقًة الرُّوايات بدأت لقد
ُمسلٍم شهيٍد أول — مثًال — فهذا البدرية. للواِقعة ها َقصِّ بداية مع الروايات تلك يف تلِمَسه
«حمزة» رفيقاه فحَمَله ربيعة»، بن «ُعتبة بارز الذي الحارث»، بن «عبيدة بدر يف ُمهاجر
رجلُه ُقِطَعْت وقد أصحابه، إىل به فجاءا عبيدة، صاِحبَهما «واحتمال هللا رسول إىل و«عيل»

ص٣١٣. ج٣، ذكره، سبق كثري: ابن 21
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فقال بىل. قال: شهيًدا. ألسُت قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل بعبيدة أتَوا ا فلمَّ يسيل. ها فُمخُّ
يقول: حيث منه أحقُّ أني لعِلم حيٍّا طالٍب أبو كان لو عبيدة:

وال��ح��الئ��ل22 أب��ن��ائ��ن��ا ع��ن ون��ذَْه��ُل ح��وَل��ه ن��ص��رع ح��تَّ��ى ونُ��س��ل��م

واضح، هو كما والقصة هللاملسو هيلع هللا ىلص. رسول فْخِذ عىل ورأسه شهيًدا، ُروَحه الرجُل وأسلم
من َمنعوه الذين — الهاشميِّني بأهِلِه النبيَّ «عبيدة» فيها يُذكِّر طبيعيٍّا، سريًا تسري
يُفيض وكاد األُمويِّني مع األمر حَقَب عندما النبي، عمُّ طالب» «أبو رأسهم عىل — األُمويِّني
ولِده من يَنالوا لن أنهم لهم يؤكِّد ِشعَره طالب» «أبو فأرسل العمومة، أبناء بني حرٍب إىل
وَرِحم القبيلة بعصبية عنه، يُدافعون وهم هاشم بنو حوله ويَُرصع يفنى حتى «محمد»،
مات أنَُّه عر، الشِّ بذلك طالٍب أبي من أحقُّ إنه قوله: يف «عبيدة» هنا ويتميَّز العشرية.
أعضاء وأنَّ الدَّعوة، بهذه ومؤمنًا بل دعوته، عن ودفاًعا ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عن دفاًعا بالِفعل
بالقول وأحقُّ بالشهادة، األحقُّ ُهم األَُمِميَّة، إىل القبيلة هَجروا الذين اإلسالمية، الجماعة

طالب». «أبي من
َرضب الذي الجموح»، بن عمرو بن «ُمعاذ عن وهي التالية، ة القصَّ إىل نرَحل ثم
«وَرضبَني ِذراعه أطاحت برضبٍة الحَكم» أبي بن «عكرمة منه فناَل الحكم»، «أبي ساق
وإني … َجنبي من بجلدٍة فتعلََّقْت يدي، فطَرح عاِتقي، عىل الحَكم أبي بن عكرمة ابنُه
ومن طرحتُها.»23 حتى تمطَّيُت ثم قَدمي عليها وضْعُت آذتْني ا فلمَّ خلفي، ألسَحبُها
ولكن اليَثربي، البطل ذلك عند والجَلد الصالبة ملدى اإلبهار، عىل قادرًة الرواية بَدِت ثم
ُمحدَّدة غري عادًة تبدأ أنها لَحْظنا بُمزايداٍت األسطورة، فضاء إىل باالنتقال هنا يبدأ األمر
امُلزايدة به بدأْت ما وهو نَد، السَّ مجهولة رواية بذلك وهي رواية»، «ويف بالقول: املصدر،
عليها، فبَصَق ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول إىل بها جاء أنه رواية: «ويف القول: يف «معاذ»، البطل ة قصَّ يف

فلصقْت!»24 ولَصَقها،

.٢٤٦ ص٢٤٥، ج٢، ذكره، سبق الطربي: 22
ص٤٢. مج٣، ذكره، سبق هييل: السُّ 23
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كان الذي الحكم»، جهل-أبي «أبي حول ِصيَغت رواياٍت يف شبيًها له نجد ما وهو
التي البائسة َميتَِته رغم األمر، وينتهي ببساطة بدر يف بمقتِله يَُمرَّ أن من أجلُّ شأن له
كانت ثَمَّ ومن األلد، هللا رسول عدوَّ كان ألنه التَّوايل، عىل امُلسلمني من ثالثٌة إياها سقاه
لروايتِِه واضٍح سنٍد دون «الشعبي»، قول حدِّ إىل األمر فيَِصل للنفوس، شافيٍة َغري َمقتلًة

فيقول: االسم، ُمحدَّد ِبَعينِِه قائٍل عن

األرض، من يخُرج رجًال فرأيُت ببدٍر َمررُت إني ملسو هيلع هللا ىلص: للنبي قال رجًال إنَّ
به فيفعل يخُرج، ثم األرض، باطِن يف يَغيب حتى معه بمقمعٍة رجٌل فيِرضبُه
إىل يَُرضب هشام، بن جهل أبو ذاك هللا: رسول فقال مراًرا، ذلك قال ذلك، ِمثل

القيامة.25 يوم

طول التلِّ فوق بعريِشِه كان أنه عىل الصاِدقة الروايات أجَمَعِت الذي النبي أما
مقدِّمة يف تَضُعُه أخرى روايات فإنَّ والنُّرصة، األزَر طالبًا ويُصيل ربَُّه يدعو املعركة،

يقول: وهو مرضب» بن «حارثة إىل نُسب فيما ُمحاربًا، الصفوف

بأًسا. الناس أشدَّ وكان ملسو هيلع هللا ىلص، هللا برسول املرشكني اتََّقينا بدر، يوم كان ملا

وزاد: بنحِوه، إرسائيل ثَنا «وحدَّ :(٢١٦ :١) مسنده يف أحمد» «اإلمام أخرجه ما وهو
منه.»26 امُلرشكني إىل أقَرَب أحٌد كان ما

عىل حَدقتُه فسالت بدر، يوَم عينُه أُصيبَْت «أنه يُروى النُّعمان» بن «قتادة وعن
حَدقتَُه فغمز فَدعاه، ال. فقال: ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول فسألوا يَقطُعوها، أن فأرادوا وجنِته،
بن رافع وعن عينَيه. أحَسَن فكانت رواية: ويف أُصيب، عينَيه أي يدري ال فكان براحته،
آذاني فما يل، ودعا هللا رسول فيها فبصَق عيني، فُفقئت بَسهم، بدٍر يوم ُرِميُت مالك:

يشء.»27 منها
ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عليه فتَفَل ه، ِشقُّ «فمال بدر يوم ب ُرضِ عدي» بن «خبيب أن ويُروى
من يراها الروايات من بمجموعة النبوة» «دالئل صاِحب يتقدَّم ثُمَّ فانطبَق.» ه، وردَّ وألََمه،

.٩٠ ص٨٩، ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 25
.٧٠ ص٦٩، نفسه: 26
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فأتى يده، يف انقطع حتى بدر يوَم بسيفه قاتَل ُمحصن بن «عكاشة ومنها الدالئل، تلك
هللا رسول يِد من أخذه ا فلمَّ ُعكاشة، يا بها قاِتل وقال: حطٍب من جذًال فأعطاه هللا رسول
تعاىل هللا فتح حتَّى به فقاتََل الحديدة، أبيَض امَلتْن، شديد القامة، طويَل سيًفا، فعاد هزَُّه
القوي ى يُسمَّ السيف ذلك وكان … امَلشاهد به يشَهُد عنده يَزْل لم ثم هللا، رسول عىل
فأعطاه معه، سالح ال أعزَل فبقي بدر، يوم حريش بن أسلم بن سلمة سيُف وانكرس …
َسيف هو فإذا به، اِرضب فقال: طاب، بن َعراجني من يِده، يف كان َقضيبًا هللا رسول

عبيدة.»28 أبي ِجرس يوَم ُقتل حتى عنَده يَزْل فلم جيِّد،
األسطورة، نحو تنِزع التي والرِّوايات بامُلزايدات، واألخبار رَي السِّ ُكتب احتشَدت وهكذا
ُمستًوى إىل ونقِله واقِعه، عن حَدٍث أي سْلخ باإلمكان وبات الباب، لها ُفِتح أن بمجرَّد
بدءٍ عند حدثت ٍة قصَّ يف تمثَّل ما وهو بالشهادات. األسطورة م ويُدعِّ الواقع يكِرس آخر،
ُقريًشا بها وَرمى الحْصباء، من بحفنٍة والسالم الصالة عليه النبيُّ أمسك عندما بدر، وقعِة

شدُّوا. قال: ثُمَّ
ف الترصُّ ذلك وألنَّ بعينها، عسكرية داللٍة أية يحِمل ال العدو عىل الحْصباء إلقاء وألنَّ
الحْصباء بإلقاء املزايدة انتقَلت فقد املعركة، يف دوره يؤدِّي محدَّد معنى له بدَّ ال النبوي
عىل امُلزايدات تلك وردْت ما وكثريًا كامًال. عسكريٍّا دوًرا لتؤدَِّي حري، السِّ امُلستوى إىل
واملسلمني لإلسالم التَّحبُّب أرادوا الذين الطَُّلقاء ومنهم رين، ُمتأخِّ أسَلُموا ُمرشكني ِلسان
أرادوا الذين بالطبع قلوبهم املؤلَّفة ومنهم وامُلالطفات، امُلجامالت ببعض اإلسالم، ونبي
معاوية بن نوفل «سمعُت تقول: رواية امُلزايدات تلك ومن منها، بأحسَن التحيَّة يَردُّوا أن
أفئدِتنا، يف الطاس يف الَحىص كوْقع صوتًا نسَمُع ونحن بدر، يوم انهزْمنا يقول: الدييل

علينا.»29 الرُّعب أشدِّ من ذلك فكان خلِفنا، ومن
إىل السماء من وَقَع صوتًا فسمعُت فاقتتْلنا، «التَقينا حزام»: بن «حكيم قول ومثله
وسِمْعنا فانهزمنا، بها، فرمى القبضَة النبيُّ وقبَض الطست، يف الحىص وْقع مثل األرض،
تلك هللا رسول فَرمى طست، يف حصاٍة صوت كأنه األرض إىل وَقَع السماء من صوتًا

أحد.»30 منَّا بِقَي فما بدر، يوم الحصاة

.٩٩ ص٩٨، ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 28
ص٢٨٣. ج٣، ذكره، سبق كثري: ابن 29
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بفعل تقوم َسماوية حصوات إنما بدر، تلِّ حىص من قبضًة تَُعد لم هنا الحصوات
تلك دور أما جميًعا، قتَلُهم حتى امُلرشكني النبيُّ بها رمى إن ما إعجازي، لكنه عسكري،
رواية حه تُوضِّ ما فهو فاعلية، األدوات وأكثر بل اإلسالمي، الجيش أدوات كإحدى الحىص
رجل امُلرشكني من يبَق «لم فتقول: النَّبوي، للفعل حري السِّ األثر يف االعتقاد عن تخرج ال

عينَيه.»31 مألْت إالَّ
سيوَفها، تحِمل ُخيولها، عىل املالئكة من األعىل املأل هبوط يوُم هو بدر، يوم كان وإذا
الجنِّ ُمؤِمني من بدٍر يوَم امُلسلمني مع كان إنه «ويُقال: فقال: زاد إن مؤمٍن عىل بأس فال
أنهم يثبُت لم «لكن قائًال: يَستدِرك بها تفرَّد التي روايته الراوي يحبُك وحتى سبعون.»

مَدد.»32 ُمجرََّد فكانوا قاتلوا،

بدر مالئكة (3)

إسحق: ابن يروي بدر، إىل ماوي السَّ املأل مَلقِدم رَي السِّ ُكتب تُقدِّمه مشهٍد أول يف

بكر، أبا يا أبِرش فقال: انتبََه ثُمَّ العريش، يف وهو خفقًة هللا رسوُل خفَق وقد
النَّْقع.33 ثناياه عىل يقوده، فرِسِه بعنان آِخذٌ جربيل هذا هللا، نرص أتاك

ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال أخرى، رواية ويف

بني فرِسِه بعنان آِخذٌ صفراء، بعمامٍة معتَِجر جربيل هذا بكر، أبا يا أبِرش
ثناياه عىل طَلَع ثم ساعة، عنِّي تغيََّب األرض إىل نزل ا فلمَّ واألرض، السماء

دعوتَُه.34 إذ هللا نرص أتاك يقول: النَّْقع

ص٤١٢. مج٢، الحلبي، 31
ص٤١٠. نفسه: 32

ص٣٨. مج٣، ذكره، سبق السهييل: 33
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عن تحديًدا. ُهم من نعِرُف ال مازٍن بني من رجاٍل بعض عن الروايات، تتواىل ثم
قال: أنه املازني، داود أبي

إليه يِصل أن قبل رأُسه وَقَع إذ ألِرضبَه، بدر يوَم امُلرشكني من رجًال ألتبَُع إني
َغريي.35 قتََلُه قد أنه فعرفُت سيفي،

تئزُّ ونباٍل تطري ورماح ُمتشاِبكة عديدة سيوٍف وسط املعمعة، يف يُقتَل رجل فهذا
املازني ويقول بالدُّروع، ُمدرَّعة وأجساد الُخوذ، تُغطِّيها ورءوس ُخيول، وسنابك وُغبار
ليُصِبح التقاطه يتمُّ املعمعة يف بمجهوليَّتِِه «القاتل» الَغري هذا لكن القتيل، قتَل قد غريَه أنَّ

لولده: إمامة أبي قول ليؤكده املالئكة، أحد

عن رأسه فيَقُع امُلرشك، إىل بسيفه يُشري أحَدنا وإنَّ بدر، يوَم رأيتنا لقد بني، يا
السيف.36 إليه يِصل أن قبل جسِده

عن أو وكذا، كذا رجل قال بالقول: روايتها إىل يُشار ما عادًة التي الروايات وتتتاىل
عباس: ابن قول وِمثلها كذا، بني من رجٍل

سِمع إذ أمامه، امُلرشكني من رُجٍل إثر يف يشتدُّ يومئذ، املسلمني من رجل بينما
فَرس هو (وحيزوم حيزوم أقِدم يقول: الفارس وصوُت فوَقه، وط بالسَّ رضبًة
ُخِطم هو فإذا إليه فنظرنا ُمستلقيًا، فخرَّ أمامه امُلرشك نَظَر إذ جربيل)، املالك
األنصاري فجاء جميًعا، ذلك فاخرض وط، السَّ كرضبِة وجُهه وُشقَّ أنفه، من

الثالثة.37 ماء السَّ من مَدٌد ذلك صدقت، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول ذلك فحدَّث

«لو بُرصه، ذهب أن بعد ربيعة»، بن مالك «أُسيد عن ساعدة، بني بعُض ويروي
أشكُّ ال املالئكة، منه خرَجْت الذي عب الشِّ ألريتُكم بَرصي، ومعي ببْدر، معي اليوم كنت
عب الشِّ ورأى الَعني، رؤى املالئكة رأى الذي الوحيد فالرجل وهكذا، أتمارى.»38 وال فيه

ص٤٥٣. ج٢، ذكره، سبق الطربي: 35
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من يتمكَّن ال حتى بُرصه، ذهَب قد وواديه، بدر جبال إىل صُفوفهم منه انسلَّت الذي
ساعدة. بني بعض عن رواية عىل وقًفا ُهالميٍّا، القصُّ ويظلُّ املكان، تحديد

«جئُت قال: حيث نيار» بن بُردة «أبي رواية منها أخرى، روايات الروايات، تلك ومثل
رأسان ا أمَّ هللا، رسول يا فقلت: ملسو هيلع هللا ىلص، النبي يََدي بني فوضعتُها رءوس، بثالثِة بدٍر يوم
رسول فقال رأسه. فأخذُت َرضبه، طويًال أبيَض رجًال رأيُت فإني الثالث أما فقتلتُهما،
قتِله يف اشرتكوا من عدُد معلوًما باَت الذي جهل أبي عن أما املالئكة.»39 من فالن ذاك هللا:
قد مسعود وابن واملالئكة، عفراء ابنا «قتََله قوله: النبي عن روى من هناك فإن باالسم،

قتله.»40 يف َرشَك
قال: إذ عباس ابن رواية مثل املصدر، مجهولة أخرى رواياٍت عن ناهيك هذا

جبٍل يف أصَعْدنا حتى يل عمٍّ وابن أنا أقبلُت قال: ِغفار بني من رجٌل حدَّثني
فننَهَب الدبرة، تكون من عىل الوْقعة ننتظر ُمرشكان، ونحن بدر، عىل يُرشف
فيها فسِمعنا سحابة، منَّا دنَْت إذ الجبل يف نحُن فبَينا قال: ينتِهب، من مع
فانقَشَع ي عمِّ ابُن فأما قال: حيزوم. أقِدم يقول: قائًال فسمعُت الَخيل، حمحمَة

تماَسْكت.41 ثُمَّ أهَلُك فكدُت أنا وأما مكانه، فمات قلِبِه ِقناع

— يبدو فيما — بعضهم فوَجَد الفتح)، عند ذلك بعد أسلموا (والرُّواة املرشكون أما
النَّول. ذات عىل بعضهم فحاك املسلمني، أمام امُلخِجلة لهزيمِتهم تربيًرا املالئكة، هبوط يف
الناس، لُمُت ما هللا «وأيُم لهب ألبي بدر زمن قال كان أنه يذُكر الحارث» بن «امُلغرية فهذا
لها يقوم وال شيئًا، تليق ما وهللا واألرض، السماء بني بُلق، َخيل عىل بيًضا رجاًال َلِقينا

يشء.»42
اإلصابة يف َحَجر» «ابن رواية ومنها امُلزايدات، مائدة إىل بدالئهم الطُّلقاء تقدَّم وهكذا
من ونال ملكة، اإلسالمي الفتح يوم أسلم الذي ُحبيش» أبي بن «السائب عن ،(٩ :٢)
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بن «عمر زمن الناس يُحدِّث فكان َخيرب، يف وسًقا ثالثني األعطيات، من نَصيبَه الرسول
بقوله: عنهم، قلوبهم املؤلَّفة أنصبِة قطع ُعمر قرََّر عندما الخطاب»

انهزمُت ُقريش انهزَمْت ملَّا فيقول: فمن؟ فيُقال: الناس، من أحٌد أرسني ما وهللا
فأوثََقني واألرض، السماء بني أبيض فرٍس عىل طويل رجل فأَدَركني معها،
يُنادي الرحمن عبد وكان مربوًطا، فوجَدني عوف بن الرحمن عبد وجاء رباًطا،
إىل بي انتهى حتى ني، أَرسَ أنه يزُعم أحٌد فليس هذا؟ أَرسَ من العسكر: يف
أعرفه. ال فقلت: ك؟ أَرسَ من ُحبيش، أبي ابن يا هللا: رسول فقال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
اذهب املالئكة. من ملك أَرسَك هللا: رسول فقال رأيت؛ بالذي أُخِربه أن وكرهُت
زلُت ما السائب: فقال عوف، بن الرحمن عبد بي فذهب بأسريك. عوف ابن يا

كان. ما أمري من كان حتى إسالمي، ر وتأخَّ أحفظها، الكلمات تلك

الكاشف: بقوله السائب رواية عىل ب فيُعقِّ البيهقي، أما

شيئًا.43 ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن روى أعَلُمه وال

الصفحات من عدٍد عرب السرية راوي رَصَده كشًفا هشام، ابن لسرية امُلطالع يَِجد ثم
قتيل، كلُّ امُلسلمني، من قتلوهم الذين وأسماء بدر، يف قريش قتىل بأسماء استطالِتها، عىل

الطَرَفني.44 من قاتٍل السم أو َمقتول السم إسقاٍط دون قاتل، وكل
مثل ُملحٍد رجٍل لتهكُّم مدعاًة أوردناها، التي امُلزايدات تلك مثل كانت وربما

يتساءل: وهو الراوندي ابن

َمغلويل كانوا إنهم نبيه؟ لنُرصة بْدر يوم هللا أنزَلهم الذين املالئكة هؤالء من
املسلمني وأيدي أيديهم واجتماع كثرتِهم عىل فإنهم البطش، قلييل الشوكة
حني أحٍد يوَم املالئكة كانت وأين رجًال؟! سبعنَي من أكثر يقتُلوا لم معهم،

أحد؟45 ينُرصه ولم القتىل بني النبيُّ توارى
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بدر قصة يف امُلزايدات

الروايات تلك تُبلبل أن يمكن حدٍّ أي إىل نرى فلكي امُللحد، ذلك كالم نورد كنا وإذا
تساؤًال تساءَلنا ربما لكنَّا جانبنا، من بالقطع مرفوض كُملحد َموقفه أن شكَّ وال الفؤاد،
مع ونقائه، إيمانه صيانة عىل حرًصا فؤاده، لَطويَّة االطمئنان يُريد ُمسلم من مرشوًعا

يقول: وهو السبكي»، الحَسن «أبي سأل من تساؤل

عىل قادر جربيل أن مع ببدر، النبي مع املالئكة قتال يف الِحكمة عن ُسئلُت
الِفعل يكون أن إلرادة ذلك وقع فأجبت: جناحه، من بريشٍة الكفار يدفع أن
بريشة لوط قوم مدائن أُهِلكت فقد واحد، ملك يكفي وكان وأصحابه، للنبي

بَصيحة.46 صالح وقوم ثمود وبالد جربيل، جناح من

باملَدد القتال قبل للُمسلمني النبي إعالم أن فهو املالئكة، خرب يف برأينا األهمُّ أما
أدَّى ما وهو قلوبهم، عىل السكينة وإنزال املعنوية، ُروحهم بتقوية كفيًال كان السماوي،
الصباح، يف قريش الستقبال استعداًدا راحتهم، به أخذوا نوًما القتال ليلة نومهم إىل بالفعل
عندما األنفال، توزيع ملشكلة مثاليٍّا حالٍّ — أخرى حالة يف — املالئكة وجود كان كما
رسول بيد وُوضعت أيديهم من فنُزعت بدر، أنفال يف أنِصبتهم حول املسلمون اختلف
ذلك أصحاب هم ومالئكته هللا باعتبار لشأنها، يراه ما ليُقرِّر والسالم، الصالة عليه هللا

اآليات: بشأنه قالت ما وهو النرص،
بَيْنُِكْم﴾ ذَاَت َوأَْصِلُحوا هللاَ َفاتَُّقوا َوالرَُّسوِل هلِلِ اْألَنَْفاُل ُقِل اْألَنَْفاِل َعِن ﴿يَْسأَلُونََك

.(١ (األنفال:
الباهيل: أمامة أبو يرويه ما سببها كان التي اآليات وهي

حني نزلت، بدر أصحاب فينا فقال: األنفال عن الصامت بن عبادة سألت
رسوله، إىل فجعله أيدينا من هللا فنَزعه أخالُقنا، فيه وساءت النْفل يف اختلْفنا

السواء.47 عىل أي بواء، عن املسلمني بني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مه فقسَّ

أنَّ واضًحا كان أخرى، قصٌص البدريِّني، املالئكة عن ُروي ما بشأن والعجيب
نمَل فالتقَطْت املالئكة، إىل ونِسبتها تأويلها يُمكن ظاهرة دالئل أية يِجدوا لم أصحابها

ص٥٨. ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 46
ص٣٠٢. ج٣، ذكره، سبق كثري: ابن ص٥٢، مج٣، ذكره، سبق السهييل: 47
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األول) (الجزء الرسول دولة حروب

لرتى رة، امُلغوَّ الُقلُب ماء من ُسِكب وما املعركة، بفعل ُجحوره من ساَل ربما الذي الوادي
هزيمة قبل «رأيُت ُمطَعم: بن ُجبري قول يف جاء ما وهو السماء. مالئكة النمل ذلك يف
أشكَّ فلم األسود، النمل مثل السماء من أقبَل األسود البجاد مثل يقتتلون، والناس القوم
وقد بدر يوم رأيتُنا لقد قال: حزام بن حكيم وعن القوم. هزيمة إالَّ يكن فلم املالئكة، أنها
نفيس يف فوقع نمًال، يسيل الوادي وإذا األفق، سدَّ قد السماء من بجاد خلص بوادي وقع
لكنَّ املالئكة.»48 وهي الهزيمة، إال كانت فما ملسو هيلع هللا ىلص، محمد به أُيَّد السماء من يشء هذا أن
إنه تقول: جملة لتضع األسطورة، فضاء إىل الوادي بنمل خرجت الرواية أن هنا امُلالحظ

األرض. عىل السماء من سقط سماوي، نمٌل
الصحيح، موضعه يف املالئكة أمر يضع والذي جميًعا، الروايات تلك أمر يف والحاسم
الروايات بني جاء ما فهو اإلسالم، دين عن املعهودة للعقالنية الرواة بسْلب يسمح وال

يقول: رصينًا هادئًا

األرض أهل ملات بدر، يوم نزلت التي املالئكة وبني بيننا حال تعاىل هللا أنَّ لوال
أصواتهم.49 وارتفاع صعقاتهم شدَّة من خوًفا

فهو: املسألة يف القاطع أما

يف ر يتصوَّ امللك وكان … يعرفه الرجل صورة يف الرجل تأتي كانت املالئكة أن
يعرفون.50 من صورة

ص٦١. ج٣، ذكره، سبق البيهقي، 48
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أخرى قراءة

َمْن َوتُِعزُّ تََشاءُ ْن ِممَّ اْلُمْلَك َوتَنِْزُع تََشاءُ َمْن اْلُمْلَك تُْؤتِي اْلُمْلِك َماِلَك اللَُّهمَّ ﴿ُقِل
تََشاءُ﴾. َمْن َوتُِذلُّ تََشاءُ

(٢٦ عمران: (آل

وخذوهم تقتلوهم فال الحبال، يف وأصحابه محمًدا نقرن حتى نرجع، ال والعزى «والالت
أقبلت ملَّا القريش، املأل رجاالت أحد هشام» بن الحكم «أبو جهل أبي نداء هذا كان أخذًا.»1
هناك. إىل سبقوهم قد وأصحابه النبي أن نَت تيقَّ ثم تجارتها، بنجاة تحتفل بدر إىل قريش
تأديب يف الرغبة يعكس كما قريش، قوة يف الحكم» «أبي ثقة مدى يعكس والنداء
تُساوره ملن عربًة ليكونوا مُلحاسبتهم، مكة إىل أخِذهم ثم بأِرسهم املأل، عىل الخارجني
— شك ال — وهو اإليالف، طريق املكي، التجاري الطريق بتهديد األعراب، من أطماعه
املسلمون كان بينما األرس، يف طمًعا القتل بتحايش تنفيذه، امُلرشكون حاول الذي النداء
رصيد إىل يضاف آخر عامل وهو السماء، وتوجيهات نبيهم بأوامر هيَّابني، غري يقتلون
الذي الحكم»، «أبي عات توقُّ عكس ا ممَّ لُجنده، هللا نُرص فكان البدري، النرص أسباب
فاستحقَّ الهزيمة، عىل ساعدت عدة، قراراٍت يف عنه تخلَّت قد ِحكمته أنَّ بدر وقعة أثبتت

واستحقاق. جدارٍة عن جهل» «أبي لقب
الكربى، بدٍر وقعة عن اإلسالمية واألخبار السري ُكتُب رصدتْها التي للمادة وإعماًال
الصحيح، موضعه يف حَدٍث كل تضع موضوعية، قراءًة األحداث واقع قراءة إعادة يمكن

ص٥٣. الثالث، السفر ذكره، سبق النبوة، دالئل البيهقي: 1



األول) (الجزء الرسول دولة حروب

لها شاءت التي البدرية، الوقعة إليها انتهت التي النتائج إفراز يف عنرص كل َدور ملعرفة
بعدها. اإلنساني التاريخ مسار تحديد يف بارز َدور ذات تكون أن الظروف

املكيني وضع (1)

مكة يف املكيني وضع عن الرشيف»، إبراهيم «أحمد إليه نبه ما مع الوقوف يُمكننا بداية
أهل عىل له عيونًا النبوية، العشرية بيت آل الهاشميُّون، كان وكيف بدر، إىل الخروج قبل
االقتصادية وباألحوال املأل، بأخبار علًما ويُحيطونه التفاصيل، بأدقِّ له يُرسلون مكة،
بني يُذيعونه كانوا ما مع شأنها، صُغر مهما تحرُّكات وأية جديد، جد كلما واالجتماعية
األموي البيت لرجال املعنوية الرُّوح إلضعاف النفسية، بالحرب نعرفه فيما مكة أهل
السياق، من موقعها يف ورَصْدناها سبق أمثلٍة يف ِجهتنا، من رأيناه ما وهو املأل،2 وأرشاف
التهديد مع املطلب»، عبد بن الصلت بن «جهيم ورؤيا املطلب»، عبد بنت «عاتكة كرؤيا
أثناءها أعلن عمرة يف مكة، إىل يثرب من معاذ» بن «سعد حمله الذي واملبارش الواضح

بقليل. بدر وقعة قبل وذلك الشامي، اإليالف طريق قطع يثرب إمكان
الخروج حول الكلمة، واتفاق اإلجماع وفقده املكي، القرار تفرق من كان ما كان ثم
محمد، مع هاشم بني هوى أنَّ األمويني ويقني هاشم، بني شأن من كان ما ثم القعود، أو
ا ممَّ الحكم»، «أبي من حكيم غري بإرصاٍر ُمكرهني، الخارجني مع خروجهم من كان وما
ُمعاديًا ا صفٍّ داخلها يف تستبِطن ُمتماسكة، وغري ُمتفرقة البداية، من املكية الجبهة جعل

لها.
خروج نتيجة املواقف، من كثرٍي يف واضًحا فكان امَلكيِّني، لدى بالتأثُّم الشعور أما
الشعور وهذا يثِرب، إىل الجئة هجرة يف عمومتهم وبني وبنيهم وإخوانهم أصحابهم
وذلك بدر، وقعة يف املكية الجبهة َضْعف عوامل إىل يُضاف آَخَر عامًال كان واإلثم، بالذنب

الرشيف».3 «الدكتور يؤكده فيما
الستغاثة استجابة يخرجون فهم البداية، من مكة أهل خروج مشهد ونستعيد
ليتغريَّ املسلمون، لها عَرض والتي الشام من القادمة تجارتهم لنجدة سفيان»، «أبي

ص٤٢٠. ذكره، سبق الرسول، وعهد الجاهلية يف واملدينة مكة الرشيف: إبراهيم أحمد د. 2

ص٤٣٠. نفسه: 3
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أخرى قراءة

من ثانية رسالة فتأِتيهم القافلة، إلنقاذ طريقهم يف املكيُّون خرج أن بعد فجأة، األمر
فارجعوا.»4 هللا اها نجَّ فقد وأموالكم، ورجالكم ِعريكم لتمنعوا خرجتُم «إنما سفيان» «أبي
أموالهم بنجاة واستنفار، حرور من بالنفس ما هدأ أن بعد مكة إىل العودة فيُزمعون
ال «وهللا هشام»: بن الحكم «أبو ليهتف لكن فيانية. السُّ القافلة ُحرَّاس من ورجالهم
أحد يرانا لن فإن العرب، من حَرضنا من ونُطِعم بها، فنُقيم بدًرا نقدم حتى نرجع
تثبيَت ليستعيد بدر، نحَو وجهه موجًها أخرى مرًة الركب فيعود فيُقاتلنا.»5 العرب من
وتتأرجح أبًدا، بعدها قريًشا فيهابون العرب، جميع به يسمع بحفٍل القرشية، الَهيبة
نحو ِوجهتَهم هوا وجَّ وقد آخر، جديد ليجدَّ جديد، موقف كل مع النفسية القرشيِّني أحوال
«آمنة وأهل امُلبارشون، والسالم الصالة عليه النبيِّ أخوال زهرة، بنو عنهم فتنخزل بدر،
إىل ويعودون الخارجني، عدد ثُلث يُمثِّلون من وهم يتيًما، طفًال تركته التي وهب»، بنت
إليه دعا الذي الساِمر الحفل عن راِغبني ورجالهم، تجارتهم بنجاة امَلغنِم من ُمكتفني مكة
ب وترقُّ أرٍق إىل والعيون، سني امُلتجسِّ مع القادمة األخبار مع تحوَّل والذي الحكم»، «أبو
يف الرسيعة ثقتهم سببه كان آخر، بانخزاٍل أخرى رضبة تأتيهم وهنا ببدر، ينتِظُرهم ِلما
كنانة، بن بكر بني ناحية من طمأنهم الذي الكناني، الزعيم مالك» بن «رساقة الشيطان
بل ثأر، من قريش وبني بينهم كان ما رغم يكرهونه بيشءٍ يأتوهم لن البكريني كنانة وأنَّ
قريش، لدعم خلَفه جميًعا كنانة مَلقَدم تأكيًدا البدري، حفلهم إىل «رساقة» معهم ويخرج
جهل»، «أبي لقب حاز الذي الحكم» «أبي لسان لرُيدِّد عائًدا، بدر إىل الوصول مع يُفلت ثم
يُهولنَّكم ال الناس، معرش «يا بقوله: عنهم رساقة النخزال النفيس األثر تخفيف ُمحاوًال
أن فطن، عىل يغيب ال وهنا محمد.»6 مع ميعاد عىل كان فإنه مالك، بن رساقة خذالن
أن بعد والسالم، الصالة عليه النبي مع ُموادعة بدر قبل لهم كان كنانة، بن بكٍر بني

األول. الهجري العام أيام آخر من صفر، يف غزوته عليهم جرَّد
رأت بعدما بالتمام، معنويٍّا ُمحطَّمة قريش وكانت إال فعليٍّا، املعركة بدأت وما
ُمبارزة يف دمائهم يف جون يترضَّ امُلقدَّمني، املأل ورجال وشيوخها أرشافها من ثالثة

ص٤٣٨. ج٢، ذكره، سبق التاريخ، الطربي: 4
ص٣٧٩. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 5
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وأخوه ربيعة»، بن «عتبة — اإلسالمية السري كتُب بتعبري — الجليل الشيخ فُقتل رسيعة،
نداء مع الساِخنة، املعركة لتبدأ لحظات، يف عتبة»، بن «الوليد وابنه ربيعة»، بن «شيبة

شدُّوا. لرجاله: النبي
نظر يف مدعاًة كانت املسلمني، بعدد ُمقارنة للقرشيِّني، العددية الكثرة أن ويبدو
أنها عندنا جدال وال امُلعجزة. فهي قريش، لهزيمة آخر ظرٍف أي عن البحث لعَدم البعض
الُحسبان يف األخذ مع لكن هللا، بإذن الكثرية الفئة عىل القليلة الفئة بانتصار انتهت ُمعجزة
اإلسالمية، القلَّة مع األعمار يف صارخ تناُقٍض عىل تحتوي كانت القرشية، الكثرة تلك أنَّ
إسالمي جيش مقابل قريش، شيوخ من واألجلَّة األرشاف يحوي القريش الجمع كان حيث
بالحلقة. امُلترتِّسني بالحرب امُلتمرِّسني يثِرب رجال مع فتوَّة، كله شبابًا ُمعظمه يف يَضمُّ
حيث من موقفها، عدالة يف قريش ثقة عدم إىل جميًعا إضافته يمكن ما بالطبع وهذا
كأغراٍض الَهيبة وتثبيت املصالح، مقاييس مع اتَّفَق وإن العدل، يف العرب محكِّ عىل قياسه
الرأي يف حوله فانقسموا القرشيني، جميع لرغبة موافق غري كان الذي األمر وهو أساسية،
سفك أو العشرية، من أحٍد إصابة من القريش الخوف عن ناهيك هذا تجارتهم. نجاة بعد

اإلخوة. أو العمومة بني من أحد دم
يعطها لم كامل، بيوم املسلمني عن ُمتأخرة بدر إىل قريش وصول أنَّ يف نزاع وال
بدأت حتى بدر وادي دخلت إن ما أنها ة خاصَّ الحرب، يف املالئمة املواقع اتِّخاذ فرصة
التي بدر مياه يف أمًال الُخطى تحثُّ وهي بها أخذ الذي والعطش الجهد مع املعركة،
كان حيث الواحد، القائد غياب نتيجة منها الرءوس رأي تضاُرب مع ُغوِّرت، وقد وصلتْها
ُخلف يف سببًا كان مما قافلته، مع ُمتغيبًا اللواء صاحب حرب» بن سفيان/صخر «أبو
حتى وال ترتيٍب وال قائد بدون فحاربوا مكة، من خرجوا منذ شأٍن كلِّ يف املأل بني عظيم

للمعركة. ُمهيأة نفوس

املسلمني وضع (2)

يف املسلمني النتصار آخر موضوعيٍّا رصيًدا نجد امُلسلمني، بحال املكيِّني حال وبمقارنة
وأن قضيته، عدل يف اإلسالمي الجيش شباب ثقة هو ه أهمَّ لعلَّ الرشك، أهل عىل بدر
بالطبع إضافة وبَنِيه. بيته أهل من الظاملون أخرجه الذي للمظلوم نَرصه يُعطي هللا
التي والحلقة والحرب الدم أهل صفة حازوا من امُلتمرِّسني، امُلجالدة رجال األنصار إىل
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موتًا أو ثأرها لتطلُب وأعالها، املسلمني معنويات ج أجَّ ما وهو كابر، عن كابًرا وِرثوها
دعم أعظم كان ثم هللا، رسول ومعهم يُحاربون أنهم ليقني كناتٍج خالدة، جنات بعده
الوالء ل تحوُّ مع بالطبع هذا امُلحارب. السماوي باإلمداد الوعد العالية، املعنويات لتلك
إىل واألفخاذ البطون وعن ورسوله، هللا إىل العشرية عن اإلسالمية، األخوة إىل القبيلة عن
إن وما األهل، أو العشرية من يُصيبون من يُبالوا أن دون يُحاربون جعلهم مما األَُمميَّة،
فكان للمغانم، امُلبارش املادي الدافع أما عم. ابُن أو عمٌّ أو ابن أو أخ املعركة يف سقط

عظيم. دوٍر صاحب شكَّ ال
أركان وهيئة أعىل لقائٍد ُمنظَّمة، دة ُموحَّ قيادٍة تحت وهم املسلمون حارب ثم؛ ومن
الرِّماحة يف دوره منها لكل وصفوف مميزة، عالمات ذات ألوية إىل مهم قسَّ يثربية، حرب
أن بعد خيولهم، ونوايص بُخوذهم علقوها التي الصوف سمات مع النبَّالة، أو امُلسايفة أو
املعركة، يف بعًضا بعضهم معرفة من ملزيٍد سوَّموا.» قد املالئكة فإن «سوِّموا النبي ناداهم
مع أنفسهم بها ويُميزون بعًضا، بعضهم بها يعرفون ونداءات الشفريَّة الشعارات ثم
من عظيم لوٌن شكَّ ال وهو الحديدية، والدروع الُخوذ تحت واألجساد الرءوس اختفاء
سالمة مع بعًضا، بعضهم القرشيني قتل إىل اآلخر الجانب عىل أدَّى شكَّ ال االستعداد،
النفيس، لالطمئنان َمدعاًة املالئكة خرب كان كما اإلسالمي. الجانب عىل األمر هذا من ة تامَّ

والنوم. الراحة من طيبًا قسًطا املعركة ليلة يأخذون جعلهم
األماكن اختيار من املسلمني مكَّنت أخرى ميزة بدر، إىل الوصول يف التبكري وكان
هؤالء من لبعض أو الصخرية، السواتر خلف احة للرمَّ أو األعايل، يف للنبَّالة سواء املناسبة،
كان ثم الَحوض، يف املاء ِحيازة مع السيَّافة، هجوم لحماية خلفية، صفوف يف وأولئك

قوله: يف الواقدي إليه أشار ما وهي ذاتها، القتال وجهة اختيار

الشمس وجعل املغِرب فاستقبل الصفوف، إىل ينظر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ووقف …
الشامية، بالُعدوة هللا رسول فنزل الشمس، فاستقبلوا امُلرشكون وأقبل خلفه،

اليمانية.7 بالعدوة ونزلوا

ص٥٦. ج١، جونز، م. تحقيق املغازي، الواقدي: 7
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واملسلمون الصباح، يف بدأت املعركة أنَّ يعني فإنه جغرافيٍّا قناه حقَّ إن ما وهو
الرشقي الشمال املرشكني وجهة كانت بينما خلفهم، والشمس الغربي الجنوب وجهتهم

فيقولون: النفس علم أهل أما أعينهم. يف والشمس

التاريخ، يف ا جدٍّ كثريٌ وهو — االنتصار من النوع لذلك فإنَّ األحوال، جميع ويف
الحرجة االستجابة اسم تحت يِرُد تفسريًا — الكريم القرآن نظرائه إىل ونبََّه
إىل تؤدي والهجوم، الدفاع يف استماتة القلَّة تُبدي حيث Reaction Critique
أكرب خصٍم أمام الطفل سلوكيَّات بعض يف معروفة الظاهرة تلك إنَّ ثم النجاح،

8… الحيوي مجاله عن مثًال الدفاع عند الحيوان عالم ويف منه،

شلبي»، «أحمد اإلسالمي واملؤرخ للكاتب واعيًة موضوعية قراءة نجد بينما هذا
الظرف بأسباب يأخذ ناجح، عسكري كقائٍد والسالم الصالة عليه النبيِّ عىل تُطِلعنا
معركة، َخوض أراد «إذا — شلبي» «الدكتور يقول فيما — فهو خطوة، كلِّ يف الواقعي
بهجومه. األعداء ليُفاجئ إليه، الناس أقرب عن حتى إليه، يسعى الذي اتجاهه ِرسَّ كتم
ورَّى غزوًة يغزو أن أراد إذا والسالم الصالة عليه النبي أنَّ مالك بن كعب عن ُروي وقد
فمن هدًفا، لنا إنَّ قائًال: بأصحابه هتف بدر غزوة قبيل هللا رسول أن أنس وعن بغريها.
أصحابه، ألحد ايا الرسَّ من َرسيَّة يف اللواء عقد إذا وكان معنا. فلريَكب حاًرضا ظهُره كان
عند إال ية الرسَّ ألمري املكان د يُحدِّ وال األبطال، بعض ويَختار املسجد فناء يف اللواء يركز
الجنوب نحو أو الشمال نحو باالتجاه ويأمر ويطويه، كتابًا له يكتُب كان وأحيانًا التحرُّك،
فيُبادر للعدو، الخرب ب يترسَّ ال حتى ذلك وكل يُحدِّده، مكاٍن يف إالَّ الكتاب يفتح وأال مثًال،

الخطة. وتفشل بالهجوم
أخبار عىل ليتعرَّف الجهد كلَّ يبذل كان املعركة، قبل أنه الرسول به ُعنَي ومما
الرسول واهتمَّ باألخبار. يأتونه بمكة جواسيس له وكان ته، عدَّ لألمر يأُخذ حتى العدو،
بجيشه يسري فهو وترتيبه، الجيش، مسرية شمل تنظيًما الجيش بتنظيم بالًغا اهتماًما
الجيش ويحِمل ته، وعدَّ لباسه للحْرب يلبس وهو … الرْكب آِخر يف هو َمسريته وتكون

ص٥٩. ،١٩٨٢ ط١، بريوت الطليعة، دار العربية، الذات يف والنرجسية البطولة قطاع زيعور: عيل د. 8
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كل يضع وكان … رس كلمة للجيش ويتَِّخذ والحماسة، للتشجيع األناشيد وتُنَشد األلوية
حتى كبريًا، تأثًرا وفعله الرسول بأقوال املسلمون القادة تأثَّر وقد … قبيلته أفراد مع فرد
بعيل: نوفل فصاح خويلد بن نوفل التقى بدر، غزوة يف طالب أبي بن عليٍّا أن لرُيوى
يف سِرتد رواية (وهي فاطمة وخال خديجة أخو أنا عني، تكفَّ أن والرَِّحم باهلل أسألك
ُمضافة هنا واإلشارة بقتله. النبي فأمره عيل عنه كفَّ حيث األرجح، الرواية يف أحد غزوة
عبيدة أبو وقتل وُمسلم. ُمِرشك بني قرابة ال عيل: فقال شلبي)، الدكتور كالم إىل عندنا من

هللا.»9 سبيل يف ُخذها يطَعنُه: وهو له وقال أباه، الجراح بن

الكربى بدر نتائج (3)

نتائج: من إليه أدَّت وما بدر، غزوة عىل بًا ُمعقِّ «البيهقي» يقول

وال منافق املدينة يف يبَق فلم واملنافقني، املرشكني، رقاب بدر بوقعة هللا وأذل
بدر.10 لوقعة ُعنقه خاضع وهو إال يهودي،

ولم املرشكني، رقاب هللا فأذلَّ الكربى، بدر غزوة نتائج ترتَّبَت الرتتيب وعىل وهكذا؛
األمر القريش، املأل رجال القرشية، الرءوس عىل قضت ماِحقة، بهزيمة إال ذلُّهم يكن
رجاله بعث عندما النبيَّ إنَّ حتى الزمان، ذلك عَرب رجال عند التصديق عسري كان الذي
أفئدة ويف بالطاعة، امُلتظاهرين قلوب يف الرُّعب وإللقاء يثرب، إىل النرص ببُرشى يَسبقونه
الردُّ كان قريش.» أرشاف من وفالن، فالن وأُرس وفالن، فالن «ُقتل يُنادي بهتاف اليهود،

للخرب: ُمصدق غري وهو األرشف» بن «كعب من ع امُلترسِّ

ظاهرها.11 من َخري األرض فبطن القوم، هؤالء قتَل قد محمد كان إن

ص٣٧٥–٣٧٧. ج١، ،١٩٨٧ ط١٢، القاهرة، املرصية، النهضة دار العطرة، النبوية السرية شلبي: أحمد د. 9
ص١١٧. ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 10
ص٤٣٥. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 11
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قوة إليه وصلْت الذي املدى يف واضًحا يظهر البدري، االنتصار ذلك مبلغ ولعلَّ
األرشف» بن «كعب مقتل يف يتَّضح ثم جميًعا، يثِرب قوى بجانبه وتضاءلت املسلمني،
يصحب الربيع» بن «كنانة خروج يف يتَِّضح فحالها مكة أما لسانه؛ به ذلف ملَّا ذلك، بعد
حوار من دار وما قريش، أعني أمام جهاًرا نهاًرا عنها، هللا ريض هللا رسول بنت «زينب»
هشام» «ابن ويروي هيبتها. وانحطاط قريش هوان مدى يُربز سفيان»، «أبي وبني بينه
فيشمتوا وأصحابه محمًدا فيبلغ تفعلوا ال قالوا: «ثم قتالها، عىل تنُوح قامت ُقريًشا أن
الفداء.» يف وأصحابه محمد عليكم يأَرُب ال بهم، تستأنوا حتى أرساكم يف تبعثوا وال بكم،
بن وعقيل األسود، بن زمعة ولده؛ من ثالثة له أُصيب قد املطلب عبد بن األسود وكان
نائحة سِمع إذ كذلك هو فبينما بنيه، عىل يبكي أن يُِحبُّ وكان زمعة، بن والحارث األسود،
عىل قريش بكت هل النحب؟ أُِحلَّ هل انظر برصه: ذهب وقد له لغالم فقال الليل، من
ا فلمَّ قال: احرتق. قد َجويف فإن — زمعة يعني — حكيمة أبي عىل أبكي لعيلِّ قتالها؟
األسود: يقول حني فذاك أُضلَّته، لها بعرٍي عىل تبكي امرأة هي إنما قال: إليه الغالم رجع

��ه��ود ال��سُّ ال��ن��وم م��ن وي��م��ن��ع��ه��ا ب��ع��ي��ر ل��ه��ا ي��ض��لَّ أن أت��ب��ك��ي
ال��ُج��دود ت��ق��اص��َرِت ب��دٍر ع��ل��ى ول��ك��ن ب��ك��ٍر ع��ل��ى ت��ب��ك��ي ف��ال
ال��ول��ي��د أب��ي وره��ط وم��خ��زوم ه��ص��ي��ص ب��ن��ي س��راة ب��در ع��ل��ى
األس��ود أس��َد ح��ارثً��ا وب��كِّ��ي ع��ق��ي��ٍل ع��ل��ى ب��ك��ي��َت إن وب��كِّ��ي
ن��دي��د م��ن ح��ك��ي��م��ة ألب��ي وم��ا ج��م��ي��ًع��ا تُ��س��م��ي وال وب��كِّ��ي��ه��م
يَ��س��ودوا12 ل��م ب��دٍر ي��وم ول��وال رج��ال ب��ع��َده��م س��اد ق��د أال

القليب، يف املأل رجال أجساد وأُلِقيَت بدر، يف وجدودهم الناس َرساة ذهب وهكذا
تِجد لم بينما وأرشافها، كبارها عىل النُّواح من قريًشا تمنع كاذب وفخٍر ِكٍرب من وبقيَّة
الِغنى أحكام غري أحكاٌم له فالفقر والندب، العويل يف حرًجا الوحيد بعريها أُضلَّت امرأة
أهم امُلتمثِّل اإلنتاجي، هيكَلها بيِدها ر تُدمِّ قريش أخذت اللَّوعة، ومع ثمَّ ومن والثراء،
كثري» «ابن رواية يف كسِبها. أمن غضبها يف فترضب مكة، دخل من كلِّ أمن يف جوانبه

ص٥٥. مج٣، ذكره، سبق هشام، البن النبوية السرية رشح السهييل: 12
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غَرٍض ذات الُعمرة تلك لنرى مكة، إىل ُمعتمًرا األنصاري النعمان» بن «سعد خروج عن
معنى له ليس ا وممَّ قريش، أعصاب إليه وصلْت ما مدى ومعرفة واالختبار، للجسِّ واضح
عىل طِريَّة ليِّنة دماؤها تزْل لم مكة كِبد وأفالذ مكة، إىل أنصاري ينزل أن — رأينا يف —
بن النعمان بن سعد «خرج كثري: ابن فيقول ذلك. يستحقُّ واحٌد غرض لوال بدر، أرض
من فخرج بالبقيع، له غنٍَم يف ُمسلًما شيًخا وكان ُمعتمًرا، عوف بن عمرو بني أخو أكال،
إالَّ ُمعتمًرا أو ا حاجٍّ جاء ألحٍد يَعرضون ال قريًشا أنَّ قريٍش عهد كان وقد ُمعتمًرا، هنالك

ذلك: يف وقال عمرو، بابنه فحبسه بمكَّة حرٍب بن سفيان أبو عليه فعدا بخري،

ال��ك��ه��ال ��ي��د ال��سَّ ت��س��ل��م��وا ال ت��ع��اق��دت��م دع��اءه أج��ي��ب��وا أك��ال ب��ن��ي أره��ط
ال��ك��ب��ال أس��ي��ره��م ع��ن ��وا ي��ك��فُّ ل��ئ��ن أذلَّ��ٌة ل��ئ��ام ع��م��رو ب��ن��ي ف��إن

يُعطيهم أن وسألوه خربه، فأخربوه ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول إىل عوف بن عمرو بنو ومىش
سفيان، أبي إىل به فبعثوا النبي، فأعطاهم صاحبهم، به فيفكُّوا سفيان أبي بن عمرو

سعد.»13 سبيل فخىلَّ
والسالم الصالة عليه النبي أنَّ فهو الكربى، لبدٍر عة ُمتوقَّ نتائج من ذلك تِبع ما أما
لكْسب الهدايا عليه قت وتدفَّ ليثرب، امُلتاِخمة ة وخاصَّ القبائل، من الودِّ مرموق أصبح قد
كافة عىل لها امُلواِدعة القبائل بحدود وحدودها، الوليدة الدولة نطاق ع وسَّ ا ممَّ رضاه،
وهو جسيم، رضٌر تجارتها لِحَق التي مكة، جبهة امُلقابل يف أضعف ما وهو الطرق،
إزاء لقريش، بالنسبة ملوقفها، العربية القبائل ُمراجعة مع بالتفاُقم أخذ الذي املوقف
بعد االقتصادية، املسلمني ألحوال امُلطَّرد ن التحسُّ مع بالطبع هذا الجديدة. اليثربية القوة
والقوة النفسية الثقة ومنحتهم وماًال، سالًحا املادية القوة املسلمني بيد بدر وضَعْت أن
وأخذوا جرأة، فامتلئوا يثِرب، داخل الكاملة ِشبِه السيطرة من مكَّنتْهم التي املعنوية،
بُمعارضة يتجرَّأ شخص أي قتل ثم قلوبهم، يف الرُّعب وإلقاء يثرب، يف امُلخالفني بتأديب

الرشيف».14 «الدكتور يرى فيما وذلك الطالعة، الدولة

.٣١٢ ص٣١١، ج٣، ذكره، سبق كثري: ابن 13
ص٤٣٦. ذكره، سبق الرشيف: أحمد د. 14
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بعد — الكريمة اآليات بشأنه جاءت فقد ربه، اصطفاه الذي ملسو هيلع هللا ىلص، املصطفى أما
تقول: — املأل ذهاب

.(٦٤ (النساء: ِليَُطاَع﴾ إِالَّ َرُسوٍل ِمْن أَْرَسْلنَا ﴿َوَما
.(٨٠ (النساء: هللاَ﴾ أََطاَع َفَقْد الرَُّسوَل يُِطِع ﴿َمْن

َسِمْعنَا يَُقولُوا أَْن بَيْنَُهْم ِليَْحُكَم َوَرُسولِِه ِهللا إَِىل ُدُعوا إِذَا اْلُمْؤِمِننَي َقْوَل َكاَن ﴿إِنََّما
.(٥١ (النور: َوأََطْعنَا﴾

بقولها: الكريمة اآليات لتْه سجَّ ما فهو قاطًعا، وفيصًال وتبليًغا، بالغًة األكثر أما
تََشاءُ َمْن َوتُِعزُّ تََشاءُ ْن ِممَّ اْلُمْلَك َوتَنِْزُع تََشاءُ َمْن اْلُمْلَك تُْؤتِي اْلُمْلِك َماِلَك اللَُّهمَّ ﴿ُقِل

.(٢٦ عمران: (آل تََشاءُ﴾ َمْن َوتُِذلُّ
«اآلخرين» مغزى حصافة، من به عهد بما أدرك قد املدينة، يف اليهودي العنرص ولعلَّ

الكريمة: اآلية يف
َوَعُدوَُّكْم ِهللا َعُدوَّ ِبِه تُْرِهبُوَن اْلَخيِْل ِربَاِط َوِمْن ُقوٍَّة ِمْن اْستََطْعتُْم َما َلُهْم وا ﴿َوأَِعدُّ

.(٦٠ (األنفال: يَْعَلُمُهْم﴾ هللاُ تَْعَلُمونَُهُم َال ُدونِِهْم ِمْن َوآَخِريَن
تُراِثنا صفحات عىل وامُلتالِحقة الالحقة، األحداث به ستنبني الذي البيان وهو

اإلسالمي.
مسلمني، من غريهم عىل امُلقدَّمني هم وُمقاتليها، بدر أهل أمىس يثرب، أهل بني ومن
حازة ما حول الروايات من عدٍد يف ويظهر ونتائجها، وقيمتها الوقعة وقع إىل يُشري ما وهو
ثم ومن غريهم، عىل ويُقدمهم بدر أهل يُكرِّم ملسو هيلع هللا ىلص النبي «وكان الجديدة، الدولة يف هؤالء
أصحابه، من جماعة ومعه ضيقة، ٍة ُصفَّ يف جالس وهو للنبي بدر أهل من جماعة جاء
فقال ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عىل قيامهم فشقَّ يفعلوا، فلم القوم لهم ليفسح سلَّموا أن بعد فوقفوا
فعرف الواِقفني؛ بعدد فالن. يا ُقم فالن، يا ُقم الجالسني: من بدر أهل من يكن لم ملن
تعاىل: قوله فنزل ألخيه. يُفسح رجًال هللا رحم فقال: أقامه، من وجه يف الكراهة هللا رسول
ِقيَل َوإِذَا َلُكْم هللاُ يَْفَسِح َفاْفَسُحوا اْلَمَجاِلِس ِيف ُحوا تََفسَّ َلُكْم ِقيَل إِذَا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا
يُزادوا بأن بدر أهل وخصَّ ذلك. بعد يقومون فجعلوا ،(١١ (املجادلة: َفانُْشُزوا﴾ انُْشُزوا

لفضلهم.»15 تمييًزا تكبرياٍت أربع عىل الجنازة يف

ص٤٧٠. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 15
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واشتداد القوى، موازين يف ٍ تغريُّ من أحدثتُْه وما البدرية، الوقعة لوقع كان فقد وعليه،
فيها اعتىل جديدة، والءاٍت ظهور يف أسايسٌّ دوٌر وصالبتِه، الطاِلعة اإلسالمية الدولة ُعود
الجنَّة منُحهم تمَّ حتى اإلسالمية، الدولة يف الحظوة سنام والسابقون، األَُول امُلحاربون
نموذًجا نجد ما وهو البدرية. الوقعة يف ُمشاركتهم غري أخرى اعتبارات دون ُمطلًقا منًحا
بن «حاطب أرسل عندما بأيام، مكة فتح قبل بدر، من زمٍن بعد خطري، حدٍث يف له
امرأٍة مع ا، رسٍّ للفتح ز يُجهِّ الرسول كان بينما مكَّة أهل إىل تحذير رسالة بلتعة» أبي
طالب» أبي بن «عيل رأسها عىل جماعة إثرها يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأرسل إليهم، تحِملها ذهبت

قائًال: يروي الذي

بها فأنَْخنا كتاب، معي ما فقالت: الكتاب؟ فُقلنا لها، بَعرٍي عىل تسري فأدركناها
الكتاب لنُخِرجنَّ هللا، رسول كذََب ما فُقلنا: كتابًا، نَر فلم رحلها يف والتَمْسنا
أخرجتُْه بكساء، ُمحتِجزة وهي حجزتِها إىل أهويُت أني رأت ا فلمَّ لنُجرِّدنَّك. أو
ورسوله هللا خان قد هللا رسول يا عمر: فقال ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول إىل به فانطلْقنا
يُدريك وما بدر؟ أهل من أليس هللا: رسول فقال ُعنقه. أرضب فَدْعني واملؤمنني،
الجنة لكم وجبْت فقد ِشئتم ما اعملوا فقال بدر أهل عىل اطََّلع قد هللا لعلَّ

أعلم.16 ورسوله هللا وقال: عنه ريضهللا عمر عينا فدَمَعت لكم. وغفرُت

ُسلطة لتعزيز كناتج امُلقبل، االجتماعي الدولة شكل مستوى عىل أخطر نتائج مع هذا
امُلطلقة واألخوة امُلطلقة، األَُمميَّة عن تراُجعات إىل أدَّى الذي األمر وهو الحاكمة، النبيِّ
من امُلهاجرون حاز ما بعد املؤاخاة، نظام وإلغاء َمشاًعا، تكون كادت التي «امُلؤاخاة»
بدأت والتي والتربُجز، لالمتالك األوىل الدعوات لتطُفر األرسى، فكِّ من وأموال طيب، نفٍل
كانت بدر يف امُلشاركة أن بعد، فيما سنرى كذلك وقيرص. كرسى كنوز امتالك يف ترغيبًا
السابقون امُلحاربون اعتىل أن بعد لألعطيات، ومقياًسا الهبات، عىل الحصول يف أساًسا
الثراء نحَو يتحوَّلون الحياة قيد عىل منهم الباقون كان وبينما الدولة، يف امُلتميِّز مكانهم

الصحابة، فضائل كتاب ٤٤ يف مسلم أيًضا انظر بدًرا، شهد من فضل باب املغازي، كتاب ٧٤ البخاري: 16
بدر. أهل فضائل باب
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الفردية، امللكية كرَّست التي األوىل، املكية اآليات ُروح استحضار يتمُّ كان واالمتالك،
قبيل: من الطبقي، للتفاوت واضحة عقلنًة وقدَّمت

.(٧١ (النحل: الرِّْزِق﴾ ِيف بَْعٍض َعَىل بَْعَضُكْم َل َفضَّ ﴿َوهللاُ
َفُهَو َحَسنًا ِرْزًقا ِمنَّا َرَزْقنَاُه َوَمْن ءٍ َيشْ َعَىل يَْقِدُر َال َمْملُوًكا َعبًْدا َمثًَال هللاُ َب ﴿َرضَ

.(٧٥ (النحل: يَْعَلُموَن﴾ َال أَْكثَُرُهْم بَْل هلِلِ اْلَحْمُد يَْستَُووَن َهْل َوَجْهًرا ا ِرسٍّ ِمنُْه يُنِْفُق
َما ِيف ِليَبْلَُوُكْم َدَرَجاٍت بَْعٍض َفْوَق بَْعَضُكْم َوَرَفَع اْألَْرِض َخَالِئَف َجَعَلُكْم الَِّذي ﴿َوُهَو

.(١٦٥ (األنعام: آتَاُكْم﴾
مع امُلتحالفة التكتيكية املرحلة ُمتجاوزة االسرتاتيجي، الخط عىل جديدة مرحلة لتبدأ
عن محسوبًا تراجًعا تُشكِّل ذلك بسبيل وهي لكنها األصيل، خطَّها تستكمل امُلستضَعفني،
العالقات عىل الحفاظ إىل الدعوة وبني األُمميَّة بني الوسطي السمَت فتأُخذ امُلطلقة، األُمميَّة
بقولها: الكريمة اآليات عنه ت عربَّ ُمتوازن طوٍر يف األرحام، بذوي والتوصية العشائرية،

.(١٤٣ (البقرة: النَّاِس﴾ َعَىل ُشَهَداءَ ِلتَُكونُوا َوَسًطا ًة أُمَّ َجَعْلنَاُكْم ﴿َوَكذَِلَك
قراءتها يِجب — بلتعة» أبي بن «حاطب عن أخرى رواية يُفرسِّ الذي ه التوجُّ وهو
— عنه األذى لرفع له بكر» «أبي رشاء بعد «بالل» فيه أعتَق سابق بموقٍف مقارنة
النبي إىل أذاه يحِمل امُلسلم العبد فجاء له، ُمسلًما عبًدا آذى «حاطبًا» إن تقول: والرواية
الذي األَُممي املبدأ ظلِّ يف ه وبحقِّ امُلطَلقة، املساواة يف بحقه ُموقنًا والسالم، الصالة عليه
التطبيق، تستوجب حقوقية ُمقرَّرات من املبدأ عن يلَزم فيما شاكٍّ غري للرسول، دفعه
وتحوُّالت، نتائج من بدر إليه أدَّت ما ُمدِرك غري إليها، ل توصَّ التي النتيجة للرسول لينهي

له: فيقول

النار. «حاطب» ليدخلنَّ
بدًرا.17 شِهَد فإنه يدخلها؛ ال كذبَت والسالم: الصالة عليه النبي عليه لريد لكن

عليهم وشدَّد بالقسوة، عبيده ُمعاملة يف استمرَّ من هو نفسه، «حاطبًا» أنَّ لنلحظ ثم
بن عمر خالفة زمن الرَّمادة عام — دفعهم ا ممَّ امَلسغبة، حدِّ إىل عليهم وضيَّق النكري،
القوي االنتماء صاحب عمر، دفع ما وهو والتهامه، له بعرٍي عىل السطو إىل — الخطاب

بدًرا. شهد من فضائل باب الصحابة، فضائل كتاب مسلم: 17
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عىل الرسقة حدِّ تطبيق إيقاف مع شديًدا، تعنيًفا «حاطبًا» تعنيف إىل األُممي، امَلنزع إىل
عبيده.

للدولة امُلتوازن الوسطي األسلوب بداية تُالحظ بدر، غزوة نتائج قراءة فإن ثم ومن
إمرة وتحت دة، ُموحَّ دولة وسيادة واحدة، راية تحت أَُممي ٍد لتَوحُّ فتدعو النقائض، بني
وتحوي فيه، نزاع ال طبقيٍّا لونًا االقتصادي شكلها يف تضمُّ لكنها واحدة، نبويَّة ُسلطة
إنما ُمطلقة، فردية إىل ُمنفِرط غري ٍد تَوحُّ لكنه دة، ُمتوحِّ قبائل االجتماعي شكلها يف
تلحظه ما وهو الدولة، إطار يف واحد بوثاٍق ُموثَّقة حَزٍم هيئة يف قبلية ألضمومات ترابُط
هو واحد وشعار للرسول، واحدة راية تحت بدر إىل املسلمني لنزول قة امُلدقِّ القراءة
وتنادت الرسول، راية ظلِّ تحت تسري ثالٍث راياٍت إىل انقسمت لكنها أِمت.» منصور «يا
وللُمهاجرين رايتُهم، ولألوس رايتُهم، للخزرج فكان د، امُلوحَّ الشعار تحت شعارات، بثالثة

ثالثة. ِشعاريه نداءات الثالث، الُحَزم من لكلٍّ وكان رايتُهم،
عالم يف ولكن الفردية، واملسئولية الفردي والوالء الفردية عىل اإلبقاء تمَّ بينما هذا
الفردية تأجيل فتمَّ بربه، امُلسلم عالقة يف اآلخر، العالم اإللهي، السماوات عالم الفكرة،
تعني إنما امُلطَلقة املسئولية تلك ألنَّ بعد؛ فيما إىل والذاتية الكاملة الفرد بمسئولية امُلطَلقة
إلقامة النبوية لطة للسُّ املطلوبة امُلطَلقة الرصامة مع يتصاَدم ما وهو ُمطَلقة، ُحريًَّة أيًضا
أفعاله عن الفرد مسئولية تؤكد التي اآليات تجاور لنا يُفرسِّ ما وهو ُمعوِّقات، دون الدولة
وتقييد امُلطَلقة، الحرية تلك من والحدَّ الجربية آَخر جانٍب من تؤكد التي واآليات هللا، أمام
القبلية األُطر تفجري ل تأجَّ فقد ثم ومن القَدرية، واإلرادة اإللهية باملشيئة الُحريَّات تلك
امُلطَلقة الفردية عن الفكرة وجود ُمجرَّد لكن أعىل، ُمجتمعية مرحلٍة إىل كامًال تفجريًا
فيما القادم السماوي عامله يف اإلله أمام امُلطَلقة الفردية واملسئولية امُلطَلقة واملساواة
واملكي املدني املجتمع يف الفكرة تواتُر إىل بالتأكيد يُشري إنما البعث، بعد اآلخرة يف بعد،
واملسئولية الجماعي للشكل الطبقية تفكيك بعد العرب، جزيرة عالم يف وربما حينذاك،
زمانها. يف بالفعل مطروحة كانت وأنها الفكرة، أفرز قد الواقع وأن القبلية، الجماعية

القوة، مجال يف كفكرة، ولكن بالفعل، ومسئوليتها الفردية ظهرت فقد وعليه؛
كجزء اآلنية املرحلة يظهر ما وهو قادم، ر تطوُّ يف لكن الفعل، عالَم يف قادم وكُممِكن
تتالءم ذاتها، االنتقالية املرحلة داخل ارتقاؤها تمَّ أعىل وكدرجٍة االنتقالية، الحركة من
ذلك داخل التحرُّك للنبي سيُتيح الذي األمر وهو آنذاك، الواقع ظروف ُمجمل وُمعطيات
ما عليه تفِرض وال الواقع تصادم ال التنظرية فجاءت مشاكل. دون النقائض بني التواُزن
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والعشائرية دوًما، األَُمميَّة استخدام من الدولة سة مؤسَّ سيُمكِّن مما بعد؛ تماًما له يتهيَّأ لم
الحاجة حني نفًعا، أكثر أهداٍف لتحقيق ة، امُلتغريِّ الظروف من املناسب موضعها يف أحيانًا،
الطَرَفني من أيٍّ إىل حاجة من يستدعيه وما وظروفه، الطارئ وحسب منهما أي إىل

النقيَضني.
النظري املستوى عىل هائلة نتائج إىل أفضت قد بدر، غزوة فإنَّ ذلك، كلِّ عىل وتأسيًسا
أهمَّ وكان بأمره. هللا يأتي حتى ًال ُمؤجَّ عنها اإلفصاح كان كثرية، مواقف وحدَّدت والَعَميل،
الجمهورية ِشبه املأل حكومة يف السيايس، قريش لنظام النهاية بداية وضُعها هو قتْه حقَّ ما
الدولة لفكرة الحقيقي امُلنافس والسادة، املأل من امُلرتَفني ساَدِتها عىل بالقضاء البدائية،
يف النقائض، بني التواُزن ذلك عىل باالعتماد زمن، بعد تثبيتُه سيتمُّ ما وهو الواحدة،
فيها واألرستقراطيون النبي، قبيلة قريش، قبيلة بأعنَّتها ستُمسك ُكربى، وراثية مملكٍة
وصالت الرَِّحم إىل العودة لوال لتتمَّ كانت ما التي العودة وهي األموي، البيت من تحديًدا
خالل بالتدريج دعُمها ويتمُّ شأنها سيتطوَّر التي الطبقة بيد األمر صبَّت التي العشرية،
للدولة امُلتوازنة لطة للسُّ السياسية الرشوط وضع إىل أدى ما وهو نفسه، الرسول حياة

صارمة. ُمتوارثة ملركزيٍة انتهت التي
ُمواربة، دون الطبقي وجهها عن تدريجيٍّا تُفِصح الدولة ستبدأ ذلك، حدوث وبسبيل
امُلستضعفني عن حديثها يف ُمتساوٍق خفوٍت مع وأصحابها، بالثروة اآليات تنديد ليهدأ
امُلستضَعفني، بيد وسيلًة حسِمِه وعدم النقيَضني بني التواُزن ليظلَّ ولكن األرض، يف
بن وُمعاوية طالٍب أبي بن عيل رصاع يف العشائري، ِزيَّه الطبقي الرصاع يرتدي عندما
ِزيَّه عادة ارتدى والذي الدولة، ضدَّ امُلستضَعفني ثورات من آخر عدٍد ويف سفيان، أبي

أيًضا. العشائري والعبايس، والهاشمي الفاطمي

126



الثاني الباب

أحد
قريش ثأر





الُكربى بدر بعد السياسة

يَن﴾. اْلَخاِرسِ ِمَن اْآلِخَرِة ِيف َوُهَو ِمنُْه يُْقبََل َفَلْن ِدينًا اْإلِْسَالِم َغرْيَ يَبْتَِغ ﴿َوَمْن

(٨٥ عمران: (آل

قال: أنه النبوية السرية راوي إسحاق ابن عن

سبَع إالَّ باملدينة يُقم لم … بدر من مرجَعه املدينة، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قدم وملا
سليم. بني يُريد بنفسه غزا حتى ليال،

الواقدي: وقال

ثالَث عليه فأقام كيًدا، يلق ولم النََّعم، فاستاق خلوًفا، الحيَّ وجد أتاه فلما …
املدينة.1 إىل رَجع ثمَّ ليال،

من الرءوس قطع بعد أنه إىل تُشري الواضحة، العسكرية السياسة فإن وعليه،
الجزيرة باطن يف الُكربى القبائل نحَو اإلسالمي الجيش اتََّجه وَرساتها، قريش شيوخ
اإليالف أوصال تقطيع يف إمعانًا يثِرب، ِحلف إىل لتئوب وإرهابها لدولته، إلخضاعها
لوقعة العظيم األثر إىل فيُشري هنا، «الواقدي» حديث أما الجديدة. الدولة لصالح الُقَريش
فيه هربوا الذي الحدِّ إىل بها، يُستهان ال التي القبيلة تلك سليم، بني أعراب نفوس يف بدر

ص١٦٣. الثالث، السفر ذكره، سبق النبوة، دالئل البيهقي: 1



األول) (الجزء الرسول دولة حروب

امُلسلمون ليُقيم وأنعامهم، ِديارهم وتركوا املسلمني، بَمقِدم سماعهم مُلجرَّد َمضاربهم من
آِمنني. بغنيمِتهم يثِرب إىل بعدها يعودون ثالثة، أياًما ومضاربهم وِحياضهم مياههم عىل
سليم اجتماع ِعلمه إىل رنا أن بعد سليم، إىل ملسو هيلع هللا ىلص للنبي آخر َمسرٍي إىل األخبار وتُشري

حيَّها: وترتُك كريٍم غري هربًا سليم تهُرب أخرى ومرة االنتقام، يُريد بحلٍف وغطفان

فحازوها الرُّعاة، مع بعرٍي خمسمائة فوجَد … أحًدا به يِجد لم إليه سار ا فلمَّ
عىل أخماس األربعة م وقسَّ ُخمسه، فأخرج … املدينة نحو بها وانحَدروا

أصحابه.2

الوحي: أمر إىل يعود هنا الغنائم وتخميس
.(٤١ (األنفال: َولِلرَُّسوِل﴾ ُخُمَسُه هلِلِ َفأَنَّ ءٍ َيشْ ِمْن َغِنْمتُْم أَنََّما ﴿َواْعَلُموا

جحش» بن هللا «عبد الرسول ِة عمَّ ابن مرة، ألول واشرتعها سبق التي ة الحصَّ وهي
وكانت القافلة، َمغانم عىل واستوىل الُحُرم، األشهر فيها خَرق والتي نخلة، إىل َرسيَّتِه يف

لرفاقه: قال ثم للمسلمني، ُغنم أول

وهو أصحابه. وبني بينه الباقي فرَّق ثم الُخمس، غنمناه ا ِممَّ هللا لرسول إنَّ
السالفة.3 اآلية يف عليه ًقا ُمصدِّ ذلك بعد الوحي جاء ما

حائرة بقتالها، َموتورة مكَّة فكانت يثِرب، يف الحال غري مكة يف الحال كان بينما هذا
سفيان» «أبو وصل وملَّا مصريها، كلَّ يَعني ما وهو وتجارتها َمهابتها وأمر أمرها يف
يستطيع ال وهو ُمنهزمة فلوًال تعود قريًشا ورأى الُكربى، بدر سبب كانت التي بقافلته،
يمسَّ أالَّ هوان، من رأى ما إزاء ُمغلَّظ بيمنٍي نذَر والعسكر، اللواء صاحب وهو شيئًا،
ِمرياثًا كان الجنابة من الُغسل أنَّ تُراِثنا، يف ومعلوم يثِرب. يغزو حتى جنابٍة من رأسه
وكذلك وشعائره،4 الحجِّ ومثل امَلوتى، عىل الة الصَّ مثل ِمثله قديم، من العَرب تقليد يف

الوفاء. واِجَب كان باليمني، القَسم

ص٤٨٠. مج٢، ذكره، سبق السرية، الحلبي: 2
ص١١٦. ، امُلحربَّ حبيب: ابن 3

ص٤٧٩. نفسه: 4
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زمٍن إىل بحاجٍة يثِرب غزو وكان هني، امُلرفَّ السادة من وهو بالرجل، األمر طال وملا
العَرب عند حنٌث وهو باليمني، يحنثون ن ِممَّ يكن ولم االغِتسال، عَدم يحتِمل لم وإعداد،
فقط يربَّ أن يُريد يًا، ُمتخفِّ يثِرب إىل قريش من راكٍب مائتي رأس عىل فخرج عظيم.
األنصار فالحي من رُجلني وقتلوا امُلتطرِّف، النخل بعض فحرقوا يغتسل، حتى بقسمه
رجاله مع والسالم الصالة عليه النبيُّ فخرج مكة، إىل هاِربني عادوا ثمَّ حرثِِهما، يف كانوا
ف للتخفُّ السويق ُقَرب من معهم ما إلقاء إىل سفيان أبي رجال اضطرَّ مما إثرهم، يف
وتُتَّخذ والعسل، واللبن بالسمن وتُمَزج وتُطَحن ص تُحمَّ ِحنطة هو والسويق والرسعة،

السويق».5 «غزوة الغزوة تلك يت ُسمِّ لذلك املسلمون، فغنمها السفر، يف زاًدا
يف سليم، مع ِحلِفها عىل غطفان لتأديب برجاله النبي يخرج حتى شهر يميض وال
يف السالمة وجدت غطفان أن رَي السِّ كتُب تحكي وهنا أمر»، «ذي بغزوة املعروفة الغزوة

سليم: بني ف ترصُّ

وعسكر أمر، ذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ونزل الجبال، ذُرى فوق األعراب منه وهربت
فبلَّل املَطُر ذلك فأصابه لحاجِته، هللا رسول فذهب كثري، َمَطر فأصابهم به،
ثيابه نزع ثم أصحابه، وبني بينَُه أمر ذي وادي هللا رسول فجعل ثَوبَه،
إىل ينُظرون واألعراب تحتَها، اضطجع ثم شجرٍة عىل وألقاها لتِجف، فنَرشها

ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول يفعل ما كلِّ

إرهابًا كلَّه، صفر شهر هناك أقام أن بعد يثِرب، إىل والسالم الصالة عليه عاد ثم
لهم.6

ِحلف يف الثاني الطرف سليم، بني إىل خرج حتى أيام سوى تمِض ولم
اآلخر ربيع شهر هناك وليُقيم «بحران»، بلغ حتى ثالثة، غزوة يف «غطفان-سليم»،
أحد، عليه يتجرَّأ أن دون هيبتَهم، وينُرش املسلمني قوة يستعرض األوىل، جمادى وشهر

يثِرب.7 إىل عاد ثم

.٣٥٥ ص٣٠٤، ج١، ذكره، سبق األثر، عيون الناس: سيد ابن 5
.١٦٨ ص١٦٧، ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 6

ص١٧٢. نفسه: 7
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يثِرب تناُقضات (1)

يَخُرجون وصاروا تبدَّلت، قد املسلمني أحوال أن األعراب، عن خاٍف غري بات وهكذا
عىل ولإلغارة الداخلية، التجارة وطرق اإليالف، طريق لقْطع تنقطع ال َرسايا يف ذرافاٍت
رغم لكن اإلسالمية. للدولة وإخضاعها ملكَّة، ُمواالتها لقْطع إلرهابها مواطنها يف القبائل
حَدث ما كلُّ وكان الدعوة، لصاحب تماًما خالصًة تُكن لم الداخل من يثِرب فإن هذا، كلِّ
وبعد بأمره. هللا يأتي حتى لألوضاع مؤقت تسكنٍي مجرَّد الصحيفة، ة وبخاصَّ قبل، من
السياسة وأخذت وامُلسلمني، اليهود بني امُلشرتكة املصلحة وُفقدت ، يتغريَّ الظْرف بدأ بدر
قد واملال اليهود، لسالح ة ُملحَّ الحاجة تُعد ولم بدٍر بعد فاض قد فالسالح جديًدا. طريًقا
معه. ويتناَقض القديم باإلطار يضيق ٍم تضخُّ إىل واألُمميَّة املكيِّني، األرسى فداء من جاء
الداخلية، التناُقضات إزالة يَسبقه أن بدَّ ال كان مكة، دولة تُناوئ دولة إىل يثِرب وتحويل
مركزية سياسية سة مؤسَّ إىل تَحالُفية، كونفودرالية عن ونقلها جميًعا، املدينة شمل بجمع

دة. املوحَّ الدولة إىل امُلتحاِلفة القبائل تتجاَوز جامعة، واحدة
بدَّ ال كان فقد ينية، الدِّ العنرصية إىل القبلية يتجاوز يثِرب يف التناُقض كان وملا
العنارص من يثرب تخليص أو العنارص، لكل توحيٍد نحو السيايس املوقف يف حْسٍم من
امُلعارضة من لوٍن لكل باتر موقٍف من بدَّ ال كان ثمَّ ومن الجديد. ر للتطوُّ امُلناِقضة
الذي الجانب من امُلعاَرضة تلك جاءت إذا ة خاصَّ أساسية، إجرائية كخطوٍة الداخلية
املأل إصابة بعد حَدَث ما نقرأ وهنا للدولة. االنضواء َمرُجو غري أيديولوجيٍّا اختالًفا يُمثِّل
قول يف ُممثًَّال واألىس، بالُحزن مصحوبًا النضري يهود أصاب الذي والفَزع بدر، يف املكي

األرشف»: بن «كعب

كان لنئ وهللا الناس! وُملوك العرب أرشاُف فهؤالء هؤالء؟ قتل ُمحمًدا أتَرون
ظاهرها. من خري األرض لبَطُن القوم، هؤالء أصاب قد محمد

ويقول: القليب رصعى يَرثي ِشعًرا الباكي نحيبَُه يُرِسل أخذ ثم

وت��دم��ُع ت��س��ت��ه��لُّ ب��دٍر ول��ِم��ث��ل أه��ل��ه ل��َم��ه��ِل��ك ب��دٍر رح��ى ط��َح��نَ��ْت
ُع تُ��ص��رَّ ال��م��ل��وك إنَّ ت��ب��ع��دوا؛ ال ح��ي��اِض��ه��م ح��ول ال��ن��اس َس��راة ق��ت��ل��ْت
��يَّ��ُع ال��ضُّ إل��ي��ه ي��أوي ب��ه��ج��ٍة ذي م��اج��ٍد اب��ي��ض م��ن ب��ه أُص��ي��ب ذا ك��م
وت��ص��دَُّع ب��أه��ل��ه��ا، ت��س��وخ ظ��لَّ��ْت ُق��تِّ��ل��وا س��اع��ة األرض ف��ل��ي��َت ص��دق��وا؛
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قائًال: الردَّ األرشف بن لكعب يكيل ثابت» بن «حسان الرسول شاعر قام وهنا

ي��ت��بَ��ُع ال��ُك��ل��ي��ب��ِة إل��ى ال��ُك��ل��ي��ِب ش��ب��َه راض��ًع��ا ع��ب��ًدا أب��ك��ي��َت ف��ق��د ف��اب��ك��ي،
وُص��رِّع��وا ق��اتَ��ل��وه ق��وًم��ا وأه��ان س��يِّ��ًدا م��نَّ��ا ال��رح��م��ن ش��ف��ى ول��و

بقاِرص واإليذاء تْم الشَّ عن حسانًا يردُّوا أن املسلمني يُنادي أخرى مرة كعب فرد
قوله: يف بينهم كان لودٍّ إالَّ القوم بِشعره بكى ما وأنه الكلم،

ُم��ق��ارِب غ��ي��ر ب��أن��ي ال��ق��ول ع��ن ل��ت��س��َل��ُم��وا س��ف��ي��ًه��ا م��ن��ك��م ف��ازج��روا أال
ك��اذِب غ��ي��ر ودُّه��م أت��ان��ي ل��ق��وم ب��ع��ب��رٍة أب��ك��ي ك��ن��ُت إن ��ن��ي أتَ��ُش��قُّ
ب��ال��ج��ب��اج��ِب.8 م��ج��ُده��م ق��وٍم م��آِث��َر وذاك��ٌر ب��ق��ي��ُت م��ا ل��ب��اٍك ف��إن��ي

قائًال: هتف قد ملسو هيلع هللا ىلص النبي أنَّ كثري ابن يروي وهنا

األرشف؟ بابن يل من

يقول: ُمسلمة بن محمد فنهض

أقتله.9 أنا هللا، رسول يا لك أنا

فقال األرشف. ابن اكِفني اللهم قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «إن ًال ُمفصِّ البيهقي ويَحكي
فلقي أهله، إىل ُمنقلبًا ُمسلمة بن محمد فقام أقتُله، هللا رسول يا أنا ُمسلمة: بن محمد له
األَرشف، ابن بقتْل أمَرني قد هللا رسول إن ُمسلمة: بن محمد له فقال سالمة، بن سْلكان
بن ومحمد سْلكان فخرج ألقتله. إيلَّ فأخِرجه غريَك، يأَمن ولم الجاهلية، يف نديمه وأنت
إىل هللا رسول معهم (ومىش جرب بن عيىس وأبو ثابت بن وسلمة ِبرش بن وعبَّاد ُمسلمة
ليلٍة يف أتوه حتى أعنهم)، اللهم هللا، اسم عىل انطلقوا وقال ههم وجَّ ثُمَّ الغرقد بقيع

العروضية (األخطاء ١٤٠ ص١٣٩، مج٣، ذكره، سبق هشام، البن النبوية السرية تفسري السهييل: 8
باملصادر). هكذا باألبيات

ص٨. ج٤، ذكره، سبق والنهاية، البداية كثري: ابن 9

133



األول) (الجزء الرسول دولة حروب

كعب: له فقال كعب. يا فرصخ: سلكان وخرج النخيل. جذوع ظالل يف فتواَروا ُمقِمرة،
فقالت نائلة) أبا يُكنى كعب (وكان نائلة أبا يا ليىل أبو هذا سلكان: له فقال هذا؟ من
يُدعى ولو بخري، إالَّ ليأِتيَني أخي كان ما فقال: قاِتلُك. إنه نائلة، أبا يا تنِزل ال امرأتُه:
عبريكم أطيَب ما فقال: ها وشمَّ كعب رأس يف يَده سلكان وأدخل ألجاب. لطعنة الفتى
منها، نََصَله أخذًة برأسه سلكان أخذ ثُمَّ أِمنَه، حتى مرتني أو مرة ذلك صنع ثم هذا!
وقال: سلكان فعانَقه صاِحباه! يا وقالت: امرأته وصاحت رفيعة، جأرة هللا عدو فجأر
بطنه يف أحُدهم طعنَُه حتى بأسيافهم يتخلَّصون يزالوا فلم هللا. عدوَّ واقتُلوا اقتُلوني
وجلَّ عزَّ هللا فقتل بأسيافهم. فرضبوه إليه وخلصوا مرصانه، منها خرج بالسيف، طعنة

األرشف.»10 ابن
ذلك ويف ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول إىل األرشف بن كْعٍب برأس جاءوا أنهم الواِقدي وزعم

مالك: بن كعب يقول

ال��نَّ��ض��ي��ر م��ص��رع��ه ب��ع��د ف��ذلَّ��ت ص��ري��ًع��ا ك��ع��ٌب م��ن��ه��ُم ف��ُغ��ودر
ذك��ور ��رة ُم��ش��هَّ ب��أي��دي��ن��ا ع��َل��تْ��ُه وق��د ثُ��مَّ ��ي��ن ال��ك��فَّ ع��ل��ى
يَ��س��ي��ُر ك��ع��ٍب أخ��ا ك��ع��ٍب إل��ى ل��ي��ًال دسَّ إذ م��ح��م��ٍد ب��أم��ر
َج��ُس��وُر11 ث��ق��ٍة أخ��و وم��ح��م��ود ب��م��ك��ٍر ف��أن��زل��ه ف��م��اَك��َرُه

ِشعر ولكن امُلسلمني!)12 بنساء شبَّب قد كان له كالم يف كعبًا إنَّ البيهقي (ويقول
أهم أحد النَّضري)، مرصعه بعد (فذلَّت تأكيده يف املراد غاية إىل يِصل هنا مالك» «ابن
بن ُمعاوية خالفة زمن يف أنه بالذكر الجدير ومن سيِّدها. بَموت يثرب، يهود قبائل
يف أسلم يهوديٍّا وكان يامني» «ابن فقال عنده، األرشف» بن «كعب قتْل ذُِكر سفيان، أبي
ا عمَّ راضيًا كان لو كما ب يُعقِّ ولم ُمعاوية وسكت غْدًرا. قتلُه كان لقد للنضري: النبي غزو
بن «محمد وكان للُمجاملة، فيها مجال ال بموضوعية تُروى كما ة للقصَّ سامًعا أو يُقال،
ُمعاوية، يا يقول: ثائًرا فنهَض مُلعاوية، يامني» «ابن رواية حاًرضا «كعب» قاتل ُمسلمة»

ص٢٠٠. مج٣، ذكره، سبق هييل: السُّ أيًضا انظر ،١٩٢ ص١٩١، ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 10
ص٩. ج٤، ذكره، سبق كثري: ابن 11

ص١٩٠. ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 12
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يل يَخلو وال أبًدا، بيٍت سقُف وإياك يُظلُّني ال وهللا تُنِكر، ال ثُمَّ هللا رسول عندك أيُغدَّر
قتلتُه.13 إال هذا دُم

يَرسي منه دى الصَّ ورجع يُنادي النبي قام الرجال، وعودة «كعب»، َمقتل وبعد
ُمجلِجًال:

فاقتُلوه. يهوٍد رجال من به ظِفرتُم من

هشام: ابن يروي ثم ومن

يهود، ار تجَّ من رجل سنينة، ابن عىل الخزرج، من مسعود بن ُمحيصة فوثب
إذ ُمحيصة» «أخو مسعود بن حويصة كان فقتََله. ويُبايعهم، يُالِبُسهم كان
ويقول: يِرضبُه ُحويصة جعل قتله ا فلمَّ ُمحيصة، من أسنَّ وكان يُسلم، لم ذاك
وهللا ُمحيصة: قال ماله. من بطنك يف َشْحم لُربَّ وهللا أما قتلتَه، هللا عدو أي
أمرك لو أوهللا قال ُعنقك. لرضبُت بقتِلك، أمَرني لو من بقتله، أمَرني لقد

ُحويصة.14 فأسلم نعم. قال لقتْلتَني؟ بقتيل محمد

القرآن آياُت وأخذت غروبها، آن مرحلٍة بمغِرب البدرية، األيام فجر آذََن وعليه؛
بآياٍت السابقة، املرحلة آيات من سَلَف قد ما تنَسُخ الجديدة، السياسة ُروح تحِمل تتتاىل

الُجُدد. لساَدِتها الكامل يثِرب لخالص تَوطئًة آٍت، هو بما تُنبئ
يقينًا: السابقة املرحلة يف اآليات قالت نعم،

اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ آَمَن َمْن َوالنََّصاَرى اِبئُوَن َوالصَّ َهاُدوا َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ
.(٦٢ (االبقرة: يَْحَزنُوَن﴾ ُهْم َوَال َعَليِْهْم َخْوٌف َفَال َصاِلًحا وََعِمَل

.(٤٤ (املائدة: َونُوٌر﴾ ُهًدى ِفيَها التَّْوَراَة أَنَْزْلنَا َّا ﴿إِن
.(٤٣ (املائدة: ِهللا﴾ ُحْكُم ِفيَها التَّْوَراُة وَِعنَْدُهُم يَُحكُِّمونََك ﴿َوَكيَْف
تقول: وحاِسمة جديدة بقراراٍت جاءت الجديدة، السياسة لكن

.(١٩ عمران: (آل اْإلِْسَالُم﴾ ِهللا ِعنَْد يَن الدِّ ﴿إِنَّ

ص١٩٣. نفسه: 13
ص١٦٤. مج٣، ذكره، سبق السهييل: 14
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(آل َوَكْرًها﴾ َطْوًعا َواْألَْرِض َمَواِت السَّ ِيف َمْن أَْسَلَم َوَلُه يَبُْغوَن ِهللا ِديِن ﴿أََفَغرْيَ
.(٨٣ عمران:

.(٨٥ عمران: (آل ِمنُْه﴾ يُْقبََل َفَلْن ِدينًا اْإلِْسَالِم َغرْيَ يَبْتَِغ ﴿َوَمْن
ال بحيث والعَقدي، السيايس، الكامل، اليهود انضواء ابتَغت التي السياسة وهي
إجالئهم عىل العمل أو ينية. والدِّ السياسية يَّة النِّدِّ من القْدر ذاِت عىل أحالًفا يكونون
هواَدة، ودون بإرصاٍر تحقيقه سيتمُّ الذي األمر وهو شأفِتهم. استئصال أو يثِرب، عن
وهو عَقدي، ودستور سماوي، كتاٍب كأصحاب لليهود الخاصُّ الوضع سببُه كان والذي
دائًما خطًرا يُشكِّل كان ما وهو العربي، النبيِّ لنبوَِّة الحيَّ السماوي امُلنِكَر جعلهم ما

وأيديولوجيَّتِها. الدولة عىل وحقيقيٍّا
التي اليهودية القبيلة تلك قينقاع»، «بني غزوة ة قصَّ رَي السِّ ُكتُب لنا تروي وهنا
ُحلفاء وكانوا صاغة، وكانوا يهود، أشجع «كانوا بأنهم رجالها امُلسلمون امُلؤرُِّخون يِصف

سلول.»15 بن أبي ابن هللا وعبد الصامت، بن عبادة

قينقاع غزوة (2)

قال: عباس ابن عن

سوق يف يهود جمع املدينة، فقِدم بدر، يوَم قريًشا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصاب ملا
أصاب ما بِمثل يُصيبَكم أن قبل أسِلموا اليهود، معرش يا فقال: قينقاع

ُقريًشا.16

امُلتحدِّي: قينقاع ردُّ فكان

بالحْرب، لهم ِعلم ال قوًما لقيَت أنك يَُغرنَّك ال كقوِمك؟! تَرانا إنك محمد يا
الناس.17 نحن أنَّا لتعلَمنَّ حاربناك لنئ وهللا إنا فرصة. منهم فأصبَت

ص٤٧٤. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 15
ص١٧٣. ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 16

ص٤٧٩. ج٢، ذكره، سبق التاريخ، الطربي: 17
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هم «فحاَرصَ بقوله: األيام باطن يف الُحدوث َمقدور كان ما «الواقدي» يُعلن وهنا
ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول ُحكم عىل نزلوا ثم أحد، فيهم يطلع ال ليلة، عرشة خمس هللا رسول

قتلهم.»18 يُريد وهو فكتفوا
الصحيفة، لنقض ُمناسبًا رأوه الذي التربير بتقديم املسلمون رَي السِّ رواة ويتقدَّم
قينقاع، سوق يف تبتِضع ذهبَْت عربية، امرأة عن بحكايٍة هم. وأْرسِ قينقاع إىل والسري
سوءتُها انكشَفْت قامت ا فلمَّ بظهرها، ثوِبها ذيَل ربَطوا بأن اليهود، شباُب بها فتالَعَب
عىل اليهود فشدَّ فقتََله، اليهودي الصائغ عىل املسلمني من رجل فوثََب منها، فضِحكوا

فقتلوه.19 امُلسلم
سبَّبت التي العربية فاملرأة والَوَهن، عف الضَّ واضحة التربيرية القصة تلك ومثل
إذا ما وال لقبيلِتها، وال السمها، ِذكر ال اإلسالمية، الدولة تاريخ يف ة الهامَّ الوقعة تلك
بل بها، تالَعبوا الذين هؤالء من وال اليهودي، الصائغ اسم نعِرف وال ال؟ أم ُمسلمة كانت
قبيلٍة أي إىل وال املرأة، عن يُدافع وهو استُشِهد الذي امُلسلم ذلك اسم نعَلم ال واألخطر
يُخالف الذي األمر وهو رجالها. من ألحٍد ذلك مثل حَدَث قد أنه قبيلة تزُعم ولم ينتمي،
ُمختَلَقة، — رأينا يف — بكاملها ة والقصَّ ري. والسِّ األخبار بكتُب عليه امُلتََّفق مع أِلْفناه ما
الحظ وقد لها. سببًا وكان األوىل ار الفجَّ حرب زمن حَدث قديم نموذٍج ِمثال عىل ِصيغت
بقوله: الفِطن القارئ بتذكري ع فتطوَّ الحاِدثتنَي، بني التشابَُه ذلك السرية راوي الحَلبيُّ

األوىل.»20 ار الُفجَّ حرب لوقوع سببًا كان وأنه ذلك مثل وقوع تقدَّم «وقد
بالتربير ِعلًما أحْطناه ما إذا أعاله، للقصة رْفِضنا يف حصيف قارئ واَفَقنا وربَّما

«ُعروة»: عن «الزُّهري» عن َمرويٍّا جاء ما وهو حَدث، ِلما الحقيقي

َفانِْبذْ ِخيَانًَة َقْوٍم ِمْن تََخاَفنَّ ا ﴿َوإِمَّ اآلية: بهذه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل جربيل نزل
هللا رسول فقال .(٥٨ (األنفال: اْلَخاِئِننَي﴾ يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ َسَواءٍ َعَىل إَِليِْهْم

حمزة.21 بيِد ولواؤه إليهم، فسار قينقاع بني من أخاف أنا ملسو هيلع هللا ىلص:

ص٤٨٠. نفسه، 18
ص٤. ج٤، ذكره، سبق كثري: ابن 19

ص٤٧٥. مج٢، ذكره، سبق الحلبي، 20
ص٤٨٠. ج٢، ذكره، سبق الطربي: أيًضا انظر ص٣٥٣، ج١، ذكره، سبق الناس: سيد ابن 21
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قام فقد سلول، بن أبي ابن هللا عبد وسيدهم للخزرج ُحلفاء قينقاع، يهود كان وملا
النبيَّ ليُخاطَب استسلموا، أن بعد ُمكتفني، الذَّبح إىل يُساقون ُحلفاءه يرى وهو هللا عبد
يف أحِسن محمد يا يُكرِّر: فقام النبي. عليه يُردَّ فلم َمواليِّي. يف أحِسن محمد يا ويقول:
جيب يف يَده يُدِخل حتى هللا بعبد الغضب فيأُخذ النبي. عنه يُعِرض أخرى ومرَّة مواليِّي.
حتى مواليِّي. يف أحِسن محمد يا يقول: وهو الرشيف لحِمِه من يُمسكه الرسول دْرع
أرِسْلني، ويحك، هللا: لعبد يقول وهو ظلل لوجهه وُرؤي شديًدا، غضبًا النبيُّ غِضَب
يف تُحِسن حتى أُرسلك ال وهللا ال ويقول: به ُممِسًكا زال ال سلول ابن بينما أرسْلني.
الناس، من واألسود األحمر من منعوني قد دارع، وثالثمائة حاِرس، أربعمائة َمواليِّي،
لك.»22 ُهم النبي: له قال وهنا الدوائر! أخىش امرؤ وهللا إني واحدة؟ غداٍة يف تحُصُدهم
خالل املدينة من جالءهم َرشَط لكن قينقاع، بني بقتْل النبوي األمر أُلغي وهكذا
َمتاعهم يَحملون قينقاع بنو كان حتى الثالثة األيام تَمِض لم وبالفعل تزيد. ال ثالثٍة أياٍم
ببالد أذرعات إىل ُمتَّجهني حمله، عىل يقِدروا لم وما وحصونهم مزارعهم تاِركني راِحلني،
يؤكد يصُدر قراٍر وأول املدينة، يهود وبني النبي بني ِصدام أول كان وبذلك الشام.
عظيًما دوًرا أدَّى الذي القرار وهو املدينة، لدولة واحٍد حاكٍم قيام ويَعني الرسول سيادة
آَخَر جانٍب من أدَّى كما الجديدة، الدولة لُسلطان يثِرب يف امُلعارضني بقيَّة انِكماش يف
له حمايًة كانوا الذين ُحلفائه بهجرة مركِزه، وإضعاف سلول» «ابن أظافر تقليم إىل
األثَر ذلك مدى نعلم أن ويكفي والعَرب. اليهود من أي الناس، من واألسود األحمر من
وإرصاره الرشيف، النبي جنب بَلْحم إمساكه بني ما الساعات فارق يف أُبي»، «ابن عىل
ُمرسًعا عاد حتى أُبي» «ابن سِمَعه إن ما آخر، بقراٍر يثِرب ُمغادرتِهم وبني َمطلبه، عىل
من جماعة النبيِّ إىل الدُّخول وبني بينه فحال يثرب، يف قينقاع بقاء ليسأَله النبيِّ إىل
ينُظرون قينقاع بينما وجهه، فُشجَّ الحائط إىل دفعوه الدخول حاول ا فلمَّ الصحابة،
قينقاع ذهبت وُشج، بالحائط أُبي» «ابن ُرضب ا فلمَّ امُلحاولة. نتيجة يف آِملني ينتِظرون
نستطيع وال الحباب، بأبي ذلك فيه يُفعل بلٍد يف نمُكُث ال وهللا تقول: وهي طريقها يف

الشام.23 إىل جميًعا والجزيرة بل يثِرب، وغادروا له. ننتَِرص أن

ص٤٨٠. ج٢، ذكره، سبق الطربي: 22
ص٤٧٨. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 23
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تَتَِّخذُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا بقولها: سلول» «ابن موقف عىل اآليات بت عقَّ وقد
َال هللاَ إِنَّ ِمنُْهْم َفِإنَُّه ِمنُْكْم يَتََولَُّهْم َوَمْن بَْعٍض أَْولِيَاءُ بَْعُضُهْم أَْولِيَاءَ َوالنََّصاَرى اْليَُهوَد
أَْن نَْخَىش يَُقولُوَن ِفيِهْم يَُساِرُعوَن َمَرٌض ُقلُوِبِهْم ِيف الَِّذيَن *َفَرتَى الظَّاِلِمنَي اْلَقْوَم يَْهِدي
ِيف وا أََرسُّ َما َعَىل َفيُْصِبُحوا ِعنِْدِه ِمْن أَْمٍر أَْو ِباْلَفتِْح يَأِْتَي أَْن هللاُ َفَعَىس َداِئَرٌة تُِصيبَنَا

.(٥٢ ،٥١ (املائدة: نَاِدِمنَي﴾ أَنُْفِسِهْم
من ساِلمني قينقاع بخروج — يبدو فيما — يرَض فلم السرية، كاِتب «الحلبي» أما
الشام، أذرعات بلغوا فما بالهالك، عليهم دعا النبي إنَّ فقال قتِلهم، عن والرجوع يثِرب،

الدَّعوة.24 بتلك جميًعا هَلكوا حتى
أظافر وُقلِّمت قينقاع، وغادرت األرشف»، بن «كعب بمقتل النَّضري ذلَّت وهكذا
السياسة فيه استمرَّت الذي الوقت يف وأهله. ُحلفائه أمام وجهه وُشجَّ سلول» «ابن
وصلْت الذي املدى لتكِشف قرد، ذي َرسيَّة جاءت حتى اإليالف، طريق عىل العسكرية
للهجرة، ثالثة عام اآلخر جمادى يف كانت أنها الطربي لنا ويروي هوان. من قريش إليه
طريقها خافت قريًشا «أن والقصة عاِلج. بطن من القردة ماء تُدعى نِجد يف مياه عند
سفيان أبو فيهم ار تجَّ منهم فخَرج العراق، طريق فسَلكوا الشام، إىل تسلك كانت التي
املاء، ذلك عىل فلِقيَهم حارثة، بن زيًدا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وبعث كثرية، ة فضَّ ومعه حرب بن
الُخمس فكان هللا، رسول عىل بها فقِدم الرجال، وأعَجَزه فيها، وما الِعري تلك فأصاب

يَّة.»25 الرسَّ عىل أخماس األربعة م وقسَّ ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول فأخذه ألًفا، ِعرشين
من ساخًرا وُجبنها، قريش بشأن يُخربهم العرب، ينادي ثابت بن حسان قام وهنا

قائًال: وُرعبها َخوفها

األوارِك ال��م��خ��اض ك��أف��واِه ِج��الٌد ُدون��ه��ا ح��ال ق��د ال��ش��ام ف��ل��ج��أت
ال��م��الئ��ِك وأي��دي ��ا ح��قٍّ وأن��ص��اره ربِّ��ه��م ن��ح��َو ه��اَج��روا رج��اٍل ب��أي��دي
ل��ك.26 ه��ن��ا ال��ط��ري��ق ل��ي��س ل��ه��ا ف��ق��وال ع��ال��ٍج ب��ط��ن م��ن ال��َغ��ور س��ل��ك��ت إذ

نفسه. املوضع 24
.٤٩٣ ص٤٩٢، ج٢، ذكره، سبق الطربي: 25
.١٧١ ص١٧٠، ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 26
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رسايا مع تجري التي األحداث وُمجريات أعظم، والخسارة عظيمة، بَّة السُّ وكانت
قريش فقامت ُممكنًا، ذلك بعد االنتظار كان وما ُمقبًال، ا تامٍّ خرابًا لقريش تحمل يثِرب
والقضاء املدينة رضب تُريد املهدورة، لكرامتها وتثأر ومصريها، تجارتها لحماية تتهيَّأ
السادة، عىل القضاء درجة حتى شوكتُهم لتقوى ُمتسلِّلني، منها خَرجوا الذين هؤالء عىل

أحد. غزوة باسم املعروفة الكربى الغزوة يف وذلك العاملي، التجارة وطريق
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إيلَّ: فأشار هللا، رسول هذا أبِرشوا. امُلسلمني معرش يا صوتي: بأعىل فناديُت
أنصت.

األنصاري مالك بن كعب

ُصلح عند تنتهي التي اإلسالمية، الدولة ر تطوُّ مراحل من الرابعة املرحلة تبدأ وبأُحد
قوله: يف وامُلرشكني املسلمني بني أحد حرُب بدأت كيف كثري» «ابن لنا ويَروي الُحديبية،
… مىش … مكة إىل فلُّهم ورجَع القليب، أصحاُب قريش كفار من بدٍر يوَم أُصيب «ملَّا
ُسفيان أبا فكلَّموا بدر، يوم وإخوانهم وأبناؤهم آباؤهم أُصيب ن ِممَّ قريش من رجال
قد محمًدا إن قريش، معرش يا فقالوا: تجارة، قريش من الِعري تلك يف له كانت ومن
قال ففعلوا. ثأًرا. منه نُدرك لعلَّنا حربه، عىل املال بهذا فأعينونا خياركم، وقتل وتركم،

تعاىل: هللا أنزل … ففيهم إسحق: ابن
تَُكوُن ثُمَّ َفَسيُنِْفُقونََها ِهللا َسِبيِل َعْن ِليَُصدُّوا أَْمَواَلُهْم يُنِْفُقوَن َكَفُروا الَِّذيَن ﴿إِنَّ

.(٣٦ (األنفال: وَن﴾ يُْحَرشُ َجَهنََّم إَِىل َكَفُروا َوالَِّذيَن يُْغَلبُوَن ثُمَّ ًة َحْرسَ َعَليِْهْم



األول) (الجزء الرسول دولة حروب

وأصحاب سفيان أبو ذلك فعل حني ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول لحرب قريش فاجتمعت …
بالظُّعن معهم وخرجوا تهامة، وأهل كنانة بني من تابعها ومن بأحابيشها، الِعري

يفرُّوا.»1 وأالَّ الحفيظة، التماَس (النساء)
الصالة عليه هللا رسول «وبلغ فيقول: سريته يف الحلبي» الدين «برهان ويستكِمل
بما فاعتذََر معهم، الخروج عىل راَودوه أن بعد العباس، ه عمُّ إليه به أرسل ذلك، والسالم
بقباء، وهو ملسو هيلع هللا ىلص، إليه جاء كتاب يف وذلك بيشء. يُساِعدهم ولم بْدر، يوم القوم من َلِحَقه
ثالثة يف املدينة يأتي أن عليه وَرشَط غفار، بني من استأجَرُه رجٍل مع العباس أرسله
فاَرقوا ُخزاعة، من نفٍر مع الُخزاعي سالم بن عمرو إن ويقال: ففعل. ِبَلياليها، أياٍم

وانرصفوا.»2 خربَهم، وأخربُوه ملسو هيلع هللا ىلص النبي وجاءوا ُطوى، ذي من قريًشا
ه عمِّ من عاجلة برسالٍة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ُقريش مسري أخبار بلغت فقد وعليه،
ُخزاعة هوى إىل إضافًة قريش، عىل هاشم بني بعض مع له عينًا كان الذي العبَّاس،
ط لتتسقَّ قريش مع إيالفها عىل وظلَّت اإليالف، بقبائل عضًوا كانت التي النبي، مع
ُخزاعة «كانت قوله: يف بكر» أبي بن هللا «عبد به يُفصح ما وهو للنَّبي. قريش أخبار
«َمعبد ة وبخاصَّ قريش.» عىل وُعيونه ه ِرسِّ َموضع أي هللا، رسول َعيبة ومرشكهم ُمسِلُمهم

األخبار.3 ُكتُب صدور به تُخِربنا فيما اإلسالم، بدعوة ُمؤمنًا يكن لم الذي الُخزاعي»
منهم يخُرج لم من ورأى املسلمون، فرح واملسلمني، هللا رسول األنباء بَلَغت وملَّا
رجال «فقال هشام»: «ابن فرَيوي قريبة، وقعٍة يف نفًال له أنَّ َمغنًما، يُِصب فلم بدر إىل
َجبُنَّا أنَّا يَرون ال أعدائنا، إىل بنا اخُرج هللا؛ رسول يا بدر: فاته كان ممن املسلمني، من
ُكتُب تِصُفه الذي ذلك سلول»، بن أبي ابن هللا «عبد كان بينما هذا وضُعفنا.»4 عنهم
املدينة داخل سواء الجهاد هو عنده والجهاد ذلك. غري يرى امُلنافقني، زعيم بأنه السرية
تُقدَّم نظرتُه كانت ما قْدر رغبة، املغانم يف — امُلوِرس الرجل وهو — يَِجد وال خارجها، أم
«أُحد» إىل املدينة من الخروج وكان العسكرية. والِحكمة القتالية، الخربة تُعِمل رؤيٍة عىل

.١٢ ص١١، ج٤، ذكره، سبق والنهاية، البداية كثري: ابن 1
.٤٩٠ ص٤٨٩، مج٢، ذكره، سبق السرية، الحلبي: 2

ص٥٣٥. ج٢، ذكره، سبق التاريخ، الطربي: 3
ص١٤٩. مج٣، ذكره، سبق هشام، البن النبوية السرية تفسري يف األِنف الرَّوض السهييل: 4
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سلول البن يعني املدينة، من أميال ثالثة عن يزيد ال ما بُعد عىل امُلرشكون عسَكَر حيث
يقول: بالرأي تقدم هنا ومن للُمسلمني. قة ُمحقَّ هزيمًة

قطُّ عدوٍّ إىل منها خرْجنا ما فوهللا إليهم؛ تخُرج وال باملدينة أِقْم هللا؛ رسول يا
أقاموا، فإن هللا، رسول يا فدعهم منه، أصبْنا إالَّ علينا دَخَلها وال منَّا، أصاَب إال
النساء ورماهم وجههم، يف الرجال قاتََلهم دخلوا وإن َمحبَس، ِبَرشِّ أقاموا

جاءوا.5 كما خائبني رَجعوا رَجعوا وإن فوِقهم، من بالحجارة بيان والصِّ

تقول: بَدورها األنصار وقامت

فيها؟6 وأنت فكيف دارنا، يف أتانا أحٌد َغَلبَنا ما هللا؛ رسول يا

إىل للخروج َحميَّتِهم عىل هللا، لِلقاء أو للنَّْفل، زين امُلتحفِّ من الراِغبون ظلَّ ذلك، ومع
رأسه عىل البيضَة فوضع الحرب، لباس فلِبَس قام حتى زونه يُحفِّ بالنبي وظلُّوا قريش،

للهجرة. الثالثة السنة من شوال، من الجمعة يوم ذلك وكان بدرَعني، ع وتدرَّ
أُبي» «ابن قرَّر منها، ِميل من أكثر ال املدينة، مشارف عىل ولكن املسلمون، وخرج

بقوله: فناداهم الخزرج، سيِّد وهو بأتباِعِه العودة

أنفسنا نقتُل عالَم ندري وما الولدان، وأطاع عصاني الناس، أيُّها ارجعوا
الناس؟7 أيُّها هنا ها

ثُلث وكانوا والرَّيب، النفاق أهل «من قومه من تَِبعه بمن سلول» «ابن ورجع
إىل خَرجوا الذين امُلسلمني مجموع أنَّ إىل يُشري ا ِممَّ رجل.»8 ثالثمائة حوايل الناس،
الذين مكة ُمقاتيل عدد عن األخبار ُكتب به تُخِربنا ما ُمقابل ُمقاتل، تسعمائة كان أُحٍد
بعقلية — يُفرسَّ كان وحَدها، العسكرية باملقاييس موقف وهو آالف. الثالثة عن زادوا

ص١٤٩. نفسه: 5
ص٤٩١. مج٢، ِذكره، سبق الحلبي: 6
ص١٤٩. مج٣، ذكره، سبق السهييل: 7
ص٤٩٤. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 8
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قوله: يف واضًحا وأتى املؤكَّد، االنِتحار من لون بأنه — سلول» «ابن كعقلية عسكرية
فتقول: األخبار ُكتُب يف الجيَشني وضع نَستطِلع ثم ومن هنا؟» ها أنفسنا نَقتُل «عالم
من بقريٍب أُبي بن هللا عبد انخزل الجبَّانة، من بالشوط ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كان إذا «حتى
آالف، ثالثة وهم قريش وتعبَّأت سبعمائة، يف وهم وأصحابه النبيُّ ومىض الجيش، ثُلث
َميرستها وعىل الوليد، بن خالد الخيل َميمنِة عىل وجعلوا جنَّبوها. فرس، مائتا ومعهم
وفرقة نُقاِتلهم. تقول: فرقة ِفرقتنَي؛ هللا رسول أصحاب فكان جهل، أبي بن عكرمة

نقاتلهم.»9 ال تقول:
لكنَّه نفسه، عىل ُمنقِسم بدر، يف قريش كحال اإلسالمي، الجيش حال فكان ثم ومن
كفيلًة كانت موضوعية، عوامل وهي ُقريش. جيش ُربع من أكثَر يُشكِّل ال كان أُحد، يف
صقلتُْه الذي أُبي» «ابن قرأه ما وهو للُمسلمني، ماِحقة بهزيمٍة يتنبَّأ أن يقرؤها ملن
إزاء بهم فعاَد أتباِعِه إنقاذ رأى ثم الخروج، بعَدم فنَصَح العسكرية، بالِحنكة الحروب
ضغًطا آَخر جانٍب من كانت عودتُه أن شكَّ وال االنتحار. من َلون رأِيِه يف هي وقعٍة
يف سلول» «ابن بوضع كفيًال امَلوقف ذلك ِمثل وكان املدينة. إىل ليرتاَجُعوا امُلسلمني عىل

هشام: ابن عبارُة عنه َت عربَّ ما وهو للُمناِفقني، كرأٍس اإلسالمي التاريخ

والرَّيب.10 النِّفاق أهل من قومه، من اتَّبََعه بمن فرَجع

ُمنافقون، بأنهم وأخواله، هللا رسول أنصار املسلمني املقاتلني ثُلث وصف تمَّ وهكذا
راجًعا املسلمني، ثلث به ُدمغ الذي الوصف ذلك كان وربما لنبيه. هللا نرص يف يَرتابون
دون فقط، األريض الواقع معطيات إالَّ اعتبارهم يف يأخذوا لم وأتباعه سلول» «ابن لكون

يقول: حيث وبُرشى وعٍد من وتباَرَك تعاىل هللا أنزل ما
.(١٥١ عمران: (آل الرُّْعَب﴾ َكَفُروا الَِّذيَن ُقلُوِب ِيف ﴿َسنُْلِقي

ْت َهمَّ *إِذْ َعِليٌم َسِميٌع َوهللاُ ِلْلِقتَاِل َمَقاِعَد اْلُمْؤِمِننَي تُبَوِّئُ أَْهِلَك ِمْن َغَدْوَت ﴿َوإِذْ
هللاُ ُكُم نََرصَ *َوَلَقْد اْلُمْؤِمنُوَن َفْليَتََوكَِّل ِهللا وََعَىل َولِيُُّهَما َوهللاُ تَْفَشَال أَْن ِمنُْكْم َطاِئَفتَاِن
ُكْم يُِمدَّ أَْن يَْكِفيَُكْم أََلْن ِلْلُمْؤِمِننَي تَُقوُل *إِذْ تَْشُكُروَن َلَعلَُّكْم هللاَ َفاتَُّقوا أَِذلٌَّة َوأَنْتُْم ِببَْدٍر

ص١٦٣. الثالث، فر السِّ ذكره، سبَق النُّبوة، دالئل البيهقي: 9
ص١٤٩. مج٣، ذكره، سبق هييل: السُّ 10
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َهذَا َفْوِرِهْم ِمْن َويَأْتُوُكْم َوتَتَُّقوا تَْصِربُوا إِْن *بََىل ُمنَْزلنَِي اْلَمَالِئَكِة ِمَن آَالٍف ِبثََالثَِة َربُُّكْم
.(١٢١–١٢٥ عمران: (آل ُمَسوِِّمنَي﴾ اْلَمَالِئَكِة ِمَن آَالٍف ِبَخْمَسِة َربُُّكْم يُْمِدْدُكْم

الجد، مأَخذَ اإللهي الوعد أْخذه عدم يعني إنما سلول» «ابن موقف فإن ثم؛ ومن
لكن حقيقي. إيماٍن عدم إىل يُشري ا ممَّ القرار، اتخاذ يف فقط الواقع ُمعَطيات واعتماده
وإشارته يثرب، من الخروج عدم إىل يدعو وهو سلول» «ابن أن إىل التنبيه هنا الواجب
بها وما يثرب، حصانة عىل واثًقا اعتماًدا يعني إنما وانترص، أحد هاجمها ما أنه إىل
انتصار حال يف بالكامل وأهله بمدينته يُغامر الرجل أن يعني كما وآطام. حصون من
وهي ضعيًفا. كان وإن قريش، لجيش الهائل العدد أمام وارد احتمال وهو امُلهاجمني،
عىل ذلك ًال ُمفضِّ امُلهاجمني، ردِّ يف امُلحتمل النَّرص خيار مع وأهله، بلده عىل قِبَلها ُمغامرة
نُصح وهو جميًعا. الرجال فيها يفنى قد قة، ُمحقَّ هزيمة خرجوا إذا باملسلمني تنزل أن
أُحد وقعة يف حدث ما أنَّ ة خاصَّ األقل؛ عىل والحقَّ دَق الصِّ ألنصفنا بإنصاٍف أخذناه لو

عدة. ُمستوياٍت عىل للمسلمني حقيقية هزيمًة كان ذلك، بعد
القول: ين امُلفرسِّ بعض ملحاولة َمدعاًة املسلمني، لجيش النَّكراء الهزيمة تلك وكانت
يوَم وليس البدري، النَّرص يوم كان َمَلك، آالف وبالخمسة بالثالثة باإلمداد اآليات وعد إن
يف اآليات وسياق النزول وأسباب التاريخ يلتِزم صارًما، َموقًفا آخرون وقف بينما أحد.
للمسلمني. تحفيًزا أُحد يف نزلت اآليات أن تؤكد فقهية بُحجج بالحَدث، ُمقارنًا ور السُّ
عدم يعني كان ما وهو العظيم، املدد هذا رغم — املسلمني انتصار عدم يف الرسُّ أما
فهو — املسلمني من يُذكر ُجهٍد دون سهًال نًرصا قوا لحقَّ جاءوا لو ألنهم املالئكة، نزول
يَصربوا لم امُلسلمني لكن عُدوِّهم. وُمصابرة التقوى هو برشط، ُمعلًَّقا كان اإلمداد أنَّ
اآليات يف بدٍر ِذكر أما واحد. بملٍك يَُمدُّوا ولم اإلمداد، ف فتوقَّ الرشط، فسقط فرُّوا، بل
لهم ونرصه املؤمنني عىل هللا بنعمة تذكريًا أُحد، آيات سياق يف اعرتاًضا جاء فقد السالفة
مع هللا. نرص يف الثقة بذات أحد َخوض عىل زهم ليُحفِّ وَمذلَّتهم، ضعفهم رغم بدر يف
ُمستوفاة وحَدها أُحد ة قصَّ هي عمران آل سورة يف الواردة القصة إن تقول: أخرية ٍة ُحجَّ
نزلْت اآليات أنَّ باليقني يقطع ببدر، تعلََّقت التي األنفال بسورة ُمقارنتها وإن ُمطوَّلة،

بدر.11 يف وليس أُحد يف

ص٥٨. ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 11
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أحد وقائع (1)

لكنه أحد، إىل الخروج يكره كان ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول أنَّ واألخبار، رَي السِّ ُكتب كلُّ وتُجِمع
يُراِجعون الخروج عىل استكرهوه الذين جاءه الَمتَه، لبس وملَّا أصحابه. لرغبِة خرج
يُحارب. حتى يَضَعها أن المته لِبَس إذا لنبيٍّ كان ما النبي: ردُّ فكان ويَعتذرون، موقفهم
فقد بسيط، اختالٍف مع بدر، ِشعار يُشِبُه شعاًرا اليوم ذلك يف ألصحابه النبيُّ وجعل
واحدة كلمة أِمت» منصور «يا من بدًال ليُصبح منصور»، «يا بدر ِشعار من أسقط

أِمْت».12 «أِمْت، تقول:
األنصار: له قال أُحد إىل النبي خروج وعند

يهود؟ من بُحلفائنا نستعني أال هللا، رسول يا
فيهم.13 لنا حاجة ال فقال:

هؤالء قالوا: هذا؟ ما فقال: كبرية كتيبًة «وجد الثنية، رأس ووصل بَجيِشه سار وملَّا
فقال: يهود. من أُبي بن هللا عبد ُحلفاء

الرشك.»14 أهل عىل الُكفر بأهل ننتَِرص ال إنا

الصحيفة، لبنود إعماًال خرَجْت ُقريظة، بني قبيلة من كانت الكتيبة تلك أن لنا ويبدو
بهم. كافية ثقٍة عىل يكن لم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن الواضح لكن الخزرج، لحليفِتها وانتصاًرا
من بُحلفائهم االستعانة سلول»، «ابن رجوع بعد النبي عىل األوس عَرض أخرى ومرة
فقد ذلك ومع النبي.15 رَفض أخرى ومرًَّة معاذ»، بن «سعد ُحلفاء النضري، بني يهود
إن للنبيِّ بماله وأوىص ِدينه، عىل وهو أُحد، إىل الخروج عىل اليهودي «ُمخرييق» أرصَّ
النبي قال وفيه هللا، رسول إىل يَمِلكه ما وآل ُقتل، حتى الرجل قاتل وبالفعل ُقتل. هو

يهود.»16 خري «مخرييق الكريم

ص٤٩٩. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 12
ص١٤٩. مج٣، ذكره، سبق هييل: السُّ 13
ص٤٩٣. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 14

ص٤٩٥. نفسه: 15
ص٣٨. ج٤، ذكره، سبق كثري: ابن 16
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تنتِرش مكي آالف الثالثة صفوف لهم بَدت حيث — أحد من بالُقرب كانوا وملا
اسرتسل — أحد بقاع يف ُخطَِّتهم حسب مواِقَعهم اتَّخذوا قد وقضيضها، ها وقضِّ بدُروعها

تقول: برقيًَّة قريش إىل يحمل الَوحُي
ُسنَُّة َمَضْت َفَقْد يَُعوُدوا َوإِْن َسَلَف َقْد َما َلُهْم يُْغَفْر يَنْتَُهوا إِْن َكَفُروا ِللَِّذيَن ﴿ُقْل

.(٣٨ (األنفال: اْألَوَّلنَِي﴾
رغبة، منها أكثر نصيحٌة فهي لذلك املقتِدر؛ رغبُة لكنها السلم، يف رغبٌة هنا والربقية
ما تُوِقف َموضوعي وبمعنًى سلف، قد ما لكم هللا يَغِفر مكة، إىل وتَعودوا تنتَهوا فإن
الذين الُقَريش املأل بِذكر مصحوبًا جاء هنا النصَّ لكنَّ مكة. عىل املاضية األحداث جرَّتْه
ومَضْت األشياخ مىض أي األولني.» سنَُّة مضْت «فقد البدري، القليب تُراب عليهم أُهيل
كان التذكري ذلك لكن ذَهبوا. لقوم ثأٍر عىل لالعرتاك معنى وال ونهجهم، ُسنَّتُهم معهم
إن التي اليَثربيَّة القوة تلك برضِب الثأر، يف الرغبة وَحِميَّة الذِّكرى لهيب بتأجيج كفيًال
أخرى، مرًة اإليالف طريق تأمني يتمَّ وحتى وتجارتها. ُقريٍش عىل تماًما فستقيض بِقيْت

االقتصادي. بِحصارها الهالك عىل مكة أرشفْت أن بعد
ف ترصُّ فه بترصُّ باقية، األولني ُسنَّة أن يؤكد حرب) بن (صخر سفيان» «أبو ووقف
ويُعِلنهم يثِرب، قتال يف مكة رغبة بعَدم يثرب أهل ينادي فقال بدر، يف ربيعة» بن «عتبة

قوله: يف يتَِّضح ًدا، ُمحدَّ غَرًضا فقط يُريدون أنهم

عنكم. وننِرصف نا، َعمِّ بَني وبني بيننا خلُّوا والخزرج، األوس معرش يا

ما اآلن حتى يِع لم قريش، رءوس من وكرأٍس أيًضا»، األولني «بُسنَّة الرجل لكن
قد وأنهم ووعِيهم، األنصار وجدان يف جدَّ ما يُدِرك ولم ر، التطوُّ ظروف عنه َضْت تمخَّ
عىل فقط ليس ملكة، الحقيقيَّ امُلناِفس أصبحوا قد وأنهم وُمستقبلهم، ُممكناتهم أدركوا
بأقذِع الشتائم أقبَح ردُّهم فكان جميًعا، بالِحجاز من عىل أيًضا إنما التجاري، الطريق

ورهِطه.17 ُسفيان ألبي اللَّعنات

ص٤٩٧. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 17
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النعمة، يف تَرُفلَن الالئي الِغيد، وصباياها مكة نساء مع عتبة» بنت «هند قامت وهنا
ويُغنِّني، مكة رجال يُحرِّضَن الدفوف يرضبَن واللطافة، الُحسن وحازوا القد، فَمَشقوا

«وي-ها»: الِوصال بنداء لإلغراء، أنثوي فحيٍح أفصَح ُمستخِدمني

األدي��ار ح��م��اة وي��ه��ا ال��دار ع��ب��د ب��ن��ي وي��ه��ا
ب��تَّ��ار ب��ك��لِّ ض��ربً��ا

ال��نَّ��م��ارق ون��ف��ِرُش نُ��ع��اِن��ق تُ��ق��ب��ل��وا إن
واِم��ق18 غ��ي��ِر ف��راق نُ��ف��اِرق تُ��دب��روا إن

بالرجال السيَّافة، رجاله حماية عىل خطَّتَُه النبي ركَّز اإلسالمي، الجانب وعىل
هو له، مشهوًدا نبَّاًال عليهم ر وأمَّ العدو، َخيل تُواِجُه مواقع يف الرُّماة فأنزل النبَّالة،
مهما بذلك، األمر منه يأتيَهم حتى مواقِعهم ترك بعَدم وأمرهم ُجبري». بن هللا «عبد

الخيل.»19 «اكفوني لهم أكده الذي منهم َمطلبُه كان فقط حَدث،
طلحة وأبو طلحة، أبي بن طلحة فخرج أُحد، بتسخني البادئة فكانت قريش أما
إليه يخُرج فلم مراًرا، امُلبارزة طلحة وطَلَب الدار، عبد بن عثمان بن هللا عبد اسُمه والده

فقال: أحد،

أحٌد فهل النار، إىل قتالنا وأن الجنَّة، يف قتالكم أنَّ زعمتُم محمد؛ أصحاب يا
الجنَّة؟ إىل ِبَسيفي أُعِجله أو النار، إىل بسيفه يُعِجلني منكم

يقول: نادى امُلسلمني، بني من أحد، إليه يخُرج لم ا فلمَّ

بعضكم. إيلَّ لخَرج ا، حقٍّ ذلك تعلمون لو والعزَّى، والالِت كذبتُم

قطع أي فَرصعه؛ عيلٌّ فبَدَره ني، فَّ الصَّ بني فالتقيا طالب، أبي بن عيلُّ إليه فخرج
عنه فرَجع والرَِّحم. هللا أنشدك عم، ابن يا فقال: َعوَرتُه، وبَدْت األرض عىل ووقع رجَله،

عىل تُفَرش وسائد هي (والنمارق ص١٦٠ لأللفاظ الرشح انظر ص١٥١، مج٣، ذكره، سبق هييل: السُّ 18
النِّكاح). عن كناية ة، األرسَّ

ص٢٠٩. ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 19
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هللا ناشَدني فقال عليه؟ تُجِهز أن منعك ما ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول له فقال عليه، يُجِهز ولم
اقتله.»20 «اقتُله، فقال: والرَِّحم.

امُلرشكني صفوف من ثاٍن رجٌل فخَرج مكة، ألهل واضًحا امُلسلمني د تردُّ بدا وهكذا،
فوثََب العوَّام، بن الزُّبري إليه فقام ثالثًا، دعا حتى الناس عنه «فأحَجَم للُمبارزة، يدعو
الذي ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال البعري. فوق فاقتَتال فعانََقه، البَعري، عىل معه استوى حتى

فذَبَحه.»21 الزُّبري، عليه فوَقع امُلرشك فوقع َمقتول، األرض حضيَض ييل
من بكر أبي بن الرحمن عبد وخرج القتيَلني، بهذَين امُلسلمني معنويات وارتفعت
له فقال سيفه، شاهًرا بكر أبو أبوه إليه فنهض يُبارز؟ من فقال: امُلرشكني، صفوف
اك «سمَّ دجانة أبو أما نفسك.»22 وَمتِّعنا مكانك، إىل وارِجْع سيفك، «شم ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول
نهض فقد أقرانه، بني امُلتفرِّدة والشجاعة الحربية، الخربة ذو األنصاري، خرشة» بن
تحفيًزا ذلك كان للِقتال، قام إن دجانة أبي مثل ورجل سيًفا. هللا رسول يِد من يتناَول

دجانة: أبي أمر يف هشام ابن ويقول قدَره. يعرفون من لنفوس

أعلَم إذا وكان كانت، إذ الحرب عند يختال شجاًعا رجًال دجانة أبو وكان
من السيف أخذ ا فلمَّ سيُقاتل، أنه الناس عِلم بها، فاعتصَب حمراء بعصابٍة
بني يتبْخَرت وجعل رأسه، بها فعَصَب تلك عصابتَُه أخرج ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول
هللا رسول فقال املوت. عصابَة دجانة أبو أخرَج األنصار: فقالت الصفوف،
امَلوِطن.23 هذا مثل يف إالَّ هللا يبَغُضها ملشيٌة إنها يتبْخَرت: دجانة أبا رأى حني

أُحد وقعُة وبدأت أِمت، أِمت، برجاله: ملسو هيلع هللا ىلص النبي هتََف عندما فعليٍّا الوقعة بدأت ثم
النبيُّ انترش «ثُمَّ الدار، عبد بيِت من اللواء أصحاب امُلسلمون َرصع فقد ُمتميزة، بداية
أثقاِلهم، عن أجهضوهم حتى رضبًا العدو يف فجاُسوا ُمتفرِّقة، كتائب وصاروا وأصحابه،

ص٤٩٧. مج٢، ذكره. سبق الحلبي: 20
ص٤٩٩. نفسه: 21
ص٤٩٩. نفسه: 22
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مغلولة. فرتِجع بالنبل تُنَضح ذلك كلُّ مرَّات، ثالَث امُلسلمني عىل امُلرشكني َخيل وحملْت
قتًال.»24 فنهكوهم عليهم املسلمون وحمل

وتروِسهم، وجحِفهم بدروعهم يُلقون وهم امُلرشكون وتقهقر النرص، بوادر والحْت
رصاُخهنَّ يُِربز يُولِولَن، وهنَّ مات امُلنعَّ قريش نساء رصاخ عال بينما للهرب، ًفا تخفُّ

املسلمني. أعني أمام يَهُربَن وأخذَن أنوثِتهن، مفاتَن الخائف

امُلرشكني املسلمون وتبع الثياب، يرفْعَن سيقانهن، عن كاِشفاٍت الجبل، وقصدَن
الغنائم.25 وينتِهبون الح، السِّ فيهم يضُعون

بقوله: املوِقف الزبري» بن هللا «عبد يِصف بينما

ما هاربات، راٍت ُمشمِّ وصواِحباتها، عتبة بنت هند إىل أنُظر رأيتُني لقد وهللا
كثري.26 وال قليٌل أخِذهنَّ دون

آخر: يقول بينما

وُسوُقهن، خالخيلهنَّ بَدْت قد الجبل، عىل يَشتدْدَن النساء رأيُت لقد وهللا
الغنيمة.27 الغنيمة، الرماة: — ُجبري بن هللا عبد أصحاب فقال ثيابَهن، رافعاٍت

«وهللا أحدهم: قول ره يُصوِّ ما وهو الغنمية، وراء يلهثون الرُّماة نزل وهكذا
أال النبيُّ إليهم عِهَد التي منازلهم فرتكوا العدو، هللا أهلك قد ليشء، هنا نجلس ما
ُمقامنا فما املرشكون انهزم له: فقالوا جبري، بن هللا عبد أمريُهم «ونهاهم يرتكوها.»28

العرشة.»29 دون معه وثبَت ُجبري، بن هللا عبد وثبَت ينتِهبون وانطَلقوا هنا؟ ها

ص٣٠٩. ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 24
ص٥٠٢. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 25
ص٢٣. ج٤، ذكره، سبق كثري: ابن 26
ص٢٢٩. ج٣، ذكره، سبق البيهقي، 27

ص٢١٠. نفسه: 28
ص٥٠٢. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 29
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امُلرشكني، جيش قلُب تقهقر فقد والتكتيك. الخطَّة كانت ق، ُمدقِّ لقارئ لكنها
وترك خلفهنَّ املسلمون وانطلق امُلعتِليات، يف الجبل يصعْدَن ُسوقِهنَّ عن النساء رت وشمَّ
َميرسة كذلك تتزْحَزح، ال مكانها يف الوليد» بن «خالد َميمنة كانت بينما مواقعهم. الرُّماة
األجنحُة أطبَقت الرُّماة، نزل ما إذا حتى َحراك، دون ثابتًة ظلَّت جهل»، أبي بن «عكرمة
ثنى ثم رسيعة، ُمرتدَّة هجمٍة يف الهجوم، ليعاود امُلتقهقر القلب وثبت الوسط. عىل
ُجبري. ابن أمريهم مع فقتلوهم منهم بقي من عىل فحملوا الرُّماة، عىل و«عكرمة» «خالد»

دخلت إذ والسلب، بالنهب ُشغلوا قد امُلسلمون فبينما باملسلمني، وأحاطوا
السيوف ووضعوا لُهبل، يا للُعزَّى، يا بشعارها: فرسانها تنادي املرشكني خيول
من بعًضا بعضهم يرضب وصار املسلمون، واختلط آمنون. وهم املسلمني يف

والحرية.30 الدَّهش من أصابهم مما أِمت، أِمت، وهو ِشعار، غري

بعضهم وقتلهم والذُّهول، الدهشة نتيجة لشعارهم، املسلمني ِنسيان من األخطر أما
رسول موقع إىل والوصول نهايته، إىل العمق يف االنِغراس من املرشكني تمكُّن هو بعًضا،
خرَجْت ما وهو ويستسلم. اإلسالمي الجسد فيخمد منه وتناَل ثأرها، منه لتأُخذ ملسو هيلع هللا ىلص، هللا
بالذات ملسو هيلع هللا ىلص النبي بقتل مصالحها، من بَِقَي ما وإنقاذ الدم، نهر إليقاف أجله، من

وبالتحديد.

الشيطان رصخة (2)

ينادي: صار حتى حوله، من أصحابه هَرب ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول إىل املرشكون وصل وعندما

إليه يأتي والنبل أحد، إليه يعُرج فما هللا، رسول أنا فالن، يا إيلَّ فالن، يا إيلَّ
ناحية.31 كلِّ من

.٥٠٣ ص٥٠٢، نفسه: 30
ص٥٠٥. نفسه: 31
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بعضهم فهَرب أصحابه، عنه تفرَّق النبي، عىل الهجوم عند إنه «الطربي» ويروي
الجبل، فوق صخرٍة إىل اآلخر البعض صعد بينما يشء، عىل يلوي ال املدينة إىل وعاد

يُنادي: النبي استمرَّ بينما

هللا.32 عباد إيلَّ هللا، عباد إيلَّ

رأسه، فوق بيضته م ويُهشِّ النبي، إىل يِصل أن اص» وقَّ أبي بن «عتبة واستطاع
َقِمئة «ابن عليه كرَّ ثم جبهته، يف ه يُشجَّ أن من شهاب» بن هللا «عبد تمكَّن بينما
يف امِلغفر حلقات من حلقتان فدخلت بامِلغَفر ورضبه ورباعيَّتَه، أنَفُه فكَرسَ الحارثي»،
حفرة، يف ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول وقع ثم أصحابه.33 يُنادي والرسول هذا كل الرشيفة. وجنِته
الدَّرَعني لكن شديدة، رضبًة عاتقه عىل فَرضبه ثانية، كرٍَّة يف َقِمئة ابن هاَجَمه عندما
أكثر.34 أو شهًرا بعَدها عاِتِقه من يشكو هللا رسول جعل الرضبة عزم لكن له، وقاء كانا
فانطلق هذه، حاله عىل وهو هللا رسول دجانة» «أبو لب الصُّ امُلحارب ملح وهنا
يتحرَّك، ال وهو ظهره مأل حتى بغزارة عليه يتساقط والنبل يَحِميه، فوَقه لريتمي إليه
إىل أثناءها انطلق جديدة، كرٍَّة يف الواسعة َدورتَهم امُلهاِجمون فيه أخذ الذي الوقت يف
نحَو الجبل ِشعب يصعدون به وأرسعوا الُحفرة، من فأنهضوه أصحابه، من عدد النبي
أحد أال ملسو هيلع هللا ىلص: النبي «فقال امُلهاجمني، كرَّة فيها عادت التي اللحظة يف منيعة، صخرة
من رجل فقال طلحة. يا أنت كما فقال: هللا. رسول يا لهم أنا طلحة: فقال لهؤالء؟
فقال: فلحقوه، معه، بقي ومن هللا رسول وصعد عنه. فقاتل هللا. رسول يا فأنا األنصار:
رجل فقال قوله، مثل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال قوله، مثل طلحة له فقال لهؤالء؟ أحد أال
هللا ورسول أصحابه، وقتال ِقتاله مثل فقاتل له، فأِذن هللا. رسول يا أنا األنصار: من
األول، قوله مثل يقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يزل فلم فلحقوه. ُقِتل، ثم يصعدون، وأصحابه
له، فيأذن للقتال األنصار من رجل فيستأذنه فيحِبُسه، هللا، رسول يا أنا طلحة ويقول

أنا.»35 طلحة: فقال لهؤالء؟ من هللا: رسول فقال طلحة، إالَّ معه يبَق لم حتى

.٥٢٠ ص٥١٩، ج٢، ذكره، سبق الطربي: 32
ص٥٦. ج٤، ذكره، سبق كثري: ابن 33
ص٥١٣. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 34
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وأخذ نبله، فنثَر الرَّمي.» شديد راميًا رجًال «كان بأنه طلحة أبا ري السِّ ُكتب وتِصف
هَرب عىل اآلِسف قوله يُرِسل النبي كان بينما به،36 ُمحتميًا خلَفه يجلس والرسول يرمي
أنصفت ما «معناه البيهقي ويرشح أصحابنا.» أنَصَفنا «ما عنه: امُلهاجرين أصحابه
بل النبي، عن دفاًعا للقتال يخُرجوا لم القرشيني لكون األنصار، «امُلهاجرين» ُقريش

واحد.»37 بعد واحًدا األنصار خرجت
كرس حتى دونه، ويرتس يومذاك، النبي عن دفاًعا يرمي طلحة» «أبو وظلَّ
نبلك انثُر ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فيُناديه عليهما فيمرُّ هاربًا يفلُّ امُلسلم وكان أقواس. ثالثة
ُمتأمًلا: فرصخ َفورها من فُشلَّت أوتارها يف يَده أصاَب راٍم وتَره حتى طلحة،38 ألبي
تِلَج حتى إليك، ينُظرون والناس املالئكة، لرفَعتْك هللا باسم قلَت لو النبي؛ له فقال حس،

السماء.39 جوِّ يف بك
بينما ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول فيه الذي املكان إىل ُمهاجمة َموجٌة عادت رابعة، كرٍَّة ويف
دون عمري» بن «ُمصَعب لهم وخرج الشعب. يف ُمصعًدا مكانه من تقهَقَر قد النبي كان
عليه فشدَّ هللا، رسول مكان يف وخوذته دروعه يف ُمصعبًا َقِمئة» «ابن فوَجد هللا، رسول
يصيح وهو املرشكني نحَو فرِسِه دورة أكمل ثم محمًدا، أنه يظنُّ وهو بها، قتله ًة شدَّ
الجبل ِشعب يف صعوده يُتاِبع الرسول فيها كان التي اللحظة يف محمًدا.40 قتلُت ُمهلًال:
يف يُساعده طلحة إىل ُهرع الذي العوام، بن والزبري هللا، عبيد بن طلحة عىل ُمتحامًال

هللا.41 رسول حمل
صيحة أنَّ كثري ابن الحافظ واألخبار رَي السِّ وُرواة امُلفرسين طبقة زعيم يقول وإذ
أوقفت الفور عىل فإنها امُلسلمني،42 بني عظيمة بهتٍة إىل أدَّت قد محمًدا، قتلُت قمئة: ابن
وقد أجله من جاءوا ما فهذا والقتال، القتل استمرار عن املكيَّة القتل يَد — جدال ال —

ص٥٠٥. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 36
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صيحة بعد تماًما امليدان هدأ وبالفعل القتل. الستمرار رضورة ة ثمَّ تُعد ولم ق، تحقَّ
ال الشيطان، صيحة إنها القول عىل الرتاثية ُكتُبنا تُرصُّ التي الصيحة تلك َقِمئة. ابن
أن يُمكنه النزاهة، من بقليٍل ل امُلتأمِّ أن رغم النبي، بحقِّ َمكروًها قالت ألنها إالَّ ليشء
ولنَبيِّهم. امُلسلمني، لرقاب اإلنقاذ صيحة وكانت تماًما، موعدها يف جاءت صيحة يراها

يف السبب كانت الصيحة تلك أن — عدَّة حقائق بتغاُفل — آخرون يرى بينما هذا
حزب هزيمة يَعنيه الذي الشيطان صيحة كانت أنها شكَّ ال ثَمَّ ومن امُلسلمني، هزيمة
ملَّا وفَزِعهم عزيمتهم وخوار املسلمني، بنفوس الصيحة فعَلتْه الذي بالتأثري وذلك هللا.
ال الحَدث دقائق ولكن دولتهم. ومصري مصريهم به امُلعلَّق وهو ُقتل، قد نبيَّهم أن عِلموا
تلك قبل بالفعل حلَّت قد كانت الهزيمة ألنَّ به، لون يتمحَّ ما الرأي ذلك ألصحاب ترتُك
ووصل املسلمني، من بقي فيمن ِفعلها تفَعل بدأت قد القرشية القتل يُد وكانت الصيحة،
الصيحة وكانت شديدة، إصاباٍت أُصيب حتى عنه، أصحابه وفرَّ النبي إىل امُلرشكون
ُمصعبًا َقِمئة ابن رضب عندما بوقت، قبلها ْت تمَّ التي الهزيمة عن بعيد حدٍّ إىل رة ُمتأخِّ
إذا إالَّ جيشه، رة ُمؤخِّ يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول إىل يِصل أن ُممكنًا كان وما محمًدا. يحَسبُه وهو
لكن النبي. وبني امُلرشكني بني حائٌل هناك يُعد ولم وترشذَم، تهاوى قد الجيش ذلك كان

العوام»: بن «الزُّبري رواية مثل رواياٍت إىل ُمستِندين ون، يُرصُّ هؤالء

ُقتل.» قد محمًدا إنَّ «أال صارخ: ورصخ
علينا.43 القوم وانكفأ فانكفأنا،

«الزبري» أن واضًحا يظَهر حدث، ا عمَّ أنفسهم روايتهم ويف الرؤية، تلك أصحاب بينما هذا
امليدان خال أن بعد عب، الشِّ ارتقاء عىل الجريح نَبيِّهم يُساعدان «طلحة» مع يصَعد كان
بعضهم يرضبون أخذوا منهم بقَي ومن فرار. إىل الصحابة وبقية أصحابهم، من حوَلهم

فيقول: «البيهقي» أما البهتة. من بعًضا

محمد.44 ُقِتل الشيطان: وصاح
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هشام»: «ابن ويقول

الشيطان.45 يعني العقبة، إزب الصارخ:

«أنه الزبري بن هللا لعبد منسوب حديٍث يف يأتي ما فهو العقبة»، «إزب هو من أما
رجل قال: إزب؟ ما قال: إزب. قال: أنت؟ من فقال: رحِله، عىل شربان طولُه رجًال رأى
يتساءل وُمتوافًقا، ُمتَّسًقا يِجده ال ما مع يِقف اعتدناه الذي «الحلبي» أما الجن.» من
الرصخة، صاحب حول الروايات لتضاُرب تربيٍر تقديم حاول فقد أخرى، ويُربِّر أحيانًا،

العقبة.»46 وإزب وإبليس، قِمئة، ابن الثالثة: عن صَدر قد يكون أن «ويجوز فقال:
تراخي يف سببًا كانت قِمئة»، «ابن أطلَقها التي امُلنِقذة الرصخة تلك فإن وعليه،
يريدون عب، الشِّ يف ني ُمتخفِّ يَتسلَّلون والزبري وطلحة النبيُّ بينما القتل، عن قريش أيدي
ولجئوا الفارِّين، املسلمني بعُض إليها فرَّ التي الصخرة كانت أنها تصاَدف عالية، صخرًة
صاِحبَيه، مع قادم وهو عب الشِّ أعىل من مالك» بن «كعب رآه أن فكان مِلنعِتها. إليها

ويروي:

معرش يا صوتي: بأعىل فناديُت امِلغفر، تحت تُزِهران الرشيفتني عينَيه عرفُت قد
رسول املسلمون عرف ا فلمَّ أنصت، إيلَّ: فأشار هللا، رسول هذا أبِرشوا، املسلمني
الصديق، بكر وأبو طالب، أبي بن عيل عب الشِّ نحو معهم ونهض نَهضوا، هللا

املسلمني.47 من نفر يف الخطاب، بن وعمر

وقد الصعود، عىل يُساعدونه النبي إىل ون يَخفُّ وهم خلف» بن «أُبيُّ ليلمحهم لكن
حيٍّا. زال ما الرسول أنَّ فعِلم مالك»، بن «كعب صيحة فسِمع قومه، عن «أُبي» تطرَّف
ُمتسائًال: يهِتف وهو بفرسه خلف» بن «أبي كرَّ الشعب، يف تعبًا رأسه يُسِند النبي وبينما
منَّا؟ رجل عليه أيعِطُف هللا رسول يا القوم: فقال نجا. إن نَجوُت ال (؟!) محمد «أي
ة، مَّ الصُّ بن الحارث من الحربََة هللا رسول تناول دنا ا فلمَّ دعوه. ال، هللا: رسول فقال
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ثم انتفض، إذا البعري ظهر عن الشعراء تطايُر عنه تطايْرنا انتفاضًة بها وانتفض
يَُخور كما يَُخور وجعل مراًرا،48 فرِسِه عن منها تدأدأ طعنًة ُعنقه، يف فطَعنَه استقبله

ذُبح.»49 إذا الثَّور
الجبل يف صخرة إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي «نهض قريش ُمتناَول عن بعيًدا امِلنعة، من وملزيٍد
فجلس يستِطع، لم لينهض ذهب ا فلمَّ درعني، بني هللا رسول بَدن كان وقد ليَعلوها،
النبيِّ من اإلجهاد نال وهكذا عليها.»50 استوى حتى به فنهض عبيدة، بن طلحة تحته
أنَّ عفرة موىل عمرو «ذكر العودة بعد إنه حتى مأَخذ، كلَّ األلم منه وأخذ منال، كلَّ
امُلسلمون وصىلَّ أصابته، التي الجراح من قاعًدا أُحد يوم الظهر صىلَّ ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول

قعوًدا.»51 خلَفه
كان ما التي — املنيعة الصخرة عىل نبيهم مع بُقوا الذين املسلمون امتنع أن وبعد
ال سيوفهم، ومعهم — فوَقها امُلمتِنعني وسهام برماح ويُصاب إال عليها يصعد أن ألحد
القوم «أيف نادى: ثم الصخرة سفح من اقرتب حتى سفيان أبو تقدَّم ألخذهم، مجال
حصافة كانت وهكذا يُجيبوه.» أن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فنهاهم ثالثًا، محمد؟ القوم أيف محمد؟
حتى قتله، م تتوهَّ قريًشا يرتُكوا أن الصخرة، فوق االمتناع رغم رجاله عىل تُميل القائد
عنه اإلعالن بعَدم مالك» بن «كعب وأمر سبق كما أخرى، مرة عليهم الكرَّ يُحاولوا ال
القوم أيف قحافة؟ أبي ابن القوم «أيف يُنادي استمرَّ سفيان» «أبو لكن مت، بالصَّ وأمَره
أصحابه عىل أقبل ثم الخطاب؟ ابن القوم أيف الخطاب؟ ابن القوم أيف قحافة؟ أبي ابن
وهللا كذبَت قال: أن نفسه عمر ملك فما ُكفيتُموهم. وقد ُقتلوا فقد هؤالء أما فقال:
عليه ردَّ أن فكان يَسوءُك».52 ما لك بقي وقد كلُّهم، ألحياءٌ عددَت الذين إنَّ هللا، عدوَّ يا

دين: ُمتوعِّ شاِمتني يُنادون معه ومن سفيان» «أبو

القابل. للعام بدر موعَدكم إْن بدر، بيوم يوًما
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بعث ثم … موعد وبينكم بيننا هو نعم قل: أصحابه: من لرجل هللا رسول «فقال
فإن يصنعون؟ ماذا فانُظر القوم آثار يف اخرج فقال: طالب أبي بن عيل هللا رسول
اإلبل، وساقوا الخيل ركبوا وإن مكة، يُريدون فإنهم اإلبل، وامتَطوا الخيل جنَّبوا قد كانوا
ألناِجزهم. ثم فيها، إليهم ألسرينَّ أرادوها لنئ بيده، نفيس والذي املدينة. يُريدون فإنهم
هوا ووجَّ اإلبل، وامتَطوا الخيل فجنَّبوا يصنعون؟ ماذا أنُظر آثارهم يف فخرجُت عيل: قال

مكة.»53 إىل
ار تجَّ وهم دقيقة، حسابات له أعملت الذي قريش، بثأر أُحد غزوة انتهت وهكذا،
األول يف واملكاسب املصلحة تحُدوهم عليهم، وفيما لهم فيما قون يُدقِّ حسابات، أصحاب
ُمرشًكا بسبعني ُمسلًما، سبعني التدقيق عىل َقتلوا أنهم األخبار ُكتُب فتؤكد اآلخر. ويف
باآلية ون امُلفرسِّ يُرِدفه ما وهو بدر، يوم ُمرشًكا بسبعني ُمسلًما سبعني وأَرسوا بْدر، يوم

الكريمة:
.(١٦٥ عمران: (آل َهذَا﴾54 أَنَّى ُقْلتُْم ِمثَْليَْها أََصبْتُْم َقْد ُمِصيبٌَة أََصابَتُْكْم ا ﴿أََوَلمَّ

عنه عربَّ ما وهو أسريًا)، والسبعني قتيًال، السبعني األمَرين، تعني هنا (ومثَليها
خرة، بالصَّ امُلعتِصمني يُنادي وهو حرب، بن صْخر سفيان أبي األُموي، التاِجر منطق

يقول: دقيق، تجاري حساٍب كشف ًما ُمقدِّ

القابل. للعام بدر موعدكم وإنَّ بدر، بيوم يوًما

يقول: إذ ببدر، ُمقارنًا أُحد عن حديثه يف الطربي عليه ب عقَّ ما وهو
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب من ُقتل صنعوا، بما ُعوِقبوا أحد، يف القابل العام كان ا فلمَّ
عىل الدم وسال رأسه، عىل البيضة مت وُهشِّ رباعيَّتُه، وُكِرست سبعون، وأُِرس سبُعون،

الجبل.55 وصعدوا النبيِّ أصحاب وفرَّ وجهه،

.١٧١ ص١٧٠، مج٣، ذكره، سبق السهييل: 53
ص٤٧. ج٤، ذكره، سبق كثري: ابن 54
ص٤٧٥. ج٢، ذكره، سبق الطربي: 55
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هنا. ها ُقتلنا ما يشء األمر من كان لو

األنصاري ُقشري بن عتَّاب

الرُّعب أخذَهم من سواء الصادقني، للمؤمنني وتمحيص واختبار فرٍز ابتالء أُحد وكانت
رسول أنا يُناديهم: ملسو هيلع هللا ىلص وهو للُمهاجمني، انكشف حتى هللا رسول حول من هاربني فولَّوا
عب، الشِّ أعىل يف بصخرٍة ليعتِصموا عنه وفرُّوا يَثبُتوا فلم فالن، يا إيلَّ فالن، يا إيلَّ هللا،

بقوله: الكريم الوحُي فأنَّبَهم
ا َغمٍّ َفأَثَابَُكْم أُْخَراُكْم ِيف يَْدُعوُكْم َوالرَُّسوُل أََحٍد َعَىل تَْلُووَن َوَال تُْصِعُدوَن ﴿إِذْ

.(١٥٣ عمران: (آل ﴾… ِبَغمٍّ
وشكُّوا الجاهلية، ظنَّ باهلل ظنُّوا ن عمَّ يُحدِّث وحيًا جاء ما هناك ثُمَّ فرُّوا، ن عمَّ هذا

قائًال: عليهم لريدَّ تها، برمَّ الدَّعوة ويف بل الرسول ِصدق يف
َلنَا َهْل يَُقولُوَن اْلَجاِهِليَِّة َظنَّ اْلَحقِّ َغرْيَ ِباهللِ يَُظنُّوَن أَنُْفُسُهْم تُْهْم أََهمَّ َقْد ﴿َوَطاِئَفٌة
َلْو يَُقولُوَن َلَك يُبُْدوَن َال َما أَنُْفِسِهْم ِيف يُْخُفوَن هلِلِ ُكلَُّه اْألَْمَر إِنَّ ُقْل ءٍ َيشْ ِمْن اْألَْمِر ِمَن
َعَليِْهُم ُكِتَب الَِّذيَن َلَربََز بُيُوتُِكْم ِيف ُكنْتُْم َلْو ُقْل َهاُهنَا ُقِتْلنَا َما ءٌ َيشْ اْألَْمِر ِمَن َلنَا َكاَن
ِبذَاِت َعِليٌم َوهللاُ ُقلُوِبُكْم ِيف َما َص َولِيَُمحِّ ُصُدوِرُكْم ِيف َما هللاُ َولِيَبْتَِيلَ َمَضاِجِعِهْم إَِىل اْلَقتُْل

.(١٥٤ عمران: (آل ُدوِر﴾ الصُّ



األول) (الجزء الرسول دولة حروب

وعدم يثِرب، يف ن بالتحصُّ لهم نُصحنا سمعوا لو قالوا: من نحو الوحُي ه يتوجَّ ثم
قائًال: ُقتلوا، ما امُلرشكني إىل الخروج

اْلَمْوَت أَنُْفِسُكُم َعْن َفاْدَرءُوا ُقْل ُقِتلُوا َما أََطاُعونَا َلْو َوَقَعُدوا ِإلِْخَواِنِهْم َقالُوا ﴿الَِّذيَن
.(١٦٨ عمران: (آل َصاِدِقنَي﴾ ُكنْتُْم إِْن

الَوحي جواب جاءهم فقد ورسوله؟ معهم وهللا يُهزمون كيف تساءلوا الذين أما
ويقول: بدر، يف وأصابوا سبق فقد أحد، يف أُصيبوا وإن أنهم يُذكِّرهم ُمفحًما

أَنُْفِسُكْم ِعنِْد ِمْن ُهَو ُقْل َهذَا أَنَّى ُقْلتُْم ِمثَْليَْها أََصبْتُْم َقْد ُمِصيبٌَة أََصابَتُْكْم ا ﴿أََوَلمَّ
.(١٦٥ عمران: (آل َقِديٌر﴾ ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل هللاَ إِنَّ

.(١٤٠ عمران: (آل ِمثْلُُه﴾ َقْرٌح اْلَقْوَم َمسَّ َفَقْد َقْرٌح يَْمَسْسُكْم ﴿إِْن
َمقدورة إلهية خطًَّة كان حَدث ما أن لتأكيد الفصل، بالقول بِصدقه الوحي يُثنِّي ثُم

بقوله: غريهم، عن الصاِدقني املؤمنني لفْرز تعاىل، هللا من سلًفا،
نَاَفُقوا الَِّذيَن *َولِيَْعَلَم اْلُمْؤِمِننَي َولِيَْعَلَم ِهللا َفِبِإذِْن اْلَجْمَعاِن اْلتََقى يَْوَم أََصابَُكْم ﴿َوَما

.(١٦٧ ،١٦٦ عمران: (آل ﴾…

الهزيمة من مواقف (1)

بقرارات للمسلمني، قريش رتَّبتْها التي امُلفاجأة فيها نقرأ التاريخ عيون إىل ونعود
املسلمني شمَل َرشذََمت سيوف ِنصال مع أسماؤهم تلتِمع جديد، جيٍل من ُمقاتلني
املسلمون صار حتى الحكم»، أبي بن و«عكرمة الوليد» بن «خالد مثل وصعَقتهم،
أضاعت أن بعد ِشعار. وال ُهًدى، َغري عىل بعًضا بعضهم ويقتلون بعضهم يَرضبون
أثًرا لترتك ُقتل، قد محمًدا إنَّ َقِمئة»: «ابن صيحة جاءت ثم شعارهم، فنُسوا لُبَّهم البهتُة

يقولون: عب الشِّ فأصحاب والصخور، عاب بالشِّ يَحتمون الفارِّين يف أعمَق

يأتوكم أن قبل نونكم، فيُؤمِّ قومكم إىل فارجعوا قتل، قد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إن
البيوت.1 داِخلون فإنهم فيقتلوكم،

ص٢١٠. الثالث، السفر ذكره، سبق النُّبوَّة، دالئل البيهقي: 1
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يقول: رأٍي إىل تحديًدا هؤالء ذهب وقد

نا. َعمِّ وبنو قوُمنا فإنهم بأيدينا، إليهم نُلقي

بالقول: السرية ُرواة ب ويُعقِّ

امُلهاجرين.2 من بل األنصار، من ليست الفرقة هذه أنَّ عىل يدلُّ وهذا

إليها، للخروج الناس ز ويُحفِّ املعركة، فرصة ينتهز امُلسلمني بعض كان بينما هذا؛
بن «الحارث مثل تراه، عيوٍن دون الَوغى حوَمِة يف آَخر ُمسلم من ثأره أخِذ أجل من
األخوة فيه تؤثِّر لم الذي امُلسلم ذلك لُقمان، صحيفة صاحب ابن الصامت» بن ُسويد
الثائرة رغبته يُخِضع الجاهلية، القبلية الَحِميَّة أسري ظلَّ بل الجديدة، واألُمميَّة اإلسالمية
«ُسويد» أباه قتََل قد كان الذي زياد» بن «امُلجذَّر بها يُريد ُفرصة، لها ينتهُز َمضٍض عىل
سيفه يَغمد حتى بالناس، الناس ويختلط املعركة تبدأ إن وما والخزرج. األوس حرب يف

ثأره.3 غليَل ليشفي أبيه قاِتل يف
يَردُّون بها واعتصموا النبي، حول من فرُّوا الذين الصخرة ألصحاب ثالث موقٌف ثم

آخر: رأيًا هؤالء رأى وقد خفائها، يف أنفسهم عن

لنا فيأُخذ أُبيٍّ بن هللا عبد إىل رسوًال لنا ليَت الصخرة، أصحاب بعض فقال
أن قبل قوِمكم، إىل فارجعوا ُقِتل قد محمًدا إنَّ قوم، يا سفيان، أبي من أمنة

فيَقتلونكم.4 يأتُوكم

إليهم يخفُّ وهو نبيَّهم يَقتُلون كادوا أنهم الصخرة بأصحاب الرُّعب بلغ وقد
ورماَحهم. نباَلهم عليه ورَفعوا يُميزونه، ال وهم صاِحبَيه، مناِكب عىل ُمتحامًال

ص٥٠٤. مج٢، ذكره، سبق الرسية، الحلبي: 2
أيًضا: انظر ص١٦٨، مج٣، ذكره، سبق هشام، البن النبوية السرية تفسري يف األنف الرَّوض هييل: السُّ 3

ص٢٥. ج٢، ذكره، سبق األثر عيون الناس؛ سيد ابن
ص٢٤. ج٤، ذكره، سبق والنهاية، البداية كثري: ابن 4
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ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول وَجدوا حني بذلك ففِرحوا هللا، رسول أنا هللا: رسول فقال
وجلَّ عزَّ هللا فقال … بهم يمتِنع من أصحابه يف أن رأى حني هللا رسول وفِرح
َرُسوٌل إِالَّ ٌد ُمَحمَّ ﴿َوَما قومكم: إىل فارجعوا ُقتل قد محمًدا إن قالوا: الذين يف
عمران: (آل أَْعَقاِبُكْم﴾ َعَىل انَقَلبْتُْم ُقِتَل أَْو َماَت أََفِإن الرُُّسُل َقبِْلِه ِمن َخَلْت َقْد

5.(١٤٤

يقول: وهو الواِقدي يف ِذكرهم جاء من فيُمثِّله الرابع، املوقف أما

حتى املدينة، وَرد من فمنهم الناس، تفرَّق ُقتل، قد محمًدا إنَّ إبليس: صاح ملَّا
تفرُّون؟!6 هللا رسول عن يَقلَن: النِّساء وجعل نسائهم عىل دخلوا

امليدان من الفارِّين بعض أسماء ( ٣٢٦ :١) األرشاف أنساب يف «البالذري» عدد وقد
مصريهم، إىل ورسولهم إخوانهم تَركوا أن بعد — خامًسا موقًفا يُمثِّلون الذين — تماًما
وُعقبة عثمان، بن وسعد حاِطب، بن والحاِرث ُغزيَّة، بن وَسواد ان، عفَّ بن ُعثمان وهم
إىل يِصل بما املدينة عن أبَعدوا حتى َقيظي. بن وأوس عامر، بن وخارجَة عثمان، بن
من مع إليها النبي بعودة األخبار وصلتْهم أن بعد إالَّ يثِرب إىل يعودوا ولم ِميًال.7 ثالثني
ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول لهم فقال ثالثة، أياٍم بعد َمهرِبهم من إليها فعادوا أصحابه، من بقَي

يقول: بشأنهم الوحُي جاء ثم عريضة، فيها ذهبتُم لقد
َكَسبُوا َما ِببَْعِض يَْطاُن الشَّ اْستََزلَُّهُم إِنََّما اْلَجْمَعاِن اْلتََقى يَْوَم ِمنُْكْم تََولَّْوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ

.(١٥٥ عمران: (آل َعنُْهْم﴾ هللاُ َعَفا َوَلَقْد
امُلهاجرين من عنهم هللا فعفا الجمعان التقى يوم تَولَّوا «الذين حبيب»: «ابن ويقول
ُعثمان بن وسعد ربيعة، بن ُعتبة بن حذيفة وأبو أُميَّة، بن العاص بن عفان بن عثمان
َمدعاًة أُحد، من ان» عفَّ بن «عثمان هَرب وكان عثمان.»8 بن عقبة وأخوه الخزرج من

ص٢٤. نفسه: 5
ص٣١٠. ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 6

.(٣٢٦ :١) األرشاف أنساب يف البالذري انظر ص٣١٠، نفسه: 7
.٢٨٤ ص٢٨٣، ذكره، سبق ، امُلحربَّ حبيب: ابن 8
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للتدليل اإلسالمية، الدولة يف لطة السُّ عىل قام الذي الساِفر اع الرصِّ يف بسنني ذلك بعد
ًال ُمتأصِّ كان ودعوته، النبيِّ من بل الهاشميِّني من أُميَّة لبني العدائي املوقف أنَّ عىل
فرأى البيَت حجَّ رُجٌل «جاء قوله: وْهب بن عثمان عن البُخاري حكى فقد نفوسهم. يف
عمر. ابن قالوا: الشيخ؟ من قال: قريش. قالوا: القعود؟ هؤالء من فقال: جلوًسا، قوًما
عثمان أنَّ أتعلم البيت هذا بُحرمة أَنُشدك أتُحدِّثني؟ يشء، عن سائلك إني فقال: فأتاه
نعم. قال: يشهدها؟ فلم بدٍر عن تغيَّب فتعَلُمه قال: نعم. قال: أُحد؟ يوم فرَّ عفان بن
عمر: ابن فقال ، فكربَّ نعم. قال: يشَهْدها؟ فلم الرضوان بيعة عن تخلَّف أنه فتعلم قال:
عنه، عفا هللا أن فأشَهُد أُحد، يوَم فراره ا فأمَّ عنه، سألتَني عما لك وألبنيِّ ألُخربك تعاَل
ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول له فقال مريضة، وكانت النبيِّ بنُت تحتَُه كان فإنه بْدر، عن تغيُّبه وأما
أحٌد كان لو فإنه الرضوان، بيعة عن تَغيُّبه أما وَسْهَمه. بدًرا شِهَد ن ممَّ رجٍل أجَر لك إنَّ
الرضوان بيعة وكانت عثمان فبَعث مكانه، لبَعثَُه عفان بن ُعثمان من مكة ببطن أعزَّ

مكة.»9 إىل عثمان ذهَب بعدما
بالسماء، الرسول وعالقة بكاِملها، الدعوة أمر يف تَشكَُّكه أعلن سادس موقف ثم
ويقول: أحد يف يُقتلون وهم املسلمني هزيمة إىل يتطلَّع وقف الذي ُقشري بن عتَّاب يُمثِّله

هنا.10 ها ُقتلنا ما يشء األمر من كان لو

رأيه: ِمثل عىل ُهم ممن دى الصَّ رْجع وجاوبه

األول.11 ِدينكم إىل فارِجعوا ُقتل، ما نبيٍّا كان لو

وتُحدِّد الصدور. بذات ا عمَّ بوقَعِتها لتُفِصح أُحد جاءت وهكذا الفرز، كان وهكذا
املواقف تلك كلِّ ُمقابل ألنه والوضوح. التحديد كامل تصنيًفا األتباع وتُصنِّف مواقف،
لكنَّها ضعيفة، نادرة قليلًة كانت وإْن أخرى مواقف هناك كانت وامُلؤِسفة، امُلتخاِذلة
النَّرض» بن «أنس فهذا امُلساَومة. تقبَل ال صارمة َمبدئية كمواقف وبرَزْت الفْرز دخلت

ص٢٩. ج٤، ذكره، سبق كثري: ابن 9
ص١٩٤. مج٣، ذكره، سبق هييل: السُّ 10
ص٥٠٤. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 11
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أصحاب من وصحبهم بكر» و«أبا طالب» أبي بن و«عيل الخطاب» بن «عمر يُنادي
ويقول: خرة الصَّ

قاتََل ما عىل فقاتلوا يُقتل، لم محمٍد ربَّ فإن ُقتل، قد محمد كان إن قوم؛ يا
به جاء ا ممَّ إليك وأبرأ هؤالء، يقول ا ممَّ إليك أعتِذر إني اللهم محمد، عليه

ُقِتل.12 حتى يُقاِتل، بسيفه شدَّ ثم هؤالء،

رسول دون اآلخر بعد الواحد يُقتَلون واألنصار فَزِعهم، يف امُلهاجرون وبينما وهكذا،
من «رجًال فإن بقومهم، اللَّحاق يف يُفكِّرون امُلهاجرون وبينما عب، الشِّ يصَعد وهو هللا
أنَّ أشعرَت فالن، يا له: فقال دمه، يف ط يتشحَّ وهو األنصار من رجل عىل مرَّ املهاجرين
ِدينكم.»13 عن فقاتلوا بلَّغ، فقد ُقتل، قد محمد كان إن األنصاري: فقال ُقتل؟ قد محمًدا
ترس الذي خرشة»، بن دجانة/سماك «أبو الفارس، امُلبارز األنصاري ذلك ثم
البطولة. بذات بعدها املواقع معه يخوض ُمحاربًا وظلَّ النبل، عنه ى يتلقَّ الرسول عن
املسلمني جيَش القتال ميزان يف يُعادل بالءً أُُحد يف أبىل الذي األنصاري، «وقزمان»
رأًسا املرشكني رءوس سيفه يتخطَّف يرتاَجع، وال يهُرب وال يكلُّ ال الَحومة فنزل جميًعا،
للوراء، واحدة خطوٍة دون ُمقاتل آالف ثالثة ُعمق يف ينغِرس حتى ويُصول رأس، إثر يف
قتيًال وعرشين اثنني بني من قتىل، عرشَة رَي السِّ ُكتب له عدَّدْت وحتى بينهم، أعمَق حتى
أسماء هشام» «ابن يُعدِّد وبينما أُحد، يف ُقريش من املسلمون قتََل من كلُّ ُهم َمكيٍّا
حيث وحده، «قزمان» يخصُّ ما نقتِطع امُلسلمني، من وقاتليهم قريش، من املقتولني

هشام: ابن يقول

عمري ابن يزيد وأبو … قزمان قتَلُهما طلحة، بن والحارث طلحة، بن وكالب …
ُرشيح بن والقاسط … قزمان قتَله حبيش له غالم وصؤاب قزمان، قتله …
بن والوليد قزمان، قتله امُلغرية بن أُميَّة أبي بن وهشام … قزمان قتله …
مالك بن وَشيبة جابر بن وعبيدة … قزمان قتله امُلغرية، بن هشام بن العاص

ص٢٤. ج٤، ذكره، سبق كثري: ابن 12
.٢٤٩ ص٢٤٨، ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 13
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تبارك هللا قتل من فجميع إسحق: ابن قال … قزمان، قتَلُهما امُلرضب، بن
رجًال.14 وعرشون اثنان أحد، يوم امُلرشكني من وتعاىل

أهل من وأنه ُمنافًقا، كان بأنه قزمان وْصم عىل اثية الرتُّ ُكتُبنا ترصُّ ذلك ومع
قدََّمت الُكتب تلك إن حتى (؟!)، بالفاِجر الكافر عىل ِدينَُه ينُرص قد هللا وأن النار،
تلك ومن األنصار، من وآله صحِبِه بني من معرفتَُه وتتجاهل «قزمان»، تستَجِهل روايات

الروايات:

يقول هللا رسول فكان قزمان، له: يُقال هو، من يُدرى ال أتى رجل فينا كان
ذا وكان … شديًدا قتاًال قاتل أُحد يوُم كان ا فلمَّ النار، أهل ملن إنه ذُِكر: إذا

ظفر.15 بني دار إىل فاحتُِمل الجراح، وأثبتَتْه بأس،

أن بعد ُرواياٍت تروي السرية ُكتُب فإنَّ بالذات، ظفر بني دار إىل ُحِمل ملاذا أما
يكن لم فهو ظفر»،16 بني «حليف أنه هشام» «ابن عند فنعِرف بالرجل، معرفتها تتذكَّر
جلَّ هللا إىل امُلرشكني من العرشة قتالُه نسبة ورغم عْمد. عن جاء التجهيل إنما مجهوًال،
رُجًال.» وعرشون اثناِن املرشكني من أحد يوم وتعاىل تبارك هللا َقتََل من «فجميع وعال،
وال صخرة، إىل يلجأ أن وال ِشعٍب، إىل يفرَّ أن ُدون وحَده، قزمان قتَلهم عرشة ِضمنُهم
أياًما هناك لينتِظر امليدان، عن بعيًدا هَربًا ميًال ثالثني يُوِغل أن وال املدينة، إىل يهُرب أن
والتَّبخيس التجهيل هذا كلِّ وراء الرسُّ أما موقفه. ليُحدِّد الكرَّة، كانت من عىل يَستخِرب
دار يف جريح وهو قزمان عن السرية ُكتُب ترويه حديٍث إىل فريِجع بالؤه، هذا لرُجٍل

ظفر: بني

فأبِرش. قزمان يا اليوم أبليَت لقد وهللا له: يقولون امُلسلمني من رجال فجعل

قاتلُت. ما ذلك ولوال َقومي، أحساب عن إالَّ قاتلُت ما فوهللا أُبِرش؟ بماذا قال:
نفسه.17 به فقتل كنانِتِه من َسهًما أخذ جراُحه، عليه اشتدَّْت ا فلمَّ

ص١٩٢. مج٣، ذكره، سبق السهييل: 14
ص٣٧. ج٤، ذكره، سبق كثري: ابن 15

ص١٩٢. مج٣، ذكره، سبق السهييل: 16
ص٣٧. ج٤، ذكره، سبق كثري: ابن 17
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وأحسابه، أهله عن فيه دافع راٍق، موقف العربية املواقف من هنا قزمان وموقف
واإلرادة املبادئ أصحاب لدى معلومة ِصفة فهو يتألَّم املوت بجراح وهو نفسه قتله أما

الحديث. النفس علم به يُخِربنا فيما والشجاعة، القوية
«يزيد» ابنه أُصيب الذي أُميَّة» بن «حاطب موقف عن ما حدٍّ إىل يختِلف موِقٌف وهو

أهله، حوله واجتمع قوِمه دار إىل فحملوه أحد، يف

بالجنَّة، حاِطب ابن يا أبِرش والنساء، الرجال من له يقولون املسلمون فجعل
يشءٍ «بأيِّ فقال: نفاُقه يومئٍذ فنجم الجاهلية، يف عسا قد شيًخا حاِطب وكان
ْرشح ويف نفِسه.»18 من الُغالم هذا وهللا غررتُم حرمل؟ من بجنٍَّة ونه؟ تُبرشِّ
الحرمل، تُنِبُت وكانت فيها ُدفن التي األرض يُريد حرمل، من «الجنَّة السهييل

ذاك.»19 إالَّ جنَّة له ليس أي

هللا أسد مقتل (2)

من األنصار دور من بدار ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول «مرَّ أحد من العودة وبعد يثرب، يف
فبكى هللا رسول عينا فذرفْت قتالهم، عىل والنُّواح البكاء فسمع وظفر، األشهل عبد بني
دار إىل ُحضري بن وأسيد معاذ، بن سعد رجع ا فلمَّ له. بَواكَي ال حمزة لكن قال: ثم
وهو هللا.»20 رسول عمِّ عىل فيبكني يذهبن ثم يتخرَّْسَن أن نساءَهم أمر األشهل، عبد بني
بن «حمزة ِه عمِّ يف ُمصابه عىل ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول قلب أصابْت التي اللَّوعة مدى يُظِهر ما
جبري عمِّ مَلقتل انتقاًما مطعم»، بن «ُجبري عبد الحبيش» «وحيشُّ قتَله الذي املطلب»، عبد
الحبيش لوحيشٍّ وعٍد مع الكربى. بدر يف املسلمون وقتَله سبق الذي عدي» بن «طعيمة
من الوحيش الحبيش اه تلقَّ آخر وعٍد مع هذا فعل، إن الحرية إىل العبودية من بالِعتق

ص١٦٨. مج٣، ذكره، سبق السهييل: 18
ص١٧٧. نفسه: 19

ص٥٣٢. ج٢، ذكره، سبق التاريخ، الطربي: 20
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سيناله الذي امُلقابل وكان ها، وعمِّ وأخيها ألبيها انتقاًما حمزة قتَل إن عتبة» بنت «هند
تُردِّد وهي به، مرَّت أو أحد، يف بها مرَّ كلَّما له نداؤها عنه يُعربِّ ما فهو هند، من وحيشٌّ

وترغيب: بدالٍل بغنج

دسمة، أبا ويها
واشتَِف.21 اشِف

وحيش، قاتِله بلسان عنه، هللا ريض حمزة ملقتل حية صورًة السرية، رواة ويرسم
الغشاني، الُعزَّى عبد بن سباع به «مرَّ بسيفه يُصول حمزة كان بينما أنه يروي، الذي
أم ه أمُّ وكانت البظور. ُمقطِّعة ابن يا إيلَّ هلمَّ حمزة: له فقال نيار، أبا يُكنى وكان
فانكَشَف فوقع، حمزة عثر وهنا فقتله.» حمزة فرضبه التقيا ا فلمَّ بمكة. ختَّانة إنمار
فوقَعْت عليه، دفعتُها منها، رضيُت إذا حتى حربتي «فهززُت بطنه عن الحديدي درُعه
حتى وأمهلتُه فوَقع، فغلب، نحوي، فأقبَل رجَليه، بني من خرَجْت حتى ثنِتِه يف
حاجة بيشء يل تُكن ولم العسكر، عن يُت تنحَّ ثم حربتي فأخذُت جئُت مات، إذا

غريه.»22
وتُخرج عنه، هللا ريض حمزة بطن لتبُقر الثائرة، املدلَّلة ُعتبة» «بنت هرولت وهنا
هللا رسول مرَّ قريش، ورحلت املعركة انتهت إذا حتى يًا، تشفِّ قطعًة منه وتلوك كِبَده
يقول: جعل حتى مأخذًا، الكَمُد منه أخذ وقد رأِسِه عىل فوقف الحال، تلك عىل وهو ه بعمِّ

السباع بُطون يف يكون حتى لرتكتُه بعدي، ُسنَّة ويكون صفية، تحَزن أن لوال
ألُمثِّلنَّ املواطن، من موطٍن يف قريش عىل هللا أظهَرني ولنئ الطري، وحواِصل

منهم.23 رُجًال بثالثني

ص١٢. ج٤، ذكره، سبق كثري: ابن 21
ص١٥٢. مج٣، ذكره، سبق السهييل: 22
ص٤١. ج٤، ذكره، سبق كثري: ابن 23
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﴿َوإِْن بقوله: ذلك عن النبي يردُّ جاء الوحي إنَّ بالقول: ين امُلفرسِّ بعض ب عقَّ وقد
يُدِرك بحصافته، كثري ابن لكن ،(١٢٦ (النحل: ِبِه﴾ ُعوِقبْتُْم َما ِبِمثِْل َفَعاِقبُوا َعاَقبْتُْم

فيقول: أمًرا

يلتئم فكيف سنني! بثالث الهجرة بعد أحٍد ة وقصَّ مكيَّة، اآلية هذه قلُت
هذا؟!24

حمزة: مقتل يوم النبي حال عن القول فريوي مسعود ابن أما

وضَعُه عنه، هللا ريض حمزة عىل بكائه من أشدَّ باكيًا، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رأينا ما
الَغْيش، به بلغ وحتى نشق، حتى وانتحب جنازته، عىل وقف ثم القبلة يف
حمزة يا الكربات، كاشف يا حمزة يا الخريات، فاعل يا حمزة يا يقول: وهو

ذاب.25 يا

ه عمِّ عىل أختهم ابن ُحزن شاهدوا عندما فإنهم قتالهم، يف ُمصابهم ورغم األنصار، أما
قالوا:

من أحد يُمثِّلها لم ُمثلًة بهم لنُمثِّلنَّ الدهر، من يوًما عليهم ظَهْرنا لنئ وهللا
قط.26 بأحد العرب

قال ملَّا وتندبه، حمزة تبكي األنصار نساء جاءت — ُمسلم رشط وعىل — ثم ومن
له.27 بواكَي ال حمزة لكن النبي:

حبًال ركابها يف تحِمل لقتالها، واستشفْت ثأرها، أشفْت أن بعد قريش عادت وهكذا
األعراب، عيون يف هيبتَها أعادت قد أنها تشُعر امُلسلمني. من األرسى فيه تجرُّ طويال
اإليالف لطريق وأعادت الداخلية، التجارة طُرق عىل يثِرب بموادعة فكَّر َمن وردَعْت

نفسه. املوضع 24
ص٥٣٤. مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 25
ص٥٢٩. ج٢، ذكره، سبق الطربي: 26
ص٤٩. ج٤، ذكره، سبق كثري: ابن 27
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ما وهو أحد، يف قريًشا وُمشاركتها إيالفها، إىل كنانة إعادة يف بنجاحها اعتزاٍز مع أمنَه،
يقول: وهو وهب أبي بن هبرية ِشعر عنه عربَّ

يُ��زج��ي��ه��ا ك��ان م��ا ع��ل��ى ال��ب��الد ع��رض ي��م��ٍن ذي أط��راف م��ن ك��ن��ان��ة ُس��ق��ن��ا
ف��ي��ه��ا وم��ن ��وه��ا ف��أمُّ ال��نَّ��خ��ي��ل، ُق��ل��ن��ا ب��ن��ا؟ ت��ذه��ب��ون أنَّ��ى ك��ن��ان��ة: ق��ال��ت
ن��أت��ي��ه��ا ن��ح��ن ف��ُق��ل��ن��ا ُم��َع��د، ه��اب��ْت أُح��د م��ن ال��ج��رِّ ي��وَم ال��ف��وارس ن��ح��ن

بدر، يف السابق املسلمني بانتصار يُذكِّره ثابت بن ان حسَّ الرسول شاعر فأجابه
يقول: وهو

ُم��خ��زي��ه��ا ال��ل��ه ف��ُج��ن��د ال��رس��ول، إل��ى س��ف��اه��ت��ك��م م��ن ج��ه��ًال ك��ن��ان��ة س��ق��تُ��م
الق��ي��ه��ا وال��ق��ت��ل َم��وِع��ده��ا ف��ال��ن��ار ض��اح��ي��ة ال��م��وت ِح��ي��اض أوردتُ��ُم��وه��ا
ف��ي��ه��ا أل��َق��ي��نَ��ه وم��ن ال��ق��ل��ي��ب أه��ل ق��ت��َل��ْت إذ ال��ل��ه ِب��َخ��ي��ل اع��ت��ب��رتُ��م أال

بالقول: ثابت» «ابن يدعم مالك» بن «كعب قام ثم

وي��م��ن��ُع ال��ذِّم��ار يَ��ح��م��ي م��ن ك��لِّ ع��ل��ى ُس��بَّ��ًة ال��ق��ت��ل ن��رى ال أن��اس ون��ح��ن
ت��دم��ُع ال��دَّه��ر ل��ن��ا ع��ي��نً��ا ه��ال��ٍك ع��ل��ى ن��رى ال ال��ح��وادث ري��ب ع��ل��ى ج��الد
ن��ج��زُع ال��ح��رُب ج��رَِّت ��ا م��مَّ ن��ح��ن وال ن��ق��ول��ه ب��ش��يء نَ��ع��ي��ا ال ال��ح��رب ب��ن��و

كان النرص أن مؤكًدا ثابت» بن ان «حسَّ عىل يردُّ الزبعري» بن هللا «عبد قام وهنا
وُمحاربيها يثِرب سادة من قتلوا قد بدر، يف املأل شيوخ ُمقابل وأنهم قريش، حليف
قتل ما ِضعف اليثاربة من قتلت قد قريًشا أنَّ ويزعم بل وَمحِتًدا، رشًفا يقلُّون ال من

قوله: يف ذلك ويقوم بدر، يف ُقريش من امُلسلمون

ف��ع��ْل ق��د ش��ي��ئً��ا ت��ن��ط��ق إن��م��ا ف��ُق��ل أس��م��ع��ت ال��ب��ي��ن؛ غ��راب ي��ا
ال��غ��ل��ْل ذا ي��ش��ف��ي ال��ش��ع��ر ف��ق��ري��ُض آي��ًة ع��نِّ��ي ح��س��ان أب��ل��َغ��ْن
ب��ط��ْل ِم��ق��دام ال��ج��دَّي��ِن م��اج��د س��ي��ٍد ك��ري��ٍم م��ن ق��ت��ْل��ن��ا ك��م
األس��ْل وْق��ع م��ن ال��خ��زرج ج��َزَع ش��ه��دوا ب��ب��دٍر أش��ي��اخ��ي ل��ي��َت
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األش��ْل ع��ب��د ف��ي ال��ق��ت��ل واس��ت��ح��رَّ ب��رك��ه��ا ب��ق��ب��اءٍ ح��كَّ��ت ح��ي��ن
ف��اع��ت��دْل ب��دٍر َم��ي��ل وع��دَّل��ن��ا أش��راف��ه��م م��ن ��ع��ف ال��ضِّ ف��َق��ت��ْل��ن��ا

بقوله: صاَعني الصاع له يردُّ ان» «حسَّ فأجابه

ع��َدْل ل��و ف��ي��ه��ا ال��ف��ض��ُل م��نَّ��ا ك��ان وق��ع��ٌة ال��زَّب��ع��رى ي��اب��ن ذه��بَ��ْت
ُدوْل أح��ي��انً��ا ال��ح��رب وك��ذاك ِم��ن��ك��م ونِ��ْل��ن��ا ن��ل��تُ��م ول��ق��د
… … … … أك��ت��اِف��ك��م ف��ي األس��ي��اف ن��ض��ع
… … … … إس��ت��اه��ك��م م��ن اإلص��ب��ع نُ��خ��رج
ال��م��ث��ْل وأح��ادي��ث ب��در، ي��وم ع��ورة ق��ري��ش ف��ي وت��رك��ن��ا

من ثأرها بعد استشفاءها يُعلن ِشعرها تُرِسل كانت فقد عتبة» بنت «هند أما
بقولها: املسلمني تُنادي وهي «حمزة»،

س��ع��ِر ذات ال��ح��ْرب ب��ع��د وال��ح��رب ب��ْدٍر ب��ي��وم َج��زي��ن��اك��م ن��ح��ن
وب��ك��ر ��ه وع��مِّ أخ��ي وال ص��ب��ر م��ن ُع��ت��ب��ة ع��ن ل��ي ك��ان م��ا
ص��دري غ��ل��ي��ل وح��ش��ي ش��ف��ي��َت ن��ذري وق��ض��ي��ُت ن��ف��س��ي ش��ف��ي��ُت
ق��ب��ري28 أع��ظ��م��ي ت��ِرمَّ ح��ت��ى ع��م��ري ع��ل��يَّ وح��ش��يٍّ ف��ُش��ك��ر

كل عىل القضاء يف ق، تتحقَّ لم رغبة من بقيَّة نفسها يف ترى «هند» كانت وإن هذا،
فتقول: أنصاري، وكل هاشمي

َم��ط��ل��ب��ي ك��ان ال��ذي ب��ع��ض ف��اتَ��ن��ي وق��د رح��م��ة ب��الب��ل ن��ف��س��ي وف��ي رج��ع��ت
ي��ث��ِرب أه��ل وم��ن م��ن��ه��م ه��اش��م ب��ن��ي وغ��ي��ره��م ق��ري��ش م��ن ب��دٍر اص��ح��اب م��ن
وم��رك��ب��ي29 َم��س��ي��ري ف��ي أرج��و ك��ن��ُت ك��م��ا ي��ك��ن ول��م ش��ي��ئً��ا ن��ل��ُت ق��د ول��ك��نَّ��ن��ي

يف هكذا مالك بن كعب شعر من الثاني البيت من الثاني الشطر يف العرويض (الخطأ ص٣٩ نفسه، 28

األصل).
ص٢١٥. مج٣، ذكره، سبق السهييل، 29
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ِشعر استنفرها وقد الهاشمي، البيت سليلة امُلطلب»، عبد بن أثاثة بنت «هند فقامت
قائلة: عليها لرتدَّ عتبة»، بنت «هند

ال��ُك��ف��ر ع��ظ��ي��ِم ��اٍع وقَّ ب��ن��َت ي��ا ب��در وب��ع��د ب��در ف��ي ُخ��زي��ِت
ال��زُّه��ر ال��ط��واِل ال��ه��اش��ِم��يِّ��ي��ن م ال��ف��ج��ر غ��داة ال��ل��ه ص��بَّ��ح��ِك
َص��ق��ري وع��ل��يٌّ ل��ي��ث��ي ح��م��زة يُ��غ��ري ُح��س��ام ق��طَّ��اٍع ب��ك��لِّ
ال��نَّ��ْح��ر ض��واح��ي م��ن��ه ��بً��ا ُم��خ��ضَّ ُع��ذري وأب��وك ش��ي��ب رام إذا

ن��ذِْر30 ف��ش��رُّ ال��س��وء ون��ذُرك

فاحشة، وقعًة بها ليقع عتبة»، بنت «هند قوايف يتبع ثابت» بن «حسان واستمرَّ
ليقول: ها، ِرسِّ عن رت السَّ ويرفع

ال��ب��ْظ��ِر ع��ظ��ي��م��َة ال��ه��ن��ود ه��ن��د م��ع��ه��ا وزوَج��ه��ا اإلل��ُه ل��ع��َن
ب��ْك��ِر ع��ل��ى ُم��ق��ت��ب��ة ال��ق��وم، ف��ي أُح��ٍد إل��ى م��رق��ص��ًة أُْخ��ِرْج��ِت
زْج��ر وال ُم��ع��ات��ب��ٍة ع��ن ال ب��ه َح��راك ال ث��ق��ال ب��ك��ر
ب��ال��ِف��ه��ِر ه��ن��د ال��ع��ج��اي��ة دق��ي ب��ه��ا ت��تَّ��ق��ي��ن إس��تُ��ك وع��ص��اك
ال��ق��ت��ِر ع��ل��ى ��ا ن��صٍّ دأِب��ه��ا م��ن وم��ش��رج��ه��ا ع��ج��ي��زت��ه��ا ق��رَح��ْت
ال��ده��ِر ُس��بَّ��َة وي��ح��ِك ه��ن��د ي��ا ب��ه��ا أت��ي��ِت ف��اح��ش��ًة ون��س��ي��ِت
ُع��ه��ِر31 م��ن ك��ان ص��غ��ي��ًرا ول��ًدا ول��َدْت أن��ه��ا ال��والئ��د زع��م

ص٣٩. ج٤، ذكره، سبق كثري: ابن 30
.٥٢٦ ص٥٢٥، ج٢، ذكره، سبق الطربي، 31
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أمَره. َد ألُشدِّ إالَّ ُقمُت إن يل، يَستغِفر أن أبتغي ما وهللا

سلول بن أبي بن هللا عبد

بقوله: أحد يف املسلمني هزيمة بعد يثِرب حال ًرا ُمصوِّ البيهقي يقول

وفارت … املؤمنني وتحزين … املكر يف املسلمني بكاء عند املنافقون وأخذ
امِلرجل.1 فوَر بالنِّفاق املدينة

يلَحق — األخبار ُكتب يف واضح هو كما — صار تحديًدا، أُُحد عند النفاق ونْعت
قول يف واضًحا يظهر ما وهو بالتشكيك، الهزيمة عىل ب عقَّ من بكل أو ُمعِرتض، بكلِّ

كثري: ابن

لكنَُّه أُصيب، ما منه أُصيب وال عليه، ظهروا ما نبيٍّا كان لو اليهود: وقالت
للمسلمني: وقالوا قولهم، ِمثل امُلنافقون وقال وعليه. الدولة له تكون ملٍك طالُب

منكم.2 أصابوا الذي أصابكم ما أطعتُمونا كنتُم لو

ص٢١٦. الثالث، السفر ذكره، سبق النبوَّة، دالئل البيهقي: 1
ص٤٩. ج٤، ذكره، سبق والنهاية، البداية كثري: ابن 2



األول) (الجزء الرسول دولة حروب

وعدم املدينة، يف البقاء املعركة قبل قرَّروا أنصاري، ثالثمائة إىل هنا واإلشارة
الفَوران، ذلك وإزاء مدينتهم. بمناعِة ِخربتهم عرَّكته عسكري برأي أحد، إىل الخروج
والتغاُمز، للتعايل امَلحنيَّة للرءوس الفرصة ويُعطي الناشئة، الدولة هيبة يُهدِّد بات الذي
من بدَّ ال كان بدر؛ يف بدمائهم املجاهدون صنعها هيبة تردِّي من ذلك يجرُّه قد وما
الكريم: بالقول هؤالء عىل يردُّ الوحُي اسرتَسَل ثمَّ ومن املسلمني، َروع لتهدئة أوىل خطوة
اْلَمْوَت أَنُْفِسُكُم َعْن َفاْدَرءُوا ُقْل ُقِتلُوا َما أََطاُعونَا َلْو َوَقَعُدوا ِإلِْخَواِنِهْم َقالُوا ﴿الَِّذيَن

.(١٦٨ عمران: (آل َصاِدِقنَي﴾ ُكنْتُْم إِْن
عمران: (آل ﴾… اْلُمْؤِمِننَي َولِيَْعَلَم ِهللا َفِبِإذِْن اْلَجْمَعاِن اْلتََقى يَْوَم أََصابَُكْم ﴿َوَما

.(١٦٦
.(١٤٥ عمران: (آل ًال﴾ ُمَؤجَّ ِكتَابًا ِهللا ِبِإذِْن إِالَّ تَُموَت أَْن ِلنَْفٍس َكاَن ﴿َوَما

عمران: (آل ِمنُْكْم﴾ َجاَهُدوا الَِّذيَن هللاُ يَْعَلِم ا َوَلمَّ اْلَجنََّة تَْدُخلُوا أَْن َحِسبْتُْم ﴿أَْم
.(١٤٢

يقول: الوحي إليهم ه توجَّ فقد الدنيا، عَرض من الزائلة املغانم عىل حِزنوا الذين أما
.(١٤ عمران: (آل اْلَمآِب﴾ ُحْسُن ِعنَْدُه َوهللاُ نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة َمتَاُع ﴿ذَِلَك

(آل يَْجَمُعوَن﴾ ا ِممَّ َخرْيٌ َوَرْحَمٌة ِهللا ِمَن َلَمْغِفَرٌة ُمتُّْم أَْو ِهللا َسِبيِل ِيف ُقِتْلتُْم ﴿َوَلِنئْ
.(١٥٧ عمران:

(آل يُْرَزُقوَن﴾ َربِِّهْم ِعنَْد أَْحيَاءٌ بَْل أَْمَواتًا ِهللا َسِبيِل ِيف ُقِتلُوا الَِّذيَن تَْحَسبَنَّ ﴿َوَال
.(١٦٩ عمران:

النفيس العالج (1)

طرٍي َجوف يف أرواَحهم هللا جعل بأُحد، إخوانكم أُصيب «ملَّا قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أنَّ والدليل
ظلِّ يف ُمعلقة ذهٍب من قناديل إىل وتأوي ثمارها، من وتأُكل الجنة، أنهار تِرُد ُخرض،
أنَّنا عنَّا إخواننا يُبلِّغ من قالوا: ومقبلهم وَمرشِبهم مأكلهم ِطيب وجُدوا ا فلمَّ العرش،
وجل: عز هللا قال الجهاد. يف يَزَهدوا وال الحرب، عند يَنكلُوا لئال نُرَزق؛ الجنة يف أحياء

3«.﴾… ِهللا َسِبيِل ِيف ُقِتلُوا الَِّذيَن تَْحَسبَنَّ ﴿َوَال تعاىل: هللا فأنزل عنكم. أُبلُِّغهم أنا

الجنة. يف الشهداء أرواح أنَّ بيان اإلمارة، كتاب من ٣٣ يف موقوًفا رواه ُمسلم، يف الحديث انظر 3
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ك؟ أُبرشِّ أال جابر؛ «يا له: ويقول عنه هللا ريض «جابر» إىل امُلصطفى يلتفُت ثم
شئَت ما عبدي عيلَّ تمنَّ فقال: أباك أحيا هللا أن شعرُت قال: بالخري. هللا ك برشَّ بىل قال:
مع فأُقتَل الدنيا إىل تَُردَّني أن عليك أتمنَّى عبادتك، حقَّ عبدتُك ما ربِّ يا قال: أُعِطَكه.

إليها.»4 يرجع ال القول، ِمنِّي سَلَف قد إنه قال: أخرى. مرة فيك وأُقتَل نبيك،
فرًقا امُلبعثرة األنُفس شتات ولمُّ امُلداوي، الشايف والبلَسم النفيس، العالج كان وهكذا
تلك يف — هللا عافاهم — يِجدون ال ُمؤرِّخينا لكن اإليمان. بتثبيت العزائم وتقوية وهلًعا،
َدوًما يطَمحون إنما وَغناء، وشفاءً كفايًة الرشيد، بالرأي السديد والكالم امُلداوية، الخطَّة
وهم أُحد أصحاب يَشفي كان ما حديٌث وهو وامُلعجزات، األحاجي حديث إىل كدأبهم
األحاجي أحاديث لكن الحكيمة. والقيادة الصاِدق، الوحي يشفيهم ما قْدَر مهزومون،
املرشوع ضوء يف تتساءل وربما التاريخ، ستقرأ ذلك بعد ألجيال يبدو ما عىل ُكِتبت
الهزيمة مرارة املسلمني ع تجرُّ رغم اإلعجاز، عىل الدالئل تلك سلًفا إلقاُمهم فكان عقًال،
املأل أنَّ وتؤكد املالئكة، حديث لتُعيد بعضها، تقفو الروايات فجاءتنا وبطولة. هدوءٍ يف
أيِّ إىل ُمدِركني غري املعركة يف القتالية خربتَُه وأعمل أُُحد، إىل هبَط قد امُلحارب األعىل
والرسول حِميَّتها، يف الوقعة عن يُحكى جاء ما ومنها املزاعم. بتلك يذهبون ُمنزلٍق
لسعد: والسالم الصالة عليه «فقال اص، وقَّ أبي بن سعد وأمامه للهجوم، يتعرَّض
فأخذُت عنه: هللا ريض سعد قال ارُدْدهم. له: فقال وحدي؟ أردُّهم كيف قال: ارُدْدهم.
َسهمي هو فإذا آخر سهًما أخذُت ثم فقتلتُه، منهم رجًال به فرَميُت كنانتي من سهًما
فرميُت به رميُت الذي هو فإذا سهًما أخذُت ثم فقتلتُه، آَخَر به فرميُت به، رميُت الذي
ال كنانتي يف عندي فكان ُمبارك، َسهٌم هذا فقلت: مكانهم، من فهبطوا فقتلتُه، آَخَر به

كنانتي.» يُفاِرق
امُلرشكني، ألفنى هذا، املربوك بسهِمِه استمرَّ لو سعًدا أنَّ إىل الروايات تفطن وال
أرمي رأيتُني لقد قال: أنه عنه وُروي … بَنيه عند بعَده «كان هم السَّ هذا أنَّ تؤكد ثم
فظننُت … بعد كان حتى أعرفه، ال الوجه حَسُن أبيض رجٌل عيلَّ فريدُّه أحد، يوم هم بالسَّ

ملك.» أنه

ص٢٩٨. ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 4
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فيه: يقول آخر حديٌث لسعد يُنسب ثم

عليهما رُجَلني يَساره، وعن والسالم الصالة عليه النبي يمني عن أحد يوَم رأيُت
وال اليوم ذلك قبل رأيتُهما ما القتال، أشدَّ هللا رسول عن يقاتالن ِبيض ثياب

بعده.5

امللَكني كانا فقد باالسم البيض بالثياب الِبيض الرُجَلني الرتاث ُكتب وتُحدِّد بل
و«ميكائيل».6 «جربيل»

تقول: أخرى، حبكٍة يف أخرى، مرًة سعًدا تضع أخرى، ورواية

وفتًى يَديه، بني يرمي وسعد ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عن انكشفوا أحد يوُم كان ملَّا
نظروا: فرغوا ا فلمَّ إسحق. أبا ارِم يقول: بها، أتاُه نبلٌة ذهبت كلَّما له يَنِبل

يُعَرف.7 ولم يََروه فلم الشاب؟ من

رواية املسلمني، مع وحربها أُحد إىل املالئكة نزول عىل تُرصُّ التي الروايات تلك ومثل
حمل عمري»، بن «ُمصعب أخو الرُّوم» «أبا أن وهو األخبار؛ ُكتب تعَلمه أمٍر عن تحكي
إصابة ومع وهولها، املعركة زحمة ويف شهيًدا، أخيه سقوط بعد «ُمصعب» من اللواء
لتُخربنا حياكتها تتمُّ الرواية لكن ُمصعبًا، الرُّوم أبا ظنَّ الشديدة، اإلصابات تلك النبي

يقول: آَخَر خربًا

صورة يف ملك أخذه اللواء، وسقط عنه، هللا ريض عمري بن مصعب ُقتل وملا
ُمصعب: صورة عىل الذي للملك يقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وجعل … مصعب
الصالة عليه فعَرف بمصَعب. لسُت فقال: امللك إليه فالتَفَت مصعب. يا تقدَّم

به. أُيِّد ملك أنه والسالم

تفشال. أن منكم طائفتان ت همَّ إذ باب: املغازي، كتاب البخاري: 5
أُحد. يوَم النبيِّ عن وميكائيل جربيل قتال باب الفضائل، كتاب مسلم: 6

ص٢٥٦. ج٣، ذكره، سبق البيهقي: 7
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ملَّا أنه روايٍة يف ورأيُت …» فيقول: الرواية عىل ِسريته يف الحلبي ب يُعقِّ بينما هذا
املدينة.»8 دخل حتى يِده يف يَزْل ولم «ُمصعب»، أخو الرُّوم» «أبو أخذه اللواء، سقط

بموتٍة إال سريته، من آخر موضع يف «الحلبي» يرىض ال امُلعجزات، َسوق سياق ويف
فيقول: بامِلغفر، ورضبه وجهه يف النبيَّ شجَّ الذي َقِمئة البن قميئٍة

هللا أقمأك ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال … جماًال زادتُْه بل تُِشنْه، لم ة الشجَّ هذه إنَّ
عىل فوافاها غنَِمِه إىل خرج الوقعة بعد فإنه نبيِّه، دعوَة فيه استجاب وقد …
من فأرداه نطحًة فنطَحُه كبُشها، عليه فشدَّ يعِرتضها، فأخذ الجبل، ذروِة

فتقطَّع.9 الجبل شاهق

عن يُسِكته حتى بالحربة، النبيُّ قتله الذي خلف» بن «أُبي عىل الروايات تُثني كذلك
هللا عبد بلسان لتقول نجا. إن نجوُت ال د؟ ُمحمَّ أي يهتف: وهو نداءه امُلرشكني إسماع

عمر: بن

إذا الليل، من هويٍّ بعد رابغ ببطن ألسريُ فإني رابغ، ببْطن خَلٍف بن أُبيُّ مات
يصيح: وهو يَجتنبها سلسلٍة يف منها يخُرج رجل وإذا فِهبتُها، يل ج تتأجَّ نار
هذا هللا، رسول قتيل هذا فإنَّ تسِقه، ال يقول: رجل وإذا العطش. العطش

خَلف.10 بن أُبيُّ

ومنها الكربى، لبدر صاغوه ما بعض تكرار من هنا بأًسا مؤرُِّخونا يِجد ال ثم
سيفه، ذهب وقد أُحٍد يوَم النبيِّ إىل جاء جْحش بن هللا عبد أنَّ أشياُخنا «أخربَنا القول:
َعني يومئٍذ وأصيبت … سيًفا هللا عبد يِد يف فرَجع نخل، من عسيبًا ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأعطاه
عينَيه أحسَن فكانت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فردَّها وجنِته، عىل وقَعْت حتى نعمان بن قتادة
فوضَعها حدَقتَه رفع النبي أنَّ يف موضعها، يف العني تركيب إعادة وتفصيل ُهما.» وأحدَّ

.٥٤٥ ص٥٤٤، مج٢، السرية، الحلبي: 8
.٥١٤ ص٥١٣، نفسه: 9
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أي لِقيَه من يدري وما فماَت جماًال.» اْكُسه «اللهم وقال: براحته، غمَزها ثم موضعها
أصيبت.11 عينيه

التدليل بها قصدوا الروايات، من أخرى ألواٍن عىل واألخبار السري رواة يُعرِّج ثم
املؤمن يَنال قد وما جِسِده، وطهارة وطهارته، وِعصمته، ملسو هيلع هللا ىلص، املصطفى نُبوَّة ِصدق عىل
آخر جانٍب من لكنَّها ويُزكيه، مكانته من يرفع شيئًا، الجسد ذلك من ناَل ما إذا الصادق
مع هللا رسول إليها وصل التي املكانة عىل ضوءًا تُلقي فإنها — حدثَْت قد كانت إن —
وهَرب، فرَّ أو شكَّ من أخبار مع ُمقابلٍة يف وضعها الروايات بتلك قصد وربما أتباِعه.
لم ا حدٍّ فيه، التبتُّل حدِّ إىل بنبيِّهم الواِثقني الثاِبتني، الصاِدقني امُلؤمنني وجود إلثبات
«سعيد أبا الخدري»، سنان بن «مالَك أن الروايات تلك ومن بعَده. وال إنسان قبله يِصله

النبي: فقال الدِّماء، تلك وازَدَرَد أحد، يف ُجروحه من النبي دَم امتصَّ قد الخدري»،

مسَّ من سنان، بن مالك إىل فلينُظر النار، ه تمسُّ ال رجٍل إىل ينُظر أن ُه رسَّ من
نار. تُصبُْه لم دمي

يُنَقل «ولم فيه: يقول ُمطوًال شارًحا تعقيبًا النبيِّ دم ازدراد عىل «الحلبي» ب ويُعقِّ
يُنَقل لم كما ذلك، بعد فمه غَسل أنه وال فمه، بغْسل دَمه امتصَّ الذي هذا أمر ملسو هيلع هللا ىلص، أنه
بعد غسلتُْه هي وال فِمها، بغْسل عنها، هللا ريض الحبشية بركة أيمن أم حاِضنَته أمر أنه
إىل الليل من هللا رسول قام قالت: أنها عنها هللا رَيض ففيها ملسو هيلع هللا ىلص، بوَله رشبت ملَّا ذلك
أشُعر، ال وأنا ارة، الفخَّ يف ما فرشبُت عطىش وأنا فُقمُت فيها، فباَل رسيره، تحت فخارٍة
فقالت: فيها. ما فأهريقي ارة الفخَّ تلك إىل ُقومي أيمن، أم يا قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصبح ا فلمَّ
بعَده بطنُك يجُفر ال قال: ثم نواِجذُه، بدْت حتى فضِحَك فيها. ما رشبُت لقد وهللا
ثعلبة بنت بركة لها يُقال امرأة أيًضا بوَلُه ِرشبْت وقد … بطنك تشتكي ال أي … أبًدا
كالم ويف … الحبشة من معها جاءت عنها، هللا ريض حبيبة أم تخُدم وكانت عمرو، بنت
النبي زوج حبيبة أم خاِدمة الحبشية، سفيان أبي موالة يَسار بنت بركة الَجوزي، ابن
حتى قط، مرضت فما يوسف. أم يا ة صحَّ ذلك: رشبت أنها عِلم حني لها فقال … ملسو هيلع هللا ىلص،

فيه.»12 ماتت الذي مرُضها كان

.٢٥٣ ،٢٥٢ ص٢٥١، نفسه: 11
.٥١٦ ص٥١٥، مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 12
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األسد حمراء غزوة (2)

امُلؤمنني تثبيت إلعادة النفيس، املستوى عىل أُحد لجراح الشافية البلَسمة كانت هكذا
عىل أما له. والُخلَّص وُمريديه بُمحبِّيه الحميمة وعالقته ملسو هيلع هللا ىلص، نبيِّهم وحول اإليمان حول

يَحكي: السرية راوي هشام» «ابن فإنَّ العسكري، املستوى

ُمؤذِّن أذَّن شوال، من مضت ليلًة عرشة لستِّ األحد، يوم الغُد كان ا فلمَّ
حَرضَ أحٌد إال أحد، معنا يخُرَجنَّ ال أنه … العدو بطَلب الناس يف الرسول

باألمس. يوَمنا

يف خرج أنه وليبلِّغهم للعدو، ُمرهبًا ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول خَرج «وإنما بالقول: ب يُعقِّ ثم
عدوِّهم.»13 عن يُوِهنهم لم أصابهم الذي وأن قوَّة، به ليظنُّوا طلبهم،

منها، بضًعا أو واحدة، ليلٍة سوى نِرصها بنشوِة تستمِتع لم قريًشا فإنَّ وعليه،
عن شوًطا تمِض فلم اإليالف، طريق تأمني يف آمالُها وسقطت هيبتِها، يف فألُها وخاب
أثقَل ما رغم املقتِدر، قائدهم بزعامة جرحى، بعُد وهم املسلمون خَرج حتى املدينة،
ُمطارًدا، لها خرج أنه قريًشا ليُوِهم األسد. حمراء إىل وجراح، آالٍم من الرشيف جسَده
الكاِذب، عزِّهم ونشوة األمس، نرص لذَّة ليسلُبَهم يتخاذَلوا أو يَِهنوا لم املسلمني وأنَّ
وأن مداه، سيُطول طويل مشواٍر يف اعرتاضيٍّا أمًرا كان بأُحد، حَدَث ما أن لهم وليُثبَت
رغم لنبيهم طاعًة األسد حمراء إىل املسلمون خرج وبالفعل انتواه. عما يرتاجع لن النبي
وُعقبة عنه، هللا ريض ُحضري بن أُسيد وهو جراحات، ِتسع به كان من «فمنهم جراِحهم،
ريض ة الصمَّ بن خراش وهو جراحات َعْرش به كان من ومنهم عنه، هللا ريض عامر بن
عنه، هللا ريض مالك بن كْعب وهو جراحة، عرشة بضع به كان من ومنهم عنه، هللا
هللا رسول وخرج … هللا عبيد بن طلحة وهو جراحة، وسبعون بْضٌع به كان من ومنهم
ُرباعيَّته، ومكسورة وجهه، يف ومشجوج الحلقتنَي، أثَر من وجهه يف مجروح وهو ملسو هيلع هللا ىلص
منكبه ن ُمتوهِّ باطنها، من ُكِلمت قد الُعليا وشفتُه باطنها، من ُجرحت قد فىل السُّ وشفته

الحفرية.»14 يف وقعته من َمجروحتان وركبتاه هللا، لعنه َقمئة ابن لرضبة

ص١٧٣. مج٣، ِذكره، سبَق هشام، البن النبويَّة السرية تفسري يف األنف الرَّوض هييل: السُّ 13
.٥٥٢ ص٥٥١، مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 14
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ليثِرب عهِدها عىل ظلَّْت املسلمني، هزيمة رغم بُمرشكيها، ُخزاعة أن نعَلم ثم
عىل سيادتها سلبتْها قريًشا أن أبًدا تنَس لم ُخزاعة أنَّ ننىس، أالَّ يِجب وهنا وقائدها.
العرب، قبائل من واالها َمن مع تحالفت أن بعد مكة من وطردتْها البيت، وعىل مكة
فاشرتى الُخزاعي»، غبشان «أبي عىل كالب» بن «قيصُّ قريش سَلف بها احتال بحيلٍة

لذلك: وَقعود،15 الخمر من بزقٍّ الكعبة مفتاح منه

ال معه صفقتُهم بتِهامة، ملسو هيلع هللا ىلص رسول عيبة وكافرهم ُمسلمهم ُخزاعة كانت
مرَّ ُمرشك، يومئٍذ الُخزاعي معبد أبي بن ومعبد بها. كان شيئًا عنه يُخفون
عزَّ لقد وهللا أما محمد؛ يا فقال: األسد، بحمراء ُمقيم وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا برسول
عند من خرج ثم فيهم. عافاك هللا أن ولوَدْدنا أصحابك، يف أصابَك ما علينا
بالرَّوحاء، معه ومن حرٍب بن سفيان أبا لِقَي حتى األسد، بحمراء هللا رسول
معبًدا سفيان أبو رأى ا فلمَّ … وأصحابه هللا رسول إىل الرجعة أجمعوا وقد
لم جمٍع يف يَطلُبُكم أصحابه يف خرج قد محمد قال: معبد؟ يا وراءك ما قال:
عنه تخلَّف قد كان من معه اجتمع قد تحرًُّقا، عليكم يتحرَّقون قط، مثله أَر
قط. ِمثله أَر لم ما عليكم الحنِق من فيهم صنعوا، ما عىل ونِدموا يومكم، يف
… الَخيل نوايص ترى حتى ترتِحل أراك ما وهللا قال: تقول؟ ما ويلك قال:
نفيس والذي بالرْجعة، وا همُّ أنهم بلَغه حني األسد بحمراء وهو النبيُّ فقال

الذاهب.16 كأمس لكانوا بها ُصبِّحوا لو حجارة، لهم سوَِّمْت لقد بيده،

بجمعها يثِرب تظنُّ وهي مكة، نحَو رساًعا العودة طريق يف قريش شدَّت وعليه،
من عودته طريق يف والسالم الصالة عليه النبيُّ كان بينما تطلبُها، وراءها خرجْت قد
من الثالثة باملرحلة ليبدأ لقريش، اإلرهاب غرض ق حقَّ أن بعد يثِرب، إىل األسد حمراء
وبقوة، برسعٍة يِرضب فقام العسكري. واإلرهاب النفيس، العالج بعد أُحد، نتائج ِعالج

ذكره. سبق الهاشمي، الحزب القمني: سيد انظر: 15
ص٥٠–٥٢. ج٤، ذكره، سبق والنهاية، البداية كثري: ابن 16
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أو التهكُّم أو ي التشفِّ نفسه له سوَّلْت من وكلَّ يثِرب، يف وامُلضادَّة املناوئة القوى كلَّ
الذي الصامت»، بن سويد بن «الحارث بقتْل األمر بإصدار بدأه ما وهو الُفَرص، اهِتبال

ألبيه: ثأًرا أُحد، يف زياد» بن «امُلجذَّر قتل

الحارث قدِّم له: فقال ُعنِقه، بْرضب ساعدة بن عويمر ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول فأمر
بذلك، ان عفَّ بن عثمان أمَر وقيل ُعنَقه. وارضب املسجد باب إىل سويد بن
ليرضب فِقَدم الهاربني»، من كان أنه رغم قتَله، الذي هو عثمان أنَّ «واملرجح
فقال … زياد بن امُلجذَّر بقتِلَك فقال: هللا؟ رسول يا ِلَم الحارث: فقال عنُقه،
فيه، ارتيابًا وال اإلسالم عن رجوًعا إياه قتيل كان وما قتلتُه، وهللا الحارث:
وأصوم عِملت، ا ممَّ ورسوله هللا إىل أتوب وإني الشيطان، من حِميًَّة ولكن

ملسو هيلع هللا ىلص.17 النبيُّ منه يقبَل فلم رقبة. وأعِتُق ُمتتاِبَعني، شهَرين

املوعود، النرص يف ُمتشكًِّكا أُحد، من املسلمني جيش بثُلث عاد الذي سلول» «ابن أما
تقول: رواية يف نقرؤه آَخر، شأٌن له فكان امُلنزَّلة، واملالئكة

عىل الجمعة يوم ملسو هيلع هللا ىلص النبي جلس إذا سلول، بن أُبيِّ بن هللا عبد عادة كانت
به تعاىل هللا أكَرَمكم أظُهركم، بني هللا رسول هذا الناس، أيُّها فقال: قام املنرب،

يجِلس. ثُمَّ وأطيعوا، له واسَمعوا وعزُِّروه، فانُرصوه وأعزَّكم،

سادة من كسيٍِّد الرجل أمِر إىل يُشري سلول»، «ابن من امُلعتاد القول ذلك ومثل
أنه لهم يُشري كما النبي، بطاعة وحلفائه، وأتباِعِه لرجاِلِه وأمره نُصَحه ُه يُوجِّ املدينة،
كلَّ منه الدَّورية امُلقدِّمة تلك أنَّ كما اتِّباُعه، وعليهم للنبيِّ بالطاعة هو بدأ قد ِبخطابه
ًحا تمسُّ كانت كما الجديد، للسيد ُمضطًرا تناُزًال آَخر، جانٍب من تعني كانت ُجمعة.
عن تنازل كمن أو برضاه، يُعطي كان لو كما يُعطيها وهو املؤمنني، لبقية وتزلًُّفا به
أمره انحدر سيٍِّد من الدائبة امُلحاولة إنها أطاعوا. ما ولواله بالطاعة أتباَعُه وأَمَر السيادة

.٥٥٦ ص٥٥٥، مج٢، ذكره، سبق الحلبي: 17
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ُممثًال ليقوم أتباع، من له بِقَي من عىل ولو السيادة، ظالل من له بقَي بما التشبُّث يُريد
يقول: رَي السِّ ُكتب يف جاء ما حَدث أحد، بعد لكن الجديد. للسيد دوريًَّة بيعًة ُمعطيًا لهم

نواحيه، من بثَوِبِه املسلمون أخذ قام، ا فلمَّ ذلك، يفعل أن أراد أُحد، فبعد
صنْعت. ما صنعَت وقد بأهل، لذلك لسَت وِهللا هللا، عدوَّ اجلس له: وقالوا
له وقال هجًرا؟! قلُت إنما كأنِّي يقول: وهو الناس رقاب يتخطَّى وهو فخرج
يَستغِفر أن ابتغي ما وهللا فقال: هللا، رسول لك يَستغِفر ارجع األنصار: بعض

أمَره.18 د ألُشدِّ إالَّ قمُت إن يل،

عرب يلتِمُسه كان وترشيف، سيادٍة من سلول البن ى تبقَّ قد كان ما سقط وهكذا
األنصار بقيَُّة وأمعَن حجُمه وتضاءل أمره، وانحَدر ألتباعه، الجديد املدينة سيِّد تقديم
ذا يكون ال وحتى الهزيمة، بعد للمسلمني فتنًة يكون ال حتى تصغريه، يف امُلهاجرين مع

دائبة. ومعركة حرب زمن الجديدة، الدولة يف نِشطة أو حيٍَّة مُلعارضٍة محسوس أثٍر

املعارضون (3)

وإنذاًرا، إرهابًا وخارجها، املدينة داخل الكبرية الرءوس عىل سيَفه اإلسالم سلَّ أن كان ثُمَّ
الطاِلعة، املسلمني دولة عىل للتطاُول فرصة أُحد يف تِجد وال االنكماش إىل القبائل لتعود
أمُر هاله الذي األرشف»، بن «كعب اليهودي الرأس بمقتل حبيب» «ابن يُذكِّرنا ذلك ويف
اجتثاثُه، تمَّ آَخَر رأًسا إليه ليُضيف لكن للُمسلمني، بالعداء وأفصح بْدر يف امُلرشكني قتىل
األرشف بن كْعب إىل سالمة بن وسلكان ُمسلمة بن محمد بُعث ثالث، سنة «ويف فيقول:
اليهودي الَحقيق أبي بن سالم إىل أنيس بن هللا عبد رجب من النِّصف يف وبُعث … فقتاله
بقوله: الحقيق» أبي بن م رافع/سالَّ «أبي اغتيال أمر كثري» «ابن لنا ل ويُفصِّ فقتله.»19
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول الخزرج فاستأذن األرشف، بن كعب قتلت قد أُحد قبل األوس «وكانت
محمد ثَني فحدَّ إسحق: ابن قال لهم، فأذن بخيرب، وهو الَحقيق أبي بن م سالَّ قتل يف
ملسو هيلع هللا ىلص، لرسوله هللا صنع ا ممَّ وكان قال: مالك بن كعب بن هللا عبد عن الزُّهري ُمسلم بن

ص٥٣. مج٤، ذكره، سبق كثري، ابن أيًضا انظر ص٥٩٤، نفسه: 18
ص١١٧. ذكره، سبق ، امُلحربَّ حبيب: ابن 19

182



أحد غزوة نتائج

الَفْحلني، تصاُول هللا رسول مع يتصاوالن كانا واألوس، األنصار من الحيَّني هذَين أنَّ
بهذه يذهبون ال وهللا الخزرج وقالت إالَّ هللا رسول عن َغناء فيه شيئًا األوس تصنَُع ال
شيئًا الخزرج فعَلِت وإذا مثلها، يُوِقعوا حتى ينتهون فال هللا، رسول عند علينا فضًال
قالت هللا لرسول عداوته يف األرشف بن كعب األوس أصابِت وملَّا ذلك. مثل األوس قالت
يف هللا لرسول رُجٍل من فتذاكروا قال: أبًدا. علينا فضًال بها يذهبون ال وهللا الخزرج:
قتِله يف هللا رسول فاستأذنوا بخيرب، وهو الَحقيق أبي ابن فذكروا األرشف، كابن العداوة
بن ومسعود عتيك، بن هللا عبد نفر: خمسة سَلَمة بني من الخزرج من فخَرج لهم، فأِذن
لهم، حليف أسود بن وُخزاعي َربعي، بن الحارث قتادة وأبو أنيس بن هللا وعبد سنان،
دخْلنا ا «فلمَّ راويهم يروي ثم «… ليًال الَحقيق أبي ابن دار أتَوا خيرب قِدموا إذا حتى
عليه يَدلُّنا ما فوهللا بأسيافنا، ِفراِشه عىل وهو فابتدْرناه الُغرفة، وعلينا عليه أغلْقنا عليه،
يف بسيِفِه أنيس بن هللا عبد عليه وتحاَمَل … ُملقاة قبطيٌَّة كأنه بياُضه، إالَّ الليل سواد يف
املوت حتى امَلقتلَة فيؤكد أنيس» «ابن أما «… قطني قطني يقول: وهو أنَفذَه حتى بطنه

بقوله:

العْظم. صوَت سمعُت حتى عليه، انكفأُت ثم بطِنه، يف السيف فوضعُت

املنرب: عىل وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل فقِدموا كعب»: بن «أبيُّ قال «الزهري»: وقال
والبادي الحارض يُعِلم ذلك، يف ثابت بن ان حسَّ فقال … الوجوه أفلَحِت قال: رآُهم ا فلمَّ

الرءوس: قْطع عىل قادًرا زال فال أُحد، يف مهزوًما تراَجَع وإن اإلسالم سيَف أنَّ

األش��رِف اب��ن ي��ا وأن��ت ال��ح��ق��ي��ِق اب��ن ي��ا الق��ي��تَ��ُه��م ع��ص��اب��ٍة درُّ ل��ل��ه
ُم��غ��رِف ع��ري��ن ف��ي ك��أُس��ٍد م��رًح��ا إل��ي��ك��م ال��ِخ��ف��اف ب��ال��ِب��ي��ض يَ��س��ُرون
��ِف ذُفَّ ِب��ب��ي��ٍض ح��ت��ًف��ا ف��َس��ق��وُك��ُم ب��الدك��م م��ح��لِّ ف��ي أت��وُك��م ح��ت��ى
ُم��ج��ِح��ِف20 أم��ٍر ل��ك��لِّ ُم��س��ت��ص��ِغ��ري��ن ن��ب��ي��ه��م دي��ن ل��ن��ص��ر ُم��س��ت��ب��ش��ري��ن

الحقيق، أبي بن م سالَّ رافع أبي اغتيال عىل ، امُلحربَّ كتابه يف حبيب» «ابن يُرصُّ وإذ
فيقولون امَلقتلة، تربير يُحاولون ُمختلفة مواِضع يف رية السِّ ُرواة فإن ُمبارشة، أُحد بعد
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الحقيق» أبي بن م «سالَّ أنَّ هو والسبب الخندق. وقعِة بعَد بعد، فيما حدثْت إنها
ِشعر يف جاء ما يُناِقُض ما وهو الرسول دولة ضدَّ األحزاب حزَّبوا الذين أحد كان
بن م سالَّ رافع «أبي ومقتل األرشف» بن «كْعب مقتل بني جمع عندما ثابت»، بن ان «حسَّ
األرشف» «ابن أنَّ ومعلوم اإلسالمي. السيف قوة تستعِرض التي قصيدته يف الحقيق» أبي
الناس» سيد «ابن من نعَلم بينما هذا قاَلها. التي لقولِتِه ُمبارشًة أُحٍد بعد قتلُه تمَّ قد
وتم أُحد، بعد ُقتل قد الحقيق» أبي بن م سالَّ رافع «أبا أن األثر»، «عيون َمغازيه يف
م سالَّ رافع أبو ُقتل «ملَّا قوله: يف وذلك رزام»، بن «أسري هو خيرب عىل بعَده سيٍِّد تسييد
فجمعهم وغريهم غطفان يف فسار رزام، بن أسريَ عليهم يهود َرت أمَّ الحقيق، أبي بن
رافع»، «أبا وليس رزام» بن «أسري هو هنا األحزاب حزَّب من فإن ثَمَّ ومن هللا.» لرسول
«أسري إنَّ إذ كليهما. بني ذلك بعد الخْلط تمَّ وقد أُحد، بعَد ُقتل قد كان رافع أبا ألنَّ
لتَقتُله إليه َرسْت أخرى، إسالمية رسيٍَّة يف األحزاب تحزيبه بعد ُقتل الذي هو رزام» بن
قتْل يؤكد ما هشام ابن رواية يف إنه بل سنرى.21 كما الخندق أو األحزاب غزوة بعد
كعب قتَلْت قد أُحد قبل األوس «وكانت السالف قوله يف مبارشة، أُحد بعد رافع» «أبي

الحقيق.» أبي بن م سالَّ قتْل يف هللا رسول الخزرج فاستأذن األرشف، بن
االستهانة ألوان من لوٍن أيِّ إلسكات يعمل يثِرب داخل اإلسالم سيف انطلَق ثُمَّ
زمن يف عسكرية لدولٍة كارثة تُشكَِّل أن يُمكن التي وامُلعارضة االستهانة وهي بالدولة،
الذي الشيخ ذلك عوف»، بن عفك/عمرو «أبي اغتيال ة قصَّ يف نقرؤه ما وهو حْرب.
واستمرار دمِعِه إمساك من تُمكِّنه ُقوى لديه تبَق فلم قرنًا، الزمان من بعمره تخطَّى
بباب يُذبَح وهو الصامت»، بن ُسويد بن «الحارث هو آخر ُمسلًما يرى وهو تجلُّده،
وبأنه بالِحكمة، العَرب بني ُعِرف الذي اِمت» الصَّ بن «ُسويد ابن وهو النبوي املسجد
ُمرِسًال عفك» «أبي دمع فانهَمَر القرآني. الوحي عليها وافق التي لُقمان صحيفة صاِحب
إن عفك» «أبي ُعمر يف ورجل لقمان. صحيفة صاِحب ابن «الحارث» باكيًا نحيبًا شعره
ويَحنُون األسالف ويعبدون امُلسنِّني، يُقدِّسون الذين الُعربان، بني الفيايف يف نُواَحه أرسَل
الذي الباكي عر الشِّ وهو جزعة، َموجوعة كليمة بقلوٍب إال يرتُكها ال رين، للُمعمِّ الهامة
أحد عفك أبي لقتل ُعمري بن سالم «غزوة عن إسحق ابن رواية يف منه خربٌ جاءنا
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ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قتل حني نفاُقه نَجم قد وكان عبيدة، بني ثم عوف، بن عمرو بني
حتى كان أنه إىل تُشري الرجل لنفاق إسحق ابن وإشارة امت.» الصَّ بن ُسويد بن الحارث

منها: طرٍف يف تقول التي البُكائية بتلك إالَّ ناَفَق وما ُمسلًما، عر الشِّ ذلك قوله

َم��ج��م��َع��ا وال داًرا ال��ن��اس م��ن أرى إن وم��ا ده��ًرا ع��ش��ُت ل��ق��د
دَع��ا م��ا إذا ف��ي��ه��م يُ��ع��اق��د ل��م��ْن وأوف��ى ع��ه��وًدا أب��رَّ
ي��خ��ض��َع��ا ول��م ال��ج��ب��اَل ي��ه��دُّ ج��م��ع��ه��م ف��ي َق��ي��ل��ة اوالد م��ن
م��َع��ا ل��ش��تَّ��ى ح��راٌم ح��الٌل ج��اءُه��م راك��ٌب ف��ص��دََّع��ه��م
تُ��بَّ��َع��ا ت��اب��ع��تُ��م ال��ُم��ل��ك أو ص��دَّق��تُ��ُم ب��ال��ع��زِّ أنَّ ف��ل��و

عمرو بني أخو عمري، بن سالم إليه فخرج الخبيث؟ بهذا يل من هللا: رسول فقال
قالت: حتى املزبرية» «إمامة له طربَْت ما وهو فقتََله، عشريته) رجال أحد (أي عوف بن

يُ��م��ن��ي م��ا ب��ئ��س أْن أم��ن��اك ال��ذي ل��َع��م��ر أح��م��َدا وال��م��رءَ ال��ل��ه دي��َن تُ��ك��ذُِّب
��نِّ ال��سِّ ِك��بَ��ر ع��ل��ى ُخ��ذه��ا َع��َف��ٍك أب��ا ط��ع��ن��ًة ال��ل��ي��ل آِخ��ر ح��ن��ي��ٌف ح��ب��اَك

والِحكمة والطوال نني السِّ رجل َمقتل ثم «الحارث»، مثل رجل ملَرصع ولكن
ولم الجاِزعة. النفوس بني ترجيًعا األمر ع لرُيجِّ الصدَّى يُدوِّي أن بدَّ ال كان عفك»، «أبي
تُعول ُشجونًا، عرباِتها فأرسلْت إسالمها، عىل اإلمساك من مروان» بنت «عصماء تتمكَّن

تقول: وهي لوعتَها ًعا ُمرجِّ الناس بني ِشعُرها ليَرسي وتُحرِّض، وتهُجو وتبكي

ال��خ��زرِج ب��ن��ي وب��اس��ِت وع��وف، وال��ن��ب��ي��ِت م��ال��ٍك ب��ن��ي ب��اس��ِت
م��ذَح��ِج وال ُم��راد م��ن ف��ال غ��ي��رك��م م��ن أت��اوى أط��ع��تُ��م
ال��ُم��ن��ض��ِج م��رُق يُ��رت��ج��ى ك��م��ا ال��رءوس ق��ت��ِل ب��ع��د ��ون��ه تُ��رجُّ
ال��ُم��رت��ج��ي؟ أم��ل م��ن ف��ي��ق��ط��ع غ��ي��ُره يُ��ب��ت��غ��ى أن��ف أال

بقوله: نفاًقا، إال عرباتها أمر من هشام» «ابن يجد ال ثم ومن

ناَفَقت. عفك أبو ُقتل ا فلمَّ
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قول يف هشام» ابن «عند ِذكره جاء ما عليه ْت استحقَّ الذي الباكي النفاق وهو
هاتًفا: أصحابه بني النبي

مروان؟ ابنِة من يل آِخذ أال

من فكالهما عدي» بن «ُعمري هو عشريتها، بني من واحٌد ليًال إليها فرسى
مع أصبح «ثم فراشها، يف لنوِمها ُمستسِلمة وهي أحشائها يف سيَفُه فأعمل خطمة، بني

ُعمري.» يا ورسوله هللا نْرصَت فقال: قتلتُها. إني هللا رسول يا فقال: هللا رسول
منهم يُسلم لم من هَرُع فهي خطمة، بني عقيلة قتل عىل ترتَّبْت التي النتيجة أما
يوم فأسلم، … خطمة بني دار يف اإلسالم عزَّ ما أول اليوم «فذلك إسالمه، إعالن إىل

اإلسالم.»22 عزِّ من رأوا ِلما خطمة بني من رجال مروان، ابنُة ُقتَلت
سرية يف أحداٍث من سقط ما ْرسد يف هشام» «ابن السرية راوي ويستمرُّ
عدًدا مروان»، بنت و«عصماء عفك» و«أبي رافع» «أبي مقتل إىل ليُضيف إسحق»، «ابن
ُسفيان بن «خالد ُهذَيل سيَِّد لقتْل أنيس» بن هللا «عبد َرسية أهمها لعلَّ ايا الرسَّ من

فزارة. بني إىل حارثة» بن «زيد وَرسيَّة ذْيل» الهَّ
الصالة عليه النبي إنَّ فيقول: أنيس» بن هللا «عبد رسية ة قصَّ «الطربي» ويَروي
نُبيح بن ُسفيان بن خالد أن «بَلَغني له: وقال أنيس» بن هللا «عبد إىل بَعَث والسالم
وذهب فاْقتُله.» فأِتِه — بعرنة أو — بنخلة وهو يل، ليَغزو الناس يل يجمع الهذيل
يَحكي وهو أصحابه عن بعيًدا شوًطا مسريه يف وأخذَه بالرجل، التقى حتى أنيس» «ابن
إىل وعاد فقتَله، األعنُي عن بعيدة فرصًة منه وَجَد حتى به، االلتحاق يف رغبتِِه عن له
الوجه.»23 أفلَح قال: ورآني عليه وسلَّمُت هللا رسول عىل قدمُت ا «فلمَّ لنا ليَحكي يثِرب
بنت «فاطمة إىل فكانت القرى، بوادي فزارة بني إىل حارثة» بن «زيد رسية أما
ُمطاعة وكانت قرنًا، ُعمرها من تجاوَزْت كبرية عجوًزا وكانت قرفة، بأم املعروفة ربيعة»
األمثال، ِبعزِّها وَرضبوا الُعربان، كلَّ ِصيتُها بَلغ وسيادة، وَرشف ِمنعٍة ذات قومها، يف
قرفة»، أم من «أمنَُع وُهما األقل، عىل َمثَالن قرفة بأم تتعلَّق التي األمثال من وبِقَي
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«زيد غزوة مالمح عن تكِشف أسباب كلُّها وهي زدت.»24 ما قرفة أم من أعزَّ كنَت و«لو
ثُم الفزاريِّني، يف السيوف فأعمَل ِغرَّة، عىل عليها بهبوطه تمَّ الذي وغرِضها حارثة» بن
قتًال قرفة أم بقتْل أمَر فقد َسبيَّة، «هند» عىل أبقى وبينما هنًدا. وابنتَها قرفة أم أَرسَ
تمَّ أنه شارًحا: «الطربي» يف تفصيلُه جاء ما وهو عنيًفا.25 كان أنه هشام» «ابن ذََكر
فانطلقا، البعريان ب ُرضِ ثم ُمتعاِكَسني، ببعريَين الحبالن ُرِبط ثم بحبَلني، رجليها ربُط

ا.26 شقٍّ اها فشقَّ
الدولة َهيبة تثبيت إلعادة الجسدية، والتصفية والُعنف االغتيال ُمسلسل جاء وهكذا
وسيادتها الدولة استدامة عىل يتزحَزح ال الذي اإلرصار وإلعالن أُحد، يف ترنََّحت التي

كثرية. بأرواٍح التضحية مع ولو ُمستقبِلها، عىل والحفاظ
أن بعد لكن امُلعارضة، األصوات قْرب بعد املدينة، تهدأ أن رضوريٍّا كان ثَمَّ ومن
بَدورها االغتيال َرسايا تركْت كما ناًرا. امَلكيِّني وبني اليَثاربة بني الثَّارات أحد غزوة َلت أصَّ
وهو وأرشافها. سادِتها رءوس اإلسالمي السيُف قَطَع قبائل نفوس يف ثأرية أحقاًدا
هذا من الثاني الِقسم من الثاني الُجزء سيتناولها ألحداٍث وُمحرًكا قائًما ظلَّ الذي األمر

الكتاب.
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