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السيرة النبوية  من خالل ةـكـــح مـــع فتـــات مــوقف
()  

  جانيمبارك إبراهيم الت   .د()  

َمة:  ُمقَد ِّ

وهزم الكفر  ،وأعزَّ جنده ،ونصر عبده ،، صدق وعدهالحمد هلل وحده

، يليقان بجالل وجهه وعظيم سلطانه حمداً وشكراً  ،وحده، نحمده ونشكره

حب الفتح المبين ام على صسل ِّ ونُ  يصلونُ  .على نعمة اإلسالم واإليمان

 .، وعلى آله وصحبه أجمعيناألمين بي  د النَّ مَّ حَ دنا مُ سي ِّ 

روس المأخوذة من ، عبارة عن بعض الد  نقف وقفات عند فتح مكة

 ن  هم في ذمة المسلمين ومَ  ن  مَ  ل قاعدة نأخذها أنَّ ، فأو  لهذه الغزوة إدارته 

، ، وحربهم حرب على المسلمينللمسلمين هم في عهد المسلمين سلمهم سلم

، فما بالك إذن بشأن في عهد المسلمينهم  ن  الحظوا نحن نتحدث عن مَ 

 ، فما يصيب المسلم في أي  (1)(: )المسلم أخو المسلمالمسلم مع أخيه المسلم

 رَ ثُ ة إذا كَ صرة مطلوبة خاص  . فالن   مكان آخرمكان هو إصابة ألخيه في أي  

             مين:لم بالمســلالظ  

               

                

]الن ِّساء:             

75-76]. 

 ،اً للمسلم تجاه أخيه المسلم فهو محسومر إسالمي  إذن الموقف المتصوَّ 

ه بكافة ما ويناصر ،، يعيش معه ما يالقي يكون معه في خندق واحدفهو أن  

 وإن   ،فسفس فيكون نصره بالنَّ احتاج إلى النَّ  يستطيع وبكافة ما يحتاج، إن  

                                     
()  قُ محاضرة أصل هذا البحث ، يرة األسبوعي  مت بمجلس الس ِّ هـ الموافق له  9/9/1425 بتاريخد ِّ

 .م23/10/2004
() يني بتتو ارة التَّربيتتة ستتتاذ أ مستتاعد بكليتتة القتترآن الكتتريم بالجامعتتة، متتدير إدارة التَّعلتتيم التتد ِّ

 والتَّعليم.

، بتاب ال  (1) ، 2310وال يستلمه، بترقم  المستلمَ  يظلتم المستلمُ جزء متن حتديث فتي صتحيح البّتاري 
 .4/1996، 2579لم، برقم . وأخرجه مسلم في باب تحريم الظ  2/862
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ً وتكون بالد   ،صرة بالمالاحتاج إلى المال فتكون الن    أنَّ  ، وال شك  عاء أيضا

 عاء. يكون معه بالد   مسلم يحتاج إلى أخيه المسلم بأن   ل  كُ 

غفلنا عنها ولم  ،دعوة مظلوم: ب ال ملككم؟ قالوا مَ لِّ  :ل البرامكةُسئِّ 

ر غي ِّ يُ  بدعوة رجل أو بدعوة امرأة أن  تعالى فعسى هللا  ،ب  يغفل عنها الرَّ 

 نستحضر نصرة إخواننا أن   د  . لذلك ال بُ ى حالحال قوم مسلمين من حال إل

يرة، في هذه الغزوالمسلمين  .ة وفي هذا الحدث من أحداث الس ِّ
ى من غير الذين في ذمة المسلمين حتَّ  الفائدة األولى التي تُجنى لنا أنَّ 

وحربه هو حرب  ،المسلمين والذي هو في عهدهم سلمه هو سلم للمسلمين

 سول ينطلق الرَّ  ى إلى أن  بب األساس الذي أدَّ السَّ  ، ذلك أنَّ المسلمينعلى 

نحو مكة مّططاً وفاتحاً هو اعتداء قبيلة بكر على قبيلة خزاعة بعون من 

مع  سول ، الذي عقده الرَّ لك لبند من بنود صلح الحديبيةبذ مّالفة ،قريش

والذي  ،فجعل بينهم عشرة أعوام تضع فيها الحرب أو ارها ،أهل قريش

ض له أهل قريش، والذي يدخل في حر  يدخل في حر  المسلمين ال يتعرَّ 

ما داموا لم  ـكعادتهم ـ . ولكن أهل الكفر ض له أهل اإلسالمقريش ال يتعرَّ 

. فقالت بنو تعالىيحفظوا العهد مع عباد هللا  ، كيف لهم أن  وحيدالتَّ  يعرفوا

فقتلوا منهم  ،واستعانوا بأهل قريش فأعانوهم ،يغيروا على خزاعة بكر أن  

لجأ الّزاعيون إلى مكة  ى بعد أن  وحتَّ  ،أصابوا ن  وأصابوا مَ  ،قتلوا ن  مَ 
دهم وشاعرهم ق سي  . وهنا انطليل منهمظاهر أهل قريش قبيلة بني بكر للنَّ 

 : صر والعون، وُمنشداً هذه األبياتطالباً النَّ   سول عمرو بن سالم إلى الرَّ 

 دامَّ حَ يا ربَّ إني ناشدٌ مُ 

 ا والدا وكنَّ  ولداً  قد كنتَ 

 أنصر هداك هللا نصراً أعتدا 
دا   فيهم رسول هللا قد تجرَّ

 في فيلٍق كالبحر يجري مزبداً 

 ونقضوا ميثاقك المؤكدا 

 لست أدعو أحدا   عموا أن  و

 داج  هم بيتوها بالوتير هُ 
 

 حلف أبينا وأبيه األتلدا  

 (1) أسلمنا فلم ننـزع يدامَّ ثُ 

 وأدعو عباد هللا يأتوا مددا 
بدا  ً وجهه تر   إن سيم خسفا

ً أخلفوك الموعدا   إن  قريشا

 رصدا (2)وجعلوا لي في كالب

 عددا  وأقل   وهم أذل  

ً وُسج  ك  لونا رُ وقت    داً عا
 

واستنجد رضوان هللا عليهم ـ حابة وحوله الصَّ ـ  أتى إلى رسول هللا 

                                     
سول  (1)  الّزاعيات. في إشارة إلى إحدى جدات الرَّ
 كالب: المكان الذي كان فيه أُمية، وفيه الوكيع من بنو بكر. (2)
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 .(1)(نصرت يا عمرو بن سالم: )الً ئقا سول فأجابه الرَّ  ،بهذه األبيات

الذي  ،عيفة بالوفاء للضَّ ، خاص  الوفاء بالعهد سول وهنا يعل منا الرَّ 
دنا ، سي  حابةن الصَّ وعلى طريقه كا ،صرةهو في حاجة إلى العون وإلى الن  

عيف الضَّ  نَّ إ :اسل خطبة بعد الّالفة أرسل للنَّ في أو   يقد ِّ بكر الص ِّ  أبو

ى آخذ منه القوي عندي ضعيف حتَّ  ، وأنَّ ى آخذ له الحق  عندي قوي حتَّ 

 .(2)آخذاً  الحق  

 مَّ ، ثُ )نصرت يا عمرو بن سالم(  بي  د الّلق النَّ رس من سي  هذا الدَّ 

ءكم يشد  العقد ي بأبي سفيان قد جاكأن  حابة فقال: )إلى الصَّ  سول التفت الرَّ 

 .(3)ويزيدُ في المدة(

جاء ، معتذراً  سول أيام وأتى أبو سفيان إلى الرَّ  وبالفعل ما هي إالَّ 

، سول يجلس على فراش الرَّ  ، وحينما أراد أن  نا الً في بيت بنته أم حبيبة

أم رغبت  ،عــن هذا الفراشيا بنتي أرغبت بي  :قـــالف ،طوته عنه

 : ، وأنت ُمشرٌك نجس : هـو فــراش رســول هللافقــالت ؟بالفراش عني

 .(4)، قال: وهللا قد أصابك بعدي شيء[28]التَّوبة:     

، الذي أصابها هو هو يقصد الجنون، ولكن الذي أصابها هو اإليمان

، ذهب إلى كاية من بنتهلن ِّ أخذ هذه ا ، بعد أن  سول وبالرَّ  االرتباط بالحق  

، دنا أبي بكر علَّه يشفعأتى إلى سي  ف، سول فلم يجبه الرَّ  ،يعتذر سول الرَّ 

"أتأتيني ألشفع : دنا عمر، فقال عمرأتى إلى سي  و، فلم يقل له كلمة واحدة

، فلو وجد عليهر لقاتلتكم ولقاتلتكم الذَّ  ، وهللا لو لم أجد إالَّ لك عند رسول هللا

 فقال: وهللا دنا علي  أتى بعضهم إلى سي  و، (5)"رصة في قتالهم لقاتلهمفيهم ف
 ً دة فاطمة بنت ي ِّ السَّ  دنا علي  إلى  وج سي  فنظر إلى بنته ، ال أملك لك شيئا

 : إنَّ  يُجيرنا، فقالت: هال حدثتيه أن  ، وقال لها مشيراً إلى ابنهارسول هللا 

  يُجير على رسول هللا؟ن  ه مَ نَّ إ مَّ ، ثُ  يُجيرابني صغير ما بلغ أن  

 سول ، وهنا عزم الرَّ ع أبو سفيان يُجرجر أثواب الّيبةوهكذا رج 

                                     
، ن (1) حيق المّتوم: للمباركفوري  . وستنن 241م، ص2003هتـ، 1424شتر دار الوفتاء، انظر: الرَّ

د عبد القادر عطا.1414البيهقي  الكبرى، مطبعة دار البناء، مكة المكرمة،   هـ، تحقيق ُمَحمَّ
 .6/353سنن البيهقي  الكبرى،  (2)

:  دالئل الن بوة،  (3)  .396 /3، وابن القيم:  اد المعاد، 5/8البيهقي 

يرة الحلبي ة: لعلي  (4) ين، طبعة دار المعرفة، بيروت، سنة الس ِّ  .3/7هـ، 1400بن برهان الد ِّ
يرة،  (5)  .3/397، و اد المعاد، 5/875فصول من الس ِّ
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 .(1)يأخذ أبصارهم عنهم ، وسأل هللا تعالى أن  في مباغتة قريش

 ً إذا لم ف ،وهو جوا  مباغته العدو إذا نقض العهد ،ومن هنا نأخذ حكما

، يجو  مباغتته في أي  وقتو ف، ولكن إذا بدأ ه نبدأينقض العهد ليس لنا أن  

يقوم العدو فيغير  نعقدها هنا وهنالكالتي اتنا نحن اآلن في كثير من اتفاقي  

ً ى نجده قد حتَّ  ،ونستنكر وال نتحرك ،هنا ويغير هنا ، نال منا نيالً عظيما

 مكان يتبع نباغته في أي   ه يجو  لنا أن  متى ما بادر العدو لنقض العهد فإنَّ 
  له.

اً هم الذين بدأوا، إذا لم قريش يباغت، ألنَّ  هنا أن   سول الرَّ قدَّر لذلك 

، ولكنه  نبدأ، إذا خفنا من العدو العدول، ليس لنا أن  يبدأ العدو بنقض العهد

ً لم يبدأ عملي                 : ا

 .(2)[58]األنفال:    

ً أن   ، وفي أهله هل  ه وفي شأنه كُ ل  العدو في أمره كُ  يؤتى يجو  أيضا
سول ، ولكن الرَّ  أهل قريشل  ، ليس كُ كوا قبيلة بني بكر، هم الذين شارهل  كُ 

  َّها.ل  ها ويأخذ قريشاً كُ ل  يفتح مكة كُ  ر أن  حينما قر 

ً تبدو من بعضهم بادرة ولم يقصدوا وال يأخذون  وهكذا نجد قوما

يغدروا  منهم أن  ر نفر غيير حينما فكَّ العاقبة تعود لذلك التَّ  بأيديهم، فإنَّ 

يصعدوا على الحائط الذي هو فيه ويرموه بصّرة  روا أن  وقرَّ  ،سول بالرَّ 

غادره مسرعاً لم عن طريق الوحي و سول ذكر الرَّ  بعد أن   ،فيرتاحوا منه

 ؛همل  ضير كُ بني النَّ يهود ما أجلى ، وإنَّ يطلب هؤالء فقط ويُلقي عليهم عقوبة

 . (3)همل  هذا هدفهم كُ  ، وألنَّ همل  ويصدق عليهم كُ  ،همل  هذا األمر يشبههم كُ  ألنَّ 

، هذه سول وكذلك بنو قريظة حينما أعلنت طائفة لم تسند الرَّ 

  : ما قتل جميع مقاتلي بني قريظة وإنَّ  ،ــائفة لم يقتلها وحــدهاالطَّ 

 .[25]األنفال:         

                                     
(1)  ، ، البيضاوي  د بن علي، الش يرا ي  ، عبد هللا بن عمر ُمَحمَّ  .3/117انظر: البيضاوي 
تد بتن أحمتد الغرنتاطي   (2) ، طبعتة دار الكتتاب العربتي   انظتر: التَّستهيل لعمتوم التَّنزيتل: ُمَحمَّ الكلبتي 

 ،  .2/64هـ، 1403الل بناني 

: أضتواء البيتان فتي إيضتا  القترآن بتالقرآن، طبعتة دار الفكتر،  (3) تد األمتين الش تنقيطي  الشَّتيخ ُمَحمَّ
 .8/15هـ، 1415
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ا مَّ ، كذلك مِّ تح مكةفي ف سول هذه األحكام نأخذها من ممارسات الرَّ 

حاطب  ،عدم جوا  مواالة الكافرين ،ونزل به القرآن سول منا له الرَّ عل ِّ يُ 

 يأخذ هللال د  في خفاءعِّ يُ  سول والرَّ  ،بدراً  دَ هِّ جليل، شَ  بن أبي بلتعة صحابي  

،  حاطب تأخذه عاطفة تجاه أسرته، بين أهل مكة، ولكنَّ تعالى عنه قريش

يبعث رسالة خفي ة إلى أهل قريش  ر أن  قر ِّ ، فيُ عليهم تكون له يد فيريد أن  

، سالة، وبالفعل كتب الر ِّ قه إليهمفي طري د  يُعِّ  سول الرَّ  يّبرهم أنَّ 

سالة، وأوضح ال يُشك في أمرها وعهد إليها بالر ِّ  (امرأة)واستأجر ظعينة 

 . سالةم هذه الر ِّ سل  تُ  ن  لها إلى مَ 

ولصحابيين  دنا علي  قال لسي   ،يحيطه ربه بما يحيطه سول والرَّ 

اذهبوا في طريقكم إلى مكة في روضة كذا الثة: )قال لهم الثَّ  ،جليلين معه
 توني بهذا الّطاب(.ي، عندها خطاب امسافرة أي امرأة ،ستجدون ظعينة

        : هأنَّ  نهم يعلموألنَّ  ؛الثة في يقينأتى هؤالء الثَّ 

، عينةوضة ووجدوا الظَّ لوا إلى الرَّ ، ووص[4-3]النَّجم:      

 :قالوا الّطاب، قالت: ليس معي خطاب.: أخرجي وقالوا لها في ثقة وثبات

 ، طلبت منهم أن  يةا رأت فيهم الجدلمَّ ف، يابلتّرجن  الّطاب أو لنُلقيَّ الثَّ 

 . ه من بين ضفيرة شعرها وسلمته لهمفأخرجت ،يعرضوا

م  حاطب بن أبي  فتحه ووجده من  سولإلى الرَّ الّطاب حينما قُد ِّ

بلتعة إلى أهل قريش، دعا حاطب وسأله عن خبره: )أكفٌر بعد إيمان أم 

لأنَّ حاطب ( فأقسم ماذا؟ ولكنه خاف على أهله بين أهل  ،ه لم يكفر ولم يُبد ِّ

سول ، وصدَّقه الرَّ ى يحسنوا إلى أهلهتكون له يد عليهم حتَّ  فأراد أن   ،قريش

 في ذلك. 

فقال: يا رسول هللا دعني   بن الّطاب دنا عمرذلك سي   م يرضلو 

لع على أهل هللا اط   يا عمر لعلَّ : ) النَّبي   أضرب عنق هذا المنافق، فقال

  .(1)(افعلوا ما شئتم :بدر فقال

ِي  يَا :ولكن كانت اآلية الحاسمة أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَتَِّخذُوا عَُدو 

ُكْم أَْولِ  ِ  تُْلقُونَ يَاء َوَعُدوَّ َن اْلَحق  إِلَْيِهم بِاْلَمَودَِّة َوقَْد َكفَُروا بَِما َجاءكُم م ِ

ِ َرب ِكُْم إِن  يُْخِرُجونَ  ُسوَل َوإِيَّاُكْم أَن تُْؤِمنُوا بِاَّللَّ َخَرْجتُْم ِجَهاًدا فِي  كُنتُمْ الرَّ

                                     
وض األنف،  (1)  .4/51الر 
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وَن  ِة َوأَنَا أَْعلَُم بَِما أَْخفَْيتُْم َوَما بِاْلَمَودَّ  إِلَيِْهمَسبِيِلي َوابْتِغَاء َمْرَضاتِي تُِسرُّ

  .[1]الممتحنة:  ِمنُكْم فَقَْد َضلَّ سََواء السَّبِيلِ يَفْعَْلهُ  َوَمنأَْعلَنتُْم 

هل بدر كانوا أهل أف ،ال الّيرمبق في أعهو يبي ن لنا فضل السَّ  وها

، صديق، وأهل سبق في اإلخالص، وأهل سبق في التَّ سبق في اإليمان
 لعلَّ : )لذلك نالوا هذه المكانة ،باتبر والثَّ وفي الصَّ  الجهادوأهل سبق في 

 . (لع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتمهللا اط  

إذا ثبت للمسلمين وهم في حالة  :عليققال بعض الغالة من هذا التَّ 

 : ألنَّ وا؟ قال يقطعوا رأسه، لماذابعضهم يتعامل مع العدو لهم أن   حرب أنَّ 

لع علَّ هللا اط  له وأنَّ  ،هذا من أهل بدر هنا احتج على عمر بأنَّ  سول الرَّ 
اط واستنتاج استنتجه بعض افعلوا ما شئتم ، هذا استنب :فقال ،على أهل بدر

 أساسه أخوة لنا في العراق اليوم. ، وعلَّه يتعامل علىالعلماء

بق في ، والسَّ بق في المساجد، السَّ  شيء له خصوصيتهل  بق في كُ السَّ 

، وعلى هذا  شيءل  ، وفي كُ بق بالجهادوالسَّ  ،بق باإلنفاقمجالس العلم، والسَّ 

           : وا تفسير قوله تعالىأقرا

  : تعالى نبَّه إلى لفظ المسارعة، وهللا (1)[12-10]الواقعة:  

             

  .[133]آل عمران: 

والمسارعة في  نكون من أهل المسابقة على أن  إذن دائماً نحمل أنفسنا 
 . مّتلف أعمال الّير

د الموقف ، وسي  مكة ننطلق ونذهب إلى حلقة أخرى من حلقات فتح

المسير وجه ز على عزم  بعد أن   سول ، الرَّ هو أبو سفيان بن حربهنا 

ف، وانطلقوا نحو الآجيشه واستنفر المسلمين من حوله وبلغوا العشرة 

اعتداءهم على بني خزاعة لن  سفيان كانت تحدثه نفسه من أنَّ  أبوو. مكة

. لذلك زة وفي منعةة وفي ع، وقد أصبح المسلمون في قو  سول يفوته الرَّ 

، ي طريقه نحو المدينة ليعرف الّبرفليالً مجموعة من قومه  في تحرك

يقصدون في هذه  ن  ومَ  ؟وبدأ يتساءل نيران من هذه ،إذا به بنيران عظيمةو

                                     
، طبعة دار ا (1) ا ي  ين الرَّ هتـ، 1421، 1لكتب العلمي ة، بيروت، ط/انظر: التَّفسير الكبير: لفّر الد ِّ

4/121. 
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 العباس بن عبد المطلب أتى يُريد أحداً يوصيه إلى أهل قريش أن  ؟ ألثناءا

ث أبو سفيان  يتحدَّ  ،ل لهم بهبَ هم ال قِّ فإنَّ  ،مستسلمين سول يأتوا إلى الرَّ 

، وهللا ، فقال أبو سفيان: قال أبو الفضل أتاه وقال له: اركبسمعيوالعباس 

 يقتلنا قبل أن   طلق إلى رسول هللا فلنن ،ل لكم بهد بما ال قِّبَ مَّ حَ قد أتاكم مُ 

اقتنع  ،مكة ونهم أتوا يقصدوأنَّ  ،هذه من وراء المسلمين ، لما علم أنَّ قاتل

 .(1)العباس على فرسه والوقت ليل العباس وركب معهم وأردفه

من دنا عمر سي  ونظر إليه ، تى العباس ينطلق في وسط المسلمينأ

وقد  ، ولم يصلهم إالَّ  نجانجوت إن   : الالً ئأبو سفيان قا بعيد، فانطلق نحو

سول ، قبل الرَّ : قد أجرتهم يا رسول هللاوقال وصل العباس إلى رسول هللا 

 بي  وقال النَّ  ،لم يلحقهم هنَّ أل، وعمر يتحسَّر هذه اإلجارة   للعباس: )اسأل

 ً  .(2)(به وائتني به صباحا

: سول فقال الرَّ  ،أتى العباس ومعه أبو سفيان اليفي صبيحة اليوم التَّ 

   هللا(؟تشهد أال إله إالَّ  ، أما آن لك أن  ويحك يا أبا سفيان)

، وهاهو ذا يراهم المسلمون خفية متسللين ومسترشدينخرج منه و

تشهد أال إله  ، أما آن لك أن  : ويحك يا أبا سفيان، فقالواآخر لهموال يرمي 

أنت وأمي ما أفضلك وأكرمك ي بأب :؟ قالداً رسول هللامَّ حَ مُ  هللا وأنَّ  إالَّ 

. له غيره لقد أغنى عني شيئاً بعدهلو كان مع هللا إ أن   ، لقد ظننتُ وأوصلك

تشهد  ويحك يا أبا سفيان أما آن لك أن  سؤاالً آخر: ) سأله رسول هللا  مَّ ثُ 

ي رسول هللا( فقال: ما أفضلك وأكرمك وأوصلك، أما هذه ففي نفسي أنَّ 

: أشهد أال إله ويحك يا أبا سفيان، أسلم تسلم، قال :. قال العباسمنها شيء

  .(3)داً رسول هللامَّ حَ مُ  وأشهد أنَّ  ،هللا إالَّ 

 ً ً عظيما يبلغ اإلنسان في  رورة أن  ، وهو ليس بالضَّ وهنا نأخذ درسا

ينطق  ، العباس أراد ألبي سفيان أن  ل لحظة تمام اإليمانل وهلة وأو  أو  
 ،ى يغلب نفسه على الجزء اآلخرهادتين حتَّ شَّ ، حينما ينطق بالهادتينبالشَّ 

ه بذلك يسمع وإنَّ  ،يجلس مع المسلمين أ ألن  ه بذلك يتهي  ولكن حينما ينطق فإنَّ 

                                     
، ص هتـ1405 ،بيروت ،ة، طبعة دار الكتب العلمي  يوطي  ين الس  لجالل الد ِّ  :الّصائص الكبرى (1)

436. 

 .5/33دالئل النَّبوة،  :البيهقي   (2)

عوف ستعد، طبعتة دار الجيتل، بيتروت، (3) يرة النَّبوي ة: البن هشتام، تحقيتق طته عبتد الترَّ ، 1ط/ الس ِّ
 .5/60هـ، 14011
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 ؛وهذا ما قد كان م ويكتمل اإليمان بعد ذلك ويزداد.، ويُعدَّ منهمن المسلمين

بعد  ـ أمر العباس سول يرجع الرَّ  قبل أن  و ،ق اإليمان في قلبهبل قد تحقَّ 

تمر  يجعله عند المضيق في الوادي وأن   أن   ـهادتين نطق أبو سفيان بالشَّ  أن  

 ها.ل  عليه الكتائب كُ 
 المسلمون فصيلة فصيلة، ويمر   ،أبو سفيان والعباس بجوارهفوقف 

؟ هؤالء ن  ، وبلدة بلدة، ويسأل أبو سفيان: مَ وكتيبة كتيبة، وقبيلة قبيلة

، وفي بأس شديد ال يُرى منهم ة شديدةى أتى قوماً في قو  ، حتَّ ويجيبه العباس

؟ قال: هذا رسول  هؤالء يا عباسن  : مَ  الحدق والحديد، سأل أبو سفيانإالَّ 

بفي المهاجرين واألنصار، استغرب الرَّ  هللا  لقد أضحى  :قالف، جل وتعج 
 ً ، بوةها الن  إنَّ  ،ه ليس الملك: يا أبا سفيان إنَّ ، قال العباسملك ابن أخيك عظيما

ً  ،بوةق أبو سفيان بهذه الن  دَّ بوة، فصها الن  إنَّ   .(1)وامتأل قبله إيماناً وتصديقا

ً آخر وهو أنَّ  بها كيف حمن يقل  القلوب بين يدي الرَّ  ونأخذ هنا درسا

، ال عوة للجميع، وتبل غ الدَّ ، وال نيأس من كافرال نيأس من عاٍص  ،يشاء

     : ة لحظةفي أي  تعالى  وننتظره من هللا ،نيأس من نصر

 .[82]يس:         

  بي  قريش ليعرف خبر النَّ  عأبو سفيان الذي ذهب وخرج م

 :اس، فإذا به يأتي قافالً وراجعاً مؤذناً في النَّ جالوأصحابه ليُعد  العدة والر ِّ 

وهو يُحد ث ، أتت  وجه هند بنت عتبة ل لكم بهداً أتاكم بما ال قِّبَ مَّ حَ مُ  نَّ إ

أي هذا  ،(2)ة وعن ما رآه قالت: اقتلوا هذا الكميت الفسلاس عن القو  النَّ 

نكم هذهمين الجبان، قالالسَّ   أذَّن مَّ ، ثُ ل لكم بهوهللا أتاكم بما ال قِّبَ  ،: ال تغرَّ

: قاتلك هللا، ما تُغني عنا ، قالوادار أبي سفيان فهو آمن دخل ن  : مَ فيهم

فهو  دارهدخل  ن  ومَ  ،المسجد الحرام فهو آمندخل  ن  ومَ : دارك، قال

  .(3)آمن
 وإلى المسجد الحرام. ،وإلى دار أبي سفيان ،فانطلقوا إلى دورهم

ً وهو بر ضحية وباإليمان وبالصَّ بالتَّ  ه: أنَّ من هذا الموقف نأخذ درسا

ى ل إلويتبد ل الذ   ،ة إلى كثرةوتتبد ل القل   ،ةعف إلى قو  بات يتبد ل الضَّ وبالثَّ 

                                     
وض األنف،  (1)  .4/157الرَّ

 .3/404 اد المعاد،  (2)
يرة النَّبوي ة، البن هشام،  (3)  .5/60الس ِّ
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وصحابته كيف كانوا في البداية، وكيف هاجروا  سول ، انظر إلى الرَّ عز  

 ن، وانظر كيف يكونومن مكة، وكيف أُخرجوا، وكيف قُتلوا، وكيف ُعذبوا

، وا إلى مكة فاتحين عزيزين مكرميننظر إليهم كيف أتاو ،حين خرجوا

ً باتضحية وباإلخالص وباإليمان وبالثَّ بر وبالتَّ فبالصَّ  صر حا وا النَّ ، أيضا
 .(1)مكينوالتَّ 

، ال براءة نفوس المسلمين وصفاعها ا هناروس التي نأخذهمن الد  

الذي كان أحد قادة ـ ، أبو سفيان حقد وبالحسد وباالنحطاطيتعاملون بال

ر هادتين يُقر ِّ ل ما ينطق بالشَّ أو   ـقريش والذي فعل بالمسلمين األفاعيل 

في مسألة األمن مع البيت  ل داره صنواً فيجع ،إكرامه وتشريفه سول الرَّ 
ومن دخل المسجد الحرام فهو  ،دخل دار أبي سفيان فهو آمن ن  مَ ) الحرام:

 . (ومن دخل داره فهو آمن ،آمن

نصف ي نفوسنا تجاه الجميع من األحقاد ومن  فنحن في حاجة إلى أن  

ل ومن البغضاءالحسد ومن ا ليوم ، وأكثر المشاكل التي بين المسلمين الغِّ

 .اض الفتاكة بالمجتمعات والجماعاتاألمرتنجم عن هذه 

خطوة كان  ل  في كُ  ، إنَّ مكة ة دخوله الت في كيفي  كذلك نأتي لتأم  

ً يُ  ع سورة الفتح وهو يُرج ِّ  رسول هللا  أنَّ  ، فيما رواه البّاري  عل منا دروسا

، عادة حم بسورة الفتع ويترن  كان يُرج ِّ  ،حظات التي يدخل فيها مكةاللَّ 

، ويعتقدون تعالىصر كثيراً ما ينسون هللا األبطال والقادة في لحظات النَّ 

يعل منا  سول ، ولكن الرَّ جا هم سبب هذه النَّ صر وأنَّ هم هم سبب هذا النَّ أنَّ 

ولم  ،رنافك   :لم يقل ،فال  إلى هللا تعالى ل  فو  وكُ  ل  نصر وكُ  ل  كُ  نرد   هنا أن  

        : ، ولكن قالرناحرَّ  :يقلولم  ،قوينا أنفسنا :يقل

ً بحوله  ،د هذه اآليات رداً لألمر إلى هللا تعالىيُرد ِّ  [1]الفتح:  واعترافا

  .[17]األنفال:          : ته وقدرتهوقو  

ويرفعون  ،حظات يرفعون رعوسهمكان القادة في هذه اللَّ  كذلك إن  

، هم هم همأنَّ  نويحسو ،لغرورويأخذهم ا ،ويأخذهم العُجب ،أصواتهم

هو يدخل مكة وجميع األنظار ترقبه، كان حظات وفي هذه اللَّ  سولالرَّ 

ً على دابته يالمس أوسط  ى كاد عقنونه )مقدمة األنف( أن  ، حتَّ منحنيا

                                     
 .3/202هـ،  1401ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، طبعة دار الفكر، بيروت،  (1)
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 . تعالىراحلته تواضعاً هلل 

 :، لم يقلماءديد على حقن الد ِّ حرصه الشَّ  سول ا عل منا له الرَّ مَّ مِّ فَ 

ع نتم منهم فلتفعلوا بهم األفاعيلكِّ واليوم قد مُ  ،ؤالء الذين فعلوا بناه ، و  

 مَّ ، ثُ ى ال يفكر أهل مكة في المواجهة، حتَّ هال  الجيش يدخل مكة من أنحائها كُ 
، ولم تكن . وبالفعل خضع له الجميع(1)( يقاتلكمن  مَ  ال تقاتلوا إالَّ قال لهم: )

 د  عِّ واجهتهم مجموعة كانت تُ  ،بن الوليدمجموعة خالد  مجموعة مواجهة إالَّ 

ال  ويصلحه الس ِّ  د  عِّ ، منهم حماس بن قيس بن خالد كان يُ سول لقتل الرَّ 

د مَّ حَ أريده لمُ  :؟ قال، فقالت له: ماذا تريد، فسألته امرأتهمن وقت آلخر

ن أي سأتمك   ،: سأقدمك بعضهمن منه. قال لهالن تتمكَّ  :. قالت لهوأصحابه
، هذا كان من البيتببعضهم أذلة كي يكونوا في خدمتنا في  تىآمنهم و

جموعة التي واجهت خالد بن الوليد، وكانت بقيادة عكرمة بن أبي ضمن الم

 : يُصلح أسلحته كان يترن م بأبيات جل وهو، هذا الرَّ جهل، وصفوان بن أُمية

 إن  يكمل اليوم فما لي عل ة
 

 هذا سالٌ  كامل وإال 
 

 ع السَّالوذو غرارين سري

ى خرج حتَّ  ،سول راً عن استعداده للرَّ م بهذه األبيات معب ِّ ي ويترن  سل  تي

وفرَّ منهم  ،لَ تِّ قُ  ن  منهم مَ  لَ تِّ قُ  وبعد أن   ،مع المجموعة التي أرادت المواجهة

، ين أتى إلى  وجته وقال: أغلقي عليَّ البابفرَّ كان هو ضمن الفارَّ  ن  مَ 

: إنك لو شاهدت يوم الّندق كان ينشدها، فقال لهاته بتلك األبيات التي ذكَّر

 :)المكان الذي كانت فيه المواجهة بينهم وبين مجموعة خالد بن الوليد

 ك لو شهدت يوم الّندقةإنَّ 

 واستقبلتنا الس يوف المسلمة
ً فال تسمع إالَّ غمغمة  ضربا

 

 إذ فرَّ صفوان وفرَّ عكرمة 

 يُقطع ن ُكل  ساعٍد وجمجمة
 لـفنا وهمهمةلهم نهيت خ

 

 (2)لم تنطقي باللَّوم أدنى كلمة

ً  سول ، فكان الرَّ أي اعذريني في هذا األمر تحقن  أن  على حريصا
رين أو يزيدون قليالً استنكر ا أخبر بمن قتل وكانوا حوالي عشمَّ ، ولَ ماءالد ِّ 

                                     
كم بالشَّتام، وستتجدون انظر: وصيته حين غزوة مؤتة )اغزوا باسم هللا، فقاتلوا عتدوا هللا وعتدو (1)

ضوا لهم، وال تقتلوا امرأة، وال صغيراً، وال شيّاً  منها رجاالً في الصَّوامع معتزلين فال تتعرَّ

يرة الحلبي ة،   .2/787فانياً، وال تقطعوا شجرة، وال تهدموا بناًء(. الس ِّ

حيق المّتوم، ص (2) ابن قتيم فتي: ، و347أبيات حماس بن قيس هذه أوردها المباركفوري في الرَّ
 .3/405 اد المعاد، 
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اء هم بدءوا بالمقاتلة وبالمواجهة، قال: )قدَّر هللا وما شا علم أنَّ مَّ ، ولَ ذلك

 فعل(.

فيها متمكنين لم  نحظة التي يكونوانظروا إلى سماحة اإلسالم في اللَّ 

يكونوا  فكير في أن  ، ولكن كان التَّ ماءفكير في االنتقام وفي إراقة الد ِّ يكن التَّ 

كان حريصاً  سول ، لذلك الرَّ  يأتوا إلى هللا تعالى مسلمينوأن   ،سالمين

 .(ا شاء فعلقدَّر هللا وم، قال: )على هذا األمر

، انظروا إلى  الباطل ال محالة إلى  والروس التي نأخذها أنَّ من الد  

ب وانظروا إلى األصنام أين كانت تُعبد، و ،قريش أين كانت كيف كان يُتقر 

 سول الرَّ  يسقطها، وهاهي األصنام هاهي ذي دولة قريش تزول، إليها
 كان الباطلَ  إنَّ  ،لباطلا قَ هِّ و ُ  : )قُل جاء الحق  ، ويقولواحداً واحداً 

 ً   .(1)( هوقا

ابق أو ، في السَّ  األقوام المستكبرة الكافرةل  وهذا المصير هو مصير كُ 

   : وا قول هللا تعالىاُ ، اقرفي الحاضر أو في المستقبل في الماضي

                  

               

-6]الفجر:              

14]. 

ل اليوم لسان قوى البغي والعدوان التي تتمثَّ تعالى فإنَّ وإن شاء هللا 

، [24]النَّا عات:        : حال فرعون

 أم هو نفس المصير عاجالً  امصيره ، فإنَّ [29]غافر:  

:آجالً 
  

             

و الت  ،ت دولة قريش ال .[197-196]آل عمران:     

ً مرفوع الرَّ  ووقف الحق   ،ة األصنامقدسي   هو ذا  وها ،أس والجبينشامّا

                                     
يتاض، الس تعودي ة،  (1) تد الحتداد، طبعتة دار طيبتة، الر ِّ تد ُمَحمَّ ، تحقيتق ُمَحمَّ دالئل النَّبوة: لألصفهاني 

بيع ستليمان بتن هـ. وانظر:االكتفاء بما تضمنه من مغا ي رسول هللا 1409، 1ط/ : ألبي الرَّ
 .2/226موسى، 
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هللا وحده ال  : )ال إله إالَّ له أهل قريش كلهم ويّطب فيهميحشد  سول الرَّ 

مفّرة أو  ل  ، كُ ، وهزم األحزاب وحدهونصر عبده ،صدق وعده ،شريك له

سدانة البيت ما كان من   هاتين إالَّ ة فهو تحت قدمي  دم أو مال في الجاهلي  

 .(1)(وسقاية الحاج
، أعلن لهم في ذلك ا يتباهى به ويتفاخرمَّ مِّ نيا ما هو من مظاهر الد   ل  كُ 

 وإالَّ تعالى، لذكر هللا  ه ال مجال إالَّ ، وأنَّ (تحت قدميَّ هاتين: )هاليوم أنَّ 

 الحة.لألعمال الصَّ  ، وإالَّ اجلحج  اقاية س ِّ ل وإالَّ تعالى، لالرتباط باهلل 

ة ّوة الجاهلي  نهللا قد أذهب عنكم  يا معشر قريش إنَّ ) ومن هذا القبيل:

  : وتال قوله تعالى ،وآدم من تراب ،اس من آدم، النَّ بها باآلباءوتعص  

              

يا أهل  واصل خطبته: )مَّ ، ثُ [13]الحجرات:        

ٌل بكم؟( قال الذين هم في عمره: أٌخ كريم، وقال ي فاعمكة ما تظنون إن  

 . (لقاء: )اذهبوا فأنتم الط  ، فقال الذين هم في عمر آبائه: ابن أخٍ كريم

، انطلقوا دي  مَّ حَ وهذا الجالل المُ  ماحةا رأوا هذا الكرم وهذه السَّ لمَّ ف

من   بي  البيعة إلى النَّ وا ، وأد  اً رسول هللادمَّ حَ مُ  هللا وأنَّ  يشهدون أال إله إالَّ 

 .ساءجال ومن الن ِّ الر ِّ 
ساء ال عن إكراه ولكن عن جال ومن الن ِّ وهكذا كانت البيعة من الر ِّ 

وما  ،ابقوأصحابه في السَّ  سول إيمان فلقد رأوا ما كان عليه الرَّ 

 ، وأنَّ ينبهذا الد ِّ  يكون إالَّ  ذلك ال يمكن أن   وتبي ن أنَّ  ،وصلوا إليه اآلن

ً  ،تعالىمن عند هللا  ين ليس إالَّ لد ِّ هذا ا  ،فدخلوا في دين هللا أفواجا

        : ر القرآن هذا المشهدوصوَّ 

            

 .[3-1]النَّصر:      

ً ومطلوب سول هو ذا الرَّ  ها ً الذي خرج متّفيا ً أو القبض عليه حي   ا ا

هو ذا بالل الذي كان  ، وهاة من الجميعميتاً في أعلى المنعة، ويتلق ى البيع

                                     
، دالئل الن بوة: لألصفه (1)  .5/85اني 
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، هو ذا يصعد في أعلى مكان ها دٌ حَ دٌ أَ حَ أَ  :يقول يُجر  وال يجد غير أن  

 داً رسول هللا.مَّ حَ مُ  أشهد أال إال هللا وأنَّ  ،: هللا أكبر هللا أكبرويعلن

داً اآلن مَّ حَ مُ  ثه نفسه بأنَّ تحد   حظات واحد من أهل مكةوفي هذه اللَّ 

ه يمكن وأنَّ  ،أصحابه كذلك فرحون وأنَّ  ،، وبعظمة االنتصاربالبيعةمنشغٌل 

ً نحو النَّ عمير بن الملو ، فأتى قُبالة بن  يقتلهله أن   ومعه   بي  ، متجها

: ا رآه متجهاً نحوه، قالمَّ ، ولَ يّطب  بي  ، والنَّ  بي  النَّ به ليقتل  يّفيه سال 

: ال شيء، أذكر ( قال؟به نفسكث ماذا كنت تحد  : )، قالة؟( قال: نعم)أقبال

وضع يده على ، ووهو يبتسم: )استغفر هللا يا قُبالة( سول . قال الرَّ هللا

فامتأل ، (1)وكان أحب  خلق هللا إليَّ  : وهللا ما رفع يده إالَّ صدره، قال قُبالة

ً بدينه  بي  قلبه محبة للنَّ   على امرأة كان يجالسها ، فرجع ومرَّ وإيمانا

 :، فقالعته إليها، فدوتؤانسه

 قالت: هلمَّ إلى الحديث، فقلت:
داً وقبيله  لو قد رأيتِّ ُمَحمَّ

 لرأيتِّ دين هللا أضحى بي ِّناً 
 

 يأبى عليك هللا واإلسالمُ ال  
 بالفتح يوم تكسر األصنامُ 

 والشَّرك يغشى وجهه اإلظالمُ 
 

  .راً م تسليماً كثيد وعلى آله وصحبه وسلَّ مَّ حَ دنا مُ ى هللا على سي  صلَّ و

                                     
 .3/412ابن قيم:  اد المعاد،  (1)
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