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 املقدمة
ــصاحلات، وبفــضله تــ          ــه تــتم ال ــد هللا الــذي بنعمت ضاعف ُاحلم

حلمـد جـل وعـال يـسمع مـن حى الـسيئات، لـه اُاحلسنات، وبعفوه مت
محده، ويعطي من سأله، ويزيد من شكره، ويطمئن من ذكره، نحمده 
ًمحدا كثريا طيبا مباركا فيه كام يليق بجالله وعظيم سلطانه، محدا يوايف  ً ً ً ً
فضله وإنعامه، وينيلنا رمحته ورضوانه، ويقينا سخطه وعذابه، ونصيل 

نبياء واملرسلني نبينا حممـد ونسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني، خاتم األ
وعىل آلـه وصـحبه أمجعـني، وعـىل مـن تـبعهم واقتفـى أثـرهم إىل يـوم 

 .الدين، وعلينا وعىل عباد اهللا الصاحلني
 وبعد 

ستجيل منهـا العودة إىل السرية النبويـة تـ  اليوم بحاجة إىل األمةفإن      
لـم  وسـريته هـي املعrمعامل الفتح والنـرص ؛ ألن هـدي وسـنة النبـي 

الدائم الذي نستنري به يف ظلامت حياتنا، والذي نرى فيه معامل الطريـق 
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إىل مرضاة ربنا، والذي نأخذ منه املـنهج الـصحيح ملواجهـة األخطـار 
 علينـا بـأن َّومقارعة األعداء يف واقع حياتنا، فإن اهللا جل وعال قد مـن

ًجعل القرآن واإلسالم ممثال متثيال كامال عظيام يف سرية امل ً ً ،  rصطفى ً
َ لقد كان ﴿: وأرشدنا إىل ذلك ووجهنا إليه كام يف قوله سبحانه وتعاىل ََ ْ َ

م يف رسول اهللاَِّ أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللاََّ واليوم اآلخـر وذكـر  َلكُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َْ ََ َ َ ٌَ ْ َ َ ُ َ ْ َ َِ ِْ ََ ٌ ُ ِ ِ
ًاهللاََّ كثريا  ِ  .]٢١:األحزاب[ ﴾َ

ه أمتنا حماطة بأعدائها خمذولة ونحن اليوم يف هذا الواقع الذي تعيش      
إىل حد كبري من قبل أبنائها، وفيهـا مـن التقـصري والتفـريط إضـافة إىل 
ًالــضعف واهلــوان مــا فيهــا نحتــاج دائــام وأبــدا إىل أن نرجــع إىل معــني  ً
السرية العذب لننهل منه فنروي ظمأ قلوبنا وفهومنـا، ونوجـه مـسرية 

 .حياتنا بإذن اهللا عز وجل
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غـزوات النبـي املـصطفى (كم يف هذه السلسلة املباركـة ونحن وإيا
  . rللنبي  نقف مع الفتح األعظم )دروس وعرب

ًأسأل اهللا أن جيعلها ذخرا لنا يوم نلقاه وأن ينفع هبا كل موحـد إنـه 
 .ويل ذلك والقادر عليه

 
 الكاتب

 عمران-اليمن
 ه١٤٢٧
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 غزوة فتح مكة

  :فتح مكةغزوة `
الذي أعز اهللا بـه دينـه ورسـوله وجنـده وحزبـه  الفتح األعظم هي

األمني، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هـدي للعـاملني، مـن أيـدي 
 .الكفار واملرشكني

 :غزوة فتح مكة `
ِّهي الفتح الذي استبرش به أهل السامء، ورضبت أطناب عـزه عـىل  ِ

جـه ًمناكب اجلوزاء، ودخل الناس به يف دين اهللا أفواجا، وأرشق بـه و
 .ًاألرض ضياء وابتهاجا

 :غزوة فتح مكة `
 العسكري اإلسالمي، غزوة تتميز بطابع خاص يف سجل التاريخ 

ًألرقى مراتب الفكر العسكري والسيايس معا، وأنبل فهي مثال كامل 
والوسـيلة، وظهـرت فيهـا سـامحة اإلسـالم  الطرق للتوفيق بني الغاية

 .بأجىل معانيها
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 :غزوة فتح مكة `
ــت يف   ــهر كان ــصارات  ش ــهر االنت ــيلء ش ــشهر امل ــارك ال ــضان املب رم

باملناســبات الطيبــة التــي يفتخــر هبــا املــسلمون عــىل مــر األيــام بالليــل 
 .والنهار، فهو الشهر الذي أنزل اهللا فيه القرآن، وهو شهر ليلة القدر

 :غزوة فتح مكة `
ً بداية فتح عظيم للمسلمني، وقد كان النـاس تبعـا لقـريش يف تكان    

ٍجاهليتهم، كام أهنم تبـع لقـريش يف إسـالمهم، وكانـت مكـة عاصـمة 
 مـع - r-ِّالرشك والوثنية، وكانت القبائل تنتظر ما يفعل رسـول اهللا 

قومه وعشريته، فإن نرصه اهللا علـيهم، دخلـوا يف دينـه، وإن انتـرصت 
قريش، يكونوا بذلك قد كفوهم أمره، فقد روى البخاري عن عمـرو 

مـا : ا بامء ممر الناس وكان يمر بنـا الركبـان فنـسأهلمَّكن: بن سلمة، قال
َّيـزعم أن اهللا أرسـله، : ، فيقولون١للناس، ما للناس؟ ما هذا الرجل؟

ــت أحفــظ ذلــك فكــأنام يقــر يف  َّأوحــى إليــه أو أوحــى اهللا بكــذا ، فكن
ــت العــرب تلــوم بإســالمهم الفــتح، فيقولــون َّصــدري وكان َ اتركــوه : َ
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َّيهم فهو نبي صادق، فلام كانت وقعة أهل الفتح َّوقومه فإنه إن ظهر عل ِ
  "...ٍبادر كل قوم بإسالمهم

 :غزوة فتح مكة `
ًنستطيع أن ندرك متاما قيمة اجلهاد واالستـشهاد واملحـن التـي فيها      

ًإن شـيئا مـن هـذا اجلهـاد والتعـب واملحـن مل يـذهب . وقعت من قبله
ًبددا، ومل ترق نقطة دم ملسلم هدرا، ومل ي َّتحمل املسلمون كل ما القوه ً َّ

َّمما قد علمنـا يف هجـرهتم وغـزواهتم وأسـفارهم، ألن ريـاح املـصادفة 
ٍفاجأهتم هبا، ولكن كل ذلك كان وفق قانون سـاموي، وبحـسب سـنة 
ًاهللا يف خلقه فكل التضحيات املتقدمة كانـت تـؤدي أقـساطا مـن ثمـن 

ٍنـرص بـدون إسـالم ال ... َّالفتح والنرص وتلـك هـي سـنة اهللا يف عبـاده
ٍصحيح وال إسالم بدون عبودية هللا، وال عبودية بدون بذل وتـضحية 

 .ورضاعة عىل بابه وجهاد يف سبيله
 :غزوة فتح مكة `

ًقـريش خطـأ فادحـا عنـدما أعانـت فيهـا  كان سببها يوم ارتكبت 
حلفاءهــا بنــي بكــر عــىل خزاعــة حليفــة املــسلمني باخليــل والــسالح 
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ر وحلفاؤهم قبيلة خزاعة عنـد مـاء يقـال لـه والرجال، وهاجم بنو بك
وملـا جلـأت خزاعـة إىل ، )١(الوتري، وقتلوا أكثر من عـرشين مـن رجاهلـا

 لتمنـع بنـي بكـر منـه، قالـت -ومل تكن متجهزة للقتـال-احلرم اآلمن 
ال إلـه اليـوم، : فقال نوفـل! يا نوفل، إنا قد دخلنا حرم إهلك: لقائدهم

عندئذ خرج عمرو بـن سـامل اخلزاعـي، يف ، )٢(يا بني بكر أصيبوا ثأركم
 يف املدينة، وأخربوه  rأربعني من خزاعة، حتى قدموا عىل رسول اهللا 

بام كان من بني بكر، وبمن أصيب منهم، وبمنـارصة قـريش بنـي بكـر 
 ال نـرصين اهللا إن )٣(! ُنرصت يا عمرو بن سامل«: rفقال النبي ، عليهم

إن هــذه : مــن الـسامء قـالوملــا عـرض الـسحاب » مل أنـرص بنـي كعـب
 . )٤(السحابة لتستهل بنرص بني كعب

 :غزوة فتح مكة `

                                                   
  ). ٧٨٤ -٢/٧٨١(الواقدي : انظر) 1(
  ). ٤/٣٩(السرية النبوية البن هشام : انظر) 2(
  ). ٤/٤٤(ة النبوية البن هشام السري: انظر) 3(
  ). ٤/٢٧٨( البداية والنهاية ،)٤/٤٤ (هنفس املصدر )4(
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 عاقبـة نكـث العهـود وأنـه وخـيم للغايـة، إذ نكثـت قـريش أظهرت   
عهدها فحلت هبا اهلزيمـة، وخـرست كياهنـا الـذي كانـت تـدافع عنـه 

 .وحتميه
 :غزوة فتح مكة `
 يف اإلخبار بـاملرأة حاملـة ِّ جتيل النبوة املحمدية والوحي الرباينفيها     

خطاب حاطب بن أيب بلتعة؛ إذ أخرب عنها وعن املكـان الـذي انتهـت 
ْروضة خاخ(إليه يف سريها وهو  َ.( 

 :غزوة فتح مكة `
َّ فضيلة إقالة عثرة الكرام، وفضل أهل بدر، وقد جتىل ذلك ظهر فيها     

توبـة ًواضحا يف العفو عن حاطب بعد عتابه، واعتذاره عـن ذلـك، بال
 .منه
 :غزوة فتح مكة `

وحتقيـق االنتـصارات ،     فيها بيان الكامل املحمدي يف قيادة اجليـوش
 .الباهرة
 :غزوة فتح مكة `
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َّبيان الكامل املحمدي يف عدلـه ووفائـه، جتـىل ذلـك يف رد مفتـاح  فيها  
َالكعبة لعثامن بن أيب طلحة، ومل يعطه من طلبه منه وهـو  عـيل بـن أيب "ُ

 . وهو صهره الكريم وابن عمه- اهللا عنهريض- "طالب
 الدروس والعرب مـن هـذا الفـتح القارئ أخي إليكوبعد هذا اإلمجال 

 .واهللا بيده العون والتوفيق والسداد ،مفصلة األعظم 
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  غزوة فتح مكةدروس وعبر من 
 
 :عىل املسلمني أن يمتلكوا املبادأة -١

، والذي يملك "العمل حرية"ار إن املبادأة أو املبادرة تعني باختص
املبــادأة حيــرم خــصمه مــن حريــة العمــل، وجيعــل أعاملــه حمــصورة يف 

 النجـاح والنـرص يف امـل، وإحراز املبادأة من أهم عو"رد الفعل نطاق
 .سواء  السياسة واحلرب عىل حد

احلديبيـة يف الـسنة  ولقد نقضت قريش العهد الذي أقرت بنوده يف
 نوايـا" عـىل – وال شـك – عمـل ينطـوي السادسة من اهلجرة وذلـك

 تتجاوز إطار عملية ثأر حمدودة بني بنـي بكـر حلفـاء قـريش "عدوانية
املسلمني، وال بد أن يفطن القارئ املحنك إىل ما يف  وبني خزاعة حلفاء

واملسلمني، فال يقف مكتوف األيدي أمام  ذلك من خطر عىل اإلسالم
اإلسـرتاتيجي الكبـري  ق هدفهانوايا العدوان الذي تأمل به قريش حتقي

 .باملدينة وهو القضاء عىل الدين اجلديد باهلجوم عىل قاعدته
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 ١٣

 أن يأخـذ بزمـام املبـادرة -r-من أجل ذلك قرر الرسول الكريم 
 .فيسري إىل قريش يف عقر دارها

 :حتقيق املفاجأة وخداع العدو-٢
إحــداث موقــف ال   إن املفهـوم العلمــي للمفاجــأة أو املباغتــة هــو

وهنـاك مـستويان للمفاجـأة، فهـي تكـون . "ًيكون العـدو مـستعدا لـه
 إذا وقعت يف نطاق حمدود أو حميل وتـم فيهـا إخفـاء "تكتيكية مفاجأة"

واجتاهه عن املـدافعني، فـإذا متكـن املهـاجم  قوة اهلجوم ومكانه ووقته
، "مفاجـأة إسـرتاتيجية   نفـسه تـصبح املفاجـأة"نية اهلجوم"من إخفاء 
ًوى من املفاجأة ليس أمرا يسريا خاصـة يف العـرصوهذا املست احلـارض  ً

ًالذي تقدمت فيه وسائل احلصول عـىل املعلومـات والتجـسس تقـدما 
ًيتطلـب ختطيطـا غايـة يف املهـارة واحلـذق والـرسية  ًمذهال، لذلك فهو
املفاجـأة لـه آثـاره النفـسية التـي  شك يف أن حتقيـق واخلداع وليس من

كفاءهتم وإرادهتم  ول من يتعرضون هلا ويفتفعل فعلها يف نفوس وعق
 .القتالية بالتايل
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وحريـة العمـل،   مزيـة املبـادأة"يفقـد"وأهم هذه اآلثـار أن العـدو 
فتنحرص أعامله وحركاته يف نطاق رد الفعل يف مواجهة الطرف اآلخـر 

 .بتملكه للمبادأة وحرية العمل) موقع قوة(حياربه من  الذي
لفـتح مكـة مـن تـدابري التخطـيط  - r-وقد اختذ الرسول الكريم 
 عىل "اإلسرتاتيجية املفاجأة"إنه أحرز : والتنفيذ ما يمكن معه أن نقول

ــك زعزعــة إرادة قــريش يف املقاومــة  أعدائــه، وقــد كــان مــن آثــار ذل
 .والقتال

 بـإجراء - r-عنايـة الرسـول  وقـد قـال كعـب بـن مالـك يـصف
 غـزوة إال وارى  يريـد-r-ومل يكـن الرسـول ": العمليات اخلداعيـة

عليـه الـصالة والـسالم  ، وال غرابة يف ذلك فهـو]رواه البخاري[ "بغريها 
 .]رواه مسلم[ "احلرب خدعة"القائل 

  :الكتامن  -٣
مـا أحـوج املـسلمني اليـوم أن يتعلمـوا الكـتامن مـن هـذه الغـزوة، 
فأمورهم كلها مكشوفة، بل مكـشفة، وأعـداؤهم يعرفـون عـنهم كـل 

 . ًى عليهم، فال رس لدى املسلمني يبقى مكتومايشء، ال تكاد ختف
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أال يكشف نياته لفتح مكـة  أشد احلرص عىل rلقد حرص النبي 
ألي إنسان، عندما اعتزم احلركة إىل مكة وكان سبيله إىل ذلك الكتامن 

 :من خالل ما يأيت الشديد
 :أنه كتم أمره حتى عن أقرب الناس إليه -١

ة املطلقة والكتامن الشديد حتى عن ِّبمبدأ الرسي rفقد أخذ النبي 
 أقرب أصـحابه إىل نفـسه، وزوجتـه tأقرب الناس إليه وهو أبو بكر 

ًعائشة ريض اهللا عنهـا أحـب نـسائه إليـه، فلـم يعـرف أحـد شـيئا عـن 
وال بالعـدو الــذي ينـوي قتالــه؛ ، وال باجتــاه حركتـه، أهدافـه احلقيقيـة

ائـشة ريض اهللا عنهـا  عندما سـأل ابنتـه عtبدليل أن أبا بكر الصديق 
ًوكانـت أحيانـا . ًمـا سـمى لنـا شـيئا: قالـت لـه rعن مقصد الرسول 

 . )٥( rًتصمت، وكال األمرين يدل عىل أهنا مل تعلم شيئا عن مقصده 
ــادة  ــي للق ــه ينبغ ــيم أن ــوي احلك ــنهج النب ــذا امل ــن ه ــستنبط م وي
ًالعسكريني أن خيفوا خططهم عن زوجاهتم؛ ألهنن ربام يذعن شيئا من 

ً فتتنقلهـا األلـسن حتـى تـصري سـببا يف -عن حسن نية-ذه األرسار ه

                                                   
  . ٣٣٤، ٣٣٣ الرسول القائد، شيت خطاب، ص،)٤/٢٨٢(البداية والنهاية : انظر) 5(
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 ١٦

 . )٦(حدوث كارثة عظيمة
 :أنه بعث رسية بقيادة أيب قتادة إىل بطن إضم -٢

قبـل مـسرية مكـة رسيـة مكونـة مـن ثامنيـة رجـال؛  rبعث النبي 
: وذلك إلسدال الستار عىل نياته احلقيقية، ويف ذلـك يقـول ابـن سـعد

بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة بـن ربعـي يف ثامنيـة  rهللا َّملا هم رسول ا(
توجـه إىل تلـك  r ليظن ظـان أن رسـول اهللا )٧(نفر رسية إىل بطن إضم

ًالناحية؛ وألن تذهب بذلك األخبار، فمضوا ومل يلقوا مجعا، فانرصفوا 
ُحتى انتهوا إىل ذي خشب  فبلغهم أن رسول اهللا قـد توجـه إىل مكـة، )٨(ُ

 . )١٠ ())٩(ُّبالسقيا rحتى لقوا النبي ) نيبيب(فأخذوا عىل 
وهذا منهج نبوي حكـيم يف توجيـه القـادة مـن بعـده إىل وجـوب 
أخــذ احلــذر وســلوك مــا يمكــن مــن أســاليب التــضليل عــىل األعــداء 
ــة مقاصــد  ــاس عــن معرف ــي مــن شــأهنا رصف أنظــار الن واإلهيــام الت

حتى حتقق اجليوش اإلسالمية التي خترج من أجل اجلهاد يف سبيل اهللا 
                                                   

  . ٣٩٦، ٣٩٥القيادة العسكرية يف عهد الرسول، ص: انظر) 6(
  . الثالثة، بطحان، وقناة، والعقيقي جيتمع فيه الوديان ذوادي املدينة ال: بطن إضم) 7(
  . ميال٣٥هو موضع على مرحلة من املدينة إىل الشام يبعد عن املدينة : ذو خشب) 8(
  ). ٣/٢٨٨(موضع يقع يف وادي القرى، معجم البلدان : السقيا) 9(
  ). ٢/١٣٢(الطبقات الكربى البن سعد : انظر) 10(
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 ١٧

 . )١١(أهدافها وتسلم من كيد أعدائها
 :أنه بعث العيون ملنع وصول املعلومات إىل األعداء -٣

ــث  ــل املدينــة  rب ــة اإلســالمية داخ ــال اســتخبارات الدول رج
ــريش ــاره إىل ق ــى ال تنتقــل أخب ــا حت ــول اهللا ، وخارجه ــذ رس  rوأخ

هبـم ً يطوف عىل األنقاب قـيام t، فكان عمر بن اخلطاب )١٢(باألنقاب
إال مـن سـلك .. ال تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إال رددمتـوه: فيقول

 . )١٣(إىل مكة فإنه يتحفظ به ويسأل عنه أو ناحية مكة
 مـن rإن مجع املعلومات سالح ذو حدين، وقد استفاد الرسـول 

ِّوأبطل مفعول احلد اآلخر باتباعه الرسية ، ِّحده النافع لصالح املسلمني
تحركاته واستعداداته؛ ليحرم عدوه من احلصول عىل ًواختاذها أساسا ل

ــالقوة  ــذا اجلــيش ب ــتعداد ملجاهبــة ه ــده يف االس ــي تفي ــات الت املعلوم
 . )١٤(املناسبة

                                                   
  . ٤٩٨القيادة العسكرية، ص: انظر) 11(
  . مجع نقب، وهو كالعريف على القوم: اباألنق) 12(
  ). ٢/٧٩٦(هو االحتراز والتيقظ، مغازي الواقدي : التحفظ) 13(
  . ٣٦٥القيادة العسكرية، ص: انظر) 14(
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 ١٨

ًوالواجب عىل املسلم إذا أراد أمرا يف مصلحة لنفسه يف الدنيا واآلخرة 
 .ال إرضار عىل املسلمني أن يكتب هذا األمر

 استعينوا عـىل قـضاء {: هل العلم، يقولوهناك أثر يرفعه بعض أ        
من كتم أمره كان اخليـار يف يـده : [[  وقال عمر }حوائجكم بالكتامن 

.[[ 
 .َفأنت إذا كتمت أمرك فاخليار يف يدك أن متيض هذا األمر أو تسحبه

َّفواجب املسلم أن يكتم أموره إال عن صـديق حمـب يستـشريه يف ذات 
 .اهللا عز وجل

 :العيون واألخبار عن قريش بأخذ  rدعاؤه  -٤
باألسباب البرشية التـي يف اسـتطاعته  rوبعد أن أخذ رسول اهللا 

ــائال ــرضع ق اللهــم خــذ عــىل «: توجــه إىل اهللا عــز وجــل بالــدعاء والت
 . )١٥(»أسامعهم وأبصارهم فال يرونا إال بغتة وال يسمعوا بنا إال فجأة

رشية، يف أمـوره؛ يأخـذ بجميـع األسـباب البـ rوهذا شأن النبي 
 .وال ينسى الترضع والدعاء لرب الربية ليستمد منه التوفيق

                                                   
  ). ٤/٢٨٢(البداية والنهاية : انظر) 15(
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 ١٩

فاهللا عز وجـل خـالق اخللـق أمجعـني، وبيـده مقاليـد األمـور ومفـاتيح 
الفرج، وال يقع يشء إال بعلمه وحكمته وإرادته، فام شاء كان، ومـا مل 
يشأ مل يكن، وإن ما حيل باملسلم خاصة وباملسلمني عامة هو بإرادة اهللا 

ًوجل، إما بسبب ذنوهبم ومعاصيهم، وإمـا متحيـصا هلـم وابـتالء، عز 
فمن نزل به هم أو غم أو ابتالء فليلجأ إىل اهللا عز وجـل، ولريجـع إىل 
ربه ومواله، وليعلم أنه ال يرفع الـرض والـبالء إال اهللا سـبحانه وتعـاىل 

 .وحده
 :إحباط حماولة جتسس حاطب لصالح قريش -٥

داده للسري إىل فتح مكة، كتب حاطب استع rعندما أكمل النبي 
 إلـيهم،  rًبن أيب بلتعة كتابا إىل أهل مكة خيربهم فيه نبـأ حتـرك النبـي 

 أطلـع -سبحانه وتعاىل-وأرسله مع امرأة مسافرة إىل مكة، ولكن اهللا 
 عـىل هــذه  r عـن طريـق الـوحي عــىل هـذه الرسـالة، فقـىض  rنبيـه 

ــة وهــي يف مهــدها، فأرســل النبــي  ــا والــزبري واملقــداد  rاملحاول   علي
فأمسكوا باملرأة يف روضة خاخ عىل بعـد اثنـي عـرش مـيال مـن املدينـة، 

ثـم اسـتدعي ، وهددوها أن يفتشوها إن مل خترج الكتـاب فـسلمته هلـم
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 ٢٠

يا رسول اهللا، ال تعجل عيل، إين كنت امرأ : فقال،  للتحقيقtحاطب 
سها، وكان من  ومل أكن من أنف-ًكنت حليفا: يقول-ًملصقا يف قريش 

معك مـن املهـاجرين مـن هلـم قرابـات حيمـون هبـا أهلـيهم وأمـواهلم، 
ًفأحببت إذ فاتني ذلك من النـسب فـيهم أن أختـذ عنـدهم يـدا حيمـون 

فقال . ًقرابتي، ومل أفعله ارتدادا عن ديني وال رضا بالكفر بعد اإلسالم
 . »أما إنه قد صدقكم«:   rرسول اهللا 

ّلكتامن أمنت له مباغتة كاملة لقريش، وأجربهتـا يف ا rإن تدابري النبي 
 . االستسالم: عىل الرضوخ لألمر الواقع

وهـذا الكـتامن ال مثيــل لـه يف سـائر احلــروب، مـا أحرانـا أن نتعلمــه    
 . ونقتدي به ونسري عىل منواله

 
 
 
  :عد النظرُب -٤
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 ٢١

ــاه    القائــد املتميــز هــو الــذي يتــسم ببعــد النظــر، باإلضــافة إىل مزاي
ألخرى، ويتخذ لكل أمر حمتمل الوقوع التدابري الـرضورية ملعاجلتـه، ا

 . دون أن يرتك مصائر قواته لالحتامالت بدون إعداد كامل
إن النرص من عند اهللا، يؤتيـه مـن يـشاء، ولكـن اهللا سـبحانه وتعـاىل     

ّينرص من أعد عدته واحتاط لكل احتامل كبـري أو صـغري قـد يـصادفه،  ّ
ريون عىل إدخال أسوأ االحتامالت يف حـساهبم يف لذلك يشدد العسك
 . أية عملية عسكرية

أن حيبس أبو سفيان يف مدخل اجلبل إىل مكة، حتى  rلقد أمر النبي     
متر عليه جنود املسلمني، فيحدث قومه عن بينة ويقني،ولكي ال يتكون 

ًإرساعه يف العودة إىل قريش قبل أن تنهار معنوياته متاما، سببا الح تامل ً
ًوفعال . وقوع أية مقاومة من قريش، مهام تكن نوعها ودرجة خطورهتا

ًاقتنع أبو سفيان بعد أن رأى قوات املسلمني كلها، أن قريشا ال قبل هلا 
 . باملقاومة

ًيف حــساباته أســوأ االحــتامالت أيــضا، عنــد  rوقــد أدخــل النبــي       
لد مـن جهاتـه تنظيمه خطة الفتح، فكانت تلك اخلطة تؤمن تطويق الب
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 ٢٢

األربع بقـوات مكتفيـة بـذاهتا، بإمكاهنـا العمـل مـستقلة عـن القـوات 
األخرى عند احلاجة، وبذلك تستطيع القضاء عىل أيـة مقاومـة يف أيـة 
جهة من جهات مكة، كام تؤمن توزيع قوات قريش إىل أقسام ملقاومـة 

 . املسلمني ، فتكون قوات قريش ضعيفة يف كل مكان
هذه التدابري الفاعلة بالرغم من اعتقاده بـأن احـتامل   rواختذ النبي    

ًمقاومة قريش للمـسلمني ضـعيف جـدا، وذلـك ليحـول دون مباغتـة 
 . قواته وإيقاع اخلسائر هلا، مهام تكن الظروف واألحوال

فام أحرى أن يتعلم املسلمون هذا الدرس ويطبقوه يف إعداد خططهم    
 ! املصريية

 : ٌ قوة عظمىالعقيدة -٥
ًان جيش الفتح  مؤلفا من املهـاجرين واألنـصار ومـسلمي أكثـر ك

القبائل العربية املعروفة يف حينه، ال يوحد بينه غـري العقيـدة الواحـدة، 
التي يضحي اجلميع من أجلها، وتشيع بينهم االنسجام الفكري الذي 

 .ًجيعل التعاون الوثيق بيهم سائدا
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 ٢٣

نتصارات عقيدة بـال مـراء، لقد كانت انتصارات املسلمني األولني ا    
 . وكان النرص من أول ثمرات هذه العقيدة عىل النطاق اجلامعي

أما عىل النطاق الفردي، فقد رأيت كيف طوت أم حبيبة زوج النبي     
r  فراش النبي r  عن أبيها أيب سفيان، وقد جاء من سفر قاصد بعد 

ا غياب طويل ذلك ألهنا رغبت بـه عـن مـرشك نجـس، ولـو كـان هـذ
 . املرشك أباها احلبيب

، رآه عمـر بـن  rوعندما جاء أبو سفيان مع العباس ليواجه النبـي     
، فلـام وصـل إليهـا  rاخلطاب، فغادر خيمته واشتد نحو خيمة النبـي 

إين ! يا رسول اهللا: قال العباس. دعني ارضب عنقه! يا رسول اهللا: قال
 عمر، ما تـصنع هـذا إال ًمهال يا: قد أجرته، فلام أكثر عمر قال العباس

ألنه من بني عبد مناف، ولو كان من بني عدي مـا قلـت هـذه املقالـة، 
مهال يا عباس، فواهللا إسالمك يوم أسلمت كـان أحـب يل : فقال عمر

لقد كان يمثل عقيدة املـسلمني األولـني، . من إسالم اخلطاب لو أسلم
 . بينام كان العباس حديث عهد باإلسالم
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 ٢٤

دام املهاجرين عىل املـشاركة يف غـزوة الفـتح، التـي مل وكيف نعلل إق   
 يكن من املستبعد أن تصطرع فيها قوات املسلمني وقوات قريش؟ 

إن عقيدة املسلمني ال ختضع للمصالح الشخصية، بـل هـي رهـن        
املصالح العامة وحدها، وقد انترص املسلمون بالعقيدة الراسخة، وهي 

موا، فـام أحـراهم أن يعـودوا إىل عقيـدهتم اليوم غائبة عنهم فذلوا وهز
ليستعيدوا مكانتهم بني األمم، ولينتـرصوا عـىل أعـدائهم، فقـد غـاب 

 . عنهم النرص منذ غاب عنهم اإلسالم
  : يف اجلهاداملعنوياتأمهية   -٦

مل تكن معنويات املسلمني يف وقت من األوقات أعـىل وأقـوى ممـا 
س عند املسلمني الذين يتوجهون كانت عليه أيام فتح مكة، البلد املقد

وكانـت أمهيـة مكـة . إليه يف صالهتم كل يوم، وحيجون بيتـه كـل سـنة
للمهاجرين أكثر من أهنا بلد مقدس، فهي بلدهم الـذي هـاجروا منـه 

 . ًفرارا بدينهم وخلفوا فيها أمواهلم وذوهيم وكل عزيز عليهم
القليـل مـن لذلك مل يتخلف أحد من املسلمني عن هـذه الغـزوة إال    

 . ذوي األعذار القاهرة الصعبة
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 ٢٥

أما معنويات قريش، فقد كانت مرتدية للغاية، فقد أثرت فيهم عمرة     
ًالقضاء، كام أثر فيهم انتشار اإلسالم يف كل بيت من بيوت مكة تقريبا، 

وممــا زاد يف اهنيــار . وبــذلك فقــدت مكــة روح املقاومــة وروح القتــال
من إيقـاد عـرشة آالف نـار يف ليلـة  rنبي معنويات قريش، ما اختذه ال

الفتح، ومـرور اجلـيش كلـه بـأيب سـفيان قائـد قـريش أو أكـرب قادهتـا، 
 .  املسلمني يف كل جوانب مكةجيوشودخول 

لقد كانت غزوة الفتح معركة معنويات بالدرجة األوىل، ما أحرانا أن    
 . نتعلمها حلارضنا ومستقبلنا

  :r السلمرسول   -٧
من خروجه لفتح مكة عىل نياته الـسلمية، ليؤلـف  rلنبي حرص ا   

 . بذلك قلوب املرشكني، وجيعلها تقبل عىل اإلسالم
وقد عهد عليه الصالة والسالم إىل قادته حني أمرهم أن يدخلوا مكة   

ً مرصا عىل نياته السلمية بعـد rوبقي النبي . أال يقاتلوا إال من قاتلهم
اذهبـوا فـأنتم ((: ً العام عن قـريش قـائالًالفتح أيضا، فقد أصدر العفو

 . ))الطلقاء
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 ٢٦

 اجلامعـي، حـرص كـذلك عـىل الــسلم rوكـام حـرص النبـي   
ــرشكني، مهــام تكــن  الفــردي، فمنــع القتــل حتــى لفــرد واحــد مــن امل

 . األسباب واألعذار
ًفقد قتلت خزاعة حلفاء املسلمني رجال من هذيل غـداة يـوم   

أشـد الغـضب، وقـام يف  rلنبـي الفتح لثأر سابق هلا عنـده، فغـضب ا
يا معرش خزاعة، ارفعوا أيـديكم عـن القتـل «: ًالناس خطيبا، ومما قاله

ًفقد كثر إن نفع، لقد قتلـتم قتـيال ألدينـه، فمـن قتـل بعـد مقـامي هـذا 
، أي »فأهله بخري النظـرين، إن شـاؤوا قـدم قاتلـه، وإن شـاؤوا فعقلـه

 . ديته، ثم ودي بعد ذلك الرجل الذي قتلت خزاعة
ً مل يقتل رجال من املرشكني أراد اغتياله شخصيا وهو rبل إن النبي     ً

فقد اقرتب فضالة بن عمري يريـد أن . يطوف يف البيت، بل تلطف معه
 نظــرة عــرف هبــا طويتــه، rجيــد لــه فرصــة ليقتلــه، فنظــر إليــه النبــي 

ُال يشء، كنـت :  قـال»ماذا كنت حتدث به نفسك؟«: فاستدعاه وسأله
 وتلطـف معـه ووضـع يـده عـىل صـدره،  rفضحك النبـي ! أذكر اهللا
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 ٢٧

ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق : فانرصف الرجل وهو يقول
 . اهللا يشء أحب إيل منه

 rورأى عيل بـن أيب طالـب ريض اهللا عنـه مفتـاح الكعبـة بيـد النبـي   
يا رسول اهللا، امجع لنا احلجابة مع السقاية، فقـال عليـه الـصالة : فقال

يا ابن طلحة، «: أين عثامن بن طلحة؟ فلام جاء عثامن قال له«: موالسال
 . »َهاك مفتاحك، اليوم يوم بر ووفاء

 يوم الفتح يتواضع هللا، حتى رأوه rوقد رأى املسلمون النبي   
يوم ذلك ورأسه قد انحنى عىل رحله، وبدا عليه التواضع اجلم، حتـى 

ت يف عينيه الـدموع ًكادت حليته متس واسطة راحلته خشوعا، وترقرق
ًتواضعا هللا وشكرا ً . 

ُتلـــك هـــي ســـامت اخللـــق اإلســـالمي الرفيـــع يف الـــسلم والوفـــاء    
والتواضع، ولكنه سلم األقوياء ال سلم الضعفاء، ووفاء القـادرين ال 

 . وفاء العاجزين، وتواضع العزة ال تواضع الذلة
سـالم، أمـا إن سلم األقوياء القادرين هو الـسالم الـذي يـأمر بـه اإل    

 . سلم الضعفاء العاجزين فهو االستسالم الذي ينهى عنه اإلسالم
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 ٢٨

نتعلمه من فتح مكة، حلارض املـسلمني ومـستقبلهم،  ذلك ما ينبغي أن
 .يعترب حلارض أفضل ومستقبل أحس، وهي عرب ملن

 
حكم التحالف مع غري املسلمني فيام ال يتعارض مـع  -٨

 :اإلسالم
، وهــي جــواز التحــالف مــع غــري الفــتحمــن دروس هــذا  نجــد و     

املسلمني فيام ال يتعارض مع اإلسـالم وفـيام حيقـق مـصلحة اإلسـالم، 
وفيام ال يقع به مرضة عىل املـسلمني وال تنـازل عـن أحكـام اإلسـالم، 

 كانت قد -ًوهو الذي كان سببا لفتح مكة- يف صلح احلديبية والنبي 
نت حليفـة لـه، وكـان ، وكاrدخلت خزاعة يف عهدها مع رسول اهللا 

يثــق هبــم ملــا علــم مــن :  قــد جعــل خزاعــة عيبــة نــصحه، أيrالنبــي 
صدقهم يف جوانب تعاملهم معـه، فعاهـدهم وحـالفهم، وكـانوا معـه 

 .عليه الصالة والسالم
ـــوان      ـــعف أو ذل أو ه ـــن ض ـــون ع ـــي أن يك ـــك ال ينبغ إال أن ذل

وال ينبغي أن للمسلمني، وال ينبغي أن يكون فيه إعطاء دنية يف الدين، 
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 ٢٩

ًيكون ذلك عىل حساب مصاحلهم وحتقيق أمور دينهم، فضال عـن أن 
ًيكون ذلك تغيريا يف أساسيات وثوابت من رشع اهللا عز وجل، سـواء 

 .rثبتت يف كتاب اهللا أو يف سنة رسوله 
ونحن نرى اليوم من حيتجون باآليات القرآنيـة، لكـنهم ال ينزلوهنـا     

وال يطبقوهنـا التطبيـق العمـيل الـذي كـان تنزيلها احلقيقـي الـصحيح، 
َ وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا ﴿: rأنموذجه األمثل يف سرية النبي  َ َ ِ ْْ ْ ُ َ ََ َْ َّ ِ ِ﴾ 

َ وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون ﴿:  لكن اهللا جل وعال يقول]٦١:األنفال[ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ََ ُ ُ ْ َُ َ ُ ِ
َإن كنتم مؤمنني  ِْ ِ ُ ْ ُ ْ ُ ْ  قد بني يف سريته مثل ذلك، فهذه rي  والنب]١٣٩:آل عمران[ ﴾ِ

 .قبل بلوغه: مواقف بني يدي الفتح، أي
 
  :مساعدة لفتح مكة وتأديب كفارهاأسباب -٩

وأمام نقض قريش للعهود واملواثيق مع املسلمني فقد عزم رسول 
 عىل فتح مكة وتأديب كفارها، وقد ساعده عىل ذلك العزم  بعد rاهللا 

 : ا عدة أسباب منه-توفيق اهللا
فقد ختلـصت الدولـة :  قوة جبهة املسلمني الداخلية يف املدينة ومتاسكها-أ
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 ٣٠

اإلسالمية من غدر اليهود، وتم القضاء عـىل هيـود بنـي قينقـاع، وبنـي 
 . وهيود خيرب، النضري، وبني قريظة

ويف مقدمة هؤالء املنافقون الـذين :  ضعف جبهة األعداء يف الداخل-ب
 فهـم أسـاتذهتم الـذين -و هيـود املدينـةوهـ-فقدوا الركن الركني هلـم 

 . يوجهوهنم ويشريون عليهم
 بتطوير القوة العسكرية، وإرسـال الـرسايا يف فـرتة r اهتم رسول اهللا -ج

الصلح؛ وبذلك أصبحت متفوقة عىل قوة مرشكي قريش حيث العدد 
 . والعدة والروح املعنوية

 قويـت الدولـة   كانت الغزوة بعد أن ضعفت قريش اقتصاديا وبعـد أن-د
ًفقـد فـتح املـسلمون خيـرب وغنمـوا منهـا أمـواال ،  اإلسالمية اقتـصاديا

 . كثرية
 انتشار اإلسالم يف القبائل املجاورة للمدينة، وهذا يطمئن القيادة حني -هـ

 . تتخذ قرارها العسكري بنقل قواهتا ومهامجة أعدائها
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 ٣١

 نقـض قـريش وهو،  قيام السبب اجلوهري والقانوين لغزو مكة-و     
 مل يضيع قانون الفرصة وتعامـل rونلحظ أن النبي . )١٦(للعهد والعقد

وذلك بعد صلح احلديبيـة، واآلن ، معه بحكمة بالغة، فكان فتح خيرب
تتاح فرصة أخرى بعـد أن نقـضت قـريش عهـدها، وتغـريت مـوازين 
القوى يف املنطقة، فكان ال بد مـن االسـتفادة مـن املعطيـات اجلديـدة، 

ًجيشا مل تشهد له احلجاز مثيال من قبل، فقد وصلت عدته إىل  rفأعد  ً
 .)١٧(عرشة آالف رجل

 
 

  عزل العدو دوليا -١٠
الدوليـة عـىل  ومن أهم وسائل إدارة الرصاعات أن نفرض العزلـة

ًعدونا حتى يتلفت حوله فال جيد حليفا أو نـصريا، وهـذا هـو الوضـع  ً
 -r-رسـول الكـريم فرضه املسلمون عىل قريش فقد جردها ال الذي

واملنــارصين نتيجــة للــسياسة احلكيمــة التــي اتبعهــا بعــد  مــن احللفــاء
                                                   

  . ٤٠١السرية أليب فارس، ص: انظر) 16(
  . ٣٦٦لعسكري ص، التاريخ السياسي وا)٢/٢٤٤(الكامل يف التاريخ : انظر) 17(
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 ٣٢

االتفاقيـات واملعاهـدات مـع خمتلـف  اهلجرة، والتي قامـت عـىل عقـد
فكانـت  واملعاملـة، القبائل العربية لكفالة حرية الدعوة وحسن اجلوار

هـا النتيجة املبارشة لتلك املعاهدات حرمان قريش من قوى كـان يمكن
 .تتحالف معها أو تشد أزرها أن

القبائـل ومـن  أضف إىل ذلك أن انتشار اإلسالم بني قسم كبري من
 للقـسم اآلخـر الـذي بقـي عـىل "حتييـد"ضمنها قـريش، ينطـوي عـىل 

بالنـسبة للمعتـدلني الـذين يـرون أنـه ال جـدوى مـن  الرشك، وخاصة
 .هبم القتال، ويعتربون احلرب كارثة حتيق

 
 
 :بنرص اهللا عز وجليقني والالثقة  -١١
 نحتــاج إىل أن نتــدبر فيــه ينقــسم إىل قــسمني، ومــن الــدروس التــي     

الثقة بنـرص اهللا عـز : األول منهام: وكالمها متعلق بعقيدة املؤمن ويقينه
ُإن تنـرصوا اهللاََّ  ﴿: وجل، واليقني بتحقيـق وعـده، قـال اهللا عـز وجـل ُ َ ْ ِ

ْينـــرصكم  َُ ْ َوالعاقبـــة للمتقـــني ﴿:  ، وقـــال جـــل وعـــال]٧:حممـــد[ ﴾ُ ِ ِ َِّ ُ ْ ُْ َ َ َ ﴾ 
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 ٣٣

َتلـك الـدار اآلخـرة نجعلهـا  ﴿:  ، وقال سبحانه وتعـاىل]١٢٨:األعـراف[ ُ َْ ْ َ ُ َ ُِ َِّ َ
ــني ــة للمتق ــسادا والعاقب ــوا يف األرض وال ف ــدون عل ــذين ال يري َلل ِ ِ ِ ِ َِّ ُُ َ ْ ُْ ْ ُ َُّ ََ َ َ ً َ  ُ َِ َ ِ َ ِ ﴾ 

 يتخلف فعل  كل هذه الوعود صادقة ال تتخلف، إنام الذي]٨٣:القصص[
 .املسلمني، فال تأتيهم حينئذ تلك الوعود؛ ألهنم مل يأتوا بالرشوط

 يدعو يف مكة عرشة أعوام، وظل بعـد ذلـك جياهـد rولقد ظل النبي 
ًويكابـد املـشاق أعوامـا أخـرى، وخــرج مـن مكـة مهـاجرا ومطــاردا،  ً ً
ًوخرج ال يملك شيئا من الدنيا، وكل املؤرشات املاديـة كانـت يف غـري 

 .ح املسلمنيصال
ولو قسنا ذلك بالزمن لرأينا أنه عليه الصالة والسالم خرج من مكـة   

ًمهاجرا طريدا وعاد إليها فاحتا عزيزا بعد ثامنية أعوام، فام هي يف عمـر  ً ً ً
ً ال يملـك مـاال وال يملـك rالزمان؟ إهنا مدة قصرية، وخـرج النبـي 

واألجواء املحيطـة ًسالحا، واملسلمون يف ذلك الوقت قلة ال يؤبه هلا، 
 .هبم والقبائل التي من حوهلم كلها عىل الكفر والرشك

ثــم مل يكــن النــرص يف هــذا العنــرص املــادي بقــوة املــسلمني أو كثــرة     
ًجيوشهم، بل ما فتحـوا مكـة إال بعـد أن فتحـوا قلوبـا كثـرية وعقـوال  ً
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 ٣٤

ٌكثرية، ودخل يف اإلسالم من القبائل ومن الناس أعداد هائلة عظيمة، 
وبعد العام الثامن يف العـام العـارش عنـدما حـج النبـي عليـه والـسالم 
حجة الوداع كان معه ما يزيد عىل مائة ألف نفس من أصـحابه الـذين 

 .حجوا معه
 القلــوب والعقــول قبــل أن يفــتح الــبالد rلقــد فــتح اهللا عــىل رســوله 

ُ إذا جـاء نـرص﴿: والدور واحلصون، ولذلك قال اهللا سـبحانه وتعـاىل ْ ََ َ َ ِ 
ُاهللاَِّ والفــتح  َْ َ ــت النــاس يــدخلون يف ديــن اهللاَِّ أفواجــا * ْ ًورأي َ َ َ ْ َْ ََ َِ ِ ِ ُ ُ ْ َّ َ ْفــسبح * َ ِّ َ َ

ًبحمد ربك واستغفره إنه كان توابا  َّ ُ ُ َ ِّ ََ َّ ََ َ ِ ْ ْ َ ِْ ِْ َ  ].٣-١:النرص[ ﴾ِ
 البد من أن نعظم اليقني بنرص اهللا عز وجل، خاصة يف -ًإذا-فنحن     

! كيف سينترص املـسلمون؟:  اليوم يقولهذه الظروف، فبعض الناس
أمريكا الدولة العظمى يف العامل واألمـم املتحـدة ضـدهم، واألسـلحة 

ًكأن بعض الناس نسوا أن هناك قرآنا يـتىل، ونـسوا أن ! عابرة القارات
 : ًهناك سننا، ونسوا أن هناك قوة عظمى وهي قوة اهللا عز وجل القائل

ُ أم حسبتم أن تدخلو﴿ ُ ْ َ ُْ َ َْ ْْ م َِ م مثل الـذين خلـوا مـن قـبلكُ ْا اجلنة وملا يأتكُ َ ْ َِ ْ ْ ْ َ َ ََ َ ََّ َ ِْ ِ َِ َّ َُ ْ َّ
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 ٣٥

ُمستهم البأساء والرضاء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه  َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ َّ ُ ُ َ ُ َّ َُ ِ َّ ُ َ ُ ْ ُْ َّ ِْ ُ ََّّ ْ
ٌمتى نرص اهللاَِّ أال إن نرص اهللاَِّ قريب  ِ َ ََّ ُْ ْ ََ َ َِ  .]٢١٤:البقرة[ ﴾َ

يف يوم األحزاب اجتمع عىل املسلمني شدة اجلوع وشـدة اخلـوف و     
وشدة الـربد، وجـيش املـرشكني حيـيط هبـم مـن كـل جانـب، وقريظـة 
نقضت العهد، وأصـبح املـسلمون حمـاطني مـن كـل جانـب، وليـست 
عندهم حيلة وال قوة، فام الـذي جـرى؟ يقـني بنـرص اهللا، فكـرب النبـي 

ــرش أصــحابه با ــسالم وب ــه الــصالة وال ــريح علي ــم جــاءت ال لنــرص، ث
فأطفأت النريان، وأكفأت القـدور، وقلعـت اخليـام، وطـردت أولئـك 

َورد اهللاَُّ الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريا وكفى  ﴿الكفرة واملعتدين  ََ َ َ ََ َ َّ ًَ ْ َ ْ ْ ُ َُ َّْ َ ِ ِ َِ ِ
َاهللاَُّ املؤمنني القتال َ ِ ِ ِْ َ ْ : السالم ، وبعدها قال النبي عليه الصالة و]٢٥:األحزاب[ ﴾ ُْ

، فلم يكـن النبـي عليـه الـصالة والـسالم  )اليوم نغزوهم وال يغزونا( 
عندما خرج من مكة وهو مهاجر طريد عنده أدنى شك يف أنه سينرص 
بإذن اهللا، وأن كلمته سـتعلو، وأن دينـه سينتـرش، وأن رايتـه سـتخفق، 

: ( وأن دولته ستعم بقاع األرض كلها، كام قال عليه الصالة والـسالم
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 اهللا زوى يل األرض مشارقها ومغارهبا، وإن ديني سيبلغ ما زوي يل إن
 ).منها 

ــذي رسى إىل      ــوهن ال ــذا ال ــل ه ــة إىل أن نزي ــوم يف حاج ــنحن الي ف
النفــوس، واليــأس الــذي تــسلل إىل القلــوب، واســتعظام قــوة اخللــق 
ونسيان قوة اخلـالق، ونقـول للـذين أصـبحوا اليـوم يفتـون يف العـضد 

كونوا واقعيـني، فـامذا تريـدون أن تفعلـوا؟ ومـاذا يفعـل : ويقولون لنا
هؤالء الفلسطينيون يف فلسطني؟ إهنم يزهقون أرواحهـم، ويـسفكون 

 .ًدماءهم، وخيربون بيوهتم بأيدهيم، ثم مل ينجزوا شيئا
ْكم  ﴿: ننسى قوة اهللا عز وجل، وننسى قوله تعاىل! سبحان اهللا: نقول   َ

ْمن فئة قليلة غلبت ََ َْ ََ ٍ ِ ٍ ِ ِ فئة كثرية بإذن اهللاََِِّ ْ ِ ِ ً َ ِ َِ ، وننسى كيف نـرص اهللا ]٢٤٩:البقرة[ ﴾ ًَ
رسوله يف يوم بدر، وكيف نرص املسلمني يف عهـد النبـي عليـه الـصالة 

بل إىل قريب من عهدنا هذا يف حـرب رمـضان التـي انتـرص ! والسالم
 .فيها املسلمون عىل اليهود يف أول هذه املعارك
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درس الفـتح يعلمنـا أن الـدائرة تـدور ! ه؟فلامذا نغفل عن ذلك كل
وأن األيام تتواىل، وأن األعوام تكر، وأن العاقبة للمتقني، وأن النـرص 

 للمؤمنني ولو بعد حني
 مع أهل مكة حكمة أخرى، فقد علم اهللا أن rوفيام فعله الرسول       

العرب سيكونون محلة رسالته إىل العـامل، فـأبقى عـىل حيـاة أهـل مكـة 
امء العرب ليدخلوا يف دين اهللا، ولينطلقوا بعـد ذلـك إىل محـل وهم زع

رسالة اهلدى والنـور إىل الـشعوب، يبـذلون مـن أرواحهـم وراحـتهم 
ونفوسهم ما أنقذ تلك الشعوب من عاميتها، وأخرجهـا مـن الظلـامت 

 .إىل النور
 
 
 
 :جتريد العدو من إرادة القتال-٢١

وإرادة عدونا،  إرادتنا: "رصاع بني إرادتني"إن احلرب يف حقيقتها 
 .املهزوم والطرف الذي يفقد اإلرادة القتالية سوف يكون هو اخلارس
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الرسـول  ولقد كان من األمور البارزة يف غـزوة فـتح مكـة حـرص
  عــىل جتريــد قــريش مــن إرادة املقاومــة والقتــال بعــدة-r-الكــريم 

 :وسائل
 :غزو قلب وعقل ونفس زعيم قريش -١

 لذلك إقناع أيب سفيان -r-ذها الرسول ومن األساليب التي اخت
املقاومة وقتال   بأنه ال جدوى من"إظهار القوة وجتسيدها"عن طريق 

 املسلمني، فقد أوىص عليه الصالة والسالم عمه العباس حني جاء بأيب
سفيان إىل معسكر املسلمني خارج مكة باحتجازه يف مدخل اجلبل إىل 

 قومه عام رآه عن بينة ويقني، املسلمني فيحدث مكة حتى يمر به جيش
: فقد قال عليه الصالة والسالم فيقيض عىل أي أمل لدهيم يف املقاومة،

به جنـود   يا عباس، احبسه بمضيق الوادي عند خطم اجلبل حتى متر"
فخرجت حتـى حبـسته بمـضيق الـوادي ، :  قال العباس "اهللا فرياها، 
ائل عـىل راياهتـا،  أن أحبسه، ومرت القب-r-رسول اهللا  حيث أمرين

مـايل : يـا عبـاس، مـن هـذه فـأقول سـليم فيقـول: قبيلة قال كلام مرت
مايل وملزينة، حتى نفدت القبائل ما متـر  :ولسليم، ثم متر القبيلة فيقول
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مايل ولبنـي فـالن، حتـى : قال به قبيلة إال يسألني عنها فإذا أخربته هبم
وظهـر فيهـا ) حلديـد لكثـرة ا)  يف كتيبته اخلـرضاء-r-َّمر رسول اهللا 

احلــدق   ال يــرى مــنهم إال-ريض اهللا عــنهم-املهــاجرون واألنــصار 
 .من احلديد) العيون(

 يف -r-رسول  هذا: سبحان اهللا يا عباس من هؤالء؟ قلت: فقال
َما ألحد هبؤالء قبـل وال: املهاجرين واألنصار قال طاقـة، واهللا يـا أبـا  ِ

 :ًيام، قلت يـا أبـا سـفيانالفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظ
 .إىل قومك) الرسعة(النجاء : فنعم إذن؟ قلت: إهنا النبوة، قال 

 عىل إيقاع أكرب قدر من -r-ومما يدل عىل حرص الرسول الكريم 
الـوادي  التخويـف والـضغط النفـيس عـىل أيب سـفيان اختيـاره ملـضيق

 بالذات لوقوف أيب سفيان، فمرور اجليش يف مضيق خيتلف عن مروره
املكــشوفة ، فاملــضيق جيعــل أبــا ســفيان يــرى قــوة اجلــيش  يف األرض

فــسوف ينتــرش فيهــا اجلــيش  بــصورة جمــسمة، أمــا األرض املكــشوفة
قومـه فقـال  ويتفرق فال يقع التأثري املطلوب، وقد أرسع أبو سفيان إىل
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 وذلك أوضـح "يا معرش قريش، هذا حممد جاءكم فيام ال قبل لكم به"
 .إرادة املقاومة والقتالجتريده من  دليل عىل

 : جتريد قريش نفسها من إرادة القتال -٢
ذكـره مـن دفـع  ًوفضال عـام حيدثـه قـول أيب سـفيان لقومـه الـسابق

جلـيش  -r -قريش إىل االستسالم، فقد كان تنظيم الرسول الكـريم 
املسلمني عىل نحو يضعف الدافع لدى املـرشكني إىل القتـال وجيعلهـم 

ــرتددون يف ــة ي ــاجرين املقاوم ــن امله ــألف م ــان اجلــيش ال يت ــد ك ، فق
: القبائل العربية املعروفة يومئذ واألنصار فحسب بل من مسلمي أكثر

مزينـة،  ألف رجل من بنـي سـليامن، وألـف رجـل وثالثـة رجـال مـن
وأربعامئة من بني جهينة؛ وأربعامئة من أسـلم، وعـدد مـن متـيم وأسـد 

 .من القبائل العربية األخرى وقيس وغريها
عـىل القتـال؛ ألن  ذا التنظيم أصاب املرشكني بـالرتدد يف اإلقـدامه

تعترب  ًكل قبيلة هلا يف جيش املسلمني عدد كبري، بل إن كثريا من القبائل
ًنجــاح هــذا اجلــيش نجاحــا هلــا عــىل الــرغم مــن اخــتالف العقيــدتني، 

ًفإن انتـصار هـذا اجلـيش ال يعتـرب فخـرا لقبيلـة دون  واألكثر من ذلك
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ًالتغلب عليه، ال يعترب عارا عليهـا؛ ألن   أن فشل أية قبيلة يفأخرى كام
يكـن للعـرب دون غـريهم  هذا اجليش مل يكن لقبيلة دون أخرى بل مل

 ..العرب بل كان لإلسالم وملعتنقي هذا الدين من العرب وغري
حـني أعطـى  ثم جاءت الرضبة النفسية القاضـية عـىل إرادة القتـال

العباس  ش مقابل االستسالم، فقد نصح لقري"األمان" -r-الرسول 
 حتـى -r- أبا سفيان بأن يلجـأ إىل الرسـول الكـريم -r-عم النبي 

 ينظر يف أمره قبل أن يدخل اجليش مكة صباح غد فيحيق بـه وبقومـه
  إن أبا سفيان رجل حيب-r-العقاب، فقال العباس للرسول الكريم 

لـيحقن دمـه قبـل وكان أبو سـفيان قـد أسـلم (ًالفخر، فاجعل له شيئا 
نعـم، مـن دخـل دار "، فقال عليه الصالة والسالم )rلقائه بالرسول 

ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل املسجد فهـو  أيب سفيان فهو آمن،
قريش، فإنـه ملـا قـال أبـو  ، فكان ذلك من أقوى أسباب استسالم"آمن

بـه  يا معرش قريش، هذا حممد جاءكم فـيام ال قبـل لكـم"سفيان لقومه 
قاتلك اهللا، وما تغني :  قالت قريش"فمن دخل دار أيب سفيان فهو آمن
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ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل املسجد فهـو  عنا دارك؟ قال
 .املسجد  فتفرق الناس إىل دورهم وإىل"آمن
 :النرص ليس مدعاة للكرب-١٣
ن إيالء، واخلـ ال يقـود إىل النـرصن إكرب، والال يؤدي إىل إن النرص      

ال يؤدي إىل فتنـة النفـوس باإلعجـاب، وال إىل الطغيـان الـذي النرص 
 .يكون مع املنترصين من غري أهل اإليامن واإلسالم

ملا دخل النـصارى بيـت املقـدس عـام اثنـني وتـسعني وأربعامئـة مـن    
ًاهلجرة قتلوا يف داخل املسجد ويف أنحائه نحوا من سبعني ألف نفس، 

 .لدماءحتى خاضت ركب اخليل يف ا
: ويف يوم دخول التتار إىل بغداد قتلوا نحـو ثامنامئـة ألـف نفـس، وقيـل

 .ألف ألف وثامنامئة ألف نفس
كام ذكر ابن كثري يف البداية والنهاية، واستحر القتل بأهل بغداد أربعني 
ًيوما حتى سالت ميازيب البيوت من دماء املسلمني، وحتـى بلـغ نـتن 

 .لشام، وذلك هو طغيان النرصاجليف من أرض بغداد إىل بالد ا
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 يـوم دانـت لـه مكـة التـي استعـىص عليـه rلكن انظـر إىل رسـول اهللا 
ًأهلها، مكة التي كان أهلها أشد الناس إيذاء له، مكة التي كانت مؤلبة 
وحمرضــة عليــه للقبائــل، ولكــل األعــداء الــذين ســعت قــريش إىل أن 

 دخـل عليـه جتعلهم يف صفها ضد رسـول اهللا عليـه الـصالة والـسالم،
ــض  ــه تواضــعا هللا عــز وجــل، ويف بع ــا رأس ــسالم مطأطئ ًالــصالة وال ً

عليه الصالة والسالم، دخل ) حتى مست حليته ظهر دابته: (الروايات
وهو املنترص ال يف نشوة املنترص، بل يف ذلة العابد احلامد لربه سـبحانه 
وتعاىل، ولذلك مل تطغ نفسه، فلم يأت بالناس ليقص رقـاهبم ويـسيل 

  .ماءهم، بل عفا عنهمد
ّتواضــعنا هللا، وهــال تواضــعنا خللــق اهللا ونزعنــا رداء العجــب …ّهــال

والفخر، إذ املطلوب منك ـ أهيا املؤمن ـ أن تعطف وتـرحم املـساكني، 
وأن تصل رمحك والوالدين، وأن تغض الطرف عـن إسـاءة املـسيئني، 

وأتــم وتـسامح املـذنبني، وتأتـيس بـسيد العــاملني عليـه أفـضل الـصالة 
 .التسليم
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من هرب كـ حكيم بن حـزام وغـريه، وجلـسوا بـني يديـه  rوجاءه    
ًيلتمسون عفوه فوجـدوا نفـسه سـمحة بـذلك، إال مـن كـان عـدوا هللا 

، فأولئك بضعة rولرسوله، من اجرتأ عىل دينه أو سب وآذى رسوله 
 دمـاءهم وأمـر rنفر يف أعىل روايات السرية أهنـم تـسعة أهـدر النبـي 

 .لو كانوا معلقني بأستار الكعبةبقتلهم و
ًلكن مجهور أهل مكـة مـا أصـاب أحـدا مـنهم مـن رسـول اهللا عليـه     

ِالصالة والسالم رض، ومكة نفسها ما هدم فيها بيت، وال قلعـت فيهـا  ُ
شجرة، وال أرضمت فيها نار، تلك هـي انتـصارات اإلسـالم، ولعلنـا 

م الــسابع نستحــرض يــوم الــسابع والعــرشين مــن شــهر رجــب يف العــا
ًوالثامنني بعد اخلمسامئة من اهلجرة يوم دخل صالح الدين منترصا إىل 
بيت املقدس يف يوم مجعة، ولعلنا نتذكر اخلطبـة التـي خطبهـا القـايض 
ــرتاف  ــة اهللا، واع ــرار بنعم ــضل اهللا، وإق ــذكري بف ــا ت ــل ، وكله الفاض
ًبرضورة شكر اهللا، ولعلنا نعرف صنع صالح الدين الذي قـىض دهـرا 

ًيال من عمره مرابطا يف جهاده يف سبيل اهللاطو ً. 
 :اإلسالم دين سالم ودين قوة-١٤
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 فعهـد "قتال"يتم فتح مكة بال   أن-r-كان قرار الرسول الكريم 
 .إىل أمرائه أال يقاتلوا إال من قاتلهم

احلرص وهو ما  ًوكان عليه الصالة والسالم حريصا عىل ذلك كل
 ة والسيطرة املحكمة عىل كل مرحلة منينطق به أسلوبه يف إدارة املعرك

 عـىل جتنـب القتـال أنـه بلغـه أن -r-مراحلها، ولقد بلغ من حرصـه 
ًبن عبادة الذي كان يقود رتال من األرتـال األربعـة التـي يتـألف  سعد

 "اليوم يوم امللحمـة اليـوم تـستحل احلرمـة": قال منها جيش املسلمني
 سعد حتى حيـول دون انـدفاع بن فأخذ الراية منه ودفعها إىل ابنه قيس

 .سعد إلثارة احلرب
ِ مل يكتـف بـالتخطيط rومن هـذا احلـرص عـىل حقـن الـدماء أنـه 

مـن  ًعمـال"والقرار بـأن يكـون الفـتح بغـري قتـال؛ ألنـه يكـون بـذلك 
 ال بد أن يقابله عمـل مـن اجلانـب اآلخـر ينـسجم معـه "جانب واحد

 اختـاذ التـدابري التـي ، أي أنه البد مـن"املقاومة عدم"وحيقق هدفه هو 
وهذا هو بالضبط ما فعله الرسـول   العدو من املقاومة والقتال،"متنع"
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املفاجأة واخلداع وجتريد قريش مـن   بحرصه عىل-r -الكريم القائد
 ..إرادة القتال عىل نحو ما قدمنا

جتنب القتال ) وهكذا كان مجعه عليه الصالة والسالم بني األمرين
آيـة مـن آيـات حـسن ) مـن املقاومـة والقتـالمن جانبـه ومنـع قـريش 

ًوإدارة الرصاع عىل أعـىل مـستوى، وتأكيـدا ملقاصـد اإلسـالم  القيادة،
 .النبيلة

يكتف هبذه التدابري، بل أعد عدته   مل-r-عىل أن الرسول الكريم 
 : عىل أتم ما يكون اإلعداد"للقتال
منـذ  فقد حشد لفتح مكة عرشة آالف مقاتل وهو أكرب حـشد .١

  .الرصاعبدأ 
 ووضع خطته لدخول مكة بحيث يؤمن تطويقها من جهاهتـا .٢

  :األربع
 .الزبري بن العوام: من الشامل -

  . خالد بن الوليد: من اجلنوب •
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ومـن  قـوات األنـصار(رتـل سـعد بـن أيب عبـادة : من الغرب •
 الشامل الغريب من اجتاه جبـل هنـد رتـل أيب عبيـدة بـن اجلـراح قـوات

  .اهلاجرين
األمهيـة   املحكمة أدت إىل حتقيـق هـدفني يف غايـةوهذه اخلطة .١

  :من وجهة نظر الفن احلريب
 "يف احلـال  ضامن القضاء عىل أية مقاومة يف أية جهة من مكـة .١

  .ًنظرا لوجود املسلمني يف كل جهة من جهاهتا
ملواجهـة  تشتيت قـوات قـريش إذا قـررت املقاومـة إىل أقـسام .٢

يف جبهـة  ركيـز قواهتـا وحـشدهااملسلمني عىل ؛ مما حيرمها من تجيش 
 واحدة وجيعلها ضعيفة يف كل مكان

مواقـــف دعويـــة وقـــدرة رفيعـــة يف التعامـــل مـــع  -١٥
 : النفوس
  :إسالم سهيل بن عمرو -١

ــرو ــن عم ــهيل ب ــال س ــول اهللا : ق ــل رس ــا دخ ــر، rمل ــة وظه  مك
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َّ بيتي وأغلقـت عـيل بـايب، وأرسـلت إىل ابنـي عبـد اهللا بـن )١٨(انقحمت
ًيل جوارا من حممد، وإين ال آمن من أن أقتل، وجعلت سهيل أن اطلب 

ًأتذكر أثري عند حممد وأصحابه فليس أحد أسوأ أثرا مني، وإين لقيت 
يوم احلديبية بام مل يلحقه أحد، وكنت الذي كاتبته، مـع   r رسول اهللا 

ًحضوري بدرا وأحدا، وكلام حتركت قريش كنـت فيهـا، فـذهب عبـد  ً
، »نعـم«: تؤمنه؟ فقال، يا رسول اهللا: اهللا فقالاهللا بن سهيل إىل رسول 

مـن لقـي «:  ملن حولهrهو آمن بأمان اهللا، فليظهر، ثم قال رسول اهللا 
فلعمـري إن سـهيال لـه ، سهيل بن عمرو فال يشد النظر إليه، فليخرج

وما مثل سهيل جيهل اإلسالم، ولقد رأى ما كان يوضع ، عقل ورشف
كـان واهللا :  عبد اهللا إىل أبيه، فقال سهيلفخرج» فيه أنه مل يكن له بنافع

ًبرا، صغريا وكبريا ً فكان سهيل يقبل ويدبر، وخرج إىل حنني مع النبي .  
r١٩( وهو عىل رشكه حتى أسلم باجلعرانة( . 

، لقد كان هلذه الكلامت الرتبوية األثر الكبري عىل سهيل بن عمـرو
ل يف اإلسـالم  بالرب طوال عمره، ثم دخـrحيث أثنى عىل رسول اهللا 

                                                   
  . أي رميت بنفسي) 18(
   .) ٣/٣٨١( املستدرك للحاكم ،)٨٤٧، ٢/٨٤٦(مغازي الواقدي : انظر) 19(
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 )٢٠(ًبعد ذلك، وقد حـسن إسـالمه وكـان مكثـرا مـن األعـامل الـصاحلة
ُكان سهيل بعد كثري الصالة والصوم والـصدقة، : يقول الزبري بن بكار

إنه صام وهتجد حتى شـحب : ًخرج بجامعته إىل الشام جماهدا، ويقال
ًلونــه وتغــري، وكــان كثــري البكــاء إذا ســمع القــرآن، وكــان أمــريا عــىل 

 . )٢٢( يوم الريموك)٢١(ردوسك
 : إسالم صفوان بن أمية-٢

وأما صفوان بـن أميـة فهـرب حتـى :... tقال عبد اهللا بن الزبري 
، وحيـك:  وجعل يقول لغالمـه يـسار ولـيس معـه غـريه)٢٣(أتى الشعيبة

مـا أصـنع : هـذا عمـري بـن وهـب، قـال صـفوان: قـال، انظر من تـرى
يا : فلحقه فقال. َّظاهر حممدا عيلبعمري؟ واهللا ما جاء إال يريد قتيل، قد 

عمري، ما كفاك ما صنعت يب؟ محلتني دينك وعيالك، ثم جئـت تريـد 
أبا وهب جعلت فداك، جئتك من عند أبر الناس وأوصـل : قتيل، قال
يا رسول اهللا، سـيد قـومي :  rوقد كان عمري قال لرسول اهللا . الناس

                                                   
  ). ٢١٧ ،٧/٢١٦(التاريخ اإلسالمي للحميدي : انظر) 20(
  . فرقة كبرية: كردوس) 21(
  ). ٢/١٩٥(سري أعالم النبالء :انظر) 22(
معجـم  . و كان مرفأ مكة ومرسى سفنها قبل جـدة         وه ،مرفأ السفن من ساحل حبر احلجاز     : الشعيبة) 23(

  ). ٥/٢٧٦(البلدان 
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ه فداك أيب وأمـي، ًخرج هاربا ليقذف نفسه يف البحر، وخاف أال تؤمن
 rإن رسـول اهللا : ، فخرج يف أثره فقـال»قد أمنته«: rقال رسول اهللا 

ال واهللا، ال أرجع معك حتـى تـأتيني بعالمـة : قد أمنك، فقال صفوان
يـا رسـول اهللا، جئـت صـفوان :  فقـالrأعرفها، فرجع إىل رسول اهللا 

 حتـى تـأيت ال أرجـع: ًهاربا يريد أن يقتل نفسه فأخربته بام أمنتـه فقـال
 . »خذ عاممتي«: rبعالمة أعرفها، فقال رسول اهللا 

 rفرجع عمري إليه هبا، وهو الربد الذي دخل فيه رسول اهللا : قال
َ به، برد حـربة)٢٤(ًيومئذ معتجرا َ  فخـرج عمـري يف طلبـه الثانيـة، حتـى )٢٥(ُ

أبـا وهـب جئتـك مـن عنـد خـري النـاس، وأوصـل : ُجاء بـالربد فقـال
، وأحلم الناس، جمده جمدك، وعـزه عـزك، وملكـه الناس، وأبر الناس

أخاف أن أقتـل، : ابن أمك وأبيك، اذكر اهللا يف نفسك، قال له، ملكك
قــد دعــاك إىل أن تــدخل يف اإلســالم، فــإن رضــيت وإال ســريك : قــال

شهرين، فهو أوىف الناس وأبرهم، وقد بعث إليك بـربده الـذي دخـل 
نعـم، هـو هـو، فرجـع : فقالنعم، فأخرجه، : ًفيه معتجرا، تعرفه؟ قال

                                                   
النهايـة   (.هو أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه وال يعمـل منـها شـيئا حتـت ذقنـه       :  بالعمامة راالعتجا) 24(

٣/٦٩(.  
  . ضرب من ثياب اليمن: احلربة) 25(
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نعم، هو هو، فرجع صـفوان حتـى : فقالنعم، فأخرجه، : تعرفه؟ قال
 يصيل باملسلمني العرص باملسجد، rانتهى إىل رسول اهللا، ورسول اهللا 

ــال صــفوان ــا، فق ــال: فوقف ــة؟ ق ــوم والليل ــصلون يف الي ــم ت مخــس : ك
يا : نعم، فلام سلم صاح صفوان: يصيل هبم حممد؟ قال: صلوات، قال

عوتني إىل القدوم حممد، إن عمري بن وهب جاءين بربدك، وزعم أنك د
» انزل أبـا وهـب«: ًعليك، فإن رضيت أمرا وإال سريتني شهرين، قال

َّبل تسري أربعة أشهر«: قال، ال واهللا حتى تبني يل: قال  . فنزل صفوان» ُ
 قبل هوازن وخرج معه صفوان وهو كـافر، rوخرج رسول اهللا 

: قـالوأرسل إليه يستعريه سالحه، فأعاره سالحه مائة درع بأداهتـا، ف
ًطوعــا أو كرهــا؟ قــال رســول اهللا  ًr :»فأعــاره، فــأمره » عاريــة مــؤداة

ًفحملهــا إىل حنــني، فــشهد حنينــا، والطــائف ثــم رجــع  rرســول اهللا 
 يـسري يف الغنـائم ينظـر r إىل اجلعرانة، فبينام رسـول اهللا rرسول اهللا 

ًإليها ومعه صفوان بن أميـة جعـل صـفوان ينظـر إىل شـعب مـيلء نعـام 
أبا وهـب، «: فقال،  يرمقهrاء فأدام إليه النظر ورسول اهللا وشاء ورع

فقـال ، »هـو لـك ومـا فيـه«: نعـم، قـال: قـال» يعجبك هـذا الـشعب؟
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ما طابت نفس أحد بمثل هذا إال نفس نبي، أشهد : صفوان عند ذلك
 . )٢٦(وأسلم مكانه. ًأن ال إله إال اهللا، وأن حممدا عبده ورسوله

 حـاول أن يتـألف صـفوان بـن rبـي ونالحظ يف هذا اخلرب أن الن
أمية إىل اإلسالم حتـى أسـلم، وذلـك بإعطائـه األمـان ثـم بتخيـريه يف 
األمر أربعة أشهر، ثم بإعطائه من مال العطايا الكبـرية التـي ال تـصدر 

، من إنسان عادي، فأعطاه أوال مائة من اإلبل مع عدد من زعامء مكـة
مـا طابـت نفـس : م فقالثم أعطاه ما يف أحد الشعاب من اإلبل والغن

، وقد وصف لنا صفوان بـن )٢٧(ثم أسلم مكانه. أحد هبذا إال نفس نبي
  واهللا لقــــــــــــد : ( فقــــــــــــالrأميـــــــــــة عطــــــــــــاء النبـــــــــــي 

َّ مـا أعطـاين، وإنـه ألبغـض النـاس إيل، فـام بـرح rأعطاين رسـول اهللا 
 . )٢٨()َّيعطيني حتى إنه ألحب الناس إيل

 
 :إسالم عكرمة بن أيب جهل -٣

                                                   
  ). ٨٥٥ -٢/٨٥٣(مغازي الواقدي : انظر) 26(
  ). ٧/٢٢٠( اإلسالمي التاريخ: انظر) 27(
  . ١٨٠٦، ص٢٣١٣مسلم، كتاب الفضائل، رقم ) 28(
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قالـت أم حكـيم امـرأة عكرمـة بـن أيب : t بن الزبري قال عبد اهللا
يا رسول اهللا، قد هرب عكرمة منك إىل اليمن، وخاف أن تقتله : جهل

فخرجـت أم حكـيم يف طلبـه ، »هـو آمـن«: rِّفأمنه، فقـال رسـول اهللا 
ومعها غالم هلا رومي، فراودها عن نفسها، فجعلت متنيه حتى قدمت 

ــك ٍّعــىل حــي مــن ع ــت  فاســتغاثته)٢٩(ٍّ ــه فــأوثقوه رباطــا، وأدرك ًم علي
عكرمة، وقد انتهى إىل ساحل من سواحل هتامة فركب البحر، فجعل 

َّنويت السفينة يقول له قـل ال إلـه : أي يشء أقول؟ قال: أخلص، فقال: ُ
ما هربت إال من هذا، فجاءت أم حكيم عىل هذا : إال اهللا، قال عكرمة

 جئتك من عنـد أوصـل يا ابن عم،: الكالم، فجعلت تلح عليه وتقول
فوقـف هلـا حتـى . وخري الناس، ال هتلك نفـسك، ّوأبر الناس، الناس

أنـت : قـال. rًإين قد استأمنت لك حممـدا رسـول اهللا : أدركته فقالت
ِما لقيت من : فرجع معها وقال. نعم، أنا كلمته فأمنك: فعلت؟ قالت

، فلام غالمك الرومي؟ فخربته خربه فقتله عكرمة، وهو يومئذ مل يسلم
يأتيكم عكرمة بن أيب جهل «:  ألصحابهrدنا من مكة قال رسول اهللا 

                                                   
  . ٢٢٣خمالف من خماليف مكة التهامية، معجم ما استعجم، ص: عك) 29(
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ًمؤمنا مهاجرا، فال تسبوا أباه، فإن سـب امليـت يـؤذي احلـي وال يبلـغ  ً
 . »امليت

: وجعل عكرمة يطلب امرأته جيامعها، فتـأبى عليـه، وتقـول: قال
ام رأى ًإن أمرا منعك مني ألمر كبري، فل: إنك كافر وأنا مسلمة، فيقول

 فرحا بعكرمة، ثم - رداءrوما عىل النبي - عكرمة وثب إليه rالنبي 
يـا حممـد :  فوقف بني يديه، وزوجته متنقبة، فقالrجلس رسول اهللا 

صـدقت، فأنـت «: rإن هذه أخربتني أنك أمنتنـي، فقـال رسـول اهللا 
أدعوك إىل أن تشهد أن «: َفإالم تدعو يا حممد؟ قال: فقال عكرمة» آمن
ه إال اهللا وأين رسول اهللا، وأن تقيم الصالة وتؤيت الزكـاة، وتفعـل ال إل

واهللا مـا دعـوت إال : حتى عد خصال اإلسالم، فقال عكرمـة» وتفعل
إىل احلق وأمـر حـسن مجيـل، قـد كنـت واهللا فينـا قبـل أن تـدعو إىل مـا 

فإين أشهد : دعوت إليه وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا، ثم قال عكرمة
َّإال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، فـرس بـذلك رسـول أن ال إله  ُ ً

: تقـول«: يا رسـول اهللا علمنـي خـري يشء أقولـه، قـال: ، ثم قالrاهللا 
ثم ماذا؟ : قال عكرمة» ًأشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله
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ُأشــهد اهللا وأشــهد مــن حــرض أين مــسلم : تقــول«: rقــال رســول اهللا 
 .  فقال عكرمة ذلك»مهاجر وجماهد

» ًال تسألني اليوم شيئا أعطيه أحدا إال أعطيتكه«: فقال رسول اهللا
فإين أسألك أن تستغفر يل كل عداوة عاديتكها، أو مسري : فقال عكرمة

وضعت فيه، أو مقام لقيتـك فيـه، أو كـالم قلتـه يف وجهـك أو وأنـت 
دانيهـا، اللهم اغفر له كـل عـداوة عا«: rغائب عنه، فقال رسول اهللا 

وكل مسري سار فيه إىل موضع يريد بذلك املسري إطفاء نورك، فاغفر له 
: فقـال عكرمـة» ما نال مني من عرض، يف وجهي أو وأنـا غائـب عنـه

ّرضــيت يــا رســول اهللا، ال أدع نفقــة كنــت أنفقهــا يف صــد عــن ســبيل 
ّاإلسالم إال أنفقت ضعفها يف سبيل اهللا، وال قتاال كنت أقاتل يف صـد  ً

ثم اجتهد يف القتال حتـى ، بيل اهللا إال أبليت ضعفه يف سبيل اهللاعن س
ًقتل شهيدا ُ)٣٠( . 

 . )٣١( امرأته له بذلك النكاح األولrَّوبعد أن أسلم رد رسول اهللا 

                                                   
 -٢/٨٥١(مغازي الواقـدي    : انظر) ٢(  . يعين يوم الريموك) 30(

٨٥٣(.   
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ً يف تعامله مع عكرمة لطيفا حانيا يكفي وحده rكان سلوك النبي  ً
م لـه الجتذابه إىل اإلسالم، فقد أعجل نفسه عـن لـبس ردائـه، وابتـس

 فتــأثر )٣٢(»مرحبــا بالراكــب املهــاجر«: ويف روايــة قــال لــه، ورحــب بــه
عكرمة من ذلك املوقف فاهتزت مشاعره وحتركت أحاسيسه، فأسلم، 
كام كان ملوقف أم حكيم بنت احلارث بن هشام أثر يف إسالم زوجهـا، 

وغامرت بنفسها تبحث عنـه ، rفقد أخذت له األمان من رسول اهللا 
إىل اإلســالم كــام هـداها إليــه، وعنــدما أرادهــا زوجهــا لعـل اهللا هيديــه 

امتنعت عنه وعللت ذلك بأنه كافر وهـي مـسلمة، فعظـم اإلسـالم يف 
عينــه وأدرك أنــه أمــام ديــن عظــيم، وهكــذا خطــت أم حكــيم يف فكــر 
عكرمة بداية التفكري يف اإلسالم ثم توج بإسالمه بني يدي رسـول اهللا 

rطلب من رسـول اهللا فلم ي، ً، وكان صادقا يف إسالمهrوإنـام ،  دنيـا
سأله أن يغفر اهللا تعاىل له كل ما وقع فيه من ذنوب ماضـية، ثـم أقـسم 

 بأن حيمل نفسه عىل اإلنفاق يف سبيل اهللا تعـاىل بـضعف  rأمام النبي 
ما كان ينفق يف اجلاهلية، وأن يـبيل يف اجلهـاد يف سـبيل اهللا بـضعف مـا 

                                                   
وأما اإلسناد اآلخر من     ،ل الصحيح يف إحدى سنديه    امرسل ورجاله رج  ) ٩/٣٨٥(جممع الزوائد   : انظر) 32(

  . رجاله رجال الصحيح إال مصعب بن سعد مل يسمع من عكرمةفرواية الطرباين 
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وعـده فكـان مـن أشـجع املجاهـدين كان يبذله يف اجلاهلية، ولقد بـر ب
والقادة يف سبيل اهللا تعاىل يف حروب الردة ثم يف فتوح الشام حتى وقع 

 . )٣٣(ًشهيدا يف معركة الريموك بعد أن بذل نفسه وماله يف سبيل اهللا
 :إسالم والد أيب بكر: rمثل من تواضع النبي  -٤

 رسول ملا دخل: قالت أسامء بنت أيب بكر الصديق ريض اهللا عنهام
 مكة ودخل املسجد، أتى أبو بكر بأبيه يقوده، فلام رآه رسول اهللا rاهللا 
rقـال أبـو » هال تركت الشيخ يف بيته حتى أكون أنـا آتيـه فيـه؟«:  قال

يا رسول اهللا، هو أحـق أن يمـيش إليـك مـن أن متـيش إليـه أنـت، : بكر
، فأسلم» أسلم«: فأجلسه بني يديه، ثم مسح صدره، ثم قال له: قالت
: rفـدخل بــه أبـو بكــر وكـأن رأسـه ثغامــة، فقـال رســول اهللا : قالـت

 هنأ أبا بكر بإسـالم r ويروى أن رسول اهللا )٣٤(»غريوا هذا من شعره«
 . )٣٥(أبيه

 يف توقري كبار السن rويف هذا اخلرب منهج نبوي كريم سنه النبي 

                                                   
  ). ٢٢٥ -٧/٢٢٣(التاريخ اإلسالمي : انظر) 33(
  ). ٥٥، ٤/٥٤(السرية النبوية البن هشام : انظر) 34(
  . ٥٧٧السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية، ص: انظر) 35(
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ليس منا من مل يوقر كبرينا ويرحم «: rويؤكد ذلك قوله ، واحرتامهم
إن مـن إجـالل اهللا تعـاىل إكـرام ذي الـشيبة «: r ويف قوله )٣٦(»ريناصغ

 سـن إكـرام أقـارب ذوي الـبالء والبـذل والعطـاء r كام أنه )٣٧(»املسلم
ًوالسبق يف اإلسالم؛ تقـديرا هلـم عـىل مـا بـذلوه مـن اخلدمـة لإلسـالم 

 . )٣٨(واملسلمني ونرص دعوة اهللا تعاىل
 :فضالة بن عمريإسالم :  وحلمهr مثل من عفو النبي -٥

 وهـو يطـوف rأراد فضالة بن عمري بن امللوح الليثي قتـل النبـي 
: قـال» أفـضالة؟«: rبالبيت عام الفتح، فلام دنا منـه، قـال رسـول اهللا 

ال : قال» ماذا كنت حتدث به نفسك؟«: نعم، فضالة يا رسول اهللا، قال
، »اسـتغفر اهللا«:  ثـم قـالrفضحك النبي : يشء، كنت أذكر اهللا، قال

واهللا ما رفع : ثم وضع يده عىل صدره، فسكن قلبه، فكان فضالة يقول
: َّيده عن صدري حتى ما من خلق اهللا يشء أحب إيل منه، قال فـضالة

هلـم إىل : فرجعت إىل أهيل، فمررت بامرأة كنت أحتدث إليها، فقالت
                                                   

  . ١٩٨٦رقم ١٥ذي، كتاب الرب، باب سنن الترم: انظر) 36(
  . ٤٨٤٣رقم ، ٢٠ب، باب دسنن أيب داود، كتاب األ: انظر) 37(
  ).٧/١٩٥(التاريخ اإلسالمي للحميدي : انظر) ٦(
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 : ال، وانبعث فضالة يقول: احلديث، فقلت
ــت ال    ُيـــــــأبى عليـــــــك اهللاُ واإلســـــــالم  ــت هلــم إىل احلــديث فقل   َّقال
ــــه    بـــــالفتح يـــــوم تكـــــرس األصـــــنام  ــــت حممــــدا وقبيل   ًلــــو مــــا رأي

ــه اإلظــالم ــرشك يغــشى وجه ــــا     )٣٩(َوال ــــن اهللا أضــــحى بين ــــت دي   لرأي
 

 :العاقبة للمتقني-٦١
، هـي العـربة r ما نذكره مـن دروسـها ودروس معاركـه احلربيـة 

من نرص يف أمد ال يتصوره العقل، وهذا البالغة بام انتهت إليه دعوة اهللا 
، وعـىل أن اإلسـالم دعـوة rًمن أكرب األدلة عىل أن حممدا رسـول اهللا 

اهللا التي تكفل بنرصها ونرص دعاهتا واملؤمنني هبا واحلـاملني للوائهـا، 
وما كان اهللا أن يتخىل عن دعوته وهي حق ورمحة ونور، واهللا هو احلق 

ت رمحته كل يشء، واهللا نور الساموات وهو الرمحن الرحيم الذي وسع
وكيف يـرىض للباطـل أن !. واألرض، فمن يستطيع أن يطفئ نور اهللا

                                                   
املغـازي، رقـم    كتاب  البخاري،  ) ٢(  ). ٧/٢١٣(التاريخ اإلسالمي للحميدي  )39(

٤٣٠٤ .  
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ينترص النرص األخري عىل احلق، وللهمجية والقسوة والفساد أن تكون 
 ٤٠.هلا الغلبة النهائية عىل الرمحة والصالح

 
  ال ويل للمغلوب"يف اإلسالم -١٧

بـدافع الغـيظ  ستبد ويمـيل رشوطـهوإذا كان من شأن املنترص أن يـ
 رغم –  r-والتشفي واالنتقام والغرور بالقوة، فإن الرسول الكريم 

ً مل يفعل شيئا من ذلـك، بـل -ما فعلت قريش ضد اإلسالم واملسلمني
مهه وكل قصده أن يؤلف قلوب املرشكني، وجيعلها تقبل عىل  كان كل

 .السالم اإلسالم الذي هو دين
فيهـا مـن  التي يعرف عليه الصالة والـسالملقد استسلمت قريش 

تآمروا عليه ليقتلوه، ومن عذبوه وأصحابه مـن قبـل، ومـن قـاتلوه يف 
ًأحد، ومن حارصوه يف اخلندق، ومن ألبوا عليه العرب مجيعا،  بدر ويف ّ

ًومتزيقه إربا إربا ملا توانوا يف ذلك حلظـة ومن لو استطاعوا قتله لقـد .. ً
والـسالم وحتـت قدميـه، أمـره  يه الصالةأصبحت قريش يف قبضته عل

                                                   
  السباعي-السرية النبوية دروس وعرب )  40
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سـلطانه، هـذه  ًنافذ يف رقاهبم، وحياهتم مجيعا معلقـة بـني شـفتيه، ويف
 .البرص األلوف املدججة بالسالح تستطيع أن تبيد مكة وأهلها يف ملح

وال بالقائد الذي يعرف العداوة  ليس بالرجل r-لكن رسول اهللا 
باملتكرب أو بالذي   باجلبار والأو يريدها أن تقوم بني الناس، وليس هو

  لقد مكنه اهللا من عدوه، فامذا فعل؟ لقد"ويل للمغلوب"يرفع شعار 
هنض عليه الصالة والسالم واملهاجرون واألنـصار بـني يديـه وخلفـه 

ّاحلرام، فطاف بالبيت العتيـق وطهـره مـن  وحوله، حتى دخل املسجد
نتظر ماذا يصنع ت األصنام والصور، ثم وقف عىل باب الكعبة وقريش

 ًقـالوا خـريا، أخ.. "بكـم؟ يا معرش قريش، ما تـرون أين فاعـل"وقال 
فإين أقول كـام قـال يوسـف إلخوتـه، ال ": قال.. كريم، وابن أخ كريم
 . اذهبوا فأنتم الطلقاء تثريب عليكم اليوم،

التـي جتلـت  وكانت أعظم اآلثـار اإلسـرتاتيجية لـسامحة اإلسـالم
ا مل تقبل عىل اإلسالم فحسب، بل محلت رايات ًبأجىل معانيها أن قريش

يف سبيل اهللا، وحتولت اجتاهاهتا من أشد الناس عداوة لإلسالم،  اجلهاد
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رفع راية اجلهاد يف سبيله وتلـك صـورة رفيعـة  إىل أحرص الناس عىل
 .انفرد هبا اإلسالم

 ال شفاعة يف  حدود اهللا؟-١٨
 يف  rرسـول اهللا إن امـرأة رسقـت يف عهـد : قال عروة بن الـزبري

: غزوة الفتح، ففزع قومها إىل أسامة بن زيـد يستـشفعونه، قـال عـروة
َّفلام كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول اهللا، فلام كان العيش قام رسول 

أمـا بعـد فـإنام أهلـك «: ثـم قـال، ًاهللا خطيبا فأثنى عىل اهللا بام هـو أهلـه
ركـوه، وإذا رسق الناس قـبلكم أهنـم كـانوا إذا رسق فـيهم الـرشيف ت

والذي نفس حممد بيده، لو أن فاطمة . فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد
 بتلـك املـرأة  r، ثـم أمـر رسـول اهللا »بنت حممد رسقت لقطعت يدها

 . فقطعت يدها
فكانت تأتيني : فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت، قالت عائشة

 . rبعد ذلك فأرفع حاجتها إىل رسول اهللا 
لبنـاء الرتبـوي لألمـة، ونـرى العـدل يف إقامـة رشع اهللا وهكذا يستمر ا

عىل القريب والبعيد عىل حد سـواء، ووجـدت قـريش نفـسها أمـام تـرشيع 
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رباين ال يفرق بني الناس، فهم كلهـم أمـام رب العـاملني سـواء، وأصـبحت 
معايري الرشف هي االلتـزام بـأوامر اهللا تعـاىل، ويف هـذا املوقـف الـذي أثـار 

ــول اهللا ــريغــضب رس ــه الكب ــشديد واهتامم ــى ال ،  ال ــسلمني حت ــربة للم ع
ــشفعوا لــدى احلــاكم، مــن أجــل  يتهــاونوا يف تنفيــذ أحكــام اهللا تعــاىل، أو ي

 . )٤١(تعطيل احلدود اإلسالمية
 :املحيا حمياكم واملامت مماتكم: :الوفاء املحمدي -١٩
  الصفا، فعاله حيث ينظر إىل rأتى رسول اهللا : ... قال أبو هريرة      

: قـال، البيت، فرفع يديه، فجعل يذكر اهللا بام شاء أن يـذكره، ويـدعوه
أما الرجل فأدركته رغبة يف : يقول بعضهم لبعض: واألنصار حتته، قال

وجاء الوحي، وكـان إذا جـاء مل : قال أبو هريرة. قريته، ورأفة بعشريته
 حتـى  rخيف علينا فليس أحد من الناس يرفع طرفـه إىل رسـول اهللا 

يـا معـرش األنـصار : فلام قىض الوحي رفع رأسـه ثـم قـال: قال، يقيض
قلنـا : قلتم أما الرجل فأدركته رغبـة يف قريتـه، ورأفـة بعـشريته؟ قـالوا

إين عبـد اهللا ورسـوله ، فـام اسـمي إذن؟ كـال: ذلك يا رسـول اهللا، قـال

                                                   
  ). ٧/٢٣٣(، التاريخ اإلسالمي، ٤٠٢معني السرية، ص: انظر) 41(
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فـأقبلوا : هاجرت إىل اهللا وإليكم، فاملحيا حمياكم، واملامت مماتكم، قـال
واهللا ما قلنا الذي قلنا إال الظـن بـاهللا ورسـوله، : يبكون، ويقولونإليه 
فــــإن اهللا ورســــوله ليــــصدقانكم «: rفقــــال رســــول اهللا : قــــال

 .)٤٢(»ويعذرانكم
 :القوة السالم ال يعني االسرتخاء يف اإلعداد وبناء-٢٠

مقاتـل، ولكـن  كان جيش اإلسالم يف غزوة فتح مكة عرشة آالف
ارتفعـت قـوة ) قـريش(دو الرئييس لإلسـالم بعد الفتح واستسالم الع

 هـ، ومعنى ٩بلغت ثالثني ألف مقاتل يف غزوة تبوك عام  اجليش حتى
 .إىل ثالثة أمثاهلا يوم الفتح ذلك أهنا خالل عام واحد وصلت

الدرس منها،  هذه احلقيقة التارخيية تستحق أن نتدبرها ونستخلص
 :وهو درس ينطوي عىل املبادئ التالية

الـسلم  د القوة التي ترهـب العـدو واجـب مـستمر يفإن إعدا .١
  .واحلرب عىل حد سواء

                                                   
  ). ٤/٣٠٧(البداية والنهاية : انظر) ٦(  . ٥٣٠، ٥٢٩صحيح السرية النبوية، ص: انظر) 42(
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اإلعـداد  إن فـرتات اهلدنـة أو الـسالم ال تعنـي االسـرتخاء يف .٢
  .وبناء القوة

دين قوة،  – إن اإلسالم دين سالم ورمحة، لكنه يف الوقت نفسه .٣
فهو دين عميل، يأخذ احلياة من واقعها، وينظـر إىل النـاس مـن خـالل 

التـي فطــروا عليهـا، فقـد راعــى طبـائع اخلالئـق، وميلهــا إىل  مفطـرهت
القـوة ال ليعتـدوا هبـا عـىل اآلخـرين بـل  املشاحنات فأمر أهله بإعـداد

  .يلزموا حدودهم ليدافعوا هبا عن أنفسهم ويرغموا أعداءهم أن
  :هو ًوأخريا، فإن السالم الذي يدعو إليه اإلسالم .٤

لتحقيـق ذلـك  قوة هي أكرب ضامنالسالم الذي حتميه القوة؛ ألن ال
  .السالم واملحافظة عليه

 :كشف خرب حاطب-٢١
فإن اهللا أطلعه عىل بعض علم الغيب، واهللا هو الذي يطلع عىل علم      

َ سبحانه وتعاىل-الغيب  َ َ ُ ََ َ ً من يريد، وال يطلع عىل علم الغيـب أحـدا - ُ
 .غري األنبياء واألولياء الصاحلني
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 ٦٦

وأمـا غــريهم مـن املــشعوذين والكهنــة، فقـد يــأتيهم مـن اجلــن، ومــن 
ــه  ــشياطني؛ فــإن الكــاهن يــأيت إلي خــدامهم، والــذين يتولــوهنم مــن ال
الشيطان، ويأيت إليه وليه، فيخربه، فيكذب معها مائـة كذبـة، كـام قـال 

r. 
ــنن أيب داود ( ويف حــديث يف  ــال): ُس ــر {: ق ــام تق ــه ك ــا يف أذن  ويقره

 .}الدجاجة، فيأخذها فيزيد عليها مائة كذبة 
ًأما الرسول عليه الصالة والسالم فيأتيه اخلرب صافيا نقيا، ال شائبة فيه،  ً

 .من السامء
 :قبول عذر املسلم-٢٢

 
اإلســـالم ُفقـــد كـــاد حاطـــب ريض اهللا عنـــه وأرضـــاه أن يـــودي ب    

ِواملسلمني يف داهية، ولكن مع ذلك قبل  َr معذرته . 
ومن حسن إسالم املرء أن يقبل اعتذار من يعتذر إليه؛ فإنـه مـا اعتـذر 
ٌإليك إال جلاللتك يف قلبه، وملحبتك إليـه، واهللا عـز وجـل سـتري حيـب  ْ ِّ ِ
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 ٦٧

ــرس عــىل  الــسرت، وعــذر العــاذرين يف الــدنيا، ويــسامح املــساحمني، ويي
 .، واجلزاء من جنس العملامليرسين

فإذا اعتذر إليك مسلم قد أخطأ، فاقبل عذره، وامحله عىل أتم املحامل  
 .فإن هذا من شيم الصاحلني، بل إنه من شيم العرب من قبل ذلك

فـ النابغة الذبياين ملا أساء مع النعامن بن املنذر ، قبـل الـنعامن معذرتـه، 
 :فيقول

ًلئن كنت قد بلغت عني وشاية مل  ُبلغك الوايش أغش وأكذبَ
ِفقبل النعامن عذره، فيقول َ: 

ُحلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء اهللا للمرء مذهب ً ُ 
والرسول عليه الصالة والسالم قبل أعذار الناس، حتى الـذين كـادوا 

 .له، والذين دبروا اغتياله، وأخرجوه من دياره
لرسـول عليـه أن كعب بن زهـري قـدم عـىل ا: ويف حديث يف سنده نظر

الصالة والسالم وقـد أسـاء، وأهـدر دمـه، فلـام وصـل إىل املدينـة قـال 
ماذا أفعل؟ والرسول عليه الصالة والسالم قد أهدر دمي، : للصحابة

ُواهللا ما هتنيت بطعام وال رشاب، وال اكتحلت بنوم؛ ألنه كـان يمـيض  ُ
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 ٦٨

ًاتــا أنــت شـاعر جميـد، اصــنع لـك أبي: يف الليـل وينـام يف النهــار، قـالوا
وقدمها للرسول عليه الـصالة والـسالم، فـأتى يف صـالة الفجـر، فلـام 

 : ألقى عليه تلك املقطوعة الرائعة rصىل 
ُبانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها مل يفد مكبول َُ َْ َ ُْ َّْ َ ٌ ُِ 

 :إىل أن يقول
 ُعند رسول اهللا مأمول       ُنبئت أن رسول اهللا أوعدين والوعد 

ُالذي أعطاك نافلة الـ ـقرآن فيها مواعيظ وتفصيلًمهال هداك  ٌ 
ُولو كثرت يف األقاويل     ال تأخذين بأقوال الوشاة ومل أذنب  َّ َ ُ 

َ وساحمه، ومع ذلك حط له جبته من عليه، فبيعت بأربعني  rفعفا عنه  ْ َّ ُ َِ َ َّ
ــة يف  ــة العثامني ــاء الدول ــداوهلا خلف ــت يت ــة ، وبقي ــد معاوي ــا يف عه ًألف

إهنا ال تزال يف املتحف يف اسطنبول : وقيل يف بعض الرواياتاألتراك، 
 .، واهللا أعلم

 :غضب الصحابة هللا-٢٣
الغضب للـنفس ردى، والغـضب للنـاس عليـاء، والغـضب هللا عـز     

 .وجل علياء وأجر
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ــل العلــم ــض أه ــول بع ــذلك يق ــد : ول ــحاب حمم ــابع أص  أهنــم  rط
 .يغضبون هللا، ويرضون هللا؛ فال يغضبون ألنفسهم

َـ عمر كان يسب أمام الصحابة من بعض الناس، ويسب أمام الناس، ف َ َُ ُ ُ
ًفام يغضب، فإذا سـمع أن ديـن اهللا أو رسـالة اهللا، أو شـيئا مـن مبـادئ 

  .الدين اخلالد يناله يشء، غضب وأصبح كاألسد
َفهذا هو الغضب هللا، والرضا له سبحانه وتعاىل َ َ ُ ََ َ ُ. 

 :ثم هناك حول الغضب هللا مسائل
َمن الغضب هللا سـبحانه وتعـاىلورد  َ َ ُ ََ َ أن عـيل بـن أيب طالـب ريض اهللا : ُ

ًعنه وأرضاه طارد جمرما كـافرا مـرشكا، فلـام طـارده وقـع املجـرم عـىل  ً ً
َظهره، فأتى عيل ريض اهللا عنه يطعنه بالسيف، فبـصق هـذا املـرشك يف  َ

ف ريض اهللا عنه وأرضاه عن قتل املرشك  .َّوجه أيب احلسن ، فكَ
ُأوال كنـت أريـد قتلـه لوجـه اهللا، واآلن : مـا لـك؟ قـال: حابةقال الص ً

َأردت أن أقتله لنفيس، فرتك ما لنفسه هللا سبحانه وتعاىل َ َ ُ ََ َ ُ. 
َكيف بلغت من الرتبية ومن الصدق؟! فيا لتلك القلوب َ! 
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ًأخلـص األمـة إيامنـا، وأعمقهـا علـام، : [[ وهم كـام قـال ابـن مـسعود  ً
 ]].ًفا ًوأبرها قلوبا، وأقلها تكل

َ فعلم ما يف قلوهبم فأنزل السكينة ﴿: ولذلك يقول اهللا فيهم يوم الفتح َ ُ ََ ِ َّ ْ َ ََ َُ ْ َ ِ ِ ِ ِ َ
ًعليهم وأثاهبم فتحا قريبا  َ ً َ َِ َ َ ْْ ْ ُ َ َْ ِ َ  .]١٨:الفتح[ ﴾َ

علم ما يف قلوهبم مـن اليقـني واإليـامن، ومـن التقـوى : قال ابن القيم 
 . الناس، وأخشى الناسوالرب، فهم أتقى الناس، وأبر الناس، وأصدق

 .rفسبحان الذي اختارهم لصحبة رسوله 
 

 -:الفطر يف السفروأنه أفضل ملن شق عليه الصوم-٢٤
 

 وهو مسافر إىل مكة  rوذلك بداللة هذا احلديث، الذي أفطر فيه      
 أولئـك العـصاة، {: ََّملا شق عىل الناس، وملا خالفه بعض النـاس، قـال

 .}أولئك العصاة 
عليـه الــصيام يف الـسفر، فاألفــضل يف حقـه أن يفطــر؛ هلــذا فمـن شــق 

 .احلديث ولغريه
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 ٧١

 :إرهاب العدو بالقوة-٢٥
وفيها معلم من معـامل اإلسـالم وهـو أن الواجـب عـىل املـسلمني أن     

يظهروا التكـاتف والتعـاون، وأن يظهـروا املراسـيم اإلسـالمية بقـوة، 
اجلمــع، ومناســبات حتـى يرهبــوا أعــداء اهللا، خاصــة يف األعيــاد، ويف 

 .اخلري
 -:فمن إرهاب العدو

محـل ذلــك بعــض الــصحابة رضــوان اهللا علــيهم عــىل لــبس احلريــر يف 
فإذا رأى املسلم أن من اللباس ما يغيظ بـه : املعركة؛ لريهبوا أعداء اهللا

 .الكافر واملنافق فله أن يلبسه
كــ أيب دجانـة ، الفـارس املـشهور؛ فإنـه : وبعضهم مشى مشية اخليالء

 إن هـذه مـشية {: أخذ يتبخرت يوم أحد ، فقال عليه الـصالة والـسالم
 . حيث أراد أن يغيظ هبا الكفار}يبغضها اهللا؛ إال يف مثل هذا املوطن 

وإذا كان من القوة واالجتامع ومن اليشء أن يغيظ بـه أعـداء اهللا فـإن   
اء أن تراغم أعد: أي:  يكون عىل املراغمة-كام يقول ابن القيم -الدين 
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 ٧٢

َوأعظم ما يراغم الشيطان، فإنك كلام عصيته ! اهللا، فام أحسن املراغمة َ ُ
 .أرغمت أنفه يف الرتاب

ًولذلك كان عليه الصالة والسالم متعمدا هلذا العدو، فإنه دخل بعرش  ِّ
ًكتائب، وزعها عـىل أربعـة جيـوش، وأشـعل كـل جنـدي نـارا، حتـى 

 .وب الكفارأخذت جبال مكة تلتهب، فأدخل اهللا الرعب يف قل
ِنرصت بالرعب شهرا قبل موقعة كأن خصمك قبل القتل يف حلم ًُ ُ 

 ِظنوك بني بنود اجليش واحلشم    ًإذا رأوا طائرا يف اجلو أذهلهم 
 :قراءة القرآن عىل الدابة-٢٦
فهذا جائز، وال بأس به، فالرسول عليـه الـصالة والـسالم يف قـصة      

َ إنـا فتحنـا لـك﴿: الفتح، قرأ َ َ ْ َ ََّ ً فتحـا مبينـا ِ ً َِ ُ ُوأخـذت هتوجـل بـه ] ١:الفـتح[ ﴾ْ ِ ْ َ ُ
 واهللا لـوال أن {: ، قـال أحـد الـصحابة rُالدابة، فأخـذ صـوته يـرتدد 

َجيتمع عيل الناس لرجعت بكم بصويت كام رجع رسول اهللا  َّ ْ ََّ َُ َّr  بصوته 
{. 
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 َفإذا ركبت السيارة، أو الطائرة، أو أي دابة فلك أن تقرأ كتاب اهللا عز   
وجل، فإنه نعم األنيس؛ ألن بعض الناس يتحرج؛ ألنه راكب أو ليس 

 .ًمستقرا يف مكان
ُ أن داود عليـه الـسالم سـهل اهللا {: وورد عنه عليـه الـصالة والـسالم

َلكن محله بعض املحـدثني عـىل ) القرآن: ( ويف لفظ آخر}عليه الزبور  َ َ
َ فكان يقرأه قبل أن ترسج له الدابة {: أنه الزبور ْ ُ{. 

فهذا دليل عىل أهنم كانوا يقرءون يف أسفارهم، فـال بـأس مـن القـراءة 
عىل الدابة، وال بأس أن تقرأ وأنت متيش، إذا كان هـذا أصـلح لقلبـك 

 .وأفيد وأحفظ لوقتك
: كان بعض الـصاحلني إذا رأى الـشباب يتوجهـون إىل املـساجد قـال   

 .تفرقوا من طريقكم إىل املسجد ويف رجوعكم
وإذا تفـرقتم قـرأتم ، ًألنكـم إذا رستـم سـويا حتـدثتم: ذا؟ قالملا: قالوا

 .القرآن وذكرتم اهللا
 :طمس الصور-٢٧
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فالرسول عليه الـصالة والـسالم ملـا دخـل البيـت، طمـس صـورة       
َّإبراهيم وإسامعيل عليهام السالم، وهذا واجب املسلم أال يبقي يف بيته 

 ال تـدخل {: قـال  rصورة، خاصة تلـك التـي تعلـق، فـإن الرسـول 
ُوال جنـب: ( ويف لفظ}ًاملالئكة بيتا فيه كلب وال صورة  أو كـام قـال ) ُ

r. 
ًفعىل املسلم أن يكون بيته نظيفا من هذه الصور، خاصة اخلليعة منهـا، 

َّأو التي تعلق للذكرى وللتعظيم، فهذه حمرمة َ ُ. 
 .أما الرضورية التي يف احلفائظ واملستندات فال بأس هبا للرضورة

 :ًعدم مواالة املرشك ولو كان قريبا-٢٨
ْفإن أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان ملا دخل عليها أبوها، سحبت عنه      َ َ َ

 .rفراش رسول اهلدى 
ًفعىل املسلم أن ينتبه هلذه، وأال يوايل مرشكا ولو كان ابنا أو أبا أو أخـا   ً ً ً َّ

بل يعاديه،   rإذا كان حياد اهللا عز وجل ويعارض كتابه وسنة رسوله 
 .فإن هذا هو اإليامن

 : للغنم rرعي النبي -٩٢
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فقد كان سيد املتواضعني، وكـان يعلـن حـاالت الفقـر والـذكريات     
األوىل التي مرت به يف أول حياته؛ فـإن بعـض النـاس إذا رفعـه اهللا يف 
ًالدنيا وتوىل منصبا أو تصدر يف الناس أو توجه، ال يذكر ذاك املـايض، 

هذا النعيم منذ نعومة أظفاره، وكأنه ما عـرف البـؤس وال كأنه نشأ يف 
 :اجلوع؛ لكن الرسول عليه الصالة والسالم كان يقول

َ رعيت الغنم عىل قراريط ألهل مكة لـ ابن أيب معيط {  ُ{. 
من أنا؟ : [[ و عمر بن اخلطاب خطب يف الناس، فلام خطب فيهم قال 

َن اخلطـاب ، كنـت أدعـى يف أنا عمـر بـ: أنت أمري املؤمنني، قال: قالوا ُْ ُ
َاجلاهلية عمريا ، كنت أرعـى عـىل قـراريط آلل أيب معـيط الغـنم، فلـام  ُ ُ ً

ُملـا رأيـت : َمـا محلـك عـىل مـا فعلـت؟ قـال: انرصف قال ابنه عبد اهللا 
 ]].ُاجلموع أمامي أعجبتني نفيس، فأردت أن أكرسها 

عليـه ، فـرأت الرسـول  rويف فتح مكـة أتـت بنـت قيلـة إىل الرسـول 
ُالصالة والسالم فأرعدت فرائصها، وخافت من هيبته، فقال ِ ْ ِهوين  {: ُ ِّ َ

َ هون عليك، فإين ابن امـرأة {: أنه رجل، قال له:  وعند أمحد } ِعليك ْ ِّ َ
َكانت تأكل القديد بـ مكة  ْ ِ  . عليه الصالة والسالم}َ
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 نعم، كانت تأكل القديد بـ مكة ؛ لكن أصلح اهللا عىل يـديك البـرشية، 
َورفع عىل يديك معامل اإلنسانية، وزعـزع بفـضله سـبحانه وتعـاىل ثـم  َ َ ُ ََ َ ُ

 .بإرسالك معامل الوثنية
أنه خرج إىل السوق، فأراد الناس أن حيملـوا : ذكروا عن اإلمام أمحد  

نحن قوم مساكني، لوال سـرت اهللا : احلطب عنه، وكان عىل ظهره، فقال
 .الفتضحنا

 :ةقبول اهلدية ولو كانت يسري-٣٠
فإن الرسول عليه الصالة والسالم وهو قائد اجليش ومعلم البرشية     

َأرسلت له فخذ أرنب طبخت، فقبلها  ِ َِ َ َُ ِ ُr ودعا لـ أيب طلحة .  
ًفاملسلم يقبل اهلدية، ويقبل ما عرض له سواء كان كثريا أو قليال؛ ألنه  ً

هـو ال قيمة للمسلم عند نفسه؛ ألن الذي يرفع ويكرم ويسدد ويوفق 
احلي القيوم، أما الناس فليس ألحد عندهم قدر إال ما قدروه ألسباب 

 .دنيوية
إن الناس إذا : قال ابن تيمية يف املجلد األول وهو يتحدث عن العقيدة

 .أكرموا اإلنسان فإنام يكرمونه ألسباب أكثرها دنيوية
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َمن استغنيت عنه فأنت نظريه، ومن احتجت إليه فأنـت : حتى أنه قيل َ َ َ
 .ريه، ومن احتاج إليك فأنت أمريه فأنت بني أمري أو أسري أو نظريأس

 
 :األمان للمرشك-٣١

ُفإن الرسول عليه الصالة والسالم ما باهت املرشكني ومـا عـاجلهم     ََ َ َ
َحتى أسمعهم داعـي اهللا وكالمـه، كـام فعـل بــ أيب سـفيان يـوم أتـاه يف  َ ْ

 .اخليمة
 :صالة الضحى-٣٢
وافـل التـي يتقـرب هبـا املتقربـون إىل اهللا، وهـي وهي من أعظـم الن     

صـالها :  ثامين ركعـات يـوم الفـتح، وقيـل rصالة األوابني، صالها 
 أن  rًصالها أربعا، وأكثـر مـا أوىص : ًستا، يف بعض األوقات، وقيل

 {: قـال) الـصحيح(تصىل ركعتني اثنتني، فإنه أوىص أبا هريرة كـام يف 
بركعتـي الـضحى، : عهن حتى أمـوت بثالث، ال أد rأوصاين خلييل 

 وعند أمحد يف } وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام ثالثة أيام من كل شهر
 .} وبغسل يوم اجلمعة {: يف رواية أخرى) املسند ( 
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فعىل املسلم أن يفرغ من وقته دقائق يف النهار، ليصيل ركعتي الضحى؛ 
ـــصدق ـــة وســـتني صـــدقة، فالتـــسبيحة ب ة، فإهنـــا تعـــادل أجـــر ثالثامئ

والتحميدة، والتكبرية، والتهليلة، وإصالح بني الناس، وأمر بمعروف 
َوهني عن منكر صدقة، عىل كـل مفـصل وكـل سـالمى، ويف اإلنـسان  ُ

 .َثالثامئة وستون مفصال ً، فيغني عن ذلك كله ركعتان من الضحى
بعد طلـوع الـشمس، مـن ارتفاعهـا إىل قريـب : ووقت صالة الضحى

ًالظهر، سبحا طويال، ف  .من أراد أن يتقرب فليتقربً
َوقل لـ بالل العزم من قلب صادق أرحنا هبا إن كنت حقا مصليا ُْ ً ِ ٍ ِ 

 ِبه ترق أبواب اجلنان الثامنيا       ًتوضأ بامء التوبة اليوم خملصا 
 :الصالة داخل الكعبة-٣٣
َّال يـصىل : ًوذلك خالفا ملا ذهب إليه بعض أهل العلم، حيث قالوا      ُ

بــة، والــصحيح أن الرســول عليــه الــصالة والــسالم صــىل داخــل الكع
 .داخل الكعبة، وأنه ال بأس به

فهــو الــصالة عــىل ظهــر الكعبــة، فــوق الــسطح؛ : وأمــا األمــر املمنــوع
 عن الصالة  r سبع مواطن هنى {: حلديث الرتمذي عن ابن عمر قال
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 يقوقارعة الطر ِظهر الكعبة، ومعاطن اإلبل، واملقربة، واملجزرة،: فيها
 إىل آخر تلك الـسبعة؛ لكـن هـذا احلـديث يف سـنده زيـد بـن جبـرية }

 .األنصاري ، وهو ضعيف عند أهل العلم
 

 :قبول إجارة املرأة-٣٤
ََّ قبل إجـارة أم هـانئ لــ ابـن هبـرية ملـا أجـارت ابـن  rفإن الرسول     

 .هبرية من عيل بن أيب طالب 
 :الكالم يف املغتسل للحاجة-٣٥
َّلحاجة وأنت تغتسل أن تـتكلم، إال إذا كـان يف مكـان فيجوز لك ل     

َتقىض فيه احلاجة فكره أهل العلم ذلك، لكن املكان الذي يغتسل فيه،  َ ُْ ُ َ
ْفلك أن تتكلم وال بأس؛ ألنه مل يرد مانع من ذلك َِ. 

 مـن هـذه؟ {: فالرسول عليه الصالة والسالم و فاطمـة تـسرته، قـال 
 فـتكلم معهـا عليـه الـصالة }ـ أم هـانئ ًمرحبا ب: أم هانئ ، قال: قالت

 .والسالم وهو يف املغتسل
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 :عودة حرمة مكة-٣٦
َّ اجلمــوع يـوم مكــة ، خـاف أن يتــوهم أنـه جيــوز  rفإنـه ملــا خطـب      َ َُ

يـا أهيـا  {: ًاستحالل مكة دائـام، والـدخول بـاجليوش واملقاتلـة، فقـال
ُإنام أحلت يل مكة ساعة من هنار، ثم عادت ح! الناس َّ ِ ُرمتها كام كانت ُ

َيوم خلق اهللا السموات واألرض، ال يعضد شوكها، وال خيتىل خالها،  َُ ُْ ُ َ ْ ُ
 فعليـه لعنـة - يف بعـض الروايـات -ُوال ينفر صيدها، فمن فعل ذلك 

 .}اهللا واملالئكة والناس أمجعني 
َّملا حزب عمـرو بـن : عن أيب رشيح قال: ولذلك يف صحيح البخاري 

َموي، وهو أول من رعـف عـىل منـرب الرسـول وهو أ-سعيد األشدق  َ َ َ
 كـأين ببنـي {:  يف أثر فيه ضـعف rعليه الصالة والسالم حيث يقول 

ُأمية يتنازون عن منربي كام تتنـازى القـردة، يرعفـون  ُ َ َْ َ َ ُيرعفـون :  أي}َ ُ ْ َ
ًبالدم، فأتى عمرو بن سعيد ، وكان جبارا بائسا ظلوما غشوما، دخـل  ً ً ً

َملنرب، ثـم سـعل، ثـم رعـف، نـزل الـدم مـن أنفـه، املدينة وخطب عىل ا َ َ ََ
 .فعرف الصحابة أن هذا منهم
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َّفأتى عمرو بن سعيد هذا فحزب اجليوش، يريد هبا مهامجة ابن الـزبري 
! يـا أهيـا األمـري: يف مكة ، فأتى أحد الصحابة وهو أبـو رشيـح ، فقـال

  غـداة rُسـمعت رسـول اهللا : مـا هـو؟ قـال: ًاسمع مني كالمـا، قـال
 إن مكـة {: الفتح، سمعته أذناي، ورأته عينـاي، ووعـاه قلبـي، يقـول

ُأحلت يل ساعة من هنار، وقد عادت حرمتها كام كانـت يـوم خلـق اهللا  َّ ِ ُ
َّالـساموات واألرض، ال خيــتىل خالهـا، وال يعــضد شـوكها، وال ينفــر  َ ُْ ْ ُُ َُ ََ ُ

َصيدها، فبرس األمري يف وجهه، وك َلح، وقال ََ َ ُ َ َ َ هبذا منك، يـا نعم أعلم : ُ
احلـرم ال : واهللا ليس بأعلم وال أدرى، لكن هكـذ ثـم قـال! أبا رشيح 

َيعيد فارا بخربة  ْ ُِ َ ِ ً َّ ُ  . هذه رواية، بمعنى أنه ال يعيد هذا}ِ
َفليعلم هذا ْ ُ. 

 :ال يرث املسلم الكافر-٣٧
وهذا هو الصحيح؛ إال ما خالف معاذ ريض اهللا عنه وأرضاه مجهور     

املسلم يرث مـن الكـافر؛ لكـن الكـافر ال : سألة، وقالأهل العلم يف امل
يرث من املسلم، واستدل معـاذ أبـو عبـد الـرمحن ، وهـو سـيد العلـامء 
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َاإلسالم يعلو وال يعىل عليـه  {: rبقوله  املـسلم يـرث مـن :  فيقـول}ُ
 .الكافر، والكافر ال يرث من املسلم

رث املـسلم ال يـ: لكن مجاهري أهل العلم، وهذا هو الصحيح، يقولون
 .الكافر، وال الكافر املسلم

َفالرسول عليـه الـصالة والـسالم تـرك أمالكـه وتركتـه ملـا دخـل؛ ألن  ََ َِ
الكفار أخـذوها، وألن الـذي ورث طالـب بـن أيب طالـب ، ومـرياث 

 كان عنـد عمـه أيب طالـب ، فأخـذها طالـب ، فأصـبحت  rالرسول 
 .مرياث مرشك

 :تغيري الشيب بغري السواد-٣٨
أن أبا قحافـة والـد أيب : قد مرت قصة، لكني صدفت عنها، وهيو     

عبـد اهللا بـن عـثامن بـن أيب : بكر ريض اهللا عنه وأرضاه أبو أبكر اسـمه
ً كان يوم الفـتح موجـودا، أتـدرون أيـن -قحافة ، فـ أبو قحافة هو أبوه

كان؟ كان يرعى الغنم يف جبل من جبال مكـة ، ومل يـسلم حتـى ذلـك 
يا : ماذا ترين؟ قالت: لم، فقال البنته، أخت أيب بكر أس: اليوم، وقيل

ْإين أرى سوادا ينقاد، قال! أبتاه َ ِاملحي، هل هو ثابت أوال؟ قالت: ً  .ال: َ
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 .هذا اخليل: ٌثابت باألرض، قال
هـذا : ًأرى رجال يـصعد وينـزل أمـام اخليـل، قـال: ًأترين شيئا؟ قالت

ُّاخليال يرد اخليل ويصفها أي ُ ُّ ََ رسـول عليـه الـصالة والـسالم، خيل ال: ُ
 ومـن معرفتـه  rفلام قدم الرسول عليه الصالة والسالم من تواضـعه 

 وذهب ليزور أبا قحافة هذا،  rملكان أيب بكر وملقامه يف اإلسالم، قام 
: نحن نـأيت بـه يـا رسـول اهللا، أي: فقال أبو بكر ريض اهللا عنه وأرضاه

 به وهو شـيخ كبـري، وحليتـه ملكانة الرسول عليه الصالة والسالم فأتوا
َّأهنا بيـضاء كلهـا ليـست مغـرية، ال بأسـود وال : كالثغامة البيضاء، أي َُ

 وجنبـوه } غـريوا هـذا وجنبـوه الـسواد {: rبأمحر وال أصفر، فقـال 
َليست ضعيفة، بـل هـي صـحيحة، وليـست مدرجـة بـل هـي : السواد ُْ

 .متصلة يف املتن
منهي عنه؛ ولكن يغـري الـشيب فالصحيح أن السواد ال يصبغ به، وأنه 

تم، أو بيشء من األصفر  .َإما بأمحر أو بحناء، أو بكَ
 ليكونن أقوام من {: rيقول : وعند أيب داود يف سننه حديث فيه كالم

أمتي يف آخر الزمان حلاهم كحواصل احلـامم، ال يرحيـون رائحـة اجلنـة 
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لـسواد؛ ألن هؤالء الذين يغريون با: ، قيل r أو كام قال }يوم القيامة 
 .فيه خديعة

 استثنوا ذا السلطان؛ فإن -كام يقول ابن حجر -ُواستثنى بعض العلامء 
ذا السلطان يغـري بالـسواد؛ لكـن هـذا االسـتثناء ينبغـي أن يتوقـف إىل 

 .إن احلسن و احلسني غريا بالسواد: الدليل، وقالوا
ا لكن األوىل للمـسلم أن جيتنـب هـذه األمـور التـي فيهـا خمالفـة؛ ألهنـ

 .ظهرت النصوص فيها
 :أداء األمانة إىل أهلها-٣٩
فإن الرسول عليه الصالة والسالم أخذ مفاتيح الكعبـة، فـأتى عـيل      

ال، اليـوم : فقـال!  سلم لنا املفاتيح يا رسول اهللا{: بن أيب طالب فقال
َخـذها تالـدة ووالـدة يف : وفاء وبر، ثم دعـا عـثامن بـن طلحـة ، وقـال َِ ِ

مفاتيح الكعبة، فأخذها، وهـي :  أي}ها منكم إال ظامل يديك، ال ينزع
 .ما زالت يف أيدهيم إىل اليوم

 :لبس السواد للحاجة-٤٠
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فإن بعض أهل العلم كره السواد؛ لكن ال بأس به، فالرسول عليـه       
َالصالة والسالم لبس ثوبا مرحال ً من شعر أسـود، ولـبس عاممـة يـوم  َّ َ ُ ً

 .الفتح سوداء
 أبو مسلم اخلراساين ، الطاغيـة الظـامل، الـذي قـاد محلـة ولذلك ملا أتى

دولة بني العباس ودخل إىل بغداد ، وهو الذي أسقط دولة بني أميـة، 
 وهـو - كام يقول الـذهبي -ألف ألف : ًوقتل مليونا من املسلمني، أي

ًمسلم يف الظاهر، وأظنه مسلام، ملا أتى ووقـف عـىل املنـرب يـوم اجلمعـة 
مـا يل أراك تلـبس : اء، وقـف أحـد املـسلمني وقـالوعليه عاممـة سـود

حـدثني فـالن عـن فـالن عـن أيب : السواد؟ قال أبو مـسلم اخلراسـاين 
 أن الرسول عليه الصالة والسالم دخـل يـوم الفـتح {الزبري عن جابر 

تناولـه فـارضب عنقـه، فـرضب عنقـه !  يا غـالم}وعليه عاممة سوداء 
 .وسط الصف

 .هذا أبو مسلم 
ــول  ــو  rفالرس ــاس ه ــن أحــسن اللب ــسواد رصاحــة،؛ ولك ــبس ال ً ل
 .} البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم {: البياض
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 :لبس أدوات السالح داخل احلرم-٤١
فال كراهة يف ذلك، وإنـام كـره أهـل العلـم ذلـك لغـري احلاجـة، أمـا      

ــبس الــسالح داخــل احلــرم؛ وهــي مــسألة عاجلهــا  للحاجــة فيجــوز ل
 . وتطرق إليها)صحيحه ( البخاري يف 

 :تأمالت يف قصة حاطب بن أيب بلتعة
ومن القصص التي ينبغي لقادة الصحوة أن يتأملوها قصة حاطب بن 
ًأيب بلتعة ريض اهللا عنه حينام بعث كتابا لقريش خيربهم فيه بعزم النبـي 

-r - صحيح البخاري( مع هذا املوقف والقصة موجودة يف.( 
 

ــة بــني املــصالح واملف -٤٢ ــاب أو (: اســد املوازن لتخــرجن الكت
 )لنجردك

املوقف يدل عىل أنه ينبغي مراعاة املوازنة بـني املـصالح واملفاسـد   هذا
أمر ما ؛ فهنا نجد أن مفسدة جتريد املرأة أخف من أن ينترش  املرتتبة عىل

 . عىل فتح مكة - r-خرب عزم النبي 
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ية حتـى ال ومثل هذا املفهوم جدير أن يربى عليه أبناء احلركة اإلسالم
 يقف

اجلمود حجر عثرة أمام كثري من األعامل بحجـة حرفيـة الـنص وعـدم 
ًاستيعاب مفهوم املوازنة ؛ وال بد من إدراك أن هنـاك فرقـا  القدرة عىل

عىل أرض الواقع ؛ وهناك الكثري من األحـداث  بني احلكم وبني إنزاله
 .فهوم  وسلف األمة الدالة عىل مراعاة هذا امل- r-من سرية الرسول 

 
 

 :عدم الترسع يف إصدار األحكام  -٤٣
؛ لكـن ) ورسـوله واملـؤمنني ًإن حاطبا خـان اهللا: (قال عمر للرسول   

  مل يسمع منه رغم مكانة- r-الرسول 
 .ً وسأل حاطبا ليتثبت منه ويعرف عذره - ريض اهللا عنه -عمر 
 )ما محلك عىل ما صنعت ؟ (:املصارحة والوضوح -٤٤

 r-ًيض اهللا عنه بإرساله كتابا إىل قـريش ، والرسـول ر  أخطأ حاطب
ويستفاد .  ملا علمبهذا صارحه وأراد أن يعرف ما هي دوافعه لذلك -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨٨

باملسلم ، واملصارحة بني القائـد وأتباعـه يف جـو  ًمنه أيضا حسن الظن
 .من الصدق والوضوح 

 :االستامع إىل الرأي املخالف -٤٥
إنه خان : ( ً مرارا - r-الرسول   وراجعمل يقتنع عمر ريض اهللا عنه     

صـدق ؛ ال تقولـوا لـه : (والرسول كان يكرر  )اهللا ورسوله واملؤمنني 
 .مع أنه رسول مؤيد بالوحي  ومل يعنف عمر ؛ ألنه خالفه) ًإال خريا

ومن املؤسف أنه يف بعض التجمعات إذا أراد مصلح أن يزيل القذى    
سد مـريض جيـب اقتالعـه ، وأصـبحنا احلقيقة اهتم بأنه عضو فا ُلرتى

ًوننــشئ أجيــاال تربــت عــىل اخلنــوع ، تفكــر بعقــل   نتــوارث األخطــاء
  . ٤٣غريها
 :حتريم نكاح املتعة -٤٦

ويرى اإلمام . )٤٤( نكاح املتعة إىل األبد بعد إباحته ملدة ثالث أيامُ  حرم
ً أنه وقع حتريمه وإباحتـه مـرتني؛ إذ كـان حـالال قبـل غـزوة )٤٥(النووي

                                                   
   ، طبعة دار الوطن٢٩أصوله املنهجية وآدابه السلوكية ألمحد الصويان ، ص : احلوار )  43
  . ٥٧٥، صيةاألصلالسرية النبوية يف ضوء املصادر : انظر) 44(
، اعتمدت على فقه األحكام على ما استخرجه الدكتور العمري يف           )٩/١٨١(النووي على شرح مسلم     ) 45(

  . اتمع املدين، والدكتور مهدي رزق اهللا يف السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨٩

. يرب، فحرم يومها، ثم أبيح يوم الفتح، ثم حرم للمرة الثانية إىل األبدخ
 أن املتعة مل حترم يوم خيرب، وإنام كـان حتريمهـا فقـط )٤٦(ويرى ابن القيم

يوم الفتح، وله يف هذا مناقشة طويلة عند كالمه عن األحكام الفقهيـة 
هنـا واملتفـق عليـه أ، املستنبطة من أحـداث غـزوة خيـرب وغـزوة الفـتح

 . )٤٧(حرمت إىل األبد بعد الفتح
 :الولد للفراش والعاهر احلجر -٤٧

 أن الولد للفراش وللعاهر احلجر كام جاء ذلـك يف  rقرر الرسول     
حديث ابن وليدة بن زمعة، فقد تنازع فيه سعد بـن أيب وقـاص وعبـد 
اهللا بن زمعة، فقىض فيه رسـول اهللا لعبـد اهللا بـن زمعـة ألنـه ولـد عـىل 

 . )٤٨( أبيهفراش
 :إنزال الناس منازهلم -٤٨

ٍ أبـا سـفيان كلـامت يقـوهلن، - r-َّوقد جتىل هذا يف إعطاء الرسول     
ًفيكون ذلك فخرا له واعتزازا، وهي مـن دخـل دار أيب سـفيان فهـو ": ً

                                                   
  ). ٤٦٤ -٤٥٩، ٣٤٥: ٣/٣٤٣(زاد املعاد : انظر) 46(
  . ٥٧٥ضوء املصادر األصلية، صالسرية النبوية يف : انظر) 47(
  . ٤٣٠٣البخاري، كتاب املغازي رقم ) 48(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٩٠

آمن، ومن دخل املسجد فهو آمن، ومـن دخـل داره وأغلـق بابـه فهـو 
 . ينادي هبا بأعىل صوته"آمن

 
 

 : كرس األصناموجوب -٤٩
ــنام  ــرس األص ــوب ك ــد وج ــذه الغــزوة نج ــل، يف ه ــصور، والتامثي وال

 .-تعاىل-وإبعادها من املساجد بيوت اهللا 
 :جواز صلح أهل احلرب  -٥٠

عىل وضع القتـال عـرش      من دروس الفتح جواز صلح أهل احلرب 
سنني وهل جيوز فوق ذلك ؟ الـصواب أنـه جيـوز للحاجـة واملـصلحة 

 إذا كان باملسلمني ضعف وعدوهم أقوى منهم ويف العقد الراجحة كام
 .ملا زاد عن العرش مصلحة لإلسالم 

 :رسول الكفار ال يقتل  -٥١
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  أن رسول الكفار ال يقتل فإن أبـا سـفيان كـان ممـن  أي الغزوةوفيها  
 إذ كان رسول  rجرى عليه حكم انتقاض العهد ومل يقتله رسول اهللا 

 .قومه إليه 
 
 
 :ز قتل اجلاسوس وإن كان مسلام جوا -٥٢ 

جواز قتل اجلاسوس وإن كان مـسلام ألن عمـر ريض اهللا عنـه سـأل     
 قتل حاطب بن أيب بلتعة ملا بعث خيرب أهـل مكـة بـاخلرب  rرسول اهللا 

 ال حيل قتله إنه مسلم بل قال وما يدريك لعل اهللا قد اطلع  rومل يقل 
 ، فقـال اعملـوا مـا شـئتم عىل أهل بـدر ، فقـال اعملـوا مـا شـئتم بـدر

فأجاب بأن فيه مانعا من قتلـه وهـو شـهوده بـدرا ، ويف اجلـواب هبـذا 
كالتنبيه عىل جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا املانع وهـذا مـذهب 

: مالك ، وأحد الوجهني يف مذهب أمحد ، وقال الشافعي وأبو حنيفـة 
طـب ال يقتل وهو ظـاهر مـذهب أمحـد والفريقـان حيتجـون بقـصة حا
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والــصحيح أن قتلــه راجــع إىل رأي اإلمــام فــإن رأى يف قتلــه مــصلحة 
 .واهللا أعلم . للمسلمني قتله وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه 

 
 

 :جواز جتريد املرأة للمصلحة العامة  -٥٣
 جــواز جتريـد املــرأة كلهــا وتكـشيفها للحاجــة واملــصلحة ويف الغـزوة 

نة لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك ، العامة فإن عليا واملقداد قاال للظعي
وإذا جـاز جتريـدها حلاجتهــا إىل ذلـك حيـث تــدعو إليهـا ، فتجريــدها 

 .ملصلحة اإلسالم واملسلمني أوىل 
ــر باحلــسنة  -٥٤ ــد تكف ــرشك ق ــة ممــا دون ال ــرية العظيم الكب

 :الكبرية املاحية 
 أن الكبـرية العظيمـة ممـا دون ٤٩ويف الغزوة يقول بن القيم يف زاد املعاد

الرشك قد تكفر باحلسنة الكبرية املاحيـة كـام وقـع اجلـس مـن حاطـب 
مكفرا بشهوده بدرا ، فإن ما اشتملت عليه هذه احلـسنة العظيمـة مـن 

                                                   
  ).٤٦٤ -٤٥٩، ٣٤٥: ٣/٣٤٣(زاد املعاد : انظر)  49
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املصلحة وتضمنته من حمبة اهللا هلا ورضاه هبا ، وفرحـه هبـا ، ومباهاتـه 
للمالئكة بفاعلها ، أعظم مما اشتملت عليـه سـيئة اجلـس مـن املفـسدة 

ن بغــض اهللا هلــا ، فغلــب األقــوى عــىل األضــعف فأزالــه وتــضمنته مــ
وأبطــل مقتــضاه وهــذه حكمــة اهللا يف الــصحة واملــرض الناشــئني مــن 
ــب ومرضــه وهــي نظــري  ــسيئات املــوجبني لــصحة القل احلــسنات وال
حكمته تعاىل يف الصحة واملرض الالحقني للبـدن فـإن األقـوى مـنهام 

األضــعف فهــذه يقهــر املغلــوب ويــصري احلكــم لــه حتــى يــذهب أثــر 
وهذا كام أنه . حكمته يف خلقه وقضائه وتلك حكمته يف رشعه وأمره 

 إن احلـسنات يـذهبن {: ثابت يف حمو السيئات باحلسنات لقوله تعـاىل 
 إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر ﴿:  ، وقوله تعاىل  ]١٤: هود [  ﴾السيئات 

 الـسيئة احلـسنة متحهـا فهـو  وأتبع r ، وقوله  ]٣١النـساء [  ﴾عنكم سيئاتكم 
 يا أهيا الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم ﴿: ثابت يف عكسه لقوله تعاىل 

ــاملن واألذى  ــه  ]٢٦٤البقــرة [  ﴾ب ــذين آمنــوا ال ترفعــوا ﴿ ، وقول  يــا أهيــا ال
أصواتكم فوق صـوت النبـي وال جتهـروا لـه بـالقول كجهـر بعـضكم 

وقول  ] . ٢ احلجرات  [﴾لبعض أن حتبط أعاملكم وأنتم ال تشعرون 
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عائشة ، عن زيد بن أرقم أنه ملـا بـاع بالعينـة إنـه قـد أبطـل جهـاده مـع 
ـــول اهللا  ـــه  rرس ـــوب وكقول ـــذي رواه  r إال أن يت ـــديث ال  يف احل
 من ترك صـالة العـرص حـبط عملـه إىل غـري " صحيحه "البخاري يف 

ذلك مـن النـصوص واآلثـار الدالـة عـىل تـدافع احلـسنات والـسيئات 
ل بعضها بعضا ، وذهاب أثر القوي منها بام دونه وعىل هذا مبنى وإبطا

ــاط  ــة واإلحب ــصيان . املوازن ــرض الع ــوة اإلحــسان وم ــة فق وباجلمل
متصاوالن ومتحاربان وهلذا املرض مع هذه القوة حالة تزايد وترام إىل 
اهلالك وحالة انحطاط وتنـاقص وهـي خـري حـاالت املـريض وحالـة 

 أحـدمها اآلخـر وإذا دخـل وقـت البحـران وقوف وتقابل إىل أن يقهر
وهــو ســاعة املنــاجزة فحــظ القلــب أحــد اخلطتــني إمــا الــسالمة وإمــا 
العطب وهذا البحران يكون وقت فعل الواجبات التي توجـب رىض 
الرب تعاىل ومغفرته أو توجـب سـخطه وعقوبتـه ويف الـدعاء النبـوي 

ع أسألك موجبات رمحتك وقال عن طلحة يومئذ أوجب طلحـة ورفـ
يا رسول اهللا إنه قد أوجب فقال أعتقوا عنه :  رجل وقالوا  rإىل النبي 

اهللا ورسـوله :  قـالوا "ويف احلديث الصحيح أتـدرون مـا املوجبتـان ؟ 
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 من مـات ال يـرشك بـاهللا شـيئا دخـل اجلنـة ، ومـن مـات "قال . أعلم 
وكام أن البدن قد تعـرض لـه . يرشك باهللا شيئا دخل النار املنجي قطعا 

سباب رديئة الزمة توهن قوته وتضعفها ، فال ينتفع معهـا باألسـباب أ
الصاحلة واألغذية النافعـة بـل حتيلهـا تلـك املـواد الفاسـدة إىل طبعهـا 
وقوهتا ، فال يزداد هبا إال مرضا ، وقد تقوم بـه مـواد صـاحلة وأسـباب 
موافقة توجب قوتـه ومتكنـه مـن الـصحة وأسـباهبا ، فـال تكـاد تـرضه 

لفاسدة بل حتيلهـا تلـك املـواد الفاضـلة إىل طبعهـا ، فهكـذا األسباب ا
 .مواد صحة القلب وفساده 

 :قوة إيامن حاطب يف شهود بدر حمت ما صنع  -٥٥
فتأمل قوة إيامن حاطب التي محلته عىل شهود بدر  ، وبذله نفسه مع      

 وإيثاره اهللا ورسوله عىل قومه وعشريته وقرابته وهم بني  rرسول اهللا 
هراين العدو ويف بلدهم ومل يثن ذلـك عنـان عزمـه وال فـل مـن حـد ظ

إيامنه ومواجهته للقتال ملن أهلـه وعـشريته وأقاربـه عنـدهم فلـام جـاء 
مرض اجلـس بـرزت إليـه هـذه القـوة وكـان البحـران صـاحلا فانـدفع 
املرض وقام املريض كأن مل يكن به قلبة وملا رأى الطبيب قوة إيامنه قـد 
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 جسه وقهرتـه قـال ملـن أراد فـصده ال حيتـاج هـذا استعلت عىل مرض
العارض إىل فصاد ومـا يـدريك لعـل اهللا اطلـع عـىل أهـل بـدر ، فقـال 
اعملوا ما شئتم ، فقد غفرت لكم وعكس هذا ذو اخلويرصة التميمي 
ــصيام  ــصالة وال ــغ اجتهــادهم يف ال ــذين بل ــن اخلــوارج ال ــه م وأرضاب

 لـئن "عه كيف قـال فـيهم والقراءة إىل حد حيقر أحد الصحابة عمله م
أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد وقال اقتلوهم فإن يف قـتلهم أجـرا عنـد اهللا 

وقال رش قتىل حتت أديم السامء فلم ينتفعوا بتلـك األعـامل . ملن قتلهم 
حـال . العظيمة مـع تلـك املـواد الفاسـدة املهلكـة واسـتحالت فاسـدة 

مل ينتفع معها بام سلف مـن إبليس ملا كانت املادة املهلكة كامنة يف نفسه 
طاعاته ورجع إىل شاكلته وما هو أوىل به وكذلك الـذي آتـاه اهللا آياتـه 
فانسلخ منها ، فأتبعه الشيطان فكان مـن الغـاوين وأرضابـه وأشـكاله 
فاملعول عىل الرسائر واملقاصـد والنيـات واهلمـم فهـي اإلكـسري الـذي 

ومـن لـه . هللا التوفيـق يقلب نحاس األعامل ذهبا ، أو يردها خبثا ، وبا
لب وعقل يعلم قدر هذه املسألة وشدة حاجتـه إليهـا ، وانتفاعـه هبـا ، 
ويطلع منها عىل باب عظيم من أبواب معرفة اهللا سبحانه وحكمتـه يف 
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خلقه وأمره وثوابه وعقابه وأحكـام املوازنـة وإيـصال اللـذة واألمل إىل 
يف ذلـك بأسـباب الروح والبدن يف املعـاش واملعـاد وتفـاوت املراتـب 

 .مقتضية بالغة ممن هو قائم عىل كل نفس بام كسبت 
 
 :ثاين يوم الفتح  r خطبته العظيمة  دروس من -٦٥

 : املكةحتريم سفك الدم يف -١ 
 فال حيل ألحد أن يسفك هبا دما هذا التحريم لـسفك الـدم r  قولهيف

ما ، كام املختص هبا ، وهو الذي يباح يف غريها ، وحيرم فيها لكوهنا حر
أن حتريم عضد الشجر هبا ، واختالء خالئهـا ، والتقـاط لقطتهـا ، هـو 
أمر خمتص هبا ، وهو مباح يف غريها ، إذ اجلميع يف كالم واحـد ونظـام 

 .واحد وإال بطلت فائدة التخصيص وهذا أنواع
 :ال يقلع حشيش مكة ما دام رطبا -٢ 

 مـن ذلـك مـا ينبـت  وال خيتىل خالها ال خـالف أن املـراد rوقوله     
بنفسه دون ما أنبته اآلدميـون وال يـدخل اليـابس يف احلـديث بـل هـو 
للرطب خاصة فإن اخلال بالقرص احلشيش الرطب ما دام رطبـا ، فـإذا 
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قطعه : يبس فهو حشيش وأخلت األرض كثر خالها ، واختالء اخلىل 
ومنه احلديث كان ابن عمر  خيـتيل لفرسـه أي يقطـع هلـا اخلـىل ، ومنـه 
ــالنص ويف  ســميت املخــالة وهــي وعــاء اخلــىل ، واإلذخــر مــستثنى ب

 .ختصيصه باالستثناء دليل عىل إرادة 
 
 :ال ينفر صيدها   -٣

 وال ينفر صيدها رصيح يف حتريم التسبب إىل قتل الـصيد  rوقوله     
واصطياده بكل سبب حتى إنه ال ينفره عن مكانه ألنه حيوان حمرتم يف 

ىل مكان فهو أحق به ففي هذا أن احليوان املحـرتم هذا املكان قد سبق إ
 .إذا سبق إىل مكان مل يزعج عنه 

 :ال متلك لقطة احلرم  -٤
ــه     ــظ وال حتــل  rوقول ــا ويف لف ــن عرفه ــتقط ســاقطتها إال م  وال يل

ساقطتها إال ملنشد فيه دليل عىل أن لقطة احلرم ال متلك بحال وأهنـا ال 
وإال مل يكـن لتخـصيص مكـة بـذلك تلتقط إال للتعريـف ال للتمليـك 

فائدة أصـال ، وهـذا مـن خـصائص مكـة ، والفـرق بينهـا وبـني سـائر 
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 ٩٩

اآلفاق يف ذلك أن الناس يتفرقون عنها إىل األقطار املختلفة فال يتمكن 
 .صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها ، بخالف غريها من البالد 

 :ال يتعني يف قتل العمد القصاص -٥
يف اخلطبة ومن قتل له قتيل فهو بخري النظرين ، إما أن يقتل   r      قال

وإما أن يأخذ الدية فيه دليل عىل أن الواجب بقتـل العمـد ال يتعـني يف 
 . القصاص بل هو أحد شيئني إما القصاص وإما الدية 

 :جواز إجارة املرأة وأماهنا للرجلني  -٥٧
ا للرجـل والـرجلني ويف قصة الفتح من الفقه جواز إجارة املرأة وأماهن

 . أمان أم هانئ حلموهيا  rكام أجاز النبي 
 :جواز قتل املرتد الذي تغلظت ردته من غري استتابة  -٥٨

من الفقه جواز قتل املرتد الذي تغلظت ردته من  هذه الغزوة ويف        
غري استتابة فإن عبد اهللا بن سعد بن أيب رسح كان قد أسـلم وهـاجر ، 

 ثم ارتد وحلق بمكة ، فلام كان يوم  rي لرسول اهللا وكان يكتب الوح
 ليبايعه فأمسك عنه طويال ،  rالفتح أتى به عثامن بن عفان رسول اهللا 

ثم بايعه وقال إنام أمـسكت عنـه ليقـوم إليـه بعـضكم ، فيـرضب عنقـه 
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فقال له رجل هال أومأت إيل يا رسـول اهللا ؟ فقـال مـا ينبغـي لنبـي أن 
 فهـذا كــان قـد تغلـظ كفــره بردتـه بعـد إيامنــه تكـون لـه خائنــة األعـني

وهجرته وكتابة الوحي ثم ارتد وحلق باملرشكني يطعـن عـىل اإلسـالم 
 يريد قتله فلام جاء به عثامن بن عفان وكان  rويعيبه وكان رسول اهللا 

بقتله حياء من عثامن ومل يبايعه ليقوم  rأخاه من الرضاعة مل يأمر النبي 
 أن يقـدموا عـىل قتلـه  rلـه فهـابوا رسـول اهللا إليه بعض أصحابه فيقت

 من عثامن وسـاعد القـدر الـسابق ملـا  rبغري إذنه واستحى رسول اهللا 
يريد اهللا سبحانه بعبد اهللا مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح فبايعه وكان 

ــه  ــروا بعــد إيامهنــم ﴿ممــن اســتثنى اهللا بقول  كيــف هيــدي اهللا قومــا كف
اءهم البينات واهللا ال هيدي القوم الظاملني وشهدوا أن الرسول حق وج

أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعـني خالـدين 
فيها ال خيفف عنهم العذاب وال هم ينظرون إال الذين تـابوا مـن بعـد 

مــا ((  r، وقولــه  ] ٨٩ - ٨٦آل عمـران [  }ذلـك وأصــلحوا فــإن اهللا غفـور رحــيم 
 ال خيـالف  rأي أن النبـي )) خائنـة األعـني لـهينبغي لنبـي أن تكـون 
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 بـه بـل رظاهره باطنه وال رسه عالنيته وإذا نفذ حكم اهللا وأمره مل يوم
 .رصح به وأعلنه وأظهره 

 : )أذان بالل يف الكعبة(مثل لعزة اإلسالم واملسلمني -٥٩
 دخـل وسـلم عليه اهللا صىل اهللا رسول أن: ٥٠ وحدثني هشام ابن قال   

 حـرب بـن سـفيان وأبـو يـؤذن أن فـأمره بالل ومعه الفتح معا الكعبة
 عتاب فقال ، الكعبة بفناء جلوس هشام بن واحلارث أسيد بن وعتاب

 يغيظه ما منه فيسمع ، هذا سمع يكون أال أسيدا اهللا أكرم لقد أسيد بن
 أبـو فقال ، التبعته حلق أنه أعلم لو واهللا أما : هشام بن احلارث فقال. 

 فخـرج ، احلـىص هذه عني ألخربت تكلمت لو ، شيئا ولأق ال سفيان
 فقـال ؟ هلم ذلك ذكر ثم ، قلتم الذي علمت قد فقال  r النبي عليهم

 كان أحد هذا عىل اطلع ما واهللا اهللا رسول أنك نشهد وعتاب احلارث
  .أخربك فنقول ، معنا

                                                   
 ).٤/٤٣(السرية النبوية البن هشام : انظر) 50(
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وإغاظــة  اإلســالم عــزة بإظهــاريف هـذا اخلــرب دليــل عــىل اهــتامم النبــي 
إىل سـاداتت القـريش  رسـالة ًأيـضاوهـي ،املـسلمني رشكني وإكرام امل

 . الذين ال زالوا يعتزون بسيادهتم وعصبيتهم اجلاهلية 
ويف األخري أسال اهللا جل وعال بمنه وكرمه أن ينفـع هبـذا العمـل 

 .ًوأن جيعله لوجهه خالصا 
يـا   ٍاللهم إنا نسألك الشهادة يف سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل 

 .م الرامحني أرح
 
 

 الفقري إىل عفو ربه ورمحته 
 أمري بن حممد املدري

  عمران–اليمن 
Almadari_1@hotmail.com 
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 :املراجع 
عبد العزيز احلميـدي، دار . التاريخ اإلسالمي مواقف وعرب، د-١

 .الدعوة، اإلسكندرية
مـصطفى الـسباعي، املكتـب . السرية النبويـة دروس وعـرب، د -٢

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦وت، لبنان، الطبعة التاسعة، اإلسالمي، بري
 . السرية النبوية، أليب حممد بن عبد امللك بن هشام، دار الفكر-٣
عىل حممد .د، السرية النبوية عرض حقائق وحتليل أحداث -٤

 .الصاليب الطبعة األوىل
أكــرم العمــري، الطبعــة األوىل .  الــسرية النبويــة الــصحيحة، د-٥

 .تبة العلوم واحلكم باملدينة املنورةم، مك١٩٩٢/ هـ١٤١٢
الـدكتور مهـدي :السرية النبوية يف ضوء املـصادر األصـيلة-٦

 . ه مكتبة امللك فيصل١٤١٢-١رزق اهللا أمحد ط
الدكتور عبد العزيز بـن عبـد : السرية النبوية مواقف وعرب -٧
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 . دار الدعوة ٢اهللا احلميدي ط
ر القلــم، الطبعــة ، داr القيــادة العــسكرية يف عهــد الرســول -٨ 

 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠األوىل، 
ــرتاث -٩  تفــسري القرطبــي، أليب عبــد اهللا القرطبــي، دار إحيــاء ال

 .م١٩٦٥العريب، بريوت، لبنان، 
شمس الدين الذهبي، مؤسـسة الرسـالة، :  سري أعالم النبالء-١٠

 . هـ١٤٠٣الطبعة األوىل، 
حممـد . د:  صور وعرب مـن اجلهـاد النبـوي يف املدينـة، تـأليف-١١

ــريوت،  ــشامية، ب ــدار ال ــشق، ال ــم، دم ــيض اهللا، دار القل ــوزي ف ف
 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٩الطبعة األوىل، 

 صحيح السرية النبوية، إبراهيم العيل، دار النفـائس، الطبعـة -١٢
 . م١٩٩٨-هـ ١٤٠٨الثالثة، 
 صــحيح البخــاري، حممــد إســامعيل البخــاري، دار الفكــر، -١٣
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 . م١٩٩١ -هـ ١٤١١الطبعة األوىل، 
 عمرو خالد :  عىل خطى احلبيب -١٤
الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي : فقه السرية النبوية -١٥
 م١٩٩١ ١١ط
من معني السرية، صالح أمحد الـشامي، املكتـب اإلسـالمي،  -١٦

 . م١٩٩٢ -هـ١٤١٣الطبعة الثانية، 
فقه السرية النبوية، منري الغـضبان، معهـد البحـوث العلميـة  -١٧

 . اث مكة املكرمةوإحياء الرت
 رشح النــووي عــىل صــحيح مــسلم لإلمــام النــووي املتــوىف -١٨
 . هـ١٣٤٧ القاهرة عام – طبع املطبعة املرصية ومكتبتها -هـ ٦٧٦
 احلــوار أصــوله املنهجيــة وآدابــه الــسلوكية ألمحــد الــصويان -١٩

 .طبعة دار الوطن
:  حققـهزاد املعاد يف هدي خري العباد، أبو عبـد اهللا ابـن القـيم-٢٠

هـــ، دار ١٣٩٩شــعيب األرنــاؤوط وعبــد القــادر، الطبعــة األوىل، 
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  .الرسالة
هـــ، ٢٠٧ حممــد عمــر بــن واقــد املتــويف للواقــدي، املغــازي -٢١

 الطبعـة الثالثـة، بـريوت،مارسدن جونس، عامل الكتـب، . حتقيق د
.م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ 

ر،  للسرية النبويـة، منـري الغـضبان، مكتبـة املنـااحلركي املنهج-٢٢
 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١١األردن الطبعة الثالثة 
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 فهرس املحتويات

 ٣........................... .................... املقدمة
 ٦......................................... فتح مكةغزوة

 ١٢...................الدروس والعرب من غزوة األحزاب
 ١٢....... ............. املبادأةعىل املسلمني  أن يمتلكوا-١
 ١٣........................حتقيق املفاجأة وخداع العدو-٢
 ١٤.................... .......................الكتامن -٣
 ٢١....................  .................ٌبعد يف النظر-٤ 
 ٢٢...................... ...........دة قوة عظمىالعقي-٥
 ٢٤............................أمهية املعنويات للجيش-٦ 
 ٢٥.............................. .....rرسول السلم  -٧
 ٢٨....................حكم التحالف مع غري املسلمني  -٨
 ٣٠..........................أسباب مساعدة لفتح مكة -٩
 ٣٢..................................ًعزل العدو دوليا-١٠
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 ٣٣............. ................الثقة واليقني بنرص اهللا -١١
 ٣٨........... ............جتريد العدو من إرادة القتال -١٢
 ٤٢.............................النرص ليس مدعاة للكرب-١٣
 ٤٥........... .................اإلسالم دين سالم وقوة -١٤
 ٤١.....سقف دعوية وقدرة رفيعة يف التعامل مع النفو موا-١٥
 ٦٠......................................العاقبة للمتقني -١٦
 ٦١........................"ال ويل للمغلوب"يف اإلسالم -١٧
 ٦٣............................... ال شفاعة يف  حدود اهللا؟-١٨
 ٦٤...................................... الوفاء املحمدي-١٩
 ٦٥......:القوة  السالم ال يعني االسرتخاء يف اإلعداد وبناء-٢٠
 ٦٧.................................... كشف خرب حاطب-٢١
 ٦٨..................................... قبول عذر املسلم-٢٢
 ٧٠..................................غضب الصحابة هللا -٢٣
 ٧٢.......-:وأنه أفضل ملن شق عليه الصوم الفطر يف السفر -٢٤
 ٧٢..................................إرهاب العدو بالقوة -٢٥
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 ٧٤............................. قراءة القرآن عىل الدابة-٢٦
 ٧٥....................................... طمس الصور-٢٧
 ٧٦.... ................ًك ولو كان قريبا عدم مواالة املرش-٢٨
 ٧٦................................  للغنمrرعي النبي  -٢٩
 ٧٨......................... قبول اهلدية ولو كانت يسرية-٣٠
 ٧٩..................................... األمان للمرشك-٣١
 ٧٩...................................... صالة الضحى-٣٢
 ٨٠............................... الصالة داخل الكعبة-٣٣
 ٨١................................... قبول إجارة املرأة-٣٤
 ٨١......................... الكالم يف املغتسل للحاجة-٣٥
 ٨٢................................... عودة حرمة مكة-٣٦
 ٨٣..............................لكافر ال يرث املسلم ا-٣٧
 ٨٤........................... تغيري الشيب بغري السواد-٣٨
 ٨٦............................... أداء األمانة إىل أهلها-٣٩
 ٨٧............................... لبس السواد للحاجة-٤٠
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 ٨٨..................لبس أدوات السالح داخل احلرم -٤١
 

 تأمالت يف قصة حاطب بن أيب بلتعة
 ٨٩.......................املوازنة بني املصالح واملفاسد -٤٢
 ٩٠..................... عدم الترسع يف إصدار األحكام-٤٣
 ٩٠............................... املصارحة والوضوح-٤٤
 ٩٠.........................االستامع إىل الرأي املخالف -٤٥
 ٩١...........  ....................... حتريم نكاح املتعة-٤٦
 ٩٢.......................الولد للفراش والعاهر احلجر -٤٧
 ٩٢................................إنزال الناس منازهلم -٤٨
 ٩٣..............................وجوب كرس األصنام -٤٩
 ٩٣...........................ربجواز صلح أهل احل -٥٠
 ٩٣..….................……رسول الكفار ال يقتل -٥١
 ٩٤............…جواز قتل اجلاسوس وإن كان مسلام -٥٢
 ٩٥..............…جواز جتريد املرأة للمصلحة العام -٥٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١١١

   ٩٥..الكبرية العظيمة مما دون الرشك قد تكفر باحلسنة الكبرية املاحية -٥٤
 ٩٨. .........قوة إيامن حاطب يف شهود بدر حمت ما صنع -٥٥
 ١٠٠........ ثاين يوم الفتحrدروس من  خطبته العظيمة  -٥٦
 ١٠٢. ...................جواز إجارة املرأة وأماهنا للرجلني -٥٧
 ١٠٢.....جواز قتل املرتد الذي تغلظت ردته من غري استتابة -٥٨
  ١٠٤....).أذان بالل يف الكعبة(لمنيمثل لعزة اإلسالم واملس -٥٩

 ١٠٦.....................................................املراجع 
 ١١٠...................................................الفهرس 
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