مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (َُُِ)

المجلد (ُٖ)

تموز

العدد (ٓ)

غزوة حنني (أوطاس) وحصار الطائف عرض وقائع وحتليل أحداث

م .م .باسل طه جاسم
معهد إعداد المعلمات ـ نينوى
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الملخص والتقديم
صدل بعيد األثر في الجزيػرة العربيػة كاثػار بعيػدة المػدل مػح النػا يتيح
كاف لفتح مكة
ن

الدينية كالسياسية على السواء.

تم لو دخوؿ البلد الحراـ أمػر بإزالة معالم
فأما مح النا ية الدينية فإف الرسوؿ  يح َّ

فحطمت األصنػاـ جميعان كأيزيل ما في الكعبة مح صػور كتماثيل ،كبهذا قضى علػى الوثنيػة
الشرؾ ي

قضاء نهائيان.
في معقلها األكبر مكة ن

كقد تتبع الرسػوؿ  بيوت األصناـ فػي الحجػاز كالجزيػرة العربيػة بإرسػاؿ مػح يحطمهػا

كيعلح للقبائل جميعان انتهاء عهد الوثنية كبزكغ عصر جديد.
كلم تقاكـ القبائل ىذا العمل ،ككاف سكوتها إقراران منها بزكاؿ عهد الوثنية.
أما اآلثار السياسية فقػد ػدثت بسػرعة كبيػرة ي تزيػد علػى األسػبوعيح ،ذلػ أ ٌف قبائػل

ثقيف كىوازف كىي القبائل التي تقيم قريبان مح مكة كتمل مدينة الطائف قد رأت فػي فػتح مكػة

ضربة موجهة لها ،كاعتقػدت أ ٌف دكرىا قريب ،فقد كانت الطائف مرتبطة بمكة ارتباطان شديدان في
الجاىلية ،مح أجل ذل تجمعت قبائل الطائف كىوازف كاستعدت لضرب المسلميح.

ضػػمح ىػػذا السػػياؽ تنػػاكؿ البح ػ عػػرض كقػػائع كتحليػػل أ ػػداث ػػزكة نػػيح ك صػػار

الط ػػائف م ػػح يػ ػ أس ػػبابها كمب ػػررات س ػػير المعرك ػػة ككقوعها،كفق ػػو الرس ػػوؿ  ف ػػي تعامل ػػو م ػػع
المسػػتجدات التػػي رافقػػت المعركػػة كمػػا بعػػدىا سػػواء بتعاملػػو مػػع أىػػل مكػػة (الطلقػػاء) ػػدي ي

ايس ػ ـ ،أك مػػع األنصػػار الػػذيح كػػاف لهػػم موقػػف مػػح توزيػػع ال نائ ػػم التػػي نمه ػا المسػػلموف مػػح
ُِٔ
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المشركيح ،كما تمخض عح صػار الطػائف عسػكريان كدينيػان كسياسػيان،كما أعقػب ذلػ مػح إسػ ـ

ىوازف كثقيف.

المبحث األول
حُنين :الموقع والتسمية واإلطار الجغرافي
غزوة حُنين أسبابها وأحداث المعركة
أكين ػ ي نيح (الموقع كالتسمية كاإلطار الج رافي):

اختلفت المصادر في تحديػد كلمة نيح ،فمح قائل أ ٌف نيح اسم لػ و
ػواد يقػع بػيح مكػة
كالطائف إلى جانب ذم المجاز كىو إلى الطائف أقرب ،بينو كبيح مكة سػتة أمياؿ ،كقيػل بضػعة
عشر مي ن كىو مح أكدية تيهامة في ديار ىوازف (ُ) .كقيل " إنػو و
كاد مػح أكديػة تهامػة ذم خطػوط"
(ِ) ،كذيكر أ ٌف نيح اسم لموضع في الطريق إلى الطائف إلى جانػب ذم المجػاز كىػو سػوؽ كػاف
قبل ايس ـ (ّ) ،كىناؾ مح يرل أنو موضع جبلي بالقرب مػح مكػة (ْ) كيصػفو اخػركف بأنػو موقػع
بيح مكػة كالطػائف كراء عرفػات (ٓ) .كيطلػق عليػو ابػح ىشػاـ اسػم ((كادم أكطػاس*)) (ٔ) .كيصػفو
الواقدم " و
كاد أجوؼ ذك شعاب كمضايق " (ٕ).
كيبدك مما سبق أ ٌف ي نيح* ليس إسمان لموضػع خػاص كمحػدد كإنمػا ىػو يشػمل فسػحة
كبيػرة مػح األرض فيهػا المػاء كالوديػاف تقػع بػيح مكػة كالطػائف تصػلح ألف تكػوف موضػعان للقتػاؿ،

كلق ػػد ك ػػاف ذلػ ػ الموض ػػع م ػػح األىمي ػػة بحيػ ػ اختارت ػػو ى ػػوازف كاخت ػػارت مواض ػػعها ف ػػي ش ػػعابو

كمنعطفاتو كأشجاره ،ككانت خطتهم أف يبا توا المسلميح بالسهاـ مح خ ؿ تقدمهم بالوادم.
ثانيان ػ زكة نيح أسبابها كأ داث المعركة:
(ُ) أسبابها:
كػػاف فػػتح مكػػة كسػػيطرة المسػػلميح علػػى الكعبػػة مػػح أكبػػر العوامػػل التػػي سػػاعدت علػػى

نجاح الدعوة ايس مية ،فقد ظهر ايس ـ في مكة كمكػ فيهػا ث ثػة عشػر عامػان ،ىػاجر بعػدىا
المسلموف إلى المدينػة بعد أف اشتدت قريػش فػي تعػذيبهم ،ك اكلػت منػع الضػعفاء مػح الػدخوؿ
ِِٔ
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في دينهم (ٖ) ،ككانػت تحارب المسلميح ربان ي ىػوادة فيها ألنها رأت فػي عقيػدتهم خطػران علػى

كثنيتها ،ألنها ىي صا بة الكلمة العليا في الشؤكف الدينية في الجزيرة ،فأندفعت بمػا تملػ مػح
نفوذ أقتصادم كسياسي كأدبي كذل في محاربة ايس ـ كالمسلميح (ٗ).

كلمػا فتحػػت مكػػة أقبلػػت
ككانػت العػػرب تنت ػػر نتيجػة الصػػراع بػيح المسػلميح كقريػػشٌ ،

بجموعهػػا كبػػادرت إلعػ ف اسػ مها (َُ) ،كفػػتح العػػرب أعيػػنهم فػػإذا ىػػم أمػػاـ األمػػر الواقػػع تػػى

قيل أ ٌف المسلميح نلح هم عناية إلهية (ُُ)،كأ ٌف النصر معقود بألوية ايس ـ فما ينف منها(ُِ).

بيػػد أ ٌف فػػتح مكػػة كػػاف لػػو رد فعػػل معػػاكس لػػدل القبائػػل العربيػػة مػػح مكػػة كفػػي مقػػدمتها

ىػػوازف كثقيػػف ،كتعػػد الطػػائف قصػػبتها ،كىػػي أكبػػر المػػدف فػػي الجزيػػرة بعػػد مكػػة كالمدينػػة (ُّ)،

فانتقلػػت قيػػادة معسػػكر الشػػرؾ إلػػى قبيلػػة ىػػوازف ،كىػػي قبيلػػة كبيػػرة ذات فػػركع منهػػا ثقيػػف كبنػػو

ى ؿ ،ككانت ع قة ثقيف بقريػش كثيقة لقرب الطائف مح مكػة ،كلك رة البسػاتيح التػي يمتلكهػا
القريشػػيوف فػػي الطػػائف كلتعػػاكنهم مػػع أىلهػػا فػػي التج ػػارة ،فلمػػا فيتحػػت مك ػػة كسػػقطت الزعامػػة

القريشية تمردت ىوازف بسرعة فنهضت لمواجهة المسلميح ،ي سيٌما كإ ٌف سػػرايا المسػلميح بعػد
شػػدت ىػػوازف قواىػػا بعػػد خمسػػة عشػػر يومػان مػػح فػػتح مكػػة
فػػتح مكػػة كانػػت فػػي ديػػار ىػػوازف ،فح ٌ

(ُْ)
فلمػا علمػت بمػا ت َّػم
 ،.فهػي ػ كمػا أسػلفنا ػ تيقػيم علػى مقربػة مػح مكػة إلػى جنوبهػا الشػرقيٌ ،
للمسلميح مح فػتح مكػة كمػح تحطػم أصػنامها خشػيت أف تػػدكر عليهػا الػدائرة كأف يقػتحم عليهػا

منازلها (ُٓ).

كييضيف البػ ذرم سببان اخػر علػى جانػب مػح األىميػة بالقػػوؿ " أ ٌف لعامػػة قػريش أمػواؿ

بالطائف يأتونها مح مكة فيصلحونها ،فلما فيتحت مكة كأسلم أىلها طمعت ثقيف فيها"(ُٔ).

كيبدك مح خ ؿ ما تقدـ أ ٌف ىنػاؾ أسػباب سياسػية كدينيػة كأقتصػادية لهػذه ال ػزكة منهػا

ما يعود إلى السنة العاشرة للبع ة ،فعندما اشتد ض ط القريشييح على الرسوؿ  كأصحابو توجو

يلق
الرسوؿ  إلى الطائف ،ككاف ىدفو إيجاد مأكل للدعوة كلطلب النصرة مح ثقيف ،لكنو لم ى
منهػػا إيٌ الصػػدكد ،بػػل أ ػػركا بػػو صػػبيانهم كرشػػقوه بالحجػػارة ،فرجػػع إلػػى مكػػة زين ػان (ُٕ) ،كبعػػد
انتصار ايس ـ كفتح مكة ،كخضوع قريش اعتقدت ثقيػف أنهػا سػتدفع ثمػح موقفهػا السػابق مػح
ِّٔ
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المسػػلميح " كقػػالوا :قػػد فػػرغ لن ػػا ف ػ مػػانع لػػو دكننػػا فال ػػرأم أف ن ػػزكه قبػػل أف ي زكنػػا " (ُٖ)" ،
فأجمعوا أمركم فسيركا إليو قبل أف يسير إليكم " (ُٗ).

كيمكػح القوؿ أ ٌف المسلميح بفتحهم مكة قضوا على منابع الشػر كالعدكاف كقطعوا دابر

الجور كالفساد في األرض ككبحوا جماح عبدة اآللهة (َِ) ،فكاف أمػران طبيعيػان أف يػتحطم التعػاكف
الذم كاف بيح القبائل على أساس العقيدة الدينية ،مما دفع المتضرريح سياسيان كدينيان كاقتصاديان

أف يتكتل ػػوا للحف ػػاظ عل ػػى الوض ػػع الس ػػابق ،ي س ػػيٌما كأ ٌف ى ػػوازف أجمع ػػت األم ػػر عل ػػى

المس ػػير لقت ػػاؿ المس ػػلميح قب ػػل أف تتوط ػػد دع ػػائم الف ػػتح ف ػػي مك ػػة كقب ػػل أف يتح ػػرؾ المس ػػلموف
يستئصاؿ ما بقى مح معالم الوثنية.
زد على ذل أ ٌف معركة نيح يبد أف تقع ،ككانت معركة تمية سواء فػي نػيح أـ فػي

يرىا مح المناطق ،ألنو ليس مح الطبيعي أف يتعايش اإلس ـ كالشػرؾ في منطقة كا دة ،كيمكح

أف يكوف ىذا السبب المباشر ،ألف المسلميح في بداية أمرىم كانوا ي يملكوف السػلطة ،كمػا ي

كونػوا
يملكوف القوة على ٌ
رد األعداء ،لػذل بقػوا مسػالميح تػى ىػاجركا مػح مكػػة إلػى المدينػة ك ٌ

رد األعػػداء كمهاجمػة الكفػار كالمشػركيح
لهم دكلة اسػتطاعوا بهػا أف يملكػوا القػػوة كالقػدرة علػى ٌ

ﭽ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝﯞ ﭼ (ُِ) ،كلهذا كقعت معركة نيح.
(ِ) أ داث المعركة:
أ ػ التعبئة التي أتخذىا مال بح عوؼ زعيم ىوازف كثقيف:

لما فتح اهلل مكة على رسولو  كالمسلميح كخضعت قريش ،خافػت ىػػوازف كثقيػف
ٌ

كبادرتا إلى إع ف الحرب على الرسػػوؿ  قبػل أف يبػػادرىم بهػا فػي كقػػت ػ قػد ي يكػوف م ئمػان
لمػػا فػػتح رسػػوؿ اهلل  مكػػة مشػػت ىػػوازف بعضػػها إلػػى بعػػض ،كثقيػػف
لهػػم ػ يقػػوؿ الواقػػدمٌ " :

شػدكا كب ػوا كأظهػركا أف قػالوا كاهلل مػا يقػى محمػد قومػان يحسػنوف القتػػاؿ،
بعضػها إلػى بعػض ،ك ٌ
(ِِ)
فأج ًمعوا أمركم فسيركا إليو قبل يسير إليكم " .
ٍ

كلقػد اجتمعت إلػى جانػب ىػوازف كثقيػف نصػر كجشػم كلهػا كسػعد بػح بكػر كنػاس مػح

بني ى ؿ (ِّ) ،كلم يتخلف عح ايجتماع إيٌ كعب كك ب (ِْ).
ِْٔ
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َّصرم،ككاف مع ىوازف دريد بح الصمة
كقد أجمعت ىوازف أمرىا إلى مال بح عوؼ الن ٍ

كىو معركؼ بشدة البأس في الحرب كأصالة الرأم ،إيٌ أنو انذاؾ " شيخ كبير ليس فيو شيء إيٌ
التيمح برأيو كمعرفتو بالحرب ككاف شيخان مجربان " (ِٓ).
كك ػػاف رأم مالػ ػ بػػح عػػوؼ أف يخرج ػػوا كراءىػػم النسػػاء كال ػػذرارم كاألم ػواؿ تػػى ي

يفػ ٌػركا (ِٔ) ،كلعلػػو أراد أف يفعػػل مػػا فعلتػػو قػػريش عنػػدما أصػػطحبت معهػػا عػػدد مػػح النسػػاء كعلػػى

كيحرضح الرجػػاؿ (ِٕ) ،إيٌ أ ٌف دريػد بػح الصػمة اسػتهجح
رأسهح ىند بنت عتبة يضربح بالدفػوؼ
ٌ
ٌ
ً
ذل  ،كلما سأؿ مال ل ىم ذل ؟ قاؿ " أردت أف أجعل خلػف كل رجل منهم أىلو كمالػو ليقاتػل
عنهم " (ِٖ) ،فقاؿ دريد " راعي ضػأف كاهلل ،كىل يرد المنهزـ شيء إنها إًف كانت ل لم ينفعػ
إيٌ رجػػل بس ػػيفو كرمحػػو كإف كانػػت علي ػ فضػػحت فػػي أىل ػ كمال ػ " (ِٗ) ،فسػػفو مال ػ رأيػػو

لتطيعننػػي يػػا
كأصػ ٌػر علػػى خطتػػو كقػػاؿ " :كاهلل ي أفعػػل ذل ػ  ،إن ػ قػػد كبػػرت ككبػػر عقل ػ  ،كاهلل ي

معشر ىوازف ،أك ألتٌكئي َّح على ىذا السيف تػى يخػرج مػح ظهػرم " (َّ) ،ككػره أف يكػوف لدريػد
فيها ذكر أك رأم (ُّ) ،كيبػدك أ ٌف مال بح عػوؼ كػاف رجػ ن يشػجاعان مقػدامان ،إيٌ أنػو سػقيم الػرأم

كالمشػػورة (ِّ) كلعػػل سػػبب اختيػػاره علػػى مػػا يبػػدك أ ٌف قبيلتػػو أك ػػر القبائػػل عػػددان إضػػافةن إلػػى نػػاه
(ّّ) ،ككاف عمره ث ثيح سنة أستطاع أف يحشد للمعركة عشػريح ألف مقاتل (ّْ) ،ككاف بعض مػح
المؤرخيح يقوؿ " أ ٌف عددىم جميعان ث ثوف ألفان ،أربعػة ايؼ عنػد سػعد كثقيػف " (ّٓ) .كعلػى مػا
يبدك أ ٌف ىػذا العػدد يمبػالي فيػو ،كقػد يكػوف ذيكًػر إلظهػار الفػرؽ بػيح المسػلميح كجػيش المشػركيح
ككيفية انتصار المسلميح عليهم.
كي تذكر المصادر التأريخية أم اعتراض اخر ضد مالػ بح عوؼ سول ما سجلناه،

كأ ٌف الجميع مح ىوازف كثقيف قالوا لو ((أطعناؾ)) (ّٔ).

كقد مضى مال بح عوؼ قي يدمان في إعداد جيشو مػح أجػل مهاجمػة المسػلميح كاتخػذ

عػػددان مػػح اإلجػػراءات مػػح أجػػل تعبئػػة جيشػػو تعبػػة عاليػػة مػ ٌػرت بمرا ػػل ،فمػػح أجػػل رف ػػع الػػركح
المعنوية ألتباعو كقف مال خطيبان في جيشو ك ٌو على ال بات كايستبساؿ ،كممػا قالػو فػي ىػذا

الجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
ِٓٔ

زكة نيح (أكطاس) ك صار الطائف عرض كقائع كتحليل أ داث
ـ .ـ .باسل طو جاسم

" إ ٌف محمدان لم يقاتل قبل ىذه المرة ،كإنما كاف يلقي قومان أ مػاران ي علػم لهػم بػالحرب فينتصػر

عليهم " (ّٕ).

ثم عمػد إلػى شػػد نسػاء المقػاتليح كأطفػالهم كأمػوالهم خلفهػم قصػػد مػح كراء ذلػ ،

دفعو المقاتليح إلى ايستبساؿ كال بات أماـ أعدائهػم ػ ألف المقاتل مح كجهػة ن ػره ػ إذا شػعر أف

أعز ما يمل كراءه في المعركة صعب أف يلوذ بالفرار مخلفان ما كراءه في ميداف المعركة ،كيؤكػد

ذلػ مػػا ػ ٌدث بػػو أنػػس بػػح مالػ  ،قائ ػ ن " :فتحنػػا مكػػة ،ثػػم أنػػو زكنػػا نين ػان ،فجػػاء المشػػركوف
صػ َّػفت النسػػاء ،مػػح كراء
صػ َّػفت المقاتلػػة ،ثػػم ي
كصػ َّػفت الخيػػل ثػػم ي
بأ سػػح صػػفوؼ رأيػػت ،قػػاؿ :ي
ص َّفت النعم " (ّٖ).
ص َّفت ال نم ،ثم ي
ذل  ،ثم ي

مػػح جه ػػة أخػػرل فقػػد أمػػر مال ػ جنػػده بكسػػر جفػػوف سػػيوفهم قػػائ ن " :إذا رأيتمػػوىم

فأكسػركا جفػوف سػػيوفكم ثػم شػ ٌدكا شػ ٌدة رجػل كا ػد علػػيهم " (ّٗ) ،فقػد كانػت عػػادة العػرب فػػي
ركبهم أف يكسركا جفوف سػيوفهم قبػل بػدء القتػاؿ ،كىػذا التصػرؼ يػؤذف بإصػرار المقاتػل علػى

ال بات أماـ الخصم تى النصر أك الموت (َْ).

كي هػػر مػػح دراسػػة معركػػة نػػيح أ ٌف مال ػ بػػح عػػوؼ كانػػت لديػػو معلومػػات كافيػػة عػػح

طبيعة األرض التي ستدكر عليها المعركة مسػتفيدان مح دريد بح الصمة الذم نصحو بالوصوؿ إلى

أرض المعركػػة قبػػل المسػػلميح ،ككضػػع الكمػػائح لمبا تػػة جػػيش المسػػلميح كاينقضػػاض علػػيهم،

لما
فوٌزع قواتو بطريقة تساعده على ايستفادة مح مضايق كشعاب كادم نيح .يقوؿ الواقدمٌ " :
كػػاف الليػػل عمػػد مال ػ بػػح عػػوؼ إلػػى أصػػحابو فػػي كادم نػػيح ػ كىػػو و
كاد أجػػوؼ ذك شػػعاب

كفرؽ الناس كأكعز أف يحملوا على محمد  كأصحابو ملة رجل كا د" (ُْ).
كمضايق ػ ٌ

كىػذا يعنػي أنػو أم مالػ قػرر أف يأخػذ زمػاـ المبػادرة كمهاجمػة المسػلميح ،ألف النصػػر

المػدافع ف البػان مػا يكػوف فػي مركػز الضػعف ػ كلهػذا أتػت ىػذه
في ػ ال الب ػ يكوف للمهػاجم ،أمػا ي

الخطػػة ثمارىػػا فػػي بعػػض كقػػت ،ثػػم انقلبػػت مػػوازيح ال يقػػول ،بع ػػد ذل ػ  ،لصػػالح المسػػلميح بعػػد

ثباتهم ،ي كسب المسلموف الجولة كأنتصركا على أعدائهم.

ككاف للحرب النفسػية نصيب في تعبئة مالػ الحربية ،كذل مح أجل إلقاء الخوؼ في

نفوس المسلميح ،فعمد إلى عشػرات اآليؼ مح الجماؿ التي صحبها معػو فػي الميػداف فجعلهػا
ِٔٔ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (َُُِ)

المجلد (ُٖ)

تموز

العدد (ٓ)

كراء جيشو ثم أركب عليها النسػاء ،فكاف لػذل المشػهد من ػر مهيػب يحسػب مػح يػراه أف ىػذا
الجيش مائة ألف مقاتل (ِْ).

ب ػ التعبئة التي أتخذىا الرسوؿ  لصد المشركيح:
ُ ػ إرسالو العيوف للتعرؼ على األعداء:
على عادة الرسوؿ  قبل الدخوؿ في أم معركة ،فقػد كػاف يرسػل العيػوف لمعرفػة نوايػا

(ّْ)
كلمػػا بلػػي النػػي  عػػزـ ىػػوازف علػػى ربػػو بعػػد فػػتح مكػػة ،أرسػػل أ ػػد
أعػػداء المسػػلميح ٌ ،

أصحابو ىػو عبػد اهلل بػح أبػي ى ػ ٍدرد األ ٍسػلمي ليتعػرؼ علػى عػدتهم " كأمػره أف يػدخل فػي النػاس
فيقيم فيهم ،ثم يأتيو بخبرىم ،فانطلق ابح أبي ى ٍدرد ....فدخل فيهم ،فأقاـ فيهم ،تى سمع

كعلػم مػػا قػد أكقعػػوا لػو مػػح ػرب رسػػوؿ اهلل  ،كسػمع مػػح مالػ كأمػػر ىػوازف مػػا ىػػم

عليو ،ثم أقبل تى أىتى الرسوؿ  فأخبره الخبر " (ْْ).

قصػػر فػػي أداء الواجػػب ،يػ لػػم يختلػػط اخت طػان كػػام ن بحيػ
كيبػػدك أ ٌف ابػػح ػػدرد ٌ
يسمع كيرل ما ييدبٌر للمسلميح ىناؾ ،كيرل أ د البا يح أ ٌف أىم ما كاف يجػب أف ييعنػى بػو أبػح
أبي درد مواقع المشركيح الذيح ا تلوىػا .كقػد فيػوجيء المسػلموف باختفػاء تلػ الكمػائح التػي

نصػػبها األعػػداء فػػي منحنيػػات الػػوادم تػػى اسػػتطاعوا أف يمطػػركا المسػػلميح بوابػػل مػػح سػػهامهم
فتراجعػػوا فػػي الجولػػة األكلػػى ،فكػػاف الجهػػل بهػػذه الكمػػائح أ ػػد األسػػباب الرئيسػػية كراء خسػػارة

المسلميح في أكؿ المعركة (ْٓ).

كي نسػػتطيع أف نقػػوؿ أ ٌف مال ػ بػػح عػػوؼ لػػم يسػػتخدـ األسػػلوب نفسػػيو للتعػػرؼ علػػى

قوة المسلميح ،فقد كردت ركاية عح ابح إسحاؽ يذكر فيها " أ ٌف مالػ بح عوؼ بع عيونان مح

رجالو ،فأتوه كقد تفرقت أكصالهم ،فقاؿ :كيلكم مػا شػػأنكم فقػالوا :رأينػا رجػاين بيضػان علػى خيػل
بلق ،فواهلل ما تماسكنا أف أصابنا ما ترل " (ْٔ).

ِٕٔ

زكة نيح (أكطاس) ك صار الطائف عرض كقائع كتحليل أ داث
ـ .ـ .باسل طو جاسم

كيبػدك أف ذلػ لػػنم يفػػت فػي عضػػده " فػػواهلل مػػا رده ذلػ عػح كجهػػو كمضػػى لمػػا يريػػد

(ْٕ)
يؼ لكػم بل أنتم أجبػح القوـ ،كيقاؿ إنو بسػهم خوفان مح أف يشػيع قولهم فػي
"  .كقاؿ لهم أ ه

الجيش (ْٖ).

ِ ػ تعبئة الرسوؿ  لقواتو:
لقػػد عمػػل الرسػػوؿ  علػػى مواجهػػة الموقػػف بحشػػد أكبػػر عػػدد يسػػتطيع شػػده مػػح

المقاتليح فأخذ معػو فض ن عح العشرة ايؼ*مقاتل الذيح جػاؤكا معو إلى مكة ألفا مقاتل مح أىل
مكة كىم ما أصطلح على تسميتهم بالطلقاء (ْٗ) ،كأك رىم دي و عهد باإلس ـ (َٓ).

كلقػد سعى الرسػوؿ  لتأميح عدة الجػيش فطلػب مػح ابػح عمػو نوفػػل بػح الحػػارث بػح

عبد المطلب كىو مشػرؾ ث ثة ايؼ رمح إعػارة ،كبلٌ ىوي أ ٌف عند صفواف ابح أمية أدراعان كس ان،
ىػذا نل ىػق بػو عػدكنا ػدان ،فقػاؿ صػفواف
فأرسل إليو كىو مشرؾ فقاؿ " :يا أبا أيمية أعرنا سػ

أ صبان يا محمد ؟ قاؿ :بل عارية مضمونة تػى نؤديهػا إليػ  ،قػاؿ :لػيس بهػذا بػأس فأعطػاه مئػة
رمح بما يكفيها مح الس ح " (ُٓ).

كلعل ذل يشير إلى جملة مسائل:
ٌ
ُ -أ ٌف السػػبب فػػي ايسػػتعارة ىػػو ضػػخامة عػػدد المقػػاتليح عن ػػد الجػػانبيح ،كخاص ػةن أ ٌف الزيػػادة

فػػي عػػدد جػػيش المسػػلميح جػػاءت بعػػد انضػػماـ ػػوالي ألفػػي مقاتػػل مػػح أىػػل مكػػة ،كي تشػػير

المص ػػادر التأريخي ػػة إل ػػى قي ػػاـ الرس ػػوؿ  ف ػػي ي ػػر ى ػػذا الموض ػػع باس ػػتعارة السػ ػ ح ،كإنم ػػا
كػػاف يػػدعو أثريػػاء المسػػلميح لتمػػويح الجػػيش كمػػا صػػل مػػع جػػيش العسػػرة الػػذم لعػػب فيػػو

ع م ػػاف ب ػػح عف ػػاف  دكران كبي ػػران ف ػػي إم ػػداده ب ػػالنق

الحاص ػػل لدي ػػو .كى ػػذا م ػػا ػ ػ ٌدث بػ ػػو

ابػ ػػح إسػ ػػحق قػ ػػائ ن :كأمػ ػػر الرسػ ػػوؿ  " النػ ػػاس بالجهػ ػػاز كاينكمػ ػػاش ،كمضػ ػػى أىػ ػػل ال نػ ػػى

علػ ػػى النفقػػػة كالحم ػ ػ ف* فػ ػػي سػػػبيل اهلل ،فحمػ ػػل رجػػػاؿ مػ ػػح أى ػػل ال ن ػػى كا تبس ػػوا* ،كأنفػ ػػق
ع ماف بح عفاف  في ذل نفقة ع يمة لم ينفق أ د م لها " (ِٓ).

ػواء بالرجػػاؿ ،أك
ِ ػ لقػػد انبػػرت عػػدة تسػػاؤيت ػػوؿ مب ػػدأ ايسػػتعانة بالرجػػاؿ المشػػركيح سػ ن
باألسػ ػػلحة ،كيمكػ ػػح القػ ػػوؿ أ ٌف ايسػ ػػتعانة بالرجػ ػػاؿ المشػ ػػركيح جائ ػ ػػز إذا دعػ ػػت الحاجػ ػػة إليػ ػػو
ِٖٔ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
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كأطمػػأف المسػػلموف إلػػى صػػدؽ كأمانػػة أؤلئ ػ الػػذيح سػػيقاتلوف معهػػم (ّٓ) ،كيػػرل الػػبعض أ ٌف
ايس ػػتعانة ب ػػبعض ممتلك ػػاتهم كالسػ ػ ح كأن ػػواع الع ػػدة ي خػ ػ ؼ ف ػػي أ ٌف ذلػ ػ جائػ ػػز بش ػػرط

أف ي يكػػوف فيػػو خػػدش لكرامػػة المسػػلميح ،كأف ي يتسػػبب عػػح ذلػ دخػوؿ المسػػلميح تحػػت

س ػ ػػلطاف ي ػ ػػرىم كت ػ ػػركهم ل ػ ػػبعض كاجب ػ ػػاتهم كفركض ػ ػػهم الديني ػ ػػة ،كصػ ػ ػػفواف ب ػ ػػح أمي ػ ػػة ينم ػ ػػا

أع ػ ػػار األس ػ ػػلحة لرس ػ ػػوؿ اهلل  كػ ػ ػػاف ف ػ ػػي كض ػ ػػع الم ل ػ ػػوب الض ػ ػػعيف ،كك ػ ػػاف الرس ػ ػػوؿ 
في المركز األقول (ْٓ).

كلعػػل الرس ػػوؿ  أراد مػػح ذل ػ دفػػع الحػػارث بػػح عبػػد المطلػػب كصػػفواف بػػح أميػػة

لل ػػدخوؿ ف ػػي ايسػ ػ ـ كإش ػػعارىم بأىمي ػػة دكرى ػػم كمحاكل ػػة كس ػػبهم ،كم ػػا ػػاكؿ م ػػع المؤلف ػػة

قل ػػوبهم ،كىن ػػاؾ إش ػػارة ت ػػرد ػػوؿ ذلػ ػ منه ػػا م ػػا نقل ػػو اب ػػح إس ػػحق م ػػح أ ٌف الرس ػػوؿ  س ػػأؿ
ص ػػفواف ب ػػح أمي ػػة " أف يكفي ػػو مله ػػا ففع ػػل " (ٓٓ) ،كف ػػي ركاي ػػة أن ػػو " ض ػػاع بعض ػػها فع ػػرض

عليو رسوؿ اهلل  أف يضعها لو ،فقاؿ :أنا اليوـ في اإلس ـ أر ب " (ٔٓ).

ػل م ػػح
كم ػػح خػ ػ ؿ م ػػا تق ػػدـ عم ػػح التعبئ ػػة بالنس ػػبة للمس ػػلميح كىػ ػػوازف ،يب ػػدك أ ٌف ك ػ ه

المسلميح كىوازف اعتمدكا على أساليب قتالية متشابهة إلى د كبير ،كذل كاآلتي:

أكين :إعطػاء القيػػادة لشػػخ كا ػػد ،أمػػا المسػػلموف فقػػد كػػانوا بقيػػادة رسػػوؿ اهلل  نبيػان كقائػػدان،
فػػي ػػيح نجػ ػػد عل ػػى الجان ػػب اآلخ ػػر أ ٌف ى ػػوازف كالقبائ ػػل الت ػػي تحالفػ ػػت معه ػػا اجتمع ػػت
كسلٌمت القيادة إلى مال بح عوؼ.

ثانيػ ػان :إعػ ػ ف التعبئ ػػة كالنفي ػػر الع ػػاـ ،فم ػػا أف قػ ػػرر مالػػ ب ػػح ع ػػوؼ خ ػػوض المعرك ػػة ت ػػى جم ػػع
كػػل أتباعػػو كمؤيديػػو مػػح ثقيػػف كسػػعد كجشػػم كبنػػي ى ػ ؿ ،كقػػد أمػػر مال ػ أف يخػػرج كػػل
ش ػػد الرسػػوؿ 
نسػػائهم كمواشػػيهم كػػي ي يفػػر أ ػػد مػػح المعركػػة .أمػػا المسػػلموف فقػػد ٌ

جيشو الذم ق ٌدر بأثني عشر ألف مقاتل ممح فتح مكة كممح أسلم مح قريش.

ثال ان :اسػتخداـ العيػوف :فبعػد أف فػتح المسػلموف مكػة بعػ مالػ بػح عػوؼ عيونػان إلػى المنػاطق

ايسػ ػ مية لي ػػأتوه باألخبػ ػػار ع ػػح تحرك ػػات المسػ ػػلميح ،كك ػػذل فع ػػل الرس ػػوؿ  عن ػػدما
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بع عبد اهلل بح درد الػذم أقػاـ فػي ىػوازف كأخبػر الرسػوؿ  بكػل مػا سػمع كعلػم مػح
تحركات ىوازف.
رابعػ ػان :اختي ػػار المك ػػاف الم ئ ػػم للمعرك ػػة ،فم ػػا أف علم ػػت ىػ ػػوازف كم ػػح معه ػػا ب ػػأف الح ػػرب اتي ػػة
ي محالػػة أسػػرعت لتتخػػذ موقع ػان جيٌ ػػدان تيقاتػػل في ػػو المسػػلميح ككقػػع ايختيػػار علػػى منطقػػة
نػػيح ذات الميػػاه كالوديػػاف كاألراضػػي الواسػػعة ،كسػػبقت المسػػلميح فػػي الوصػػوؿ ،ي ػ

كاف لوصولهم أكين دكر في تعبئة جيشهم قبل كصوؿ القوات ايس مية.
خامس ػان :عبٌػػأ مال ػ بػػح عػػوؼ جيشػػو فػػي الليػػل ،فيمػػا عبٌػػأ رس ػػوؿ اهلل  المسػػلميح فػػي الفجػػر
بسبب تأخر جيش المسلميح في الوصوؿ.

سادسػ ػان :اس ػ ػػتخدـ الطرف ػػاف أس ػ ػػاليب لرف ػػع معنويػػػات المقاتليػ ػػح ،فالمسػػػلموف ب ػػالقراف الكػ ػػريم
كش ػػجاعة الرس ػػوؿ  كقيادت ػػو الحكيم ػػة .كمال ػ ػ ب ػػح ع ػػوؼ رف ػػع معنوي ػػات مقاتلي ػػو م ػػح
خ ػ ؿ مػػا كػػاف يشػػيعو بػػيح أتباعػػو مػػح أ ٌف المسػػلميح قليلػػو المعرفػػة بػػأمور الحػػرب ،كأنهػػم

ل ػػم يقػ ػػاتلوا قومػ ػان لهػ ػػم معػ ػػرفة بػ ػػالحرب ،كأنه ػػم أم ى ػ ػػوازف كم ػػح معه ػ ػػا إذا مل ػػوا علػ ػػى
المسلميح ملة رجل كا د تبدد شملهم.

المبحث الثاني
سير المعركة ،ثبات الرسول  وانقالب الهزيمة نصراً،
هزيمة هوازن ،عوامل النصر في معركة حُنين
أكين ػ سير المعركػة:
تحرؾ المسلموف باتجػاه نػيح فػي اليػوـ الخامػػس مػح شػػواؿ ككصػلوا نػيح فػي مسػاء

العاشر مح شواؿ (ٕٓ) ،كقػد خػرج الرسػوؿ  ػ كمػا أسػلفنا ػ بجيشػو الػذم جػاء معػو للفػتح كىػو
عشػػرة ايؼ مػػح المهػػاجريح كاألنصػػار كقبائػػل العػػرب كمعػػو الػػذيح أس ػػلموا مػػح أىػػل مكػػة كىػػم

الطلقاء في ألفيح (ٖٓ) ،كيشير الواقدم أيضان إلى خركج رجاؿ مح مكة مع رسوؿ اهلل  كىم ير

مسلميح ركبانان كمشاة ينت ركف لمح تكوف ال لبة الدائرة فيصيبوا مح ال نائم (ٗٓ).
َِٕ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (َُُِ)

المجلد (ُٖ)

تموز

العدد (ٓ)

كفرقهػػا علػػى
كلمػػا كػػاف كقػػت الفجػػر ٌ
ٌ
جهػػز الرسػػوؿ  جيشػػو كعقػػد األلويػػة كالرايػػات ٌ

الناس ،فدفع لواء المهاجريح إلى عمر بح الخطاب  كلػواء إلػى علػي بػح أبػي طالػب  كلػواء
يسيد بح خضير كلواء الخػزرج إلػى الحبػاب بػح المنػذر
إلى سعد بح أبي كقاص كلواء األكس إلى أ ٍ
كاخػػر إلػػى سػػعد بػػح عبػػادة كقيػػل لكػػل بطػػح مػػح األكس كالخػػزرج (َٔ) ،كي

ػػأ أ ٌف ك ػػرة توزيػػع

األلوية كالرايات كتف ريقها يعود إلى ك رة عدد جيش المسلميح بعكس بقيػة ال ػزكات التػي لػم يػزد
عدد المقاتليح فيها على ث ثة ايؼ مقاتل كما دث في زكة الخندؽ (ُٔ).

كي نجد ما يشير إلى إعطاء لواء للطلقاء مح أىل مكة ،كال اىر أنهم كانوا تحت لػواء
أك راية المهاجريح.
كركب الرسػوؿ  على (ب لة لو بيضاء) (ِٔ) ،كاستقبل كادم نيح في بش الليػل "

ككاف القوـ (ىوازف) قد سبقوا إلى الػوادم " (ّٔ) ،كقد أعجب المسلميح بك رتهم ككانوا شديدم
لمػػا
ال قػػة بأنفسػػهم كل نتصػػارات التػػي ققوىػػا فػػي المعػػارؾ السػػابقة تػػى قيػػل أ ٌف رسػػوؿ اهلل ٌ 

رأل مح معػو قاؿ " :لح ن لب اليوـ مح قلٌة " (ْٔ) ،في يح ينسب ابح ك ير القوؿ إلى أبػي بكػر
الصديق  ،كيورد الػديار بكػرم ركايتػيح فػي إ ػداىما ذكػر أ ٌف الرسػوؿ  قػاؿ ػيح فصػل مػح
مكة كرأل مح معو مح جنود اهلل :لح ن لب اليوـ مح قلٌة ،كفي الركاية نفسها يقوؿ " :كزعم بعض

الناس أ ٌف رج ن مح بكر قالها " (ٓٔ).

كالذم يبػدك أف قائل ذل لم يكح الرسػوؿ  ،فمح نا ية كاف الرسوؿ  يعلم جم

مقاتلي ىوازف كأ ٌف قواتهم لم تكح تقل عح قوات جيش المسلميح إف لم تكح تفوقهم ،كقد بذؿ

الرسػػوؿ  جهػػده فػػي سػػبيل الحصػػوؿ علػػى أدؽ المعلومػػات كأكفاى ػػا ،لكػػي يضػػع علػػى ضػػوئها
الخطة العسكرية المناسبة لمجابهة العدك (ٔٔ).

كقػػد ركل أبػػو داكد :أ ٌف رجػ ن جػػاء إلػػى الرسػػوؿ  فقػػاؿ " :إنػػي انطلقػػت بػػيح أيػػديكم

تى طلعت جبل كذا ككذا فإذا أنا بػ (ىوازف) عح بكرة أبيهم ب عنهم كبنعمهم كشائهم؛ اجتمعوا
إلى نيح " ...فتبسم رسوؿ اهلل  كقاؿ :تل

نيمة المسلميح دان إ ٌف شاء اهلل (ٕٔ).

ُِٕ
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كىػذا ما يؤكده اليعقوبي بالقوؿ :كقاؿ بعضهم ما نؤت مح قلة فكػره رسػوؿ اهلل  مػح

قولهم (ٖٔ) ،كىكذا كاف رسوؿ اهلل  يراقب المسلميح كيوضح أنو ي قوة إيٌ باهلل.

كػػاف فػػي مقدمػػة جػػيش المسػػلميح خال ػػد بػػح الوليػػد كتحػػت أمرتػػو قػػوات المتط ػػوعيح

المكيػػيح ،ككانػػت ىػػذه القػػوات ىػػي التػػي تلقػػت الصػػدمة األكلػػى فػػي المعركػػة ،لكنهػػا لػػم تسػػتطيع
الصمود ،كذل لهوؿ المفاجأة ي كمنت لهم قوات مح ىػوازف كبني النضير كىػم قوـ رماة ي
يكاد يسقط لهم سػهم ػ كالمسلموف عنهم افلػوف ػ ي يكادكف يخطئوف فأرتاعػػت المقدمػة لهػذه

المفاجأة ،فهي فػي عمايػة الليػل كعمايػة مػح أمرىػا ي تعػرؼ إيٌ أف تسػتدير ثػم تػولي األدبػار(ٗٔ)،

لمػػا اسػػتقبلنا كادم نػػيح
كتػػرد إشػػارة عػػح عمػػر بػػح قت ػػادة فػػي كصػػف ى ػػذا الموقػػف المحػػرج " ٌ
انحػػدرنا فػػي و
كاد مػػح أكديػػة تهام ػػة أجػػوؼ ذم خطػػوط إنمػػا تنح ػػدر إنحػػداران ،قػػاؿ :كفػػي عمايػػة
الصبح* ككاف القوـ قد سػبقونا إلى الوادم مكمنوا لنا في شػعابو كأضائو * كمضػايقو ،كقػد أجمعػوا

كتهيػػؤا كأع ػ ٌدكا ،فػػواهلل مػػا رعنػػا كنحػػح منحطػػوف إيٌ الكتائػػب قػػد ٌشػػدكا علينػػا ىش ػػدَّة رجػػل كا ػػد،

كانشمر*الناس راجعيح ي يلوم أ د على أ د " (َٕ).

كانتشػرت موجػة الفػػزع " فأنكشػف أكؿ الخيػل ػ خيػل سػػليم ػ موليػة كتػبعهم أىػل مكػة

كتبعهم الناس منهزميح ما يلوكف على شيء " (ُٕ) ،كيتضح مػح ىػذا الػن

أ ٌف أكؿ مػح انكفػأ ىػي

القوات البدكية كالطلقاء مح أىػل مكة الذيح كانػوا قريبي العهد بالوثنية ثم تراجع بقية األصحاب

(ِٕ).

لما تقدـ المسلموف بقيادة خالد بح الوليد تراجعت ط ئع
كىناؾ ركايػة أخرل تقوؿ أنو ٌ

ىوازف أمامهم تاركةن بعض ال نائم التي انش ل الجند بجمعها يح سبوا أ ٌف ىوازف قد انهزمػت،

كلكػػح ىػػوازف فاجػػأتهم بالسػػهاـ الك يػػرة تنهػػاؿ علػػيهم مػػح جوانػػب ال ػػوادم ،فأنكشػػفت خيالػػة

كجرك مع م الجيش معهم ،فقد ٌدث البراء
كفر الطلقاء كاألعراب ٌ
المسلميح ثم المشاة ٌ
عح رجل مح قيػس قاؿ " :أفررتم عػح رسػوؿ  يػوـ نػيح ،فقػاؿ :لكػح رسػوؿ اهلل 

فاسػ ػتيػ ٍقبلٍنا
لم ػػا ملن ػػا عل ػػيهم انكش ػػفوا فأكببن ػػا علػ ػى ال ن ػػائم ٍ
ل ػػم يفر،كان ػػت ى ػػوازف رم ػػاة كإن ػػا ٌ
بالسهاـ"(ّٕ).

ِِٕ
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أمػا رجػاؿ مكػػة الػذيح ىػم ػػدي و العهػد باإلسػ ـ كالػػذيح لػم ينزعػوا عػػنهم بقايػا الشػػرؾ

فمنهم مح فرح بانسػحاب المسػلميح كمػنهم مػح سػاءه أف يتراجػع المسػلميح ،فقػد ذكػركا أ ٌف أبػا

سػػفياف بػػح ػػرب قػػاؿ عنػػدما رأل تراجػػع المسػػلميح " ي تنتهػػي ىػػزيمتهم دكف البحػػر ...كصػػرخ
كلػدة بح الحنبل كىو مع أخيػو صػفواف بػح أميػة بػح خلػف ،كصػفواف يومئ وػذ مشػرؾ ...فقػاؿ :أي

ػض اهلل فػاؾ ،فػػواهلل يف يىػ يربَّنػي*رجػػل مػح قػػريش
بطػل السػحر اليػػوـ ،فقػػاؿ لػػو رصػفواف :اسػػكت ف َّ

إلي مح يىػ يربَّني رجل مح ىوازف " (ْٕ).
أ َّ
ب َّ

كعلػػى الػػر م مػػح الهزيمػػة التػػي لحقػػت بالمسػػلميح فػػي بدايػػة ػػزكة نػػيح كفػػرار مع ػػم

المسلميح في ميداف المعركة ػ ألنهم فيوجئوا بما لم يتوقعوه ػ إيٌ أف رسوؿ اهلل  لم يعنف أ دان
ممػػح فػ ٌػر عنػػو تػػى ينمػػا طالبػػو بعػػض المسػػلميح أف يقتػػل الطلقػػاء ،ألنهػػم فػ ٌػركا كلػػم يوافػػق علػػى
ٌ

ىذا(ٕٓ).

مػػح خ ػ ؿ مػػا تقػػدـ ،يمكػػح أف نسػػتنتـ أس ػػباب ىزيمػػة المسػػلميح التػػي أرادىػػا اهلل أف

تكوف درسان يستشفو المسلموف في كل عصر كزماف:

أكين :السهولة التي تم فيها فتح مكػة كإ سػاس الجػيش ايسػ مي أ ٌف الوثنيػة قػد لف ػت أنفاسػها
األخيرة فلح تبدم مقاكمة تيذكر.

ثاني ػ ػان :ال ػ ػػركر الػ ػػذم أص ػ ػػاب المسػ ػػلميح ،كقػ ػػالوا( :لػ ػػح ني لػ ػػب الي ػ ػػوـ مػ ػػح قلٌػ ػػة) كتقػ ػػدموا إلػ ػػى
المعركػػة بنفػػوس مطمئنػػة إلػػى ال لبػػة كالنصػػر ،لك ػػرة عػػددىم ،كىػػذا مػػا أشػػار إليػػو القػػراف:

ﭽ ﮥ ﮦﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﭼ (ٕٔ).

ثال ان :كػاف مػح المقػاتليح ألفػػاف ممػح لػم تطمػئح قلػوبهم بايس ػ ـ قػد دخلػوا الحػرب إلػى جانػب
المس ػػلميح طمعػ ػان بال نائػ ػػم أك لعص ػػبية قبلي ػػة كانػ ػػت ف ػػي أنفس ػػهم ،كى ػػؤيء عن ػػدىم نص ػػر
ايس ػ ـ كخذينػػو سػػواء ،كيمكػػح أف نقػػوؿ " :أ ٌف الػػذم تػػولى كبػػر ىػػذه الهزيمػػة ككػػاف مػػح
أسبابها ال اىرة ىم الطلقاء مح أىل مكة كرعاع العدك " (ٕٕ).

رابعػان :السػػبق فػي ا ػػت ؿ المواقػع العسػػكرية ،يػ كانػػت ىػوازف قػػد كمنػت فػػي نػيح قبػػل يػػوـ
مح كصوؿ المسلميح الذيح كصلوا في بش الصبح.

ِّٕ
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ثانيان ػ ثبات الرسوؿ  كانق ب الهزيمة نصران:
عبٌػػأ الرسػػوؿ  قواتػػو للقتػػاؿ عنػػد الفجػػر ،ككػػاف المسػػلموف شػػديدم ال قػػة بأنفسػػهم

لك ػػرتهم كلتنتصػػارات التػػي ققوىػػا فػػي المعػػارؾ السػػابقة ،إيٌ أنػػو مػػا أف اشػػتد كطػػيس المعركػػة

كانحدر الناس مح أتباع بح عػوؼ يب وف المسلموف بحملة كا ػدة من مة كمخطػط لهػػا تػى ع َّػم
ايرتباؾ جيػش المسلميح فأختلت صفوفهم كبػدأت بعض قواتهم ،كخاص ػةن البدكيػة منهػا بػالهرب

(ٖٕ).

لقد كاد ىذا الموقف أف يتطور إلى ىزيمة سا قة للمسلميح ،لوي أ ٌف الرسػوؿ  ثبػت

كبقي في نفر مح المهاجريح كاألنصار كأىل بيتو (ٕٗ).
بقوة في أرض المعركة ،ى

كلما رأل الرسوؿ  ما رأل لمح يزده ذل إيٌ ثباتان كيقينان بنصر اهلل تعالى ،اخذ ينادم
ٌ

علػػى أصػػحابو مػػح المهػػاجريح كاألنصػػار بال بػػات ،ككقػػف النبػػي  سػػاكح الجػػأش يػػدبر الػػرأم فػػي
خطػػة ينقػػذ فيهػػا سػػمعة ايسػ ـ كمسػػتقبلو (َٖ) ،ككػػاف ثباتػػو القػػوة األساسػػية لتجمػػع النػػاس ػػوؿ

قيادتو ،كبدأت كفة القتاؿ تميػل لصػالح المسػلميح بعػد أف اسػتوعبوا الموقػف كت لبػوا علػى ىػوؿ
الصػػدمة األكلػػى ،كنتػػرؾ العبػػاس عػػم الرسػػوؿ  يصػػف لنػػا ذلػ المشػػهد المهيػػب يػ يقػػوؿ:
" شهدت مع رسػوؿ اهلل  يوـ ي نيح فلزمت أنا كأبو سفياف بح الحػارث بح عبد المطلب رسوؿ

اهلل  فلػػم نفارقػػو كرسػػوؿ اهلل  علػػى ب لػػة لػػو بيضػػاء ...فلمػػا التقػػى المسػػلموف الكفػػار كلػػى
المسػلموف مػدبريح ،فطفػق رسػوؿ اهلل  يرتقػي ب لتػو قبػػل الكفػار .قػاؿ عبػاس :كأنػا اخػذ بلجػػاـ

ب لتػػو أ يكفهػػا إراده أف ي تسػػرع ،كأبػػو سػػفياف أخػػذ بركػػاب رسػػوؿ اهلل  فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل  أم
*.
عبػاس ن ً
السػمرة ؟ قػاؿ فػواهلل لكػأف
ػاد أصػحاب السػمرة  ..فقلػػت بػأعلى صػوتي :أبػح أصػحاب َّ
عطفتهم يح سمعوا صوتي ،عطفة البقر علػى أكيدىػا ،فقػالوا :لبيػ

يػا لبيػ

قػاؿ :فػأقتتلوا

كالكفػار ،كالدعوة في األنصػار ،يقولػوف :يا معشر األنصار يا معشر األنصار ،قػاؿ :ثػم قصػرت
الدعوة على بني الحارث بح الخزرج ،...فن ر رسوؿ اهلل  كىػو على ب لتو ،كالمتطاكؿ عليهػا،

إلى قتالهم ،فقاؿ :رسػوؿ اهلل  ىذا يح مي الوطيس " (ُٖ).
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كقد اختلفت الركايات فيمح ثبت مع رسوؿ اهلل  ،فذكر الواقدم أ ٌف رسوؿ اهلل 

بقي في نفر مػح المهػاجريح كاألنصػار كأىػػل بيتػو العبػاس كعلػي كالفضػل بػح العبػاس كأبػي سػفياف
ى
ابح الحارث كأيمح بح عبيد الخزرجي كأسامة بح زيد كأبي بكر كعمر .)ِٖ( 

كقػػد أكرد ابػػح ىشػػاـ عػػح ابػػح اسػػحاؽ األسػػماء نفسػػها (ّٖ) ،فػػي ػػيح ذكػػر اليعقػػوبي

كأنهزـ المسلموف عح رسوؿ اهلل  تى بقي في عشػرة مػح بنػي ىاشػم ،كقيػل تسػعة كىػم :علػي
بح أبي طالب كالعباس بح عبد المطلب كأبو سفياف بح الحارث كربيعة بح الحارث كعتبة كمعتب
ابنا أبي لهب كالفضل بح العباس كعبد اهلل بح الزبير بح عبد المطلب كقيل أيمح بح عبيد(ْٖ).

فيمػػا يذك ػػر ابػػح ك يػػر " :قػػاؿ عبػػد اهلل بػػح مسػػعود  " كنػػت مػػع رسػػوؿ اهلل  يػػوـ

ي نيح فػولى عنػو النػاس كبقيػت معػو فػي ثمانيػػح رجػ ن مػح المهػاجريح كاألنصػػار " (ٖٓ) ،كقػاؿ ابػح

األثيػر " :فػػاجتمع مػػع رسػوؿ اهلل  مائػػة رجػػل فاسػتقبل بهػػم القػػوـ كقػاتلهم " (ٖٔ) .كذكػػر الػػديار
بكرم في ركايات مختلفة ثبت ث ثمائة مح المسلميح كانهػزـ سػػائر النػاس ،كفػي ركايػة لػم يبل ػوا

مئػػة ثبتػػوا مػػع الرسػػوؿ  ،كفػػي ركايػػة أثنػػي عشػػر ،كفػػي أخ ػػرل أربعػػة ،كأخػػرل بقػػي الرسػػوؿ 

ك ده(ٕٖ).

كمػػا أ ٌف بعػػض نػػاقلي الركايػػات لػػم يكونػػوا متأكػػديح ممػػح ثبػػت مػػع رسػػوؿ اهلل  ،فقػػد

لمػا انكشػف النػاس قػاؿ الرسػوؿ  لحارثػة بػح النعمػاف " كػم تػرل الػذيح ثبتػوا
ذكر الواقدم أنو ٌ
فقاؿ :فما التفت كرائي تحرجان فن رت عح يمينػي كعػح شػمالي فحػزرتهم مائػة ،فقلػت :يػا رسػوؿ
اهلل مائة " (ٖٖ).
كنفهم أيضان مح اخت ؼ الركايات فيمح ثبػت فػي سػا ة المعركػة مػح نفػػر قليػل يصػل

إلى ثمانيح أك مئة أك ث ثمائة رجل أنها أجمعت على ثبات الصحابة أبي بكمر الصديق كعمر بح

الخطاب كأىل بيت رسوؿ اهلل  يعنػي أ ٌف الػبعض مػح الصػحابة م ػل خالػد بػح الوليػد كسػعد بػح

أبي كقاص كالخباب بح المنذر كأيسيد بػح خضػير كىػم ػاملوا ألويػة مقػاتليهم أنهػم انسػحبوا مػح
ً
كلمػا
سا ة القتاؿ إذ ربما يكونوف قد انشدىوا لما كقع في ضجة الفزع الػذم سػاد المعركػة أكين ٌ
علت صيحات العباس أخذكا يكافحوف للوصوؿ إلى مصدر الصوت (ٖٗ).
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كيجب أف نشير ىنا أنو مح خ ؿ استقراء األ داث كمقارنة الركايػات يتضح أ ٌف معركة

ي ن ػػيح ل ػػم تك ػػح ىزيم ػػة شػ ػػاملةن للمس ػػلميح ،كم ػػا يصػ ػػورىا ال ػػبعض إذ ل ػػو كانػ ػػت ش ػػاملة ي ت ػػاج

المسلموف إلى كقت طويل إلعادة تعبئة القػوة العسػكرية مػح جديػد كإعػادة الكػرة علػى األعػداء،

أضف إلى ذل لو كانت الهزيمة كبيرة ػ كممػا ص ٌػورىا الػبعض ػ لتوسػع مجػاؿ المعركػة إلػى خػارج

ي نيح ،ألف مح يفر يبد أف يتبعو المنتصركف ،بينما الػذم كقػع ىػو عػودة المسػلميح إلػى المعركػة

بسبب ثبات الرسوؿ  كنداءاتو لهػم ،كىػذا يعني أ ٌف الفترة الزمنية بيح تراجع

المسلميح كالنصر لم تتجاكز إيٌ دقائق امتحنت فيها القلػوب أشد امتحاف ،كلػو كانػت

الهزيمة كبيرة لما سمع الفاركف صيحات العبػاس كسػط السػيوؼ ،فكػاف أف عػػاد القػوـ بسػرعة ي

كلمػػا لػػم يسػػتطع المسػػلموف إجبػػار خيػػولهم كجمػػالهم علػػى الع ػػودة إلػػى المعركػػة عػػادكا
م يػػل لهػػا ٌ

بأنفسهم كأخذ كل منهم درعو فيقذفها في عنقو كيأخذ سيفو كينزؿ عح بعيره كيخلي سبيلو كيأتي

ملبيان نػداء الرسػوؿ  كصػيحات العبػػاس تػى اجتمعػوا ػوؿ رسػػوؿ اهلل  فأعػادكا الكػرة علػى
األعداء (َٗ).

بقػػي أف نش ػػير إلػػى أ ٌف ركػػوب الرسػػوؿ  ب لتػػو ر ػػم امت كػػو الخيػػل يرس ػػخ فػػي أذىػػاف

المسػػلميح فكػػرة الصػػمود ،فالب لػػة ي تصػػلح للكػػر كالفػػر كي تصػػلح ل دبػػار خ فػان للخيػػل ككػػاف

الرسوؿ  يدعو الفاريػح لل بات كىػو يدفع ب لتو لألمػاـ كيقػوؿ " :أنا النبػي ي كذب أنا ابح عبد
المطلػػب " (ُٗ) ،ككػػاف عمػػو العبػػاس كأبػػو سػػفياف بػػح الحػػارث يأخػػذاف بعنػػاف ب لتػػو لػػئ تنػػدفع بػػو

خ ؿ العدك (ِٗ).

ثال ان ػ ىزيمة ىوازف:
تحولت ىزيمة ي نيح إلى نصر للمسلميح ،كلم تصمد ىػوازف كثقيػف فػي الجولػة ال انيػة

مػػح المعركػػة ،كبػػدأت صػػفوؼ األعػػداء بالتفك ػ كايضػػطراب ،ثػػم كلػ ٌػوا ىػػاربيح تػػاركيح أمػػوالهم

كنساءىم كذراريهػم بأيدم المسلميح .يقوؿ الواقػدم " :ىربت ثقيػف ،فقاؿ شيوخ منهم ػ أسلموا
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بعد ػ كانوا قد ضركا ذل اليػوـ ،قالوا :ما زاؿ رسوؿ اهلل  في طلبنػا فيمػا نػرل كنحػح مولػوف
تى أ ٌف الرجل منٌػا ليدخل صح الطائف كإنو لي ػح أنو على أثره مح رعب الهزيمة " (ّٗ).

لقد كانت خسائر ىوازف كثقيف فػي ىػػذه المعركػة فػي األركاح سػبعيح قتػي ن كمػا يػذكر

ابح إسحاؽ (ْٗ) ،ير أ ٌف الواقدم يشير إلى أ ٌف عددىم كاف قريبان مح مائة قتيل (ٓٗ).

كل مح
أما عدد مح استشهد مح المسلميح في المعركة فكاف أربعة شهداء ،كما يقوؿ ه

ابح اسحق كالواقدم (ٔٗ)،كىم كل مح أيمح بح عبيد الخزرجي كيزيد بح زمعة بح األسود كسراقة

ابح الحارث بح عدم كأبو عامر األشعرم كىم ما أجمعت عليهم مع م الركايات (ٕٗ).

كيبدك أ ٌف ىذا العػدد أقػل مػح الحقيقػي ،كمػح المحتمػل أف يكػوف ىنػاؾ قتلػى اخػركف

مح بيح أبناء القبائل المتحالفة مع المسلميح لم تشر إليهم المصادر ،إذ مح المستبعد أف تكوف

ػحت األرقػاـ التػي كصلتنػػا ػوؿ جػػم الجيشػيح
خسائر المسلميح ضػئيلة إلػى ىػذا الحػد إذا ص ٌ

كطبيعة المعركة التي كقعت.

رابعان ػ عوامل النصر في معركة ي نيح:

كانت عوامل النصر في معركة ي نيح تعود لعدة أسباب:

ُ ػ ثبػػات الرسػػوؿ  فػػي القتػػاؿ كع ػػدـ تراجعػػو ،ممػػا جعػػل الجنػػود ي بتػػوف كيسػػتجيبوف لنػػداء
الرسوؿ .
ِ ػ شػجاعة القائػد :فالرسػوؿ  القائػد لػم ي بػت فػي مكانػو سػب ،بػل تقػدـ نحػو عػدكه راكبػان
ب لتو ،فطفق يركض قًبىل الكفار ،كالعباس يأخذ بلجاـ ب لتو يكفها أف ي تسرع (ٖٗ).
ّ ػ ثبات قلٌتو مح المقاتليح معو  تى التحق بو بقية المقاتليح.
ْ ػ سرعة كاستجابة الفاريح كالتحاقهم بالقتاؿ.
ٓ ػ كقػػوع مالػ ػ بػػح عػػوؼ كمػػح معػػو مػػح ىػػوازف كثقي ػػف بخطػػأ عسػػكرم قاتػػل يتم ػػل بعػػدـ
ايسػػتمرار ف ػػي م

ق ػػة المس ػػلميح بع ػػد فرارىم،مم ػػا أعط ػػى فرص ػػة ثمين ػػة للمس ػػلميح ليلتقط ػػوا

أنفاسهم كيعودكا إلى سا ة القتاؿ كاستئناؼ القتاؿ مح جديد.
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ػجل اهلل تعػػالى ىػػذه المشػػاركة فػػي كتابػػو
ٔ ػ إنػػزاؿ الم ئكػػة فػػي ال ػػزكة كمشػػاركتها ،كقػػد س ػ ٌ

الكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػريم بقولػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى :ﭽ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﭼ (ٗٗ) (*).

المبحث الثالث
معركة أوطاس وحصار الطائف ،ورفع الحصار عنها
أكين ػ معركة أكطاس:
لما فرغ الرسوؿ  مح ي نيح انهػزـ المشػركوف ،قسػم ذىػب مػع مالػ بػح عػوؼ نحػو
ٌ

الطائف ،كقسم اخر اتجو إلى منطقة تدعى نخلة ،كالقسم ال ال اتجػو نحػو أكطػاس ،فقػد ذكػر
لمػػا انهػػزـ المشػػركوف أتػػوا الطػػائف كمعهػػم
ابػػح اسػػحق فػػي كصػػف مػػا ػػدث بعػػد ي نػػيح قػػائ نٌ " :

مال بح عوؼ كعسكر بعضهم في اكطاس كتوجو بعضهم نحو نى ٍخلىة كلػم يكػح ممػح توجػو نحػو

نخلة إيٌ بنو ًغ وٍ ىيرىة مح ثقيف كتبعت خيل رسوؿ اهلل  مح سل في نخلة مح الناس كلم يتبع

مح سل ال نايا"(ََُ).

أما القسم اآلخػػر فقػد " بعػ رسػػوؿ اهلل  فػي اثػار مػح توجػػو نحػو أكطػاس أبػا عػامر

فرمػي أبػو عػامر بسػهم ف يقتػل ،فأخػذ
األشعرم فأدرؾ مح النػاس بعػض مػح انهػزـ فناكشػوه القتػاؿ ،ي
الراية أبو موسى األشعرم كىو ابح عمو فقاتلهم ففتح اهلل على يديو كىزمهم " (َُُ).

كيبدك مما سبق أ ٌف ايضطراب الذم دث للمشركيح بعد ي نيح جعلتهم يتخبطوف في

كيفية التصرؼ،فالذيح أتجهوا إلى نخلة لم تكح لديهم النيٌة في ايستمرار في القتاؿ إذ ي توجد

ركاية تؤكد دكث القتاؿ ،كيبدك أنهم استمركا في الهزيمة كألتحقوا بمال بح عوؼ في الطائف

عندما سمعوا خيل المسلميح تطاردىم.
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أما الذيح أتجهوا إلى أكطػاس كػاف فػي نيػتهم ايسػتمرار فػي القتػاؿ ،ألف منطقػة أكطػاس
كانت على ما يبدك م ئمػة للقتػػاؿ ،فقػد كصػفها دريػػد بػح الصػمة عنػدما سػأؿ القػوـ فػي أم و
كاد

أنتم" قالوا :بأكطاس قاؿ :نعم مجاؿ الخيل ،ي زف* كي ضرس* كي سهل دىس* " (َُِ).

كنستطيع أف نقوؿ أ ٌف ما ػدث فػي أكطػػاس ىػو اسػػتمرار للمعركػة فػي ي نػيح كليسػت
منفصلة عنها ،كلهذا أطلق البعض على معركة نيح معركة أكطاس ،فقد ذكػػر أ ٌف أكطػاس و
كاد فػي
ي
(َُّ)
يح استقرت
ديار ىوازف كانت فيو كقعة ي نيح كفيها قاؿ النبي (( اآلف مي الوطيس))
الحرب في ي نيح كىي مح الكلم الذم لم يسػبق النبػي إليهػا " (َُْ) ،كىػذا مػا أكػده ابػح اسػحق

ط مػػع النػػاس أمػػوالهم كنسػػاءىم
لمػػا أجمػػع مال ػ بػػح عػػوؼ السػػير إلػػى رس ػػوؿ اهلل  ػ ٌ
قػػائ نٌ :

كأبناءىم ،فلما نزؿ بأكطاس اجتمع إليو الناس " (َُٓ).

كممػػا ييػػركل علػػى ضػػخامة معركػػة أكط ػػاس مػػح أ ٌف عام ػػر األشػػعرم " لقػػى يػػوـ أكطػػاس

عشرة أخوة مح المشركيح ...قىػتىل تسعة منهم " (َُٔ) قبل أف يستشهد (َُٕ).

لما " خرج مال بح
ب مال بح عوؼ ،فقد ذكر ابح اسحق أنو ٌ
أما القسم الذم صا ى ى
*
عوؼ عند الهزيمة كقف في فوارس مح قومػو ،علػى ثنيػة مػح الطريػق كقػػاؿ ألصػحابو :قفػوا تػى

ض ىعفا يؤيكم ،كتلحق أيخراكم ،فوقف ىنػاؾ تى مضى مح كاف لحق بهم مح منهزمة النػاس"
تمضي ي

(َُٖ).

كيبدك أ ٌف الرسوؿ  أرسل مػح يتعقػب مالػ بػح عػوؼ أيضػان ،فقػد سػأؿ مالػ ػ كىػو

علػػى ال نيػػة ػ أصػػحابو " مػػاذا تػػركف قػػالوا :نػػرل فارسػان طويػػل البػػادل ،كاضػػعان رمحػػو علػػى عاتقػػو

*

بم ءة* مراء ،فقاؿ :ىذا الزبير بػح العػواـ ،كأ لػف بػال ت ليخػالطنكم كأثبتػوا لػو،
عاصبان رأسو ي
فلما انتهى الزبيػر إلى أصل ال نية ،أبصر القوـ ،فصمد لهم ،فلم يزؿ يطاكعهم تى أزا هم منها
" (َُٗ).

كعلػػى الػػر م مػػح المبال ػػة فػػي ىػػذه الركايػػة ،إيٌ أنهػػا تعطينػػا إشػػارة إلػػى أ ٌف الرسػػوؿ 

أرسل مح يتتبع مال بح عوؼ.
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ثانيان ػ صار الطائف:
فأمر بم

لقد عمل الرسوؿ  على اسػت مار اإلنكسػار الػذم أصػاب ىػػوازف كثقيػف فػي المعركػة
قتهم إلى مدينتهم (الطائف) كضرب عليها الحصار على أمل ملهم على ايستس ـ

كالرضػػوخ ،يػػر أف ىػػذا األمػػل لػػم يتحقػػق كذل ػ ألف أس ػػوار مدينػػة الطػػائف كانػػت صػػينة كقػػد
رمموىا استعدادان لهذا الموقف ،كما أنهم يمتلكوف كسائل دفاعية جيدة عح صونهم (َُُ).

كعلى الػر م مػدة الحصػار قػد امتػدت بضػعان كعشػريح يومػان كمػا يػركم ابػح اسػحق كابػح
ك ير أك ثماف عشرة ليلة ،كما يذكر ابح سعد ،فإ ٌف أىل الطائف لم ً
يبد عليهم الضػعف أك الميػل

إلى ايستس ـ (ُُُ).

كقد اسػتخدـ الرسوؿ  أساليب متنوعة في القتػاؿ كمارس الشػػورل كاختػار المكػاف

المناسػػب عن ػػد الحصػػار ،كاسػػتخدـ الحػػرب النفسػػية كالدعاي ػػة فػػي صػػفوؼ األعػػداء ،كمػػح ىػػذه
األساليب:
ُ ػ استخداـ الرسوؿ  أسلوبان جديدان في القتاؿ:
اس ػػتعمل النب ػػي  ف ػػي صػ ػػاره للط ػػائف أس ػػلحة جدي ػػدة ل ػػم يس ػػبق أف اس ػػتعملها م ػػح

قبل (ُُِ) كمح ىذه األسلحة:
المنجنيق كالدبابة:

فقػػد ثبػػت أ ٌف الرسػػوؿ  اسػػتخدـ ىػػذا السػ ح عنػػد صػػاره لحصػػح ثقيػػف بالطػػائف،

كال ػػاىر أ ٌف الرس ػػوؿ  لج ػػأ إل ػػى بنػػي دكس إ ػػدل القبائ ػػل المقيم ػػة بأسػػفل مك ػػة كك ػػاف له ػػم
علػ ػػم برمايػ ػػة المنجنيػ ػػق كالػ ػػدبابات فػ ػػي مهاجم ػ ػػة الحصػ ػػوف ،فج ػ ػػاءت طائفػ ػػة مػ ػػنهم كمعهػ ػػم

المنجنيػػ ػػق كالػػ ػػدبابات ،كأخ ػ ػ ػػذ المسػػ ػػلموف بمعػػ ػػاكنتهم يرم ػ ػ ػػوف الحصػ ػ ػػح بػ ػ ػػالمنجنيق كبع ػ ػػوا

بال ػػدبابات إل ػػى الحص ػػح كتحته ػػا نفػ ػػر م ػػح المس ػػلميح يح ػػاكلوف ى ػػدـ الج ػػدار (ُُّ) ،كي ػػذىب
ػل مػ ػػح " عػ ػػركة بػ ػػح مس ػ ػػعود ك ػ ػػي ف بػ ػػح
ابػ ػػح اسػ ػػحق إلػ ػػى القػ ػػوؿ أ ٌف الرسػ ػػوؿ  أرسػ ػػل كػ ػ ه
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سػ ػػلمة إل ػ ػػى جػ ػػرش (اليماني ػ ػػة) يتعلم ػ ػػاف صػ ػػنعة ال ػ ػػدبابات كالمنجنيػ ػػق كالض ػ ػػبور(ُُْ) ،كلك ػ ػػح
ابح األثير يشير إلى أ ٌف مح أشار إلى استخداـ المنجنيق ىو سلماف الفارسي (ُُٓ).

كالركايػػة األك ػػر قبػػوين ىػػو اعتمػػاد الرسػػوؿ  علػػى بنػػي دكس إ ػػدل القبائػػل المقيمػػة

بأس ػػفل مك ػػة لقربه ػػا ،إيٌ أنن ػػا ي نس ػػتطيع أف نتع ػػرؼ عل ػػى كيفي ػػة ص ػػوؿ ى ػػذه القبيل ػػة عل ػػى

صناعة م ل ىذه اآليت.
الحس الشائ :

كييقاؿ أ ٌف الرسوؿ  استخدـ ما يسػمى بالحسػ الشػائ ،كىو سػ ح مػدبب مصػنوع

م ػػح أخش ػػاب لتعقي ػػق رك ػػة الخي ػػل كالمش ػػاة (ُُٔ) ،كق ػػد أمػ ػػر الرس ػػوؿ  المس ػػلميح بنش ػػر
الحسػ ػ الش ػػائ

ػػوؿ ص ػػح ثقي ػػف ،كتمك ػػح  م ػػح الق ػػبض عل ػػى بع ػػض أى ػػل الحص ػػح

الػػذيح ػػاكلوا الفػػرار مػػح الحصػػح كعلػػم مػػنهم أ ٌف بالحصػػح ذخيػػرة كطعػػاـ تكفيػػاف مػػدة طويلػػة

مح الزمح (ُُٕ).

ِ ػ اختيار الرسوؿ  المكاف المناسب عند القتاؿ:
لقد نزؿ المسلموف في بادئ األمر قريبان مح صوف الطائف ،فكػانوا فػي متنػاكؿ سػهاـ

ثقيف كىػوازف " فقتلوا منهم رجاين " (ُُٖ) ،كىنػا عرض الحبػاب مح المنػذر علػى الرسػوؿ 

فك ػ ػ ػ ػػرة التح ػ ػ ػ ػػوؿ إل ػ ػ ػ ػػى مك ػ ػ ػ ػػاف امػ ػ ػ ػ ػػح (ُُٗ) ،كلك ػ ػ ػ ػػوف الحب ػ ػ ػ ػػاب ب ػ ػ ػ ػػح المن ػ ػ ػ ػػذر مػ ػ ػ ػ ػػح ذكم
الخبػ ػرات العس ػػكرية ،فق ػػد ك ػػاف ل ػػو مش ػػورة فػ ػػي معرك ػػة ب ػػدر عن ػػدما أش ػػار عل ػػى الرس ػػوؿ 

ف ػػي معرك ػػة ب ػػدر أف يت ػػرؾ المس ػػلموف مي ػػاه ب ػػدر كرائه ػػم ل ػػئ يس ػػتفيد منه ػػا المش ػػركوف(َُِ)،

لػػذل كلٌفػػو الرسػػوؿ  بالبح ػ عػػح المكػػاف الم ئػػم قػػائ ن لػػو " :أن ػػر مكان ػان مرتفع ػان متػػأخران
عح القػوـ " (ُُِ) ،فػذىب ثػم ػدد المكػاف المناسػب كعػاد فػأخبر النبػي  بػذل كأمػر بنقػل
المعسكر بعيدان عح النبل في مكاف أيقيم عليو مسجد الطائف (ُِِ).
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ّ ػ استخداـ الحرب النفسية كالدعاية:
لما اشتدت مقاكمة أىل الطائف ،كقتلوا مجموعة مح المسػلميح أمػر النبػي  " بقطػع
ٌ

أعن ػػاب ثقي ػػف " (ُِّ) كبتحري ػػق بس ػػاتينها ف ػػي أط ػػراؼ الطائف،كيب ػػدك أ ٌف ى ػػذا العم ػػل أض ػػعف

ركح المقاكمػ ػػة لديهم،كخصوص ػ ػان بعػ ػػدما ناشػ ػػدتو ثقيػ ػػف بػ ػػاهلل كبػ ػػالر م أف يتػ ػػرؾ ىػ ػػذا العمػ ػػل،
لذل أكقف الرسوؿ  ىذا العمل ،كقاؿ " :أدعها هلل كللر م " (ُِْ).

ثال ا ػ رفع الحصار عح الطائف كاينسحاب:
عنػػدما ك ػػرت الجرا ػػات فػػي المسػػلميح (ُِٓ) ،كاستشػػهد مػػنهم اثنػػا عش ػػر رج ػ ن ،فػػي

يح لم يقتل مح المشركيح سول ث ثة بسػبب امتنػاعهم بالحصػوف كاألسػوار (ُِٔ) ،قػرر الرسػوؿ

أدت إلى رفع الحصار:
 رفع الحصار بعد عشريح ليلة مح كقوعو ،كمح األسباب التي ٌ

ُ ػ إ ٌف الرسػػوؿ  لػػم يكػػح يقصػػد مػػح صػػار الطػػائف فتحهػػا ،بػػل قصػػد كسػػر ش ػػوكة ثقيػػف
كتعريفها بأف بلدىا في قبضة المسلميح ،كأنهم متى شاءكا دخلوىا (ُِٕ).

ِ ػ كيمكػػح أف ييقػػاؿ أيض ػان ،أ ٌف بعض ػان مػػح رقيػػق أىػػل الطػػائف فػ ٌػركا مػػح الحصػػار،كعلم الرسػػوؿ

م ػ ػػنهم أ ٌف بالحص ػ ػػح ذخي ػ ػػرة كطعامػ ػ ػان يكفي ػ ػػاف م ػ ػػدة طويل ػ ػػة (ُِٖ) ...كعن ػ ػػدما قػ ػ ػ ٌدر الرس ػ ػػوؿ 

موقف ػػو كج ػػد أ ٌف الحص ػػار س ػػيطوؿ ،ففض ػػل فػ ػ الحص ػػار عل ػػى أف يق ػػوـ بع ػػد ذلػ ػ باس ػػتخداـ
كسائل أخرل لحمل أىل الطائف على ت يير موقفهم (ُِٗ).

ّ ػ مػػا كػػاف رسػػوؿ اهلل  ليشػػق علػػى المسػػلميح كيك ػػر مػػح تقػػديم الشهػػداء لفػػتح بلػػد صػػيح

يحيط بو ايس ـ مح كل مكاف ،كليس لو إيٌ ايس ـ أك ايستس ـ طاؿ الوقت أـ قصػر ،فعػح
عبػ ػ ػ ػػد اهلل بػ ػ ػ ػػح عمػ ػ ػ ػػر قػ ػ ػ ػػاؿ " :اصػ ػ ػ ػػر رسػ ػ ػ ػػوؿ اهلل  الطػ ػ ػ ػػائف فلػ ػ ػ ػػم ينػ ػ ػ ػػل مػ ػ ػ ػػنهم شػ ػ ػ ػػيئان،
قػ ػػاؿ :إنٌػ ػػا قػ ػػافلوف إف شػ ػػاء اهلل ،ف قػ ػػل علػ ػػيهم ،كقػ ػػالوا نػ ػػذىب كي نفتحػ ػػو ...فق ػ ػػاؿ :أ ػ ػػدكا

عل ػ ػػى القت ػ ػػاؿ ،ففػ ػ ػػدكا فأص ػ ػػابهم جػ ػ ػػراح ،فق ػ ػػاؿ :إنٌػ ػػا ق ػ ػػافلوف ػ ػػدان إف شػ ػ ػػاء اهلل ،ف ػ ػػأعجبهم
فضح النبي .)َُّ( " 
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ْ ػ مػػح المؤكػػد أ ٌف الرسػػوؿ  كػػاف يحػػرص علػػى ثقيػػف إف تحولػػوا إلػػى اإلسػ ػ ـ كػػانوا مػػادة

ل ػػو ،فه ػػم أى ػػل فطن ػػة كذك ػػاء ،كك ػػاف يطم ػػح بإسػ ػ مهم ،كمم ػػا ي ػػدلل عل ػػى ذلػ ػ أ ٌف المسػ ػلميح
أدع علػ ػػيهم فقػ ػػاؿ رسػ ػػوؿ اهلل  الله ػ ػػم أىػ ػ ًػد ثقيػ ػػف
قػ ػػالوا للرسػ ػػوؿ  أ رقتنػ ػػا نبػ ػػاؿ ثقيػ ػػف " ي

ً
كأت بهم " (ُُّ).

ٓ ػ كيبػػدك أ ٌف الرسػػوؿ  لػػم يتخػػذ قػػرار رفػػع الحصػػار إيٌ بعػػد مش ػػاكرة المسػػلميح ،فقػػد ذكػػر
الطبػ ػػرم أ ٌف الرسػ ػػوؿ  استشػ ػػار نوفػ ػػل بػ ػػح معاكيػ ػػة الػ ػػديلي كقػ ػػاؿ " :يػ ػػا نوفػ ػػل مػ ػػا تػ ػػرل فػ ػػي

المقػ ػػاـ علػ ػػيهم ،قػ ػػاؿ :يػ ػػا رسػ ػػوؿ اهلل ،ثعلػ ػػب فػ ػػي يجحػ ػ ٍػر ؛ إف أقمػ ػػت عليػ ػػو أخذتػ ػػو كإ ٍف تركتػ ػػو
لم يضرؾ " (ُِّ).

المبحث الرابع
الغنائم التي غنمها المسلمون في معركة حُنين ،موقف األنصار من سياسة
الرسول  مع المؤلفة قلوبهم ،تعامل الرسول  لهوازن لمّا أسلمت،
سياسته مع مالك بن عوف زعيم هوازن
أكين ػ ال نائم التي نمها المسلموف في معركة ي نيح:

اختلفػػت المصػػادر فػػي تحديػػد عػػدد ككميػػة ال نػػائم التػػي نمهػػا المسػػلموف فػػي معركػػة

شػػد شػػودان كبيػػرة مػػح قبيلتػػي ى ػػوازف كثقيػػف اللتػػيح تػػو رت
ي نػػيح ،كلكػػح لكػػوف مالػ ػ قػػد ٌ
صػػدكرىم للنصػػر الػػذم ققػػو الرسػػوؿ  كالمسػػلموف فػػي فػػتح مكػػة ،كألف المشػػركيح أ ضػػركا
معهم مع م أموالهم كنساءىم كأبناءىم فقد كانت نائم المسلميح ك يرة ككبيرة بعد الهزيمة التي

تعرضت لها ىوازف كثقيف ،سواء في المعركة الرئيسية في ي نيح ،أك في المعػارؾ الجانبية كمعركة

(نخل ػػة) ك (أكطػ ػػاس) المكملت ػػيح لمعرك ػػة ي ن ػػيح ،فق ػػد ذك ػػر اب ػػح اس ػػحق أن ػػو " ك ػػاف م ػػع رس ػػوؿ
اهلل  مح سبي ىوازف سػتة ايؼ مػح الػذرارم كالنسػػاء ،كمػح اإلبػل كالشػػاء مػاي يػدرم عدتػو "

(ُّّ) .كفي ركاية أخرل أ ٌف " مح سبي ىػوازف مػح النسػػاء كالػذرارم عػددان كبيػران ،كمػح ايبػل سػتة

ايؼ بعير ،كمح الشاء ماي ييحصى " (ُّْ) ،إيٌ أ ٌف الرقم األك ر قبوين بالقياس إلى ما دث ىو

ما ركاه الواقدم مح أ ٌف السبي " كاف ستة ايؼ،ككانت ايبػل أربعػة كعشػركف ألػف بعيػر ،ككانػت
ِْٖ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (َُُِ)

المجلد (ُٖ)

تموز

العدد (ٓ)

ال نم ي يدرم عػددىا ،قػد قػالوا أربعػيح ألفػان أك أقػل أك أك ػر " (ُّٓ) ،كمػا ػنم مػح الفضػة أربعػة

ايؼ أكقية (ُّٔ).
كالم

أ أ ٌف أ لب ال نائم كانت مح المواشي كايبل ،كىذا ما يك ر عند العػرب فػي

تل األماكح ،كلذل فإف صر ال نائم كتحديدىا ليس باألمر الهيٌح.

كبعد انتهػاء صار الطائف توقف الرسػوؿ  فػي منطقػة الجعرانػة يػ كػاف قػد تػرؾ

ال نائ ػ ػػم كالسػ ػػبي التػ ػػي صػ ػػل عليهػ ػػا فػ ػػي معرك ػ ػػة ي نػ ػػيح للقيػ ػػاـ بتقسػ ػػيمو بػ ػػيح المسػ ػػلميح مػ ػػح

المقاتليح (ُّٕ).

كقد تري الرسوؿ  فػي تقسػيم السػبي كأمػر بشػراء م بػس لهػم مػح مكػة لكسػوتهم

رأفةن بهم على أمل أف يقدـ كفد مح قومهم ليفتديهم (ُّٖ).

أما األمواؿ ،فقد بدأ بتقسيمها على كفق األنصػبة الشػرعية فػي تقسػيم ال نػائم (ُّٗ)،

إيٌ أنو رأل أف يتألف الطلقػاء كاألعػراب بال نػائم تأليفػان لقلػوبهم كلحداثػة عهػدىم بايسػ ـ ،فقػد
ذكر أنس بح مال أ ٌف الرسوؿ  قاؿ " :إ ٌف قريشان دي ة عهد بجاىلية كمص و
ػيبة كإنػي أردت أف
أجبرىم كأىتأىلَّيفهم " (َُْ).

كيبدك أ ٌف األعطيػات التػي كزعػت مػح ال نػائم علػى ىػؤيء كانػت تتناسػب مػع مكانػة كػل

كا ػػد مػػنهم فػػي قػػومهم كالخػػدمات التػػي قػ ٌدمها للمسػػلميح أك التػػي يتوقػػع منػػو أف يقػػدمها (ُُْ)،

ذك ػػر اب ػػح اس ػػحق أ ٌف المؤلف ػػة قل ػػوبهم ك ػػانوا أش ػػرافان م ػػح أش ػػراؼ الن ػػاس يت ػػألفهم كيت ػػألف به ػػم
قومهم"(ُِْ).

كيبػػدك أف الرسػػوؿ  اسػػتفاد مػػح ك ػػرة ال نػػائم التػػي صػػل عليهػػا فػػي معركػػة ي نػػيح

ف حاكؿ اجتذاب قلوب زعماء القبائل الذيح قاتلوا معو أك الذيح تعاكنوا معو في دخوؿ مكة دكف
(ُّْ)
كلعل الهدؼ مح إعطائهم ىذا العطػاء المجػزم ىػو تحػويلهم
قتاؿ مح أم اؿ أبي سفياف "
ٌ ،

مػػح الكراىيػػة لتس ػ ـ إلػػى بػػو كبتعبيػػر أدؽ مػػح ػػب الػػدنيا إلػػى ػػب ايس ػ ـ (ُْْ) .يقػػوؿ

الواقدم أ ٌف ال نائم جمعت بيح يدم رسوؿ اهلل  لتوزيعها ،فجاءه أبو سفياف ،فقاؿ " :يا رسوؿ

اهلل أصبحت أك ر قػريش مػاين ،تبسػم رسػوؿ اهلل  كقػاؿ :اعطنػي مػح ىػػذا المػاؿ يػا رسػوؿ اهلل،
ِٖٓ

زكة نيح (أكطاس) ك صار الطائف عرض كقائع كتحليل أ داث
ـ .ـ .باسل طو جاسم

قاؿ :يا بػ ؿ زف ألبػي سػفياف أربعػيح أكقيػة ،كأعطػوه مائػة مػح ايبػل ،قػاؿ أبػو سػفياف :ابنػي يزيػد
أعطو ،قاؿ رسوؿ اهلل  :زنوا ليزيد أربعيح أكقية كأعطػوه مائػة مػح ايبػل ،قػاؿ أبػو سػفياف :ابنػي

معاكية ،يا رسوؿ اهلل :قاؿ زف لػو يػا بػ ؿ أربعػيح أكقيػة كاعطػوه مائػة مػح ايبػل ،قػاؿ أبػو سػفياف:
إنٌػ كػػريم ،فػػداؾ أبػػي كأيمػػي كلقػػد اربتػ فنًعػػم المحػػارب كنػػت ،ثػػم سػػالمت فػػنعم المسػػالم
أنت ،جزاؾ اهلل خيران " (ُْٓ).

ػاء كػاف
كأعطى صفواف بح أمية (الذم كاف اسػتعار منػو السػ ح) شػعبان مملػوء نة نعمػان كش ن

راه يرمقو فقاؿ لو :ىل أعجب ىذا .قاؿ :نعم ،قاؿ :ىػو ل  ،فقاؿ صفواف :ما طابت م ل ىذا
نفس أ د ككاف سبب إس مو " (ُْٔ).

كعلٌق ال زالػي على ذل بالقوؿ " :إ ٌف في الدنيا أقوامػان ك يػريح ييقػادكف إلػى الحػق مػح

بطونهم ي مح عقولهم ،فكما تهػدل الدكاب إلى طريقها بحزمة برسيم ،ت ل تمد إليها فمها تى

تدخل يرتها امنةن ،فكذل ىؤيء األصناؼ مح البشر ،تحتاج إلى فنوف اإل راء تى تستأنس
باإليماف كتهش لو " (ُْٕ).
كخير ما يعبر عح ذل ما ركاه سػعيد بح المسيب " أ ٌف صػفواف قاؿ :كاهلل لقػد أعطػاني

إلي "
إلي ،فما برح يعطيني تى أنو أل ب الناس َّ
رسوؿ اهلل  ما أعطاني ،كانو ي يفض الناس َّ

(ُْٖ).

ثانيان ػ موقف األنصار مح سياسة الرسوؿ مع المؤلفة قلوبهم:
كيبدك أ ٌف ىػذه السياسة البعيدة المػدل لػم تيفهػم أكؿ األمػػر ،بػل أطلقػت ألسػػنة شػتٌى
بايعتراض ،فهنػاؾ مؤمنوف ظنٌوا أ ٌف ىػذا الحرمػاف ضػرب مػح اإلعػراض عػنهم كاإلىمػاؿ ألمػرىم،
فقػد ركل البخػػارم عػػح عػػركة بػػح ت لػػب قػاؿ " :أعطػػى رسػػوؿ اهلل  قومػان كمنػػع اخػػريح فكػػأنهم

عتبوا عليو ،فقاؿ :إني أعطي قومان أخػاؼ ىلعهم كجزعهم كأكل قومان إلى ما جعل اهلل في قلوبهم
الخير كال نى منهم عمػرك بح ت لب ،قاؿ عمػرك :فما أ ب أ ٌف لي بكلمة رسوؿ اهلل ي يم ىر النعم

" (ُْٗ).

ِٖٔ
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كممػػح أثػػارت سياسػػة الرسػػوؿ  فػػي تػػأليف قلػػوب زعمػػاء العػػرب أيضػان األنصػػار ،كمػػا

أثارت فيضػتهم ،فقػد ركل ابػح اسػحق أنػو " لمػا أعطػي مػح تلػ العطايػا فػي قػريش كفػي قبائػل

العرب ،كلم يكح لألنصار منها شيء ،كجد ىذا الحي مح األنصار في أنفسهم ،تى ك رت فيهم
القالة تى قاؿ قائلهم ،لقي رسػوؿ اهلل  قومػو ،فػدخل عليػو سػػعد بػح عبػادة ،فقػاؿ :يػا رسػوؿ

اهلل إ ٌف ىذا الحي مح األنصػار قػد كجػدكا عليػ فػي أنفسػهم ،لمػا صػنعت فػي ىػذا الفػيء الػذم

اص ػػبت ...كل ػػم يك ػػح ف ػػي ىػ ػػذا الح ػػي م ػػح األنصػ ػػار منه ػػا ش ػػيء ،ق ػػاؿ :ف ػػأيح أن ػػت م ػػح ذلػ ػ

يػػا سػػعد ،قػػاؿ ...:مػػا أنػػا إيٌ م ػػح قػػومي " (َُٓ) ،فطلػػب من ػػو أف يجمػػع األنصػػار ليوضػػح لهػػم
الموقف بعد أف تبيح خطػورة إسػاءة فهمهػم لػو ،فلمػا اجتمعػوا ألقػى فػيهم كلمػة مػؤثرة قػاؿ فيهػا:

علي في أنفسػكم ،ألم أتكم ض ين
" يا معشر األنصار :ما مقالةه بل تني منكم ،كجػ ىدةه كجدتموىا َّ
فهداكم اهلل ،كعالةن فأ ناكم اهلل كأعداء فألٌف اهلل قلوبكم ،قالوا :بلى ....ثم قاؿ :أي تجيبوني يا
معشػػر األنصػػار ...قػػاؿ  :أمػػا كاهلل لشػػئتم لقلػػتم ...أتيتنػػا مكػػذبان فصػػدقناؾ كمخػػذكين فأكينػػاؾ

كعائ ن فأسيناؾ أكجدتم يا معشر األنصار في أنفسكم لعاعػة*مػح الػدنيا تألفػت بهػا قومػان ليسػلموا

كككلػنكم إلػػى اسػ مكم ،أي ترضػػوف يػا معشػػر األنصػار أف يػػذىب النػاس بالشػػاة كالبعيػر كترجعػػوا

برسوؿ اهلل إلى ر الكم ،فو الذم نفس محمد بيده لوي الهجرة لكنت أمرأن مح األنصار ...اللهم
ار ػػم األنصػػار كأبنػػاء األنصػػار ...فبكػػى القػػوـ تػػى أخضػػلوا لحػػاىم ،كقػػالوا :رضػػينا برسػػوؿ اهلل

قسمنا ك ضنا ،ثم انصرؼ رسوؿ اهلل  كتفرقوا " (ُُٓ).

كيتضح مػح ذلػ أ ٌف الخطػاب الػذم ألقػاه علػيهم جوابػان علػى ىػػذه الوسػاكس ليفػيض

بمعػػاني الرقػػة كالػػذكؽ الرفيػػع كمشػػاعر المحبػػة الشػػديدة لألنصػػار ،كىػػو فػػي الوقػػت نفسػػو يفػػيض
بديئل األلم أف يتهم مح قبل أ ب الناس إليو بنسيانهم كاإلعراض عنهم (ُِٓ).

كىناؾ مح يرل أ ٌف ىذه المقالة لم تصدر مح األنصار كلهم ،كإنما قالها دي و السح

منهم بػدليل مػا ذكػره مسػلم فػي صػحيحو عػح أنػس بػح مالػ  " :أ ٌف أيناسػان مػح األنصػار قػالوا يػوـ

ي نيح ،أفاء اهلل على رسولو مح أمواؿ ىوازف ما أفاء فطفق رسوؿ اهلل  يعطي رجالو مح قػريش،

المائة مح ايبل ،فقالوا ي فػر اهلل لرسوؿ اهلل ،يعطي قريشان كيتركنا كسيوفنا تقطػر دمػان " ...فأرسػل

إلى األنصػار فقاؿ :ما دي بل ني عنكػم ،فقاؿ لو فقهاء األنصار :أما ذكك رأينػا يػا رسػوؿ اهلل،
ِٕٖ

زكة نيح (أكطاس) ك صار الطائف عرض كقائع كتحليل أ داث
ـ .ـ .باسل طو جاسم

فلػػم يقولػػوا شػػيئان كأمػػا أنػػاس منػػا دي ػػو أسػػنانهم " قػػالوا :ي فػػر اهلل لرسػػولو يعطػػي قريش ػان كيتركنػػا

كسيوفنا تقطػر مح دمائهم ،فقاؿ رسػوؿ اهلل  فإني أعطػي رجػاين ػدي ي عهػد بػالكفر أتػألفهم "
(ُّٓ)
صحت ىذه العبارة فػإف رسػوؿ اهلل  اعتبرىػا صػادرة مػح كػل األنصػار فكػاف دي ػو
 ،كإذا ٌ
معهم لتوضيح ىذه المسألة.

بعد أف انتهى الرسػوؿ  مح توزيع عطايا المؤلفػة قلػوبهم أمػر زيػد بػح ثابػت بإ صػاء

قسمها على الناس " ..فكانػت سػهامهم ،لكػل رجػل أربػع منػت ايبػل كأربعػوف
الناس كال نائم َّ
ثم ٌ

شاة ،فإف كػاف فارسػان أخػذ اثنتػي عشػرة مػح ايبػل أك عشريػػح كمائػة شػاة ،كإف كػاف معػو أك ػر مػح
فرس كا د لم يسهم لو " (ُْٓ).

لما أسلمت:
ثال ان ػ تعاملو مع ىوازف ٌ

جاء كفػد ىػوازف لرسػوؿ اهلل  بالجعرانػة ػ كىػي بػيح مكػة كالمدينػة ػ كقػد كضػع فيهػا

ال نائم ككضع عليها مسعود بح عمرك ال فارم (ُٓٓ) ،معلنيح اس مهم " فقالوا :يػا رسػوؿ اهلل 
ػف عليػ ػ ػ ف ػ ػػأمنح علين ػ ػػا م ػ ػ َّػح اهلل
أن ػ ػػا أص ػ ػػل كعش ػ ػػيرة كق ػ ػػد أص ػ ػػابنا م ػ ػػح ال ػ ػػب ء م ػ ػػا ل ػ ػػم يخ ػ ػ ى

علي " (ُٔٓ) ،كقد طلب الوفد مح الرسوؿ  نساءىم كأكيدىم كأموالهػم ،فقاؿ رسوؿ اهلل 

ابن ػ ػ ػػاؤكم كنس ػ ػ ػػاءكم أ ػ ػ ػػب إل ػ ػ ػػيكم أـ أم ػ ػ ػػوالكم " (ُٕٓ) ،فاخت ػ ػ ػػاركا أف ي ػ ػ ػػرد عل ػ ػ ػػيهم أبن ػ ػ ػػاءىم

كنساءىم (ُٖٓ) ،فخطب رسوؿ اهلل  في المسلميح فقاؿ " :إ ٌف أخوانكم قد جاءكنا تائبيح كإني
ػب مػػنكم أف
قػػد رأيػػت أف ٌ
أرد إلػػيهم ىس ػ ٍبػيىػ يهم فمػػح أ ػػب مػػنكم أف ييطيٌػػب ذلػ فليفعػػل كمػػح أ ػ ٌ

ٌٍق* تى نعطيو إياه مػح أكؿ مػا يفػيء اهلل علينػا فليفعػل ،فقػاؿ النػاس :قػد طيٌبنػا
يكوف على أ ٌ

ذل ػ يػػا رسػػوؿ اهلل ،فق ػػاؿ رسػػوؿ اهلل  :إنٌػػا ي ن ػػدرم مػػح أذف مػػنكم فػػي ذل ػ ممػػح لػػم يػػأذف

فأرجعوا تى يىػ ٍرفى ىع إلينا عرفا يؤىكم أمركم ،فرجع الناس فكلمهػم عرفػائهم ثػم رجعػوا إلػى رسػوؿ اهلل
 فأخبركه أنهم قد طيَّبيوا كأذنوا " (ُٗٓ) (*).

كي

أ مح ذل :

ُ ػ أ ٌف الرسوؿ  قاـ بإخبار المسلميح بهذا ايتفاؽ كشاكرىم فيو.
ِ ػ طلب ممح كاف لديو شيء مح أموالهم أك نسائهم أف يعيده إليهم.
ِٖٖ
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ّ ػ أ ٌف إعػػادة األمػػواؿ كالنسػػاء إمػػا تطوع ػان عػػح طيػػب نف ػػس أك مقابػػل تعػػويض يقدمػػو الرسػػوؿ
 لهم في المستقبل ،فوافق الجميع على ذل .

يبقػػى أخي ػػران أف نقػػوؿ أنػػو لػػم تردنػػا أيػػة إش ػػارة ػػوؿ اعتػػراض المهاجري ػػح علػػى مػػا فعلػػو

الرسوؿ  مع المؤلفػة قلػوبهم سػول مػا ذكػره ابػح اسػحق مػح أ ٌف الرسػوؿ  عنػدما اجتمػع مػع
األنصار " جاء رجاؿ مح المهاجريح فدخلوا كجاء اخركف فردىم " (َُٔ)،كلكننا ي نعرؼ إف كاف

ىؤيء المهاجريح مح المعترضيح على سياسة الرسوؿ  أـ جاءكا ل ط ع فقط.
كلكح الذم يبدك أ ٌف المهاجريح كانوا م ل األنصار ،لم ينالوا مح فيء ىوازف كثقيف إيٌ
بقدر ما يستحقونو مح األنصبة الشرعية التي ذكرناىا ،فقد ركل زيد بح أسلم " أ ٌف عقيل بح أبػي

طالب دخل يوـ ي نيح على امرأتو فاطمة بنت شيبة بح ربيعة ...فقالت :إنػي قػد عرفػت أنػ قػد
قاتلػت فمػػاذا أصػبت مػػح نائػػم المشػػركيح فقػػاؿ :دكنػ ىػػذه ايبػرة تخيطػػيح بهػا ثيابػ فػػدفعها
إليها ،فسمع منادم الرسوؿ  يقوؿ :مح أخػذ شيئان فليرده تى ً
الخياط كالمخيط ،فرجع عقيل

فقاؿ :ما أرل أبرت إيٌ قد ذىبت فأخذىا ،فألقاىا في ال نائم " (ُُٔ).
رابعان ػ سياسة الرسوؿ  مع مال بح عوؼ زعيم ىوازف:

كػػاف الرسػػوؿ  ػ كمػػا ذكرنػػا سػػابقان ػ يحػػرص علػػى ىػػوازف كثقيػػف فهػػم إف تحولػػوا
ل س ـ كانوا مادة لو ،فهم أىػل فطنة كذكػاء ،ككاف يطمع بإس مهم ،كلعل ىػذه الن ػرة موجػودة
منذ أف بدأ الرسوؿ  يعرض نفسو علػى القبائػل فػي دعوتهػا إلػى ايسػ ـ ،فكػاف أكؿ خػركج لػو

خارج مكة للدعوة كانت إلى الطائف يتلمس النصرة (ُِٔ).

فالطائف تم ل العمق األستراتيجي لقريػش ،ككانت لقريش أطماع فيها ،كقد اكلت في

الماضػػي أف تضػػم الطػػائف إليهػػا (ُّٔ) ،كمػػا أ ٌف الطػػائف بع ػػد فػػتح مكػػة كانػػت تػػدرؾ أ ٌف " لعامػػة

قريش أمواؿ بالطائف يأتونها مح مكة فيصلحونها ،فلما فتحت مكة كأسلم أىلها طمعت ثقيف
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فيهػػا " (ُْٔ) ،فاتجػػاه الرسػػوؿ  إلػػى الط ػػائف كػػاف مدركس ػان فػػإذا اس ػػتطاع أف يضػػمها

ل س ـ سيكوف ذل نصران للدعوة ايس مية.

ككاف الرسوؿ  يدرؾ أ ٌف السلطة كموضع القرار السياسي كانت بيد زعمائهػا كىػوازف،

كإف كانػػت أسػػلمت فإنهػػا كانػػت متعلقػػة بزعامتهػػا بحكػػم الػػويء لػػزعيم القبيلػػة ،ككػػذل بحكػػم
اينتماء للعصبية القبليػة لػذل بعػد أف اسػترجع كفػد ىػوازف سػباياىم كذراريهػم كإعػ ف اسػ مهم

عمػا فعػػل زعػػيمهم مالػ بػػح عػػوؼ ،ككػػاف قػػد ا ػػتفأ بأموالػػو
كسػػركر الرسػػوؿ  بػػذل سػػألهم ٌ
كأىلػو كلػػم يسػػمح أل ػػد أف يمسػهم بػػأذل فػػأخبركه أنػػو ىػػرب كلحػق بحصػػح الطػػائف مػػع ثقيػػف،

فقاؿ لهم رسوؿ اهلل " أيخبركه إف كاف يأتي مسلمان رددت عليو أىلو كمالو كأعطيتو مائة مح ايبل"

(ُٓٔ)
كأمره على قومو كبعض القبائل المجاكرة (ُٔٔ).
فجاء مال مسلمان فأكرمو ٌ

لقػػد كانػػت سياسػػتو  مرنػػة إلػػى أبعػػد الح ػػدكد ،فبهػػذه السياسػػة اس ػػتطاع أف يكسػػب

ىوازف ك لفاءىا إلى صف اإلس ـ ،كاتخذ مح ىػذه القبيلة رأس ربة يضػرب بها المشػركيح فػي

المنطقػػة كيقودىػػا زعػػيمهم مال ػ بػػح عػػوؼ الػػذم قاتػػل ثقيفػان بالطػػائف تػػى ضػػيٌق علػػيهم .يقػػوؿ
الواقدم " كاسػتعملو الرسػوؿ  علػى مػح أسػلم مػح قومػو ،كمػح تلػ القبائػل ػوؿ الطػائف مػح

ىوازف كفهم ،فكاف قػد ضول إليو قوـ مسلموف ،كعقػد لو لواء فكػاف يقاتػل معهػم مػح كػاف علػى
الشرؾ كي ير على ثقيف يقػاتلهم بهػم ،كي يخػرج ل قيػف سػرح إيٌ أ ػار عليػو " (ُٕٔ) ،كقػد فكػر
زعمػػاء ثقيػػف بػػالخ ص مػػح ى ػػذا المػػأزؽ بعػػد أف أ ػػاط ايس ػ ـ بالطػػائف مػػح كػػل مكػػاف ،ف ػ

تستطيع تحركان كي تجارنة (ُٖٔ)،فماؿ بعض زعماء ثقيف إلى ايس ـ م ل عركة بح مسعود ال قفي
الذم سارع إلى اللحاؽ بالرسوؿ  كىو في طريقو إلى المدينة ،فالتقى بو قبل أف يصػل المدينة

كأعلح إس مو " كسألو أف يرجع إلى قومو بايس ـ،فقاؿ لػو رسػوؿ اهلل  أنهػم قػاتلوؾ ...فقػاؿ

عركة :أنا أ ب إليهم مح ابكارىم ...ككاف فيهم كذل محببان مطاعػان " (ُٗٔ) ،فعػاد إلػى الطػائف
فػػدعاىم كأذٌف فػػي أعلػػى منزلػػو فرمػػاه بعضػػهم بسػػهاـ فأصػػابوه ،فطلػػب مػػح قوم ػػو أف يػػدفنوه مػػع

شػهداء المسػػلميح فػي صػػار الطػائف (َُٕ) ،ثػػم " أقامػػت ثقيػف بعػػد قتػل عػػركة أشػهران ثػػم أنهػػم
ائتمركا بينهم ،كرأكا أنو ي طاقة لهم بحرب مح ولهم مح العرب كقد بايعوا فأسلموا " (ُُٕ).
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يتضح مما تقدـ أ ٌف فتح مكة كانتصار الرسوؿ  بعد ذل في معركة نيح على قبيلة

ىوازف كثقيف قد أديا في النهاية إلى دخػوؿ الطػائف فػي إطػار الدكلػة العربيػة ايسػ مية ،كبػذل

ش ٌكلت مدف الحجاز ال ث النواة التي تو دت ولها جميع أنحاء شبو الجزيرة العربية (ُِٕ).

الخاتمـة
كفي الخاتمة نشير إلى أىػم الدركس المستنبطة مح معركة ي نيح ،فقػد كػاف لفػتح مكػة

كالقضاء على موطح األصناـ ك امية الشرؾ ،أف صار طبيعيان أف يتحطم التعػاكف الػذم كػاف قائمػان
بيح القبائل على أساس العقيدة الوثنية كالمصلحة المتبادلة ،مما دفػع بالمتضػرريح سياسػيان كدينيػان
كأقتصاديان أف يتكتلوا للحفاظ على الوضع السابق كىذا ما دث مح أمر ىوازف كثقيف كالقبائل

المتحالفة معها ،كىكذا كقعت معركػة ي نػيح فػي شػػواؿ مػح السػنة ال امنػة للهجػرة بػيح المسػلميح

كالمشركيح ،ككانت بداية المعركة تؤشػر لصػالح المشػركيح بسػبٌب الفػزع الػذم انتػاب المسػلميح
كاعتػػدادىم بك ػػرتهم ،فكانػػت الهزيمػػة أكؿ األمػػر ،كقػػد أشػػار القػػراف الكػػريم إلػػى معركػػة ي نػػيح

باسػػمها الصػػريح ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﭼ

(ُّٕ)

لمح إلى المعارؾ األخرل عدا بدر.
في يح ٌ

كفػػي ى ػػذه المعركػػة درس عمل ػػي للمسػػلميح يتم ػػل ف ػػي خطػػأ التواكػػل كاينس ػػياؽ كراء

ال ركر النفسي ،إذ كانت نتيجة ذل في بادئ المعركة الهزيمة ،ثم كاف صػمود الرسػوؿ  كقلٌػة
مػػح المػػؤمنيح ىػػو الػػذم ػ ٌػوؿ الهزيمػػة إلػػى نصػػر ،كقػػد كصػػف القػػراف الكػػريم ذلػ بقولػػو تعػػالى:

ﭽ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼ (ُْٕ).

لقد أدرؾ أىل الطائف عب مقاكمة ايس ـ بعد توسع دكلتو فأرسلوا كفدان إلى الرسوؿ

 بعد عودتو إلى المدينة كأعلنوا إس ـ أىل الطائف (ُٕٓ).
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هوامش البحث :
_____________________
(ُ) الطبرم ،أبو جعفر محمد بح جرير (ت َُّ ىػ) :تاريخ الرسػل كالملوؾ ،تحقيػق :محمػد
أبو الفضل ،دار المعارؼ( ،القاىرةُِٗٔ ،ـ) ،ج ّ ،ص َٕ.

(ِ ) ابح ىشػاـ ،أبو محمد عبد الملػ  :السػيرة النبويػة ،تحقيػق :مصػطفى السػقا كاخػركف ،دار
الخير ،ط ْ( ،بيركت ػ ُٗٗٗ ـ) ،ج ْ ،ص ٔٔ.

(ّ) د ػ ف ،أ مػػد زينػػي :السػػيرة النبويػػة كاآلثػػار المحمديػػة( ،بيػػركتَُُّ ،ى ػػ) ،ج ِ ،ص
َُٕ.

(ْ) ن ػػورم ،دري ػػد عب ػػد الق ػػادر :دراس ػػات ف ػػي معرك ػػة ي ن ػػيح ،مجل ػػة الرسػ ػػالة ايسػ ػ مية ،كزارة
األكقاؼ ،العدد ٕٗ ػ ٖٗ( ،ب داد ُٕٗٗ ،ـ) ،ص ِٖ.

(ٓ) الشوكاني ،محمد بح علي محمد :فتح القديػر( ،بيركت ،د .ت) ،ج ِ ،ص ّْٖ .ين ػر
أيض ػان :الػػديار بكػػرم ،سػػيح بػػح محمػػد بػػح الحسػػح :تػػاريخ الخمػػيس فػػي أ ػػوؿ الػػنفس

كالنفيس( ،بيركت ،د .ت) ،ج ِ ،ص ٗٗ.
(*) أكطػػاس :و
كاد فػػي ديػػار ىػػوازف كانػػت فيػػو كقعػػة ي نػػيح ،كفيهػػا قػػاؿ النبػػي  " :اآلف مػػي
الػػوطيس " كذلػ ػػيح اسػػتعرت الحػػرب كىػػي مػػح الكلػػم التػػي لػػم ييسػػبق النبػػي  إليهػػا.
ين ر :ابح ىشاـ ،السيرة ،ج ْ ،ص ّٔ.

(ٔ) ابح ىشاـ :المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ّٔ.

(ٕ) محمػػد بػػح عمػػر بػػح كاق ػػد (ت َِٕ ى ػػ) :الم ػػازم ،تحقيػػق :مارسػػوف جػػونس( ،بيػػركت،
ُٔٔٗ ـ) ،ج ّ ،ص ٖٓٗ.

(*) كقيػػل أف ي نػػيح اس ػم رجػػل " كقػػولهم للرجػػل إذا ير ٌد عػػح اجتػػو كرجػػع بالخيبػػة رجػػع بخفػػي
يح .ين ر :ابو الفضل ،جماؿ الديح محمد بح مكرـ األنصارم :لساف العرب بالمحيط،
إعداد كتصنيف :يوسف خياط ،دار لساف العرب( ،بيركت ُٗٓٔ ،ـ) ،ص ّْٕ.

(ٖ) الطبرم :تاريخ ،ج ِ ،ص ِّّ ػ ّّٓ .ين ر كيقارف :نورم ،دراسات ،ص ِٖ.

(ٗ) قطػػب ،سػػيٌد :فػػي ظ ػ ؿ القػػراف  /ط ّٕ ،دار الشػػركؽ( ،القػػاىرة ََِٖ ،ـ) ،المجلػػد
ال ال  ،ص ُٕٔٓ.
ِِٗ
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(َُ ) ين ػػر :البخػػارم ،أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػح اسػػماعيل بػػح ابػػراىيم :صػػحيح البخػػارم ،تػػرقيم
كترتيب :محمد فؤاد عبد الباقي ،ط ُ ،دار ابح الهي م( ،القاىرة ََِْ ،ـ) ،باب مقاـ
النبي زمح الفتح ،ص َّٓ ،رقم الحدي َِّْ ي

ٌدث عمػرك بػح سػلمة قػاؿ" :

كانػػت العػػرب تيػلٌػ ٌػوـ باس ػ مهم الفػػتح فيقولػػوف :اتركػػوه كقومػػو فػػإف ظه ػػر علػػيهم فهػػو نبػػي
صادؽ ،فلما كانت كقفة أىل الفتح بادر كل قوـ باس مهم ".

(ُُ) ين ػػر :الخربػػوطلي ،سػػيح علػػي :الدكلػػة العربيػػة ايس ػ مية ،دار إ يػػاء الكتػػب العربيػػة،
(القاىرة َُٗٔ ،ـ) ،ص ُّ.

(ُِ) ين ػ ػػر :ال زالػ ػػي :فقػ ػػو السػ ػػيرة ،ط ْ ،دار الكتػ ػػب الحدي ػ ػػة( ،القػ ػػاىرة ُْٗٔ ،ـ) ،ص
َِْ.

(ُّ) جازم ،محمد محمود :التفسػير الواضػح ،ط ْ( ،القػاىرة ُٕٗٗ،ـ) ،المجلػد األكؿ،
صِّ.

(ُْ) الطبرم :تاريخ ،ج ّ ،ص َٕ .ين ر أيضان :العبيدم ،لبػيد أ مد ابراىيم :السػيرة النبويػة
الشريفة ،مطبعة الميناء( ،ب داد ََِِ ،ـ) ،ص ُٕٖ.
(ُٓ) ىيكػػل ،محمػػد سػػيح :يػػاة محمػػد ،ط ّ ،مكتبػػة النهضػػة المصػػرية( ،القػػاىرةُٖٗٔ ،
ـ)،
ص ِْٖ.
(ُٔ) أبو الحسح :فتوح البلػداف ،لجنة تحقيق التراث ،ط ُ ،مكتبة الهػ ؿ( ،بيركتُّٖٗ ،
ـ)،
ص ْٔ.
(ُٕ) الطبرم :تاريخ ،ج ِ ،ص ّْٔ .ين ر أيضان :العبيدم :السيرة ،ص ُّٓ.
(ُٖ ) ابح سعد ،محمد بح سعد النصػيرم :الطبقػات الكبػرل ،تقػديم :إ سػاف عبػاس( ،بيػركت،
ُٕٓٗـ)،
ج ِ ،ص ُْٗ.
(ُٗ) الواقدم :الم ازم ،ج ّ ،ص ٖٖٓ.
ِّٗ

زكة نيح (أكطاس) ك صار الطائف عرض كقائع كتحليل أ داث
ـ .ـ .باسل طو جاسم

(َِ) نصرم ،سلهب :في يخطى محمد ،دار الكتاب العربي( ،بيركت َُٕٗ ،ـ) ،ص ُٕٗ.
(ُِ) سورة األنفاؿ ،اآلية ّٗ.
(ِِ) الم ازم ،ج ّ ،ص ٖٖٓ.
(ِّ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ.ّٔ ،
(ِْ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ّٔ.
(ِٓ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ّٔ.
(ِٔ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ّٔ.
(ِٕ) المصدر نفسو ،ج ّ ،ص ٓٓ.
(ِٖ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ّٔ.
(ِٗ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ّٔ.
(َّ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ْٔ.
(ُّ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ْٔ.
(ِّ) ال زالي :فقو السيرة ،ص َِْ.
(ّّ) د ف :السيرة ،ج ِ ،ص َُٕ.
(ّْ) الواقدم :الم ازم ،ج ّ.ٖٖٓ ،
(ّٓ) د ف :السيرة ،ج ِ ،ص َُٕ.
(ّٔ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ْٔ.
(*) أ مار :جمع يمر بضم ال يح كإسكاف الميم ،كىو الذم لم يجرب األمور .ين ر :معلوؼ،
لػػويس :المنج ػػد فػػي الل ػػة ،ط ّ ،دار المش ػػرؽ( ،بيػػركت ُٖٗٗ ،ـ) م ػػادة :م ػػر ،ص
ٗٓٓ.
(ّٕ) الم ازم ،ج ّ ،ص ّٖٗ.
(ّٖ) مسلم ،أبي الحسح :صحيح مسلم ،دار ابح الهي م( ،القاىرة ََُِ ،ـ) ،كتاب الزكػاة،
باب :إعطاء المؤلفة قلوبهم ،ص ُِٓ ،رقم الحدي َُٗٓ.
(ّٗ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ْٔ.
ِْٗ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (َُُِ)

المجلد (ُٖ)

تموز

العدد (ٓ)

(َْ) الص ػ بي ،علػػي محمػػد :السػػيرة النبويػػة ،ط ٖ ،دار المعرفػػة( ،بيػػركت ََِٖ ،ـ) ،ص
ُٖٕ.
(ُْ) الم ػػازم ،ج ّ ،صٖٓٗ .ين ػػر كيق ػػارف :المػ ػ ح ،ىاش ػػم يحي ػػى :الوس ػػيط فػ ػي الس ػػيرة
النبوي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
كالخ فة الراشدة ،مطبعة جامعة الموصل( ،الموصل ُُٗٗ ،ـ) ،ص َّٖ.
(ِْ) باشميل ،محمد أ مػد :ػزكة ي نػيح ،دار الفكػر( ،بيػركت ُٕٗٓ ،ـ) ،ص ُِٖ .ين ػر
أيضان :الص بي :السيرة ،ص ِٖٕ.
الج ىهنػػي إلػػى بػػدر
الج ىهنػػي ،كع ػػدم بػػح أبػػي الز بػػاء ي
(ّْ) فقبيػػل معركػػة بػػدر أرسػػل بسػػبس بػػح ي
ليتحسساف األخبار ،كفي معركة الخندؽ أرسل ذيفة بح اليمػاف إلػى المشػركيح ،ين ػر مػا
يصنعوه .ين ر :ابح ىشاـ :السيرة ،ج ِ ُّٗ ،؛ ج ّ ،ص ُّٖ.
(ْْ) ابح ىشاـ :المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ْٔ.
(ْٓ) الص بي :السيرة ،ص ِٖٕ.
(ْٔ) ابح ىشاـ السيرة ،ج ْ ،ص ْٔ.
(ْٕ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ْٔ.
(ْٖ ) فرج ،محمد :العبقرية العسكرية في زكات الرسوؿ ،الدار القومية( ،القاىرة،د .ت) ،ص
ُُٔ.
(*) ي يوجد ما يشير ل ير ىػذا الرقم إيٌ ما ٌدث بو أنس بح مالػ بالقوؿ " ثم إنا زكنػا ي نينان
فجػػاء المشػػركوف بأ سػػح صػػنوؼ رأيػػت ...قػػاؿ :كنحػػح بش ػػر ك يػػر قػػد بل نػػا س ػػتة ايؼ
كعلى ميمنة خيلنا خالد بح الوليد .مسلم :صحيح ،كتاب باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ،ص
ُِٓ ،رقم الحدي َُٗٓ.
(ْٗ) كىػػم الػػذيح عفػػا عػػنهم الرسػػوؿ  بعػػد فػػتح مكػػة كأطلقهػػم كخػ سػػبيلهم " كقػػاؿ اذىبػػوا
فأنتم الطلقاء " .مسلم :المصدر نفسو ،كتػاب الزكػاة ،بػاب :المؤلفػة قلػوبهم ،ص ُِٓ،
رقم الحدي َُٗٓ .ين ر أيضان :عماد الديح أبي الفداء (ت ْٕٕ ىػػ) :تفسػير القػراف
الع يم ،دار إ يػاء التراث العربي( ،بيركت ،د .ت) ،ج ِ ،ص ّّْ.
ِٓٗ

زكة نيح (أكطاس) ك صار الطائف عرض كقائع كتحليل أ داث
ـ .ـ .باسل طو جاسم

(َٓ) المباركفورم ،صفي الديح :الر يق المختوـ ،ط ُ ،دار العلوـ( ،األردف ػ عمافََِِ ،
ـ)،
ص ّٓٗ.
(ُٓ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ٓٔ .ين ر أيضان :الطبرم :تاريخ ،ج ّ ،ص ّٖ.
(*) الحم ف :يراد بو ما ييحمل عليو مح الدكاب .ابح ىشاـ :المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ُِٔ
؛ ىامش رقم (ْ).
(*) ا تبسػػوا :أم جعلػػوا أجػػر مػػا بػػذلوا عنػػد اهلل .المصػػر نفسػػو ،ج ْ ،ص ُِٔ ،ىػػامش رقػػم
(ٓ).
(ِٓ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ُِٔ.
(ّٓ) البػػوطي ،محمػػد سػػعيد رمضػػاف :فقػػو السػػيرة ،ط ٔ ،دار الفكػػر( ،د .ـ ُٕٕٗ ،ـ) ،ص
َُٖ.
(ْٓ) المرجع نفسو ،ص َّْ.
(ٓٓ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ٓٔ.
(ٔٓ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ٓٔ.
(ٕٓ) البخػػارم :صػػحيح ،بػػاب ػػزكة الطػػائف ،ص َٔٓ ،رقػػم الحػػدي ِّْْ .ين ػػر أيضػان:
ابح سػعد :الطبقات ،ج ِ ،ص َُٓ .ين ر أيضان :ابح األثيػر ،أبػي الحسػح علػي بػح أبػي
الكرـ( ،ت َّٔ ىػ) :الكامل في التػاريخ ،تحقيػق :أبػي الفػػداء عبػد اهلل القاضػي ،ط ْ،
دار الكتب العلمية( ،بيركت ػ لبناف ََِٔ ،ـ) ،ج ِ ،ص ُّٓ.
(ٖٓ) ابح ك ير :تفسير القراف ،ج ِ ،ص ّّْ.
(ٗٓ) الم ازم ،ج ّ ،ص ٖٓٗ.
(َٔ) الم ػػازم ،ج ّ ،ص ٖٓٗ .ين ػػر أيض ػان :الػػديار بكػػرم ،سػػيح بػػح محمػػد بػػح الحسػػح:
تاريخ الخميس في أ واؿ النفس كالنفيس ،مؤسسة شػعباف للنشػر( ،بيػركت ،د .ت) ،ص
َُُ.
(ُٔ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ّ ،ص ُْٕ.

ِٔٗ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (َُُِ)

المجلد (ُٖ)

تموز

العدد (ٓ)

(ِٔ) البخارم :صػحيح ،كتػاب الم ػازم كال ًسػيىر ،بػاب :ػزكة ي نػيح ،ص َٓٓ ،رقػم الحػدي
ُّْْ.

(ّٔ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ْٔ.

(ْٔ) ابح األثير :الكامل ،ج ِ ،ص ُّٔ ؛ الديار بكرم :تاريخ ،ص َُُ.
(ٓٔ) الديار بكرم :المصدر نفسو.َُُ ،

(ٔٔ) الرشيد ،محمد :القيادة العسكرية على عهد الرسوؿ ،ط ُ ،دار القلم( ،بيركتَُٗٗ ،
ـ) .ين ر أيضان :الص بي :السيرة ،ص ِٖٕ.

(ٕٔ) ركاه اإلماـ أبو داكد في المسند .ين ر :ال زالي :فقو ،ص َِْ ػ ُِْ.

(ٖٔ) اليعقػػوبي ،محمػػد بػػح كاضػػح :تػػاريخ ،تعليػػق :خليػػل منصػػور( ،بيػػركتُٗٔٗ ،ـ) ،ـ ِ،
صَْ.

(ٗٔ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ٕٔ.

(*) عمايػػة الصػػبح :ظ مػػو قبػػل أف يتبػػيح .ابػػح ىشػػاـ :المصػػدر نفسػػو ،ج ْ ،ص ٕٔ .ىػػامش
(ُ).

(*) كأضائو :جوانبو ،المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ٕٔ .ىامش رقم (ِ).

ضوا كانهزموا ،المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ٕٔ .ىامش (ّ).
(*) انشمر الناس :انف ٌ

(َٕ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ٕٔ ؛ الواقدم :الم ازم ،ج ّ ،ص ٕٖٗ ،ي يػورد ركاية
عح أنس بح مال بنفس المعنى.

(ُٕ) الم ازم ،ج ّ.ّٕٖ ،

(ِٕ) ال زالي :فقو ،ص ِِْ .ين ر أيضان :الم ح :الوسيط ،ص َّٗ .ين ر أيضان :الص بي،
السيرة ،ص ّٖٕ.

(ّٕ) البخػػارم :صػػحيح ،كتػػاب الم ػػازم ،بػػاب :قػػوؿ اهلل تعػػالى ﭽ ﮥ ﮦﮦ ...ﭼ ،ص َْٓ ػ
َٓٓ ،رقػػم الحػػدي ُّْٕ ؛ مسػػلم :صػػحيح ،كتػػاب الجهػػاد ً
كالسػػيىر ،بػػاب :فػػي ػػزكة
ي نيح ،ص ْْٔ .رقم الحدي ُٕٕٔ.
ِٕٗ

زكة نيح (أكطاس) ك صار الطائف عرض كقائع كتحليل أ داث
ـ .ـ .باسل طو جاسم

(ْٕ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ٕٔ ؛ الطبرم :تاريخ ،ج ّ ،ص ْٕ ػ ٕٓ.

(ٕٓ) اب ػػح ىش ػػاـ :المص ػػدر نفس ػػيو ،ج ْ ،ص ٗٔ .ين ػػر أيضػ ػان :العم ػػرم ،أكػ ػػرـ :المجتم ػػع
في عهد النبوة ،ط ُ( ،د .ـ ُْٖٗ ،ـ) .ين ر أيضان :الص بي :السيرة ،ص ٖٖٕ.
(ٕٔ) سورة التوبة ،اآلية ِٓ.

(ٕٕ) ال زالػػي :فقػػو ،ص ِِْ .ين ػػر أيض ػان :قطػػب :فػػي ظ ػ ؿ القػػراف ،ـ ّ ،ص ُٕٔٓ ػ
ُٕٕٓ.

علي .ين ر :ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ٕٔ .ىامش رقم
(*) ييػ يربَّني :يكوف ربان لي ،أم مالكان َّ
(ٖ).

(ٖٕ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ٕٔ .ين ر أيضان :الم ح :الوسيط ،ص ُّٗ.
(ٕٗ) ابح ىشاـ :المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ٕٔ.
(َٖ) عطية اهلل ،أ مد :القامنوس ايس مي ،المجلد ال اني ،مكتبة النهضة( ،القاىرة ،د .ت)،
ص ُّٕ.
(*) السػػمرة :يعنػػي شػػجرة بيعػػة الرضػػواف التػػي بايعػػو المسػػلموف مػػح المهػػاجريح كاألنصػػار تحتهػػا
على أف ي يفرك .ابح ك ير :تفسير القراف ،ج ِ ،ص ّْْ.
(ُٖ) مسػػلم :صػػحيح ،كت ػػاب الجهػػاد ً
كالس ػػيىر ،بػػاب :ػػزكة ي نػػيح ،صّْٔ ػ ْْٔ .رق ػػم
الحدي ُٕٕٓ .ين ر :ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ٖٔ ػ ٗٔ ،ي الركاية بمنعاني
كألفاظ متشابهة.
(ِٖ) الم ازم ،ج ّ ،ص ٖٖٗ.
(ّٖ) لكنو يشير إلى أ ٌف أسم ابح أبي سفياف بح الحارث (جعفر) كأسم أبي سفياف (الم يرة) ثم
" كبعض يتع ٌد فيهم ق م بح العباس كي يعد ابح أبي سفياف :السيرة ،ج ْ ،ص ٕٔ.
(ْٖ) تاريخ ،ج ِ ،ص ِْ.
(ٖٓ) تفسير القراف ،ج ِ ،ص ّْٓ.
(ٖٔ) الكامل ،ج ِ ،ص ُّٕ .ين ر أيضان :ال زالي :فقو ،ص ِّْ.
(ٕٖ) تاريخ الخميس ،ص َُُ.
(ٖٖ) الم ازم ،ج ّ ،ص َُٗ.
ِٖٗ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (َُُِ)

المجلد (ُٖ)

تموز

العدد (ٓ)

(ٖٗ) ين ر كيقارف :ال زالي :فقو ،ص ِّْ.
(َٗ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ٖٔ .ين ر كيقارف :الخضرم ،محمػد بػ  :نػور اليقػيح فػي
سػػيرة س ػػيد المرسػػليح ،دار الفكػػر( ،بيػػركت ،د .ت) ،ص ُِّ .ين ػػر كيقػػارف :البػػوطي:
فقػو ،ص َّْ .ين ر كيقارف :نورم :دراسات ،ص ِٗ ػ ّّ.
(ُٗ) البخارم :صحيح ،كتػاب الم ػازم ،بػاب :قولػو تعػالى ﭽ ﮥ ﮦﮦ ...ﭼ ،ص َْٓ ػ َٓٓ،
رقػػم الحػػدي ُّْٓ ؛ مسػػلم :صػػحيح ،كتػػاب الجهػػاد ً
كالسػػيىر ،بػػاب :ػػزكة ي نػػيح ،ص
ْْٔ ،رقم الحدي ُٕٕٔ.
(ِٗ) البخارم :المصدر نفسو ،ص َٓٓ ،رقم الحدي ُّْٓ ؛ مسلم :المصدر نفسو ،ص
ْْٔ،
رقم الحدي ُٕٕٔ.
(ّٗ) الم ازم ،ج ّ ،ص َٖٗ .ين ر أيضان :الم ح :الوسيط ،ص َّٗ.
(ْٗ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ِٕ.
(ٓٗ) الم ازم ،ج ّ ،ص َٕٗ.
(ٔٗ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ٕٗ .ين ر أيضان :الم ازم ،ج ّ ،ص ِِٗ.
(ٕٗ) ابح ىشاـ :المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ٕٗ .ين ػر أيضػان :ابػح سػعد :الطبقػات ،ج ِ ،ص
ُِٓ.
ين ر أيضان :د ف :السيرة ،ص ُُِ.
(ٖٗ) ين ػػر :مس ػػلم :ص ػػحيح ،كت ػػاب الجه ػػاد ً
كالس ػػيىر ،ب ػػاب :ػػزكة ي ن ػػيح ،ص ّْٔ ،رق ػػم
الحدي ُٕٕٓ.
(ٗٗ) سورة التوبة ،اآلية ِٔ.
(*) لمزيد مح التفاصيل وؿ عوامل النصر .ين ر :ابػح ك يػر :تفسػير القػراف ،ج ِ ،ص ّْْ
؛ أيضػان :الصػ بي :السػيرة ،ص ٕٓٗ ػ ٕٔٗ ؛ أيضػان :ال زالػي :فقػو ،ص ِّْ ػ ِْٓ ؛
أيض ػان :فػػرج :العبقريػػة العسػػكرية فػػي ػػزكات الرسػػوؿ ،الػػدار القوميػػة(،القاىرة ،د .ت)،ص
ُّٔ ػ ُْٔ.
ِٗٗ

زكة نيح (أكطاس) ك صار الطائف عرض كقائع كتحليل أ داث
ـ .ـ .باسل طو جاسم

(ََُ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ْٕ.
(َُُ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ْٕ.
الح ىزف :المرتفع مح األرض .المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ْٕ ،ىامش رقم (ْ).
(*) ى
(*) ال رس :فيو جارة محددة .المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ْٕ ،ىامش رقم (ْ).
(*) دىس :الليح الك ير التراب  .المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ْٕ ،ىامش رقم (ٓ).
(َُِ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ّٔ.
(َُّ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ٖٔ.
(َُْ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ّٔ ،ىامش رقم (ِ).
(َُٓ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ِٔ ػ ّٔ.
(َُٔ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ٕٕ ػ ٖٕ.
(َُٕ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ٖٕ.
(*) ال نية :موضع مرتفع بيح جبليح .ين ر :المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ٕٔ ،ىامش رقم (ْ).
(َُٖ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ٕٔ.
(*) عاتقو :ما بيح المنكب كالعنق .المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ٕٕ ،ىامش رقم (ْ).
(*) الم ءة :الملحفة ص يرة كانت أـ كبيرة .المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ٕٕ .ىامش رقم (ٓ).
(*) صمد :قصد .المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ٕٕ ،ىامش رقم (ٔ).
(َُٗ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ٕٕ.
(َُُ) المصػػدر نفسػػو ،ج ْ ،ص ٓٗ ؛ الواقػػدم :الم ػػازم ،ج ّ ،ص ِْٗ .ين ػػر أيض ػان:
الم ح :الوسيط ،ص َُّ.
(ُُُ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ٗٗ ػ ََُ ؛ ابح ك يػر :تفسػير القػراف ،ج ِ ،ص ّْٔ ؛
أيضان :ابح األثير :الكامل ،ج ِ ،ص َُْ ؛ ين ر :الم ح ،المرجع نفسو ،ص َُّ.
(ُُِ) للمزيػػد ػػوؿ ىػػذه األس ػػلحة الجديػػدة كتفصػػي تها .ين ػػر :فػػرج :العبقريػػة العس ػػكرية،
صُٓٔ .ين ر أيضان :الص بي :السيرة.ٕٖٔ ،
(ُُّ) فرج :المرجع نفسو ،ص ُٓٔ.
(ُُْ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ٔٗ ؛ الطبرم :تاريخ ،ج ّ ،ص ِٖ.
ََّ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (َُُِ)

المجلد (ُٖ)

تموز

العدد (ٓ)

(ُُٓ) الكامل في التاريخ ،ـ ِ ،ص َُْ.
(ُُٔ) الص بي :السيرة ،ص ٖٕٔ.
(ُُٕ) فرج :العبقرية ،ص ُٓٔ.
(ُُٖ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ََُ.
(ُُٗ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ٗٗ.
(َُِ) المصدر نفسو ،ج ِ ،ص ُٔٗ.
(ُُِ) الطبرم :تاريخ ،ج ّ ،ص ّٖ.
(ُِِ) المصدر نفسو ،ج ّ ،ص ّٖ.
(ُِّ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ََُ.
(ُِْ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ََُ.
(ُِٓ) البخ ػػارم :ص ػػحيح ،كت ػػاب الم ػػازم ،ب ػػاب :ػػزكة الط ػػائف ،ص َٔٓ ،رق ػػم الح ػػدي
ِّْٓ.
(ُِٔ) ابػح ىشػاـ :السػيرة ،ج ْ ،ص ََُ ؛ الواقػدم :الم ػازم ،ج ّ ،ص ِٔٗ ِٗٗ ،ػ
َّٗ.
(ُِٕ) الطبرم :تاريخ ،ج ّ ،ص ْٖ.
(ُِٖ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص َُُ.
(ُِٗ) الم ح :الوسيط ،ص ُُّ.
(َُّ) البخ ػػارم :ص ػػحيح ،كت ػػاب الم ػػازم ،ب ػػاب :ػػزكة الط ػػائف ،ص َٔٓ ،رق ػػم الح ػػدي
ِّْٓ.
(ُُّ) ابػػح ىشػػاـ :السػػيرة ،ج ْ ،ص َُّ .ين ػػر :ال زالػػي :فقػػو ،ص ِّْ .ين ػػر أيض ػان:
العبيدم :السيرة ،ص َُٗ.
(ُِّ) الطبرم :تاريخ ،ج ّ ،ص ْٖ.
(ُّّ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص َُّ.
(ُّْ) الطبرم :تاريخ ،ج ّ ،ص ّْٗ.
َُّ

زكة نيح (أكطاس) ك صار الطائف عرض كقائع كتحليل أ داث
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(ُّٓ) الم ازم ،ج ّ ،ص ّْٗ.
(ُّٔ) المصدر نفسو ،ج ّ ،ص ِْٗ.
(ُّٕ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص َُّ.
(ُّٖ) الواقػػدم :الم ػػازم ،ج ّ ّْٗ ،ػ ْْٗ .ين ػػر أيضػان :المػ ح :الوسػػيط ،ص ُُّ.
ين ر كيقارف :ال زالي :فقو ،ص ِْٓ.
(ُّٗ) الم ح :المرجع نفسو ،ص ُُّ.
(َُْ) مسلم :صحيح ،كتاب الزكػاة ،باب :المؤلفة قلوبهػم علػى ايسػ ـ ،ص َِٓ ػ ُِٓ،
رقم الحدي َُٗٓ .ين ر :الص بي :السيرة ،ص ٖٖٕ.
(ُُْ) الم ح :الوسيط ،ص ُُّ.
(ُِْ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص َُٕ .ين ر :مسلم :صحيح "،كأعطى اناسان مح أشراؼ
العرب كأثٌرىم يوـ القسمة " ،كتاب الزكاة ،باب :عطاء مح يخاؼ على إيمانو ،ص ِِٓ،
رقم الحدي َُِٔ.
(ُّْ) ين ر :الم ح :الوسيط ،ص ُُّ.
(ُْْ) ين ر :مسلم :صحيح ،فقد ركل أنس قائ ن :إف كاف الرجل لىييسلً يم ما يريد إيٌ الدنيا فما
يي ٍسػػلً يم تػػى يكػػوف ايسػ ـ أ ػػب إليػػو مػػح الػػدنيا كمػػا عليهػػا " كتػػاب الفضػػائل ،بػػاب :مػػا نسػػئل
رسػوؿ اهلل  شيئان قط فقاؿ :ي كك رة عطائو ،ص ٕٗٓ ،رقم الحدي ُِّّ.
(ُْٓ) الم ازم ،ج ّ ْْٗ ،ػ ْٓٗ.
(ُْٔ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص َُٕ.
(ُْٕ) ين ر :فقو السيرة ،ص ِْٕ.
(ُْٖ) مسلم :صحيح ،كتاب الفضائل ،باب :ما نسػئل رسػوؿ اهلل  شػيئان قػط فقػاؿ :ي كك ػرة
عطائو ،ص ٕٗٓ ،رقم الحدي ُِّّ.
(ُْٗ) مسلم :المصدر نفسو ،كتػاب الفضػائل ،بػاب :مػا نسػئل رسػوؿ اهلل  ،ص ٕٗٓ ،رقػم
الحدي ُِّْ.
(َُٓ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ُُِ.
(ُُٓ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ُُِ.
َِّ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
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المجلد (ُٖ)

تموز

العدد (ٓ)

(ُِٓ) البوطي :فقو ،ص َّٖ.
(*) اللعاعة :بقلة خضراء ناعمة ،شبٌو بها زىرة الدنيا كنعيمها .ين ر :ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ،
ص ُُِ ،ىامش رقم (ٖ).
(ُّٓ) مسلم :صحيح ،كتاب الفضائل ،باب :ما نسئل رسوؿ اهلل  ،ص َِٓ ،رقم الحدي
َُٗٓ.
(ُْٓ) الواقدم :الم ازم ،ج ّ ،ص ْٗٗ.
(ُٓٓ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ٕٗ ،ص َُّ.
(ُٔٓ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص َُْ.
(ُٕٓ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص َُْ.
(ُٖٓ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص َُْ.
(ُٗٓ) البخػ ػػارم :صػ ػػحيح ،كتػ ػػاب الم ػ ػػازم ،بػ ػػاب :قولػ ػػو تعػ ػػالى ﭽ ﮥ ﮦﮦ ...ﭼ ،ص َٓٓ،
رقم الحدي ُّْٗ.
نصو :أما مح تمس بحقو مح ىػذا السػبي فلػو بكػل
(*) كقد كردت الركاية عند ابح اسحق بما ٌ
فردكا إلى الناس أبناءىم كنساءىم " .ابػح ىشػاـ:
سبي أصيبوٌ ،
إنساف سح فرائض مح أكؿ ٍ
السيرة ،ج ْ ،ص َُْ.
(َُٔ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ُُِ.
(ُُٔ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص َُٔ ػ َُٕ.
(ُِٔ) المصدر نفسو ،ج ِ ،ص ْٔ.
(ُّٔ) ين ر :الص بي :السيرة ،ص ُُِ.
(ُْٔ) الب ذرم :فتوح ،ص ْٔ.
(ُٓٔ) الم ازم ،ج ّ ،ص ْٓٗ.
(ُٔٔ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص َُٔ.
(ُٕٔ) الم ازم ،ج ّ ،ص ْٓٗ.
(ُٖٔ) ابح ىشاـ :السيرة ،ج ْ ،ص ُُْ ػ ُِْ.
َّّ
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(ُٗٔ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ُُْ.
(َُٕ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ُُْ.
(ُُٕ) المصدر نفسو ،ج ْ ،ص ُُْ.
(ُِٕ) ين ر :الم ح :الوسػيط ،ص ُّّ .ين ر كيقػارف :الصػ بي :السػيرة ،ص ّٕٗ .ين ػر
كيقارف :الشريف ،أ مػد ابػراىيم :مكػة كالمدينػة فػي الجاىليػة كعهػد اإلسػ ـ ،دار الفكػر
العربي( ،القاىرة ،)ُٗٔٓ ،ص َّٓ .ين ر أيضان :العلي ،صالح أ مد :الدكلة في عهد
الرسوؿ  ،مطبعة المجمع العلمي العراقي( ،ب داد ُٖٖٗ ،ـ) ،ج ُ ،ص ُّّ.
(ُّٕ) سورة التوبة ،اآلية ِٓ.
(ُْٕ) سورة التوبة ،اآلية ِٔ.
(ُٕٓ) ين ر :العلي :الدكلة ،ج ُ ،ص ُّّ.

قائمة المصادر والمراجع
أكين ػ المصادر:
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ

ػ ابػػح األثيػػر ،أبػػي الحسػػح علػػي بػػح أبػػي كػػرـ :الكامػػل فػػي التػػاريخ ،تحقيػػق :أبػػي الفػػداء
عبد اهلل القاضي ،ط ْ ،دار الكتب العلمية( ،بيركت ػ لبناف ََِٔ ،ـ).
ػ ابػ ػػح سػػػعد ،محمػػػد بػ ػػح سػػػعد النصػ ػػيرم :الطبقػ ػػات الكبػ ػػرل ،تق ػػديم :إ سػ ػػاف عبػ ػػاس،
(بيركت ُٕٗٓ ،ـ).
ػ ابػ ػػح ك يػ ػػر ،عمػ ػػاد الػ ػػديح أبػ ػػي الفػ ػػداء (ت ْٕٕ ى ػ ػػ) :تفسػ ػػير القػ ػػراف الع ػ ػػيم ،دار
إ ياء التراث العربي( ،بيركت ،د .ت).
ػ اب ػػح من ػػور ،أب ػػو الفض ػػل جم ػػاؿ ال ػػديح ب ػػح مك ػػرـ األنص ػػارم :لس ػػاف الع ػػرب المح ػػيط،
إعداد كتصنيف :يوسف الخياط ،دار لساف العرب( ،بيركت ُٗٓٔ ،ـ).
ػ ابػػح ىشػػاـ ،أبػػو محمػػد عبػػد المل ػ  :السػػيرة النبويػػة ،تحقيػػق :مصػػطفى السػػقا كاخػػركف،
دار الخير ،ط ْ( ،بيركت ُٗٗٗ ،ـ).
ػ البخ ػػارم ،أب ػػي عب ػػد اهلل محم ػػد ب ػػح اس ػػماعيل ب ػػح اب ػػراىيم ،ص ػػحيح البخ ػػارم ،ت ػػرقيم
كترتيب :محمد فؤاد عبد الباقي ،ط ُ ،دار ابح الهي م( ،القاىرة ََِْ ،ـ).
َّْ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
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ٕ ػ ال ػػب ذرم ،أب ػػو الحس ػػح :فت ػػوح البل ػػداف ،لجن ػػة تحقي ػػق التػ ػراث ،ط ُ ،مكتب ػػة الهػ ػ ؿ،
(بيركت ُّٖٗ ،ـ).
ٖ ػ د ف ،أ مد زيني :السيرة النبوية كاآلثار المحمدية( ،بيركت َُُّ ،ىػ).
ٗ ػ ال ػػديار بك ػػرم ،س ػػيح ب ػػح محم ػػد ب ػػح الحسػ ػح :تاريػ ػػخ الخم ػػيس ف ػػي أ ػػواؿ ال ػػنفس
كالنفيس( ،بيركت ،د .ت).
َُ ػ الشوكاني ،محمد بح علي محمد :فتح القدير( ،بيركت ،د .ت).
ُُ ػ الطب ػ ػػرم ،أب ػ ػػو جعف ػ ػػر محم ػ ػػد ب ػ ػػح جري ػ ػػر (ت َُّ ىػ ػ ػػ) :ت ػ ػػاريخ الرس ػ ػػل كالمل ػ ػػوؾ،
تحقيق :محمد أبو الفضل ،دار المعارؼ( ،القاىرة ُِٗٔ ،ـ).
ُِ ػ مسػ ػػلم ،أب ػ ػي الحس ػ ػػح (ت ُِٔ ى ػ ػػ) :صػ ػػحيح مسػ ػػلم ،دار بػ ػػح الهي ػ ػ م( ،القػ ػػاىرة،
ََُِ ـ).
ُّ ػ الواق ػ ػػدم ،محمػ ػػد بػ ػػح عمػ ػػر بػ ػػح كاقػ ػػد (ت َِٕ ى ػ ػػ) :الم ػ ػػازم ،تحقيػ ػػق :مارسػ ػػدف
جونر( ،بيركت ُٗٔٔ ،ـ).
ػ اليعق ػ ػػوبي ،محم ػ ػػد ب ػ ػػح كاض ػ ػػح :ت ػ ػػاريخ اليعق ػ ػػوبي ،تعلي ػ ػػق :خلي ػ ػػل منص ػ ػػور ،ط ُ،
ُْ
( بيركت ُٗٔٗ ،ـ).

ثانيان ػ المراجع:

ُ ػ باشميل ،محمد أ مد :زكة ي نيح ،دار الفكر( ،بيركت ،د .ت).
ِ ػ البوطي ،محمد سعيد رمضاف :فقو السيرة،ط ٔ ،دار الفكر(،دمشقُٕٕٗ ،ـ).
ّ ػ جػ ػػازم ،محمػػػد محمػػػود :التفسػ ػػير الواضػ ػػح ،ط ْ( ،القػ ػػاىرة ُٕٗٗ ،ـ) ،المجلػ ػػد
األكؿ.
ْ ػ الخض ػػرم ،محم ػػد بػ ػ  :ن ػػور اليق ػػيح ف ػػي س ػػيرة س ػػيد المرس ػػليح ،دار الفك ػػر( ،بي ػػركت،
د .ت).
ٓ ػ الخربػ ػػوطلي ،علػ ػػي سػ ػػيح :الدكلػ ػػة العربيػ ػػة ايس ػ ػ مية ،دار إ يػ ػػاء الكتػ ػػب العربيػ ػػة،
(القاىرة َُٗٔ ،ـ)
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ٔ ػ الرشػ ػػيد ،محمػ ػػد :القيػ ػػادة العسػ ػػكرية علػ ػػى عهػ ػػد الرسػ ػػوؿ ،ط ُ ،دار القلم(،بيػ ػػركت،
َُٗٗ ـ).
ٕ ػ الش ػػريف ،أ م ػػد اب ػػراىيم :مك ػػة كالمدين ػػة ف ػػي الجاىلي ػػة كعه ػػد الرس ػػوؿ ،دار الفك ػػر،
القاىرة ُٗٔٓ ،ـ).
ٖ ػ الص ػ ػ بي ،علػ ػػي محمػ ػػد :السػ ػػيرة النبويػ ػػة ػ عػ ػػرض كقػ ػػائع كتحليػ ػػل أ ػ ػػداث دركس
كعبر ػ ،ط ٖ ،دار المعرفة( ،بيركت ََِٖ ،ـ).
ٗ ػ العبيػ ػػدم ،لبيػ ػػد ابػ ػػراىيم أ مػ ػػد :السػ ػػيرة النبويػ ػػة الشػ ػػريفة ،مطبع ػ ػة النهضػ ػػة( ،القػ ػػاىرة،
د .ت).
َُ ػ عطيػ ػػة اهلل ،أ مػ ػػد :القػ ػػاموس ايس ػ ػ مي ،المجلػ ػػد األكؿ ،مكتبػ ػػة النهضػ ػػة( ،القػ ػػاىرة،
د .ت).
ُُ ػ العلػػي ،صػػالح أ مػػد :الدكلػػة فػػي عهػػد الرسػػوؿ  ،مطبعػػة المجمػػع العلمػػي العراقػػي،
(ب داد ُٖٖٗ ،ـ).
ُِ ػ العمرم ،أكرـ :المجتمع المدني في عهد النبوة ،ط ُ( ،د .ـ ُْٖٗ ،ـ).
ُّ ػ ال زالي ،محمد :فقو السيرة ،ط ْ ،دار الكتب الحدي ة( ،القاىرة ُْٗٔ ،ـ).
ُْ ػ قطب ،سيد :في ظ ؿ القراف ،ط ّٕ ،دار الشركؽ( ،القاىرة ََِٖ ،ـ).
ُٓ ػ المب ػ ػػاركفورم ،ص ػ ػػفي ال ػ ػػديح :الر ي ػ ػػق المختػ ػ ػػوـ ،ط ُ ،دار العلػ ػ ػػوـ( ،األردف ػ
عماف ََِِ ،ـ).
ُٔ ػ معلػ ػػوؼ ،لػ ػػويس :المنجػ ػػد فػ ػػي الل ػ ػػة ،ط ّٓ ،دار المشػ ػػرؽ( ،بيػ ػػركتُٖٗٗ ،ـ)،
مادة مر.
ُٕ ػ الم ػ ح ،ىاشػػم يحيػػى :الوسػػيط فػػي السػػيرة النبويػػة كالخ فػػة الراشػػدة ،مطبعػػة جامعػػة
الموصل( ،الموصل ُُٗٗ ،ـ).
ُٖ ػ نصرم ،سلهب :في يخطى محمد ،دار الكتاب العربي( ،بيركت َُٕٗ ،ـ).
ُٗ ػ فػ ػػرج ،محمػ ػػد :العبقريػ ػػة العسػ ػػكرية فػ ػػي ػ ػػزكات الرسػ ػػوؿ ،الػ ػػدار القوميػ ػػة( ،القػ ػػاىرة،
د .ت).
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المجلد (ُٖ)

تموز

العدد (ٓ)

َِ ػ ىيك ػػل ،محم ػػد س ػػيح :ي ػػاة محم ػػد ،ط ُّ ،مكتب ػػة النهض ػػة المص ػػرية( ،الق ػػاىرة،
ُٖٔٗ ـ).

ثال ان ػ الدكريػات:

ُ ػ ن ػػورم ،دري ػػد عب ػػد الق ػػادر :دراس ػػات ف ػػي معرك ػػة ي ن ػػيح ،مجل ػػة الرس ػػالة ايسػ ػ مية ،كزارة
األكقاؼ ،العدد ٕٗ ػ ٖٗ( ،ب داد ُٕٗٗ ،ـ).

خريطة زكة ي نيح شواؿ ٖ ىجرية
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نق ن عح :كتاب السيرة النبوية ،الدكتور علي محمد محمد الص بي دار ابح الهي م ،ط ٓ،
(بيركت ػ ََِٖ ـ)

Abstract
َّٖ

تموز

)ٓ( العدد

)ُٖ( المجلد

مجلة جامعة تكريت للعلوم
)َُُِ( اإلنسانية

The conquer of Mecca had its own influence in the Arabia
and other important influences in both religious and political sides.
From the religious side, the prophet started moving around AlKaaba (Tawaf) as soon as he entered Mecca. He also ordered to
destroy dolls and remove it from Kaaba. Thus he ended paganism in
its center. Then he destroyed all the dolls allover Al-Hijaz. The
Arabic tribes did not resist this action.
The political influences happened rapidly within two weeks.
Some tribes like Hawazin and Thakif which live near Mecca. They
saw that what happened in Mecca will soon happen in Al-Taif, a
city where they live, as a result the two tribes gathered to destroy
the Moslems.
In this context, the research presents and analyzes events of Hunain
battle and Al-Taif Seige and the justifications. It also presents how
the prophet deals with these new happening such as his treatment
with the people of Mecca who were set free or those who recently
entered Islam or with the supporters (those who helped the prophet
in Al-Madina) who had their views concerning the distribution of
enemies casualties. It also presents how Hawazin and Thakif
entered Islam.
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