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فُعد هذا نقضًا للعهد من قبل قري  ,وقـد جـاء أحـد زعمـاء

خزاعــة وهــو عم ـرو بــن ســام اخلزاعــي فرنشــد الرســول  أبياتًــا
يستةثه فيها على العهد ومساعدتهم بناءًا على العهد وخصوصًـا أن
قريشًــا ســاعدت حلفاءهــا وهــذا اعتــداء علــى حلفهــم مــع املســلمني,
وكان يا قال:
يا رب إني ناشد حممدًا

حلف أبينا وأبيه إال تلدا

إىل آخر القصيدة فقال  :نصرت يـا عمـرو بـن سـام ,ثـم جـاء
وفد آخر من خزاعة يطلب مناصرة الـن  فوعـدوهم خـريًا ثـم إن
قريشًــا أحســت بــاخلطر ,وجــاء زعيمهــا أبــو ســفيان بــن حــرب إىل
املدينــة ليجــدد العهــد مــع الــن  ,فــدخل بيــت ابنتــه أم املــؤمنني
حبيبــة بنــت أبــي ســفيان ,حيــث كــان صــهرًا للــن  ,فلمــا دخــل
البيــت أراد أن جيلــس علــى فــراح الــن  ,فرفعتــه عنــه ابنتــه أم
حبيبة زوج رسول اهلل  ,فقال أبو سفيان :يا بنيـة مـا أدري أرغبـت
بي عن الفراح أم رغبـت بـه عـا؟ قالـت :بـل هـو فـراح رسـول اهلل
 ,وأنت رجل مشرك جنس فلم أحب أن

لس على فراح رسـول

اهلل  , فقال :واهلل لقد أصابك بعدي شـر ,ثـم إن أبـا سـفيان أتـى
الن  فكلمه فلم يرد عليه ثم أتى أبا بكر ليتوسـط لـه عنـد
الن  فقال ما أنا بفاعل ,ثم كلم عمر بن اخلطـاب  ,فقـال:
أنـــا اشـــفع لكـــم عنـــد رســـول اهلل  واهلل لـــو م أجـــد إال الـــذر

أ .د .عبد العزيز بن إبراهيم العُمري

178

جلاهدتكم به ,ثم أتى عليًا وعنده فاطمة واحلسن بن علـي بينهمـا
غــالم صــغري فقــال لــه علــي :واهلل لقــد عــزم رســول اهلل علــى أمــر ال
نســتطيع أن نكلمــه فيــه فقــال لفاطمــة (رضــي اهلل عنهــا)  :يــا بنـت
حممد هـل لـك أن تـرمري ابنـك هـذا أن جيـري النـا

فيكـون سـيد

العرب؟ فقالت :ما بل ابا هـذا أن جيـري النـا  ,فلمـا اشـتد األمـر
عليه قال لعلي  ,أنصةا فقال لـه علـي :أنـت سـيد كنانـة فقـم
فرجر بني النا

ثم أحلش بررض قومك ,قال أو ترى ذلك يغا عا

شي ًا قال علي  ال ولكن ال أجد لك غري ذلـك ,فقـام أبـو سـفيان
يف املسجد وقال إني قد أجرت بني النا  ,فلما قدم مكَّـة قـال لـه
أهلها واهلل ما زاد علي على أن سخر بك.
ثم أن رسول اهلل  جهز النـا
ال تعلم قري

للغـزو ,وكـان حريصًـا علـى أن

خب سركـه ,وأرسـل إحـدى سـراياه الطالئعيـه إىل

جهة غري مكَّة حتى ينـن النـا

أنـه جيهـز لتلـك اجلهـة ويف الوقـت

نفسه أخ أصةابه أنـه متوجـه إىل مكَّـة وطلـب مـنهم أن يكتمـوا
اخل وقال :اللهم خذ العيون واألخبار عن قري

حتى نبغتها.

وخرج الرسـول  إىل مكَّـة يف رمضـان سـنة  8هــ ,وخـرج معـه
مخسة آالم من املهاجرين واألنصار ,وحلقت به

ـوع مسـلمة مـن

قبائــل مزينــة وسُــليم ,وغفــار ,وجهينــة ,ومتــيم ,وأســد حتــى كــان
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جمموع جيشه حني وصل قرب مكَّة عشـرة آالم مقاتـل ,نـزل بهـم
رسول اهلل  مر النهران.
وكان العبا

بن عبد املطلـب  قـد قابـل الرسـول  وهـو يف

الطريــش منهـرًا إســالمه وقيــل أنــه كــان يكــتم إســالمه قبــل ذلــك
بوقت طويل وله مواقف مـع الـن  ,منـذ بيعـة العقبـة الثانيـة تـدل
على ذلك ,وكان العبا

حريصًا على إسـالم قومـه ,فركـب بعـد

ذلـــك بغلـــة الـــن  ,فيســـترمنوه أو يســـلموا ,كـــان  قـــد أمـــر
املسلمني أن يكثروا من نريانهم ـــ وكـانوا يف الليـل ـــ لريعبـوا أهـل
مكَّــة حتــى ال يقــاتلوا ,فرشــعلت قرابــة األلــف نــار يف وقــت واحــد,
خرج أبو سـفيان ليسـتطلع اخلـ وكـان زعيمهـا,

فلما رأتها قري
فلقيه العبا

 عم الن  فرمنه ,ثـم أتـى بـه الـن  فرمضـى

ترمني العبا

إياه فلم يعرض له املسلمون بشرٍ ,ويف الصباح جاء به

العبا

 إىل الـن  فـرعلن إسـالمه ,ثـم إن العبـا

قـال للـن

 ,إن أبا سفيان حيب الفخر عند قومه فلو أمنت من دخل داره.
وكان الن  حريصًا أشد احلرص على أن يكون دخوله إىل
مكَّة سلميًا وأن ال يراق يف ذلك دم ,ولذا فعند دخولـه مكَّـة قسـم
جيشه إىل أربعة أقسام تدخل من جهات مكَّة األربعة منهرة قوتهـا
وكافة عن النا

حتى يستسـلم أهـل مكَّـة لألمـر الواقـع ويسـلموا

بسالم ,ويف الوقـت نفسـه أعلـن الرسـول (( :إن مـن دخـل دار أبـي
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سفيان فهو آمن ومن أغلـش عليـه داره فهـو آمـن ,ومـن دخـل املسـجد
فهو آمـن)) ,وبـذلك أتـاح كـل فـرص األمـان ملـن رغـب فيـه ,ودخـل
رسول اهلل  مكَّة بسالم وركزت رايتـه يف احلجـون ,وقـد لقيـت
كتيبة خالد بن الوليد  بعا املقاومة الع سرعان مـا سـقطت,
وفر املشاركون فيها إىل بيوتهم أو إىل خارج مكَّة ,وكـان دخـول
رســول اهلل  دخــول املتواضــعني هلل حيــث كــان مطــرطل الــرأ
خاشعًا هلل تعاىل ,يقرأ سـورة الفـتح ,ثـم توجـه إىل الكعبـة وطـام
بالبيـت ســبعة أشــواط ثــم قـال  :ال الــه إال اهلل وحــده ال شــريك لــه
صدق وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده ,إال كل دم أو مرثرة
فهو ست قدمي هـاتني إال سـدانة البيـت وسـقاية احلـاج ثـم قـال :يـا
معشر قـري

مـا تننـون إنـي فاعـل بكـم؟ ,قـالوا :خـريًا أخ كـريم

وابن أخ كريم ,فقال  قولته املشهورة :اذهبوا فـرنتم الطلقـاء .ثـم
دعــا علــى األصــنام ,وكانــت ثالمثائــة وســتني صــنمًا وكــان يشــري
إليها ويقرأ  :وَقُلْ جَاء الالةَشك وَزَهَشَ الالبَاطملُ إِن الالبَاطملَ كَانَ زَهُوقًا
اآلية ([ )81اإلسراء  .فرسقطها

يعًا وأمر بهـا فةطمـت ,ثـم بـايع

الرسول  من بايع من الرجال على اإلسـالم ,ثـم بُويـع النسـاء علـى
اإلســالم ,وعلــى شــروط أخــرى خاصــة بهــن ,وحــني حضــرت صــالة
النهــر رفــع بــالل صــوت احلــش مــن علــى هــر الكعبــة معلنًــا "اهلل
أك ـ أشــهد أن ال إلــه إال اهلل أشــهد أن حممــدًا رســول اهلل" وقــد
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كره بعا حديثي اإلسـالم مـن قـري

رُيـتهم ويـاعهم لـذلك ثـم

ندموا على ما قالوا بعد أن حسُن إسالمهم ,وهكذا تطهرت مكَّة
من الشرك لغري اهلل وانتهت قوتها املعانـدة ل سـالم وأصـبةت أحـد
مدن املسـلمني بـل أهمهـا ,حيـث ننمهـا رسـول اهلل  وعـني عليهـا
عتاب بن أسيد أمريًا.
وقــد أهــتم رســول اهلل  بتعلــيم أهـل مكَّــة اإلســالم حيــث بقــي
عندهم تسعة عشر يومًـا غـادر بعـدها ملالقـاة قبـيلع ثقيـف وهـوازن
الع اسـتعدت لقتـال رسـول اهلل  بعـد أن فـتح مكَّـة ,كـان فـتح
مكَّة سـببًا عنيمًـا يف خفـة حـدة العـرب يف حـرب اإلسـالم ,حيـث
دخــل النــا

بعــد ذلــك يف ديــن اهلل أفواجًــا ,بعــد دخــول قــري

فيــه

وسقوط أقوى قوى الشرك املعادية ل سالم.
كمـا بعـث الرسـول  سـراياه وبعوثـه ملختلـف املنـاطش ا ـاورة
ملكَّة حيث حطموا األصنام وقضوا عليها بال رجعة .صلى اهلل علـى
ن اهلدى والرمحة والتوحيد ,ورضي عن أصةابه ال رة.



