
��ى أي��ض��اً  ف��ت��ح م��ك��ة )ُي��س��َمّ
الفتح األع��ظ��م( غ���زوة وقعت 
ف��ي العشرين م��ن رم��ض��ان في 
العام الثامن من الهجرة )املوافق 
10 ي��ن��اي��ر 630م( اس��ت��ط��اع 
امل��س��ل��م��ون م���ن خ��ال��ه��ا ف��ت��َح 
ها إلى دولتهم  مدينة مكة وضَمّ
اإلسامية. وسبُب الغزوة هو 
أن قبيلَة قريٍش انتهكت الهدنَة 
التي كانت بينها وبني املسلمني، 
بإعانتها حللفائها من بني الدئل 
بن بكٍر بن عبد مناٍة بن كنانة 
)حت��دي��داً بطٌن منهم ُي��ق��ال لهم 
»بنو نفاثة«( في اإلغ��ارة على 
قبيلة خزاعة، الذين هم حلفاُء 
املسلمني، فنقضت بذلك عهَدها 
مع املسلمني ال��ذي سّمي بصلح 
َز  احلديبية. ورّداً على ذلك، َجَهّ
ال��رس��وُل محمٌد جيشاً قوامه 
عشرة آالف مقاتل لفتح مكة، 
وحت����َرّك اجل��ي��ُش ح��ت��ى وص��ل 
مكة، فدخلها سلماً بدون قتال، 
إال ما كان من جهة القائد املسلم 
خالد بن الوليد، إذ حاول بعُض 
رجال قريش بقيادة عكرمة بن 
أب��ي جهل التصدَي للمسلمني، 
فقاتلهم خالٌد وَقَتَل منهم اثني 
عشر رجاً، وفَرّ الباقون منهم، 
وُقتل من املسلمني رجان اثنان. 

وملَّا نزل الرسوُل محمٌد مبكة 
واط��م��أَنّ ال��ن��اُس، ج��اَء الكعبة 
ف��ط��اف ب��ه��ا، وج��ع��ل ي��ط��ع��ُن 
األص���ن���اَم ال��ت��ي ك��ان��ت حولها 
بقوس كان معه، ويقول: »َجاَء 
��ُقّ َوَزَه��َق اْلَباِطُل إَِنّ اْلَباِطَل  احْلَ
��ُقّ َوَما  َك��اَن َزُهوًقا« و»َج��اَء احْلَ
ُيْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما ُيِعيُد«،ورأى 
في الكعبة ال��ص��وَر والتماثيَل 
فأمر بها فكسرت. ومل��ا حانت 
الصاة، أمر الرسوُل محمد بال 
بن رب��اح أن يصعد فيؤذن من 

على الكعبة، فصعد باٌل وأّذن. 
ك���ان م��ن ن��ت��ائ��ج ف��ت��ح مكة 
اع��ت��ن��اُق كثيٍر م��ن أهلها دي��َن 
اإلس����ام، ومنهم سيد قريش 
وكنانة أب��و سفيان ب��ن ح��رب، 
وزوجُته هند بنت عتبة، وكذلك 
عكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن 
عمرو، وصفوان بن أمية، وأبو 
قحافة وال��د أب��ي بكر الصديق، 

وغيُرهم.
صلح احلديبية 

ف����ي ش���ه���ر ذي ال���ق���ع���دة 
سنة 6ه� امل��واف��ق 628م، أمر 
ال��رس��وُل محمٌد أتباَعه باتخاذ 
االستعدادات ألداء العمرة في 
مكة، بعد أن رأى في منامه أنه 
دخ���ل ه��و وأص��ح��اُب��ه املسجد 
احلرام وطافوا واعتمروا، فخرج 
من املدينة املنورة يوم االثنني 
غ��ّرة ذي القعدة سنة 6ه�، في 
1400 أو 1500 من املسلمني، 
ول���م ي��خ��رج ب��س��اح إال س��اح 
املسافر )السيوف في القرب(، 
وساق معه الهدي سبعنَي بدنًة. 
وملّ��ا علمت قريش بذلك، قررت 
منعه عن الكعبة، فأرسلوا مئتي 
ف��ارٍس بقيادة خالد بن الوليد 
للطريق الرئيسي إلى مكة، لكَنّ 
الرسوَل محمًدا اتخذ طريًقا أكثر 
صعوبة ل��ت��ف��ادي مواجهتهم، 
حتى وصل إلى احلديبية على 
بعد 14،5 كيلومتراً )تسعة 
أم��ي��ال( م��ن مكة، ف��ج��اءه بديل 
بن ورق��اء اخلزاعي في نفر من 
ا جاء  خزاعة فكلموه وسألوه عَمّ
ب��ه، فقال لهم ال��رس��وُل محمد: 
إّن��ا لم جنيء لقتال أح��د، ولكنا 
جئنا معتمرين، وإن قريًشا قد 
نهكتهم احل��رب وأض���ّرت بهم، 
ف��إن ش��اءوا ماددتهم، ويخّلوا 
بيني وبني الناس، وإن شاءوا 
أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس 
��وا، وإن هم  فعلوا، وإال فقد َج��ُمّ
أَب���وا إال القتال ف��وال��ذي نفسي 
بيده ألقاتلنهم على أم��ري هذا 
حتى تنفرد سالفتي، أو لينفذّن 

الله أمره.
فرجعوا إلى قريش فقالوا: »يا 

معشر قريش، إنكم تعجلون على 
محمد، إن محمداً لم يأت لقتال، 
وإمن��ا ج��اَء زائ���راً ه��ذا البيت«، 
فاتهمتهم قريش وقالت: »وإن 
كان جاء وال يريُد قتاالً، فوالله 
ال يدخلها علينا عنوة أب��داً، وال 
حتّدث بذلك عّنا العرب«.]10[ 
ث���م ب��ع��ث��ت ق��ري��ش م��ك��رز بن 
ح��ف��ص ب��ن األخ��ي��ف ال��ع��ام��ري 
القرشي، فلما رآه الرسول محمد 
مقباً ق��ال: »ه��ذا رج��ل غ��ادر«، 
فلما انتهى إل��ى الرسول محمد 
وكلمه، ق��ال له ال��رس��ول نحواً 
مما قال لبديل وأصحابه؛ فرجع 
إلى قريش فأخبرهم مبا قال له 

الرسول محمد. 
ثم بعثت قريش احلليس بن 
علقمة الكناني سيد األحابيش 
بني احل���ارث ب��ن عبد مناة بن 
كنانة وحلفاء قريش، فلما رآه 
الرسول محمد قال: »إن هذا من 
ق��وٍم يتأّلهون، فابعثوا الهدي 
في وجهه حتى يراه«، فلما رأى 
احلليس بن علقمة الهدي يسيل 
ع��ل��ي��ه م��ن ع���رض ال�����وادي في 
قائده، وقد أكل أوباره من طول 
احل��ب��س ع��ن محله، رج��ع إلى 
قريش ول��م يصل إل��ى الرسوِل 
محمٍد إع��ظ��ام��اً مل��ا رأى، فقال 
لهم ذل��ك، فقالوا ل��ه: »اجلس، 
ا أن��ت أع��راب��ٌيّ ال علَم لك«،  فإمَنّ
ف��غ��ض��ب ع��ن��د ذل����ك احل��ل��ي��س 
وق��ال: »يا معشر قريش، والله 
ما على هذا حالفناكم، وال على 
ه��ذا عاقدناكم، أُي��َص��ُدّ عن بيت 
ماً له؟ والذي  الله من جاء معِظّ
نفس احلليس ب��ي��ده، َلَتخلَنّ 
بني محمد وب��ني ما ج��اء ل��ه، أو 
ألنفرَنّ باألحابيش نفرة رجٍل 
واحد«، فقالوا له: »مه، كف عنا 
يا حليس حتى نأخذ ألنفسنا ما 

نرضى به«. 
ثم بعثوا ع��روة بن مسعود 
ال��ث��ق��ف��ي ل��ي��ف��اوض املسلمني، 
فأعاد الرسوُل محمٌد عليه نفس 
العرض، فعاد ملكة قائاً: »والله 
ما رأي��ُت ملًِكا يعّظمه أصحاُبه 
ما يعظم أصحاُب محمٍد محمًدا، 
َم نخامة إال وقعت  والله ما َتَنَخّ
ف��ي ك��ف رج��ل منهم، فدلك بها 
وج��ه��ه وج���ل���ده، وإذا أم��ره��م 
ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على َوض��وئ��ه، وإذا 
تكلم خفضوا أصواتهم عنده، 
وما ُيِحُدّون إليه النظر تعظيًما 
له، وقد عرض عليكم خطة ُرْشٍد 

فاقبلوها«. 
ث��م أرس���ل ال���رس���وُل محمٌد 
ع��ث��م��ان ب��ن ع��ف��ان إل���ى قريش 
ليفاوضهم، فتأخر في مكة حتى 
سرت إشاعة أنه قد ُقتل، فقرر 
الرسوُل أخَذ البيعة من املسلمني 
على أن ال ي��ف��ّروا، فيما عرف 
ببيعة ال��رض��وان، فلم يتخّلف 
عن ه��ذه البيعة أح��د إال جد بن 
قيس،ونزلت في ذل��ك آي��ات من 
القرآن:  َلَقْد َرِض��َي اللَُّه َعِن 
��َت  امْلُ��ْؤِم��ِن��نَي إِْذ ُيَباِيُعوَنَك حَتْ
��َج��َرِة َفَعلَِم َم��ا ِف��ي ُقُلوِبِهْم  ال��َشّ
ِكيَنَة َعلَْيِهْم َوأََثاَبُهْم  َفأَْنَزَل الَسّ
َفْتًحا َقِريًبا  .]13[ وخال ذلك 
وصلت أنباء عن سامة عثمان، 
وأرسلت قريٌش سهيل بن عمرو 
لتوقيع ات��ف��اق مصاحلة عرف 
بصلح احلديبية، ونّصت بنوده 
على عدم أداء املسلمني للعمرة 
ذلك العام على أن يعودوا ألدائها 
ال��ع��ام التالي، كما نّصت على 
أن َي����ُرَدّ املسلمون أي شخص 
يذهب إليهم من مكة بدون إذن، 
في حني ال ترد قريش من يذهب 
إليهم م��ن املدينة. واتفقوا أن 
تسري هذه املعاهدة ملدة عشر 
س��ن��وات، وب��إم��ك��ان أي قبيلة 
أخ���رى ال��دخ��ول ف��ي حلف أحد 
الطرفني لتسري عليهم املعاهدة. 
فدخلت قبيلة خزاعة في حلف 
الرسوِل محمٍد، ودخل بنو الدئل 
بن بكر بن عبد مناة بن كنانة في 
حلف قريش،]8[ وملَّا فرغوا من 

الكتاب انطلق سهيل وأصحابه 
عائدين إلى مكة. 

أسباب فتح مكة 
ك��ان��ت ب��ني قبيلتي خ��زاع��ة 
وب��ن��ي ال��دئ��ل ب��ن ب��ك��ر ع���داوة 
وثارات في اجلاهلية، سببها أن 
رجاً من حضرموت اسمه مالك 
بن عباد احلضرمي كان يحالف 
األس���ود ب��ن رزن ب��ن يعمر بن 
نفاثة الدؤلي، فخرج احلضرمي 
تاجراً، فلما توسط أرض خزاعة 
عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله، 
فعدت بنو الدئل على رجل من 
خزاعة فقتلوه، فعدت خزاعة 
ُقبيل اإلس��ام على بني األسود 
ب��ن رزن )وه��م ذؤي��ب وأخ��واه 
كلثوم وسلمى، وك��ان��وا منخر 
بني كنانة وأشرافهم( فقتلوهم 
ب��ع��رف��ة ع��ن��د أن��ص��اب احل���رم. 
فبينما بنو الدئل بن بكر وخزاعة 
على ذلك حجز بينهم اإلس��ام، 
وتشاغل ال��ن��اس ب��ه، فلما كان 
صلح احلديبية، دخلت خزاعة 
في حلف الرسول محمد ودخلت 
ب��ن��و ال��دئ��ل ب��ن ب��ك��ر ف��ي حلف 
قريش، فلما كانت الهدنة اغتنمها 
بنو الدئل بن بكر، وأرادوا أن 
يصيبوا من خزاعة ث��أر أولئك 
النفر، فخرج نوفل بن معاوية 
ب��ن ع���روة ال��دي��ل��ي ف��ي جماعة 
من بني الدئل بن بكر في شهر 
شعبان سنة 8ه�، فأغاروا على 
خزاعة لياً، وهم على ماء يقال 
له “الوتير” جنوب غربي مكة، 
فأصابوا منهم رجاالً، وحتاوزوا 
واقتتلوا، ورف��دت قريٌش بني 
الدئل بالساح، وقاتل معهم من 
قريش من قاتل بالليل مستخفياً، 
حتى حازوا خزاعة إلى احلرم، 
فلما انتهوا إليه قالت بنو الدئل 
بن بكر: »يا نوفل، إنا قد دخلنا 
احل��رم، إلهك إل��ه��ك«، فقال: »ال 
إله اليوم، يا بني بكر، أصيبوا 
ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون 
في احلرم، أفا تصيبون ثأركم 
فيه؟«، وملا دخلت خزاعة مكة 
جل��أوا إل��ى دار بديل بن ورق��اء 
اخل��زاع��ي، وإل��ى دار مولى لهم 

يقال له رافع. 
ونتيجًة لذلك الغدر والنقض 
في العهد، خرج عمرو بن سالم 
اخلزاعي في أربعني من خزاعة 
حتى قدموا على الرسول محمد 
في املدينة املنورة، وأخبروه مبا 
كان من بني الدئل بن بكر، ومبن 

أصيب منهم، ومبناصرة قريش 
لبني الدئل بن بكر عليهم، ووقف 
عمرو ب��ن سالم على الرسول 
وه���و ج��ال��س ف��ي امل��س��ج��د بني 

ظهراني الناس فقال
دخول املسلمني مكة

دخلت قواُت املسلمني مكَة من 

جهاتها األربع في آٍن واحٍد، ولم 
تلق تلك القوات مقاومة تقريباً، 
وكان في دخول جيش املسلمني 
من اجلهات األربع ضربٌة قاضيٌة 
جلنود قريش، حيث عجزت عن 
التجمع، وضاعت منها فرصُة 
امل��ق��اوم��ة، وه���ذا م��ن التدابير 
احلربية احلكيمة التي جلأ إليها 

الرسوُل محمٌد عندما أصبح في 
مركز القوة في العدد والعتاد، 
وجن��ح��ت خطة ال��رس��ول؛ فلم 
يستطع املشركون املقاومة، وال 
الصموَد أم��ام اجليش الزاحف 
إل��ى أم القرى، فاحتل كل فيلق 
منطقته التي ُوّج���ه إليها، في 
سلم واستسام، إال ما كان من 

املنطقة التي توجه إليها خالد بن 
الوليد،]48[ فقد جتمع بعُض 
رج���ال ق��ري��ش ومنهم صفوان 
بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، 
وسهيل بن عمرو وغيرهم مع 
بعض حلفائهم في مكان اسمه 
“اخلندمة” وت��ص��دوا للقوات 
املتقدمة بالسهام، وصمموا على 
القتال، فأصدر خالد بن الوليد 
أوامره باالنقضاض عليهم، وما 
هي إال حلظات حتى قضى على 
تلك القوة وشتت شمل أفرادها، 
وبذلك أكمل اجليُش السيطرَة 

على مكة املكرمة.ك 
وُق��ت��ل م��ن املسلمني ك��رز بن 
جابر الفهري القرشي وخنيس 
ب��ن خالد اخل��زاع��ي، وك��ان��ا قد 
شّذا عن اجليش، فسلكا طريقاً 
غير طريقه فقتا جميعاً، وأما 
امل��ش��رك��ون ف���إن امل��س��ل��م��ني قد 
أصابوا اثني عشر رج��اً منهم 

فانهزموا وفّروا. 
دخول أهل مكة اإلسام

ك��ان م��ن أث��ر عفو ال��رس��وِل 
محمد ال��ش��ام��ل ع��ن أه��ل مكة، 
وال��ع��ف��و ع��ن ب��ع��ض م��ن أَه���در 
دماَءهم، أن دخل أهُل مكة رجاالً 
ون��س��اًء وأح����راًرا وم��وال��ي في 
اإلس���ام ط��واع��ي��ًة واخ��ت��ي��اًرا، 
وبدخول مكة حتت راية اإلسام 
دخل الناس في اإلسام أفواجاً، 
وبايع الرسوُل الناس جميعاً 
ال���رج���ال وال��ن��س��اء، وال��ك��ب��ار 
وال���ص���غ���ار، وب����دأ مببايعة 
ال��رج��ال، فقد جلس لهم على 
الصفا، فأخذ عليهم البيعة على 
“اإلسام والسمع والطاعة لله 

ولرسوله فيما استطاعوا 
وج���اء مجاشع ب��ن مسعود 
بأخيه مجالد بعد ي��وم الفتح 
فقال للرسول محمد: »جئتك 

بأخي لتبايعه على الهجرة«، 
فقال الرسول: »ذهب أهل الهجرة 
مبا فيها«، فقال: »على أي شيء 
تبايعه؟«، ق��ال: »أبايعه على 

اإلسام واإلميان واجلهاد«. 
وملا فرغ الرسوُل محمد من 
بيعة ال��رج��ال أخ��ذ ف��ي بيعة 
النساء، وهو على الصفا، وعمر 
قاعد أسفل منه، يبايعهن بأمره، 
ويبلغهن عنه، فجاءت هند بنت 
عتبة امرأة أبي سفيان متنكرة 
خوفاً من الرسوِل أن يعرفها، 
مِل��ا صنعت بعمه حمزة، فقال 
الرسوُل محمد: »أبايعكن على 
أال تشركن بالله شيئاً«، فبايع 
عمر النساء على أال يشركن 
بالله شيئاً، فقال الرسول محمد: 
»وال تسرقن«، فقالت هند: »إن 
أبا سفيان رجل شحيح، فإن أنا 
أصبت من ماله هنات؟«، فقال 
أب��و سفيان: »وم��ا أصبت فهو 
ل��ك ح���ال«، فضحك ال��رس��وُل 
وعرفها، فقال: »وإن��ك لهند؟«، 
قالت: »نعم، فاعف عما سلف يا 
نبّي الله، عفا الله عنك«، فقال: 
»وال يزنني«، فقالت: »أوتزني 
احل����رة؟«، ف��ق��ال: »وال يقتلن 
أوالده����ن«، فقالت: »ربيناهم 
ص��غ��اراً، وقتلتموهم ك��ب��اراً، 
فأنتم وهم أعلم« -وك��ان ابنها 
حنظلة بن أب��ي سفيان قد قتل 
ي��وم ب���در- فضحك عمر حتى 
استلقى، فتبسم الرسول فقال: 
»وال يأتني ببهتان«، فقالت: 
»والله إن البهتان ألمر قبيح، 
وما تأمرنا إال بالرشد ومكارم 
األخاق«، فقال: »وال يعصينك 
في معروف«، فقالت: »والله ما 
جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا 
أن نعصيك«، وملا رجعت جعلت 
تكسر صنمها وتقول: »كنا منك 

في غرور«

7 alwasat.com.kw حدث في رمضان 

فتح مكة 

رسم يصور املسلمني بعد أن دخلوا مكة وبدأوا بتكسير األصنام

املُسلمون ُيحطمون األوثان واألصنام

1880 صورة للمسجد احلرام والكعبة املشرفة عام 

إعداد: رياض عواد 
شهر رمضان املبارك هو شهر الفتوحات واألح��داث اجلسام في تاريخنا 
اإلس��الم��ي.. وه��ذه احللقات نحاول خاللها إب��راز أهم األح��داث التي وقعت 
في هذا الشهر الكرمي  تلك األح��داث كثيرة ومتنوعة، ما بني معارك إسالمية 
فاصلة وفتوحات وأحداث إسالمية مهمة تتعلق مبولد أو وفاة أعالم املسلمني، 
فنعيش خالل احللقات القادمة مع بعض تلك األحداث والفتوحات لنقتفي آثارها 

ونتلمس خطاها. 
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