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ب أعناق غير المسلمين التي حصلت مؤخراً
تصاعدَ اإلحتجاج العالمي على عمليات ضر ِ
َ
جئة نظراً لإلشمئزاز البشري الطبيعي الذي تثيره
في منطقة الشرق األوسط .ھذه المواقف غير مفا ِ
أفعال فظة ودنيئة كھذه .وقد َش َج َبت غالبية المسلمين كذلك المشاھد الرھيبة البشعة لھذه العمليات
الدموية.

التبرير
من النادر طبعا ً أن ن ِجد أي شخص يُجادِل موافِقا ً على عملية قطع رأس إنسان بريء.
ب اإلنسان
فاإلنسان المنطقي يعتبر أي نقاش في ھذا الموضوع م ّسا ً أخالقيا ً .من البديھي أن ال يعا َق َ
البريء شرعا ً  ،فما بالك وقطع رأسِ ه .حتى المقاتلون اإلسالميّون ال يؤمنون أن اإلنسان البريء
ّ
يستحق العِقاب .لماذا إذاً قاموا بضرب أعناق
ھؤالء األشخاص غير المسلمين؟ الجواب
بسيط .المسلمون السلفيّون ١لم يكونوا ليعتقدوا
ً
بداية  ،وحسب
أن أسراھم مدن ّيون أبرياء!
نظريتھم  ،كل من لم يسلِّم نفسه إلى  Kكافر.
ثانيا ً  ،ھؤالء "ال َك َف َرة" ھم مواطنو دول
يعتبرھا السلفيّون عدوّ ة وفي حال حرب مع
اإلسالم .في الواقع  ،ھم يعتبرون أن العالم
بمُعظمِه في حال حرب مع اإلسالم .ثالثا ً ،
ثبَّت م َُحمَّد ضرب األعناق كشكل من أشكال
العِقاب ل ُي ْنذِر اآلخرين من مغبّة انتھاك القرآن
وسلطته .رابعا ً  ،أوصى م َُحمَّد أن المسلمين وحدھم يمكنھم اإلقامة في شبه الجزيرة العربية ) تطاع
تعليمات م َُحمَّد حتى يومنا ھذا .فالمسلمون وحدھم لھم حق التعبُّد في المملكة العربية السعودية ،
وأي شخص غير مسلم يُقيم شعائر عبادة ألي من الديانات األخرى  ،عامة كانت ھذه الشعائر أو
خاصة  ،يجد نفسه مخفوراً من قِبل الشرطة الدينية – المُطاوعون – ويكون مصيره الترحيل (.
١السلفيّة تعني األصوليّة أي الرجوع إلى أصول النصوص اإلسالمية

اإلنذار األخير الذي أطلقه الرسول  ،وبكلماته ھو  " :ال يجتمعنّ بجزيرة العرب دينان ".

١

ح ّدثنا ابنُ حميد  ،قال حدثنا َسلمة عن ابن إِسحاق  ،عن صالح بن كيسان  ،عن عبيد َّ
ِK
 Kأ َّنه قال  :ال يُترك بجزيرة
عن عبد  Kبن عتبة  ،عن عائشة  ،قالت  :كان آخر ما عھد رسول ِ
٢
العرب دينان .
نتيجة لذلك  ،يشعر السل ِفيّون المسلمون أنھم م َبرَّ رُون أخالقيا ً بفرضِ ھم إطاعة أوامر نب ّي
اإلسالم واللُجوء إلى وسائله الخاصة في العِقاب.

ِثالي
ُم َح َّمد الم ّ
جئ أن ُي ْنكِر العديد من المسلمين أن عملية ضرب األعناق قد َس َمح بھا القرآن و ُس َّنة
من المُفا ِ
م َُحمَّد .فمُعظم المسلمين ُي ِجلّون نبيا ً مِثاليا ً لإلسالم  ،كان داعية بديعا ً للسالم استمال أتباعه بتعاليمه
الفكرية المُقنِعة وعاطفته المُخلِصة وأفعاله الرحيمة .كما أنه من الطبيعي أن يكون ھؤالء غير
قادرين على تخيّل م َُحمَّد يقوم بقطع رأس أح ٍد ما أو يسيء معاملته بطريفة آثِمة .إنھم يعتقدون ،
ّ
األخاذ وحِكمته
مُخلصين  ،أن ھذه األفعال خارجة عن نطاق المعقول  ،ويفترضون أن َجماله
العميقة كانا رائعين لدرجة جعلت البشر غير قادرين سوى على اإلنبطاح ُمستسلِمين بكامل إرادتھم
.Y
و بعث ) (Kفيھم رسوالً من أنفسھم  :عربا ً وعجما ً  ،وأزكاھم محتداً ومنمى،
وأرجحھم عقالً وحلما ً  ،وأوفرھم علما ً وفھما ً  ،وأقواھم يقينا ً وعزما ً  ،و أشدھم بھم
ً
ً
ورحمة.
رأفة
ً
حكمة وحكما ً  ،وفتح به أعينا ً
وز ّكاه روحا ً وجسما ً  ،وحاشاه عيبا ً ووصما ً  ،وآتاه
عميا ً  ،وقلوبا ً غلفا ً  ،وآذنا ً صما ً  ،فآمن به وعزره  ،ونصره من جعل  Kله في
ً٣
مغنم السعادة قسما.
ھذا ك ِمثل إمام يُب ِّشر عاصفة رملية في شبه الجزيرة العربية .إنه يُعمي العيون عن م َُحمَّد
الحقيقي الذي عرفه التاريخ!

تاريخ ُم َح َّمد
القُ ْرآن
درجت عادات العرب قبل اإلسالم أن يدفع األقارب ال َق َبليّون فِدية رھائن الحروب إلستعادة
حرّ يتھم .وكانت فِدية الرھائن التي يكسبھا المنتصرون مصدراً ُم ِھ َّما ً للثروة  ،في حين أن المحاربين
١إبن إسحاق – سيرة رسول K
 ٢الطبري – تاريخ الرسل والملوك
 ٣ال ُمتر ِجم  -عن كتاب " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " للقاضي عياض بن موسى اليحصبي .
‘Iyad ibn Musa al-Yahsubi, Muhammad: Messenger of Allah (Ash-Shifa of Qadi ‘Iyad), Translated by
Aisha A. Bewley, Madinah Press, Inverness, Scotland, ISBN: 1874216262, 1991 (third reprint, 1999), p. v.

الذين قُتِلوا لم يُساووا الكثير .لذلك  ،ش َّكلت إمكانية الحصول على فِدية قيِّمة دافعا ً قويا ً للحفاظ على
حياة أسرى الحروب .كما أ ّدت ھذه العادات إلى طمأنة المحاربين إلى أنھم لن يُقتلوا إذا ما استسلموا
 ،وكانوا يتطلّعون إلى استرجاع حرّ يتھم بعد أن يدفع أقاربھم الفدية عنھم.
ُشركين  ،أن يد ّقوا أعناقھم ب َكثرة  ،بما
غير أن م َُحمَّد أمر أتباعه  ،عندما كانوا يُقاتِلون الم ِ
معناه أن العديد من األعداء يجب أن ُتدق أعناقھم قبل نھاية المعركة .ولم يكن األسرى لي َ
ُؤخذوا إال
بعد أن يكون العدوّ قد ھ ُِزم شر ھزيمة وسالت دماؤه غزيرة في ساحة القتال .عندھا فقط أمكن
إظھار الرحمة )إطالق سراح من َق ِب َل اإلسالم دينا ً له( أو قبول الفدية )تسليم الرھينة إلى أقاربه
القبليين بعد أن يُسدد ھؤالء الفدية المطلوبة( .أخيراً  ،فُ ِرض الجھاد المتواصل على المسلمين حتى
تابعة ع ُِر َفت
ُشركون جميعھم دين اإلسالم أو ُتخضِ عھم جيوش المسلمين وتجعل منھم طبقة ِ
يعتنق الم ِ
بأھل الذِمة.
الر َقا ِ
ب َح َّتى إِ َذا أَ ْث َخن ُت ُمو ُھ ْم
ب ِّ
ض ْر َ
َفإِذا لَقِي ُت ُم )جھاداً في سبيل  (Kالَّذِينَ َك َف ُروا َف َ
َف ُ
شدُّوا ا ْل َو َث َ
اق )خذوھم أسرى( َفإِ َّما َم ًّنا َب ْعد )أطلِقوھم دون فِدية( َوإ ِ َّما فِدَاء )حسب
ارھَا َذلِ َك ]لقد أمركم  Kبمواصلة الجھاد
ب أَ ْو َز َ
ض َع ا ْل َح ْر ُ
مصلحة اإلسالم( َح َّتى َت َ
ُشركون اإلسالم )فيخلصون من عقاب نار الجحيم( أو على األقل
حتى يعتنق الم ِ
َّ
يكونون تحت حمايتكم[ َولَ ْو َي َ
ص َر ِم ْن ُھ ْم )دونكم( َولَكِن )ترككم تقاتلون(
شاء  ُ8الَن َت َ
َّ
َ
َ
يل  ِ8فلَن ُيضِ ل َّ أ ْع َمالَ ُھ ْم }سورة م َُحمَّد
ض ُكم بِ َب ْع ٍ
ض َوالَّذِينَ قُتِلُوا فِي َ
لِّ َي ْبلُ َو َب ْع َ
سبِ ِ
١
{٤:٤٧
لم تقرأ غالبية المسلمين أو تدرس القرآن أبداً في سياقِه التاريخيّ  .لذلك  ،نحن ال ُن ْن ِكر
بوضوح عدم دراية تامة بتعاليم القرآن
ُظھرون
صِ ْد َق إدانتھم لعمليات ضرب األعناق المرعِ بة إذ ي ِ
ٍ
في ھذا الموضوع .لكنھم  ،وبطريقة فعلية  ،بتنديدھم بوحشيّة عمليات ضرب األعناق إنما ھم
ينددون في الواقع بتعاليم القرآن أيضا ً.
إنتقد العلماء )علماء الدين( بشدة عمليات ضرب األعناق المرعبة  :إسترعت
عمليات ضرب األعناق الكثير من اإلنتباه  ،غير أن ال أساس شرعيا ً لھا في العقيدة
القرآنية ... .ويقول العلماء أن ھناك بعض السوابق في النصوص والتقاليد
اإلسالمية المقدسة لعمليات ضرب األعناق.( ٢٠٠٤-٦-٢٤ News Day ) .

ال ُر ْعب
كان الھدف من ضرب األعناق و َق ْط ِع األصابع إنزال الرعب في قلوب غير المؤمنين ؛
الظاھر أن ھذا ھو التفسير الذاتي للقرآن .ومن ال ُم َسلَّم به أن بعض التفاسير تعطي لمسة ناعمة لھذه
اآلية .فلو كان المعنى الواضِ ح الصريح ھو المقصود  ،لكان له  ،بالتأكيد  ،أَ َث ُر إنزال الرعب في
 ١الھاللي  ،محمد ومحمد خان  ،تفسير معاني القرآن الكريم  :ملخص عن تفاسير الطبري  ،القرطبي وإبن كثير مع تعليقات من صحيح
البخاري.
Al-Hilali, Muhammad and Muhammad M. Khan, Interpretation of the Meanings of The Noble Qur'an: A
summarized Version of Al-Tabari, Al-Qurtubi, and Ibn Kathir with comments from Sahih Al-Bukhari,
Summarized in One Volume, Darussalam Publishers, Riyadh, Saudi Arabia, 1996, pp. 726.

قلوب غير المؤمنين! ھنا نسأل ھل أن الترجمات التي قدمھا ال ُم َب ِّشرون واإلعالميون المسلمون
لجمھورھم الغربي تحمل التأثير المُرعب نفسه الذي تحمِله ھذه اآلية ؟
ِين َك َف ُرو ْا
ِين آ َم ُنو ْا َسأ ُ ْلقِي فِي قُلُو ِ
ب الَّذ َ
ُّك إِلَى ْال َمآل ِئ َك ِة أَ ِّني َم َع ُك ْم َف َث ِّب ُتو ْا الَّذ َ
إِ ْذ يُوحِي َرب َ
َ
ان }سورة األنفال {١٢:٨
الرَّ عْ َ
اق َواضْ ِربُو ْا ِم ْن ُھ ْم ُك َّل َب َن ٍ
ب َفاضْ ِربُو ْا َف ْو َق األعْ َن ِ
يطلب منا أصدقاؤنا المسلمون دراسة القرآن لنرى كيف أن "  Kيرفض بوضوح ھكذا
أعمال ويدين البشر الغير قادرين على إظھار الرحمة والتسامح ".لكن يظھر أن ھذه اآلية تأمر
بضرب أعناق غير المؤمنين وما فوقھا وكذلك بتر أصابعھم .فھل أن ھذه اآلية ُتظھر الرحمة
والتسامُح ؟ وھل تأمر ھذه اآلية اإلتيان بأعمال وحشيّة تفوق الخيال باسم اإلسالم ؟ أم أنه قرآن آخر
ھذا الذي يجب أن نقرأ وندرس ؟
في حين يسقط كل يوم في الشرق األوسط الكثير من القتلى باسم ھذه العقيدة أو تلك
 ،تبقى وحشيّة ھذه األعمال المتعمدة خياليّةّ ... .
نحثكم أن ال تحكموا على المسلمين
أو اإلسالم نتيجة أفعال ھؤالء الوحوش  ،ونرجوكم أن تأخذوا الوقت لتكلّموا مسلما ً
مُدركا ً لتكتشفوا حقيقة اإلسالمّ ... .
نحثكم على التوقف ودراسة القرآن .سوف ترون
حينھا أن  Kيرفض صراحة أعماالً كھذه ويدين األشخاص غير القادرين على
إظھار الرحمة والتسامح(٢٠٠٤-٦- ٢٤ Korean Times ) .

بنو قُريظة الضعفاء المترددون
أرعبت الصور التي ُتظھر أشخاصا ً ُتضرب أعناقھم باسم اإلسالم مُعْ َظم المسلمين المعتدلين
وأثارت اشمئزازھم .ومن السھل تفھُّم ھذا اإلشمئزاز األخالقي لديھم .غير أن علماء الدين المسلمين
ُفاجؤوا كونھم على دراية أكبر بالسِ ج ِّل التاريخي لحياة محمد .إنھم يعرفون أن ذكور قبيلة بني
لم ي َ
ض ِربت أعناقھم  ،حسب
قريظة اليھودية قد ُنحِروا جميعا ً وخالل يوم واحد  ،وتراوح عدد من ُ
تقديرات المؤرخين المسلمين  ،بين  ٦٠٠و ٩٠٠رجل من أبناء ھذه القبيلة.
في أحد األيام  ،نزل المالك جبرائيل متفاخراً إلى المدينة  ،مُعتمِراً عمامة مزخرفة وممتطيا ً
ّ
مغطى بقماش مزركش .إقترب على بغله من محمد وأعلن جبرائيل "إن  Kيأمرك يا
بغالً أبيض
محمد أن تسير إلى بني قريظة ".وأضاف جبرائيل أنه يُخطط لزرع الرعب في قلوب بني قريظة.
ت ّ
صلّى ّ
َ ُKعلَ ْي ِه َو َسلّ َم َك َما َح ّد َثنِي ّ
َفلَمّا َكا َن ْ
الزھْ ِريّ ،
َ K
جب ِْري ُل َرسُو َل ّ ِ
الظھْرُ أَ َتى ِ
ٌ
ٌ
اج َف َقا َل أَ َو َق ْد
مُعْ َت ِجرً ا ِب ِع َما َم ِة مِنْ إسْ َتب َْر ٍق َعلَى َب ْغلَ ٍة َعلَ ْي َھا ِر َحالَة َعلَ ْي َھا َقطِ ي َفة مِنْ دِي َب ٍ
ض َع ْ
ضعْ َ
ت ْال َمالَ ِئ َك ُة ال ّسالَ َح
 K؟ َقا َل َن َع ْم َف َقا َل ِجب ِْري ُل َف َما َو َ
ت ال ّسالَ َح َيا َرسُو َل ّ ِ
َو َ
ْ
ب ْال َق ْوم إنّ ّ
َبعْ ُد َو َما َر َج َع ْ
ير
ت اآل َن إالَّ مِنْ َطلَ ِ
َ َKع ّز َو َج ّل َيأمُرُك َيا م َُح ّم ُد ِب ْالمَسِ ِ
ِ
إلَى َبنِي قُ َري َ
ْظ َة َ ،فإِ ّني َعا ِم ٌد إلَي ِْھ ْم َفم َُز ْل ِز ٌل ِب ِھ ْم .
صلّى ّ
ْنَ ١ق ْب َل أَنْ يَصِ َل إلَى
َ K
َو َمرّ َرسُو ُل ّ ِ
َ ُKعلَ ْي ِه َو َسلّ َم ِب َن َف ٍر مِنْ أَصْ َح ِاب ِه ِبالص ّْو َري ِ
َبنِي قُ َري َ
َ Kق ْد َمرّ ِب َنا دِحْ َي ُة بْنُ َخلِي َف َة
ْظ َة َ ،ف َقا َل َھ ْل َمرّ بِ ُك ْم أَ َح ٌد ؟ َقالُوا َ :يا َرسُو َل ّ ِ
 ١موضع قرب المدينة .

صلّى
َ K
ضا َء َعلَ ْي َھا ِر َحالَ ٌة َعلَ ْي َھا َقطِ ي َف ٌة دِي َبا ٌج َ .ف َقا َل َرسُو ُل ّ ِ
ْال َك ْل ِبيّ َ ،علَى َب ْغلَ ٍة َب ْي َ
ّ
ِث إلَى َبنِي قُ َري َ
َ ُKعلَ ْي ِه َو َسلّ َم َ :ذل َِك ِجب ِْري ُل ُبع َ
ْظ َة ي َُز ْل ِز ُل ِب ِھ ْم ُحصُو َن ُھ ْم َو َي ْقذِفُ
وب ِھ ْم } إبن إسحاق – سيرة رسول { K
الرّ عْ َ
ب فِي قُل ُ ِ
خشي بنو قريظة المترددون محمد  ،ولم يرغبوا خصامه أبداً .كما أنھم لم يقفوا بحزم خلف
معتقداتھم .أتاھم حُ َييّ وأصر عليھم حتى أخذ منھم الموافقة على مؤازرة الجيوش العدوّ ة لمحمد.
ورغم أنھم لم يتعمّدوا األذية له  ،إتخذوا  ،ولو بتردد  ،قراراً قاتالً بمناصرة القبائل األخرى .لقد
أعطى الطبري تفاصيل ترددھم في موقفھم  ،قال:
 ...وخرج عدو ُ Kح َييّ بن أَ ْخطب حتى أتى كعب بن أسد القُرظيّ صاحب عقد
بني قريظة وعھدھم ١كان قد وادع رسول  Kعلى قومه وعاھده على ذلك وعاقده؛
فلما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه حصنه ،فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له،
فناداه حيي يا كعب افتح لي ،قال ويحك يا حُ يي إنك امرؤ مشئوم ،إني قد عاھدت
محمداً فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أر منه إال وفا ًء وصدقا ً .قال :ويحك افتح لي
أكلمك ،قال :ما أنا بفاعل؛ قال :و Kإن أغلقت دوني إال على جشيشتك ٢أن آكل
معك منھا فأحفظ الرجل ،ففتح له فقال ويحك يا كعب جئتك ّ
طام
بعز ال ّدھر ِ
وب َبحْ ٍر ٍ
جئتك بقريش على قادتھا وسادتھا حتى أنزلتھم بمجتمع األسيال من رومة وبغطفان
على قادتھا وسادتھا حتى أنزلتھم ب َذ َنب َن َق َمى إلى جانب أُحُد قد عاھدوني وعاقدوني
أال يبرحوا حتى يستأصلوا محمداً ومن معه .فقال له كعب بن أسد :جئتني و Kبذل
بج َھام ٣قد ھراق ما َءه يرعد و ُيبرق ليس فيه شيء ويحك فدعني ومحمداً وما
الدھر َ
ّ
أنا عليه فلم أر من محمد إال صدقا ً ووفا ًء! فلم يزل حيي بكعب َي ْفتِله في الذروة
والغارب حتى سمح له  } ...تاريخ الطبري – تاريخ الرسل والملوك {
أُرْ عِ ب بنو قريظة بسھولة وھم قد أرادوا تج ّنب الصراع  ،فسعوا إلى اإلستسالم لمحمد
بطريقة سلمية .طلبوا منه إرسال أبي لبابة ليستشيروه في ما ھم فاعلون .أحسَّ أبو لُ َبابة باألسى
عليھم وقد َعلِم أن محمد عازم على سفك دمائھم ذبحا ً  ،قاطعا ً رؤوسھم.
ْ
ابعث إلينا أبا لُبابة بن عبد
ثم أنھم بعثوا إلى رسول  Kصلى  Kعليه وسلم  :أن
ال ُمنذر ،أخا بني عمرو ابن عوف وكانوا حلفاء األوس  ،لنستشيره في أمرنا،
فأرسله رسول  Kصلى  Kعليه وسلم إليھم ؛ فلما ْ
وحھش
رأوه قام إليه الرجال َ ،
فر َّق لھم  ،وقالوا له  :يا أبا لُبابة أترى أن
إليه النسا ُء والصبيان يبكون في وجھه َ ،
ننزل على حكم محمد؟ قال  :نعم  ،وأشار بيده إلى َحلقة  ،إنه الذبح } .إبن إسحاق
– سيرة رسول { K
حتى بعد أن أُنذِروا بأنھم سوف يُذبحون  ،قرر بنو قريظة اإلستسالم إلى عطف محمد
ورحمته  ،وقد أَمِلوا بمعاملة متسامِحة منه  ،كما توسل إليه أصدقاؤھم من المدينة كي يعامِلھم
بالحُ سنى .في تظاھ ٍُر منه باإلعتدال  ،رغب محمد أن يعرف إذا كان أحد المدنيين راغبا ً أن يكون
 ١كان بنو قريظة أحد ثالث قبائل يھودية في المدينة  ،وامتدت أرضھم جنوبي شرقي ھذه الواحة .ھذه المعاھدة كان قد نصّھا محمد ؛ أقنع
حيي كعب باإلنضمام إلى الطرف اآلخر والتغاضي عن المعاھدة المذكورة.
 ٢الجشيشة مزيج من القمح والشعير المطحون  ،يضاف إليھا التمر واللحم
 ٣الجھام  :السحاب الرقيق الذي ال ماء فيه .

حكما ً عادالً في ھذه القضية .رأى المدنيون في دعوة محمد ھذه إعتداالً فوافقوا على أمل أن يتم
اختيار أحد الحاضرين للتحكيم .لم يش ّكوا أبداً أن محمد سوف يستدعي سعد بن معاذ  ،وقد ع ُِرف
عنه بغضه الشديد لبني قريظة  ،ليكون الحكم .لقد نجح محمد في إيقاعھم في الفخ ليأخذ عليھم
كالمھم فيفعل به.
كم رسول  Kصلى  Kعليه وسلم ،فتواثبت ْ
األوسُ ،
فلما أصبحوا نزلوا على ُح ِ
دون الخزرج  ،وقد َف َع ْلت في موالى إخواننا
فقالوا :يا رسول  ، Kإنھم موالينا
َ
باألمس ما قد َعلمت  -وقد كان رسو ُل  Kصلى  Kعليه وسلم َقبْل بني قريظة قد
حاصر بني َق ْي ُنقاع  ،وكانوا حلفاء الخزرج  ،فنزلوا على حكمه  ،فسأله إياھم عبد
 Kابن أبي ابن َسلُول  ،فوھبھم له  -فلما كلَّمته األوس قال رسول  Kصلى K
معشر األوس أن يحكم فيھم رجل منكم ؟ قالوا :بلى؛
عليه وسلم  :أال ترضون يا
َ
قال رسول  Kصلى  Kعليه وسلم  :فذاك إلى سعد بن ُمعاذ } .إبن إسحاق – سيرة
رسول { K
إنضم سعد بن معاذ إلى الجمع  ،وبعدما تأكد من موافقة الجميع على تحكيمه ّ ،
تبخرت آمال
بني قريظة بالتسامح إذ قال سعد " فإنى أحكم فيھم أن ُت ْق َتل الرجا ُل  ،و ُت َقسَّم األموا ُل  ،وتسْ َبى
َ
حكمت
الذراري والنساء " } إبن إسحاق – سيرة رسول  .{ Kفرح محمد بھذا الحكم وقال " لقد
فوق سبع ِة أرقعة } " ١إبن إسحاق – سيرة رسول .{ K
فيھم
بحكم  Kمن ِ
ِ
ما جرى بعدھا يصفه إبن إسحاق  ،يقول :
ثم اس ُتنزلوا  ،فحبسھم رسول  Kصلى  Kعليه وسلم بالمدينة في دار بنت الحارث
 ،امرأة من بني ال ّنجّ ار ،ثم خرج رسول  Kصلى  Kعليه وسلم إلى سوق المدينة،
التي ھى سوقھا اليوم َ ،
فضرب أعنا َقھم في تلك
فخ ْندق بھا خنادق  ،ثم بعث اليھم َ ،
٢
خرج بھم إليه أرْ َساال  ،وفيھم عدو  Kحُيى بن أخطب  ،وكعب بن
الخنادق ُ ،ي َ
ِّ
أسد ،رأس القوم  ،وھم ستمائة أو سـبعمائة ،والم َكثر لھم يقول  :كانوا بين الثمانمائة
والتسعمائة .
وقد قالوا لكعب بن أسد ،وھم يذھب بھم إلى رسول  Kصلى  Kعليه وسلم ارْ َساالً:
يا كعب  ،ما تراه يصنع بنا؟ قال  :أفي كل موطن ال تعقلون ؟ أال ترون الداعى ال
َي ْن ِزع  ،وأنه من ذھب به منكم ال يرجع ؟ ھو و Kالقت ُل ! فلم يزل ذلك ال ّدأبُ حتى
فرغ منھم رسول  Kصلى  Kعليه وسلم } .إبن إسحاق – سيرة رسول { K
لماذا اختار م َُحمَّد سعد بن معاذ ليحكم في أمر بني قريظة اليھود ؟ لسببين إثنين .كان م َُحمَّد
يعلم أن سعد قد قطع على نفسه عھداً أن ال يبغي الموت قبل أن يدمَّر بنو قريظة شر تدمير .لقد كان
ُيكِنّ لھؤالء اليھود أشد الكره.
 ١األرقعة  :السموات  ،الواحدة  :رقيع .
 ٢أرْ َساالً  :طائفة بعد طائفة .

فقال له سعد َ :عرَّ ق  Kوجھك في النار ،اللھم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا
فأبقني لھا ،فإنه ال قوم أحب الي أن أجاھدھم من قوم َأذ ْوا رسولَك وكذبوه وأخرجوه
الحرب بيننا وبينھم فاجعله لي شھادة ،وال ُتمتنى حتى
 ،اللّھم وإن كنت قد وضعت
َ
ُتقرَّ عينى من بني قُريظة } .إبن إسحاق – سيرة رسول { K
ثانيا ً  ،أوجد م َُح َّم ُد لسع ٍد مأوى وطبابة بعدما أُصيب في المعركة  ،وعاده خالل فترة نقاھته
 ،فشعر سعد بأنه َمدين لم َُحمَّد وقد أفضل عليه .وقد اجتمع كرھه لبني قريظة مع رغبته في إرضاء
م َُحمَّد ليضعا ختم الموت على مصير ھذه القبيلة اليھودية.
وكان رسول  Kصلى  Kعليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمة المرأة من
أسْ لم  ،يقال لھا رُ َفيْدة  ،في مسجده  ،كانت تداوي الجرْ َحى ،وتحتسب بنفسھا على
ضيْعة من المسلمين ،وكان رسول  Kصلى  Kعليه وسلم قد
ِخ ْدمة من كانت به َ
قال لقومه حين أصابه السھم بالخندق  :اجعلوه في َخ ْيمة رُ َفيْدة حتى أ ُعودَه من
قريب  .فلما ح َّكمه رسول  Kصلى  Kعليه وسلم في بني قريظة ،أتاه قومه فحملوه
على حمار قد َو َّطئوا له بوسادة من أدَم .وكان رجال جسيما جميال ،ثم أقبلوا معه
إلى رسول  Kصلى  Kعليه وسلم ،وھم يقولون  :يا أبا َعمْرو ،أحسنْ في مواليك ،
فإن رسول  Kصلى  Kعليه وسلم إنما والك ذلك ل ُتحسن فيھم }إبن إسحاق –
سيرة رسول { K
أمر الرسول بحجز اليھود إلى أن تم حفر الخنادق في سوق المدينة .بعدھا  ،أمر م َُحمَّد
بإحضارھم جماعات إلى الخنادق حيث قُطِ عت رؤوسھم .وقد أدخلت عمليات قطع الرؤوس العلنية
ھذه الرعب في قلوب العامة من الناس  ،وكانت درسا ً لمن سوغت له نفسه تحدي سلطة ُم َحمَّد .لقد
حاول كثيرون إظھار الرأفة والرحمة تجاه بني قريظة لكن توسالتھم لم َ
تلق من م َُحمَّد أُذنا ً صاغية.
لماذا لم َ
ترق رحمة م َُحمَّد إلى مستوى رحمة أھل المدينة ؟ وھل كان دافعه اإلستيالء على ممتلكات
يھود قريظة بعد تصفيتھم ؟
ب الكثير من علماء األزھر  ،أعلى سلطة دينية سُنية في العالم  ،عملية قطع رأس
َش َج َ
الرھينة األميركي المدني في العِراق  ،وقالوا أن اإلسالم يقف ضد ھذه األعمال .إبراھيم الفيّومي،
أحد أعضاء أكاديمية األبحاث اإلسالمية في األزھر  ،صرّ ح لموقع ) إسالم أون الين .نت ( قائالً
ِّ
إن " اإلسالم يحترم الكائن البشري  ،حيا ً كان أم ميتا ً  ،وقطع رأس األميركي كان عمالً
يحظره
اإلسالم " – ) ( ٢٠٠٤-٥-١٢ – Media Review Network
كما شجب علماء ُك ُث ٌر من جامعة األزھر قطع رأس الرھينة األميركي وقالوا أن أعمال
يحرِّ مھا اإلسالم .فلو أن م َُحمَّد كان مسلما ً  ،لماذا أقدم على ھكذا أفعال منافية للتعاليم
التمثيل ھذه َ
اإلسالمية ؟ وھل أن علماء جامعة األزھر غير مُلمّين بحياة م َُحمَّد ؟ أم أن ھذه التطمينات جاءت
فقط ل ُتھدئ قلق غير المسلمين في العالم الغربي ؟

 ٤٠٠يھودي
سجّ ل أقدم المؤرخين المسلمين حادثة أُخرى أمر فيھا م َُحمَّد بقطع رؤوس ما يقارب ٤٠٠
يھودي .لقد أمر م َُحمَّد الخزرج بقطع رؤوس  ٤٠٠يھودي  ،وطلب من األوس أن يقفوا جانبا ً

متفرّ جين .أزعج ھذا الطلب األوس ألنھم لم يكونوا ليشاركوا الخزرج مُتعتھم .وقد الحظ م َُحمَّد
استياء األوس فسمح لھم بقطع رؤوس آخر  ١٢يھودي .ولما لم يكن قد تب ّقى سوى  ١٢يھوديا ً  ،قال
م َُحمَّد أن على األوس أن يشاركوا بعضھم البعض  ،فيتشارك كل إثنين منھم على يھودي واحد .لم
يكن قد تبقّى من اليھود ما يكفي كي يتفرّ د كل واحد من األوس بيھودي فيقطع رأسه .وقد أرضى
عمل م َُحمَّد ھذا األوس  ،وأُعجب حُويِّصة بعملية ضرب األعناق فأعلن " و ، Kإن ھذا لَدين " ،
وأعتنق اإلسالم تواً.
وحدثني أبو عُبيدة عن أبي َعمرو ال َمدني  ،قال  :لما َظفر رسو ُل  Kصلى  Kعليه
وسلم ببني قُريظة أخذ منھم نحواً من أربعمائة رجل من اليھود ،وكانوا حلفا َء
األوس على الخزرج  ،فأمر رسول  Kصلى  Kعليه وسلم بأن ُتضرب أعناقُھم ،
فجعلت الخزر ُج تضرب أعنا َقھم  ،ويسرّ ھم ذلك  ،فنظر رسول  Kصلى  Kعليه
وسلم إلى الخزرج ووجوھھم مس ُت ْبشرة ونظر إلى ْ
ير َ◌ ذلك فيھم  ،فظن
األوس فلم َ
أن ذلك للح ِْلف الذي بين ْ
األوس  .وبين بنى قريظة ولم يكن بقي من بنى قُ َريظة إال
اثنا َع َش َر رجالً ،فدفعھم إلى األوس  ،فدفع إلى ك ِّل رجلين من األول رجالً من بنى
قُريظة وقال  :ليضرب فالن وليذ ِّفف فالن .فكان ممن دفع إليھم كعبُ بن َيھوذا،
وكان عظيما ً فى بني قريظة ،فدفعه إلى م َُح ِّيصة بن مسعود ،وإلى أبى بُرْ دة بن ن َّيار
وأبو بُردة الذي رخص له رسول  Kصلى  Kعليه وسلم في أن يذبح َج َذ َعا ً من
المعز فى األضحى  -وقال  :ليضربه م َُح ِّيصة وليذفف عليه أبو بُرْ دة ،فضربه
ً
ضربة لم تقطع  ،وذفف أبو بُرْ دة فأجْ ھز عليه  .فقال ُحو ِّيصة  ،وكان
ِّصة
م َُحي َ
َ
أقتلت كعب بن يھوذا ؟ قال  :نعم  ،فقال ح َُو ِّيصة  :أما وK
كافراً ،ألخيه مح ِّيصة :
شحم قد نبت فى بطنك من ماله  ،إنك للئيم يا مُح ِّيصة ،فقال له مح ِّيصة  :لقد
لرُبَّ
ٍ
أمرنى بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك  ،فعجب من قوله ثم ذھب عنه متعجباً.
فذكروا أنه جعل يتي َّقظ من الليل  :فيعجب من قول أخيه م َُح ِّيصة .حتى أصبح وھو
يقول  :و Kإن ھذا ل ِدينٌ  .ثم أتى النبى صلى  Kعليه وسلم فأسلم  ،فقال م َُح ِّيصة
فى ذلك أبياتا ً قد كتبناھا } .إبن إسحاق – سيرة رسول { K
ھذه الواقِعة التاريخية لم يذكرھا أحد المب ِّشرين المسيحيين المشعوذين بھدف اإلفتراء على
منزلة وأكثرھم إجالالً  ،وقد كان ُيكِن
م َُحمَّد .لقد رواھا إبن إسحاق  ،أعلى المؤرخين اإلسالميين ِ
لم َُحمَّد فائق المحبة واإلحترام .نحن نق ِّدم ھذا العرض التاريخي ألن ِقلَّة من المسلمين قرأت كتاب
إبن إسحاق بعنوان "سيرة رسول  ".Kكما أننا ال نشك أن لم َُحمَّد الكثير من المدافعين عنه  ،يقدمون
ھذا التبرير أو ذاك لعمليات ضرب األعناق ھذه  ،وال يجب أن ُنفاجأ بھذا األمر .غير أننا نتعجّب
من بعض المسلمين الذين قبلوا بأفعال م َُحمَّد المذكورة في حين قاموا  ،وبكل حرية  ،بشجب أعمال
المسلمين في أيامنا ھذه رغم أن جرائمھم أقل وقعا ً .فھل السبب أن أفعال الحاضِ ر تعطي صورة
رديئة عن اإلسالم ؟ وھل من الخطأ أن ي َّتبع المسلم َم َثل م َُحمَّد ؟ وھل لنا أن نستنتج أن م َُحمَّد
ومقاتلي اإلسالم في أيامنا ھذه قد تصرّ فوا بصورة غير إنسانية ؟
" إننا نخجل لقيام ھؤالء اإلرھابيين بھذه الفعلة الشنيعة والغير إنسانية باسم ديننا
وحضارتنا ".ھذا ما قاله الشيخ عبد  Kبن زايد آل نھيان  ،وزير اإلعالم لدولة
اإلمارات العربية المتحدة  ،في رسالة خطية إلى وكالة ٢٠٠٤-٥-١٤ - CNN

كِنانة
أبعد م َُحمَّد قبيلة بني النضير اليھودية عن المدينة  ،ففروا إلى مُستعمرة خيبر .لقد ُسمِح لھم
بأخذ ما كانت ِجمالھم قادرة على حمله فحسب  ،وما تبقى من ممتلكاتھم تركوھا عند مسلمي
المدينة .ال شك أنھم حملوا معھم الذھب والفِضة مما كان خفيف الوزن وغالي الثمن.
كان كنانة  ،أمين مخازن بني النضير  ،شخصا ً مُحترما ً وقد ائ ُتمن على الثمين من
ممتلكاتھم .ولما كان م َُحمَّد ورفاقه يبحثون عن الغنائم  ،قاموا بمھاجمة خيبر لعِلمِھم بوجود الذھب
والفِضة ھناك.
وأ ُ ِتي رسول  Kصلى  Kعليه وسلم بكنانة بن الرّ بيع  ،وكان عنده َك ْنز بني
يكون يعرف مكا َنه  ،فأتي رسو َل  Kصلى  Kعليه
ال َّنضير ،فسأله عنه  ،فجحد أن
َ
وسلم رج ٌل من يھود ،فقال لرسول  Kصلى  Kعليه وسلم  :إني رأيت كنانة يطيف
بھذه َ
الخ ِربة كل غداة؛ فقال رسول  Kصلى  Kعليه وسلم لكنانة  :أرأيت إن
وجدناه عندك  ،أأقتلك ؟ قال  :نعم  ،فأمر رسول  Kصلى  Kعليه وسلم َ
بالخ ِربة
فحُ فرت  ،فأخرج منھا بعض كنزھم  ،ثم سأله عما بقي  ،فأبي أن ي َُؤ ّديه  ،فأمر به
الزبير بن العوّ ام  ،فقال ِّ :
رسول  Kصلى  Kعليه وسلم ّ
عذبه حتى تستأصل ما
عنده  ،فكان ّ
الزبير يقدح َ
بز ْن ٍد في صدره  ،حتى أشرف على نفسه  ،ثم دفعه رسول
 Kصلى  Kعليه وسلم إلى محمد بن َمسْ لَمة ،فضرب عنقه بأخيه محمود بن
مسلمة } .١إبن إسحاق – سيرة رسول { K
الج َ
ش ُع – أول ما نالحظه جشع م َُحمَّد ورغبته في الحصول على كنوز يھود بني ال ّنضير
َ
والتي ائ ُتمِن عليھا الشريف كِنانة .لم يكتفِ م َُحمَّد بإبعادھم عن بيوتِھم وأراضيھم في المدينة ،
فالحقھم رغبة منه بذھبھم وفضّتھم.
ال َت ْھديد – ھدد م َُحمَّد كِنانة بالموت إذا لم يُفصِ ح عن مكان الكنوز المُخبّأة .غير أن كِنانة
كان قيِّما ً أمينا ً ولم ُت ِخ ْف ُه تھديدات م َُحمَّد المُقلِقة .إن شخصا ً آخر في موقعه  ،أق ّل منه منزلة  ،كان
ليخون الثقة تحت وطأة التھديد  ،حفاظا ً على حياته.
التعذيب – ثالِثا ً  ،أعطى م َُحمَّد األمر بتعذيب كِنانة " ِّ
عذبه حتى تستأصل ما عنده ".أضرم
الزبير ناراً على صدر كِنانة قا َربت أن تقضي على حياته .تحمَّل كِنانة ھذا التعذيب الوحشي ولم
يُذعِ ن لمطالب م َُحمَّد و ُمخططاته الشريرة.
ب ُع ْنقُه .لقد أتى
ُضر َ
ب ال ُعنق – رابعا ً  ،وقبل أن يُسلِم كِنانة الروح  ،دفعه م َُحمَّد لي َ
ض ْر ُ
َ
يبق كِنانة حيا ً
م َُحمَّد أبشع األعمال الوحشية التي أمكنه تصوّ رھا ودفع كِنانة حياته ثمنا ً ألمانته .لم َ
نتيجة أعمال م َُحمَّد الوحشيّة في سجن أبو غريب.
 ١ال يجب أن نتخيل أن كنانة نفسه كان مسؤوالً عن موت محمود بن مسلمة الذي قتل في الھجوم الذي شنه محمد وأتباعه على بني
ال ّنضير.

الج َشعُ  ،التھديد  ،التعذيب وضرب العُنق ال ُت ْكمِل أو ُتنھي ِقصّة موت كِنانة .لقد
الشھوة – َ
أراد م َُحمَّد موت كِنانة لسبب آخر ؛ ذلك أنه اشتھى زوجته  ،صفية  ،فكان ھذا سببا ً ودافِعا ً م ُِھ ّما ً
آخر للقضاء عليه.
ُ
بنت حُ َيىّ بن
صف َّي ُة
وأصاب رسو ُل  Kصلى  Kعليه وسلم منھم َسبايا ،منھنَّ َ
ْ َ
بيع بن أبي ال ُح َقيق  ،وبنتىْ َع ٍّم لھا ،فاصطفى
أخطب  ،وكانت عند كنا َنة بن الرَّ ِ
رسو ُل  Kصلى  Kعليه وسلم صفي َة لنفسه }إبن إسحاق{
ولما افتتح رسو ُل  Kصلى  Kعليه وسلم َ
الق َ◌موص  ،حصن بني أبي الحُ َقيق ،
ْ
أتي رسول  Kصلى  Kعليه وسلم بصف َّية بنت حُيى بن أخطب  ،وبأخرى معھا،
فمرّ بھما ِبالل على قتلى من قتلى يھود؛ فلما رأتھم التي مع صف َّية صاحت ،
التراب على رأسھا؛ فلما رآھا رسول  Kصلى  Kعليه
وحثت
َ
وص َّكت وجھھا َ
١
فحيزت ْ
ْ
خل َفه  ،وألقى عليھا
وسلم قال  :أعْ ِزبوا عنى ھذه الشيطانة ،وأمر بصف َّية
ردا َءه ؛ فعرف المسلمون أن رسول  Kصلى  Kعليه وسلم قد اصطفاھا لنفسه ...
وكانت صف َّية قد رأت في المنام وھى عروس بكنانة بن الربيع ابن أبي الحُ َقيْق ،أن
قمراً وقع في حجرھا } ... ،إبن إسحاق – سيرة رسول { K
مدفوعا ً بشھوته إلمرأة رجل آخر وجشعه وطمعه بالكنوز  ،ھدد م َُحمَّد كِنانة ليتخلّى عن
الذھب والفضة التي كانت بحوزته .لكن ھذا التھديد لم يحرِّ ك كِنانة  ،فعمد م َُحمَّد إلى تعذيبه ومن ثم
َق َط َع رأسه .وفي ما تنقُص الحرية الفكرية المسلمين للتساؤل علنية عن تصرفات م َُحمَّد  ،نسألُھم
نحن أن يقيّموا بھدوء  ،وفي داخلھم ومع ذواتھم  ،أفعال م َُحمَّد .ھل ھذه أفعال نبيّ حقيقيّ  Y؟ ھل
تتناسب تصرفات م َُحمَّد الحقيقية مع التصرفات المُستقيمة التي ت ّدعيھا الدعوة اإلسالمية ؟ وإذا كانت
عمليات ضرب األعناق البغيضة غير متناغِ مة مع اإلسالم  ،فھل كانت أفعال م َُحمَّد تتعارض مع
تعاليم اإلسالم ؟ وھل كان م َُحمَّد مسلما ً حقيقيا ً ؟
كل من نيكوالس بيرغ وبول جونسون وكيم سون إيل
توصف عمليات قطع رؤوس ٍ
مقاومين
الوحشية خطأ ً على أنھا أعمال " المقاومة اإلسالمية ".إنھا بالطبع أعمال
ِ
أو إرھابيين  ،لكنھا ليست أفعال اإلسالم٢٠٠٤-٦-٢٥ - Florida Times Union .

َن ْھ ٌر من الدم
كان أبو بكر أول الخلفاء الراشدين ) ٦٣٤-٦٣٢م (.في الدولة اإلسالمية الناشئة  ،كما كان
من أوائل المُھتدين الذكور  ،إن لم يكن أولھم .٢تزوجت عائشة  ،إبنة أبي بكر  ،م َُحمَّد وھي في
التاسعة من عمرھا  ،ل ُتصبِح أحب زوجاته وأفضلھنّ لديه في أواخر سنوات حياته .وكان خالد بن
الوليد المخزومي قائد فرسان أبي بكر وقد قاتل تحت قيادة م َُحمَّد أيضا ً.
قبل أن نتابع  ،يجب أن َنذ ُكر وننبِّه إلى اإلنقسام والتناقض بين قصة انتشار اإلسالم التي
يرويھا المسلمون المعتدلون وبين التاريخ الواقعيّ كما دوَّ نه مؤرِّ خو اإلسالم .فحسب الدعوة
 ١أ ْع ِزبوا  :أبعدوا .
 ٢الطبري )٨٣٨؟  (٩٢٣ -الجزء السادس  ،محمد في مكة  ،من  :تاريخ الطبري )تاريخ الرسل والملوك(

المُعاصِ رة  ،إنتشر اإلسالم سلميا ً من مركزه  ،داعيا ً البشر لإلستسالم  Yورسوله .إنھم ي ّدعون أن
وضوح حقيقة اإلسالم جذبت البشرية بشكل طبيعي من غياھب الجاھلية إلى ضوء اإلسالم النقيّ .
وللتأكيد على أمانتھم  ،يقولون أن الجھاد ليس ھجوميا ً  ،إنما ھو دفاعيّ دائما ً .لكن  ،بما أن الحقيقة
أھم من الخيال  ،يجب أن ندرس التاريخ الفعليّ الذي دوّ نه العلماء المسلمون القدماء.
أمر أبو بكر خال َد بن الوليد أن يقود حملة عسكرية لينشر اإلسالم على األُمم المُجاورة
ّ
يستحق لقب
للجزيرة العربية .١لقد اختاره أبو بكر ألنه قاتل تحت قيادة م َُحمَّد بكفاءة كبيرة جعلته
"سيف  .٢"Kكانت دعوته إلى اإلسالم موجزة وواضحة يسھل فھمھا على الجميع .لقد أعطى القوم
ثالث خيارات َ (١ :ت ْق َبلون اإلسالم فتكونون بأمان  (٢ ،تعلنون الطاعة وتدفعون الجزية (٣ ،
جھِّزوا أنفُسكم للموت.
 ...من خالد بن الوليد إلى مرازبة أھل فارس؛ سالم على من ا ّتبع الھدى .أ ّما بعد
فالحم ُد  Yالذي فضَّ َخدَ متكم ،وسلب ُم ْلككم ،ووھن كي َدكم .وإ َّنه من صلَّى صالتنا؛
واستقبل قبلتنا ،وأك َل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا .أ َّما بعد
فإذا جاءكم كتابي فابعثوا إلي بالرُّ ُھن ،واعتقدوا م ِّني الذمة ،وإالَّ فوالَّذي ال إله غيره
ألبعثن إليكم قوما ُيح ُّبون الموت كما تح ّبون الحياة  } – ...تاريخ الطبري ،أخبار
سنة اثنتي عشرة من الھجرة {
كما ھو واضح  ،تضمنت الدعوة إلى اإلسالم التھديد بالحرب .فإذا لم يقبل قوم ما ھذه
الدعوة وتمنعوا عن دفع الجزية  ،أتتھم الحربُ .يحِبُّ أصدقاؤنا المسلمون القول أن اإلسالم انتشر
بالدعوة  ،غير أنھم يتفادون اإلشارة إلى أن ھذه الدعوة رافقتھا تھديدات بالحرب .ومن الصِ ْد ِق
القول أن الدعوة إلى اإلسالم كانت أحد أوجه العُملة  ،لكن الوجه اآلخر كان إعالن الحرب .في
الواقع  ،إجتمعت عوامل التھديد بالحرب وسفك الدماء والموت إلقناع الشعوب المختلفة بقبول
الدعوة إلى اإلسالم.
في السنة الثانية عشرة للھجرة ) ٦٣٤-٦٣٣م ، (.بعث أبو بكر بخالد بن الوليد إلى أھل
العراق يدعوھم إلى اإلسالم .القى خالد بن الوليد بعض النصارى والفُرس في أَلِّيْس على نھر
الفرات فقاتلھم )إيار -مايو  ٦٣٣م (.وكانوا قد رفضوا الدعوة .إشتدت المعركة فأخذ خالد بن الوليد
على نفسه عھداً أمام  Kأن َيسٍ يل نھ ٌر أحم ُر من دِمائھم إن ھو ھزمھم .وليحقق عھده  ،أمر أن
يؤسر النصارى والفرس أحياء .كان عدد األسرى كبيراً لدرجة أنه استلزم يوما ً ونِصف اليوم لقطع
أعناقھم وجعل دمائھم تسيل في مجرى النھر الجاف.
وقع خالد في مشكلة جد ّية إذ أن الدماء َّ
تخثرت عن تعرُّ ضِ ھا للھواء ولم تسِ ل  ،ولم يكن
بأمكانه الوفاء بعھده .عندھا  ،نصحه القعقاع أن يُعيد مياه النھر إلى مجراھا من جديد فتتلوَّ ن حمراء
بدماء من قُطِ عت رؤوسھم ويكون بذلك قد وفى بوعده .Y
 ١الطبري )٨٣٨؟  (٩٢٣ -الجزء الحادي عشر  ،تحدي الممالك  ،من  :تاريخ الطبري )تاريخ الرسل والملوك(
 ٢الطبري  ،الجزء الثامن

ب المسلمون
وح ِر َ
 ...فصابروا المسلمين للّذي كان في علم  Kأن يص ِّي َرھم إليهَ ،
عليھم ،وقال خالد :اللھم إنَّ لك علي إن منحتنا أكتافھم أالَّ أستبقي منھم أحدا قدرنا
عليه حتى أجري نھرھم بدمائھم!
ثم إنَّ  Kعز وجل كشفھم للمسلمين ،ومنحھم أكتافھم فأمر خالد مناديه فنادى في
األسر ! ال تقتلوا إال من امتنع؛ فأقبلت الخيول بھم أفواجا مستأسرين
األسر
َ
الناسَ :
يساقون َس ْوقا ،وقد و ّكل بھم رجاال يضربون أعناقھم في النھر ،ففعل ذلك بھم يوما
وليلة ،وطلبوھم الغد وبعد الغد؛ حتى انتھوا إلى ال َّنھرين ومقدار ذلك من كل جوانب
َ
قتلت أھل األرض لم تجر
ألِّ ْيس .فضرب أعناقھم وقال له القعقاع وأشباهٌ له :لو أنك
رقرق منذ ُن ْ
ھيت عن ال َّس َيالن ،و ُنھيت األرض
دماؤھم .إن ال ّدماء ال تزيد على أن َت َ
عن َن ْشفِ ال ّدماء؛ فأرسل عليھا الماء تبرّ يمينك .وقد كان ص َّد الما َء عن ال ّنھر
فأعاده ،فجرى دما ً عبيطا ً فس ِّمي نھر ال ّدم لذلك الشأن إلى اليوم.
وقال آخرون منھم بشير بن الخصاص ّية ،قال :وبلغنا أن األرض لما نشِ ْ
فت د َم ابن
آدم ُنھ َي ْ
مقدار َبرْ دِه  } ...تاريخ
ت عن َن ْشف ال ّدماء ،و ُنھي ال ّدم عن ال َّس َيالن إال
َ
الطبري – الجزء { ١١
كان أبو بكر وخالد بن الوليد من صحابة م َُحمَّد  ،وكان أبو بكر أول الخلفاء الراشدين وخالد
ك أنھما كانا مسلمين
بن الوليد قائده العسكري الذي ل ِّقب بـ "سيف  ".Kإذاً  ،ليس ھناك من ش ّ
حقيقيّين وصا ِد َقين  ،عمِال بمثال م َُحمَّد وأُصول اإلسالم .لماذا ال َي ْذ ُكر المسلمون التھديد بالحرب
الذي رافق الدعوة إلى اإلسالم ؟ لماذا ينتقد المسلمون المعتدلون بشدة عمليات ضرب األعناق في
حين قام أبطالھم التاريخيّون بضرب أعناق الكثيرين ؟ من ھو المُذنِب باختطاف اإلسالم ؟ ھل يمكن
اتھام أبي بكر وخالد بن الوليد باختطاف اإلسالم ؟ أم أن المسلمين ال ُمعتدلين ھم الذين اختطفوا
اإلسالم بشجبھم ضرب األعناق ووصفه بالوحشي والبربري  ،مُحتقرين بذلك أفعال م َُحمَّد وأبي بكر
وخالد ؟ أخيراً  ،لماذا ي ّتبع إي كان مِثال م َُحمَّد أن كان ھذا المِثال تافھا ً وشيطانيا ً ؟

جسر
ال َط ْر ُ
ح على ال ِ
حاصر خالد بن الوليد حُصنا ً عند َعيْن ال َّتمْ ِر ولم يسمح لمن كانوا بداخله بالخروج آمنين.
فقرروا اإلستسالم والموافقة على شروط خالد أيا ً كانت .لقد تو ّقعوا أن يدعوھم إلى اإلسالم وال يُھدِر
ض َرب خالد ُع ُن َق َع َّقة وطرح َّ
جثته على ال ِجسر ليُرعِب باقي
دمھم  ،لكنھم أملھم بالرحمة لم يتحققَ .
ِق قبل أن يضرب أعناق باقي رجال الحصن
األسرى .كما ضرب عنق قائد آخر ھو عمرو بن ال َّ
صع ِ
ويسرق ممتلكاتھم .ويمكننا إضافة الكثير من األمثلة األخرى لكن ما سبق من وقائع يُظھر أن
اإلسالم الحقيقيّ وضرب األعناق متجانسان تماما ً.
حصْ ن ومعه َع َّقة أسير وعمرو بن
 ...أقبل خالد في ال َّناس حتى ينزل على ال ِ
عق  ،وھم يرجون أن يكون خالد كمن كان ُيغير من العرب ،فلما ْ
رأوه يحاولھم
ال َّ
ص ِ
سألوه األمان .فأبى إال على حُ ك ِمه فسلِسوا له به .فلما فتحوا دفعھم إلى المسلمين
وئس األسرا َء من
فصاروا ِمساكا ً ،وأمر خالد بع َّقة وكان خفير القوم ف ُ
ضربت عنقه ل ُي ِ

الحياة ،ولما رآه األسرا ُء مطروحا على الجسر يئسوا من الحياة ،ثم دعا بعمرو بن
وسبى كل من حوى
ال َّ
ص ِعق فضرب عن َق ُه وضرب أعناق أھل الحْ صن أجمعينَ .
حصنھم ،وغنم ما فيه  } ...تاريخ الطبري – الجزء الحادي عشر {

الخاتِمة
كم ھي ال متناھية المسافة التي تفصِ ل سيدنا يسوع المسيح عن م َُحمَّد ! كان م َُحمَّد التاريخ
س ّفاحا ً تحرِّ كه الرغبة والجشع .يسوع المسيح مخلِّص تحرِّ كه َم َحبَّته للخطأة .لقد أحبَّھم لدرجة أنه
ضحِّ ى بنفسه لخالصِ ھم .تطلَّع إلى المخلِّص المحِبِّ وأكسب الرحمة والخالص األبديين .لقد مات
يسوع من أجلك كي تنعم بالحياة األبدية ومو َّدة إله الكون .ال يمكنك الوقوف أمام المق ّدس باستقامة
الطقوس الدينية البالية .أنت بحاجة إلى اإلستقامة اإللھية التي تأتي من  Kوحده من خالل اإليمان
بسيدنا يسوع المسيح.
َ
ألَنَّ ْالمَسِ ي َح إِ ْذ ُك َّنا َبعْ ُد ض َُع َفا َء َم َ
ارَ .فإِ َّن ُه ِب ْال َج ْھ ِد
ات فِي ْال َو ْق ِ
ت ْالم َُعي َِّن ألجْ ِل ْالفُجَّ ِ
َيم ُ
ُوت أَ َح ٌد ألَجْ ِل بَارٍّ  .رُ َّب َما ألَجْ ِل الصَّال ِِح َيجْ سُرُ أَ َح ٌد أَيْضا ً أَنْ َيم َ
ُوتَ .ولَكِنَّ َ َKبي ََّن
َ
َ
َ
ْ
َ
َم َح َّب َت ُه لَ َنا أل َّن ُه َو َنحْ نُ َبعْ ُد ُخطاةٌ َم َ
رُون
ات المَسِ ي ُح ألجْ لِ َناَ .ف ِباأل ْولَى َكثِيراً َو َنحْ نُ ُم َت َبرِّ َ
َ
َ
ت
ِ Kب َم ْو ِ
ض ِ
ب .أل َّن ُه إِنْ ُك َّنا َو َنحْ نُ أعْ دَ ا ٌء َق ْد صُولِحْ َنا َم َع ِ
اآلن ِبدَ ِم ِه َن ْخلُصُ بِ ِه م َِن ْال َغ َ
َ
َ
ُ
حُون َن ْخلصُ ِب َح َياتِ ِه } .رسائل رومية { ١٠-٦:٥
ُصالَ َ
ا ْب ِن ِه َف ِباأل ْولَى َكثِيراً َو َنحْ نُ م َ

