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التقوى

�الִדاما~  سيا�   ¡
�لدين  ضد  تصب  �ل§ 
�حلـنيف،  �إلسالمي 
ع� "سائل �إلعال^ �ملختلفة، "ال سيما 
 ¡ ُيطعن  ما   �Jكث �لغربية،  �لبال�   ¡
بالقو�  �نتشر  قد  
نه  �لدين،  ُطهر هذ� 
"�لعنف "zجبا� �آلخرين على �عتناقه. 
�ملوضو�  �حلديث ¡ هذ�  يقتصر  "ال 
 Zملسلمو� خاضها  �ل§  �حلر"با~  عن 
مرغمني من 
جل �لدفا� عن 
نفسهم، 
�ملؤ�خني  من   Zملغرضو� يذهب  بل 
جر¯  ما   vz "�لسياسيني،  "�ملثقفني 
بعد هجر� �ملسلمني vz �ملدينة �ملنو�� 
من سر�يا "غز"�~ حدثت قبل غز"� 
فيها،  جر¯  ما  "�صفني  �لك�،  بد� 
لعصابا~  
عما� سطو مسلح  "كأÓا 

من �لصعاليك �ملسلمني، "على �
سهم 
"�ل§  �هللا)،  (ال ïح   � سيدنا Hمد 
�لتجا�ية  �لقو�فل  على   Jُتغ كانت 
متر  كانت  عندما  مكة،  لكفا�  �لتابعة 
 ¡ �ملنو��  �ملدينة  قر²  �لقو�فل  هذ° 
"يذهب  �لشا^.   vz مكة  من  �حلتها 
 vz �إلسال^،  على   Z"حلاقد� هؤال� 
هذ°  من  �ملسلمني  هد¼   Zبأ �لقو� 
ما�ية  
طما�  zال   Zكا ما  �لسر�يا، 
تتمثل  باالستيال� على �لقو�فل �لتجا�ية 
قطع  
جل  من  "(ولتها،  "بضاعتها 
شرياZ �حليا� �القتصا�� على قريش؛ 
قريش   cستفز��  vz باإلضافة  هذ� 
�لطرفني،  بني  �حلر²  فتيل  إلشعا� 
�لدين  لنشر  ""سيلة  ��يعة  "إلÖا� 
بالقو�  �إلسالمية  "�لشريعة  �إلسالمي 

"�إلكر�°.
"لألسف �لشديد، نو�جه شيئا من هذ� 
من  فقط  ليس  �لسر�يا،  %ذ°  �لوصف 
قبل 
عد�� �إلسال^، بل من قبل بعض 
 Zيضا، �لذين يّتفقو
�ملؤ�خني �ملسلمني 
 íفع هذ° �لسر�يا ما�� "�ي�� Z
على 
يقّد^  "ֲדذ�  �إلسال^؛  نشر  
جل  من 
للّنيل من  ما��  هؤال� ألعد�� �إلسال^ 
�لدين �إلسالمي، فيأخذ �لطاعنوZ ֲדذ� 
كما  z�ها£،  �ين  
نه  بتصوير°  �لدين 
ُيشيع �ليو^ �لكثJ من �لكتا² "�ملثقفني 
�لغر²؛  بال�   ¡ �لغربيني  "�لسياسيني 
لد�جة 
Z هذ� �لوصف ألحد��  هذ° 
�لسر�يا، جند° حÏ ¡ منها¾ �لد��سة 
�لثانوية ¡ �لبال� �لغربية. "هكذ� ُيغّذ¯ 
حد�ثتهم،  منذ  "�لتالميذ،  �لطال² 

�لدكتو
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�إلسالمي  �لدين  عن  مشوهة  بأفكا� 
 Jُيسهم ¡ تنف Z
�حلنيف، ما من شأنه 
�لشعو² �لغربية من �إلسال^، "cعزعة 
لد¯  �إلسالمية،  "�%وية  �لشخصية 
�لتالمـيذ "�لطال² �ملسلمني �لقاطنني 

¡ �لبال� �لغربية. 
�ملقا�،  هذ�   ¡ 
قف   Z
 
يت � لذ�، 

هد�فها، " �لسر�يا  هذ°  �"�فع  على 
فيها،  جا�~  �ل§  �حلو���  
هم "
على  ضو��  تلقي   Z
 شأÓا  من  "�ل§ 
من  بد  ال  �لسيا�  هذ�  حقيقتها. "¡ 
�ل§  "�لظر"¼  �لتا�¸ية  �ألحو��  تتبع 
بشكل  لنلمس  �لّسر�يا،  هذ°  �كتنفت 
zال   Zكا ما  منها  �%د¼   Z
 جلّي 
�ملحيطة  للطر�  "�ستكشافا  �ستطالعا 
لتحركا~  "�صد�  �ملنو��،  باملدينة 
قريش، " ضمانا ألمن �ملدينة من �لشر 
للمسلمني؛  
صال  قريش  تبّيته  �لذ� 
من  هدفا  �لعد"�نية  �حلر²  تكن   ¥"
بنية  يكن   ¥ كما  �لبتة،  �لسر�يا  هذ° 
�لنH üمد � zشعا� فتيل �حلر² مع 
قريش 
" �ستفز�cها، "ال قطع �لطريق 
"�الستيال� على �لقو�فل �لتجا�ية �لتابعة 
%ا؛ �z ¥ تكن هذ° �ألفعا� "�لتصرفا~ 
يتيحه  مما  "ال  �ملسلمني،  
خال�  من 
�لقرZÉ �لكرمي، ضمن منظومة �لتعاليم 
�ألخالقية �لسامية، �ل§ 
قرها �هللا �، 

كدها سيدنا Hمد � بأقو�له "
فعاله "

"�لعا¥  للمسلمني  حسنة  كقد"� 
يلي  ما  
سو�  �لك  "إلثبا~  بأسر°؛ 
لأل"ضا�  "�لتحليال~  �حلو���  من 

حاطت  �ل§  "�الجتماعية  �لسياسية 
بتلك �ِحلقبة �لزمنية من حيا� �ملسلمني 

¡ �ملدينة: 
عن  هنا  "�حلديث   - ميكننا  ال   -
 Z
�ِحلقبة �ملدنية من تا�يخ �ملسلمني- 
لنتذكر  �ملكية،  �حلقبة   vz نرجع  ال 
�الضطها�  "بربرية  "قسا"�  شر�سة 
�لذ� عانا° �ملسلموZ من قبل �لكفا�، 
"هي حو��� معر"فة للجميع ال يتسع 
zصر��  كذلك  لتفصيلها؛  �ملقا�  هذ� 
قريش "عزمها على قتل �لرسو� �، 
لتر�  �ملسلمني  من   °Jبغ" به  مما حد� 
نسأ�  فهنا  �ملدينة،   vz "�%جر�  مكة 
�حلقد  %ذ�  ميكن  هل   :ºلتا� �لسؤ�� 
"هذ° �لكر�هية "هذ� �إلصر�� 
Z يفُتر 

بعد �%جر� vz �ملدينة؟
هذ°،  �لعد��  حالة   Z
 يثبت  فالتا�يخ 
 ~���c� بل  عليه،  ما هي  بقيت على 
نظر� للصدمة �ل§ �نتابت قريش إلفال~ 
�لرسو� � من 
يديها؛ فمجر� خر"¾ 
ليزيل  يكن   ¥ مكة  من   � �لرسو� 
غضبهم "حقدهم عليه، "�لدليل على 
�لك 
Óم "ضعو� جائز� مقد��ها مئة 
�ل ملن يأÑ بر
Å �لنü � "صاحبه 
"لذ�  ميتني؛   "
 حّيني   � بكر   £


مضمر،  عد��  حا�  بقيت  قد  فاحلا� 
ال بل "حÏ علíّ من قبل قريش جتا° 

�ملسلمني.
- لقد 
كد �لتا�يخ علنية هذ� �لعد��، 
بغضب �لكفا� على 
هل �ملدينة، �لذين 
حيث  ظهر�نيهم؛  بني  �ملسلمني   �""É
بن   £
 بن  �هللا  عبد   vz هؤال�  
�سل 
�ملدينة،   ¡ �ملنافقني  cعيم  سلو�، 
يوّبخونه على zيو�� �ملسلمني "يؤلبونه 
عليهم، �z جا� ¡ خطاֲדم له تأكيدهم 
 � �لرسو�  مقاتلة  على  "عزمهم 
على  
صر"�   ��z كلها،  �ملدينة  
هل "
zيو�� �ملسلمني. فقد �كر 
بو ��"� ¡ 
 " يلي:  كما  �خلطا²  هذ�  نص  سننه 
باهللا  نقسم  "zنا  É"يتم صاحبنا،  zنكم 
لنقاتلنه 
" لتخرجنه، 
" لنسz ZJليكم 
"نستبيح  مقاتلتكم  نقتل   Ïح بأ�عنا 
مبثابة  �خلطا²  هذ�   Zفكا نسا�كم". 
zعالZ حر²، حيث جا� تأكيد� على 
�ستمر�� �لنو�يا �لعد�ئية من قبل �لكفا� 

جتا° �لرسو� � "
تباعه.
 £
- "مما يؤكد هذ� �لعد�� �ملعلن قوُ� 
جهل لسعد بن معا� cعيم �أل"Å، حني 
قد^  vz مكة للطو�¼ بالكعبة �z قا� 
�ملجي�  بإمكانكم   Z
  Zتتوقعو
  " له: 
vz مكة "�لطو�¼ بالكعبة Éمنني، بعد 
Hمد؟  �ملا��  %ذ�  �حلماية  قّدمتم   Z


تظن 
نك تستطيع منع Hمد "zنقا�°؟ 
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التقوى

 ،Zهذ� لن يكو Z

قسم باهللا 
 vz تعو�   Z
 تستطيع  "لن 

هلك ساملا"؛ فر� سعد بن 
معا�    � قائال :" خذها 
مí كلمة، لو منعتمونا من 
�لطو�¼ بالبيت "�حلج، فلن 
 vz جتد"� سالما ¡ �لطريق
تؤكد  ما  "بقد�  �لشا^". 
قريش  �طيط  �حلا�ثة  هذ° 
ملعا��� �ملسلمني، فهي تؤكد 

يضا حسب قو� سعد بن 
للقو�فل  �لتعر³   Z
 معا�، 
للكفا�  �لتابعة  �لتجا�ية 
ببد� مكة   ã"مر مشر
 هو 
 Zيكو لن  
نه  كما  �لعد��، 
جر�ئم  على  فعل  كر��  zال 
 ��z �ملسلمني،  جتا°  �لكفا� 
خططها  قريش  
نفذ~  ما 

�لعد�ئية بشكل فعلي.
قريش  �طيط  يظـهر   -
�ملسـلمني  ضد  للحر² 
cعما�  
قو��  من  
يضا 
�لوليد  
شر¼  عندما  مكة، 
سا��~  
حد -  �Jملغ� بن 
"قد  �ملو~،  على  مكة- 
مكة  سا��~  حوله  �جتمع 
�ملو~،  فر��  على  "هو 
"قد 
خذ يبكي، ليثJ بذلك 

فسألو°  حوله،  من  عجب 
فقا�:  بكائه  سبب  عن 
�ملو~؟  
خشى   >
  Zتظنو

بل  
خشا°،  ما  �ملو~  ليس 

خشى 
Z ينتشر �ين Hمد 

Z يتبعه �لناÅ حÏ تبايعه "

بو  له  نفسها".فأقسم  مكة 

Óم سيقا"موZ هذ�،  Zسفيا
با�لني 
�"�حهم ضد �نتشا� 

هذ� �ألمر.
على  �ألمر  يقتصر   ¥  -
"�لتصـر«ا~  �ألقـو�� 
بل  قريش،  لسا��  �لعد�ئية 
�لقبائل   vz هؤال�  
�سل 
لتحريضهم  باملدينة  �ملحيطة 
هذ�  �ملسلمني،  قتا�  على 
حتريض   vz باإلضافة 
�ملسلمني  من  �ملنافقني 
على  لتأليبهم  �ملدينة  ��خل 
جعل  هذ�  كل  �ملسلمني. 
من حيا� �ملسلمني ¡ �ملدينة 
Hفوفة باملخاطر �لكب�J، مما 
يتطلب مهنم حيطة "حذ�� 
%م  بد  ال   Zفكا شديدين، 
حر�سة  على  �لتنا"²  من 
�لرسو� � "�صد حتركا~ 
فجا�~  "�ملنافقني،  �لكفا� 
�إلستكشافية  �لبعثا~ 

"�لسر�يا خلدمة هذ� �لغر³ 
.Jال غ

 ¡ �لتدقيق  من  بد  ال   -
"صف �لقو�فل �لتجا�ية �ل§ 
كانت ترسل ֲדا قريش من 
�غم  فهي  �لشا^،   vz مكة 
جتا�ية،   Åباألسا كوÓا 
مدججة  كانت  
Óا  zال 
�حلر£،  "�لعتا�  بالسال� 
من  به   Zيستها ال  "بعد� 
بعض   ¡ يعا��  �ملقاتلني، 
من  مئا~  بضع   Zألحيا�
حر�ستها؛  ֲדد¼  �ملقاتلني 
يشكل   Zكا �لذ�  �ألمر 
�ملدينة،  على   �Jكب خطر� 
�لقو�فل  هذ°  مر"�  عند 
قرֲדا، "قد حد� 
Z �عُتد� 
على ضو�حي �ملدينة، مثلما 
 Zَسفو� غز"�  قبل  حد� 
هذ�   Zفكا  ،(v"أل� (بد� 
%ذ°  �لسبب  هو  �العتد�� 
-  Zملسلمو� 
ما " �لغز"�؛ 

 -� Hمد  سيدنا  سيما  ال 
كافية  ���ية  على  فكانو� 
من  �لقو�فل  هذ°   ^cيال مبا 
�حلر£،  "�لعتا�  �ملقاتلني 
"نظر� ملعرفة �ملسلمني بنو�يا 
هذ°  كانت  �لعد�ئية  قريش 

قلق  مصد�  تشكل  �لقو�فل 
كبJ، فكاZ ال بد من �صد 

حتركاִדا.
- ��z ما قا�نا عد� �ألفر�� 
 ¡ �ملشتركني  �ملسلمني 
عد�  مع  �لسر�يا،  هذ° 
للقو�فل  �ملالcمني  �ملقاتلني 
بشكل  لنا  يتبني  �لتجا�ية، 
�ملسلمني  هد¼   Z
  íيقي
 Zكا ما  �لبعو�،  هذ°  من 
 Z�"عد بد�   "
  cالستفز��
�لقو�فل؛  على  تسلط   "

�لبعثا~،  هذ°  بعض  ففي 
يعا��  �ملسلمني  عد�   Zكا
ُعشر 
" ُخمس عد� �لكفا� 
فكانت  للقافلة،  �ملالcمني 
�الستطالعية  �لبعثا~  �ر¾ 
"عد� �ملسلمني فيها  عشر� 
 "
  Zثالثو  "
  Z"عشر  "

 �Jكب 
عد��  مقابل   ،Zستو
نسبيا من �لكفا�، فال ُيعقل 

Z يرسل �لرسو� �  عشر� 

" عشرين 
" ثالثني شخصا، 
يعر¼ عد�  قافلة ال  ملقاتلة 
 "
 بالتحديد،  مقاتلتها 
عد�هم   Z
 يعر¼  "هو 
"قد  باملئا~،   Zيكو قد 
�لسر�يا،  zحد¯  خرجت 
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 ،Üقا"  £
 بن  سعد  سرية  "هي 
مؤلفة من تسعة 
شخاÜ، مشيا على 
تنو�  كانت  
Óا  ُيعقل  فهل  �ألقد�^، 
�العتد�� " �لقتا�؟! ال شك 
Z هؤال� 
�ملسلمني، كانو� على �ستعد�� ملو�جهة 

� �عتد��، "�لتضحية بأنفسهم ��z ما 

حد �ألهد�¼ من  Z
�عُتد� عليهم، "
حلد"�  �حلر�سة  zظها�  �لبعثا~،  هذ° 
على  �لقو�فل  جتر·  ال  لكي  �ملدينة 

نه ليس  �عتد�� عليها، zال  �لقيا^ بأ� 
بالتخطيط  �ملسلمني  �ִדا^  �ملعقو�  من 

لالعتد�� "�حلر². 
- "�غم �ختال¼ �ملؤ�خني ¡ تأ�يخ 

نه مما ال  �لسر�يا "�لغز"�~، zال  هذ° 
قد  �لسر�يا  هذ°  بعض   Z
 فيه،  شك 
(�جب،  �حلر^   �ألشهر   ¡ حدثت 
�� �لقعد�، �� �حلجة، "Hّر^)، "�ل§ 
ال  
نه  �لعر²  بني  عليه  متعا�فا   Zكا
 Z
قتا� فيها، فما كاZ للنH üمد � 
¸الف هذ� �لُعر¼، "
Z يأمر �ملسلمني 
بالقتا� ¡ هذ° �ألشهر. فقد سجلت 
 ¡ �لسر�يا  هذ°  "قو�  �لتا�يخ  كتب 
نقوله  ما  يؤكد  "مما  �حلر^.  �ألشهر 
بن  �هللا  عبد  سرية   ¡ ما حد�  هنا، 
جحش �ألسد�، "�ل§ "قع فيها �لقتا� 
يو^ من  Éخر  �لك ¡   Zبالفعل، "كا
شهر �جب "هو من �ألشهر �حلر^، zال 

Z هذ� كاZ خالفا ألمر �لرسو� �؛ 

فيها،  
�سله  �لذ�  �لوفد  "ّبخ  حيث 
"قا� %م: "ما 
مرتكم بقتا� ¡ �لشهر 
بالقتا� ¡ هذ°  �لقر��  فا�ا�  �حلر�^"، 
�لسرية ¥ يكن بأمر من �لرسو� �، 
بل كاZ خطأ لبعض �ملشتركني ¡ هذ° 
يد�   � �لرسو�  قو�   Zz  Ç �لسرية، 
�اللة "�ضحة، 
نه ¥ يكن ¡ نيته من 
هذ° �لسر�يا 
� قتا�، بل كانت كما 
�سلفنا �ستطالعا "�ستكشافا "ترقبا.  

�حلمال~  هذ°  بني  من   Zكا لقد   -
�الستطالعية ما �شتر� ֲדا �لرسو� � 
بنفسه، "لذلك قد  ُ
��جت ¡ عد�� 
�لتسمية  هذ°  تسهم  "قد  �لغز"�~، 
- �لغز"�~- بعض �لشي�، ¡ zضفا� 
�حلمال~،  هذ°  لو�قع  مغاير�  صو�� 
�لعد��  من  بنو�   Û�للقا تومئ  قد   �z
 Z
 Jنية �حلر² من قبل �ملسلمني، غ"
 ¥ 
نه  تؤكد  �لغز"�~   هذ°  تفاصيل 
�لرسو� � 
� نو� من  نية  يكن ¡ 
غز"�  ففي  �لقتا�.  بد�   "
   Z�"لعد�
�لرسو�  خر¾  �ألبو��)،  (غز"�   Z��ّ"

لقريش  قافلة  
خبا�  "صلته   Z
 بعد 

نه   zال   ،�Jقو� عسكرية كب تصحبها 
 �

Z �لقافلة قد مر~ "¥ «د�  ¯
�

���جه  "عا�  شرها  فأِمن  فيها،  قتا� 
َضمر�   íب  ���"  Z
 بعد  �ملدينة   vz
للمدينة-،  �ملجا"��  �لقبائل  -zحد¯ 
ضمر�   íب  Zملسلمو� ُيرغم   ¥ فلما�� 
نشر  هدفهم   Zكا  ��z �إلسال^  على 
�إلسال^ بالقو�؟ "نفس هذ� �لسؤ�� ال 
بد 
Z ُيسأ�  ¡ مو��عة بí ُمد� ¡ 


يضا؟  �Jغز"� �لُعَش

غلب هذ° �حلمال~ ¥ «د�   ¡ -

� قتا�، فهكذ� كاZ �ألمر ¡ غز"� 
 v"أل� "بد�   ãُبو�"  �Jلُعش�"  Z��ّ"
"�لسر�يا �ألخر¯، سو¯ سرية عبد �هللا 
سالفا،  بّينا  كما  �ألسد�  بن جحش 
"كذلك �مي بالنبا� �"Z �ملسايفة، ¡ 
 Z"لكنه سرعا ��سرية عبيد� بن �حلا
ما �نتهى بفر�� �ملشركني. ففي 
غلب 
بعد   Zرجو¸  Zملسلمو�  Zكا  Zألحيا�
�لتجا�ية  �لقو�فل  من  خيفة  توجسهم 

وأن أحـد األهـداف مـن هـذه البعثـات، إظهـار 
احلراسـة حلـدود املدينة لكـي ال جتـرؤ القوافل على 
القيام بـأي اعتداء عليهـا، إال أنه ليـس من املعقول 
اتهـام املسـلمني بالتخطيـط لالعتـداء واحلـرب. 
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التقوى

�ملا�� قر² �ملدينة، zال 
نه بعد �لتأكد 
مر~  قد  كوÓا   Zضما" نو�ياها  من 
 Zملسلمو� Zعتد�� على �ملدينة، كا� Z"�
 Zكا فلو  يذكر؛  قتا�   Z"�  Z"يعو�
هد¼  �لقو�فل  هذ°  على  �الستيال� 
مبالحقة  �ألقل  على  لقامو�  �ملسلمني، 
هذ° �لقو�فل- �غم عد^ �عتد�ئها على 
�ملدينة- "لو مر� "�حد�، ،zال 
Z هذ� 

¥ «د�.
�لد�فع   Z
 نر¯  تقد^،  ما  على  بنا� 
"�لطلعا~  �لسر�يا  %ذ°  �ألساسي 
�خلو¼  حالة  هو  �الستكشافية، 
 Zملسلمو� يعيشها   Zكا �ل§  "�لترقب 
بعد �%جر� vz �ملدينة، "هي ¡ �حلقيقة 
ما كانت zال حالة حر² معلنة من قبل 
ֲדا   v�
 �ل§  �لتصر«ا~  "فق  قريش، 
هجرִדم  بعد  �ملسلمني  جتا°  cعما·ها 
�لتصر«ا~  هذ°  كل  "بعد  للمدينة؛ 
�لعد�ئية "بعد مكابد� ثالثة عشر سنة 
�لكفا�  قبل  من  �لوحشي  �لعذ�²  من 
ال  �ملسلمني  حق  من   Zكا مكة،   ¡

�لسر�يا  هذ°  z�سا�  "�جبهم،  من  بل 
�الستطالعية حلفظ 
من �ملدينة من شر 
تفّقد   vz باإلضافة  �لتجا�ية،  �لقو�فل 
باملدينة.  �ملحيطة  "�ألماكن  �لطرقا~ 
"لو حدثت هنا� بعض �ألخطا�، ¡ 
فليس  �ملسلمني،   قبل  من  �لقتا�  بد� 
zلقا�  من  هذ°-  -"�أل"ضا�  
غر² 
 Zعالz نه عندz �z للو^ على �ملسلمني؛�
 Zفإ "�حد،  طر¼  قبل  من  �حلر² 
�آلخر  �لطر¼  يعطي   Zإلعال� هذ� 
حق �%جو^ "ليس فقط �لدفا�، "فق 
قو�عد �حلر² ¡ عصرنا �لر�هن، فعال^ 
تصرفهم   ¡ �ملسلمني  �لغر²  يدين 
هذ�؟ "باألخذ بعني �العتبا� كل هذ° 

 ¡ قتا�  حد"�  "عد^  �لظر"¼، 
�الستكشافية،  �لطلعا~  هذ°  
غلب 

يصّح بعد هذ� ، "صف هذ° �لطلعا~، 

Óا 
عما� سطو "قطع طر�، ֲדد¼ 

�حلر² "نشر �إلسال^ ؟!    

 :
�ملصـا�
١. حيا� Hمد � لسيدنا بشJ �لدين Hمو� 


(د �.

٢. �لس�J �لنبوية البن هشا^ �جلز� �لثا< 

J٣. �لبد�ية "�لنهاية البن كث

٤. �لتا�يخ �إلسالمي ملحمو� شاكر 

٥. �لد�� ¡ �ختصا� �ملغا�c "�لسJ البن 

عبد �لَبر

وأن أحـد األهـداف مـن هـذه البعثـات، إظهـار 
احلراسـة حلدود املدينـة لكي ال جتـرؤ القوافل على 
القيـام بأي اعتـداء عليها، إال أنه ليـس من املعقول 
اتهـام املسـلمني بالتخطيـط لالعتـداء واحلـرب. 

نـرى أن الدافـع األساسـي �ـذه السـرايا والطلعـات االستكشـافية، هـو 
حالـة اخلـوف وال²قب ال± كان يعيشـها املسـلمون بعـد ا�جـرة إ� املدينة، 
وهـي ! احلقيقـة مـا كانـت إال حالـة حـرب معلنـة من قبـل قريـش، وفق 
التصر«ـات الـ± أد� بهـا زعماؤها جتاه املسـلمني بعـد هجرتهـم للمدينة؛ 




