امـ ـق ـدم ـ ـة

ور َأ ْن ُف ِسنَا ،و ِمن سي ـ َئـ ِ
ح ْـمـدَ  ٬ن َْح َـمدُ ُه َون َْس َتـ ِعـ ْي ـنُـ ـ ُه َون َْس َت ْغـ ِف ُر ُهَ ،و َنـ ُعـو ُذ بِاهِ ِمـ ْن ُشـ ُر ِ
ر
ات
َ ْ َ ِ
إن ا َ
َأ ْعالِنَـا ،من يـهـ ِد ِه اهُ َفـا م ِض رل َلـه ،ومن ي ْضلِ ْل َفا ه ِ
اد َي َلـ ُهَ ،و َأ ْش َهـدُ َأ ْن ا إ َلـ َه رإا اهُ
َ
ُ َ َ ْ ُ
َ ْ َْ
ُ
َ
َو ْحـدَ ُه ا َ ِ
ر َ
ـح رـمـد ًا َع ْبـدُ ُه َو َر ُسو ُلـ ُه.
يك َلـ ُهَ ،و َأ ْش َهـدُ َأ رن ُم َ
) [آل عمران.]999 /

(

(
(

) [النساء.]9/
) [اأحزاب.]99 - 99/

ٍ
ِ
ِ
اأمور
حمد ﷺ  ،ور
كتاب اه ،وخر اهُدَ ى ُهدَ ى
احديث
خر
ُ
أما بعد :فإن َ
ـحدَ ثة بِدْ عةُ ،
ـحد َثا ُتـهاُ ،
وكل بِدْ َع ٍة ضالةَ ،وك ُُل َضا َل ٍة ي الن ِرار.
وكل ُم ْ
ُم ْ

احمد ه رب العامن الذي تفرد وحده باأساء احسنى ،والصفات العى ،واأفعال
احميدة ،وامثل اأعى.
وأمده وأشكره عى عظيم نعمه السابغة ،الظاهرة والباطنة ،التي عم ها كل
خلوق ي السموات واأرض ،وي الدنيا واآخرة.
واحمد ه كثرا عى جاله وماله ،وعى كال ربوبيته وألوهيته ،وعى عظمة
ملكه وسلطانه ،وعى عظيم إنعامه وإحسانه ،وعى كال دينه ورعه ،وعى بعثة
أنبيائه ورسله ،وعى حسن دينه ورعه ،وعى صدق وعده ووعيده.
سبحانه ا إله غره ،وا رب سواه ،كل خلوق شاهد بوحدانيته ،وكل موجود داع إى
حبته وتعظيمه ومده ،وكل حسوس هاد إى ربوبيته ،وكل يء يسبح بحمده ،وكل
9

خلوق متصاغر لكريائه ،ومستجيب مشيئته ،ومَع اى إرادته ،وخاضع لعظمته.
هو سبحانه الواحد اأحد ،اخالق لكل أحد ،القادر عى كل أحد ،امحيط بكل
أحد ،العليم بكل أحد ،البصر بكل أحد ،امالك لكل أحد ،املك الذي ا حتاج
إى أحد ،الغني الذي حتاج إليه كل أحد ،الرب الذي يري كل أحد.
وهو سبحانه املك احق الذي يستحق امحامد كلها  ،له احمد ي اأوى واآخرة
عى جاله وماله ،وله احمد عى نعمة اخلق واإجاد ،وعى نعمة العطاء
واإمداد ،وعى نعمة اهداية واإسعاد :
[ اجاثية.] ١٨-١١/

وهو سبحانه اخالق القادر القاهر الذي وسم ميع امخلوقات بآثار احدث بعد
العدم ،وبا أجرى عى الكل من العجز واحاجة ،والنقص والزيادة ،لتكون له
احجة البالغة ،والرب وبية الناطقة ،واألوهية الواحدة:
[ اأنعام. ]999/

ثم أكد اه  ذلك وأكمله برسل بعثهم باحق إى خلقه ،فجعلهم سفراء بينه وبن عبيده،
و ُأمناء عى وحيه ،واختصهم بفضله ،واصطفاهم برسالته ،وأمرهم بإباغ وحيه ،وكلفهم
بالدعوة إى توحيده ،والعمل برعه.
هو سبحانه اخالق الذي له اخلق واأمروحده ،خلق ميع اخائق،وفضل بعضهم
عى بعض ،فاصطفى من امائكة رساً ،واصطفى من البر أنبياء ورساً ،وفضل
بعضهم عى بعض ،وجعلهم عى مراتب ختلفة ،ودرجات متفاوتة.
فاصطفى اه  من اأنبياء والرسل أوَ العزم وهم:
( نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد ) عليهم أفضل الصاة والسام.
واصطفى اه سبحانه من أوَ العزم اخليلن ( إبراهيم وحمد ) عليها أفضل
الصاة والسام ،واصطفى من اخليلن (حمد ًا ﷺ)  ،وجعله أكمل اخلق ،وسيد
البر ،وخاتم اأنبياء ،وأفضل الرسل ،وأكثرهم تابع ًا ،وأعاهم قدر ًا ،وأحسنهم ريعة.
وخصه ربه بأعى الدرجات ،وأحسن الكرامات ،وأعظم اأخاق ،وأرسله بأكمل
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الرائع ،وجعل له من اأصحاب واأتباع النصيب اأوفر ،وبعثه بالدعوة التامة،
والرسالة العامة ،وحفظه من كل جبار عنيد ،وعصمه من كل شيطان مريد ،حتى أظهر
اه به الدين ،وأوضح به السبيل ،وأشاد به معام احق ،وهدم به معاقل الرك ،وأزهق
به الباطل ،وح رطم به اأصنام واأوثان ،وأظهر به أمة التوحيد واإيان.
وجعل سبحانه دينه أحسن اأديان ،وكتابه أحسن الكتب ،وأمته خر اأمم.
ثم أوجب اه علينا اإيان به ﷺ وتصديقه ،وحبته وطاعته ،وتوقره واتباعه ،وحسن
ااقتداء به ،والقيام بأداء حقوقه ،ونرة دينه وأتباعه ،والدفاع عنه وعن دينه وسنته .
فاحمد ه رب العامن الذي أكرمنا بتصديق رسوله ﷺ ،ورفنا باتباعه ،وجعلنا من
أمته ،خر أمة أخرجت للناس.
واحمد ه رب العامن الذي أرسل رسوله باهدى ودين احق ،أرسله كافة للناس بشر ًا
ونذير ًا ،وداعي ًا إى اه بإذنه وراج ًا منرا ،وبعثه رمة للعامن ،بلسان عري مبن.
واحمد ه رب العامن الذي اختار حمد ًا ﷺ ليكون رسواً أمين ًا ،معل ً
ا مبين ًا ،واختار له
ا ،وهداه ِاط ًا مستقي ً
دين ًا قوي ً
ا ،وارتضاه جميع البرية إمام ًا ،وجعل رعه للنبوة ختام ًا :
[ اأحزاب9]99/

مأ اه قلبه ﷺ إيان ًا ورمة ،وعل ً
ا وحكمة ،وأرسله رمة للعامن ،فب رلغ الرسالة،
وأدى اأمانة ،ونصح اأمة ،وجاهد ي اه حق جهاده حتى أتاه اليقن ،فصلوات اه
وسامه عليه وعى آله وأصحابه وأتباعه.
ب رلغ ﷺ الباغ امبن ،وع رلم أصحابه أركان اإسام واإيان ،وبن هم رائع اإسام
وفضائله ،وفرائضه ونوافله ،وعبادته ومعاماته ،وحاله وحرامه ،وأخاقه وآدابه.
وكان ﷺ بامؤمنن رؤوف ًا رحي ً
ا ،وعى تعليمهم ما ينفعهم حريص ًا أمين ًا ،يرشدهم إى
أحسن اأعال ،وهدهم إى أحسن اأخاق ،ويدهم عى ما فيه فاحهم وفوزهم
ونجاَم ي الدنيا واآخرة:
[ التوبة.]999/

دل ﷺ أمته عى كل خر ،وحذرهم من كل ر ،م يرك خراً قط إا أمرهم به،
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وم يرك ر ًا قط إا حذرهم منه ،حتى م يكن شيئاً من أعال الر ي زمانه
مروك ًا ،وم يكن شيئ ًا من سبل السام واخر ي زمانه إا مسلوك ًا :

[ امائدة. ]99-99/

فلا تم ما أراده اه برسوله من هداية أهل اإسام ،وب رلغ ﷺ ميع ما أرسله اه به من
اأحكام ،وقرب رحيله من دنيا اأعال ،أنزل اه شواهد التبليغ والتام والكال فقال :
[ امائدة.]9/

فرحل ﷺ إى جوار ربه ،وترك اأمة عى البيضاء ،ليلها كنهارها ،ا يزيغ عنها إا هالك.
وترك ﷺ أمته اأخبار الصادقة ،واأحكام العادلة ،واآداب احسنة ،واأخاق الكريمة،
والسرة العطرة ،والسنة امطهرة.
وأمرهم ﷺ بتعلم هذا الدين احق ،والعمل بأحكامه ،والتخلق بأخاقه ،وإباغه
جميع البرية إى يوم القيامة ،ليعبد الناس رهم وحده ا ريك له ،ويسعدوا ي
الدنيا واآخرة:
[ إبراهيم.]99/

هو ﷺ رسول رب العامن  ،الصادق اأمن  ،اهادي اى الراط امستقيم ،امفَ
بسرته للقرآن الكريم:
[اجمعة. ]9/

ب رلغ ﷺ القرآن أمته  ،وفَه هم بحياته العلمية والعملية وااخاقية  ،وتفجرت من
لسانه بحار العلو م اإهية  ،وجرت منه أهار اأحكام الرعية  ،وجمل ظاهره
و باطنه بأحسن اأخاق اإسامية.
وقد ربى الرسول ﷺ أمته عى مل هذه اأمانة العظيمة  ،وأمرهم بأدائها للبرية،
كا نزلت ،من أول يوم بعثه اه فيه.
ولقد كانت السرة النبوية أول وأكر وأحسن جامعه ر
َرج منها أمثل الناذج
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البرية  ،وأطهر النفوس الزكية  ،وهم أصحاب النبي ﷺ ومن تبعهم بإحسان،
الذين آمنوا باه ورسوله ،وجاهدوا ي اه حق جهاده ،حتى ري اه عنهم ورضوا
عنه:
[ التوبة.]999/

فكان من الصحابة ري اه عنهم اخلفاء الراشدون ،وامهاجرون واأنصار.
وكان من هؤاء اأخيار :امؤمن التقي النقي ،والعابد اخاشع ،والساجد الباكي،
والقائد امحنك ،والسياي الداهية ،واحاكم العادل ،وامجاهد الباسل ،والعبقري
املهم ،وامحدث احافظ ،والفقيه البارع ،والعام العامل ،والغني الشاكر ،والفقر
الصابر ،والورع الزاهد ،واحكيم واحليم ،والعفو والكريم ،والتاجر والزارع
اأمن .
وكان منهم اأب التقي ،والزوج الوي ،والولد البار ،واأم الرحيمة ،والزوجة
اأمينة ،والعامل الصادق ،واأخ الرحيم ،واجار امحسن.
فهذا اجيل الفريد من البر ،وهذا السوق العامر بالفضائل ،كله من ثمرات اإيان
باه ورسوله ،وكلهم َرجوا من جامعة اايان والتقوى ،وأصبحوا رعاة لأمم
بعد أن كانوا رعاة للغنم  ،فساد اأمن والسام ي كل باد فتحوها.
وهذا كانوا اأمة الوسط ،وخر القرون ،ونواة خر أمة أخرجت للناس.
أولئك أئمة احق واهدى ،وماة اإسام ،وهداة اأنام ،وعباد الرمن ،وليوث الصدام.
أولئك أصحاب حمد ﷺ ،أبر هذه اأمة قلوب ًا ،وأعمقها عل ً
ا ،وأصدقها يقين ًا،
وأحسنها عماً ،وأقلها تكلف ًا ،قوم اختارهم اه لصحبة نبيه ،وإقامة دينه ،فاعرفوا
هم فضلهم ،فإهم كانوا عى اهدى امستقيم.
وأعظم ما خص اه به هذه اأمة من الفضيلة ،ورفهم به عى سائر اأمم بامنازل
الرفيعة ،حفظ ما حباهم به من وحيه وتنزيله ،والعمل به وتبليغه.
تو جهم رهم بأربعة تيجان عظيمة:
هذا ر
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تاج ( هو اجتباكم )  ..وتاج ( كنتم خر أمة ُأخرجت للناس )  ..وتاج ( وكذلك
جعلناكم أمة وسط ًا )  ..وتاج ( لتكونوا شهداء عى الناس ).
وما كانت سرة النبي ﷺ هي الينبوع الصاي لطالب العلم والفقه ،والدليل اهادي
مريد اهداية والصاح ،وامنهج السديد مريد الدعوة وااصاح ،واخزانة
الواسعه لكل ُشعب الدين واخر واحياة.
وكذا السرة النبوية هي البحر الزخار ،والَاج امنر ،والغيث العميم ،والشجرة
امباركة امثمرة بأطيب الثار من اأخبار الصادقة ،واأحكام العادلة ،واأقوال
احسنة ،واأعال الصاحة ،واأخاق الكريمة ،والسنن النبوية.
وكذا السرة النبوية خر معلم ومدرس ،وخر مرب ومؤدب ،وفيها كل ما ينشده كل مسلم
من دروس التوحيد واإيان ،ومناهج الدعوة والتعليم ،وأنواع العبادات وامعامات،
ومعاَ اأخاق واآداب ،وأصول اإمامة والقيادة ،ومناهج العدل والرمة ،وأنواع
اجهاد والكفاح ،وألوان الكرم والعطاء ،وأنواع الصر والتضحيات ي سبيل اه .
وكذا السرة النبوية هي امصدر الوحيد اأعى لأسوة احسنة التي يتطلع إليها كل
مسلم ،ومنبع الريعة العظيمة التي يدين ه ها كل مسلم.
وامسلم الذي ا يعيش الرسول ﷺ ي قلبه ،وا يتبعه ي فكره وعلمه وعمله بجوارحه،
وا يقتدي به ي سرته وسنته ،وا يتخلق بأخاقه وآدابه ،هو مسلم انتاء ،ا مسلم التزام،
أنه أخذ الصورة ،وترك احقيقة:
[ اأعراف.]999/

ولشدة حبتي للرسول ﷺ  ،وحبة الرب الكريم الذي أرسله ،وحبة الدين العظيم
الذي جاء بواسطته ،وحبة امؤمنن به ،وحبة اخر جميع أمته ،رح اه صدري،
ورغبت نفِ أن أكتب عنه ﷺ ما أنتفع به ،وما تنتفع به أمته ،وما أرجو به شفاعته ،والعمل
بسنته ،وإباغ ريعته ،وإحياء سنته ،وتقييد العلم بالكتابة سنة نبوية مأمور ها:
[ هود. ]99/

عِ من
وأمد اه  عى نعمه التي ا تعد وا حَ ،وأشكره عى ما امتن به ّ
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تيسر الكتابة عن شهادة أن ا إله إا اه ( كتاب التوحيد ي ضوء القرآن والسنة )،
ثم أهمني وأعانني ووفقني أن ُأردف ذلك بكتاب ي شهادة أن حمد ًا رسول اه،
فجاء هذا امولود امبارك بإذن اه وفضله ،وتوفيقه وعونه.
وما ُولد وسمته وسميته (السرة النبوية ,بن امعرفة والواجب ,ي ضوء القرآن والسنة ) .
وبفضل اه وحده معت ي هذا الكتاب ما تفرق ي غره ،من سرته ﷺ العلمية
والعملية ،وسنته القولية والفعلية ،وأخاقه وشائله النبوية.
وأجريت فكري ي بحور حياته ﷺ  ،وحركت قلمي لتحرير سرته ،وِفت وقتي
لتدوين ما صح من سنته.
وما ُأمرت بذلك ،وا رغبت فيه ،لعظيم تبعاته ،وعدم أدائه حقه ،ولكنه أمر ُحبب إَ
فأقدمت عليه ،من غر زاد وا إحسان وا إعجاب ،بل مع خوف من السؤال واحساب:
[ امؤمنون.] 99/
وقد وفقني اه  فطالعت ي كتب السرة النبوية بنية ااستفادة واإفادة ،وقرأت ما أمد
اه عليه من كتب التفسر واحديث ،وكتب امغازي والسر ،حتى أصبحت السرة النبوية
ي فؤادي ،تسليني ي وحدي ،وتؤنسني ي وحشتي ،وتذكري ي غفلتي.
هذا لن يعبد اه حق ًا إا من عرفه حق ًا بأسائه وصفاته وأفعاله ،وعرف ملكه الكبر،
وخزائنه العظيمة ،وعرف دينه ورعه ،ووعده ووعيده ،وثوابه وعقابه:
[ حمد. ]95/

ولن يتبع الرسول ﷺ حق ًا إا من عرفه حق ًا بأقواله احسنة ،وأعاله الصاحة ،وأخاقه
العظيمة ،وسرته الكريمة ،وعرف دعوته وتعليمه ،وجهاده وغزواته ،وعرف صره
وتضحياته ،وعرف رمته وإحسانه ،وعرف أخاقه وشائله ،وعرف عباداته
ومعاماته ،ثم اقتدى به ي كل ذلك تعبد ًا ه :
ﰀ [ اأحزاب.]99/
ومن مع له اه بن هذا وهذا فقد آتاه اه احكمة ،وفصل اخطاب ،ومع له أصول
النعم والكرامات ي الدنيا واآخرة:
[ يونس.]99/

99

وعامة حبة العبد ه اتباع رسول اه ،ومن أحب اه  فلن حبه اه  إا إذا اتبع
رسوله ،واتباع الرسول ﷺ ابد أن تسبقه معرفة سرته :
[ آل عمران.]99/

ولب حياة اإنسان ،وسعادته ي الدنيا واآخرة ،مبني عى أصلن عظيمن ما:
توحيد اه  بالعبادة  ..وتوحيد الرسول ﷺ بااتباع.
هذا فإن أكرم ما متد إليه أعناق اهمم ،وأعظم ما تتنافس فيه اأمم ،وأحسن ما يزرعه
اإنسان ي أرض العمل ،هو العلوم الرعية ،وامعارف الدينية ،التي يسعد ها
اإنسان ي الدنيا واآخرة ،فهي أعى العلوم شأن ًا ،وأرفعها مقام ًا ،وأعظمها ثواب ًا،
أها نور اأبصار والبصائر ،وطريق النجاة والفاح ،وكلية الريعة ،وينبوع احكمة،
وروح الرسالة:
[ آل عمران. ] 99-99/

ومن رام ذلك فليجعل كتاب اه  جليسه ،وسنة وسرة رسول اه ﷺ أنيسه ،لعله أن
يكون من السابقن اأولن امهتدين ،وترق ي قلبه أنوار التوحيدواليقن ،وتطلع ي
صدره شمس العرفان ،و ُتدرج النبوة بن جنبيه وإن م يكن نبي ًا ،ومن سأل اه ذلك صادق ًا
أكرمه به ،واه يؤي فضله من يشاء:
[ البقرة. ]995/

وقد يَ اه َ الوقت والرغبة فنظرت ي كثر من كتب السرة النبوية ،فوجدَا قيمة
ونافعة ،لكنها بن كبر قد يئس احافظ منه لطوله ،وبن صغر ا يروي كل
امقصودمنه لقره ،وامتوسط منها قليل يعتمد عى الَد ،وا يميز أحيان ًا بن
الصحيح والسقيم  ،والقليل منها جامع للعلم النافع الغزير السليم ،فأحببت أن أقرن
هذا العمل القليل ،مع ذلك القليل ،ليكون القليل كثر ًا ،وامورد كبر ًا.
فجاء اه هذا امختر اليسر ،الذي معت فيه بن القرآن والسنة ،واأخبار الصادقة،
عن سرة سيد البر ،ودرة اأمم ،حمد ﷺ  ،متوج باآيات القرآنية ،وموثق باأحاديث
النبوية ،وختر ومعتر من كتب السرة امحققة ،ليكون لكل مسلم ومسلمة منار
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علم ،وِاط هداية ،بالسرة العطرة ،والسنة امطهرة ،والقدوة احسنة.
ومن أراد معرفة سنة الرسول ﷺ بالتفصيل فليطالع كتابنا ( ختر الفقه اإسامي ي
ضوء القرآن والسنة ) ،الذي حتوي بفضل اه عى أكثر من ثاثن ألف مسألة رعية .
وثمرة العلم العمل ،وباتباع نبي الرمن دخول ي دار السنة واأمان ،ودفع خطوات
الشيطان ،وتفويت لفرصة أهل الفساد والطغيان ،ورفع أعام السنة ي كل مكان.
وأكثر العرض التارخي هذه السرة النبوية مأخوذ من القرآن والسنة ،وآثار الصحابة
ري اه عنهم ،وكتب امغازي والسر ،وكتب الشايل ،وكتب السرة اموثوقة كسرة
ابن هشام ،ودائل النبوة للبيهقي ،والطبقات الكرى ابن سعد ،وزاد امعاد ،وغرها من
كتب السرة امعاِة امحققة.
وقد اجتهدت ما استطعت ي اجمع والنقل ،والتأليف والرتيب ،والتحرير والتهذيب،
وااختيار وااختصار.
وقد تم بفضل اه وحده نقل ميع اآيات من القرآن الكريم ،كا تم نقل ميع اأحاديث
من أصوها الصحيحة ،واعرضنا عن ميع اأحاديث والروايات الضعيفة
واموضوعة ،سواء ي اأخبار أو اأحكام ،أدا ًء لأمانة ،وصيانة للوحي ،وتنقية للسنة.
وما نقلناه من اأحاديث من صحيح البخاري ومسلم م نبن احكم عليه ،لصحة ما فيها،
وما نقلناه من غرما كالسنن اأربع أو غرها كتبنا أمامه درجة احديث صحيح ،أو حسن.
وما أخذناه من كتب السرة فنشر إى اسم امصدر  ،وأحيان ًا ا نذكر اسم امصدر بسبب
اإضافة ،أواحذف  ،أو ااختصار ،أو التقديم ،أو التأخر.
وما كان لكل كتاب طعم يدل عى ذوق صانعه ،ولون يدل عى شخصية مصوره،
آثرت ضبط القليل منه مع إتقائه ،أنه أيَ عى امرء من معاجة الكثر مع أسقامه.
وحرصت أن يكون هذا امختر سهل اأسلوبِ ،بن الدروب ،جيد األفاظ ،واضح
امعاي ،حقق ًا لأماي ،جزل العبارة ،حلو الطعم ،جامع ًا لعيون اأخبار ،كاشف ًا عن
اأرار ،هادي ًا إى السنة ،قامع ًا للبدعة ،حرك ًا للطاعات ،زاجر ًا عن امعاي.
والكتاب كله صدى ما ي القلب من حب اه ورسوله ودينه ،وحب اخر للناس.
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أرجواه  أن جعله خالص ًا لوجهه الكريم ،وأن يتقبله ،وينفع به كل مسلم ومسلمة.
وقد اخترت هذا امجموع امتن رجاء أن ينتفع به امبتدي وامنتهي ،ويستفيد منه
امقتدي وام رتِ ،وأن ينهل منه الراغب وامشتهي.
والكتاب بحر عظيم من العلوم القيمة ،واجواهر النفيسة ،التي تصور أحسن حياة،
وأمل حياة ،وأطهر حياة ،لسيد اأولن واآخرين.
لكن هذا الكتاب مها بلغ من الصحة والدقة ا خلو من اخطأ ،وا يصفو من
الكدر ،وقد ا خلو من سقط الرأي ،وزلل القول ،ما جرى به القلم من غر قصد،
فلكل جواد كبوة ،ولكل صارم نبوة ،ولكل عام هفوة ،فنستغفر اه ونتوب إليه.
وقد أخذ الدهر من عقِ ،كا أخذت السن من جسمي ،لكن امؤمن يبلغ بنيته ما ا
يبلغه بعمله ،واه عليم بذات الصدور.
وا شك أن العصمة لأنبياء ،وكل بني آدم خطاء ،وخر اخطائن التوابون.
وكام غر اأنبياء له خطأ وصواب ،وله قر ولباب ،وحسبنا أننا نقصد با كتبنا
وقدمنا وجه اه والدار اآخرة ،وأن نضع السرة النبوية بن امسلمن نقية صافية من
الكدر ،أداء لأمانة ،وقيام ًا بالواجب ،وبيان ًا للطريق السوي من الطريق امعوج .
واحكمة ضالة امؤمن  ،وأسعد الناس من رزقه اه إياها ،وهيأ له أسباب احصول
حب ي اأرض اخصبة،
عليها ،واحكمة تنبت ي القلوب الزاكية كا ينبت ا َ
وموت احكمة ي القلوب الفاجرة كا يموت البذر ي اأرض السبخة:
[ اأعراف. ]99/

وما اكتمل نصاب هذا الكتاب ،وأوشك أن ُيعرض ي اأسواق ،وقارب أن يطرق
اأبواب ،وسمناه با يعرف به بن اأصحاب ،ليعرفه من أراد اقتناء الكتاب ،وسميناه
(السرة النبوية ,بن امعرفة والواجب ,ي ضوء القرآن والسنة ) .
وقد جعلته متوسط ًا بن ااختصار واإطناب ،لئا مله النفوس ،وتعرض عنه
القلوب ،وتقعد عنه اهمم ،وصدي عن التوسع والتكثر خشية اإطالة والتنفر .
وما اكتمل بنيانه ،وشيدت أركانه ،واستوى عى سوقه ،وتفتحت أزهاره ،وطابت
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ثاره ،جعلته بن يديك مسطور ًا ،لك غنمه ،وعى مؤلفه غرمه ،فأكرم رمك اه
الضيف الذي حل بك بحسن قراءته ،والعمل بموجبه.
والفضل ي ذلك كله ه وحده ا ريك له مع ًا وتأليف ًا ،وترتيب ًا وتبويب ًا ،وعرض ًا وحقيق ًا،
[ النحل. ]99/
وطباعة وتسويق ًا :
وما كان الكتاب جامع ًا واسع ًا ،وليسهل عى القارئ وامعلم وامتعلم ااستفادة
منه ،جعلته ي عرة أبواب ،تفتح عى عر خزائن ،مرتبة عى النحو التاَ:
الباب السادس  :صفة حياة الرسول ﷺ
الباب السابع  :دعوة الرسول ﷺ
الباب الثامن:حبة الرسول ﷺ وتوقره
الباب التاسع  :حقوق الرسول ﷺ
الباب العار  :فقه اتباع الرسول ﷺ

الباب اأول  :من مولـ ـده ﷺ إى بعثته
الباب الثاي  :من بعثته ﷺ إى هجرته
الباب الثالث  :من هجرته ﷺ إى وفاته
الباب الرابع  :دائل نبوة الرسول ﷺ
الباب اخامس  :فقه اإيان باه ورسوله

تلك عرة أبواب كاملة ،وبكل خر حافلة ،أوها التعريف بحياة رسول رب العامن،
وأوسطها التريف والتكليف با جاء به خاتم امرسلن ،وآخرها نيل الثواب
العظيم ،والفوز بالرضوان واجنة وامغفرة والرمة من رب العامن ،جميع أتباع
سيد امرسلن ﷺ .
فهذه أبواب سرته ﷺ مفتوحة بن يديك ،ترحب بالداخلن ،وتسعد بالزائرين.
وها هي سرته ﷺ الطاهرة العطرة مفضوضة م َتم ،ومفتوحة م تغلق ،ومشهورة
م تكتم ،ومكشوفه م حجب ،مرسلة إى اأكابر واأصاغر ،ومهداة إى العلاء
والدعاة ،ومعروضة للعامة واخاصة.
مبنية عى الصدق واأمانة ،ومستمدة من القرآن والسنة ،ومزينه بأقوال سلف اأمة،
ومتوجة بالتحقيق واإيضاح.
وخر امال عن ساهرة لعن نائمة ،وعمل اإنسان فرع عن ذاته ،وعمله العلمي
والعمِ اإجاي عصارة حياته ،وأنفس مدخراته ،وخر امال ما عم نفعه.
ورأس اأدب معرفة اإنسان قدره ،وهاية العلم توحيد الرب  ،وهاية العمل تقوى
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الرب  ،وهذا هو مراد اه من خلقه ،وجامع أبواب اخر واأجر ي رعه.
واهداية تاج النعم ،وااستقامة تاج العمل ،وااخاص روح العبادة.
هذا وإي لعبد ضعيف قاِ العلم والفهم ،فأ رنى َ أن أحيط بتلك البحور الزاخرة
من حياته ﷺ  ،وأن أستخرج اجواهر الغالية من تلك اجبال العالية ،وأن أفجر
اأهار العذبة ي أرض البرية امجدبة ،لكن ما ا ُيدرك كله ا ُيرك جله.
وأعظم يء أعرف به ي هذا الشأن هو اإقرار بالقصور والتقصر ،وااعراف باجهل
والعجز ،وااعراف بأن باعي ي هذا اميدان قصر هو احق الذي يعلمه اه مني.
ونحن ي هذا امقام نستغفر اه العظيم ما أقدمنا عليه من هذا اأمر العظيم ،ونتوب إليه
ما اقتحمناه من اخطر اجسيم ،ونعوذ باه العظيم من الوقوع ي حبائل الشيطان الرجيم.
ونسأله سبحانه العفو عا سلف وكان ،ونستمد منه العون والتوفيق لاستقامة ،وأن
يرف عنا كل عمل تعقبه امامة والندامة:
[ آل عمران. ]9/

ونسأل اه الكريم أن جعل أعالنا خالصة لوجهه الكريم ،وأن ينفعنا با جري منها
للعامن ،وأن جعلها حجة لنا ا علينا ،يوم تبى الَائر ،وتكشف اخبايا والنوايا.
ونرجو من فضله العظيم عزم ًا خرق ما ر
حل بنا من اهموم وامصاعب ،وعون ًا عى
إكال هذا امأرب ،وعناية حفظ العبد امسكن من سوء امقاصد ،وقبواً مع سوء
الصنيع ،وقلة امآثر ،إن ري غفور شكور .
واه وحده أعلم بحاَ ،وما جول ي خاطري ،وما يعتر ي فؤادي ،وغاية مرادي.
وي اختام أمد اه  عى نعمة البدء واختام ،وأسأله أن ينفع هذا الكتاب من
كتبه وقرأه وع رلمه ونره ،وأعان عى نره بلسانه وقلمه وماله:
[ النمل. ]95/

كا أسأله سبحانه أن ينفع به امسلمن ي مشارق اأرض ومغارها .
وأسأل اه  بأسائه احسنى ،وصفاته العى ،أن يغفر َ ولوالدي وأهل بيتي،
ومن كتبه وأعان عى إخراجه ،ولكل من قرأ هذا الكتاب وع رلمه وتعلمه ونره،
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وجميع امسلمن وامسلات ،اأحياء منهم واأموات.
وأسأله سبحانه أن يتقبل الصواب من هذه الورقات ،وأن يعفو عن الزلل واخطأ،
ونستغفر اه ما نعلم أننا لسنا من أهله وفرسانه ،ولكنه جهد امقل ،وراغب ي نر
السنة ،عسى أن يكون من أهلها.
ونعوذ باه من كل جاهل وحاقد وحاسد ،يبدو ي صورة إنسان بار ،وهو سبع ضار.
ورحم اه من أهدى إلينا عيوبنا ،ودلنا عى تقصرنا ،بدافع النصح وامحبة ،ليستقيم
العود ،ويطيب الغذاء ،ويصفو من الكدر:
[ اأعراف. ]99/

والسام عليكم ورمة اه وبركاته

كتبه الفقر إى عفو ربه

حمد بن إبراهيم بن عبداه التوجري
امملكة العربية السعودية  -بريدة

موقعنا عَ اأنَنت ( :هذا اإسام) hatha-alislam.com/index

جوال ) 9999599999 (-) 9999999999 ( :
الريد اإلكروي Mb_twj@hotmail.com :
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أمية دراسة السرة النبوية

أهم امصالح العظيمة التي تتحقق للمسلم من دراسة السرة النبوية هي:
 - 9أن سرة الرسول ﷺ هي امثل اأعى لإنسان الكامل ي صورته وسرته وريرته،
[ القلم . ] 9 /
وميع أحواله وذلك ما ينشده كل إنسان :
 -9أن حياة الرسول ﷺ وأصحابه هي التطبيق العمِ أحكام اإسام الواردة ي
القرآن والنسة ،والتعرف عى ذلك ودراسته عبادة من العبادات :
[ احر . ] 9 /
 -9أن ااقتداء بالرسول ﷺ ي نيته وأقواله وأعاله وأخاقه واجب رعي ،وا
يتم حقيق هذا ااقتداء إا بمعرفة سرته وسنته ،وأخاقه وشايله ،ودائل نبوته،
وأحواله ي كل شأن :
[ اأعراف. ] 999 /

 -9أن اتباع الرسول ﷺ وااقتداء به قلب ًا وقالب ًا دليل عى حبة العبد لربه ،وثمرَا
حب الرب لعبده :
[ آل عمران. ]99/

 -9أن معرفة ما حفلت به سرة النبي ﷺ من مواقف إيانية ،وأخاق كريمة ،تقوي عزيمة
امؤمن ،وتسكب ي قلبه الطمأنينة ،وترغبه ي حاسن اأقوال ،واأعال ،وتفتح له
[ اأحزاب.] ٨٣/
أبواب اأجر والثواب :
 -9أن ي السرة النبوية دروس ًا جميع فئات الناس ،ومواساة هم ي كافة أنواع اابتاءات
التي تصيبهم ،والتي تتطلب الصر ،خاصة الدعاة إى اه والعلاء واحكام  :ﯿ
[ الطور. ]95-99/

 -9أن ي دراسة سرة النبي ﷺ عون ًا عى فهم كتاب اه عز وجل ،وسنة رسوله ﷺ :
[ النحل.]99/

 -9أن ي السرة النبوية كثر ًا من العر والعظات التي يتعظ ها احاكم وامحكوم ،فيعرف كل
من حدثه نفسه بالظلم واجروت والكرياء مآل من اتصف هذه الصفات :
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[ يوسف. ]999/

 -5أن سرة النبي ﷺ كنز عظيم للعلوم من عقيدة وأحكام ،ودعوة وتعليم ،وسياسة
وجهاد ،وآداب وأخاق :
[ اجمعة. ]9/

 -99ربن اه ي القرآن أصول الدعوة إى اه ،وأصول دعوة اأنبياء ،وما يتطلب
لذلك من الصر والبذل والتضحية بكل يء من أجل إعاء كلمة اه.
ثم ربن ذلك رسول اه ﷺ عمليا حتى صار أعداؤه أولياءه :
[ فصلت. ]99- 99/
 -99أن معرفة أسباب نزول اآيات القرآنية ،ومعرفة علم الناسخ وامنسوخ ،ومعرفة
امعجزات واآيات التي أجراها اه عى يد الرسول ﷺ  ،ا يمكن معرفته وفهمه إا ي
[ النجم. ] 9-9/
ضوء معرفة سرة النبي ﷺ :
 -99أن خصائص النبي ﷺ ا ُت عرف إا ي ضوء معرف ة سرته ،وأصول اإيان
والدعوة والتعليم واأحكام ا يمكن معرفتها من الناحية العلمية والعملية إا من
خال سرته ﷺ :
[ آل عمران. ]999/

وأعظم مصادر سرة النبي ﷺ هو القرآن الكريم ،الذي ربن اه فيه السرة النبوية قبل
ال بعثة وبعدها ،وقبل اهجرة وبعدها:
[ النحل. ] ٩٩/

وحتى تكتمل ااستفادة من القرآن الكريم معرفة سرة الرسول ﷺ ابد من أمرين :
اأول :الرجوع إى كتب التفسر بامأثور امعترة معرفة أسباب النزول ،والناسخ
وامنسوخ وغر ذلك.
الثاي :الرجوع إى كتب السنة امعترة التي عنيت بجمع أقوال الرسول ﷺ وأفعاله
وتقريراته ،وصفاته اخلقية واخُلقية كصحيح البخاري ومسلم ومسند أمد ،وكتب
السنن اأربع واجوامع الصحيحة ،وكتب امناقب ،وكتب الشائل ،وكتب دائل
النبوة ،وكتب امغازي والسر ،وغرها من امصادر اإسامية اموثوقة .
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حياة العرب ي اجاهلية

كانت حياة العرب قبل اإسام أسوأ حياة ،وأشدها ظام ًا ،وأعظمها فساد ًا ،وأكثرها
ظل ً
ا ،وأفسدها أخاق ًا ،وكانت عى شاكلتهم بقية أمم اأرض .
فساءت أخاقهم ي كل يء ،وأفسد الشيطان حياَم من كل جانب.
فكان فيهم الرك بدل التوحيد  ..واجهل بدل العلم  ..والفرقة بدل الوحدة ..
واخوف بدل اأمن  ..والظلم والعدوان بدل العدل واإحسان .
وكانت ي حياَم أشد أنواع اجاهلية :
حكم اجاهلية  ..مية اجاهلية  ..ظن اجاهلية  ..ترج اجاهلية .
وا نتر فيهم الكفر والرك والظلم ،وعم ذلك وطم ي كل أرة ،وي كل قبيلة ،وي
كل قوم ،حتى كان ي كل بيت وثن ،ولكل قبيلة صنم ،ولكل قوم طاغوت ُيعبد من
دون اه:
[ اأنعام. ] ٣١٩/

وظهرت فيهم أنواع الفواحش ،وانترت بينهم امحرمات ،وكثر فيهم اإثم والبغي،
وقالوا عى اه غر احق ،وكفروا باه العظيم :
[ اأنعام. ] ٢٩/

وفروا من التوحيد إى الرك ،حتى أيقنوا أن الرك هو احق ،وأن التوحيد هو
[ ص. ] ١/
الباطل فقالوا :
وخاض أهل اجاهلية ي كل باطل ،واتبعوا الشهوات ما حل منها وما حرم ،وجاوزوا
حدود اه ي عباداَم وأخاقهم ،وي أقواهم وأعاهم ،وي أكلهم ورهم ،وي
نكاحهم وأمواهم  ،فقد استباحوا اخمر ،وشاع رها بينهم ،حتى رسخت ي
قلوهم ،وشغلت أوقاَم ،وأفنت أمواهم ،وجعلتهم لقمة سائغة لعدوهم .
واستباحوا الزنا ،وكان من عاداَم أن يتخذ الرجل خليات ،وتتخذ امرأة أخاء،
وكانوا ُي ِ
كرهون بعض النساء عى البغاء .
واستحلوا الربا ،وبالغوا ي أكله إى حد الغلو والقسوة ،وأجحفوا فيه حتى أكلوه
أضعاف ًا مضاعفة ،فد رقهم الفقر ،وصارت حياَم جحي ً
ا ا تطاق .
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واستحلوا أكل اميتة والدم ،وقال هم الشيطان :إن الذي ذبح اميتة هو اه ،أفتأكلون
ما ذبحتم ،وا تأكلون ما ذبح اه؟
وبلغت هم القسوة واحمية وكراهية البنات إى حد الوأد ،فكانوا يدفنون بناَم وهن
أحياء خشية العار  :ﮱ
وكانوا يدفنون اأبناء والبنات وهم أحياء ،خشية الفقر:

[ اأنعام. ] ٣١٨/

[ اإراء. ] ١٣/

وسقطت منزلة امرأة عندهم ،فكانت تورث كا يورث امتاع والدواب .
وشاع فيهم حب الغارات ،وحب الظلم ،وقطع الطريق عى القوافل ،والفخر بمآثر اآباء
واأجداد ،وتقليدهم فيا كانوا عليه من خرأو ر :
[ لقان.] ٢٣/

و ُأغرموا باحرب ،حتى صارت مساة هم ،يتفاخرون بالظلم والعدوان ي نوادهم
وجامعهم ،ويأكل القوي منهم الضعيف  ،وهانت عليهم إراقة الدماء ،وإشعال
احروب بمسوغ أو بدون مسوغ ،وصارت احرب ملهاة وهواية هم ،تثر احروب
بينهم حادثة تافهة ،تدوم سنن طويلةُ ،تسفك فيها دماء الناس ،و ُتنهب أمواهم،
و ُتسبى ذرارهم ،و ُتستحل حارمهم .
وز ين هم الشيطان كل منكر وحرم وباطل ،حتى كانوا ي حياَم أضل من اأنعام :
[ سبأ. ] ٢٢/

وعاشوا حياَم يتقلبون ي الشهوات كالبهائم با دين ،وا حد ،وا قيد ،وا أمر،
[ حمد. ] ٣٢/
وا هي:
وزين هم الشيطان أن اتباع اهوى هو اهدى ،حتى خافوا من اهدى وأنكروه
وحاربوه:
وأنكروا احق ،وسخروا منه ،وردوا اهدى عى اهادي:

[ القصص. ] ١٨/

[اأنفال.]١٢/

ومن أراد معرفة جهاصت العرب وضاصُم ،وأسوأ قبائحهم ،فليقرأ سورة اأنعام.
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بعثة النبي ﷺ

اقتضت حكمة اه  أن تطلع شمس الرسالة من جزيرة العرب التي كانت أشد الباد
ظام ًا ،وأشدها حاجة إى هذا النور الساطع الذي يبدد الظام ،ويمأ الدنيا كلها
هداية ونور ًا  ،ورمة وعداً :
[ اجمعة.]٢/

وأخرج اه هذه اأمة ببعثة النبي ﷺ من الظلات إى النور ،ومن الكفر إى اإيان ،ومن
الرك إى التوحيد ،ومن اجهل إى العلم ،ومن العداوة إى امحبة ،ومن الظلم إى
العدل ،ومن اخوف إى اأمن ،ومن اهوى إى اهدى :

[ آل عمران. ] ٣٢١/

وكا اختار اه  رسوله حمد ًا ﷺ من العرب ،فقد اختار سبحانه العرب ليكونوا
هم أول من يتلقى هذه الدعوة ،ثم يبلغوها إى أنحاء العام إى يوم القيامة .
وي اختيار اه للعرب ليكونوا أول من يتلقى الوحي حكم بالغة:
فقد كانوا أسلم الناس فطرة ،وأصحاب إرادة قوية ،إذا عَ عليهم احق تركوه ،وإذا
التوى عليهم فهمه حاربوه ،وإذا انكشف الغطاء عن عيوهم آمنوا به وأحبوه
واحتضنوه ،واستاتوا ي سبيله ،وهذا ما حصل ،فقد كانوا ر الرية ،وما آمنوا
باحق صاروا خر الرية .
وكانت ألواح قلوهم صافية ،م تكتب فيها عقائد وكتابات عميقة ،يصعب حوها
وإزالتها ،شأن الفرس والروم وأهل اهند الذين كانوا يفتخرون بعلومهم وآداهم
الراقية والزاهية ،التي م يكن من السهل حلها وإبطاها .
أما العرب فلم تكن عى ألواح قلوهم إا كتابات بسيطة ،خطتها يد اجهل والبداوة،
فانغمست ي وديان الشهوات والغفات ،وعميت عن احق ،فكان من السهل اليسر
حو تلك العادات وغسلها ،ورسم صور ربانية مكاها ،فأرعوا ي قبول اإسام،
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فتغرت حياَم ،وغروا العام ،وفتحوا قلوب البرية باإيان :
[ آل عمران. ] ٣٣٢/

وكان العرب ي جزيرة العرب مع كفرهم وضاهم أصحاب ِاحة وِامة،
وأصحاب جد وحزم ،وأصحاب نجدة ومروءة ،ا خدعون أنفسهم ،وا خدعون
غرهم ،اعتادوا القول السديد ،والعزم اأكيد ،والبطش الشديد ،والشهامة والكرم.
فجاء اإسام ليزيد هذه اأخاق مااً ونور ًا :
[ آل عمران. ] ٣١١/

وما أكر م اه العرب هذا الدين فقبلوه ،كانوا خر أمة أخرجت للناس ي العبادة
والدعوة ،واأخاق واآداب ،وحسن امعامات وامعارات ،وكانوا أرحم الناس
بالناس ،فدعوا الناس إى اه ،وعلموهم رع اه ،وأحسنوا إليهم ي كل حال .
وكان العرب أصحاب صدق وأمانة وشجاعة ،وليس النفاق وامؤامرات والرياء من
طبيعتهم ،فلا أسلموا صدقوا ما عاهدوا اه عليه ،وبذلوا الغاَ والنفيس ي سبيل
اه :
[ اأحزاب. ]٢١/

وكان العرب بمعزل عن أدواء امدينة والرف ونحو ذلك ما يصعب عاجه ،وحول دون
التحمس لإسام ،والتفاي ي سبيله ،فلا أسلموا كانوا جنود الرمن ي كل ميدان .
وكانوا أصحاب تقشف ي احياة ،وأهل جلد عند امصائب ،ومغاويرحرب ،وأحاس
خيل ،فلا أسلموا كانوا أشد الناس فروسية ومبارزة ي ميادين القتال ،عم ً
ا باحق،
ونرة للحق ،ودفاع ًا عن احق .
وكانت قوى العرب العلمية والعملية ،وطاقاَم الفكرية ،ومواهبهم الفطرية ،مذخورة
فيهم م تستهلك ،فكانت أمة بكر ًا ،فلا أسلمت صارت حياَا دافق ًة باحياة والنشاط،
والعزائم واحاس ،والرمة واإحسان ،والصدق واإخاص ،والعدل واأمانة،
والعلم والتعليم ،والدعوة واجهاد :
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[ الفتح. ] ٢٩/

وكانت الفرة التي َبعث اه ها رسوله حمد ًا ﷺ من أشد الفرات التي مرت ها
جزيرة العرب ،ظل ً
ا وجهاً ،وفساد ًا وفرقة ،وأبعد من كل أمل ي اإصاح ،وأشد
يأس ًا ي ااجتاع ،وأصعب مرحلة واجهها نبي من اأنبياء .
ثم طلعت شمس الرسالة ،وأيد اه رسوله ﷺ باحق  ،وأظهر دينه عى الدين كله :
[ التوبة. ] ١١/

وأظهر اه  عى يدي الرسول ﷺ حاسن اأقوال واأعال ،وأعظم اأخاق
واآداب ،وأحسن السنن واأحكام.
فعزت بعد ذلة ،واجتمعت بعد
وتغرت حياة أهل اجاهلية بجهده وجهاده ﷺ  ،ر
فرقة ،وترامت بعد قسوة.
وانتقلت من أمة كانت ترعى الغنم إى أمة ترعى اأمم ،وانرفت من عبادة اأصنام
واأوثان إى عبادة رهم الرمن.
وجملت أجسادهم بالسنن واآداب.
وتز رينت قلوهم بالتوحيد واإيان،
ر
واجتمعت نفوسهم عى احق واهدى ،وشاعت بينهم الرمة واأخوة بدل الوحشة
والقسوة :
[ آل عمران. ] ٣٢١/
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البــاب اأول
سرته ﷺ من مولده إى بعثته

وتشتمل عى ما يي :
 -1نسب النبي ﷺ

 -3خاتم النبوة

 -2أه ــم اأح ــداث الت ــي وقع ــت

 -12شهوده ﷺ حرب الفجار

 -3مولد الرسول ﷺ

 -12خروجه ﷺ بتجارة خدجة

ي حياة عبد امطلب

 -11شهوده ﷺ حلف الفضول

 -4تسمية الرسول ﷺ

 -13زواجه ﷺ من خدجة

 -3كفالته وحضانته ﷺ

 -15حفظ حياته ﷺ

 -5ختان الرسول ﷺ
 -2رضاعه ﷺ

 -1شق صدره ﷺ

 -14بناء الكعبة

 -13مقدمات تبر بالنبوة

الســـرة النبـويــــــة بن امعرفة والواجب ي ضـــــوء القـــرآن والســــنة

الباب اأول

سرته ﷺ من مولده إى بعثته
 -1نسب النبي ﷺ

نسبه ﷺ :هو ( حمد بن عبد اه بن عبد امطلب ،بن هاشم ،بن عبد مناف ،بن قي،
بن كاب ،بن مرة ،بن كعب ،بن لؤي ،بن غالب ،بن فهر ،بن مالك ،بن النر ،بن
كنانة ،بن خزيمة ،بن مدركة ،بن إلياس ،بن مر ،بن نزار ،بن معد ،بن عدنان).
وعدنان من نسل إساعيل بن إبراهيم ﷺ.
وأخواله ﷺ من بني زهرة ،أن أمه ( آمنة بنت وهب ) كانت منهم ،ويلتقي نسبه
بنسبها ي(كاب بن مرة).
وأجداده ﷺ  (:قصـي) :وهوالذي مع قريش ًا ،وأعاد سلطتها عى احرم ،وكانت له
مكانة عظيمة ي قريش.
وما هلك ( قصـي) خلفه أواده اأربعة ( :عبد مناف ،وعبد الدار ،وعبد قصـي،
وعبد الكعبة).
وكان أرفهم ي قريش ( عبد مناف) الذي كانت له السقاية والرفادة.
وسمي
وما مات ( عبد مناف) خلفه ابنه ( هاشم) ،وهو أول من سن رحلة الشتاء والصيفُ ،
هاش ً
ا  ،أنه كان هشم الثريد ويطعمه احجاج والزوار ،واسمه احقيقي ( عمرو ).
ثم بعد هاشم جاء ابنه (عبد امطلب) ،الذي نشأ بامدينة ،وكان شبيه ًا بجده اأعى (قي).
وعبد امطلب هو الذي حفر بئر زمزم بعد أن أخفتها السيول ،وهو الذي أقسم إن
رزقه اه عرة من الولد أن يذبح أحدهم.
وهذا نعلم أن اه تعاى اختار نبيه ﷺ من خر القرون ،وأزكى القبائل ،وأعظم البطون.
فكان ﷺ أوسط قومه نسب ًا،وأعاهم حسب ًا ،وأعظمهم رف ًا ،وأحسنهم ُخلق ًا ،وأعزهم
نفر ًا؛ فكان ﷺ نخبة بني هاشم ،وصميم قريش ،وأرف العرب ،وتاج الناس ،وخرة
خلق اه .
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ِ
ِ
ر ُقر ِ
َع ْن َأي ُه َر ْي َر َة َ أ رن َر ُس َ
ون َبن ِي آ َد َم َق ْرنًا َف َق ْرنًا،
ول اه ﷺ َق َال ُ « :بعثْ ُت م ْن َخ ْ ِ ُ
حترى ُكن ُْت ِمن ا ْل َقر ِن ا رل ِذي ُكن ُْت فِ ِ
يه» أخرجه البخاري( ).
َ
َ ْ
وشاء اه  أن يكون نبيه ﷺ من أعى وأطهر أهل اأرض نسب ًا ،وأكرمهم حسب ًا،
وأرفهم قوم ًا وقبيلة وفخذ ًا ،وأحسنهم َخلق ًا ُ
وخلق ًا كا قال اه : 
[ القلم. ] 9/

و َعن َواثِ َلة ْبن اأَ ْس َق ِع َ ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
اص َط َفى كِنَا َن َة
ول اه ﷺ  « :إِ رن اه ُسبْ َحا َن ُه ْ
ِمن و َل ِد إِسا ِع َيل  ،واص َط َفى ُقري ًشا ِمن كِنَا َن َة  ،واص َط َفى بنِي ه ِ
اش ٍم ِم ْن ُقر ْي ٍ
ش،
َ َ
َ ْ
ْ
َْ
َ ْ
ْ َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
اص َط َفاي م ْن َبني َهاش ٍم» أخرجه مسلم( ).
َو ْ
وقد شهد القريب والبعيد ،والصديق والعدو ،بطهارة نسبه ﷺ ،فقد سأل هرقل ملك الروم
أبا سفيان عندما كان كافر ًا عن نسب الرسول ﷺ فقال ُ :ه َو فِينَا ُذو ن ََسب .متفق عليه (.)3
وم يزل حمد ﷺ ينتقل من أصاب اآباء الطاهرين ،إى أرحام اأمهات الطاهرات،
م يصبه من سفاح اجاهلية يء.
ٍ
وقد جرت سنة اه تعاى أن ا يبعث نبي ًا إا ي وسط من قومه رف ًا ونسب ًا ،وقد كان
ي الذروة من هذه نبينا حمد ﷺ.
فا من أب من أبائه إا كان غني ًا با لفضائل وامكارم ،وما من أم من أمهاته إا وهي
أفضل نساء قومها نسب ًا ومنزلة.
وم تزل هذه الفضائل والكاات البرية تتحدر من اأصول إى الفروع ،حتى جمعت
كلها ي سيد البر ،وخرة بني آدم عى اإطاق :
[ التوبة. ] 999/

وحكمة اختيار الرسول ﷺ من قبيلة ذات مكانة عالية :
لتكون دعوته إى العدل وامساواة قائمة عى أسس ثابتة ،وليست ردة فعل حالة نفسية،
أو طلب مكانة اجتاعية؛ لئا يكون أعداء اإسام ساح ي أيدهم للصد عن سبيل اه،
وحتى ا يتوهم متوهم أن رسالته ﷺ ما هي إا وسيلة لغاية ،وهي رفع وضعه ااجتاعي.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
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فلو م يكن حمد ﷺ ي هذا النسب الرفيع ي قومه لقيل إن حمد ًا إنا يطالب با
افتقده ،لرد اعتباره ااجتاعي ،ومع هذا النسب الرفيع فقد قال الكفار ما حكى اه
[ الزخرف. ] 99/
عنهم:
والناس والعرب إذا كانت تعرف صفاء نسبه وأصالته فلن جد غضاضة ي اانضواء
حت لوائه وطاعته.
كا أن كون الرسول ﷺ من قبيلة ذات مكانة وسيادة يعود عليه باحاية والنرة ،وقد
وقفت قبيلة الرسول ﷺ مواقف طيبة ي مايته ،ودخلوا معه ي ِ
الشعب لنرته.
وما حاول كفار قريش قتله كان من من العقبات التي أمتهم قبيلته ،ووقف معه
عمه أبو طالب مواقفه امشهورة ضد أكابر قريش ،وإسام عمه مزة  كان أصله
وبدايته مية ابن أخيه.
 أرة النبي ﷺ :
ُ -9تعرف أرة النبي ﷺ باأرة اهاشمية ،نسبة إى جده هاشم بن عبد مناف،
وكان هاشم رج ً
ا مور ًا ،ذا رف كبر ،وحن تقاسم بنو عبد مناف وبنو عبد الدار
امناصب فيا بينهم ،توى هاشم السقاية والرفادة ،فكان يطعم احجاج ي موسم احج،
ويثرد هم اخبز واللحم ،واخبز والسمن ،والسويق والتمر ،وجمع هم اماء من آبار
مكة ،ويضعها قرب الكعبة ليرب احجاج منها ،وقد ُتـ ر
حى بيء من التمر أو الزبيب.
وقد سمي هاش ً
ا أنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه ،وهو أول من سن الرحلتن
لقريش ،رحلة الشتاء للتجارة من اليمن ،ورحلة الصيف للتجارة من الشام ،وقد أخر اه
عنها بقوله :
[ قريش. ] 9-9/

ثم إن هاشم بن عبد مناف خرج إى الشام ي جارة ،وما قدم امدينة تزوج (سلمى
بنت عمرو) ،من أراف بني عدي بن النجار ،وأقام عندها أيام ًا ثم خرج إى الشام،
وهي عند أهلها قد ملت منه ،فات هاشم بـ(غزة) من أرض فلسطن ،وولدت
امرأته (سلمى) طفاً ،وسمته (شيبة).
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 -2عبد امطلب بن هاشم :
كان لعبد مناف أربعة أواد  ( :هاشم ،وامطلب ،ونوفل ،وعبد شمس) ،وحن
صارت الرفادة والسقاية هاشم ،أوى هاشم عند وفاته أخيه (امطلب) أن يتوى
السقاية والرفادة ،فصارت إليه من بعده ،وكان ذا رف وفضل ي قومه ،وكانت قريش
تسميه (الف رياض) ،لسخائه وجوده.
وما صار(شيبة بن هاشم) غام ًا سمع به عمه امطلب ،فرحل ي طلبه إى امدينة،
فلا رآه عرف شبه أبيه فيه ،ففاضت عيناه ،وضمه إليه و َق رب له ،وكساه حلة يانية،
وأردفه عى راحلته إى مكة ،فقال (شيبة) لعمه  :ل ست بمفارق أمي إا أن تأذن َ،
فسأها امطلب أن ترسله معه ،فأبت ،فأقنعها أن ابن أخيه غريب ي غر قومه،
ونحن أهل بيت ورف ي قومنا ،وعشرته وقومه وبلده خر له من اإقامة ي
غرهم ،فأذنت له ،فاحتمله فدخل به مكة مردف ًا له عى بعره.
فقالت قريش :هذا امطلب اشرى عبد ًا ،فسمو شيبة عبد امطلب ،فقال امطلب:
وحكم! إنا هو ابن أخي هاشم ،قدمت به من امدينة.
ثم أقام عبد امطلب بمكة ،وشب وترعرع ،ثم إن عمه امطلب بن عبد مناف خرج
ي جارة إى اليمن ،فهلك ي منطقة (ردفان) من أرض اليمن ،فوى بعده عبد
امطلب السقاية والرفادة ،وأقامها للناس ُم ْستن ًا بمن كان قبله من آبائه.
ا وسي ً
وكان عبد امطلب بن هاشم رجا جسي ً
ا أبيض ًا ،طويل القامة ،فصيح
اللسان ،كريم اأخاق.
ما رآه أحد قط إا أحبه ،ورف ي قومه رف ًا م يبلغه أحد من آبائه ،وأحبه قومه،
وعظمت مكانته فيهم حتى ُع رف بن أهل مكة بـ (شيبة احمد) ،لكثرة مد الناس
إياه ،ويقال له (الفياض) جوده ،ويقال له (مطعم طر الساء)؛ أنه كان يرفع من
مائدته للطر والوحوش عى رؤوس اجبال.
وكان يطعم قومه الكبد والسنام.
ا عند قريش فحسب ،وإنا كان عظي ً
وم يكن عبد امطلب عظي ً
ا كذلك ي ميع
أنحاء اجزيرة العربية ،وله مكانة عند ملوك العرب ،وقد اختارته قريش ليكون رئيس ًا
لوفدها عند امهات واللقاءات مع املوك واأمراء.
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 -2أهم اأحداث التي وقعت ي حياة عبد امطلب

أهم اأحداث التي وقعت ي حياة عبد امطلب حادثتان :
حفر بئر زمزم  ..وحادث الفيل.
اأوى  :حادثة حفر بئر زمزم :
زمزم ُسقيا من اه منذ عهد إبراهيم ﷺ ،ولكن السيول طمرَا حتى َخفيت ،ودفنتها
الرمال.
فلا أراد اه إظهارها رأى عبد امطلب وهو نائم ي حجر الكعبة أنه أتاه آت يأمره
بحفر بئر زمزم عند قرية النمل جهة باب الكعبة.
فلا تبن لعبد امطلب شأها ،وعر ف موضعها ،غدا بمعوله ،ومعه ابنه احارث بن
عبد امطلب ،وليس له يومئذ ولد غره ،فلا بدأ باحفر بدأ لعبد امطلب الطي
فك ّر ،فعرفت قريش أنه أدرك حاجته ،فقامت إليه قريش ،وقالوا :يا عبد امطلب إها
بئر أبينا إساعيل ،وإن لنا فيها حقا ،فأركنا معك فيها .فقال  :ما أنا بفاعل! إن هذا
اأمر قد ُخصصت به دونكم ،و ُأعطيته من بينكم.
وحن نازعته قريش ي زمزم ،وم يقدر عى مواجهتهم ،نذر عبد امطلب لئن أتاه
اه عرة أبناء ،وبلغوا أن يمنعوه ،لينحرن أحدهم عند الكعبة ،لكن قريش ًا ُأهمت أن
ترك لعبد امطلب سقاية زمزم.
فأجاب اه دعاء عبد امطلب ،ورزقه عرة أواد غر البنات ،وهم:
( احارث بن عبد امطلب ،وهو أكرهم  ..والزبر بن عبد امطلب  ..وعبد العزى
مقوم  ..ورار ..وأبو طالب  ..و َحجل  ..وعبد اه والد رسول اه
أبو هب  ..والـ ِ
ﷺ ،وهو شقيق الزبر ..،ومزة  ..والعباس ،وهو أصغر أواد عبد امطلب).
وقد أسلم من أعام النبي ﷺ العرة اثنان :مزة ،والعباس ري اه عنها.
أما بنات عبد امطلب فست ،وهن:
صفية بنت عبد امطلب  ..وأم حكيم وهي البيضاء  ..وعاتكة  ..وأميمة  ..وأروى  ..وبرة.
وم يسلم من عات النبي ﷺ الست إا صفية.
وما بلغ ب نو عبد امطلب عرة أبناء ذكور ،وعرف أهم سيمنعونه ،معهم ثم
أخرهم بنذره ،ودعاهم إى الوفاء بالنذر فأطاعوه ،ثم رب عليهم بالقداح ،فخرج
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القدح عى أحب ولده إليه (عبد اه)  ،فأخذه عبد امطلب بيده ،وأخذ الشفرة ،ثم
أقبل به إى الكعبة ليذبحه ،فمنعته قريش ،وا سيا إخوته وأخواله ،من بني خزوم.
فقال عبد امطلب  :ماذا أصنع بنذري؟
فأشر عليه أن تُرب القداح عى عبد اه ،وعى عر من اإبل ،فإن خرجت عى
عبد اه فتزاد عرا حتى يرى ربه ،وإن خرجت عى اإبل فتنحر عنه ،فخرجت
القرعة عى عبد اه ،فزادوها عرا ،ثم ربوا ا لقداح فخرجت عى عبد اه ،وما
زالوا يزيدون حتى بلغت اإبل مائة ،ثم وقعت القرعة عليها.
فقالت قريش  :لقد ري ربك يا عبد امطلب ،ثم ُنحرت اإبل ،و ُتـركت ا ُيصد
عنها إنسان وا سبع وا طر.
فعبد امطلب أول من سن دية النفس مائة من اإبل ،وجرت عليها قريش والعرب،
ثم أقرها رسول اه ﷺ عى ما كانت عليه قبل اإسام.
وي قصة حفر زمزم وما جرى بعده إظهار مكانة عبد امطلب ،ورفع لقدره بن
الناس ،وتعظي ً
ا لشأنه؛ أن ي صلبه أب سيد البر ،وسالة بني آدم ،ورأس قريش
حمد ًا ﷺ.
الثانية  :حادثة الفيل :
حادث الفيل حادث عظيم م حدث مثله ي تاريخ العرب ،وكان دلياً عى ظهور
حادث أكر منه ،وعى أن اه يريد بالعرب خر ًا ،وأنه سيكون للكعبة شأن ليس
لغرها من بيوت العبادة.
وقد وقعت حادثة الفيل ي عهد عبد امطلب بن هاشم جد النبي ﷺ ،وتزامنت مع
العام الذي ولد فيه الرسول ﷺ.
وموجز القصة أن أبرهة احبي نائب ملك احبشة النجاي ي اليمن ،رأى العرب
تتوافد عى البيت احرام ي مكة ،وحجه كل عام ،فبنى كنيسة كبرة بصنعاء ي
اليمن ،وساها (ال ُق رليس) ،وأراد أن يرف العرب إى احج إليها بداً من البيت
احرام بمكة.
فسمع بذلك رجل من بني كنانة ،فسار إليها ودخلها لياً ،ولطخ جدراها بالعذرة.
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فلا علم أبرهة بذلك غضب ،وقرر أن هدم الكعبة ،وسار بنفسه يقود جيش ًا كبر ًا،
وكان ي جيشه عدد من الفيلة ،واختار لنفسه أكر الفيلة ،وساه (حمود ًا).
ومى أبرهة وجيشه ا يقف له أحد حتى وصل إى امُـ َغ رمس رق احرم امكي،
قرب عرفة عى مسافة عرين كياً من مكة ،وهناك ساق أموااً لقريش ،منها مئتا
بعر لعبد امطلب.
أج رله وأكرمه،
فجاء عبد امطلب ،وكان سيد قريش ،فدخل عى أبرهة ،فلا رآه أبرهة َ
عِ مائتي بعر التي أخذها.
ثم قال له  :ما حاجتك؟ فقال :حاجتي أن يرد املك ّ
فقال املك :كنت أعجبتني حن رأيتك ،ثم زهدت فيك حن كلمتني.
أتكلمني ي مائتي بعر ،وترك بيت ًا هو دينك ودين آبائك جئت هدمه ا تكلمني فيه؟
فقال عبد امطلب :أنا رب اإبل ،وإن للبيت رب ًا سيمنعه.
فقال أبرهة  :ما كان ليمتنع مني ،قال  :أنت وذاك.
فأمر أبرهة أن تُرد إبل عبد امطلب إليه ،فلا قبضها ،قلدها النعال ،وأشعرها،
وجعلها هدي ًا ،وبثها ي احرم ،وأشار عبد امطلب عى قومه بالتفرق ي الشعاب،
والتحرز ي رؤوس اجبال ،خوف ًا عليهم من معرة جيش أبرهة؛ أنه رأى أنه ا طاقة
هم بقتال أبرهة وجنوده ،وأن للبيت رب ًا سيمنعه.
فل جأت قريش إى الشعاب واجبال ،وجلست تنتظر ما يصنع أبرهة وجنوده.
وقام عبد امطلب عند الكعبة يدعوا اه ويستنره ،وهو آخذ بحلقة باب الكعبة
ويقول :
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ْمنـ َـ ْع ِرح ـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالـ َـ ـ ـ ـ ـ ْك
ا ُه رم إ رن امَ ْر َء َي ْمنَ ُع َر ْح َل ُه
وح َ ُ
اه ُ ْم
غ ـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدْ و ًا مـَح َـ ـ ـال ـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْك
َا َي ْغلِ َب رن َصلي ُب ُه ْم َ
إ ْن ُكنْـ ـ َت ت َـ ـ ـ ـ ِ
فـ َـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأمـْ ـ ـر م ـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ب ـ ـ َـ ـ ـدَ ا َلـ ـ ـ ـ ـ ْ
ار َك ُه ْم َو ِقـ ـ ـ ـبْ َل َتنا
ـك

وعبأ أبرهة جيشه ،وَيأ لدخول مكة ،فلا وجهوا فيل أبرهة  ،إى مكة برك ،فربوه
ليقو م فأبى ،فوجهوه إى جهة اليمن فقام هرول ،ثم وجهوه إى مكة فرك.
فبينا هم كذلك إذ أرسل اه عى أبرهة وجنوده طر ًا أبابيل ،ترميهم بحجارة من
سجيل بحجم احمص أو العدس ،ا تصيب منهم أحد ًا إا أهلكته وقطعته ،وليس
الطر أكثرهم ،وفر الباقون هاربن من حيث جاؤا.
كلهم أصابت ،فأهلكت
ُ
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وأما أبرهة فأبقاه اه لرى ما حل بجيشه من اهاك والفرار ،وبعث اه عى أبرهة
دا ًء تساقطت منه أنامله أنملة أنملة ،وم يصل إى صنعاء إا وهو مثل فرخ الطائر،
وانصدع صدره عن قلبه ،فات بن قومه ي بلده ر ميتة ،وأخر اه عن أصحاب
الفيل بقوله :
[ الفيل. ] ٤-١/

وما رد اه احبشة عن مكة ،وأصاهم با أصاهم به من النقمة ،أعظمت العرب
قريش ًا ،وقالوا :هم أهل اه ،قاتل اه عنهم ،وكفاهم ر عدوهم ،وازدادوا تعظي ً
ا للبيت
احرام ،وإيان ًا بمكانته عند اه تعاى :
[ العنكبوت. ] 99/

ووقعت حادثة الفيل هذه ي شهر حرم سنة ( 999م ) قبل مياد الرسول ﷺ بحواَ
شهر ونصف تقريب ًا ،وكان هذا احادث العظيم آية من آيات اه ،ومقدمة لبعثة نبي يبعث ي
طهر الكعبة من اأوثان ،ويعيد إليها ما كان ها من رفعة وشأن ،وتكون لدينه صلة
مكة ،و ُي ّ
[ امائدة. ] 59/
عميقة دائمة هذا البيت :
وحادثة الفيل جاءت لترز وتعِ مكانة قريش بن سائر القبائل العربية ،فقد استباح
أبرهة القبائل واأراي التي مر ها ،ومى اه قريش ًا وبلده احرام من أبرهة.
حتى إذا ظهرت مكانة قريش ،ثم ُبـعث منها وفيها نبي هو حمد ﷺ ،فتابعته هذه
القبيلة ،انقادت ل ه سائر القبائل اأخرى ،كا أنه إذا انقاد القلب ه انقادت له سائر
اجوارح بالطاعة.
فسبحان احكيم العليم ي خلقه ،وأمره وتدبره.
وقد خص اه أهل مكة هذا التكريم ،وهذه احراسة؛ أن أهل مكة قدوة جميع
القبائل ،فإذا أسلموا أسلم الناس.
وأحوال العرب وقت حادثة الفيل تدل عى أهم كانوا أوزاع ًا متفرقن ،منهم من هو
خاضع للفرس ي العراق ،ومنهم من هو خاضع للروم ي الشام ،ومنهم من هو خاضع
لأحباش ي اليمن ،ومنهم القبائل التي يأكل بعضها بعض ًا ي وسط جزيرة العرب.
وما حدث ي قصة الفيل كان مقياس ًا حقيقة العرب ،وأنه ا قيمة هم بدون اإسام.
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وأصحاب الفيل كانوا نصارى من أهل الكتاب ،ودينهم خر من دين أهل مكة إذ ذاك،
أهم كانوا عباد أوثان ،فنرهم اه عى أهل الكتاب نر ًا ا صنع للبر فيه ،تعظي ً
ا
لشأن البيت احرام ،ومقدمة لبعثة النبي ﷺ الذي خرج من مكة ،وتعظي ً
ا أهل ذلك
البلد احرام:
[ القصص. ] 99/

واستعظمت قريش هذا احادث العظيمَ ،ف ـ َأ رر خوا به اأحداث ،وقالوا وقع هذا اأمر
عام الفيل ،وولد فان عام الفيل ،ووقع هذا بعد عا م الفيل بسنة  ..وهكذا.
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 -3مولد الرسول ﷺ

ما بلغ عبد اه بن عبد امطلب مس ًا وعرين سنة ،وكان شاب ًا نسيب ًا وسي ً
ا ،أراد أبوه
عبد امطلب أن يزوجه ،فزوجه ( آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كاب بن
مرة ) ،وآمنة يومئذ أفضل امرأة ي قريش نسب ًا وموضع ًا ،وأبوها سيد بني زهرة نسب ًا
ورف ًا ،وبنى ها عبد اه ي مكة ،ثم خرج عبد اه بن عبد امطلب إى الشام للتجارة
مع ٍ
عر من عر قريش ،ثم انرفوا ومروا بطريق عودَم عى امدينة ،فأقام عبد اه
عند أخواله بني النجار؛ لشعوره بامرض ،فجلس عندهم أيام ًا ثم مات ودفن بامدينة،
وعمره مس وعرون سنة ،ورسول اه ﷺ جنن ي بطن أمه ( آمنة ).
وما قدم أصحابه إى مكة سأهم عبد امطلب عن ابنه ( عبد اه ) قالوا  :خلفناه
عند أخواله بني النجار ،أنه مريض ،فبعث إليه عبد امطلب أكر أواده ،احارث
بن عبد امطلب ،وما وصل إى امدينة وجد عبد اه قد مات ودفن هناك.
فرجع احارث إى أبيه عبد امطلب فأخره أن عبد اه قد توي ،فوجد عليه عبد
امطلب وإخوته وأخواته وجد ًا شديد ًا.
وميع ما خلفه عبد اه بن عبدامطلب مس ًا من اإبل،وقطعة غنم،وجارية حبشية
اسمها (برة) ،وهي أم أيمن ري اه عنها.
وي هار يوم ااثنن ،من شهر ربيع اأول ،من عام الفيل ،اموافق سنة ( 999م )،
ولد سيد اخلق حمد ﷺ  ،ي شعب بني هاشم بمكة امكرمة.
عن أي قتادة  أن رسول اه ﷺ ُسئل عن صوم يوم ااثنن ،فقالَ « :ذ َ
اك َي ْوم
ِ فِ ِ
ِ
ولِدْ ُ ِ ِ
ِ
يه» أخرجه مسلم ( ).
ُ
ت فيهَ ،و َي ْوم ُبعثْ ُت َأ ْو ُأنْز َل َع َ ر
َع ْن َق ْي ِ
ول اه ﷺ َعا َم ا ْل ِف ِ
س ْب ِن َمـ ْخـ َر َم َة  قال ُ :ولِدْ ُت َأنَا َو َر ُس ُ
يل .أخرجه أمد والرمذي ( ).
وكونه ﷺ ولد ي شهر ربيع اأول فيه إشارة إى ما ي رعه من احسن ما يشبه
زمن الربيع ،فإنه أعدل الفصولَ ،
وشـ ْرعه ﷺ أعدل الرائع.
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9حسن /أخرجه أمد برقم ( )99959وهذا لفظه  ،وأخرجه الرمذي برقم (.)9599
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وي وادته ﷺ ي ربيع بشارة أمته بكل خر ،فالربيع تنشق اأرض فيه عا ي بطنها
من نعم اه تعاى ،ومولده ﷺ ي ربيع إشارة ظاهرة إى التنويه بقدره ،وأنه أقبل بأعظم
[ اأنبياء. ] ١١٧/
نعمة ،وأنه رمة للعامن:
وكونه ُولد ي ربيع اأول إشارة إى أنه اأول عى اأنبياء ،وريعته اأوى عى
الرائع ،وكتابه اأول امهيمن عى ميع الكتب:
[ امائدة. ] ١/

وكونه م يثبت تاريخ اليوم الذي ولد فيه من ربيع اأول فيه إشارة إى أن يوم مولد الرسول
ﷺ ا يرتبط بعبـادة معينـة ،وم ُيـ رع فيه نوع من العبادة ،ا احتفال بمولده وا غره:
[ النور.] ٥١/

وليوم ااثنن ميزة خاصة ي حياته ﷺ ،فإنه ولد ي هذا اليوم ،وفيه بعث ،وفيه مات ﷺ.
والرسول ﷺ ولد بعد موت والده ،وهذا أبلغ اليتم ،وأعى مراتبه ،ثم ماتت أمه
وعمره ست سنن أمام عينيه ،حتى ا تتدخل يد أب أو أم حانية ي توجيهه ،بل
يتواه احكيم العليم بالربية والرعاية كا قال سبحانه:
[ الضحى. ] ٨-١/

ويتلقى علومه من لدن حكيم خبر:
[ النساء. ] ١١١/

ونشأ ﷺ يتي ً
ا لئا يكون عليه حق مخلوق ،ولينظر ﷺ إذا وصل إى مدارج عزه إى
أوائل أمره ،ليعلم أن العزيز من أعزه اه ،وأن قوته وظهوره ليس من اآباء واأمهات،
وا من اأموال واجاه ،بل من اه الذي بيده وحده ملكوت كل يء:
[ الصف. ] ٢/

ونشأته ﷺ يتي ً
ا جعله أكثر تعلق ًا بربه ،وجعله أكثر إحساس ًا بآام الفقراء واليتامى
وامحتاجن ،فتزداد رمته هم ،ولئا يقول امبطلون أن حمد ًا ﷺ تلقى دعوته هذه
من والده ،أو ورثها منه ،فانقطع بذلك اليتم توارث الزعامة أو التوجيه اأبوي ها ،وفيه
عرة لكل يتيم أا يقف أمام اليتم حزين ًا غر منتج.
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ونشأة النبي ﷺ ي طفولته امبكرة مع أمه فقط م تكن من باب الصدفة وااتفاق ،بل
هي سنة اه ي تربية اأنبياء والرسل ،فإساعيل ﷺ عاش ي بيت أمه ي مكة بعيد ًا
عن أبيه إبراهيم ﷺ :
[ لبراهيم. ] ١٧/

[طه.]١٢/
وموسى ﷺ عاش ي بيت أمه حن عليه وترعاه بعيدا عن أبيه:
وعيسى ﷺ عاش ي بيت أمه ،وحمد ﷺ نشأ ي طفولته ي بيت أمه ( آمنة بنت وهب).
وي هذا أعظم إشارة إى عظيم مكانة اأم ،وعظيم دورها ي تربية اأنفس واأجيال،
فهي التي تولت تربية عدد من اأنبياء ي طفولتهم ،وهي قادرة عى تربية اأجيال
بعدهم ،وهذا جعل ها النبي ﷺ ثاثة حقوق.
َع ْن َأي ُهر ْير َة َ ق َالَ :جاء ر ُجل إِ َى رس ِ
ول اه ﷺ َف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهَ ،م ْن َأ َح ُق
َ ُ
َ َ
َ َ
ِ
الن ِ
راس بِ ُح ْس ِن َص َحا َبتي؟ َق َالُ « :أ ُم َك» َق َالُ :ث رم َم ْن؟ َق َالُ « :ث رم ُأ ُم َك» َق َالُ :ث رم َم ْن؟
َق َالُ « :ث رم ُأ ُم َك» َق َالُ :ث رم َم ْن؟ َق َالُ « :ث رم َأ ُب َ
وك» متفق عليه( ).

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9599ومسلم برقم (.)9999
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 -4تسميته ﷺ

بعد وادة النبي ﷺ من أمه ( آمنة بنت وهب ) سمته حمد ًا ،ثم أرسلته إى جده
عبد امطلب ،فأخذه ودخل به الكعبة ،وما كان يوم سابعه ذبح عنه ،ودعا له قريش ًا .
فلا أكلوا قالوا :يا عبد امطلب ماذا سميت ابنك؟ قال :سميته حمد ًا ،فقالوا :كيف سميت
باسم ليس أحد من آبائك وقومك؟فقال :إي أرجو أن حمده أهل اأرض وأهل الساء.
وقد ورد اسم ( حمد ﷺ ) ي القرآن ي قوله سبحانه:
[ الفتح.] 95/
[اأحزاب،]99/وقوله سبحانه:
وجاء اسمه (أمد) ي التوراة كا قال سبحانه :
[ الصف. ] 9/

ول اه ﷺ َي ُق ُ
وعن ُج َب ْ ِر ْب ِن ُم ْط ِع ٍم َ ق َال َ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول  « :إِ رن َ َأ ْس َا ًءَ :أنَا ُمـ َح رمد،
ه ي ا ْل ُك ْفر ،و َأنَا الـْح ِ ِ
ِ
ِ
اس َع َى
ر النر ُ
َ َ
َو َأنَا َأ ْحـ َمدُ َ ،و َأنَا الـ َاحي ا رلذي َي ْم ُحو ا ُ َ
ار ا رلذي ُيـ ْح َ ُ
َ ُ
ِ
ِ
ب» متفق عليه ( ).
َقدَ مي َ ،و َأنَا ا ْل َعاق ُ
و ُكنِي ﷺ بأي القاسم.
ِ
ِ
َع ْن جابر بن عبداه َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
اسمي َ ،وا َت َكن ْروا بِ ُكنْ َيتي،
ول اه ﷺ« :ت ََس رم ْوا بِ ْ
فإي َأنَا َأبو ا ْل َق ِ
اس ِم َ ،أ ْق ِس ُم بينكم» متفق عليه ( ).
ِ
ُ
وظهر نور من أمه عند وادته ﷺ أضاءت منه قصور الشام.
َع ِن ا ْل ِع ْر َب ِ
ول اه ﷺ َي ُق ُ
:س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول« :إِ ِِي ِعنْدَ اه ي أ ِم الكتاب خَات َُم
اض ْب ِن َس ِار َي َة َ ق َال َ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
يسى
النربِ ِي َ
يمَ ،وبِ َش َار ُة ع َ
رك ُْم بِت َأوي ِل َذل َكَ ،د ْع َو ُة َأي إِِ ْب َراه َ
نَ ،وإِ رِن آ َد َم مُـن َْجدل ِي طينَتهَ ،و َس ُأ ْخ ِ ُ
ِ
ِ
ِ
ور ر
الشا ِم» أخرجه أمد(.)3
قو َم ُهَ ،و ُر ْؤ َيا ُأ ِم َي ا رلتي َر َأ ْت َأ رن ُه َخ َر َج من َْها نُور َأ َضا َء ْت َهَا منْ ُه ُق ُص ُ
وي هذا إشارة إى استقرار دينه ونبوته ي باد الشام .
ول اه ﷺ َي ُق ُ
عن معاوية بن أي سفيان ري اه عنها قال َ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول َ « :ا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ي َأ ْم ُر
ر ُه ْم َم ْن َخ َذ َلـ ُه ْم َأ ْو َخا َل َف ُه ْم َحترى َي ْأ َ
ت ََز ُال َطائ َفة م ْن ُأ رمتي َقائ َم ًة بِ َأ ْمر اه َ ،ا َي ُ ُ
اه و ُهم َظ ِ
ى الن ِ
اه ُرو َن َع َ
راس» متفق عليه ( ).
َ ْ
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9959واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
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 -5ختانه ﷺ

ختن عبد امطلب حمد ًا ﷺ يوم سابعه عى عادة العرب ،وعق عنه بكبش ،وجعل
له مأدبة ،وساه حمد ًا ،وأشهره بن الناس.

 -3كفالته ﷺ وحضانته

ُولد الرسول ﷺ بمكة يتيم اأب ،فقد توي أبوه عبد اه وهو ي بطن أمه ،وعندما
مات والده كفله جده عبد امطلب ،وحضنته أمه ،ومواته أم أيمن بركة احبشية.
وشاركت ي إرضاعه ثويبية ،مواة عمه أي هب ،وأرضعت معه أبا سلمة بن عبد
اأسد امخزومي.
وعندما بلغ ﷺ من العمر ست سنن توفيت والدته ( آمنة ) باأبواء ،وهي راجعة به
من امدينة إى مكة ،بعد زيارة قامت ها معه إى أخوال جده عبد امطلب من بني
النجار ،وكان ﷺ يزور قر أمه بعد بعثته ،كا زارها عام صلح احديبية.
ر ُأ ِم ِه َف َبكَى َو َأ ْبكَى َم ْن َح ْو َل َه َ ،ف َق َال:
َع ْن َأي ُه َر ْي َر َة َ ق َال َ :ز َار النربِ ُي ﷺ َق ْ َ
ِ
ر َها َف ُأ ِذ َن َ،
اس َت ْأ َذن ُ
ور َق ْ َ
اس َت ْأ َذ ْن ُت ُه ي َأ ْن َأ ُز َ
ْت َر ِي ي َأ ْن َأ ْس َت ْغف َر َهَا َف َل ْم ُي ْؤ َذ ْن ََ ،و ْ
« ْ
ور َفإِ رهَا ت َُذك ُِر امَ ْو َت» أخرجه مسلم ( ).
وروا ا ْل ُق ُب َ
َف ُز ُ

وما توفيت آمنة أم النبي ﷺ ،و ُدفنت باأبواء ،رجعت أم أيمن بالنبي ﷺ إى مكة،
فضمه وكفله ورعاه جده عبد امطلب ،ورق عليه رقة م يرقها عى أحد من أواده.
وكان عبد امطلب ُيـقربه منه ،ويدنيه إليه ،وجلسه معه عى بساطه ي حجر الكعبة،
عِ بابني ،فيؤتى به ﷺ إليه.
ويدخل عليه إذا خا ،وإذا نام ،وايأكل طعام ًا إا قالّ :
وما بلغ الرسول ﷺ من العمر ثان سنوات ،توي جده عبد امطلب ،بعد أن
أوى ولده أبا طالب بكفالة النبي ﷺ  ،وحفظه ورعايته ،وذلك أن عبد اه والد
الرسول ﷺ وأبا طالب أخوان أب وأم ،أمها فاطمة بنت عمرو.
فقام أبو طالب عم النبي ﷺ بحق ابن أخيه خر قيام ،وضمه إى ولده ،وقدمه
عليهم ،وكان حبه حب ًا شديد ًا ،وكان ا ينام إا إى جنبه ،وإذا خرج خرج معه،
وسافر النبي ﷺ مع عمه أي طالب إى الشام ي أشياخ من قريش للتجارة.
( )9أخرجه مسلم برقم (.)599
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وكان أبوطالب ا مال له ،فلا عاد رسول اه ﷺ من تلك الرحلة ،بدأ سعيه ي
طلب الرزق ،وقد اشتغل ﷺ ي صباه برعي الغنم ،ورعاها لبعض أهل مكة عى
قراريط ،وبذلك رب مثاً عالي ًا من صغره ي اكتساب الرزق بالكد والتعب.
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ عن النربِ ِي ﷺ َق َالَ « :ما َب َع َث اهُ نَبِ ًيا إِ را َر َعى ا ْل َغن ََم» َف َق َال
ى َق َر ِار َ
اها َع َ
يط ِأ َ ْه ِل َم رك َة» أخرجه البخاري ( ).
َأ ْص َحا ُب ُهَ :و َأن َ
ْت؟ َف َق َالَ « :ن َع ْمُ ،كن ُْت َأ ْر َع َ
واحكمة من رعي الغنم قبل النبوة :التمرن برعيها عى رعاية اأمة ،ففي خالطة الغنم
تدريب عى الصر والتحمل ،واحلم والشفقة؛ أهم إذا صروا عى رعيها ومعها
وتفريقها ،ونقلها من مَح إى مَح ،ودفع عدوها من سبع وغره ،وعلموا اختاف
طباعها ،وأنواع حاجاَا ،ألفوا من ذلك الصر عى اأمة ،وعرفوا اختاف طباعها،
وتفاوت عقوها ،فرفقوا بضعيفها ،وجروا كسرها ،وأحسنوا معاملتها.
وخصت الغنم بذلك لكوها أضعف من غرها ،وأن تفرقها أكثر من غرها ،ومع
كثرة تفرقها فهي أسهل انقياد ًا من غرها من اإبل والبقر.
وظل أبو طالب حوط ابن أخيه ويرعاه ،ويدافع عنه أكثر من أربعن سنة.

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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 -2رضاعه ﷺ

كانت أول من أرضعته ﷺ هي أمه (آمنة)  ،ثم أرضعته ثويبية مواة عمه أي هب،
وكان أبو هب قد أعتقها ،فأرضعت النبي ﷺ.
وإخوة النبي ﷺ من الرضاعة من ثويبية عمه مزة بن عبد امطلب ،وأبو سلمة بن
عبد اأسد ،وابنها مَوح.
ثم َق ِدمت جموعة من النساء امرضعات يبحثن عن اأطفال ،ومنهن حليمة السعدية
ري اه عنها  ،ف ُعرض عليهن الرسول ﷺ ،فكن يرفضن أخذه إذا قيل هن أنه يتيم،
أهن يرغبن ي صلة أبيه.
وقد وجدت ميع النساء معها أطفااً ،وبقيت حليمة م جد غر هذا اليتيم،
فأخذته معها؛ أها كرهت أن ترجع من بن صواحبها وم تأخذ رضيعا ،فأخذته
وسألت اه أن ج عل ها فيه بركة ،وم تأخذه إا أها م جد غره.
وديار حليمة السعدية ي ٍ
واد جنوب غرب الطائف ،عى نحو مائة كيلو من الطائف.
فأخذته حليمة  ،فلا وضعته ي حجرها در لبنها ،فرب ﷺ حتى روي ،ثم رب
أخوه حتى روي ،ثم ناما ،ثم قام زوجها إى شارف هم فإذا هي حافل باللبن،
فحلب منها ،ثم رب وربت معه ،حتى انتهيا ري ًا وشبع ًا ،وباتوا بخر ليلة.
فلا أصبحوا قال زوجها احارث بن عبد العزين -امكنى بأي كبشة :-تعلمي واه
يا حليمة ،لقد أخذي نسمة مباركة ،فقالت حليمة :واه إي أرجو ذلك.
وما رجعوا إى بادهم ملته معها عى أ تاها ،فسبقت الكل ،والنساء يقلن :واه
إن ها لشأن ًا.
فلا قدموا منازهم من باد بني سعد ،وكانت أرض ًا جدبة ،كانت غنم حليمة حن
قدمت بالنبي ﷺ تروح عليها شباع ًا لبن ًا ،فتحلب وترب ،وغرهم ا حلب قطرة
لبن ،وهذه من بركة النبي ﷺ عى حليمة السعدية وزوجها احارث.
وم يزل الرسول ﷺ عند حليمة السعدية حتى مى من عمره سنتن ،ثم فطمته عن احليب.
وكان ﷺ يشب عندها شباب ًا ا يشبه الغلان ،فلم يبلغ سنتن حتى كان غام ًا كأنه
ابن أربع سنن.
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وبعد أن بلغ النبي ﷺ سنتن قدمت به حليمة إى أمه (آمنة) ،وهي حريصة عى بقائه
معها ،ما يرون فيه من الركة التي حلت عليهم منذ نزل عندهم ،فرأته آمنة واطمأنت
عليه ،وم تزل ها حليمة حتى وافقت عى رده معها.
ثم عادت حليمة بالرسول ﷺ إى ديار بني سعد.
إن إرسال النبي ﷺ للرضاعة ي البادية -عى عادة أراف العرب -له فوائد مة:
منها؛ جنب أوبئة امد ن ،وااستفادة من مناخ البادية الصحي.
وي خروج اأطفال إى البادية تعويد هم عى النطق السليم للغة العربية ،وماية هم
من اللحن فيها ،واه سبحانه ُيـ ِعدّ رسوله ليفهم اللغة العربية التي سوف يستقبل ها
القرآن الكريم ،ويبلغ ها القرآن واأحكام :
[ الشعراء. ] 959-959/

وي خروج اأطفال صغار ًا إى البادية تقوية أجسادهم ،وإبعاد هم عن تدليل
اأمهات واأخوات ،وتربية هم عى الصر وامجاهدة منذ الصغر.
ولكل إنسان من اسمه نصيب ،سواء ي اأشخاص أو غرهم ،فاسم الرسول ﷺ ( حمد )
فيه تنبيه عى أنه حمود عند اه ،وحمود عند امائكة ،وحمود عند إخوانه
امرسلن ،وحمود عند أهل اأرض كلهم ،وحمود ي الدنيا ،وحمود ي اآخرة
حن يقوم امقام امحمود.
واسمه ( أمد ) ﷺ إعام من ربه أنه أمد اخلق لربه ،وأحسنهم مد ًا.
وولد ﷺ ي شهر ربيع اأول ،وي ذلك إشارة عظيمة إى ااستبشار بابتداء نعم
[ اأنبياء. ] 999/
اموى عليه وعى العامن:
ومن الفأل احسن ،وصنع اه فيه أن أمه ﷺ (آمنة) والقابلة (الشفا) أم عبد الرمن
بن عوف ،وحاضنته بركة ،ومرضع ته أمه ،وثويبية ،وحليمة السعدية.
وي اأساء نصيب ،ففي الوالدة والقابلة اأمن والشفاء ،وي اسم احاضنة الركة والناء،
وي مرضعاته اأمن والثواب واحلم والسعد
[ التوبة.] 999/
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 -1شق صدره ﷺ

حادثة شق صدر النبي ﷺ وقعت له مرتن:
اأوى  :حن كان مسرضع ًا ي بني سعد بن بكر ،وعمره أربع سنوات.
قالت حليمة  :وما بلغ أربع سنن كان يغدو مع أخيه وأخته ي البهم.
ِ
َس ب ِن مال ِ ٍ
ِ
ك َ أ رن َر ُس َ
ب َم َع
السا ُم َو ُه َو َي ْل َع ُ
ول اه ﷺ َأتَا ُه ج ْ ِر ُيل َع َليْه ر
َع ْن َأن ِ ْ َ
ِ
ِ ِ
است ْ
است ْ
َخ َر َج ِمنْ ُه َع َل َق ًة ،
َخ َر َج ا ْل َق ْل َ
ب َ ،ف ْ
ر َع ُه َ ،ف َش رق َع ْن َق ْلبِه َ ،ف ْ
ا ْلغ ْل َان َ ،ف َأ َخ َذ ُه َف َ َ
ان ِمنْ َك ُ ،ثم َغس َله ي َطس ٍ
الشي َط ِ
ت ِم ْن َذ َه ٍ
ب بِ َا ِء َز ْم َز َم ُ ،ث رم َأ َ َم ُه ،
ر َ ُ
َف َق َال َ :ه َذا َح ُظ ر ْ
ْ
ُث رم َأ َعا َد ُه ي َمكَانِ ِه َ ،و َجا َء ا ْل ِغ ْل َا ُن َي ْس َع ْو َن إِ َى ُأ ِم ِه َي ْعنِي ظِئْ َر ُه َ ،ف َقا ُلوا  :إِ رن ُمـ َح رمدً ا
خي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ط
استَ ْقبَ ُلو ُه َو ُه َو ُمنْتَق ُع ال رل ْون َ ،ق َال َأنَس َ :و َقدْ ُكن ُْت َأ َرى أ َث َر َذل َك ام ْ َ
َقدْ ُقت َل َ ،ف ْ
ي َصدْ ِر ِه .أخرجه مسلم ( ).
ٍ
الس َل ِم ِي َ أ رن َر ُج ًا َس َأ َل َر ُس َ
فك َ
َان َأ رو ُل َش ْأنِ َك
ول اه ﷺ َف َق َالَ :ك ْي َ
و َع ْن ُع ْت َب َة ْب ِن َع ْبد ُ
َت ح ِ
َيا َر ُس َ
اضنَتِي ِم ْن َبنِي َس ْع ِد ْب ِن َبك ٍْرَ ،فا ْن َط َل ْق ُت َأنَا َوا ْبن َهَا ِي
ول اه ؟ َق َال  « :كَان ْ َ
ه ٍم َلنَا  ،و َم َن ْأ ُخ ْذ معنَا َزادا َ ،ف ُق ْل ُت  :يا َأ ِخي  ،ا ْذهب َف ْأتِنَا بِ َز ٍ
اد ِم ْن ِعن ِْد ُأ ِمنَاَ ،فا ْن َط َل َق
َ ْ
َ
ً
ََ
َْ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ما ل َصاحبه :
ََان َ ،ف َق َال َأ َحدُ ُ َ
َأخي َو َم َك ْث ُت عنْدَ ا ْل َب ْه ِم َ ،ف َأ ْق َب َل َط ْ َران َأ ْب َي َضان َك َأ رهُ َا ن ْ َ
َأ ُه َو ُه َو ؟ َق َال َ :ن َع ْم َ .ف َأ ْق َب َا َي ْبت َِد َراي َ ،ف َأ َخ َذاي َف َب َط َحاي إِ َى ا ْل َق َفا َ ،ف َش رقا َب ْطنِي ُ ،ث رم
است َْخ َر َجا َق ْلبِي َ ،ف َش رقا ُه َف َأ ْخ َر َجا ِمنْ ُه َع َل َقت ْ ِ
َن َس ْو َد َاو ْي ِن .
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ما ل َصاحبِه  :ائْتني بِ َاء َث ْل ٍجَ ،ف َغ َس َا بِه َج ْو ِي ُ ،ث رم َق َال  :ائْتني بِ َاء َب َرد ،
َف َق َال َأ َحدُ ُ َ
ما لِص ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
احبِ ِه :
السكينَةَ ،ف َذ رار َها ِي َق ْلبِي ُ ،ث رم َق َال َأ َحدُ ُ َ َ
َف َغ َس َا بِه َق ْلبِي ُ ،ث رم َق َال  :ائْتني بِ ر
ِحصه َ ،فحاصه  ،و َختَم َع َلي ِه بِ َخا َت ِم النُبو ِة َ ،ف َق َال َأحدُ ُ ِ ِ ِ
اج َع ْل ُه ِي كِ رف ٍة ،
ُر
َ َ ُ َ َ ْ
ْ ُ
ما ل َصاحبِه ْ :
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ٍ ِ
ِ َب ْع ُض ُه ْم ،
َو ْ
اج َع ْل َأ ْل ًفا م ْن ُأ رمته ي ك رفة َ ،فإ َذا َأنَا َأ ْن ُظ ُر إ َى ْاأَ ْلف َف ْوقيُ ،أ ْشف ُق َأ ْن َيـخ رر َع َ ر
م َال ِهِم ُ ،ثم ا ْن َط َل َقا َوتَرك ِ
َت بِ ِه َ
َايَ ،و َف ِر ْق ُت َف َر ًقا َش ِديدً ا ُ ،ث رم
َف َق َال َ :ل ْو َأ رن ُأ رم َت ُه ُو ِزن ْ
َ
ر
ْ
ِ ِ
ِ َأ ْن َيك َ
ُون ُأ ْلبِ َس ي .
ا ْن َط َل ْق ُت إِ َى ُأ ِمي َف َأ ْخ َ ْ
ر َُ
َا بِا رلذي َلقي ُت ُه َ ،ف َأ ْش َف َق ْت َع َ ر
ِ
ِ
َقا َل ْت ُ :أ ِع ُ
الر ْح ِل َ ،و َر ِك َب ْت َخ ْل ِفي َحترى َب َل ْغنَا
يذ َك بِاه َ ،ف َر َح َل ْت َبع ًرا َهَا َف َج َع َلتْني َع َى ر
يت َ ،ف َل ْم َي ُر ْع َها َذلِ َك ،
إِ َى ُأ ِمي َ ،ف َقا َل ْت َ :أ َو َأ رد ْي ُت َأ َمانَتِي َو ِذ رمتِي ؟ َو َحدر َثت َْها بِا رل ِذي َل ِق ُ
ِ
ِ
ور ر
الشا ِم » أخرجه أمد ( ).
ُورا َأ َضا َء ْت منْ ُه ُق ُص ُ
َف َقا َل ْت  :إِ ِي َر َأ ْي ُت َخ َر َج منِي ن ً
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
( )9صحيح/أخرجه أمد برقم (.)99999
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الثانية  :شق صدره ليلة اإراء وامعراج.
َس ب ِن مال ِ ٍ
ك  قال :كان أبوذر حدث َأ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ َق َالُ « :ف ِر َج َع ْن
َع ْن َأن ِ ْ َ
س ْق ِ
ف َب ْيتِي َو َأنَا بِ َم رك َة َ ،فن ََز َل ِج ْ ِر ُيل ﷺ َف َف َر َج َصدْ ِري ُ ،ث رم َغ َس َل ُه بِ َا ِء َز ْم َز َم ُ ،ث رم
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َجا َء بِ َط ْست م ْن َذ َه ٍ
يانًا َف َأ ْف َر َغ ُه ِي َصدْ ِري ُ ،ث رم َأ ْط َب َق ُه ُ ،ث رم َأ َخ َذ
ب ُمـ ْمتَل ٍئ حك َْم ًة َوإِ َ
ِ
الس َا ِء الدُ ْنيَا »..متفق عليه ( ).
بِيَدي َف َع َر َج ِي إِ َى ر
وحكمة شق صدره ﷺ عيان ًا :أن ي ذلك إشارة إى إعداده وَيئته للرسالة بأمر
يعرفه الناس ،فقد أجري للرسول ﷺ عملية تطهر لقلبه بإزالة تلك العلقة السوداء،
ثم غسل القلب باء زمزم ،وذلك تطهر معنوي أخذ الشكل احِ الذي يراه
الناس؛ تأهب ًا ما سيُـلقى إليه من الوحي.
وي شق صدره ي صغره إشارة إى عصمة الرسول ﷺ منذ صغره ،فقد أزيل منه حظ
الشيطان لينشأ نشأة ا نصيب فيها للشيطان ،عى أكمل اأحوال من العصمة من الشيطان.
وي شق صدره ﷺ إشارة إى تعهد اه  لنبيه عن مزالق الطبع اإنساي،
ووساوس الشيطان ،حصانة لوحيه الذي أرسله اه به :
[ النجم .] 9- 9/

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )995واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999
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 -3خاتم النبوة

وه و عبارة عن قطعة حم ناتئة ،عليها شعر ،حجمها قدر بيضة احامة ،ومكاها
عند كتفه اأيَ ﷺ .
ِ
وهذا اخاتم عامة من عامات نبوته ﷺ ي الكتب السابقة كا ي قصة َبـحرا الراهب،
وقصة إسام سلان الفاري .
وهذا اخاتم م يكن موجود ًا عند وادته ﷺ ،وإنا َت َك رون بعد الوادة ،بعد حادثة
شق صدره وهو صغر.
ِ
عن الس ِائب ْبن َي ِزيد  قالَ :ذ َه َب ْت ي َخا َلتي إِ َى رس ِ
ول اه ﷺ َف َقا َل ْتَ :ي َار ُس َ
ول اه ،إِ رن
َ ُ
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ركَةُ ،ث رم ت ََو رض َأَ ،ف َ ِ
ا ْب َن ُأ ْختي َوجعَ ،ف َم َس َح َر ْأيَ ،و َد َعا ِ
ر ْب ُت م ْن َو ُضوئهُ ،ث رم
َ بِا ْل َ َ
ف َظه ِر ِهَ ،فنَ َظر ُت إِ َى خاتَم النبوة ب َ ِ ِ ِ
ح َج َل ِة .متفق عليه ( ).
ُق ْم ُت َخ ْل َ ْ
ن كَت َف ْيه ،م ْث َل ِز ِر ا َ
ْ
َْ
وعن َجابِر ْبن سمر َة َ ق َال  :ر َأ ْي ُت َخا َتـا ِي َظ ْه ِر رس ِ
ما ٍم.
ول اه ﷺَ ،ك َأ رن ُه َبيْ َض ُة َ َ
َ ُ
ً
َ
َ َُ
أخرجه مسلم ( ).

 -12شهوده ﷺ حرب الف َجـار

ما بلغ ﷺ مسة عر عام ًا أو تزيد ،هاجت حرب الفجار بن قريش ومن معها من
كنانة ،وبن قيس وأحافها ،وكان الظفر ي أول النهار لقيس عى قريش ،حتى إذا
كان وسط النهار كان الظفر لقريش وكنانة عى قيس.
وقد شهد الرسول ﷺ بعض أيامه ،وكان ينبل وجهز النبل لعمومته أثناء القتال.
وي هذا إشارة إى شجاعته وفروسيته منذ صغره.

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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 -11شهوده ﷺ حلف الفضول

وكان هذا احلف ي ذي القعدة ،ي شهر حرام بعد حرب الفجار بشهر أو أكثر ،وكان
أعظم حلف سمعت به العرب ،وسببه أن رج ً
ا من (زبيد) باليمن قدم مكة ببضاعة،
فاشراها منه العاص بن وائل السهمي ،وأبى أن يعطيه حقه ،فاستدعى عليه اأحاف
عبد الدار وخزوم ًا وسه ً
ا ،فأبوا أن يعينوه عى العاص بن وائل ،وانتهروه.
فلا رأى الزبيدي الر ،صعد عى جبل أي قيس عند طلوع الشمس ،وقريش عند
الكعبة ،وِخ بظامته قائا :
ببطن مكة نائي الدار والنفر
يا للرجال وبن ِ
احجر واحَجر
وا حرام لثوب الفاجر الغدر

يا آل فهر مظلوم بضاعته
وحرم أشعث م يقض عمرته
إن احرام من ماتت كرامته

فقام الزبر بن عبد امطلب ،عم النبي ﷺ ،وقال :ما هذا مروك ،فاجتمعت بنو هاشم
وزهرة  ،وبنو تيم بن مرة ،ي دار عبد اه بن جدعان ،وتعاقدوا ،وتعاهدوا ،وحالفوا
باه ،ليكونن يد ًا واحدة مع امظلوم عى الظام ،حتى ُيـرد إليه حقه.
فسم ت قريش هذا احلف (حلف الفضول)  ،وقالوا  :لقد دخل هؤاء ي فضل من
ر
اأمر ،ثم مشو إى العاص بن وائل ،فانتزعوا منه سلعة (الزبيدي) ،ودفعوها إليه،
وقد شهد رسول اه ﷺ هذا احلف.
ن َم َع
ت ِح ْل َ
عن عبدالرمن بن عوف  قال :قال رسول اه ﷺ َ « :ش ِهدْ ُ
ف امُ َط ريبِ َ
ِ
ِ
ب َأ رن َ ُحـمـْ َر النر َع ِم َو َأ ِي َأ ْن ُكثُ ُه» أخرجه أمد ( ).
ُع ُمو َمتي َو َأنَا ُغ َام َ ،ف َا ُأح ُ
وي هذا إشارة إى كال رجولته ﷺ  ،وحبه للفضائل وامكارم منذ صغره ،وَيئة
الناس لقبول ما جاء به.
وهذا احلف ُيعد من أعظم مفاخر العرب ،فقد رفعوا به منار العدل ،وهدموا به ِح
الظلم.

( )9صحيح  /أخرجه أمد برقم (.)9999
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 -12خروجهﷺ بتجارة خدجة ري اه عنها

كانت خدجة بنت خويلد ري اه عنها امرأة تاجرة ،ذات رف ومال ،تستأجر
الرجال ي ماها ،وتضارهم فيه بيء جعله هم ،وما بلغها من رسول اه ﷺ ما
بلغها من صدق حديثه ،وعظم أمانته ،وكرم أخاقه ،بعثت إليه ،وعرضت عليه أن
خرج ي ماها إى الشام تاجر ًا ،وأها ستعطيه أفضل ما تعطي غره ،فقبل رسول
اه ﷺ ذلك منها.
فخرج رسول اه ﷺ ي ماها إى الشام ،وخرج معه غامها (ميَة) ،ثم باع النبي
ﷺ سلعته التي قدم ها إى الشام من مكة ،ثم اشرى ما أراد أن يشري ،وأقبل قافاً
إى مكة ،ومعه ميَة.
وما دخل رسول اه ﷺ مكة ي ساعة الظهرة ،ذهب إى بيت خدجة ،وأخرها
با ربحوا ي الشام ،فَت بذلك.
ثم باعت خدجة ري اه عنها ما جاء به ﷺ من جارة ،فربحت ضعف ما كانت
تربح ،وأضعفت له ضعف ما كانت تعطي رجاً من قومه.
وكان خروجه ﷺ ي جارة خدجة إى الشام وعمره مس وعرون سنة.
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كانت خدجة ري اه عنها سيدة نساء قريش ،وكانت تسمى الطاهرة؛ لشدة عفافها،
وكانت ذات عقل واسع ،وذات حسب ومال.
وما سمعت بعظيم أمانة الرسول ﷺ  ،وعرفت حسن أخاقه ،وصدق حديثه ،وذلك
أحست ري اه عنها
من غامها ميَة ،الذي رافق الرسول ﷺ ي رحلته إى الشام ،ر
أها وجدت ضالتها امنشودة ي حمد ﷺ.
وكانت خدجة ري اه عنها قد تزوجت قبل الرسول ﷺ برجلن :
أوها  :عتيق بن عائذ ،وولدت له (عبد اه ،وهند).
والثاي  :هند بن مالك ،ولدت له هالة وهند ًا من الذكور ،وزينب ،ثم مات.
وما أراد ﷺ خطبتها والعقد عليها ،خرج معه عمه أبو طالب ،وعمه مزة ،حتى
دخلوا عى (عمرو بن أسد) عم خدجة؛ أن أباها قد مات قبل حرب الفجار،
فخطبوا إى عمها ابنة أخيه ،وحر العقد رؤساء مر.
ثم بنى رسول اه ﷺ بخدجة ،وأوم عليها ،ونحر جزور ًا أو جزورين ،وأطعم الناس.
وكانت خدجة ري اه عنها أول امرأة تزوجها رسول اه ﷺ ،وم يتزوج عليها
ري اه عنها حتى ماتت ،وبقيت معه ﷺ مس ًا وعرين سنة.
وكان عمر النبي ﷺ حن تزوج خدجة مس ًا وعرين سنة ،وقد تزوجها بعد
رجوعه من الشام ،وكان عمرها ري اه عنها حينئذ أربعن سنة.
وقد ُعرفت خدجة ي اجاهلية بالعفيفة الطاهرة ،وعرف حمد ﷺ بالصادق اأمن،
فأراد اه  أن يكون أول بيت بني ي النبوة بن الطاهرة العفيفة ،والصادق اأمن،
و ُيرزق منها الذرية دون غرها ،ما عدا مارية القبطية أم إبراهيم ابن النبي ﷺ.
وكان النبي ﷺ حب زوجه خدجة ري اه عنها  ،ويثني عليها ما هي عليه من
مكارم اأخاق ،وأها التي واسته ﷺ بنفسها وماها ،وهي أول من آمن به من
النساء ،وأول من صى خلفه ،وأ ول من بذلت نفسها وماها ي سبيل اه ،وأول من
جاءها سام من اه مع جريل .
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َع ْن َعبْ ِد اه ْب ِن َج ْع َف ٍر َق َال  :سمعت علي ًا  يقول  :سمعت النبي ﷺ يقول َ « :خ ْ ُر
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ج ُة بِن ُْت ُخ َو ْيلِ ٍد » متفق عليه ( ).
ن َسائ َها َم ْر َي ُم بِن ُْت ع ْم َرا َن َ ،و َخ ْ ُر ن َسائ َها َخد َ
ٍ
ٍ
ت َع َ
ت عى
ى
خدجة َ ،و َل َقدْ
امرأة َما ِغ ْر ُ
وعن عائشة ري اه عنها قالت َ :ما ِغ ْر ُ
َت َقب َل َأ ْن يت ََزوجنِي بِثَ َا ِ
ن  ،ل ِـ َا ُكن ُْت َأ ْس َم ُع ُه َي ْذك ُُر َها َ ،و َل َقدْ َأ َم َر ُه َر ُب ُه َع رز
ث ِسن ِ َ
َ ر َ
َه َلك ْ ْ
الشا َة ُثم ِ
وج رل َأ ْن يب ِرها بِبي ٍ
ت ِم ْن َق َص ٍ
ب ي اجَن ِرة َ ،وإِ ْن كَا َن َل َي ْذ َب ُح ر
ها إِ َى
َُ َ َ َْ
َ َ
هد َ
ر ُْ
ِ
ِ
( )
َخ َائل َها .أخرجه مسلم .
ِ ِ ِ
وعن أي ُه َر ْي َر َة  قال َ :أتَى ِج ْ ِر ُيل النربِ ري ﷺ َف َق َال َ :يا َر ُس َ
ج ُة َقدْ
ول اه َ ،هذه َخد َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
السا َم ِم ْن
راب َ ،فإِ َذا ه َي َأ َتت َْك َفا ْق َر ْأ َع َل ْي َها ر
َأ َتت َْك َم َع َها إنَاء فيه إ َدام َأ ْو َط َعام َأ ْو َ َ
خب فِ ِ
رها  و ِمنِي ،وب ِرها بِبي ٍ
ت ِي اجَن ِرة ِم ْن َق َص ٍ
اص َ
يه َوان ََصب .متفق عليه(.)3
َ
ب َ
َ َ ْ َ َْ
َ َِ
وخدجة ري اه عنها ها قدر كبر ي قلب النبي ﷺ ،فقد آمنت به عندما كفر
ورزق منها
الناس ،وصدقته عندما كذبه الناس ،وواسته باها عندما حرمه الناسُ ،
الولد دون غرها ،وهي من أقرب نسائه إليه ي النسب.
وقد تزوجها رسول اه ﷺ قبل البعثة بخمسة عر عاما ،وبنى ها ي البيت الذي
كانت تسكنه بمكةَ ،وفيه ولدت ميع أوادها ،وفيه ُتـوفيت ،وعمرها مس وستون
سنة ،ي العام العار من البعثة.
وم يزل النبي ﷺ ساكن ًا فيه حتى خرج مهاجر ًا إى امدينة ،فأخذه عقيل بن أي طالب.
وكل أواد النبي ﷺ من خدجة ري اه عنها  ،ما عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية.
وأول من ُولد للرسول ﷺ من خدجة قبل البعثة ( القاسم) ،وبه كان ُيكنى ﷺ ،ثم
َولدت له (زينب) ،ثم (رقية) ،ثم (أم كلثوم) ،ثم (فاطمة) ،ثم ولد له ي اإسام (عبد
اه) وكان يلقب بالطيب والطاهر؛ أنه ولد بعد النبوة ،ري اه عنهم أمعن.
وقد مات بنوه ﷺ وهم صغار ،فات القاسم بعد أن بلغ سن ًا مكنه من امي ،ثم
مات عبد اه وهو طفل صغر.
وأما بنات الرسول ﷺ فكلهن أدركن اإسام ،وأسلمن ،وعشن حتى تزوجن ،وكلهن
متن ي حياة النبي ﷺ  ،ما عدا فاطمة ري اه عنها  ،فقد ماتت بعد وفاته ﷺ بستة أشهر.
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
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يعرون النبي ﷺ بانقطاع أثره؛ لوفاة أواده الذكور ،فلا مات
وكان امركون ي مكة ِ
القاسم ،ثم مات بعده عبد اه قالوا  :انقطع ولده ،فهو أبر ،فأنزل اه سبحانه:
[ الكوثر. ] 9-9/

وقد شاء اه  وله احكمة البالغة أن ا يعيش للنبي ﷺ أحد من الذكور ،حتى ا
يكون ذلك مدعاة افتتان الناس هم ،وادعائهم هم النبوة.
فأعطاه  اأواد الذكور تكمي ً
ا لفطرته البرية ،وقضاء حاجات النفس اإنسانية،
ولئا ُينتقص النبي ﷺ ي كال رجولته شانئ ،أو يتقول عليه متقول.
فأخذهم اه ي الصغر ،ليكون ذلك عزاء وسلوى للذين ا يرزقون البنن ،أو يرزقوهم
ثم يموتون.
وفوق ذلك أن ذلك لون من ألوان اابتاء ،وأشد الناس با ًء اأنبياء ،ثم اأمثل
فاأمثل ،وأعظم من ابتِ من اخلق فصر حمد ﷺ .
ول اه َ ،أ ُي الن ِ
عن سعد بن أي وقاص َ ق َال ُ :ق ْل ُت َيا َر ُس َ
راس َأ َشدُ َب َا ًء ؟ َق َال ْ « :اأَنْبِ َيا ُء ،
الر ُج ُل َع َى َح َس ِ
ب ِدينِ ِه َ ،فإِ ْن ك َ
َان ِدينُ ُه ُص ْل ًبا ْاشتَدر َب َا ُؤ ُه َ ،وإِ ْن
ُث رم ْاأَ ْم َث ُل َف ْاأَ ْم َث ُل َ ،ف ُي ْبت ََى ر
ِ
ب ِدينِ ِه َ ،فا يرح ا ْلب َاء بِا ْلعب ِد حترى ي ْر َكه يم ِ
ك َ ِ ِ ِِ ِ
ى َح َس ِ
ُِ َع َ
ي َع َى
َ ََْ ُ َ ُ َْ َ َ ُ ُ َ ْ
َان ي دينه ر رقة ا ْبت َ
ْاأَ ْر ِ
ض َما َع َل ْي ِه َخ ِطي َئة» أخرجه الرمذي وابن ماجه( ).

( )9صحيح  /أخرجه الرمذي برقم ()9959وهذا لفظه  ،وأخرجه ابن ماجه برقم (.)9999
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الكعبة أول بيت ُوضع للعبادة ي اأرض كا قال سبحانه :
[ آل عمران. ] 59/

وقد تعرضت الكعبة للسيول والعوادي التي زعزعت بنياها ،وصدعت جدراها.
وقبل بعثة النبي ﷺ بخمس سنن ،وعمره ﷺ مس وثاثون سنة ،جرف مكة سيل
عرم انحدر إى البيت احرام ،فأوشكت الكعبة منه عى ااهيار ،وكان قد أصاب
الكعبة من َقبل حريق بسبب امرأة كانت جمرها ،وكانت جدراها رض ً
ا من احجارة
فوق القامة ،فظهر اخلل ي جدراها ،فاضطرت قريش إى جديد بنياها؛ حرص ًا
عى مكانتها ،وحفا ًظا عى حرمتها  ،وتعظي ً
ا لبيت رها .
وقد اتفقت قريش عى أن ا ُيدخلوا ي بناء الكعبة من كسبهم إا طيبا ،فا ُيدخلوا
فيه مااً من ربا ،وا مهر بغي ،وا مظلمة أحـ ٍد من الناس.
وما أرادت قريش هدم الكعبة لبنائها من جديد َيبوا من ذلك ،وخافوا أن يصيبهم
ما أصاب أصحاب الفيل.
فقال هم الوليد بن امغرة امخزومي :أتريدون هدمها اإصاح أم اإساءة؟
فقالوا  :نريد اإصاح .فقال  :إن اه ا هلك امصلحن.
وأخذ امعول ،ورع هدم جدار الكعبة .
فقال الوليد  :قوموا ساعدوي ،فقالوا  :ا ،ننتظر إى الغد ،فإن أصيب الوليد لن
هدم منها شيئا ،ورددناها كا كانت ،وإن م يصبه يء فقد ري اه صنعنا فهدمنا.
فأ صبح الوليد من ليلته م يصبه يء ،فهدموا معه ،حتى إذا انتهوا إى أساس
إبراهيم ﷺ  ،أفضوا إى حجارة خراء آ خذ بعضها ببعض ،فركوا اأساس كا
هو ،ورعوا ي البناء فوقه.
وقد اشرك سادة مكة ي أعال اهدم والبناء ،فقسموا جدران الكعبة ،وجعلوا لكل
قبيل ة جزءا منها ،فكان جهة الباب لبني عبد مناف وزهرة ،وما بن احجر اأسود
والركن الياي لب ني خزوم وقبائل من قريش ،وكان ظهر الكعبة جهة الغرب لبني
مح وسهم ،وجهة الـ ِ
حجر ل بني عبد الدار بن قي ،و بني أسد ،وبني عدي.
وقد شارك النبي ﷺ مع أعامه ي البناء ونقل احجارة.
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ول اه ﷺ كَا َن ينْ ُق ُل معهم ِ
عن َجابِر ْبن َعبْ ِد اه َ أ رن َر ُس َ
اح َج َار َة ل ِ ْل َك ْعبَ ِة َو َع َليْ ِه
َ
ََُ ُ
اس َع ُم ُه َ :يا ا ْب َن َأ ِخي َ ،ل ْو َح َل ْل َت إِ َز َار َك َف َج َع ْل َت َع َ
ى َمنْكِ َب ْي َك
إِ َز ُار ُه َ ،ف َق َال َل ُه ا ْل َع رب ُ
دو َن ِ
اح َج َار ِة َ ،ق َال َ :ف َح رل ُه َ ،ف َج َع َل ُه َع َ
ى َمنْكِبَيْ ِه َف َس َق َط َم ْغ ِشيًا َع َليْ ِه َ ،ف َا ُرئِ َي َب ْعدَ
ُ
َذل ِ َك ُع ْر َيانًا ﷺ  .متفق عليه( ).
فلا بلغت القبائل ي البنيان موضع احجر اأسود تنازعوا فيمن يضعه ي مكانه،
فكل قبيلة تريد أن حظى هذا الرف ،وتفاقم اأمر ،حتى أوشكت احرب أن
تشتعل بينهم ،وقـ رر ب بنو عبد الدار جفنة ملوءة دم ًا ،ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن
كعب بن لؤي عى اموت ،واستمروا عى هذه احال عدة أيام.
ثم أهم اه سبحانه وتعاى أكر قريش سن ًا ،وهو أبو أمية بن امغرة امخزومي،
فقال :يا معر قريش اجعلوا بينكم فيا َتلفون فيه أول من يدخل من باب بني
شيبة ،فرضوا واجتمعو ا يرقبون أول داخل ،فإذا به الصادق اأمن حمد ﷺ ،كأن
اه  أرسله ليخلص قريش ًا من هذا الر امستطر.
فلا رأوه ،قالوا :هذا اأمن رضينا ،هذا حمد.
فلا وصل إليهم أخروه اخر ،فلم يلبث رسول اه ﷺ حتى أعطاهم احل العظيم
الذي قطع اه به دابر الفتنة ،فبسط ﷺ رداءه ،ثم أخذ احجر فوضعه فيه ،ثم قال:
لتأخذ كل قبيلة بطرف ،ثم أمرهم برفعه ،فرفعوه ميع ًا ،حتى إذا بلغوا به موضعه،
وضعه هو بيده امباركة ي مكانه ،ثم بنى عليه.
وهذا الرأي السديد كان ﷺ سبب ًا ي وقاية قريش من حرب كادت تقع بينهم وتفنيهم.
فسبحان من أرسله رمة للعامن،ورمة للمتخاصمن:
[ التوبة. ] 999/
وكانت النفقة احال قد ضاقت بقريش عن إمام بناء البيت عى قواعد إبراهيم
ﷺ ،فاضطروا إى النقص منه ،فبنوا عند اجزء الشاَ الذي تركوه جدار ًا قصر ًا،
لإعام أنه من البيت ،وهو ما يعرف (ب ِ
اح ْجر) ،ونقصوا منها قلياً من اجهة
الرقية ،وهو ما يسمى ب الشاذروان ،ورفعوا باب الكعبة عن اأرض ،وكان ارتفاع
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999
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الكعبة عى عهد إبراهيم وإساعيل تسعة أذرع ،وكان ها بابان ،باب رقي يدخل
منه الناس ،وباب غري خرج منه الناس.
فلا بنتها قري ش زادوا ي ارتفاعها تسعة أذرع أخرى ،واقتروا عى باب واحد ي
اجهة الرقية ،ورفعوا باها عن اأرض ،لـ ُيـدخلوا من شاؤا ،ويمنعوا من شاؤا.
ِ
ِ
ي اه َعن َْها َأ رن النربِ ري ﷺ َق َال َهَا َ « :يا َع ِائ َش ُة َ ،ل ْو َا َأ رن َق ْو َم ِك َح ِد ُ
يث
َع ْن َعائ َش َة َر َ
َعه ٍد بِج ِ
اهلِ ري ٍة َأَ َم ْر ُت بالبيت َف ُه ِد َم َ ،ف َأ ْد َخ ْل ُت فِ ِيه َما ُأ ْخ ِر َج ِمنْ ُه َو َأ ْل َز ْق ُت ُه بِ ْاأَ ْر ِ
ض،
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم» متفق عليه( ).
رق ًيا َ ،و َبا ًبا َغ ْربِ ًيا َ ،ف َب َل ْغ ُت بِه َأ َس َ
اس إِ ْب َراه َ
َو َج َع ْل ُت َل ُه َبا َب ْن َ ،با ًبا َ ْ
لت النربِي ﷺ َع ِن اجدْ ِر َأ ِمن ا ْلبي ِ
ِ
ِ
ت ُه َو؟ َق َال َ «:ن َع ْم» ،
ي اه َعن َْها َقا َل ْت َ :س َأ ُ
َ َْ
َ
ر
و َع ْن َعائ َش َة َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر ْت ِ ِ
ه ُم النر َف َق ُة»ُ .ق ْل ُت َ :ف َا َش ْأ ُن
ُق ْل ُت َ :ف َا َلـ ُه ْم َم ْ ُيدْ خ ُلو ُه ي ا ْل َب ْيت؟ َق َال «:إ رن َق ْو َمك َق ر َ
َبابِ ِه ُم ْرت َِف ًعا؟ َق َال َ «:ف َع َل َذلِ َك َق ْو ُم ِك لِ ُيدْ ِخ ُلوا َم ْن َشا ُءوا َو َي ْمنَ ُعوا َم ْن َشاؤا َ ،و َل ْو َا َأ رن َق ْو َم ِك
اف َأ ْن ُتنْكِر ُق ُلوهم َأ ْن ُأد ِخ َل اجدْ ر ِي ا ْلبي ِ
ح ِديث َعهدُ ُهم بِاج ِ
ت َ ،و َأ ْن ُأ ْل ِص َق
اه ِل ري ِة َف َأ َخ ُ
َْ
ْ
َ
َ َ
ُُ ْ
َ
َ
ْ ْ
( )
َبا َب ُه بِ ْاأَ ْر ِ
ض » متفق عليه .
وحديث حكيم النبي ﷺ ي أمر احجر اأسود ربن مكانة حمد ﷺ ي قومه ،فقد تلقاه
اجميع بالرضا والقبول ،وإذا كانت حادثة الفيل أبرزت قريش ًا عى سائر القبائل ،حاية
اه ها ،فإن حادثة بناء الكعبة تتم اخطوة الثانية بتتويج حمد ﷺ عى هذا الرمز.
فحادثة الفيل ميزت قريش ًا ورفعتها ،وحادثة بناء الكعبة ميزت حمد ًا ﷺ عى قريش،
ورفعته عليهم ،وذلك كله مهيد ًا للبعثة التي دنت ،وأزف موعدها ،وقرب إعاها.
فسبحان من خصه ﷺ هذه الكرامات والتريفات ،وي هذا إشارة بليغة ِحة،
وهي أن الذي حال بن إراقة الدماء التي كادت تتفجر ،هو الذي سيحول غد ًا بن
إراقة الدماء بن البر.
والذي مع قومه بعد نزاعهم ،هو الذي سيجمع البرية كلها غد ًا حت لواء
اإسام
[ امائدة. ] 9/

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999

99

 -15حفظ حياته ﷺ

حفظ اه  نبيه ﷺ من ميع أدران اجاهلية ،وظلت حياته ﷺ إى البعثة حياة
فاضلة طاهرة ،مع أنه شب ي جتمع جاهِ ي عقيدته ،جاهِ ي أخاقه ،ولكن
اه تعاى حفظه من ميع مساوئ اجاهلية ،ما يريده سبحانه له من الكرامة
والرسالة ،حتى صار أحسن قومه ُخلق ًا ،وأفضلهم مروءةً ،وأكرمهم حسب ًا ،وأصدقهم
حديث ًا ،وأعظمهم أمانة ،وأحسنهم رأي ًا ،وأعظمهم حل ً
ا ،وأعاهم فكر ًا ،وأبعدهم
عن الفحش واأخاق التي تدنس الرجال ،حتى صار وحده معروف ًا بالصادق اأمن.
وم يتأثر با حوله من اأفكار واأفعال والرذائل اجاهلية.
وقد ذكر اه  ي كتابه ما َم رن به عى عبده ورسوله حمد ﷺ من أنواع الكرامات
[ القلم. ] 9/
واأخاق ،واهبات التي خصه ربه ها ،فقال:
وقال سبحانه:
[ الضحى. ]٨-١/

وقال سبحانه:
فنشأ ﷺ سليم العقيدة ،صادق اإيان ،عميق التفكر ،غر خاضع أباطيل اجاهلية،
عراف،
فا ُعـرف عنه أنه سجد لصنم قط ،أو مسح به ،أو ذهب إى كاهن أو ر
وبغضت إليه عبادة اأصنام ،والتمسح ها.
عن عروة بن الزبر قال :حدثني جار خدجة بنت خويلد ري اه عنها أنه سمع
ِ
ج ُة ،واه َا َأ ْع ُبدُ ر
ت َأ َبدً ا ،واه َا َأ ْع ُبدُ
الا َ
النبي ﷺ وهو يقول خدجة َ «:أ ْي َخد َ
ا ْل ُع رزى َأبدً ا » أخرجه أمد ( ).
ِ
ُح ٍ
اس ُي َق ُال َل ُه إِ َساف َ ،أ ْو َنائِ َل ُة َيت ََم رس ُح
وعن زيد بن حارثة َ ق َال  :كَا َن َصنَم م ْن ن َ
امُ ْ ِ
اف َر ُس ُ
ت َم َس ْح ُت
ركُو َن بِ ِه إِ َذا َطا ُفوا َ ،ف َط َ
ول اه ﷺ َ ،و ُط ْف ُت َم َع ُه َ ،ف َل را َم َر ْر ُ
مسه»َ ،ق َال َزيد َ :ف ُط ْفنَا َف ُق ْل ُت ِي َن ْف ِ
بِ ِهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ِ َ :أ َ َم رسنر ُه َحترى
ْ
ول اه ﷺَ « :ا َ َ ر ُ
َأ ْن ُظ َر َما َيكُو ُن َف َم َس ْحتُ ُه َ ،ف َق َال َر ُس ُ
استَ َل َم
ول اه ﷺَ « :أ َم ْ ُتنْ َه؟» َق َال َز ْيد َ :ف َواه َما ْ
َصن ًَا َحترى َأك َْر َم ُه اه بِا رل ِذي ُأن ِْز َل َع َل ْي ِه.أخرجه النسائي ي السنن الكرى( ).
[النساء.]999/

( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.) 8908
( )9حسن/أخرجه النسائي ي السنن الكرى برقم (

.)3
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وحفظ اه نبيه ﷺ من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،فلم يرب مر ًا قط ،وا
ٍ
عابث قط ،أو جلس جلس ًا دنيئ ًا قط.
اقرف فاحشة قط ،وا شارك ي ميَ أو هو
و ُب ِغ َض إليه ﷺ قول الشعر ،فلم ُيعرف عنه قط أنه قال شعر ًا ،أو أنشأ قصيدة؛ أن
ذلك ا يتائم ومقام النبوة ،وقد نزهه اه عن قول الشعر ،فقال:
[ يس. ] 95/

ومع هذا فقد كان ﷺ يتذوق ما ي الشعر من مال وحكمة ،ويسمعه من غره ،وا
عجب فهو القائل ﷺ « :إِ رن ِمن ا ْلبي ِ
ان َل ِس ْح ًرا» أخرجه البخاري ( ).
َ ََ
ِ
الشعر حكم ًة» أخرجه البخاري ( ).
وهو القائل ﷺ « :إِ رن ِم َن
وكان ﷺ معروف ًا ي اج اهلية باأمانة ،ا يأمنه أحد عى وديعة إا أداها له ،وا
يأمنه أحد عى ر إا وجده عند حسن الظن به.
وكان ﷺ معروف ًا بالصدق ،شهد له بذلك العدو والصديق ،وما بعثه اه  إى
الناس كافة ،وأمره أن ينذر عشرته اأقربن ،صار ينادي بطون قريش ،فلا حروا،
َـخ ُر ُج بِ َس ْفحِ َه َذا ْ
ر ُتك ُْم َأ رن َخيْ ًا ت ْ
اجَبَ ِل َأ ُكنْت ُْم ُم َصدِ ِق ري».
قال هم َ « :أ َر َأ ْيتَك ُْم َل ْو َأ ْخ َ ْ
َقا ُلواَ :ما َج رر ْبنَا َع َل ْي َك ك َِذ ًبا .متفق عليه(.)3
وكان ﷺ كري ً
ا،وصواً للرحم،عطوف ًا عى الفقراءُ ،يـ قري الضيف ،ويعن الضعيف،
و ُيواي ا لبائس ،وقد وصفته بمكارم اأخاق زوجه أم امؤمنن خدجة ري اه
عنها عند بدء الوحي إليه ،ما جاء إليها خائف ًا قالت لهَ :أ ِ
بش ْـر ،فواه َا ُي ْ
ـخ ِز َ
يك اه
ِ
يث،وت ِ
رك َلـت َِص ُل الر ِحم،وتَصدُ ُق ا ْل ِ
َأ َبدً ا،واه إِن َ
ب امَ ْعدُ و َم ،
َـحم ُل ا ْلك رَلَ ،و َتكْس ُ
ـحد َ َ ْ
َ
ر َ َ ْ
ى ن ََوائِ ِ
ن َع َ
ب احَ ِق .متفق عليه( ).
الض ْي َ
ف َ ،وت ُِع ُ
َو َت ْق ِري ر
وكان ﷺ يكره خالفة دين إبراهيم ﷺ  ،فقد كان يقف مع الناس قبل البعثة بعرفات،
وا يصنع ما كانت تصنع قريش من الوقوف ي احج بامزدلفة ،وعدم الوقوف مع
الناس بعرفات مييز ًا هم عن غرهم.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9599ومسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9ومسلم برقم ( )999واللفظ له.
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عن ُجبَ ْ ِ
ر ْب ِن ُم ْط ِع ٍم َ ق َال َ :أ ْض َل َل ُت َب ِع ًرا َ َي ْو َم َع َر َف َة َ ،ف َخ َر ْج ُت َأ ْط ُلبُ ُه بِ َع َر َف َة ،
َف َر َأ ْي ُت النربِ ري ﷺ َو ِاق ًفا َم َع الن ِ
راس بِ َع َر َف َة  .متفق عليه( ).
وكان ﷺ قبل البعثة جد ي نفسه قلق ًا غامض ًا ،ا يعرف مصدره وا مصره ،وم
يكن خطر بباله ما سوف يكرمه اه به من الوحي والرسالة ،وم حلم بذلك ي يوم
من اأيام ،كا قال اه سبحانه:
[ الشورى. ] 99/

وم يكن ﷺ يسترف للرسالة ،وا حلم ها ،وا فكر ها ،وإنا كان اه سبحانه يلهمه
اخلوة للعبادة ،تطهر ًا له ،وإعداد ًا روحي ًا لتحمل أعباء الرسالة:
[ القصص. ] 99/

وكان من حكمة اه تعاى وتربيته لرسوله ﷺ أن نشأ ﷺ أمي ًا ،ا يقرأ وا يكتب،
ليكون أبعد عن َم اأعداء ،وظِـنرـ ة امفرين ،كا قال سبحانه:
[ العنكبوت. ] 99/

ورفه ربه باأمية اأرضية ،ورفعه بالعلمية الساوية ،كا قال سبحانه:

[ اأعراف.] 999/
وقد كان ﷺ معصوم ًا قبل الوحي وبعده من ميع الفواحش ومنكرات اأخاق،
ومن الرذائل والسفه والكذب ،وبذاءة اللسان ،وغرها من مساوئ اأخاق،
ومتحلي ًا بأحسن اأخاق واآداب:
[ اجمعة. ] 9/

لقد عاش ﷺ ي شبابه متميز ًا باأخاق احسنة ،وسامة الفطرة الكارهة للوثنيات
والركيات واخرافات ،فنشأ عى فطرة التوحيد التي فطر اه الناس عليها ،نزيه
القلب ،طاهر القالب ،حسن السلوك ،عظيم اأخاق ،وكل هذه اأمور مهد
للرسالة العظمى التي سيحملها و ُيـ حملها غره صلوات اه وسامه عليه:
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
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[ التوبة. ] 999/

لقد نشأ ﷺ متمتع ًا بجميع خصائص البر ،فهو شاب كسائر الشباب ،وله عواطفه
وميوله ،خالط الناس ،ويتعامل معهم ،ومع هذه امي ول البرية ،فإن اه قد عصمه
من ميع مظاهر اانحراف التي َتـ ُح ول بينه وبن احق والعدل والفضيلة؛ أن اه
ُيعدُ ه أعظم رسالة جاءت إى أهل اأرض:
[ التوبة. ] 99/

فكانت حياته ﷺ قبل البعثة أحسن حياة ،وأمل حياة ،وأطهر حياة ،وأكرم حياة،
وأح فلها بمعاي اإنسانية ،ثم نبأه اه سبحانه وبعثه إى الناس ،فتمت هذه الفضائل
عى أحسن وجه ،وما زالت تسمو فروعها ،وترسخ أصوها ،ي كل مكان وزمان،
توحيد وإيان ،وفضل وكال ،وهدى ونور ،وحق وخر ،وعبادة ودعوة ،وأجر
وثواب ،هي جموع حياة نبينا ﷺ الذي أكرمنا اه بااقتداء به :
ﰀ [ اأحزاب. ] 99/
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 -13مقدمات تبر بالنبوة

ي اأيام اأخرة قبيل البعثة بدأت تلوح آثار النبوة عى النبي ﷺ .
ومن أبرز هذه العامات واآثار :
 -1حجب الشياطن عن اسراق السمع من الساء :
مرا تقارب أمر رسول اه ﷺ ،وحر مبعثهُ ،حجبت الشياطن عن السمع ،وحيل
بينها وبن امقاعد التي كانت تقعد فيها اسراق السمع ،كا أخر اه عن اجن
بقوهم:
[ اجن. ] 99-9/

ومن رام اسراق السمع من اجن ُرمي بالشهب :
[ اجن. ] 5/
 -2الرؤيا الصادقة :
أول ما ُبدئ به النبي ﷺ من النبوة الرؤيا الصادقة ،فكان ا يرى رؤي ًا ي نومه إا
جاءت كفلق الصبح ،حتى مى عى ذلك ستة أشهر ،ثم بدأ ينزل الوحي عليه ﷺ.
 -3حبه ﷺ للخلوة :
حن تقاربت سن النبي ﷺ من اأربعن حبب اه إليه اخلوة ،فلم يكن يء أحب
إليه من اخلوة وحده ،فكان ﷺ هجر مكة كل عام ،ليقي شهر رمضان يتحنث بغار
حراء ،وكان يتزود خلوته ،ويقيم اأيام واللياَ ذوات العدد.
ِ
عن عائشة ري اه عنها قالت :كان َأ رو ُل َما ُب ِد َئ بِ ِه َر ُس ُ
الر ْؤ َيا
ول اه ﷺ م ْن ا ْل َو ْح ِي ُ
ِ
الص ِ
اد َق َة ِي الن ْرو ِمَ ،فك َ
ب إِ َل ْي ِه اخَ َا ُء.
الص ْب ِحُ ،ث رم ُح ِب َ
َان َا َي َرى ُر ْؤ َيا إِ را َجا َء ْت م ْث َل َف َل ِق ُ
ر
متفق عليه( ).
وكان النبي ﷺ إذا قى خلوته من شهره ذلك ،أول ما يبدأ به إذا انرف قبل أن
يدخل بيته الكعبة ،فيطوف ها سبع ًا ،أو ما شاء اه تعاى ،ثم يرجع إى بيته ،وظل
النبي ﷺ عى ذلك ثاث سنوات إى أن جاءه الوحي وهو ي إحدى خلواته بغار حراء.
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9ومسلم برقم ( )999واللفظ له.
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 -4تسليم احجر والشجر عى النبي ﷺ :
حن أراد اه تعاى كرامة نبيه حمد ﷺ كان إذا خرج حاجته ا يمر بحجر وا شجر
إا وقال :السام عليك يا رسول اه ،فيلتفت فا يرى إا الشجر واحجر ،و َظل
كذلك يسمع ويرى حتى جاءه جريل بالوحي وهو بغار حراء ي شهر رمضان.
َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َس ُم َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ف َح َج ًرا بِ َم رك َة ك َ
َان ُي َس ِل ُم
ول اه ﷺ « :إِ ِي َأَ ْع ِر ُ
ِ َق ْب َل َأ ْن ُأ ْب َع َث  ،إِ ِي َأَ ْع ِر ُف ُه ْاآ َ
ن»  .أخرجه مسلم ( ).
َع َ ر
 -5ساعه ﷺ الصوت ,ورؤيته الضوء :
فقد أقام ﷺ بمكة مس عرة سنة ،يسمع صوت اهاتف به من امائكة ،ويرى نور
امائكة ،حتى رأى املك جريل بعينه ،وشافهه بوحي اه ي غار حراء.
ر َة َسنَ ًة َي ْس َم ُع
عن ابن عباس ري اه عنها قال  :أقام رسول اه ﷺ بِ َم رك َة َ ْ
م َس َع ْ َ
وحى إِ َل ْي ِهَ ،و َأ َقا َم
ن َو َا َي َرى َش ْي ًئاَ ،و َث َا ِن ِسنِ َ
الض ْو َءَ ،س ْب َع ِسن ِ َ
الص ْو َتَ ،و َي َرى ر
ن ُي َ
ر
ِ
ِ
را  .أخرجه مسلم ( ).
بِامَدينَة َع ْ ً
ِ ِ
و َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
ج َة « :إِ ِي َأ َرى َض ْو ًءا ،
اس ري اه عنها َأ رن النربِ ري ﷺ َق َال خَد َ
ُون ي ُجنُن »َ .قا َل ْتَ :م َيك ِ
َو َأ ْس َم ُع َص ْوتًاَ ،و َأنَا َأ ْخ َشى َأ ْن َيك َ
ُن اه لِ َي ْف َع َل َذلِ َك بِ َك َيا
ْ
َت ور َق َة بن نَو َف ٍل َف َذكَر ْت َذلِ َك َله َف َق َال :إِ ْن يكُن ص ِ
ِ
اد ًقا َفإِ رن َه َذا
َ ْ َ
ُ
ا ْب َن َع ْبداهُ ،ث رم َأت ْ َ َ ْ َ ْ
َ
ِ ِ
ِ
نَا ُموس ِم ْث َل نَا ُم ِ
ْر ُه،
وسى َع َل ْيه ر
وس ُم َ
الس َا ُم ،فإ ْن ُبع َث َو َأنَا َحي َف َس ُأ َع ِز ُر ُه َ ،و َأن ُ ُ
وم ِ
ِ
ن بِه .أخرجه أمد (.)3
َو ُأ ُ
*
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البــاب الثاني
سرته ﷺ من بعثته إى هجرته

وتشتمل عى ما يي :

 -1بدء نزول الوحي
 -2مراحل الدعوة ي حياة النبي ﷺ  :وتشمل:
 -1الدعوة الرية
 -2الدعوة اجهرية ،وتشمل:

 -1موقف قريش من اجهر بالدعوة
 -2أساليب كفار قريش ي مواجهة
الرسول ﷺ ودعوته

 -11وفاة أي طالب
 -12وفاة خدجة بنت خويلد

 -11شدة أذى قريش للرسول

ﷺ بعد وفاة أي طالب
 -1اهجرة إى احبشة
 -4مفاوضات قريش مع أي طالب  -14خروجه ﷺ إى الطائف
 -5طلب قريش تسليم النبي ﷺ
 -15اإراء وامعراج
 -6حاولة الطغاة اغتيال الرسول ﷺ  -16عرررا الرسررول ﷺ نفسرره
 -7إسام مزة بن عبد امطلب
عى اأفراد والقبائل
 -8إسام عمر بن اخطاب
 -17بيعة العقبة اأوى
 -18بيعة العقبة الثانية
 -9إغراءات قريش للنبي ﷺ
 -11امقاطعة العامة

الباب الثاي

سرته ﷺ من بعثته إى هجرته
 -1بدء نزول الوحي

ما دنت بعثة النبي ﷺ؛ انتر ي اأمم أن اه سبحانه سيبعث نبي ًا ي هذا الزمان،
وأن ظهوره قد قرب.
فكان أهل الكتاب يعرفون ذلك من كتبهم ،كقصة ابن اهيبان ،الذي قدم من الشام
إى امدينة قبيل البعثة ،وقال ل ليهود أن سبب قدومه للمدينة توقع خروج نبي فيتبعه،
ودعا اليهود إى اتباعه ،ما يعرفه من صفته وصفة زمانه ي التوراة.
وقصة سلان الفاري الذي جاء من باد فارس يبحث عن الدين احق ،فأقام
بالشام ،ثم دله اأحبار عى مكان بعثة حمد ﷺ  ،وقرب زمانه.
وأما غر أهل الكت اب من اأمم فكانت ترى ي اآيات امنذرة ما تستدل به عى
قرب هذا امبعث.
وكان ﷺ حب اخاء ،و ُيكثر من اانفراد عن قومه؛ ما يراه عليهم من الضال
امبن ،من عبادة اأوثان ،وخالفة الفطرة ،وما ي اخلوة من صفاء النفس،
وهدوء البال ،والتفكر ي ملكوت اه ،وعظي م خلقه ،ومظاهر قدرته ،فكان خلو
بغار حراء ي رمضان من كل عام.
وقويت حبته ﷺ للخلوة عند مقاربة إحاء اه له ،وإذا عاد ﷺ من جاورته ي
الغار بدأ بالطواف بالبيت ،ثم انرف إى منزله.
وقد كانت خلوته ﷺ ي الغار قبل البعثة ،يتعبد ه فيها با يفتح اه عليه.
أما بعد البعثة فقد فرض اه عليه خلوة من نوع آخر ،هي التهجد وقيام الليل ،كا قال سبحانه:
[ اإراء. ] 95/

وما َك ُمل للنبي ﷺ أربعون سنة ،وخرج إى حراء كا كان خرج ي شهر رمضان،
أتاه جريل ﷺ بأمر اه  ، فأرق عليه نور النبوة ،وأكرمه اه تعاى بالرسالة،
وبعثه سبحانه رمة للعامن إى يوم الدين.
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وكانت بعثته ﷺ ي يوم ااثنن من شهر رمضان ،وأول ما أكرمه اه بنبوته أنزل عليه
[ البقرة. ] 999/
القرآن كا قال اه سبحانه:
وعن أي قتادة أن رسول اه ﷺ ُسئِ َل َع ْن َص ْو ِم َي ْو ِم اا ْثن ْ ِ
َنَ ،ق َال َ « :ذ َ
اك َي ْوم
ِ
ول ِ ُ ِ
ِ ِ
ِ
فيه» أخرجه مسلم ( ).
ُ
دت فيه َ ،و َي ْوم ُبعثْ ُت َأ ْو ُأنْز َل َع َ ر
وبعث اه نبيه ﷺ وعمره أربعون سنة.
عن ابن عباس ري اه عنها قالُ :ب ِع َث َر ُس ُ
ن َسنَ ًة َ ،ف َمك َ
ُث بِ َم رك َة
ول اه ﷺ ِأ َ ْر َب ِع َ
ِ
ِ
ِ ِ
َث َا َ
ات َو ُه َو ا ْب ُن
ن َ ،و َم َ
ر ِسن َ
وحى إِ َل ْيه ُ ،ث رم ُأم َر باه ْج َرة َف َه َ
ر َة َسنَ ًة ُي َ
اج َر َع ْ َ
ث َع ْ َ
َث َا ٍ
ِن .متفق عليه ( ).
ث َو ِست َ

أما عن قصة بدء الوحي بالتفصيل فقد نقلته لأمة أم امؤمنن عائشة ري اه عنها.
ِ
عن عائشة ري اه عنها قالت َ :أ رو ُل َما ُب ِد َئ بِ ِه َر ُس ُ
الر ْؤ َيا
ول اه ﷺ م َن ال َو ْح ِي ُ
الصاح ُة ِي النرو ِم َ ،فكَا َن َا يرى ر ْؤيا إِ را جاء ْ ِ
ب إِ َل ْي ِه
الص ْبحِ ُ ،ث رم ُح ِب َ
ت مثْ َل َف َل ِق ُ
ََ ُ َ
ْ
َ َ
ر َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خ ُلو بِ َغ ِ
َ َذ َوات ال َعدَ د َ -ق ْب َل
اخَ َا ُء َوكَا َن ْ
ار ح َراء َ ،ف َيت ََحن ُرث فيه َ -و ُه َو التر َع ُبدُ ال رل َيا َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ج َة َفيَت ََز رو ُد مِثْلِ َها َحترى َجا َء ُه
َأ ْن َين ِْز َع إى َأ ْهله َو َيت ََز رو ُد ل َذل َك ُ ،ث رم َي ْرج ُع إى َخد َ
احَ ُق َو ُه َو ِي َغ ِ
ار ِح َر ٍاء.
َف َجا َء ُه ام َل ُك َ ،ف َق َال  :ا ْق َر ْأ َ ،ق َال َ :ما َأنَا بِ َق ِ
ار ٍئ َ ،ق َال َ :ف َأ َخ َذ ِي َف َغ رطنِي َحترى َب َل َغ ِمنِي
اجَ ْهدَ ُ ،ث رم َأ ْر َس َلنِي َ ،ف َق َال  :ا ْق َر ْأ ُ ،ق ْل ُت َ :ما َأنَا بِ َق ِ
ار ٍئ َ ،ف َأ َخ َذي َف َغ رطنِي ال رثانِ َي َة َحترى
َب َل َغ ِمنِي اجَ ْهدَ ُ ،ث رم َأ ْر َس َلنِي َ ،ف َق َال  :ا ْق َر ْأ َ ،ف ُق ْل ُت َما َأنَا بِ َق ِ
ار ٍئ َ ،ف َأ َخ َذي َف َغ رطنِي
ِ
ِ
اس ِم َر ِب َك ا رل ِذي َخ َل َق * َخ َل َق ِ
اإن َْسا َن ِم ْن َع َل ٍق *
الثرالثَ َة ُ ،ث رم َأ ْر َس َلني َف َق َال  " :ا ْق َر ْأ بِ ْ
ف ُف َؤاده َ ،فدَ َخ َل َع َ ِ
ها َر ُس ُ
ج َة
ول اه ﷺ َي ْر ُج ُ
ُُ
ى َخد َ
ا ْق َر ْأ َو َر ُب َك اأَك َْر ُم * " َف َر َج َع ِ َ
ٍِ ِ
ِ
الر ْو ُع ،
ي اه َعن َْها َ ،ف َق َال َ « :ز ِم ُلوي َز ِم ُلوي » َ ،ف َز رم ُلو ُه َحترى َذ َه َ
ب َعنْ ُه ر
بِ ْنت ُخ َو ْيلد َر َ
ى َن ْف ِ
ِ ِ
يت َع َ
ِ» .
ر َ « :ل َقدْ َخ ِش ُ
َف َق َال خَد َ
ر َها اخَ َ َ
ج َة َ ،و َأ ْخ َ َ
ِ
يك اه َأبدً ا  ،إِن َ ِ
ج ُة  :ك رَا ،واه َما ُيـ ْ
خ ِز َ
ح ِم ُل الك رَل ،
الر ِح َم َ ،و ْ
َ
َف َقا َل ْت َخد َ
رك َلتَص ُل ر
ِ ِ
ِ
ى ن ََوائِ ِ
ن َع َ
ج ُة
الض ْي َ
ف َ ،وت ُِع ُ
ب امَ ْعدُ و َم َ ،و َت ْق ِري ر
َو َتكْس ُ
ب احَ ِق َ ،فا ْن َط َل َق ْت بِه َخد َ
ِ
ِ
ِ
حترى َأت ْ ِ
َر
َ
َت بِه َو َر َق َة ْب َن ن َْو َف ِل ْب ِن َأ َسد ْب ِن َع ْبد ال ُع رزى ا ْب َن َع ِم َخد َ
ج َة َ ،وكَا َن ا ْم َر ًأ َتن ر َ
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ْج ِ ِ
ِ
ِِ ِ
اإن ِ
َاب ال ِع ِ
ُب ِم َن ِ
رانِير ِة َما َشا َء
اي َ ،فيَ ْكت ُ
ُب الكت َ
ِي اجَاهليرة َ ،وكَا َن َي ْكت ُ
يل بِالع ْ َ
َْ
ر ر
ِ
ِ
ُب َ ،وك َ
اس َم ْع ِم َن ا ْب ِن
اه َأ ْن َي ْكت َ
َان َش ْي ًخا كَبِ ًرا َقدْ َعم َي َ ،ف َقا َل ْت َل ُه َخد َ
ج ُة َ :يا ا ْب َن َع ِم ْ ،
ِ
ر ُه َر ُس ُ
َأ ِخ َ
ر َما َر َأى.
ول اه ﷺ َخ َ َ
يك َ ،ف َق َال َل ُه َو َر َق ُة َ :يا ا ْب َن َأخي َ ،ما َذا ت ََرى َ ،ف َأ ْخ َ َ
وس ا رل ِذي ن رَز َل اه َع َ
وسى ﷺَ ،يا َل ْيتَنِي فِي َها َج َذ ًعا،
َف َق َال َل ُه َو َر َق ُة َ :ه َذا النرا ُم ُ
ى ُم َ
خ ِْر ُج َك َق ْو ُم َكَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺَ « :أ َو ُمـ ْ
خ ِر ِج ري ُه ْم» َق َال:
َليْتَنِي َأكُو ُن َحيًا إِ ْذ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َرا
َن َع ْمَ ،م ْ َي ْأت َر ُجل َق ُط بِم ْث ِل َما ج ْئ َت بِه إ را ُعود َيَ ،وإ ْن ُيدْ ركْني َي ْو ُم َك َأن ُ ْ
ْر َك ن ْ ً
ر ال َو ْح ُي .متفق عليه( ).
ُم َؤ رز ًراُ ،ث رم َم ْ َين َْش ْ
ب َو َر َق ُة َأ ْن ت ُُو ِ َ
ي َو َف َ َ
ثم فر الوحي عن رسول اه ﷺ مدة يسرة ،أيام ًا معدودة ،وذلك من رمة اه به
ﷺ  ،ليذهب عنه ما كان وجده من الروع ،وليحصل له التشوق إى العود ،وليعلمه
ربه أن الوحي خاص باه وحده ،متى شاء أنزله ،وأن حمد ًا ﷺ ا يملك تقديمه
[ الضحى.]9-9/
وا تأخره:
و َع ْن جابر بن عبداه  قال ُ :حبِ َس ال َو ْحي َع ْن رس ِ
ول اه ﷺ ِي َأ رو ِل َأ ْم ِر ِه ،
َ ُ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
خ ُلو ِي ِح َر ٍاء َ ،فبَيْن ََا ُه َو ُم ْقبِل م ْن ح َراء إِ َذا َأنَا بِحس
ب إِ َليْ ِه اخَ َا ُء َ ،ف َج َع َل ْ
َو ُحبِ َ
ِ ِ ٍ
ى كُر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يَ ،ق َالَ « :ف َل را
م ْن َف ْوقيَ ،ف َر َف ْع ُت َر ْأي َفإِ َذا ا رلذي َأتَاي بِح َراء َف ْو َق َر ْأي َع َ ْ
وي َد ِثر ِ
َ ًعا َ ،ف ُق ْل ُت َ :د ِثر ِ
ض َ ،ف َل را َأ َف ْق ُت َأ َت ْي ُت َأ ْه ِِ ُم ْ ِ
ى اأَ ْر ِ
َر َأ ْيتُ ُه ُجئِثْ ُت َع َ
وي ،
ُ
ُ
ِ
ِ ِ ِ
َر * َوثِ َيا َب َك
ها الـ ُمدر ِث ُر * ُق ْم َف َأنْذ ْر * َو َر رب َك َفك ِ ْ
َف َأتَاي ج ْر ُيل ﷺ َ ،ف َق َال َ " :ي َأ ُ َ
اه ُج ْر"» أخرجه أمد( ).
الر ْج َز َف ْ
َف َط ِه ْر* َو ُ
ثم نزل الوحي عى رسول اه ﷺ بعد أن ذهب عنه الروع ،وظهرت له احقيقة
بالنبوة ،وبدأ يرقب جيء الوحي ،ويستعد له ،جاءه جريل بالوحي مرة ثانية.
وكان النبي ﷺ أثناء فرة الوحي يذهب إى غار حراء فيخلو فيه.
وبينا هو نازل ذات يوم إذ سمع صوت ًا من الساء ،فإذا جريل ﷺ ي صورته التي خلقه
اه عليها ،ساد ًا ما بن اأفق ،فرعب منه ،ورجع إى أم امؤمنن خدجة ري اه عنها.
ر ًةَ ،ف َب ْينَا
ر َعنِي ال َو ْح ُي َف ْ َ
َع ْن جابر بن عبداه  أنه سمع رسول اه ﷺ يقول ُ « :ث رم َف َ َ
ي س ِمع ُت صوتًا ِمن السا ِء َفر َفع ُت ب ِ ِ
َأنَا َأم ِ
الس َا ِء َ ،فإِ َذا امَ َل ُك ا رل ِذي
َ ْ
َ ْ
ري ق َب َل ر
َ ر َ َ ْ َ َ
ْ
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ى كُر ِ
ِ ِ ٍ ِ
الس َا ِء َواأَ ْر ِ
ض َ ،ف ُجئِثْ ُت ِمنْ ُه َحترى َه َو ْي ُت إى
ي َب ْ َ
َجا َءي بِح َراء َقاعد َع َ ْ
ن ر
ضَ ،ف ِ
وي َزم ُل ِ
ج ْئ ُت َأ ْه ِِ َ ،ف ُق ْل ُت َ :زم ُل ِ
اأَ ْر ِ
وي َف َأن َْز َل اه َت َع َ
ها الـ ُمدر ِث ُر -
ِ
ِ
اىَ " :ي َأ ُ َ
اه ُج ْر"» .متفق عليه( ).
إى َ -ف ْ
وكانت هذه أول آيات نزلت بعد فرة الوحي ،وكانت هذه اأوامر امتتابعة إيذان ًا
وتكليف ًا لرسول اه ﷺ بالبدء بالدعوة إى اه تعاى.
فقام رسول اه ﷺ بالدعوة ،وظل قائ ً
ا بعدها ثاثة وعرين عام ًا إى أن توفاه اه
 ، جزاه اه عن أمة حمد ﷺ خر اجزاء.
ثم نزلت بعد سورة امدثر مبارة ،سورة امزمل ،حيث قال اه  له:
[ امزمل. ] 9-9/

حمد ﷺ ُنبئ بـ (اقرأ) ،حن أمره جريل بالقراءة ،و ُأرسل ﷺ بامدثر ،حن قال اه
[ امدثر. ] 9-9/
له:
قم لأمر العظيم الذي ينتظرك ،قم للعبء الثقيل الذي هيأك اه له ،قم للجهد والكد
والنصب والتعب ،قم لأمر الكريم بالتكليف العظيم ،واجهاد الطويل:
[ امدثر. ] 9-9/

وكان قيام الليل فرض عى النبي ﷺ وأصحابه ،فقام ﷺ وأصحابه حواً كاماً حتى
ورمت أقدامهم ،فأنزل اه : 

[ امزمل. ] 99/

فصار قيام الليل تطوع ًا بعد فرضيته.
عن سعد بن هشام أنه سأل عائشة ري اه عنها َع ْن قِيَا ِم ر س ِ
ت:
ول اه ﷺ َف َق ا َل ْ
َ ُ
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999

99

ها ال ُـم رز ِم ُل؟ ُق ْل ُتَ :ب َ
ر َض ِقيَا َم ال رليْ ِل
ىَ .قا َل ْتَ :فإِ رن اه َع رز َو َج رل ا ْف َ َ
َأ َل ْس َت َت ْق َر ُأ َيا َأ ُ َ
ِي َأو ِل ه ِذ ِه السور ِة َف َقام نَبِي اه ﷺ و َأصحابه حو ًا ،و َأمس َك اهُ َخ ِ
ام َ َت َها ا ْثن َْي
ر َ
َ ْ َ ُُ َ ْ
َ ْ َ
َ ُ
ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ور ِة الت ْ
يفَ ،ف َص َار ِق َيا ُم ال رل ْي ِل
رخ ِف َ
الس َ
الس َاء َحترى َأن َْز َل اهُ ِي آخ ِر َهذه ُ
ر َش ْه ًرا ِي ر
َع َ َ
يض ٍة .أخرجه مسلم ( ).
َت َط ُو ًعا َب ْعدَ َف ِر َ
وهذا نعلم أن البعث ة النبوية مرت بامراحل اآتية :
حيث انتر أواً ي اأمم أن اه سيبعث نبي ًا ي هذا الزمان  ..ثم دنا ما وقت النبوة
حبب اه إليه ﷺ اخلوة  ..ثم الرؤيا الصادقة ي منامه ﷺ ،والتي امتدت ستة أشهر ..
ثم نزول الوحي بـ (اقرأ) عى الرسول ﷺ حن جاءه جريل ي الغار ،وهي مرتبة
النبوة ،وهي اإخبار فقط ،دون اأمر باإنذار  ..ثم نزل الوحي عى النبي ﷺ باأمر
باإنذار ،وهي مرتبة الرسالة ،فأصبح بذلك نبي ًا ورسواً للبرية كافة  ،وللعام
[ الفرقان.]9/
أمع:
والوحي من اه تعاى إى رسوله ﷺ له مراتب شتى:
اأوى  :الرؤيا الصادقة ،فكان ﷺ ا يرى رؤيا إا جاءت مثل فلق الصبح ،وكانت مبدأ
وحيه ﷺ ،ورؤيا اأنبياء كلها وحي:
[ الفتح.] 99/
الثانية  :ما كان يلقيه املك ي روعه وقلبه ﷺ من غر أن يراه.
الثالثة  :أن يكلمه اه تعاى با واسطة ملك ،كا كلم اه موسى ﷺ من وراء حجاب.
الرابعة  :أن يرى ﷺ املك رجاً ،فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول ،وي هذه احال
يراه الصحابة  ،كا مثل جريل مرة ي صورة دحية الكلبي .
اخامسة  :أن يرى املك ي صورته التي خلقه اه عليها ،فيوحي إليه ما شاء اه أن
يوحيه ،وهذا وقع له ﷺ مرتن.
وي هذه اأحوال يقول اه تعاى :
[ الشورى. ] 99/
ِ
ِ
ول اه ﷺ َف َق َال َ :يا َر ُس َ
ث ْب َن ِه َشا ٍم َس َأ َل َر ُس َ
ح ِار َ
ول اه،
َ
ي اه َعن َْها َأ رن ا َ
وع ْن َعائ َش َة َر َ
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
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ول اه ﷺ َ « :أ ْحيَانًا َي ْأتِينِي ِمثْ َل َص ْل َص َل ِة اجَ َر ِ
يك ال َو ْح ُي ؟ َف َق َال َر ُس ُ
ف َي ْأتِ َ
س،
َكيْ َ
َ امَ َل ُك
ِ َ ،ف ُي ْف َص ُم َعنِي َو َقدْ َو َع ْي ُت َعنْ ُه َما َق َال َ ،و َأ ْح َيانًا َيت ََمثر ُل َ
َو ُه َو َأ َشدُ ُه َع َ ر
َر ُج ًا َف ُي َك ِل ُمنِي َف َأ ِعي َما َي ُق ُ
ول» َ .قا َل ْت َعائِ َش ُة َ :و َل َقدْ َر َأ ْيتُ ُه َين ِْز ُل َع َل ْي ِه ال َو ْح ُي ِي ال َي ْو ِم
ر ِ ِ
ر ِد َف َي ْف ِص ُم َعنْ ُه َوإِ رن َجبِينَ ُه َل َيتَ َف رصدُ َع َر ًقا .متفق عليه( ).
الشديد ال َ ْ
وكان ﷺ خاف من نسيان ما أوحى اه إليه من القرآن ،فكان يعالج من التنزيل شدة،
وحرك به شفتيه لئاينساه ،فأمره اه أن يستمع وينصت إذا قرأ جريل ،فإذا ذهب
جريل قرأه ﷺ ك ا قرأه جريل كا قال سبحانه:
[ القيامة.]95–99/
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 -2مراحل الدعوة ي حياة النبي ﷺ

منذ أن أمر اه نبيه ﷺ بالدعوة إى اه ،قام من فوره يدعو الناس إى عبادة اه وحده
ا ريك له .واجتناب عبادة ما سواه .
وقد مرت الدعوة ي حياة النبي ﷺ منذ بعثته إى وفاته بفرتن:
اأوى  :الفرة امكية  :وقد استمرت ثاثة عر عام ًا.
الثانية  :الفرة امدنية  :وقد استمرت عر سنوات.
وتنقسم الفرة امكية إى مرحلتن:
امرحلة اأوى  :الدعوة الَية ،وقد استمرت ثاث سنوات.
امرحلة الثانية  :الدعوة اجهرية ،وهي الدعوة جهر ًا باللسان دون قتال ،واستمرت
من بداية السنة الرابعة للبعثة ،حتى اهجرة إى امدينة.
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 -1الدعوة الرية

استجاب رسول اه ﷺ لأمر بالدعوة والتبليغ ي قوله سبحانه:
[ امدثر. ] 9-9/
فنهض ﷺ من فراشه فور ًا ،وظل يدعو إى اه ر ًا مدة ثاث سنن ،فبدأ يدعو إى
توحيد اه  ،ونبذ كل مظاهر الرك ،والدعوة إى مكارم اأخاق.
فبدأ ﷺ يدعو إى اإسام ر ًا ،لئا يفاجئ أهل مكة با هيجهم عليه ،فجعل يعرض
اإسام عى ألصق الناس به ،وأقرهم إليه ،من أهل بيته ،وأصدقائه ،ومن يتوسم
فيهم اخر من يعرفهم بحب احق ،ويعرفونه بالصدق والصاح.
فأجاب الرسول ﷺ إى اإسام أفراد ي مقدمتهم:
 -9خدجة بنت خويلد ري اه عنها  ،زوج الرسول ﷺ ،وهي أول من آمن به من
النساء ،بل هي أول من آمن به مطلق ًا.
 -9ورقة بن نوفل ،ولكنه مات مبكر ًا.
 -9ثم أسلم عِ بن أي طالب  ،وهو ابن عم النبي ﷺ ،أسلم وهو ابن عر
سنن ،وهو أول من أسلم من الصبيان ،وكان يسكن عند النبي ﷺ ي بيته.
 -9ثم أسلم مواه زيد بن حارثة ا لكلبي ،وهو أول من أسلم من امواَ.
 -9ثم سارعت إى اإسام بنات النبي ﷺ (رقية ،وزينب ،وأم كلثوم ،وفاطمة)
ري اه عنهن.
 -9وأول من أسلم من خارج بيت النبي ﷺ أبو بكر الصدِ يق  ،فهو أول من آمن
بالرسول ﷺ من الرجال البالغن اأحرار ،وكان صديق ًا للنبي ﷺ ،وهو أصغر من الرسول
ﷺ بسنتن ونصف تقريب ًا ،وكان أحب الناس إى رسول اه ﷺ.
آخ ًذا بِ َطر ِ
عن أي الدرداء َ ق َال ُ :كن ُْت جالِسا ِعنْدَ النربِي ﷺ إِ ْذ َأ ْقب َل َأبو بك ٍْر ِ
ف َث ْوبِ ِه
َ ُ َ
َ
ِ
َ ً
ِ
َحترى َأ ْبدَ ى َع ْن ُر ْك َبتِ ِه َ ،ف َق َال النربِ ُي ﷺَ « :أ رما َصاح ُبك ُْم َف َقدْ َغا َم َر» َف َس رل َم َو َق َال :إِ ِي َك َ
ان
ِ
ِ
ِ ِ
ن ا ْب ِن اخَ رط ِ
ِ
َب ْينِي َو َب ْ َ
ر ْع ُت إ َل ْيه ُ ،ث رم نَد ْم ُت َف َسال ُت ُه َأ ْن َي ْغف َر َ َف َأ َبى َع َ ر
يء َف َأ ْ َ
اب َ ْ
ه َل َك َيا َأ َبا َبك ٍْر» َ -ث َا ًثاُ ، -ث رم إِ رن ُع َم َر ن َِد َم َف َأتَى َمن ِْز َل
َف َأ ْق َب ْل ُت إِ َل ْي َك َ .ف َق َال َ « :ي ْغ ِف ُر ا ُ
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َأي َبك ٍْر َف َس َأ َلَ :أ رث َم َأبو َبك ٍْر َ ،ف َقا ُلوا َ :اَ .ف َأتَى إى النربِ ِي ﷺ َف َس رل َم َف َج َع َل َو ْج ُه النربِ ِي
ى ُر ْك َب َت ْي ِه َ ،ف َق َال َ :يا َر ُس َ
ﷺ َيت ََم رع ُر َحترى َأ ْش َف َق َأبو َبك ٍْرَ ،ف َج َثا َع َ
ول اه  ،واه َأنَا ُكن ُْت
َأ ْظ َل َم َ -م ررت ْ ِ
َن َ ،-ف َق َال النربِ ُي ﷺ  « :إِ رن اهَ َب َع َثنِي إِ َل ْيك ُْم َف ُق ْلت ُْم :ك ََذ ْب َتَ ،و َق َال َأبو َبك ٍْر :
َن َ -فا ُأ ِ
َاركُوا َ ص ِ
احبِي» َ -م ررت ْ ِ
اساي بِنَ ْف ِس ِه َو َمال ِ ِه َ ،ف َه ْل َأ ْنت ُْم ت ِ
وذ َي
َ
َ
َصدَ َقَ ،و َو َ
َب ْعدَ َها .أخرجه البخاري ( ) .

وما أسلم أبو بكر الصديق أظهر إسامه ،ودعا إى اه ورسوله ،وكان أبو بكر 
ا كري ً
رج ً
اُ ،مؤلف ًا لقومه ،حبوب ًا ،نساب ًا ،سهاً ،تاجر ًا ،ذا ُخلق ومعروف ،وكان
رجال قومه يأتونه ،لعلمه وجوده وجارته وحسن جلسه.
فكان  يدعو إى اه تعاى كل من وثق به من قومه ،من يغشاه ،وجلس إليه ،أو
يذهب إليه.
وأبو بكر  أول من دعا إى اه تعاى ،وقد أسلم عى يديه ي بداية الدعوة مسة
من العرة امبرين باجنة ،وهم( :عثان بن عفان ،والزبر بن العوام ،وعبد الرمن
بن عوف ،وسعد بن أي وقاص ،وطلحة بن عبيد اه).
فكان هؤاء النفر هم الرعيل اأول ،وطليعة اإسام ،فجاء هم أبو بكر إى رسول
اه ﷺ حن استجابوا له ،وأسلموا ،وأصبحوا من جنود اإسام.
وقامت كذلك خدجة ري اه عنها بالدعوة إى اه  ،فدعت بناَا إى اإسام
فأسلمن ،ودعت صديقاَا.
ثم تا هؤاء من امسلمن مع آخر ,وهم:
أبو عبيدة بن اجراح ،وأبو سلمة بن عبد اأسد ،واأرقم بن أي اأرقم ،وعثان بن
مظعون ،وأخواه :قدامة وعبد اه ،وعبيدة بن احارث بن عبد امطلب ،وسعيد بن زيد
بن عمرو بن نفيل ،وامرأته فاطمة بنت اخطاب ،وأساء بنت أي بكر ،وأم الفضل
زوجة العباس بن عبد امطلب ،وخباب بن اأرت ،وعتبة بن غزوان ،وعبد اه بن
مسعود ،ري اه عنهم أمعن.
ثم بدأ الناس يتسامعون برسالة اإسام ،وسارع الفقراء وغرهم إى الدخول ي اإسام،
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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فأسلم مسعود بن ربيعة ،وعياش بن أي ربيعة ،وخنيس بن حذافة ،وعامر بن ربيعة،
وعبد اه بن جحش ،وجعفر بن أي طالب وزوجته أساء بنت عميس ،والسائب بن
مظعون ،ونعيم بن عبد اه النحام ،وعامر بن فهرة ،وخالد بن سعيد بن العاص ،وأبو
حذيفة بن عتبة ،وعار بن يار ،وصهيب بن سنان ،وبال بن رباح ،ومصعب بن
عمر ،وعمرو بن عنبسة  ..وغرهم من السابقن إى اإسام.
وميع هؤاء أسلموا را ،وقد زاد عددهم عى سبعة وستن نفر ًا من الرجال والنساء،
عامة هؤاء من اأغنياء والوجهاء واأراف ،وثاثة عر فقط من امواَ واأرقاء
وامستضعفن.
وبجهود هؤاء وغرهم انتر اإسام بمكة وخارجها عى يد هؤاء اأغنياء والفقراء،
والسادة وامواَ ،والرجال والنساء ،والكبار والصغار.
وكان ﷺ جتمع هؤاء السابقن إى اإسام مستخفي ًا ،فيذ ِكرهم باه ،ويرشدهم إى
دينهم ر ًا؛ أن الدعوة كانت ا تزال فردية ورية.
وي هذه امرحلة كان ﷺ يلتقي بمن أسلم ي دار (اأرقم بن أي اأرقم) ،عند جبل الصفا.
ولعل سبب اختيارها أن اأرقم م يكن معروف ًا بإسامه ،وأنه من بني خزوم حاملة
لواء العداء لبني هاشم ،لذا يستبعدون اللقاء ي قلب دور اأعداء ،وأنه كان صغر ًا
عمره ي حدود ستة عر عام ًا ،واأنظار تنرف عادة إى الكبار ،وأن داره قرب
الصفا حيث تشتد احركة ،ما ا يلفت النظر إى حركة خاصة فيه.
وكان من حكمة اه  أن َأهم رسوله ﷺ أن يقوم بالدعوة ي البداية ر ًا ،لئا
يفاجئ أهل مكة با هيجهم عليه ،ويثرهم عليه ،فيئدون الدعوة ي مهدها.
ولكي يكون للدعوة أنصار وأعوان حموها إذا جهر ها رسول اه ﷺ ،وظهر ها
أعداء حاولون القضاء عليها.
وكان مقتى حبه ﷺ للدعوة ،وماسه ها ،أن يدعو كل من ياقيه ي السوق أو عند الكعبة،
أو غرها ،لكنه م يتحدث إا مع أفراد معدودين ،مؤج ً
ا الدعوة العامة للوقت امناسب.
والدعوة الفردية هي أصل الدعوة وأساسها ،وأكثر دعوة الرسول ﷺ كانت فردية ،والدعوة
الفردية ا تكلف شيئ ًا ،أها حصل ي امنزل والطريق والسوق ووسائل امواصات
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وامطارات ووسائل ااتصال وغرها.
وهي أحسن طرق الدعوة  ،أها تقوم عى ااستفادة من اللقاءات والزيارات وااجتاعات،
ويتحدث فيها فرد مع فرد ،ويعرض عليه ما يريد هدوء ،مع إفساح امجال لأخذ
والعطاء واحوار.
ور رية الدعوة ي البداية إرشاد الدعاة ي كل مكان وزمان إى اأخذ باأسباب،
وتقديم مصلحة حفظ النفس ،عى مصلحة الدين امرجوحة.
وكان ﷺ حن استخفائه وأصحابه بدار اأرقم ،يأمرهم بالتزام احيطة واحذر،
والتخفي ،وعدم اإعان عن اإسام إى أن يقي اه أمره.
فكانوا إذا أرادوا الصاة خرجوا إى الشعاب فاستخفوا فيها بصاَم عن أنظار امركن.
وكانت الصاة امفروضة قبل اإراء :ركعتن قبل طلوع الشمس ،ي وقت الفجر،
وركعتن قبل الغروب ي وقت العر كا قال سبحانه:
[ غافر. ]99/
وقيام الليل كان واجب ًا عى النبي ﷺ ،وعى أمته حواً ،كا قال سبحانه:
[ اإراء.] 95/
ثم نسخ اه وجوبه ليلة اإراء بفرض الصلوات اخمس ،وبقي حكم التهجد سنة مؤكدة.
ومرت ثاث سنوات ،والدعوة م تزل رية فردية ،وقد تكونت خال هذه الفرة
ماعة من امؤمنن ،تقوم عى امحبة واأخوة والتعاون ،وتبليغ الرسالة ،ثم نزل
الوحي ُيـكلف رسول اه ﷺ بمعالنة قومه بالدعوة ،وجاهة باطلهم ،ومهامة
أصنامهم جهار ًا ،كال قال سبحانه:
[ احجر. ] 59-59/
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 -2الدعوة اجهرية

أمر اه رسوله ﷺ أن يصدع با جاء به من احق ،وأن ينادي الناس بأمره الذي أرسله
اه به ،وذلك بعد أن ظل مستخفيا بالدعوة ثاث سنن.
وأول ما نزل من القرآن هذا الشأن:
[ الشعراء. ]999-999/

ثم أنزل اه قوله تعاى :

[ احجر.] 59-59/
فبدأ ﷺ بتنفيذ أمر ربه ،فكان أول يء فعله أن دعا ميع ذويه وقرابته وعشرته من
بني هاشم ،ونفر من بني عبد امطلب ،فاجتمع أربعون رج ً
ا أو يزيدون ،فأكرمهم
رسول اه ﷺ وأطعمهم ،ودعاهم إى اه ،وخوفهم من عقابه .
ن" َد َعا َر ُس ُ
عن أي هريرة  قال ّ :
ول اه
ما ُأن ِْز َل ْت َه ِذ ِه اآ َي ُةَ " :و َأ ِنذ ْر َع ِش َرت ََك اأَ ْق َربِ َ
ص َ ،ف َق َال َ « :يا َبنِي َك ْع ِ
ب ْب ِن ُل َؤي َ ،أن ِْق ُذوا َأ ْن ُف َسك ُْم ِم َن
اجت ََم ُعوا َ ،ف َع رم َ ،و َخ ر
ﷺ ُق َر ْي ًشا َ ،ف ْ
الن ِرار َ ،يا َبنِي ُم رر َة ْب ِن َك ْع ٍ
ب َ ،أن ِْق ُذوا َأ ْن ُف َسك ُْم ِم َن الن ِرار َ ،يا َبنِي َع ْب ِد َش ْم ٍ
س َ ،أن ِْق ُذوا َأ ْن ُف َسك ُْم
َاف َ ،أن ِْق ُذوا َأ ْن ُفسكُم ِمن الن ِرار  ،يا بنِي ه ِ
ِمن الن ِرار  ،يا بنِي َعب ِد من ٍ
اشم َ ،أن ِْق ُذوا َأ ْن ُف َسك ُْم ِم َن
َ َ َ
َ ْ َ
َ َ
َ
ْ َ
الن ِرار َ ،يا َبنِي َع ْب ِد امُ رط ِل ِ
ب َ ،أن ِْق ُذوا َأ ْن ُف َسك ُْم ِم َن الن ِرار َ ،يا َفاطِ َم ُة َ ،أن ِْق ِذي َن ْف َس ِك ِم َن الن ِرار ،
ما َس َأ ُب ُل َها بِ َب َاه َا» متفق عليه( ).
َفإِ ِي َا َأ ْم ِل ُك َلك ُْم ِم َن اه َش ْي ًئا َ ،غ ْ َر َأ رن َلك ُْم َر ِ ً
و َعن اب ِن َعب ٍ ِ
ي اه َعن ُْه َا َق َال  :مرا ن ََز َل ْت " َو َأن ِْذ ْر َع ِش َرت َ
ن " َو َر ْه َط َك
َك اأَ ْق َربِ َ
ْ ْ ر
اس َر َ
ِ
ن َ ،خ َر َج َر ُس ُ
احا ْه»َ .ف َقا ُلوا:
الص َفا َف َهت َ
ِمن ُْه ُم الـ ُم ْخ َل ِص َ
َف َ « :يا َص َب َ
ول اه ﷺ َحترى َصعدَ ر
ِ
ر ُتك ُْم َأ رن َخ ْي ًا َ
َ ُْر ُج ِم ْن َس ْف ِح َه َذا
َم ْن َه َذا ؟ َف ْ
اجت ََم ُعوا إِ َل ْيه َ ،ف َق َال َ « :أ َر َأ ْيت ُْم إِ ْن َأ ْخ َ ْ
ن َيدَ ْي
ج َب ِل َ ،أ ُكنْت ُْم ُم َصدِ ِق ري ؟ » َقا ُلوا َ :ما َج رر ْبنَا َع َل ْي َك ك َِذ ًبا َ ،ق َال َ « :فإِ ِي ن َِذير َلك ُْم َب ْ َ
ا َ
اب َش ِد ٍ
بوه َ ٍ
َع َذ ٍ
يد »َ .ق َال َأ َ
م ْع َتنَا إِ را ه َ َذا ُ ،ث رم َقا َم َ ،فن ََز َل ْت َ " :ت رب ْت َيدَ ا
ب َ :ت ًبا َل َكَ ،ما َ َ
َأي َه َ ٍ
َب" متفق عليه( ).
ب َوت ر
ثم مع ﷺ قرابته وعشرته مرة ثانية ،وصنع هم طعام ًا ،فأكلوا وربوا ،ثم خطبهم
ﷺ ،ودعاهم إى اه . 
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )999واللفظ له.
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9599واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999
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وبعد أن تأكد النبي ﷺ من تعهد عمه أي طالب بحايته ،أخذ ﷺ يفكر ي وسيلة
جديدة يبلغ فيها قومه رسالة ربه ،فصعد ﷺ جبل الصفا ذات يوم ،ودعا قومه إى اه . 
وي بدء الرسول ﷺ بإنذار عشرته اأقربن ،مع أنه رسول جميع البرية ،توضيح
وبيان لدرجات مسئوليات الداعي التي جب أن تبدأ من اأهل واأقارب.
فالشخص مسئول عن أهله وزوجته وأواده ووالديه وأعامه وأقاربه ،كا قال سبحانه :
[ الشعراء.] 999/
وي امواجهة القوية من أي هب ،وهذا العداء امعلن من أول حظة من عم النبي
ﷺ ،أكر دليل يوضح للناس أن هذه الدعوة ليست دعوة عشائرية ،أو عصبية قبلية ،بل
هي دين ورسالة من اه تعإى إى خلقه من اإنس واجن ،كا قال سبحانه لرسوله
ﷺ:
[ اأعراف. ] 999/
وظل ﷺ يدعو كفار قريش إى اإسام ،ويدعو هم باهداية ،واه حفظه ويكلؤه،
ويطمئنه بحراسته ومايته له من أعدائه وامستهزئن ،كا قال سبحانه:
[ احجر.] 59-59/
ولكال معرفته ﷺ باحق الذي أرسله اه به ،وشدة رمته لقومه ،فإنه قد ضاق
صدره بسبب أقواهم امعاندة للدين ،فأنزل اه له َحـ رل ذلك بقوله:
[ احجر. ]55-59/

لقد كان ﷺ كبر امنزلة ي بلده وقومه ،معروف ًا باأمانة والصدق ،حبه اجميع
لكا ل خلقه ،ولكنه بعد اجهر بالدعوة واجه مكة با تكره ،وتعرض خصام السفهاء
والكراء واأقارب.
وأول قوم يغامر بخَان مودَم هم عشرته اأقربون ،لكن هذه اآام َون ي سبيل إباغ
احق الذي أرسله اه به ،ورح صدره للقيام به ،أنه يعلم أن الذي أرسله معه ،وما عليه إا
الباغ والصر:
[ النحل.]999-999/
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 -1موقف قريش من اجهر بالدعوة

كانت قريش تظن أن دعوة حمد ﷺ كسائر الدعوات التي ظهرت ي مكة ،ثم م
تلبث أن انتهت ،ولكن ما جهر رسول اه ﷺ بدعوته ،وبدأ يتحدث عن الرك
وأهله ،ويبن حقائق اأصنام ،وأها حجارة ا تنفع وا تر ،حينذاك أدركت قريش
أن هذه الدعوة ليست كالدعوات السابقة ،وأها بدأت تدخل كل منزل.
وقريش ي البداية سامت الرسول ﷺ ،وم تتعرض له ،لكنه ما حدث عن اإهية
والتوحيد ،ونبذ كل ما خالف ذلك ،وذكر آهتهم وعاها ،فلا فعل ذلك أعظموه
وناكروه ،وأمعوا عى خافه وعداوته إا عمه أبا طالب ،الذي حدب عليه ،ومنعه،
وقام دونه ضد من عاداه.
ومى رسول اه ﷺ ي دعوته ُمظهر ًا أمر اه تعاى ،ذاكر ًا حقائق اأصنام ،مبين ًا أن
من عبدها من دون اه فهو ي ضال مبن ،وكان ذلك ي سنة أربع من البعثة.
لقد فاجأ رسول اه ﷺ العرب با م يكونوا يألفونه ويعرفونه ،فاستنكروا دعوته أشد
ااستنكار ،وكان كل مهم القضاء عليه وعى أصحابه

[ ص. ]9-9/

والذي دفع قريش ًا إى رفض دعوة حمد ﷺ هو تقليد اآباء ،وتلك سنة جاهلية
إبليسية كا قال سبحانه:
[ لقان. ]99/

إن تقليد اآباء عقبة حول بن اإنسان واإصغاء للحق ،أنه تل رقى دينه وراثة عن أبيه
َ
الرسل إا بالعادات امستقرة اموروثة هم عن
الكفار
دون تفكر ،وما عارض
ُ
أسافهم  ،فرى أباه أو أقاربه يفعلون شيئا فيفعله ويتعود عليه ،وا يكتفي هذا ،بل إذا
ذكر بأن هذا خطأ ا يتجاوب ي تركه ،بل ينكر ذلك ،أنه ألفه ،ويستصعب مواجهة
عادات أهل بلده :
99

[ الزخرف.] 99-99/
وكان أبو طالب يعرف صدق حمد ﷺ ،ويدافع عنه ،وحنو عليه ،وحسن إليه،
وحامي عنه ،وهو مستمر مع ذلك عى ركه ،وكان رسول اه ﷺ أحب خلق اه
إليه طبع ًا ،ور ذلك أن اه  امتحن قلبه بحب حمد ﷺ حب ًا طبيعي ًا ا رعي ًا،
وكان استمراره عى دين قومه من حكمة اه تعاى ،وما صنعه اه لرسوله من
احاية ،إذ لو أسلم أبو طالب ما كان له عند مركي قريش وجاهة وا كلمة ،وا
كانوا هابونه وحرمونه ،واجرؤا عليه ،ومدوا أيدهم ،وألسنتهم بالسوء إليه.
وكفار مكة مقرون بقلوهم أن ما جاء به حمد ﷺ هو احق ،ولكنهم قدموا
أهواءهم ،وتقليد آبائهم ،عى اتباع احق ،كا قال اه عنهم:
[ اأنعام. ]99/

وما رأى كفار قريش ثبات النبي ﷺ عى دعوته ،ورأوا أنه ا جيبهم إى يء ما
أنكروه عليه من فراقهم وعيب آهتهم ،ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه ،وقام
دونه ،وم يسلمه هم ،عند ذلك مشى رجال من أراف قريش إى أي طالب ،وهم:
عتبة وشيبة ابنا ربيعة ،وأبو سفيان بن حرب ،وأبو البخري بن هشام ،واأسود بن
امطلب ،وأبو جهل عمرو بن هشام ،والوليد بن امغرة ،ونبيه ومنبه ابناء احجاج،
والعاص بن وائل السهمي .
فقالوا :يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آهتنا ،وعاب ديننا ،وسفه أحامنا ،وضلل
آباءنا ،فإما أن تكفه عنا ،وإما أن َِ بيننا وبينه ،فإنك عى مثل ما نحن عليه من
خافه فنكفيكه.
فقال هم أبو طالب قواً رفيق ًا ،وردهم رد ًا مياً ،فانرفوا عنه ،مؤملن إجابته.
 موقف الوليد بن امغرة :
َع ِن اب ِن َعب ٍ ِ
ي اه َعن ُْه َا َأ رن ال َولِيدَ ْب َن الـ ُم ِغ َر ِة َجا َء إى النربِ ِي ﷺ َف َق َر َأ َع َل ْي ِه
ر
ْ
اس َر َ
ِ
ال ُق ْر َ
آن َ ،ف َك َأ رن ُه َر رق َل ُه َ ،ف َب َل َغ َذل َك َأ َبا َج ْه ٍل َ ،ف َأتَا ُه َف َق َال َ :يا َع ُم  ،إِ رن َق ْو َم َك َي َر ْو َن َأ ْن
ج َم ُعوا َل َك َمااً َ .ق َال َ :م َ ؟ َق َال  :لِ ُي ْع ُطو َك ُه َ ،فإِن َرك َأ َت ْي َت ُمـ َح رمدً ا ل ِ ُت ْع ِر َض ل ِـ َا ِق َب َل ُه .
َْ
99

َق َالَ :قدْ َعلِم ْت ُقريش َأ ِي ِمن َأ ْك َث ِرها مااًَ .ق َال َ :ف ُق ْل ِ
فيه َق ْواً َي ْب ُل ُغ َق ْو َم َك َأن َرك ُمنْكِر َل ُه
ْ
َْ
َ َ
َ
َأ ْو َأن َرك ك ِ
َاره َل ُه .
ولَ ،ف َواه َما فِيك ُْم َر ُجل َأ ْع َل َم بِاأَ ْش َع ِ
َق َال َ :و َما َذا َأ ُق ُ
ار ِمنِيَ ،وا َأ ْع َل َم بِ َر َج ٍز َوا بِ َق ِصيدَ ٍة
ار ِ
ِمنِيَ ،وا بِ َأ ْش َع ِ
اج ِن ،واه َما ُي ْشبِ ُه ا رل ِذي َي ُق ُ
ول َش ْي ًئا ِم ْن َه َذا ،وواه إِ رن ل ِ َق ْولِ ِه ا رل ِذي
ِ
َي ُق ُ
او ًة َ ،وإِ رن ُه َلـ ُم ْث ِمر َأ ْعا ُهُ ،م ْغ ِدق َأ ْس َف ُل ُهَ ،وإِ رن ُه َل َي ْع ُلو َو َما ُي ْع َ
ى،
اوةًَ ،وإِ رن َع َل ْيه َل َط َ
ول َح َ
ى َعن َْك َق ْو ُم َك َحترى َت ُق َ
ول فِ ِيهَ .ق َالَ :فدَ ْعنِي َحترى
ح َت ُهَ .ق َال :ا َي ْر َ
َوإِ رن ُه َل َي ْح ِط ُم َما َ ْ
ُأ َفك َِرَ ،ف َل را َفك َررَ ،ق َالَ :ه َذا ِس ْحر ُي ْؤ َث ُر َي ْأ ُث ُر ُه ِم ْن َغ ْ ِر ِهَ .فن َز َل ْتَ " :ذ ْر ِي َو َم ْن َخ َل ْق ُت
ِ
َوحيدً ا" .أخرجه احاكم( ).
 قريش تصد احجاج عن ساع الدعوة :
استمر النبي ﷺ ي دعوته ،يظهر دين اه تعاى ،ويدعو إليه ،حتى اقرب موسم
احج ،وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم ،واحتاروا ي أمر الرسول ﷺ،
وتشاوروا كيف حولون بينه وبن احجاج ،أنه سيؤثر عليهم ،وكفار قريش يعلمون
أن حمد ًا صادق أمن ،فاتفقوا أهم يصفون النبي ﷺ بأنه ساحر.
وكان هذا الرأي رأي الوليد بن امغرة امخزومي الذي أنزل فيه:

[ امدثر. ] 99-99/

وبعد أن اتفق زعاء قريش عى هذا الرأي ،وهذا القرار ،باروا ي تنفيذه ،فجلسوا
بسبل الناس حن قدموا اموسم ،فجعل ا يمر هم أحد إا حذروه رسول اه ﷺ،
وذكروا له أمره ،ليرفوهم عنه.
والذي توى كر ذلك عمه (أبو هب) ،فقد كان رسول اه ﷺ يتبع الناس إذا واِ موسم احج
ي منازهم ،وي سوق عكاظ ،وجنة ،وذي امجاز ،فيدعوهم إى عبادة اه وحده ،وخرهم
أنه نبي مرسل ،وأبو هب خلفه يقول للناس ا تطيعوه ،وا تسمعوا منه ،فإنه صابئ كذاب.
( )9صحيح/أخرجه احاكم برقم (.)9599
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اد الدر ِ
عن ربِيع َة بن َعب ٍ
يِ َ ق َال :ر َأي ُت النربِي ﷺ ِي اج ِ
اه ِل ري ِة ِي س ِ
وق ِذي امَ َج ِ
از
َ ْ
َ َ ْ ر
ُ
َ
ر
ِ
َو ُه َو َي ُق ُ
ـجت َِم ُع َ
ون َع َل ْي ِهَ ،و َو َرا َء ُه
راس ُم ْ
راس ُقو ُلوا َا إِ َل َه إِ را اهُ ُت ْفل ُحوا» َوالن ُ
ها الن ُ
ولَ « :يا َأ ُ َ
ِ
رج ل و ِ
ي ُء ال َو ْج ِهَ ،أ ْح َو ُلُ ،ذو َغ ِد َيرت ْ ِ
َنَ ،ي ُق ُ
ب.
ول :إِ رن ُه َصابِئ كَاذبَ ،ي ْت َب ُع ُه َح ْي ُث َذ َه َ
َ ُ َ
ب رس ِ
ول اه ﷺ َو َقا ُلوا ََ :ه َذا َع ُم ُه َأ ُبو َه َ ٍ
ب .أخرجه أمد( ).
َف َسال ُت َعنْ ُهَ ،ف َذك َُروا َ ن ََس َ َ ُ

وما صدرت العرب من ذلك اموسم انتر ذكر رسول اه ﷺ ي باد العرب كلها،
وخي أبو طالب دماء العرب أن يركبوه مع قومه ،فقال قصيدته امشهورة التي تعوذ
فيها بحرم مكة ،وتودد فيها أراف قومه ،وأكرد هم أنه غر مسلم رسول اه ﷺ وا
تاركه حتى هلك دونه  ،ومن أبلغ أبياَا قوله:
َو َقدْ َق رط ُعوا ك رُل ال ُع َرى َوال َو َس ِائ ِل
َومرا َر َأ ْي ُت ال َق ْو َم َا ُو رد فِ ِيه ُم
او ُعوا َأ ْم َر ال َعدُ ِو ام َز ِاي ِل
َو َقدْ َص َار ُحونَا بِال َعدَ َاو ِة َواأَ َذى
َو َقدْ َط َ
َخ ْل َفنَا بِاأَن ِ
َي َع ُض َ
َام ِل
َغ ْي ًظا
ون
َو َقدْ َحا َل ُفوا َق ْو ًما َع َل ْينَا َأظِنر ًة
ب ِمن تُر ِ
صر ُت َهم َن ْف ِ
اث امَ َق ِ
َو َأ ْب َي َض َع ْض ٍ
ِ بِ َس ْم َرا َء َس ْم َح ٍة
او ِل
َ َْ
ْ َ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر ُت عنْدَ ال َب ْيت َر ْهطي َوإِ ْخ َو ِي
ْت م ْن َأ ْث َوابِه بِال َو َصائ ِل
َو َأ ْم َسك ُ
َو َأ ْح َ ْ
َلدَ ى حي ُث ي ْق ِ
َاج ُه
ن
َم ًعا
ِق َيا ًما
ي َح ْل َف ُه ك ُُل نَافِ ِل
ُم ْس َت ْقبِ ِل َ
ِرت َ
َ
َْ
ع َلينَا بِس ٍ
راس ِمن ك ُِل َط ِ
وء َأ ْو ُم ِلح بِ َباطِ ِل
اع ٍن
َ ْ
َأ ُعو ُذ بِ َر ِب الن ِ ْ
ُ
و ِمن ك ِ
ين َما َم ن َُح ِ
َو ِم ْن ُم ْل َح ٍق ِي الدِ ِ
َاش ٍح َي ْس َعى َلنَا بِ َم ِعي َب ٍة
او ِل
َ ْ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
َازلِ
ِي ح َراء َون ِ
َو َث ْو ٍر َو َم ْن َأ ْر َسى َثبِ ًرا َمكَا َن ُه
َو َراق ل ِر
ت ح ِق البي ِ
وبِالبي ِ
ت ِم ْن َب ْط ِن َمك ٍرة
وباه إِ رن اه َل ْي َس بِ َغافِ ِل
َْ
َ
َ َْ
ح َج ِر الـ ُم ْس َو ِد إِ ْذ َي ْم َس ُحو َن ُه
الض َحى َواأَ َص ِائ ِل
إِ َذا ا ْك َتنَ ُفو ُه بِ ُ
َوبِا َ
ِ
ى َقدَ مي ِه حافِيا َغر ن ِ
ِ
َع َ
الص ْخ ِر َر ْط َب ًة
َاع ِل
يم ِي ر
َ ً
َْ
َو َم ْوط ِئ إِ ْب َراه َ
َْ
َو ِم ْن ك ُِل ِذي ن َْذ ٍر َو ِم ْن ك ُِل ر ِ
َو َم ْن َح رج َب ْي َت اه ِم ْن ك ُِل َراكِ ٍ
ب
اج ِل
َ
منـَ ِ
َو َه ْل َف ْو َق َها ِم ْن ُح ْر َم ٍة َو َمن ِ
م ٍع َوا َ
از ِل ِم ْن ِمنًى
َاز ِل
َو َل ْي َل ِة َ ْ
ِ
ون َق ْذ ًفا ر ْأسها بِاجن ِ
َي ُؤ ُم َ
ُرى إِ َذا َص َمدُ وا َهَا
َاد ِل
َ َ َ
ج ْم َرة الك ْ َ
َوبِا َ
َ
وكِنْدَ َة إِ ْذ هم بِ ِ
ُِ
اح َص ِ
اب َع ِش ري ًة
اج َبك ِْر ْب ِن َو ِائ ِل
َ
ج ُيز ِهِ ْم ُح رج ُ
ُ ْ
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99999
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يذ يت ِرقي اه َع ِ
وه ْل ِمن م ِع ٍ
اذ ِل
َ َ
َ
ْ ُ
اب ت ُْر ٍك َوكَا ُب ِل
ت َُسدُ بِنَا َأ ْب َو ُ
ِ
اعن دو َنه و ُنن ِ
َاض ِل
َومَِا
َ
ُ ُ
ُن َط ْ
ح َا ِئ ِل
َع ْن َأ ْبن َِائنَا
َون َْذ َه َل
َوا َ
ِ
الص َا ِص ِل
ُه ُ َ
الر َوا َيا َ ْ
ح َت َذات ر
وض ر
ِع ْص َم ًة ل ِ ْ َ
أ َر ِام ِل
ثِ َا َل ال َيتَا َمى
م ٍة و َفو ِ
اض ِل
َف ُه ْم ِعنْدَ ُه ِي َر ْ َ
َ َ
بِ َس ْع ِي َك فِينَا م ْع ِرض ًا َكالـ ُم َخاتِ ِل
متِ ِه فِينَا و َلس َت بِج ِ
اه ِل
َو َر ْ َ
َ
َ ْ
حس ٍ
ض ِذي َد َغ ِ
وب ُم ْب ِغ ٍ
ود ك َُذ ٍ
او ِل
َ ُ
ك ََا َم رر َق ْيل ِم ْن ِع َظا ِم الـ َم َق ِ
او ِل
َو َي ْز ُع ُم َأ ِي َل ْس ُت َعنْك ُْم بِ َغافِ ِل
ات الدر و ِ
ارم ِ
َش ِفيق و ُ ِ
اخ ِل
َ
َ
خْفي َع ِ َ
َو َا ُم ْع ِظ ٍم ِعنْدَ اأُ ُم ِ
ج َا ِئ ِل
ور ا َ
َوإِ ِي َمتَى ُأوك َْل َف َل ْس ُت بِ َو ِائ ِل
ِ
ُع ُقو َب َة َر َع ِ
آج ِل
اج ًا َغ ْ َر
َله َش ِ
اهد ِم ْن َن ْف ِس ِه َغ ْ ُر َع ِائ ِل
ُ
بنِي َخ َل ٍ
ف َق ْي َضا بِنَا َوال َغ َياطِ ِل
َ
ِ
خ ُط ِ
وب اأَ َو ِائ ِل
ي ِي ا ُ
َوآل ُق َ
َع َل ْينَا ال ِعدَ ى ِم ْن ك ُِل ِط ْم ٍل َو َخ ِام ِل
ُركُوا ِي َأم ِركُم ك رَل و ِ
َف َا ت ْ ِ
اغ ِل
َ
ْ ْ
ِي امع ِ
اق ِل
َو ِخ ْذ َا ُننَا َوت َْر ُكنَا
َ
وإِ ْخوتِ ِه د ْأب امُ ِحب امو ِ
اص ِل
َ
ِ
َ َ
َ َ
ِ
اض ِل
حكرا ُم عنْدَ ال رت َف ُ
اس ُه ا ُ
إِ َذا َق َ
ُي َواَ إِ َهًا َل ْي َس َعنْ ُه بِ َغافِ ِل

َفه ْل بعدَ ه َذا ِمن مع ٍ
اذ ل ِ َع ِائ ٍذ
َ
ْ َُ
َْ
َ
اع بِنَا ال ِعدَ ى َو َو ُدوا َل َو ا رننَا
ُي َط ُ
ك ََذبتُم وبي ِ
ت اه ُن ْب َزى ُمـ َح رمدً ا
ْ ْ ََْ
َون ُْسلِ ُم ُه
َح ْو َل ُه
ُر َع
َحترى ن َ ر
وينْه َض َقوم بِاح ِد ِ
يد إِ َل ْيك ُُم
ْ
ََ َ
َ
َو َأ ْب َي َض ُي ْست َْس َقى ال َغ َا ُم بِ َو ْج ِه ِه
آل ه ِ
ِ
ِ
اش ٍم
َي ُلو ُذ بِه اه ُ را ُك م ْن ِ َ
وس ِائ ْل َأبا الولِ ِ
يد َما َذا َح َب ْو َتنَا
َ
َ
َ َ
َو ُكن َْت ا ْم َر ًأ ِمـ رم ْن ُي َع ُ
اش بِ َر ْأ ِي ِه
َفع ْتب ُة َا تَسمع بِنَا َقو َل ك ِ
َاش ٍح
ْ
ْ َ ْ
ُ َ
َو َم رر َأ ُبو ُس ْف َي َ
ان َعنِي ُم ْع ِر ًضا
ي ِفر إى نَج ٍد وبر ِد ِمي ِ
اه ِه
َ
ْ
ََْ
َ ُ
ِ
ِ
رنَا ف ْع َل امنَاص ِح َأ رن ُه
َو ُيـ ْخ ِ ُ
َأ ُم ْط ِع ُم َم ْ َأ ْخ ُذ ْل َك ِي َي ْو ِم ن َْجدَ ٍة
َأ ُم ْط ِع ُم إِ رن ال َق ْو َم َسا ُم َ
وك ُخ رط ًة
َج َزى اه َعنرا َع ْبدَ َش ْم ٍ
س َون َْو َف ًا
ط َا يـ ِ
ان ِقس ٍ
بِ ِم َيز ِ
خ ُس َش ِع َر ًة
ُ
ْ
َل َقدْ َس ُف َه ْت َأ ْح َا ُم َق ْو ٍم َت َبدر ُلوا
ونَحن الص ِميم ِمن ُذ َؤاب ِة ه ِ
اش ٍم
َ َ
ْ
َ ْ ُ
ر ُ
َ
َو َس ْهم َو َ
مَا َل ْوا َو َأ رل ُبوا
خ ْ ُزوم
َفعبدَ من ٍ
َاف َأ ْنت ُْم َخ ْ ُر َق ْو ِمك ُْم
َْ
َ
لِيه ِن بنِي َعب ِد من ٍ
َاف ُع ُقو ُقنَا
ْ
َ
َْ
َ
م ٍد
َل َع ْم ِري َل َقدْ ُك ِل ْف ُت َو ْجدً ا بِ َأ ْ َ
َف َم ْن ِم ْث ُل ُه ِي الن ِ
راس َأ ُي ُم َؤ رم ٍل
حلِيم ر ِشيد َع ِ
ادل َغ ْ ُر َط ِائ ٍ
ش
َ
َ
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ج ْ ٍد َثابِ ٍ
ت َغ ِر ن ِ
َل ُه إِ ْر ُ
َاص ِل
ث َ
ْ
َغ ْ ُر َز ِائ ِل
َح ُق ُه
َو َأ ْظ َه َر ِدينًا
ى َأ ْشي ِ
اخنَا ِي ا َ
ُتـ َج ُر َع َ
م َحافِ ِل
َ
ِم َن الدر ْه ِر ِجدً ا َغ ْ َر َق ْو ِل الت َره ُاز ِل
َلدَ ْينَا َو َا ُي ْعنَى بِ َق ْو ِل اأَ َباطِ ِل
ور ُة ام َت َط ِ
او ِل
َعن َْها
ر
ُس َ
ُت َق ِ ُ
َو َدا َف ْع ُت َعنْ ُه بِ ر
الذ َرا َوالك ََاكِ ِل

ك َِريم امَس ِ
اجد َوا ْب ُن م ِ
اعي م ِ
اج ٍد
َ
َ
َ
ُ
َرهِ
ِ
ِ
بِن ْ ِ
الع َباد
َر ُب
َو َأ ريدَ ُه
فواه َل ْو َا َأ ْن َأ ِجي َء بِ ُس رب ٍة
َل ُكنرا ا رت َب ْعنَا ُه َع َ
ى ك ُِل َحا َل ٍة
َل َقدْ َعلِ ُموا َأ رن ا ْبنَنَا َا ُمك رَذب
مد ِي َأ ُرو َم ٍة
َف َأ ْص َب َح فِينَا َأ ْ َ
ح ِدب ُت بِنَ ْف ِ
م ْي ُت ُه
ِ ُدو َن ُه َو َ َ
َ ْ
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 -2أساليب كفار قريش ي مواجهة الرسول ﷺ ودعوته

ٍ
ماض ي دعوته ،ا يرفه عن الدعوة إى اه
ما رأى كفار قريش أن النبي ﷺ
يء ،وم يثنه عنها حديثهم مع عمه أي طالب ،وا غر ذلك من امحاوات
اأخرى ،فلجؤا إى أساليب أخرى مواجهة الرسول ﷺ ،ودعوته ،واختاروا لقمع
هذه الدعوة عدة أساليب تنفر الناس عنها ،ومن ذلك:
 -1إثارة الشبهات حول مصدر القرآن الذي جاء به :
وذلك ببث الدعايات الكاذبة حول القرآن ،والرسول الذي جاء به ،حتى ا يبقى أحد
جال ي تدبر دعوته ،أو ااستاع إليه.
فكان كفار قريش يقولون عن رسول اه ﷺ كا أخر اه :
[ النحل. ]999/
وكانوا يقولون عن الرسول ﷺ:
[ الفرقان. ]9/
وكانوا يقولون عن القرآن:
[ الفرقان.] 9-9/

وكانوا يشككون ي مصدر القرآن:

[ النحل.]999/

 -2معارضة القرآن بأساطر اأولن :
وذلك إشغال الناس باأساطر عن القرآن ،والذي توى كر ذلك النر بن احارث،
وكان من شياطن قريش ،ومن يؤذي رسول اه ﷺ ،وينصب له العداوة ،وكان قد
تعلم أحاديث ملوك الفرس ،فكان يعقب الرسول ﷺ ي جلسه إذا قام ،ويقول أنا
أحسن حديث ًا منه ،وما حديثه إا أساطر اأولن ،ثم حدثهم.
وقد نزل ي النر قوله تعإى :
ونزل فيه:

[ اجاثية. ] 5- 9/

[ القلم. ]99/
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 -3أسلوب السخرية وااستهزاء :
كان كفار مكة يسخرون ويستهزؤن بالقرآن الكريم ،والنبي ﷺ ،وذلك لصد الناس
عنه ،وَذيل امسلمن ،وحقرهم ،ومواجهتهم بحرب نفسية توهن قواهم ،وتشككهم
ي دينهم.
فرموا النبي ﷺ باجنون:
[ احجر. ]9/
ورموه بالسحروالكذب:
[ ص. ]9/
ورموه بالشعر:
[ اأنبياء. ]9/
وكان ﷺ إذا قرأ عليهم القرآن ،ودعاهم إى اه تعإى سخروا منه:
[ فصلت. ]9/
وسخروا منه حن أخرهم أهم سيبعثون بعد اموت :
[ الرعد. ] 9/
وكان أبو جهل فرعون هذه اأمة ،يستهزئ بالرسول ﷺ ي كل ناد ،فقال :إن كان هذا
هو احق من عند ك فأمطر علينا حجارة من الساء ،أو ائتنا بعذاب أليم ،كا أخر اه
عنه وعن وأصحابه :
[ اأنفال. ] 99-99/
وجاءت أم ميل زوجة أي هب ،فقالت للرسول ﷺ ساخرة مستهزئة :إي أرجو
أن يكون شيطانك قد تركك ،م أره قربك ليلتن أو ثاث ًا ،فأنزل اه : 
متفق عليه ( ).
إن ااستهزاء باللسان أشد وقع ًا عى النفس من جرح السنان ،وإذا كان ااستهزاء شديد ًا
عى النفس ،فإنه وا شك أشد وقع ًا عى الرجل الريف الريء ،الذي له امكانة الرفيعة
خـلق والعقل ،والصدق واأمانة.
يا ُ
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9599ومسلم برقم (.)9959
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ليس من السهل عليه ﷺ أن جد نفسه ي موقف ُيسخر منه ،و ُيستهزأ به ،ويوصف
بالسحر واجنون والكذب ،من قوم كانوا يمدحونه وحمدونه من قبل ،ولكن رسول
اه ﷺ هان عليه كل ذلك ي سبيل اه ومرضاته ،رغم ما فيه من القسوة وأم القلب.
وهذا نعلم عظمة حلمه ﷺ عى من آذاه ،وقوة صره عى قومه وهم يستهزؤن به،
ويسخرون منه ،أنه يعلم ماا يعلمون ،ويتطلع إى ما ا يتطلعون ،واه يؤيده
ويصره:
[ احجر. ] 55-59/
واه سبحانه يأمره بالصر كلا اشتد عليه اأذى:
[ الروم. ] 99/
والغاَ يبذل ي سبيله كل غال ،فابد من الصر الطويل عى كل استهزاء وأذى،
وابد ي سبيل اه من حريك القدم ،وإتعاب البدن ،وإيام القلب بالتهم ،حتى يظهر
دين اه .
الز َب ِر َأ رن َع ِائ َش َة ري اه عنها َحدر َث ْت ُه َأها َقا َل ْت لِرس ِ
ول اه ﷺَ :يا َر ُس َ
ول
َ ُ
عن ُع ْر َو َة ْبن ُ ْ
رَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
يت م ْن َق ْومك َوك َ
اه َ ،ه ْل َأتَى َع َل ْي َك َي ْوم ك َ
َان
َان َأ َشدر م ْن َي ْو ِم ُأ ُحد؟ َ ،ف َق َال َ « :ل َقدْ َلق ُ
َأ َشدر ما َل ِقي ُت ِمنْهم يوم الع َقب ِة  ،إِ ْذ َعر ْض ُت َن ْف ِ
ِ َع َ
ى ا ْب ِن َع ْب ِد َيالِ َيل ْب ِن َع ْب ِد ك َُا ٍل ،
ُ ْ َْ َ َ َ
َ
َ
ِ
ى وج ِهي َ ،ف َلم َأست َِف ْق إِ را بِ َقرنِ
َف َل ْم ُ
جِ ْبني إى َما َأ َر ْد ُت َ ،فا ْن َط َل ْق ُت َو َأنَا َم ْه ُموم َع َ َ ْ
ْ
ْ ْ
ب َفر َفع ُت ر ْأ ِ
ِ
ي َ ،فإِ َذا َأنَا بِس َحا َب ٍة َقدْ َأ َظ رلتْنِي َ ،فنَ َظر ُت َفإِ َذا فِ َيها ِج ِر ُيل َ ،فنَا َد ِ
اي،
ال رث َعال ِ َ ْ َ
ْ
ْ
َ
َف َق َال  :إِ رن اه َع رز َو َج رل َقدْ َس ِم َع َق ْو َل َق ْو ِم َك َل َك َ ،و َما ُر ُدوا َع َل ْي َكَ ،و َقدْ َب َع َث إِ َل ْي َك
اج َب ِ
َم َل َك ِ
ال لِ َت ْأ ُم َر ُه بِ َا ِش ْئ َت فِ ِيه ْم .
ِ ِ
ِ
ِ ُ ،ث رم َق َال َ :يا ُمـ َح رمدُ إِ رن اه َقدْ َس ِم َع َق ْو َل َق ْو ِم َك
َق َال َ :فنَا َداي َم َل ُك اج َبال َو َس رل َم َع َ ر
اج َب ِ
َل َكَ ،و َأنَا َم َل ُك ِ
الَ ،و َقدْ َب َع َثنِي َر ُب َك إِ َل ْي َك ل ِ َت ْأ ُم َر ِي بِ َأ ْم ِر َك َف َا ِش ْئ َت  ،إِ ْن ِش ْئ َت َأ ْن
ُأ ْطبِ َق َع َل ْي ِه ُم اأَ ْخ َش َب ْ ِ
ن» َف َق َال َل ُه َر ُس ُ
ه ِم ْن َأ ْص َا ِهِ ْم
خ ِْر َج ا ُ
ول اه ﷺَ « :ب ْل َأ ْر ُجو َأ ْن ُ
َم ْن َي ْع ُبدُ اهَ َو ْحدَ ُه َا ُي ْ ِ
ر ُك بِ ِه َش ْي ًئا» متفق عليه ( ).
فجعل ﷺ ما ناله من ااستهزاء ،وشاته اأعداء ،أشد ما اقاه يوم أحد من قتل مزة
مع سبعن من أصحابه ،مع ما ناله من اجراحة:
[ يس. ] 99/
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وكلا افرى الكفار فرية عى القرآن والرسول ﷺ كذهم اه بوحي ُيتى كا قال
سبحانه:
[ احاقة. ]99-99/

وكفار قريش ما عجزوا أن جدوا حجة أو برهان ًا يواجهون به النبي ﷺ؛ جأوا إى
السيف والقوة كا فعل فرعون مع موسى ﷺ:
[ الشعراء. ] 95/
واه سبحانه يري رسوله ﷺ ليواجه أهل السخرية وااستهزاء بالتأكيد عى اأمور التالية :
 -9أن ميع اأنبياء واجههم الكفار بالسخرية وااستهزاء ،فهي سنة اه لربية أنبيائه
وأوليائه:
[ الزخرف. ] 9-9/
 -9اإكثار من احث عى الصر ،وقد أمر اه رسوله ﷺ بالصر عى مشاق الدعوة
ي أكثر من ثانن موضع ًا ي القرآن كا قال سبحانه :
[ الروم. ] 99/
وقال سبحانه:
[ ق. ] 95/
 -9ااستعانة عى الدعوة بالعبادة:
[ احجر. ] 55-59/
وقال سبحانه:
[ طه. ] 999/
 -9تذكر امستهزأ به أنه ليس وحده ي اميدان ،فقد استهزأ الكفار باه وآياته،
ورسله ،كا قال سبحانه:
[ التوبة. ] 99-99/
 -9بيان أن امستهزئ مغلوب ومفلس ،وأنه أقل درجة من امستهزأ به ،فليعلن احق
الذي معه ،وا يباَ با سواه:
[ احجر. ]59-59/
[الروم.]99/
وقال سبحانه:
99

 -4أسلوب امواجهة بالقوة :
أعداء اأنبياء إذا سمعوا احق فإما أن يستسلموا له ،وإما أن يستمروا ي مواجهته
بالقوة إن استطاعوا ،فإن م يستطيعوا واجهوه بالسخرية وااستهزاء.
وكفار قريش معوا ي إيذاء النبي ﷺ وأصحابه بن السخرية وااستهزاء تارة ،وبن
اإيذاء امادي اجسدي تارة أخرى:
[ اأحزاب. ] 99/
وقد قام امركون باأذى امعنوي واجسدي ل ِ َي ُح ْولوا دون انتشار الدعوة ،وإعادة
الداخلن فيها إى حظرة الكفر.
وكان النفر الذين يؤذون رسول اه ﷺ ي بيته هم ( :أبو هب ،وعقبة بن أي معيط،
واحكم بن أي العاص ) ،وهؤاء كانوا جرانه ،وكان أحدهم يطرح رحم الشاة عى
رسول اه ﷺ وهو يصِ ،وبعضهم يطرحها ي برمته إذا نصبت له.
ِ
ِ
َع ْن ابن مسعود َ أ رن النربِ ري ﷺ ك َ
وج ْه ٍل َو َأ ْص َحاب َل ُه ُج ُلوس،
َان ُي َص ِِ عنْدَ ال َب ْيت َو َأ ُب َ
ى َج ُز ِ
ور َبنِي ُف َا ٍن َف َي َض ُع ُه َع َ
جِي ُء بِ َس َ
ى َظ ْه ِر ُمـ َح رم ٍد ،
إِ ْذ َق َال َب ْع ُض ُه ْم ل ِ َب ْعضَ :أ ُيك ُْم َ
إِ َذا َس َجدَ َفا ْن َب َع َث َأ ْش َقى ال َق ْو ِم َ ،ف َجا َء بِ ِه َ ،فنَ َظ َر َحترى إِ َذا َس َجدَ النربِ ُي ﷺ َو َض َع ُه َع َ
ى
َان ِ
ن كَتِ َف ْي ِه َو َأنَا َأ ْن ُظ ُر َا ُأ َغ ر ُر َش ْي ًئا َل ْو ك َ
َ َمنَ َعة .
َظ ْه ِر ِه َب ْ َ
ول اه ﷺ س ِ
ُون َو ُيـ ِح ُيل َب ْع ُض ُه ْم َع َى َب ْع ٍ
ض َ ،و َر ُس ُ
َق َال َ :ف َج َع ُلوا َي ْض َحك َ
اجد َا َي ْر َف ُع
َ
َر ْأ َس ُه َحترى َجا َء ْت ُه َفاطِ َم ُة َ ،ف َط َر َح ْت َع ْن َظ ْه ِر ِه َ ،ف َر َف َع َر ْأ َس ُه ُ ،ث رم َق َال « :ال رل ُه رم َع َل ْي َك
ث مر ٍ
بِ ُق َر ْي ٍ
ات َ ،ف َش رق َع َل ْي ِه ْم إِ ْذ َد َعا َع َل ْي ِه ْم َ ،ق َال َ :وكَانُوا َي َر ْو َن َأ رن الدر ْع َو َة ِي
ش» َث َا َ َ ر
َذل ِ َك ال َب َل ِد ُم ْست ََجا َبة ُ ،ث رم َس رمى «ال رل ُه رم َع َل ْي َك بِ َأ ِي َج ْه ٍل َ ،و َع َل ْي َك بِ ُع ْت َب َة ْب ِن َربِي َع َة ،
ٍ
ٍ
ِ ِ
السابِ َع ،
َو َش ْي َب َة ْب ِن َربِي َع َة َ ،وال َوليد ْب ِن ُع ْت َب َة َ ،و ُأ َم ري َة ْب ِن َخ َلف َ ،و ُع ْق َب َة ْب ِن َأ ِي ُم َع ْيط»َ ،و َعدر ر
َف َلم يـح َف ْظ َ ،ق َال َ :فوا رل ِذي َن ْف ِ
ِ بِ َي ِد ِه َل َقدْ َر َأ ْي ُت ا رل ِذي َن َعدر َر ُس ُ
ِ َعى ِي
َ
ْ َ ْ
ول اه ﷺ َ ْ
يب َق ِل ِ
ال َقلِ ِ
يب َبدْ ٍر .متفق عليه ( ).
ن َأ ْظ ُه ِرك ُْم ؟ َ ،ق َال :
و َع ْن َأي ُه َر ْي َر َة َ ق َال َ :ق َال َأ ُبو َج ْه ٍل َ :ه ْل ُي َع ِف ُر ُمـ َح رمد َو ْج َه ُه َب ْ َ
الا ِ
َف ِق َيل َ :ن َع ْم َ ،ف َق َال َ :و ر
ت َوال ُع رزى َل ِئ ْن َر َأ ْي ُت ُه َي ْف َع ُل َذلِ َك َأَ َط َأ رن َع َ
ى َر َق َبتِ ِه َ ،أ ْو
الر ِ
اب َ ،ق َال َ :ف َأتَى َر ُس َ
َِ ،ز َع َم ل ِ َي َط َأ َع َ
ول اه ﷺ َو ُه َو ُي َص ِ
ى
َأُ َع ِف َر رن َو ْج َه ُه ِي ُ َ
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9959
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ِ
ِِ
ُص َع َى َع ِق َب ْي ِه َ ،و َيت ِرقي بِ َيدَ ْي ِه َ ،ق َال َ :ف ِق َيل َل ُه :
َر َق َبتهَ ،ق َال َ :ف َا َف ِج َئ ُه ْم منْ ُه إِ را َو ُه َو َينْك ُ
َما َل َك؟ َف َق َال  :إِ رن َب ْينِي َو َب ْينَ ُه َلـ َخنْدَ ًقا ِم ْن ن ٍ
َار َو َه ْو ًا َو َأ ْجن ِ َح ًة َ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺَ « :ل ْو
( )
ض ًوا» أخرجه مسلم .
َدنَا ِمنِي َا ْخ َت َط َف ْت ُه امَ َا ِئ َك ُة ُع ْض ًوا ُع ْ
الز َب ْر ِ َق َال َ :سال ُت َع ْبدَ اه ْب َن َع ْم ٍ
رو َع ْن َأ َشدِ َما َصن ََع الـ ُم ْ ِ
رك َ
ُون
و َع ْن ُع ْر َو َة ْب ِن ُ
ول اه ﷺ َ .ق َال  :ر َأي ُت ُع ْقب َة بن َأ ِي معي ٍ
بِرس ِ
ط َجا َء إى النربِ ِي ﷺ َو ُه َو ُي َص ِ
ِ َ ،ف َو َض َع
ُ َْ
َ ْ َ
َ ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِر َدا َء ُه ي ُعنُقه َف َخنَ َق ُه بِه َخنْ ًقا َشديدً ا َ ،ف َجا َء َأ ُبو َبكْر َحترى َد َف َع ُه َعنْ ُه َ ،ف َق َال َ :أ َت ْق ُت ُل َ
ون
ِ ِ
َر ُج ًا َأ ْن َي ُق َ
ُم .أخرجه البخاري ( ).
ول َر ِ َ
ي اه َو َقدْ َجا َءك ُْم بِال َب ِينَات م ْن َر ِبك ْ
وكا أوذي النبي ﷺ ي سبيل اه فصر ،فقد أوذي أصحابه ري اه عنهم كذلك
فصروا ،حتى أظهر اه دينه:
فأبو بكر  قام َيـخطب ي امسجد احرام فربه امركون ،وكان من ربه عتبة
بن ربيعة ،حيث جعل يربه عى وجهه بنعليه ،حتى م ُيعرف وجهه من أنفه.
فتى من رع ً
اي
ومصعب بن عمر  ما علمت أمه بإسامه أخرجته من منزله ،وكان ً
بيت ثراء ،فأصبح ا جد ما يسد جوعه.
وجهر عبد اه بن مسعود  بالقرآن ي امسجد احرام فربوه رب ًا أثر ي وجهه.
أما بال بن رباح  فقد نال من العذاب ما م ينله غره؛ أنه كان من امواَ ،فكان
أمية بن خلف يضع ي رقبته حبا ،ثم يسلمه إى الصبيان يطوفون به جبال مكة ،وكان
خرجه إذا ميت الظهرة إى بطحاء مكة ،ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع عى
صدره ،ويقول له :ا تزال كذلك حتى موت أو تكفر بمحمد ،فا يزيد عى قوله:
أحد  ،أحد ،حتى مر به أبو بكر فاشراه فأعتقه لوجه اه.
وكان خباب بن اأرت  يذيقه امركون أنواع العذاب ،وكانوا يضعون عى صدره
احجارة ،ويضعونه عى اجمر ،فا يطفئ اجمر إا ودك ظهره.
وكان عار بن يار ري اه عنها موى لبني خزوم ،فأسلم هو وأبوه وأمه ،فكان
امركون خرجوهم إى اأبطح إذا ميت الظهرة فيعذبوهم بحرها.
ِ
را َآل َي ِ ٍ
ُم اجَنر ُة»أخرجه احاكم( ).
ارَ ،فإِ رن َم ْوعدَ ك ُ
ومر النبي ﷺ بآل يار وهم يعذبون فقالَ « :ص ْ ً
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9959
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9صحيح/أخرجه احاكم برقم (.)9959

99

فات يار ي العذاب ،و َطعن أبو جهل زوجته سمية ي ُقبلها بحربة فقتلها ،فكانت
أول شهيدة ي اإسام.
وكان من امستضعفن الذين يعذهم كفار قريش عامر بن فهرة ،ومامة أم بال ،وأبا
فكيهة ،وزنرة ،والنهدية ،وصهيب الرومي ،وغرهم ري اه عنهم.
وكان من امعذبن من أهل مكة  :عثان بن عفان ،والزبر بن العوام ،وسعيد بن زيد،
وخالد بن سعيد بن العاص ،وغرهم ري اه عنهم.
إن قريش ًا ما عجزت أن تقف للدعوة اإسامية ،وأيست من طاعة الرسول ﷺ ها،
اجتمع رؤساؤهم وقرروا اللجوء إى العنف والقوة ي حاربة اإسام وامسلمن،
فأصدروا أوامرهم إى القبائل ليصبوا العذاب واأذى عى كل من تابع حمد ًا ﷺ،
فوثبت كل قبيلة عى من فيها من امسلمن ،فجعلوا حبسوهم ،ويعذبوهم بالرب
واجوع والعطش ،وبرمضاء مكة إذا اشتد احر:
[ الروج. ] 5-9/
فكانت فتنة كرى عى من آمن ،و ُفتن فيها من ُفتن ،وعصم اه من عصم ،ومنع اه
رسوله ﷺ بعمه أي طالب ،أنه كان ريف ًا ي قومه:
[ الروج. ] 99/
وكان من أعظم امجاهرين بالظلم لرسول اه ﷺ؛ ومن آمن به ،صناديد قريش ،ومن
أشدهم وأشهرهم  :أبو هب ،وأبو جهل ،وأبو سفيان بن احارث بن عبد امطلب،
واحكم بن أي العاص ،وعتبة بن ربيعة ،وأبو سفيان بن حرب ،واحكم بن أي
العاص ،وعقبة بن أي معيط ،والوليد بن امغرة ،والعاص بن وائل ،وأمية بن خلف،
و ُأي بن خلف ،واأسود بن امطلب ،واأسود بن عبد يغوث ،وغرهم.
َع ْن أي مسعود َ ق َال َ :أ رو ُل َم ْن َأ ْظ َه َر إِ ْس َا َم ُه َس ْب َعة َ :ر ُس ُ
ول اه ﷺ َ ،و َأ ُبو َبك ٍْر ،
َو َع رارَ ،و ُأ ُم ُه ُس َم ري ُةَ ،و ُص َه ْيبَ ،وبِ َالَ ،وام ِ ْقدَ ا ُدَ ،ف َأ رما َر ُس ُ
ول اه ﷺ َف َمنَ َع ُه اه بِ َع ِم ِه
بَ ،و َأ رما َأ ُبو َبك ٍْر َف َمنَ َع ُه اه بِ َق ْو ِم ِهَ ،و َأ رما َس ِائ ُر ُه ْم َف َأ َخ َذ ُه ْم امُ ْ ِ
َأي َطال ِ ٍ
رك َ
وه ْم
ُونَ ،فال َب ُس ُ
ِ
َأدراع ا ِ ِ
الش ْم ِ
وه ْم ِي ر
َاه ْم َع َى َما َأ َرا ُدوا
س َ ،ف َا من ُْه ْم إِن َْسان إِ را َو َقدْ َوات ُ
حديد َ ،و َص َه ُر ُ
َْ َ َ
ان َع َى َق ْو ِم ِه َ ،ف َأ ْع َط ْو ُه ال ِو ْلدَ َ
َت َع َل ْي ِه َن ْف ُس ُه ِي اه َ ،و َه َ
ان َ ،و َأ َخ ُذوا
إِ را بِ َال َ ،فإِ رن ُه َهان ْ
ي ُطو ُف َ ِ ِ
اب َم رك َة َ ،و ُه َو َي ُق ُ
حد .أخرجه أمد وابن ماجه( ).
ول َ :أ َحد َ ،أ َ
ون بِه ش َع َ
َ
( )9حسن /أخرجه أمد برقم ( )9999وهذا لفظه  ،وأخرجه ابن ماجه برقم (.)999
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واه سبحانه وتعإى قادر عى ماية الرسول ﷺ وأصحابه ،ومنع امركن من إصابتهم
بأذى ،ولكن بإصابتهم با أصاهم من الكفار يتحقق عدة مصالح :
منها :رفعة درجاَم ،وزيادة حسناَم ،وحط سيئاَم.
ومنها :أن ما أصاهم يوضح من بعدهم كيفية مواجهة اإيذاء البدي وامعنوي ،وأن
امؤمن ُيصاب و ُيؤذى ،فمتى عرف ذلك عمن سبقه صر ،وهان عليه حمل اأذى
ي سبيل اه تعاى:
[ العنكبوت. ]9-9/
وهذه اابتاءات العظيمة ،والشدائد امؤمة ،أثمرت ما حبه اه ورسوله  ،وما يريده
اه تعاى ورسوله ﷺ.
فقد تبن ها الطيب من اخبيث ،والصادق ي إيانه من الكاذب ،وهذا م يظهر ي
مكة منافقون أبد ًا.
أما ي امدينة ما ذهب اإيذاء البدي ك ُثر امنافقون ،ودخل ي اإسام من يكيد له.
وإيذاء الكفار من آمن بمكة حقق عكس مرادهم ،فقد جعل اإسام ينتر ،وجعل
الصحابة هاجرون إى احبشة ،وإى بقاع اأرض فرار ًا بدينهم ،ومن ذلك قصة الطفيل
بن عمرو الدوي ،فقد أسلم بسبب كثرة تشويه كفار قريش هذا الدين.
وي إيذاء هؤاء الكفار للمؤمنن حكمة أدت إى تعاطف بعض الكفار مع امؤمنن،
ومناِته هم ،وإسامه ،كا حصل من مزة بن عبد امطلب عم الرسول ﷺ ،مرا
علم بإيذاء أي جهل محمد ﷺ ،فدخل امسجد احرام ،وربه عى رأسه ،ثم قال:
عِ إن استطعت؟.
أتشتمه؟ فأنا عى دينه ،أقول ما يقولُ ،فر رد ذلك ر
وكذا عمر بن اخطاب  ،كان سبب إسامه أنه رب زوج أخته فاطمة ،ورها
ما منعته ،فندم واستحيا ،ثم ذهب إى رسول اه ﷺ ،ي دار اأرقم ،وأسلم.
وحن كثر الداخلون ي اإسام كان ابد من مكان جتمع فيه امسلمون مع الرسول ﷺ،
ليعلمهم أمور دينهم ،فاختار هم الرسول ﷺ دار اأرقم بن أي اأرقم امخزومي ،
وكانت عى جبل الصفا ،وباها خلفي يدخله الداخل فا ُيرى ،وقد اَذها الرسول ﷺ
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مقر ًا للدعوة ي السنة اخامسة من البعثة ،وي هذا تكوين للبيئة الصاحة ،والصحبة الطيبة
التي تُذكِر اإنسان إذا نِ ،وتعلمه إذا جهل ،وتنبهه إذا غفل ،ولتكون مقر ًا للتواصل بن
امسلمن ،وتعهد الرسول ﷺ من آمن به يوم ًا بعد يوم:
[ الكهف. ] 99/

 -5حاولة التقريب بن اإسام واجاهلية :
فقد اعرض رسول اه ﷺ وهو يطوف بالكعبة الوليد بن امغرة ،واأسود بن امطلب،
هلم فلتعبد
وأمية بن خلف ،والعاص بن وائل ،وكانوا من أراف قومهم ،فقالوا :يا حمد ر
ما نعبد ،ونعبد ما تعبد ،فإن كان الذي تعبد خر ًا ما نعبد كنا قد أخذنا حظنا منه ،وإن كان ما
نعبد خر ًا ما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه ،فأنزل اه:
[ الكافرون. ] 9-9/
وكان كفار قريش يرون أن يرك حمد ﷺ بعض ما هو عليه ،ويركون هم بعض ما
هم عليه ،ليحصل التآلف والتوافق ،فأنزل اه :
[ القلم. ]5-9/
فثبت اه رسوله ﷺ عى احق ،وأيده بنره:
[ اإراء. ] 99-99/
وما طال العذاب عى امستضعفن من امسلمن ذهب خباب بن اأرت  إى رسول
اه ﷺ يستنجد به من هذا العذاب ،فيرب الرسول ﷺ هم اأمثال ،فرجعون راضن
مطمئنن صابرين عى الباء.
اب ْب ِن اأَر ِت َ ق َال َ :شك َْونَا إى رس ِ
َع ْن َخ رب ِ
ول اه ﷺ َو ُه َو ُمت ََو ِسد ُب ْر َد ًة َل ُه ِي ظِ ِل
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ْر َلنَا؟ َأ َا تَدْ ُعو اه َلنَا؟ َق َال  « :ك َ
يم ْن َق ْب َلك ُْم
الر ُج ُل ف َ
َان ر
ال َك ْع َبة ُ ،ق ْلنَا َل ُهَ :أ َا ت َْس َتن ُ
وض ُع َع َى َر ْأ ِس ِهَ ،ف ُي َش ُق بِا ْثنَت ْ ِ
ض َف ُي ْج َع ُل فِ ِيهَ ،ف ُي َجا ُء بِامِن َْش ِ
ُيـ ْح َف ُر َل ُه ِي اأَ ْر ِ
َن َو َما
ار َف ُي َ
اط اح ِد ِ
يصدُ ه َذلِ َك َعن ِدينِ ِه ،ويم َش ُط بِ َأم َش ِ
ح ِم ِه ِم ْن َع ْظ ٍم َأ ْو َع َص ٍ
يد َما ُد َ
ب َو َما
ْ
َ ُ ُ
ون َ ْ
َ
ْ
َُْ
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ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ب ِم ْن َصنْ َعا َء إى
الراك ُ
َي ُصدُ ُه َذل َك َع ْن دينه ،واهِ َل ُيت ـ رم رن َه َذا اأَ ْم َر َحترى َيس َر ر
( )
ى َغن َِم ِهَ ،و َلكِنرك ُْم ت َْس َت ْع ِج ُل َ
َاف إِ را اهَ أ ِو ِ
ْب َع َ
ون».أخرجه البخاري .
خ ُ
ر َم ْو َت َا َ
الذئ َ
َح ْ َ
 -3صر النبي ﷺ عى استهزاء قريش :
صبت قريش وغرها من القبائل عظيم عذاها عى امستضعفن من امسلمن،
وغرهم من الوجهاء واأقوياء.
أما النبي ﷺ فلم تستطع قريش بادئ اأمر أن تبطش به ،أو تعتدي عليه كا فعلت
ا شه ً
بامسلمن ،أنه كان رج ً
ا وقور ًا ،تتعاظمه نفوس اأعداء واأصدقاء ،بحيث ا ُيـقابل
إا باإجال والتوقر من قبل اخاصة والعامة ،وكان مع ذلك ي منعة عمه أي طالب.
لكن قريش ًا ،خاصة أئمة الكفر والضال ،جعلوا همزونه ويستهزؤن به ،ويسخرون
منه ومن أتباعه ،وجادلونه وخاصمونه.
وكان عى رأس امستهزئن أبو هب عمه ،وعقبة بن أي معيط ،واحكم بن أي العاص،
والوليد بن امغرة ،والعاص بن وائل ،وأبو جهل بن هشام وغرهم.
ب" َأ ْقب َل ِ
َع ْن َأ ْس َا َء بِن ِْت َأ ِي َبكْر ري اه عنها َقا َل ْت  :مرا ن ََز َل ْت َ " :ت رب ْت َيدَ ا َأ ِي َه َ ٍ
ت
َ
يل بِن ُْت َح ْر ٍ
مِ ٍ
ب َ ،و َهَا َو ْل َو َلة َو ِي َي ِد َها فِ ْهر َو ِه َي َت ُق ُ
ول ُ :م َذ رمم َأ َب ْينَا َ ،و ِدينَ ُه َق َل ْينَا ،
ال َع ْو َرا ُء ُأ ُم َ
ول اه ﷺ َجالِس ِي ا َ
َو َأ ْم َر ُه َع َص ْينَا َ ،و َر ُس ُ
م ْس ِج ِدُ ،ث رم َق َر َأ ُق ْرآنًا َو َم َع ُه َأبو َبك ٍْر.
اف َأ ْن ت ََر َ
اكَ .ف َق َال َر ُس ُ
آها َأ ُبو َبك ٍْر َق َال َ :يا َر ُس َ
ول اه
ول اه َ ،قدْ َأ ْق َب َل ْت َو َأنَا َأ َخ ُ
َف َل را َر َ
ﷺ « :إِها َل ْن تَر ِ
اعت ََص َم بِ ِه ك ََا َق َال َ ،و َق َر َأ َ « :وإِ َذا َق َر ْأ َت ال ُق ْر َء َ
ان
اي » َ ،و َق َر َأ ُق ْرآنًا ْ
َ
رَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن ا رلذي َن ا ُي ْؤمن َ
ُورا» َ ،ف َأ ْق َب َل ْت َحترى َو َق َف ْت َع َى
َج َع ْلنَا َب ْين ََك َو َب ْ َ
ُون بِاآخ َرة ح َجا ًبا َم ْست ً
ول اه ﷺ َ ،ف َقا َل ْت  :يا َأبا بك ٍْر  ،إِ ِي ُأ ْخ ِر ُت َأ رن ص ِ
اح َب َك َه َج ِ
أ ِي َبك ٍْر َ ،و َم ْ ت ََر َر ُس َ
اي .
َ
َ َ َ
ْ
ت ما هج ِ
ِ
اك َ ،ق َال َ :ف َو رل ْت َو ِه َي َت ُق ُ
ول َ :قدْ َعلِ َم ْت ُق َر ْيش َأ ِي
َف َق َال  :ا َ ،و َر ِب َه َذا ال َب ْي َ َ َ
بِن ُْت َس ِي ِد َها .أخرجه احاكم( ).
وكانت قريش تسمي رسول اه ﷺ مذم ًا ،ثم يسبونه ،فكان ﷺ يقولَ « :أ َا َت ْع َج ُب َ
ون
ف َي ْ ِ
ون ُم َذ رمـ ًا َ ،و َي ْل َعن َ
ه َعنِي َشت َْم ُق َر ْيش َو َل ْعن َُه ْمَ ،ي ْشتِ ُم َ
ُون ُم َذ رمـ ًاَ ،و َأنَا
فا ُ
ر ُ
َك ْي َ
ُمـ َح رمد» أخرجه البخاري( ).
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9حسن /أخرجه احاكم (. )9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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أما زوجها أبو هب ،عم رسول اه ﷺ فقد بلغ من أمره أنه كان يتبع رسول اه ﷺ ي
اأسواق وامجامع واأندية ،ومواسم احج ،ويكذبه أمام الناس.
اد الدر ِ
عن ربِيع َة بن َعب ٍ
يِ َ ق َال :ر َأي ُت النربِي ﷺ ِي اج ِ
اه ِل ري ِة ِي س ِ
وق ِذي امَ َج ِ
از
َ ْ
َ َ ْ ر
ُ
َ
ر
ِ
ِ
ِ
َو ُه َو َي ُق ُ
ـجتَم ُع َ
ون َع َل ْيهَ ،و َو َرا َء ُه
راس ُم ْ
راس ُقو ُلوا َا إِ َل َه إِ را اهُ ُت ْفل ُحوا» َوالن ُ
ها الن ُ
ولَ « :يا َأ ُ َ
ِ
رج ل و ِ
ي ُء ال َو ْج ِهَ ،أ ْح َو ُلُ ،ذو َغ ِدي َرت ْ ِ
َنَ ،ي ُق ُ
ب.
ول :إِ رن ُه َصابِئ كَاذبَ ،ي ْت َب ُع ُه َح ْي ُث َذ َه َ
َ ُ َ
ب رس ِ
ول اه ﷺ َو َقا ُلوا ََ :ه َذا َع ُم ُه َأ ُبو َه َ ٍ
َف َسال ُت َع ْن ُهَ ،ف َذك َُروا ِ
ب.أخرجه أمد( ).
َ ن ََس َ َ ُ
وتسلط عتبة بن أي هب عى رسول اه ﷺ باأذى ،وشق قميصه ،فدعا عليه رسول
اه ﷺ ،وقال« :ال رلهم س ِلط ِ
عليه َك ْلب ًا من كابك» فخرج ي قافلة يريد الشام فنزل
َ
منزاً فقال  :إي أخاف دعوة حمد .قالوا له  :كا  .فحطوا متاعهم حوله وقعدوا
حرسونه  ،فجاء اأسد فانتزعه فذهب به  .أخرجه احاكم( ).
وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول اه ﷺ مزه ومزه ،فأنزل اه تعإى :
[ اهمزة. ] 5-9/
ي بن خلف فجاء يوم ًا إى رسول اه ﷺ بعظم ٍ
بال ،فقال :يا حمد أنت
وأما أخوه ُأ ّ
تزعم أن اه يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده ،ثم نفخه نحو رسول اه ﷺ.
فقال رسول اه ﷺ  :نعم أقول ذلك ،يبعثه اه وإياك بعدما تكونان هكذا ،ثم يدخلك
النار ،فأنزل اه تعإى فيه:

أما أشقى القوم عقبة بن أي معيط ،فاذا حصل منه؟
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99999
( )9حسن /أخرجه احاكم (. )9999
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[ يس. ]99-99/

َان ُع ْقب ُة بن َأ ِي معي ٍ
َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
ط ا َي ْقدَ ُم ِم ْن َس َف ٍر إِا َصن ََع
ُ َْ
اس ري اه عنها َق َال  :ك َ َ ْ ُ
ِ
َان ُيكْثِر مـ َجا َلس َة رس ِ
راس ِج َرا َن ُه َو َأ ْه َل َم رك َة ُك رل ُه ْم َ ،وك َ
ول اه ﷺ
َط َعا ًما َفدَ َعا َع َل ْيه الن َ
ُ ُ َ َ ُ
ِ
ِ
ات َي ْو ٍم ِم ْن َس َف ِر ِه َف َصن ََع َط َعا ًما ُ ،ث رم َد َعا َر ُس َ
ب َع َل ْي ِه ر
ول
الش َقا ُء َ ،ف َق ِد َم َذ َ
َو ُي ْع ِج ُب ُه َحدي ُث ُه َو َي ْغل ُ
اه ﷺ إى َط َع ِام ِه َ ،ف َق َال َ « :ما َأنَا بِا رل ِذي آك ُُل َط َعا َم َك َحترى ت َْش َهدَ َأ ْن ا إِ َل َه إِا اه َو َأ ِي
ول اه » َ .ف َق َال  :ا ْط َع ْم َيا ا ْب َن َأ ِخي َ .ق َال َ :ما َأنَا بِا رل ِذي َأ ْف َع ُل َحترى َت ُق َ
َر ُس ُ
ول َ ،ف َش ِهدَ بِ َذلِ َك ،
َف َط ِعم ِمن َطع ِام ِه َ ،فب َل َغ َذلِ َك ُأي بن َخ َل ٍ
ف َف َأتَا ُه َ ،ف َق َال َ :ص َب ْو َت َيا ُع ْق َب ُةَ ،وك َ
َان َخلِي َل ُه.
َر ْ َ
َ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ُل َف َأ َبى َأ ْن َي ْط َع َم م ْن َط َعامي إِا َأ ْن
َ ر
َف َق َال  :ا واه َما َص َب ْو ُت َ ،و َلك ْن َد َخ َل إِ َ ر
خ ُْر َج ِم ْن َب ْيتِي َق ْب َل َأ ْن َي ْط َع َم َ ،ف َش ِهدْ ُت َل ُه َف َط ِع َم َ .ف َق َال َ :ما
است َْح َي ْي ُت َأ ْن َ
َأ ْش َهدَ َل ُه َ ،ف ْ
ى َعن َْك َأ َبدً ا َحترى َت ْأتِ َي ُه َف َت ْب ُز َق ِي َو ْج ِه ِهَ ،و َت َط َأ َع َ
ى ُعن ُِق ِهَ .ق َال َف َف َع َل بِ ِه
َأنَا بِا رل ِذي َأ ْر َ
ن كَتِ َف ْي ِه.
َذل ِ َكَ ،و َأ َخ َذ َر ِح َم َدا رب ٍة َفأل َقا ُه َب ْ َ
ارجا ِمن م رك َة إِا َع َلو ُت ر ْأس َك بِالسي ِ
ول اه ﷺ« :ا أل َق َ
َف َق َال َل ُه َر ُس ُ
ف ».
ر ْ
ْ َ َ
اك َخ ِ ً ْ َ
َف ُأ ِر ُع ْقب ُة يوم بدْ ٍر َ ،ف ُقتِ َل صرا ،و َم ي ْقت َْل ِمن اأُسارى َغره َ ،ق ْت َله َع ِ
اص ِم ْب ِن َثابِ ُت ْب ُن
َ ًْ َ ُْ
ُ
ُْ ُ
َ َ َْ َ َ
َ َ َ
( )
اأَ ْق َل ِ
ح .أخرجه أبونعيم اأصبهاي ي دائل النبوة .
وكان اأخنس بن ُريق من أراف القوم ،ومن ُيسمع له ،ومن يؤذي رسول اه
ﷺ ويصيب منه ،ويرد عليه ،فأنزل اه فيه:
[ القلم. ]99-99/
وكان الوليد بن امغرة امخزومي من سادة قريش ،وكان من جادلون رسول اه
ﷺ ،وينال منه ،ويقولَ :أ ُيـ َنزل عى حمد ،و ُأترك وأنا كبر قريش وسيدها؟ و ُيـرك
أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف؟ فنحن عظيا القريتن! فنزل قوله
سبحانه:
[ الزخرف. ]99-99/
أما العاص بن وائل السهمي فكان من أشد الناس عداوة للنبي ﷺ وَك ً
ا به.
فحن مات عبد اه ابن النبي ﷺ ،قال العاص بن وائل :لقد انقطع نسله ،وكان إذا ُذكر
رسول اه ﷺ ،قال :دعوه ،فإنا هو رجل أبر ا عقب له ،لو قد مات انقطع ذكره،
( )9صحيح /أخرجه أبونعيم اأصبهاي ي دائل النبوة (.)999/9
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واسرحتم منه ،فأنزل اه ي ذلك:

[ الكوثر. ] 9-9/
َان َ َع َى ال َع ِ
و َع ْن َخ رب ٍ
اضا ُه َ ،ف َق َال ِ
اب َ ق َال  :ك َ
َ َ :ل ْن
اص ْب ِن َو ِائ ٍل َد ْين َ ،ف َأ َت ْي ُت ُه َأ َت َق َ
َأ ْق ِض َي َك َحترى َت ْك ُف َر بِ ُم َح رم ٍد َ ،ق َال َ :ف ُق ْل ُت َل ُه  :إِ ِي َل ْن َأ ْك ُف َر بِ ُم َح رم ٍد َحترى َ
وت ُ ،ث رم
مُ َ
مو ِ
ِ
ِ
يك إِ َذا ر َج ْع ُت إى م ٍ
ُت ْب َع َث َ ،ق َال َ :وإِ ِي َ
ف َأ ْق ِض َ
ال
ت َ ،ف َس ْو َ
م ْب ُعوث م ْن َب ْعد ا َ ْ
َ
َ
َو َو َل ٍدَ ،ق َال َ :فن ََز َل ْت َه ِذ ِه اآ َي ُة:
متفق عليه( ).
أما أبو جهل بن هشام فكان من أشد الناس عداوة للنبي ﷺ وأصحابه ،فكان أخزاه اه
هزأ برسول اه ﷺ وما جاء به من احق ،ويؤذيه بالقول والفعل.
ري بِالنربِي ﷺ إى بي ِ
ت امَ ْق ِد ِ
َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
س َ ،و َجا َء ِم ْن
َْ
اس ري اه عنها َق َال ُ :أ ْ ِ َ
ِ
َلي َلتِ ِه يـحدِ ُثهم بِم ِس ِر ِه  ،وبِعام ِة بي ِ
ت امَ ْق ِد ِ
س َ ،و َب ِع ِر ِه ْم َ ،ف َق َال ُأنَاس  :ن َْح ُن ن َُصدِ ُق
َ َ َ َْ
ْ ُ َ ُ ْ َ
ُمـ َح رمدً ا ﷺ بِ َا َي ُق ُ
ر َب اه َأ ْعنَا َق ُه ْم َم َع َأ ِي َج ْه ٍل َ ،ق َال َ :و َق َال
ولَ ،ف ـ ْارتَدُ وا ُك رف ـ ًارا َ ،و َ َ
تز رق ُموا .أخرجه أمد( ).
الز ُقو ِم َ ،هاتُوا ُز ْبدً ا َو َتـ ْم ًرا ف َ
خ َِو ُفنَا ُمـ َح رمد بِ َش َج ِر ر
َأ ُبو َج ْه ٍل ُ :
و َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
اس ري اه عنها َأ ّن َر ُس َ
ول اه ﷺ َق َر َأ َه ِذ ِه اآ َي َة " :ا رت ُقوا اه َح رق ُت َقاتِ ِه َوا
ون " َق َال َر ُس ُ
مُو ُت رن إِا َو َأ ْنت ُْم ُم ْسلِ ُم َ
َ
الز ُقو ِم ُقطِ َر ْت ِي َد ِار
ول اه ﷺَ « :ل ْو َأ رن َق ْط َر ًة ِم َن ر
ف بِ َم ْن َيك ُ
ُون َط َعا َم ُه» أخرجه أمد والرمذي( ).
الدُ ْن َيا َأَ ْف َسدَ ْت َع َى َأ ْه ِل الدُ ْن َيا َم َع ِاي َش ُه ْم َ ،ف َك ْي َ
ولقي أبو جهل مرة رسول اه ﷺ ،فقال له :واه يا حمد لتركن سب آهتنا أو لنسبن
إهك الذي تعبد ،فأنزل اه تعإى فيه:
[ اأنعام. ] 999/
فكف عندئذ رسول اه ﷺ عن سب آهتهم ،وجعل يدعوهم إى اه تعاى.
عن امغرة بن شعبة  قال :إن أول يوم عرفت رسول اه ﷺ أي كنت أمي أنا
وأبو جهل بن هشام ي بعض أزقة مكة ،إذ لقينا رسول اه ﷺ فقال رسول اه ﷺ
َ
أدعوك إى اهِ» .قال
أي جهل« :يا أبا احكم َ ،ه ُل رم إى اهِ عز وجل وإى رسول ِه ،
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9959ومسلم برقم ( )9959واللفظ له.
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)9999
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم ( ، )9999وأخرجه الرمذي برقم ( )9999وهذا لفظه.
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أبو جهل :يا حمد هل أنت ٍ
أن نشهد ْ
منته عن سب آهتنا؟ هل تريد إا ْ
أن قد ب رلغت؟
فنحن نشهد ْ
أن قد ب رلغت  ،فواه لو أي أعلم أن ما تقول حق ًا ما اتبعتك .فانرف
عِ فقال :فواه إي أعلم أن ما يقول حق  ،ولك ْن بني قي
رسول اه ﷺ وأقبل ر
قالوا  :فينا ِ
احجابة .فقلنا :نعم .فقالوا :فينا الندوة .فقلنا :نعم .ثم قالوا :فينا اللواء.
فقلنا :نعم .قالوا :فينا السقاية .فقلنا :نعم .ثم أط َعموا وأط َعمنا ،حتى إذا حا ركت
الركب قالوا :منا نبي ،واه ا أفعل .أخرجه البيهقي ي دائل النبوة( ).
هذه بعض أنواع السخرية وااستهزاء من كفار قريش بالنبي ﷺ ،واه سبحانه يؤيده
وحفظه ،ويسليه ،ويبره بالنر والتمكن ،فيقول:
[ اأنعام.]99/

ويقول له:
ويقول له :ﮱ
ويقول له:
ويقول له:

[ احجر.] 55-59/
[ اأنعام.] 99/

( )9أخرجه البيهقي ي دائل النبوة (.)999/9

[ الروم. ]99/
[ اأحقاف.]99/
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 -3اهجرة إى احبشة

ما رأى رسول اه ﷺ ما يصيب أصحابه من الباء والعذاب ،وأنه ا يقدر أن يمنعهم
ما هم فيه من الباء ،قال هم « :إِ رن بِ َأ ْر ِ
ح َب َش ِة َملِكًا ا ُي ْظ َل ُم َأ َحد ِعنْدَ ُه َ ،فالـ َح ُقوا
ضا َ
بِبِ ِ
ه َلك ُْم َف َر ًجا َو َمـ ْخ َر ًجا ِمـ را َأ ْنت ُْم فِ ِيه» أخرجه البيهقي ي السنن الكرى( ).
اد ِه َ ،حترى َيـ ْج َع َل ا ُ
فخرج عند ذلك امسلمون من أصحاب رسول اه ﷺ إى أرض احبشة ،خافة
الفتنة ،وفرار ًا بدينهم ،فكانت أول هجرة ي اإسام.
وكان فيمن هاجر :عثان بن عفان  ،وامرأته رقية بنت رسول اه ﷺ ،وعبد
الرمن بن عوف ،وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ،وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو،
وأبو سلمة بن عبد اأسد ،وامرأته أم سلمة ،وعثان بن مظعون ،وعامر بن ربيعة،
وامرأته ليى بنت أي حثمة ،ري اه عنهم أمعن.
فخرجوا حتى أتوا الشعيبة ،مرفأ للسفن عى البحر ،منهم الراكب ،ومنهم اماي،
ويَ اه تعإى هم ساعة وصلوا سفينتن لتجار ملوهم فيها إى احبشة.
وكان عددهم مسة عر نفر ًا :أحد عر رجا ،وأربع نسوة ،وكان خروجهم ي
رجب من السنة اخامسة من البعثة ،وما وصلوا إى احبشة وجدوا فيها خر جار،
وأمنوا عى دينهم ،وعبدوا اه ،ا يؤذهم أحد ،وا يسمعون شيئ ًا يكرهونه.
ولكن م يطل هم امقام ي احبشة ،فقد عادوا إى مكة بعد رمضان من تلك السنة.
 اهجرة الثانية إى احبشة :
ما رجع امهاجرون من احبشة إى مكة ،اشتد أذى الكفار عليهم ،فأشار الرسول
ﷺ عى أصحابه باهجرة إى احبشة مرة ثانية ،فهاجروا قرابة ثاثة وثانن رجا،
وثاي عرة امرأة.
وما علمت قريش هؤاء بعثت رجلن من أصلب رجاها وأذكاهم ،وهم:
عمرو بن العاص ،وعبد اه بن أي ربيعة ،وأرسلوا معهم اهدايا امستطرفة إى النجاي وبطارقته.
وجاء الرجان إى احبشة ،وقدما رشوَا إى البطارقة ،ليكونوا عون ًا ها ي إقناع
النجاي ،ليطرد هؤاء امسلمن من باده.
ولكن النجاي م يتعجل ي إعطاء الرأي ،وطلب أن حر بن يديه ميع أطراف القضية.
( )9جيد /أخرجه البيهقي ي السنن الكرى (.)9/5
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فلا حروا َقدر م الرجان اهدايا ملك احبشة ،وحر امسلمون ،واختاروا جعفر
بن أي طالب أن يكون امتحدث عنهم.
فقال النجاي هم :ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم؟ وم تدخلوا به ي ديني؟
فقال جعفر  :أها املك! كنا قوم ًا أهل جاهلية ،نعبد اأصنام ،ونأكل اميتة ،ونأي
الفواحش ،ونقطع اأرحام ،ونِء اجوار ،ويأكل القوي منا الضعيف ،فكنا عى ذلك
حتى بعث اه إلينا رسواً منا ،نعرف نسبه وصدقه ،وأمانته وعفافه ،فدعانا إى اه
لنوحده ونعبده ،ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من احجارة واأوثان  ...إلخ.
ثم استمر احوار بن النجاي والصحابة ري اه عنهم حتى انتهى بفشل مكيدة
كفار قريش ،ورجوعهم خارين ،وبقاء امسلمن ي احبشة آمنن مطمئنن.
وقد ابتى اه تعإى الصحابة هذه اهجرة ،لينظر هل يركون البلد واأهل وامال من
أجل الدين ،أو يركون الدين من أجل البلد واأهل وامال ،فاختاروا اهجرة ي
سبيل اه من أجل الدين ،وهاجروا ي سبيل اه إى احبشة فارين بدينهم.
وأحدثت هجرة احبشة هزة كبرة ي امجتمع امكي امرك؛ أها شملت أفراد ًا
من البيوت القرشية الكبرة.
وقد مكث مهاجروا احبشة ما شاء اه ،ثم عاد بعضهم بعد هجرة امدينة ،وقبل غزوة
بدر الكرى ،وكانوا ثاثة وثاثن رج ً
ا وثان نساء ،وعاد الباقون مع جعفر بن أي
طالب بعد فتح خير ي العام السابع اهجري ،وي هذا العام توي النجاي بعد أن
أكرمه اه باإسام ،فصى عليه رسول اه ﷺ صاة الغائب .متفق عليه( ).

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم (.)599
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 -4مفاوضات قريش مع أي طالب

أيقنت قريش أن بطشها بامسلمن امستضعفن وغرهم م يرف الناس عن
اإسام ،ورأت أن طرق ااستهزاء والسخرية بمحمد ﷺ وأصحابه م تفلح ي الصد
عن سبيل اه  ،فلجأت قريش إى أسلوب امفاوضات مرة أخرى.
فذهب أراف قريش إى أي طالب مرة أخرى ،فقالوا له :يا أبا طالب ،إن لك سن ًا
ورف ًا ،ومنزلة فينا ،وإن ابن أخيك يؤذينا ي نادينا وي جلسنا ،وإنا قد استنهيناك من
ابن أخيك فلم تنه عنا ،وإنا واه ا نصر عى هذا من شتم آبائنا ،وتسفيه أحامنا،
وعيب آهتنا ،حتى تكفه عنا ،أو ننازله وإياك ي ذلك حتى هلك أحد الطرفن.
فعظم عى أي طالب فراق قومه وعداوَم ،وم يطب نفس ًا بإسام رسول اه ﷺ وا
خذانه ،فبعث إى رسول اه ﷺ ،فلا جاء إليه قال له :يا ابن أخي إن قومك قد
عِ
جاؤي ،فزعموا أنك تؤذهم ي نادهم وي جلسهم فانته عن ذلك ،وأبق
ر
وعى نفسك ،وا حملني من اأمر ماا أطيق.
فح ّلق رسول اه ﷺ ببره إى الساء ،فقالَ « :ما ت ََر ْو َن َه ِذ ِه ر
الش ْم َس» ؟ َقا ُلوا َ :ن َع ْم ،
َق َال َ « :ما َأنَا بِ َأ ْقدَ َر َع َى َأ ْن َأ َد َع َذلِ َك ِمنْك ُْم َع َى َأ ْن ت ُْشع ُلوا ِمن َْها ُشع َل ًة » َ ،ف َق َال
َأ ُبو َطال ِ ٍ
ب َ :ما ك رَذ ْبنَا ا ْب َن َأ ِخي َق ُط َف ْار ِج ُعوا .أخرجه احاكم( ).
ثم أطلق أبو طالب قصيدته امشهورة ي نرة الرسول ﷺ ،فقال:
حتى أوسد ي الراب
واه لن يصلوا إليك بجمعهم
أبر َو َق رر بذاك منك
فامي أمرك ما عليك غضاضة
فلقد صدقت وكنت ِقدْ َم
وعلمت أنك ناصحي
ودعوتني
ُ
من خر أديان الرية
وعرضت دين ًا قد علمت بأنه
لوجدتني سمح ًا بذاك
لوا امامة أو حذار مسبة

( )9صحيح /أخرجه احاكم (. )999/9
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دفينا
عيونا
أمينا
دينا
مبينا

 -5طلب قريش تسليم الرسول ﷺ

ما رأت قريش أن رسول اه ﷺ ماض ي دعوته ،وأن أبا طالب قد أبى خذان ابن
أخيه وإسامه ،وإِاره عى مايته ،مشوا إليه بعارة بن الوليد بن امغرة ،فقالوا
له :يا أبا طالب ،قد جئناك بفتى قريش ماا ،ونسبا ،وشهامة وشعرا ،فخذه ،فلك
نره وعقله ومراثه ،واَذه ولدا ،وأسلم إلينا ابن أخيك ،هذا الذي خالف دينك
ودين آبائك ،وفرق ماعة قومك ،وسفه أحامهم ،فنقتله.
فقال أبو طالب :واه ما أنصفتموي! أتعطوي ابنكم أكفله لكم ،وأعطيكم ابني
تقتلونه؟ هذا واه ا يكون أبدا.
فقال امطعم بن عدي :واه يا أبا طالب لقد أنصفك قومك ،وجهدوا عى التخلص
ما تكرهه ،فا أراك تريد تقبل منهم شيئ ًا.
عِ،
فقال أبو طالب :واه ما أنصفتموي ،ولكنك قد أمعت خذاي ،وامظاهرة ّ
فاصنع ما بدا لك.
وما رأى أبو طالب ما تصنع قريش بامسلمن دعا بني هاشم ،وبني امطلب إى ما
هو عليه من منع رسول اه ﷺ ،والقيام دونه ،فاجتمعوا إليه ،وقاموا معه ،وأجابوه إى
ما دعاهم إليه إا ما كان من عمه أي هب فبقي عى عداوته.
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 -3حاولة الطغاة اغتيال الرسول ﷺ

بعد فشل مفاوضات قريش مع أي طالب اشتد مكر زعائها ،وأمعوا عى قتل النبي
ﷺ ،فلا كان مساء الليلة التي عرضوا فيها عارة بن الوليد عى أي طالب ُفقد
رسول اه ﷺ  ،فلم ُيعلم أين مكانه .
وجاء أبوطالب وعمومته فلم جدوه ي منزله ،فجاء زيد بن حارثة  فوجد أبا طالب
مهموم ًا ،فأخره أن الرسول ﷺ ي دار اأرقم ،ومعه أصحابه يتحدثون ،وما علم
رسول اه ﷺ بحال عمه أي طالب ذهب إليه ،فقال :يا ابن أخي أين كنت؟ أكنت ي
خر؟ فقال :نعم ،فقال أبو طالب :أدخل بيتك ،فدخل رسول اه ﷺ بيته ،فلا أصبح
أبو طالب غدا مع النبي ﷺ فأخذه بيده فوقف به عى أندية قريش ،ومعه فتيان بني
هاشم ،وفتيان بني امطلب.
فقال :يا معر قريش! هل تدرون ما ممت به؟ فقالوا :ا! فأخرهم اخر ،وقال
للفتيان :اكشفوا عا ي أيديكم ،فكشفوا ،فإذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة.
فقال :واه لو قتلتموه ما بقي منكم أحد حتى نتفانى نحن وأنتم ،فانكَ القوم ،وكان
أشدهم انكسار ًا أبو جهل لعنه اه.
َاسا من بني َم ْ
ـخ ُزوم تواصوا بِالنربِ ِي ﷺ ليقتلوه،
عن ابن عباس ري اه عنها َأن ُأن ً
ِ
غرة َ ،فبينا النربِي ﷺ َق ِائم ُي َص ِ
ِ سم ُعوا ِق َرا َءته فأرسلوا إليه
من ُْهم َأ ُبو جهل والوليد بن ُم َ
ال َولِيد ل َي ْقتُل ُه َ ،فا ْن َطلق َحترى َأتَى امَكَان ا رل ِذي ُي َص ِ
ِ فِ ِيهَ ،فجعل يسمع ِق َرا َءته َو َا َيرا ُه،
َفان َْرف إليهم فأعلمهم بذلك َفأتو ُهَ ،ف َل را ا ْنتَهوا إى امَكَان ا رل ِذي ُه َو ُي َص ِ
ِ فِ ِيه
ِ
الص ْوت من َخلفهم ،فيذهبون إليه فيسمعونه
الص ْوت َفإِذا ر
سم ُعوا ق َرا َءته ،فيذهبون إى ر
جدوا إِ َل ْي ِه َسبِياًَ ،ف َذلِك َق ْوله:
َأ ْيض ًا من َخلفهم ،فانرفوا َوم َ
أخرجه البيهقي ي دائل النبوة( ).
وم تزل فكرة اغتيال النبي ﷺ ترقد وتزداد ي قلوب امركن يوم ًا بعد يوم.
عن ابن عباس ري اه عنها ي قصة طويلة جرت بن امركن وبن النبي ﷺ ..
فلا قام عنهم ﷺ قال أبو جهل :يا معر قريش ،إن حمد ًا قد أبى إا ما ترون من
( )9أخرجه البيهقي ي دائل النبوة (.)959/9
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عيب ديننا  ،وشتم آبائنا  ،وتسفيه أحامنا  ،وسب آهتنا  ،وإي أعاهد اه أجلسن له
غد ًا بحجر  ،فإذا سجد فضخت به رأسه ،فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا هم.
فلا أصبح أبو جهل أخذ حجر ًا وجلس  ،وأتى النبي ﷺ فقام يصِ بن الركنن
اأسود والياي ،وكان يصِ إى الشام ،وجلست قريش ي أنديتها ينظرون ،فلا
سجد رسول اه ﷺ احتمل أبو جهل احجر ثم أقبل نحوه  ،حتى إذا دنا منه رجع
مرعوب ًا منتقع ًا لونه  ،قد يبست يداه عى َح َجره  ،حتى قذف به من يده  ،وقامت إليه
رجال قريش فقالوا  :ما لك يا أبا احكم ؟ فقال  :قمت إليه أفعل ما قلت لكم فلا
دنوت منه عرض َ دونه فحل من اإبل  ،واه ما رأيت مثل هامته وا قرته وا
فه رم أن يأكلني.) ( .
أنيابه لفحل قط َ ،
ن َأ ْظ ُه ِرك ُْم ؟ َق َال َف ِق َيل :
وج ْه ٍل َ :ه ْل ُي َع ِف ُر ُمـ َح رمد َو ْج َه ُه َب ْ َ
و َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َال َ :ق َال َأ ُب َ
الا ِ
َن َع ْم َ .ف َق َال َ :و ر
ت َوال ُع رزى َل ِئ ْن َر َأ ْي ُت ُه َي ْف َع ُل َذلِ َك َأَ َط َأ رن َع َ
ى َر َق َبتِ ِه َ ،أ ْو َأُ َع ِف َر رن َو ْج َه ُه
الر ِ
اب َ .ق َال َ :ف َأتَى َر ُس َ
ول اه ﷺ َو ُه َو ُي َص ِِ َز َع َم ل ِ َي َط َأ َع َ
ى َر َق َبتِ ِه َ ،ق َال َ :ف َا
ِي ُ َ
ِ
ص َع َى َع ِق َب ْي ِه َ ،و َيت ِرقي بِ َيدَ ْي ِه َ ،ق َال َ :ف ِق َيل َل ُه َ :ما َل َك ؟ َف َق َال :
َف ِج َئ ُه ْم منْ ُه إِ را َو ُه َو َينْ ُك ُ
إِ رن َب ْينِي َو َب ْينَ ُه َلـ َخنْدَ ًقا ِم ْن ن ٍ
َار َو َه ْو ًا َو َأ ْجن ِ َح ًةَ .ف َق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺَ «:ل ْو َدنَا ِمنِي َا ْخ َت َط َف ْت ُه
ض ًوا»  .أخرجه مسلم ( ).
امَ َا ِئ َك ُة ُع ْض ًوا ُع ْ

( )9انظر سر أعام النباء ( ،)999/99وسرة ابن هشام (.)999/9
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9959
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 -2إسام مزة بن عبد امطلب 

ي وسط هذا اجو امشحون بالظلم والطغيان من كفار قريش أسلم مزة بن عبد
امطلب  وهو عم الرسول ﷺ ،وأخوه من الرضاعة ،وكان  أسن من الرسول
ﷺ بسنتن.
وسبب إسامه ي البداية مية للرسول ﷺ ،فقد مر أبو جهل برسول اه ﷺ عند
الصفا ،فآذاه وشتمه ،ونال منه ببعض ما يكره ،ورسول اه ﷺ ساكت ا يكلمه.
ثم انرف أبو جهل إى ناد من قريش عند الكعبة ،فجلس معهم ،ثم أقبل مزة 
ٍ
صيد ،متوشح ًا سيفه ،فأخرته أمة ابن جدعان با سمعت ،فاحتمل مزة
من
الغضب ،ل ِـ َمـا أراد اه به من الكرامة.
فخرج يسعى ليوقع بأي جهل ما يكره ،فلا دخل امسجد نظر إليه جالس ًا ي القوم،
فأقبل نحوه ،وقام عى رأس أي جهل ،فرفع القوس ،وربه به ،فشجه شجة منكرة،
عِ ذلك إن استطعت.
ثم قال أي جهل :أتشتمه وأنا عى دينه ،أقول ما يقولُ ،ر رد ر
فقام رجل من بني خزوم لنرة أي جهل ،فمنعهم أبو جهل ،وقال هم :دعوا أبا
عارة ،فو اه لقد سببت ابن أخيه سب ًا قبيح ًا.
وعاد مزة  إى بيته ،وثبته اه عى دينه ،فجاء إليه رسول اه ﷺ فذكرره وب رره،
وأنذره ،فثبت اه تعإى اإيان ي قلبه.
ور رسول اه ﷺ بإسام عمه مزة أيا رور ،وعرفت قريش أن رسول اه ﷺ قد
ُر
عز وامتنع ،وأن مزة  سيمنعه.
فسبحان احكيم العليم الذي جعل ما حب ي باطن ما يكره اإنسان ،فا فعله أبو
جهل برسول اه ﷺ من اأذى كان سبب ًا لتحريك العصبية القبلية ،وإسام مزة ،وإذا
ضعفت العصبية تطاول السفهاء عى اأنبياء ،والعصبية مقوتة ،لكن إذا ُس ِخرت
خدمة الدين ،وإعاء كلمة اه  ،وردع الظامن ،فهي حمودة.
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 -1إسام عمر بن اخطاب 

بعد إسام مزة بن عبد امطلب  بثاثة أيام ،أيد اه اإسام وامسلمن بإسام
الفاروق عمر بن اخطاب  ،وكان رج ً
ا معروف ًا بحدة الطبع ،وقوة الشكيمة.
وكان من أشد الناس عداوة للمسلمن ،وناهم منه من اأذى حتى يئسوا من إسامه،
وقد دعا رسول اه ﷺ لعمر باهداية.
ول اه ﷺ َق َال  « :ال رل ُه رم َأ ِع رز ِ
َعن ا ْب ِن ُع َم َر ري اه عنها َأ ّن َر ُس َ
ب َه َذ ْي ِن
اإ ْس َا َم بِ َأ َح ِ
الر ُج َل ْ ِ
ن إِ َل ْي َك  ،بِ َأ ِي َج ْه ٍل َأ ْو بِ ُع َم َر ْب ِن اخَ رط ِ
اب » َفك َ
َان َأ َح ُب ُه َا إى اه ُع َم َر ْب َن
ر
اخَ رط ِ
اب .أخرجه أمد والرمذي( ).
أما قصة إسام عمر بن اخطاب  فقد روَا أم عبد اه بنت أي حثمة فقالت :واه
إنا لنرحل إى أرض احبشة ،وقد ذهب عامر ي بعض حاجتنا ،إذ أقبل عمر بن
اخطاب حتى وقف عِ وهو عى ركه .قالت :وكنا نلقى منه الباء أذى لنا ور ًا
علينا .فقالت :فقال :إنه َانطاق يا أم عبد اه.
قالت :فقلت :نعم ،واه لنخرجن ي أرض اه ،آذيتمونا وقهرمونا ،حتى جعل اه
لنا خرج ًا .قالت :فقال :صحبكم اه ،ورأيت له رقة م أكن أرها ،ثم انرف وقد
أحزنه  -فيا أرى – خروجنا.
قالت :فجاء عامر -وهو زوجها  -من حاجتنا تلك ،فقلت له :يا أبا عبد اه ،لو رأيت
عمر آنف ًا ِ
ور رقته وحزنه علينا .قال :أطمعت ي إسامه؟ قالت :قلت :نعم .قال :ا
يسلم الذي رأيت حتى يسلم مار اخطاب .قالت :يأس ًا ل ِ َـا كان يرى من غلظته
( )
وقسوته عى اإسام .أخرجه أمد ي فضائل الصحابة واحاكم .
وقد أسلم عمر بن اخطاب  وهو ي السادسة والعرين من عمره ،بعد أن دخل
رسول اه ﷺ دار اأرقم ،بعد أربعن نفس ًا أسلموا قبله من اأحرار ،ثم انتر خر
إسام عمر بن اخطاب  ي مكة.
عن ابن عمر ري اه عنها قال  :ما أسلم عمر بن اخطاب قال  :أي قريش أنقل
للحديث ؟ قيل له  :ميل بن معمر اجمحي .قال  :فغدا عليه  ،قال عبد اه :
( )9حسن /أخرجه أمد برقم ( ،)9959وأخرجه الرمذي برقم (.)9999
( )9حسن /أخرجه أمد ي فضائل الصحابة برقم ( ،)999وأخرجه احاكم برقم (.)9595
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وغدوت أتبع أثره أنظر ما يفعل  ،وأنا غام ِ
أعقل كلا رأيت  ،حتى جاءه  ،فقال  :أما
علمت يا ميل أي قد أسلمت ودخلت ي دين حمد ﷺ ؟
قال  :فواه ما راجعه حتى قام جر رجليه ،واتبعه عمر ،واتبعت أي  ،حتى إذا قام
عى باب امسجد ِخ بأعى صوته :يا معر قريش  -وهم ي أنديتهم حول
الكعبة  -أا إن عمر قد صبأ  .قال  :يقول عمر من خلفه  :كذب  ،ولكن قد أسلمت،
وشهدت أن ا إله إا اه وحده ا ريك له  ،وأن حمد ًا عبده ورسوله.
قال  :وثاروا إليه  ،قال  :فا برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس عى رؤوسهم ،
قال  :وطلح  -أي أعيا  -فقعد  ،وقاموا عى رأسه  ،وهو يقول  :افعلوا ما بدا لكم ،
فأحلف أن لو كنا ثاث مائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا  ،قال  :فبيناهم
عى ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه جبة حرة وقميص قومس حتى وقف عليهم ،
فقال  :ما شأنكم ؟ قالوا  :صبأ عمر بن اخطاب  ،قال َ :ف َمه  ،رجل اختار لنفسه أمر ًا
فاذا تريدون ؟ أخرجه أمد ي فضائل الصحابة وابن حبان ( ).
عز اإسام وامسلمون ،وصاروا يطوفون بالكعبة،
وبإسام عمر بن اخطاب  ر
ويصلون ا خافون قريش ًا.
عن ابن مسعود  قال :ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر  .أخرجه البخاري ( ).

( )9جيد /أخرجه أمد ي فضائل الصحابة برقم ( )999وهذا لفظه  ،وأخرجه ابن حبان برقم (.)9995
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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 -3إغراءات قريش للنبي ﷺ

ما رأت قريش أن الرسول ﷺ ماض ي دعوته ،وأن أصحابه يزيدون يوم ًا بعد يوم ،وأن
كل حاواَا ي الصد عن سبيل اه قد باءت بالفشل ،فرأت أن جرب أسلوب اإغراء
بامال ،أو اجاه ،أو امُلك ،ظن ًا منهم أنه ربا ُيـغري حمد ًا ﷺ بريق هذه العروض.
عن حمد بن كعب القرظي قال ُ :حدثت أن عتبة بن ربيعة  -وكان سيدا  -قال يوم ًا
وهو جالس ي نادي قريش ،ورسول اه ﷺ جالس ي امسجد وحده  :يا معر
قريش  ،أا أقوم إى حمد فأكلمه و َأعرض عليه أمور ًا لعله يقبل بعضها ،فنعطيه أها
شاء ويكف عنا ؟ فقالوا  :بى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه.
فقام إليه عتبة حتى جلس إى رسول اه ﷺ فقال  :يا ابن أخي  ،إنك منا حيث قد
علمت من السطة ي العشرة وامكان ي النسب  ،وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم،
فرقت به ماعتهم  ،وس رفهت به أحامهم ِ ،
وعبت به آهتهم ودينهم  ،وك رفرت به من
ر
مى من آبائهم  ،فاسمع مني َأ ْع ِرض عليك أمور ًا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها.
ِ
أسمع».
الوليد
قال  :فقال له رسول اه ﷺ« :قل يا أبا
ْ
قال  :يا ابن أخي إن كنت إنا تريد با جئت به من هذا اأمر مااً معنا لك من
سودناك علينا  ،حتى ا نقطع
أموالنا حتى تكون أكثرنا مااً  ،وإن كنت تريد به رفا ر
أمر ًا دونك  ،وإن كنت تريد به ملكا م رلكناك علينا  ،وإن كان هذا الذي يأتيك ِر ْئي ًا تراه
ا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب  ،وبذلنا فيه أموالنا حتى نرئك منه.
فرغت يا أبا
فلا فرغ من قوله ،ورسول اه ﷺ يستمع منه ،قال رسول اه ﷺ « :أقد
َ
الوليد ؟»قال  :نعم.
الر ِحي ِم
الر ْ َ
م ِن ّ
فاستمع مني » قال  :أفعل .فقال رسول اه ﷺ  :بِ ْس ِم اه ّ
قال ْ « :
ثم مى رسول اه ﷺ فيها يقرؤها
عليه  ،فلا سمعها منه عتبة أنصت ها ،وألقى يديه خلف ظهره معتمد ًا عليها يسمع منه،
999

سمعت يا أبا الوليد ما
ثم انتهى رسول اه ﷺ إى السجدة منها فسجد ثم قال ﷺ« :قد
َ
سمعت ،فأنت وذاك».
َ
فقام عتبة إى أصحابه فقال بعضهم لبعض  :نحلف باه لقد جاءكم أبو الوليد بغر
الوجه الذي ذهب به  .فلا جلس إليهم قالوا  :ما وراءك يا أبا الوليد ؟ فقال هم :
ورائي أي قد سمعت قواً واه ما سمعت مثله قط  ،واه ما هو بالشعر وا بالسحر
وا بالكهانة.
يا معر قريش أطيعوي واجعلوها ي  ،وخلوا بن هذا الرجل وبن ما هو فيه فاعتزلوه ،
فواه ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم  ،فإن ُت ِصبه العرب فقد كفيتموه
فم ْلكه ُم ْلككم ،وعزه عزكم ،وكنتم أسعد الناس به .
بغركم ،وإن يظهر عى العرب ُ
قالوا  :سحرك واه يا أبا الوليد بلسانه .قال  :هذا رأيي فيه  ،فاصنعوا ما بدا لكم .أخرجه
ابن إسحاق ي السرة والبيهقي ي دائل النبوة

( )

.

 طلب اآيات وامعجزات :
ما رأت قريش أن طرق اأذى واإرهاب ،وطرق اإغراء والراء م تفلح ي كف النبي ﷺ
عن دعوته ،رأت أن تطلب من النبي ﷺ اخوارق وامعجزات امادية واحسية ،ليعجز،
ويفشل ،ويرك دعوته.
فقالوا  :يا حمد  ،إن كنت غر قابل منا شيئ ًا ما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه
ليس من الناس أحد أضيق بلد ًا ،وا أقل ماء ،وا أشد عيش ًا منا  ،فسل لنا ربك الذي
فليسر عنا هذه اجبال التي قد ضيقت علينا  ،وليبسط لنا بادنا،
بعثك با بعثك به،
ِ
وليخرق لنا فيها أهار ًا كأهار الشام.
وليبعث لنا من مى من آبائنا  ،وليكن فيمن يبعث لنا قي بن كاب ،فإنه كان شيخ
ِصدْ ق ،فنسأهم عا تقول  ،أحق هو أم باطل  ،فإن صدقوك وصنعت ما سألناك
صدر قناك  ،وعرفنا به منزلتك من اه تعإى  ،وأنه بعثك رسوا ً كا تقول.
فقال هم رسول اه ﷺ«:ما هذا ُبعثت إليكم ،إنا جئتكم من اه تعإى با بعثني به،
وقد بلغتكم ما ُأرسلت به إليكم  ،فإن تقبلوه فهو حظكم ي الدنيا واآخرة  ،وإن
عِ أصر أمر اه حتى حكم اه بيني وبينكم ».
تردوه ر
( )9حسن /أخرجه ابن إسحاق ي السرة ( ، )999/9وأخرجه البيهقي ي دائل النبوة (.)999/9
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قالوا  :فإذا م تفعل هذا لنا فخذ لنفسك  ،سل ربك أن يبعث معك ملك ًا يصدِ قك با
تقول ،ويراجعنا عنك  ،واسأله فليجعل لك جنان ًا وقصور ًا وكنوز ًا من ذهب وفضة،
يغنيك ها عا نراك تبتغي  ،فإنك تقوم باأسواق ،وتلتمس امعاش كا نلتمس ،
حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسواً كا تزعم .
فقال هم رسول اه ﷺ « :ما أنا بفاعل  ،وما أنا بالذي يسأل ربه هذا ،وما بعثت هذا
إليكم ،ولكن اه بعثني بشر ًا ونذير ًا ،فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم ي
عِ أصر أمر اه حتى حكم اه بيني وبينكم».
الدنيا واآخرة وإن تردوه ر
قالوا  :فأسقط الساء علينا ِك َسف ًا كا زعمت أن ربك إن شاء فعل  ،فإنا لن نؤمن لك
إا أن تفعل  .قال فقال رسول اه ﷺ« :ذلك إى اه إن شاء أن يفعله بكم فعل ».
قالوا  :يا حمد  ،فا علم ربك أنا سنجلس معك ،ونسألك عا سألناك عنه ،ونطلب
منك ما نطلب ،فيتقدم إليك فيعلمك با تراجعنا به  ،وخرك ما هو صانع ي ذلك بنا
إذ م نقبل منك ما جئتنا به .
إنه قد بلغنا إنا يعلمك هذا رجل من اليامة يقال له الرمن  ،وإنا واه ا نؤمن بالرمن أبد ًا ،
فقد أعذرنا إليك يا حمد  ،وإنا واه ا نركك وما بلغت منا حتى هلكك أو َلكنا .
وقال قائلهم  :نحن نعبد امائكة وهي بنات اه  .وقال قائلهم  :لن نؤمن لك حتى تأي
( )
باه وامائكة قبيا.
فلا قالوا ذلك لرسول اه ﷺ قام عنهم وقام معه عبد اه بن أي أمية بن امغرة
امخزومي ،وهو ابن عمته  ،فقال له  :يا حمد ،عرض عليك قومك ما عرضوا فلم
تقبله منهم  ،ثم سألوك أنفسهم أمور ًا ليعرفوا ها منزلتك من اه كا تقول ،
ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل ،ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم
ومنزلتك من اه فلم تفعل ،ثم سألوك أن تعجل هم بعض ما َوفهم به من العذاب
فلم تفعل  -أو كا قال له  -فواه ا أومن بك أبد ًا حتى تتخذ إى الساء سلا  ،ثم
ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها  ،ثم تأي معك بصك معه أربعة من امائكة يشهدون
لك أنك كا تقول ،وايم اه لو فعلت ذلك ما ظننت أي أصدقك.
( )9انظر سرة ابن هشام (.)999/9
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ثم انرف عن رسول اه ﷺ  ،وانرف رسول اه ﷺ إى أهله حزين ًا آسفا ما فاته
ما كان يطمع به من قومه حن دعوه  ،وما رأى من مباعدَم إياه.) ( .
وما دعا رسول اه ﷺ قومه إى اإسام ،وبلغهم رسالة ربه ،قال له زمعة بن اأسود ،والنر
بن احارث ،والعاص بن وائل :لو ُجعل معك ربك يا حمد َم َلك حدث عنك الناس ،و ُيرى
معك ،فأنزل اه تعاى:
[ اأنعام. ]5-9/
وأنزل اه فيا سألوه أنفسهم من تسير اجبال ،وتقطيع اأرض ،وبعث موتاهم:
[ الرعد. ]99/
وأنزل اه ي قوهم :خذ لنفسك ما سألوه أن يأخذ لنفسه أن جعل له جنان ًا وقصور ًا
وكنوز ًا:

وأنزل اه عى رسوله ﷺ مبين ًا هم أنه بر مثلهم:

[ الفرقان.] 99-9/

[ الفرقان. ]99/

وأنزل اه فيا قال عبد اه بن أي أمية:

[ اإراء. ] 59-59/

( )9انظر سرة ابن هشام (.)999/9
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وأنزل اه ي قوهم :إنا يعلمك يا حمد رجل باليامة ،يقال له الرمن! ولن نؤمن به
أبد ًا:
[ الرعد. ]99/
ونزل ي قوهم :إنا يعلمه بر عند امروة:
[ النحل. ]999/
ومن رمة أرحم الرامن سبحانه أنه م جبهم إى ما سألوه؛ أن اه علم أهم ا يؤمنون
بذلك ،فيعاجلهم بالعذاب ،وهو القادر عى كل يء ،وأهم كذلك م يسألوا مسرشدين،
وإنا سألوا متعنتن ومستهزئن ،فاقتضت حكمة اه عدم إجابتهم ،أن ُسنرته سبحانه أنه إذا
طلب قوم آية ف ُأجيبوا ،ثم م يؤمنوا أخذهم اه بعذاب ااستئصال ،كا فعل باأمم السابقة
كعاد وثمود وغرهم:
[ اإراء. ]95/
واه قد رفع عن هذه اأمة عذاب ااستئصال بفضل نب ِيها حمد ﷺ ،الذي أرسله اه رمة
[ اأنبياء. ]999/
للعامن إى قيام الساعة:
َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
اس ري اه عنها َق َال َ :قا َل ْت ُق َر ْيش لِلنربِ ِي ﷺ :ا ْد ُع َلنَا َر رب َك يصبح َلنَا
قلت .فسأل َر رب ُه ،
قلت كا َ
الص َفا َذ َه َب ًة َ ،فإِ ْن َأ ْص َب َح ْت َذ َه َب ًة اتربعناك ،وعرفنا أن ما َ
ر
ِ
ِ
السا ُم َ ،ف َق َال  :إِ ْن ِش ْئ َت َأ ْص َب َح ْت َلـ ُه ْم هذه الصفا َذ َه َب ًة  ،ف َم ْن َك َف َر
َف َأتَا ُه ج ْ ِر ُيل َع َل ْيه ر
ِمن ُْه ْم بعد ذلك َع رذ ْب ُت ُه َع َذا ًبا ا ُأ َع ِذ ْب ُه َأ َحدً ا ِم َن ال َعا َ
ن َ ،وإِ ْن ِش ْئ َت َفت َْحنا َه ُ ْم أبواب
مِ َ
ِ
ِ
ب  ،ا  ،بل افتح هم أبواب الت ْرو َبة » أخرجه أمد( ).
الت ْرو َبةَ .ق َال َ «:يا َر ِ
وكيف يطلب كفار قريش اآيات ،وقد أنزل اه عليهم القرآن العظيم ،وهو آية اآيات،
وبينة البينات:

[ العنكبوت. ]99-99/
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)9999
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ما رأت قريش أن أمر اإسام أخذ ينتر ويعلو ،وأن عدد امسلمن أخذ يزداد
ويكثر ،وأن حاواَا لصد النبي ﷺ عن دعوته بات بالفشل ،وم منع من انتشار
اإسام ،وأن مساوماَا أي طالب وابن أخيه حمد ﷺ قد قوبلت بالرفض ،وأن
النجاي قد منع من جأ إليه من امسلمن ي احبشة ،وأن مزة بن عبد امطلب قد
أسلم ،وأن عمر بن اخطاب قد أسلم ،وأن مزة وعمر ري اه عنها صارا قوة ي
وجوه قريش ،وأن اإسام جعل يفشو ي القبائل ،وخافت قريش من استفحال اأمر.
هذا اجتمعوا واتفقوا أن يكتبوا بينهم كتاب ًا يتعاهدون فيه عى بني هاشم ،وبني
امطلب ،عى أن ا ينكحوا إليهم ،وا ُيـنكحوهم ،وا يبيعوهم شيئ ًا ،وا يبتاعوا
منهم ،وأن يضيقوا عليهم ،وا جالسوهم ،وا خالطوهم ،حتى يسلموا إليهم رسول
اه ﷺ للقتل ،وكتبوا ذلك ي صحيفة علقوها ي جوف الكعبة ،توكيد ًا عى أنفسهم.
فلا رأى أبو طالب تآلب قريش عى ابن أخيه ﷺ قام ي أهل بيته من بني هاشم،
وبني امطلب ،ودعاهم إى ماية النبي ﷺ ،وحياطته ،والقيام دونه ،فأجابوا إى
ذلك ،وأمعوا أمرهم أن ُيـدخلوا النبي ﷺ معهم ي شعب بني هاشم ،حتى كفارهم،
يمنعه ﷺ مسلمهم إيان ًا ،وكافرهم مية ،إا أبا هب فكان مع قريش.
وكان ابتداء حر بني هاشم وبني امطلب ي شعب أي طالب ،ي أول يوم من
امحرم سنة سبع من البعثة ،واستمرت امقاطعة ثاث سنن ،وي فرة احصار ُولد
ابن عباس ري اه عنها ،واشتد احصار عليهم ،و ُمنع عنهم الطعام ،حتى بلغهم
وسمع أصوات صبياهم بالبكاء من اجوع من وراء الشعب.
اجهدُ ،
وكان أبو طالب خاف عى رسول اه ﷺ ،فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم ،أمره أن
ينام ي فراشه ،حتى يراه من أراد به مكرا ،فإذا نام الناس أخذ أحد بنيه أو إخوته أوبني
عمه فأضجعه عى فراش رسول اه ﷺ ،وأمره أن يأي بعض فرشهم فرقد عليها.
واشتد اأمر ،وقطعت عليهم اأسواق ،فكانت قريش ا ترك طعام ًا يصل إى مكة إا
امحاِين،
بادروا إى رائه ،حتى يقتل اجوع من ي الشعب ،فهلك من هلك من
َ
والرسول ﷺ م يتوقف عن الدعوة خارج الشعب.
999

امحاِين بامؤن والغذاء خفية ،وكان
وآذت قريش كل من اطلعوا عى أنه يمد
َ
من يمدهم بالطعام ر ًا حكيم بن حزام ،ابن أخ خدجة ري اه عنها ،وهشام بن
عمرو العامري ،وكان أوصلهم لبني هاشم ،فكان يأي بالبعر لي ً
ا فيوقره طعام ًا ،ثم
يربه باجاه الشعب ،ويرك زمامه ليصل إى امحصورين.
واستمرت اأحوال الشديدة عى أهل الشعب ،حتى سعى ي نقض الصحيفة ،ورفع هذا
الظلم ،بعض أقارب من كان ي الشعب ،وكان ي مقدمة هؤاء هشام بن عمرو بن
احارث ،وامطعم بن عدي ،وزهر بن أي أمية ،وزمعة بن اأسود ،وأبو البخري بن هشام.
وكانت تربط هؤاء ببني هاشم وبني امطلب صات رحم.
وكان ما أان قلوب هؤاء لنقض الصحيفة الظامة أن النبي ﷺ أخر عمه أبا طالب
أن اه قد سلط اأرضة عى الصحيفة فأكلت ميع ما فيها من جور وظلم وقطيعة
وهتان ،فكلم أبو طالب قريش ًا هذا ،وقال هم :إن كان اأمر كا قال ابن أخي فانتهوا
عن قطيعتنا ،وانزلوا عا فيها ،وإن كان كاذب ًا دفعت إليكم ابن أخي.
فتعاقدوا ميع ًا عى ذلك ،ثم نظروا فإذا هي كا قال الرسول ﷺ ،فزادهم ذلك ر ًا،
وقالوا هذا سحر ابن أخيك.
فقال أبو طالب :يا معر قريش ،عام نُحبس ونُحر ،وقد بان اأمر ،وتبن لكم
أنكم أوى بالظلم والقطيعة واإساءة؟
ثم دخل أبو طالب وأصحابه بن أستار الكعبة والكعبة ،ودعا.
حرم عليه منا ،ثم
فقال :اللهم انرنا عى من ظلمنا ،وقطع أرحامنا ،واستحل ما َيـ ُ
انرفوا إى الشعب.
وعند ذلك قام امطعم بن عدي إى الصحيفة فمزقها ،ثم مشى إى أولئك النفر من قريش
الذين أمعوا أمرهم عى نقض الصحيفة ،فلبسوا الساح ،ثم خرجوا إى بني هاشم،
وبني امطلب ،فأمروهم باخروج من الشعب إى مساكنهم ففعلوا.
وكان خروجهم من الشعب ي امحرم أول السنة العارة من البعثة.
فسبحان العزيز الرحيم الذي يسمع ويرى ما يفعل الكفار بنبيه ﷺ وأصحابه ،وحلم
[ البقرة.]999/
عليهم ،وا يعاجلهم بالعقوبة:
999

فأي قسوة ،وأي جور ،وأي ظلم ،من جاء بدين الرمة والشفقة عى امؤمنن والكافرين
وامحاربن:
[ التوبة.]999/

وما أعظم ما اقاه الرسول ﷺ وأصحابه ومن ناِه من أذى واضطهاد ،فصروا حتى نرهم
اه ،وأظهر دينه:
[ التوبة.]99/

لقد انتهت امقاطعة عى نحو رفرق كلمة قريش ،وأوقع الصدام والنزاع بينهم ،وأظهر صر
الرسول ﷺ وأصحابه ،وكشف عن قوَم وثباَم عى احق أقوى من قبل ،وأظهر هذا
الدين من ينره من م يؤمن به ،من أهل امروءة والشهامة.
عن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال « :إِ رن اه َل ُي َؤ ِيدُ َه َذا الدِ ي َن بِالر ُج ِل ال َف ِ
اج ِر»متفق عليه( ).
ر
وخرج رسول اه ﷺ من الشعب يدعو إى اه تعاى ،وظل أبو طالب حوطه ويمنعه
إى أن احقه امرض واشتد به ،فحاول امركون أن يفاوضوا النبي ﷺ بن يدي
أي طالب ،لئا ُيـعابوا ي اإساءة إليه بعد وفاة عمه.
فلا اشتكى أبو طالب ،وثقل به مرضه ،قالت قريش بعضهم لبعض ،إن مزة وعمر
قد أسلا ،وقد فشا أمر حمد ي قبائل قريش كلها ،فانطلقوا بنا إى أي طالب،
فليأخذ لنا عى ابن أخيه ،وليعطه منا ،واه ما نأمن أن يبتزونا أمرنا.
فمشى إليه أراف قريش ي مسة وعرين رج ً
ا ،منهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة ،وأبو
جهل بن هشام ،وأمية بن خلف ،وأبو سفيان بن حرب ،والعاص بن وائل ،وغرهم.
فقالوا :يا أبا طالب إنك كبرنا وسيدنا ،وأنت منا حيث قد علمت ،وقد حرك ما
ترى ،فأنصفنا من ابن أخيك ،فمره فليكف عن شتم آهتنا ،وندعه وإهه.
فبعث إليه أبو طالب ،فجاء النبي ﷺ ،فقال له أبو طالب؛ يا ابن أخي ،هؤاء أراف قومك
قد اجتمعوا لك ،ليعطوك وليأخذوا منك ،وقد سألوك أن تكف عن شتم آهتهم ،ويدعوك
وإهك ،فاقبل منهم فقد أنصفوك.
فقال رسول اه ﷺ« :أرأيتم إن أعطيتكم هذه ،هل أنتم معطي كلمة إن أنتم تكلمتم ها
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999
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ملكتم ها العرب ،ودانت لكم ها العجم».
فقال أبو جهل :نعم وأبيك! وعر كلات فا هي؟ فقال ﷺ « :تقولوا  :ا إله إا اه،
وَلعون ما تعبدون من دونه» .فقال أبو طالب :يا ابن أخي! واه ما رأيتك سألتهم شطط ًا.
أما زعاء قريش فصفقوا بأيدهم ،ثم قالوا :أتريد يا حمد أن جعل اآهة إه ًا
واحد ًا؟ إن أمرك لعجب.
ثم قالوا :إنه واه لن يعطيكم شيئ ًا ما تريدون ،فانطلقوا وامضوا عى دين آبائكم،
حتى حكم اه بينكم وبينه ،فأنزل اه تعإى فيهم:

[ ص. ] 9-9/
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اشتد امرض عى أي طالب ،ثم توي بعد خروجه من الشعب ،ي آخر السنة
العارة من البعثة ،وذلك قبل اهجرة بثاث سنن ،وله من العمر « »99سنة.
وكان أبو طالب يذب عن النبي ﷺ ،ويرد عنه كل من يؤذيه ،أكثر من أربعن عام ًا،
وهو مقيم مع ذلك عى دين قومه ،ومات عى ذلك.
ر ْت َأ َبا َطال ِ ٍ
عن َس ِعيد ْبن امُ َس ري ِ
ب ال َو َفا ُة َجا َء ُه َر ُس ُ
ب َع ْن َأبِ ِيه َق َال :ر
ول اه ﷺ
ما َح َ َ
َف َو َجدَ ِعنْدَ ُه َأ َبا َج ْهل َو َع ْبدَ اه ْب َن َأي ُأ َم ري َة ْب ِن امُ ِغ َر ِةَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺَ «:يا َع ِم ُق ْل َا
إِ َله إِ را اه ،كَلِم ًة َأ ْشهدُ َل َك ِ ِ
وج ْه ٍل َو َع ْبدُ اه ْب ُن َأ ِي ُأ َم ري َة َ :يا َأ َبا
ها عنْدَ اه» َف َق َال َأ ُب َ
َ
َ
َ
َ
ب َع ْن ِم رل ِة َع ْب ِد امُ رطلِ ِ
َطال ِ ٍ
ب؟ َف َل ْم َي َز ْل َر ُس ُ
ول اه ﷺ َي ْع ِر ُض َها َع َل ْي ِه َو ُي ِعيدُ َل ُه
ب َأت َْر َغ ُ
ب ِ
ى ِم رل ِة َع ْب ِد امُ رطلِ ِ
تِ ْل َك امَ َقا َل َة َحترى َق َال َأ ُبو َطال ِ ٍ
آخ َر َما َك رل َم ُه ْمُ :ه َو َع َ
ب َ ،و َأ َبى َأ ْن
َي ُق َ
ول َا إِ َل َه إِ را اه.
َف َق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ « :أ َما واه َأَ ْس َت ْغ ِف َر رن َل َك َما َم ْ ُأ ْن َه َعن َْك» َف َأن َْز َل اه:
ب َف َقا َل لِرس ِ
َو َأن َْز َل اه َت َعاى ِي َأي َطالِ ٍ
ول اه ﷺ :
َ ُ
»متفق عليه ( ).
ِ ِ
و َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ها
ول اه ﷺ ل َع ِمه ُ « :ق ْل ا إِ َل َه إِا اه َ ،أ ْش َهدُ َل َك ِ َ
َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة»َ .ف َق َالَ :ل ْوا َأ ْن ُت َع ِ َري ُق َر ْيشَ ،ي ُقو ُل َ
ت
م َل ُه َع َى َذلِ َك اجَ َز ُع أَ ْق َر ْر ُ
ون :إِ رن ُه َ َ
» أخرجه مسلم ( ).
ها َع ْين ََك َ ،ف َأن َْز َل اه 
َِ
وكان أبو طالب حب رسول اه ﷺ حب ًا شديد ًا ،وكان ﷺ حب له أن يؤمن ،ولكن
أبا طالب كان عنده العصبية محمد ا لدين حمد ﷺ ،ومات أبو طالب كافر ًا،
فواراه بالراب ابنه عِ بن أي طالب .
ومصر أي طالب إى النار ،لكنه أهون أهل النار عذاب ًا ،لشفاعة النبي ﷺ له.

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )99واللفظ له.
( )9أخرجه مسلم برقم (.)99
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عن ال َع رباس ْبن َع ْب ِد امُ رط ِل ِ
ب  أنه َق َال لِلنربِ ِي ﷺ َ :ما َأ ْغنَ ْي َت َع ْن َع ِم َك؟ َفإِ رن ُه ك َ
َان
اح ِم ْن ن ٍ
َارَ ،و َل ْو َا َأنَا َلك َ
ب َل َكَ .ق َال ُ « :ه َو ِي َض ْح َض ٍ
َان ِي الدر َر ِك
َيـ ُحو ُط َك َو َي ْغ َض ُ
اأَ ْس َف ِل ِمن الن ِرار» متفق عليه ( ).
و َع ْن َأي َس ِع ٍيد اخُدْ ِر ِي َ أ رن ُه َس ِم َع النربِ ري ﷺ َو ُذكِ َر ِعنْدَ ُه َع ُم ُه َ ،ف َق َال َ « :ل َع رل ُه َتنْ َف ُع ُه َش َفا َعتِي
َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة َف ُي ْج َع ُل ِي َض ْح َض ٍ
اح ِم َن الن ِرار َ ،يبْ ُل ُغ َك ْع َب ْي ِه َ ،ي ْغ ِِ ِمنْ ُه ِد َما ُغ ُه» متفق عليه ( ).
ول اه ﷺ َق َال َ « :أ ْه َو ُن َأ ْه ِل الن ِرار َع َذا ًبا َأ ُبو َطال ِ ٍ
و َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
اس ري اه عنها َأ ّن َر ُس َ
ب،
َو ُه َو ُمنْت َِعل بِنَ ْع َل ْ ِ
ن َي ْغِ ِمن ُْه َا ِد َم ُ
اغ ُه» أخرجه مسلم ( ).

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)995
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
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 -12وفاة خدجة ري اه عنها

خدجة بنت خويلد ري اه عنها زوجة رسول اه ﷺ ،وهي من نعم اه الكرى
عليه ﷺ  ،فقد آمنت به ،وآزرته ي أحرج اأوقات ،وأعانته عى إباغ رسالته،
وواسته بنفسها وماها ،وشاركته أعباء اجهاد امُ ِـر الطويل.
توفيت ري اه عنها بعد وفاة أي طالب بأيام ،فاجتمعت عى النبي ﷺ مصيبتان:
مصيبة من كان حميه ي اخارج وهو عمه  ،ومن كان يؤنسه ي داخل بيته وهي
زوجته  ،فلزم بيته ،وأقل اخروج ،وحزن لفراقها.
وكانت وفاَا ري اه عنها قبل اهجرة بثاث سنن ،وبعد البعثة بعر سنن،
وتوفيت ري اه عنها قبل أن تفرض الصاة ي اإراء وامعراج.
و دفنت ري اه عنها باحجون ،ي مقابر أهل مكة ،ونزل رسول اه ﷺ ي
حفرَا ،وم تكن صاة اجنازة رعت.
وكانت مدة إقامتها مع الرسول ﷺ مس ًا وعرين سنة ،وتوفيت وها من العمر
مس وستون سنة ،والرسول ﷺ حن وفاَا يبلغ من العمر مسن سنة.
ـخرجِ النربِي ﷺ إى امَ ِدين َِة بِثَ َا ِ
ِ
ِ
ِ
ث
َع ْن ه َشا ٍم َع ْن َأبِيه َق َال:ت ُُو ِف َي ْت َخد َ
ِ
ج ُة َق ْب َل َم ْ َ
نَ ،ف َلبِ َث َسنَت ْ ِ
ها
َن َأ ْو َق ِريبًا ِم ْن َذل ِ َكَ ،و َنك ََح َعائِ َش َة َو ِه َي بِن ُْت ِس ِت ِسن ِ َ
ِسن ِ َ
نُ ،ث رم َبنَى ِ َ
ن .متفق عليه ( ).
َو ِه َي بِن ُْت تِ ْس ِع ِسن ِ َ
 فضائل خدجة ري اه عنها :
ِ ِ ِ
عن أي ُه َر ْي َر َة  قال َ :أتَى ِج ْ ِر ُيل النربِ ري ﷺ َف َق َال َ :يا َر ُس َ
ج ُة َقدْ
ول اه َ ،هذه َخد َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
السا َم ِم ْن
راب َ ،فإِ َذا ه َي َأ َتت َْك َفا ْق َر ْأ َع َل ْي َها ر
َأ َتت َْك َم َع َها إنَاء فيه إ َدام َأ ْو َط َعام َأ ْو َ َ
خ ِ ِ
رها و ِمنِي  ،وب ِرها بِبي ٍ
ت ِي اجَن ِرة ِم ْن َق َص ٍ
ب .متفق عليه ( ).
ب فيه َوا ن ََص َ
ب ،ا َص َ َ
َ َِ َ
َ َ ْ َ َْ
ول اه ﷺ َي ُق ُ
وعن عِ بن أي طالب  قالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ولَ «:خ ْ ُر نِ َسائِ َها َم ْر َي ُم بِن ُْت
ِ
ِ ِ
ِ
ج َة بِن ُْت ُخ َو ْيلِ ٍد» متفق عليه ( ).
ع ْم َرا َن َ ،و َخ ْ ُر ن َسائ َها َخد َ
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9959واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.

999

ِ
ِ
ِ
ت َع َ
ت
ى َأ َح ٍد ِم ْن نِ َساء النربِ ِي ﷺ َما ِغ ْر ُ
ي اه َعنْ َها َقا َل ْت َ :ما ِغ ْر ُ
و َع ْن َعائ َش َة َر َ
ِ
َع َ
ج َةَ ،و َما َر َأ ْي ُت َهاَ ،و َلكِ ْن كَا َن النربِ ُي ﷺ ُيكْثِ ُر ِذك َْر َهاَ ،و ُر رب َا َذ َب َح ر
الشا َة ُث رم
ى َخد َ
ِ
ِ
ج َةَ ،ف ُر رب َا ُق ْل ُت َل ُهَ :ك َأ رن ُه َلـ ْم َي ُك ْن ِي الدُ ْن َيا
ُي َق ِط ُع َها َأ ْع َضا ًء ُ ،ث رم َي ْب َع ُث َها ِي َصدَ ائ ِق َخد َ
ِ
َتَ ،وكَا َن اي ِمنْ َها َو َلد» متفق عليه ( ).
َت َوكَان ْ
ج ُة َ .ف َي ُقو ُل  « :إِ رهَا كَان ْ
ا ْم َر َأة إِ را َخد َ
و َع ْن أنس َ أ ّن َر ُس َ
ول اه ﷺ َق َال َ « :ح ْس ُب َك ِم ْن نِ َس ِاء ال َعا َ
ن َأ ْر َبع َ :م ْر َي ُم بِن ُْت ِع ْم َر َ
ان ،
مِ َ
ِ
ِ
ِ
ج ُة بِن ُْت ُخ َو ْي ِل ٍد َ ،و َفاطِ َم ُة بِن ُْت ُمـ َح رم ٍد» أخرجه أمد والرمذي( ).
َوآس َي ُة ا ْم َر َأ ُة ف ْر َع ْو َن َ ،و َخد َ
والقدر امشرك بن ( آسية ،ومريم ،وخدجة ) ،أن كاً منهن كفلت نبي ًا مرساً،
وآمنت به ،وصدقته ،وآزرته ،وأحسنت إليه.
ومن فضائل خدجة أن النبي ﷺ م يتزوج عليها حتى ماتت.
عن عائشة ري اه عنها قالت  :م يتزوج النبي ﷺ عى خدجة حتى ماتت.
أخرجه مسلم ( ) .

وهي أول من أسلم من النساء من هذه اأمة ،وأول داعية إى اه من نساء هذه اأمة،
وأول من أنفق ماله ي سبي ل اه من هذه اأمة ،وأول من صى خلف النبي ﷺ من
هذه اأمة ،وأول من بعث اه له السام مع جريل من هذه اأمة.
ومن فضائلها ري اه عنها أها م تسوءه ﷺ قط ،وم تغاضبه ،وم ينله منها باء،
وا عتب ،وا هجر ،وأن أواده ﷺ كلهم منها إا إبراهيم فإنه من مارية القبطية.
وما توفيت خدجة ري اه عنها تزوج ﷺ عائشة ،لكن م يدخل ها إا بعد
اهجرة إى امدينة ،ما بلغ عمرها تسع سنن ،ثم عقد ﷺ عى سودة بنت زمعة ي
مكة ،ودخل ها قبل دخوله بعائشة ،وكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة ،وانفردت
بالنبي ﷺ نحو ًا من ثاث سنن.
وما كر ت سودة ري اه عنها ،خشيت أن يفارقها رسول اه ﷺ فوهبت يومها
لعائشة ،وبقيت معه ﷺ حتى توفيت بامدينة آخر خافة عمر بن اخطاب .

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم ( )99959والرمذي برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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ما خرج رسول اه ﷺ من الشعب ي العام العار من البعثة ،توي بعد ذلك أبو
طالب ،ثم توفيت خدجة ري اه عنها ي العام نفسه ،فزادت عليه امصائب من
قريش ،واجرأ عليه كفار قريش باأذى والنكال بالقول والفعل ،بعد أن كان مقتر ًا
عى ااستهزاء قبيل وفاة عمه أي طالب.
فقدطرح الكفار سا اجزور بن كتفيهﷺ وهويصِ،وعزم أبوجهل أن يطأ عنقه ﷺ
وهو يصِِ ،
فحيل بينه وبن ذلك.
ُ
ٍ
ِ
الز َب ْ ِ
ر َق َالَ :سال ُت ا ْب َن َع ْم ِرو ْب ِن ال َع ِ
يء َصنَ َع ُه
عن ُع ْر َو َة ْب ِن ُ
اص َ :أ ْخ ِ ْ
ري بِ َأ َشدِ َ ْ
امُ ْ ِ
ـركُو َن بِالنربِ ِي ﷺ َ ،ق َالَ :ب ْينَا النربِ ُي ﷺ ُي َص ِ
ِ ِي ِح ْج ِر ال َك ْع َب ِة ،إِ ْذ َأ ْق َب َل ُع ْق َب ُة ْب ُن
َأ ِي معي ٍ
ط َف َو َض َع َث ْو َب ُه ِي ُعن ُِق ِهَ ،ف َ
خنَ َق ُه َخنْ ًقا َش ِديدً اَ ،ف َأ ْق َب َل َأ ُبو َبك ٍْر َحترى َأ َخ َذ بِ َمنْكِبِ ِه،
ُ َْ
( )
َو َد َف َع ُه َع ِن النربِ ِي ﷺ َ ،ق َالَ " :أ َت ْقتُ ُلو َن َر ُج ًا َأ ْن َي ُق َ
ي اه" أخرجه البخاري .
ول َر ِ َ
ِ
ِ
وعن ابن مسع ٍ
ود َ أ رن النربِ ري ﷺ ك َ
وج ْه ٍل َو َأ ْص َحاب َل ُه ُج ُلوس،
َان ُي َص ِِ عنْدَ ال َب ْيت َو َأ ُب َ
ْ َ ْ ُ
إِ ْذ َق َال َب ْع ُض ُه ْم ل ِ َب ْعضَ :أ ُيك ُْم َ ِ
جي ُء بِ َس َى َج ُز ِ
ور َبنِي ُف َا ٍن َف َي َض ُع ُه َع َ
ى َظ ْه ِر ُمـ َح رم ٍد إِ َذا
َس َجدَ َ .فا ْن َب َع َث َأ ْش َقى ال َق ْو ِم َف َجا َء بِ ِه َ ،فنَ َظ َر َحترى إِ َذا َس َجدَ النربِ ُي ﷺ َو َض َع ُه َع َ
ى َظ ْه ِر ِه
َان َ َمنَ َعة َ ،ق َال َ :ف َج َع ُلوا َي ْض َحك َ
ن كَتِ َف ْي ِه َو َأنَا َأ ْن ُظ ُر َا ُأ َغ ر ُر َش ْي ًئا َل ْو ك َ
ُون َو ُيـ ِح ُيل
َب ْ َ
ِ
ول اه ﷺ س ِ
َب ْع ُض ُه ْم َع َى َب ْع ٍ
ض َ ،و َر ُس ُ
اجد َا َي ْر َف ُع َر ْأ َس ُه َحترى َجا َء ْت ُه َفاط َم ُة َف َط َر َح ْت
َ
ث مر ٍ
َع ْن َظ ْه ِر ِه َ ،ف َر َف َع َر ْأ َس ُه ُ ،ث رم َق َال « :ال رل ُه رم َع َل ْي َك بِ ُق َر ْي ٍ
ات َ ،ف َش رق َع َل ْي ِه ْم إِ ْذ
ش» َث َا َ َ ر
َد َعا َع َل ْي ِه ْم َ ،ق َال َ :وكَانُوا َي َر ْو َن َأ رن الدر ْع َو َة ِي َذلِ َك ال َب َل ِد ُم ْست ََجا َبة ُ ،ث رم َس رمى «ال رل ُه رم
َع َلي َك بِ َأ ِي جه ٍل  ،و َع َلي َك بِع ْتب َة ب ِن ربِيع َة  ،و َشيب َة ب ِن ربِيع َة  ،والولِ ِ
يد ْب ِن ُع ْت َب َة َ ،و ُأ َم ري َة ْب ِن
َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ َ َ َ
َ ْ
ْ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
السابِ َع َ ،ف َل ْم َيـ ْح َف ْظ َ ،ق َال َ :ف َوا رلذي َن ْفِ بِ َيده َل َقدْ
َخ َلف َ ،و ُع ْق َب َة ْب ِن َأي ُم َع ْيط» َوعَدر ر
يب َقلِ ِ
ِ َعى ِي ال َق ِل ِ
َر َأ ْي ُت ا رل ِذي َن عَدر َر ُس ُ
يب َبدْ ٍر .متفق عليه ( ).
ول اه ﷺ َ ْ
وما لقيه ﷺ من امركن بعد وفاة أي طالب ما حصل من أي جهل لعنه اه.
ن َأ ْظ ُه ِرك ُْم ؟ َق َال َف ِق َيل :
وج ْه ٍل َ :ه ْل ُي َع ِف ُر ُمـ َح رمد َو ْج َه ُه َب ْ َ
َع ْن َأي ُه َر ْي َر َة َ ق َال َ :ق َال َأ ُب َ
الا ِ
َن َع ْم َ .ف َق َال َ :و ر
ت َوال ُع رزى َل ِئ ْن َر َأ ْي ُت ُه َي ْف َع ُل َذلِ َك َأَ َط َأ رن َع َ
ى َر َق َبتِ ِه َ ،أ ْو َأُ َع ِف َر رن َو ْج َه ُه
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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الر ِ
اب َ .ق َال َ :ف َأتَى َر ُس َ
ول اه ﷺ َو ُه َو ُي َص ِِ َز َع َم ل ِ َي َط َأ َع َ
ى َر َق َبتِ ِه َ ،ق َال َ :ف َا
ِي ُ َ
ِ
ُص َع َى َع ِق َب ْي ِه َ ،و َيت ِرقي بِ َيدَ ْي ِه َ ،ق َال َ :ف ِق َيل َل ُه َ :ما َل َك ؟ َف َق َال :
َف ِج َئ ُه ْم منْ ُه إِ را َو ُه َو َينْك ُ
إِ رن َب ْينِي َو َب ْينَ ُه َلـ َخنْدَ ًقا ِم ْن ن ٍ
َار َو َه ْو ًا َو َأ ْجن ِ َح ًةَ .ف َق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺَ «:ل ْو َدنَا ِمنِي َا ْخ َت َط َف ْت ُه
امَ َا ِئ َك ُة ُع ْض ًوا ُع ْض ًوا»َ .ق َال َ :ف َأن َْز َل اه َع رز َو َج رل
َي ْعنِي َأ َبا َج ْه ٍل
 .أخرجه مسلم ( ).

ﯷ
وعن َأن ٍ
َس َ ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ « :ل َقدْ ُأ ِخ ْف ُت ِي اه َو َما ُيـ َ
خ ُ
اف َأ َحد َ ،و َل َقدْ
ُأ ِ
ِ َثا ُثو َن ِم ْن َب ْ ِ
ن َي ْو ِم و َل ْي َل ٍة َو َما َ
يت ِي اه َو َما ُي ْؤ َذى َأ َحد َ ،و َل َقدْ َأت ْ
وذ ُ
َت َع َ ر
ِ
ال َطعام ي ْأ ُك ُله ُذو كَبِ ٍد إِا َيء يو ِار ِ
( )
يه إِبِ ُط بِ ٍ
ال» أخرجه أمد والرمذي .
َولبِ ٍ َ َ ُ
ْ َُ

وأوغلت قريش ي كفرها وصدها عن سبيل اه  ،وعنادها الضاري ،فلم يثر هذا كله
غضبه ﷺ  ،ولكنه أثار شفقته ورمته ،وكان جوابه ﷺ اعتذاره لقومه بقوله « :ال رل ُه رم
ِ
اهد َق ْو ِمي َفإِه ُ ْم َا َي ْع َل ُمو َ
ن» أخرجه ابن حبان ( ).
وإذا أراد اه إظهار دينه ،فلن تستطيع قريش وا غرها أن تطفئ نور اه:

[ التوبة. ]٢٣/

وكان أبو بكر الصديق  حن ضاقت عليه مكة ،وأصابه فيها اأذى ،استأذن رسول
اه ﷺ ي اهجرة فأذن له ،فخرج مهاجر ًا إى أرض احبشة ،حتى إذا بلغ برك
خرج وا ُيـ ْ
الغاد لقيه ابن الدغنة سيد القارة ،وقال له :إن مثلك يا أبا بكر ا َيـ ْ
خرج،
فارجع إى مكة واعبد ربك ،وأنا لك جار ،فرجع إى مكة وبنى مسجد ًا ي فناء
داره ،ورفع صوته بالقرآن ،فأفزع ذلك كفار قريش ،وشكوه إى من أجاره ،فرد عليه
جواره ،وري بجوار اه .

( )9أخرجه مسلم برقم (.)9959
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 -14خروجه ﷺ إى الطائف

ما اشتد الباء عى رسول اه ﷺ  ،من سفهاء قريش بعد موت أي طالب ،وخدجة
ري اه عنها ،وما زهدت قر يش ي اإسام ،وانرفت عنه ،رأى رسول اه ﷺ
أن الدعوة ي مكة م تؤت أكلها.
فبدأ يفكر باخروج من مكة إى بلد آخر ،لعله جد فيه قبواً واستجابة ما جاء به
من عند اه ،ونصر ًا يعينه عى إباغ دين اه ،فخرج رسول اه ﷺ إى الطائف،
حيث تقطن هناك قبيلة ثقيف ،و الطائف تبعد نحو ثانن كيا عن مكة ،فخرج ﷺ
إى الطائف سر ًا عى اأقدام ذهاب ًا وعودةً ،ومعه مواه زيد بن حارثة ،يبتغي
الدعوة إى اه تعاى ،واإيواء ليبلغ رسالة ربه ،والنرة عى قومه ،وامنعة منهم.
وكان خروجه ﷺ إى الطائف ي هاية شهر شوال ،سنة عر من البعثة.
وما انتهى رسول اه ﷺ إى الطائف  ،عمد إى نفر من ثقيف  ،هم سادة ثقيف وأرافهم ،
وهم إخوة ثاثة  :عبد ياليل  ،ومسعود  ،وحبيب  ،بنو عمرو بن عمر بن عوف ،وعند
أحدهم امرأة من قريش من بني ُجـمح،فجلس إليهم فدعاهم إى اه،وكلمهم با جاءهم له
من نرته عى اإسام ،والقيام معه عى من خالفه من قومه.
فقال أحدهم  :هو يمرط ثياب الكعبة إن كان اه أرسلك  .وقال اآخر  :أما وجد اه
أحد ًا أرسله غرك ؟ وقال الثالث  :واه ا أكلمك أبدا ؛ لئن كنت رسواً من اه كا
تقول  ،أنت أعظم خطر ًا من أن أرد عليك الكام  ،ولئن كنت تكذب عى اه  ،ما
ينبغي َ أن أكلمك .
فقام رسول اه ﷺ من عندهم وقد يئس من خر ثقيف  ،وقد قال هم« :إن فعلتم ما
فعلتم  ،فاكتموا عِ» .وكره رسول اه ﷺ أن َيبْ ُلغ قومه خرقدومه عى الطائف،
فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم ،يسبونه ويصيحون به ،حتى اجتمع عليه
الناس ،وأجؤوه إى حائط لعتبة بن ربيعة  ،وشيبة بن ربيعة  ،وما فيه  ،ورجع عنه
من سفهاء ثقيف من كان يتبعه  ،فعمد إى ظل حبلة من عنب فجلس فيه  ،وابنا ربيعة
ينظران إليه  ،ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف.
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ف ُق ّو ِي َ ،و ِق ّل َة
فلا اطمأن ي احائط توجه إى ربه قائاً  «:ال ّل ُه ّم إ َل ْيك َأ ْشكُو َض ْع َ
ّاس ،يا َأرحم الر ِ
ِحي َلتِي َ ،و َه َو ِ
ْت َر ّب ا ُ
اي َع َ
ْت َر ّي،
ن َ ،و َأن َ
ن َ ،أن َ
م ْست َْض َع ِف َ
امِ َ
ى الن ِ َ ْ َ َ ّ
إى من تَكِ ُلنِي؟ إى ب ِع ٍ
يد َيت ََج ّه ُمنِي َ ،أ ْم إى عَدُ ّو َم ّل ْك َت ُه َأ ْم ِري ؟ ْ
ِ
َ
َ ْ
إن َم ْ َي ُك ْن بِك َع َ ّ
ِ
ِ
اَ َ ،و َلكِ ّن َعافِ َيتَك ِه َي َأ ْو َس ُع ِ
َغ َضب َف َا ُأ َب ِ
ر َق ْت َل ُه
َ َ ،أ ُعو ُذ بِنُور َو ْج ِهك ا ّلذي َأ ْ َ
ال ّظ ُلا ُت وص ُلح َع َلي ِه َأمر الدّ ْنيا واآ ِخر ِة ِ ،من َأ ْن ُتن ِْز َل ِي َغ َضبك َ ،أو َ ِ
ِ
َ َ
ْ
َ
ْ
َ
َ َ َ ْ ُْ
َ
ح ّل َع َ ّ
ى َ ،و َا َح ْو َل َو َا ُق ّو َة ّإا بِك ».
ُس ْخ ُط َكَ ،لك ال ُع ْت َبى َحتّى ت َْر َ
فلا رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي ،حركت له رمها  ،فدعوا غام ًا نراني ًا
يقال له عداس .فقاا له  :خذ قطف ًا من هذا العنب  ،فضعه ي هذا الطبق  ،ثم اذهب به
إى ذلك الرجل  ،فقل له يأكل منه  ،ففعل عداس  ،ثم ذهب به حتى وضعه بن يدي
رسول اه ﷺ  ،ثم قال له  :كل  .فلا وضع رسول اه ﷺ يده فيه  ،قال  « :بسم اه » ،
ثم أكل  ،فنظر عداس ي وجهه  ،ثم قال  :واه إن هذا الكام ما يقوله أهل هذه
الباد .فقال له رسول اه ﷺ « :ومن أهل أي باد أنت يا عداس؟ وما دينك ؟» قال :
نراي  ،وأنا رجل من أهل نينوى .
فقال رسول اه ﷺ « :من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ »  .فقال له عداس :
وما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال رسول اه ﷺ « :ذلك أخي ،كان نبي ًا ،وأنا نبي».
فأكب عداس عى رسول اه ﷺ يقبل رأسه ويديه وقدميه .
فقال ابنا ربيعة أحدما لصاحبه  :أما غامك فقد أفسده عليك  .فلا جاءما عداس
قاا له  :ويلك يا عداس  ،ما لك تق ِبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال :يا سيدي ،
ما ي اأرض يء خر من هذا  ،لقد أخري بأمر ما يعلمه إا نبي.قاا له :وحك يا
عداس ،ا يرفنك عن دينك ،فإن دينك خر من دينه .) ( .
ثم عاد رسول اه ﷺ من الطائف ،وهو مهموم وحزون ،فلم يستفق إا وهو بقرن
الثعالب ،جبل مطل عى منى.
ِ
ِ
ي اه َعنْ َها َأ رهَا َقا َل ْت لِلنربِ ِي ﷺ َ :ه ْل َأتَى َع َل ْي َك َي ْوم كَا َن َأ َشدر ِم ْن َي ْو ِم
عن َعائ َش َة َر َ
يت ِمن َقو ِم ِ
ِ
ٍ
يت ِمنْ ُه ْم َي ْو َم ال َع َق َب ِة إِ ْذ
يت َوكَا َن َأ َشدر َما َل ِق ُ
ك َما َل ِق ُ
ُأ ُحد ؟ َق َال َ «:ل َقدْ َلق ُ ْ ْ
َعر ْض ُت َن ْف ِ
ِ َع َ
ت َفا ْن َط َل ْق ُت
جِبْنِي إى َما َأ َر ْد ُ
ى ا ْب ِن َعبْ ِد َيال ِ َيل ْب ِن َعبْ ِد ك َُا ٍلَ ،ف َل ْم ُ
َ
( )9انظرسرة ابن هشام ( ، )99/9البداية والنهاية (.)999/9
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بَ ،فر َفع ُت ر ْأ ِ
ِ
ِ
ِ
َو َأنَا َم ْه ُموم َع َ
ي َفإِ َذا َأنَا
ى َو ْج ِهيَ ،ف َل ْم َأ ْستَف ْق إِ را َو َأنَا بِ َق ْرن الثر َعال ِ َ ْ َ
ت َفإِ َذا فِي َها ِج ِر ُيل َفنَا َد ِ
اي َ ،ف َق َال  :إِ رن اه َقدْ َس ِم َع َق ْو َل
بِ َس َحا َب ٍة َقدْ َأ َظ رلتْنِي َفنَ َظ ْر ُ
ْ
اجبَ ِ
َق ْو ِم َك َل َكَ ،و َما َر ُدوا َع َليْ َكَ ،و َقدْ َب َع َث إِ َليْ َك َم َل َك ِ
ال لِتَ ْأ ُم َر ُه بِ َا ِش ْئ َت فِ ِ
يه ْم،
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يا ِشئْ َت ،إِ ْن
ِ ُ ،ث رم َق َال َ :يا ُمـ َح رمدُ َ ،ف َق َال َ :ذل َك ف َ
َفنَا َداي َم َل ُك اجبَال َف َس رل َم َع َ ر
ِشئْ َت َأ ْن ُأ ْطبِ َق َع َل ْي ِه ُم اأَ ْخ َش َب ْ ِ
نَ .ف َق َال النربِ ُي ﷺَ « :ب ْل َأ ْر ُجو َأ ْن ُيـ ْ
خ ِر َج اهُ ِم ْن
َأ ْص َا ِهِ ْم َم ْن َي ْعبُدُ اه َو ْحدَ ُه َا ُي ْ ِ
ر ُك بِ ِه َشيْئًا» متفق عليه ( ).
وقام ﷺ ي تلك الليلة يصِ ،فرف اه إليه نفر ًا من اجن ،فاستمعوا قراءته ،وم
يشعر هم الرسول ﷺ حتى نزل عليه قوله سبحانه:

[ اأحقاف. ]٢٣-٣٢/

ثم قدم رسول اه ﷺ مكة ،وقريش أشد ما كانوا عليه من خافه ،وفراق دينه.
فلا أراد ﷺ دخول مكة ،قال له زيد بن حارثة  :كيف تدخل عليهم وهم
أخرجوك ؟ فقال ﷺ « يا زيد ،إن اه جاعل ما ترى فرج ًا وخرج ًا ،وإنه ناِ دينه،
ومظهر نبيه».
ثم انتهى ﷺ إى جبل حراء ،فبعث رجاً من خزاعة هو عبد اه بن أريقط إى
اأخنس بن ريق ليجره فأبى ،فبعث ﷺ إى سهيل بن عمرو فامتنع من جواره.
فبعث ﷺ إى امطعم بن عدي ليجره ،فقال امطعم :نعم .وأجابه إى ذلك ،وقال
لعبد اه بن أريقط :قل محمد فليأت.
فرجع إى رسول اه ﷺ فبات عنده تلك الليلة ،فلا أصبح خرج امطعم بن عدي ،وقد
لبس ساحه هو وبنوه ستة أو سبعة ،فدخلوا امسجد احرام ،وقال لرسول اه ﷺ:
طف ،وأمر بنيه أن يكونوا عند أركان البيت حاية الرسول ﷺ.
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9959
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ثم جاء أبوسفيان إى امطعم بن عدي  ،وقال له :أجرأم تابع؟ فقال امطعم :بل
جر.فقال أبو سفيان :إذ ًا ا نخفر ذمتك ،قد أجرنا من أجرت.
فجلس معه حتى قى رسول اه ﷺ طوافه ،فلا انرف الرسول ﷺ انرفوا معه،
ورجع أبو سفيان إى جلسه.
وقد حفظ ﷺ للمطعم ه ذا الصنيع ،وجهده ي نقض الصحيفة الظامة ،فقال ﷺ:
ِ
ِ
ِ
ِ
ر ْكتُ ُه ْم َل ُه»
ي أسارى بدرَ « :ل ْو كَا َن امُ ْطع ُم ْب ُن َعدي َحيًا َف َك رل َمني ِي َه ُؤاء النرتْنَى َل َ َ

أخرجه البخاري ( ) .

إن الداعي إى اه همه فقط هداية الناس،وتعريفهم باحقَ ،من كانوا وحيث كانوا.
فاه سبحانه بعث النبي ﷺ رمة للعامن ي كل زمان ومكان ،فإذا م تستجب
قرية ذهب إى غرها ،وإذا امتنع شخص عن اإسام ذهب إى غره ،وإذا م يقبل
[ اأنبياء. ]٧٠١/
الكبر ذهب إى الصغر:

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9995
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 -15اإراء وامعراج

اإراء :رحلته ﷺ من امسجد احرام بمكة إى امسجد اأقَ ي الشام.
وامعراج  :رحلته ﷺ من امسجد اأقَ ي الشام إى سدرة امنتهى فوق
السموات السبع.
واإراء وامعراج تكريم للنبي ﷺ  ،ومعجزة باهرة له ،وعامة جلية عى نبوته،
وهي من اآيات اخاصة بالنبي ﷺ ،و هي من اآيات امكية التي وقعت للنبي ﷺ
قبل اهجرة إى امدينة بسنة.
واإراء وامعراج وقعا ي ليلة واحدة ي اليقظة ،بجسد النبي ﷺ وروحه ،بعد
عودته من الطائف  ،ولكن م يتعن اليوم والشهر الذي وقعا فيه.
ومن تأمل سرة الرسول ﷺ يرى أن ثمة ابتاءات شديدة ،وأحوااً أليمة ،وأمور ًا
قاسية ،حصلت للنبي ﷺ قبل اإراء وامعراج بقليل ،فموت أي طالب الذي كان
حصن ًا للنبي ﷺ أمام الكفار وناِ ًا ،وموت خدجة ري اه عنها سكن النبي ﷺ،
وهجرة من هاجر من أصحابه إى احبشة فرار ًا بدينهم ،وخروجه ﷺ إى الطائف
داعي ًا أهلها إى اإيان ف ا كان منهم إا أن رفضوه ،وما جاء به ،وعدم مبااة قريش
به وبا جاء به من احق ،وزيادة ُجرأَم عليه .
فلا اجتمعت هذه الصعاب اموجعة أكرمه اه تبارك وتعإى بامعجزة الساطعة،
وامكرمة العالية ،اإراء وامعراج ،ليبن اه للناس أهم إذا رفضوا نر رسوله،
وقب ول دينه ،فإن اه سيكرمه وينره ويؤيده:
وقد ذكر اه  اإراء وامعراج ي سورتن.
فذكر قصة اإراء ي سورة اإراء ،ي قوله سبحانه:
[ اإراء.]٧/

وذكر سبحانه قصة امعراج ي سورة النجم ،ي قوله سبحانه:
[ النجم. ] 99-99/
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[ التوبة. ]٢٢/

فبعد ِ
العشاء من ليلة اإراء وامعراج جاءه ﷺ جريل ،وشق صدره ،ثم غسله باء
زمزم ،ثم جاء بطست متلئ حكمة وإيان ًا ،فأفرغه ي صدره ،ثم أطبقه.
وهذا هو الشق الثاي الثابت لصدره ﷺ بعد شق صدره ي بادية بني سعد.
بالر اق ،وهو دابة أبيض فوق احار ودون البغل ،يضع حافره
ثم أتاه جريل ﷺ ُ
عند منتهى طرفه.
فركبه ﷺ إى بيت امقدس ،يصحبه جريل ﷺ  ،فربط الراق باحلقة التي يربط فيها
اأنبياء ،ثم دخل امسجد فوجد اأنبياء قد ُجـ معوا له ،فصى هم ركعتن ،ثم خرج
فأتاه جريل بإناء من مر ،وإناء من لبن ،فاختار اللبن.
فقال جريل :أصبت الفطرة.
ثم ُن صب له امعراج ا لذي يشبه السلم ،فصعد عليه بصحبة جريل ،الذي كان يطلب
له فتح كل ساء فيفتح له ،ثم التقى باأنبياء ي كل ساء ،ثم وصل إى البيت
امعمور فوق الساء السابعة ،ثم ُرفع إى سدرة امنتهى ،ثم فرض اه عليه وعى
أمته الصلوات اخمس ،ورأى اجنة والنار ،ثم عاد من السموات العا إى بيت
امقدس بصحبة جريل ،ثم ركب الراق إى مكة ،ووصلها قبل الصبح.
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
َع ْن َأن ِ
ي اه َعنْ ُه َا َأ رن نَبِ ري اه ﷺ َحدر َث ُه ْم َع ْن
َس ْب ِن َمالك َع ْن َمالك ْب ِن َص ْع َص َع َة َر َ
َاي ٍ
ري بِ ِه « :بينَا َأنَا ِي احطِي ِم وربا َق َال ِي ِ
ِ
اح ْج ِر م ْض َط ِ
ج ًعا إِ ْذ َأت ِ
آت َف َقدر
َل ْي َلة ُأ ْ ِ َ
ُ
َُر َ
َ
َْ َ
ن ه ِذ ِه إى ه ِذ ِه َ -ف ُق ْل ُت ل ِ ْلجار ِ
 َق َال َو َس ِم ْعتُ ُه َي ُق ُود َو ُه َو إى َجنْبِي َما
ول َف َش رق َ -ما َب ْ َ َ
َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
َح ِر ِه إى ِش ْع َرتِ ِه َو َس ِم ْعتُ ُه َي ُق ُ
ول ِم ْن َق ِص ِه إى ِش ْع َرتِ ِه-
َي ْعني بِه َق َال :م ْن ُث ْغ َرة ن ْ
يت بِ َطس ٍ
ِ
ِ
ٍ
ت ِم ْن َذ َه ٍ
است ْ
ي ُث رم
َخ َر َج َق ْلبِي ُث رم ُأتِ ُ
ب َ
ْ
َف ْ
م ْ ُلو َءة إِ َ
يانًا َف ُغس َل َق ْلبِي ُث رم ُح َ
ِ
ٍ
ر ُاق َيا
ُأ ِعيدَ ُث رم ُأتِ ُ
يت بِدَ ا ربة ُدو َن ال َب ْغ ِل َو َف ْو َق اح َا ِر َأ ْب َي َض َ -ف َق َال َل ُه اجَ ُارو ُدُ :ه َو ال ُ َ
ِ
َ َط ْرفِ ِهَ ،ف ُح ِم ْل ُت َع َل ْي ِه َفا ْن َط َل َق ِي
َأ َب َ
امـ َْز َة ؟ َق َال َأنَس َ :ن َع ْم َ -ي َض ُع َخ ْط َو ُه عنْدَ َأ ْق َ
ِ
استَ ْفتَ َح َف ِق َيلَ :م ْن َه َذا؟.
الس َا َء الدُ ْنيَا َف ْ
ج ْ ِر ُيل َحترى َأتَى ر
َق َالِ :ج ْ ِر ُيلِ .ق َيلَ :و َم ْن َم َع َك؟ َق َالُ :مـ َح رمدِ .ق َيل َو َقدْ ُأ ْر ِس َل إِ َليْ ِه؟ َق َالَ :ن َع ْمِ .ق َيل
مر َح ًبا بِ ِهَ ،فن ِ ْعم امَ ِ
جي ُء َجا َء َف َفت ََح َف َل را َخ َل ْص ُت َفإِ َذا فِي َها آ َد ُم َف َق َالَ :ه َذا َأ ُب َ
وك آ َد ُم
َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصالحِ .
الصالحِ َوالنربِ ِي ر
الس َا َم ُث رم َق َالَ :م ْر َح ًبا بِاا ْب ِن ر
َف َس ِل ْم َع َل ْيهَ ،ف َس رل ْم ُت َع َل ْيه َف َر رد ر
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ِ
ِ
استَ ْفت ََح ِق َيلَ :م ْن َه َذا؟ َق َالِ :ج ْ ِر ُيلِ .ق َيلَ :و َم ْن
الس َا َء الثرانيَ َة َف ْ
ُث رم َصعدَ ِي َحترى َأتَى ر
م َع َك؟ َق َال :مـ َحمدِ .ق َيلَ :و َقدْ ُأر ِس َل إِ َل ْي ِه؟ َق َالَ :ن َعمِ .ق َيل :مر َح ًبا بِ ِهَ ،فن ِ ْعم امَ ِ
جي ُء
َ
َْ
ْ
ْ
ُ ر
َ
ِ
ِ
ِ
يسى
ما ا ْبنَا اخَا َلةَ ،ق َال َه َذا َ ْ
َجا َء َف َفت ََح َف َل را َخ َل ْص ُت إِ َذا َ ْ
ح َيى َوع َ
ح َيى َوع َ
يسى َو ُ َ
ِ
الصالِحِ .
الصالحِ َوالنربِ ِي ر
َف َس ِل ْم َع َل ْي ِه َاَ ،ف َس رل ْم ُت َف َر ردا ُث رم َق َاا َم ْر َح ًبا بِاأَخِ ر
ِ ِ ِ
ِ
استَ ْفت ََح ِق َيل َم ْن َه َذا؟ َق َال ِج ْ ِر ُيلِ ،ق َيل َو َم ْن َم َع َك؟
الس َاء الثرالثَة َف ْ
ُث رم َصعدَ ِي إى ر
َق َال مـ َحمد ِق َيل َو َقدْ ُأر ِس َل إِ َل ْي ِه؟ َق َال َن َعمِ ،ق َيل مر َح ًبا بِ ِه َفن ِ ْعم امَ ِ
جي ُء َجا َء َف ُفتِ َح َف َل را
َ
َْ
ْ
ْ
ُ ر
ف َف َس ِل ْم َع َل ْي ِهَ ،ف َس رل ْم ُت َع َل ْي ِه َف َر رد ُث رم َق َالَ :م ْر َح ًبا
وس ُ
وس ُ
فَ .ق َالَ :ه َذا ُي ُ
َخ َل ْص ُت إِ َذا ُي ُ
ِ
الصالِحِ .
الصالحِ َوالنربِ ِي ر
بِاأَخِ ر
ِ
استَ ْفت ََح ِق َيل َم ْن َه َذا؟ َق َال ِج ْ ِر ُيلِ ،ق َيل َو َم ْن
الرابِ َع َة َف ْ
الس َا َء ر
ُث رم َصعدَ ِي َحترى َأتَى ر
َم َع َك؟ َق َال ُمـ َح رمدِ ،ق َيل َأ َو َقدْ ُأ ْر ِس َل إِ َليْ ِه؟ َق َال َن َع ْم ِق َيل َم ْر َحبًا بِ ِه َفن ِ ْع َم امَ ِجي ُء َجا َء
ِ
يس َف َس ِل ْم َع َل ْي ِهَ ،ف َس رل ْم ُت َع َل ْي ِه َف َر رد ُث رم
يس َق َالَ :ه َذا إِ ْد ِر ُ
َف ُفت َح َف َل را َخ َل ْص ُت إى إِ ْد ِر َ
ِ
الصالِحِ .
الصال ِح َوالنربِ ِي ر
َق َالَ :م ْر َح ًبا بِاأَخِ ر
ِ
ِ
اس َت ْفت ََح ِق َيل َم ْن َه َذا؟ َق َال ِج ْ ِر ُيلِ ،ق َيل َو َم ْن
الس َا َء اخَام َس َة َف ْ
ُث رم َصعدَ ِي َحترى َأتَى ر
َم َع َك ؟ َق َال ُمـ َح رمدِ ،ق َيل َو َقدْ ُأ ْر ِس َل إِ َل ْي ِه؟ َق َال َن َع ْمِ ،ق َيل َم ْر َح ًبا بِ ِه َفن ِ ْع َم ا َ
م ِجي ُء َجا َء
ون َق َالَ :ه َذا َه ُار ُ
َف َل را َخ َل ْص ُت َفإِ َذا َه ُار ُ
ون َف َس ِل ْم َع َل ْي ِهَ ،ف َس رل ْم ُت َع َل ْي ِه َف َر رد ُث رم َق َال:
ِ
الصالِحِ .
الصالحِ َوالنربِ ِي ر
َم ْر َح ًبا بِاأَخِ ر
ِ
ِ
استَ ْفت ََح ِق َيل َم ْن َه َذا؟ َق َال ِج ْ ِر ُيلِ ،ق َيل َم ْن
الساد َس َة َف ْ
الس َا َء ر
ُث رم َصعدَ ِي َحترى َأتَى ر
م َع َكَ ،ق َال مـ َحمد ِق َيل َو َقدْ ُأر ِس َل إِ َل ْي ِهَ ،ق َال َن َعم َق َال مر َح ًبا بِ ِه َفن ِ ْعم امَ ِ
جي ُء َجا َء َف َل را
َ
َْ
ْ
ْ
ُ ر
َ
وسى َف َس ِل ْم َع َل ْي ِهَ ،ف َس رل ْم ُت َع َل ْي ِه َف َر رد ُث رم َق َالَ :م ْر َح ًبا
وسى َق َالَ :ه َذا ُم َ
َخ َل ْص ُت َفإِ َذا ُم َ
ِ
ت َبكَىِ ،ق َيل َل ُهَ :ما ُي ْبكِ َ
يك؟ َق َالَ :أ ْبكِي
او ْز ُ
الصالِحِ َ ،ف َل را َ َ
ج َ
الصالحِ َوالنربِ ِي ر
بِاأَخِ ر
ِأ َ رن ُغ َاما ب ِع َث بع ِدي يدْ ُخ ُل اجنر َة ِمن ُأمتِ ِه َأ ْكثَر ِ
م ر ْن َيدْ ُخ ُل َها ِم ْن ُأ رمتِي.
َ
َْ
ً ُ
ُ
ْ ر
َ
ِ
ِ
ِ
استَ ْفت ََح ِج ْ ِر ُيل ِق َيل َم ْن َه َذا؟ َق َال ِج ْ ِر ُيلِ ،ق َيل َو َم ْن
السابِ َعة َف ْ
الس َاء ر
ُث رم َصعدَ ِي إى ر
م َع َك؟ َق َال مـ َحمد ِق َيل َو َقدْ ُب ِع َث إِ َل ْي ِه؟ َق َال َن َعمَ ،ق َال مر َح ًبا بِ ِه َفن ِ ْعم امَ ِ
جي ُء َجا َء
َ
َْ
ْ
ُ ر
َ
ِ
ِ
ِ
يم َق َالَ :ه َذا َأ ُب َ
الس َا َم،
وك َف َس ِل ْم َع َليْهَ ،ق َال َف َس رل ْم ُت َع َل ْيه َف َر رد ر
َف َل را َخ َل ْص ُت َفإِ َذا إِ ْب َراه ُ
ِ
الصالِحِ َوالنربِ ِي ال رصالِحِ .
َق َالَ :م ْر َحبًا بِاا ْب ِن ر
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ُثم رفِع ْت إِ َ ِ
منْتَهى َفإِ َذا َنب ُقها ِم ْث ُل ِق َا ِل هجر ،وإِ َذا ور ُقها ِم ْث ُل آ َذ ِ
ان ال ِف َي َل ِةَ ،ق َال:
َ ََ َ ََ َ
ْ َ
َ سدْ َر ُة ا ُ َ
ر ُ َ
ر
انَ ،ف ُق ْل ُت :ما ه َذ ِ
اهر ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َه ِذ ِه ِسدْ َر ُة ا ُ
ان َيا
َ َ
منْت ََهىَ ،وإِ َذا َأ ْر َب َع ُة َأ ْهَ ٍارَ ،ه ْ َران َباطنَانَ ،و َه ْ َران َظ َ
ان ِي ا ِ
ِج ِر ُيل؟ َق َالَ :أما الب ِ
اهر ِ
َان َفنَهر ِ
اطن ِ
ِ
ات.
ان َفالن ُِيل َوال ُف َر ُ
ر َ
جنرةَ ،و َأ رما ال رظ َ
َ
َْ
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُث رم ُرف َع ِ
م ٍرَ ،وإِنَاء م ْن َل َب ٍنَ ،وإِنَاء م ْن َع َس ٍل،
ورُ ،ث رم ُأت ُ
يت بِإِنَاء م ْن َ ْ
َ ال َب ْي ُت امَ ْع ُم ُ
ْت َع َليْ َها َو ُأ رمت َُك.
ت ال رلبَ َنَ ،ف َق َالِ :ه َي ال ِف ْط َر ُة ا رلتِي َأن َ
َف َأ َخ ْذ ُ
ِ
ن َص َا ًة ك رُل َي ْو ٍمَ ،ف َر َج ْع ُت َف َم َر ْر ُت َع َ
وسى َف َق َال:
الص َل َو ُ
م ِس َ
ات َ ْ
ِ ر
ى ُم َ
ُث رم ُفر َض ْت َع َ ر
ِ
ن َص َا ًة
م ِس َ
يع َ ْ
بِ َا ُأ ِم ْر َت؟ َق َال ُأ ِم ْر ُت بِ َخ ْم ِس َ
ن َص َا ًة ك رُل َي ْو ٍمَ ،ق َال :إِ رن ُأ رمت ََك َا ت َْستَط ُ
اج ُت بنِي إِ ِ
اج ِة،
راس َق ْب َل َكَ ،و َع َ ْ َ
ك رُل َي ْو ٍمَ ،وإِ ِي واه َقدْ َج رر ْب ُت الن َ
رائ َيل َأ َشدر امُ َع َ َ
َْ
رخ ِف َ ِ ِ
ِ
اسال ُه الت ْ
را َف َر َج ْع ُت إى
َف ْارج ْع إى َر ِب َك َف ْ
يف أُ رمت َكَ ،ف َر َج ْع ُت َف َو َض َع َعنِي َع ْ ً
ِ
وسى َف َق َال ِم ْث َل ُهَ ،ف َر َج ْع ُت
راَ ،ف َر َج ْع ُت إى ُم َ
ُم َ
وسى َف َق َال م ْث َل ُهَ ،ف َر َج ْع ُت َف َو َض َع َعنِي َع ْ ً
ِ
ر ص َلو ٍ
ِ
ات ك رُل
وسى َف َق َال م ْث َل ُهَ ،ف َر َج ْع ُت َف ُأم ْر ُت بِ َع ْ ِ َ َ
راَ ،ف َر َج ْع ُت إى ُم َ
َف َو َض َع َعنِي َع ْ ً
ٍ
َي ْو ٍمَ ،ف َر َج ْع ُت َف َق َال ِم ْث َل ُهَ ،ف َر َج ْع ُت َف ُأ ِم ْر ُت بِ َخ ْم ِ
وسى
س َص َل َوات ك رُل َي ْو ٍمَ ،ف َر َج ْع ُت إى ُم َ
ِ
ٍ
َف َق َال :بِ َم ُأ ِم ْر َت؟ ُق ْل ُت ُأ ِم ْر ُت بِ َخ ْم ِ
م َس
يع َ ْ
س َص َل َوات ك رُل َي ْو ٍمَ ،ق َال :إِ رن ُأ رمت ََك َا ت َْستَط ُ
ٍ
ِ ِ
ر ِائ َيل َأ َشدر ا ُ
اج ِة،
َص َل َوات ك رُل َي ْو ٍمَ ،وإِ ِي َقدْ َج رر ْب ُت الن َ
م َع َ َ
راس َق ْب َل َك َو َعا َلـ ْج ُت َبني إ ْ َ
يف ِأُمتِ َكَ .ق َال :سال ُت ري حترى استَحيي ُت ،و َل ِ
َفار ِجع إى رب َك َفاساله الت ْ ِ
كنِي
َ
ْ ْ َْ
َ ِ َ
ْ ُ
َِ
ْ ْ
َ
رخف َ ر
ِ
ِ
ِ
ٍ
يضتيَ ،و َخ رف ْف ُت َع ْن ع َبادي»
او ْز ُت نَا َدى ُمنَادَ :أ ْم َض ْي ُت َف ِر َ
َأ ْر َ
ى َو ُأ َس ِل ُمَ .ق َال َف َل را َج َ
متفق عليه ( ).
وما أصبح الرسول ﷺ ي مكة بن قومه ،أخرهم با أراه اه من آياته الكرى ،فاشتد
تكذيبهم ،وأذاهم له ،وسخريتهم منه .
َان َل ْي َل ُة ُأ ْ ِ
َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
اس ري اه عنها َق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ « :مرا ك َ
ر َي ي،
ِ
راس ُمك َِذ ِي» َف َق َعدَ ُم ْعت َِز ًا َح ِزينًا ،قال:
َو َأ ْص َب ْح ُت بِ َم رك َةَ ،فظ ْع ُت بِ َأ ْم ِريَ ،و َع َر ْف ُت َأ رن الن َ
وج ْه ٍلَ ،ف َجا َء َحترى َج َل َس إِ َل ْي ِهَ ،ف َق َال َل ُه كَا ُ
م ْست َْه ِز ِئَ :ه ْل ك َ
َان ِم ْن
َف َم رر بِه عَدُ ُو اه َأ ُب َ
ول اه ﷺَ « :ن َع ْم» َق َال َ :و َما ُه َو ؟ َق َال  «:إِ ِي ُأ ْ ِ
ي ٍء؟ َف َق َال َل ُه َر ُس ُ
ي ال رل ْي َل َة » َ :ق َال
ر َي َ
َ ْ
إى َأين ؟ َق َال « :إى بي ِ
ت امَ ْق ِد ِ
ن َظ ْه َرا َن ْينَا ؟ ! َق َال َ « :ن َع ْم » .
س » َق َال ُ :ث رم َأ ْص َب ْح َت َب ْ َ
َْ
ْ َ
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َق َال َ :ف َل ْم ُي ِر ِه َأ رن ُه ُيك َِذ ُب ُه خَا َف َة إ ْن َيـ ْج َحدَ ُه احَ ِد َ
يث إِ ْن َد َعا َق ْو َم ُه إِ َليْ ِه َ ،ف َق َال َ :أ َر َأ ْي َت
ت َق ْو َم َك َأ ُ
حَدِ ُث ُه ْم بِ َا َحدر ْثتَنِي ؟ َف َق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ « :ن َع ْم » َ .ق َال َ :ه ريا
إِ ْن َد َع ْو ُ
ر َبنِي َك ْع ِ
ب ْب ِن ُل َؤي َ .ق َال َ :فا ْن َت َف َض ْت إِ َل ْي ِه ا َ
م َجالِ ُس َو َجاؤا َحترى َج َل ُسوا إِ َل ْي ِه َا .
َم ْع َ َ
َق َال َ :حدِ ْ
ث َق ْو َم َك بِ َا َحدر ْثتَنِي .
ري ِي ال رلي َل َة » َ .ف َقا ُلوا  :إى َأين ؟ َق َال « :إى بي ِ
َف َق َال َر ُس ُ
ت
َْ
ْ َ
ول اه ﷺ « :إِ ِي ُأ ْ ِ َ َ ْ
ن َظ ْه َرا َن ْينَا ؟ َق َال َ « :ن َع ْم » َ .ق َال َ :ف ِم ْن َب ْ ِ
امَ ْق ِد ِ
ن ُم َص ِف ٍق ،
س » َقا ُلوا ُ :ث رم َأ ْصبَ ْح َت َب ْ َ
ِ
نو ِ
ى َر ْأ ِس ِهُ ،متَ َع ِج ًبا ل ِ ْلك َِذ ِ
اض ٍع َيدَ ُه َع َ
ب َ -ز َع َم َ -قا ُلوا َ :وت َْستَطِي ُع َأ ْن َتنْ َع َت
َوم ْن َب ْ ِ َ
جدَ ؟ َ -و ِي ال َق ْو ِم م ْن َقدْ سا َفر إى َذل ِ َك البَ َل ِد َور َأى امَس ِ
َلنَا امَس ِ
جدَ َ -ق َال َر ُس ُ
ول
ْ
َ
َ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ َب ْع ُض النر ْعت» .
اه ﷺ َ « :ف َذ َهبْ ُت َأ ْن َع ُت َ ،ف َا ز ْل ُت َأ ْن َع ُت َحترى التَبَ َس َع َ ر
جيء بِامَس ِ
َق َال َ « :ف ِ
يل َ -أ ْو ِع َق ٍ
ج ِد َو َأنَا َأ ْن ُظ ُر إِ َليْ ِه َ ،حترى ُو ِض َع ُدو َن َد ِار َع ِق ٍ
ال -
ْ
َ
َفنَ َعتُ ُه َو َأنَا َأ ْن ُظ ُر إِ َل ْي ِه»َ ،ق َال َ « :وكَا َن َم َع َه َذا َن ْعت َم ْ َأ ْح َف ْظ ُه»َ ،ق َال َ « :ف َق َال ال َق ْو ُم َ :أ رما
اب» أخرجه أمد ( ).
النر ْع ُت فواه َل َقدْ َأ َص َ
وما بلغ أبو بكر الصديق  اخر ،صدر ق دون تردد.
عن عائشة ري اه عنها قالت  :ما أري بالنبي ﷺ إى امسجد اأقَ  ،أصبح
يتحدث الناس بذلك  ،فارتد ناس من كانوا آمنوا به وصدقوه ،وسعوا بذلك إى
أي بكر  فقالوا :هل لك إى صاحبك يزعم أنه أري به الليلة إى بيت امقدس؟
قال  :أو قال ذلك ؟ قالوا :نعم  .قال  :لئن كان قال ذلك لقد صدق .قالوا :أو تصدقه
أنه ذهب الليلة إى بيت امقدس وجاء قبل أن يصبح؟! قال:نعم ،إي أصدقه فيا
هو أبعد من ذلك  ،أصدقه بخر الساء ي غدوة أو روحة .
فلذلك سمي أبو بكر الصديق .أخرجه احاكم ( ).
وقد رأى رسول اه ﷺ ربه بفؤاده ،وم يره بعينه.
ِ
ِ ِ
ٍ
ي اه َعن َْها َ :يا ُأ رمتَا ْه َ ،ه ْل َر َأى ُمـ َح رمد ﷺ َر رب ُه ؟
َوق َق َال ُ :ق ْل ُت ل َعائ َش َة َر َ
َع ْن َم ْ ُ
ْت ِمن َث َا ٍ
ِ
ث َم ْن َحدر َثك َُه رن َف َقدْ ك ََذ َبَ :م ْن
َف َقا َل ْت َ :ل َقدْ َق ر
ف َش َع ِري مـ را ُق ْل َتَ ،أ ْي َن َأن َ ْ
َحدر َث َك َأ رن ُمـ َح رمدً ا ﷺ َر َأى َر رب ُه َف َقدْ ك ََذ َب ُ ،ث رم َق َر َأ ْت " :ا تُدْ ِر ُك ُه اأَ ْب َص ُار َو ُه َو ُيدْ ِر ُك
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َان لِ َب َ ٍ
يف اخَبِ ُر " َ " ،و َما ك َ
ر َأ ْن ُي َك ِل َم ُه اه إِا َو ْح ًيا َأ ْو ِم ْن َو َر ِاء
اأَ ْب َص َار َو ُه َو ال رلطِ ُ
ِح َج ٍ
اب " َ ،و َم ْن َحدر َث َك َأ رن ُه َي ْع َل ُم َما ِي َغ ٍد َف َقدْ ك ََذ َب ُ ،ث رم َق َر َأ ْتَ " :و َما تَدْ ِري َن ْفس َما َذا
ِ
الر ُس ُ
ول َب ِل ْغ َما ُأن ِْز َل
َتكْس ُ
ها ر
ب َغدً ا " َ ،و َم ْن َحدر َث َك َأ رن ُه َكت ََم َف َقدْ ك ََذ َب ُ ،ث رم َق َر َأ ْتَ " :ي َأ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َام ِي ُصو َرتِ ِه َم ررت ْ ِ
َن .متفق عليه ( ).
إِ َل ْي َك م ْن َر ِب َك "اآيةَ ،و َلكنر ُه َر َأى ج ْ ِر َيل َع َل ْيه ر
وعن أي ذر قال :سألت رسول اه ﷺ هل رأيت ربك؟ قال« :نور أ رنى َأر اه»
أخرجه مسلم

( )

.

وما أصبح رسول اه ﷺ من صبيحة ليلة اإراء ،جاء جريل ﷺ حن زاغت
الشمس ،فبن له كيفية الصاة وأوقاَا.
فأمر رسول اه ﷺ فنادى بأصحا به :الصاة جامعة ،فاجتمعوا فصى به جريل،
وصى الرسول ﷺ بالناس ،وسميت تلك الصاة الظهر؛ أها أول صاة ظهرت،
أو أها ُفعلت عند قيام الظهرة.
ن َزا َل ِ
ِ
ت ر
الش ْم ُسَ ،ف َق َال :
رائِ ُيل إى النربِ ِي ﷺ ِح َ
عن َجابِ ِر ْبن َعبْد اه َ ق َال َ :جا َء َج ْ َ
ن َزا َل ِ
الش ْم ُس ُ ،ث رم َمك َ
ُق ْم َيا ُمـ َح رمدُ َف َص ِل ال ُظ ْه َر َ ،ف َقا َم َف َص ر
ت ر
َث َحترى
ى ال ُظ ْه َر ِح َ
كَا َن َفـيء الرج ِل ل ِ ْلع ِ ِ
ر َ ،ف َقا َم َف َص ر
ى
ْ ُ ر ُ
َ ْ
ر مثْ َل ُه َ ،ف َجا َء َف َق َال ُ :ق ْم َيا ُمـ َح رمدُ َف َص ِل ال َع ْ َ
َث حترى َغاب ِ
ت ر
ن
اها ِح َ
الش ْم ُس َ ،ف َق َال ُ :ق ْم َف َص ِل امَ ْغ ِر َب َف َقا َم َف َص َ
َ
ر ُ ،ث رم َمك َ َ
ال َع ْ َ
َغاب ِ
الش ْم ُس َس َواء ُ ،ث رم َمك َ
ب ر
ت ر
الش َف ُق َف َجا َء ُه َ ،ف َق َال ُ :ق ْم َف َص ِل ال ِع َشا َء
َث َحترى َذ َه َ
َ
ِ
الصبْحِ َ ،ف َق َال ُ :ق ْم َيا ُمـ َح رمدُ َف َص ِل َ ،ف َقا َم
اها ُ ،ث رم َجا َء ُه ح َ
َف َقا َم َف َص َ
ن َصدَ َع ال َف ْج ُر بِ ُ
َف َص ر
الص ْب َح .
ى ُ
الر ُج ِل ِمثْ َل ُه َ ،ف َق َال ُ :ق ْم َيا ُمـ َح رمدُ َف َص ِل ال ُظ ْه َر َ ،ف َقا َم
ُث رم َجا َء ُه ِم َن ال َغ ِد ِح َ
ن كَا َن َفـ ْي ُء ر
ِ ِ
نك َ
َف َص ر
ر،
ى ال ُظ ْه َرُ ،ث رم َجا َء ُه ِح َ
َان َفـ ْي ُء ر
الر ُج ِل م ْث َل ْيه َ ،ف َق َال ُ :ق ْم َيا ُمـ َح رمدُ َف َص ِل ال َع ْ َ
الشمس و ْقتًا و ِ
ِ
َف َقا َم َف َص ر
احدً ا َم ْ َي ُز ْل َعنْ ُه ،
رُ ،ث رم َجا َء ُه امَ ْغ ِر َب ِح َ
ن َغا َبت ر ْ ُ َ َ
ى ال َع ْ َ
َف َق َال ُ :ق ْم َف َص ِل امَ ْغ ِر َبَ ،ف َص ر
ب ُث ُل ُث ال رليْ ِل
ى امَ ْغ ِر َب ُ ،ث رم َجا َء ُه ال ِع َشا َء ِح َ
ن َذ َه َ
اأَو ُل َف َق َال ُ :قم َفص ِلَ ،فص ر ِ
ن َأ ْس َف َر ِجدً ا َ ،ف َق َال ُ :ق ْم
الص ْب َح ِح َ
ى الع َشا َءُ ،ث رم َجا َء ُه ُ
َ
ْ َ
ر
ن َه َذ ْي ِن ُك ُل ُه َو ْقت .أخرجه أمد واحاكم ( ).
الص ْب َح ُ ،ث رم َق َال َ :ما َب ْ َ
َف َص ِل ُ
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وكانت الصاة عندما فرضها اه تعإى عى النبي ﷺ وأمته ليلة اإراء ركعتن
الظهر والعر والعشاء والفجر ،وامغرب ثاث ًا ،ثم هاجر رسول اه ﷺ إى امدينة
ففرضت أربعا ،وتركت صاة السفر عى اأوى.
ِ
ن َف َر َض َها َر ْك َعت ْ ِ
َن َر ْك َعت ْ ِ
َنِ ،ي
الص َا َة ِح َ
عن َعائ َش َة ري اه عنها َقا َل ْتَ :ف َر َض اه ر
الس َف ِرَ ،و ِزيدَ ِي َص َا ِة احَ َ ِ
ا حَ َ ِ
ر .متفق عليه ( ).
الس َف ِرَ ،ف ُأ ِق رر ْ
ت َص َا ُة ر
ر َو ر
فالصلوات اخمس فرضت ليلة اإراء ركعتن ركعتن ،إا امغرب فثاث ،ثم
زيدت بعد اهجرة إا الفجر لطول القراءة فيها ،وصاة امغرب أها وتر النهار.
وكان ﷺ يصِ بمكة إى بيت امقدس ،وجعل الكعبة بينه وبن بيت امقدس،
حتى هاجر ،ثم نزل الوحي بعد ستة عر شهر ًا بتحويل القبلة إى الكعبة ،كا قال
سبحانه:
[ البقرة. ]٧١١/
ﯓ
وليلة اإراء وامعراج م يعرف يومها وا شهرها ،وا عامها بالتحديد ،فليست ها
أفضلية عى سائر اللياَ ي العمل ،فا يرع ي تلك الليلة مزيد عبادة ،سواء
كانت تلك العبادة ذكر ًا ،أو صاة ،أو صدقة ،أو عمرة أو غرها.
وي اإراء وامعراج آيات وأحكام ،فقد أظهر اه به قدرته ي نر أوليائه،
وإكرا مه هم ،وي ترحيب أهل السموات بالرسول ﷺ دليل عى استحباب تلقي
أهل الفضل بالبر والرحيب ،والثناء ،والدعاء ،وبذل النصيحة من حتاج إليها
وإن م ُت طلب منه ،وفيه بيان أمية الصاة ي اإسام ،فقد فرض اه ميع
اأحكام بواسطة جريل ﷺ  ،وفرض الصاة عى الرسول ﷺ وأمته مبارة با
واسطة ،وي اإراء وامعراج محيص للناس ،فمن كان مؤمن ًا صدق وثبت وزاد
إيانه ،ومن كان مردد ًا ضعيف ًا انتكس وارتكس ،فالدين ليس بالعقل ،وإنا بالوحي
والنص ،فمن َن رو ر اه قلبه قدم الوحي عى العقل ،وي مقدمة هؤاء أبو بكر الصديق
 الذي آمن وصدق بخر اإراء وامعراج:
[ الزمر. ]٢٢/

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999
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ما اشتد أذى قريش للنبي ﷺ خرج إى الطائف ،فلم جد عندهم خر ًا ،بل عاد ﷺ
مكلوم الفؤاد من اإعراض وااستهزاء ،ومكلوم القدمن من احجارة ،وحينا
اشتدت عليه اأمور جاءه من ربه تكريم اإراء وامعراج.
ثم بعد ذلك بدأ ﷺ بعرض نفسه عى اأفراد والقبائل ،بحث ًا عن خرج آخر للدعوة بن
الوافدين إى مكة ،وكان هدفه ﷺ إجاد مكان مناسب َيعبد اه فيه مع أتباعه آمنن.
وكانت مواسم احج والعمرة ،وأسواق العرب ،مناسبات هامة لالتقاء بذوي الشأن
وغرهم ،ليحموه وينروه ،حتى يبلغ رسالة ربه.
وتفاوتت ردود فعل امدعوين من اأفراد والقبائل ،فمنهم من أبى ،ومنهم من توقف،
ومنهم من استجاب.
فلا رجع ﷺ من الطائف إى مكة ي السنة العارة من البعثة ،وقومه أشد ما كانوا
عليه من خافه ،وكان موسم احج ذالك العام قد اقرب ،أخذ ﷺ يتهيأ لدعوة قبائل
العرب إى اإسام ،كا كان شأنه كل عام منذ أن جهر بالدعوة ي السنة الرابعة من
البعثة ،فبدأ يزور الناس ي منازهم وجامعهم ،ويدعوهم إى اه تعاى ،ويعرض نفسه
عى القبائل واأفراد.
هم بِعك ٍ
ن يتر ـبع النراس ِي من ِ ِ
ول اه ﷺ َع ْ ِ ِ
َث َر ُس ُ
َع ْن َجابِ ٍرَ ق َال َ :مك َ
َاظ
َاز ْ ُ
َ
ر سن َ َ ر ُ
َ
َ
ِ ِ
ـجن ٍرةَ ،و ِي امَ ْو ِس ِم بِ ِمنًىَ ،ي ُق ُ
ْر ِي؟ َحترى ُأ َب ِل َغ ِر َسا َل َة َر ِي
َو َم َ
ول َ :م ْن ُي ْؤويني؟ َم ْن َين ُ ُ
الر ُج َل َل َي ْ
خ ُر ُج ِم َن ال َي َم ِنَ ،أ ْو ِم ْن مر َف َي ْأتِيِ ِه َق ْو ُم ُه َف َي ُقو ُلو َن:
َو َل ُه اجَنر ُة »َ .حترى إِ رن ر
اح َذ ْر ُغ َا َم ُق َر ْي ٍ
ش َا َي ْفتِن َُك .أخرجه أمد ( ).
ْ
ِ
ى الن ِ
و َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َعبْد اه َ ق َال :كَا َن َر ُس ُ
ول اه ﷺ َي ْع ِر ُض َن ْف َس ُه َع َ
راس ِي
ِ ِ
ـح ِم ُلنِي إى َق ْو ِم ِهَ ،فإِ رن ُقر ْي ًشا َقدْ منَ ُع ِ
وي َأ ْن ُأ َب ِل َغ ك ََا َم
امَ ْوقف َف َق َالَ « :أ َا َر ُجل َي ْ
َ
َ
َر ِي» أخرجه أبوداود والرمذي( ).
وكانﷺ كلا مرعى قوم يدعوهم إى اه تبعه عمه أبوهب يكذبه،وينفرالناس منه.
( )9صحيح/أخرجه أمد برقم ( . ) 003
( )9صحيح /أخرجه أبوداود برقم ( )08 0وهذا لفظه ،وأخرجه الرمذي برقم (.) 9 3
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ِ
ٍ
ول اه ﷺ َبر َعيْنِي بِس ِ
يِ َ ق َال َ :ر َأ ْي ُت َر ُس َ
وق ِذي
ُ
َ َ
َع ْن َربِي َع َة ْب ِن َعبراد الدر ِ
راسُ ،قو ُلوا َا إِ َل َه إِ را اه ُت ْفلِ ُحوا » َو َيدْ ُخ ُل ِي فِ َج ِ
امَ َج ِ
از َي ُق ُ
اج َها ،
ها الن ُ
ول َ « :يا َأ ُ َ
ُت َي ُق ُ
راس ُمتَ َق ِص ُفو َن َع َل ْي ِه َ ،ف َا َر َأ ْي ُت َأ َحدً ا َي ُق ُ
ها
ول َش ْيئًا َ ،و ُه َو َا َي ْسك ُ
َوالن ُ
ول َ « :أ ُ َ
النراس ُ ،قو ُلوا َا إِ َله إِ را اه ُت ْفلِحوا» إِ را َأ رن وراءه رج ًا َأحو َل و ِ
ي َء ال َو ْج ِه َذا
ْ َ َ
َ َ َُ َ ُ
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
َغ ِد َيرت ْ ِ
َن َي ُق ُ
ول  :إِ رن ُه َصابِئ كَاذب َ ،ف ُق ْل ُت َ :م ْن َه َذا ؟ َقا ُلوا ُ :مـ َح رمدُ ْب ُن َعبْد اهَ ،و ُه َو
َي ْذك ُُر النُ ُب رو َة ُ ،ق ْل ُت َ :م ْن َه َذا ا رل ِذي ُيك َِذ ُب ُه ؟ َقا ُلوا َ :ع ُم ُه َأ ُبو َه َ ٍ
ب .أخرجه أمد ( ).
ومن اأفراد الذين عرض عليهم الرسول ﷺ اإسام:
 -9سويد بن الصامت ،وكان ريف ًا ي قومه ،أحسن الرد ،وم يسلم.
 -9ضاد بن ثعلبة اأزدي من اليمن ،وكان صديق ًا للنبي ﷺ ي اجاهلية ،فسمع
من النبي ﷺ وأسلم.
 -9الطفيل بن عمرو الدوي ،رئيس قبيلة دوس باليمن ،عرض عليه رسول اه ﷺ
اإسام ،وقرأ عليه القرآن فأسلم ،ثم جاء الطفيل بسبعن أو ثانن بيت ًا من دوس
من أسلم من قومه إى امدينة ،ثم حقوا برسول اه ﷺ وهو بخير.
 -١إياس بن معاذ من بني عبد اأشهل ،وكان يوم بعاث عى ميلن من امدينة،
انتر فيه اأوس عى اخزرج ،وقتل فيه أراف هم ،جعله اه تقدمة لرسول اه ﷺ.
َعن َعائِ َش َة ري اه عنها َقا َل ْت  :كَا َن يوم بع ٍ
اث َي ْو ًما َقدر َم ُه اه ل ِ َر ُسول ِ ِه ﷺ َ ،ف َق ِد َم
َْ ُ َُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َر ُس ُ
ر َواتُـ ُه ْم َو ُج ِر ُِحوا  ،ف َقدر َم ُه اه ل َر ُسوله ﷺ
ول اه ﷺ َو َقد ا ْف َ َ
ر َق َم َل ُؤ ُه ْمَ ،و ُقت َل ْت َ َ
ِي د ُخ ِ
وه ْم ِي ِ
اإ ْس َا ِم .أخرجه البخاري ( ) .
ُ
ومن أبرز القبائل التي عرض الرسول ﷺ نفسه عليها بنو عامر بن صعصعة ،وبنو
فزارة ،وبنو مرة ،وبنو حنيفة ،وبنو سليم ،وبنو نر من هوازن ،وبنو احارث بن
كعب ،وبنو عذرة ،وحارب ،وغسان ،ومدان ،وثقيف ،وكلب ،وعبس ،وبكر بن
وائل ،وبنو شيبان.
وكل هؤاء م يستجيبوا ما عرضه النبي ﷺ عليهم ،ولكن تفاوتت ردودهم بن رد
قبيح كا فعل بنو حنيفة ،ورد غر يء كا فعل بنو شيبان:
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (. )99999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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[ يس. ]٢٣-٢٠/
وي هذا العرض العام عى القبائل امختلفة التي كانت تفد إى مكة للحج والعمرة
من ختلف البقاع ،دليل عى عامية الدعوة ،وأها للعامن أمعن ،كا قال
[ اأنبياء. ]٧٠١/
سبحانه:
و َع ْر ض اإسام عى الن اس ابد أن يصاحبه أذى ،فيلزم الداعي الصر ،واحتساب
اأجر ،وعدم مواجهة من أساء بيء يكرهه :ﮱ
[ الفرقان. ] ٣٢/
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دخلت السنة احادية عرة من البعثة ،ورسول اه ﷺ يقوم بالدعوة إى اه ،رغم
تضييق قريش عليه،وإثارَم الشائعات واأكاذيب حوله،ليصدوا الناس عا جاء به.
فلا كان موسم حج السنة احادية عرة من البعثة ،وأراد اه  إظهار دينه ،واعزاز
نبيه ﷺ  ،وإنجاز موعده له ،خرج رسول اه ﷺ ،فبينا هو عند العقبة لقي رهط ًا من
اخزرج أراد اه هم خر ًا.
فقال هم رسول اه ﷺ« :من أنتم؟» قالوا :نفر من اخزرج ،قال« :أمن مواَ
هود؟» ،قالوا:نعم ،قال«:أفا جلسون أكلمكم؟»  ،قالوا :بى،فجلسوا معه،فدعاهم
إى اه،وعرض عليهم اإسام،وتا عليهم القرآن.
وما صنع اه هم ي اإسام أن هود كانوا معهم ي بادهم ،وكانوا أهل كتاب
وعلم ،وكانوا هم أهل رك أصحاب أوثان ،وكان اليهود قد غزوهم ي بادهم،
فكانوا إذا كان بينهم يء قالوا :إن نبي ًا مبعوث ًا اآن ،قد أظل زمانه نتبعه ،نقتلكم معه
قتل عاد وإرم.
فلا كلم رسول اه ﷺ أولئك النفر ،ودعاهم إى اه  ،قال بعضهم لبعض :يا قوم
تعلمون واه أنه النبي الذي توعدكم به هود ،فا يسبقنكم إليه ،فأجابوه فيا دعاهم
إليه ،وقبلوا ما عرضه عليهم من اإسام.
ثم قالوا له :إنا تركنا قومنا وا قوم بينهم من العداوة والر ما بينهم ،وعسى أن
جمعهم اه بك ،فسنقدم عليهم ،وندعوهم إى أمرك الذي أجبناك إليه ،فإن
جمعهم اه عليك فا رجل أعز منك.
ثم انرفوا راجعن إى بادهم ،قد آمنوا وصدقوا باه ورسوله.
وكان عدد هؤاء ستة نفر من اخزرج وهم:
أسعد بن زرارة ،وعوف بن احارث ،ورافع بن مالك ،وقطبة بن عامر ،وعقبة بن
عامر ،وجابر بن ع بد اه بن رئاب ري اه عنهم .
ثم رجع هؤاء الستة إى امدينة ،دعاة إى اإسام ،ففشا فيها اإسام حتى م تبق
دار من دور اأنصار إا وفيها ذكر رسول اه ﷺ.
999

وكان اأوس واخزرج إخوان ًا أم وأب ،فاأوس منسوبون إى أوس بن حارثة،
واخزرج منسوبون إى اخزرج بن حارثة ،وكانوا من قبل يعرفون باسم أمهم (قيلة)،
فساهم رسول اه ﷺ (اأنصار).
وقد فرق اليهود شملهم ،ومزقوا وحدَم ،فوقعت بينهم العداوة بسبب قتيل ،ولبثت
احرب بينهم مائة وعرين سنة ،إى أن أطفأها اه باإسام ،وألف بينهم برسول
اه ﷺ كا قال سبحانه:
[ آل عمران. ]999/

وبقي هؤاء الستة ي امدينة يدعون إى اه  ،حتى إذا كان العام امقبل ،وذلك سنة
اثنتي عرة من البعثة ،واِ موسم احج اثنا عر رجا ،اثنان من اأوس ،وعرة من
اخزرج ،منهم مسة من الستة الذين أسلموا عى يد النبي ﷺ ي العام اماي.
من اخزرج :أسعد بن زرارة ،وعوف بن احارث ،ومعاذ بن احارث ،ورافع بن
مالك ،وعبادة بن الصامت ،ويزيد بن ثعلبة ،والعباس بن عبادة ،وقطبة بن عامر،
و عقبة بن عامر ،ري اه عنهم.
ومن اأو س :أبو اهيثم بن التيهان ،وعويم بن ساعدة ري اه عنها.
وقد لقي رسول اه ﷺ هؤاء عند العقبة بمنى ،فبايعوه بيعة العقبة اأوى ،عى السمع
والطاعة ي العَ واليَ ،وي امنشط وامكره ،واأمر بامعروف والنهي عن امنكر،
وقول احق ،وأن ا خافوا ي اه لومة ائم ،وعى الواء والنرة لرسول اه ﷺ إذا
قدم عليهم امدينة ،وأن يمنعوه ما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأوادهم.
ام ِ
عن ُعباد َة ب ِن الص ِ
الس ْم ِع َوال رطا َع ِة ِ ،ي اليُ ْ ِ
ت َ ق َال َ :با َي ْعنَا َر ُس َ
ول اه ﷺ َع َ
َ
ر
َ َ ْ
ى ر
ِ
ِ
ََ ،وامَن َْشط َوامَك َْرهَ ،و َأ را ُنن ِ
َوال ُع ْ ِ
َاز َع اأَ ْم َر َأ ْه َل ُه َ ،و َأ ْن َن ُق َ
ح ِق َح ْيثُ َا
ول َأ ْو َن ُقو َم بِا َ
ُكنرا َا ن َ
اف ِي اه َل ْو َم َة َائِ ٍم .متفق عليه ( ).
َخ ُ
وبعد أن مت هذه البيعة ا مباركة ،وانتهى اموسم ،عاد أولئك النفر إى امدينة،
وبعث معهم النبي ﷺ مصعب بن عمر  ، ليعلمهم اإسام ،ويقرئهم القرآن،
وليدعو هناك إى اإسام.
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9955واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9995
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عن الراء بن عازب  قال  :أول من قدم علينا من أصحاب النبي ﷺ مصعب بن
عمر ،وابن أم مكتوم  ،فجعا يقرئاننا القرآن  ،ثم جاء عار وبال وسعد  ،ثم جاء عمر
بن اخطاب ي عرين  ،ثم جاء النبي ﷺ  ،فا رأيت أهل امدينة فرحوا بيء فرحهم
به  ،حتى رأيت الوائد والصبيان يقولون  :هذا رسول اه ﷺ قد جاء .أخرجه البخاري ( ) .
فأسلم عى ي د مصعب بن عمر خلق كثر من اأنصار ،وكان من أسلم عى يد
مصعب بن عمر  سيد بني عبد اأشهل :سعد بن معاذ ،وأسيد بن خضر ،ري
اه عنها ،وبإسامها أسلم ميع بني عبد اأشهل ي يوم واحد إا اأصرم ،وهو
عمرو بن ثابت فقد تأخر إسامه إى يوم أحد ،واستشهد فيه.
وكان نزول مصعب بن عمر بامدينة عى السيد اجليل السابق إى اخر أسعد بن
زرارة  ،وأقام ي امدينة يدعو إى اه ،حتى م تبق دار من دور اأنصار إا وفيها
رجال ونساء مسلمون.
ومع حلول اموسم التاَ ،عاد مصعب بن عمر  إى مكة.
َ بذلك
وأخر الرسول ﷺ بانتشار اإسام ي امدينة ،وكُثر الداخلن فيه منهاَ ،ف ُ ر
رسول اه ﷺ.
وسبب رعة إسام اأنصار ،ما طبع اه عليه اأوس واخزرج من الرقة واللن ،وعدم
امغااة ي الكرياء ،وجحود احق ،فإهم من أهل اليمن ،وقد قال النبي ﷺَ « :أتَاك ُْم
اإيا ُن يا ٍن  ،و ِ
احك َْم ُة َي َانِ َية»متفق عليه ( ).
َأ ْه ُل ال َي َم ِنُ ،ه ْم َأ َر ُق أفئدةًَ ،وال َ ُ
َ
ن ُق ُلو ًبا َ َ َ ِ ،
ثم إن اأوس واخزرج قد أهكتها احروب الداخلية التي استمرت أكثر من مائة
وعرين عام ًا ،وقد اكتووا بنارها ،وذاقوا مرارَا ،حتى اشتاقوا إى مع الكلمة،
واخاص من احرو ب ،فكان دخوهم ي اإسام رمة هم.
وقريش وسائر العرب قد طال عهدهم بالنبوات واأنبياء ،حتى غرقوا ي اأوثان
والوثنية ،وقبائح اجاهلية .
أما اأوس واخزرج فكانوا يسمعون اليهود يتحدثون عن اأنبياء ،ويتوعدوهم بنبي
قد أظل زمانه:
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9599
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)99
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[ البقرة. ]٩٢/

فلا عرفوا رسول اه ﷺ ي اموسم ،ودعاهم إى اإسام ،ارتفعت الغشاوة عن
عيوهم ،وكأهم كانوا من هذه الدعوة عى ميعاد.
وفوق ذلك كله أن اه علم ما ي قلوهم من قبول احق ،فرح صدورهم له،
وجعلهم ي صدره ،وأسبق الناس إليه.
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 -11بيعة العقبة الثانية

انتر اإسام ي امدينة ،وما اقرب موسم احج من السنة الثالثة عرة للبعثة،
اجتمع ثاثة وسبعون رجا من اأنصار ،فقالوا :حتى متى نذر رسول اه ﷺ ُيطرد
ي جبال مكة و ُيـخاف؟
فتو اعدوا واتفقوا عى امسر إى احج ،وماقاة رسول اه ﷺ ،فخرجوا مع حجاج
قومهم من أهل الرك وهم مسائة ،فقدموا مكة مع احجاج من قومهم،
مستخفن بإسامهم ،وكان معهم مصعب بن عمر  ، فلا وصل مكة جاء منزل
رسول اه ﷺ أواً ،فجعل خر رسول اه ﷺ عن اأنصار ،وعن رعتهم إى
اإسام ،ويقص عليه خر قبائل يثرب ،وما ها من قوة ومنعة.
َ بذلك رسول اه ﷺ ،ودعا له.
َف ُ ر

ثم جرت بن اأنصار وبن رسول اه ﷺ اتصاات رية ،أدت إى اتفاق الفريقن
عى أن جتمعوا ي أوسط أيام التريق لياً ،ي الشعب الذي عند العقبة حيث
اجمرة اأوى من منى ،وذلك إبرام اتفاق هو أعظم اتفاق ي تاريخ اإسام ،وأن
يتم هذا ااجتاع ي رية تامة ،ي ظام الليل.
هم بِعك ٍ
ِ
َث َر ُس ُ
َع ْن َجابِ ٍرَ ق َال َ :مك َ
َاظ
ر ِسن ِ َ
راس ِي َمن َِاز ْ ُ
ن َي رتــب ُع الن َ
ول اه ﷺ َع ْ َ
ِ ِ
م ْو ِس ِم بِ ِمنًىَ ،ي ُق ُ
ـجن ٍرة َ ،و ِي ا َ
ْر ِي؟ َحترى ُأ َب ِل َغ ِر َسا َل َة َر ِي
َو َم َ
ول َ « :م ْن ُي ْؤويني؟ َم ْن َين ُ ُ
الر ُج َل َل َي ْخ ُر ُج ِم َن ال َي َم ِنَ ،أ ْو ِم ْن مر َف َي ْأتِ ِي ِه َق ْو ُم ُه َف َي ُقو ُل َ
اح َذ ْر
ونْ :
جنر ُةَ « .حترى إِ رن ر
َو َل ُه ا َ
ُغ َا َم ُق َر ْي ٍ
ش َا َي ْفتِن َُك»  .أخرجه أمد ( ).
وعن كعب بن مالك  قال :خرجنا ي حجاج قومنا من امركن وقد صلينا
وفقهنا ،ومعنا الراء بن معرور كبرنا وسيدنا ،فلا توجهنا لسفرنا وخرجنا من
امدينة قال الراء لنا :يا هؤاء إي قد رأيت واه رأيا ،وإي واه ما أدري توافقوي
عليه أم ا؟ قال :قلنا له :وما ذاك؟.
قال :قد رأيت أن ا أدع هذه البنية مني بظهر يعني الكعبة ،وأن أصِ إليها .قال فقلنا:
واه ما بلغنا أن نبينا يصِ إا إى الشام ،وما نريد أن نخالفه .فقال :إي أصِ إليها.
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (. )99999
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قال فقلنا له :لكنا ا نفعل .فكنا إذا حرت الصاة صلينا إى الشام وصى إى الكعبة
حتى قدمنا مكة .قال أخي :وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إا اإقامة عليه ،فلا قدمنا
مكة قال :يا ابن أخي انطلق إى رسول اه ﷺ فاسأله عا صنعت ي سفري هذا ،فإنه
واه قد وقع ي نفِ منه يء ما رأيت من خافكم إياي فيه.
قال فخرجنا نسأل عن رسول اه ﷺ وكنا ا نعرفه ،م نره قبل ذلك ،فلقينا رجل من
أهل مكة فسألناه عن رسول اه ﷺ فقال :هل تعرفانه؟ قال قلنا :ا .قال :فهل
تعرفان العباس بن عبد امطلب عمه ،قلنا :نعم .قال وكنا نعرف العباس كان ا يزال
يقدم علينا تاجرا .قال فإذا دخلتا امسجد فهو الرجل اجالس مع العباس .قال
فدخلنا امسجد فإذا العباس جالس ورسول اه ﷺ معه جالس فسلمنا ثم جلسنا
إليه ،فقال رسول اه ﷺ للعباس « :هل تعرف هذين الرجلن يا أبا الفضل؟ » قال:
نعم ،هذا الراء بن معرور سيد قومه ،وهذا كعب بن مالك .قال فواه ما أنسى قول
رسول اه ﷺ «الشاعر » قال :نعم.
قال فقال الراء بن معرور :يا نبي اه إي خرجت ي سفري هذا وهداي اه لإسام
فرأيت أن ا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد خالفني أصحاي ي ذلك
حتى وقع ي نفِ من ذلك يء فاذا ترى يا رسول اه؟ قال « :لقد كنت عى قبلة
لو صرت عليها» قال فرجع الراء إى قبلة رسول اه ﷺ فصى معنا إى الشام .قال
وأهله يزعمون أنه صى إى الكعبة حتى مات وليس ذلك كا قالوا نحن أعلم به منهم.
قال وخرجنا إى احج فواعدنا رسول اه ﷺ العقبة من أوسط أيام التريق.
فلا فرغنا من احج ،وكانت الليلة التي وعدنا رسول اه ﷺ ومعنا عبد اه بن عمرو
بن حرام أبو جابر سيد من سادتنا ،وكنا نكتم من معنا من قومنا من امركن أمرنا
فكلمناه وقلنا له :يا أبا جابر إنك سيد من سادتنا وريف من أرافنا وإنا نرغب بك
عا أنت فيه أن تكون حطب ًا للنار غدا ،ثم دعوته إى اإسام وأخرته بميعاد رسول
اه ﷺ فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا ،قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا ي رحالنا
حتى إذا مى ثلث الليل خرجنا من رحالنا ميعاد رسول اه ﷺ نتسلل مستخفن
تسلل القطا حتى اجتمعنا ي الشعب عند العقبة ونحن سبعون رجا ،ومعنا امرأتان
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من نسائهم :نسيبة بنت كعب أم عارة إحدى نساء بني مازن بن النجار ،وأساء بنت
عمرو بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع.
قال فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول اه ﷺ حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس بن
عبد امطلب ،وهو يومئذ عى دين قومه ،إا أنه أحب أن حر أمر ابن أخيه ويتوثق
له ،فلا جلسنا كان العباس بن عبد امطلب أول متكلم فقال :يا معر اخزرج قال
وكانت العرب ما يسمون هذا احي من اأنصار اخزرج أوسها وخزرجها :إن
حمد ًا منا حيث قد علمتم ،وقد منعناه من قومنا من هو عى مثل رأينا فيه ،وهو ي
عز من قومه ومنعة ي بلده .قال فقلنا :قد سمعنا ما قلت ،فتكلم يا رسول اه ،فخذ
لنفسك ولربك ما أحببت.
قال فتكلم رسول اه ﷺ فتا ودعا إى اه  ، ورغب ي اإسام قال « أبايعكم
عى أن منعوي ما منعون منه نساءكم وأبناءكم » قال فأخذ الراء بن معرور بيده
ثم قال :نعم والذي بعثك باحق لنمنعنك ما نمنع منه أزرنا ،فبايعنا يا رسول اه ﷺ ،
فنحن أهل احروب وأهل احلقة ورثناها كابرا عن كابر.
قال فاعرض القول والراء يكلم رسول اه ﷺ أبو اهيثم بن التيهان حليف بني عبد
اأشهل فقال :يا رسول اه ،إن بيننا وبن الرجال حباا ،وإنا قاطعوها يعني العهود،
فهل ع سيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك اه أن ترجع إى قومك وتدعنا ،قال
فتبسم رسول اه ﷺ ثم قال « بل الدم الدم ،واهدم اهدم ،أنا منكم ،وأنتم مني،
أحارب من حاربتم ،وأسام من سامتم » وقد قال رسول اه ﷺ  « :أخرجوا إَ
منكم اثني عر نقيبا يكونون عى قومهم » فأخرجوا منهم اثني عر نقيبا ،منهم
تسعة من اخزرج ،وثاثة من اأوس ،وأما معبد بن كعب فحدثني ي حديثه عن
أخيه عن أبيه كعب بن مالك قال :كان أول من رب عى يد رسول اه ﷺ الراء بن
معرور ،ثم تتابع القوم ،فلا بايعنا رسول اه ﷺ ِخ الشيطان من رأس العقبة
بأبعد صوت سمعته قط يا أهل اجباجب ،واجباجب امنازل ،هل لكم ي مذمم
والصباة معه قد أمعوا عى حربكم؟
فقال رسول اه ﷺ  « :هذا أزب العقبة ،هذا ابن أزيب ،اسمع أي عدو اه ،أما واه
أفرغن لك » ثم قال رسول اه ﷺ  « :ارفعوا إى رحالكم » قال فقال له العباس بن
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عبادة بن نضلة :والذي بعثك باحق لئن شئت لنميلن عى أهل منى غدا بأسيافنا.
قال فقال رسول اه ﷺ  « :م أومر بذلك » قال فرجعنا فنمنا حتى أصبحنا ،فلا
أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاؤنا ي منازلنا فقالوا :يا معر اخزرج ،إنه
قد بلغنا أنكم قد جئتم إى صاحبنا هذا تستخرجونه من بن أظهرنا ،وتبايعونه عى
حربنا ،واه إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب احرب بيننا وبينه منكم ،قال
فانبعث من هنالك من مركي قومنا حلفون هم باه ما كان من هذا يء وما
علمناه ،وقد صدقوا م يعلموا ما كان منا ،قال فبعضنا ينظر إى بعض ،قال وقام
القوم وفيهم احارث بن هشام بن امغرة امخزومي ،وعليه نعان جديدان قال
فقلت كلمة كأي أريد أن أرك القوم ها فيا قالوا :ما تستطيع يا أبا جابر وأنت سيد
من سادتنا أن تتخذ نعلن مثل نعِ هذا الفتى من قريش ،فسمعها احارث فخلعها
ثم رمى ها إَ فقال :واه لت نتعلنها قال يقول أبو جابر أحفظت واه الفتى ،فاردد
عليه نعليه ،قال فقلت :واه ا أردما ،قال :واه صلح ،واه لئن صدق الفأل
أسلبنه» .أخرجه أمد ( ).
إن ي بيعة العقبة اأوى والثانية فضل كبر لأنصار ري اه عنهم كا أخر اه عنهم :
ﮱ

[ احر. ]5-9/

وعن الراء َ ق َالَ :س ِم ْع ُت النربِ ري ﷺ يقول« :اأَن َْص ُار َا ُيـ ِح ُب ُه ْم إِ را ُم ْؤ ِمنَ ،و َا ُي ْب ِغ ُض ُه ْم
إِ را ُمنَافِق َ ،ف َم ْن َأ َح رب ُه ْم َأ َح رب ُه اه َ ،و َم ْن َأ ْب َغ َض ُه ْم َأ ْب َغ َض ُه اه» متفق عليه ( ).
اإ ِ
ب اأَن َْص ِارَ ،وآ َي ُة النِ َف ِ
اق ُب ْغ ُض اأَن َْص ِار»
يان ُح ُ
وعن أنس  عن النبي ﷺ قال« :آ َي ُة ِ َ
متفق عليه ( ).
و َعن َأ ِي هرير َة َ ع ِن النربِي ﷺ َق َال َ « :لو َأ رن اأَنصار س َلكُوا و ِ
اد ًيا َأ ْو ِش ْع ًبا
َ
ْ
ْ
َ َ َ
ِ
ُ ََْ
ِ
ِ
ِ
()0
نص ِ
نص ِ
ار» أخرجه البخاري .
َل َس َلك ُ
ارَ ،و َل ْو َا اه ْج َر ُة َل ُكن ُْت ا ْم َر ًأ م ْن اأَ َ
ْت ِي َوادي اأَ َ
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (. )99959
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)99
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)99
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9995
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وي استجابة اأنصار واستعدادهم لنرة الرسول ﷺ  ،وتأخر إسام قومه وبني
عمه ،وسبق اأباعد إى اإيان به ،حكم عظيمة قدر رها احكيم العليم ،إذ لو بادر
أهله وأقاربه وقومه إى اإيان به لقيل :قوم أرادوا الرياسة والفخر برجل منهم
وتعصبوا له.
فلا بادر إليه اأباعد ،وقاتلوا عى حبه من كان منهم أو من غرهم ،دل ذلك عى
صدق إياهم ،وصدق من آمنوا به ،وأن هذا الدين َي ْر ف به من آمن به ،واه
ختص برمته من يشاء.
وبيعة العقبة الثانية من أهم اأحداث ي اإسام ،حي ث فتح اه بسببها الطريق أمام
الصحابة ري اه عنهم للهجرة إى امدينة ،ثم هجرة الرسول ﷺ ،إى امدينة ،ثم
رعت اأحكام ،وفتحت أبواب اجهاد ،وانتر وانتر اإسام ،وقامت دولة
اإسام كا قال سبحانه :

[ النور. ]99/

*

*

*
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البــاب الثالث
سرته ﷺ من هجرته إى وفاته

وتشتمل عى ما يي :

 -1السنة اأوى من اهجرة
 -2السنة الثانية من اهجرة

 -3السنة الثالثة من اهجرة

 -4السنة الرابعة من اهجرة

 -5السنة اخامسة من اهجرة
 -3السنة السادسة من اهجرة
 -2السنة السابعة من اهجرة
 -1السنة الثامنة من اهجرة

 -3السنة التاسعة من اهجرة

 -12السنة العارة من اهجرة

 -11السنة احادية عرة من اهجرة

البــاب الثالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته
السنة اأوى من اهجرة
وتشتمل عى ما يي :
 -1اهجرة إى امدينة ,وتشمل :

 -3تريع اأذان

 -9هجرة أصحاب النبي ﷺ إى امدينة

 -2إسام عبد اه بن سام

 -9وصول النبي ﷺ إى امدينة

 -3زيادة ركعات الصاة

 -9هجرة النبي ﷺ إى امدينة

 -1راء عثان بن عفان بئر رومة

 -2أسس بناء الدولة اإسامية ي  -12خوف رسول اه ﷺ أن تعرى امدينة
امدينة ,وتشمل :

 -9بناء امسجد النبوي

 -9امؤاخاة بن امهاجرين واأنصار

 -9وثيقة امعاهدة بن سكان امدينة

 -3مظاهر نجاح اهجرة إى امدينة
 -4دعاء الرسول ﷺ للمدينة
 -5زواج النبي ﷺ بعائشة

 -11أعداء اإسام ي امدينة ,ويشمل :
 -9عداوة هود امدينة

 -9عداوة كفار امدينة

 -3عداوة امنافقن ي امدينة

 -12اإذن بقتال الكفار

 -13الرايا ي السنة اأوى من اهجرة
 -14وفيات السنة اأوى من اهجرة

الباب الثالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته
السنة اأوى من اهجرة
 -1اهجرة إى امدينة

اختار اه  امدينة دار ًا هجرة النبي ﷺ  ،ومركز ًا لدعوته ،إكرام ًا أهلها الذين
سارعوا ي الدخول ي اإسام ،ودعوا رسول اه ﷺ إى بلدهم لنرته.
وقد ميزت امدينة عن سائر القرى بتحصن طبيعي حري ،فكانت حرة الوبرة حيط
بامدينة من الغرب ،وحرة واقم حيط ها من الرق ،أما شال امدينة فهو مكشوف.
وكانت اجهات اأخرى من أطراف امدينة حاطة بالنخيل والزروع الكثيفة ،ا
يمر منها اجيش إا ي طرق ضيقة.
ات ن ْ
ن
يت َد َار ِه ْج َرتِك ُْمَ ،ذ َ
عن عائشة ري اه عنها أن النبي ﷺ قال« :إِ ِي ُأ ِر ُ
َخ ٍل َب ْ َ
اَ َبت َْن»أخرجه البخاري( ).
وكان أهل امدينة من اأوس واخزرج أصحاب نخوة ومية ،وأصحاب فروسية وقوة
وشكيمة ،ألفوا احرية ،وم خضعوا أحد ،وم يدفعوا إتاوة أو جباية لقبيلة أو حكومة.
فكانوا أعز الناس نفس ًا ،وأرفهم م ً
ا ،وأرقهم أفئدة ،وألينهم قلوب ًا.
فكانت امدينة أصلح مكان هجرة الرسول ﷺ وأصحابه ،واَاذها هم دار ًا وقرار ًا ،حتى
يقوى اإسام ،ثم يعم أرجاء اأرض.
ور اهجرة إى امدينة أن اه  فرق فيها بن أوليائه وأعدائه ،وجعلها مبدأ إعزاز
دينه ،ونر عبده ورسوله ،واستخاف أوليائه ،والتمكن هم ي اارض.
 -1هجرة أصحاب النبي ﷺ إى امدينة :
ما صدر أهل بيعة العقبة الثانية ،وعددهم ثاثة وسبعون رجاً وامرأتان ،طابت
نفسه ﷺ  ،وقد جعل اه له بامدينة أهل منعة ونجدة ،واشتد الباء من امركن
عى امسلمن ي مكة ،ما يعلمون من خروجهم إى امدينة ،فضيقوا عليهم وآذوهم.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9599
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فشكا ذلك أصحاب رسول اه ﷺ  ،واستأذنوه ي اهجرة إى امدينة فأذن هم.
ثم مكث ﷺ أيام ًا ،ثم خرج إى أصحابه مَور ًا ،فقالَ « :ر َأ ْي ُت ِي امَنَا ِم َأ ِي
ُأ َه ِ
اج ُر ِم ْن َم رك َة إِ َى َأ ْر ٍ
ها ن ْ
ب َو َه ِِ إِ َى َأ رهَا اليَ َا َم ُة َأ ْو َه َج ُرَ ،فإِ َذا ِه َي
َخلَ ،ف َذ َه َ
ض َِ
امَ ِدينَ ُة َيثْ ِر ُب » متفق عليه( ).
ثم إنه ﷺ أمر ميع امسلمن باهجرة إى امدينة ،واللحوق بإخواهم من
ت بِ َق ْر َي ٍة َت ْأك ُُل ال ُق َرى َي ُقو ُلو َنَ :يثْ ِر َبَ ،و ِه َي ام ِدينَ ُةَ ،تن ِْفي
اأنصار ،فقال ﷺ ُ « :أ ِم ْر ُ
النراس كَا ين ِْفي الكِر َخب َث اح ِد ِ
يد» متفق عليه( ).
ُ َ
َ َ َ
َ
فخرج أصحابه ﷺ إى امدينة أرسااً ،متخفن ،مشاة ،وركبان ًا ري اه عنهم.
وأقام ﷺ بمكة ينتظر أن يؤذن له باهجرة من مكة إى امدينة.
فكان أول من هاجر من مكة إى امدينة أبو سلمة بن عبد اأسد ،ثم عامر بن ربيعة،
وامرأته ليى ،ثم عبد اه بن جحش وغرهم.
ثم خرج الصحابة أرسااً يتبع بعضهم بعض ًا ري اه عنهم.
ِ
ب ْب ُن ُع َم ْ ٍ
رَ ،وا ْب ُن ُأ ِم َم ْكتُو ٍم،
عن الراء بن عازب  قال َ :أ رو ُل َم ْن َقد َم َع َليْنَا ُم ْص َع ُ
ِ
ُث رم َق ِد َم َع َل ْينَا َع را ُر ْب ُن َي ِ ٍ
ي اه َعنْ ُه ْم .أخرجه البخاري( ).
ارَ ،وبِاَل َر َ
فهاجر الصحابة ري اه عنهم الواحد تلو اآخر ،وم يبق ي مكة إا رسول اه ﷺ ،
وأبو بكر  ،وعِ بن أي طالب  ،وقلة من امسلمن حبسهم امرض أو العذر.
وكان أبو بكر الصديق كثر ًا ما يستأذن رسول اه ﷺ ي اهجرة ،ولكن رسول
اه ﷺ يأمره بالبقاء والريث.
وحن سمع الذين باحبشة من امسلمن هجرة إخواهم إى امدينة رجع بعضهم
إى مكة ،ثم هاجر بعضهم ،وحبس كفار مكة بعضهم ،وبقي جعفر بن أي طالب 
ي احبشة ي عدد من امه اجرين ،ثم قدموا عى الرسول ﷺ ي امدينة عام خير
سنة سبع من اهجرة.
وم تكن هجرة امسلمن من مكة إى امدينة سهلة ،بل كانت من أصعب اأمور
عى الكفار ،وعى امسلمن.
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم(  ،)9999وأخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999وأخرجه مسلم برقم (.) 9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9599
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فقد كان كفار مكة يمنعون امهاجرين بأساليب قاسية ،ويمتحنون امهاجرين بأنواع
من امحن واأذى ،لردوهم عن اإسام واهجرة.
وامهاجرون واجهوا أعظم اأخطار ،وهانت عليهم نفوسهم وأمواهم وبادهم ي سبيل
دينهم ،وكل منهم يعلم أنه ي الطريق مستباح الدم وامال ،راكب لقطار اموت ي سبيل اه،
ونرة رسوله ﷺ  :ﮱ
[ احر. ] 9/
فامهاجرون تركوا وبذلوا كل يء من أجل الدين ،واأنصار استقبلوا وبذلوا كل
يء ي سبيل اه ،فري اه عنهم ورضوا عنه:
[ التوبة. ] 999/

 -2هجرة النبي ﷺ إى امدينة :
ما رأى امركون أصحاب رسول اه ﷺ أخذوا ي اهجرة إى امدينة بأنفسهم
وأمواهم وأهلهم ،ورأوا الرسول ﷺ صارت له شيعة وأصحاب من غرهم بغر
بلدهم ،فشعرت قريش بخطورة اأمر ،وخافوا خروج رسول اه ﷺ إليهم ،وأن
جمع أتباعه حرهم ،فاجتمعوا ي دار الندوة ،وهي دار قي بن كاب التي كانت
قريش ا تقي أمر ًا هام ًا إا فيها ،ومكاها مقابل ِح جر الكعبة من الشال ،وكان
اجتاعهم ي السنة الرابعة عرة من البعثة ،بعد ثاثة أشهر من بيعة العقبة الثانية،
فاجتمعوا ليتشاوروا فيا يصنعون ي أمر رسول اه ﷺ  ،وحر معهم إبليس ي
صورة شيخ نجدي ،وم يتخلف عن هذا ااجتاع أحد من أهل العقل والرأي فيهم،
ومنهم صناديد قريش أبو جهل بن هشام ،وعتبة وشيبة ا بنا ربيعة ،وطعيمة بن عدي،
وج بر بن مطعم ،والنر بن احارث ،وأبو البحري بن هشام ،وحكيم بن حزام،
ونبيه ومنبه اب نا احجاج ،وأمية بن خلف ،وغرهم من ليس من قريش.
اجتمعوا :
[ الصف. ] 5-9/
وحن اجتمع أئمة الكفر والضال ي اليوم الذي حددوه ،فقال بعضهم لبعض :إن
هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم ،فإنا واه ما نأمنه عى الوثوب علينا فيمن قد
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اتبعه من غرنا  ،فأمعوا فيه رأيا  .قال فتشاوروا ثم قال قائل منهم :احبسوه ي
احديد وأغلقوا عليه بابا  ،ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا
قبله زهرا والن ابغة ومن مى منهم من هذا اموت حتى يصيبه ما أصاهم .
فقال الشيخ النجدي  :ا واه ما هذا لكم برأي ،واه لئن حبستموه كا تقولون
ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إى أصحابه فأوشكوا أن يثبوا
عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم عى أمركم ،ما هذا لكم
برأي ،فانظروا ي غره .فتشاوروا  ،ثم قال قائل منهم :نخرجه من بن أظهرنا  ،فننفيه
من بادنا  ،فإذا أخرج عنا فواه ما نباَ أين ذهب وا حيث وقع إذا غاب عنا
وفرغنا منه ،فأصلحنا أمرنا وألفتنا كا كانت .
فقال الشيخ النجدي  :ا واه ما هذا لكم برأي ،أم تروا حسن حديثه ،وحاوة
منطقه ،وغلبته عى قلوب الرجال با يأي به ،واه لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن حل
عى حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ،ثم
يسر هم إليكم حتى يطأكم هم ي بادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ،ثم يفعل بكم
ما أراد ،دبروا فيه رأيا غر هذا .
قال فقال أبو جهل بن هشام :واه إن َ فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد .قالوا :
وما هو يا أبا احكم ؟ قال :أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا
فينا  ،ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما  ،ثم يعمدوا إليه فيربوه ها ربة رجل
واحد فيقتلوه فنسريح منه  ،فإهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه ي القبائل ميعا  ،فلم
يقدر بنو عبد مناف عى حرب قومهم ميعا  ،فرضوا منا بالعقل فعقلناه هم .
قال فقال الشيخ النجدي  :القول ما قال الرجل ،هذا الرأي الذي ا رأي غره.
فتفرق القوم عى ذلك وهم جمعون له .) ( .
وهذا اتفق زعاء قريش مع إبليس عى ارتكاب أكر جريمة بعد الرك ي تاريخ
البرية ،وهي قتل الرسول ﷺ .
وقد أخر اه  نبيهﷺ هذه امؤامرة الكرى بقوله سبحانه:
[ اأنفال.]99/
( ) 9انظر سرة ابن هشام ( ، )59/9الطبقات الكرى ابن سعد (.)995/9
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وما حان وقت تنفي ذ هذه امؤامرة أتى جريل إى النبي ﷺ  ،وقال له :ا تبت هذه
الليلة ي فراشك.
وما جاء الليل أمر الرسول ﷺ عِ بن أي طالب  أن يبيت ي فراشه ،وأن
يؤدي اأمانات التي كانت عند رسول اه ﷺ للناس؛ أنه ليس بمكة أحد عنده
يء خشى عليه إا وضعه عنده ﷺ ؛ ما يعرفون من صدقه وأمانته.
ثم خرج رسول اه ﷺ من بيته ظهر ًا ،وهو يتلو Ƥ ƣ Ƣ ơ Ơ
 [ Ƭ ƫ ƪ Ʃ ƨ Ƨ Ʀ ƥيس. ]5/
ونثر ﷺ عى رؤوس اجالسن عند بابه الراب ،ثم انرف حيث أراد ،ونزل ي هذا قوله
سبحانه:
[ اأنفال. ]99/
ثم ذهب رسول اه ﷺ إى بيت أي بكر  ، فخرجا من خوخة ي دار أي بكر 
لياً ،حتى حقا بغار ثور جهة اليمن.
وكان أبو بكر  قد حبس نفسه عى رسول اه ﷺ ليصحبه ،وعلف راحلتن عنده
ورق السمر أربعة أشهر ،ليهاجر مع رسول اه ﷺ عليها إى امدينة.
ِ
َح ِر
َح ُن َي ْو ًما ُج ُلوس ِي َبيْت َأ ِي َبك ٍْر ِي ن ْ
عن عا ئشة ري اه عنها قالتَ :بيْن ََا ن ْ
ِ
ِ
ٍ
ال رظ ِه َر ِةَ ،ق َال َقائِل ِأ َ ِي َبك ٍْرَ :ه َذا َر ُس ُ
ول اه ﷺ ُمتَ َقنِ ًعاِ ،ي َسا َعة َم ْ َي ُك ْن َي ْأتينَا في َها،
ِ
ِ
ِ ِ
السا َع ِة إِ را َأ ْمرَ ،قا َل ْتَ :ف َجا َء
َف َق َال َأ ُبو َبك ٍْر :فدَ اء َل ُه َأ ِي َو ُأ ِمي ،واه َما َجا َء بِه ِي َهذه ر
َر ُس ُ
استَ ْأ َذ َنَ ،ف ُأ ِذ َن َل ُه َفدَ َخ َلَ ،ف َق َال النربِ ُي ﷺ ِأ َ ِي َبك ٍْرَ « :أ ْخ ِر ْج َم ْن
ول اه ﷺ َف ْ
ْت َيا َر ُس َ
ول اهَ ،ق َالَ « :فإِ ِي َقدْ ُأ ِذ َن َ
ِعنْدَ َك»َ .ف َق َال َأ ُبو َبك ٍْر :إِن َرا ُه ْم َأ ْه ُل َك ،بِ َأ ِي َأن َ
ول اه؟ َق َال َر ُس ُ
ْت َيا َر ُس َ
ول اه ﷺ:
الص َحا َب ُة بِ َأ ِي َأن َ
ِي اخُ ُروجِ » َف َق َال َأ ُبو َبك ٍْر :ر
ول اه  -إِحدَ ى ر ِ
اح َلت رَي َهات ْ ِ
ْت َيا َر ُس َ
« َن َع ْم» َق َال َأ ُبو َبك ٍْرَ :ف ُ
َنَ ،ق َال
خ ْذ  -بِ َأ ِي َأن َ
ْ
َ
َر ُس ُ
ول اه ﷺ« :بِالثر َم ِن».
ِ
َاما َأ َح رث ِ
اج َه ِ
ازَ ،و َصنَ ْعنَا َه ُ َا ُس ْف َر ًة ِي ِج َر ٍ
ابَ ،ف َق َط َع ْت
َقا َل ْت َعائ َش ُةَ :ف َج ره ْزن ُ َ
َأساء بِن ُْت َأ ِي بك ٍْر ِق ْطع ًة ِمن نِ َط ِ
ى َف ِم ِ
اج َر ِ
اق َهاَ ،ف َر َب َط ْت بِ ِه َع َ
ابَ ،فبِ َذل ِ َك ُس ِم َي ْت
َ ْ
َ
ْ َ ُ
ار ِي جب ِل َثو ٍرَ ،فكَمنَا فِيهِ
ِ
ِ
ٍ
ح َق َر ُس ُ
ات النِ َطا َق ْن َقا َل ْتُ :ث رم َ
ول اه ﷺ َو َأ ُبو َبك ٍْر بِ َغ
َذ َ
َ َ ْ
َ
ال ،يبِ ُ ِ
َثا َ
ما َع ْبدُ اه ْب ُن َأ ِي َبك ٍْرَ ،و ُه َو ُغاَم َشابَ ،ث ِقف َل ِقنَ ،ف ُيدْ ل ِ ُج
َث َل َي ٍ َ
يت عنْدَ ُ َ
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ش بِم رك َة َكب ِائ ٍ
ِ ِ ِ ِ
تَ ،فاَ يسمع َأمرا ي ْكتَاد ِ
ان بِ ِه إِ را
َ ْ َ ُ ًْ ُ َ
َ
ما بِ َس َح ٍرَ ،فيُ ْصبِ ُح َم َع ُق َر ْي ٍ َ
م ْن عنْد َ
ختَلِ ُط ال رظاَم ،وير َعى َع َلي ِها َع ِ
َو َعا ُهَ ،حترى َي ْأتِ َي ُه َا بِ َ
ام ُر ْب ُن ُف َه ْ َرةَ،
ن َْ
خ َ ِر َذل ِ َك ِح َ
ْ َ
ُ ََْ
الع َش ِ
ن ت َْذهب سا َعة ِمن ِ
ِ
اءَ ،فيبِيت ِ
َم ْو َى َأ ِي َبك ٍْر ِمن َْح ًة ِم ْن َغنَ ٍمَ ،ف ُ ِ
َان
َ
َ
ر ُ
ح َها َع َليْ ِه َا ح َ َ ُ َ
ِي ِرس ٍل ،وهو َلبن ِمنْحتِ ِها ور ِض ِيف ِها ،حترى ين ِْع َق ِها َع ِ
ام ُر ْب ُن ُف َه ْ َر َة بِ َغ َل ٍ
سَ ،ي ْف َع ُل
َ َ َ
َ
َ ُ َ َ ُ َ َ ََ
ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َذل ِ َك ي ك ُِل َليْ َلة م ْن ت ْل َك ال رليَ ِ
اَ الثراَث.
ول اه ﷺ َو َأ ُبو َب ْك ٍر َر ُج ًا ِم ْن َبنِي الدِ ِ
استَ ْأ َج َر َر ُس ُ
يلَ ،و ُه َو ِم ْن َبنِي َعبْ ِد ْب ِن َع ِد ي،
َو ْ
اهر بِ ِ
ادي ًا ِخريتًا  -و ِ
ِ
ِ
اهدَ ا َي ِة َ -قدْ َغم َس ِح ْل ًفا ِي ِ
آل ال َع ِ
اص ْب ِن َوائِ ٍل
اخ ِر ُ
َ
َ
يت امَ ُ
َه َ ِ
شَ ،ف َأ ِمنَاه َفدَ َفعا إِ َلي ِه ر ِ
ين ُك رف ِ
ى ِد ِ
ار ُق َر ْي ٍ
الس ْه ِم ِيَ ،و ُه َو َع َ
اح َلتَ ْي ِه َاَ ،و َوا َعدَ ا ُه َغ َار َث ْو ٍر
ُ
َ ْ َ
ر
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
َب ْعدَ َثاَث َليَال ،بِ َراح َلتَيْ ِه َا ُصبْ َح َثاَثَ ،وا ْن َط َل َق َم َع ُه َا َعام ُر ْب ُن ُف َه ْ َرةََ ،والدر ل ُيل،
َف َأ َخ َذ ِهِم َط ِر َيق السو ِ
اح ِل .أخرجه البخاري( ).
ر َ
ْ
وما فقدت قريش رسول اه ﷺ طلبوه ي كل مكان ي مكة ،وبعثوا القافة ي أثره
ي كل طريق ،وأعلنت قريش عن مكافأة سخية قدرها مائة ناقة ،من يأي بالرسول
ﷺ وصاحبه إى قريش حين أو ميتن.
فانطلق امطاردون ي كل جهة ،حتى وص لوا إى باب غار ثور ،ولكن اه غالب
عى أمره ،فقد وقفوا عى باب الغار وم يدخلوه ،ولو ن ظر أحدهم إى موضع
قدميه أبرهم  ،ولكن حجبهم الذي يملك السمع واأبصار .
ِ ٍ
الصدِ َيق َ حدر َث ُه َق َالَ :ن َظ ْر ُت إِ َى َأ ْقدَ ا ِم امُ ْ ِ
ن
ر ِك َ
عن َأن َُس ْب ُن َمالك َ ،أ رن َأ َبا َبك ٍْر ِ
ِ
َع َى رء ِ
ِ
وسنَا َون َْح ُن ِي ال َغ ِارَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
رنَا
ول ا ِ
ُُ
ه َل ْو َأ رن َأ َحدَ ُه ْم َن َظ َر إ َى َقدَ َم ْيه َأ ْب َ َ
ِ
ِ
( )
ِ
ه َثال ُث ُه َا».متفق عليه .
ح َت َقدَ َم ْيهَ ،ف َق َالَ « :يا َأ َبا َبك ٍْر َما َظن َُك بِا ْثن َْن ا ُ
َْ
وي هذا الشأن نزل بعد سنن قوله تعاى :
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ومكث رسول اه ﷺ وأبو بكر  ي غار ثور ثاثة أيام ،حتى هدأ الطلب عنها ،وما
هدأ الطلب خرجا مع دليلها الذي أمعن ي اجاه اجنوب نحو اليمن ،حتى إذا وصل
إى طريق م يألفه الناس اجه شااً ،وسلك طريق ًا قرب الساحل م يسلكه أحد من
الناس إا نادر ًا،ومر ﷺ ي طريقه بخيمة أم معبد اخزاعية ي قديد.
وي الطريق إى امدينة حقها راقة بن مالك  ،فمنعها اه منه ،وكفاما ره.
ج َع ُلو َن ِي رس ِ
عن ُرا َق َة ْب َن ُج ْع ُش ٍم قالَ :جا َءنَا ُر ُس ُل ُك رف ِ
ار ُق َر ْي ٍ
ول اه ﷺ َو َأ ِي
شْ َ ،
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
س م ْن جَال ِ
ر ُهَ ،فبَيْن ََا َأنَا َجالس ي جْل ٍ
س
َبكْر ،د َي َة ك ُِل َواحد منْ ُه َاَ ،م ْن َقتَ َل ُه َأ ْو َأ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
را َق ُة:
َق ْومي َبني ُمدْ لجٍ َ ،أ ْق َب َل َر ُجل منْ ُه ْمَ ،حترى َقا َم َع َل ْينَا َون ْ
َح ُن ُج ُلوسَ ،ف َق َال َيا ُ َ
ِ
ِ
اها ُمـ َح رمدً ا َو َأ ْص َحا َب ُه.
الساح ِلُ ،أ َر َ
إِ ِي َقدْ َر َأ ْي ُت آن ًفا َأ ْس ِو َد ًة بِ ر
را َق ُةَ :ف َع َر ْف ُت َأ ره ُ ْم ُه ْمَ ،ف ُق ْل ُت َل ُه :إِ ره ُ ْم َل ْي ُسوا ِهِ ْمَ ،و َلكِن َرك َر َأ ْي َت ُفاَنًا َو ُفاَنًا،
َق َال ُ َ
ت َج ِ
ا ْن َط َل ُقوا بِ َأ ْعيُنِنَاُ ،ث رم َلبِثْ ُت ِي امَ ْجلِ ِ
ار َيتِي َأ ْن
س َسا َع ًةُ ،ث رم ُق ْم ُت َفدَ َخ ْل ُت َف َأ َم ْر ُ
ِ
ت ر ِْ
ٍ
ِ ِ
ِ
َ
حيَ ،ف َ
خ َر ْج ُت بِ ِه
َِ ،و َأ َخ ْذ ُ ُ
َ ُْر َج بِ َف َريَ ،وه َي م ْن َو َراء َأك ََمةَ ،فت َْحبِ َس َها َع َ ر
ت َفر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
م ْن َظ ْه ِر البَيْتَ ،ف َح َط ْط ُت بِ ُز ِجه اأَ ْر َضَ ،و َخ َف ْض ُت َعاليَ ُهَ ،حترى َأ َتيْ ُ َ
ت ِي َفر ِ
يَ ،ف َ
ت َعنْ َها،
خ َر ْر ُ
ت ِمنْ ُه ْمَ ،ف َعثَ َر ْ
َف َركِ ْبتُ َهاَ ،ف َر َف ْعتُ َها ُت َق ِر ُب يَ ،حترى َدن َْو ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
است ْ
ر ُه ْم
استَ ْق َس ْم ُت ِ َ
َخ َر ْج ُت منْ َها اأَ ْزاَ َم َف ْ
َف ُق ْم ُت َف َأ ْه َو ْي ُت َيدي إِ َى كنَانَتيَ ،ف ْ
هاَ :أ ُ ُ
خرج ا رل ِذي َأكْرهَ ،فركِب ُت َفر ِ
يَ ،و َع َص ْي ُت اأَ ْزاَ َمُ ،ت َق ِر ُب ي َحترى إِ َذا
َُ َ ْ
َأ ْم اََ ،ف َ َ َ
َ
ول اهﷺ  ،وهو اَ ي ْلت َِف ُت ،و َأبو بك ٍْر يكْثِر ِ
س ِم ْع ُت ِقراء َة رس ِ
اتَ ،س َ
اخ ْت َيدَ ا
االتِ َف َ
َ ُ َ َ
َ ُ َ ُ ُ
َ َ َ ُ
َ
ِ
الر ْك َبت ْ ِ
َف َري ِي اأَ ْر ِ
َنَ ،ف َ
َا َفنَ َه َض ْتَ ،ف َل ْم
خ َر ْر ُ
ت َعنْ َهاُ ،ث رم َز َج ْر ُ َ
ضَ ،حترى َب َل َغتَا ُ
ِ
َ ِْرج يدَ هاَ ،ف َلا استَو ْ ِ
ِ ِ ِ
الس َا ِء ِمثْ ُل
ر ْ َ
ها ُعثَان َساطع ِي ر
ت َقائ َم ًة ،إ َذا أ َ َثر َيدَ ْ َ
َت َكدْ ُ ُ َ ْ َ
خرج ا رل ِذي َأكْرهَ ،فنَاديتُهم بِاأَم ِ
ِ
ان َف َو َق ُفواَ ،ف َركِ ْب ُت
َُ
استَ ْق َس ْم ُت بِاأَ ْزاَ ِمَ ،ف َ َ َ
َ
َْ ُ ْ
الدُ َخانَ ،ف ْ
ي حترى ِجئْتُهم ،وو َقع ِي َن ْف ِ
َفر ِ
يت ِم َن احَبْ ِ
س َعنْ ُه ْمَ ،أ ْن
يت َما َل ِق ُ
ن َل ِق ُ
ِ ِح َ
ُ ْ َ َ َ
َ
َ
ِ
س َي ْظ َهر َأمر رس ِ
ول اه ﷺَ .ف ُق ْل ُت َل ُه :إِ رن َق ْو َم َك َقدْ َج َع ُلوا ف َ
َ ْم
يك الدِ َي َةَ ،و َأ ْخ َ ْ
ر ُُ
ُ ُْ َ ُ
َ
ِ
ِ
الزا َد َوامَتَا َعَ ،ف َل ْم َي ْر َزآي َو َم ْ َي ْس َأاَي،
راس ِهِ ْمَ ،و َع َر ْض ُت َع َليْ ِه ُم ر
َأ ْخبَ َار َما ُي ِريدُ الن ُ
ِ
ف َعنرا»َ .فسالتُه َأ ْن ي ْكتُب ِ ِ
إِ را َأ ْن َق َالَ « :أ ْخ ِ
َب
َاب َأ ْم ٍنَ ،ف َأ َم َر َعام َر ْب َن ُف َه ْ َر َة َف َكت َ
َ كت َ
َ ُ َ َ
ى َر ُس ُ
ول اه ﷺ .متفق عليه ( ).
ِي ُر ْق َع ٍة ِم ْن َأ ِدي ٍمُ ،ث رم َم َ
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وعن أي بكر الصديق  قال :ار َ َ ِ
ر ْينَا َل ْي َل َتنَا َو َي ْو َمنَا َحترى
ْ
ح ْلنَا م ْن َم رك َةَ ،ف َأ ْح َي ْينَاَ ،أ ْو َ َ
ِ
ِ
ِ
ري َه ْل َأ َرى م ْن ظل َف ِ
َأ ْظ َه ْرنَا َو َقا َم َق ِائ ُم ال رظ ِه َر ِةَ ،ف َر َم ْي ُت بِ َب َ ِ
آو َي إِ َل ْيهَ ،فإِ َذا َص ْخ َرة َأ َت ْيت َُها
اض َط ِج ْع َيا نَبِ ري اه،
َفنَ َظ ْر ُت َب ِق ري َة ظِل َهَا َف َس رو ْي ُت ُهُ ،ث رم َف َر ْش ُت لِلنربِ ِي ﷺ فِ ِيهُ ،ث رم ُق ْل ُت َل ُهْ :
اض َط َج َع النربِ ُي ﷺ .
َف ْ
ب َأحدً اَ ،فإِ َذا َأنَا بِر ِ
ِ
اعي َغنَ ٍم َي ُس ُ
وق َغن ََم ُه إِ َى
ُث رم ا ْن َط َل ْق ُت َأ ْن ُظ ُر َما َح ْوَ َه ْل َأ َرى م َن ال رط َل ِ َ
َ
ا ُمَ ،ق َال ل ِ َر ُج ٍل ِم ْن ُق َر ْي ٍ
الص ْخ َر ِة ُي ِريدُ ِمن َْها ا رل ِذي َأ َر ْدنَاَ ،ف َسال ُت ُه َف ُق ْل ُت َل ُهَ :
ْت َيا ُغ َ
ش،
م ِ ْن َأن َ
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ْت َحالب َلنَا؟ َق َال:
َس را ُه َف َع َر ْف ُت ُهَ ،ف ُق ْل ُتَ :ه ْل ي َغنَم َك م ْن َل َب ٍن؟ َق َالَ :ن َع ْمُ ،ق ْل ُتَ :ف َه ْل َأن َ
ِِ
ِ
ر َع َها ِم َن ال ُغ َب ِارُ ،ث رم َأ َم ْر ُت ُه َأ ْن
َن َع ْمَ ،ف َأ َم ْر ُت ُه َف ْ
اع َت َق َل َشا ًة م ْن َغنَمهُ ،ث رم َأ َم ْر ُت ُه َأ ْن َينْ ُف َض َ ْ
ِ
ِ
ب ِ
َ ُك ْث َب ًة ِم ْن َل َب ٍنَ ،و َقدْ
ر َب إِ ْحدَ ى َك رف ْيه بِاأُ ْخ َرىَ ،ف َح َل َ
َينْ ُف َض َك رف ْيهَ ،ف َق َالَ :هك ََذاَ َ ،
َج َع ْل ُت لِرس ِ
ول اه ﷺ إِ َد َاو ًة َع َى َف ِم َها ِخ ْر َقةَ ،ف َص َب ْب ُت َع َى ال رل َب ِن َحترى َب َر َد َأ ْس َف ُل ُه،
َ ُ
ِ
ِ
ول اهَ ،ف َ ِ
ار ْب َيا َر ُس َ
ر َب َحترى
َفا ْن َط َل ْق ُت بِه إِ َى النربِ ِي ﷺ َف َوا َف ْق ُت ُه َقد ْ
اس َت ْي َق َظَ ،ف ُق ْل ُتَ ْ :
الر ِح ُيل َيا َر ُس َ
يتُ ،ث رم ُق ْل ُتَ :قدْ َ
ول اه؟ َق َالَ « :ب َ
ح ْلنَا َوال َق ْو ُم َي ْط ُل ُبو َننَا.
َر ِض ُ
ى»َ .ف ْار َ َ
آن ر
أخرجه البخاري( ).
وقبل قدوم الرسول ﷺ امدينة ،لقي الزبر بن العوام  ي ركب من امسلمن ،كانوا
جار ًا قافلن من الشام ،فكسا الزبر رسول اه ﷺ وأبا بكر ثياب ًا بيض.
 -3وصول النبي ﷺ إى امدينة :
سار النبي ﷺ من مكة ،من غار ثور ومعه صاحبه أبو بكر الصديق  ، وعامر بن
فهرة خادم ًا ها ،وعبد بن أي أريقط دلياً ي الطريق ها.
وقد وصل الركب ام بارك اميمون إى امدينة يوم ااثنن ،من شهر ربيع اأول ،من
السنة اأوى من اهجرة.
واستقبله ﷺ أهل امدينة استقبااً حار ًا ،وصاح النساء واخدم والغلان :جاء
رسول اه ﷺ  ،جاء حمد ،اه أكر ،جاء حمد ،وأنشدوا فرح ًا بقدومه ﷺ :
من ثني ـات الوداع
طلـ ـ ـع البـ ـ ـدر علين ـ ـ ـ ـا
م ـ ـ ـ ـا دع ـ ـ ـ ـ ـا ه داع
وجب الشكر علينـ ـا
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ثم سار ﷺ حتى نزل قباء ،ي بني عمرو بن عوف من اأوس ،ونزل ي بيت كلثوم
بن اهدم ،شيخ بني عمرو بن عوف ،ونزل عنده بضع عرة ليلة ،حتى بنى ﷺ
مسجد قباء ،وصى فيه.
وكان ﷺ جلس ويتحدث مع أصحابه ري اه عنهم ي بيت سعد بن خيثمة ،أنه كان
عزب ًا ا أهل له هناك ،وكان عزاب الصحابة عنده ،ونزل أبو بكر عى خارجة بن زيد.
فنزل ِي ُع ْل ِو ا َ ِ ِ
ه ﷺ َق ِد َم امَ ِدينَ َةَ ،
عن َأنَس ْبن َمالِ ٍك َ أ رن َر ُس َ
ول ا ِ
هم
مدينَةِ ،ي َحي ُي َق ُال ْ
بنُو َعم ِرو بن َعو ٍ
فَ ،ف َأ َقا َم ِ
ر َة َل ْي َل ًة .متفق عليه( ).
َ ْ ْ ُ ْ
فيه ْم َأ ْر َب َع َع ْ َ
ثم خرج رسول اه ﷺ من قباء يوم اجمعة حن ارتفع النهار ،فأدركته اجمعة ي بني سام
بن عوف ،وهو ي طريقه إى داخل امدينة ،فجمع هم بامسجد الذي ي بطن الوادي،
وكانت أول معة أقيمت داخل امدينة ،ويسمى مسجدها اآن مسجد اجمعة.
ونزل ﷺ داخل امدينة بدار أي أيوب اأنصاري  ي أخواله بني النجار.
ِ
الز َب ْ َر ِي َرك ٍ
الز َب ْرَ أ رن َر ُس َ
ن ،كَانُوا
ْب ِم َن امُ ْسلِم َ
ول اه ﷺ َل ِق َي ُ
عن ُع ْر َوة ْبن ُ
ِ
اب َبيَ ٍ
الز َب ْ ُر َر ُس َ
ن ِم َن ر
اضَ ،و َس ِم َع
الش ْأ ِمَ ،فك ََسا ُ
ج ًارا َقافِلِ َ
َ
ول اه ﷺ َو َأ َبا َبك ٍْر ثيَ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
امُسلِمو َن بِامَدينَة خَ ْر َج رس ِ
ول اه ﷺ م ْن َم رك َةَ ،فكَانُوا َي ْغدُ و َن ك رُل َغدَ اة إِ َى
ْ ُ
َ َ ُ
احر ِةَ ،فينْتَظِرو َنه حترى يردهم حر ال رظ ِهرةِ.
َر َ ُ ُ َ َُ ر ُ ْ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
هو َد
َفا ْن َق َل ُبوا َي ْو ًما َب ْعدَ َما َأ َطا ُلوا انْت َظ َار ُه ْمَ ،ف َل را َأ َو ْوا إ َى ُب ُيوَِ ْمَ ،أ ْو َِ َر ُجل م ْن َ ُ
ِ
ِ
ام ِهمِ ،أَم ٍر َينْ ُظر إِ َليْ ِهَ ،فبَر بِرس ِ
ن َي ُز ُ
َع َ
ول
ول اه ﷺ َو َأ ْص َحابِ ِه ُمبَير ِض َ
ُ َ َ ُ
ُ
ْ
ى ُأ ُط ٍم م ْن آ َط ْ
ِ
ِِ
ك اليه ِ
ِهِم الَابَ ،ف َلم يملِ ِ
ار ال َع َر ِ
ود ُي َأ ْن َق َال بِ َأ ْع َ
بَ ،ه َذا َجدُ ك ُُم
َُ
ُ رَ ُ
ْ َْ
ى َص ْوتهَ :يا َم َع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الساَحِ َ ،فتَ َل رق ْوا َر ُس َ
ول اهﷺ بِ َظ ْه ِر احَ ررةَ ،ف َعدَ َل
ا رلذي َتنْتَظ ُرو َنَ ،فثَ َار امُ ْسل ُمو َن إِ َى ِ
ن ،حترى ن ََز َل ِهِم ِي بنِي َعم ِرو ب ِن َعو ٍ
ِ
فَ ،و َذل ِ َك َي ْو َم ااثنن ِم ْن َش ْه ِر
ِهِ ْم َذ َ
ْ
ْ ْ
َ
ات ال َيم ِ َ
ْ
َربِي ٍع اأَ رو ِل.
ِ
ِ
ِ
َ ِ
َف َقا َم َأ ُبو َبك ٍْر لِلن ِ
راسَ ،و َج َل َس َر ُس ُ
ول اه ﷺ َصامتًاَ ،ف َطف َق َم ْن َجا َء م َن اأن َْصار  -م ر ْن َم ْ
ول اه ﷺ  -حيي َأبا بك ٍْر ،حترى َأصاب ِ
الش ْم ُس َر ُس َ
َي َر َر ُس َ
ت ر
ول اه ﷺ َ ،ف َأ ْق َب َل َأ ُبو َبك ٍْر
َ َ
َ
َِ َ َ
ول اهﷺ ِعنْدَ َذلِ َكَ ،ف َلبِ َث َر ُس ُ
راس َر ُس َ
ول اهﷺ ِي
َحترى َظ رل َل َع َل ْي ِه بِ ِر َد ِائ ِهَ ،ف َع َر َ
ف الن ُ
ٍ
ِ
ِ
ر َة َل ْي َل ًةَ ،و ُأ ِس َس ا َ
م ْس ِجدُ ا رل ِذي ُأ ِس َس َع َى ال رت ْق َوىَ ،و َص رى
َبني َع ْمرو ْب ِن َع ْوف بِ ْض َع َع ْ َ
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ِ
ِ
ِ
فِ ِيه َر ُس ُ
َت ِعنْدَ َم ْس ِج ِد
راس َحترى َب َرك ْ
ب َراح َل َت ُهَ ،ف َس َار َي ْمي َم َع ُه الن ُ
ول اه ﷺ ُ ،ث رم َرك َ
الرس ِ
ِ فِ ِيه َي ْو َم ِئ ٍذ ِر َجال ِم َن ا ُ
نَ ،وك َ
ول ﷺ بِامَ ِدين َِةَ ،و ُه َو ُي َص ِ
َان ِم ْر َبدً ا لِلت ْرم ِر،
م ْسلِ ِم َ
ر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ْن ي َح ْج ِر َأ ْس َعدَ ْب ِن ُز َر َار َة.
ل ُس َه ْي ٍل َو َس ْه ٍل ُغا َم ْن َيت َ
َت بِ ِه ر ِ
اح َلتُ ُهَ « :ه َذا إِ ْن َشا َء اهُ امَن ِْز ُل»ُ .ث رم َد َعا َر ُس ُ
َف َق َال َر ُس ُ
ول
ن َب َرك ْ
ول اهﷺ ِح َ
َ
ن َفساومها بِامِرب ِد ،لِيت ِ
رخ َذ ُه مس ِ
جدً اَ ،ف َقااَ :اََ ،ب ْل َهَبُ ُه َل َك َيا َر ُس َ
ول
َْ َ
َ ْ
اه ﷺ ال ُغاَ َم ْ ِ َ َ َ ُ َ
ول اه َأ ْن َي ْق َب َل ُه ِمنْ ُها ِه َب ًة َحترى ا ْبتَا َع ُه ِمنْ ُهاُ ،ثم َبنَا ُه مس ِ
اهَ ،ف َأ َبى َر ُس ُ
جدً اَ ،و َط ِف َق
َ ْ
َ ر
َ
ول ،وهو ينْ ُق ُل ال رلبِن « :ه َذا ِ
ِِ
اح َا ُل اَ
َر ُس ُ
َ
َ
ول اهﷺ َينْ ُق ُل َم َع ُه ُم ال رلبِ َن ِي ُبنْيَانه َو َي ُق ُ َ ُ َ َ
ول« :اللهم إِ رن اأَجر َأجر ِ
رَ ،ه َذا َأ َب ُر َر ربنَا َو َأ ْط َه ْر» َو َي ُق ُ
اآخرةَ ،ف ْار َح ِم
َِ
ْ َ ْ ُ
ر
ما َل َخ ْي َ ْ
اأَن َْصار َوامُ َه ِ
اج َرة » أخرجه البخاري ( ).
َ
وكان ﷺ كلا مر عى دار من دور اأنصار استقبله كبارها ،ودعوه إى النزول عندهم،
ويقولون له :يا رسول اه هلم إى القوة وامنعة ،فيقول« :خلوا سبيلها فإها مأمورة»،
فلم تزل تسر به إى مكان امسجد اليوم ،فركت فيه ،فنزل عنها ﷺ  ،وقالَ «:أي بي ِ
وت
ُ ُُ
ِ
وبَ :أنَا َيا نَبِ ري اه َ ،ه ِذ ِه َد ِاري َو َه َذا َب ِ
ايَ ،ق َالَ « :فا ْن َطلِ ْق َف َه ِي ْئ
َأ ْهلنَا َأ ْق َر ُب»َ .ف َق َال َأ ُبو َأ ُي َ
َلنَا َم ِق ًيا» أخرجه البخاري ( ).
م ِدينَ َة ،ن ََز َل ِي ُع ْل ِو ا َ
ول اهﷺ ا َ
وعن َأنَس ْبن َمالِ ٍك َ ق َال :مرا َق ِد َم َر ُس ُ
م ِدين َِةِ ،ي
ِ
ٍ
ِ
ر َة َل ْي َل ًةُ ،ث رم َأ ْر َس َل إِ َى َم َ ِ
إ
َحي ُي َق ُال َه ُ ْم َبنُو َع ْمرو ْب ِن َع ْوفَ ،ق َالَ :ف َأ َقا َم ف ِيه ْم َأ ْر َب َع َع ْ َ
َبنِي الن ررج ِارَ ،ق َالَ :ف َجاءوا م َت َق ِل ِدي س ُيوفِ ِهمَ ،ق َالَ :و َك َأ ِي َأ ْن ُظر إِ َى رس ِ
ول اهﷺ َع َى
َ ُ
ُ
ْ
ُ
ُ ُ
ِ
ر ِ
ِ
ِ
اح َلتِ ِه َو َأ ُبو َبك ٍْر ِر ْد َف ُهَ ،و َم َ ُ
وبَ ،ق َالَ :فك َ
َان
أ َبني الن ررج ِار َح ْو َل ُهَ ،حترى ال َقى بِفنَاء َأ ِي َأ ُي َ
َ
ض ال َغنَ ِمَ ،ق َالُ :ثم إِ رنه َأمر بِبِن ِ
َاء امَس ِجدِ،
ِ
ِ ي َم َرابِ ِ
اةَُ ،و ُي َص ِ
ُي َص ِ
الص َ
ِ َح ْي ُث َأ ْد َر َك ْت ُه ر
ْ
ر ُ ََ
إ َبنِي الن ررج ِار َف َجاءواَ ،ف َق َالَ « :يا َبنِي الن ررج ِار َث ِامن ِ
َف َأ ْر َس َل إِ َى َم َ ِ
ُوي َح ِائ َطك ُْم َه َذا» َف َقا ُلوا
ُ
ول َلكُم ،كَان ْ ِ ِ
َان فِ ِيه َما َأ ُق ُ
ب َث َمنَ ُه إِ را إِ َى اهَ ،ق َالَ :فك َ
ور
اَ واه ،اَ َن ْط ُل ُ
َت فيه ُق ُب ُ
ْ
ول اهﷺ بِ ُق ُب ِ
ور امُ ْ ِ
امُ ْ ِ
َخلَ ،ف َأ َم َر َر ُس ُ
َت فِ ِيه ِخ َربَ ،وك َ
َان فِ ِيه ن ْ
ن
نَ ،وكَان ْ
ركِ َ
ر ِك َ
َفنُبِ َش ْت ،وبِ ِ
اخ َر ِ
ب َف ُس ِو َي ْتَ ،وبِالن ْرخ ِل َف ُقطِ َعَ ،ق َالَ :ف َص ُفوا الن ْرخ َل ِق ْب َل َة امَ ْس ِج ِدَ ،ق َال:
َ
ِ
ِ
َو َج َع ُلوا ِع َضا َد َت ْيه ح َج َار ًة  .أخرجه البخاري( ).
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وأقام النبي ﷺ ي منزل أي أيوب  حتى بنى ُح َجره ومسجده ،ثم ارحل من منزل
أي أيوب إى حجراته ﷺ بعد شهر تقريب ًا.
وهذا نعلم حب الصحابة ري اه عنهم لرسول اه ﷺ  ،حيث خرجوا استقباله،
ونستفيد من ذلك مروعية استقبال اأكابر ،واحرامهم ،وتوقرهم ،وإكرامهم.
وي نزوله ﷺ عى كلثوم بن اهدم مروعية نزول اأكابر عى اأكابر؛ أنه كان كبر قبيلته.
وي ترك أمر النزول عى أحد إى اختيار الناقة إرضاء للجميع ،والنزول حسب ما
يريد اه . 
وي اختيار أمر نزول رسول اه ﷺ عند أقرب بيت للمسجد تطييب لقلوب اجميع ،والنزول
حيث يريد اه .
وقد َبعث ﷺ وهو ي بيت أي أيوب  زيد بن حارثة وأبا رافع مواه إى مكة،
وأعطاما بعر ين ومسائة درهم ،ليأتياه بأهله من مكة.
فقدما بابنتيه فاطمة وأم كلثوم ري اه عنها ،وزوجته ﷺ سودة بنت زمعة ري
اه عنها ،وأم أيمن حاضنة الرسول ﷺ  ،وزوج ة زيد بن حارثة ،وابنها أسامة بن زيد
ري اه عنها.
وأما زينب بنت الرسول ﷺ فمنعها من اهجرة زوجها أبو العاص بن الربيع ،وكان ا
يزال مرك ًا ،وأما رقية بنت الرسول ﷺ فهاجرت من َقبل إى احبشة مع زوجها
عثان بن عفان ري اه عنها.
وخرج معهم عبد اه بن أي بكر الصديق بعيال أبيه ،أم رومان زوجة أبيه ،وأختاه
عائشة وأساء ري اه عنهم ،وقدموا امدينة ميع ًا.
فنزل آل رسول اه ﷺ ي بيت حارثة بن النعان ، ونزل آل أي بكر  ي بني
احارث بن اخزرج بالسنح.
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 -2أسس بناء الدولة اإسامية ي امدينة

قامت الدولة اإسامية بعد اهجرة إى امدينة عى ثاثة أسس ( :بناء امسجد النبوي ..
وامؤاخاة بن امهاجرين واأنصار  ..ووثيقة امعاهدة بن سكان امدينة ).

 -1بناء امسجد النبوي

ما وصل النبي ﷺ إى قباء ،قام مع أصحابه ببناء مسجد قباء ي بضع عرة ليلة ،ثم
حول إى امدينة ،فكان أول عمل قام به بعد نزوله بناء امسجد النبوي ،حيث
بركت الناقة ي مربد للتمر لسهل وسهيل غامن يتيم ن من بني النجار ،فابتاعه
منها ،وبناه مسجد ًا.
يه َخ ِرب وفِ ِ
ن ،وفِ ِ
ول َلكُم ُقبور امُ ْ ِ ِ
قال أنس بن مالك َ : فكَا َن فِ ِ
يه َما َأ ُق ُ
يه
َ
رك َ َ
ْ ُ ُ
َخلَ ،ف َأ َم َر النربِ ُي ﷺ بِ ُق ُب ِ
ور امُ ْ ِ
ن َفنُبِ َش ْتُ ،ث رم بِاخَ ِر ِ
ب َف ُس ِو َي ْتَ ،وبِالن ْ
ن ْ
رخ ِل َف ُقطِ َع،
ر كِ َ
رخ َل ِقب َل َة امَس ِج ِد وجع ُلوا ِع َضاد َتي ِه ِ
اح َج َار َة .متفق عليه( ).
َ ْ
َ َ َ
َف َص ُفوا الن ْ ْ
ْ
وكان ﷺ ينقل معهم اللبن واحجارة ي بنيانه ،و ُيقدِ م ي العمل من جيد جانب ًا منه،
ويشجع امواهب.
وكان الصحابة ري اه عنهم حملون لبنة لبنة ،وعار بن يار حمل لبنتن لبنتن،
وكان رجا ضابط ًا قويا ،فرآه النبي ﷺ  ،فجعل ينفض الراب عن رأسه ،ويقول« :يا
َعارَ ،أ َا ْ ِ
ح ِم ُل َأ ْص َحا ُب َك؟ »َ ،ق َال :إِ ِي ُأ ِريدُ اأَ ْج َر ِم َن اه َ ،ف َج َع َل َي ْن ُف ُض
حم ُل َما ْ
ر ُ
ِ
ِ
اب َعنْ ُهَ ،و َي ُق ُ
جن ِرةَ ،و َيدْ ُعو َن ُه إِ َى
ولَ « :و ْي ُح َع را ٍرَ ،ت ْق ُت ُل ُه الف َئ ُة ال َباغ َي ُةَ ،يدْ ُع ُ
الر َ
وه ْم إِ َى ا َ
َُ
النرار» أخرجه ابن حبان( ).
وقد استغرق بناء امسجد النبوي اثني عر يوم ًا تقريب ًا ،وكان بناؤه متواضع ًا ي
أبسط صورة ،فراشه الرمال ،وأعمدته جذوع النخل ،وسقفه جريد النخل ،وطوله
ما يِ القبلة إى مؤخرته مائة ذراع ،وعرضه مثل ذلك أو دونه.
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وبعد الفراغ من بناء امسجد ُب نيت احجرات أزواج النبي ﷺ حول مسجده
وسـ قفت باجريد وجذوع النخل ،لتكون مساكن لرسول اه ﷺ وأهله،
الريفُ ،
فكان لسودة بنت زمعة ري اه عنها بيت ،وآخر لعائشة ري اه عنها.
وظل امسجد النبوي عى حاله حتى كثر الناس ،وضاق امسجد ،وذلك بعد غزوة
خير ،فأدخل فيه رسول اه ﷺ اأرض التي اشراها عثان بن عفان  ،ووسع ها
امسجد ﷺ  ،وكان ﷺ يصِ بالناس فيه ،وخطب فيه مستند ًا إى جذع نخلة.
ِ
ِ
ِ
ي اه َعنْ ُه َا َأ رن النربِ ري ﷺ كَا َن َي ُقو ُم َي ْو َم اجُ ُم َع ِة إِ َى َش َج َر ٍة
َع ْن َجابِر ْب ِن َع ْبد اه َر َ
ِ
َخ َل ٍةَ ،ف َقا َل ِ
ت ا ْم َر َأة ِم َن اأَن َْص ِ
ارَ ،أ ْو َر ُجلَ :يا َر ُس َ
َأ ْو ن ْ
ْرا؟
ول اه َ ،أاَ ن ْ
َج َع ُل َل َك من َ ً
َق َال« :إِ ْن ِشئْتُم»َ ،فجع ُلوا َله ِمنْراَ ،ف َلا َكا َن يوم اجمع ِة دفِع إِ َى امِن ِْرَ ،فصاح ِ
ت
َْ َ ُُ َ ُ َ
َ َ
َ َ
ر
ُ ًَ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الن ْ ِ
الصبِ ِي ا رلذي ُي َس رك ُن.
الصبِ ِيُ ،ث رم ن ََز َل النربِ ُي ﷺ َف َض رم ُه إِ َليْه ،تَئ ُن َأن َ
ن ر
اح ر
رخ َل ُة صيَ َ
َت ت َْس َم ُع ِم َن ِ
َت َت ْبكِي َع َ
الذك ِْر ِعنْدَ َها» أخرجه البخاري( ).
ى َما كَان ْ
َق َال« :كَان ْ

وكان ﷺ يصِ قبل بناء مسجده حيث أدركته الصاة ،وأمية امسجد ي اإسام فقد
بادر رسول اه ﷺ إى البدء ي بنائه فور وصوله إى امدينة ،قبل أن يبني بيت ًا لنفسه.
وهذا يدل عى أمية امسجد ي اإس ام ،فهو يؤدي الوظائف التالية :
 -9الوظيفة التعبدية  :فهو حل إقامة الصاة ماعة ،وحل ااعتكاف ،وتاوة
القرآن الكريم ،وغرها.
 -9الوظيفة التوجيهية :حيث تقوم فيه حلقات التعليم ،والتدريس ،والوعظ،
واإفتاء ،وغرها.
 -9الوظيفة ااجتاعية :حيث من خال امسجد يتم إيواء الفقراء فيه ،واستقبال
الضيوف والغرباء فيه ،ويتم التعارف بن أهل القرية فيه ،واجتاع أهل احي الواحد
فيه ،وتتحقق من خاله اأخوة وامحبة وامواساة بن امسلمن.
وي مشاركة الرسول ﷺ أصحابه ي بناء امسجد دليل عى تواضعه ،وحاجته إى التاس
اأجر ،وتقديم القدوة احسنة ي العمل ،فامسلم إذا دعا إى خر يكون أول امبادرين إليه.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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أما فضائل امسجد النبوي ،فهو أول مسجد أسس عى التقوى ،والصاة فيه بألف
صاة ،وأنه من امساجد التي جوز شد الرحال إليها.
قال تعاى :
[ التوبة. ] 999/
ج ِدي ه َذا َخر ِمن ال ِ
وعن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ َ « :صاَة ِي مس ِ
ف
َ
ْ ْ
َ ْ
َصا ٍَة فِيا ِس َوا ُه ،إِ را امَس ِ
جدَ احَ َرا َم» متفق عليه( ).
ْ
َ
ه ﷺ ِي بي ِ
ِ ٍ
ى رس ِ
ت َب ْع ِ
ض نِ َس ِائ ِه،
ول ا ِ
َْ
وعن َأ ِي َسعيد ا ُ
خدْ ِر ِي  قالَ :د َخ ْل ُت َع َ َ ُ
ول اهَِ ،أ ُي ا َ
َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
م ْس ِجدَ ْي ِن ا رل ِذي ُأ ِس َس َع َى ال رت ْق َوى؟ َق َالَ :ف َأ َخ َذ َك ًفا ِم ْن
ر َب بِ ِه اأَ ْر َضُ ،ث رم َق َالُ « :ه َو َم ْس ِجدُ ك ُْم َه َذا» لِـ َم ْس ِج ِد ا َ
م ِدينَة .أخرجه مسلم ( ).
َح ْص َبا َءَ ،ف َ َ
وعن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ َ « :ا ت َُشدُ الر َح ُال إِ را إِ َى َث َا َث ِة مس ِ
اجدَ :
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ» متفق عليه( ).
ح َرا ِمَ ،و َم ْسجد اأَ ْق َ
َم ْسجدي َه َذاَ ،و َم ْسجد ا َ

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9959ومسلم برقم (.)9959
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9959
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9995ومسلم برقم (.)9959
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 -2امؤاخاة بن امهاجرين واأنصار

كان العمل الثاي الذي قام به الرسول ﷺ بعد بنائه امسجد هو عقد امؤاخاة بن
امهاجرين واأنصار.
فقد آخى ﷺ بن امهاجرين بعضهم مع بعض حن نزلوا امدينة ليُـذهب عنهم
وحشة الغربة ،و ُي ؤنسهم من مفارقة اأهل والعشرة ،ويشد أزر بعضهم ببعض،
لرتفق اأدنى باأعى ،ويستعن اأعى باأدنى ،أن بعض امهاجرين أحسن حاا
من بعض بامال والعشرة ،كا آخى ﷺ بن مزة بن عبد امطلب ،وزيد بن حارثة
ري اه عنها ،أن زيد ًا كان مواهم.
وآخى ﷺ بن الزبر بن العوام ،وعبد اه بن مسعود ري اه عنها.
ٍ
عن أنس َ ق َالَ :
والزبر .أخرجه البخاري ي اأدب امفرد واحاكم ( ).
النبي ﷺ َبن ابن َم
سعود ُ
آخى ُ
ثم آخى ﷺ بن امهاجرين واأنصار ،فقد قد م امهاجرون إى امدينة من بطون
ختلفة ،ونزلوا فيها با أهل وا مال ،وقدموا إى قوم م يسبق هم هم معرفة.
وكان اأنصار قوم ًا م جف الدماء بينهم من احروب ،وبينهم من مظاهر الفرقة والنزاع
الكثر ،ولكن اه برمته ألف بن قلوب اجميع باإيان ،كا قال سبحانه :
[آل عمران.] 999/
وقد عقد ﷺ امؤاخاة بن امهاجرين واأنصار ي دار أنس بن مالك  ،وكانوا
تسعن رجاً ،نصفهم من امهاجرين ،ونصفهم من اأنصار.
فآخى ﷺ بينهم عى احق ،وامواساة ،والتوارث فيا بينهم دون ذوي الرحم.
فلا عز اإسام ،واجتمع الشمل ،وذهبت الوحشة ،أنزل اه سبحانه:
[ اأنفال. ] 99/
فنسخ اه التوارث ،وخصه بالقرابة ،وأبقى اأخوة وامناِة.
وقد آخى النبي ﷺ بن أصحابه من امهاجرين واأنصار كا يِ:
( ) )9صحيح/أخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم ( ،)999وأخرجه احاكم ي امستدرك برقم (.)9999
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فكان أبو بكر مع خارجة بن زيد ري اه عنها أخوين ،وكان عمر بن اخطاب مع
عتبان بن مالك ري اه عنها أخوين ،وكان أبو عبيدة مع أي طلحة ري اه عنها
أخوين ،وكان عبد الرمن بن عوف مع سعد بن الربيع ري اه عنها أخوين ،وكان
جعفر بن أي طالب مع معاذ بن جبل ري اه عنها أخوين ،وكان مصعب بن عمر
مع أي أيوب اأنصاري ري اه عنها أخوين ،وكان سلان الفاري مع أي الدرداء
ري اه عنها أخوين ،إى آخر التسعن.
ثم صار ﷺ جدد التآخي بحسب من يأي إى امدينة مهاجراً .
وقد كانت عواطف امحبة واإيثار وامواساة وامؤانسة متزج ي هذه اإخوة ،ومأ
امجتمع اجديد بأروع اأمثلة :
[ الفتح. ] ١٢/
فقد حرص اأنصار ري اه عنهم عى احفاوة بإخواهم امهاجرين ،فا نزل مهاجري عى
أنصاري إا بقرعة.
ِ
ن ا ْق َر َع ِ
ِ
ٍ
ت اأَن َْص ُار َع َ
ى
الس ْكنَى ،ح َ َ
عن أ ِم ال َعاَء َأ رن ُعثْ َا َن ْب َن َم ْظ ُعون َط َار َه ُ ْم ِي ُ
ِ
س ْكنَى امُ َه ِ
اج ِري َنَ ،قا َل ْت ُأ ُم ال َعا َِءَ :ف ْ
ي،
اشتَكَى ُعثْ َا ُن عنْدَ نَا َف َم رر ْضتُ ُه َحترى ت ُُو ِ َ
ُ
السائِ ِ
ب،
َو َج َع ْلنَا ُه ِي َأ ْث َوابِ ِهَ ،فدَ َخ َل َع َل ْينَا النربِ ُي ﷺ َ ،ف ُق ْل ُتَ :ر ْ َ
م ُة اه َع َل ْي َك َأ َبا ر
َشهاد ِي َع َلي َك َل َقدْ َأكْرم َك اهَ ،ف َق َال النربِي ﷺ « :وما يدْ ِر ِ
يك َأ رن اه َأك َْر َم ُه»َ ،قا َل ْت:
َ َ ُ
ْ
َ َ
ُ
َ َ
ْت َو ُأ ِمي َيا َر ُس َ
ن،
ُق ْل ُت :اَ َأ ْد ِري ،بِ َأ ِي َأن َ
ول اهَ ،ف َم ْن؟ َق َالَ «:أ رما ُه َو َف َقدْ َجا َء ُه َواه اليَ ِق ُ
َواه إِ ِي َأ َ ْر ُجو َل ُه اخَ ْ َرَ ،و َما َأ ْد ِري َواه َو َأنَا َر ُس ُ
ول اه َما ُي ْف َع ُل ِي»َ ،قا َل ْتَ :ف َواه
ِ
ِ
ِ ِ
يت لِعثْا َن ب ِن م ْظع ٍ
ون َعيْنًا
اَ ُأ َزكِي َأ َحدً ا َب ْعدَ ُهَ ،قا َل ْتَ :ف َأ ْح َزنَني َذل َكَ ،فن ْم ُتَ ،فرأ ُ ُ َ ْ َ ُ
ول اه ﷺ َف َأ ْخر ُتهَ ،ف َق َالَ « :ذل ِ ِ
ج ِريَ ،ف ِ
ج ْئ ُت َر ُس َ
ك َع َم ُل ُه» أخرجه البخاري( ).
َْ
َْ ُ
وقد تسابق اأنصار ري اه عنهم إى البذل بكل ما خفف عن إخواهم امهاجرين
وطأة الغربة والفاقة ،حتى عرضوا عى رسول اه ﷺ أن يقسم بينهم وبن إخواهم
امهاجرين النخل.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9595
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ن إِ ْخ َوانِنَا الن ِرخ َيل؟ َق َال « :ا،
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :قا َل ْت ْاأَن َْص ُار لِلنربِ ِي ﷺ :ا ْق ِس ْم َب ْينَنَا َو َب ْ َ
َت ْك ُفو َننَا ا َ
َر ْكك ُْم ِي ال رث َم َر ِة » َقا ُلواَ :س ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا .أخرجه البخاري( ).
مؤو َن َة َ ،ون ْ َ
ومن مظاهر هذه اأ خوة العظيمة أن اأنصار جاوزوا امؤاساة إى امساواة.
وقد آثر اأنصار امهاجرين بكل يء ،حتى أثنى اه عليهم ،بقوله سبحانه:
[ احر. ] 5/
وحقق هذه اأخوة وامحبة ،وهذا والبذل والعطاء واإيثار ،رضوان اه عليهم ،وأعظم
فاح وفوز ي الدنيا واآخرة ،كا قال سبحانه:
[ التوبة.] 999/
والقرآن وإن نسخ التوارث باإخوة ،وفرض التوارث بالنسب ،فقد أبقى بن امسلمن اأخوة :
[ احجرات. ]١١/
وأمرهم بالتعاون عى الر والتقوى ،والتعاون عى احق والنرة ،والتناصح وامواساة،
إى يوم القيامة:
[ امائدة.] 9/
وقد رب اأنصار ي ذلك كله أروع اأمثلة ،وهذه بعض فضائلهم:
اإ ِ
ب اأَن َْص ِارَ ،وآ َي ُة ال ِن َف ِ
اق ُب ْغ ُض اأَن َْص ِار»
يان ُح ُ
عن أنس َ ع ِن النربِ ِي ﷺ َق َال« :آ َي ُة ِ َ
متفق عليه( ).
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ها
وعن َأنَس ْبن َمالك  قالَ :جا َءت ا ْم َر َأة م َن اأَن َْص ِار إِ َى َر ُسول اهِ ﷺ َ ،ق َالَ :ف َخ َا ِ َ
ِ ِِ
ِ
ب النر ِ
َر ُس ُ
َ َث َا َ
ث َم ررات»متفق عليه( ).
ول اهِ ﷺ َ ،و َق َالَ « :وا رلذي َن ْفِ بِ َيده إِ رنك ُْم َأَ َح ُ
اس إِ َ ر
ارَ ،فإِهم ك َِر ِ
ِ ٍ
ِ
ي
وعن أنس ْبن َمالك  قال  :قال رسول اه ﷺ ُ « :أوصيك ُْم بِاأَن َْص ِ ر ُ ْ
او ُزوا
َو َعيْبَتِيَ ،و َقدْ َق َض ُوا ا رل ِذي َع َليْ ِه ْمَ ،و َب ِق َي ا رل ِذي َه ُ ْمَ ،فا ْقبَ ُلوا ِم ْن ُ
ح ْ ِسن ِ ِه ْمَ ،و َ َ
ج َ
َع ْن ُم ِسيئِ ِهم» متفق عليه (.)0
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)99ومسلم برقم (.)99
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9995
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9955ومسلم برقم (.)9999
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وعن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ َ «:لو َأ رن اأَنْصار س َلكُوا و ِ
اد ًياَ ،أ ْو ِش ْعبًا،
َ
ْ
َ َ َ
ار ،و َلواَ ِ
ِ
اه ْج َر ُة َل ُكن ُْت ا ْم َر ًأ ِم َن اأَن َْص ِ
ار»َ ،ف َق َال َأ ُبو ُه َر ْي َر َة:
َل َس َلك ُ
ْت ِي َوادي اأَن َْص ِ َ ْ
َرو ُهَ ،أ ْو كَلِ َم ًة ُأ ْخ َرى.أخرجه البخاري( ).
َما َظ َل َم بِ َأ ِي َو ُأ ِميَ ،
آو ْو ُه َون َ ُ
أما فضائل امهاجرين ،فهم أول من آمن باه ورسوله ،وأول من هاجر ي سبيل اه ،وأول
من ُأخرج من بلده وماله ابتغاء مرضاة اه ،كا قال سبحانه:
وهم أول من نر هذا الدين كا قال سبحانه:
[ احر. ] 9/

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9995
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ﮱ

[ التوبة. ] 999/

 -3وثيقة امعاهدة بن سكان امدينة

كانت امدينة عى ساكنها أفضل الصاة والسام تسمى ي اجاهلية (يثرب) ،فلا هاجر
إليها ﷺ ساها امدينة ،وطيبة ،وطابة ،وقد جاء القرآن بتسميتها بامدينة ي عدة آيات كا
قال سبحانه:
[ التوبة. ] 999/
ول اهِ ﷺ َي ُق ُ
و َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َس ُم َر َة َ ق َالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول« :إِ رن اهَ َت َع َ
اى َس رمى
امَ ِدينَ َة َطا َب َة» أخرجه مسلم ( ).
وبعد اهج رة صارت امدينة دار اإيان ،وحصن اإسام.
ِ ِ
ول اهِ ﷺ َق َال« :إِ رن ِ
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ أ رن َر ُس َ
َا َت ْأ ِر ُز
يا َن َل َي ْأ ِر ُز إِ َى امَدينَة ،ك َ
اإ َ
احَير ُة إِ َى ُج ْح ِر َها» متفق عليه( ).
وما وصل النبي ﷺ إى امدينة وفيها امسلمون واليهود وامركون ،أراد ﷺ أن
ينظم العاقات بن أهل امدينة ،وأن يبن حقوقهم وواجباَم ،فكتب كتاب ًا هذا
الشأن ،ينظم عاقة امسلم بامسلم ،وعاقة امسلم بغر امسلم.
وأهم بنود الصحيفة امتعلقة بامسلمن من امهاجرين واأنصار:
أهم أمة واحدة من دون الناس ،والعدل بن امؤمنن ،وأهم يد ًا واحدة عى من
بغى منهم أو عليهم ،أو أفسد بن امؤمنن ،وأن بعضهم أولياء بعض من دون الناس،
وأنه جر عى امسلمن أدناهم  ....إلخ.
أما الصحيفة امتعلقة باليهود ,فأهم بنودها:
أن ُينفق اليهود مع امؤمنن ما داموا حاربن ،وأن اليهود أمة مع امؤمنن ،لليهود دينهم،
وللمسلمن دينهم ،مواليهم وأنفسهم ،إا من ظلم أو أثم فإنه ا هلك إا نفسه وأهل بيته،
وأن ا خرج أحد من هود امدينة إا بإذن حمد ﷺ  ،وأن عى امسلمن نفقتهم،
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)999
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وعى اليهود نفقتهم ،وأن بينهم النر عى من حارب أهل امدينة ،وأن بينهم النصح
والنصيحة ،والر دون اإثم  ...إلخ.
أما بنود الصحيفة امتعلقة بامركن ,فهي:
أا ُ
جار قريش وا من نرها ،وا جر مرك مااً لقريش وا نفس ًا ،ولقريش
وحلفائها حق الصلح إذا طلبوه ،إا من حارب منهم اإسام ،وأن ا يسدى لقريش
أي عون.
أما بنود الصحيفة ا متعلقة بالقواعد العامة أهل امدينة فهي:
أن امدينة حرام جوفها أهل هذه الصحيفة ،وأن اجار كالنفس غر مضار وا آثم،
وأنه ا جار حرمة إا بإذن أهلها ،وأن ما يكون بن أهل امدينة من حدث أو شجار
خاف رره ،فإن مرده إى اه تعاى ،وإى حمد رسول اه ﷺ  ،وأن بينهم النر
عى من دهم امدينة ،وأن من خرج آمن ،ومن قعد بامدينة آمن ،إا من ظلم أو أثم،
وأن اه جار من بر واتقى ،وحمد رسول اه ﷺ .
وهذه احكمة ،وهذا العدل ،وهذه الرمة أرسى رسول اه ﷺ قواعد امجتمع
اجديد  ،وقواعد اأمن واحياة السعيدة  ،ما م يعرف التاريخ سواه Ƴ :
ƽƼƻƺƹ ƸƷƶƵƴ
 [ ǁ ǀ ƿ ƾالتوبة. ] 999/
وقد وفا ﷺ بالعهد الذي التزم به لليهود وغرهم ،أما اليهود فلم يفوا بالعهد الذي
بينهم وبن الرسول ﷺ  ،بل حاربوه ،وكان اليهود ي امدينة ثاث قبائل:
بنو قينقاع ،وبنو النضر ،وبنو قريظة.
َف َم ّن ﷺ عى بني قينقاع ،وأجى بني النضر إى خير ،وقتل بني قريظة ،وسبى ذريتهم.
ونزلت سورة احر ي بني النضر ،وسورة اأحزاب ي بني قريظة:

[ امائدة. ] 99/
واليهود أعظم الناس ظل ً
ا وحسد ًا للرسول ﷺ  ،وما جاء به من احق  ،ولكن اه خذهم،
999

ونر نبيه ﷺ :
[ البقرة. ] 995/
أما كفار قريش فقد هددوا امهاجرين ،واأ نصار الذين آووهم.
ووجدت قريش ضالتها ي ابن سلول ،زعيم امنافقن ،الذي فاتته زعامة امدينة
بمجيء الرسول ﷺ  ،فأشعل الفرقة والفتنة بن امهاجرين واأنصار ي امدينة،
واجتمع حوله جيش من امنافقن الذين يفسدون بن امسلمن ويستهزئون بالرسول
ﷺ  ،وما جاء به من احق ،وخونون اه ورسوله ﷺ  ،ويكيدون لإسام
وامسلمن:
[ البقرة. ] 99-99/
وصدوا عن احق ،وصدوا الناس عنه:
[ النساء. ] 99/
وكان ﷺ يعفو عن زعيم امنافقن بعد كل موقف نفاقي له ،مراعاة لعاطفة قرابته من اأنصار.
َق َال َس ْعدُ ْب ُن ُع َبا َد َة َ :يا َر ُس َ
اص َف ْح َعنْ ُهَ ،ف َوا رل ِذي َأن َْز َل َع َل ْي َك
ول اه  ،ا ْع ُ
ف َعنْ ُهَ ،و ْ
ِ
ِ
ِ
اص َط َل َح َأ ْه ُل َه ِذ ِه ال ُب َح ْ َر ِة َع َ
ى
َاب َل َقدْ َجا َء اه بِاحَ ِق ا رلذي َأن َْز َل َع َل ْي َك ،و َل َقد ْ
الكت َ
َأ ْن يتَوجوه َفيعصبوه بِ ِ
اك اه َ ِ
الع َصا َب ِةَ ،ف َل را َأ َبى اه َذل ِ َك بِاحَ ِق ا رل ِذي َأ ْع َط َ
ر َق
ُ ِ ُ ُ َُ ِ ُ ُ
ِ
بِ َذل ِ َكَ ،ف َذل ِ َك َف َع َل بِه َما َر َأ ْي َتَ ،ف َع َفا َعنْ ُه َر ُس ُ
ول اهﷺ َ ،وكَا َن النربِ ُي ﷺ َو َأ ْص َحا ُب ُه
َي ْع ُفو َن َع ِن امُ ْ ِ
نَ ،و َأ ْه ِل الكِت ِ
رو َن َع َ
ى اأَ َذىَ ،ق َال اه
ر كِ َ
َا َأ َم َر ُه ُم اهَ ،و َي ْص ِ ُ
َاب ،ك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ركُوا َأ ًذى
َع رز َو َج رلَ " :و َلت َْس َم ُع رن م َن ا رلذي َن ُأوتُوا الكت َ
َاب م ْن َق ْبلك ُْم َوم َن ا رلذي َن َأ ْ َ
ِ
ِ
كَثِ ًرا"َ ،و َق َال اهَ " :و رد كَثِر ِم ْن َأ ْه ِل الكِت ِ
يانِك ُْم ُك رف ًارا
َاب َل ْو َي ُر ُدو َنك ُْم م ْن َب ْعد إِ َ
َح َسدً ا ِم ْن ِعن ِْد َأ ْن ُف ِس ِه ْم" َ ،وكَا َن النربِ ُي ﷺ َيتَ َأ رو ُل ال َع ْف َو َما َأ َم َر ُه اه بِ ِهَ ،حترى َأ ِذ َن اه
ول اهﷺ بدْ راَ ،ف َقت ََل اه بِ ِه صن ِ
َاديدَ ُك رف ِ
فِ ِ
ار ُق َر ْي ٍ
يه ْمَ ،ف َل را َغ َزا َر ُس ُ
شَ ،ق َال ا ْب ُن ُأ َي ا ْب ُن
َ
َ ً
ِ
ِ
ول َو َم ْن َم َع ُه ِم َن امُ ْ ِ
الر ُس َ
َس ُل َ
ول ﷺ
ر كِ َ
ن َو َع َبدَ ة اأَ ْو َثانَ :ه َذا َأ ْمر َقدْ ت ََو رج َهَ ،ف َبا َي ُعوا ر
( )
ى ِ
َع َ
اإ ْساَ ِم َف َأ ْس َل ُموا .متفق عليه
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999و برقم(.)9959
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وكان أول ما فعله كفار مكة أن كتبوا ابن سلول قائلن :إنكم آويتم صاحبنا ،وإنا نقسم باه
لتقاتلنه أولتخرجنه ،أو لنسرن إليكم بأمعنا ،حتى نقتل مقاتلتكم ،ونستبيح نساءكم.
فامتثل ابن سلول أمرهم ،وأخذ ي مع كفار امدينة لتنفيذ امطلوب.
َت تَكِيدُ كُم بِ َأ ْكثَر ِ
فقال هم ﷺ َ « :ل َقدْ َب َل َغ َو ِعيدُ ُق َر ْي ٍ
مرا
ش ِمنْ ُك ُم امَ َبال ِ َغَ ،ما كَان ْ
َ
ْ
ت ُِريدُ و َن َأ ْن تَكِيدُ وا بِ ِه َأ ْن ُف َسك ُْم ،ت ُِريدُ و َن َأ ْن ُت َقاتِ ُلوا َأ ْبنَا َءك ُْمَ ،وإِ ْخ َوا َنك ُْم» َف َل را َس ِم ُعوا
َذل ِ َك ِم َن النربِ ِي ﷺ َت َف رر ُقوا .أخرجه أبو داود( ).
وأرسل كفار مكة إ ى مسلمي امدينة يقولون هم :ا يغرنكم أنكم أفلتمونا إى
يثرب ،سنأتيكم فنستأصلكم ،ون بيد خراءكم ي مقر داركم.
ولكن اه خذهم ،وأحبط كيدهم ،ونر رسوله ﷺ عليهم:
[ اأنفال. ] 99/

( )9صحيح  /أخرجه أبو داود برقم (.)9999
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 -3مظاهر نجاح اهجرة إى امدينة

اه الذي يسر الشمس والقمر والنجوم ي الساء هو سبحانه الذي يسر من حب إى ما
ﮕ [ يونس. ] 99/
حب ،باأمر الذي حب:
وهدمت ها معاقل
وقد نجحت هجرة الرسول ﷺ وأصحابه إى امدينة أيا نجاحُ ،
الرك ،وحققت أهداف ًا عظيمة ،جعلتها تستحق أن تكون بداية للتاريخ اإسامي.
ومظاهر هذا النجاح و التوفيق كثرة نجملها فيا يي :
 -9خَت قريش بعد اهجرة كل موازين القوة وامكانة التي توارثتها عى عدة
قرون ،وزال عنها سلطاها ،وسقطت هيبتها.
 -9دب اخاف بن أبنائها ،فتعاركوا ،وتردوا ،وتسلل كثر منهم إى امدينة فأسلموا.
 -9أن قريش ًا م تعد حاجز ًا ي وجه الدعوة إى اإسام ،فقد أسقطت اهجرة رهبتها
من نفوس امسلمن ،كا أسقطت اهجرة هيبتها من قلوب العرب ،وبدؤا ينظرون
إى حمد ﷺ ودينه نظرة حايدة ،فدخلوا ي دين اه أفواج ًا ،وجاءت قبائل العرب
من كل جهة يبايعون رسول اه ﷺ عى اإسام.
 -9باهجرة ارتفعت مكانة امدينة ،وأصبحت حط اأنظار ،وعاصمة اإسام،
وبن ربوعها قامت أول ماعة عى أساس العقيدة ،ا عى أساس القبيلة ،ومنها
انطلق الدعاة إى اه ،فتوحدت حت لوائها اجزيرة العربية.
 -9ظهرت باهجرة أمة إسامية معها اإسام ،وم جمعها عصبيات قبلية ،وأول مرة
ظهرت أمة واحدة تربط بن أفرادها مشاعر احب واإخاء والواء ابتغاء وجه اه تعاى،
حيث َم رن اه عليهم باإسام:
[ اأنفال. ] 99/
 -9بعد اهجرة تغرت حياة العرب من قوم يشنون احروب ،ويسفكون الدماء ،أتفه
اأسباب ،إى أصحاب قيم ومبادئ عالية ،يأمرون بامعروف ،وينهون عن امنكر،
وقويت روابط اأخوة وامحبة بينهم ،وزالت عنهم بواعث البغض والكراهية ،والثأر
واانتقام ،ومعهم اإسام عى اأخاق واهدى والعلم ،فعمت الفضيلة ،وانتر العلم
999

والعلاء ،واختفى اجهل واجاهلية :

[ اجمعة. ] 9/
 -9بعد اهجرة صارت امدينة مدينة الصفات ،ا مدينة احجارة ،فاستقرت فيها الفضائل،
وخرج منها الدعاة إى اه إى العام ،فغروا وجه التاريخ ،ووسموا أهل اأرض بصفات
اإيان واحق والعدل واإحسان:
[ آل عمران. ] 999/
 -9اهجرة النبوية أعطت اإسام حرية احركة والدعوة ي كل مكان ،فحن استقر
الرسول ﷺ بامدينة بادر فور ًا إى مراسلة القبائل داخل اجزيرة العربية.
كا بادر إى إرسال السفراء إى املوك والرؤساء واأمراء ي الدول امجاورة،
يدعوهم إى الدخول ي اإسام حقيق ًا أمر ربه بقوله :
[لبراهيم. ] 99 /
 -5كانت اهجرة النبوية مقدمة إهاء عصور الوثنية ،وقيام عر جديد ي كل مر،
شعاره اإيان ،وكرامة اإنسان ،وحرير العباد من عبادة اأوثان إى عبادة اه الواحد
[ اإراء. ] 99/
اأحد:
 -99اهجرة كانت إعان ًا ببداية قيام الدولة اإسامية ،القائمة عى احق ،والعدل،
واإحسان:
[ النور. ] 99/
 -99قامت الدولة اإسامية ي امدينة بعد اهجرة ،وكانت اهجرة هي السبب ي
انتصارات امسلمن ي الفتوحات اإسامية ،وهي السبب ي دخول اإسام إى
كل عواصم العام ،وبسببها امتدت رقعة اإسام وامسلمن حتى تكونت الدولة
اإسامية الكرى ،من اهند رق ًا ،إى امحيط اأطلِ غرب ًا ،ومن أفريقيا جنوب ًا،
إى روسيا شااً .
 -99باهجرة سعد العام باأمن والسام ،وَلص العام بأمعه من ذل اجبابرة ،ومن
[ اأنبياء. ] 999/
الفوى والظلم واهمجية:
999

 -99ما مت اهجرة إى امدينة ،أقام النبي ﷺ الدولة اإسامية ،فحصل ااستقرار
للمسلمن ،فرزت الطاقات وامواهب التي كانت كامنة حت ظلات الكفر
واجاهلية ،فانطلق امسلمون وقد استضاؤا بنور اإسام ،عبقريات تفتح اأرض،
وتعلم الدين ،وتنر العلم ،وتقيم العدل ،وتؤسس الدول ي باد الفرس والروم واهند
وأفريقيا وأسبانيا ،وغرها:
[ اجاثية. ] 99/
وهذه سنة اه  ،فلن ُتـفتح اأرض بالساح ،حتى ُتـفتح القلوب باإيان ،ولن خرج العدو
اخارجي من الباد ،حتى خرج العدو الداخِ من القلب وستبقى باد امسلمن حتلة ،ما
دامت القلوب معتلة:
[ إبراهيم. ] 99/
وبعد هذا كله نعلم يقين ًا أن هجرة النبي ﷺ وأصحابه إى امدينة كانت رمة من
اه ،ونعمة من اه ،فقد كانت بداية انطاق اإسام إى كل مكان ،وفاحة خر لبناء
الدولة اإسامية القائمة عى احق والعدل ،و ُب رى َليص امستضعفن من
براثن الظلم والطغيان ،وفتح أبواب اأمن والسام لكل إنسان:
[ امائدة. ] 9/
وهذه اأسباب والثمرات التي حققت باهجرة إى امدينة رأى الصحابة ري اه
عنهم أن تكون اهجرة النبوية هي بداية ا لتاريخ اإسامي ،وليس امولد النبوي،
وا البعثة ،وا وفاة الرسول ﷺ .
وقد أهم اه تعاى عمر بن اخطاب  ، مع صدق فراسته ،أن جعل اهجرة هي
بداية التاريخ اإسامي ،وذلك بعد مشاورة الصحابة ري اه عنهم ،وامسلمون
يعملون به حتى اليوم.
وقد شاء اه  أن تكون كتابة هذه الكلات من السرة النبوية ي يوم ااثنن،
الثاي عر من ربيع اأول ،من عام ألف وأربعائة وستة وثاثن للهجرة النبوية،
عى صاحبها أفضل الصاة والسام ،فلله احمد والشكر وامنة والفضل.
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 -4دعاء الرسول ﷺ للمدينة

قالت عائشة ري اه عنها  :مرا َق ِد َم َر ُس ُ
ول اهﷺ امَ ِدينَ َةُ ،و ِع َك َأ ُبو َبك ٍْرَ ،وبِاَلَ ،فك َ
َان َأ ُبو
ح رمى َي ُق ُ
ول:
َبك ٍْر إِ َذا َأ َخ َذ ْت ُه ا ُ
وامَو ُت َأدنَى ِمن ِر ِ
اك َن ْعلِ ِه
ك ُُل ا ْم ِر ٍئ ُم َص ربح ِي َأ ْهلِ ِه
َ ْ ْ
ْ َ
ِ
ح رمى َي ْر َف ُع َع ِق َر َت ُه َي ُق ُ
َوك َ
ول:
َان بِاَل إِ َذا ُأ ْقل َع َعنْ ُه ا ُ
َأاَ َل ْي َت ِش ْع ِري َه ْل َأبِي َت رن َل ْي َل ًة بِـ ـ َو ٍاد َو َحـ ـ ْو ِ
َ إِ ْذ ِخ ـر َو َجـلِيـ ُل
وهـ ـ ْل َأ ِرد ْن يـومـ ـ ـا ِمي ـ ـ ـاه َ ٍ
دُو ْن ِ
َ َشا َمة َو َط ِف ُيل
َ َ
جَنرـة َو َه ْل َي ْبـ َ
َ ًَْ َ َ
و َق َال :اللهم العن َشيب َة بن ربِيع َة ،و ُع ْتب َة بن ربِيع َة ،و ُأمي َة بن َخ َل ٍ
ف ك ََا َأ ْخ َر ُجونَا ِم ْن َأ ْر ِضنَا إِ َى
ر َ ْ َْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ر ْ َ
ول اهﷺ« :اللهم حبب إِ َلينَا ا َ ِ
َأ ْر ِ
الو َب ِاءُ ،ث رم َق َال َر ُس ُ
َح ِبنَا َم رك َة َأ ْو َأ َشدر ،الله رم َب ِار ْك َلنَا
مدينَ َة ك ُ
ر َِ ْ ْ
ض َ
ِي ص ِ
ج ْح َف ِة»َ ،قا َل ْتَ :و َق ِد ْمنَا ا َ
م ِدينَ َة َو ِه َي
اعنَا َو ِي ُمدِ نَاَ ،و َص ِح ْح َها َلنَاَ ،وا ْن ُق ْل ُ ر
م َ
َ
اها إِ َى ا ُ
ِ
ج ِري ن َْج ًا َت ْعني ماء ِ
َأ ْو َب ُأ َأ ْر ِ
َان ُب ْط َح ُ
ض اه َ ،قا َل ْتَ :فك َ
آجنًا» أخرجه البخاري ( ).
ان َ ْ
َ ً

وقد اجتوى امهاجرون امدينة ،وم يوافق هواءها أبداهم ،وجهدوا من احمى ،حتى كانوا ا
يصلون أحيان ًا إا وهم قعود.
عن عائشة ري اه عنها قالت :مَرا َق ِد َم النربِ ُي ﷺ امَ ِدينَ َة ْاش َتكَى َأ ْص َحا ُب ُهَ ،و ْاش َتكَى
ِ
َت َع ِائ َش ُة النربِ ري ﷺ ِي
اس َت ْأ َذن ْ
أ ُبو َبك ٍْرَ ،و َعام ُر ْب ُن ُف َه ْ َرةََ ،م ْو َى َأ ِي َبك ٍْرَ ،وبِ َالَ ،ف ْ
ِع َيا َد ِ ِ
َ ْمَ ،ف َأ ِذ َن َهَا» أخرجه أمد( ).
ثم دعا ﷺ للمدينة بالركة والصحة ،ونقل ماها إى اجحفة ،واجحفة قرية
مندثرة قرب رابغ ،وم تسكن حتى اآن لوبائها.
ِ
َحبِنَا َم رك َة َأ ْو َأ َشدر َ ،و َص ِح ْح َهاَ ،و َب ِ
ار ْك َلنَا ِي
ب إِ َليْنَا امَدينَ َة ك ُ
فقال ﷺ « :الل ُه رم َحبِ ْ
مدِ ها ،وص ِ
اج َع ْل َها ِي اجُ ْح َف ِة» أخرجه أمد( ).
اع َهاَ ،وا ْن ُق ْل ُ ر
م َ
اهاَ ،ف ْ
ُ َ َ َ
و َع ْن َأن ٍ
اج َع ْل بِامَ ِدين َِة ِض ْع َف ْي َما َج َع ْل َت بِ َم رك َة ِم َن
َس َ ع ِن النربِ ِي ﷺ َق َال« :الله رم ْ
الرك َِة» متفق عليه(.)0
ََ
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9995
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99999
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 -5زواج الرسول ﷺ بعائشة ري اه عنها

ي شهر شوال ،من السنة اأوى للهجرة ،بنى الرسول ﷺ بعائشة ري اه عنها،
وهي بنت تسع سنن.
ِ
ِ
نَ ،ف َق ِد ْمنَا ا َ
م ِدينَ َة
ي اه َعن َْها َقا َل ْت :ت ََز رو َجنِي النربِ ُي ﷺ َو َأنَا بِن ُْت ِس ِت ِسنِ َ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
َفن ََز ْلنَا ِي بنِي اح ِار ِ
م ْي َم ًة َف َأ َتتْنِي ُأ ِمي ُأ ُم
ث ْب ِن َخ ْز َر ٍجَ ،ف ُو ِعك ُ
ْت َفت ََم رر َق َش َع ِريَ ،ف َو َِ ُ َ
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ب ِ
ُرو َم َ
ر َخ ْت ِي َف َأ َت ْيت َُها ،اَ َأ ْد ِري َما ت ُِريدُ
وحةَ ،و َمعي َص َواح ُ
انَ ،وإِ ِي َلفي ُأ ْر ُج َ
ََ ،ف َ َ
هج حترى س َكن بع ُض َن َف ِ
ى َب ِ
ِيَ ،ف َأ َخ َذ ْت بِ َي ِدي َحترى َأ ْو َق َفتْنِي َع َ
ِ،
اب الدر ِارَ ،وإِ ِي َأُ ْ ِ ُ َ َ َ َ ْ
ُثم َأ َخ َذت َشيئا ِمن م ٍ
اء َف َم َس َح ْت بِ ِه َو ْج ِهي َو َر ْأ ِيُ ،ث رم َأ ْد َخ َلتْنِي الدر َارَ ،فإِ َذا نِ ْس َوة ِم َن
ْ ًْ ْ َ
ر
اأَنْص ِار ِي البي ِ
تَ ،ف ُق ْل َن َع َ
الرك َِةَ ،و َع َ
ى َخ ْ ِر َط ِائ ٍرَ ،ف َأ ْس َل َمتْنِي إِ َل ْي ِه رن،
َْ
َ
ى اخَ ْ ِر َو َ َ
ول اه ﷺ ُضحىَ ،ف َأس َلمتْنِي إِ َلي ِه ،و َأنَا يوم ِئذٍ
ِ
ِ
َف َأ ْص َل ْح َن م ْن َش ْأ ِيَ ،ف َل ْم َي ُر ْعني إِ را َر ُس ُ
ْ َ َْ َ
ْ َ
ن .متفق عليه( ).
بِن ُْت تِ ْس ِع ِسنِ َ
نَ ،و ُز رف ْت إِ َل ْي ِه
و َع ْن َع ِائ َش َة ري اه عنها َأ رن النربِ ري ﷺ ت ََز رو َج َها َو ِه َي بِن ُْت َس ْب ِع ِسنِ َ
ِ
ر َة».أخرجه مسلم( ).
نَ ،و ُل َع ُب َها َم َع َهاَ ،و َم َ
َو ِه َي بِن ُْت تِ ْس ِع ِسن ِ َ
ات َعن َْها َوه َي بِن ُْت َث َا َن َع ْ َ
وكان ﷺ قد رأى عائشة ري اه عنها ي امنام قبل أن خطبها.
ج ِي ء ب ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ي اه َعنْ َها َقا َل ْتَ :ق َال ِ
َ َر ُس ُ
ك
ول اهﷺَ « :ر َأ ْيتُك ِي امَنَا ِم َ ُ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
ُكَ ،فك ََش ْف ُت َعن وج ِه ِ
ِ
ر َق ٍة ِم ْن َح ِر ٍيرَ ،ف َق َال ِ
ََ :ه ِذ ِه ا ْم َر َأت َ
ك الثر ْو َب َفإِ َذا
ْ َ ْ
امَ َل ُك ي َ َ
َأن ِ
ْت ِه َيَ ،ف ُق ْل ُت :إِ ْن َي ُك َه َذا ِم ْن ِعن ِْد اه ُي ْم ِض ِه» متفق عليه( ).
وأم امؤمنن عائشة بنت أي بكر الصديق ،هي البكر الوحيدة التي تزوجها رسول اه ﷺ.
ِ
عن ا ْبن َأ ِي ُم َل ْي َك َة َق َالْ :اس َت ْأ َذ َن ا ْب ُن َع رب ٍ
َا َع َى َع ِائ َش َة َو ِه َي َم ْغ ُلو َبةَ ،قا َل ْت:
اس َق ْب َل َم ْو َ
ول اهﷺ و ِمن وج ِ
َأ ْخ َشى َأ ْن ُي ْثنِي َع ََِ ،ف ِق َيل :ا ْب ُن َعم رس ِ
وه ا ُ
نَ ،قا َل ْت :ائ َْذنُوا َل ُه،
م ْسلِ ِم َ
َ ْ ُ ُ
ِ َ ُ
َ
ر
ج ِدين َِك؟ َقا َل ْت :بِ َخ ٍر إِ ِن ا رت َقي ُتَ ،ق َالَ :ف َأن ِ
ْت بِ َخ ٍر إِ ْن َشاء اهَ ،ز ْو َج ُة رس ِ
ف َِ
ول
َف َق َالَ :ك ْي َ
ْ
َ ُ
َ
ْ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الز َب ْ ِر ِخ َ
ا َف ُهَ ،ف َقا َل ْت:
الس َاء َو َد َخ َل ا ْب ُن ُ
اهﷺ َ ،و َم ْ َينْك ْح بِك ًْرا َغ ْ َركَ ،ون ََز َل ُع ْذ ُرك م َن ر
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9959ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم ،برقم (.)9999
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َد َخ َل ا ْب ُن َع رب ٍ
َِ ،و َو ِد ْد ُت َأ ِي ُكن ُْت نِ ْس ًيا َمن ِْس ًيا .أخرجه البخاري( ).
اس َف َأ ْثنَى َع َ ر
اديا وفِ ِ
ِ
ِ
ِ
ي اه َعنْ َهاَ ،قا َل ْتُ :ق ْل ُت َيا َر ُس َ
يه
ول اه َ ،أ َر َأ ْي َت َل ْو ن ََز ْل َت َو ً َ
و َع ْن َعائ َش َة َر َ
ِ
ِ
ها ُكن َْت ُت ْرتِ ُع َب ِع َر َك؟ َق َال:
َش َج َرة َقدْ ُأكِ َل ِمنْ َهاَ ،و َو َجدْ َ
ت َش َج ًرا َم ْ ُي ْؤك َْل منْ َها ،ي َأ ِ َ
« ِي ا رل ِذي َم ْ ُي ْر َت ْع ِمنْ َها» أخرجه البخاري( ).
وكانت ري اه عنها تكنى بأم عبد اه ،ابن أختها أساء عبد اه بن الزبر ،الذي
ساه رسول اه ﷺ وكنىﷺ عائشة ري اه عنها بأم عبد اه ،وم تلد قط.
وكان ﷺ ياطف عائشة ري اه عنها ،ويباسطها ،ويراعي صغر سنها.
ي اه َعنْها َقا َل ْتُ :كن ُْت ألعب بِالبن ِ
ِ
ِ
َات ِعنْدَ النربِ ِي ﷺ َ ،وكَا َن ِ
َ
َ
َ ُ
َ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
ِ
ِ
ِ
ب َي ْل َعبْ َن َم ِعيَ ،فكَا َن َر ُس ُ
َ
َص َواح ُ
ه رن إِ َ ر
َ ُُ
ول اه ﷺ إ َذا َد َخ َل َيتَ َق رم ْع َن منْ ُهَ ،فيُ َ ِ
َف َي ْل َع ْب َن َم ِعي .متفق عليه ( ).
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ ِِ َ
و َع ْن َعائ َش َة ري اه عنها َقا َل ْتَ :خ َر ْج ُت َم َع النرب ِي ﷺ ي َب ْعض أ ْس َفاره َوأنَا َجار َية َم ْ
مِ ِل ال رل ْح َم َو َم َأ ْبدُ ْنَ ،ف َق َال لِلن ِ
راسَ « :ت َقدر ُموا» َف َت َقدر ُمواُ ،ث رم َق َال ِ
اَ َحترى
َأ ْ
ََ « :ت َع َ ْ
ْ
يت،
ْت َون َِس ُ
م ْل ُت ال رل ْح َم َو َبدُ ن ُ
ُأ َسابِ َق ِك» َف َسا َب ْق ُت ُه َف َس َب ْق ُت ُهَ ،ف َسك َ
َت َعنِيَ ،حترى إِ َذا َ َ
ض َأ ْس َف ِ
َخ َر ْج ُت َم َع ُه ِي َب ْع ِ
ار ِهَ ،ف َق َال لِلن ِ
اَ َحترى
راسَ « :ت َقدر ُموا» َفتَ َقدر ُمواُ ،ث رم َق َالَ « :ت َع َ ْ
ُأسابِ َق ِ
ك» َف َسا َب ْقتُ ُهَ ،ف َس َب َقنِيَ ،ف َج َع َل َي ْض َح ُكَ ،و ُه َو َي ُق ُ
ولَ « :ه ِذ ِه بِتِ ْلك»أخرجه أمد(.)0
َ
وأم امؤمنن عائشة ري اه عنها ُولدت ي اإسام ،وهي أصغر من فاطمة بنت
حمد ﷺ بثان سنن ،وكانت امرأة بيضاء ميلة ،تزوجها الرسول ﷺ  ،وم يتزوج
بكر ًا غرها ،وا أحب امرأة حبها إا خدجة ،وا ُيعلم ي نساء العامن امرأة أعلم
منها ،فقد روت عن النبي ﷺ عل ً
ا كثر ًا طيبا مبارك ًا ،وروت عن اخلفاء الراشدين
وعامة الصحابة علا كثرا ،وروت ري اه عنها عن النبي ﷺ أكثر من ألفي حديث.
معت ري اه عنها من العلم والفضل والبيان ما م جمعه امرأة مثلها ،وكانت عامة
واسعة العلمُ ،ت علم العلاء ،وتفتي امفتن ،وتواي امحتاجن ،وكانت بليغة بارعة
البيان ،زعيمة ي كل يء ي العلم واأدب واحفظ والبيان.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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ى جي ِ ِ
َع ْن َع ْمرو ْبن ال َع ِ
اص َ أ رن َر ُس َ
الس َا ِس ِلَ ،ف َأ َتيْتُ ُه
ول اهِ ﷺ َب َعثَ ُه َع َ َ ْ
ش َذات ر
ب إِ َل ْي َك؟ َق َالَ « :عائِ َش ُة» ُق ْل ُتِ :م َن الر َج ِ
َف ُق ْل ُتَ :أ ُي الن ِ
وها» ُق ْل ُت:
ال؟ َق َال « َأ ُب َ
راس َأ َح ُ
ِ
ُث رم َم ْن؟ َق َالُ « :ع َم ُر» َف َعدر ِر َج ًاا .متفق عليه( ).

وكانت مدة مقامه ﷺ مع عائشة ري اه عنها تسع سنن ،ومات عنها ﷺ وها من
العمر ثاي عرة سنة ،وعاشت ري اه عنها بعد الرسول ﷺ قريب ًا من مسن
سنة ،وتوفيت بامدينة ،سنة ثان ومسن للهجرة ،ليلة الثاثاء ،لسبع عرة خلت
من رمضان ،ودفنت ري اه عنها بالبقيع.

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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 -3تريع اأذان

ما هاجر الرسول ﷺ إى امدينة ،واطمأن إى الدار ،وامسلمون من امهاجرين واأنصار
حوله ،بدأت تنزل رائع اإسام كاأذان للصاة ،والزكاة والصيام وغرها.
وقد ُر ع اأذان ي السنة اأوى من اهجرة.
وكانت الصاة ي البداية بدون نداء ،ثم كان النداء ها بلفظ (الصاة جامعة) ،ثم
جاء تريع اأذان بالكيفية امخصوصة ي السنة اأوى من اهجرة.
ن َق ِد ُموا امَ ِدينَ َة
َع ْن َعبْ ِد اهِ ْب ِن ُع َم َر ري اه عنها َأ رن ُه َق َال :كَا َن امُ ْسلِ ُمو َن ِح َ
ِ
ِ
َ ِ
ها َأ َحدَ ،فتَ َك رل ُموا َي ْو ًما ِي َذل ِ َك َف َق َال
جتَم ُعو َن َفيَت ََحيرنُو َن ر
ْ
الص َل َواتَ ،و َليْ َس ُينَادي ِ َ
وس النرصارى ،و َق َال بع ُضهمَ :قرنًا ِمثْ َل َقر ِن اليه ِ
ِ
بع ُضهم :ر ِ
ود،
َُ
َ
ْ
َْ ُ ْ ْ
وسا مثْ َل نَا ُق ِ َ َ
اَ ُذوا نَا ُق ً
َْ ُ ْ
ول اهِ ﷺ« :يا بِ َا ُل ُقم َفنَادِ
ِ
ِ
الص َاة؟ َق َال َر ُس ُ
َ
َف َق َال ُع َم ُرَ :أ َو َا َت ْب َعثُو َن َر ُج ًا ُينَادي بِ ر
ْ
الص َا ِة» متفق عليه( ).
بِ ر
ِ
ول اهﷺ بِالنرا ُق ِ
وعن َعبْد اه ْبن َز ْي ٍد َ ق َال :مرا َأ َم َر َر ُس ُ
ر َب بِ ِه
وس ُي ْع َم ُل ليُ ْ َ
اف ِي و َأنَا نَائِم رجل ِ
لِلن ِ ِ
الص َا ِة َط َ
وسا ِي َي ِد ِهَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َع ْبدَ
َ ُ
َ
راس لـ َج ْم ِع ر
ْ
حم ُل نَا ُق ً
ِ
ِ
الص َا ِةَ ،ق َالَ :أ َف َا َأ ُد ُل َك
َصنَ ُع بِه؟ َف ُق ْل ُت :نَدْ ُعو بِه إِ َى ر
وس؟ َق َالَ :و َما ت ْ
اه َأتَبِي ُع النرا ُق َ
ىَ ،ق َالَ :ف َق َالَ :ت ُق ُ
ى َما ُه َو َخ ْر ِم ْن َذل ِ َك؟ َف ُق ْل ُت َل ُهَ :ب َ
َع َ
ْر ،اه
ْر ،اه َأك َ ُ
ول :اه َأك َ ُ
ْرَ ،أ ْش َهدُ َأ ْن َا إِ َل َه إِ را اهَ ،أ ْش َهدُ َأ ْن َا إِ َل َه إِ را اهَ ،أ ْش َهدُ َأ رن ح َ رمدً ا
ْر ،اه َأك َ ُ
َأك َ ُ
ول اه َ ،أ ْش َهدُ َأ رن ُمـ َح رمدً ا َر ُس ُ
َر ُس ُ
الص َا ِةَ ،ح ري َع َ
ول اه َ ،ح ري َع َ
الص َا ِةَ ،ح ري
ى ر
ى ر
ى ال َف َاحِ َ ،ح ري َع َ
َع َ
ْرَ ،ا إِ َل َه إِ را اه.
ْر ،اه َأك َ ُ
ى ال َف َاحِ  ،اه َأك َ ُ
َق َالُ :ثم استَ ْأ َخر َعنِي َغر ب ِع ٍ
يدُ ،ث رم َق َالَ :و َت ُق ُ
ْر،
ول إِ َذا َأ َق ْم َت ر
َْ َ
ْر ،اه َأك َ ُ
الص َا َة :اه َأك َ ُ
َ
ر ْ
ِ
َأ ْش َهدُ َأ ْن َا إِ َل َه إِ را اهَ ،أ ْش َهدُ َأ رن ح َ رمدً ا َر ُس ُ
لص َاةَ ،ح ري َع َ
ول اه َ ،ح ري َع َ
ى
ىا ر
ِ
ِ
ْرَ ،ا إِ َل َه إِ را اه.
الص َاةَُ ،قدْ َقا َمت ر
ال َف َاحِ َ ،قدْ َقا َمت ر
ْر ،اه َأك َ ُ
الص َاةُ ،اه َأك َ ُ
َف َل را َأ ْص َب ْح ُتَ ،أ َت ْي ُت َر ُس َ
ر ُت ُه ،بِ َا َر َأ ْي ُت َف َق َال« :إِ رهَا َل ُر ْؤ َيا َحق إِ ْن
ول اهﷺ َ ،ف َأ ْخ َ ْ
َشا َء اهَ ،ف ُق ْم َم َع بِ َا ٍل َفال ِق َع َليْ ِه َما َر َأ ْي َتَ ،ف ْليُ َؤ ِذ ْن بِ ِهَ ،فإِ رن ُه َأنْدَ ى َص ْوتًا ِمن َْك» َف ُق ْم ُت
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)999ومسلم برقم (.)999
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مع بِ َا ٍلَ ،فجع ْل ُت ال ِق ِ
يه َع َليْ ِهَ ،و ُي َؤ ِذ ُن بِ ِهَ ،ق َالَ :ف َس ِم َع َذل ِ َك ُع َم ُر ْب ُن اخَ رط ِ
ابَ ،و ُه َو
َ َ
َ َ
ولَ :وا رل ِذي َب َعثَ َك بِاحَ ِق َيا َر ُس َ
ج ُر ِر َدا َء ُهَ ،و َي ُق ُ
ِي َب ْيتِ ِه َف َ
ول اه َ ،ل َقدْ َر َأ ْي ُت ِمثْ َل
خ َر َج َ ُ
َما َر َأىَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهﷺَ « :فلِ رل ِه احَ ْمدُ » أخرجه أمد وأبو داود( ).

وي النداء للصاة باأذان إظهار شعائر اإسام ،وإعان شهادة التوحيد ،وإثبات
الرسالة محمد ﷺ  ،ثم الدعاء إى الطاعة عقب الشهادة بالرسالة ،أها ا ُتعرف
إا من جهة الرسول ﷺ  ،ثم الدعاء إى الفاح ،وهو إشارة إى يوم القيامة ،وكذا
اإعام بدخول وقت الصاة ،والدعوة إى اجاعة.
فاأذان من أعظم العبادات اجامعة للمسلمن ،وكثرة اأجور.
حب ال َغنَم والب ِ
عن عبد اه امازي أن أبا س ِع ٍيد اخدْ ِري َ ق َال َله :إِ ِي َأر َ ِ
اد َي َةَ ،فإِ َذا
َ َ َ
اك ُ ُ
ُ
ُ ر
َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الصاَة َف ْار َف ْع َص ْوت ََك بِالنِدَ اءَ ،فإِ رن ُه اَ َي ْس َم ُع َمدَ ى
ُكن َْت ِي َغنَم َكَ ،أ ْو َباد َيت َكَ ،ف َأ رذن َْت بِ ر
م َؤ ِذ ِنِ ،جن واَ إِنْس واَ َيء ،إِ را َش ِهدَ َله يوم ِ
صو ِ
تا ُ
الق َيا َم ِة .أخرجه البخاري( ).
َ
َ
َ ْ
َُْ َ
ْ
ِ
و َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ أ رن َر ُس َ
ف اأَ رو ِل،
الص ِ
راس َما ِي النِدَ اءَ ،و ر
ول اهﷺ َق َالَ « :ل ْو َي ْع َل ُم الن ُ
ُث رم َم َ ِ
جدُ وا إِ را َأ ْن َي ْست َِه ُموا َع َل ْي ِه اَ ْست ََه ُمواَ ،و َل ْو َي ْع َل ُم َ
ون َما ِي الت ْره ِج ِر اَ ْس َت َب ُقوا إِ َل ْي ِه،
ْ
ِ
( )
ِ
َو َل ْو َي ْع َل ُم َ
ما َو َل ْو َح ْب ًوا» .متفق عليه .
ون َما ي ال َعت ََمة َو ُ
الص ْب ِحَ ،أَت َْو ُ َ
وكان لرسول اه ﷺ أربعة مؤذنن :بال بن رباح ،وعبد اه ابن أم مكتوم ي مسجده
ﷺ بامدينة ،وسعد القرظ ي مسجد قباء ،وأبو حذورة ي مكة.

( )9صحيح /أخرجه أمد برقم ( ،)99999وأخرجه أبو داود برقم (.)955
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 -2إسام عبد اه بن سام

كان عبد اه بن سام ِ حر ًا من أحبار هود ،وعام ًا من علائهم ،فلا قدم رسول
اه ﷺ إى امدينة ،وتأكد أنه رسول اه آمن به ،ودخل ي اإسام.
َس َ ق َالَ :ب َل َغ َعبْدَ اه ْب َن ساَ ٍم م ْقدَ م رس ِ
َع ْن َأن ٍ
ول اه ﷺ امَ ِدينَ َة َف َأتَا ُهَ ،ف َق َال :إِ ِي
َ ُ َ ُ
َ
َث اَ يع َلمهن إِ را نَبِي َق َال :ما َأو ُل َأ ْ ِ
سائِ ُل َك َعن َثا ٍ
السا َع ِة؟ َو َما َأ رو ُل َط َعا ٍم
َ ر
َْ ُ ُ ر
ْ
راط ر
َ
َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ْأ ُك ُل ُه َأ ْه ُل اجَنرة؟ َوم ْن َأ ِي َيء َين ِْز ُع َ ِ
يء َين ِْز ُع إِ َى
الو َلدُ إ َى َأبِيه؟ َوم ْن َأ ِي َ ْ
ْ
ِ
ر ِي ِهِ رن آن ًفا ِج ْ ِر ُيل» َق َالَ :ف َق َال َعبْدُ اهَ :ذ َ
َأ ْخ َوال ِ ِه؟ َف َق َال َر ُس ُ
اك َعدُ ُو
ول اهﷺ « َخ ر َ
اليه ِ
ود ِم َن امَاَئِك َِة.
َُ
ول اهﷺَ « :أما َأو ُل َأ ْ ِ
راس ِم َن امَ ْ ِ
َف َق َال َر ُس ُ
ر ِق إِ َى
السا َع ِة َفنَار َ ْ
ر الن َ
ر ر
راط ر
حُُ
َ
ب ،و َأما َأو ُل َطعا ٍم ي ْأ ُك ُله َأه ُل اجن ِرة َف ِزياد ُة كَبِ ِد ح ٍ
وتَ ،و َأ رما ر
الو َل ِد:
َ َ ُ ْ
الش َب ُه ِي َ
ُ
َ َ
امَ ْغ ِر ِ َ ر ر
َ
ِ
ِ
اؤ َها كَا َن ر
اؤ ُه كَا َن ر
الشبَ ُه
الشبَ ُه َل ُهَ ،وإِ َذا َسبَ َق َم ُ
ي امَ ْر َأ َة َف َسبَ َق َها َم ُ
َفإِ رن ر
الر ُج َل إ َذا َغ َ
ول اهُ ،ث رم َق َالَ :يا َر ُس َ
رك َر ُس ُ
َهَا» َق َالَ :أ ْش َهدُ َأن َ
هت ،إِ ْن َعلِ ُموا
ول اه إِ رن اليَ ُهو َد َق ْوم ُ ُ
ُوي ِعنْدَ َكَ ،فجاء ِ
بِإِسا َِمي َق ْب َل َأ ْن تَس َأ َهم هت ِ
ت ال َي ُهو ُد َو َد َخ َل َع ْبدُ اه البَ ْي َتَ ،ف َق َال
َ َ
ْ ُ ْ ََ
ْ
ِ
ِ
َر ُس ُ
ول ه ﷺَ « :أ ُي َر ُج ٍل فيك ُْم َع ْبدُ اه ْب ُن َساَ ٍم» َقا ُلوا َأ ْع َل ُمنَاَ ،وا ْب ُن َأ ْع َلمنَا،
َو َأ ْخ َرنَاَ ،وا ْب ُن َأ ْخ َ ِ
رنَاَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهﷺ َ « :أ َف َر َأ ْيت ُْم إِ ْن َأ ْس َل َم َعبْدُ اه » َقا ُلواَ :أ َعا َذ ُه
ُ
ِ
اه ِم ْن َذل َكَ ،ف َ
خ َر َج َعبْدُ اه إِ َليْ ِه ْم َف َق َالَ :أ ْش َهدُ َأ ْن اَ إِ َل َه إِ را اهَ ،و َأ ْش َهدُ َأ رن ح َ رمدً ا
ول اه َ ،ف َقا ُلواَ :رنَا ،وابن َرنَا ،وو َقعوا فِ ِ
َر ُس ُ
يه .أخرجه البخاري ( ).
ُ َ ْ ُ ِ َ َ ُ
ِ
ه ﷺ ي ُق ُ ِ
وعن سعد  قالَ :ما َس ِم ْع ُت َر ُس َ
جن ِرة ،إِ را ل ِ َع ْب ِد
ول ا ِ
َ
حي َي ْمي :إِ رن ُه ِي ا َ
ول َ
اه ْب ِن َس َا ٍم .متفق عليه ( ).

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9995
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 -1راء عثان بن عفان  لبئر رومة

عن عثان  قال  :قال رسول اه ﷺ َ « :م ْن َح َف َر بِئْ َر ُرو َم َة َف َل ُه اجَنر ُة» ،قال عثان :
َا  .أخرجه البخاري ( ).
َف َح َف ْر ُ َ
ِ
ِ
ون َأ رن َر ُس َ
وعن عثان  قال َ :ه ْل َت ْع َل ُم َ
ها َماء
ول اه ﷺ َقد َم امَدينَ َة َو َل ْي َس ِ َ
ُي ْس َت ْع َذ ُب َغ ْ َر بِ ْئ ِر ُرو َم َة َف َق َالَ « :م ْن َي ْش َ ِري بِ ْئ َر ُرو َم َة َف َي ْج َع َل َد ْل َو ُه َم َع ِد َا ِء ا ُ
ن
م ْسلِ ِم َ
ِ
ر ْيت َُها ِم ْن ُص ْل ِ
ب َم ِ
جن ِرة » َف ْ
اَ .أخرجه الرمذي ( ).
بِ َخ ْ ٍر َل ُه من َْها ِي ا َ
اش َ َ

 -5زيادة ركعات الصاة

فرضت الصلوات اخمس ليلة اإراء وامعراج ،ركعتن ركعتن ،إا امغرب ،ثم
زيدت بعد اهجرة إا الفجر ،لطول القراءة فيها ،وتركت امغرب أها وتر النهار.
ِ
ى رس ِ
الص َا ُة
ول اهِ ﷺ ر
َع ْن َعائ َش َة ري اه عنها َقا َل ْت :كَا َن َأ رو َل َما ا ْف ُ ِر َض َع َ َ ُ
َان ر ْكعت ِ
ِ
ر َوال ِع َشا َء
َان ،إِ را امَ ْغ ِر َبَ ،فإِ رهَا كَان ْ
َر ْك َعت َ َ
َت َث َا ًثاُ ،ث رم َأت رَم اهُ ال ُظ ْه َر َوال َع ْ َ
ِ
ِ
اآ ِخ َر َة َأ ْر َب ًعا ِي احَ َ ِ
الص َا َة َع َ
الس َفر .أخرجه أمد ( ).
رَ ،و َأ َق رر ر
ى َف ْرض َها اأَ رول ِي ر
و َع ْن َعائِ َش َة ري اه عنها َقا َل ْت :فرضت صاة السفر واحر ركعتن  ،فلا أقام
رسول اه ﷺ بامدينة ِزيدَ ي صاة احر ركعتان ركعتان  ،و ُت ركت صاة الفجر
لطو ل القراءة  ،وصاة امغرب أها وتر النهار .أخرجه ابن حبان (.)0
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 -12خوف الرسول ﷺ أن تعرى امدينة

ما استقر النبي ﷺ بامدينة أراد بنو سلمة أن يقربوا من امسجد؛ أن ديارهم كانت ي
أطراف امدينة ،فخي رسول اه ﷺ أن تعرى امدينة فنهاهم ،ورغبهم ي اأجر.
َت ِديارنَا ن َِائي ًة َع ِن ا َ ِ
عن َجابِر ْب َن َع ْب ِد ا ِ
يع ُب ُيو َتنَاَ ،فنَ ْق َ ِر َب ِم َن
م ْس ِجدَ ،ف َأ َر ْدنَا َأ ْن نَبِ َ
َ
ه َق َال :كَان ْ َ ُ
م ْس ِج ِدَ ،فن ََهانَا َر ُس ُ
ا َ
ه ﷺ َ ،ف َق َال« :إِ رن َلك ُْم بِك ُِل َخ ْط َو ٍة َد َر َج ًة» أخرجه مسلم ( ).
ول ا ِ
ِ
ِ
اع َح ْو َل ا َ
م ْس ِج ِدَ ،ف َأ َرا َد َبنُو َسلِ َم َة َأ ْن َينْت َِق ُلوا إِ َى
وعن َجابِ ِر ْب ِن َع ْبد اه َق َالَ :خ َلت البِ َق ُ
ُق ْر ِ
م ْس ِج ِدَ ،ف َب َل َغ ذلِ َك َر ُس َ
با َ
ه ﷺ ََ ،ف َق َال َه ُ ْم« :إِ رن ُه َب َل َغنِي َأ رنك ُْم ت ُِريدُ َ
ون َأ ْن َتنْت َِق ُلوا
ول ا ِ
ِ ِ
ِ
ِ
م ْس ِج ِد»َ ،قا ُلواَ :ن َع ْم َيا َر ُس َ
ُق ْر َب ا َ
َب
ول ا ِ
ه َقدْ َأ َر ْدنَا َذل َكَ ،ف َق َالَ « :يا َبني َسل َم َة د َي َارك ُْم ُت ْكت ْ
ِ
َب آ َث ُارك ُْم» متفق عليه( ).
آ َث ُارك ُْم ،د َي َارك ُْم ُت ْكت ْ

( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
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 -11أعداء اإسام ي امدينة

 -1عداوة هود امدينة :
أعداء اإسام ي امدينة ثاثة أصناف :اليهود ،والكفار ،وامنافقون.
وما قدم الرسول ﷺ امدينة كان فيها ثاث قبائل من اليهود:
بنو قينقاع ،وكانوا حلفاء اخزرج ،وكانت ديارهم داخل امدينة.
وبنو النضر ،وبنو قريظة ،وكانوا حلفاء اأوس ،وكانت ديارهم ي عواَ امدينة.
وكانت هذه القبائل اليهودية هي التي تثر احروب بن اأوس واخزرج:
[ امائدة. ] 99/
وقد كان هود امدينة يستفتحون عى اأوس واخزرج برسول اه ﷺ قبل مبعثه ،فلا
بعثه اه من العرب كفروا به ،وجحدوا ما كانوا يقولون فيه ،كا قال سبحانه عن اليهود :
[ البقرة. ] 95/
واستكر اليهود عن قبول احق الذي جاء به حمد ﷺ  ،حسد ًا من عند أنفسهمǉ :
ǗǖǕǔǓǒǑǐǏ ǎǍǌǋǊ
 [ ǟ Ǟ ǝ ǜ Ǜ ǚ Ǚ ǘالبقرة. ] 999/
وقد كفروا بكل ما جاء به الرسول ﷺ  ،واستغنوا با عندهم:
[ البقرة. ] 59/
وقالت اليهود للمسلمن من اأوس واخزرج ما أنزل اه من كتاب بعد موسى،
وا هذا بالنبي الذي نذكره لكم ،فأنزل اه :
[ امائدة. ] 95/
وأشد اليهود عداوة للرسول ﷺ وأصحابه ،وأعظمهم كيد ًا لإسام وامسلمن هم:
حيي بن أخطب ،وأخوه أبو يار بن أخطب ،وكنانة بن الربيع ،وسام بن مشكم،
وكعب بن اأرف ،وكعب بن أسد ،وعمرو بن جحاش ،ورفاعة بن زيد ،ورافع بن
حرملة ،وعبد اه بن صوريا ،وغرهم من أرافهم.
995

وقد كلم ﷺ رؤساء وعلاء اليهود ،فقال هم :يا معر هود اتقوا اه وأسلموا ،فواه
إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به احق ،فقالوا :ما نعرف ذلك يا حمد ،فجحدوا ما
عرفوا ،وأِوا عى كفرهم ،فأنزل اه فيهم:
[ النساء. ] 99/
وقال فنحاص من علاء اليهود حينا ُد عي إى اإسام فأبى وقال :واه ما بنا
إى اه من فق ر ،وإنه إلينا ليفتقر ،وإنا عنه أغنياء ،فأنزل اه:
[ آل عمران. ] 999-999/
وقال بعض علاء وأحبار هود :تعالوا نؤمن با أنزل عى حمد وأصحابه
غدوة ،ونكفر به عشية ،حتى نلبس عليه م دينهم ،ونفتنهم لرجعوا عنه ،فأنزل اه
فيهم:
[ آل عمران. ] 99-99/
وكان ﷺ يعاملهم باحكمة والصر والعفو :
[ امائدة. ] 99/
وقد أظهر بعض هود اإسام ونافقوا واستهزؤا ،فكان رجال من امسلمن يوادوهم،
فأنزل اه حذر ًا للمسلمن من مودَم وموااَم :ﯿ

[ امائدة. ] 99-99/
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وكان اليهود يسألون رسول اه ﷺ ا ليعرفوا احق ،وإنا تكر ًا ،واستهزا ًء ،وإحراج ًا،
كا سألوه عن الروح ،فأنزل اه:
[ اإراء. ] 99/
واليهود بقبائلهم الثاث أشد الناس عداوة ه ولرسوله ،وقد عاهدهم ﷺ ما قدم إى
امدينة ،ولكنهم م يفوا بالعهد ،بل حاربوه ،وفتنوا امسلمن عن دينهم ،فأخزاهم اه،
وأجاهم رسول اه ﷺ من امدينة ،وأظهر اه دينه ،ونر رسوله ﷺ :

وقال سبحانه:

[ احر. ] 9/
[ التوبة. ] 99/

 -2عداوة كفار امدينة:
أقام بعض أهل امدينة عى كفرهم وركهم ،وأبو الدخول ي اإسام ،وحق
بعضهم بقريش ،وراح يؤلب القبائل عى اإسام وامسلمن ،ومن أشد هؤاء:
أبو عامر الراهب ،وعبد اه بن أي بن سلول.
أما أبو عامر فهو عمرو بن صيفي من اأوس ،وهو والد حنظلة غسيل امائكة،
وكان قد تنر ي اجاهلية ،وكان له رف كبر ي اخزرج.
فلا قدم رسول اه ﷺ إى امدينة مهاجر ًا ،واجتمع عليه امسلمون ،وأظهر اه
شأن اإسام ،رق بذلك أبو عامر الراهب ،وبارز بالعداوة ،وخرج فار ًا إى كفار
مكة ،وألبهم عى حرب رسول اه ﷺ وأصحابه ،فجمعوا معهم بعض القبائل،
وقدموا عام أحد ،وكان أبو عامر قد حفر حفر ًا بن الصفن ،فوقع ي إحداهن رسول
اه ﷺ  ،وأصيب ﷺ ي وجهه الريف ،وكَت رباعيته اليمنى والسفى ،وشج
رأسه ،ومات هذا الفاسق عى كفره وركه.
ثم قامت قريش بصد امسلمن من امهاجرين واأنصار عن امسجد احرام،
وبدأت منعهم من الطواف بالبيت:
[ الصف.] 9/
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عن عبد اه بن مسعود  قال ا ْن َط َل َق َس ْعد ُم ْعت َِم ًراَ ،فن ََز َل َع َى ُأ َم ري َة بِ َم رك َةَ ،ف َق َال ِأُ َم ري َة:
تَ ،ف َخرج بِ ِه َق ِريبا ِمن نِص ِ
وف بِالبي ِ
ٍ
ا ْن ُظ ْر ِ
ف الن َره ِارَ ،ف َل ِق َي ُه َا
َ َس َ
ً ْ ْ
َ َ
اع َة َخ ْل َوة َل َع ِِ َأ ْن َأ ُط َ َ ْ
َأ ُبو َج ْه ٍلَ ،ف َق َالَ :يا َأ َبا َص ْف َو َ
انَ ،م ْن َه َذا َم َع َك؟ َف َق َال َه َذا َس ْعدَ ،ف َق َال َل ُه َأ ُبو َج ْه ٍلَ :أ َا
ِ
ِ
َأ َر َ
ُوه ُ ْمَ ،أ َما َواه
اك َت ُط ُ
وف بِ َم رك َة آمنًاَ ،و َقدْ َأ َو ْيت ُُم ُ
وهُ ْم َوتُعين َ
ْر َ
الص َباةََ ،و َز َع ْمت ُْم َأ رنك ُْم َتن ُ ُ
ان َما َر َج ْع َت إِ َى َأ ْه ِل َك َس ً
َل ْو َا َأن َرك َم َع َأ ِي َص ْف َو َ
امِاَ ،ف َق َال َل ُه َس ْعد َو َر َف َع َص ْو َت ُه َع َل ْي ِه:
َأ َما َواه َل ِئ ْن َمنَ ْع َتنِي َه َذا َأَ ْمنَ َعن َرك َما ُه َو َأ َشدُ َع َل ْي َك ِمنْ ُهَ ،ط ِري َق َك َع َى امَ ِدين َِة.
َف َق َال َله ُأمي ُةَ :ا تَر َفع صوت ََك يا سعدُ َع َى َأ ِي اح َك ِم ،سي ِد َأه ِل الو ِ
اديَ ،ف َق َال َس ْعد:
َ ِ ْ
َ
َ َ ْ
ْ ْ َ ْ
ُ َر
َ
ِ
ِ
ول« :إِ ره ُ ْم َقات ُل َ
ول اهﷺ َي ُق ُ
َد ْعنَا َعن َْك َيا ُأ َم ري ُةَ ،ف َواه َل َقدْ َسم ْع ُت َر ُس َ
وك»َ ،ق َال :بِ َم رك َة؟
َق َال :اَ َأ ْد ِريَ ،ف َف ِز َع لِ َذلِ َك ُأ َم ري ُة َف َز ًعا َش ِديدً اَ ،ف َل را َر َج َع ُأ َم ري ُة إِ َى َأ ْهلِ ِهَ ،ق َالَ :يا ُأ رم
انَ ،أ َم ْ ت ََر ْي َما َق َال ِ
َص ْف َو َ
ر ُه ْم
َ َس ْعد؟ َقا َل ْتَ :و َما َق َال َل َك؟ َق َالَ :ز َع َم َأ رن ح َ رمدً ا َأ ْخ َ َ
ِِ
َِ ،ف ُق ْل ُت َل ُه :بِ َم رك َةَ ،ق َالَ :ا َأ ْد ِريَ ،ف َق َال ُأ َم ري ُةَ :واه َا َأ ْخ ُر ُج ِم ْن َم رك َةَ ،ف َل را ك َ
َان
َأ رهُ ْم َقات ر
راسَ ،ق َالَ :أ ْد ِركُوا ِع َرك ُْم؟ َفك َِر َه ُأ َم ري ُة َأ ْن خ ُْر َجَ ،ف َأتَا ُه َأ ُبو
اس َتنْ َف َر َأ ُبو َج ْه ٍل الن َ
َي ْو ُم َبدْ ٍر ْ
ْت سيدُ َأه ِل الو ِ
ان ،إِن َرك َمتَى َما َي َر َ
َج ْه ٍل َف َق َالَ :يا َأ َبا َص ْف َو َ
راس َقدْ َ َ
ادي،
َ رل ْف َتَ ،و َأن َ َ ِ ْ
َ
اك الن ُ
ََ
َ رل ُفوا َم َع َكَ ،ف َل ْم َي َز ْل بِ ِه َأ ُبو َج ْه ٍل َحترى َق َالَ :أ رما إِ ْذ َغ َل ْبتَنِيَ ،ف َواه َأَ ْش َ ِر َي رن َأ ْج َو َد َب ِع ٍر
ان َج ِه ِزينِيَ ،ف َقا َل ْت َل ُهَ :يا َأ َبا َص ْف َو َ
بِ َم رك َةُ ،ث رم َق َال ُأ َم ري ُةَ :يا ُأ رم َص ْف َو َ
يت َما َق َال
انَ ،و َقدْ ن َِس َ
َل َك َأ ُخ َ
وز َم َع ُه ْم إِ را َق ِري ًباَ ،ف َل را َخ َر َج ُأ َم ري ُة َأ َخ َذ َا
ي؟ َق َالَ :اَ ،ما ُأ ِريدُ َأ ْن َأ ُج َ
وك ال َي ْث ِر ِ ُ
َين ِْز ُل َمن ِْز ًا إِ را َع َق َل َب ِع َر ُهَ ،ف َل ْم َي َز ْل بِ َذلِ َك َحترى َق َت َل ُه اه َع رز َو َج رل بِ َبدْ ٍر .أخرجه البخاري ( ).
وأشد الناس عداوة للمؤمنن هم اليهود والذين أركوا كا أخر سبحانه:
[ امائدة. ] 99/
ثم أحبط اه كيد هؤاء ،وهؤاء ،وخذهم ميع ًا ،وأظهر دينه:

[ التوبة. ] 99/

 -3عداوة امنافقن ي امدينة :
إذا كان الكفار واليهود يكيدون لإسام ويواجهونه ي الظاهر ،فإن امنافقن حاربتهم
لإسام أشد وأخطر؛ أهم حاربونه من الداخل:
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9599
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[ امنافقون. ] 9/
وكان عبد اه بن أي بن سلول رأس امنافقن ي اإسام ،وهو من اخزرج ،كان
مطاع ًا ي قومه ،وم جتمع اأوس واخزرج عى رجل من أحد الفريقن غره.
وكان قومه قد نظموا له اخرز ليتوجوه ،ثم ُيـ َم ِل كوه عليهم ،فلا جاء رسول اه ﷺ
إى امدينة وهم عى ذلك انرف قومه عنه إى اإسا م ،ضغن وحقد ،ورأى أن
رسول اه ﷺ قد استلبه ملكه ،فأقام عى كفره ،وأخذ يكيد لإسام.
فلا رأى قومه قد أبو إا اإسام دخل فيه كاره ًا مر ًا عى نفاق وضغن وكيد
لإسام وامسلمن ،وذلك بعد غزوة بدر الكرى:
[ النساء.] 99/
ِ
م ٍ
وعن أسامة بن زيد ري اه عنها َأ رن َر ُس َ
ار َع َ
ب َع َ
ى َقطِي َف ٍة
ى َِ
ول اه ﷺ َرك َ
ار ِ
ف ُأ َسا َم َة ْب َن َز ْي ٍد َو َرا َء ُه َي ُعو ُد َس ْعدَ ْب َن ُع َبا َد َة ِي َبنِي احَ ِ
ث ْب ِن اخَ ْز َرجِ
َفدَ كِ ري ٍةَ ،و َأ ْر َد َ
س فِ ِ
َقبْ َل َو ْق َع ِة َبدْ ٍرَ ،ق َالَ :حترى َم رر بِ َم ْجلِ ٍ
يه َعبْدُ اه ْب ُن ُأ َي ا ْب ُن َس ُل َ
ول َو َذل ِ َك َقبْ َل َأ ْن
ن َوامُ ْ ِ
ُي ْسلِ َم َع ْبدُ اه ْب ُن ُأ َيَ ،فإِ َذا ِي امَ ْجلِ ِ
ن َع َبدَ ِة
ركِ َ
س َأ ْخاَط ِم َن امُ ْسلِ ِم َ
س َعبدُ اه بن رواح َة َف َلا َغ ِشي ِ
ان واليه ِ
ِ
ِ
ت امَ ْجلِ َس
ود َوامُ ْسلِ ِم َ
َ
ْ ُ َ َ َ
نَ ،و ِي امَ ْجل ِ ْ
اأَ ْو َث َ َ ُ
ر
ِِ
روا َع َل ْينَا.
اج ُة الدر ا رب ِة َ ،ر
َع َج َ
م َر َع ْبدُ اه ْب ُن ُأ َي َأ ْن َف ُه بِ ِر َدائهُ ،ث رم َق َال :اَ ُت َغ ِ ُ
َف َس رل َم َر ُس ُ
اه ْم إِ َى اه َ ،و َق َر َأ َع َل ْي ِه ُم ال ُق ْرآ َن،
ول اه ﷺ َع َل ْي ِه ْمُ ،ث رم َو َق َ
ف َفن ََز َل َفدَ َع ُ
ولَ :أها امَرء إِ رنه اَ َأحسن ِ
مرا َت ُق ُ
ول ،إِ ْن كَا َن َح ًقا َفاَ
ْ َ َ
ْ ُ ُ
َف َق َال َعبْدُ اه ْب ُن ُأ َي ا ْب ُن َس ُل َ ُ َ
ت ُْؤ ِذنَا بِ ِه ِي َ ِ ِ
ِ
ص َع َليْ ِهَ ،ف َق َال َعبْدُ اه ْب ُن
جْلسنَاْ ،ار ِج ْع إِ َى َر ْحل َك َف َم ْن َجا َء َك َفا ْق ُص ْ
ِ
ِ
ول اه َفا ْغ َشنَا بِ ِه ِي َ ِ ِ
ى َيا َر ُس َ
اح َةَ :ب َ
َب امُ ْسلِ ُمو َن
است ر
جَالسنَاَ ،فإِنرا نُح ُ
َر َو َ
ب َذل َكَ ،ف ْ
َوامُ ْ ِ
خ ِف ُض ُه ْم َحترى
او ُرو َنَ ،ف َل ْم َي َز ِل النربِ ُي ﷺ ُ َ
ركُو َن َوال َي ُهو ُدَ ،حترى كَا ُدوا َيتَثَ َ
ِ
ب النربِ ُي ﷺ َدا ربتَ ُه َف َس َار َحترى َد َخ َل َع َ
ى َس ْع ِد ْب ِن ُعبَا َدةََ ،ف َق َال َل ُه النربِ ُي
َس َكنُواُ ،ث رم َرك َ
ﷺَ :يا َس ْعدُ َأ َم ت َْس َم ْع َما َق َال َأ ُبو ُحبَ ٍ
اب؟ ُ -ي ِريدُ َعبْدَ اه ْب َن ُأ َي َ -ق َال :ك ََذا َوك ََذا ،
ْ
ِ
َ
َق َال َس ْعدُ ْب ُن ُع َبا َد َةَ :يا َر ُس َ
اص َف ْح َعنْ ُهَ ،ف َوا رلذي أن َْز َل َع َل ْي َك
ول اه  ،ا ْع ُ
ف َعنْ ُه َو ْ
ِ
ِ
ِ
اص َط َل َح َأ ْه ُل َه ِذ ِه ال ُب َح ْ َر ِة َع َ
ى
َاب َل َقدْ َجا َء اه بِاحَ ِق ا رلذي َأن َْز َل َع َل ْي َك ،و َل َقد ْ
الكت َ
َأ ْن يتَوجوه َفيعصبوه بِ ِ
اك اه َ ِ
الع َصا َب ِةَ ،ف َل را َأ َبى اه َذل ِ َك بِاحَ ِق ا رل ِذي َأ ْع َط َ
ر َق
ُ ِ ُ ُ َُ ِ ُ ُ
بِ َذل ِ َكَ ،ف َذل ِ َك َف َع َل بِ ِه َما َر َأ ْي َتَ ،ف َع َفا َعنْ ُه َر ُس ُ
ول اهﷺ .
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َوكَا َن النربِ ُي ﷺ َو َأ ْص َحا ُب ُه َي ْع ُفو َن َع ِن امُ ْ ِ
نَ ،و َأ ْه ِل الكِت ِ
َا َأ َم َر ُه ُم اه،
ر كِ َ
َاب ،ك َ
ِ
ِ
ِ
ر َ
ون َع َ
َاب ِم ْن َق ْبلِك ُْم
ى اأَ َذىَ ،ق َال اه َ « :و َلت َْس َم ُع رن م َن ا رلذي َن ُأوتُوا الكت َ
َو َي ْص ِ ُ
ِ
ِ
ركُوا َأ ًذى كَثِ ًرا » اآ َي َةَ ،و َق َال اهَ « :و رد كَثِر ِم ْن َأ ْه ِل الكِت ِ
َاب َل ْو
َوم َن ا رلذي َن َأ ْ َ
يردو َنكُم ِمن بع ِد إِيانِكُم ُك رفارا حسدً ا ِمن ِعن ِْد َأ ْن ُف ِس ِهم » إِ َى ِ
آخ ِر اآ َي ِةَ ،وكَا َن النربِ ُي
ْ
ْ ْ َْ
َُ ُ
ْ
ً َ َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ﷺ َيتَ َأ رو ُل ال َع ْف َو َما َأ َم َر ُه اه بِهَ ،حترى َأذ َن اه ف ِ
يه ْمَ ،ف َل را َغ َزا َر ُس ُ
ول اهﷺ َبدْ ًراَ ،ف َقت ََل
اه بِ ِه صن ِ
َاديدَ ُك رف ِ
ول َو َم ْن َم َع ُه ِم َن امُ ْ ِ
ار ُق َر ْي ٍ
شَ ،ق َال ا ْب ُن ُأ َي ا ْب ُن َس ُل َ
ن َو َع َبدَ ِة
ر كِ َ
َ
ِ
( )
ى ِ
الر ُس َ
ول ﷺ َع َ
اإ ْساَ ِم َف َأ ْس َل ُموا .متفق عليه .
اأَ ْو َثانَ :ه َذا َأ ْمر َقدْ ت ََو رج َهَ ،فبَا َي ُعوا ر
وقد كر أمر ابن سلول ،واجتمع حوله امنافقون ،واستمروا يكيدون لإسام
وأهله ،فاستغلت قريش ه ذا اأمر ،ووجدوا ضالتهم ي ابن سلول؛ أنه عى ملتهم،
فكاتبوه ليكيد ويثر الفتنة بن امسلمن ،ويقوم بالدور الذي كان يقوم به كفار مكة
ضد الرسول ﷺ وأصحابه ي مكة من الكفر وااستهزاء والكيد وامكر.
واستمر رأس امنافقن وأتباعه ي عداء الرسول ﷺ وأصحابه ،حتى مات كافراً ،
وخذل اه امنافقن ،وأيد بنره امؤمنن:
[ التوبة. ] 99-99/
واحراز ًا من مكائد اليهود والكفار وامنافقن كان ﷺ ا يبيت إا ساهر ًا أو ي
حراسة من أصحابه.
عن عائشة ري اه عنها قالت :كَا َن النربِ ُي ﷺ َس ِه َرَ ،ف َل را َق ِد َم امَ ِدينَ َةَ ،ق َالَ « :ليْ َت
ِ
َر ُج ًا ِم ْن َأ ْص َح ِ
ت ِساَحٍ َ ،ف َق َالَ « :م ْن
ح ُر ُسنِي ال رل ْي َل َة » ،إِ ْذ َس ِم ْعنَا َص ْو َ
اي َصاحًا َ ْ
َه َذا؟»َ ،ف َق َالَ :أنَا َس ْعدُ ْب ُن َأ ِي َو رق ٍ
اص ِجئْ ُت ِأ َ ْح ُر َس َكَ ،ونَا َم النربِ ُي ﷺ .متفق عليه( ).
وعن عائشة ري اه عنها قالت  :ك َ
َان النربِ ُي ﷺ ُيـ ْح َر ُس َحترى ن ََز َل ْت َه ِذ ِه اآ َي َةَ « :واه
ِ
ِ
َي ْع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
راس » َف َأ ْخ َر َج َر ُس ُ
راس
ول ا ِ
ها الن ُ
ه ﷺ َر ْأ َس ُه م َن ال ُق ربةَ ،ف َق َال َه ُ ْمَ « :يا َأ ُ َ
ان َ ِ
ْر ُفواَ ،ف َقدْ َع َص َمنِي اه» أخرجه الرمذي( ).
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9959
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9صحيح/أخرجه الرمذي برقم (.)9999
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مر تريع اجهاد ي سبيل اه بأربع مراحل ،هي:
امرحلة اأوى :مرحلة الصر والعفو :
أمر اه  امؤمنن ي بداية اإسام ي مكة بالصر إى حن ،والعفو عن
امركن ،وإقامة الصاة ،وإيتاء الزكاة ،وكانوا يتحرقون شوقا إى قتال أعدائهم،
ولكنهم كانوا قليِ العدد والعدة ،وهم ي البلد احرام ،وعدوهم كثر العدد
والعدة:
[ النساء. ] 99/
ومكث ﷺ ينذر بالدعوة إى اه بغر قتال ،صابر ًا هو وأصحابه عى كيد امركن
ً
[ احجر. ] 59/
امتثاا أمر ربه:
وأذاهم،
وأمره اه سبحانه بالعفو والصفح عن امركن وأهل الكتاب بقوله:
[ البقرة. ] 995/
وكان ﷺ وأصحابه يعفون عن امركن وأهل الكتاب كا أمرهم اه  بالصر والعفو،
كا قال سبحانه :
[ آل عمران. ] 999/
م ِن بن َعو ٍ
ف َو َأ ْص َحا ًبا َل ُه َأت َُوا النربِ ري ﷺ
الر ْ َ ْ َ ْ
وعن ابن عباس ري اه عنها َأ رن َع ْبدَ ر
ِ
َف َقا ُلواَ :يا نَبِ ري اهُ ،كنرا ِي ِعز َون َْح ُن ُم ْ ِ
رك َ
ِنَا َأ ِذ رل ًةَ .ف َق َال« :إِ ِي أ ِم ْر ُت
ُونَ ،ف َل را آ َمنرا ْ
م ِدين َِة َأمر ُه بِال ِقت ِ
بِال َع ْف ِوَ ،ف َا ُت َقاتِ ُلوا ال َق ْو َم» َف َل را َح رو َل ُه إِ َى ا َ
َال َف َك ُفواَ ،ف َأن َْز َل اه َت َب َار َك َو َت َع َ
اى:
ََ
ِ
ِ
ِ
" َأ َم تَر إِ َى ا رل ِذ ِ
ب َع َل ْي ِه ُم
الص َا َة َوآتُوا ر
الزكَا َة َف َل را كُت َ
يموا ر
َ
ين ق َيل َه ُ ْم ُك ُفوا َأ ْيد َيك ُْم َو َأق ُ
ْ َ
ِ
راس"  .أخرجه احاكم ( ).
ال ِقت َُال إِ َذا َف ِريق من ُْه ْم َ
خ َْش ْو َن الن َ
( )9صحيح /أخرجه احاكم برقم (.)9999
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امرحلة الثانية  :اإذن بالقتال :
كانت قريش قد اضطهدت من آمن بالنبي ﷺ من امهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم،
ونفوهم من بادهم ،فهم بن مف تون ي دينه ،ومعذب ي بدنه ،وهارب ي الباد
فرار ًا بدينه منهم ،كا ها جر الصحابة ري اه عنهم إى احبشة ،ثم امدينة.
فلا عتت قريش عن أمر رها ،وأعرضوا عن دين اه ،وصدوا عن سبيل اه ،وكذبوا
نبيه ﷺ  ،وآذوا من اعتصم بدينه ،أذن اه تعاى لرسوله ﷺ بقتاهم ،واانتصار من
ظلم امسلمن وبغى عليهم ،فأنزل اه قوله سبحانه:

[ احج. ] 99-95/
فأذن اه تعاى باجهاد ي الوقت األيق به ،إزالة الباطل ،ودحر بغي وظلم قريش
وغرها عن امسلمن.
وهذه مرحلة اإذن بالقتال بعد اهجرة ،دون أن يفرض عليهم.
امرحلة الثالثة  :مرحلة فرض القتال من يقاتل امسلمن فقط ,دون من م يقاتلهم:
كا قال سبحانه
[ البقرة. ] 959/
فلا اشتدت مرارة الظلم واأذى من الكفار وامركن واليهود وامنافقن ،وقاتلوا
امسلمن ،أمر اه بصد عدوان امعتدين.
امرحلة الرابعة  :وهي مرحلة قتال امركن كافة:
كا قال اه سبحانه:
[ التوبة. ] 99/
وهذه آخر مرحلة من مراحل تريع القتال ي سبيل اه.
فقد فرض اه عى امسلمن قتال امركن كافة ،وكان من قبل حرم ًا ،ثم مأذون ًا به،
999

ثم مأمور ًا به من بدأهم بالقتال ،ثم مأمور ًا به جميع امركن ،كا قال سبحانه :
[ التوبة. ] 9/
وغاية اجهاد ي سبيل اه أا تكون فتنة ،وأن يكون الدين كله ه ،وليست الغاية منه
استعباد البر ،والعلو ي اأرض ،وهب اأموال ،وقهر الضعفاء:
[ البقرة. ] 959/
وأسمى غايات اجهاد ي سبيل اه أن يتمكن من يريد الدخول ي اإسام من
الدخول فيه ،دون أن جد عائق ًا يمنعه من ذلك ،ثم إذا دخل ي اإسام وجد فيه
ماية من يريد صده عنه ،أو منعه من ااستمرار فيه ،أو إجباره عى دين يكرهه،
و مكن اإنسان من حرية ااعتقاد:
[ الكهف. ] 95/
ومن أهداف اجهاد ي سبيل اه إتاحة الفرصة إباغ هذا الدين ي أنحاء اأرض،
وتيسر سبل إباغه للناس ،ليسعدوا ي الدنيا واآخرة:
[ إبراهيم. ] 99/
فرع اه اجهاد لفتح أبواب حرية ااعتقاد ،ا إكراه الناس عى الدخول فيه:
ﯿ
ﰚ [ البقرة. ] 999/
إن اإسام دين الر مة والساحة ،ومن مراحل تريع اجهاد يتبن لكل عاقل أن
اإسام م ينتر بالسيف ،فقد أمى النبي ﷺ أربعة عر عاما قبل فرض اجهاد،
وهو يدعو إى اه باحكمة ،واموعظة احسنة ،وقد دخل ي اإسام ي تلك
الفرة خيار الصحابة وكبارهم.
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بعد تريع اجهاد ،واإذن بقتال الكفار كافة ،كان من احكمة لكَ قوة قريش،
والقضاء عى مردها ،أن يبسط امسلمون سيطرَم عى طريق قوافل قريش
التجارية امتجهة من مكة إى الشام.
وقد اختار الرسول ﷺ لبسط هذه السيطرة خطتن:
اأوى  :إرسال البعوث والَايا واحدة تلو اأخرى ،مهامة قوافل قريش التجارية،
التي صد أصحاها عن سبيل اه ،و َأخرجوا امؤمنن من ديارهم ،وفتنوهم ي دينهم.
الثانية  :السعي إى عزل قريش التي فيها أئمة الكفر والضال ،وذلك بالدخول ي
معاهدات دفاعية وعدم اعتداء مع القبائل امحيطة بامدينة ،والتي َرق قوافل
قريش أراضيها ،وهي ي طريقها إى الشام.
أما الغزوات التي غزاها رسول اه ﷺ مع أصحابه فهي تسع عرة غزوة ،وقاتل ي
تسع منهن وهن( :بدر ،وأحد ،واأحزاب ،وقريظة ،وامصطلق ،وخير ،وفتح مكة،
وحنن ،والطائف).
ى َر ْك َعت ْ ِ
اق َأ رن َع ْبدَ اهِ ْب َن َي ِزيدَ َخ َر َج َي ْست َْس ِقي بِالن ِ
َع ْن َأ ِي إِ ْس َح َ
راسَ ،ف َص ر
َنُ ،ث رم
يت َي ْو َمئِ ٍذ َز ْيدَ ْب َن َأ ْر َق َمَ ،و َق َالَ :ليْ َس َبيْنِي َو َبيْنَ ُه َغ ْ ُر َر ُج ٍل َ -أ ْو
است َْس َقىَ ،ق َالَ :ف َل ِق ُ
ْ
ِ
ِ
َبيْني َو َبيْنَ ُه َر ُجل َ -ق َالَ :ف ُق ْل ُت َل ُه :ك َْم َغ َزا َر ُس ُ
رةََ ،ف ُق ْل ُت:
ول اهِ ﷺ ؟ َق َال :ت ْس َع َع ْ َ
ٍ
اها؟
ت َأن َ
ك َْم َغ َز ْو َ
ر َة َغ ْز َو ًةَ ،ق َالَ :ف ُق ْل ُتَ :ف َا َأ رو ُل َغ ْز َوة َغ َز َ
ْت َم َع ُه؟ َق َالَ :س ْب َع َع ْ َ
ات ال ُع َس ْ ِ
ر َأ ِو ال ُع َش ْر .متفق عليه ( ).
َق َالَ :ذ ُ

وجرح ﷺ من هذه الغزوات ي غزوة أحد فق ط ،وقاتلت معه امائكة منها ي
بدر ،ونزلت امائكة يوم اخندق ،فزلزلوا امركن وهزموهم ،ورمى ﷺ
باحَ ي وجوه امركن فهربوا ي بدر وحنن ،وقاتل ﷺ بامنجنيق ي غزوة
واحدة وهي الطائف ،وحصن باخندق ي غزوة واحدة وهي اأحزاب.

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9595ومسلم برقم (.)9999
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أما الرايا ي السنة اأوى من اهجرة فهي:
 -1رية سيف البحر :
وكانت هذه الَية ي رمضان من السنة اأوى للهجرة ،عى رأس سبعة أشهر من
مهاجره ﷺ،وكانت بقيادة مزة بن عبد امطلب  ، ي ثاثن راكب ًا من امهاجرين.
وعقد له ﷺ لوا ًء أبيض ،وهو أول لواء ُع قد ي اإسام ،واهدف من هذه الَية
اعر اض عر لقريش جاءت من الشام تريد مكة ،وفيهم أبو جهل بن هشام ،ي
ثاثائة راكب من أهل مكة ،فبلغوا سيف البحر من ناحية ِ
العيص.
فالتقى هؤاء وهؤاء حتى اصطفوا للقتال ،فحجز بينهم جدي بن عمرو اجهني،
وكان حليفا للفريقن ،فلم يقتتلوا ،وانرف كل إى بلده ،بعد أن بثت رية مزة
الرعب ي نفوس امركن.
 -2رية عبيدة بن احارث إى رابغ :
ثم بعث رسول اه ﷺ ابن عمه عبيدة بن احارث بن عبدامطلب  إى بطن رابغ،
ي شوال ،عى رأس ثانية أشهر من مهاجره ﷺ  ،وعقد له راية بيضاء ،ي ستن
رجا من امهاجرين ،فلقي أبا سفيان بن حرب ،و كان حينذاك مركا ،ي مائتن من
أهل مكة ،عى ماء قرب اجحفة.
فرامى الفريقان بالنبل ،وم يسلوا السيوف ،وم يصطفوا للقتال ،وإنا كانت بينهم مناوشة.
فرمى سعد بن أي وقاص بسهم ،فكان أول سهم رمي به ي اإسام ،ثم انرف
الفريقان ،وفر من امركن إى امسلمن امقداد بن عمرو  ، وعتبة بن غزوان ،
أها كان مسلمن ،ولكنها خرجا مع الكفار ليتوصا هم إى امسلمن.
اخرار :
 -3رية سعد بن أي وقاص إى َ
ثم بعث رسول اه ﷺ سعد بن أي وقاص إى اخرار ،ي شهر ذي القعدة عى
رأس تسعة أشهر من مهاجره ﷺ  ،وعقد له لوا ًء أبيض ،م له امقداد بن عمرو ، 
ي عرين رجا من امهاجرين ،ليعرض عر ًا لقريش ،فخرجوا حتى صبحوا
اخرار ،موضع قرب اجحفة ،فوجدوا العر قد مرت باأمس ،فرجعوا إى امدينة،
وم يلقوا كيد ًا.
995
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أول من توي من اأنصار بعد اهجرة كلثوم بن اهدم  ، وكان شيخ ًا كبر ًا ي سنه،
وكبر ًا ي قومه ،أسلم قبل قدوم الرسول ﷺ إى امدينة ،وما وصل ﷺ إى قباء
مهاجرا نزل ي منزل كلثوم بن اهدم .
ثم توي أسعد بن زرارة اأنصاري  ، عى رأس تسعة أشهر من مهاجره ﷺ ،
أخذه وجع ي حلقه فات .
وأسعد بن زرارة قديم اإسام ،شهد العقبتن ،وكان نقيب ًا عى قبيلته ،وهو أصغر
النقباء سن ًا ،وهو أول من صى اجمعة ي امدينة قبل مقدم الرسول ﷺ .
وسبب قلة الوفيات ي السنة اأوى من اهجرة قلة امسلمن بالنسبة إى من أسلم بعدهم.

*

*

*
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*

*

البــاب الثالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته
السنة الثانية من اهجرة
الرايا والغزوات واأحداث اهامة ي السنة الثانية من اهجرة

وتشتمل عى ما يي :

 -1الغزوات والرايا  :وتشمل
 -1غزوة اأبواء

 -2غزوة بواط

 -3غزوة سفوان

 -2حويل القبلة إى الكعبة

 -4غزوة العشرة
 -5رية نخلة

 -3امعاهدات مع القبائل

 -3فرض صيام رمضان

 -4غزوة بدر الكرى

 -5أهم اأحداث والوقائع بعد غزوة بدر  :وتشمل:
 -1أول عيد فطر

 -2غزوة بني سليم وغطفان
 -3فرض الزكاة

 -3وفيات السنة الثانية من اهجرة

 -4زواج عي من فاطمة ري اه عنها
 -5غزوة بني قينقاع
 -3غزوة السويق

الباب الثالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته

السنة الثانية من اهجرة
الرايا والغزوات واأحداث اهامة ي السنة الثانية من اهجرة
 -1الغزوات والرايا :وتشمل:

 -1غزوة اأبواء أو (ودان)
غزوة اأبواء أول غزوة غزاها رسول اه ﷺ بنفسه ،وكانت ي صفر ،عى رأس
اثني عر شهرا من مقدم النبي ﷺ امدينة ،ومل لواءه ﷺ مزة بن عبد امطلب
 ،وكان لواؤه أبيض ًا ،واستخلف عى امدينة سعد بن عبادة .
وخرج ﷺ ي سبعن رجا من امهاجرين ،ليس فيهم أنصاري ،يعرض عرا
لقريش ،فلا بلغ اأبواء وهي شال اجحفة ،م يلق كيد ًا؛ أن القافلة أفلتت منه.
ثم وادع ﷺ سيد بني ضمرة ي زمانه ،خ ي بن عمرو الضمري ،عى أن ا يغزوا
بني ضمرة وا يغزوه ،وا يكثروا عليه مع ًا ،وا يعينوا عدو ًا ،وكتب بينه وبينهم
كتاب ًا ثم رجع إى امدينة ،وكانت غيبته ﷺ ي هذه الغزوة مس عرة ليلة.
 -2غزوة بواط
خرج النبي ﷺ ي ربيع اأول عى رأس ثاثة عر شهر ًا من هجرته ﷺ ي مائتن
من أصحابه ،يعرض عر ًا لقريش ،فيها أمية بن خلف اجمحي ،ومائة رجل من
قريش ،وألفان ومسائة بعر.
فبلغ ﷺ بواط  ،وهو جبل من جبال جهينة بقرب ينبع  ،ناحية جبل رضوى  ،ثم رجع
ﷺ حن م يعثر عى القافلة ،وم يلق حرب ًا.
 -3غزوة سفوان (بدر اأوى)
أغار كرز بن جابر الفهري عى رح امدينة واستاقه ،ي شهر ربيع اأول للسنة
الثانية من اهجرة ،ي ربيع اأول ،عى رأس ثاثة عر شهر ًا من اهجرة ،فخرج
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رسول اه ﷺ ي طلبه ،حتى بلغ واديا يقال له سفوان ،من ناحية بدر ،وفاته كرز بن
جابر فلم يلحقه ،فرجع ﷺ إى امدينة.
وقد أسلم كرز بن جابر فيا بعد ،واستشهد ي فتح مكة .
 -4غزوة العشرة
خرج رسول اه ﷺ ي مادى اآخرة ،عى رأس سبعة عر شهر ًا من مهاجره ﷺ
ي السنة الثانية من اهجرة ،ي مائتن من امهاجرين ،ومل لواءه مزة بن عبد
امطلب  ،وكان لواؤه أبيض ًا.
وخرج ﷺ ومن معه من امهاجرين عى ثاثن بعر ًا يعتقبوها ،ليعرضوا عر ًا لقريش
ذاهبة إى الشام ،وكان ﷺ قد جاءه اخر بخروجها من مكة فيها أموال قريش.
فبلغ ﷺ ذا العشرة ،فوجد العر قد مضت قبل ذلك بأيام ،وهذه العر هي التي خرج
ها رسول اه ﷺ يريدها حن رجعت من الشام ،فكانت سبب ًا لغزوة بدر الكرى.
وي هذه الغزوة وادع رسول اه ﷺ بني مدلج ،وحلفاءهم من بني ضمرة ،ثم عاد
إى امدينة وم يلق حربا.
 -5رية نخلة
ي رجب من السنة الثانية للهجرة ،عى رأس سبعة عر شهرا من اهجرة ،بعث رسول
اه ﷺ عبد اه بن جحش  إى نخلة ،وبعث معه ثانية رهط من امهاجرين ،وكان
كل اثنن يعتقبان بعر ًا ،وكتب له كتاب ًا ،وأمره أا ينظر فيه حتى يسر يومن ،إمعان ًا
الَ ية ،وحتى ا يعلم أحد أين ااجاه  ،ثم ينظر فيه ويمي ي وجهته  ،وا
ي ِ
يستكره أحد ًا من أصحابه.
فسار عبد اه ومن معه ،ثم قرأ الكتاب بعد يومن ،فإذا فيه« :إذا نظرت ي كتاي هذا
فرصد ها قريشا ،وتعلم لنا من أخبارهم».
فامض حتى تنزل نخلة ،بن مكة والطائف ،ر
فقال عبد اه بن جحش  :سمع ًا وطاعة ،ثم أخر أصحابه با ي الكتاب ،وأنه
هاه أن يستكره أحد ًا من أصحابه ،فوافقوا ومضوا ميع ًا إى وجهته.
حتى إذا كان بمعدن من فوق الفرع يقال له بحران ،أضل سعد بن أي وقاص ،وعتبة
بن غزوان ،ري اه عنها  ،بعر ًا ها كان يعتقبانه ،فتخلفا عليه ي طلبه.
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وسار عبد اه بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة ،فمرت به عر قريش حمل
زبيب ًا وأدم ًا ،وجارة من جارة قريش فيها عمرو بن احرمي ،وعثان بن امغرة،
ونوفل بن امغرة ،واحكم بن كيسان.
فتشاور أصحاب الَية ي أمر ااستياء عى هذه العر؛ أن ذلك كان ي آخر يوم
من رجب ،وهو شهر حرام ،وعندما وجدوا أهم لو تركوهم هذه الليلة ليدخلن
احرم ،وليمت نعن به منهم ،فتشجعوا وأمعوا أمرهم عى قتل من قدروا عليه منهم،
وأخذ ما معهم من اأموال.
فرمى واقد بن عبد اه التميمي عمرو بن احرمي بسهم فقتله ،وأروا عثان بن
امغرة ،واحكم بن كيسان ،وأفلت نوفل ،وأقبل عبد اه بن جحش وأصحابه بالعر
واأسرين إى رسول اه ﷺ بامدينة.
فقال هم رسول اه ﷺ  :إنه م يأمرهم بقتال ي الشهر احرام ،وأبى أن يأخذ العر
واأسرين ،فظن القوم أهم قد هلكوا ،وعنفهم امسلمون فيا فعلوا.
وقالت قريش :إن حمد ًا وأصحابه قد استحلوا الشهر احرام ،وسفكوا فيه الدماء،
وأخذوا اأموال ،وأروا فيه الرجال ،وما أكثر الناس من ذلك أنزل اه تعاى :

[ البقرة. ] 999-999/
وهذا َفـ رر ج اه عى امسلمن ما كانوا فيه من اهم ،وقبض الرسول ﷺ العر
واأسرين ثم قدم سعد وعتبة إى امدينة ،وأسلم احكم بن كيسان ،وحق عثان
بن امغرة بمكة فات ها كافر ًا بعد دفع الفدية من قريش.
وما وقع ما وقع ي رية نخلة خافت قريش ،أن جارَا ي الشال إى الشام،
وي اجنوب إى اليمن ،أصبحت ي خطر ،وأيقن كفار مكة أن امسلمن يرقبون
حركتهم التجارية ي كل جهة ،وأهم صاروا هددوهم ي كل وقت ،لكنهم بدل أن
يصطلحوا مع امسلمن ويوادعوهم أِوا عى كفرهم ،وصمموا عى إبادة امسلمن
[ الصف.]9/
ي عقردارهم:
959

 -3امعاهدات مع القبائل

عقد النبي ﷺ معاهدات دفاع مشرك وأمان مع غر من سبق من القبائل ي وقت
مبكر من حياته بامدينة ،وم يرتبط ذلك بخروج امسلمن ي غزوة أو رية.
فقد كتب رسول اه ﷺ إى بديل بن ورقاء ،وبَ وروات بني عمرو اخزاعين،
يفيدهم أنه م خنهم منذ سامهم ،وأكد هم اأمان من جانبه ،وكتب ﷺ إى أسلم
من خزاعة ،وأقر هم بامناِة.
وكتب ﷺ إى قبيلة غفار ،وي كتابه اتفاقية دفاع مشرك ضد من حارهم ،أو
حارب امسلمن.
وكتب ﷺ إى نعيم بن مسعود اأشجعي ،وفيه امحالفة عى النرة والنصيحة.
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 -2حويل القبلة إى الكعبة

كان النبي ﷺ يصِ بمكة إى بيت امقدس ،والكعبة بن يديه ،فلا هاجر إى
امدينة ُو ِج ه إى بيت امقدس ،واستمر عى ذلك أكثر من ستة عر شهرا ،وكان
ﷺ يكثر الدعاء واابتهال أن ُيوجه إى الكعبة التي هي قبلة أبيه إبراهيم ﷺ .
وي النصف الثاي من رجب ،من السنة الثانية للهجرة ،أمر اه تعاى بتحويل القبلة
من بيت امقدس إى امسجد احرام.
ِ
ِ
ِ
عن الراء بن عازب  قالَ :ص رل ْينَا م َع رس ِ
َح َو َب ْيت امَ ْقد ِ
ر
ول اه ﷺ ن ْ
َ َ ُ
س ستر َة َع َ َ
ِ
( )
ر َش ْه ًراُ ،ث رم ُ ِ
َح َو ال َك ْعبَة .متفق عليه .
ِ ْفنَا ن ْ
َش ْه ًراَ ،أ ْو َسبْ َع َة َع َ َ
وكان ﷺ حب أن ُيوجه إى الكعبة ،وكان حن يصِ بمكة جعل الكعبة بينه وبن
بيت امقدس ،فيصيب القبلتن.
ِ وهو بِم رك َة نَحو بيتِ
َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
اس ري اه عنها َق َال:كَا َن َر ُس ُ
ْ َ َْ
ول اه ﷺ ُي َص ِ َ ُ َ َ
ِ ِ ِ
ن َيدَ ْي ِهَ ،و َب ْعدَ َما َه َ ِ
ر َش ْه ًراُ ،ث رم ُ ِ
امَ ْق ِد ِ
ف
ِ َ
سَ ،وال َك ْعبَ ُة َب ْ َ
اج َر إ َى امَدينَة ستر َة َع َ َ
إِ َى ال َك ْع َب ِة .أخرجه أمد ( ).
فلا هاجر ﷺ إى امدينة م يمكنه اجمع بن القبلتن ،فكان يكثر من الدعاء،
ويرفع يديه وطرفه إى الساء ،سائاً اه تعاى أن يوجهه إى الكعبة ،فأنزل اه
تعاى:
[ البقرة. ] 999/
فتوجه ﷺ نحو الكعبة  ،وكانت أول صاة صاها ي مسجده هي العر.
ى َأجدَ ِ
ِ
ِ
الر ِاء ْب ِن َع ِ
از ٍ
اد ِهَ ،أ ْو
ب َ أ رن النربِ ري ﷺ كَا َن َأ رو َل َما َقد َم امَدينَ َة ن ََز َل َع َ ْ
َع ِن َ َ
ت امَ ْق ِد ِ ِ
ى ِقب َل بي ِ
َق َال َأ ْخ َوال ِ ِه ِم َن اأَن َْص ِ
ر َش ْه ًراَ ،أ ْو َس ْب َع َة
ارَ ،و َأ رن ُه َص ر َ َ ْ
س س رت َة َع َ َ
جبه َأ ْن َتكُو َن ِقب َلتُه ِقب َل البي ِ
تَ ،و َأ رن ُه َص ر
ى َأ رو َل َصا ٍَة َص را َها
ْ ُ َ َْ
ر َش ْه ًراَ ،وكَا َن ُي ْع ِ ُ ُ
َع َ َ
َصاَ َة ال َع ْر .أخرجه البخاري ( ).
ووصل خر حويل القبلة إى أهل قباء ي صاة الفجر من اليوم الثاي؛ أهم كانوا
خارج امدينة  ،فاستداروا إى جهة الكعبة.

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)99ومسلم برقم (.)999
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)9559
( )9أخرجه البخاري برقم (.)99
955

عن عب ِد اه ب ِن عمرَ ق َال :بينَا النراس بِ ُقب ٍ
اء ِي صا َِة الصبحِ  ،إِ ْذ جاءهم ٍ
آتَ ،ف َق َال:
ُ ْ
َ
ُ َ
َْ
َ ْ َْ
َ َُ ْ
ْ ُ ََ
ِ
ِ
إِ رن َر ُس َ
وها،
استَ ْقبِ ُل َ
ول اه ﷺ َقدْ ُأن ِْز َل َع َل ْيه ال رل ْي َل َة ُق ْرآنَ ،و َقدْ ُأم َر َأ ْن َي ْس َت ْقبِ َل ال َك ْع َب َةَ ،ف ْ
وه ُه ْم إِ َى ر
استَدَ ُاروا إِ َى ال َك ْع َب ِة .متفق عليه ( ).
َوكَان ْ
َت ُو ُج ُ
الش ْأ ِمَ ،ف ْ
وكانت بداية حويل القبلة أنه ﷺ خرج زائر ًا أم بر بن الراء بن معرور ي بني سلمة،
فصنعت له طعام ًا ،وحانت صاة الظهر ،فصى رسول اه ﷺ الظهر بأصحابه ي
مسجد هناك ،فلا صى ركعتن نزل جريل ،فأشار أن ِ
صل إى البيت ،وصى جريل
إى البيت ،فاستدار رسول اه ﷺ إى الكعبة ،واستقبل اميزاب ،فتحولت النساء
مكان الرجال ،والرجال مكان النساء ،فسمي ذلك امسجد مسجد القبلتن.
وهذا نعلم أن أول صاة صاها رسول اه ﷺ إى الكعبة ي بني سلمة هي صاة
الظهر ،وأول صاة صاها بامسجد النبوي هي صاة العر.
وما حصل حويل القبلة إى الكعبة ،أخر اه رسوله ﷺ أن الكفار وامنافقن واليهود
سيقولون :ما واهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فقالوا كذلك ،كا أخر اه 
عنهم بقوله:
[ البقرة. ] 999/
أما امسلمون فقالوا لبعضهم :كيف حال صاتنا إى بيت امقدس؟ وكيف بمن
مات منا وهم يصلون إى بيت امقدس؟ فأنزل اه :
[ البقرة. ] 999/
وكان ي جعل اه  القبلة إى بيت امقدس أوا ،ثم حويلها إى الكعبة ثانيا،
حكم عظيمة ،وحنة للمسلمن وامركن واليهود وامنافقن ،امتحن اه عباده
ليتبن الطيب من اخبيث ،ولرى من يتبع الرسول من ينقلب عى عقبيه.
فأما امسلمون فقالوا :سمعنا وأطعنا ،وهم الذين هدى اه  ،وأما امركون فقالوا:
كا رجع من ق بلتنا يوشك أن يرجع إى ديننا ،وما رجع إليها إا أها احق.
وأما اليهود ،فقالوا :خالف قبلة اأنبياء قبله ،ولو كان نبي ًا صى إى قبلة اأنبياء.
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)999ومسلم برقم (.)999
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وأما امنافقون فقالوا :ما يدري حمد أين يتوجه؟ إن كانت اأوى حق ًا فقد تركها،
وإن كانت الثانية هي احق فقد كان عى باطل ،وكثرت أقاويل السفهاء ،وكانت كا
قال اه جل شأنه:
[ البقرة. ] 999/
وهذه القبلة التي هدى اه هذه اأمة ها هي القبلة التي تليق ها ،وهم أهلها ،أها
أوسط ِ
القبل ،أفضل اأمم ،وهم أمة الوسط ،كا اختار هم أفضل الكتب ،وأفضل
الرسل ،وأفضل الرائع:
[ آل عمران. ] 999/

999

 -3فرض صيام رمضان

صيام يوم عاشوراء ،وهو العار من شهر حرم ،كانت تصومه قريش واليهود.
ِ
ِ
اشوراء تَصومه ُقريش ِي اج ِ
اهلِير ِة،
ي اه َعنْ َها َقا َل ْت :كَا َن َي ْو ُم َع ُ َ َ ُ ُ ُ َ ْ
َ
عن َعائ َش َة َر َ
ِ ِِ
ِ
ِ
َوكَا َن َر ُس ُ
لا ُف ِر َض
لا َقد َم امَدينَ َة َصا َم ُهَ ،و َأ َم َر بِصيَامهَ ،ف ر
ول اه ﷺ َي ُصو ُم ُهَ ،ف ر
ورا َءَ ،ف َم ْن َشا َء َصا َم ُهَ ،و َم ْن َشا َء ت ََر َك ُه .متفق عليه( ).
َر َم َضا ُن ت ََر َك َي ْو َم َعا ُش َ
فلا قدم ﷺ امدينة مهاجر ًا ،وجد الناس يصومونه فصامه ،وأمر الناس بصيامه.
ِ
ِ
َع ِن اب ِن َعب ٍ ِ
َصو ُم َي ْو َم
ي اه َعنْ ُه َا َق َالَ :قد َم النربِ ُي ﷺ امَدينَ َة َف َر َأى اليَ ُهو َد ت ُ
ر
ْ
اس َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع ُ
رائ َيل
ورا َءَ ،ف َق َالَ « :ما َه َذا؟»َ ،قا ُلواَ :ه َذا َي ْوم َصالحَ ،ه َذا َي ْوم ن ر
اش َ
َجى اه َبني إ ْ َ
ِ
ِ
وسى ِمنْك ُْم»َ ،ف َصا َم ُهَ ،و َأ َم َر
وسىَ ،ق َالَ « :ف َأنَا َأ َح ُق بِ ُم َ
م ْن َعدُ ِوه ْمَ ،ف َصا َم ُه ُم َ
بِ ِصي ِ
ام ِه.متفق عليه( ).
َ
وصوم يوم عاشوراء يكف ر ذنوب السنة اماضية.
ِ
ب َع َ
َع ْن َأ ِي َقتَا َد َة  أن رسول اه ﷺ قال ِ « :صيَا ُم َي ْو ِم َع ُ
ى اه َأ ْن
ورا َءَ ،أ ْحتَس ُ
اش َ
السنَ َة ا رلتِي َق ْب َله» أخرجه مسلم ( ).
ُي َك ِف َر ر
 بدء فرض صيام رمضان :
كان الصيام مفروض ًا عى امسلمن من اأمم السابقة ،كا قال سبحانه:
[ البقرة. ] 999/
وصيام من قبلنا ختلف عن صيامنا من حيث امدة والوقت والكيفية.
وقد فرض اه صيام شهر رمضان ي شعبان من السنة الثانية من اهجرة ،بعد حويل
القبلة إى الكعبة بشهر ،فتوي النبي ﷺ وقد صام تسع رمضانات.
وقد رع اه  صيام رمضان عى ثاث مراحل:
اأوى :مرحلة التخير بن صيامه ،وبن أن يطعم عن كل يوم مسكين ًا ،كا قال
سبحانه:
[ البقرة. ] 999/
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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ى َع ْه ِد رس ِ
و َع ْن َس َل َم َة ْب ِن اأَك َْو ِع َ أ رن ُه َق َالُ :كنرا ِي َر َم َضا َن َع َ
ول اه ﷺ َم ْن َشا َء
َ ُ
َصا َمَ ،و َم ْن َشا َء َأ ْف َط َر َفا ْفتَدَ ى بِ َط َعا ِم ِم ْسكِ ٍ
نَ ،حترى ُأن ِْز َل ْت َه ِذ ِه اآ َي ُةَ " :ف َم ْن َش ِهدَ
ِمنْك ُُم ر
الش ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه" .أخرجه مسلم( ).
الثانية :هي صيامه وجوب ًا ،لكن إذا أفطر أحدهم حل له اأكل والرب واجاع إى صاة
العشاء ،أو ينام قبل ذلك ،فمتى نام أو صى العشاء حرم عليه الطعام والراب
واجاع إى الليلة امقبلة ،فوجدوا من ذلك مشقة كبرة بطول مدة الصيام.
الثالثة :إباحة اأكل والرب واجاع ي الليل إى طلوع الفجر ،فخفف اه تلك امشقة،
وأنزل:

[ البقرة. ] 999/
وصيام رمضان ركن من أركان اإسام ،وهو عبادة من العبادات التي فيها امنافع
اجمة  ،واأجور العظيمة  ،وفيه تعويد للمسلم الرقابة عى نفسه  ،وتذكر أحوال
اجائعن من الفقراء ،وتزكية النفوس بالتقوى ،وتطهر اأبدان من اأخاط الرديئة.
عن أي هريرة  قالَ :ق َال َر ُس ُ
الص َيا َم
ول ا ٬ﷺَ « :ق َال اهُ :ك ُُل َع َم ِل ا ْب ِن آ َد َم َل ُه إِ را ِ
ِ
الص َيا ُم ُجنرـة َ ،وإِ َذا ك َ
َان َي ْو ُم َص ْو ِم َأ َح ِدك ُْم َف َا َي ْر ُف ْث َو َا
َفإِ رن ُه َ َو َأنا َأ ْج ِزي بِهَ ،و ِ
ب َ ،فإِ ْن َسا رب ُه َأ َحد َأ ْو َقا َت َل ُه َف ْل َي ُق ْل :إِ ِي ا ْم ُرؤ َص ِائمَ ،وا رل ِذي َن ْف ُس ُمـ َح رم ٍد بِ َي ِد ِه
َي ْص َخ ْ
ِ
يح امِس ِك ،لِلص ِائ ِم َفرحت ِ
ب ِعنْدَ اِ ٬م ْن ِر ِ
َان َي ْف َر ُح ُه َا  ،إِ َذا
َلـ ُخ ُل ُ
ْ َ
ر
الصائ ِم َأ ْط َي ُ
وف َفم ر
ْ
َأ ْف َط َر َف ِر َح َ ،وإِ َذا َل ِق َي َر رب ُه َف ِر َح بِ َص ْو ِم ِه» .متفق عليه( ).

وي حديد وقت الصيام واإفطار تعويد للنفوس عى النظام واانضباط ي أمور
احياة اأخرى.

( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9599واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
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 -4غزوة بدر الكرى

 مراحل مواجهة امركن ثاث وهي:
امرحلة اأوى :مرحلة غزوة امركن للمسلمن:
وقد استغرقت هذه امرحلة اخمس سنوات اأوى بعد اهجرة ،وكانت قريش
وحلفاؤها يزحفون بجيوشهم نحو امدينة ،أم ً
ا ي القضاء عى حمد ﷺ وأصحابه.
وقد خاض الطرفان خال تلك امرحلة عدة غزوات ،كان أكرها شأن ًا ،وأبعدها
أثر ًا ،غزوة بدر ،وغزوة أحد ،وغزوة اأحزاب.
امرحلة الثانية  :مرحلة الصلح واهدنة :
حيث مكث ام سلمون ي امدينة ست سنوات منقطعن عن امسجد احرام
والطواف به ،فخرج النبي ﷺ وأصحابه إى مكة يريدون العمرة ،فمنعتهم قريش،
وتم الصلح بن الطرفن عى إيقاف احرب بينهم مدة عر سنوات ،ابتداء من
السنة السادسة للهجرة ،وهو ما يسمى صلح احديبية.
امرحلة الثالثة  :مرحلة غزوة امسلمن للمركن:
وسببها خرق قريش معاهدة صلح احديبية ،بإعانة قريش حلفائهم بني بكر عى
خزاعة حلفاء الرسول ﷺ  ،بعد اثنن وعرين شهر ًا من الصلح.
ومن أهم هذه الغزوات غزوة فتح مكة ،وغزوة حنن ،وحصار الطائف.

غزوة بدر الكرى

كانت هذه الغزوة ي يوم اجمعة ،السابع عر من شهر رمضان ،من السنة الثانية للهجرة.
وكان سبب هذه الغزوة العظيمة هو إقبال أي سفيان بن ح رب من الشام إى مكة،
ي عر لقريش عظيمة ،فيها أموال هم وجارة ،وهي نفس العر التي أفلتت من
الرسول ﷺ ي غزوة العش رة ،حن ذهاها من مكة إى الشام.
وكانت عرهم ألف بعر ،وكان امال مسن ألف دينار ،وكان فيها فقط ثاثون أو
أربعون رجاً ،منهم خرمة بن نوفل ،وعمرو بن العاص.
 خروج امسلمن إى بدر :
فلا سمع رسول اه ﷺ بأي سفيان مقباً من الشام ي جارة لقريش ،ندب
امسلمن إليها ،وقال هم « :هذه عر قريش ،فيها أمواهم ،فاخرجوا إليها ،لعل اه
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ينفلكموها» ،وم يستنفر الرسول ﷺ كل الناس ،بل طلب أن خرج معه من كان
ظهره حار ًا.
َس ب ِن مال ِ ٍ
ك َ ق َالَ :ب َع َث َر ُس ُ
ول اه ﷺ ُب َسيْ َس َة َعيْنًا َينْ ُظ ُر َما َصنَ َع ْت ِع ُر َأ ِي
َع ْن َأن ِ ْ َ
س ْفيا َنَ ،فجاء وما ِي البي ِ
ريَ ،و َغر رس ِ
ت َأ َحد َغ ْ ِ
ول اه ﷺَ ،ق َالَ :ا َأ ْد ِري َما
َْ
ُ َ
َ َ َ َ
ُْ َ ُ
خ َر َج َر ُس ُ
استَثْنَى َب ْع َض نِ َسائِ ِهَ ،ق َالَ :ف َحدر َث ُه احَ ِد َ
يثَ ،ق َالَ :ف َ
ول اه ﷺ َفتَ َك رل َمَ ،ف َق َال:
ْ
ِ
ِ
ِ
َب َم َعنَا» أخرجه مسلم( ).
ارا َف ْل َ ْرك ْ
«إ رن َلنَا َطلبَ ًةَ ،ف َم ْن كَا َن َظ ْه ُر ُه َح ً
فخف بعض الصحابة ،وثقل بعضهم ،أهم ظنوا أن رسول اه ﷺ ا يلقى حرب ًا،
ر
إنا خرج للعر ،ولذلك م يعاتب ﷺ أحد ًا َلف عن هذه الغزوة العظيمة.
ف َع ْن ِق رص ِة َت ُب َ
عن َك ْعب ْبن َمالِ ٍكُ ،يـ َحدِ ُ
وكَ ،ق َال َك ْعبَ :م ْ َأ َ َ
ن ََ
ف َع ْن
َ رل ْ
َ رل َ
ث ِح َ
رس ِ
ول اه ﷺ ِي َغ ْز َو ٍة َغ َز َاها إِ را ِي َغ ْز َو ِة َت ُب َ
وكَ ،غ ْ َر َأ ِي ُكن ُْت َ َ
َ رل ْف ُت ِي َغ ْز َو ِة َبدْ ٍر،
َ ُ
ِ
ِ
( )
ول اه ﷺ ُي ِريدُ ع َر ُق َر ْي ٍ
ف َعن َْها ،إِن َرا َخ َر َج َر ُس ُ
ب َأ َحدً ا َ َ
ش .متفق عليه .
َ رل َ
َو َم ْ ُي َعات ْ
فخرج رسول اه ﷺ من امدينة يوم السبت الثاي عر من شهر رمضان ،من السنة
الثانية للهجرة ،واستعمل ابن أم مكتوم عى الصاة بالناس ،ثم رد أبا لبابة  من
الروحاء ،واستعمله عى امدينة.
وكان عدد من خرج مع الرسول ﷺ من امهاجرين واأنصار ثاثائة وبضعة عر رجاً،
ا من امهاجرين ،ومن اأوس ( )99رجاً ،ومن اخزرج ( )999رج ً
( )99رج ً
ا.
ث َأ رن َأصحاب بدْ ٍر َثا ُ ِ ٍ
ر ،بِ ِعدر ِة َأ ْص َح ِ
الر ِاء َ ق َالُ :كنرا َنت ََحدر ُ
اب
ْ َ َ َ
َع ِن َ َ
َث مائَة َوبِ ْض َع َة َع َ َ
َطا ُل َ ِ
او َز َم َع ُه إِ را ُم ْؤ ِمن .أخرجه البخاري( ).
او ُزوا َم َع ُه الن َره َرَ ،و َما َج َ
وت ،ا رلذي َن َج َ
ول اه ﷺ إِ َى امُ ْ ِ
وعن ُع َمر ْبن اخَ رط ِ
اب َ ق َال :مرا كَا َن َي ْو ُم َبدْ ٍر َن َظ َر َر ُس ُ
ن
ر كِ َ
وهم الف ،و َأصحابه َث َا ُ ِ ٍ ِ
ر َر ُج ًا .أخرجه مسلم(. )0
َ ْ َ ُُ
َ ُ ْ
ث مائَة َوت ْس َع َة َع َ َ
وكان اخزرج أكثر من اأوس؛ أن منازل اأوس كانت بعيدة ي عواَ امدينة،
وجاء النفر بغتة ،واستأذنه رجال ظهورهم ي عواَ امدينة أن يستأي هم حتى
يذهبوا إى ظهورهم ،فأبى ﷺ .
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9599
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9995
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9595
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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وقد َلف عن اخروج إى بدر عدد من الصحابة بعذر ،وقد رب هم رسول اه
ﷺ بسهامهم ،وأجورهم.
ومن هؤاء الصحابة الذين خلفوا بعذر :
 -9عثان بن عفان  :خلفه رسول اه ﷺ عى امرأته رقية بنت رسول اه ﷺ ،
وكانت مريضة ،فأقام عليها حتى ماتت ري اه عنها ،والناس ي بدر.
ِ
ح َت ُه بِن ُْت
ب ُعثْ َا ُن َع ْن َبدْ ٍرَ ،فإِ رن ُه كَان ْ
َت َ ْ
ي اه َعنْ ُه َا َق َال :إِن َرا َت َغ ري َ
َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
يض ًةَ ،ف َق َال َله النربِي ﷺ« :إِ رن َل َك َأجر رج ٍل ِ
رس ِ
م ر ْن َش ِهدَ
ول اه ﷺ َ ،وكَان ْ
َت َم ِر َ
ْ َ َ ُ
ُ
ُ
َ ُ
َبدْ ًرا َو َس ْه َم ُه» أخرجه البخاري( ).
 9-9طلحة بن عبيد اه ،وسعيد بن زيد ،ري اه عنها ،بعثها رسول اه ﷺ
يتحسسان عر أي سفيان القادمة من الشام.
فقدم طلحة وسعيد امدينة ليخرا رسول اه ﷺ خر العر ،فوجداه قد ُأخر ها
وخرج ،فلحقاه حتى لقياه بربان منرف ًا من بدر.
 -9أبو لبابة اأنصاري  ،رده ﷺ من الروحاء ،واستخلفه عى امدينة.
 -9عاصم بن عدي العجاي  ،خ رلفه رسول اه ﷺ عى قباء ،وأهل العالية ،ليء
بلغه عنهم.
 -9أبوأمامة بن ثعلبة اأنصاري  ،أمره النبي ﷺ أن يبقى مع أمه ،أها كانت
مريضة ،وقد ماتت وصى عليها رسول اه ﷺ بعد قدومه من بدر.
 -9خوات بن جبر  ،خرج مع رسول اه ﷺ إى بدر ،فأصاب ساقه بالصفراء
حجر ف ُكَ فرجع ،فرب له النبي ﷺ بسهمه.
 -9حذيفة بن اليان  ،حيث أخر رسول اه ﷺ أن قريش ًا أخذوا عليه وعى أبيه
العهد أا يقاتا مع الرسول ﷺ َ ،ف َق َال« :ان َ ِ
ن اه
ْر َفا ،ن َِفي َه ُ ْم بِ َع ْه ِد ِه ْمَ ،ون َْست َِع ُ
َع َليْ ِه ْم» أخرجه مسلم ( ).
 -5احارث بن الصمة  ،وقع فكَ بالروحاء ،فرده ﷺ إى امدينة.
 -99جابر بن عبد اه ري اه عنها.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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ِ
ت م َع رس ِ
ول اه ﷺ تِ ْس َع
عن أي الزبر َ أ رن ُه َسم َع َجابِ َر ْب َن َعبْد اه َي ُقو ُلَ :غ َز ْو ُ َ َ ُ
ِ
لا ُقتِ َل َع ْبدُ اه َي ْو َم
ر َة َغ ْز َو ًة َ ،ق َال َجابِرَ :م ْ َأ ْش َهدْ َبدْ ًرا َو َا ُأ ُحدً ا َمنَ َعني َأ ِيَ ،ف ر
َع ْ َ
ف َع ْن رس ِ
ُأ ُح ٍدَ ،م ْ َأ َ َ
ول اه ﷺ ِي َغ ْز َو ٍة َق ُط .أخرجه مسلم ( ).
َ رل ْ
َ ُ
أما من حر بدر ًا وم يبار القتال لصغره ،فهم أنس بن مالك  ،كان صبي ًا صغر ًا
خدم النبي ﷺ وم يبار القتال.
وكذا حارثة بن راقة ،خرج  وهو غام ،لينظر أحداث القتال ،فأصابه سهم فقتله.
وهذا نعلم أنه ليس ميع من خرج إى بدر شهد القتال ،وإنا شهده منهم نحو
ثاثائة وستة رجال ري اه عنهم أمعن.
وخرج امسلمون إى بدر ،وعامتهم مشاة عى أقدامهم ،وكان معهم فرسان فقط،
ومعهم سبعون بعر ًا يعتقبوها ،كل ثاثة عى بعر ،فكان رسول اه ﷺ  ،وعِ بن
أي طالب ،وأبو لبابة ،يعتقبون بعر ًا.
وما كانت عقبة رسول اه ﷺ  ،قاا :نحن نمي عنك ،فقال ﷺ َ «:ما َأ ْنت َُا بِ َأ ْق َوى
ِ
ِ
ُا »أخرجه أمد( ).
منِيَ ،و َا َأنَا بِ َأ ْغنَى َع ِن اأ َ ْج ِر منْك َ
وكان أبو بكر الصديق ،وعمر بن اخطاب ،وعبد الرمن بن عوف ،ري اه عنهم
يعتقبون بعر ًا واحدا ،وهكذا بقية الصحابة ري اه عنهم.
وأمر ﷺ باأجراس أن ُتقطع من أعناق اإبل.
ومع هذه القلة التي كانت ي امسلمن ي العدد والعدة ،وشدة احاجة ،إا أن اه سبحانه
وتعاى نرهم نر ًا مؤزر ًا ،لصدق إياهم ،وكال افتقارهم ،كا قال سبحانه :
[ آل عمران. ] 999/
ثم خرج رسول اه ﷺ َ
وخ ري م بعسكره عند بئر أي عتبة ي امدينة ،فعرض أصحابه،
ورد من استصغره ،وكان من رده لصغره أسامة بن زيد ،والراء بن عازب ،وعبد اه
بن عمر ،وزيد بن أرقم ،ورافع بن خديج ،وأسيد بن ظهر ،وزيد بن ثابت ،ري اه
عنهم أمعن.
 عقد األوية :
ثم وزع ﷺ القيادات ،فدفع اللواء اأعظم ،وكان أبيض ًا إى مصعب بن عمر .
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9حسن /أخرجه أمد برقم (.)9599
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وقسم جيشه ﷺ إى كتيبتن:
 -9كتيبة امهاجرين :وأعطى علمها لعِ بن أي طالب .
 -9كتيبة اأنصار :وأعطى علمها لسعد بن معاذ .
وجعل رسول اه ﷺ عى اميمنة الزبر بن العوام ،وجعل عى اميَة امقداد بن
عمرو ،وجعل عى الساقة الذين يسوقون اجيش قيس بن أي صعصعة.
وما رأى الرسول ﷺ فقر امسلمن ،قال« :اللهم إهم حفاة فاملهم ،اللهم إهم
عراة فاكسهم ،اللهم إهم جياع فأشبعهم».
وقد استجاب اه دعاء نبيه ﷺ ،ففتح اه عليهم ،ونرهم ي بدر ،وما رجع منهم رجل إا
بجمل أو ملن ،واكتسوا ،وغنموا  ،وشبعوا:
[ البقرة. ] 999/
ثم إن رسول اه ﷺ أمر أصحابه ري اه عنهم باإفطار ،ليكون أقوى هم عى
السر والقتال ،وقد أفطر امسلمون ي هذه الغزوة العظيمة.
ٍ
ات
الس َم َو ُ
وكان النبي ﷺ ير ِغ ب أصحابه ي القتال بقولهُ « :قو ُموا إِ َى َجنرة َع ْر ُض َها ر
ول ُع َم ْر ْب ُن احُ َا ِم اأَن َْص ِ
ار ُيَ - :يا َر ُس َ
َواأَ ْر ُض»َ ،ق َالَ - :ي ُق ُ
ول اهَ ،جنرة َع ْر ُض َها
ُ
ات َواأَ ْر ُض؟ َق َالَ « :ن َع ْم»َ ،ق َالَ :بخٍ َبخٍ .
الس َم َو ُ
ر
ِ
ِ
ى َق ْول َك َبخٍ َبخٍ ؟» َق َالَ :ا َواه َيا َر ُس َ
َف َق َال َر ُس ُ
حم ُل َك َع َ
ول اه ،إِ را
ول اه ﷺَ « :ما َ ْ
مر ٍ
رجاء َة َأ ْن َأكُو َن ِمن َأهلِهاَ ،ق َالَ « :فإِن َ ِ
ِ
ات ِم ْن َق َرنِ ِهَ ،ف َج َع َل
ْ ْ َ
رك م ْن َأ ْهل َها»َ ،ف َأ ْخ َر َج َ َ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
م َ َر ِ
اي َهذه إِ رهَا َ
يت َحترى آ ُك َل َ
حَ َياة َط ِوي َلةَ ،ق َال:
َي ْأك ُُل منْ ُه رنُ ،ث رم َق َالَ :لئ ْن َأنَا َحيِ ُ
َف َر َمى بِ َا كَا َن َم َع ُه ِم َن الت ْرم ِرُ ،ث رم َقا َت َل ُه ْم َحترى ُقتِ َل .أخرجه مسلم( ).
ثم إن رسول اه ﷺ سار مع أصحابه ري اه عنهم من امدينة  ،فلا كان قرب
الصفراء ،بعث بسيسة بن عمرو اجهني ،وعدي بن أي الزغباء ،ري اه عنها
يتحسسان له أخبار عر أي سفيان.
وي الطريق ،وعند حرة الوبرة ،ناحية امدينة ،أدرك النبي ﷺ رجل مرك يريد
اتباعه ،فقال له النبي ﷺ« :ت ُْؤ ِم ُن بِاه َو َر ُسول ِ ِه ؟» َق َال َ :ن َع ْم َ ،ف َق َال َل ُه َر ُس ُ
ول اه ﷺ:
« َفا ْن َطلِ ْق» أخرجه مسلم( ).
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9599
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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 خروج امركن إى بدر :
كان أبو سفيان رئيس قافلة عرقريش ،شديد احيطة واحذر ،وكان يتحسس اأخبار،
ويسأل من لقي من الركبان ،حتى جاءه اخر أن حمد ًا قد استنفر أصحابه للعر.
فعند ذلك استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري ،وبعثه إى مكة ،وأمره أن يأي
قريش ًا ،فيستنفرهم ي أمواهم ،وخرهم أن حمد ًا ﷺ قد عرض ها ي أصحابه.
فخرج ضمضم ريع ًا حتى أتى مكة ،فرخ ببطن الوادي واقف ًا عى بعره ،وقد
وح رو ل رحله ،وشق قميصه ،وهو يقول :يا معر قريش! اللطيمة،
جدع أنف بعرهَ ،
اللطيمة ،أموالكم مع أي سفيان قد عرض ها حمد وأصحابه ،ا أرى أن تدركوها،
الغوث ،الغوث.
فتجهز الناس راع ًا ،ونفروا عى كل صعب وذلول ،وخرجت قريش كلها ،وم
يتخلف من أرافها أحد إا أبو هب بن عبد امطلب ،فبعث مكانه العاص بن
هشام ،ي دين كان له عليه ،وخرج اجميع إنقاذ العر ،والقضاء عى حمد ﷺ
وأصحابه ،وم ترك قريش أحد ًا إا أخذوه معهم ،ولو كان كاره ًا ،وكان من خرج
مكرها من بني هاشم العباس بن عبد امطلب ،ونوفل بن احارث ،ونوفل وعقيل
ابنا أي طالب.
وكان عدد امركن ألف وثاثائة وتسعة عر مقاتاً ي بداية مسرهم ،وكان
معهم مائة فرس ،وستائة درع ،ومال كثرة ،بقيادة أي جهل عمرو بن هشام
امخزومي.
وقد رأت عاتكة بنت عبد امطلب فيا يرى النائم ،قبل مقدم ضمضم بن عمرو
بخر أي سفيان بثاث ليال.
فقالت :رأيت رجاً أقبل عى بعر له ،فوقف باأبطح ،فقال :انفروا يا آل بدر
مصارعكم ،ي ثاث ،ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس اجبل ،فأقبلت َوي حتى
تررضت ،فا بقيت دار وا بنية إا ودخل فيها بعضها ،فصدر ق اه رؤيا عاتكة،
ونر عبده عى قريش.
وما فرغت قريش من جهازها ،وأمعت عى امسر ،ذكرت ما كان بينها
وبن بني بكر من العداوة واحرب ،فقالوا :إنا نخشى أن يأتونا م ن خلفنا،
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فكاد ذلك أن يثنيهم ،فتبدى هم إ بليس ي صورة راقة بن مالك امد ج ي،
وكان من أراف بني كنانة ،فقال هم :أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من
خلفكم بيء تكرهونه ،وقد ذكر اه ذلك ي القرآن الكريم بقوله:
[ اأنفال. ] 99/
وحينئذ خرجوا بحدهم وحديدهم ،حادون اه ورسوله ،ومعهم القيان ،يربن بالدفوف،
ويغنن هجاء امسلمن ،وخرجوا وهم ي غاية البطر والكر واخياء ،كا قال اه
عنهم:
[ اأنفال. ] 99/
وكان امطعمون جيش الكفار اثني عر رجاً وهم:
العباس بن عبد امطلب ،وعتبة بن ربيعة ،واحارث بن نوفل ،وطعيمة بن عدي،
وأبو البخري بن هشام ،وحكيم بن حزام ،والنر بن احارث ،وأبو جهل بن هشام،
وأمية بن خلف ،وسهيل بن عمرو ،ونبيه ومنبه ابني احجاج بن عامر.
وكان كل واحد من هؤاء السادة اأغنياء ينحر كل يوم تسع ًا أو عر ًا من اإبل ،وكان
أول من نحر هم حن خرجوا من مكة أبو جهل عمرو بن هشام ،وفيهم أنزل اه سبحانه:
[ اأنفال. ] 99/
وسار جيش امركن باجاه بدر ،وما وصلوا اجحفة نزلوا ها.
 نجاة عر قريش :
كان أبو سفيان يسر بالعر عى الطريق الرئيِ الذي يمر عى بدر ،وكان حذر ًا
متيقظ ًا ،واستبطأ ضمض ً
ا والنفر ،فلا اقرب من ماء بدر لقي جدي بن عمرو
اجهني ،فقال له :هل أحسست أحد ًا من عيون حمد؟ قال :واه ما رأيت أحد ًا أنكره،
إا أي قد رأيت راكبن قد أناخا إى هذا التل ،ثم استقيا ي شن ها ،ثم انطلقا ،وأشار
إى مناخ بسببه وعدي الذين بعثها رسول اه ﷺ يتحسسان له أخبار العر.
فجاء أبو سفيان إى مناخها ،فأخذ من أبعار بعره ا ففته ،فإذا فيه النوى.
فقال :هذه واه عائف يثرب ،وهذه عيون حمد.
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فرجع أبو سفيان إى أصحابه ريع ًا ،فرب وجوه العر ،واجه ها نحو ساحل
البحر ،وترك الطريق الرئيِ الذي يمر ببدر عى اليسار ،ثم أرع السر ،فنجا
بالقافلة من امسلمن.
 وصول امركن إى مصارعهم ي بدر :
ما رأى أبو سفيان أنه قد نجا بالعرأرسل إى قريش ،قيس بن امرئ القيس برسالة يقول
فيها :إنكم إنا خرجتم لتمنعوا عركم ورجالكم وأموالكم ،فقد نجاها اه ،فارجعوا.
فوصلهم الرسول وهم ما زالوا باجحفة ،وأخرهم باخر ،فهموا بالرجوع إى مكة.
فقال طاغية قريش أبو جهل :واه ا نرجع حتى َن ِرد بدر ًا ،فنقيم ها ثاث ًا ،فننحر
اجزور ،ونطعم الطعام ،ونسقي اخمر ،وتعزف علينا القيان ،حتى تسمع بنا العرب
وبمسرنا ومعنا ،فا يزالون هابوننا أبد ًا بعدها ،فامضوا.
ولكن عى رغم أنف أي جهل رجع اأخنس بن ريق ،وكان حليف ًا لبني زهرة،
فأقنعهم بأنه خلص هم صاحبهم خرمة بن نوفل ،ونجى هم أمواهم ،فرجعوا من
اجحفة إى مكة ،وم يشهد بدر ًا أزهري واحد ،وكان عددهم حواَ ثاثائة رجل.
وأرادت بنو هاشم الرجوع فمنعهم أبو جهل.
ومى امركون نحو بدر ،فنزلوا قريب ًا منها ،وراء كثيب رمل ،يقع بالعدوة
القصوى عى حدود وادي بدر  ،وجرهم قائدهم إى مصارعهم ي بدر ،حيث يريد
[ اأنفال. ] 9/
اه : 
 مشاورة النبي ﷺ أصحابه ي اأمر :
بلغ خر خروج قريش منع عرهم رسول اه ﷺ  ،وهو ي الطريق بوادي ذفران،
قرب وادي ا لصفراء ،فجمع الصحابة وأخرهم باأمر ،واستشارهم فيا يعمل،
فكره بعضهم القتال ،أهم م يستعدوا له ،إنا خرجوا للعر ،فجادل بعضهم رسول
اه ﷺ ليقنعوه بوجهة نظرهم ،فنزل فيهم قول اه تعاى:
[ اأنفال. ]9-9/
وعند ذلك تكلم قادة امهاجرين ،وأيدوا الرأي القائل بالسر ماقاة العدو.
فقام أبو بكر الصديق  فقال وأحسن ،وتكلم عمر بن اخطاب  فقال وأحسن،
عِ أها الناس».
فقال رسول اه ﷺ « :أشروا ّ
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ِ
ول اه ،إِنرا اَ َن ُق ُ
فقام ام ِ ْقدَ ا ُد بن عمرو وقالَ :يا َر ُس َ
رائِ َيل
ول َل َك ك َ
َا َقا َل ْت َبنُو إ ْ َ
ْت ورب َك َف َقاتِاَ إِنرا ها هنَا َق ِ
ِ
اعدُ و َن " َو َلكِ ِن ا ْم ِ
َح ُن َم َع َك،
َ ُ
ض َون ْ
ب َأن َ َ َ ُ
وسىَ " :فا ْذ َه ْ
مُ َ
َف َك َأ رن ُه ر َي َع ْن رس ِ
ول اه ﷺ .أخرجه البخاري( ).
َ ُ
ُِ
ِ
وي رواية قال امقداد :اَ َن ُق ُ
ْت َو َر ُب َك َف َقاتاَ "،
ب َأن َ
وسى " :ا ْذ َه ْ
َا َق َال َق ْو ُم ُم َ
ول ك َ
ن َيدَ ْي َكَ ،و َخ ْل َف َك .أخرجه البخاري( ).
َو َلكِنرا ُن َقاتِ ُل َع ْن َي ِمين ِ َكَ ،و َع ْن ِش َال ِ َكَ ،و َب ْ َ
فأرق وجه رسول اه ﷺ  ،وره قول امقداد .
عِ أها الناس»  ،وإنا يريد اأنصار ،ففهمت
ثم قال رسول اه ﷺ « :أشروا
ّ
اأنصار أنه يعنيهم.
فقام سعد بن معاذ  ، سيد اأنصار ،فقال :واه لكأنك تريدنا يا رسول اه؟ فقال
ﷺ « :أجل».
فقال سعد :قد آمنا بك ،وصدقناك ،وشهدنا أن ما جئت به هو احق ،وأعطيناك عى
ذلك عهودنا ومواثيقنا عى السمع والطاعة ،فامض يا رسول اه ما أردت ،فنحن
معك ،فوالذي بعثك باحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته خضناه معك ،ما
َلف منا رجل واحد ،وما نكره أن تلقى بنا عدونا غد ًا.
لص ر ي احربُ ،ص دق ي اللقاء ،ولعل اه يريك منا ما تقر به عينك ،فَ بنا
إنا ُ
عى بركة اه.
ُفَ رسول اه ﷺ بقول سعد  ،ونشطه ذلك ،ثم قال« :سروا عى اسم اه ، 
وأبروا ،فإن اه تعاى قد وعدي إحدى الطائفتن ،واه لكأي اآن أنظر إى
مصارع القوم» ،ثم أخذ رسول اه ﷺ خرهم بمصارع القوم.
ن م رك َة وامَ ِدين َِةَ ،ف َراءينَا ِ
اه َا َلَ ،و ُكن ُْت
َ َْ
َ
عن أنس بن مالك َ ق َالُ :كنرا َم َع ُع َم َر َب ْ َ َ
رَ ،ف َر َأ ْي ُت ُه َو َل ْي َس َأ َحد َي ْز ُع ُم َأ رن ُه َرآ ُه َغ ْ ِ
َر ُج ًا َح ِديدَ ال َب َ ِ
ريَ ،ق َالَ :ف َج َع ْل ُت َأ ُق ُ
ول ل ِ ُع َم َر:
ى ف ِر ِ
َأ َما ت ََرا ُه؟ َف َج َع َل َا َي َرا ُهَ ،ق َالَ :ي ُق ُ
ايُ ،ث رم َأن َْش َأ
ول ُع َم ُرَ :س َأ َرا ُه َو َأنَا ُم ْستَ ْل ٍق َع َ َ
ول اه ﷺ كَا َن ُي ِرينَا َم َص ِ
ار َع َأ ْه ِل َبدْ ٍر بِاأَ ْم ِ
حدِ ُثنَا َع ْن َأ ْه ِل َبدْ ٍرَ ،ف َق َال :إِ رن َر ُس َ
س،
َُ
َي ُق ُ
ر ُع ُف َا ٍن َغدً ا إِ ْن َشا َء اه» أخرجه مسلم ( ).
ولَ « :ه َذا َم ْ َ

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9995
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9599
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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 وصول النبي ﷺ وأصحابه إى بدر :
ثم ارحل ﷺ من وادي ذفران حتى نزال بالعدوة الدنيا من وادي بدر ،وقريش
بالعدوة القصوى ،كا أخر اه ي كتابه:
[ اأنفال. ] 99/
وي مساء يوم اخميس بعث رسول اه ﷺ عِ بن أي طالب ،والزبر بن العوام ،وسعد
بن أي وقاص ،ري اه عنهم ،ي نفر من الصحابة إى ماء بدر ،يلتمسون خر قريش.
َع ْن َأن ٍ
َس َ أ ّن َر ُس َ
ن َب َل َغ ُه إِ ْق َب ُال َأ ِي ُس ْف َي َ
ان َ ،ق َال َ :ف َت َك رل َم َأ ُبو َبك ٍْر
ول اه ﷺ َش َاو َر ِح َ
َف َأ ْع َر َض َعنْ ُه ُ ،ث رم َت َك رل َم ُع َم ُر َف َأ ْع َر َض َعنْ ُه َ ،ف َقا َم َس ْعدُ ْب ُن ُع َبا َد َة َ ،ف َق َال  :إِ ريانَا ت ُِريدُ َيا َر ُس َ
ول
ِ بِي ِد ِه َلو َأمر َتنَا َأ ْن ن ِ
اه ؟  ،وا رل ِذي َن ْف ِ
َاها َ ،و َل ْو َأ َم ْر َتنَا َأ ْن ن ْ ِ
َر َب
ُخ َ
يض َها ال َب ْح َر َأَ َخ ْضن َ
َ
َ ْ َْ
َأ ْك َبا َد َها إِ َى َب ْر ِك ال ِغ َا ِد َل َف َع ْلنَاَ ،ق َال َ :فنَدَ َب َر ُس ُ
راس َفا ْن َط َل ُقوا َحترى ن ََز ُلوا َبدْ ًرا،
ول اه ﷺ الن َ
ِ ِ
وورد ْت َع َلي ِهم روايا ُقري ٍ ِ
اج َ ،ف َأ َخ ُذو ُه َفك َ
ح رج ِ
اب
َان َأ ْص َح ُ
ْ ْ ََ َ َْ
َ ََ َ
ش َوف ِيه ْم ُغ َام َأ ْس َو ُد ل َبني ا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول َ :ما ِ
ان َو َأ ْص َحابِه َ ،ف َي ُق ُ
َ ع ْلم بِ َأ ِي ُس ْف َي َ
َر ُسول اه ﷺ َي ْس َأ ُلو َن ُه َع ْن َأ ِي ُس ْف َي َ
ان َ ،و َلك ْن
ِ
ٍ ِ
ر ُبو ُه َ ،ف َق َال َ :ن َع ْم َأنَا
َه َذا َأ ُبو َج ْه ٍل َ ،و ُع ْت َب ُة َ ،و َش ْي َب ُة َ ،و ُأ َم ري ُة ْب ُن َخ َلف َ ،فإ َذا َق َال َذل َك َ َ :
ان ِع ْلم  ،و َل ِ
ان َ ،فإِ َذا ت ََركُو ُه َف َس َأ ُلو ُه َ ،ف َق َال َ :ما ِ
َ بِ َأ ِي ُس ْف َي َ
رك ُْم َه َذا َأ ُبو ُس ْف َي َ
ك ْن َه َذا َأ ُبو
َ
ُأ ْخ ِ ُ
جه ٍل  ،و ُع ْتب ُة  ،و َشيب ُة  ،و ُأمي ُة بن َخ َل ٍ
ف ِي الن ِ ِ
ر ُبو ُه َ ،و َر ُس ُ
ول
َ َ َ َْ َ َر ْ ُ
َ ْ
راس َ ،فإ َذا َق َال َه َذا َأ ْي ًضا َ َ :
فَ ،ق َال« :وا رل ِذي َن ْف ِ
ِ
ِ
ِ بِ َي ِد ِه َلت ْ ِ
َر ُبو ُه إِ َذا
ْر َ
َ
اه ﷺ َقائم ُي َص ِِ َ ،ف ر
لا َر َأى َذل َك ان َ َ
َركُو ُه إِ َذا ك ََذ َبك ُْم» أخرجه مسلم ( ).
َصدَ َقك ُْمَ ،وت ْ ُ
وقد نزل رسول اه ﷺ بعيد ًا عن اماء ،فأصاب امسلمن عطش شديد ،وضعف شديد،
فأنزل اه عليهم مطر ًا خفيف ًا ،فطهرهم به ،فرب امسلمون منه ،وتطهروا ،ونشطوا،
وأذهب عنهم رجس الشيطان ،وثبت اأرض من حت أقدامهم ،ونزل امطر شديد ًا عى
امركن ،فكان با ًء ونقمة عليهم ،منعهم من التقدم ،كا قال سبحانه:
[ اأنفال. ] 99/
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ثم سار رسول اه ﷺ بجيشه نحو ماء بدر ،فنزل عى أفضل بئر من آبار بدر ،وسبق
امركن إليها.
وما استقر امسلمون عى اماء ،قال سعد بن معاذ  :يا نبي اه أا نبني لك عريش ًا
تكون فيه ،ونعد عندك ركائبك ،ثم نلقى عدونا ،فإن أعزنا اه وأظهرنا عى عدونا كان
ذلك ما أحببنا ،وإن كانت اأخرى جلست عى ركابك فلحقت بمن وراءنا من قومنا،
فقد َلف عنك أقوام ،يا نبي اه ما نحن بأشد لك حب ًا منهم ،ولو ظنوا أنك تلقى
حرب ًا ما َلفوا عنك ،يمنعك اه هم ،يناصحونك ،وجاهدون معك.
فأثنى عليه رسول اه ﷺ خرا ،ودعا له بخر.
ثم بني العريش من اجريد فوق تل مرف عى ميدان امعركة ،فدخله الرسول ﷺ،
ومعه أبو بكر الصديق  ،وقام سعد بن معاذ  متوشح ًا سيفه ي نفر من اأنصار
حرسون رسول اه ﷺ .
 تعبئة الرسول ﷺ جيشه :
ثم صف رسول اه ﷺ أصحابه ،وعبأهم أحسن تعبئة ،وذلك ليلة اجمعة ،وجعل
يمي ي موضع امعركة ،ويشر بيده ،ويقول« :هذا مرع فان غد ًا ،وهذا مرع
فان غد ًا إن شاء اه  ،ويضع يده عى اأرض هاهنا وهاهنا».
اط َأ َحدُ ُهم َع ْن م ْوض ِع َي ِد رس ِ
قال أنس َ :ف َا َم َ
ول اه ﷺ .أخرجه مسلم ( ).
َ ُ
َ
ْ
وأصاب امسلمن النعاس ي تلك الليلة أمنة من اه ،فناموا ميع ًا ،فاطمأنت
قلوهم ،وأخذوا من الراحة قسطهم كا قال اه سبحانه:
[ اأنفال. ] 99/
أما رسول اه ﷺ فقد بات تلك الليلة يصِ حت شجرة ،يترع إى اه تعاى ،ويبكي،
ويكثر ي سجوده من قول( :يا حي يا قيوم) ،يكرر ذلك حتى أصبح.
َ ما و َعدْ تَنِي ،اللهم ِ
ومن دعائه ﷺ تلك الليلة« :اللهم َأن ِ
آت َما َو َعدْ تَنِي ،الله رم
ْج ْز ِ َ َ
ر
ر
ف بِربهِ،
ِ
َلِ ْك َه ِذ ِه ال ِع َصا َب َة ِم ْن َأ ْه ِل ِ
اإ ْس َا ِم َا ُت ْعبَدْ ِي اأَ ْر ِ
هت ُ َ ِ
إِ ْن ُ ْ
ض»َ ،ف َا َز َال َ ْ
َما ًدا َيدَ ْي ِه ُم ْستَ ْقبِ َل ال ِق ْب َل ِةَ ،حترى َس َق َط ِر َد ُاؤ ُه َع ْن َمنْكِ َب ْي ِهَ ،ف َأتَا ُه َأ ُبو َبك ٍْر َف َأ َخ َذ ِر َدا َء ُه،
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ى َمنْكِبَيْ ِهُ ،ث رم الت ََز َم ُه ِم ْن َو َرائِ ِهَ ،و َق َالَ :يا نَبِ ري اهَ ،ك َف َ
َاشدَ ت َ
َفال َقا ُه َع َ
اك ُمن َ
ُك َر رب َكَ ،فإِ رن ُه
ِ
ِ
اب َلك ُْم َأ ِي
است ََج َ
َس ُينْج ُز َل َك َما َو َعدَ َكَ ،ف َأن َْز َل اه َع رز َو َج رل" :إِ ْذ ت َْستَغيثُو َن َر ربك ُْم َف ْ
مِدُ كُم بِال ٍ
ن" َف َأ َمدر ُه اه بِامَ َائِكَة» أخرجه مسلم( ).
ف ِم َن امَ َائِك َِة ُم ْر ِدفِ َ
ُ ْ
ِ
ِ
ِ
وعن عِ بن أي طالب  قالَ :ما كَا َن فينَا َف ِ
ارس َي ْو َم َبدْ ٍر َغ ْ ُر ام ْقدَ اد َ ،و َل َقدْ َر َأ ْيتُنَا
َو َما فِينَا إِا نَائِم إِ را َر ُس َ
ح َت َش َج َر ٍة ُي َص ِ
ِ َو َيبْكِي َحترى َأ ْصبَح .أخرجه أمد ( ).
ول ﷺ َ ْ
وما طلع فجر يوم اجمعة ،السابع عر من رمضان ،من السنة الثانية للهجرة ،نادى
رسول اه ﷺ ( :الصاة جامعة).
وحر ض عى القتال ،ثم قال
فجاء الناس ،فصى هم رسول اه ﷺ صاة الفجر ،ر
م َع ُق َر ْي ٍ
الض َل ِع احَ ْم َر ِاء ِم َن اجَبَ ِل» أخرجه أمد ( ).
ح َت َه ِذ ِه ِ
ش َْ
ﷺ « :إِ رن َ ْ
ثم صف رسول اه ﷺ أصحابه ،وذلك قبل أن تنزل قريش إى الوادي ،وأخذ يعدل
صفوف أصحابه حتى فرغ ،ثم قال رسول اه ﷺ ( :ا تبدؤا القتال حتى آذنكم).
َس ب ِن مال ِ ٍ
ك َ ق َالَ :ب َع َث َر ُس ُ
ول اه ﷺ ُب َس ْي َس َة َع ْينًا َينْ ُظ ُر َما َصنَ َع ْت ِع ُر َأ ِي
َع ْن َأن ِ ْ َ
س ْفيا َنَ ،فجاء وما ِي البي ِ
ريَ ،و َغر رس ِ
ت َأ َحد َغ ْ ِ
ول اه ﷺ َ ،ق َالَ :ا َأ ْد ِري َما
َْ
ُ َ
ُْ َ ُ
َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
خ َر َج َر ُس ُ
استَثْنَى َب ْع َض ن َسائهَ ،ق َالَ :ف َحدر َث ُه احَد َ
يثَ ،ق َالَ :ف َ
ول اه ﷺ َفتَ َك رل َمَ ،ف َق َال:
ْ
ِ
ِ
َب َم َعنَا»َ ،ف َج َع َل ِر َجال َي ْستَ ْأ ِذنُو َن ُه يِ
ِ
ارا َف ْل َ ْرك ْ
«إ رن َلنَا َطلبَ ًةَ ،ف َم ْن كَا َن َظ ْه ُر ُه َح ً
ِ
ِ ِ ِ
ُظ ْه َر ِ ِ ِ
ِ
ارا»َ ،فا ْن َط َل َق َر ُس ُ
ول اه
اه ْم ي ُع ْلو امَدينَةَ ،ف َق َالَ « :ا ،إ را َم ْن كَا َن َظ ْه ُر ُه َح ً
ن إِ َى َبدْ ٍرَ ،و َجا َء امُ ْ ِ
ﷺ َو َأ ْص َحا ُب ُه َحترى َسبَ ُقوا امُ ْ ِ
ركُو َنَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اه
ر كِ َ
ِ
ِ
ي ٍء َحترى َأكُو َن َأنَا ُدو َن ُه» أخرجه مسلم(.)0
ﷺَ « :ا ُي َقدِ َم رن َأ َحد منْك ُْم إ َى َ ْ
ثم وجه ﷺ أصحابه إى كيفية القتال ،فا يرموا امركن إا عن قرب.
َع ْن َأ ِي ُأ َس ْي ٍد َ ق َالَ :ق َال َلنَا َر ُس ُ
اس َت ْب ُقوا
ول اه ﷺ َي ْو َم َبدْ ٍر« :إِ َذا َأ ْك َث ُبوك ُْم َف ْار ُم ُ
وه ْم َو ْ
َن ْب َلك ُْم» أخرجه البخاري(.)3
 اضطراب جيش قريش :
أما قريش فقضت ليلة بدر ي معسكرها بالعدوة القصوى.
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فلا رآها رسول اه ﷺ تنحدر من الكثيب إى وادي بدر ،قال« :اللهم إن هذه
قريش قد أقبلت بخيلها وخيائها وفخرها ،حادك ،وتكذب رسولك ،اللهم فنرك
الذي وعدتني ،اللهم أحنهم الغداة» ( ).
فلا اطمأنت قريش ،بعثت عمر بن وهب اجمحي طليعة ،ليحرز جيش امسلمن
بعدده وعدته ،فاستجال بفرسه حول العسكر ،ثم رجع إى قريش فقال :ثاثائة
رجل ،يزيدون قلياً أو ينقصون ،ولكن أمهلوي حتى أنظر هل للقوم كمن أو مدد،
فجال ي الوادي ،ثم قال هم :ما وجدت شيئ ًا ،ولكني يا معر قريش رأيت البايا
حمل امنايا ،نواضح يثرب حمل السم الناقع ،أما تروهم خرس ًا ا يتكلمون،
يتلمظون تلمظ اأفاعي ،واه ما أرى أن ُيقتل رجل منهم ،حتى َيقتل رجاً منكم،
فإذا أصابوا منكم أعدادهم ،فا خر العيش بعد ذلك؟ َف ُروا رأيكم.
فلا سمع حكيم بن حزام ذلك مشى ي الناس ،فأتى عتبة بن ربيعة ،فقال :يا أبا الوليد،
إنك كبر قريش وسيدها امطاع فيها ،هل لك إى خر ُتذكر به إى آخر الدهر؟.
قال :ما ذلك يا حكيم؟ قال :ترجع بالناس ،وحمل أمر حليفك عمرو بن احرمي،
عِ عقله ،وما أصيب من ماله.
فإنكم ا تطلبون من حمد إا دمه ،فقال :قد فعلت ،ر
ثم قال عتبة حكيم :فائت ابن احنظ لية ،يعني أبا جهل ،فإي ا أخشى أن يشجر أمر
الناس غره.
ثم قام عتبة خطيب ًا فقال :يا قوم! إي أرى قوم ًا مستميتن ،ا تصلون إليهم وفيكم خر.
يا قوم! اعصبوها اليوم برأي ،وقولوا جبن عتبة بن ربيعة ،وقد علمتم أي لست
بأجبنكم.
ِ
ِ
َاه ْم إِ َذا َر ُجل من ُْه ْم َع َى
لا َدنَا ال َق ْو ُم منرا َو َصا َف ْفن ُ
عن عِ بن أي طالب  قالَ .. :ف ر
ول اه ﷺ « :يا َع ِِ ن ِ
َاد ِ
م َر َي ِس ُر ِي ال َق ْو ِمَ ،ف َق َال َر ُس ُ
م َز َة َ -وك َ
َان
َ َْ
م ٍل َل ُه َأ ْ َ
ََ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ه ْم م َن امُ ْ ِ
ول َه ُ ْم؟» ُث رم َق َال َر ُس ُ
م ِرَ ،و َما َذا َي ُق ُ
ول
ج َم ِل اأَ ْ َ
رك َ
ن َ :-م ْن َصاح ُ
با َ
َأ ْق َر َ ُ
ِ
اه ﷺ« :إِ ْن َي ُك ْن ِي ال َق ْو ِم َأ َحد َي ْأ ُم ُر بِ َخ ْ ٍرَ ،ف َع َسى َأ ْن َيك َ
م ِر ».
ب اجَ َم ِل اأَ ْ َ
ُون َصاح َ
م َز ُة َف َق َالُ :ه َو ُع ْت َب ُة ْب ُن ربِي َع َةَ ،و ُه َو َين َْهى َع ِن ال ِقت ِ
َالَ ،و َي ُق ُ
ول َه ُ ْمَ :يا َق ْو ُم ،إِ ِي
َف َجا َء َ ْ
َ
ون إِ َلي ِهم وفِيكُم َخر ،يا َقوم ا ْع ِصبوها اليوم بِر ْأ ِ
ِ
ي،
َأ َرى َق ْو ًما ُم ْست َِميتِ َ
ن َا تَص ُل َ ْ ْ َ
ُ َ َْ َ َ
ْ ْ َ ْ ُ
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َو ُقو ُلواَ :ج ُب َن ُع ْت َب ُة ْب ُن َربِي َع َةَ ،و َقدْ َعلِ ْمت ُْم َأ ِي َل ْس ُت بِ َأ ْج َبنِك ُْمَ ،ق َالَ :ف َس ِم َع َذل ِ َك َأ ُبو
ول َه َذا َأَ ْع َض ْض ُت ُهَ ،قدْ َم َ َ
ول َه َذا؟ َواه َل ْو َغ ْ ُر َك َي ُق ُ
ْت َت ُق ُ
أ ْت ِر َئت َُك
َج ْه ٍلَ ،ف َق َالَ :أن َ
جو َف َك ر ْعباَ ،ف َق َال ُع ْتب ُة:إِياي ُتعر يا مص ِفر ِ ِ
ج َب ُ
ان.أخرجه أمد ( ).
ُ ً
َ ْ
استه؟ َس َت ْع َل ُم ال َي ْو َم َأ ُينَا ا َ
َ ر َ َُِ َ ُ َ َ ْ
ِ أبو جهل عى القتال ،وتعج ل اأمر ،فبعث إى عامر بن احرمي ينشده
وأ ر
خفرته ي مقتل أخيه عمرو بن احرمي الذي قتل ي رية عبد اه بن جحش،
فقام عامر يرخ ،واعمراه ،واعمراه ،فحمي القوم ،واستوثقوا عى ما هم عليه
من الر ،وأفسد عى الناس الرأي الذي دعاهم إ ليه عتبة ،وتغلب الطيش عى
احكمة ،ليتم أمر اه:
[اأنفال. ] 99/
 بدء القتال بن امسلمن وامركن :
ثم بدأ القتال ،فخرج اأسود بن عبد اأسد امخزومي ،وكان رجاً رس ًا يء
اخلق ،فقال :أعاهد اه أربن من حوضهم ،أو أهدمنه ،أو أموتن دونه.
فلا خرج إى امسلمن ،خرج إليه مزة بن عبد امطلب  ،فلا التقيا ربه مزة،
فأطن قدمه بنصف ساقه ،وهو دون احوض ،ثم زحف إى احوض يريد أن ير بيمينه،
ر
فربه مزة ربة أخرى فقتله داخل احوض ،فكان هذا الرجل أول قتيل ي هذه
امعركة.
ثم خرج بعد ذلك ثاثة من خرة فرسان قريش ،يطلبون امبارزة ،وهم:
عتبة بن ربيعة ،وأخوه شيبة بن ربيعة ،وابنه الوليد بن عتبة.
فلا انفصلوا من الصف طلبوا امبارزة ،فخرج إليهم ثاثة من أفضل شباب اأنصار،
وهم :عوف ومعاذ ابنا عفراء ،وعبد اه بن رواحة ،ري اه عنهم ،فقالوا :من أنتم؟
قالوا :رهط من اأنصار ،قالوا :أكفاء كرام ،ما لنا بكم من حاجة ،وإنا نريد بني عمنا.
ثم نادى منادهم :يا حمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا.
فقال رسول اه ﷺ  « :قم يا عبيدة بن احارث ،ثم قم يا مزة ،قم يا عِ».
فلا قاموا ودنوا منهم قالوا :من أنتم؟ فأخروهم ،فقالوا :نعم ،أكفاء كرام.
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)599

999

فبارز عبيدة عتبة بن ربيعة ،وكان عبيدة أسن من شهد بدر ًا من امسلمن ،وبارز
مزة شيبة بن ربيعة ،وبارز عِ الوليد بن عتبة.
فأما مزة ،وعِ ،فقتل كل واحد منها من بارزه ،وأما عبيدة وعتبة فأثخن كل واحد
منها صاحبه ،فكر مزة وعِ عى عتبة فقتاه ،واحتما عبيدة إى رسول اه ﷺ ،
وقد قطعت رجله ،وهو ينزف دم ًا ،فوضع ﷺ خد عبيدة ابن عمه عى قدمه الريفة.
فقال عبيدة  :يا رسول اه! لو كان أبو طالب حي ًا لعلم أي أحق منه بقوله:
ر ع حوله ونذهل عن أبنائنا واحائل
ونسلمه حتى ُن َ ر
ثم مات عبيدة شهيد ًا  وأرضاه.
وي هؤاء الستة نزل قوله تعاى:
[ احج. ] 95/
و َعن َأ ِي َذر َ ق َال :ن ََز َل ْت" :ه َذ ِ
ان َخ ْص َا ِن ْ
اخت ََص ُموا" ِي َر ِهِ ْم ِي ِست ٍرة ِم ْن
َ
ْ
ار ِ
م َزةََ ،و ُعبَيْدَ َة ْب ِن احَ ِ
ُق َر ْي ٍ
ثَ ،و َشيْبَ َة ْب ِن َربِي َع َةَ ،و ُعتْبَ َة ْب ِن َربِي َع َة،
شَ :ع َِِ ،و َ ْ
والول ِ ِ
يد ْب ِن ُعتْ َب َة .متفق عليه( ).
َ َ
وهذه أول وأعظم مبارزة ي اإسام.
وقد استشاط امركون غضب ًا ما قتل ثاثة من خرة فرساهم وقادَم دفعة واحدة،
وكروا عى امسلمن كرة رجل واحد.
ثم تزاحف الناس ،ودنا بعضهم من بعض ،وشد الكفار عى امسلمن ،ونشبت احرب،
ُفرمي مهجع موى عمر بن اخطاب  بسهم فقتله ،فكان أول قتيل من امسلمن.
ثم ُرمي حارثة بن راقة ،وكان صغر ًا ي النظارةُ ،رب وهو يرب من احوض
بسهم غرب ي نحره فقتله  ،فكان أول قتيل من اأنصار.
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
را َق َة َأتَت النربِ ري
الر َب ِي ِع بِن َْت َ َ
عن َأنَس ْبن َمالك َ أ رن ُأ رم ُ
الراء َوه َي ُأ ُم َحار َث َة ْب ِن ُ َ
حَدِ ُثنِي َع ْن َح ِ
ﷺَ ،ف َقا َل ْتَ :يا نَبِ ري اهَ ،أاَ ُ
ار َث َةَ ،وكَا َن ُقتِ َل َي ْو َم َبدْ ٍر َأ َصا َب ُه َس ْهم
َغربَ ،فإِ ْن كَا َن ِي اجن ِرة صرت ،وإِ ْن كَا َن َغر َذل ِ َك اج َتهدْ ت ع َلي ِه ِي البك ِ
َاءَ ،ق َال:
ُ
ْ َ ُ َ ْ
َ َ َْ ُ َ
ْ
َْ
ِ
ِ
ِ
« َيا ُأ رم َح ِ
اب الف ْر َد ْو َس اأَ ْع َ
ى»أخرجه البخاري( ).
،وإِ رن ا ْبنَك َأ َص َ
ار َث َة إِ رهَا ِجنَان ِي اجَنرة َ
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9599ومسلم برقم (.)9999
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وما اشتد القتال ا ستفتح أبو جهل فقال :الله م أقطعنا للرحم ،وأتانا با ا نعرف،
ِ
فأحنْه الغداة .أخرجه أمد ( ).
فأنزل اه : 
[ اأنفال. ] 95/
وقد استجاب اه تعاى ،فدارت الدائرة عى أضل الفريقن ،وأقطعهم للرحم.
وكان النبي ﷺ ي مقدمة امقاتلن ي بدر ،وقاتل قتااشديد ًا ،وكذلك أبو بكر
الصديق  ،وم ُيمض النبي ﷺ جل وقته ي العريش أو ي الدعاء فقط.
بل كان ﷺ وأبوبكر جاهدون ي العريش بالدعاء والترع ،ثم نزل ﷺ وصاحبه
فحرضا وحثا عى القتال ،وقاتا بأبداها ،مع ًا بن امقامن الريفن.
َس ب ِن مال ِ ٍ
ول اه ﷺ َو َأ ْص َحا ُب ُه َحترى َس َب ُقوا امُ ْ ِ
كَ ق َال :ا ْن َط َل َق َر ُس ُ
ن إِ َى
ر كِ َ
َع ْن َأن ِ ْ َ
ِ
ِ
َبدْ ٍرَ ،و َجا َء امُ ْ ِ
ركُو َنَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ي ٍء َحترى
ول اه ﷺَ « :ا ُي َقدِ َم رن َأ َحد منْك ُْم إ َى َ ْ
َأكُو َن َأنَا ُدو َن ُه» أخرجه مسلم ( ).
و َع ْن َع ِِ َ ق َالَ :ل َقدْ ر َأ ْي ُتنَا َي ْوم َبدْ ٍر َون َْح ُن َن ُلو ُذ بِرس ِ
ول اه ﷺ َ ،و ُه َو َأ ْق َر ُبنَا إِ َى ال َعدُ ِو،
َ ُ
َ
َ
ٍ
( )
َان ِم ْن َأ َشدِ الن ِ
َوك َ
راس َي ْو َم ِئذ َب ْأ ًسا .أخرجه أمد .
 نزول النر امبن :
ثم صمد امسلمون ي ساحة امعركة بقوة إيانية كبرة ،وشدوا عى امركن ،وأخذوا
ي اقتطاف رؤوسهم ،وأمدهم اه بامائكة ،وأيدهم بنره ،كا قال سبحانه:

[ آل عمران. ] 999-999/

وقوله سبحانه:
[ اأنفال. ] 99-5/
( )9صحيح/أخرجه أمد برقم (.)99999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9599
( )9صحيح/أخرجه أمد برقم (.)999
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وقوله سبحانه:

[ اأنفال. ] 99/
و َع ِن اب ِن َعب ٍ ِ
ي اه َعنْها َأ رن النربِي ﷺ َق َال يوم بدْ ٍر« :ه َذا ِج ِر ُيلِ ،
آخذ بِ َر ْأ ِ
س
َ
َْ َ َ
ْ ر
ر
ُ َ
ْ
اس َر َ
َف َر ِس ِهَ ،ع َل ْي ِه َأ َدا ُة احَ ْر ِ
ب» أخرجه البخاري( ).
وعندما رأى إبليس ،وكان ي صورة راقة بن مالك ،ما تفعل امائكة وامؤمنون
بامركن ،فر ناكص ًا عى عقبيه كا قال سبحانه:
[ اأنفال. ] 99 /
وكان ﷺ ي العريش يناشد ربه سبحانه ما وعده من النر والظفر ،وجتهد ي الدعاء،
ويطلب النر ،ثم أغفى إغفاءة ،ثم انتبه ،فقال« :أبر يا أبا بكر ،أتاك نر اه ،هذا
جريل آخذ بعنان فرسه يقوده ،عى ثناياه النقع».
وجاء نر اه ،وأنزل جنده من امائكة ،وأيد رسوله ﷺ وامؤمنن:
[ اأنفال. ] 99/
ثم خرج رسول اه ﷺ من العريش  ،وهو يثب ي الدرع ،ويقول:
[ القمر. ] 99-99/
ثم قام ﷺ حرض الصحابة ري اه عنهم عى القتال ،ويبرهم باجنة ،ويشجعهم
ويبرهم بنزول امائكة معهم.
َس ب ِن مال ِ ٍ
ك َ ق َالَ :ب َع َث َر ُس ُ
ول اه ﷺ ُب َسيْ َس َة َعيْنًا َينْ ُظ ُر َما َصنَ َع ْت ِع ُر َأ ِي
َع ْن َأن ِ ْ َ
س ْفيا َنَ ،فجاء وما ِي البي ِ
ريَ ،و َغر رس ِ
ت َأ َحد َغ ْ ِ
ول اه ﷺ َ ،ق َالَ :ا َأ ْد ِري َما
َْ
ُ َ
ُْ َ ُ
َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
خ َر َج َر ُس ُ
استَثْنَى َب ْع َض ن َسائهَ ،ق َالَ :ف َحدر َث ُه احَد َ
يثَ ،ق َالَ :ف َ
ول اه ﷺ َفتَ َك رل َمَ ،ف َق َال:
ْ
ِ
ِ
َب َم َعنَا»َ ،ف َج َع َل ِر َجال َي ْس َت ْأ ِذنُو َن ُه يِ
ِ
ارا َف ْل َ ْرك ْ
«إ رن َلنَا َطل َب ًةَ ،ف َم ْن كَا َن َظ ْه ُر ُه َح ً
ِ
ِ ِ ِ
ُظ ْه َر ِ ِ ِ
ِ
ارا».
اه ْم ي ُع ْلو امَدينَةَ ،ف َق َالَ « :ا ،إ را َم ْن كَا َن َظ ْه ُر ُه َح ً
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9559
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ول اه ﷺ َو َأ ْص َحا ُب ُه َحترى َسبَ ُقوا امُ ْ ِ
ن إِ َى َبدْ ٍرَ ،و َجا َء امُ ْ ِ
َفا ْن َط َل َق َر ُس ُ
ركُو َن،
ر كِ َ
ِ
ِ
َف َق َال َر ُس ُ
ي ٍء َحترى َأكُو َن َأنَا ُدو َن ُه»َ ،فدَ نَا
ول اه ﷺَ « :ا ُي َقدِ َم رن َأ َحد منْك ُْم إ َى َ ْ
ٍ
امُ ْ ِ
ركُو َنَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ات َواأَ ْر ُض»َ ،ق َال:
الس َم َو ُ
ول اه ﷺُ « :قو ُموا إِ َى َجنرة َع ْر ُض َها ر
ول ُع َم ْر ْب ُن احُ َا ِم اأَن َْص ِ
ار ُيَ - :يا َر ُس َ
 َي ُق ُات
الس َم َو ُ
ول اهَ ،جنرة َع ْر ُض َها ر
ُ
َواأَ ْر ُض؟ َق َالَ « :ن َع ْم»َ ،ق َالَ :بخٍ َبخٍ َ ،ف َق َال َر ُس ُ
ح ِم ُل َك َع َ
ى َق ْول ِ َك
ول اه ﷺَ « :ما َ ْ
َبخٍ َبخٍ ؟».
َق َالَ :ا َواه َي َار ُس َ
ول اه،إِ را َر َجا َء َة َأ ْن َأكُو َن ِم ْن َأ ْهلِ َهاَ ،ق َالَ «:فإِن َ
رك ِم ْن َأ ْهلِ َها»َ ،ف َأ ْخ َر َج
مر ٍ
م َ َر ِ
يت َحترى آك َُل َ
اي َه ِذ ِه إِ رهَا
ات ِم ْن َق َرنِ ِهَ ،ف َج َع َل َي ْأك ُُل ِمنْ ُه رنُ ،ث رم َق َالَ :لئِ ْن َأنَا َحيِ ُ
َ ََ
َ
حَيَاة َط ِوي َلةَ ،ق َالَ :ف َر َمى بِ َا كَا َن َم َع ُه ِم َن الت ْرم ِرُ ،ث رم َقا َت َل ُه ْم َحترى ُقتِ َل.أخرجه مسلم( ).
ونر اه  ينزل عى امؤمنن كا ينزل ماء الساء عى اأرض ،ولكنها بشارة اه
لعباده ،وطمأنة قلوهم ،وكان اه قد أمدهم بألف من امائكة ،ثم ثاثة آاف ،ثم مسة
آاف ،وكان يكفي ملك واحد لتدمر الكفر وأهله ،ولكن اه فرح بخروج امؤمنن ي
سبيل اه ،ومواجهة عدوه بالقلب والقالب ،كا قال سبحانه:
[ آل عمران. ] 999/
ثم إن النبي ﷺ أخذ حفنة من احصباء ،فاستقبل ها الكفار ،وقال( :شاهت الوجوه)،
ثم رمى ها ي وجه القوم ،فا بقي أحد منهم إا امتأت عينه من احصباء ،وي ذلك
نزل:
[ اأنفال. ]99/
وقاتل رسول اه ﷺ بنفسه الريفة ي هذه الغزوة العظيمة قتااً شديد ًا ،وكذلك أبو
بكر الصديق .
عن عِ بن أي طالب  قال :مرا َح َر البَ ْأ ُس َي ْوم َبدْ ٍر ا رت َقيْنَا بِرس ِ
ول اه ﷺَ ،وكَا َن
َ ُ
َ
َ
ِ
ِ
( )
ِ
ِ
َ
ِم ْن َأ َشدِ الن ِ
ن منْ ُه » أخرجه أمد .
راسَ ،ما كَا َن َ -أ ْوَ :م ْ َي ُك ْن َ -أ َحد أ ْق َر َب إ َى امُ ْرك َ
وقاتل الصحابة ري اه عنهم ي غزوة بدر قتااً شديد ًا:
[ احجرات. ]99/
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9599
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)9999
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ِ
ٍ
الز َب ْ ِ
ر َث َا ُ
اه رن ِي
عن عروة بن الزبر  قال  :كَا َن ِي ُ
السيْف إِ ْحدَ ُ
ر َبات بِ ر
ث َ َ
َن يوم بدْ ٍر ،وو ِ
َعاتِ ِق ِهَ .ق َال :إِ ْن ُكن ُْت َأُد ِخ ُل َأصابِ ِعي فِيهاَ .ق َالِ ِ ُ :
احدَ ًة َي ْو َم
َ
َ
ْ
َ َ
ر َب ثنْت ْ ِ َ ْ َ َ
الر ُموك .أخرجه البخاري ( ).
َْ
وعن ابن مسعود  قال  :لقد رأيت سعد ًا  -يعني سعد بن أي وقاص -يقاتل يوم
بدر قتال الفارس والراجل .أخرجه أمد ي فضائل الصحابة ( ).
َ ُأمي ُة بن َخ َل ٍ
ن ا ْبن ِ ِه َع ِِ
ف َو َأنَا َبيْنَ ُه َو َب ْ َ
وعن عبد الرمن بن عوف َ ق َالَ :ق َال ِ َ ر ْ ُ
آخذ بِ َأي ِدهِا :يا َعبدَ ِ ِ
ِ
الر ُج ُل ِمنْك ُُم امُ َع رل ُم بِ ِر َ
يش ِة َن َعا َم ٍة ِي َصدْ ِر ِه؟ َق َال:
َ َ ْ
ْ
اإ َلهَ ،م ِن ر
اك ا رل ِذي َفع َل بِنَا اأَ َف ِ
م َز ُة ْب ُن َع ْب ِد امُ رطلِ ِ
ب َق َالَ :ذ َ
ُق ْل ُتَ :ذ َ
اع َيل .أخرجه احاكم ( ).
اك َ ْ
َ
وشاركت امائكة ي قتل وأر امركن ي بدر ،وم تبار امائكة القتال إا
ي هذه الغزوة فقط ،وفيا سواها يكونون عدد ًا ومدد ًا ا يربون ،وإنا لتأييد
امؤمنن ،ومايتهم ،وإرهاب الكفار:
[ اأنفال. ]99-99/
ِ ِ
ِ
ِ
َاها
اجت ََو ْين َ
وعن عِ بن أي طالب َ ق َال :مرا َقد ْمنَا امَدينَ َة َأ َصبْنَا م ْن ث َا ِر َهاَ ،ف ْ
لا َب َل َغنَا َأ رن امُ ْ ِ
ها َو ْعكَ ،وكَا َن النربِ ُي ﷺ َيت َ
ن َقدْ َأ ْق َب ُلوا،
ر كِ َ
ر َع ْن َبدْ ٍرَ ،ف ر
َخ ر ُ
َو َأ َصا َبنَا ِ َ
ن إِ َل ْي َهاَ ،ف َو َجدْ نَا فِي َها َر ُج َل ْ ِ
ول اه ﷺ إِ َى َبدْ ٍرَ ،و َبدْ ر بِئْرَ ،ف َس َب ْقنَا امُ ْ ِ
َس َار َر ُس ُ
ن
ر كِ َ
ِ
ٍ
ِ
ِمنْ ُه ْمَ ،ر ُج ًا ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ي َفا ْن َف َل َتَ ،و َأ رما
شَ ،و َم ْو ًى ل ُع ْقبَ َة ْب ِن َأ ِي ُم َعيْطَ ،ف َأ رما ال ُق َر ُ
َم ْو َى ُع ْق َب َة َف َأ َخ ْذنَا ُهَ ،ف َج َع ْلنَا َن ُق ُ
ول َل ُهَ :ك ِم ال َق ْو ُم؟
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َفيَ ُق ُ
ر ُبو ُه،
ولُ :ه ْم َواه كَثر َعدَ ُد ُه ْمَ ،شديد َب ْأ ُس ُه ْمَ .ف َج َع َل امُ ْسل ُمو َن إ ْذ َق َال َذل َك َ َ
َحترى ا ْنتَ َه ْوا بِ ِه إِ َى النربِ ِي ﷺ َف َق َال َل ُهَ « :ك ِم ال َق ْو ُم؟» َق َالُ :ه ْم َواه كَثِر َعدَ ُد ُه ْمَ ،ش ِديد
ْر ُه ك َْم ُه ْمَ ،ف َأ َبىُ ،ث رم إِ رن النربِ ري ﷺ َس َأ َل ُه« :ك َْم َين َْح ُرو َن
َب ْأ ُس ُه ْمَ ،ف َج َهدَ النربِ ُي ﷺ َأ ْن ُ
خَِ
ِ
ول اه ﷺ« :ال َق ْو ُم الف ،ك ُُل َج ُز ٍ
ِ
را ك رُل َي ْو ٍمَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ور مِائ ٍَة
م َن اجُ ُزر؟» َف َق َالَ :ع ْ ً
الشج ِر واحج ِ
ف
َوتَبِ َع َها» ُث رم إِ رن ُه َأ َصا َبنَا ِم َن ال رل ْي ِل َطش ِم ْن َم َط ٍرَ ،فا ْن َط َل ْقنَا َ ْ
ح َت ر َ َ َ َ
حتَ َها ِم َن امَ َط ِر.
ن َْستَظِ ُل َ ْ

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9599
( )9صحيح /أخرجه أمد ي فضائل الصحابة برقم (.)9995
( )9صحيح /أخرجه احاكم ي امستدرك برقم (.)9999
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ول اه ﷺ َيدْ ُعو َر رب ُه َع رز َو َج رلَ ،و َي ُق ُ
ات َر ُس ُ
ول« :الله رم إِن َ
َلِ ْك َه ِذ ِه ال ِفئَ َة َا
َو َب َ
رك إِ ْن ُ ْ
ح ِ
ِ
ت
راس ِم ْن َ ْ
الصا َة ع َبا َد اه» َ ،ف َجا َء الن ُ
لا َط َل َع ال َف ْج ُر نَا َدى « :ر
ُت ْع َبدْ » َق َالَ :ف ر
الشج ِر ،واحج ِ
ى ال ِقت ِ
ى بِنَا َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ ،و َح رر َض َع َ
فَ ،ف َص ر
َالُ ،ث رم َق َال« :إِ رن
ر َ َ َ َ
ِ
ِ ِ
م َع ُق َر ْي ٍ
َاه ْم
ح َت َه ِذ ِه ِ
ش َْ
َْ
لا َدنَا ال َق ْو ُم منرا َو َصا َف ْفن ُ
الض َل ِع احَ ْم َراء م َن اجَبَ ِل» َ .ف ر
ول اه ﷺ « :يا َع ِِ نَادِ
ِ
ِ
م َر َيس ُر ِي ال َق ْو ِمَ ،ف َق َال َر ُس ُ
إِ َذا َر ُجل منْ ُه ْم َع َ
م ٍل َل ُه َأ ْ َ
ى ََ
َ
ُ
ِ
ه ْم ِم َن امُ ْ ِ
ِ
م ِرَ ،و َما َذا َي ُق ُ
ول
ب اجَ َم ِل اأَ ْ َ
ر كِ َ
َ َْ
ن َ :-م ْن َصاح ُ
م َز َة َ -وكَا َن َأ ْق َر َ ُ
خٍْ
َه ُ ْم؟ » ُث رم َق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ« :إِ ْن َي ُك ْن ِي ال َق ْو ِم َأ َحد َي ْأ ُم ُر بِ َ
رَ ،ف َع َسى َأ ْن َيكُو َن
ِ
م ِر».
ب اجَ َم ِل اأَ ْ َ
َصاح َ
م َز ُة َف َق َالُ :ه َو ُعتْبَ ُة ْب ُن ربِي َع َةَ ،و ُه َو َينْ َهى َع ِن ال ِقت ِ
َالَ ،و َي ُق ُ
ول َه ُ ْمَ :يا َق ْو ُم ،إِ ِي
َف َجا َء َ ْ
َ
ن َا ت َِص ُلو َن إِ َلي ِهم وفِيكُم َخر ،يا َقوم ا ْع ِصبوها اليوم بِر ْأ ِ
ي،
َأ َرى َق ْو ًما ُم ْست َِميتِ َ
ْ ْ َ
ُ َ َْ َ َ
ْ ْ َ ْ ُ
َو ُقو ُلواَ :جبُ َن ُعتْبَ ُة ْب ُن َربِي َع َةَ ،و َقدْ َعلِ ْمت ُْم َأ ِي َل ْس ُت بِ َأ ْجبَنِك ُْمَ ،ق َالَ :ف َس ِم َع َذل ِ َك َأ ُبو
ول َه َذا؟ َواه َل ْو َغ ْ ُر َك َي ُق ُ
ْت َت ُق ُ
ت ِر َئت َُك
ول َه َذا َأ َ ْع َض ْضتُ ُهَ ،قدْ َم َأَ ْ
َج ْه ٍلَ ،ف َق َالَ :أن َ
استِ ِه؟ َستَ ْع َل ُم ال َي ْو َم َأ ُينَا اجَ َبا ُنَ ،ق َال:
َج ْو َف َك ُر ْع ًباَ ،ف َق َال ُعتْ َب ُة :إِ ري َ
اي ُت َع ِ ُر َيا ُم َص ِف َر ْ
خ َر َج فِتْيَة ِم َن اأَن َْص ِ
مِير ًةَ ،ف َقا ُلواَ :م ْن ُيبَ ِ
ار ُز؟ َف َ
ار
ر َز ُعتْبَ ُة َو َأ ُخو ُه َشيْبَ ُة َوا ْبنُ ُه ال َولِيدُ َ
َف َ َ
ِسترةَ ،ف َق َال ع ْتب ُةَ :ا ن ُِريدُ هؤ ِ
اءَ ،و َلكِ ْن ُي َب ِ
ار ُزنَا ِم ْن َبنِي َع ِمنَاِ ،م ْن َبنِي َع ْب ِد امُ رطلِ ِ
ب.
َ ُ
ُ َ
ِ
ِ
م َزةَُ ،و ُق ْم َيا ُع َب ْيدَ ُة ْب َن احَ ِ
َف َق َال َر ُس ُ
ارث ْب ِن
َِ ،و ُق ْم َيا َ ْ
ول اه ﷺُ « :ق ْم َيا َع ُ
امُ رطلِ ِ
ب» َف َقت ََل اه َت َع َ
اى ُعتْبَ َةَ ،و َشيْبَ َة ،ا ْبن َْي َربِي َع َةَ ،وال َولِيدَ ْب َن ُعتْبَ َةَ ،و ُج ِر َح ُعبَيْدَ ةُ،
نَ ،ف َجا َء َر ُجل ِم َن اأَن َْص ِ
ار َق ِصر بِال َع رب ِ
اس ْب ِن َع ْب ِد
رنَا َس ْب ِع َ
َف َق َت ْلنَا ِمن ُْه ْم َس ْب ِع َ
نَ ،و َأ َ ْ
امُ رطلِ ِ ِ
ول اه ،إِ رن َه َذا َواه ما َأ ِ
اسَ :يا َر ُس َ
ر ِي َر ُجل
ب َأس ًراَ ،ف َق َال ال َع رب ُ
ريَ ،ل َقدْ َأ َ َ
َ ََ
س َأ ْب َل َقَ ،ما ُأ َرا ُه ِي ال َق ْو ِمَ ،ف َق َال اأَن َْص ِ
راس َو ْج ًهاَ ،ع َى َف َر ٍ
َأ ْج َل ُحِ ،م ْن َأ ْح َس ِن الن ِ
ار ُيَ :أنَا
ر ُت ُه َيا َر ُس َ
ُتَ ،ف َقدْ َأ ريدَ َك اه َت َع َ
اى بِ َم َل ٍك ك َِري ٍم» أخرجه أمد( ).
اسك ْ
ول اهَ ،ف َق َالْ « :
َأ َ ْ
وعن رفاعة  قالَ :جا َء ِج ْ ِر ُيل إِ َى النربِ ِي ﷺ َ ،ف َق َالَ :ما َت ُعدُ َ
ون َأ ْه َل َبدْ ٍر فِيك ُْمَ ،ق َال:
ن» َأ ْو كَلِ َم ًة ن َْح َو َهاَ ،ق َالَ :وك ََذلِ َك َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا ِم َن ا َ
« ِم ْن َأ ْف َض ِل ا ُ
ما َِئك َِة.
م ْسلِ ِم َ
أخرجه البخاري ( ).
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)599
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9559
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 هزيمة امركن :
ثم شد الصحابة اهجوم عى امركن ،فجعلوا يمزقون الصفوف ،ويقطعون اأعناق،
فبدأت أمارات الفشل واهزيمة ي صفوف امركن ،ودارت الدائرة عى أعداء اه
ورسوله  ،ومى امسلمون يقتلون ويأرون ،و ُقتل من صناديد قريش وأرافهم ما
يربو عى السبعن ،وأر مثلهم ،وعامتهم من القادة والسادة والزعاء ،وحقت قريش
خسائر فادحة ي اأنفس واأموال ،وغنم امسلمون منهم غنائم عظيمة.
الر َم ِاة َي ْو َم ُأ ُح ٍد َع ْبدَ اه ْب َن ُج َب ْ ٍر،
عن الراء بن عازب  قال َ :ج َع َل النربِ ُي ﷺ َع َى ُ
َان النربِ ُي ﷺ َو َأ ْص َحا ُب ُه َأ َصا ُبوا ِم َن امُ ْ ِ
نَ ،وك َ
ن
ن َي ْو َم َبدْ ٍر َأ ْر َب ِع َ
ركِ َ
َف َأ َصا ُبوا ِمنرا َس ْب ِع َ
ن َقتِ ًيا» أخرجه البخاري( ).
ن َأ ِس ًراَ ،و َس ْب ِع َ
َو ِما َئ ًةَ ،س ْب ِع َ
وبطش اه ي ذلك اليوم بأعداء اه  ،وانتقم منهم كا أخر سبحانه بقوله:
[ الدخان. ]99/
وقتل من زعاء قريش وصناديدها ي غزوة بدر:
عتبة بن ربيعة ،وشيبة بن ربيعة ،والوليد بن عتبة ،وأبو جهل بن هشام ،وأمية بن خلف،
وأبو البخري بن هشام ،وعبيدة بن سعيد بن العاص ،واأسود بن عبد اأسد ،وغرهم.
وقد هى رسول اه ﷺ امسلمن يومئذ عن قتل عدد من رجال قريش ،فقال ﷺ :
«إِ ِي َقدْ َعر ْف ُت َأ رن نَاسا ِمن بنِي ه ِ
اش ٍم و َغ ِ ِ
اج َة َه ُ ْم
َ
ْ َ
ره ْم َقدْ ُأ ْخ ِر ُجوا ك ُْر ًها ا َح َ
َ ْ
ً
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِ ِقتَالِنَاَ ،ف َم ْن َلق َي منْك ُْم َأ َحدً ا م ْن َبني َهاش ٍم َفا َي ْقتُ ْل ُهَ ،و َم ْن َلق َي َأ َبا ا ْلبَ ْخ َ ِر ِي ْب َن
ِ
ِ
اس ْب َن َع ْب ِد امُ رطلِ ِ
ب َفا َي ْقتُ ْل ُه َ ،فإِ رن ُه إِن َرا ُأ ْخ ِر َج
ه َشا ٍم َفا َي ْق ُت ْل ُهَ ،و َم ْن َلق َي ا ْل َع رب َ
ُم ْستَك َْر ًها » أخرجه احاكم والبيهقي ي دائل النبوة ( ).
ثم فر امركون وهربوا من ساحة بدر ي صورة غر منظمة ،وتبعثروا ي الوديان
والشعاب ،واجهوا صوب مكة مذعورين ،ا يدرون كيف يدخلوها خج ً
ا:
[ اأنفال. ]99-99/
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9599
( )9حسن /أخرجه احاكم برقم ( ،)9999وأخرجه البيهقي ي دائل النبوة (.)999/9
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وهزم امركون
ومع زوال الشمس من ذلك اليوم خا ميدان بدر من كفار قريشُ ،
هزيمة ساحقة ،ونر اه رسولهﷺ وامؤمنن ،ورجع من م يقتل أو يؤر من امركن
إى مكة ي فلول منهزمن ،منكَين ،خائبن:
[ آل عمران. ] 999/
وقد استشهد من امسلمن ي غزوة بدر أربعة عر رجاً:
ستة من امهاجرين ،وثانية من اأنصار ،وقد دفنوا ي مصارعهم ي ميدان بدر:
[ آل عمران. ] 999-995/
وما انتهت امعركة أمر رسول اه ﷺ بأربعة وعرين رج ً
ا من القتى من صناديد
قريش ،فنقلوا من مصارعهم ،وقذفوا ي طوي من أطواء بدر إا أمية بن خلف ،فإنه انتفخ
ي درعه ،فذهبوا ليحركوه فتزايل ،فألقوا عليه ما غيبه من الراب واحجارة ي مكانه.
َاد ِ
رين رج ًا ِمن صن ِ
ٍ ِ
يد ُق َر ْي ٍ
ش،
ْ َ
عن أي طلحة َ أ رن نَبِ ري اه ﷺ َأ َم َر َي ْو َم َبدْ ٍر بِ َأ ْر َب َعة َوع ْ ِ َ َ ُ
خْبِ ٍ
َف ُق ِذ ُفوا ِي َط ِوي ِمن َأ ْطو ِاء بدْ ٍر َخبِ ٍ
ثَ ،وك َ
َان إِ َذا َظ َه َر َع َ
يث ُ
ى َق ْو ٍم َأ َقا َم بِال َع ْر َص ِة
ْ َ َ
َان بِبدْ ٍر اليوم ال رثال ِ َث َأمر بِر ِ
ٍ
َثا َ
اح َلتِ ِه َف ُشدر َع َل ْي َها َر ْح ُل َهاُ ،ث رم َم َشى َوا رت َب َع ُه
لا ك َ َ
َث َل َيالَ ،ف ر
ََ َ
َْ َ
ِ
َأ ْص َحا ُب ُهَ ،و َقا ُلواَ :ما ن َُرى َينْ َطلِ ُق إِ را ل ِ َب ْع ِ
اجتِ ِهَ ،حترى َقا َم َع َ
الر ِك ِيَ ،ف َج َع َل
ض َح َ
ى َش َفة ر
ِ ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ ِ
َك ُْم َأ رنك ُْم
ُينَاده ْم بِ َأ ْس َائ ِه ْم َو َأ ْس َاء آ َبائ ِه ْمَ « :يا ُفا َُن ْب َن ُفاَنَ ،و َيا ُفا َُن ْب َن ُفاَنَ ،أ َي ُ ُ
َأ َط ْعت ُُم اه َو َر ُسو َل ُهَ ،فإِنرا َقدْ َو َجدْ نَا َما َو َعدَ نَا َر ُبنَا َح ًقاَ ،ف َه ْل َو َجدْ ت ُْم َما َو َعدَ َر ُبك ُْم
ٍ
ِ
َح ًقا؟» َق َالَ :ف َق َال ُع َم ُرَ :يا َر ُس َ
اح َهَا؟
ول اهَ ،ما ُت َك ِل ُم م ْن َأ ْج َساد اَ َأ ْر َو َ
ول اه ﷺَ « :وا رل ِذي َن ْف ُس ُمـ َح رم ٍد بِ َي ِد ِهَ ،ما َأ ْنت ُْم بِ َأ ْس َم َع َ
َف َق َال َر ُس ُ
م ِا َأ ُق ُ
ول ِمن ُْه ْم»َ ،ق َال َقتَا َد ُة:
ِ
ِ
اه ُم اه َحترى َأ ْس َم َع ُه ْم َق ْو َل ُه ت َْوبِ ً
َ ًة َونَدَ ًما.متفق عليه ( ).
َأ ْح َي ُ
يخا َوت َْصغ ًرا َونَق َ
يم ًة َو َح ْ َ
وهكذا قصم اه الباطل ،ودمر قادته ،وأخزى أهله:
[إبراهيم. ] 99- 99 /
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9599ومسلم برقم (.)9999
999

وبعد انتهاء هذه امعركة بنر امسلمن ،وأخذ الغنائم واأرى قيل للرسول ﷺ :
عليك بالعر ،ليس دوها يء ،فناداه العباس أن ذلك ا يصلح له ،وكان ي اأرى.
فقال ﷺ َ « :ول ِـ َم؟» فقال العباس :إِ رن ُه َا َي ْص ُل ُح َل َكَ ،ق َالَ « :ول ِـ َم؟ » َق َالِ :أَ رن اه َع رز
َو َج رل إِن َرا َو َعدَ َك إِ ْحدَ ى ال رط ِائ َفت ْ ِ
َنَ ،و َقدْ َأ ْع َط َ
اك َما َوعَدَ ك .أخرجه أمد( ).
 مقتل أي جهل رأس الكفر :
وقد قتل اه رأس الكفر ،وأكر قادة قريش ،أبا جهل بن هشام ،بأصغر امسلمن سنا
وخرة ،معاذ بن عفراء ،ومعاذ بن عمرو بن اجموح ري اه عنها.
ِ
ف َي ْو َم َبدْ ٍرَ ،ن َظ ْر ُت َع ْن
الص ِ
عن عبد الرمن بن عوف  قال َ :ب ْينَا َأنَا َواقف ِي ر
ن ِمن اأَنْص ِ ِ ٍ
َي ِمينِي َو ِش َا ِ
َاه ُ َاَ ،
ن
مَنر ْي ُت َل ْو ُكن ُْت َب ْ َ
ََ ،فإِ َذا َأنَا َب ْ َ
َ
ن ُغ َا َم ْ ِ َ
ار َحدي َثة َأ ْسن ُ
ِ
ِ
ف َأ َبا َج ْه ٍل؟ َق َالُ :ق ْل ُتَ :ن َع ْمَ ،و َما
ماَ ،ف َقا َلَ :يا َع ِمَ ،ه ْل َت ْع ِر ُ
َأ ْض َل َع من ُْه َاَ ،ف َغ َم َزي َأ َحدُ ُ َ
ول اه ﷺ  ،وا رل ِذي َن ْف ِ
ِ
ِ
ب َر ُس َ
ِ بِ َي ِد ِه،
َ
ر ُت َأ رن ُه َي ُس ُ
َح َ
اجت َُك إِ َل ْيه َيا ا ْب َن َأخي؟ َق َالُ :أ ْخ ِ ْ
ار ُق سو ِ
ِ
وت اأَ ْع َج ُل ِمنرا.
ادي َس َوا َد ُه َحترى َي ُم َ
َلئ ْن َر َأ ْي ُت ُه َا ُي َف ِ َ َ
ِ
ِ ِ
ب َأ ْن َن َظ ْر ُت إِ َى َأ ِي
َق َالَ :ف َت َع رج ْب ُت ل َذل َكَ ،ف َغ َم َز ِي اآ َخ ُرَ ،ف َق َال :م ْث َل َهاَ ،ق َالَ :ف َل ْم َأن َْش ْ
ان؟ ه َذا ص ِ
راسَ ،ف ُق ْل ُتَ :أ َا تَري ِ
ول ِي الن ِ
َج ْه ٍل َي ُز ُ
اح ُبك َُا ا رل ِذي ت َْس َأ َا ِن َع ْن ُهَ ،ق َال:
َ
َ
ََ
ِ
را ُهَ ،ف َق َال:
ْر َفا إِ َى َر ُسول اه ﷺ َ ،ف َأ ْخ َ َ
ر َبا ُه بِ َس ْي َف ْي ِه َا َحترى َقت ََا ُهُ ،ث رم ان َ َ
َفا ْبتَدَ َرا ُه َف َ َ
« َأيكُا َق َت َله؟» َف َق َال ك ُُل و ِ
اح ٍد ِمن ُْه َاَ :أنَا َق َت ْل ُتَ ،ف َق َالَ « :ه ْل َم َس ْحت َُا َس ْي َف ْيك َُا؟» َق َاا:
َ
ُ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ْي َف ْ ِ
ج ُم ِ
وح،
نَ ،ف َق َال« :ك َاك َُا َق َت َل ُه»َ ،و َق َ
ى بِ َس َلبِه مُ َعاذ ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ا َ
َاَ ،فنَ َظ َر ِي ر
ِ
ج ُم ِ
وح ،ومعاذ بن عفراء .متفق عليه( ).
الر ُج َان ُم َعا ُذ ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن ا َ
َو ر
وما انتهت امعركة طلب النبي ﷺ من الناس أن ينظروا ما صنع أبو جهل ،فوجده
عبد اه بن مسعود ي القتى ،فاحتز رأسه ،وجاء به إى رسول اه ﷺ .
عن أنس بن مالك  أن رسول اه ﷺ قال يوم بدرَ « :م ْن َينْ ُظ ُر َما َصنَ َع َأ ُبو َج ْه ٍل».
ٍ
ْتَ ،أ ُبو َج ْه ٍل؟ َق َال:
ر َب ُه ا ْبنَا َع ْف َرا َء َحترى َب َر َدَ ،ق َالَ :أ َأن َ
َفا ْن َط َل َق ا ْب ُن َم ْس ُعود َف َو َجدَ ُه َقدْ َ َ
َف َأ َخ َذ بِلِ ْحيَتِ ِهَ ،ق َالَ :و َه ْل َف ْو َق َر ُج ٍل َقتَ ْلت ُُمو ُهَ ،أ ْو َر ُج ٍل َقتَ َل ُه َق ْو ُمه .متفق عليه( ).
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 بشائر النر :
ما تم النر للمسلمن ،أرسل رسول اه ﷺ مبرين قبل مقدمه امدينة ،عبد اه بن
رواحة أهل العالية ،وزيد بن حا رثة أهل امدينة راكبا عى ناقة رسول اه ﷺ ،
فطافا بامدينة هلان ويكران ،ويبران أهل امدينة بالنر العظيم:
[ الروم. ] 9/
وأقام رسول اه ﷺ ببدر بعد انتهاء امعركة ثاثة أيام ،وكانت هذه عادته ﷺ  ،ثم
قفل راجع ًا إى امدينة ،ومعه سبعون أسر ًا من امركن ،والغنائم التي أصاها من
امركن ،واحمد ه الذي بنعمته تتم الصاحات:
[ اأنفال. ] 99/

 غنائم بدر :
قبل رحيل امسلمن من بدر وقع خاف بينهم حول الغنائم؛ أن حكمها م يرع
يومئذ ،واشتد اخاف بينهم ،حتى أنزل اه سورة اأنفال:
[ اأنفال. ] 9/
وسبب ااختاف ي غنائم بدر بن الصحابة ري اه عنهم ما رواه عبادة بن
راس َف َه َز َم اه
الصامت  قالَ :خ َر ْجنَا َم َع النربِ ِي ﷺ َف َش ِهدْ ُ
ت َم َع ُه َبدْ ًراَ ،فالتَ َقى الن ُ
ِ ِ
ِ ِ
ه ِز ُمو َن َو َي ْقتُ ُلو َنَ ،و َأ َك رب ْت َطائِ َفة َع َ
ى ال َع ْسك َِر
ال َعدُ روَ ،فا ْن َط َل َق ْت َطائ َفة ي آ َثاره ْم َ ْ
ِ
جم ُعو َن ُهَ ،و َأ ْحدَ َق ْت َطائِ َفة بِرس ِ
يب ال َعدُ ُو ِمنْ ُه ِغ رر ًة َحترى
ول اه ﷺ َا ُيص ُ
َْ
ح ُوو َن ُه َو َ ْ َ
َ ُ
ِ
راس َب ْع ُض ُه ْم إِ َى َب ْع ٍ
َح ُن
ض َق َال ا رل ِذي َن َ َ
إِ َذا كَا َن ال رليْ ُلَ ،و َفا َء الن ُ
م ُعوا ال َغنَائ َم :ن ْ
َاها َف َل ْي َس ِأ َ َح ٍد فِي َها ن َِصيب.
َاها َو َ َ
م ْعن َ
َح َو ْين َ
ِ
ب العدُ وَ :لستُم بِ َأح رق ِ ِ
َح ُن َن َفيْنَا َعنْ َها ال َعدُ رو
ها منرا ن ْ
َو َق َال ا رلذي َن َخ َر ُجوا ِي َط َل ِ َ ِ ْ ْ َ
َ
ول اه ﷺَ :لستُم بِ َأح رق ِ ِ
َاهمَ ،و َق َال ا رل ِذي َن َأ ْحدَ ُقوا بِرس ِ
َح ُن َأ ْحدَ ْقنَا
ها منرا ن ْ
ْ ْ َ
َ
َ ُ
َو َه َز ْمن ُ ْ
ِ
ِ
ب ِر س ِ
يب ال َعدُ ُو ِمنْ ُه ِغ رر ًة َو ْاشتَ َغ ْلنَا بِ ِهَ ،فن ََز َل ْتَ " :ي ْس َأ ُلون َ
َك
ول اه ﷺ َ ،وخ ْفنَا َأ ْن ُيص َ
َ ُ
ِ
ِ
( )
ِ
ِ
ات َبيْنك ُْم" .أخرجه أمد .
الر ُسولَ ،فا رت ُقوا اه َو َأ ْصل ُحوا َذ َ
َع ِن اأَ ْن َفال ُق ِل اأَ ْن َف ُال ه َو ر
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وقد ُقسمت الغنائم ،ومست ،ووزعت عى امشاركن ي غزوة بدر ،كا قال اه
سبحانه:
[ اأنفال. ] 99/
وقد أسهم الرسول ﷺ لتسعة من الصحابة م يشهدوا بدر ًا؛ أعذار أو أعال كلفوا
ها ،منهم عثان بن عفان  ، أنه كان يمرض زوجته رقية بنت رسول اه ﷺ  ،وقد
توفيت ودفنت يوم عودة الرسول ﷺ وأصحابه من بدر.
وكان تقسيم الغنائم ي منطقة الصفراء ،ي طريق العودة إى امدينة ،فأخرج اخمس،
وقسم الباقي بن امسلمن.
وكان من نصيب رسول اه ﷺ ي غزوة بدر سيفه ذو الفقار ،ثم صار هذا السيف
بعد ذلك إى عِ بن أي طالب .
وكان من نصيبه ﷺ مل أي جهل ،وقد جعله ي هديه عام احديبية ليغيظ به امركن.
وقد اختصت هذه اأمة بحل الغنائم ،وكان ابتداء ذلك ي غزوة بدر ،كا قال سبحانه:
[ اأنفال. ] 95/
ول اه ﷺ قالَ « :غزا نَبِي ِمن اأَنْبِي ِ
وعن أي هريرة  أن َر ُس ُ
اءَ ،ف َق َال ل ِ َق ْو ِم ِه :اَ َي ْت َب ْعنِي
َ
َ
َ
ِ
ٍ
هاَ ،واَ َأ َحد َبنَى ُب ُيوتًا َو َم ْ َي ْر َف ْع
َر ُجل َم َل َك ُب ْض َع ا ْم َر َأةَ ،و ُه َو ُي ِريدُ َأ ْن َي ْبن َي ِ َ
ها َومرا َي ْب ِن ِ َ
س ُقو َفها ،واَ َأحد ْاش َرى َغنَا َأو َخلِ َف ٍ
ات َو ُه َو َينْتَظِ ُر ِواَ َد َهاَ ،ف َغ َزا َفدَ نَا ِم َن ال َق ْر َي ِة
ً ْ
َ
َ َ
َ
ُ
ِ
ا َة ال َع ْ ِ
لش ْم ِ
ر َأ ْو َق ِري ًبا ِم ْن َذل ِ َكَ ،ف َق َال ل ِ ر
َص َ
احبِ ْس َها
ورة َو َأنَا َم ْأ ُمور ،الله رم ْ
س :إِنرك َم ْأ ُم َ
َع َل ْينَاَ ،ف ُحبِ َس ْت َحترى َفت ََح اه َع َل ْي ِهَ ،ف َج َم َع ال َغن َِائ َمَ ،ف َجا َء ْت َي ْعنِي الن َرار ل ِ َت ْأ ُك َل َهاَ ،ف َل ْم
َت ْط َع ْم َها َف َق َال :إِ رن فِيك ُْم ُغ ُل ً
واَ ،ف ْل ُي َب ِاي ْعنِي ِم ْن ك ُِل َقبِي َل ٍة َر ُجلَ ،ف َل ِز َق ْت َيدُ َر ُج ٍل بِ َي ِد ِه،
ولَ ،ف ْل ُي َب ِاي ْعنِي َقبِي َلت َُكَ ،ف َل ِز َق ْت َيدُ َر ُج َل ْ ِ
َف َق َال :فِيك ُُم ال ُغ ُل ُ
ن َأ ْو َث َ
ا َث ٍة بِ َي ِد ِهَ ،ف َق َال :فِيك ُُم
بَ ،فو َضعوهاَ ،فجاء ِ
س ِم ْث ِل َر ْأ ِ
ولَ ،ف َجاؤا بِ َر ْأ ٍ
ال ُغ ُل ُ
س َب َق َر ٍة ِم َن ر
ت الن ُرارَ ،ف َأ َك َلت َْهاُ ،ث رم
الذ َه ِ َ ُ َ
َ َ
َأ َح رل اه َلنَا ال َغن َِائ َمَ ،ر َأى َض ْع َفنَا َو َع ْج َزنَا َف َأ َح رل َها َلنَا» متفق عليه( ).
ِ
ِ ِ
ول اه ﷺَ « :م َ ِ
الرؤو ِ
وعن أي هريرة َ ق َال َر ُس ُ
س َق ْب َلك ُْم،
ح رل ال َغنَائ ُم ل َق ْو ٍم ُسود ُ
ْ
ِ
ِ
ٍ
لا ك َ
راس ِي ال َغن َِائ ِمَ ،ف َأن َْز َل
كَان ْ
ر َع الن ُ
الس َاء َف َت ْأ ُك ُل َها » َف ر
َت َتن ِْز ُل الن ُرار م َن ر
َان َي ْو َم َبدْ ر َأ ْ َ
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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ِ
اه َع رز َو َج رلَ " :ل ْو َا كِتَاب ِم َن اه َس َب َق َ
يا َأ َخ ْذت ُْم َع َذاب َعظِيم * َف ُك ُلوا ِمـ را
م رسك ُْم ف َ
َغن ِ ْمت ُْم َح َا ًا َط ِي ًبا" » أخرجه أمد ( ).
 أرى بدر :
أكمل الرسول ﷺ طريقه إى امدينة ،ومعه الغنائم الكثرة ،وسبعون أسر ًا من امركن.
فلا وصل إى منطقة الصفراء أمر رسول اه ﷺ بقتل النر بن احارث ،وكان حامل لواء
امركن يوم بدر ،ومن أكابر جرمي قريش ،ومن أشد الناس كيد ًا لإسام ،ومن أشدهم
إيذا ًء للرسول ﷺ  ،فأمر النبي ﷺ عِ بن أي طالب  برب عنقه فقتله.
وعندما وصل رسول اه ﷺ إى عرق الظبية أمر عاصم بن ثابت أن يرب عنق
عقبة بن أي معيط ،وكان من أشد الناس عداوة لرسول اه ﷺ  ،وهو الذي وضع
سا اجزور عى ظهر رسول اه ﷺ وهو ساجد عند الكعبة ،ووضع رجله عى
عنق الرسول ﷺ وهو ساجد .متفق عليه( ).
ِ
لصبْيَ ِة؟ َق َال« :الن ُرار» أخرجه أبو داود( ).
وما ُقدِ م لترب عنقه ،قال َ :م ْن ل ِ
وقول عقبة :من للصبية؟ أي من يكفل اأطفال ويربيهم ،يستعطف الرسول ﷺ عليه.
وهذان الرجان( النر بن احارث ،وعقبة بن أي معيط) ،كانا من ر عباد اه،
وأعظمهم كفر ًا ،وبغي ًا ،وعناد ًا ،وحسد ًا ،وهجا ًء ،وإيذا ًء لإسام وأهله ،لعنها اه،
وقد فعل:
[ اأنفال. ] 99-99/
فر ق النبي ﷺ أرى بدر بن أصحابه ري اه عنهم ،وأوصاهم هم خر ًا،
وقد ر
وقد نفذ الصحابة ري اه عنهم وصية رسول اه ﷺ  ،فعاملوهم أحسن معاملة،
وأطعموهم اخبز ،فكان ذلك سبب ًا ي إسام بعضهم.
ثم استشار الرسول ﷺ أصحابه ي شأن اأرى.
عن ابن عباس ري اه عنها قالَ :حدر َثنِي ُع َم ُر ْب ُن اخَ رط ِ
ابَ ،ق َال :مرا ك َ
َان َي ْو ُم َبدْ ٍر
ن وهم الف ،و َأصحابه َث َا ُ ِ ٍ ِ
مِْ ِ
ول اه ﷺ إِ َى ا ُ
َن َظ َر َر ُس ُ
ر َر ُج ًا،
َ ْ َ ُُ
رك َ َ ُ ْ
ث مائَة َوت ْس َع َة َع َ َ
َفاس َت ْقب َل نَبِي اه ﷺ ال ِقب َل َةُ ،ثم مدر يدَ ي ِهَ ،فجع َل ِ
ف بِر ِب ِه« :اللهم َأن ِ
ْج ْز ِ
َ َما َوعَدْ تَنِي،
ر َ َ ْ
ْ
ْ َ
ر
هت ُ َ
ُ
َ َ َْ
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ِ
ِ
َ ِل ْك َه ِذ ِه ال ِع َصا َب َة ِم ْن َأ ْه ِل ِ
اإ ْس َا ِم َا ُت ْع َبدْ ِي
الله رم آت َما َوعَدْ تَني ،الله رم إِ ْن ُ ْ
ف بِرب ِه ،مادا يدَ ي ِه مس َت ْقبِ َل ال ِقب َل ِة ،حترى س َق َط ِرد ُاؤه َعن من ِ
ض»َ ،فا َز َال ِ
اأَ ْر ِ
ْك َب ْي ِه.
َ ُ ْ َ
ْ َ َ
هت ُ َ ِ َ ً َ ْ ُ ْ
َ
َْ
َف َأتَا ُه َأ ُبو َبك ٍْر َف َأ َخ َذ ِر َدا َء ُهَ ،فال َقا ُه َع َ
ى َمنْكِ َب ْي ِهُ ،ث رم الت ََز َم ُه ِم ْن َو َر ِائ ِهَ ،و َق َالَ :يا نَبِ ري اه،
َك َف َ
ُك َر رب َكَ ،فإِ رن ُه َس ُينْ ِج ُز َل َك َما َو َعدَ َكَ ،ف َأن َْز َل اه َع رز َو َج رل" :إِ ْذ ت َْست َِغي ُث َ
َاشدَ ت َ
اك ُمن َ
ون
مِدُ كُم بِال ٍ
ف ِم َن ا َ
ن" َف َأ َمدر ُه اه بِامَ َا ِئك َِة،
م َا ِئك َِة ُم ْر ِدفِ َ
است ََج َ
اب َلك ُْم َأ ِي ُ ْ
َر ربك ُْم َف ْ
َق َال َأ ُبو ُز َم ْي ٍلَ :ف َحدر َثنِي ا ْب ُن َع رب ٍ
اسَ ،ق َالَ :ب ْين ََا َر ُجل ِم َن ا ُ
ن َي ْو َم ِئ ٍذ َي ْشتَدُ ِي َأ َث ِر
م ْسلِ ِم َ
ن َأمامه ،إِ ْذ س ِمع َرب ًة بِالسو ِ
رج ٍل ِمن امُ ْ ِ ِ
ط َف ْو َق ُه َو َص ْو َت ال َف ِ
ار ِ
س َي ُق ُ
ولَ :أ ْق ِد ْم
ر ْ
َ َ َْ
رك َ َ َ ُ
َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ْي ُزو ُمَ ،فنَ َظ َر إِ َى امُ ْ ِ
رك َأ َما َم ُه َف َخ رر ُم ْس َت ْلق ًياَ ،فنَ َظ َر إِ َل ْيه َفإِ َذا ُه َو َقدْ ُخط َم َأ ْن ُف ُهَ ،و ُش رق
وجهه ،ك ََرب ِة السو ِ
ط َف ْ
م ُع.
ر َذلِ َك َأ ْ َ
َ ْ ُُ
َْ ر ْ
اخ َ ر
ول اه ﷺ َ ،ف َق َال« :صدَ ْقتَ ،ذلِ َك ِمن مدَ ِد الساءِ
َف َجا َء اأَن َْص ِ
ث بِ َذلِ َك َر ُس َ
ار ُي َف َحدر َ
َ َ
ر َ
ْ َ
نَ ،ق َال َأ ُبو ُز َم ْي ٍلَ ،ق َال ا ْب ُن َع رب ٍ
لا
روا َس ْب ِع َ
ال رثالِ َث ِة»َ ،ف َق َت ُلوا َي ْو َم ِئ ٍذ َس ْب ِع َ
اسَ :ف ر
نَ ،و َأ َ ُ
روا اأُ َس َارىَ ،ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ ِأَ ِي َبك ٍْرَ ،و ُع َم َرَ « :ما ت ََر ْو َن ِي َه ُؤ َا ِء اأُ َس َارى؟»
َأ َ ُ
َف َق َال َأ ُبو َبك ٍْرَ :يا نَبِ ري اهُ ،ه ْم َبنُو ال َع ِم َوال َع ِش َر ِةَ ،أ َرى َأ ْن َت ْأ ُخ َذ ِمن ُْه ْم فِدْ َي ًةَ ،ف َتك ُ
ُون َلنَا
ارَ ،فعسى اه َأ ْن ِ
ه ْم ل ِ ْ ِ
إ ْس َا ِم.
ُق رو ًة َع َى ال ُك رف ِ َ َ
هد َ ُ
َْ
ول اه ﷺَ « :ما ت ََرى َيا ا ْب َن اخَ رط ِ
اب؟» ُق ْل ُتَ :ا َواه َيا َر ُس َ
َف َق َال َر ُس ُ
ول اهَ ،ما َأ َرى ا رل ِذي
ر َأى َأبو بك ٍْر ،و َل ِ
يل َف َي ْ ِ
م َ ِكنرا َفن ْ ِ
َر َب َأ ْعنَا َق ُه ْمَ ،فت َُم ِك َن َعلِ ًيا ِم ْن َع ِق ٍ
كنِي َأ َرى َأ ْن ُ
ر َب
َ
ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
م َ ِكنِي م ْن ُف َان نَسي ًبا ل ُع َم َرَ ،ف َأ ْ ِ
ُعنُ َق ُهَ ،و ُ
ر َب ُعنُ َق ُهَ ،فإِ رن َه ُؤ َاء َأئ رم ُة ال ُك ْف ِر َو َصنَاديدُ َها،
ٍ
َف َه ِو َي َر ُس ُ
لا ك َ
َان ِم َن ال َغ ِد ِج ْئ ُتَ ،فإِ َذا
ه َو َما ُق ْل ُتَ ،ف ر
ول اه ﷺ َما َق َال َأ ُبو َبكْرَ ،و َم ْ َ ْ
ول اهَ ،أ ْخ ِر ِي ِمن َأي َي ٍء َتب ِ
ِ
اعدَ ي ِن يبكِي ِ
انُ ،ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
َر ُس ُ
كي
ْ ِ ْ ْ
ول اه ﷺ َو َأ ُبو َبك ٍْر َق ْ َ ْ َ
ْ
احب َك؟ َفإِ ْن وجدْ ُت بكَاء ب َكي ُت ،وإِ ْن َم َأ ِجدْ بكَاء َتبا َكي ُت لِبك ِ
ِ
َائك َُا.
َأن َ
ُ ً َ ْ ُ
َ
ُ ًَ ْ
َ َ
ْت َو َص ُ
ْ
ِ ِ ِ
َف َق َال َر ُس ُ
ِ َأ ْص َحا ُب َك ِم ْن َأ ْخ ِذ ِه ِم ال ِفدَ ا َءَ ،ل َقدْ
ول اه ﷺَ « :أ ْبكي ل رلذي َع َر َض َع َ ر
ِ
اه ْم َأ ْدنَى ِم ْن َه ِذ ِه ر
الش َج َر ِة »َ -ش َج َر ٍة َق ِري َب ٍة ِم ْن نَبِ ِي اه ﷺ َ -و َأن َْز َل اه
ِ َع َذ ُ ُ
ُعر َض َع َ ر
ُون َله َأرى حترى ي ْث ِ
َع رز وج رل" :ما ك َ ِ
خ َن ِي اأَ ْر ِ
ض"إِ َى َق ْول ِ ِه " َف ُك ُلوا
َان لنَبِي َأ ْن َيك َ ُ ْ َ َ ُ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
يم َة َه ُ ْم .أخرجه مسلم( ).
مرا َغن ْمت ُْم َح َا ًا َط ِي ًبا" َف َأ َح رل اه ال َغن َ
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وكا الرأين من أي بكر وعمر ري اه عنها فيه خر ومصلحة ،ولكن رأي أي
بكر أصوب وأحسن ،استقرار اأمر عليه ،وموافقته الكتاب الذي سبق من اه
بإحال ذلك هم ،وحصول اخر العظيم بإسام أكثر أولئك اأرى ،وموافقة
رسول اه ﷺ لرأي أي بكر .
وكان أخذ الفداء حااً ي أول اإسام ،ثم ُجعل فيا بعد اخيار لإمام بن القتل أو
الفداء حااً ،ثم ُجعل فيا بعد اخيار لإمام بن القتل أو الفداء أو امن ،أما اأطفال
والنساء فا جوز قتلهم ،ما داموا غر حاربن ،كا قال سبحانه:
[ حمد.] 9 /
وقد جعل رسول اه ﷺ فداء اأرى كل عى حسب ماله ،ومن م يكن عنده فداء
وحسن القراءة والكتابة ،جعل فداءه أن يع ِل م عرة من أواد امسلمن القراءة
والكتابة ،وبعض اأرى ليس عنده مال وا حسن القراءة والكتابة ،فم رن عليهم
رسول اه ﷺ وأطلقهم بغر فداء.
ِ
رى َي ْو َم َبدْ ٍر َم ْ َي ُك ْن َه ُ ْم فِدَ اء،
عن ابن عباس ري اه عنها قال :كَا َن نَاس م َن اأَ ْ َ
ول اه ﷺ فِدَ ا َء ُه ْم َأ ْن ُي َع ِل ُموا َأ ْو َا َد اأَن َْص ِ
َف َج َع َل َر ُس ُ
ار الكِتَا َب َة .أخرجه أمد( ).
وأول من افتدى من أرى بدر أبو وداعة احارث بن ضبرة السهمي ،فداه ابنه
امطلب بأربعة آاف درهم ،ثم رجع إى مكة.
وكان من بن اأرى سهيل بن عمرو ،فداه مكرز بن حفص ،ثم أسلم سهيل فيا بعد .
ومن بن اأرى أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول ﷺ  ،وكان ﷺ قد أخذ
عليه عهد ًا أن يرسل إليه ابنته زينب ،وكانت ا تزال ي مكة ري اه عنها ،ثم أسلم.
ِ ِ ِ
َب
ر ُ
اه ْمَ ،ب َع َث ْت َز ْين ُ
عن عائشة ري اه عنها قالت  :مرا َب َع َث َأ ْه ُل َم رك َة ي فدَ اء َأ ْ َ
ِ ِ
اص ب ِن الربِي ِع بِا ٍل ،وبعثَ ْت فِ ِ
ِ
َت
يه بِ ِق َا َد ٍة َهَا كَان ْ
َََ
َ
بِن ُْت َر ُسول اه ﷺ ِي فدَ اء َأ ِي ال َع ِ ْ ر
ِ ِ
ى َأ ِي ال َع ِ
ها َع َ
ن َبنَى َع َليْ َها.
اص ِح َ
خَد َ
ج َة َأ ْد َخ َل ْت َها ِ َ
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آها َر ُس ُ
ول اه ﷺ َر رق َهَا ِر رق ًة َش ِديدَ ةًَ ،و َق َال« :إِ ْن َر َأ ْيت ُْم َأ ْن ُت ْطلِ ُقوا َهَا
لا َر َ
َقا َل ْتَ :ف ر
َأ ِس َر َهاَ ،وت َُر ُدوا َع َل ْي َها ا رل ِذي َهَاَ ،فا ْف َع ُلوا» َف َقا ُلواَ :ن َع ْم َيا َر ُس َ
ول اهَ ،ف َأ ْط َل ُقو ُهَ ،و َر ُدوا
َع َل ْي َها ا رل ِذي َهَا.أخرجه أمد ( ).
ومن بن اأرى العباس بن عبد امطلب  ،أره أبو اليَ كعب بن عمرو اخزرجي،
وكان العباس مسل ً
ا ،لكن أكرهته قريش عى اخروج ،وقد فدى العباس بن عبد
امطلب نفسه بائة أوقية ،وفدى ابن أخيه عقيل بن أي طالب بثانن أوقية ،ثم أنزل اه
تعاى:
[ اأنفال. ] 99/
وقدم جبر بن مطعم  إى ام دينة ليفدي أراه ،فوافق رسول اه ﷺ ي صاة
امغرب وهو يقرأ سورة الطور ،فكان هذا أول وقوع اإسام ي قلبه.
عن جبر بن مطعم  قال :سمعت النبي ﷺ يقرأ ي امغرب بالطور  ،وذلك أول
ما وقر اإيان ي قلبي  .متفق عليه( ).
وعن جبر بن مطعم  أ رن النربِ ري ﷺ َق َال ِي ُأ َس َارى َبدْ ٍرَ « :ل ْو كَا َن امُ ْط ِع ُم ْب ُن َع ِدي
ِ
ِ
ر ْك ُت ُه ْم َل ُه» متفق عليه( ).
َح ًياُ ،ث رم َك رل َمني ِي َه ُؤاَء النر ْتنَىَ ،ل َ َ
وسبب ذلك أن امطعم بن عدي أجار رسول اه ﷺ حن رجع من الطائف ،وكان
أحد الذين قاموا بنقض الصحيفة التي كتبتها قري ش عى بني هاشم ،ثم أسلم جبر
بن مطعم  قبل فتح مكة.
وخرج عمر بن وهب اجحمي من مكة اغتيال الرسول ﷺ متسر ًا بفداء ابنه ،فأخره
رسول اه ﷺ با جاء من أجله ،فشهد شهادة احق ،وأسلم ،ففرح امسلمون بذلك.
فقال رسول اه ﷺ « :فقهوا أخاكم ي دينه ،وأقرئوه القرآن ،وأطلقوا له أسره»
ثم عاد داعي ًا إى مكة ،فأسلم عى يديه من أهل مكة خلق كثر.
 فضل شهداء بدر :
 -9قال اه تعاى :
[آل عمران. ] 999-995/
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 -9و َع ْن ِر َفا َع َة ْب ِن َرافِ ٍع َ ق َالَ :جا َء ِج ْ ِر ُيل إِ َى النربِ ِي ﷺ َ ،ف َق َالَ :ما َت ُعدُ و َن َأ ْه َل
ِ
َح َو َهاَ ،ق َالَ :وك ََذل ِ َك َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا
َبدْ ٍر فِيك ُْمَ ،ق َالِ « :م ْن َأ ْف َض ِل امُ ْسلِ ِم َ
ن» َأ ْو كَل َم ًة ن ْ
ِم َن امَاَئِك َِة .أخرجه البخاري( ).
 -9وعن عِ بن أي طالب  ،ي قصة حاطب بن أي بلتعة  ،عندما أرسل
إى أهل مكة كتاب ًا خرهم عزم رسول اه ﷺ عى فتح مكة ،فقال عمر بن اخطاب
 :إنه قد خان اه ورسوله وامؤمنن ،فدعني أرب عنقه ،فقال ﷺ َ « :أ َليْ َس ِم ْن
َأ ْه ِل َبدْ ٍر؟» َف َق َالَ :ل َع رل اه ا رط َل َع إِ َى َأ ْه ِل َبدْ ٍر َف َق َال :ا ْع َم ُلوا َما ِش ْئت ُْمَ ،ف َقدْ َو َج َب ْت َلك ُُم
ت َلك ُْم» متفق عليه( ).
اجَنر ُةَ ،أ ْوَ :ف َقدْ َغ َف ْر ُ
 وصول النبي ﷺ وأصحابه إى امدينة :
ما وصل الرسول ﷺ إى منطقة الروحاء لقيه رؤوس امسلمن ،هنؤنه با فتح اه
عليه ،فقال أسيد بن حضر  : يا رسول اه! احمد اه الذي أظفرك ،وأقر عينك،
واه يا رسول اه ما كان َلفي عن بدر ،وأنا أظن أنك تلقى عدو ًا ،ولكن ظننت
أها عر ،ولو ظننت أنه عدو ما َلفت ،فقال رسول اه ﷺ ( :صدقت).
ثم مى ﷺ حتى دخل امدينة النبوية ،مؤيد ًا منصور ًا مظفر ًا ،قد خافه كل عدو له،
داخل امدينة وخارجها ،فأسلم بر كثر من أهل امدينة ،وحينئذ دخل عبد اه بن
أي سلول وأصحابه ي اإسام نفاق ًا.
وهذه الغزوة العظيمة أظهر اه  عزة امؤمنن ي اجزيرة وامدينة ،وصارت هم
قيمة عند اليهود وامركن وامنافقن ،وانخذل اليهود ،وجاهروا بالعداوة
للمسلمن ،فأحبط اه كيدهم ومكرهم ،ونر رسوله ﷺ عليهم.
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 -5أهم اأحداث والوقائع بعد غزوة بدر

 -1أول عيد فطر ي اإسام :
أول عيد فطر يمر عى امسلمن هو العيد الذي وقع ي أول شوال ،من السنة
الثانية للهجرة ،بعد أن أكرمهم اه بالنر والفتح امبن ي غز وة بدر ،فصى هم
ﷺ صاة العيد ي أول شوال.
م ِدينَ َة و َهم يوم ِ
ون فِ ِيها ِي اج ِ
ول اه ﷺ ا َ
عن أنس  قالَ :ق ِد َم َر ُس ُ
ان َي ْل َع ُب َ
اهلِ ري ِة،
َ
َ
َ ُْ َْ َ
َف َق َال « :إِ رن اه َقدْ َأ ْبدَ َلك ُْم ِ ِ
ه َا َخ ْ ًرا ِمن ُْه َاَ :ي ْو َم ال ِف ْط ِرَ ،و َي ْو َم الن ْرح ِر» أخرجه أمد( ).
 -2غزوة بني سليم وغطفان بالكدر :
ما قدم النبي ﷺ امدينة من بدر ،أقام ها سبع ليال ،ثم خرج بنفسه يريد بني سليم،
وذلك ي شوال من السنة الثانية للهجرة.
فبلغ ﷺ ماء من مياههم ،يقال له الكدر ،فأقام عليه ثاث ليال ،ثم رجع إى امدينة،
وم يلق حرب ًا.
وكان سبب خروجه ﷺ ما بلغه أن هذا امكان مع ًا من بني سليم وغطفان
خططون حرب امسلمن.
 -3فرض الزكاة :
الزكاة عبادة معروفة ي الرساات الساوية السابقة ،وقد ذكرها اه ي القرآن الكريم حينا
حدث عن اأنبياء السابقن كا قال :
[ اأنبياء. ] 99/
والزكاة ي اإسام مرت بمرحلتن :
اأوى  :ي العهد امكي ،فقد ورد ذكر الزكاة والصدقة بصفتها تريع ًا عام ًا ،وإحسان ًا من
اإنسان لغره ،دون أن ترد نصوص تبن فرضيتها ،وحديد ما جب فيه ،ومن جب أن
تدفع له كا قال سبحانه:
[ امزمل. ] 99/
الثانية  :ي العهد امدي ،فقد نزل فرض الزكاة ي شهر شوال ،من السنة الثانية للهجرة،
وصار احديث عنها بصفتها ركن ًا من أركان اإسام كا قال سبحانه :
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99999
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[ التوبة. ] 99/
وبن القرآن والسنة اأموال التي جب فيها الزكاة ،ومقدار الزكاة الواجبة ،ومقادير
ر
النصاب ،ومن ترف له كا قال سبحانه :
وقال اه : 

[ التوبة. ] 99/

[ التوبة. ] 999/
 -4زواج عي بن أي طالب  من فاطمة ري اه عنها:
تزوج عِ بن أي طالب  من فاطمة بنت حمد ﷺ ي السنة اأوى من اهجرة،
وبنى ها ي السنة الثانية من اهجرة ،ي شهر شوال ،بعد وقعة بدر.
َ َش ِ
َت ِ
ارف ِم ْن ن َِصيبِي ِم َن امَ ْغنَ ِم َي ْو َم َبدْ ٍر،
عن عِ بن أي طالب  قال  :كَان ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ول اه ﷺ َأ ْع َط ِ
اي َش ِ
ار ًفا ِم َن اخُ ُم ِ
َوكَا َن َر ُس ُ
ت َأ ْن َأ ْبتَن َي بِ َفاط َم َة
لا َأ َر ْد ُ
س َي ْو َمئذَ ،ف ر
ت رج ًا صوا ًغا ِمن بنِي َقينُ َقاع ير َ ِ
ِ
ْت رس ِ
ح ُل َم ِع َيَ ،فنَ ْأ ِي بِإِ ْذ ِخ ٍر
ْ َ
ول اه ﷺ َ ،وا َعدْ ُ َ ُ َ ر
ْ َ َْ
بِن َ ُ
ت َأ ْن َأبِيعه ِمن الصو ِ
ن بِ ِه ِي ولِيم ِة ُعر ِ
ي .متفق عليه( ).
َأ َر ْد ُ
ن َف َأ ْست َِع َ
اغ َ
َُ َ ر ر
َ َ ْ
وكان عمر فاطمة ري اه عنها يوم بنى ها عِ  ثان عرة سنة ،وعمر عِ 
يومئذ مس وعرون سنة.
وولدت فاطمة ري اه عنها ابن عمها عِ بن أي طالب  من الذكور:
احسن واحسن ،وحسن ،ومن اإناث أم كلثوم ،وزينب.
 -5غزوة بني قينقاع :
حدثت غزوة بني قينقاع يوم السبت ،للنصف من شوال ،من السنة الثانية للهجرة.
وكان بنو قينقاع من أشجع هود ،وكانوا صاغة ،وكانوا حلفاء عبد اه بن أي سلول،
وكان بينهم وبن الرسول ﷺ عهد كا سبق ،وكانوا حلفاء اخزرج.
فلا كانت وقعة بدر ،وظهر عز اإسام  ،أظهروا البغي والعدوان واحسد ،ونقضوا
العهد مع الرسول ﷺ.
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اب َر ُس ُ
ول اه ﷺ ُق َر ْي ًشا َي ْو َم َبدْ ٍرَ ،و َق ِد َم
عن ابن عباس ري اه عنها قال :مرا َأ َص َ
مع اليهود ِي س ِ ِ
ِ
هو َدَ ،أ ْسلِ ُموا َق ْب َل َأ ْن
وق َبني َق ْينُ َق َ
امَدينَ َة َ َ َ َ ُ َ
ُ
اع َف َق َالَ « :يا َم ْع َ َ
ر َُ
ِ
ِ
اب ُق َر ْي ًشا»َ ،قا ُلواَ :يا ُمـ َح رمدُ َ ،ا َي ُغ ررن َرك ِم ْن َن ْف ِس َك َأن َرك َق َت ْل َت َن َف ًرا
ُيصي َبك ُْم م ْث ُل َما َأ َص َ
ش كَانُوا َأ ْغارا َا يع ِر ُف َ ِ
ِم ْن ُق َر ْي ٍ
راسَ ،و َأن َرك
ون القت ََال ،إِن َرك َل ْو َقا َت ْل َتنَا َل َع َر ْف َت َأنرا ن َْح ُن الن ُ
َ ً َْ
َم ْ َت ْل َق ِم ْث َلنَاَ ،ف َأن َْز َل اه َع رز َو َج رل ِي َذلِ َكُ ":ق ْل ل ِ رل ِذي َن َك َف ُروا َس ُت ْغ َل ُب َ
ون"  .أخرجه أبوداود ( ).
وما رأى رسول اه ﷺ أن ه ود بني قينقاع نقضوا العهد واميثاق ،وتوسعوا ي
استفزازهم امسلمن ،سار إليهم ،واستخلف عى امدينة أبا لبابة ،ودفع اللواء إى
مزة بن عبد امطلب .
فلا رأى اليهود امسلمن حصنوا ي حصوهم ،فحاِهم رسول اه ﷺ حصار ًا
شديد ًا دام مس عرة ليلة ،إى هال ذي القعدة ،حتى قذف اه الرعب ي قلوهم،
فنزلوا عى حكم الرسول ﷺ  ،فأمر هم الرسول ﷺ فكتفوا.
وحينئذ قام عبد اه بن أي سلول ،رأس النفاق ،فألح عى رسول اه ﷺ أن يعفوا
ِ
َ ،فأعرض عنه الرسول ﷺ  ،ثم كرر الطلب
عنهم ،فقال :يا حمد أحسن إى موا ّ
ِ
َ ،أربعائة حار ،وثاثائة دارع ،قد
ثانية ،فأعرض عنه ،ثم قال :أحسن إى موا ّ
منعوي من اأمر واأسود ،حصدهم ي غداة واحدة؟ إي واه امرؤ أخشى
الدوائر .فقال رسول اه ﷺ « :هم لك».
وأمر رسول اه ﷺ أن ُيـ جلوا من امدينة بذرارهم ونسائهم ،وأمهلهم ثاثة أيام،
ووكل بإخراجهم منها عبادة بن الصامت .
فلا مضت الثاثة أيام ،خرج ي آثارهم حتى سلكوا إى أذرعات بالشام.
وتوى قبض أمواهم حمد بن مسلمة ،فقسمت بن الصحابة ري اه عنهم ،بعد
إخراج اخمس للرسول ﷺ  ،وهكذا غنم امسلمون أموال هود بني قينقاع ،وم
تكن هم أرضون وا مزارع ،إنا كانوا صاغة.
هو َد َبنِي الن ِرض ِر َو ُق َر ْي َظ َة َح َار ُبوا َر ُس َ
ول اه ﷺ َ ،ف َأ ْج َ
ى
عن ابن عمر ري اه عنها َأ رن َ ُ
َر ُس ُ
ول اه ﷺ َبنِي الن ِرض ِرَ ،و َأ َق رر ُق َر ْي َظ َة َو َم رن َع َل ْي ِه ْمَ ،حترى َح َار َب ْت ُق َر ْي َظ ُة َب ْعدَ َذلِ َكَ ،ف َقت ََل
ن ،إِ را َأ رن َب ْع َض ُهم َلـ ِح ُقوا بِرس ِ
نا ُ
ِر َج َ
ول
اه ُ ْمَ ،و َق َس َم نِ َسا َء ُه ْم َو َأ ْو َا َد ُه ْم َو َأ ْم َوا َلـ ُه ْم َب ْ َ
م ْسلِ ِم َ
َ ُ
ْ
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ِ
ول اه ﷺ هود ا َ ِ ِ
ى َر ُس ُ
اه ﷺ َ ،فـآ َمن َُه ْم َو َأ ْس َل ُمواَ ،و َأ ْج َ
اعَ ،و ُه ْم
مدينَة ُك رل ُه ْمَ ،بني َق ْينُ َق َ
َُ َ
َقوم َعب ِد اه ب ِن س َا ٍم ،وهود بنِي ح ِار َث َة ،وك رُل ه ِ
َان بِا َ
ودي ك َ
م ِدين َِة  .متفق عليه( ).
ْ ُ ْ
َ
َ َُ َ َ َ
ْ َ
َُ
وكان عبادة بن الصامت  قد ترأ من حلف هود بني قينقاع عندما حاربوا رسول اه ﷺ .
وفيه وي ابن سلول نزل قوله تعاى:
[ امائدة. ] 99-99/

 -3غزوة السويق :
ي اخامس من ذي احجة ،من السنة الثانية للهجرة ،حدثت غزوة السويق.
فحن وصل أبو سفيان بالعر إى مكة ،ورجعت فلول قريش امنهزمة إى مكة ،نذر
أبو سفيان أن ا يمس رأسه ماء من جنابة ،حتى يغزو حمد ًا ،ويثأر أصحابه.
فخرج أبو سفيان ي مائتي راكب من قريش لير بيمينه ،فوصل إى أطراف امدينة
لياً ،وجأ إى بني النضر ،ونزل عى سيد بني النضر ر
سام بن مشكم اليهودي،
فأخره عن الرسول ﷺ وأصحابه.
فقام أبو سفيان بمهامة ناحية العريض ،واد ي طرف حرة واقم ،فقتل رجلن ،وأحرق
نخاً ،وفر ومن معه إى مكة.
فبلغ ذلك رسول اه ﷺ فخرج ي إثرهم يطلبهم ي مائتن من امهاجرين واأنصار،
واستعمل عى امدينة أبا لبابة ،فجعل أبو سفيان وأصحابه يلقون ُجرب السويق،
وهي عامة أزوادهم ،يتخففون منها للنجاة ،فلحقهم ﷺ حتى بلغ قرقرة الكدر ،ففاته
أبو سفيان وأصحابه ،فانرف ﷺ راجع ًا إى امدينة.
وكانت غيبة رسول اه ﷺ ي هذه الغزوة مسة أيام.
فقال امسلمون حن رجع هم رسول اه ﷺ  :يا رسول اه أتطمع لنا أن تكون
غزوة؟ قال« :نعم».
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 -2وفيات السنة الثانية من اهجرة

ي شهر ذي احجة من السنة ا لثانية للهجرة ،توي عثان بن مظعون .
وكان  من سادة امهاجرين ،أسلم  أول اإسام ،وهاجر إى احبشة ،ثم هاجر
إى امدينة ،وشهد بدر ًا ،وكان  من أشد الناس اجتهاد ًا ي العبادة ،يصوم النهار،
ويقوم الل يل ،وكان من اأغنياء امنفقن .
ِ
ٍ
ن
الس ْكنَىِ ،ح َ
َع ْن ُأ ِم ال َعاَء ري اه عنها َقا َل ْتَ :ط َار َلنَا ُعثْ َا ُن ْب ُن َم ْظ ُعون ِي ُ
ى س ْكنَى امُ َه ِ
اج ِري َنَ ،ف ْ
يُ ،ث رم َج َع ْلنَا ُه
اشتَكَى َف َم رر ْضنَا ُه َحترى ت ُُو ِ َ
ر َع ْت اأَن َْص ُار َع َ ُ
ا ْق َ َ
السائِ ِ
ِي َأ ْث َوابِ ِهَ ،فدَ َخ َل َع َليْنَا َر ُس ُ
ب،
ول اه ﷺ َ ،ف ُق ْل ُتَ :ر ْ َ
م ُة اه َع َليْ َك َأ َبا ر
َف َشهاد ِي َع َلي َك َل َقدْ َأكْرم َك اهَ ،ق َال« :وما يدْ ِر ِ
يك» ُق ْل ُت :اَ َأ ْد ِري َواهَ ،ق َالَ « :أ رما
َ َ ُ
ْ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ن ،إِ ِي َأ َ ْر ُجو َل ُه اخَ ْ َر م َن اهَ ،واه َما َأ ْد ِري َ -و َأنَا َر ُس ُ
ول اه -
ُه َو َف َقدْ َجا َء ُه ال َيق ُ
َما ُي ْف َع ُل ِي َواَ بِك ُْم» َقا َل ْت ُأ ُم ال َعا َِءَ :ف َواه اَ ُأ َزكِي َأ َحدً ا َب ْعدَ ُهَ ،قا َل ْتَ :و َر َأ ْي ُت
ت َذل ِ َك َلهَ ،ف َق َالَ « :ذ ِ
ج ِريَ ،ف ِ
ج ْئ ُت َر ُس َ
اك
ول اه ﷺ َف َذك َْر ُ
ل ِ ُعثْ َا َن ِي الن ْرو ِم َع ْينًا َ ْ
ُ
ج ِري َل ُه» أخرجه البخاري( ).
َع َم ُل ُه َ ْ
مات  بامدينة ،و ُدفن بالبقيع ،وهو أول من دفن من امهاجرين بالبقيع.
وتوي ي السنة الثانية من اهجرة شهداء بدر وهم أربعة عر ،ما بن مهاجري وأنصاري.
وتوفيت رقية بنت رسول اه ﷺ ما جاءت البشارة بنر امؤمنن ي بدر.
وقتل ي هذه السنة من رؤساء امركن ي بدر سبعن رجا:
منهم :عتبة بن ربيعة ،وشيبة بن ربيعة ،والوليد بن عتبة ،وأبو جهل ،وأمية بن خلف ،ونبيه
ومنبه ابنا احجاج ،وغرهم من صناديد قريش ،وتوي أبو هب بمكة بعد غزوة بدر
بقليل.

*
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البــاب الثالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته
السنة الثالثة من اهجرة
الغزوات و الرايا واأحداث اهامة ي السنة الثالثة من اهجرة

وتشتمل عى ما يي :

 -1غزوة قرقرة الكدر
 -2غزوة غطفان

 -3مقتل كعب بن اأرف

 -4زواج عثان بن عفان  من أم كلثوم بنت رسول اه ﷺ
 -5رية القردة

 -3زواج الرسول ﷺ من حفصة بنت عمر ري اه عنها
 -2زواج الرسول ﷺ من زينب بنت خزيمة ري اه عنها
 -1غزوة أحد

 -3غزوة مراء اأسد

 -12وفيات السنة الثالثة من اهجرة

الباب الثالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته
السنة الثالثة من اهجرة

الغزوات و الرايا واأحداث اهامة ي السنة الثالثة من اهجرة

 -1غزوة قرقرة الكدر

خرج رسول اه ﷺ ي منتصف حرم ،من السنة الثالثة للهجرة ،ي مائتن من
أصحابه ،عندما علم أن مع ًا من بني سليم وغطفان جمعت بقرقرة الكدر ،وهو
ماء لبني سليم ،واستخلف رسول اه ﷺ عى امدينة سباع بن عرفطة الغفاري 
ودفع لواءه إى عِ بن أي طالب .
فسار إليهم رسول اه ﷺ حتى بلغ قرقرة الكدر ،فأقام عليه ثاث ليال ،فلم يلق
أحد ًا من بني سليم وغطفان.
وأرسل ﷺ نفر ًا من أصحابه إ ى أعى الوادي ،واستقبلهم ﷺ ي بطن الوادي،
فوجد رعاء فيهم غام يقال له يسار ،فسأله عن الناس ،فقال الغام :ا علم َ هم.
فانرف رسول اه ﷺ  ،وقد ظفر بالنعم ،فانحدر به إى امدينة ،وكانت النعم
مسائة بعر ،فأخرج مسها ،وقسم أربعة أماس بن الصحابة الذين معه ،وصار
يسار ي سهم النبي ﷺ فأعتقه.
وغاب النبي ﷺ ي هذه الغزوة مس عرة ليلة.
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 -2غزوة غطفان

جاء اخر إى رسول اه ﷺ من عيونه أن مع ًا من غطفان ،من بني ثعلبة بن حارب
جمعوا عى ماء يقال له ذو أمر ،يريدون اإغارة عى امدينة.
فخرج إليهم الرسول ﷺ ي امحر م من السنة الثالثة للهجرة ،ي أربعائة ومسن
رجاً ،ي أكر ملة عسكرية قادها رسول اه ﷺ قبل غزوة أحد ،واستخلف عى
امدينة عثان بن عفان .
فلا سمعت غطفان بخروج النبي ﷺ ،قذف اه ي قلوهم الرعب ،فهربوا إى رؤوس
اجبال ،وحفظ اه امسلمن من ر الكافرين ،ونزل ي هذه الغزوة :
[ امائدة. ] 99/

 -3مقتل كعب بن اأرف

كان كعب بن اأرف من أشد الناس عداوة للنبي ﷺ وأصحابه ،وكان أبوه عربي ًا
من قبيلة طي ،من بني نبهان ،جاء إى امدين ة ،وحالف بني النضر ،ورف فيهم،
وتزوج منهم عقيلة بنت أي احقيق ،فولدت له كعب ًا.
وكان كعب طوياً جسي ً
ا ،وشاعر ًا جيد ًا ،ساد هود احجاز بكثرة ماله ،وكان
يعطي أحبار اليهود ويصلهم.
وكان حصنه جنوب رق امدينة ،خلف ديار بني النضر.
وكان من عداوة كعب بن اأرف أنه ما بلغه خر انتصار امسلمن ي بدر ،وعلم
بمقتل صناديد قريش ،قال :أحق هذا؟
هؤاء أراف العرب ،وملوك الناس ،واه لئن كان حمد أصاب هؤاء القوم لبطن
اأرض خر َ من ظهرها.
فلا تأكد عنده اخر انطلق عدو اه هجو رسول اه ﷺ وامسلمن ،ويمدح عدوهم،
وحرض عليهم.
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وم يرض عدو اه هذا القدر حتى ركب إى قريش ،فبكى بشعره قتاهم ي بدر،
وحرضهم عى قتال امسلمن.
ونزل بمكة عى امطلب بن أي وداعة السهمي ،فاستقبله وأكرمه ،وجعل كعب
ينشد اأشعار،وحرض قريش ًا عى رسول اه ﷺ وامسلمن ،ليأخذوا ثأرهم منهم.
عن ابن عباس ري اه عنها ،قال :مَرا َق ِدم َكعب بن اأَ ْر ِ
ف َم رك َة َأت َْو ُهَ ،ف َقا ُلوا:
َ ْ ُ ْ ُ
َ
ِ
الصنَ ْيبِ ُر
السدَ ان َِةَ ،و َأن َ
ن ْ
ْت َس ِيدُ َأ ْه ِل َيثْ ِر َبَ ،فن َْح ُن َخ ْر َأ ْم َه َذا ُ
الس َقا َية َو ِ
َح ُن َأ ْه ُل ِ
ِ
ر ِم ْن َق ْو ِم ِهَ ،ي ْز ُع ُم َأ رن ُه َخ ْر ِمنرا.
امُنْبَ ُ
ِ
ِ
َ
َف َق َالَ :أ ْنت ُْم َخ ْر ِمنْ ُهَ ،فن ََز َل َع َ
ى َر ُسول اه ﷺ "إِ رن َشانئَ َك ُه َو اأَ ْب َ ُ
ر"َ ،ون ََز َل ْت":أ َم ْ
ت وال رطا ُغ ِ
َاب ي ْؤ ِمنُو َن بِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وت َو َي ُقو ُل َ
ون ل ِ رل ِذي َن َك َف ُروا
اج ْب َ
ت ََر إِ َى ا رلذي َن ُأوتُوا نَصيبًا م َن الكت ِ ُ
َه ُؤ َا ِء َأ ْهدَ ى ِم َن ا رل ِذي َن آ َمنُوا َسبِ ًيا".أخرجه ابن حبان ( ).
وما عاد إى امدينة أخذ يقرض الشعر متشبب ًا بنساء امسلمن ،فأهدر رسول اه ﷺ دمه.
ب ب ِن اأَ ْر ِ
ِ
ف؟ َفإِ رن ُه َقدْ آ َذى اهَ
عن جابر  قال:قال رسول اه ﷺَ « :م ْن ل َك ْع ِ ْ
َ
ِ
ـح رمدُ ْب ُن َم ْس َل َم َةَ :يا َر ُس َ
ب َأ ْن َأ ْق ُت َل ُه؟ َق َالَ « :ن َع ْم»َ ،ق َال:
ول اهَِ ،أح ُ
َو َر ُسو َل ُه»َ ،ف َق َال ُم َ
ََ ،ف ْ َ
ائ َْذ ْن ِ
الر ُج َل َقدْ
أ ُق ْلَ ،ق َالُ « :ق ْل»َ ،ف َأتَا ُهَ ،ف َق َال َل ُهَ :و َذك ََر َما َب ْين َُه َاَ ،و َق َال :إِ رن َه َذا ر
َأ َرا َد َصدَ َق ًةَ ،و َقدْ َعنرانَاَ ،ف َل را َس ِم َع ُه َق َالَ :و َأ ْي ًضا َواهَِ ،لت ََم ُلنر ُهَ ،ق َال :إِنرا َق ِد ا رت َب ْعنَا ُه اآ َن،
ِ
ي ٍء َي ِص ُر َأ ْم ُر ُهَ ،ق َالَ :و َقدْ َأ َر ْد ُت َأ ْن ت ُْسلِ َفنِي َس َل ًفا،
َو َنك َْر ُه َأ ْن نَدَ َع ُه َحترى َننْ ُظ َر إ َى َأ ِي َ ْ
َق َالَ :ف َا َت ْر َهنُنِي؟ َق َالَ :ما ت ُِريدُ ؟.
بَ ،أنَر َهن َُك نِساءنَا؟ َق َال َل ُه :تَر َهن ِ
م ُل ال َع َر ِ
ُوي
َق َال :ت َْر َهنُنِي نِ َسا َءك ُْمَ ،ق َالَ :أن َ
ْت َأ ْ َ
ْ
َ َ
ْ
ب ا ْب ُن َأ َح ِدنَاَ ،ف ُي َق ُالُ :ر ِه َن ِي َو ْس َق ْ ِ
م ْ ٍرَ ،و َلكِ ْن ن َْر َهن َُك ر ْ
ن ِم ْن َ
الأ َم َة
َأ ْو َا َدك ُْمَ ،ق َالُ :ي َس ُ
س ب ِن ج ٍر ،و َعب ِ
 يعنِي الس َاح َ ،-ق َالَ :فنَعم ،ووا َعدَ ه َأ ْن ي ْأتِيه بِاح ِ ِاد
ارثَ ،و َأ ِي َع ْب ِ ْ َ ْ َ ر
َ ْ َ َ ُ َ َُ
ِ َ
َْ
َ
ْب ِن بِ ْ ٍ
رَ ،ق َالَ :ف َجا ُءوا َفدَ َع ْو ُه َل ْي ًا َفن ََز َل إِ َل ْي ِه ْمَ ،قا َل ْت َل ُه ا ْم َر َأ ُت ُه :إِ ِي َأ َ ْس َم ُع َص ْوتًا َك َأ رن ُه
ت َد ٍم.
َص ْو ُ
ِ
ِ
يم َل ْو ُد ِع َي إِ َى َط ْعن ٍَة
َق َال :إِن َرا َه َذا ُم َ
ـح رمدُ ْب ُن َم ْس َل َم َةَ ،و َرضي ُع ُهَ ،و َأ ُبو نَائ َل َة ،إِ رن الك َِر َ
ِ ِ
ِ
است َْم َكن ُْت
ابَ ،ق َال ح َ رمد :إِ ِي إِ َذا َجا َءَ ،ف َس ْو َ
َليْ ًا َأ َ َج َ
ف َأ ُمدُ َيدي إِ َى َر ْأسهَ ،فإِ َذا ْ
( )9صحيح  /أخرجه ابن حبان برقم (.)9999
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ِمنْه َفدُ و َنكُمَ ،ق َالَ :ف َلا ن ََز َل ن ََز َل وهو متَو ِشحَ ،ف َقا ُلوا :ن ِ ِ
يح ال ِط ِ
يبَ ،ق َال:
َجدُ من َْك ِر َ
َ ُ َ ُ َ
ُ
ر
ْ
حتِي ُف َا َن ُة ِهي َأع َطر نِس ِ
اء ال َع َر ِ
بَ ،ق َالَ :ف َت ْأ َذ ُن ِ
َ َأ ْن َأ ُش رم ِمنْ ُهَ ،ق َالَ :ن َع ْم َف ُش رم،
َن َع ْم َ ْ
َ ْ ُ َ
است َْم َك َن ِم ْن َر ْأ ِس ِهُ ،ث رم َق َالُ :دو َنك ُْم،
َفتَن َ
َاو َل َف َش رمُ ،ث رم َق َالَ :أ َت ْأ َذ ُن َ َأ ْن َأ ُعو َدَ ،ق َالَ :ف ْ
َق َال َف َقتَ ُلو ُه» متفق عليه ( ).
وكان مرع كعب بن اأرف أربع عرة ليلة مضت من شهر ربيع اأول ،من
السنة الثالثة للهجرة.
وما علمت ه ود بمرع طاغيتها كعب بن اأرف ،دب الرعب ي قلوهم،
وعلموا أن الرسول ﷺ لن يتوانى ي استخدام القوة حن ا جدي النصح مع كل
من يريد العبث باأمن وإشعال الفتن ،فلزموا الصمت واهدوء ،وتظاهروا بالوفاء
بالعهود ،وأرعت اأفاعي إى جحورها َتبئ فيها ،لتخرج حن حن الفرصة.

 -4زواج عثان من أم كلثوم بنت الرسول ﷺ

كان عثان بن عفان  قد تزوج من قبل رقية بنت رسول اه ﷺ ،فمرضت قبل
غزوة بدر ،فأمره النبي ﷺ أن يبقى عندها ،فاتت ري اه عنها عندما جاء بشر
رسول اه ﷺ أهل امدينة بالفتح والنر يوم بدر.
فلا ماتت رقية ري اه عنها زوجه الرسول ﷺ أختها أم كلثوم ري اه عنها.
وقد تزوج عثان بن عفان  أم كلثوم بنت الرسول ﷺ ي شهر ربيع اأول ،من
السنة الثالثة للهجرة ،وكانت بكر ًا وم تلد لعثان . 
وم ُيعرف أحد تزوج ابنتي نبي غر عثان بن عفان . 
ِ
اب
است ََج َ
عن عثان بن عفان  قال :إِ رن اه َب َع َث ُمـ َح رمدً ا ﷺ بِاحَ ِقَ ،ف ُكن ُْت مـ رم ِن ْ
َن كَا ُق ْل َت ،وص ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ح ْب ُت َر ُس َ
ول
اج ْر ُ
َ َ
ه َول َر ُسولهَ ،وآ َمن ُْت بِ َا ُبع َث بِهَ ،و َه َ
ت اه ْج َرت ْ ِ َ
اه ﷺ َو َبا َي ْع ُت ُهَ ،ف َواه َما َع َص ْي ُت ُه َواَ َغ َش ْش ُت ُه َحترى ت ََو رفا ُه اه  .أخرجه البخاري( ).
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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 -5رية القردة

بعد غزوة بدر خافت قريش أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إى الشام.
عور عليها
فقالوا :حن اقرب موسم رحلتهم ي الصيف إى الشام :إن حمد ًا قد ر
متجرنا ،وهو عى طريقنا ،فا ندري أين نسلك؟.
فقال صفوان بن أمية :إن أق منا بمكة أكلنا رؤوس أموالنا ،فلم يكن ها من بقاء.
فتشاورت قريش ي هذا اأمر ،فاختاروا أن يسلكوا طريق العراق ،الذي خرق
نجدا إى الشام ،وهي طريق طويلة جد ًا ،مر رقي امدينة عى بعد كبر منها،
واستأجروا دليا يدهم عى الطريق ،هو فرات بن حيان ،من بني بكر بن وائل،
فخرج صفوان بن أمية ،وقيل أبو سفيان بن حرب ،يقود هذه القافلة ي مع من
جار مكة ،ي مائة رجل ،ومعهم فضة كثرة تقدر بثاثن ألف درهم.
فسلك هم فرات بن حي ان عى ذات عرق ،طريق العراق ،فبلغت رسول اه ﷺ أنباء
هذه العر ،فبعث إليها زيد بن حارثة  ، ي ما ئة راكب ،ليعرض عر قريش،
فلقيهم عى ماء من مياه نجد يقال له :القردة ،فاستوى عليها كلها ،وم يكن من
صفوان بن أمية ومن معه من حرس القافلة إا الفرار بدون مقاومة ،وأر امسلمون
دليل القافلة فرات بن حي ان ،ثم أسلم وحسن إسا مه ،وفقه ي الدين ،وم يزل يغزو
مع رسول اه ﷺ إى أن مات ،فانتقل فرات إى مكة ،فنزل ها.
ثم إن رسول اه ﷺ قسم غنائم هذه الَية عى أهلها ،بعد أن أخرج اخمس.
وكان ذلك ي شهر مادي اآخرة ،من السنة الثالثة للهجرة ،وهذه الَية هي آخر
وأنجح رية قام ها امسلمون قبل غزوة أحد.
وكانت هذه اهزيمة صاعقة كبرة ،ونكبة شديدة ،أصابت قريش ًا بعد بدر ،ازداد
بعدها مهم وحزهم ،وقلقهم وخوفهم .
وعندما فشلت خطة قريش ي اخروج من احصار ااقتصادي الذي ربه عليها
امسلمون ،رأت أن تعجل بعمل عسكري ضد امسلمن ي عقر دارهم ،لعلها تفك
هذا احصار ،وتأخذ بثأرها ،وتعي د اأمن إى طريق جارَا ،وتعيد سمعتها التي
انحطت هزيمتها ي بدر ،فكانت غزوة أحد.
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 -3زواج الرسول ﷺ من حفصة بنت عمر ري اه عنها

تزوج رسول اه ﷺ حفصة بنت عمر بن اخطاب ري اه عنها ،ي شعبان من
السنة الثالثة للهجرة،بعد أن انقضت عدَا من زوجها خنيس بن حذافة السهمي ،
الذي قد توي عنها بعد بدر.
ن َت َأ ري َم ْت َح ْف َص ُة بِن ُْت
عن عبد اه بن عمر ري اه عنها أن عمر بن اخطاب ِح َ
ِ
َان ِم ْن َأ ْص َح ِ
ُع َم َر ِم ْن ُخنَ ْي ِ
الس ْه ِم ِيَ ،وك َ
ي
اب َر ُسول اه ﷺ َ ،فت ُُو ِ َ
س ْب ِن ُح َذا َف َة ر
بِامَ ِدين َِةَ ،ف َق َال ُع َم ُر ْب ُن اخَ رط ِ
ابَ :أ َت ْي ُت ُع ْث َا َن ْب َن َع رف َ
انَ ،ف َع َر ْض ُت َع َل ْي ِه َح ْف َص َةَ ،ف َق َال:
اَ ُث رم َل ِق َينِيَ ،ف َق َالَ :قدْ َبدَ ا ِ
َ َأ ْن اَ َأت ََز رو َج َي ْو ِمي َه َذا.
َس َأ ْن ُظ ُر ِي َأ ْم ِريَ ،ف َلبِ ْث ُت َل َي ِ َ
يت َأ َبا َبك ٍْر ال ِصدِ َيقَ ،ف ُق ْل ُت :إِ ْن ِش ْئ َت َز رو ْجت َُك َح ْف َص َة بِن َْت ُع َم َر،
َق َال ُع َم ُرَ :ف َل ِق ُ
ِ
َ َش ْيئًاَ ،و ُكن ُْت َأ ْو َجدَ َع َل ْي ِه ِمنِي َع َ
ى ُعثْ َا َنَ ،ف َلبِثْ ُت
َف َص َم َت َأ ُبو َبك ٍْر َف َل ْم َي ْرج ْع إِ َ ر
اَ ُث رم َخ َطبَ َها َر ُس ُ
ت
َحتُ َها إِ ريا ُه َف َل ِق َينِي َأ ُبو َبك ٍْرَ ،ف َق َالَ :ل َع رل َك َو َجدْ َ
ول اه ﷺ َف َأ ْنك ْ
َليَ ِ َ
ِ َح ْف َص َة َف َل ْم َأ ْر ِج ْع إِ َليْ َك َشيْئًا؟.
ِ ِح َ
ن َع َر ْض َت َع َ ر
َع َ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
َق َال ُع َم ُرُ :ق ْل ُتَ :ن َع ْمَ ،ق َال َأ ُبو َبك ٍْرَ :فإِ رن ُه َم ْ َي ْمنَ ْعني َأ ْن َأ ْرج َع إِ َل ْي َك ف َ
يا َع َر ْض َت َع َ ر
ول اه ﷺ َقدْ َذكَرهاَ ،ف َلم َأك ِ ِ
ي ِر رس ِ
إِ را َأ ِي ُكن ُْت َعلِ ْم ُت َأ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ ،
َ َ
ْ ْ
ُن أُ ْف َ ر َ ُ
َو َل ْو ت ََر َك َها َر ُس ُ
ول اه ﷺ َقبِ ْلتُ َها .أخرجه البخاري ( ).
وكان رسول اه ﷺ قد طلق حفصة ثم راجعها ري اه عنها.
اج َع َها .أخرجه ابن حبان( ).
عن عمر بن اخطاب َ أن َر ُسو َل اه ﷺ َط رل َق َح ْف َصة ُث رم َر َ
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 -2زواج الرسول ﷺ من زينب بنت خزيمة ري اه عنها

تزوج رسول اه ﷺ زينب بنت خزيمة اهالية ي شهر رمضان ،من السنة الثالثة للهجرة.
وكانت تسمى ري اه عنها أم امساكن ،لكثرة إطعامها امساكن ،وصدقتها
عليهم ،وإحساها إليهم.
خطبها رسول اه ﷺ بعد أن استشهد زوجها عبيدة بن احارث بن عبد امطلب 
ي بدر ،فجعلت أمرها إليه ،فتزوجها ﷺ ،فلم تلبث عنده إا يسر ًا ،بضعة أشهر ا
تزيد ،ثم توفيت ي آخر شهر ربيع اآخر من السنة الرابعة للهجرة.
وكانت وفاة زينب بن خزيمة ري اه عنها ،ي حياته ﷺ ،وكان عمرها حن توفيت ري
اه عنها ثاثن سنة أو نحوها ،فصى عليها رسول اه ﷺ ،ودفنها بالبقيع ري اه عنها.

999

 -1غزوة أحد

حدثت غزوة أحد هار يوم السبت ،للنصف من شوال ،من السنة الثالثة للهجرة.
وأحد جبل شال رق امدينة ،سمي أحد ًا لتوحده عن اجبال التي حوله.
وسبب هذه الغزوة أن قريش ًا أرادت أن تنتقم لقتاها ي بدر ،وتشفي غيظها من امسلمن،
وتروي غلة حقدها عليهم ،وتستعيد مكانتها التي تزعزعت بن العرب بعد هزيمتها ي
بدر ،وأن تضع حد ًا لتهديد امسلمن قبل أن يصبحوا قوة َدد وجودهم.
وكان أبو سفيان بن حرب ،وصفوان بن أمية ،وعكرمة بن أي جهل ،وعبد اه بن أي
ربيعة ،أكثر زعاء قريش نشاط ًا وحمس ًا خوض هذه امعركة.
وعجل ي حركهم ما فعلته رية زيد بن حارثة  من استيائها عى أمواهم التي
كانت متجهة إى الشام عن طريق نجد.
وأول ما فعلوه هذه الغزوة أهم احتجزوا العر التي نجا ها أبو سفيان ،والتي كانت
سببا لغزوة بدر فقالوا للذين كانت هم أموال فيها :إن حمد ًا قد وتركم ،وقتل خياركم،
فأعينونا هذا امال عى حربه ،لعلنا ندرك فيه ثأرنا بمن أصاب منا ،فأجابوا لذلك،
وكانت ألف بعر ،وامال مسون ألف دينار.
وجهزت قريش حرب رسول اه ﷺ ،وبعثت رجااً يسرون ي العرب ،ويدعوهم إى
نرهم ،وحرضوهم عى قتال حمد ﷺ ،فاستنفروا بني كنانة ،وأهل َامة ،بأشعارهم.
ومعت قريش اجموع من حلفائها ،واأحابيش ،واأعراب من كنانة وَامة،
واجتمع إليهم أبو عامر الفاسق ،والد حنظلة غسيل امائكة  ،ي مسن رجاً
من قومه.
فتجمع لقريش ثاثة آاف مقاتل ،فيهم سبعائة دارع ،ومعهم مئتا فرس ،وثاثة آاف بعر.
ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء ،حتى يكون ذلك أبلغ ي استاتة
الرجال ،وحتى ا يفروا ،وبلغ عدده ن مس عرة امرأة من أراف قريش.
فخرج أبو سفيان بزوجته هند بنت عتبة ،وخرج عكرمة بن أي جهل بزوجته أم
حكيم بنت احارث بن هش ام ،وخرج صفوان بن أمية بزوجته برزة بنت مسعود،
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وخرج طلحة بن أي طلحة بزوجته سافة بنت سعد ،وخرج عمرو بن العاص
بزوجته ريطة بنت منبه بن احجاج.
فخرجن معهن الدفوف واخمور ،فكن يبكن قتى بدر ،وحرضن الرجال عى
القتال والصمود ،وعدم اهزيمة والفرار.
وكان قائد اجيش أبا سفيان بن حرب ،وقيادة الفرسان إى خالد بن الوليد ،يعاونه
عكرمة بن أي جهل ،أما اللواء فكان إى بني عبد الدار.
فلا خرجت قريش بجم وعها من مكة بعث العباس بن عبد امطلب  برسالة
مستعجلة إى الرسول ﷺ  ،ضمنها ميع تفاصيل جيش قريش ،ودفع بالكتاب إى
رجل من بني غفار كان قد استأجره ،ورط عليه أن يأي امدينة ي ثاثة أيام ففعل،
وسلم الرسالة إى الرسول ﷺ وهو بمسجد قباء ،فقرأ الرسالة عى الرسول ﷺ أي
بن كعب  ، فأمره ﷺ بالكتان ،وكان العباس  يكتب بأخبار امركن إى
الرسول ﷺ ،ثم إن الرسول ﷺ عاد مَع ًا إى امدينة ،وأخذ يستشر أصحابه
ري اه عنهم فيا بلغه.
وحينئذ أمر رسول اه ﷺ بحراسة امدينة خوف ًا من أن يؤخذ امسلمون عى غرة.
فقام نفر من كبا ر اأنصار فيهم سعد بن معاذ ،وأسيد بن حضر ،وسعد بن عبادة
ري اه عنهم ،ومعهم بعض امسلمن بحراسة الرسول ﷺ فباتوا ليلة اجمعة
عى بابه ،وعليهم الساح حتى أصبحوا ،وقام البعض اآخر بحراسة امدينة.
 وصول جيش قريش إى امدينة :
شاع خر مسر قريش ي الناس ،وأرجف اليهود وامنافقون ،ووصل امركون ظاهر امدينة،
ونزلوا قريبا من جبل أحد ،عى شفر الوادي ،مقابل امدينة ،وعسكروا هناك.
فلا تأكد للرسول ﷺ خر قريش استشار أصحابه ،وأخرهم برؤياه التي رآها ليلة
اجمعة ،فقال ﷺ« :إِ ِي َقدْ َر َأ ْي ُت َب َق ًرا ت ُْذ َب ُح َو َأ رو ْلت َُها َخ ْ ًراَ ،و َر َأ ْي ُت ي ذؤابة َس ْي ِفي َث ْل ًا،
ي َأ ْد َخ ْل ُت َي ِدي ِي ِد ْر ٍع َح ِصين ٍَة َف َأ رو ْلت َُها ا َ
م ِدينَ َة» أخرجه البيهقي ي دائل النبوة ( ).
َو َر َأ ْي ُت َأ ِ َ
اي َأ ِي َه َز ْز ُت َس ْي ًفا َفا ْن َق َط َع َصدْ ُر ُه ،
وعن أي موسى َ ع ِن النربِ ِي ﷺ َق َال َ « :ر َأ ْي ُت ِي ُر ْؤ َي َ
( )9صحيح /أخرجه البيهقي ي دائل النبوة (.)999/9
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ِ
يب ِم َن ا ُ
ن َي ْو َم ُأ ُح ٍدُ ،ث رم َه َز ْز ُت ُه ُأ ْخ َرى َف َعا َد َأ ْح َس َن َما ك َ
َانَ ،فإِ َذا ُه َو َما
م ْؤ ِمنِ َ
َفإِ َذا ُه َو َما ُأص َ
ِ ِ
نَ ،و َر َأ ْي ُت فِ َيها َب َق ًراَ ،واه َخ ْرَ ،فإِ َذا ُه ُم ا ُ
اجتِ َا ِع ا ُ
م ْؤ ِمن َ
ُون َي ْو َم
م ْؤ ِمنِ َ
َجا َء بِه اه م َن ال َفت ِْح َو ْ
ُأ ُح ٍد» متفق عليه ( ).

ثم استشار النبي ﷺ أصحابه ري اه عنهم ،فقال « :إن رأيتم أن تقيموا بامدينة،
ونجعل النساء والذرية ي اآطام ،فإن أقاموا أقاموا بر مقام ،وإن دخلوا علينا
قاتلناهم ي اأزقة ،فنحن أعلم ها منهم ،و ُر موا من فوق الصياي واآطام».
وكان هذا الرأي هو رأي اأكابر من امهاجرين واأنصار ،وكان عبد اه بن أي
سلول يرى رأي رسول اه ﷺ ،ا نصح ًا للمسلمن ،ولكن خوف ًا من القتل ،وحر
الشورى بصفته أحد زعاء اخزرج.
لكن كان رأي اأغلبية من الصحابة اخروج إى العدو ،خاصة اأحداث ،والذين م
يشهدوا بدر ًا من الصحابة ري اه عنهم.
ول اهِ ،واهِ ما د ِخ َل َع َلينَا فِيها ِي اج ِ
َف َقا َلواَ :يا َر ُس َ
ف ُيدْ َخ ُل َع َل ْينَا فِي َها
اهلِ ري ِةَ ،ف َك ْي َ
َ
ْ
َ ُ
َ
َ
اإس َا ِم؟ َف َق َالَ « :ش ْأ َنكُم إِ ًذا » َ ،ق َالَ :ف َلبِس َأْمتَهَ ،ق َالَ :ف َقا َل ِ
ت اأَن َْص ُارَ :ر َد ْدنَا
َ ُ
َ
ْ
ِي ِ ْ
ى رس ِ
ول اهِ ﷺ َر ْأ َي ُه .أخرجه أمد( ).
َع َ َ ُ
فقال رأس امنافقن عبد اه بن أي سلول :يا رسول اه أقم بامدينة ،وا َرج إليهم،
فواه ما خرجنا منها إى عدو لنا قط إا أصاب منا ،وا دخلها علينا إا أصبنا منه.
فلا رأى رسول اه ﷺ أن أكثر الناس أبى إا اخروج إى العدو ،وم يتناهوا إى
رأيه ،قالَ « :ش ْأ ُن ُكم إِ ًذا» أخرجه أمد( ).
ثم صى الرسول ﷺ اجمعة بالناس ،فوعظهم وأمرهم باجد وااجتهاد ،وأخرهم
أن هم النر إذا صروا ،وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم ،ففرح الناس بذلك.
ثم صى النبي ﷺ بالناس العر ،وقد ُحشدوا ،وحر أهل العواَ.
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99999
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99999
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ثم دخل رسول اه ﷺ بيته ،وكان الناس ينتظرون خروجه ،فقال هم سعد بن معاذ،
وأسيد بن حضر ري اه عنها؛ استكرهتم رسول اه ﷺ عى اخروج ،وهو أعلم باه،
وبا يريد ،والوحي ينزل عليه من الساء ،فردوا اأمر إليه ،فندموا ميعا عى ما صنعوا.
فخرج عليهم رسول اه ﷺ وقد لبس أ مته ،وظاهر بن درعن ،وتقلد السيف.
فلا رآه الناس قاموا فاعتذروا إليه ،وقالوا :يا رسول اه ما كان لنا أن نخالفك ،وا
نستك رهك عى اخروج ،فاصنع ما بدا لك  ،فاعتذر هم بأنه لبس أمة احرب .
َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َعبْ ِد اه  قال :قال رسول اه ﷺ « :إِ رن ُه َليْ َس لِنَبِي إِ َذا َلبِ َس َأ ْ َمتَ ُه َأ ْن
َي َض َع َها َحترى ُي َقاتِ َل » أخرجه أمد ( ).
ثم أذن مؤذن رسول اه ﷺ ي الناس باخروج إى العدو.
 خروج امسلمن إى أحد :
ثم عقد الرسول ﷺ األوية.
لواء اأوس؛ دفعه ﷺ إى أسيد بن حضر  ، ولواء اخزرج :دفعه إى احباب بن
امنذر  ، ولواء امهاجرين :دفعه إى مصعب بن عمر  ، واستعمل ﷺ عى
امدينة ابن أم مكتوم ،ليصِ بمن بقي ي امدينة.
ثم خرج رسول اه ﷺ ي ألف من أصحابه ،وخرج السعدان أمام الرسول ﷺ ،سعد
بن معاذ ،وسعد بن عبادة ،ري اه عنها ،يعدوان ،وكانا دارعن ،وخرج مزة بن
عبد امطلب  حار ًا.
ثم سار رسول اه ﷺ ومعه جيشه ،ومعهم فرسان ،ومائة دارع ،حتى وصل إى
مكان جهة أحد ،يقال له ( الشيخن ) ،فعسكر فيه ،ثم أخذ يستعرض جيشه ،فرد من
كان منهم دون البلوغ ،ومنهم عبد اه بن عمر ،وزيد بن ثابت ،وأسامة بن زيد ،وزيد
بن أرقم ،والراء بن عازب ،وأبو سعيد اخدري ،وغرهم ري اه عنهم أمعن.
وي منطقة (الشيخن) أدركهم امساء ،فصى الرسول ﷺ بأصحابه امغرب ،ثم صى
العشاء ،وبات هناك ،واختار مسن رج ً
ا حراسة امعسكر ،يتجولون حوله ،وكان
قائدهم حمد بن مسلمة . 
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم ()99999
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ونام رسول اه ﷺ  ،وتوى حراسته ذكوان بن عبد القيس ،فلزمه وم يفارقه.
وقبل طلوع الفجر أدلج رسول اه ﷺ ي السحر ،وانتهى إى مكان يقال له
(الشوط) بن امدينة وأحد ،فحانت صاة الفجر ،فأمر ﷺ باا ً فأذن وأقام ،فصى
رسول اه ﷺ بأصحابه الفجر.
وي هذه الفرة ،وي ذلك امكان أنخزل عبد اه بن أي بن سلول ،ومعه ثاثائة من
امنافقن ،ثلث اجيش ،وهو يقول عن الرسول ﷺ :عصاي وأطاع الولدان ،ومن ا
رأي له ،ما ندري عام نقتل أنفسنا هاهنا؟ ارجعوا أها الناس ،فرجع ومن معه من
امنافقن ،وبقي رسول اه ﷺ ي سبعائة من أصحابه.
ثم تبع عبد اه بن حرام  -والد جابر امنافقن -وذ ركرهم باه لرجعوا ،فلا استعصوا عليه،
وأبوا إا اانراف ،قال هم :أبعدكم اه ،أعداء اه ،فسيغني اه عز وجل نبيه عنكم.
وي هؤاء امنافقن نزل قول اه :

[ آل عمران. ] 999-999/

وميز اه امؤمنن من امنافقن قبل لقاء العدو ي أحد:

[ آل عمران.]995/

وما انخزل ابن سلول وأصحابه قالت طائفة من امؤمنن نقاتلهم ،وطائفة قالت :ا
نقاتلهم ،فأنزل اه سبحانه:
[ النساء. ] 99/

وما رجع ابن سلول وأصحابه بثلث اجيش مت بنو سلمة وبنو حارثة بالرجوع،
فعصمها اه سبحانه وثبتها ،وحقتا بالرسول ﷺ ،وفيها أنزل اه تعاى
[ آل عمران. ] 999/

ثم واصل الرسول ﷺ سره نحو قريش ،وكان معسكر امركن حول بينه وبن أحد،
فقال ﷺ « :من رجل خرج بنا عى القوم من كثب ،من طريق ا يمر بنا عليهم؟».
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فقام أبو خيثمة احارثي  فقال :أنا يا رسول اه .ثم اختار طريق ًا قصر ًا إى أحد،
يمر بحرة بني حارثة ومزارعهم ،فسار حتى نزل الشعب من أحد ،ي عدوة الوادي
إى اجبل ،فعسكر بجيشه مستقباً امدينة ،جاعاً ظهره إى جبل أحد ،وجعل
عينن جبل الرماة عن يساره.
 تعبئة الرسول ﷺ جيشه :
ي صباح يوم السبت ،اخامس عر من شهر شوال ،عبأ رسول اه ﷺ أصحابه
ري اه عنهم للقتال ،فجعل عى ميمنة اجيش امنذر بن عمرو  ، وعى
اميَة الزبر بن العوام  ،يسانده امقداد بن عمرو .
وأ رمر رسول اه ﷺ عبد اه بن جبر اأنصاري اأوي البدري  عى مسن
رام ،وأمرهم بالتمركز عى جبل صغر ،يقع عى الضفة اجنوبية من وادي قناة،
سمي فيا بعد بجبل الرماة.
وقال رسول اه ﷺ أمرهم « :انضح اخيل عنا بالنبل ،ا يأتونا من خلفنا ،إن كانت
لنا أو علينا ،فاثبت مكانك ،ا ُنؤتن من قبلك » ( ).
َ َط ُفنَا ال رط ْ ُر َف َ
ثم قال ﷺ للرماة« :إِ ْن َر َأ ْيت ُُمونَا َ ْ
َر ُحوا َمكَا َنك ُْم َه َذا َحترى ُأ ْر ِس َل
ا تْ َ
َاه ْم َف َ
َر ُحوا َحترى ُأ ْر ِس َل إِ َل ْيكُم»أخرجه البخاري ( ).
،وإِ ْن َر َأ ْيت ُُمونَا َه َز ْمنَا ال َق ْو َم َو َأ ْو َط ْأن ُ
إِ َل ْيك ُْم َ
ات ْ َ
وي هذه التعبئة نزل قوله سبحانه :
[ آل عمران. ]999/

وهذا احتل رسول اه ﷺ أفضل مكان ي ميدان القتال ،مع أنه نزل فيه بعد العدو.
ثم أخذ رسول اه ﷺ يبث روح احاسة والبسالة ي أصحابه ،وحرضهم عى
الصر والثبات عند اللقاء ،ثم أخذ سيف ًا فقال« :من يأخذ مني هذا ؟» فبسطوا أيدهم
كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال« :فمن يأخذه بحقه؟» قال فأحجم القوم .فقال ساك
بن خرشة أبو دجانة :أنا آخذه بحقه قال :فأخذه ففلق به هام امركن .أخرجه مسلم( ).
( )9انظر سرة ابن هشام (.)99/9
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9995
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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 تعبئة قريش جيشها :
تشاور زعاء قريش ي تعبئة اجيش ،فعبأت قريش جيشها حسب نظام الصفوف.
فكانت القيادة العامة إى أي سفيان بن حرب ،وجعلوا عى اميمنة خالد بن الوليد،
و عى اميَة عكرمة بن أي جهل ،وجعلوا عى امشاة صفوان بن أمية ،أو عمرو
بن العاص ،وجعلوا عى الرماة وكانوا مائة عبد اه بن أي ربيعة ،ودفعوا اللواء إى
طلحة بن أي طلحة من بني عبد الدار.
وجاء أبو سفيان إى بني عبد الدار ملة اللواء ليحرضهم عى القتال ،وحثهم
عى ماية اللواء ،فقال هم :إنكم وليتم لواءنا يوم بدر ،وأصابنا ما قد رأيتم ،فإما
أن تكفونا لواءنا ،وإما أن َلوا بيننا وبينه ،فغضبوا ،وقالوا له :ستعلم غد ًا إذا التقينا
كيف نصنع ،وقد ثبتوا عند احتدام امعركة ،حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم ،ونجح أبو
سفيان ي إثارة ميتهم حاية اللواء.
وقبل نشوب امعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع ي صفوف امسلمن،
حيث أرسل أبو سفيان رسواً إى اأنصار يقول هم :يا معر اأوس واخزرج،
خلوا بيننا وبن ابن عمنا ننرف عنكم ،فإنه ا حاجة لنا بقتالكم ،فرد عليه اأنصار
رد ًا عنيف ًا ،وأسمعوه ما يكره.
وخرج إى اأنصار أبو عامر الفاسق ،الذي ألب قريش ًا عى أخذ ثأرهم من امسلمن،
وكان يعدهم أن قومه إذا دعاهم م يتخلفوا.
فنادى قومه من اأوس :أنا أبو عامر الراهب ،فقالوا :ا أنعم اه بك يا فاسق ،فرموه
باحجارة ومن معه حتى فر منهم ،وبذلك باءت حاوات الكفار بالفشل ي تفريق
صفوف امسلمن.
وقبل بدء امعركة قامت نساء قريش حرضن عى القتال ،فقامت هند بنت عتبة،
زوجة أي سفيان ،ي نساء من قريش ،يتجولن بن الصفوف ،ويربن بالدفوف،
وحرضن عى القتال ،وينشدن :
وه ًا بني عبد الدار  ..وه ًا ماة اأديار  ..رب ًا بكل بتار .
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ونف ـرش النمـ ـارق
فـ ـ ـراق غر وامـ ـ ـق

إن ُتقبلـ ـوا نع ـــ ـانق
ويقلن أيضا :
أو تدبروا نف ـارق
 بدء القتال بن امسلمن وامركن :
التحم اجيشان ،واقتتل الناس يومئذ قتااً شديد ًا ،ي كل مكان من ميدان امعركة،
وكان ثقل امعركة يدور حول لواء امركن ،فقد تعاقب بنو عبد الدار عى مل
اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أي طلحة ،ثم أخواه عثان وأبو سعد ابنا أي
طلحة ،قتا واحد ًا تلو اآخر ،ثم تعاقب عى اللواء أبناء طلحة بن أي طلحة،
مساف ع ،ثم احارث ،ثم كاب ،فقتلوا ي امبارزة واحد ًا بعد اآخر.
وهكذا حتى ُقتل ي امبارزة أحد عر رجاً من ملة لواء امركن من بني عبد
الدار ،وم يبق منهم أحد حمله ،وشارك ي امبارزة و َقتَل هؤاء من امسلمن:
عِ بن أي طالب ،ومزة بن عبد امطلب ،وسعد بن أي وقاص ،وعاصم بن
ثابت ،وقزمان ،والزبر بن العوام ،ري اه عنهم أمعن.
وبعد هذا القتل الكبر أصبح لواء امركن شؤم ًا عليهم ،ما يدنو منه أحد إا قتل،
فركوه ملقي عى اأرض.
ثم اشتد القتال ،ومي الوطيس ،وتعانقت السيوف ،وملت خيالة امركن عى
امسلمن ثاث مرات ،ف نضحهم الرماة بالنبال فينتكصون عى أعقاهم.
وأبى كثر من امسلمن ي هذا اليوم باء حسن ًا ،وأظهروا من البطوات ما أعجز امركن.
وقاتل قتاا ً شديد ًا عِ ،وطلحة ،والزبر ،وأبو طلحة ،وسعد بن أي وقاص ،ري
اه عنهم ،وأبطال غرهم كثر.
وأظهر الصحابة ري اه عنهم بطوات عظيمة ي ساحة ال قتال ،فكان أبو دجانة ا
يلقى أحد ًا من امركن إا قتله.
وقاتل أسد اه وأسد رسوله مزة بن عبد امطلب  قتال اأبطال ،فقتل نفر ًا من ملة
لواء امركن ،وبينا هو يبارز أحد امركن فقتله ،وكمن له وحي حتى مكن منه،
ثم رماه بحربته ،فأصابت منه مقتاً.
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م َز َة َقت ََل ُطعيم َة بن َع ِدي ب ِن ِ
اخيَ ِ
ار بِبَدْ ٍرَ ،ف َق َال ِ
َ َم ْوا َ َي ُجبَ ْ ُر
قال وحي  :إِ رن َ ْ
ِ ْ
ََْ ْ َ
راس َعا َم َع ْين ْ ِ
َن،
م َز َة بِ َع ِمي َف َأن َ
ْب ُن ُم ْط ِع ٍم :إِ ْن َق َت ْل َت َ ْ
ْت ُحرَ ،ق َالَ :ف َل را َأ ْن َخ َر َج الن ُ
راس إِ َى ِ
ال ُأح ٍد ،بينَه وبينَه و ٍ
ِ
القت ِ
َو َع ْين ْ ِ
ادَ ،خ َر ْج ُت َم َع الن ِ
َالَ ،ف َل را َأ ِن
َن َج َبل بِح َي ِ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ
اص َط ُفوا ل ِ ْل ِقت ِ
َالَ ،خ َر َج ِس َباع َف َق َالَ :ه ْل ِم ْن ُم َب ِ
ار ٍز؟.
ْ
بَ ،ف َق َال :يا ِسباع ،يا ابن ُأم َأنْا ٍر م َق ِطعةِ
ِ
ِ
ِ
م َز ُة ْب ُن َعبْد امُ رطل ِ
َق َالَ :ف َ
خ َر َج إِ َليْه َ ْ
َ َ ُ َ ْ َ ِ َ ُ َ
الذ ِ
ال ُب ُظ ِ
اه ِ
ورَ ،أ ُتـ َحا ُد اه َو َر ُسو َل ُه ﷺ ؟ َق َالُ :ث رم َشدر َع َل ْي ِهَ ،فكَا َن َك َأ ْم ِ
س ر
بَ ،ق َال:
ح َت َص ْ
خ َر ٍةَ ،ف َل را َدنَا ِمنِي َر َم ْيتُ ُه بِ َح ْر َبتِيَ ،ف َأ َض ُع َها ِي ُثنرتِ ِه َحترى
َوك ََمن ُْت ل ِـ َح ْم َز َة َ ْ
َخ َر َج ْت ِم ْن َب ْ ِ
ن َو ِر َكيْ ِهَ ،ق َالَ :فكَا َن َذ َ
اك ال َع ْهدَ بِه .أخرجه البخاري( ).
وأسلم وحي فيا بعد ،وشارك ي معركة اليامة ،وي مقتل مسيلمة الكذاب،
فقتله بتلك احربة.
ومن الذين أبلوا باء حسنا يوم أحد ،وقتل عبد اه بن عمرو بن حرام ،والد جابر،
ري اه عنها.
عن جابر بن عبد اه  مرا كَا َن َي ْو ُم ُأ ُح ٍدِ ،جي َء بِ َأ ِي ُم َس ًجىَ ،و َقدْ ُمثِ َل بِ ِهَ ،ق َال:
ت َأ ْن َأر َف َع الثر ْو َب َفنَ َه ِ
ت َأ ْن َأر َف َع الثر ْو َب َفنَ َه ِ
اي َق ْو ِميَ ،ف َر َف َع ُه
اي َق ْو ِميُ ،ث رم َأ َر ْد ُ
َف َأ َر ْد ُ
ْ
ْ
َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ َ ،أ ْو َأ َم َر بِ ِه َف ُرفِ َع َف َس ِم َع َص ْو َت َباكِ َي ٍة َأ ْو َصائِ َح ٍةَ ،ف َق َالَ « :م ْن َه ِذ ِه؟»
م َتبكِي؟ َفا َزا َل ِ
ِ
ت امَ َائِ َك ُة تُظِ ُل ُه
َف َقا ُلوا بِن ُْت َع ْم ٍروَ ،أ ْو ُأ ْخ ُت َع ْم ٍروَ ،ف َق َالَ « :و َ ْ
َ
بِ َأ ْجن ِ َحتِ َها َحترى ُرفِ َع» متفق عليه( ).
وحنظلة بن أي عامر  أبى باء حسن ًا ي قتال امركن ،وكاد يقتل أبا سفيان بن
حرب ،لكن شداد بن اأسود قتله قبل أن يصل إى أي سفيان ،فقال النبي ﷺ« :إِ رن
احبكُم حنْ َظ َل َة ُت َغس ُله امَ َائِ َك ُةَ ،فس ُلوا ص ِ
ِ
اح َبتَ ُه» َف َقا َل ْتَ :خ َر َج َو ُه َو ُجنُب مرا
َ
ِ ُ
َص َ ْ َ
َ
ول اه ﷺَ « :ف َذ َ
َس ِم َع اه َائِ َع َةَ ،ف َق َال َر ُس ُ
اك َقدْ َغ رس َلتْ ُه امَ َائِ َك ُة» أخرجه ابن حبان واحاكم( ).
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9959ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9صحيح  /أخرجه ابن حبان برقم ( ،)9999وأخرجه احاكم برقم (.)9599
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وكان عمرو بن اجموح  أعرج ًا شديد العرج ،وكان له أربعة أبناء شباب ،فلا
كان يوم أحد قال له أبناؤه :إن اه  قد عذرك ،فأتى رسول اه ﷺ فأذن له ،وكان
سيد بني سلمة ،فقاتل  حتى استشهد.
عن أي قتادة َ أ رن ُه َح َر َذل ِ َك َق َالَ :أتَى َعمرو ْب ُن اجموحِ إِ َى رس ِ
ول اهِ ﷺ
ُْ
َ ُ
َُ
َ
ي بِ ِرج ِِ ه ِذهِ
يل اهِ حترى ُأ ْقت ََل َأم ِ
ِ
ول اهَِ ،أ َر َأ ْي َت إِ ْن َقا َت ْل ُت ي َسبِ ِ
َف َق َالَ :يا َر ُس َ
َ
ْ
َ
ْ
ِ
عر َجا َءَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهِ ﷺَ « :ن َع ْم »َ .ف َقتَ ُلو ُه
يح ًة ِي اجَن ِرة؟َ ،وكَان ْ
َصح َ
َت ِر ْج ُل ُه ْ
يوم ُأح ٍد هو وابن َأ ِخ ِ
يه َو َم ْو ًى َه ُ ْمَ ،ف َم رر َع َليْ ِه َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ َف َق َالَ « :ك َأ ِي َأ ْن ُظ ُر إِ َليْ َك
َْ َ ُ ُ َ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
ِ
يح ًة ِي اجَنرة» أخرجه أمد ( ).
مْي بِ ِر ْجل َك َهذه َصح َ
وكان عمرو بن ثابت امعروف باأصرم  من بني عبد اأشهل يأبى اإسام ،فلا
كان يوم أحد قذف اه اإسام ي قلبه ،للحسنى التي سبقت له من ربه ،فأسلم،
وأخذ سيفه ،وحق بالرسول ﷺ  ،فقاتل حتى قتل ،وم يعلم أحد بأمره ،ومات ي
وقته ،فذكره الصحابة لرسول اه ﷺ ،فقال« :إِ رن ُه َلـ ِم ْن َأ ْه ِل اجَن ِرة» .قال أبو هريرة:
وم يصل ه صاة قط .أخرجه أمد ( ).
وقاتل عبد اه بن جحش  حتى ُقتل ،وكان قد دعا ربه أن يرزقه الشهادة ي سبيل اه.
وسعد بن الربيع  ، آخى رسول اه ﷺ بينه وبن عبد الرمن بن عوف  ،وكان من
أغنياء اأنصار ،وقد أبى با ًء حسن ًا ي القتال ،حتى استشهد.
ِ
َعن َزي ِد ب ِن َثابِ ٍ
ول اه ﷺ َي ْو َم ُأ ُح ٍد ل ِ َط َل ِ
الربِيعَِ ،و َق َال ِ
ت َ ق َال َ :ب َع َثنِي َر ُس ُ
َ:
ْ ْ ْ
ب َس ْعد ْب ِن ر
ِ
ف َِ
ول َل َك َر ُس ُ
السا َم َ ،و ُق ْل َل ُه َ :ي ُق ُ
جدُ َك؟ َق َال َ :ف َج َع ْل ُت
ول اه َ :ك ْي َ
إِ ْن َر َأ ْي َت ُه َف َأ ْق ِر ْئ ُه منِي ر
ٍ
ن ال َقت َْى َف َأصب ُته وهو ِي ِ
آخ ِر َر َم ٍقَ ،وبِ ِه َس ْب ُع َ
ر َب ٍة
َأ ُط ُ
ر َب ًة َما َب ْ َ
وف َب ْ َ
َ ْ ُ َ َُ
ن َط ْعنَة بِ ُر ْم ٍح َو َ ْ
ون َ ْ
بِسي ٍ
السا َم َ ،و َي ُق ُ
ف َو َر ْم َي ٍة بِ َس ْه ٍم َ ،ف ُق ْل ُت َل ُه َ :يا َس ْعدُ  ،إِ رن َر ُس َ
ول َل َك :
َْ
ول اه ﷺ َي ْق َر ُأ َع َل ْي َك ر
ِ
ِ
ِ
ف َ
السا ُم ُ ،ق ْل َل ُه َ :يا َر ُس َ
جدُ َك ؟» َق َال َ :ع َ
ول
ري َك ْي َ
السا ُم َ ،و َع َل ْي َك ر
ى َر ُسول اه ر
« َخ ِ ْ
ص إِ َى
جن ِرة َ ،و ُق ْل لِ َق ْو ِمي اأَن َْص ِار  :ا ُع ْذ َر َلك ُْم ِعنْدَ اه َأ ْن َ ْ
خ ُل َ
اه َ ،أ ِجدُ ِي َأ ِجدُ ِر َ
يح ا َ
رس ِ
م ُه اه .أخرجه مالك واحاكم( ).
ول اه ﷺ َوفِيك ُْم ُش ْفر َي ْط ِر ُ
ف َ ،ق َال َ :و َف َ
اض ْت َن ْف ُس ُه َر ِ َ
َ ُ
( )9حسن /أخرجه أمد برقم (.)99999
( )9حسن /أخرجه أمد برقم (.)99999
( )9صحيح /أخرجه مالك برقم ( ،)99وأخرجه احاكم برقم (.)9599
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وكان من قاتل يوم أحد مية ،وليس بنية اجهاد ي سبيل اه ،فكان من أهل النار ،رجل
يقال له قزمان ،وكان رسول اه ﷺ إذا ُذكر له قزمان  ،يقول« :إنه من أهل النار».
فلا كان يوم أحد قاتل قتااً شديد ًا ،فقتل وحده سبعة أو ثانية من امركن ،وكان
ذا بأس ،فأث خنته اجراح .فقال له رجال من امسلمن :واه لقد أبليت اليوم يا قزمان
فأبر .فقال :باذا أبر ،فو اه إن قاتلت إا عن أحساب قومي ،ولوا ذلك ما
قاتلت ،فلا اشتدت عليه جراحه أخذ سه ً
ا من كنانته فقتل نفسه.
وقاتل سعد بن أي وقاص  قتااً شديد ًا ي هذه الغزوة العظيمة ،حتى أن الرسول
ﷺ من شدة إعجابه به يوم أحد فداه بأبيه وأمه وحده.
ول اهِ ﷺ َأ َب َو ْي ِه ِأ َ َح ٍد َغ ْ ِ
م َع َر ُس ُ
ر َس ْع ِد ْب ِن
عن عِ بن أي طالب  قالَ :ما َ َ
ِ
مال ِ ٍ
ول َل ُه َي ْو َم ُأ ُح ٍدْ « :ار ِم فدَ َ
كَ ،فإِ رن ُه َج َع َل َي ُق ُ
اك َأ ِي َو ُأ ِمي» متفق عليه( ).
َ
وأبى طلحة بن عبيد اه  يوم أحد با ًء عظيا ،ووقى رسول اه ﷺ بنفسه ،واتقى عنه
النبل بيده حتى شلت.
وقاتل أبو طلحة اأنصاري  قتااً عظي ً
ا يوم أحد ،وكان من أشهر الرماة.
ٍ
اه َ َز َم نَاس ِم َن الن ِ
راس َع ِن النربِ ِي ﷺ َ ،و َأ ُبو َط ْل َح َة
عن أنس َ ق َال :مَرا كَا َن َي ْو ُم ُأ ُحد ْ
ن َيدَ ِي النربِ ِي ﷺ ُمـ َج ِوب َع َليْ ِه بِ َح َج َف ٍةَ ،ق َالَ :وكَا َن َأ ُبو َط ْل َح َة َر ُج ًا َر ِام ًياَ ،ش ِديدَ
َب ْ َ
ٍ
ِ
الن ْرزعَِ ،وك َََ َي ْو َمئذ َق ْو َس ْ ِ
ن َأ ْو َث َا ًثا .متفق عليه( ).
َ
ت َأ ِي َط ْل َح َة يِ
وكان ﷺ يعجب بشجاعة أي طلحة  حتى أنه قال ﷺَ « :ل َص ْو ُ
ى ْ ِ
اجَ ْي ِ
ش َأ َشدُ َع َ
ن ِم ْن فِئَ ٍة» أخرجه أمد ( ).
امركِ َ
وكان  جثو بن يدي النبي ﷺ ي احرب ،ثم ينثر كنانته ،ويقول :وجهي لوجهك
الوقاء ،ونفِ لنفسك الفداء.
وخريق من علاء اليهود ،وقد قال لقومه اليهود :إ رن َن ْر حمد عليكم حق،
فقالوا :إن اليوم يوم سبت ،فقال :ا سبت لكم ،فأخذ سيفه وعدته ،وقال :إن ُأصبت
( )9متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (، ،)9995مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99999
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فاَ محمد ،يصنع فيه ما يشاء ،ثم قاتل مع رسول اه ﷺ حتى قتل ،فقال رسول
اه ﷺ « :خريق خر هود» ( ).
 النر امبن :
لقد دارت رحا احرب عى امركن ،وأنزل اه نره يوم أحد عى امسلمن،
فحس وهم بالسيوف ،وولت نساء الكفار ا يلوون عى يء،
وصدقهم وعده،
ُ
وسيطر امسلمون عى أرض امعركة سيطرة تامة ،كا بن اه ذلك النر بقوله
سبحانه:

[ آل عمران. ] 999/

وبعد هذا النر العظيم بدأ الصحابة ري اه عنهم يتبعون امركن وياحقوهم
وجمعون الغنائم ،وكان للرماة دور عظيم ي هذا النر امؤزر ،فقد ملت خيل
امركن ثاث مرات عى امسلمن ،ففشلوا ورجعوا ،بسبب نضح الرماة هم بالنبل.
 شؤم امعصية :
وبينا امسلمون يتبعون امركن ،يقتلون ويأرون ،وجمعون الغنائم من
اميدان ،وإذا بالرماة الذين وضعهم رسول اه ﷺ عى اجبل ينزلون ،ليجمعوا مع
الناس الغنائم ،فقال هم أمرهم عبد اه بن جبر  : أنسيتم ما قال لكم رسول اه
ﷺ ؟ فلم يطيعوه ،ما يرون من هزيمة امركن.
عن الراء بن عازب  قالَ :ج َع َل النربِ ُي ﷺ َع َ
ن
م ِس َ
الر رجا َل ِة َي ْو َم ُأ ُح ٍدَ ،وكَانُوا َ ْ
ى ر
َ َط ُفنَا ال رط ْ ُر َف َ
َر ُج ًا َع ْبدَ اه ْب َن ُج َب ْ ٍرَ ،ف َق َال« :إِ ْن َر َأ ْيت ُُمونَا َ ْ
َر ُحوا َمكَا َنك ُْم َه َذا َحترى
ات ْ َ
ِ
َاه ْمَ ،ف َ
َر ُحوا َحترى ُأ ْر ِس َل إِ َل ْيك ُْم»،
ُأ ْرس َل إِ َل ْيك ُْمَ ،وإِ ْن َر َأ ْيت ُُمونَا َه َز ْمنَا ال َق ْو َم َو َأ ْو َط ْأن ُ
اتَْ
َفه َزموهمَ ،ق َالَ :ف َأنَا واه ر َأي ُت النِساء ي ْشت َِدد َنَ ،قدْ بدَ ْت َخا َِخ ُلهن و َأسو ُقهن ،رافِع ٍ
ات
ُ ر َ ْ ُ ُ ر َ َ
َ
ْ
َ َ َ
َ َ ْ
َ ُ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َةَ ،ظ َه َر َأ ْص َحا ُبك ُْم َف َا
اه رنَ ،ف َق َال َأ ْص َح ُ
يم َة َأ ْي َق ْو ِم ،ال َغن َ
اب َع ْبد اه ْب ِن ُج َب ْ ٍر :ال َغن َ
ث َي َ ُ
( )9انظر سرة ابن هشام ( .) 55/9
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ون؟ َف َق َال َع ْبدُ اه ْب ُن ُج َب ْ ٍرَ :أن َِسيت ُْم َما َق َال َلك ُْم َر ُس ُ
َتنْتَظِ ُر َ
ن
ول اه ﷺ ؟ َقا ُلواَ :واه َلنَ ْأتِ َ ر
ِ
ِ
ِ
يمة .أخرجه البخاري ( ).
الن َ
راسَ ،ف َلنُصي َب رن م َن ال َغن َ
وترك أغلب الرماة اخمسن أماكنهم ي اجبل ،وتركوا ظهور امسلمن للعدو،
وثبت عبد اه بن جبر ي مكانه ،وثبت معه نفر ما يبلغون العرة ،وي هذه امخالفة
العظيمة أمر رسول اه ﷺ نزل قوله سبحانه:

[ آل عمران. ] 999/

وعر َفهم من أين جاءَم امصيبة ليتقوها.
وهذا وضع اه قلوهم أمامهم مكشوفة با فيها ،ر
وما رأى خالد بن الوليد قائد فرسان امركن نزول الرماة من اجبل ،استدار
بَعة خاطفة ،حتى وصل إى مؤخرة جيش امسلمن ،ثم أباد بمن معه عبد اه بن
جبر ومن معه ري اه عنهم ،ثم انقض عى امسلمن من خلفهم ،وصاح فرسانه
بامركن فرجعوا ،وأحاطوا بامسلمن من اأمام واخلف ،وأرعت امرأة من
امركن هي عمرة بنت علقمة احارثية فرفعت لواء امركن الذي كان مطروحا
عى اأرض ،فاجتمع حوله امركون.
فأحاط امر كون بامسلمن من اأمام واخلف ،فحدثت فوى عارمة ي
وحول الرماة بمخالفتهم أمر الرسول ﷺ
صفوفهم ،وانفلت الزمام ،وضاع النظام،
ر
صفوف امسلمن امنظمة التي كانت تقاتل كبنيان مرصوص إى فوى عارمة،
فرب بعضهم بعض ًا ،والتبس اأمر ،و ُق تل من امسلمن ناس كثر.
ِ
َان َي ْو َم ُأ ُح ٍد ُه ِز َم امُ ْ ِ
عن عائشة ري اه عنها َقا َل ْت :مرا ك َ
رك َ
يس َل ْعن َُة
ر َخ إِ ْبل ُ
ُونَ ،ف َ َ
ِ
ِ
اج َت َلدَ ْت ِه َي َو ُأ ْخ َر ُاهم.أخرجه البخاري( ).
اه َع َل ْيهَ :أ ْي ع َبا َد اه ُأ ْخ َراك ُْمَ ،ف َر َج َع ْت ُأواَ ُه ْم َف ْ
وقتل امسلمون ي هذه ااضطرابات اليان ،والد حذيفة خط ًأ ،أهم م يعرفوه ،فقد بر
حذيفة  ، فإذا هو بأبيه اليان  ، فقال :أي عباد اه أي ،أي.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9995
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قال :فو اه ما احتجزوا حتى قتلوه ،فقال حذيفة :يغفر اه لكم.أخرجه البخاري( ).
فأراد رسول اه ﷺ أن يفديه ،فتصدق حذيفة بديته عى امسلمن ،فزاده ذلك عند
رسول اه ﷺ خر ًا ومنزلة.
وخَ امسلمون بسبب الضعف اإنساي لفريق من اجنود كل ما ربحوه ي أول
هذه الغزوة :
[ النور.]99/

ثم تراجع امسلمون ،وترك بعضهم ساحة القتال ،وثبت مصعب بن عمر  حامل
لواء امسلمن ،وأخذ يقاتل دون رسول اه ﷺ  ،فأقبل عليه ابن قمئة ،فارس من
امركن ،فقتل مصعب بن عمر ،فسقط اللواء ،فأمر رسول اه ﷺ عِ بن أي
طالب  أن يرفع اللواء فرفعه.
 إشاعة مقتل الرسول ﷺ :
كان مصعب بن عمر  يشبه الرسول ﷺ إذا لبس أ مته ،فظن ابن قميئة أنه قتل
رسول اه ﷺ  ،فرجع إى امركن وهو يقول :قتلت حمد ًا.
وِخ الشيطان بصوت ٍ
عال :أا إن حمد ًا قد قتل ،فلا سمع امسلمون ذلك عظم
اأمر عليهم ،وطاشت أحامهم ،وأصبحوا حيارى ،ا يدرون ما يصنعون ،فانقسموا
بعد هذه اإشاعة إى ثاث فرق:
الفرقة اأوى  :اذت بالف رار ،وتركت ساحة امعركة ،ا عن نية سيئة ،وا إِار
عى اخطيئة ،بل عن ضعف بري قادهم إى الفرار بعد رؤية اهاك ،وهؤاء
قليلون كا قال سبحانه وتعاى :
[ آل عمران. ] 999/

ومن هؤاء :عثان بن عفان ،وخارجة بن عمرو ،واحارث بن حاطب ،وغرهم
ري اه عنهم ،وقد عفا اه عنهم بفضله ورمته ،كا قال سبحانه:
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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[ آل عمران. ] 999/

الفرقة الثانية :الذين أصابتهم احرة ،فصارت غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه،
أو يستمر عى بصرته ي القتال إى أن يقتل ،وهم أكثر الصحابة ،ثم تراجع هؤاء
إى الرسول ﷺ ما عرفوا أنه حي.
وحرض امؤمنن عى القتال بعد هذه الشائعة أنس بن
وكان من تصدى للمركن ر
النر ،الذي كان يتشوق إى اجنة ،وتعويض ما فاته يوم بدر ،فقال عندما رأى
بعض امسلمن قعود ًا :ال رلهم إِ ِي َأ ْعت َِذر إِ َلي َك ِ
مرا َصنَ َع َه ُؤ َا ِء َي ْعنِي َأ ْص َحا َب ُه َ ،و َأ ْب َر ُأ
ُ ْ
ُ ر
ن ُ ،ثم َت َقدر م َفاستَ ْقب َله سعدُ بن مع ٍ
إِ َلي َك ِ
مرا َصنَ َع َه ُؤ َا ِء َي ْعنِي امُ ْ ِ
اذ َ ،ف َق َال َ :يا
ر كِ َ
َ ْ َ ُ َ ْ ْ ُ َُ
ْ
ر
سعدُ بن مع ٍ
رر إِ ِي َأ ِجدُ ِرحها ِمن د ِ
اذ اجَنر َة َو َر ِب الن ْ ِ
ون ُأ ُح ٍد َ ،ق َال َس ْعد َ :ف َا
ََ ْ ُ
َ ْ ْ َ َُ
استَ َط ْع ُت َيا َر ُس َ
ول اهِ َما َصنَ َع.
ْ
ِ
ِ
ِ
لس ْيفَ ،أ ْو َط ْعنَ ًة بِ ُر ْمحٍ َ ،أ ْو َر ْم َي ًة بِ َس ْه ٍم،
َق َال َأنَس َ :ف َو َجدْ نَا بِه بِ ْض ًعا َو َث َان َ
ر َب ًة بِا ر
ن َ ْ
َو َو َجدْ نَا ُه َقدْ ُقتِ َل َو َقدْ َمثر َل بِ ِه امُ ْ ِ
ركُو َن َف َا َع َر َف ُه َأ َحد إِ را ُأ ْختُ ُه بِبَنَانِ ِه َ ،ق َال َأنَس ُ :كنرا
ِ ِ
ِ ِ
يه و ِي َأ ْشب ِ
اه ِه
َ
ن َُرى َأ ْو َن ُظ ُن َأ رن َهذه اآ َي َة ن ََز َل ْت ف َ
متفق عليه( ).
الفرقة الثالثة  :الذين ثبتوا مع الرسول ﷺ.
فقد ثبت رسول اه ﷺ ي ساحة امعركة ثبوت اجبال الراسيات ،وم يفارق مكانه،
وثبت ي وجه العدو.
احـ َم رر ال َب ْأ ُسَ ،و َل ِق َي ال َق ْو ُم ال َق ْو َم ،ا رت َق ْينَا
عن عِ بن أي طالب  قالُ :كنرا إِ َذا ْ
ب ِر س ِ
ول اه ﷺ َ ،ف َا َيكُو ُن ِمنرا َأ َحد َأ ْدنَى ِم َن ال َق ْو ِم ِمنْ ُه .أخرجه أمد( ).
َ ُ
َ عباد اه ،أنا
َ عباد اه ،إ ر
فلا انكشف امسلمون أخذ رسول اه ﷺ ينادهم « :إ ر
رسول اه».
( )9متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ()9599
( )9صحيح/أخرجه أمد برقم (.)9999
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فعرف امركون صوت ه ،فكروا عليه وهاموه ،وم يكن مع الرسول ﷺ إا عصابة
من أصحابه ،سبعة من امهاجرين ،فيهم  :طلحة بن عبيد اه ،وسعد بن أي وقاص،
وسبعة من اأنصار ري اه عنهم أمعن.) ( .
ار َو َر ُج َل ْ ِ
ول اه ﷺ ُأ ْف ِر َد َي ْو َم ُأ ُح ٍد ِي َس ْب َع ٍة ِم ْن اأَن َْص ِ
َع ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍك َ أ ّن َر ُس َ
ن
ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ش َ ،ف َل را َر ِه ُقو ُه َ ،ق َال َ « :م ْن َي ُر ُد ُه ْم َعنرا َو َل ُه اجَنر ُة َأ ْو ُه َو َرفِ ِيقي ِي اجَن ِرة» ،
َف َت َقدر َم َر ُجل ِم ْن اأَن َْص ِ
ار َف َقات ََل َحترى ُقتِ َل ُث رم َر ِه ُقو ُه َأ ْي ًضا َ ،ف َق َال َ « :م ْن َي ُر ُد ُه ْم َعنرا َو َل ُه
ِ ِ
جن ِرة»َ ،ف َت َقدر َم َر ُجل ِم ْن اأَن َْص ِ
ار َف َقات ََل َحترى ُقتِ َل َف َل ْم َي َز ْل ك ََذلِ َك
اجَنر ُة َأ ْو ُه َو َرفيقي ِي ا َ
ول اه ﷺ لِص ِ
ِ
الس ْب َع ُة َ ،ف َق َال َر ُس ُ
اح َب ْي ِه َ « :ما َأن َْص ْفنَا َأ ْص َحا َبنَا »أخرجه مسلم ( ).
َ
َح رتى ُقت َل ر
 ما أصاب رسول اه ﷺ من اجراح :
بعد مقتل هؤاء اأنصار شد امركون عى رسول اه ﷺ ،أهم يريدون قتله.
فرماه عتبة بن أي وقاص باحجارة فوقع ﷺ لش قه ،وأصيبت شفته السفى
و ُجرحت ،و ُكَت رباعيته اليمنى السفى ،و ُك َت البيضة عى رأسه ﷺ.
وتقدم عبد اه بن شهاب الزهري فشجه ي جبهته ﷺ  ،وأتى ابن قمئة فعا رسول
اه ﷺ بالسيف ،وربه عى منكبه اأيمن ربة شديدة ،شكا الرسول ﷺ أجلها
أكثر من شهر ،ثم ربه عى وجن تيه ،وقال :خذها وأنا ابن قمئة ،فدخلت حلق
امغفر ي وجنته ﷺ ،فقال ﷺ « :أقمأك اه .) ( » 
وأخذ ﷺ يدافع هؤاء امركن ،فسقط ي حفرة من احفر التي حفرها أبو عامر الفاسق،
فجحشت ركبتاه ﷺ ،فأخذ عِ بن أي طالب  بيده ،ورفعه حتى استوى قائ ً
ا.
ور الناس من قتل نبي ًا  ،أو آذى نبي ًا  ،أو قتله نبي.
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
()0
ِ
ِ
ِ
ب اه َع َى َق ْو ٍم َف َع ُلوا بنَب ِيهُ ،يش ُر إ َى َر َباع َيته .متفق عليه .
عن أي هريرة  قال ْ :اشتَدر َغ َض ُ
ودافع طلحة بن عبيد اه ،وسعد بن أي وقاص ،ري اه عنها ،عن رسول اه ﷺ
أيا دفاع ،وقاتا دفاع ًا عنه ببسالة منقطعة النظ ر ،وما اثنان فلم خلص إليه أحد
من امركن.
()9
()9
()9
()9
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ها النربِ ري ﷺ َي ْو َم ُأ ُحد .أخرجه البخاري ( ).
عن قيس َ ق َالَ :ر َأ ْي ُت َيدَ َط ْل َح َة َش را َء َو َقى ِ َ
وعن سعد  قالَ :ن َث َل ِ
َ النربِ ُي ﷺ ِكنَا َن َت ُه َي ْو َم ُأ ُح ٍدَ ،ف َق َالْ «:ار ِم فِدَ َ
اك َأ ِي َو ُأ ِمي» متفق عليه( ).
ونزلت امائكة حاية الرسول ﷺ  ،وم تقاتل إا ي غزوة بدر الكرى ،والذي
نزل حايته ﷺ جريل وميكائيل عليها السام.
عن سعد  قال َ :ر َأ ْي ُت َر ُس َ
ول اه ﷺ َي ْو َم ُأ ُح ٍدَ ،و َم َع ُه َر ُجا َِن ُي َقاتِا َِن َعنْ ُهَ ،ع َليْ ِه َا
ثِياب بِيضَ ،ك َأ َشدِ ِ
القت ِ
َالَ ،ما َر َأ ْيتُ ُه َا َق ْب ُل َواَ َب ْعدُ  .متفق عليه( ).
َ
َ
واستمر الصحابة يقاتلون امركن ،فلا سمعوا صوت رسول اه ﷺ ينادهم بقوله « :إ ر
َ عباد اه » ،أقبلوا إليه ،وقد كثرت فيهم اجراحات ،فاجتمع إليه عصابة من
عباد اه ،إ ر
أصحابه ري اه عنهم ،أربعة عر رج ً
ا :سبعة من امهاجرين ،وسبعة من اأنصار.
منهم من امهاجرين :أبو بكر الصديق ،وعمر بن اخطاب ،وعِ بن أي طالب،
وأبو عبيدة بن اجراح ،وعبد الرمن بن عوف.
ومن اأنصار :أبو طلحة اأنصاري ،واحارث بن الصمة ،ومالك بن سنان ،وأبو
دجانة ،وأم عارة ،ري اه عنهم أمعن.
وأخذ هؤاء يدافعون عن الرسول ﷺ بكل ما أوتوا من قوة ،مع كثرة جراحاَم.
 جهاد النساء ي غزوة أحد :
رب نساء الصحابة ري اه عنهن أروع اأمثلة ي غزوة أحد العظيمة ،فكن يسقن
العطشى ،ويداوين اجرحى.
ِ
ٍ
اه َ َز َم نَاس م َن الن ِ
راس َع ِن النربِ ِي ﷺ َ ،و َأ ُبو َط ْل َح َة
عن أنس  قال  :مرا كَا َن َي ْو ُم ُأ ُحد ْ
ن َيدَ ِي النربِ ِي ﷺ ُمـ َج ِوب َع َليْ ِه بِ َح َج َف ٍة»َ ،ق َالَ « :وكَا َن َأ ُبو َط ْل َح َة َر ُج ًا َر ِاميًاَ ،ش ِديدَ
َب ْ َ
ِ
ٍ
ِ
الن ْرزعَِ ،وك َََ َي ْو َمئذ َق ْو َس ْ ِ
الر ُج ُل َي ُم ُر َم َع ُه اجَ ْع َب ُة م َن النر ْب ِل،
ن َأ ْو َث َا ًثا»َ ،ق َالَ :فكَا َن ر
َ
ِ
ول « :ا ْنثُ ْر َها أ َ ِي َط ْل َح َة »َ ،ق َالَ « :و ُي ْ ِ
ف نَبِ ُي اه ﷺ َينْ ُظ ُر إِ َى ال َق ْو ِمَ ،فيَ ُق ُ
َفيَ ُق ُ
ول َأ ُبو
ر ُ
ْت َو ُأ ِميَ ،ا ت ْ ِ
فَ ،ا ُي ِص ْب َك َس ْهم ِم ْن ِس َها ِم ال َق ْو ِم،
ُر ْ
َط ْل َح َةَ :يا نَبِ ري اه ،بِ َأ ِي َأن َ
َح ِر َك ».
َح ِري ُدو َن ن ْ
ن ْ
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َانَ ،أرى َخدَ م س ِ
ِ
م َشمرت ِ
وق ِه َا،
َ ُ
َ
َق َالَ :و َل َقدْ َر َأ ْي ُت َعائ َش َة بِن َْت َأ ِي َبك ٍْرَ ،و ُأ رم ُس َل ْي ٍم َوإِ ره ُ َا َ ِ َ
ِِ
ِ ِ
جي َئ ِ
ِ
ْ ِهاُ ،ثم َ ِ
ى ُمت ِ ِ
َتنْ ُق َا ِن ال ِق َر َب َع َ
ان
ُوه َاُ ،ث رم ُت ْف ِر َغانه ِي َأ ْف َواه ِه ْمُ ،ث رم ت َْرج َعان َفت َْم َ َ َ ر
ُت ْف ِر َغانِ ِه ِي َأ ْف َو ِاه ال َق ْو ِم .متفق عليه( ).
ول اه ﷺ َي ْغ ُزو بِ ُأ ِم ُس َل ْي ٍم َونِ ْس َو ٍة ِم َن اأَن َْص ِ
وعن أنس  قال :كَا َن َر ُس ُ
ار َم َع ُه إِ َذا
ن امَا َءَ ،و ُيدَ ِ
اوي َن اجَ ْر َحى .أخرجه مسلم ( ).
َغ َزاَ ،فيَ ْس ِق َ
وقاتلت أم عارة نسيبة بنت كعب ،حتى جرحت اثني عر رجاً من امركن ،ثم
رها ابن قمئة عى عاتقها ،وكانت تسقي الناس ي شن ها.
وخرجت مع امسلمن أم سليط ،والدة أي سعيد اخدري ري اه عنها ،وكانت
تسقي امسلمن ي أحد بقربة ها.
 انحياز النبي ﷺ بأصحابه إى أحد :
مشى النبي ﷺ مع من التف حوله إى جهة جبل أحد ،فرآه بعض امسلمن ،وكان
أول من عرفه بعد انتشار شائعة قتله كعب بن مالك  ، فنادى بأعى صوته :يا
معر امسلمن أبروا ،هذا رسول اه ﷺ ،فأشار إليه الرسول ﷺ أن اصمت ،فبلغ
صوته امسلمن ،فاجتمع حوله ثاثون من الصحابة تقريبا ،فلا رأوه حي ًا فرحوا،
حتى كأنه م يصيبهم ما أصاهم.
فطلب رسول اه ﷺ من معه أن ينحازوا نحو جبل أحد ،وأراد ﷺ أن يعلو
الصخرة التي ي الشعب فلم يستطع ،ما أصابه من الضعف ،لكثرة الدم الذي نزف
من جراحه ،فرك طلحة بن عبيد اه حته ،فصعد رسول اه ﷺ عى ظهره ،حتى
ب َط ْل َح ُة» أخرجه أمد( ).
جلس عى الصخرة ،فقال ﷺَ « :أ ْو َج َ
فلا ُأسند رسول اه ﷺ ي الشعب أدركه أي بن خلف ،وهو يقول :أين حمد؟ ا
نجوت إن نجا ،فقال القوم :يا رسول اه ،أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول اه ﷺ:
« دعوه» ،فخلوا سبيله ،فلا دنا من رسول اه ﷺ طعنه الرسول ﷺ ي ترقوته ،فتدهده من
بَف ،وهم راجعون إى مكة .أخرجه احاكم(.)0
الطعنة عن فرسه مرار ًا ،فات عدو اه َ
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وكان آخر هجوم قام به امركون أن النبي ﷺ ما استقر ي الشعب ،أن علت عالية
من خيل امركن للجبل ،يقودهم أبو سفيان ،وخالد بن الوليد ،يريدون النيل من
امسلمن ،فقال ﷺ« :ال رل ُه رم إِ رن ُه َليْ َس َهُم أ ْن َي ْع ُلونَا» أخرجه أمد( ).
رك إِ ْن ت ََش ْأ َا ُت ْع َبدْ ِي اأَ ْر ِ
وقال ﷺ« :الل ُه رم ،إِن َ
ض» أخرجه مسلم( ).
ثم ندب ﷺ أصحابه ري اه عنهم فتصدوا للمركن ،وقاتلوهم ،ورموهم باحجارة،
حتى أهبطوهم من اجبل.
ثم أنزل اه النعاس أمنة منه عى امسلمن ،حن اشتد عليهم اخوف ،كا قال سبحانه:
[ آل عمران. ] 999/
ِ
اس َي ْو َم ُأ ُح ٍد َحترى َس َق َط َسيْ ِفي ِم ْن
يم ْن َت َغ رشا ُه النُ َع ُ
عن أي طلحة َ ق َالُ :كن ُْت ف َ
آخ ُذ ُهَ ،و َي ْس ُق ُط َف ُ
َي ِدي ِم َر ًارا َي ْس ُق ُط َو ُ
آخ ُذ ُه .أخرجه البخاري( ).
أما امنافقون فلم يكن هم هم إا أنفسهم ،فأنزل اه فيهم:

[ آل عمران. ] 999/
وما هدأ اأمر وانرف امركون يوم أحد ،أخذ الصحابة ري اه عنهم يداوون جراح
الرسول ﷺ ،وخرج النساء من امدينة إى الصحابة يعينوهم ،وكانت فاطمة بنت رسول اه
ﷺ فيمن خرج ،فلا رأت النبي ﷺ اعتنقته ،وجعلت تغسل جراحاته باماء فيزداد الدم.
ِ
اعي ُته ،وه ِشم ِ
ِ
عن سهل بن سعد  قالُ :ج ِر َح َو ْج ُه رس ِ
ت ال َب ْي َض ُة
ول ا ِ
َُ ْت َر َب َ ُ َ ُ َ
َ ُ
ه ﷺ َ ،وك َ
ِ
ِ
ِ
َع َى ر ْأ ِس ِهَ ،فكَان ْ ِ
اطم ُة بِن ُْت رس ِ
ِ ْب ُن َأ ِي َطال ٍ
ه ﷺ َت ْغس ُل الدر َمَ ،وك َ
ُب
ول ا ِ
ب َي ْسك ُ
َ ُ
َت َف َ
َ
َان َع ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع َل ْي َها بِام َج ِنَ ،ف َل را َر َأ ْت َفاط َم ُة َأ رن ا َ
ما َء َا َي ِزيدُ الدر َم إِ را َك ْث َرةًَ ،أ َخ َذ ْت ق ْط َع َة َحص ٍر
است َْم َس َ
ك الدر ُم .متفق عليه(.)0
ج ْر ِحَ ،ف ْ
َف َأ ْح َر َق ْت ُه َحترى َص َار َر َما ًداُ ،ث رم ال َص َق ْت ُه بِا ُ
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ِ
ت رب ِ
وعن أنس َ أ رن َر ُس َ
اعيَتُ ُه َي ْو َم ُأ ُح ٍدَ ،و ُش رج ِي َر ْأ ِس ِهَ ،ف َج َع َل
َُ ْ َ َ
ول اهِ ﷺ ك َ
ف ي ْفلِح َقوم َشجوا نَبِيهم ،وكََوا رب ِ
،و َي ُق ُ
اع َيتَ ُهَ ،و ُه َو
رُ ْ َ َُ ََ
ُ
ولَ « :ك ْي َ ُ ُ ْ
َي ْس ُل ُت الدر َم َعنْ ُه َ
ِ
َيدْ ُع ُ ِ
ِ
يء" » أخرجه مسلم ( ).
وه ْم إ َى اهِ؟»َ ،ف َأن َْز َل اهُ َع رز َو َج رلَ " :ل ْي َس َل َك م َن اأَ ْمر َ ْ
وما رأى امركون أ هم لن يصلوا إى الرسول ﷺ  ،وأصحابه آثروا اانسحاب،
وا يعرفون هل قتل الرسول ﷺ أم ا ،فأخذوا يتهيؤون للرجوع إى مكة ،وأخذ
بعضهم من الرجال والنساء يمثلون بقتى امسلمن ،يقطعون اآذان ،واأنوف،
والفروج ،ويبقرون البطون ،كا بقرت هند بنت عتبة عن كبد مزة ،فاكتها ثم
ألق تها ،وجدعوا أنف وأذي عبد اه بن عمرو ،والد جابر بن عبد اه ري اه
عنها ،وقطعوا أنف وأذي عبد اه بن جحش . 
وم يرك امركون قتيا من امسلمن إا مثلوا به ،إا حنظلة بن أي عامر ، 
فركوه بسبب أن والده مع امركن.
 شاتة أي سفيان بامسلمن قبل اانراف :
ما أراد امركون اانراف إى مكة أرف أبو سفيان عى اجبل ،فنادى امسلمن:
ٍ
اه ُم النربِ ُي ﷺ َأ ْن ُ ِ
َأ ِي ال َق ْو ِم ُمـ َح رمدَ ،ثا َ
جي ُبو ُهُ ،ث رم َق َالَ :أ ِي ال َق ْو ِم ا ْب ُن
َث َم رراتَ ،فن ََه ُ
َث مر ٍ
ٍ
خ رط ِ
َأ ِي ُق َحا َف َة؟ َثا َ
اتُ ،ث رم َر َج َع إِ َى
َث َم رراتُ ،ث رم َق َالَ :أ ِي ال َق ْو ِم ا ْب ُن ا َ
اب؟ َثا َ َ ر
َأ ْص َحابِ ِه َف َق َالَ :أ رما َه ُؤاَ ِءَ ،ف َقدْ ُقتِ ُلوا.
َف َا َم َل َك ُع َم ُر َن ْف َس ُهَ ،ف َق َال :ك ََذ ْب َت َواه َيا عَدُ رو اه ،إِ رن ا رل ِذي َن َعدَ ْد َت َأَ ْح َياء ُك ُل ُه ْمَ ،و َقدْ
َب ِقي َل َك ما َيسوء َكَ ،ق َالَ :ي ْوم بِ َي ْو ِم َبدْ ٍرَ ،واحر ُب ِس َجال ،إِ رنكُم ست ِ
َجدُ َ
ون ِي ال َق ْو ِم
ْ َ
ْ
َ ُ ُ
َ
م ْث َل ًةَ ،م آمر ِها َو َم تَس ْؤ ِيُ ،ثم َأ َخ َذ َير َ ِ
ج ُزُ :أ ْع ُل ُه َب ْلُ ،أ ْع ُل ُه َب ْل.
ْ
ر
ْ ُ
ْ ُْ َ
ُ
َق َال النربِي ﷺَ « :أاَ ُ ِ
ول اهَ ،ما َن ُق ُ
جي ُبوا َل ُه»َ ،قا ُلواَ :يا َر ُس َ
ه َأ ْع َ
ى
ول؟ َق َالُ « :قو ُلوا :ا ُ
ُ
ِ
َو َأ َج ُل »َ ،ق َال :إِ رن َلنَا ال ُع رزى َواَ ُع رزى َلك ُْمَ ،ف َق َال النربِ ُي ﷺَ « :أاَ ُ
جي ُبوا َل ُه؟»َ ،قا َل:
ول اهَ ،ما َن ُق ُ
َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ه َم ْواَنَاَ ،واَ َم ْو َى َلك ُْم» أخرجه البخاري ( ).
ول؟ َق َالُ « :قو ُلوا ا ُ
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وما انرف أبو سفيان ومن معه ،نادى امسلمن :إن موعدكم بدر عى رأس احول،
حيث قتلتم أصحابنا ،فقال رسول اه ﷺ لعمر بن اخطاب  « :قل نعم إن شاء اه ،هو
بيننا وبينك موعد».فافرق الناس عى ذلك.أخرجه النسائي ي الكرى( ).
فلا ذهب امركون بعث رسول اه ﷺ عِ بن أي طالب  ، وقال له« :اخرج ي
آثار القوم ،فانظر ماذا يصنعون ،وماذا يريدون ،فإن كانوا قد جنبوا اخيل ،وامتطوا اإبل،
فإهم يريدون مكة ،وإن ركبوا اخيل ،وامتطوا اإبل ،فإهم يريدون امدينة ،والذي نفِ
بيده لئن أرادوها أسرن إليهم فيها ،ثم أناجزهم».
ثم قال عِ  : فخرجت ي آثارهم أنظر ماذا يصنعون ،فجنبوا اخيل ،وامتطوا
اإبل ،ورجعوا إى مكة.
فجاء عِ  ، فأخر الرسول ﷺ بانرافهم إى مكة.) ( .
وما انرف امركون إى مكة فرح امسلمون بذهاهم ،وانتروا يتفقدون
جرحاهم وقتاهم ،وذهب رسول اه ﷺ يلتمس عمه مزة  ، فرآه وقد مثل فيه،
ج َزع ص ِفي ُة َل َر ْكتُه حترى يـح ُره اه ِمن ب ُط ِ
ون
ْ ُ
فجدع أنفه وأذناه ،فقال ﷺَ « :ل ْوا َأ ْن ْ َ َ ر َ ُ َ َ ْ َ ُ
ال رط ْ ِ
الس َبا ِع» أخرجه أمد والطحاوي ( ).
ر َو ِ
وع ِن اب ِن َعب ٍ ِ
ي اه َعن ُْه َا َق َالَ :ر
م َز ُة َأ ْق َب َل ْت َص ِف ري ُة َت ْط ُل ُب ُه َا تَدْ ِري َما َصن ََع،
ما ُقتِ َل َ ْ
َ ْ ر
اس َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الز َب ْ ُر ل َعَِ :ا ،ا ْذك ُْر َأن َْت
َف َل ِق ْ
يت َع ِل ًيا َو ُ
الز َب ْ َرَ ،ف َق َال َعِ ل ُلز َب ْ ِر :ا ْذك ُْر أُ ِم َكَ ،و َق َال ُ
انَ ،فجاء ِ
م َزةُ؟ َف َأرياها َأها َا يدْ ِري ِ
ت النربِ ري ﷺ َف َق َال« :إِ ِي
لِ َع رمتِ َكَ ،قا َل ْتَ :ما َف َع َل َ ْ
َ َ
َ َ
ََ َ رُ َ
ِ
َت .أخرجه احاكم(.)0
َأ َخ ُ
ر َج َع ْت َو َبك ْ
اف َع َى َع ْقل َها» َ ،ف َو َض َع َيدَ ُه َع َى َصدْ ِر َهاَ ،و َد َعا َف ْ
اس َ ْ
وما رأى امسلمون مثيل امركن بقتاهم غضبوا ،وقالوا :لئن أظفرنا اه عليهم
ن عليهم ،فأنزل اه سبحانه:
لنمثلن هم ،ولنُ ْـربِ َ ر
ِ
ب» أخرجه أمد (.)3
ر َو َا ُن َعاق ُ
فقال ﷺ« :ن َْص ِ ُ

[ النحل. ] 999/

( )9صحيح/أخرجه النسائي ي السنن الكرى (.)99999
( )9انظر سرة ابن هشام ( .) 999/9
( )9حسن/أخرجه أمد برقم ( ، )99999وأخرجه الطحاوي برقم ( )9599وهذا لفظه.
( )9صحيح /أخرجه احاكم برقم (.)9599
( )9حسن /أخرجه أمد برقم (.)99995
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 مع شهداء أحد ودفنهم :
ما كان يوم أحد استشهد من امهاجرين واأنصار سبعون رجاً.
من اأنصار أربعة وستون رجاً ،ومن امهاجرين ستة رجال منهم :مزة بن عبد
امطلب ،ومصعب بن عمر ،وقتل من الكفار ثاثة وعرون رجاً.
ثم أرف الرسول ﷺ عى الشهداء ي ميدان أحد ،وأمر أن يدفنوا ي مصارعهم،
ى ه ُؤاَ ِء يوم ِ
الق َيا َم ِة» أخرجه البخاري( ).
وقال ﷺ َ « :أنَا َش ِهيد َع َ َ
َْ َ
ثم أمر ﷺ بقتى أحد أن ينزع عنهم احديد ،واجلود ،وأن يدفنوهم حيث ِعوا
بدمائهم ،وثياهم وا يغسلوا.
ِ
ِ
الر ُج َل ْ ِ
ي اه َعن ُْه َا َأ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ ك َ
ن ِم ْن
ج َم ُع َب ْ َ
َان َ ْ
ن ر
عن َجابِ َر ْب َن َع ْبد اه َر َ
بو ِ
ٍ
ولَ « :أهم َأ ْك َثر َأ ْخ ًذا ل ِ ْل ُقر ِ
اح ٍدُ ،ث رم َي ُق ُ
َقت َ
آن» َفإِ َذا ُأ ِش َر َل ُه إِ َى َأ َح ٍد
ْى ُأ ُحد ِي َث ْو ٍ َ
ْ
ُُ ْ ُ
ِ
ِ ِ َ ِ ِِ ِِ ِِ
َقدر َم ُه ِي ال رل ْح ِدَ ،و َق َالَ « :أنَا َش ِهيد َع َ
ى َه ُؤاَء َي ْو َم الق َيا َمة» َوأ َم َر بدَ ْفنه ْم بد َمائه ْمَ ،و َم ْ
ُي َص ِل َع َل ْي ِه ْم َو َم ْ ُي َغ رس ُلوا» أخرجه البخاري ( ).
وصى النبي ﷺ عى مزة  فقط.
الشهدَ اءِ
ِ
ٍ
ِ
عن أنس بن مالك َ أ رن النربِ ري ﷺ َم رر بِ َح ْم َزةََ ،و َقدْ ُم ِث َل بِهَ ،و َم ْ ُي َص ِل َع َى َأ َحد م َن ُ َ
َغ ْ ِر ِه .أخرجه أبو داود ( ).
فالشهيد امقتول ي معركة مع الكفار ا ُيغسل ،ولإمام أن يصِ عليه ،أو يرك
الصاة عليه.
ثم أمر ﷺ بدفن شهداء أحد ي مصارعهم ،فكان يوضع الرجل أو الرجان أو
الثاثة ي قر واحد ،ما بامسلمن من اجراح التي يشق معها احفر ي قر واحد،
وكان يكفن الرجان وا لثاثة ي الثوب الواحد ،لقلة الثياب ،فدفن مزة بن عبد
امطلب مع ابن أخته أميمة عبد اه بن جحش ري اه عنها ي قر واحد.
ودفن عبد اه بن حرام مع عمرو بن اجموح ري اه عنها ي قر واحد ،ما كان
بينها من الصفاء وامحبة.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9995
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9995
( )9حسن  /أخرجه أبو داود برقم (.)9999
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ٍ
راس َق ْرحَ ،و َج ْهد
اب الن َ
عن هشام بن عامر اأنصاري َ ق َال :مَرا كَا َن َي ْو ُم ُأ ُحد َأ َص َ
ول اهِ ﷺ « :اح ِفروا و َأو ِسعوا وادفِنُوا ِ
اا ْثن ْ ِ
َش ِديدَ ،ف َق َال َر ُس ُ
َنَ ،والثر َا َث َة ِي ال َق ْ ِر »
ْ ُ َ ْ ُ َ ْ
معا و َأ ْخ ًذا ل ِ ْل ُقر ِ
َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
آن» أخرجه أمد ( ).
ول اهَِ ،م ْن ُن َقدِ ُم؟ َق َالَ « :أ ْكثَ َر ُه ْم َ ْ ً َ
ْ
ِ
الر ُج َل ْ ِ
ي اه َعنْ ُه َا َأ رن َر ُس َ
ن ِم ْن َقت َ
ْى ُأ ُح ٍد
ج َم ُع َب ْ َ
ول اه ﷺ كَا َن َ ْ
ن ر
وعن جابر َر َ
بو ِ
ولَ « :أهم َأ ْكثَر َأ ْخ ًذا ل ِ ْل ُقر ِ
اح ٍدُ ،ث رم َي ُق ُ
آن» َفإِ َذا ُأ ِش َر َل ُه إِ َى َأ َح ٍد َقدر َم ُه ِي
ِي َث ْو ٍ َ
ْ
ُُ ْ ُ
ال رل ْح ِد .أخرجه البخاري ( ).
وكان مصعب بن عمر  فتى مكة شباب ًا ،ومااً ،وثياب ًا ،وكان أعطر أهل مكة ،ثم
إنه أسلم وترك كل هذا النعيم ،واستشهد ي أحد ،وكفن با م يسره كله.
اجرنَا م َع رس ِ
ول اهِ ﷺ ِي َسبِي ِل اهَِ ،نبْت َِغي َو ْج َه
عن خباب بن اأرت َ ق َالَ :ه َ ْ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ب َأ ْج ُرنَا َع َ
ب ْب ُن
ى اهَِ ،ف ِمنرا َم ْن َم َ
اهَِ ،ف َو َج َ
ى َم ْ َي ْأك ُْل م ْن َأ ْج ِره َش ْيئًا ،منْ ُه ْم ُم ْص َع ُ
ٍ
ُعم ٍ ِ
ِ
ِ ِ
َاها َع َ
ى
يء ُي َك رف ُن فيه إِ را نَم َرةَ ،ف ُكنرا إِ َذا َو َض ْعن َ
رُ ،قت َل َي ْو َم ُأ ُحدَ ،ف َل ْم ُي َ
َْ
وجدْ َل ُه َ ْ
ِ
ِ
ِ
ى ِر ْج َل ْيهَ ،خ َر َج َر ْأ ُس ُهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
َاها َع َ
ول اه ﷺ:
َر ْأسهَ ،خ َر َج ْت ِر ْج َا ُهَ ،وإِ َذا َو َض ْعن َ
ِ
ِ
ى ِر ْج َليْ ِه ِ
اج َع ُلوا َع َ
اإ ْذ ِخر» متفق عليه( ).
« َض ُع َ
وها مـ را َيِ َر ْأ َس ُهَ ،و ْ
 رجوع الرسول ﷺ وأصحابه إى امدينة:
ما أراد الرسول ﷺ الرجوع إى امدينة ومعه أصحابه ري اه عنهم ،وقف عى
جبل أحد ،فأثنى عى ربه ،وترع إليه داعي ًا وحامد ًا.
َان َي ْو ُم ُأ ُح ٍد َوا ْن َك َف َأ امُ ْ ِ
ُونَ ،ق َالَ :ر ُس ُ
رك َ
عن عبيد بن رفاعة َ ق َال :مرا ك َ
ول اه ﷺ:
است َُووا َحترى ُأ ْثن ِ َي َع َ
ى َر ِي» َف َص ُاروا َخ ْل َف ُه ُص ُفو ًفاَ ،ف َق َال« :ال رل ُه رم َل َك احَ ْمدُ ُك ُل ُه،
« ْ
اس َط مَا َقب ْض َت ،و َا ه ِ
ال رلهم َا َقابِ َض مَا بس ْط َت ،و َا ب ِ
اد َي مَا َأ ْض َل ْل َتَ ،و َا ُم ِض رل
َ َ
َ
َ َ
ََ
ُ ر
ِ
ِ
ت،
مَ ْن َهدَ ْي َتَ ،و َا ُم ْعط َي مَا َمنَ ْع َتَ ،و َا َمان َع مَا َأ ْع َط ْي َتَ ،و َا ُم َق ِر َب مَا َبا َعدْ َ
و َا مب ِ
اعدَ مَا َق رر ْب َت.
َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم
ال رل ُه رم ا ْب ُس ْط َع َل ْينَا م ْن َب َركَات َك َو َر ْ َ
مت َك َو َف ْضل َك َو ِر ْزق َك ،ال رل ُه رم إِ ِي َأ ْس َأ ُل َك النرع َ
ِ
ِ
ول َو َا َي ُز ُ
يم ا رل ِذي َا َيـ ُح ُ
يم َي ْو َم ال َع ْي َل ِة َواأَ ْم َن َي ْو َم
ول ،ال رل ُه رم إِ ِي َأ ْس َأ ُل َك النرع َ
امُق َ
( )9صحيح/أخرجه أمد برقم (.)99999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9995
( )9متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9959ومسلم برقم (.)599
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ِ
ِ
ِ
ِ
ب إِ َل ْينَا ِ
يا َن
ر َما َمنَ ْع َت ،ال رل ُه رم َح ِب ْ
اإ َ
اخَ ْوف ،ال رل ُه رم إ ِي َعائذ بِ َك م ْن َ ِ
ر َما َأ ْع َط ْي َتنَا َو َ ِ
ِ
وقَ ،وال ِع ْص َي َ
َو َز ِينْ ُه ِي ُق ُلوبِنَاَ ،وك َِر ْه إِ َل ْينَا ال ُك ْف َرَ ،وال ُف ُس َ
الر ِاش ِدي َن.
انَ ،و ْ
اج َع ْلنَا م َن ر
اح ْقنَا بِالص ِ
ن ،و ِ
ِِ
ن،
نَ ،غ ْ َر َخ َزا َيا َو َا َم ْفتُونِ َ
اح َ
ال رل ُه رم ت ََو رفنَا ُم ْسلِ ِم َ
ر
نَ ،و َأ ْحيِنَا ُم ْسلم َ َ
ِ
ِ
ِ
اج َع ْل َع َليْ ِه ْم
ال رل ُه رم َقات ِل ال َك َف َر َة ا رلذي َن ُيك َِذ ُبو َن ُر ُس َل َكَ ،و َي ُصدُ و َن َع ْن َسبِيل َكَ ،و ْ
ِ
ِ
ِ
َاب إِ َل َه احَ ِق» أخرجه أمد ( ).
ِر ْج َز َك َو َع َذا َب َك ،ال رل ُه رم َقات ِل ال َك َف َر َة ا رلذي َن ُأوتُوا الكت َ
ثم انرف رسول اه ﷺ مساء السبت ،راجع ًا مع أصحابه إى امدينة ،فصى ها امغرب.
َع ْن ا ْب ِن ُع َم َر ري اه عنها َأ رن َر ُس َ
ول اهِ ﷺ َق ِد َم َي ْو َم ُأ ُح ٍد َف َس ِم َع نِ َسا ًء ِم ْن َبنِي َع ْب ِد اأَ ْش َه ِل
ن َع َ
ن َع َ
م َز َة
ى َْ
م َز ُة َا َب َواكِ َي َل ُه »َ ،ف ِج ْئ َن نِ َسا ُء اأَن َْص ِار َي ْبكِ َ
َاه رنَ ،ف َق َالَ « :لكِ ْن َ ْ
َي ْبكِ َ
ى َه ْلك ُ
ِ
اس َت ْي َق َظ َر ُس ُ
ن َحترى اآ َن،
اهنَا َت ْبكِ َ
ول اهِ ﷺ َو ُه رن َي ْبكِ َ
ح ُه رنَ ،أ ْن ُت رن َه ُ
نَ ،ف َق َالَ « :يا َو ْ َ
عنْدَ ُهَ ،ف ْ
ن َع َ
ى َهالِ ٍك َب ْعدَ ال َي ْو ِم » .أخرجه أمد وابن ماجه ( ).
وه رن َف ْل َ ْر ِج ْع َن َو َا َي ْبكِ َ
ُم ُر ُ
وخرجت امرأة من بني دينار ،واسمها السمراء بنت قيس ،وقد أصيب زوجها
وأبوها وأخوها بأحد ،فلا نعوا ها قالتَ :ما َف َع َل َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ ؟ َقا ُلواَ :خ ْ ًراَ ،يا ُأ رم
ُف َا ٍنَ ،ف َقا َل ْتَ :أرونِ ِ
يه َحترى َأ ْن ُظ َر إِ َليْ ِهَ ،ف َأ َش ُاروا َهَا إِ َليْ ِهَ ،حترى إِ َذا َر َأ ْت ُه َقا َل ْت :ك ُُل
ُ
( )
ُم ِصي َب ٍة َب ْعدَ َك َج َلل .أخرجه البيهقي ي الدائل .
وبات امسلمون ليلة اأحد ي امدينة ،حرسون أنقاب امدينة ومداخلها ،وقد
أهكهم التعب ،وبات اأنصار عى باب الرسول ﷺ بامسجد حرسونه ،خوف ًا من
هجوم العدو عى امدينة.
وقد أنزل اه ي غزوة أحد من القرآن ستن آية من سورة آل عمران ،ربن اه فيها
أحداث هذه الغزوة العظيمة ،وتبدأ هذه اآيات من قوله:
[ آل عمران. ] 999/

 احكم والغايات امحمودة التي أرادها اه ي غزوة أحد :
منها تعريف امسلمن بسوء عاقبة الفشل ،والتنازع ،وإرادة الدنيا ،ومعصية الرسول
ﷺ:

( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99959
( )9حسن  /أخرجه أمد برقم ( ، )9999وأخرجه ابن ماجه برقم (.)9959
( )9حسن /أخرجه البيهقي ي الدائل (.)999/9
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[ آل عمران. ]999/

فلا ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول ﷺ  ،وتنازعهم ،وفشلهم ،كانوا بعد ذلك أشد
حذر ًا ويقظة من أسباب اخذان.
ومنها :أن حكمة اه وسنته ي رسله واتباعهم أن ُيدالوا مرة ،و ُيدال عليهم أخرى،
لكن تكون هم العاقبة ،فلو انتر امؤمنون دائ ً
ا دخل معهم غرهم ،وم يتميز
الصادق من غره ،ولو انتر عليهم عدوهم دائ ً
ا ،م حصل امقصود من الرسالة.
و منها :أن يتميز امؤمن الصادق ،من امنافق الكاذب ،فإن اه ما نر امؤمنن ي
بدر ،وطار صيتهم ،دخل معهم ي اإسام منافقون ،يظهرون اإسام ،ويبطنون
الكفر ،فاقتضت حكمة اه أ ْن َسبرب للمؤمنن حنة هذه الغزوة ،ميزت بن امؤمن،
والكافر ،وامنافق ،فعرف امؤم نون أن هم أعداء ي نفس دورهم ،يعيشون بينهم،
فاستعدوا هم ،وحرزوا منهم :
[ آل عمران. ]995/

ومنها :أن اه سبحانه لو نر امؤمنن دائ ً
ا ي كل مو طن ،لطغت نفوسهم،
وشمخت أنوفهم ،لكن اه يربيهم بالَاء والراء ،والشدة والرخاء ،ليترعوا إليه
ويشكروه ،ويذلوا وينكَوا بن يديه .
ومنها:استخراج عبودية أوليائه ي حال الَاء والراء ،وفيا حبون وما يكرهون،
لينالوا أجر الصابرين ،ومد الشاكرين.
ومنها :أن اه هيأ لعباده امؤمنن به منازل عالية ي دار كرامته ،م تبلغها أعاهم،
فقيض اه هم أسباب الباء وامحن التي توصلهم إليها .
ومنها  :أن نفوس البر ضعيفة جرها العافية والغنى والنر إى الطغيان والركون
إى العاجلة ،وذلك مرض يعوقها عن السر إى اه ،ومن رمة اه أن قيض ها من
الباء ما يكون دوا ًء لذلك امرض.
ومنها :أن اه  حب أن يتخذ من عباده شهداء ،والشهادة عنده من أعى مراتب
أوليائه ،ما فيها من إراقة دمائهم ي سبيل مرضاته وحبته ،وإيثار حبته ورضاه
عى نفوسهم ،وا سبيل إى ذلك إا بتقدير تسليط العدو عليهم .
999

ومنها :أن اه  إذا أراد أن هلك أعداءه ويمحقهم ،قيض هم اأسباب التي
يستوجبون ها هاكهم ،ومن أعظمها بعد كفرهم ظلمهم وطغياهم ،فيسوقهم إى
مصارعهم ،ويمحص أولياءه ،ويطهرهم من ذنوهم :

[ آل عمران. ]999-995/

ومنها  :أن الرسول ﷺ أخرهم با فعل اه بشهداء بدر من الكرامة ،فرغبوا ي
الشهادة ،فهيأ هم اأسباب ،وما حصل من بعضهم امخالفة رفع اه عنهم النر،
واستشهد منهم سبعون رجاً :
[ آل عمران. ]999/

لتحمل موت رسول اه ﷺ  ،وأن
ومنها  :أن غزوة أحد كانت مقدمة وَيئة للنفوس
ُ
يصروا ويثبتوا عى دينه إذا مات أو قتل :
[ آل عمران. ]999/

ومنها  :محيص ما ي صدور امؤمنن ،وهو اختبار ما فيها من اإيان والنفاق،
ومحيص ما ي قلوب امؤمنن ،وَليصها وتنقيتها من الشبهات والغفلة واهوى،
فقيض ها من امحن والباء ما يطهرها من تلك اأدواء :
[ آل عمران.]999/

ثم عزى اه نبيه ﷺ وأولياءه بمن قتل منهم ي سبيل اه أحسن تعزية وألطفها،
وأدعاها إى الرضا با قدره اه ها فقال :
[ آل عمران.]999-995/

ومنها  :أن اه أظهر ي بدر قوة ا إله إا اه ،فنرهم وحده مع قلة اأسباب ،وأظهر ي
أحد قوة حمد رسول اه ،فلا خالف الرماة أمره ،حصلت امصيبة عى امسلمن .
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 -3غزوة مراء اأسد

كانت هذه الغزوة بعد غزوة أحد بيوم ،فكانت غزوة أحد يوم السبت ،اخامس من
عر من شوال ،وكانت غزوة مراء اأسد يوم اأحد السادس عر من شهر شوال،
من السنة الثالثة للهجرة.
وكان سببها أنه بلغ رسول اه ﷺ أن أبا سفيان بن حرب يريد الرجوع بقريش إى
امدينة ،ليستأصلوا من بقي من أصحاب الرسول ﷺ.
ٍ
مِْ
فا ُ
رك َ
الر ْو َحا َء،
ْر َ
ُون َع ْن ُأ ُحد َو َب َل ُغوا ر
عن ابن عباس ري اه عنهاقال :مَرا ان َ َ
ِ
ب َأ ْر َد ْفت ُْمَ ،وبِ ْئ َس َما َصنَ ْعت ُُمْ ،ار ِج ُعواَ ،ف َب َل َغ َذلِ َك
َقا ُلواَ :ا م ُـ َح رمدً ا َق َت ْلت ُُمو ُهَ ،و َا الك ََواع َ
َر ُس ُ
م َرا َء اأَ ْسد .أخرجه النسائي ي الكرى ( ).
راس َفا ْنتَدَ ُبوا َحترى َب َل ُغوا َ ْ
ول اهِ ﷺ َ ،فنَدَ َب الن َ
فلا صى ﷺ الصبح ،أمر بااً  أن ينادي أن رسول اه ﷺ يأمركم بطلب العدو،
وا خرج معنا إا من شهد القتال باأمس.
واستأذن جابر  رسول اه ﷺ أن خرج معه ،أن أباه خلفه عى إخوته ،فلم
حر أحد ،فأذن له ﷺ.
واستأذن ﷺ عبد اه بن أي سلول بأن يذهب معه ،فأبى عليه ورده.
ومل لواء امسلمن عِ بن أي طالب .
وخرج رسول اه ﷺ إى مراء اأسد ،وهو جروح الوجه ،مشجوج اجبهة ،وقد
كَت رباعيته ،متوهن امنكب اأيمن من ربة ابن قمئة ،جحوش الركبتن من
احفرة التي سقط فيها ،والتي حفرها أبو عامر الفاسق ي ميدان أحد.
وخرج معه ﷺ ميع من حر القتال بأحد ،عى ما هم من اجراح والقرح كا
وصفهم اه سبحانه وتعاى بقوله :
[ آل عمران.] 999-999/

( )9صحيح/أخرجه النسائي ي الكرى برقم (.)99999
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فسار ﷺ بعد صاة الصبح ،ودليله ي السر ثابت بن الضحاك اخزرجي ،ومى
حتى عسكر بحمراء اأسد ،وبقي هناك ثاث ليال ،وكان الصحابة ري اه عنهم
يوقدون النران كل ليلة ،حتى كانت تُرى من مكان بعيد.
ولقي رسول اه ﷺ بحمراء اأسد معبد بن أي معبد اخزاعي ،وهو مرك ،وكانت
خزاعة مسلمهم وكافرهم ،هواهم مع رسول اه ﷺ.
فقال معبد :يا حمد ،واه لقد عز علينا ما أصابك ي أصحابك ،ولوددنا أن اه عافاك منهم.
فأمره ﷺ أن يلحق بأي سفيان فيخذله ،فأدرك أبا سفيان ومن معه بالروحاء ،وقد
أمعوا الرجعة إى رسول اه ﷺ وأصحابه.
فلا رأى أبو سفيان معبد ًا قال :ما وراءك يا معبد؟
فقال :حمد خرج ي أصحابه يطلبكم ي مع م أر مثله قط ،يتحرقون عليكم
حرق ًا ،قد اجتمع معه من كان َلف عنه ي يومكم.
فقال أبو سفيان :وحك ما تقول؟
فقا ل :واه ما أرى أن ترحل حتى ترى نواي اخيل ،قال :فو اه لقد أمعنا
عليهم لنستأصل بقيتهم ،قال :فإي أهاك عن ذلك.
فخاف أبو سفيان ومن معه ،فأرعوا إى مكة ،وعند انرافهم مر بأي سفيان ركب
من عبد القيس يريدون امدينة ،فحملهم رسالة إى حمد ،وقال هم :إذا وافيتموه
فأخروه أنرا قد أمعنا امسر إليه وإى أصحابه لنستأصل بقيتهم.
فمر الركب برسول اه ﷺ  ،وهو بحمراء اأسد ،فأخروه بالذي قاله أبو سفيان،
فقال ﷺ « :حسبنا اه ونعم الوكيل».
وي هذا اموقف وهذه ااستجابة والطاعة لرسول اه ﷺ من أصحابه ،أنزل اه
قوله سبحانه:

[ آل عمران. ] 999-999/
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ِ
وعن ابن عباس ري اه عنها " َح ْسبُنَا اه َونِ ْع َم ال َوكِ ُيل" َق َ
يم َع َليْ ِه
اهَا إِ ْب َراه ُ
ن ال ِق َي ِي الن ِ
رارَ ،و َق َ
مَ ُعوا َلك ُْم
راس َقدْ َ
اهَا ُمـ َح رمد ﷺ ِح َ
الساَ ُم ِح َ
ن َقا ُلوا" :إِ رن الن َ
ر
ِ
َف ْ
الوكِ ُيل" .أخرجه البخاري( ).
يانًا َو َقا ُلوا َح ْس ُبنَا اه َون ْع َم َ
اخ َش ْو ُه ْم َف َزا َد ُه ْم إِ َ
ثم رجع ﷺ ومن معه إى امدينة يوم اأربعاء ،بعد أن أقام بحمراء اأسد ثاث
ليال ،وقد اسرد امسلمون هيبتهم بعد ما أصاهم ي أحد.
وقبل عودته ﷺ إى امدينة أر الصحابة ري اه عنهم أبا عزة اجمحي ،الذي
َم رن عليه رسول اه ﷺ ي بدر لفقره ،وكثرة بناته ،عى أن ا يقاتل وا يظاهر عليه،
عِ ،فإن َ بنات ،وأعطيك عهد ًا أا
فلا جيء به ،قال :يا حمد أقلني ،وامنن ر
أعود مثل ما فعلت.
فقال ﷺ « :واه ا مسح عارضيك بمكة بعدها ،وتقول خدعت حمد ًا مرتن،
ارب عنقه يا زبر».
فرب الزبر عنقه ،بأمر الرسول ﷺ.) ( .

 -12وفيات السنة الثالثة من اهجرة

وي هذه السنة توي شهيد ًا أسد اه وأسد رسوله مزة بن عبد امطلب  ، عم
الرسول ﷺ  ،وأخوه من الرضاعة ،وذلك ي غزوة أحد.
وتوي ي غزوة أحد من امسلمن سبعون شهيد ًا ،من امهاجرين ستة شهداء ،منهم
مصعب بن عمر  ،ومن اأنصار أربعة وستون شهيد ًا ،منهم عبد اه بن حرام ،
وعمرو بن اجموح .

*
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البــاب الثالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته
السنة الرابعة من اهجرة
الغزوات والرايا واأحداث اهامة ي السنة الرابعة من اهجرة

وتشتمل عى ما يي :

 -1رية أي سلمة  إى بني أسد

 -2رية عبد اه بن ُأنيس 
 -3رية الرجيع

 -4رية بئر معونة

 -5غزوة بني النضر

 -3غزوة بدر اآخرة

 -2زواج الرسول ﷺ من أم سلمة ري اه عنها

الباب الثالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته
السنة الرابعة من اهجرة

الغزوات و الرايا واأحداث اهامة ي السنة الرابعة من اهجرة
 -1رية أي سلمة  إى بني أسد

بعد امصيبة التي أصيب ها امسلمون ي أحد زالت هيبة امسلمن من النفوس ،وطمعت
هم القبائل ،وكاشفهم اليهود وامنافقون با كانوا يضمرونه من العداوة والبغضاء.
فلم يمض عى غزوة أحد إا شهرين حتى َيأت قبائل بني أسد لإغارة عى
امدينة ،طمع ًا ي خراَا ،ومظاهرة للمركن ي عداوَا.
حيث سار طليحة بن خويلد اأسدي ،وأخوه سلمة ،ي قومها بني أسد ومن
أطاعها إى حرب رسول اه ﷺ.
فلا بلغ اخر رسول اه ﷺ بعث إليهم أبا سلمة بن عبد اأسد  ،وكان قد جرح
ي عضده ي أحد ،وعقد له لوا ًء ،وبعث معه مائة ومسن رج ً
ا من امهاجرين
واأنصار ،وأوصاه ومن معه بتقوى اه .
فخرج أبو سلمة  ي أصحابه ،وذلك ي أول حرم ،من السنة الرابعة للهجرة،
ومى حتى انتهى إى ماء لبني أسد بجبل يسمى َق َطن ،فأغار عى رح هم فأخذه،
ر
وحذروهم ،فتفرق
وأخذ ثاثة رعاة ،وأفلت الباقون ،فجاؤا قومهم فأخروهم اخر،
معهم ي كل وجه.
فلا ورد أبو سلمة ماءهم وجد معهم قد تفرق ،فعسكر عى اماء ،وفرق أصحابه
ثاث فرق:
فرقة قامت معه ،وفرقتان أغارتا ي ناحيتن ختلفتن ،فرجعتا إليه سامتن ،وقد
أصابتا نع ً
ا كثرة ،ثم عاد اجميع إى امدينة سامن غانمن.
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فلا دخل أبو سلمة  امدينة انتفض به جرحه ،فلم يلبث حتى مات ي مادى اآخرة.
َع ْن ُأ ِم َس َل َم َة ري اه عنها َقا َل ْتَ :د َخ َل َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ َع َ
ر ُه،
ى َأ ِي َس َل َم َة َو َقدْ َش رق َب َ ُ
الر َ ِ
ر»َ ،ف َض رج نَاس ِم ْن َأ ْهلِ ِهَ ،ف َق َالَ « :ا
َف َأ ْغ َم َض ُهُ ،ث رم َق َال« :إِ رن ُ
وح إ َذا ُقبِ َض تَبِ َع ُه ال َب َ ُ
ى َأ ْن ُف ِسك ُْم إِ را بِ َخ ْ ٍرَ ،فإِ رن ا َ
ى َما َت ُقو ُل َ
م َا ِئ َك َة ُي َؤ ِمن َ
ُون َع َ
تَدْ ُعوا َع َ
ون.
نَ ،و ْ
اخ ُل ْف ُه ِي َع ِقبِ ِه ِي
الله رم ا ْغ ِف ْر ِأَ ِي َس َل َم َة َو ْار َف ْع َد َر َج َت ُه ِي امَ ْه ِد ِي َ
ُث رم َق َالُ « :
نَ ،وا ْف َس ْح َل ُه ِي َق ْ ِر ِهَ ،ون َِو ْر َل ُه فِ ِيه» أخرجه مسلم ( ).
ال َغابِ ِري َنَ ،وا ْغ ِف ْر َلنَا َو َل ُه َيا َر رب ال َعامَ ِ َ
ول اهِ ﷺ َي ُق ُ
وعن أم سلمة ري اه عنها قالتَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ولَ « :ما ِم ْن َع ْب ٍد ت ُِصي ُب ُه
ون ،اللهم ْأجر ِي ِي ِ
ول :إِنرا ه َوإِنرا إِ َل ْي ِه ر ِ
ف ِ
ُم ِصي َبةَ ،ف َي ُق ُ
اج ُع َ
َ َخ ْ ًرا
مصي َبتِيَ ،و َأ ْخلِ ْ
ُ ر ُْ
َ
ِ
ي َأ ُبو َس َل َم َة،
ِمن َْها ،إِ را َأ َج َر ُه اهُ ِي ُم ِصي َبتِ ِهَ ،و َأ ْخ َل َ
ف َل ُه َخ ْ ًرا من َْها »َ ،قا َل ْتَ :ف َل را ت ُُو ِ َ
ف اهُ ِ
َ َخ ْ ًرا ِمنْ ُهَ ،ر ُس َ
ُق ْل ُت ك ََا َأ َم َر ِي َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ أخرجه مسلم( ).
ول اهِ ﷺ َ ،ف َأ ْخ َل َ

( )9أخرجه مسلم برقم (.)599
( )9أخرجه مسلم برقم (.)599
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 -2رية عبد اه بن أنيس 

بعث رسول اه ﷺ عبد اه بن أنيس ،لقتل خالد بن سفيان اهذَ ،ي اخامس من
شهر حرم ،من السنة الرابعة للهجرة.
عن عبد اه بن أنيس  أنه قالَ :د َع ِ
اي َر ُس ُ
ول اه ﷺ َف َق َال« :إِ رن ُه َقدْ َب َل َغنِي َأ رن َخالِدَ ْب َن
َ يـَ ْج َم ُع ِ
ُس ْف َي َ
راس لِ َي ْغ ُز َو ِيَ ،و ُه َو بِ ُع َر َن َةَ ،ف ْأتِ ِه َفا ْق ُت ْل ُه» َ ،ق َالُ :ق ْل ُت:
َ الن َ
ان ْب ِن ُن َب ْي ٍح اه ُ َذ ِ ر
ول اه ،ا ْن َع ْت ُه ِ
َيا َر ُس َ
َ َحترى َأ ْع ِر َف ُهَ ،ق َال« :إِ َذا َر َأ ْي َت ُه َو َجدْ َت َل ُه إِ ْق َش ْع ِر َي َر ًة» َق َالَ :ف َخ َر ْج ُت
نك َ
َان
ُمت ََو ِش ًحا بِ َس ْي ِفي َحترى َو َق ْع ُت َع َل ْي ِهَ ،و ُه َو بِ ُع َر َن َة َم َع ُظ ُع ٍن َي ْرتَا ُد َه ُ رن َمن ِْز ًاَ ،و ِح َ
ول اه ﷺ ِم َن ِ
َو ْق ُت ال َع ْ ِ
ف ِ
َ َر ُس ُ
اإ ْق َش ْع ِر َير ِة َف َأ ْق َب ْل ُت
رَ ،ف َل را َر َأ ْي ُت ُه َو َجدْ ُت َما َو َص َ
حَاو َلة ت َْش َغ ُلنِي َع ِن الص َا ِةَ ،فص رلي ُت و َأنَا َأم ِ
يت َأ ْن يك َ ِ
ي
ن َْح َو ُهَ ،و َخ ِش ُ
َ ْ َ
ر
ُون َب ْيني َو َب ْينَ ُه ُ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ُل؟ ُق ْل ُتَ :ر ُجل
الرك َ
الس ُجو َدَ ،ف َل را ا ْنت ََه ْي ُت إِ َل ْيه َق َالَ :م ِن ر
ُوعَ ،و ُ
ن َْح َو ُه ُأوم ُئ بِ َر ْأي ُ
ِ
ِ
ِمن العر ِ ِ
ه َذا الرج ِل َفجاء َك ِ
ه َ َذاَ ،ق َالَ :أ َج ْل َأنَا ِي َذلِ َكَ ،ق َال:
ب َسم َع بِ َكَ ،وبِ َج ْمع َك َ ر ُ
َ َ
َ ََ
ِ
ْت
الس ْي َ
ف َحترى َق َت ْل ُت ُهُ ،ث رم َخ َر ْج ُتَ ،وت ََرك ُ
َف َم َش ْي ُت َم َع ُه َش ْي ًئا َحترى إِ َذا َأ ْم َكنَنِي َ َ
م ْل ُت َع َل ْيه ر
كب ٍ
ِ
ِ
ات َع َل ْي ِهَ ،ف َلا َق ِدم ُت َع َى رس ِ
ول اه ﷺ َفر ِ
آي َف َق َالَ « :أ ْف َل َح ال َو ْج ُه» َق َال:
َظ َعائنَ ُه ُم ر
َ
َ ُ
ر ْ
ول اهَ ،ق َالَ « :صدَ ْق َت» َق َالُ :ث رم َقا َم َم ِعي َر ُس ُ
ُق ْل ُتَ :ق َت ْل ُت ُه َيا َر ُس َ
ول اه ﷺ َفدَ َخ َل ِي َب ْي َت ُه
َف َأ ْع َط ِ
اي َع ًصاَ ،ف َق َالَ « :أ ْم ِس ْك َه ِذ ِه ِعنْدَ َك َيا َع ْبدَ اه ْب َن ُأ َن ْي ٍ
س» أخرجه أمد وأبو داود( ).

( )9صحيح/أخرجه أمد برقم ( ،)99999وأخرجه أبو داود برقم ( .)9995
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 -3رية الرجيع

كانت هذه الَية ي صفر من السنة الرابعة للهجرة.
اصم بن َثابِ ٍ
ِ
عن أي هريرة  قالَ :ب َع َث النربِ ُي ﷺ َ ِ
ت َو ُه َو
ر ري ًة َع ْينًاَ ،و َأ رم َر َع َل ْي ِه ْم َع َ ْ َ
جدُ َع ِ
اص ِم ْب ِن ُع َم َر ْب ِن اخَ رط ِ
ن ُع ْس َف َ
اب َفا ْن َط َل ُقوا َحترى إِ َذا ك َ
ان َو َم رك َة ُذ ِك ُروا ل ِـ َحي
َان َب ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
وه ْم بِ َق ِر ٍ
ِم ْن ُه َذ ْي ٍل ُي َق ُال َه ُ ْمَ :بنُو َ
حْ َي َ
يب م ْن مائَة َرا ٍمَ ،فا ْقت َُصوا آ َث َار ُه ْم َحترى
انَ ،فتَبِ ُع ُ
َأت َْوا َمن ِْز ًا ن ََز ُلو ُهَ ،ف َو َجدُ وا فِ ِيه ن ََوى َتـ ْم ٍر ت ََز رو ُدو ُه ِم َن ا َ
م ِدين َِة.
ِ
وهمَ ،ف َلا ا ْنتَهى َع ِ
اصم َو َأ ْص َحا ُب ُه
ر َ
َف َقا ُلواَ :ه َذا مر َي ْث ِر َبَ ،فتَبِ ُعوا آ َث َار ُه ْم َحترى َلـح ُق ُ ْ
ج ُئوا إِ َى َفدْ َف ٍدَ ،و َجا َء ال َق ْو ُم َف َأ َحا ُطوا ِهِ ْمَ ،ف َقا ُلواَ :لك ُُم ال َع ْهدُ َوامِي َث ُ
اق إِ ْن ن ََز ْلت ُْم إِ َل ْينَا،
ِ ِ ِ
َأ ْن اَ َن ْقت َُل ِمنْكُم رج ًاَ ،ف َق َال َع ِ
اصمَ :أ رما َأنَا َف َ
ر َع رنا
ْ َ ُ
ا َأن ِْز ُل ِي ذ رمة كَاف ٍر ،ال رل ُه رم َأ ْخ ِ ْ
ِ
ِ
ِ
وه ْم َحترى َق َت ُلوا َعاص ًا ِي َس ْب َعة َن َف ٍر بِالنر ْب ِلَ ،و َبق َي ُخ َب ْيب َو َز ْيد َو َر ُجل َ
آخ ُر،
نَبِ ري َكَ ،ف َقا َت ُل ُ
اقَ ،ف َل را َأ ْع َط ْو ُه ُم ال َع ْهدَ َوامِي َث َ
َف َأ ْع َط ْو ُه ُم ال َع ْهدَ َوامِي َث َ
است َْم َكنُوا
اق ن ََز ُلوا إِ َل ْي ِه ْمَ ،ف َل را ْ
ِمنْهم ح ُلوا َأوت ِ ِ
الر ُج ُل ال رثال ِ ُث ا رل ِذي َم َع ُه َاَ :ه َذا َأ رو ُل
َار قس ِي ِه ْمَ ،ف َر َب ُط ُ
ُ ْ َ
هاَ ،ف َق َال ر
وه ْم ِ َ
ْ َ
جو ُه َع َ
ى َأ ْن َي ْص َح َب ُه ْم َف َل ْم َي ْف َع ْل َف َق َت ُلو ُه.
ال َغدْ ِرَ ،ف َأ َبى َأ ْن َي ْص َح َب ُه ْم َف َج رر ُرو ُه َو َعا ُ
ٍ
ار ِ
رى ُخ َب ْي ًبا َبنُو احَ ِ
َوا ْن َط َل ُقوا بِ ُخ َب ْي ٍ
وما بِ َم رك َةَ ،ف ْ
ث ْب ِن َع ِام ِر ْب ِن
بَ ،و َز ْيد َحترى َبا ُع ُ َ
اش َ َ
ح ِ
ث َي ْو َم َبدْ ٍرَ ،ف َمك َ
ار َ
ن َْو َف ٍلَ ،وك َ
م ُعوا
َث ِعنْدَ ُه ْم َأ ِس ًراَ ،حترى إِ َذا َأ ْ َ
َان ُخ َب ْيب ُه َو َقت ََل ا َ
َات اح ِ ِ ِ ِ
ض بن ِ
ِ
ها َف َأ َع َار ْت ُهَ ،قا َل ْتَ :ف َغ َف ْل ُت َع ْن
وسى م ْن َب ْع ِ َ
ارث ل َي ْستَحدر ِ َ
َ
اس َت َع َار ُم ً
َق ْت َل ُهْ ،
ى َف ِ
َصبِي ِ
ف َذ َ
َ َفدَ َر َج إِ َل ْي ِه َحترى َأتَا ُه َف َو َض َع ُه َع َ
اك
خ ِذ ِهَ ،ف َل را َر َأ ْي ُت ُه َف ِز ْع ُت َف ْز َع ًة َع َر َ
ن َأ ْن َأ ْق ُت َله؟ ما ُكن ُْت ِأَ ْفع َل َذ ِ
ِ ِ
ِ
وسىَ ،ف َق َالَ :أ َ
اك إِ ْن َشا َء اه،
َ َْش ْ َ
َ
ُ َ
منِي َو ِي َيده امُ َ
بَ ،ل َقدْ ر َأي ُته ي ْأك ُُل ِمن ِق ْط ِ
ف ِعن ٍ
ولَ :ما َر َأ ْي ُت َأ ِس ًرا َق ُط َخ ْ ًرا ِم ْن ُخ َب ْي ٍ
َت َت ُق ُ
َب َو َما
َوكَان ْ
ْ
َ ْ ُ َ
مو َثق ِي اح ِد ِ
بِ َم رك َة َي ْو َم ِئ ٍذ َث َم َرةَ ،وإِ رن ُه َُ
يدَ ،و َما ك َ
َان إِ را ِر ْزق َر َز َق ُه اه.
َ
َف َخر ُجوا بِ ِه ِم َن احر ِم ل ِ َي ْق ُت ُلو ُهَ ،ف َق َالَ :د ُع ِ
ِ
وي ُأ َص ِ
ف إِ َل ْي ِه ْمَ ،ف َق َال:
ْر َ
ََ
َ
ِ َر ْك َعت َْنُ ،ث رم ان َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َل ْواَ َأ ْن ت ََر ْوا َأ رن َما ِي َج َزع م َن امَ ْوت َل ِز ْد ُتَ ،فك َ
الر ْك َعت َْن عنْدَ ال َقت ِْل
َان َأ رو َل َم ْن َس رن ر
ُه َوُ ،ث رم َق َال :ال رل ُه رم َأ ْح ِص ِه ْم َعدَ ًداُ ،ث رم َق َال:
َما ُأ َب ِ
ى َأ ِي ِشق ك َ
َع َ
ر ِعي
ن ُأ ْقت َُل ُم ْسلِ ًا
اَ ِح َ
َان هِ َم ْ َ
999

ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ي ٍء ِم ْن َج َس ِد ِه
ُث رم َقا َم إل ْيه ُعق َب ُة ْب ُن احَارث َف َق َت َل ُهَ ،و َب َع َث ْت ُق َر ْيش إ َى َعاص ٍم ل ُي ْؤت َْوا بِ َ ْ
ِ
يع ِر ُفو َنه ،وك َ ِ
يا ِم ْن ُع َظ َا ِئ ِه ْم َي ْو َم َبدْ ٍرَ ،ف َب َع َث اه َع َل ْي ِه ِم ْث َل ال ُظ رل ِة ِم َن
ُ َ
َْ
َان َعاصم َقت ََل َعظ ً
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
الدر ْب ِرَ ،ف َح َم ْت ُه م ْن ُر ُسل ِه ْمَ ،ف َل ْم َي ْقد ُروا منْ ُه َع َ
يء .أخرجه البخاري ( ).
ى َ ْ
وأما زيد بن الدر ثنة فابتاعه صفوان بن أمية ،ليقتله بأبيه أمية بن خلف.
وعندما أخرجوه من احرم ليقتلوه ،اجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان ،فقال أبو
سفيان حن ُقدِ م للقتل :أنشدك اه يا زيد! أحب أن حمد ًا عندنا اآن ي مكانك
فترب عنقه ،وأنت ي أهلك؟
فقال :واه ما أحب أن حمد ًا اآن ي مكانه الذي هو فيه ،تصيبه شوكة تؤذيه ،وأنا
جالس ي أهِ.
فقال أبو سفيان :ما رأيت من الناس أحد ًا حب أحد ًا كحب أصحاب حمد حمد ًا.
ثم قتل نسطاس موى صفوان زيد ًا  وأرضاه.

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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 -4رية بئر معونة

كانت هذه الَية ي صفر من السنة الرابعة للهجرة ،وتسمى هذه الَية رية القراء.
وهذه الَية ثاثة أسباب:
ِ
عن َأن ِ
است ََمدُ وا َر ُس َ
حـ َي َ
َس ْب ِن َمالِ ٍك َ أ رن ِر ْع ًاَ ،و َذك َْو َ
ول اه
انْ ،
انَ ،و ُع َص ري َةَ ،و َبني ْ
ن ِم َن اأَن َْص ِ
ارُ ،كنرا ن َُس ِم ِيه ْم ال ُق ررا َء ِي َز َم ِ ِ
اه ْم ،كَانُوا
ﷺ َع َى َعدُ وَ ،ف َأ َمدر ُه ْم بِ َس ْب ِع َ
حت ِ
ون بِالن َره ِ
وه ْم َو َغدَ ُروا ِ ِ
ارَ ،و ُي َص ُل َ
َط ُب َ
ه ْمَ ،ف َب َل َغ
ون بِال رل ْي ِلَ ،حترى كَانُوا بِبِ ْئ ِر َم ُعو َن َة َق َت ُل ُ
َْ
ِ
ٍ
الص ْب ِح َع َى َأ ْح َياء ِم ْن َأ ْح َياء ال َع َر ِ
بَ ،ع َ
ى ِر ْع ٍل،
النربِ ري ﷺ َف َقن ََت َش ْه ًرا َيدْ ُعو ِي ُ
انَ ،و ُع َص ري َةَ ،و َبنِي َلـ ْح َي َ
َو َذك َْو َ
ان» َق َال َأنَسَ :ف َق َر ْأنَا فِ ِيه ْم ُق ْرآنًاُ ،ث رم إِ رن َذلِ َك ُرفِ َعَ " :ب ِل ُغوا
ِ
ِ
ي َعنرا َو َأ ْر َضانَا " .أخرجه البخاري( ).
َعنرا َق ْو َمنَا َأنرا َلقينَا َر ربنَا َف َر َ
ى ُأن ٍ
و َع ْن َأن ٍ
قال :إِن َرا َقن ََت َر ُس ُ
َس َ 
ه ﷺ َش ْه ًرا َيدْ ُعو َع َ
َاسا ِم ْن
ول ا ِ
َاس َق َت ُلوا ُأن ً
َأ ْص َحابِ ِهُ ،ي َق ُال َلـ ُه ُم ال ُق ررا ُء .أخرجه مسلم( ).
بماعب اأسنة ،قدم عى رسول اه ﷺ امدينة،
وكان عامر بن مالك ،امعروف ُ
فعرض عليه اإسام ،ودعاه إليه ،فلم يسلم ،وم يبعد عن اإسام ،وقال :يا حمد ،لو
بعثت رجااً من أصحابك إى أهل نجد ،فدعوهم إى أمرك ،رجوت أن يستجيبوا لك.
فقال رسول اه ﷺ « :إي أخشى عليهم أهل نجد ».
فقال عامر :أنا هم جار ،فابعثهم فليدعوا الناس إى أمرك ،فبعث رسول اه ﷺ
سبعن رج ً
ا من أصحابه.) ( .
فمى الصحابة ري اه عنهم حتى وصلوا إى بئر معونة ،فنزلوا ها ،وبعثوا حران
بن ملحان  بكتاب رسول اه ﷺ إى عدو اه عامر بن الطفيل ،فلم ينظر عدو اه
عامر بن الطفيل ي كتاب النبي ﷺ ،وأومأ إى رجل من قومه ،فطعن حرام من خلفه
حتى أنفذه بالرمح.
فقال حرامُ :ف ْز ُت َو َر ِب ال َك ْع َبة .أخرجه البخاري(.)0
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9959
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ثم استنفر عامر بن الطفيل قبحه اه بني عامر إى قتال الباقن من الصحابة ،فأبوا أن
جيبوه ،وقالوا :لن نخفر جوار أي براء.
فاستنفر عليهم قبائل من بني سليم ،رع ً
ا وذكوان ،وعصية ،فأجابوه وخرجوا حتى
غشوا القوم ،وأحاطوا هم ي رحاهم ،فقال هم امسلمون :واه ما إياكم أردنا،
وإنا نحن قوم جتازون ي حاجة للنبي ﷺ ،فأبوا عليهم ،فأخذ الصحابة سيوفهم
فقاتلوهم ،فقتل كل هؤاء الصحابة السبعن ري اه عنهم إا كعب بن زيد الذي
تُرك وبه رمق ،فعاش حتى استشهد ي غزوة اخندق .
وكان عمرو بن أمية الضمري ،وامنذر بن عقبة اأنصاري ي رح امسلمن ،وم
يعلا بمصاب أصحاهم ،فلا رأوا الطر حوم عى موضع الوقعة ،قاا :واه إن
هذه الطر لشأن ًا ،فأقبا ينظران ،فإذا أصحاهم ي دمائهم ،وإذا اخيل التي أصابتهم
واقفة عى بئر معونة ،بن بني عامر ،وحرة بني سليم.
فقال امنذر بن عقبة لعمرو بن أمية :ما ترى؟ قال :أرى أن تلحق برسول اه ﷺ
فتخره اخر ،فقال امنذر :ا أرغب بنفِ عن موطن قتل فيه امنذر بن عمرو،
فقاتل القوم حتى قتل  ،وأخذوا عمرو بن أمية أسر ًا ،فلا أخرهم أنه من مر،
وجز ناصيته ،وأعتقه عن رقبة زعم أها كانت عى أمه ،ورجع
أخذه عامر بن الطفيل ر
عمرو بن أمية  إى امدينة ،وأخر الرسول ﷺ با حصل.) ( .
وكان من بن القتى ي بئر معونة عامر بن فهرة  ،وقد ظهرت له ي هذه امعركة
كرامة من اه . 
و َعن َأ ِي ُأسام َة َ ،ق َال َ :ق َال ِه َشام بن ُعرو َة َ :ف َأ ْخر ِي َأ ِي َ ،ق َال  :ر ِ ِ
ين بِبِ ْئ ِر
ما ُقت َل ا رلذ َ
ُ ْ ُ ْ َ
َ ْ
ََ
َ َ
ِ
الض ْم ِر ُي َق َال َل ُه َع ِام ُر ْب ُن ال ُط َف ْي ِل َ :م ْن َه َذا ؟ َف َأ َش َار إِ َى
ر َع ْم ُرو ْب ُن ُأ َم ري َة ر
َم ُعو َن َة َو ُأ َ
َقتِ ٍ
يلَ ،ف َق َال َل ُه َ :ع ْم ُرو ْب ُن ُأ َم ري َة َه َذا َع ِام ُر ْب ُن ُف َه ْ َر َة َ ،ف َق َال َ :ل َقدْ َر َأ ْي ُت ُه َب ْعدَ َما ُقتِ َل ُرفِ َع إِ َى
ِ
ِ
ن اأَ ْر ِ
ض ُ ،ث رم ُو ِض َع َف َأتَى النربِ ري ﷺ
الس َاء َب ْينَ ُه َو َب ْ َ
ر
الس َاء َ ،حترى إِ ِي َأَ ْن ُظ ُر إِ َى ر
ِ
ِ
ِ
ه ْم َ ،ف َقا ُلواَ :ر ربنَا
ر ُه ْم َفنَ َع ُ
اه ْم َ ،ف َق َال « :إ رن َأ ْص َحا َبك ُْم َقدْ ُأصي ُبوا َوإ ره ُ ْم َقدْ َس َأ ُلوا َر ر ُ
َخ َ ُ
يت َعنرا » أخرجه البخاري( ).
ر َعنرا إِ ْخ َوا َننَا بِ َا َر ِضينَا َعن َْك َو َر ِض َ
َأ ْخ ِ ْ
( )9انظرسرة ابن هشام (.)999/9
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وعامر بن فهرة موى أي بكر الصديق  ،وكان ملوك ًا فأسلم فاشراه أبو بكر 
فأعتقه ،وأسلم قبل أن يدخل رسول اه ﷺ دار اأرقم ،وكان رفيق رسول اه ﷺ وأي
بكر  ، ي هجرَا إى امدينة ،وشهد بدر ًا وأحد ًا ،ثم قتل يوم بئر معونة ،وهو ابن
أربعن سنة .
وقد جاء خر فاجعة بئر معونة ،وخر مقتل عاصم بن ثابت ،وخبيب بن عدي،
وأصحاهم ري اه عنهم يوم الرجيع ،إى رسول اه ﷺ ي يوم واحد ،فحزن
الرسول ﷺ وامسلمون عليهم حزن ًا شديد ًا.
ولقد بلغ حزن الرسول ﷺ أنه مكث شهر ًا يدعو ي كل صاة عى رعل وذكوان
وعصية ،الذين غدروا بالقراء ،وأنزل اه  فيهم قرآن ًا ُيتى ،ثم نسخ بعد.
ِ
َع ْن َأن ِ
است ََمدُ وا َر ُس َ
ح َي َ
َس ْب ِن َمالِ ٍك َ أ رن ِر ْع ًا َ ،و َذك َْو َ
ول اه
ان ْ
ان َ ،و ُع َص ري َة َ ،و َبني َ ْ
ن ِم ْن اأَن َْص ِ
ار ُكنرا ن َُس ِم ِيه ُم ال ُق ررا َء ِي َز َم ِ ِ
ﷺ َع َ
اه ْم  ،كَانُوا
ى عَدُ و َ ،ف َأ َمدر ُه ْم بِ َس ْب ِع َ
حت ِ
ون بِالن َره ِ
ار َو ُي َص ُل َ
َط ُب َ
وه ْم َو َغدَ ُروا ِهِ ْم َف َب َل َغ
ون بِال رل ْي ِل َ ،حترى َكانُوا بِبِ ْئ ِر َم ُعو َن َة َق َت ُل ُ
َْ
ِ
ٍ
ِ
الص ْب ِح َع َى َأ ْح َياء م ْن َأ ْح َياء ال َع َر ِ
ب َع َى ِر ْع ٍل ،
النربِ ري ﷺ َف َقن ََت َش ْه ًرا َيدْ ُعو ِي ُ
ِ
َو َذك َْو َ
ح َي َ
ان َ .ق َال َأنَس َ :ف َق َر ْأنَا فِ ِيه ْم ُق ْرآنًا ُ ،ث رم إِ رن َذلِ َك ُرفِ َع " َب ِل ُغوا
ان َ ،و ُع َص ري َة َ ،و َبني َ ْ
ِ
ِ
ي َعنرا َو َأ ْر َضانَا " .متفق عليه( ).
َعنرا َق ْو َمنَا َأنرا َلقينَا َر ربنَا َف َر َ
أما أبو براء عامر بن مالك ،سيد بني عامر ،امعروف بماعب اأسنة ،الذي أعطى
اجوار للمسلمن ،فإنه ما بلغه مقتلهم شق عليه ذلك ،فات عقب ذلك من شدة اهم.
وما توجه عمرو بن أمية الضمري إى امدينة لقي ي طريقه رجلن من بني عامر،
فنزا معه ي ظل كان هو فيه ،وقد سأها عمرو من أنتا؟ فقاا :من بني عامر ،حتى
إذا ناما قتلها ،ثأر ًا أصحابه ،وهو ا يعلم أن معها عقد وجوار من رسول اه ﷺ.
وما قدم عمرو بن أمية امدينة أخر رسول اه ﷺ بمقتل أصحابه ببئر معونة ،ثم
أخره بمقتل العامرين ،فقال له ﷺ « :بئس ما صنعت! لقد كان هم مني أمان وجوار،
َأَد َينرها» فبعث بديتها إى قومها.) ( .
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9959واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999
( )9انظر دائل النبوة للبيهقي (.)999/9
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 -5غزوة بني النضر

كانت غزوة بني النضر ي شهر ربيع اأول ،من السنة الرابعة للهجرة.
وهذه الغزوة ثاثة أسباب:
اأول  :أن قريش ًا أرسلت إى اليهود ،وهددَم باحرب إن م يقاتلوا الرسول ﷺ،
فاستجاب بنو النضر لذلك ،ووضعوا خطة يقتلون ها النبي ﷺ غدر ًا.
فطلبوا من النبي ﷺ أن خرج إليهم ي ثاثن رجا من أصحابه ،ليلتقي بثاثن من
أحبارهم ي موضع وسط ،فإن صدقوه آمنت هود.
فاستكثروا العدد وخافوا ،فاقرحوا أن يأي وثاثة من أصحابه ،وجتمع مع ثاثة من
أحبارهم ،وقد مل اأحبار خناجرهم ،ولكن امرأة منهم أفشت رهم أخ مسلم
ها ،فأخر النبي ﷺ فرجع عنهم ،ثم استعد وحاِهم بجنوده ،حتى نزلوا عى
اجاء ،وهم ما ملت اإبل إا الساح ،وكانت منازهم غرب مسجد قباء.
الثاي  :أن رسول اه ﷺ خرج إى بني النضر يستعينهم ي دية الرجلن الذين قتلها
عمرو بن أمية الضمري  ،أن رسول اه ﷺ قد أخذ العهد عى اليهود أن يعاونوه
ي الديات ،فأتى ﷺ مسجد قباء فصى فيه ركعتن ،ومعه نفر من أصحابه ،ثم أتى
بني النضر فكلمهم ،فقالوا له :نعم يا أبا القاسم نعينك عى ما أحببت.
فجلس رسول اه ﷺ إى جنب جدار من بيوَم ينتظر وفاءهم با وعدوا ،وجلس
معه أبو بكر وعمر وعِ وطائفة من أصحابه ري اه عنهم.
فلا خا اليهود ببعضهم ،قالوا :إنكم لن جدوا الرجل عى مثل حاله هذه ،فمن
رجل يعلوا هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله ويرحنا منه؟.
فانتدب لذلك رجل منهم هو عمرو بن جحاش بن كعب ،فقال :أنا لذلك ،فصعد
ُ
جريل عليه السام ،وأخره با
ليلقي عى رسول اه ﷺ صخرة ،فأتى رسول اه ﷺ
أراد القوم ،فقام ﷺ مظهر ًا أنه يريد أن يقي حاجته ،وترك أصحابه ي جلسهم،
ورجع ريع ًا إى امدينة ،فلا أبطأ عى أصحابه قاموا ي طلبه ،فلقوا رجا مقبا من
امدينة فسألوه ،فقال :رأيته داخ ً
ا امدينة.
فأقبل أصحاب رسول اه ﷺ حتى انتهوا إليه ،فأخرهم اخر با أرادت هود من
الغدر ،وأمر رسول اه ﷺ بحرهم والسر إليهم ،ونزل ي ذلك :
999

[ امائدة. ] 99/

الثالث  :أن بني النضر قد دسوا إى قريش ،وحضوهم عى قتال رسول اه ﷺ،
ودلوهم عى العورة عندما نزلوا بأحد لقتال رسول اه ﷺ ،وحرضوا امركن عى
قتال امسلمن ،فكانت غزوة أحد.
فلهذه اأسباب أجى رسول اه ﷺ بني النضر عن امدينة ،أهم غدروا ،ونقضوا العهد.
فبعث إليهم رسول اه ﷺ حمد بن مسلمة  ،وأمرهم « :أن اخرجوا من امدينة فا
تشاركوي ها ،وقد ممتم با ممتم به من الغدر ،فمن ُرئي بعد ذلك ربت عنقه».
فمكثوا عى ذلك أيام ًا يتجهزون للجاء ،فلا سمع هم امنافقون ،أرسل إليهم ابن
سلول :أن ا َرجوا من دياركم ،إنرا معكم ،فقويت عند ذلك نفوس هود بني
النضر ،فأرسل سيد بني النضر حيي بن أخطب إى رسول اه ﷺ :إنا لن نخرج من
ديارنا ،ونابذوه بنقض العهود ،وفيهم نزل قول اه سبحانه:

[ احر. ] 99-99/

فسار إليهم رسول اه ﷺ ي أصحابه ،واستخلف عى امدينة ابن أم مكتوم ،فلا رأوا
رسول اه ﷺ التجؤا إى حصوهم ،فقاموا عليها يرمون بالنبل واحجارة ،فحاِهم ﷺ،
ثم أمر بقطع نخيلهم وحريقها ،وي ذلك نزل قول اه سبحانه :
[ احر. ] 9/

فاستنزهم امسلمون من حصوهم ،وأمروهم بقطع نخيلهم ،إهانة هم ،وإرعابا لقلوهم.
وَى امنافقون عن نرة هود ،وكان مثلهم ومثل امنافقون:
ﰀ
[ احر. ] 99-99/

وقذف اه ي قلوب هود بني النضر الرعب ،واشتد احصار عليهم ،وأيقنوا أن حصوهم
لن منعهم من اه ،فعند ذلك صاحوا رسول اه ﷺ عى اجاء ،وعى أن هم ما أق رلت
اإبل من اأمتعة واأموال إا الساح ،وفيهم نزل:
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[ احر.] 9-9/
فحملوا من أمواهم ما استقلت به اإبل ،وكانت ستائة بعر ،وكانوا هدمون بيوَم
بأيدهم ،ليحملوا ما استحسنوه من اأبواب والنوافذ وغرها ،حتى ا ينتفع ها امسلمون
من بعدهم ،وسار أكثرهم وأرافهم ك ر
سام بن أي احُـقيق ،وكنانة بن الربيع ،وحيي
بن أخطب ،وغرهم ،إى خير ،وسارت ماعة منهم إى الشام.
وقبض رسول اه ﷺ ما تركوه من اأموال والساح ،وكانت أموال بني النضر
وأرضهم وديارهم خالصة لرسول اه ﷺ يضعها حيث يشاء ،وم خمسها ،أن اه
أفاءها عليه ،وم يوجف امسلمون عليها بخيل وا ركاب ،كا قال سبحانه:
[ احر. ] 9/

وأعطى الرسول ﷺ أكثرها للمهاجرين ،وقسمها بينهم خاصة ،لفقرهم ،وبذلك أغنى
اه امهاجرين وأزال فاقتهم ،وكان ﷺ ينفق ما بقي منها عى أهله نفقة سنة ،ثم
جعل ما بقي ي الساح ،والكراع عدة ي سبيل اه.
َان الرج ُل يـجع ُل لِلنربِي ﷺ الن َرخا ِ
ِ ٍ
َتَ ،حترى ا ْف َتت ََح ُق َر ْي َظ َة،
عن َأنَس ْبن َمالك َ ق َال :ك َ ر ُ َ ْ َ
ِ
َوالن ِرض َرَ ،فك َ
َان َب ْعدَ َذلِ َك َي ُر ُد َع َل ْي ِه ْم .متفق عليه ( ).
ونزلت سورة احر كلها ي بني النضر.
وبإجاء بني النضر أراح اه امسلمن من رهم وكيدهم.
ي اه َعنْها َق َال :حارب ِ
ِ
ت الن ِرض ُرَ ،و ُق َر ْي َظ ُةَ ،ف َأ ْج َ
ى َبنِي الن ِرض ِرَ ،و َأ َق رر
َ ََ
ُ َ
َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
ُق َر ْي َظ َة َو َم رن َع َل ْي ِه ْمَ ،حترى َح َار َب ْت ُق َر ْي َظ ُةَ ،ف َقت ََل ِر َج َ
اه ُ ْمَ ،و َق َس َم نِ َسا َء ُه ْم َو َأ ْواَ َد ُه ْم
نا ُ
َو َأ ْم َو َ
ن .أخرجه البخاري( ).
م ْسلِ ِم َ
اه ُ ْم َب ْ َ
وم يتوقف زعاء هود بني النضر عن مكائدهم بعد كل هذا ،فقد حرض زعاؤهم
اأحزاب ،فكانت غزوة اخندق كا سيأي ي موضعه.
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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 -3غزوة بدر اآخرة

كانت هذه الغزوة ي شعبان ،من السنة الرابعة للهجرة ،وتسمى هذه الغزوة بدر
الصغرى ،أنه م يقع فيها حرب ،وتسمى بدر اموعد ،للمواعدة التي كانت بن أي
سفيان وامسلمن يوم أحد.
وقد خرج إليها الرسول ﷺ ومعه ألف ومسائة من الصحابة ،ومعهم عرة أفراس.
وكانت بدر سوق ًا من أسواق العرب.
وخرج أبو سفيان من مكة ي ألفي رجل من قريش ،ومعهم مسون فرس ًا ،وكان
كاره ًا للخروج ،فلا انتهى إى مر الظهران أو عسفان ،ألقى اه تعاى ي قلبه الرعب،
فرأى أن يرجع.
فقال من معه :يا معر قريش ،إن هذا العام عام جدب ،وا يصلحكم إا عام
خصب ،ترعون فيه الشجر ،وتربون فيه اللبن ،وإي راجع فارجعوا ،فرجع الناس.
وأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود اأشجعي ،ليعتذر محمد أن هذا عام جدب،
وليخذل امسلمن عن اخروج ،وذلك لئا جرئ حمد وأصحابه عليه إذا خرج
وم جده ،ففعل ،ولكن م يستجب له أحد.
فخرج رسول اه ﷺ وأصحابه إى بدر ،وأقام ها ثانية أيام ،ينتظر أبا سفيان ميعاده،
ولكنه م جده ،فرجع رسول اه ﷺ إى امدينة ،وقد سمع الناس بمسره ،وبلغ
قريش ًا أمره ،وكان خروجه ﷺ إى بدر أثر كبر ي استعادة هيبة امسلمن بعد غزوة
أحد التي أصيب فيها امسلمون.
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 -2زواج الرسول ﷺ من أم سلمة ري اه عنها

أم سلمة هي هند بنت أي أمية بن امغرة امخزومية ،وزوجها أبو سلمة عبد اه بن
عبد اأسد امخزومي ،وهو ابن عمها ،ولدت منه سلمة وعمر وزينب ودرة.
وكانت أم سلمة ري اه عنها موصوفة باجال البارع ،والعقل البالغ ،والرأي
الصائب ،وكانت من أمل النساء ،وأرفها نسب ًا.
فلا انقضت عدَا من زوجها أي سلمة الذي توي عنها ،سمعت رسول اه ﷺ
ِ
ِ
ِ ِ
ول ما َأمر ُه اهُ :إِنرا ه َوإِنرا إِ َل ْي ِه ر ِ
اج ُع َ
الله رم
ونُ ،
َ
يقولَ « :ما م ْن ُم ْسل ٍم تُصي ُب ُه ُمصي َبةَ ،ف َي ُق ُ َ َ َ
ف ِ
ف اهُ َل ُه َخ ْ ًرا ِمن َْها ».
َ َخ ْ ًرا ِمن َْها ،إِ را َأ ْخ َل َ
ْأ ُج ْر ِي ِي ُم ِصي َبتِيَ ،و َأ ْخلِ ْ
ٍ
ِ
اج َر
َقا َل ْتَ :ف َل را َم َ
ات َأ ُبو َس َل َم َةُ ،ق ْل ُتَ :أ ُي امُ ْسلِ ِم َ
ن َخ ْر م ْن َأ ِي َس َل َم َة؟ َأ رو ُل َب ْيت َه َ
إِ َى رس ِ
ه ِ
َ َر ُس َ
ول اهِ ﷺ .أخرجه مسلم ( ).
فا ُ
ول اهِ ﷺ ُ ،ث رم إِ ِي ُق ْلت َُهاَ ،ف َأ ْخ َل َ
َ ُ
فتزوج رسول اه ﷺ أم سلمة ري اه عنها ي شهر شوال ،من السنة الرابعة للهجرة،
وتوى تزوجها ابنها سلمة.
عن ُع َم َر ْب ِن َأ ِي َس َل َم َة َأ رن ُأ رم َس َل َم َة َقا َل ْتَ :ق َال َأ ُبو َس َل َم َةَ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ« :إِ َذا
ِ
اجع َ ِ
ِ
ِ
ب ُم ِصي َبتِي َف ْأ ُج ْر ِي
ون ،عنْدَ َك َأ ْحتَس ُ
َأ َصا َب َأ َحدَ ك ُْم ُمصي َبةَ ،ف ْل َي ُق ْل :إِنرا ه َوإِنرا إِ َل ْيه َر ِ ُ
فِ َيهاَ ،و َأ ْب ِد ْلنِي َما ُه َو َخ ْر ِمن َْها ».
َف َلا ِ
ُر َأ ُبو َس َل َم َةَ ،ق َال :ال رل ُه رم ْ
اخ ُل ْفنِي ِي َأ ْه ِِ بِ َخ ْ ٍرَ ،ف َل را ُقبِ َضُ ،ق ْل ُت :إِنرا هِ َوإِنرا
ر ْ
احت َ
ِ
ِ
إِ َل ْي ِه ر ِ
اج ُع َ
ب ُم ِصي َبتِيَ ،ف ْأ ُج ْر ِي فِ َيها.
ون ،ال رل ُه رم عنْدَ َك َأ ْحتَس ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َقا َل ْتَ :و َأ َر ْد ُت َأ ْن َأ ُق َ
ولَ :و َأ ْبد ْلني َخ ْ ًرا من َْهاَ ،ف ُق ْل ُتَ :و َم ْن َخ ْر م ْن َأ ِي َس َل َم َةَ ،ف َا ِز ْل ُت
ِ
َا َخ َط َب َها َأ ُبو َبك ٍْر َف َر رد ْت ُهُ ،ث رم َخ َط َب َها ُع َم ُر َف َر رد ْت ُه.
َحترى ُق ْلت َُهاَ ،ف َل را ا ْن َق َض ْت عدر ُ َ
ِِ
ِ
ر َر ُس َ
َف َب َع َث إِ َل ْي َها َر ُس ُ
ول اه
ول اه ﷺ َ ،ف َقا َل ْتَ :م ْر َح ًبا بِ َر ُسول اه ﷺ َ ،وبِ َر ُسولهَ ،أ ْخ ِ ْ
ﷺ َأ ِي امر َأة َغرى ،و َأ ِي مصبِية ،و َأ رنه َليس َأحد ِمن َأولِي ِائي َش ِ
اهدً ا.
ْ ْ َ
ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ
َْ َْ َ
يك ِصبيان ِ
ول اه ﷺَ « :أما َقو ُل ِك :إِ ِي مصبِيةَ ،فإِ رن اه سيك ِْف ِ
َف َب َع َث إِ َل ْي َها َر ُس ُ
َكَ ،و َأ رما
َْ
َ َ
ُ ْ َ
ر ْ
َقو ُل ِك :إِ ِي َغرىَ ،فس َأد ُعو اه َأ ْن ي ْذ ِهب َغرت ِ
َكَ ،و َأ رما اأَ ْول ِ َيا ُءَ ،ف َل ْي َس َأ َحد ِمن ُْه ْم
َ ْ
ْ
َْ
ُ َ َْ
ِ
ِ
( )
َشاهد َو َا َغائب إِ را سر َض ِ
اي »ُ ،ق ْل ُتَ :يا ُع َم ُرُ ،ق ْم َف َز ِو ْج َر ُس َ
ول اه ﷺ .أخرجه أمد .
َ َْ
( )9أخرجه مسلم برقم (.)599
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99995
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ول اهِ ﷺ َر
و َع ْن ُأ ِم َس َل َم َة ري اه عنها َأ رن َر ُس َ
ما ت ََز رو َج ُأ رم َس َل َم َة َأ َقا َم ِعنْدَ َها َث َا ًثا،
ى َأهلِ ِك هوان ،إِ ْن ِش ْئ ِ
ِ
ت َس رب ْع ُت َل ِكَ ،وإِ ْن َس رب ْع ُت َل ِكَ ،س رب ْع ُت
َو َق َال« :إِ رن ُه َل ْي َس بِك َع َ ْ
َ َ
لِنِ َس ِائي» أخرجه مسلم( ).
وقد ُع ِم رت أم سلمة ري اه عنها ،حتى ماتت عن تسعن سنة ،وكانت وفاَا سنة
إحدى وستن للهجرة ،ي خافة يزيد بن معاوية ،وكانت ري اه عنها آخر أمهات
امؤمنن وفاة ،ودفنت ي امدينة بالبقيع.

*

( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999

*

*

959

*
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سرته ﷺ من هجرته إى وفاته
السنة اخامسة من اهجرة
الغزوات والرايا واأحداث اهامة ي السنة اخامسة من اهجرة

وتشتمل عى ما يي :

 -1غزوة دومة اجندل
 -2قدوم وفد مزينة

 -3زواج رسول اه ﷺ من زينب بنت جحش ري اه عنها

 -4غزوة بني امصطلق

 -5زواج الرسول ﷺ من جويرية بنت احارث ري اه عنها

 -3غزوة اخندق

 -2غزوة بني قريظة

 -1قدوم وفد أشجع

البـ ــاب الث ــالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته

السنة اخامسة من اهجرة
الغزوات والرايا واأحداث اهامة ي السنة اخامسة من اهجرة
 -1غزوة دومة اجندل

كانت هذه الغزوة ي شهر ربيع اأول ،من السنة اخامسة للهجرة ،ودومة اجندل
موضع عى طرف الشام ،بينها وبن دمشق مس ليال ،وبينها وبن امدينة مس
عرة ليلة.
وسبب هذه الغزوة أنه بلغ رسول اه ﷺ أن بدومة اجندل مع ًا كثر ًا من القبائل،
مر هم ،وينهبون ما معهم ،وأهم يريدون مهامة امدينة.
وأهم يظلمون من ر
فندب الرسول ﷺ الناس ،واستخلف عى امدينة سباع بن عرفطة الغفاري ،وخرج
النبي ﷺ إليهم ي ألف من امسلمن ،فكانوا يسرون بالليل ،ويكمنون ي النهار،
وكان دليله ي الطريق رجل من بني عذرة ،اسمه مذكور.
فلا دنوا من دومة اجندل هجموا عى ماشيتهم ،ورعاَم ،فأصابوا منهم ما أصابوا،
وهرب منهم من هرب.
فلا علم أهل دومة اجندل تفرقوا خوف ًا منهم ،ونزل رسول اه ﷺ بساحتهم ،فلم
جد فيها أحد ًا ،فأقام ها أيام ًا ،وبث الَايا وفرقها ،فرجعت وم تصب منهم أحد ًا.
ثم رجع الرسول ﷺ إى امدينة ،وم يلق كيد ًا.
وهذه تعتر أول غزوة بعيدة عن امدينة من جهة الشام ،وكانت بمثابة إعان عن دعوة
اإسام بن سكان البوادي الشالية الغارقة ي اجهل ،وإرهاب ًا لقير وجنده بالشام،
وتدريب ًا للمسلمن عى قطع امسافات الطويلة ي سبيل اه ،ومقدمة للفتوحات
العظيمة ي امناطق البعيدة.
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 -2قدوم وفد مزينة

ي رجب من السنة اخامسة للهجرة قدم وفد مزينة ي أربعائة رجل عى رسول اه ﷺ.
مقرن ،وقرة بن إياس ،وبال بن احارث ،فبايعهم رسول اه
وي هذا الوفد :النعان بن ِ
ﷺ عى اإسام ،وجعل هم اهجرة ي دارهم ،وقال « :أنتم مهاجرون حيث كنتم،
فارجعوا إى أموالكم » فرجعوا إى بادهم .) ( .
ِ
ٍ
ِ
ى رس ِ
ول اهِ ﷺ َأ ْر َب ِع ِمائ ٍَة ِم ْن ُم َز ْينَ َةَ ،ف َأ َم َرنَا
َع ِن النُ ْع َان ْب ِن ُم َق ِرن َ ق َالَ :قد ْمنَا َع َ َ ُ
ول اهِ ﷺ بِ َأ ْم ِر ِهَ ،ف َق َال َب ْع ُض ال َق ْو ِمَ :يا َر ُس َ
َر ُس ُ
ه َما َلنَا َط َعام َنت ََز رو ُد ُه.
ول ا ِ
َف َق َال النربِي ﷺ لِعمرَ « :زود ُهم » َف َق َال :ما ِعن ِْدي إِ را َف ِ
اض َلة ِم ْن َ
م ْ ٍرَ ،و َما ُأ َر َاها ُت ْغنِي
َ
ِ ْ ْ
ََُ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َعن ُْه ْم َش ْي ًئاَ ،ف َق َال« :ا ْن َطل ْق َف َز ِو ْد ُه ْم » َفا ْن َط َل َق بِنَا إِ َى ُع ِل رية َل ُهَ ،فإِ َذا ف َيها َ
مْر م ْث ُل ال َبك ِْر
اجت َُه ْم.
اأَ ْو َر ِق َف َق َالُ :خ ُذواَ .ف َأ َخ َذ ال َق ْو ُم َح َ
آخ ِر ال َقو ِمَ ،ق َالَ :فال َت َف ُت وما َأ ْف ِقدُ مو ِضع َ ٍ
َق َال :و ُكن ُْت َأنَا ِي ِ
احت ََم َل ِمنْ ُه َأ ْر َب ُع
م ْ َرة َو َقدْ ْ
َْ َ
ْ
َ
َ َ
( )
ِمائ َِة َر ُج ٍل.أخرجه أمد .
وأثنى رسول اه ﷺ عى قبيلة مزينة خر ًا ،ثم رجعوا إى بادهم.
عن أي هريرة َ ع ِن النربِ ِي ﷺ َأ رن ُه َقا َلَ « :أ ْس َل ُمَ ،و ِغ َف ُارَ ،و ُم َز ْينَ ُةَ ،و َم ْن ك َ
َان ِم ْن ُج َه ْينَ َة،
َأو جهينَ ُةَ ،خر ِمن بنِي َ ِ
ِ
ِ
حلِي َف ْ ِ
ن َأ َس ٍدَ ،و َغ َط َف َ
ان» .متفق عليه( ).
ْ ْ َ
ْ ُ َْ
مي ٍمَ ،و َبني َعام ٍرَ ،وا َ

( )9انظر الطبقات الكرى ابن سعد (.)999/ 9
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99999
( )9متفق عليه/أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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 -3زواج رسول اه ﷺ من زينب بنت جحش ري اه عنها

زينب بنت جحش ر ي اه عنها هي أم امؤمنن ،وأمها أميمة بنت عبد امطلب،
عمة النبي ﷺ  ،أسلمت زينب ري اه عنها بمكة ،وهاجرت إى امدينة ،وتزوجها
رسول اه ﷺ بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة  ،موى رسول اه ﷺ.
وكانت حكمة هذا الزواج إبطال حرمة زوجة اابن امتبنى ،والقضاء عى عادات
اجاهلية بااعتزاز باأنساب واأحساب.
وكان الرسول ﷺ قد زوجها من ِح ِبه ومواه زيد بن حارثه  ،الذي كان ُيدعى قبل
إبطال التبني بزيد بن حمد.
ِ
ِ
ي اه َعن ُْها َأ رن َز ْيدَ ْب َن َح ِار َث َة ،م ْو َى رس ِ
ول اه ﷺ َما ُكنرا نَدْ ُعو ُه
َ ُ
َ
َ
َع ْن َع ْبد اه ْب ِن ُع َم َر َر َ
ـح رم ٍد َحترى ن ََز َل ال ُق ْر ُ
وه ْم ِآ َب ِائ ِه ْم ُه َو َأ ْق َس ُط ِعنْدَ اه » .متفق عليه ( ).
آن « ا ْد ُع ُ
إِ را َز ْيدَ ْب َن ُم َ
وما خطب رسول اه ﷺ زينب بنت جحش ري اه عنها مواه زيد بن حارثه ،
استنكفت منه ،وقالت :أنا خر منه حسب ًا ،وكانت امرأة فيها حدة ،فأنزل اه:
[ اأحزاب. ] 99/

فلا نزلت هذه اآية قالت ري اه عنها :قد رضيته َ يا رسول اه منكح ًا؟.
قال ( :نعم ) ،قالت :إذ ًا ا أعي رسول اه ﷺ ،قد أنكحته نفِ ،فتزوجته ،ومكثت
عنده قريب ًا من سنة.
ثم جاء زيد يشكوها إى رسول اه ﷺ ،أها كانت تؤذيه بلساها ،وتتعاظم عليه برفها.
َس َ ق َالَ :جا َء َز ْيدُ ْب ُن َح ِ
َع ْن َأن ٍ
ار َث َة َي ْشكُوَ ،ف َج َع َل النربِ ُي ﷺ َي ُق ُ
ول« :ات ِرق اهَ ،و َأ ْم ِس ْك
َع َل ْي َك َز ْو َج َك» أخرجه البخاري ( ).
فكان ﷺ يوي زيد ًا  بإمساكها ،ولكن اه شاء أن ي ُـ َح ِمل رسوله ﷺ مؤونة إزالة
آثار نظام التبني ،فيتزوج ﷺ من مطلقة متبناه زيد بن حارثة ،ليوجه امجتمع عملي ًا
بإبطال عادة التبني الذي كان سائد ًا ي اجاهلية.
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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فكان ﷺ يستحي أن يأمر زيد ًا بطاقها ،وكان خشى الناس أن يعيبوا عليه ،ويقولوا:
تزوج امرأة ابنه بالتبني ،فأنزل اه ي هذا الشأن:
[ اأحزاب. ] 99/

وكان هذا اأمر شديد ًا عليه ﷺ.
َان مـحمد ﷺ ك ِ
َامًا َش ْي ًئا م را ُأن ِْز َل َع َل ْي ِه َ ،ل َكت ََم
عن عائشة ري اه عنها قالت َ :ل ْو ك َ ُ َ ر
َه ِذ ِه اآ َي َة " َوإِ ْذ َت ُق ُ
ول ل ِ رل ِذي َأ ْن َع َم اه َع َل ْي ِه َو َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه َأ ْم ِس ْك َع َل ْي َك َز ْو َج َك َوات ِرق اه
راس واه َأ َح ُق َأ ْن َ
َ ِْفي ِي َن ْف ِس َك َما اه ُم ْب ِدي ِه َو َ
َو ُ
َ َْشاه" .أخرجه مسلم ( ).
َ َْشى الن َ
فطلقها زيد  ، وما انقضت عدة زينب من زيد ري اه عنها تزوجها رسول اه ﷺ.
ِ ٍ
ِ
َع ْن َأن ٍ
َبَ ،ق َال َر ُس ُ
ِ» ،
َسَ ق َال :مرا ا ْن َق َض ْت عدر ُة َز ْين َ
ول اهِ ﷺ ل َز ْيدَ « :فا ْذك ُْر َها َع َ ر
َاها َو ِه َي ُتـ َخ ِم ُر َع ِجين ََهاَ ،ق َالَ :ف َل را َر َأ ْيت َُها َع ُظ َم ْت ِي َصدْ ِري،
َق َالَ :فا ْن َط َل َق َز ْيد َحترى َأت َ
ِ
يع َأ ْن َأ ْن ُظ َر إِ َل ْي َهاَ ،أ رن َر ُس َ
َص ُت َع َ
ى
َحترى َما َأ ْستَط ُ
ول اهِ ﷺ َذك ََر َهاَ ،ف َو رل ْيت َُها َظ ْه ِريَ ،و َنك ْ
ِ
َبَ :أ ْر َس َل َر ُس ُ
ه ﷺ َي ْذك ُُر ِك.
ول ا ِ
َعقبِيَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َز ْين ُ
َقا َل ْتَ :ما َأنَا بِ َصانِ َع ٍة َش ْي ًئا َحترى ُأ َو ِام َر َر ِيَ ،ف َقا َم ْت إِ َى َم ْس ِج ِد َهاَ ،ون ََز َل ال ُق ْر ُ
آنَ ،و َجا َء
َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ َ ،فدَ َخ َل َع َل ْي َها بِ َغ ْ ِر إِ ْذ ٍن .أخرجه مسلم( ).
َب َت ْف َخ ُر َع َى َأ ْز َو ِ
اج النربِ ِي ﷺ ،تقولَ :ز رو َج ُك رن َأ َهالِي ُك رنَ ،و َز رو َجنِي اه
َفكَان ْ
َت َز ْين ُ
اى ِمن َفو ِق سب ِع سمو ٍ
ات .أخرجه البخاري( ).
َت َع َ ْ ْ َ ْ َ َ َ
 وليمة الزواج .
وأوم رسول اه ﷺ ،عندما بنى بزينب بنت جحش ري اه عنها بخبز وحم،
وأشبع الناس خبز ًا وح ً
ا.
ن بنَى بِ َزينَب بِن ِ
ِ
ْت َج ْح ٍ
َع ْن َأن ٍ
َس َ ق َالَ :أ ْو َم َ َر ُس ُ
راس ُخ ْب ًزا
شَ ،ف َأ ْش َب َع الن َ
ْ َ
ول اه ﷺ ح َ َ
ح ًا .أخرجه البخاري(.)0
َو ْ
وعن َأنَس ْبن َمالِ ٍك  قالَ :ما َأ ْو َم َ َر ُس ُ
ه ﷺ َع َى ا ْم َر َأ ٍة ِم ْن نِ َس ِائ ِه َأ ْك َث َر َ -أ ْو
ول ا ِ
َأ ْف َض َل  -مرا َأ ْو َم َ َع َ
َب .أخرجه مسلم(.)3
ى َز ْين َ
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9959
( )9أخرجه مسلم برقم (.)59( )9999
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و َع ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍك َ ق َال  :ت ََز رو َج َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ ،فدَ َخ َل بِ َأ ْهلِ ِه َ ،ق َال َ :ف َصنَ َع ْت ُأ ِمي
ب ِه َذا إِ َى رس ِ
ول اه ﷺ َ ،ف ُق ْل:
َ ُ
ُأ ُم ُس َل ْي ٍم َح ْي ًسا َف َج َع َل ْت ُه ِي ت َْو ٍر  ،ف َقا َلت َ :يا َأن َُس  ،ا ْذ َه ْ َ
ول  :إِ رن َه َذا َل َك ِمنرا َق ِليل َيا َر ُس َ
الس َا َم َ ،و َت ُق ُ
ه َذا إِ َل ْي َك ُأ ِمي َو ِه َي ُت ْق ِرئ َ
ول اه ،
ُك ر
َب َع َث ْت ِ َ
َق َال َ :ف َذ َه ْب ُت ِها إِ َى رس ِ
الس َا َم َ ،و َت ُق ُ
ول اه ﷺ َ ،ف ُق ْل ُت  :إِ رن ُأ ِمي ُت ْق ِرئ َ
ول  :إِ رن َه َذا
ُك ر
َ
َ ُ
ب َ ،فا ْد ُع ِ
َل َك ِمنرا َقلِيل َيا َر ُس َ
َ ُف َانًا َو ُف َانًا
ول اه  ،ف َق َال َ « :ض ْع ُه » ُ ،ث رم َق َال « :ا ْذ َه ْ
يت َ ،ق َال ُ :ق ْل ُت
يت » َو َس رمى ِر َج ًااَ ،ق َال َ :فدَ َع ْو ُت َم ْن َس رمى َو َم ْن َل ِق ُ
َو ُف َانًا َو َم ْن َل ِق َ
َس َ :عدَ د كَم كَانُوا ؟ َق َال ُ :زهاء َث َا ِ
ِأَن ٍ
ث ِمائ ٍَة َ ،و َق َال ِ
َ َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ « :يا َأن َُس ،
َ َ
َ ْ
ه ِ
ات الترور» َ ،ق َال َ :فدَ َخ ُلوا حترى امت َ َ ِ
ح ْج َر ُة  ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ:
َ
َأت ُ
َ
َْ
الص رف ُة َوا ُ
ْ
ان ِ
«لِيتَح رل ْق َع َرة َع َرة  ،و ْلي ْأك ُْل ك ُُل إِنْس ٍ
مرا َيلِ ِيه » َ ،ق َال َ :ف َأ َك ُلوا َحترى َشبِ ُعوا َ ،ق َال :
َ َ
َ َ َ
َ
َ
َف َخ َر َج ْت َط ِائ َفة َو َد َخ َل ْت َط ِائ َفة َحترى َأ َك ُلوا ُك ُل ُه ْم  ،ف َق َال ِ
َ َ « :يا َأن َُس ْ ،ار َف ْع » َ ،ق َال :
ن َو َض ْع ُت ك َ
ن َر َف ْع ُت ! .أخرجه مسلم( ).
َان َأ ْك َث َر َأ ْم ِح َ
َف َر َف ْع ُتَ ،ف َا َأ ْد ِري ِح َ

فلا طعم الناس ،جلس طوائف منهم يتحدثون ي بيت رسول اه ﷺ ،ورسول اه
ﷺ جالس ،وزوجته مولية وجهها إى احائط ،فثقلوا عى رسول اه ﷺ ،فجعل
النبي ﷺ خرج ،ثم يرجع ،وهم قعود يتحدثون ،فأنزل اه ي هذا الشأن:
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وكان عمر بن اخطاب  يقرح عى النبي ﷺ احجاب ،ويتمناه عى ربه ،حتى نزل
بذلك القرآن موافق ًا لرأيه .
ول اه َيدْ ُخ ُل َع َل ْي َك الر َوال َف ِ
َع ْن َأن ٍ
َسَ ق َالَ :ق َال ُع َم ُر ُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
اج ُرَ ،ف َل ْو
َُ
ابَ ،ف َأن َْز َل اه آي َة ِ
ن بِ ِ
َأمر َت ُأمه ِ
اح َج ِ
اح َج ِ
ات ا ُ
اب .أخرجه البخاري ( ).
م ْؤ ِمن ِ َ
َ
رَ
َْ
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وكانت أم امؤمنن زينب بنت جحش ري اه عنها من سادة النساء دين ًا ،وورع ًا،
وجود ًا ،ومعروف ًا ،ري اه عنها.
َع ْن َع ِائ َش َة ري اه عنها َقا َل ْتَ :ق َال َر ُس ُ
ر ُع ُك رن َلـ َحا ًقا ِي َأ ْط َو ُل ُك رن
ول اهِ ﷺَ « :أ ْ َ
َت
َبِ ،أَ رهَا كَان ْ
او ْل َن َأ ريت ُُه رن َأ ْط َو ُل َيدً اَ ،قا َل ْتَ :فكَان ْ
َت َأ ْط َو َلنَا َيدً ا َز ْين ُ
ُن َي َت َط َ
َيدً ا» َقا َل ْتَ :فك ر
َت ْع َم ُل بِ َي ِد َها َوت ََصدر ُق .أخرجه مسلم( ).
ِ
اج النربِي ﷺ َفاطِم َة بِن َْت رس ِ
ول اهِ ﷺ
وعن َعائ َش َة ري اه عنها َقا َل ْتَ :أ ْر َس َل َأ ْز َو ُ
ِ
َ ُ
َ
إِ َى رس ِ
الت:
ول ا ِ
َت َع َل ْي ِه َو ُه َو ُم ْض َط ِجع َم ِعي ِي ِم ْر ِطيَ ،ف َأ ِذ َن َهَاَ ،ف َق ْ
اس َت ْأ َذن ْ
ه ﷺ َ ،ف ْ
َ ُ
ِ
ِ
َيا َر ُس َ
اج َك َأ ْر َس ْلنَني إِ َل ْي َك َي ْسالن ََك ال َعدْ َل ِي ا ْبنَة َأ ِي ُق َحا َف َةَ ،و َأنَا
ول اهِ ،إِ رن َأ ْز َو َ
س ِ
ِ
ه ﷺَ « :أي بنَي ُةَ ،أ َلس ِ
اكتَةَ ،قا َل ْتَ :ف َق َال َهَا َر ُس ُ
ول ا ِ
ب؟».
ت ُتـ ِح ِب َ
ن َما ُأح ُ
ْ ُ ر
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن َسم َع ْت َذل َك م ْن َر ُسول اهِ
َف َقا َل ْتَ :ب َىَ ،ق َالَ « :ف َأح ِبي َهذه» َقا َل ْتَ :ف َقا َم ْت َفاط َم ُة ح َ
َ رن بِا رل ِذي َقا َل ْتَ ،وبِا رل ِذي َق َال َهَا َر ُس ُ
ﷺَ ،ف َر َج َع ْت إِ َى َأ ْز َو ِ
ه ﷺ.
ول ا ِ
اج النربِ ِي ﷺَ ،ف َأ ْخ َ َ
ر ُْ
اك َأ ْغنَي ِ
َف ُق ْلن َها :ما نُر ِ
ت َعنرا ِم ْن َي ٍءَ ،فار ِج ِعي إِ َى رس ِ
ول اهِ ﷺ َف ُق ِ
وَ َل ُه :إِ رن
ْ
َ ُ
ْ
َ َ َ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ه َا ُأ َك ِل ُم ُه ف َيها َأ َبدً ا.
اج َك َين ُْشدْ ن ََك ال َعدْ َل ِي ا ْبنَة َأ ِي ُق َحا َف َة َف َقا َل ْت َفاط َم ُةَ :وا ِ
َأ ْز َو َ
ِ
َب بِن َْت َج ْح ٍ
شَ ،ز ْو َج النربِ ِي ﷺ َ ،و ِه َي ا رلتِي
اج النربِ ِي ﷺ َز ْين َ
َقا َل ْت َعائ َش ُةَ :ف َأ ْر َس َل َأ ْز َو ُ
من ِْز َل ِة ِعنْدَ رس ِ
ول اهِ ﷺ َ ،و َم َأ َر ا ْم َر َأ ًة َق ُط َخ ْ ًرا ِي الدِ ِ
َت ت َُس ِامينِي ِمن ُْه رن ِي ا َ
ين
كَان ْ
َ ُ
ْ
ِ
َبَ ،و َأ ْت َقى ه َو َأ ْصدَ َق َح ِدي ًثاَ ،و َأ ْو َص َل ل ِ رلر ِح ِمَ ،و َأ ْع َظ َم َصدَ َق ًةَ ،و َأ َشدر ا ْبتِ َذ ًاا
م ْن َز ْين َ
لِنَ ْف ِس َها ِي ال َع َم ِل ا رل ِذي ت ََصدر ُق بِ ِهَ ،و َت َق رر ُب بِ ِه إِ َى اهِ َت َع َ
اىَ ،ما عَدَ ا َس ْو َر ًة ِم ْن ِحدر ٍة
َت فِ َيها ،ت ْ ِ
َُ ُع ِمن َْها ال َف ْي َئ َة .أخرجه مسلم( ).
كَان ْ
وقد توفيت أم امؤمنن زينب بنت جحش ري اه عنها سنة عرين للهجرة ،ي
خافة عمر بن اخطاب  ،وعمرها ثاث ومسون سنة.
وكانت أول نساء النبي ﷺ موت ًا بعده ،وقد صى عليها عمر  ،ودفنت ري اه
عنها بالبقيع.
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 -4غزوة بني امصطلق

بنو امصطلق بطن من خزاعة ،وتسمى هذه الغزوة غزوة امريسيع ،وهو ماء لبني خزاعة.
وكانت هذه الغزوة ي شعبان ،من السنة اخامسة للهجرة.
وسبب هذه الغزوة أنه عندما أصابت قريش ما أصابت من امسلمن ي أحد ،جرأ
من اأعراب عى امسلمن بنو امصطلق ،حيث أخذ سيدهم احارث بن أي رار
ي مع الرجال والساح ،وتأليب القبائل امجاورة للقيام معه هجوم عى امدينة،
وكانوا من بلغتهم رسالة اإسام ،واشركوا مع امركن ي غزوة أحد.
وما بلغ رسول اه ﷺ هذا اأمر بعث إليه بريدة بن احصيب  ،ليعلم حقيقة
اخر ،فأتاهم ولقي احارث زعيمهم ،وكلمه ،فوجدهم قد معوا اجموع.
فسأل القوم :من الرجل؟ فقال بريدة :منكم ،قدمت ما بلغني من معكم هذا
الرجل ،فأسر ي قومي ،ومن أطاعني ،فنكون يد ًا واحدة حتى نستأصله.
فعجل علينا ،فقال بريدة  :أركب اآن ،وآتيكم
فقال احارث :فنحن عى ذلكِ ،
بجمع من قومي ،فَوا بذلك منه ،ورجع إى رسول اه ﷺ فأخره خرهم.
فندب رسول اه ﷺ الناس إليهم ،فأرعوا اخروج ،وكان عددهم سبعائة مقاتل ،ومعهم
ثاثون فرس ًا ،وخرج معهم كثر من امنافقن ،عى رأسهم عبد اه بن أي بن سلول.
وكان خروجهم ي شعبان لليلتن خلتا منه ،سنة مس للهجرة ،واستخلف رسول اه
ﷺ عى امدينة زيد بن حارثة .
وكان احارث بن أي رار سيد بني امصطلق قد وجه عين ًا له ليأتيه بخر رسول اه
ﷺ ،فأصابه النبي ﷺ ي طريقه ،فسأله عنهم ،فلم يذكر من شأهم شيئ ًا ،فعرض عليه
اإسام فأبى ،فأمر رسول اه ﷺ عمر بن اخطاب  فرب عنقه.
فلا بلغ احارث مسر رسول اه ﷺ ،وأنه قتل عينه ،يء بذلك ومن معه ،وخافوا
خوف ًا شديد ًا ،وتفرق عنهم من كان معهم من العرب.
وما وصل الرسول ﷺ وأصحابه إى امريسيع ،أغار عى بني امصطلق وهم
غارون ،وأنعامهم تُسقى عى اماء ،فقتل مقاتلتهم ،وسبى ذرارهم ،وأصاب يومئذ
جويرية ري اه عنها.
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ع ِن اب ِن عو ٍن َق َالَ :ك َتبت إِ َى نَافِ ٍع َأس َأ ُله ع ِن الدُ ع ِ
اء َق ْب َل ال ِقت ِ
َ :إِن َرا
ْ ُ
َ
ْ ُ َ
َالَ ،ق َالَ :ف َكت َ
َ ْ َْ
َب إِ َ ر
َان َذلِ َك ِي َأ رو ِل ِ
اإ ْس َا ِمَ ،قدْ َأ َغ َار َر ُس ُ
ك َ
ى َبنِي امُ ْص َطلِ ِق َو ُه ْم َغ ُار َ
ول اهِ ﷺ َع َ
ون،
ِ
ِ
َو َأ ْن َعا ُم ُه ْم ت ُْس َقى َع َ
اب َي ْو َم ِئ ٍذ ُج َو ْي ِر َي َة ا ْبنَ َة
ى امَاءَ ،ف َقت ََل ُم َقات َلت َُه ْمَ ،و َس َبى َس ْب َي ُه ْمَ ،و َأ َص َ
ار ِ
احَ ِ
ث .متفق عليه( ).
ثم أمر الرسول ﷺ باأسارى فكتفوا ،واستعمل عليهم بريدة بن احصيب  ،وأمر
بالغنائم فجمعت من متاع وساح ،ونعم وشياه ،واستعمل عليها شقران مواه ﷺ،
ومع الذرية ي ناحية.
فكانت اإبل ألفي بعر ،والشاء مسة آاف شاة ،وكان السبي مائة أهل بيت.
ثم قسم رسول اه ﷺ ذلك كله ي اموضع الذي غنمه فيه ،بعد أن أخرج اخمس،
وفرق السبي فصار ي أيدي الرجال ،وقسم النعم والشاء عى الغزاة.
وقد قتل من امسلمن ي هذه الغزوة هشام بن صبابة ،أصابه رجل من اأنصار ،وهو
يرى أنه من العدو فقتله خطأ ،فوداه النبي ﷺ.
 ما جرى من امنافقن ي غزوة بني امصطلق:
خرج مع الرسول ﷺ ي هذه الغزوة عدد كبر من امنافقن ،فيهم عبد اه بن أي بن
سلول ،رأس امنافقن ،وم يكن خروجهم رغبة ي اجهاد ،وإنا خرجوا إثارة
الفتنة بن امسلمن.
وقد حدثت ي هذه الغزوة بسبب امنافقن حادثتان عظيمتان:
احادث اأول :إثارة الفتنة بن امهاجرين واأنصار.
ِ
عن زيد بن أرقم  قالُ :كن ُْت ِي َغ َز ٍاة َف َس ِم ْع ُت َع ْبدَ اه ْب َن ُأ َي َي ُق ُ
ول :اَ ُتنْف ُقوا َع َى َم ْن
ِعنْدَ رس ِ
ول اه َحترى َينْ َف ُضوا ِم ْن َح ْولِ ِهَ ،و َل ِئ ْن َر َج ْعنَا ِم ْن ِعن ِْد ِه َل ُي ْخ ِر َج رن اأَ َع ُز ِمن َْها اأَ َذ رل،
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َذكَر ُت َذل َك ل َعمي َأ ْو ل ُعمرَ ،ف َذكَر ُه للنربِي ﷺ َ ،فدَ َع ِ
اي َف َحدر ْث ُت ُهَ ،ف َأ ْر َس َل َر ُس ُ
ول اه ﷺ إِ َى
ِ
َ
ََ
ِ
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
َع ْب ِد اه ْب ِن ُأ َي َو َأ ْص َحابِهَ ،ف َح َل ُفوا َما َقا ُلواَ ،فك رَذ َبني َر ُس ُ
ول اه ﷺ َو َصدر َق ُهَ ،فأ َصا َبني َهم َم ْ
ي ِصبنِي ِم ْث ُله َق ُطَ ،فج َلس ُت ِي البي ِ
تَ ،ف َق َال ِ
َ َع ِميَ :ما َأ َر ْد َت إِ َى َأ ْن ك رَذ َب َك َر ُس ُ
ول اه ﷺ
َْ
ُ
ُ ْ
َ ْ
ِ
اى" :إِ َذا َجا َء َك ا ُ
منَاف ُق َ
َو َم َقت ََك؟ َف َأن َْز َل اه َت َع َ
َ النربِ ُي ﷺ َف َق َر َأ َف َق َال« :إِ رن اه َقدْ
ون" َف َب َع َث إِ َ ر
َصدر َق َك َيا َز ْيدُ » متفق عليه( ).
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م َه ِ
اب َم َع ُه نَاس ِم ْن ا ُ
ين َحترى
اج ِر َ
وعن جابربن عبد اه  قالَ :غ َز ْونَا َم َع النربِ ِي ﷺ َو َقدْ َث َ
ِ
َان ِم ْن امُ َه ِ
َك ُث ُرواَ ،وك َ
ب اأَن َْص ِار ُي َغ َض ًبا َش ِديدً ا
ين َر ُجل َل رعابَ ،فك ََس َع َأن َْص ِار ًيا َف َغض َ
اج ِر َ
اج ِر ُيَ :يا َل ْلم َه ِ
م َه ِ
اع ْواَ ،و َق َال اأَن َْص ِار ُيَ :يا َل ْ َ
أن َْص ِار َ .و َق َال ا ُ
ينَ ،ف َخ َر َج النربِ ُي
َحترى تَدَ َ
اج ِر َ
ُ
ﷺَ « :ف َق َال ما ب ُال د ْعوى َأه ِل ا ِ ِ ِ
م َه ِ
ر بِك َْس َع ِة ا ُ
اج ِر ِي
َ َ َ َ ْ
جاهل رية » ُث رم َق َالَ :ما َش ْأ ُهُ ْم؟» َف ُأ ْخ ِ َ
َ
وها َفإِ رهَا َخبِي َثة ».
اأَن َْص ِار ري َق َال َف َق َال النربِ ُي ﷺَ « :د ُع َ
اع ْوا َع َل ْينَاَ ،ل ِئ ْن َر َج ْعنَا إِ َى ا َ
َو َق َال َع ْبدُ اه ْب ُن ُأ َي ا ْب ُن َس ُل َ
م ِدين َِة َل ُي ْخ ِر َج رن اأَ َع ُز
ولَ :أ َقدْ تَدَ َ
ِمن َْها اأَ َذ رلَ .ف َق َال ُع َم ُر َأ َا َن ْقت ُُل َيا َر ُس َ
خبِ َ
يث  -لِ َع ْب ِد اه َ -ف َق َال النربِ ُي ﷺَ « :ا
ول اه َه َذا ا َ
راس َأ رن ُه ك َ
َيت ََحدر ُ
حا َب ُه» متفق عليه( ).
َان َي ْقت ُُل َأ ْص َ
ث الن ُ
وأراد رسول اه ﷺ أن يرف الناس عن هذا اأمر ،ويعالج هذا اموقف عاج ًا
عملي ًا ،فأمر ﷺ بالرحيل فور ًا ،وسار هم بقية يومهم ذلك ،والليل كله ،ثم هار اليوم
الثاي حتى آذَم الشمس ،ثم نزلوا وناموا من فورهم من شدة اإجهاد ،فعل ﷺ
ذلك ليشغل الناس عن اخوض ي حديث يمكن أن يؤدي إى فتنة فتمزق وحدة
امسلمن من امهاجرين واأنصار ،وليرفهم عن الفتنة التي أطلقها امنافق ابن
سلول ،لتخرق ما بن امسلمن من مودة وأخوة.
وعندما بلغ عبد اه بن عبد اه بن أي سلول  ما قاله والده ،أتى رسول اه ﷺ فقال
له :يا رسول اه ،إنه بلغني أنك تريد قتل عبد اه بن أي بن سلول ،أي ،فيا بلغك
عنه ،فإن كنت ابد فاع ً
ا فمري به ،فأنا أمل إليك رأسه ،فو اه لقد علمت اخزرج
ما كان ها من رجل أبر بوالده مني ،وإي أخشى أن تأمر به غري فيقتله ،فا تدعني
نفِ أن أنظر إى قاتل عبد اه بن أي يمي ي الناس فأقتله ،فأقتل رج ً
ا مؤمن ًا
بكافر فأدخل النار.
فقال رسول اه ﷺ « :بل نرفق به ،ونحسن صحبته ،ما بقي معنا ».) (.
فلا رجع رسول اه ﷺ من غزوة بني امصطلق تقدم عبد اه  ،حتى وقف أبيه
عى باب امدينة ،فلا رآه أناخ به ،وقال له :واه ا جوز من هاهنا حتى يأذن لك
رسول اه ﷺ ،فإنه العزيز ،وأنت الذليل.
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )9انظر سرة ابن هشام ( .)999/9
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فلا جاء النبي ﷺ أذن له ،وقال« :دعه ،فلعمري لنحسنن صحبته ما دام بن أظهرنا»
فخى سبيله فدخل امدينة.
ويؤخذ من ترف النبي ﷺ لعاج هذه الفتنة عدم مؤاخذة كراء القوم باهفوات،
لئا ينفر أتباعهم ،وااقتصار عى معاتبتهم ،وقبول أعذارهم ،وتصديق أياهم ،ما
ي ذلك من التأنيس والتأليف.
وقد أنزل اه  ي شأن هذه الفتنة سورة امنافقن:
[ امنافقون. ] 9-9/

احادث الثاي :حديث اإفك :
حاك امنافقون ي هذه الغزوة حادثة اإفك ،بعد أن فشل كيدهم ي امحاولة اأوى
إثارة النعرة اجاهلية بن امسلمن ،واستباح رأس النفاق ابن سلول لنفسه أن يرمي
بالفحشاء سيدة من خرة النساء ،زوجة سيد الرسل ،أم امؤمنن عائشة ري اه عنها.
وقد روت الصديقة بنت الصديق عائشة ري اه عنها حديث اإفك كاما ،فقالت:
ِ ِ
َان َر ُس ُ
ك َ
ها
خ ُْر َج َأ ْق َر َع َب ْ َ
ول اه ﷺ إِ َذا َأ َرا َد َأ ْن َ
ن َأ ْز َواجهَ ،ف َأ ريت ُُه رن َخ َر َج َس ْه ُم َها َخ َر َج ِ َ
َر ُس ُ
ول اه ﷺ َم َع ُهَ ،قا َل ْت َع ِائ َش ُةَ :ف َأ ْق َر َع َب ْينَنَا ِي َغ ْز َو ٍة َغ َز َاها َف َخ َر َج َس ْه ِميَ ،ف َخ َر ْج ُت
ِ ِ ِ
ِ
ِ
م َع رس ِ
ابَ ،ف َأنَا ُأ ْ َ ِ
َنَا َحترى
ول اه ﷺ َب ْعدَ َما ن ََز َل اح َج ُ
َ َ ُ
م ُل ي َه ْو َدجيَ ،و ُأن َْز ُل فيهَ ،ف ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إِ َذا َف َر َغ َر ُس ُ
ن ،آ َذ َن َل ْي َل ًة
ول اه ﷺ م ْن َغ ْز َوته ت ْل َك َو َق َف َلَ ،و َدن َْونَا م َن امَدينَة َقافل َ
الر ِح ِ
الر ِح ِ
ج ْي َشَ ،ف َل را َق َض ْي ُت َش ْأ ِي
يلَ ،ف ُق ْم ُت ِح َ
يل َف َم َش ْي ُت َحترى َج َ
او ْز ُت ا َ
ن آ َذنُوا بِ ر
بِ ر
َ ِم ْن َج ْز ِع َظ َف ِ
َأ ْق َب ْل ُت إِ َى َر ْح َِِ ،فإِ َذا ِع ْقد ِ
ار َق ِد ا ْن َق َط َعَ ،فالت ََم ْس ُت ِع ْق ِدي َو َح َب َسنِي
ون ِ
الر ْه ُط ا رل ِذي َن كَانُوا َي ْر َح ُل َ
احت ََم ُلوا َه ْو َد ِجي َف َر َح ُلو ُه َع َ
ى َب ِع ِري
ا ْبتِ َغ ُ
ََ ،ف ْ
اؤ ُهَ ،و َأ ْق َب َل ر
ِ
ِ
ح ِس ُب َ
ون َأ ِي فِ ِيه.
ا رلذي ُكن ُْت َرك ْب ُتَ ،و ُه ْم َ ْ
َان الن َِسا ُء إِ ْذ َذ َ
َوك َ
اك ِخ َفا ًفاَ ،م ْ ُي ْث ِق ْل ُه رن ال رل ْح ُم ،إِن َرا َت ْأك ُُل ال ُع ْل َق َة ِم َن ال رط َعامَ ،ف َل ْم َي ْس َتنْكِ ِر
ِ
ن َر َف ُعو ُهَ ،و ُكن ُْت َج ِ
ج َم َل َو َس ُاروا،
ال َق ْو ُم ِخ رف َة اه َ ْو َد ِج ِح َ
الس ِنَ ،ف َب َع ُثوا ا َ
ار َي ًة َحدي َث َة ِ
ِ ِ
ِ
َاز َهم َو َل ْي َس ِها َداعٍَ ،واَ ُ ِ
جيب
َ
ج ْي ُش َفج ْئ ُت َمن ِ ُ ْ
است ََم رر ا َ
َف َو َجدْ ُت ع ْقدي َب ْعدَ َما ْ
َ ا رل ِذي ُكن ُْت بِ ِهَ ،و َظنَن ُْت َأهم س َي ْف ِقدُ ِ
م ْ ُت َمن ِْز ِ
وي َف َ ْر ِج ُع َ
ََ ،ف َب ْينَا َأنَا َجالِ َسة
َف َأ َ
ون إِ َ ر
رُْ َ
ِي َمن ِْز ِ
َ َغ َل َبتْنِي َع ْينِي َفن ِ ْم ُت.
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ِ
الذكْوا ِ ِ
ِ
ج ْي ِ
َان َص ْف َو ُ
َوك َ
شَ ،ف َأ ْد َل َج َف َأ ْص َب َح ِعنْدَ
ي م ْن َو َراء ا َ
ان ْب ُن امُ َع رط ِل ُ
الس َلم ُي ُث رم ر َ ُ
آي َقب َل ِ
ِ ِ
ٍ ِ
نر ِ
ِ
اح َج ِ
َمن ِْز ِ
آيَ ،وك َ
اب،
َان َر ِ ْ
ََ ،ف َر َأى َس َوا َد إِن َْسان نَائ ٍمَ ،ف َأتَاي َف َع َر َفني ح َ َ
َفاس َتي َق ْظ ُت بِاس ِرج ِ
ن َع َر َفنِي َف َخ رم ْر ُت َو ْج ِهي بِ ِج ْل َب ِ
ايَ ،و َواه َما َك رل َمنِي كَلِ َم ًة،
اع ِه ِح َ
ْ ْ َ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َواَ سم ْع ُت منْ ُه كَلم ًة َغر ِ
ر َجاعهَ ،حترى َأن َ
َاخ َراح َل َت ُه َف َوط َئ َع َ
ها َف َرك ْبت َُها،
اس ْ
َ َْ ْ
َ
ى َيدَ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ين ِي َن ْح ِر ال رظ ِه َرةَ ،ف َه َل َك
ج ْي َش َب ْعدَ َما ن ََز ُلوا ُموغ ِر َ
الراح َل َةَ ،حترى َأ َت ْينَا ا َ
َفا ْن َط َل َق َي ُقو ُد ِي ر
َان ا رل ِذي ت ََو رى ِ
ولَ ،ف َق ِد ْمنَا ا َ
اإ ْف َك َع ْبدَ اه ْب َن ُأ َي ا ْب َن َس ُل َ
َم ْن َه َل َكَ ،وك َ
م ِدينَ َةَ ،ف ْ
اش َت َك ْي ُت
ِح َ ِ
اب ِ
ون ِي َق ْو ِل َأ ْص َح ِ
يض َ
اإ ْف ِك .أخرجه البخاري( ).
راس ُي ِف ُ
ن َقد ْم ُت َش ْه ًراَ ،والن ُ
وأنزل اه  ي براءة أم امؤمنن عائشة ري اه عنها ست عرة آية من سورة
النور:

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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[ النور. ] 99-99/

 إقامة حد القذف عى من أشاع حديث اإفك :
ما نزلت براءة عائشة ري اه عنها ،خرج رسول اه ﷺ إى امسجد ،فخطب الناس،
وتا عليهم ما أنزل اه من القرآن ي ذلك ،ثم أمر بمسطح بن أثاثة ،وحسان بن ثابت،
فربوا حد القذف ثانن جلدة.
ومنة بنت جحش ،وكانوا من أفصح بالفاحشةُ ،
َع ْن َع ِائ َش َة ري اه عنها َقا َل ْت :مرا ن ََز َل ُع ْذ ِريَ ،قا َم َر ُس ُ
ول اه ﷺ َع َ
ى امِن َ ِْرَ ،ف َذك ََر
آنَ ،ف َل را ن ََز َل َأ َم َر بِ َر ُج َل ْ ِ
ن َوا ْم َر َأ ٍةَ ،ف ُ ِ
َذل ِ َكَ ،وت ََا ال ُق ْر َ
ر ُبوا َحدر ُهم .أخرجه أمد وأبو داود( ).
وترك رسول اه ﷺ إقامة احد عى ابن سلول ،مع أنه رأس أهل اإفك ،أنه كان يستوي
احديث ،وجمعه وحكيه ،وخرجه ي قوالب من ا ُينسب إليه ،فلم يثبت أنه قذف.
 انتهاء امحنة والفتنة :
بعد شهر تقشعت سحابة الشك والريب وااضطراب عن جو امدينة ،وافتضح رأس
امنافقن افتضاح ًا م يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك.
وجعل ابن سلول بعد ذلك إذا رحدث احديث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويعنفونه،
فقال رسول اه ﷺ « :كيف ترى يا عمر؟ أما واه لو قتلته يوم قلت َ أقتله ،أرعدت
له أنف ،ولو أمرَا اليوم بقتله لقتلته ».
فقال عمر  :قد واه علمت أمر رسول اه ﷺ أعظم بركة من أمري.
وكانت حادثة اإفك ،وإثارة النعرة اجاهلية من سلسلة فنون اإيذاء والفتن وامحن
التي لقيها رسول اه ﷺ من أعداء الدين من امنافقن امندسن ،ثم كشف اه زيفها،
وبطاها بوحي أنزله ،وبرزت فيها شخصية الرسول ﷺ ،وحكمته ي معاجة اأمور،
وخضوعه للوحي من ربه ي كل حال:
[ الكهف.] 999/
وكانت غيبته ﷺ ي هذه الغزوة ثانية وعرين يوما ،ودخل امدينة هال شهر رمضان.

( )9حسن /أخرجه أمد برقم ( ،)99999وأخرجه أبو داود برقم ( .)9999

999

 -5زواج الرسول ﷺ من جويرية بنت احارث ري اه عنها

ما َق َس َم َر ُس ُ
َع ْن َع ِائ َش َة ري اه عنها َقا َل ْت :ر
ول اه ﷺ َس َبا َيا َبنِي امُ ْص َطلِ ِق َو َق َع ْت ُج َو ْي ِر َي ُة
ث ِي السه ِم لِ َثابِ ِ
بِن ُْت اح ِار ِ
س ْب ِن ِش َا ٍ
ت ْب ِن َق ْي ِ
س َأ ْو ِا ْب ِن َعم َل ُهَ ،وكَا َت َب ْت ُه َع َ
ى َن ْف ِس َها َوكَان َْت
ر ْ
َ
َت َر ُس َ
ول اه ﷺ ت َْست َِعينُ ُه ِي
ا ْم َر َأ ًة ُح ْل َو ًة ُم َا َح ًةَ ،ا َي َر َاها َأ َحد إِ را َأ َخ َذ ْت بِنَ ْف ِس ِهَ ،ف َأت ْ
كِتَا َبتِ َهاَ ،قا َل ْتَ :ف َواه َما ُه َو إِ را َأ ْن َر َأ ْيت َُها َع َى َب ِ
اب ُح ْج َر ِي َفك َِر ْهت َُهاَ ،و َع َر ْف ُت َأ رن ُه
ار ِ
ح ِ
َس َ َرى ِمن َْها َما َر َأ ْي ُتَ ،فدَ َخ َل ْت َع َل ْي ِه َف َقا َل ْتَ :يا َر ُس َ
ث ْب ِن
ول اهَ ،أنَا ُج َو ْي ِر َي ُة بِن ُْت ا َ
ِ
ْف َع َلي َك َفو َقع ُت ِي السه ِم ل ِ َثابِ ِ
ِ
ت
ر ٍار َس ِي ِد َق ْو ِم ِهَ ،و َقدْ َأ َصا َبنِي ِم ْن ال َب َاء َما َم ْ َ
ر ْ
خ َ ْ َ ْ
َأ ِي َ
ى َن ْف ِ
الش را ِ
ْب ِن َق ْي ِ
ِ َف ِج ْئت َُك َأ ْست َِعين َُك َع َ
س َأ ْو ِا ْب ِن َعم َل ُه َفكَا َت ْب ُت ُه َع َ
س ْب ِن ر
ى كِتَا َبتِي،
ي ِكتَابت ِ
ول اه؟ َق َالَ « :أ ْق ِ
َق َالَ « :ف َه ْل َل ِك ِي َخ ْ ٍر ِم ْن َذلِ َك؟» َقا َل ْتَ :و َما ُه َو َيا َر ُس َ
َك
َ
ر إِ َى الن ِ
َو َأت ََز رو ُج ِك» َقا َل ْتَ :ن َع ْم َيا َر ُس َ
راس
ول اهَ ،ق َالَ « :قدْ َف َع ْل ُت»َ ،قا َل ْتَ :و َخ َر َج اخَ َ ُ
ول اه ﷺ ت ََزوج جوي ِري َة بِن َْت اح ِ ِ
راسَ :أ ْص َهار رس ِ
َأ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ،
ارث َف َق َال الن ُ
ر َ ُ َْ َ
ُ َ ُ
َ
َف َأرس ُلوا ما بِ َأي ِدهِمَ ،قا َل ْتَ :ف َل َقدْ َأ ْعت ََق ِبت َْز ِوجِ ِه إِياها ِما َئ َة َأه ِل بي ٍ
ت ِم ْن َبنِي امُ ْص َط ِل ِقَ ،ف َا
ر َ
ْ َْ
َ ْ ْ
ْ َ
ِ
ِ
َت َأ ْع َظ َم َب َر َك ًة َع َى َق ْوم َها من َْها .أخرجه أمد( ).
َأ ْع َل ُم ا ْم َر َأ ًة كَان ْ

وكانت جويرية بنت احارث ري اه عنها حن تزوجها رسول اه ﷺ بنت عرين
سنة ،وكانت ري اه عنها من الذاكرين اه كثر ًا والذاكرات.
عن جويرية ري اه عنها أن النبي ﷺ خرج من عندها بكرة حن صى الصبح وهي
ي مسجدها ،ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة ،فقال« :ما ِز ْل ِ
ت َعى اح ِ
ال ا رلتِي
َ
ُك َع َليـها؟» قالت :نعم ،قال النبي ﷺَ « :ل َقدْ ُق ْل ُت بـعدَ ِك َأربـع كَلِـا ٍ
َفار ْقت ِ
ت َث َ
اث
َْ َ
َ ْ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ـح َ
ـح ْـمده ،عَدَ َد َخ ْلقهَ ،و ِر َضا
َم ررات َل ْو ُو ِزن ْ
ان اه َوبِ َ
َت بِ َا ُق ْلت ُمن ُْذ ال َيو ِم َل َو َز َن ْت ُـه رنُ :س ْب َ
َن ْف ِس ِه ،و ِز َن َة َعر ِش ِه ،و ِمدَ اد كَلِ ِ ِ
ـاتـه».أخرجه مسلم( ).
َ
َ َ َ
ْ
وقد توفيت أم امؤمنن جويرية بنت احارث ري اه عنها سنة مسن من اهجرة،
ي خافة معاوية بن أي سفيان ،وكان عمرها حن توفيت مس ًا وستن سنة.
وبسبب زواج الرسول ﷺ من جويرية ري اه عنها ،هدى اه أكثر بني امصطلق
إى اإسام ،فقد أسلم أبوها احارث ،فخرج داعي ًا لقومه إى اإسام فأسلموا.

( )9حسن /أخرجه أمد برقم (.)99999
( ) أخرجه مسلم برقم (.)9999

999

 -3غزوة اخندق

كانت هذه الغزوة ي شوال ،من السنة اخامسة للهجرة.
سميت غزوة اخندق أجل اخندق الذي ُحفر بأمر النبي ﷺ حول امدينة.
وسميت غزوة اأحزاب اجتاع طوائف من امركن عى حرب امسلمن ،وهم:
قريش ،وغطفان ،واليهود ،ومن تبعهم.
 سبب هذه الغزوة:
سببها أن نفر ًا من أراف هود بني النضر الذين أجاهم الرسول ﷺ من امدينة إى
خير ،منهم سام بن مشكم ،وسام بن أي احقيق ،وحيي بن أخطب ،وكنانة بن
الربيع ،خرجوا إى مكة ،واجتمعوا بأراف قريش ،وحرضوهم عى حرب رسول
اه ﷺ ،وقالوا :إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله.
فأجابتهم قريش إى ذلك ،وقالت هم :إنكم أهل الكتاب اأول ،فأخرونا فيا
نختلف فيه نحن وحمد ،أفديننا خر أم دينه؟
فقال اليهود :بل دينكم خر من دينه ،وأنتم أوى باحق منه.
فأنزل اه فيهم:
[ النساء.] 99-99/
فلا قالوا ذلك لقريش رهم ،ونشطهم ما دعوهم إليه من حرب رسول اه ﷺ.
وكان هدف هود بني النضر الذين أخرجوا إى خير ،أن يتصلوا بقريش والقبائل
اأخرى ،للثأر أنفسهم ،والطمع ي العودة إى ديارهم وأماكهم ي امدينة،
واستئصال حمد ﷺ وأصحابه.
وما أجابتهم قريش اجهوا بعد ذلك إى قبيلة غطفان النجدية الكرى ،وأغروها
بالتحالف معهم ومع قريش عى حرب امسلمن ،عى أن يكون لغطفان نصف ثمر
خير إن اشركت معهم ي احرب ،فأجاهم إى ذلك عيينة بن حصن الفزاري.
 خروج اأحزاب إى امدينة :
خرجت قريش ي أحابيشها ،ومن تبعهم من العرب ،من كنانة وأهل َامة ،ي أربعة آاف
مقاتل ،معهم ثاثائة فرس ،وعقدوا اللواء ي دار الندوة ،ومله عثان بن أي طلحة.
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وخرجوا من مكة يقودهم أبو سفيان بن حرب.
ووافقهم بنو سليم بمر الظهران ،واد بن مكة وعسفان ،ي سبعائة يقودهم سفيان بن
عبد شمس.
وخرجت معهم بنو أسد ،يقودهم طليحة بن خويلد.
وخرجت قبائل غطفان :بنو فزارة ي ألف يقودهم عيينة بن حصن الفزاري ،وبنو مرة
ي أربعائة ،يقودهم احارث بن عوف ،وبنو أشجع ي أربعائة ،يقودهم مسعر بن
زخيلة ،وخرج معهم قوم آخرون.
فكان ميع الذين وافوا اخندق من قريش وقبائل العرب ،واأحابيش ،واليهود،
عرة آاف ،وهم اأحزاب الذين ساهم اه  ،واجه اجميع إى امدينة ،عى
ميعاد كانوا قد تعاهدوا عليه.
وقد أرادت قريش ي هذه امرة أن حسم الراع مع امسلمن ،فحشدت له أكر قوة
مكنة ،حيث جأت إى التحالف مع كل من له مصلحة ي القضاء عى امسلمن،
ووجدوا أكر ضالة هم ي هود بني النضر ،الذي ُأجلوا من امدينة ،ووجد اليهود
ضالتهم ي قريش التي ترى ي وجود حمد وأصحابه خطر ًا عليها ،وعى جارَا،
والتقى هذا اجيش العرمرم عى هدف واحد ،هو القضاء عى امسلمن.
ووصلت موع اأحزاب إى امدينة ،وهم بن مبتور ،وطامع ،وحاسد ،فنزلت
قريش ومن سار معها بمجتمع اأسيال من رومة ،بن اجرف ورغابة.
ونزلت غطفان بقبائلها إى جانب أحد ،ونزل معهم بنو أسد.
 حفر اخندق :
ما سمع الرسول ﷺ بأمر اأحزاب ،وما أمعوا عليه من الر دعا الناس ،وأخرهم
خرهم ،وشاورهم ي أمرهم ،فأشار عليه سلان الفاري بحفر اخندق ،وكان أول
مشهد شهده مع رسول اه ﷺ وهو يومئذ حر.
فقال :يا رسول اه ،إنا كنا بفارس إذا حوِنا خندقنا علينا ،فأعجب ذلك رسول اه
ﷺ ،وكانت خطة حكيمة ا تعرفها العرب قبل ذلك.
فأمر ﷺ بحفر اخندق من جهة الشال ،وهي عورة امدينة ،بن حرة واقم والوبرة،
أن امدينة كانت مشتبكة بالبنيان ،وحاطة باحرث وبساتن النخيل من كل جانب،
سوى الشال ،فحفر اخندق هناك أن امدينة مكشوفة من تلك اجهة.
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وقطع رسول اه ﷺ لكل عرة رجال أربعن ذراع ًا ،ورع امسلمون ي حفر اخندق
ي جو بارد ،ورسول اه ﷺ حفر معهم بنفسه.
َع ْن َأن ٍ
ـح رم ٍد ﷺ كَانُوا َي ُقو ُل َ
ون َي ْو َم اخَنْدَ ِق:
اب ُم َ
َس َ أ رن َأ ْص َح َ
ى ِ
ن َْح ُن ا رل ِذي َن َبا َي ُعوا ُمـ َح رمدَ ا َع َ
اإ ْس َا ِم َما َب ِقينَا َأ َبدَ ا .متفق عليه( ).
َان َي ْو ُم ْاأَ ْح َز ِ
ول اه ﷺ َر َأ ْي ُت ُه َينْ ُق ُل ِم ْن ت َُر ِ
اب َو َخنْدَ َق َر ُس ُ
وعن الراء َ ق َال :ر
ما ك َ
اب
ج ُز بِكَلِا ِ
الش َع ِر َفس ِم ْع ُت ُه َير َ ِ
اخَنْدَ ِق َحترى َو َارى َعنِي ا ْل ُغ َب ُار ِج ْلدَ َة َب ْطن ِ ِه َ ،وك َ
َان كَثِ َر ر
ت
َ
ْ
َ
ِ
الر ِ
اب َ ،ي ُق ُ
ول :
ا ْب ِن َر َو َ
اح َة َو ُه َو َينْ ُق ُل م َن ُ َ
َو َا ت ََصـدر ْقنَا َو َا َص رل ْينَ ـا
ْت َما ْاهتَدَ ْينَا
«ال رل ُه رم َل ْو َا َأن َ
و َثب ِ
ت ْاأَ ْقدَ ا َم إِ ْن َا َق ْينَا
َفـ ـ ـ ـ َأن ِْز َل ْن َسـ ـ ـكِ ـينَـ ًة َع ـ َل ْي ـنَ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
َ ِ
َوإِ ْن َأ َرا ُدوا فِـ ـ ـ ْت ـنَ ـ ًة َأ َب ْيـ ـنَـا»
إِ رن ْاأُ َى َق ـ ـ ـدْ َب َغ ـ ـ ـ ْوا َع َل ْي ـــ ـنَ ـا
َق َال ُ :ثم يمدُ صو َته بِ ِ
آخ ِر َها .متفق عليه( ).
ر َُ َ ْ ُ

واجتهد الصحابة ري اه عنهم ي حفر اخندق ،يبادرون قدوم العدو ،فكانوا يعملون
ي احفر طوال النهار ،ويرجعون إى أهلهم ي امساء ،وكانوا يقاسون وهم حفرون
من شدة الرد ،ومن شدة اجوع واجهد الشديد ،حتى ربطوا عى بطوهم احجارة من
شدة اجوع.
أما امنافقون فقد كانوا يتأخرون ي العمل ،ويثبطون عزائم امسلمن ،ويتسللون من
العمل ،ويذهبون إى أهليهم بغر علم الرسول ﷺ ،كا قال سبحانه:
[ النور. ] 99/

وقد واصل امسلمون عملهم ي حفر اخندق ،حتى اكتمل احفر قبل أن يصل جيش
الكفار العرمرم إى أسوار امدينة ،واكتمل حفر اخندق ي قرابة شهر.
وما أن فرغ امسلمون من حفر اخندق حتى أقبلت قريش ومن تبعهم ي أربعة آاف،
فنزلت ي أعاَ امدينة ،بمجتمع اأسيال ،وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9959ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
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ي ستة آاف ،ونزلوا إى جانب أحد ،وأخر اه عن جيئهم بقوله سبحانه:
[ اأحزاب. ] 99 -99/

 خروج امسلمن إى اأحزاب :
خرج رسول اه ﷺ وأصحابه ماقاة امركن ،فجعلوا ظهورهم إى جبل سلع،
ووجوههم إى نحو العدو ،وجعلوا اخندق بينهم وبن العدو ،وكان عددهم ثاثة
آاف رجل ،وأمر رسول اه ﷺ بالذراري والنساء فجعلوا ي اآطام.
واستخلف ﷺ عى امدينة عبد اه بن أم مكتوم  يؤم الناس ي الصاة.
وأعطى لواء امهاجرين لزيد بن حارثة ري اه عنه ،ولواء اأنصار لسعد بن عبادة
ري اه عنه ،وأوصاهم إذا بيتهم العدو أن يكون شعارهم ( َحم ا ينرون).
وجعل عى حراستها طائفة من اأنصار ،فيهم ع رباد بن
وربت للنبي ﷺ قبة من أدمُ ،
بر  ،فكانوا حرسونه كل ليلة.
وقدم امركون بجيش عظيم جد ًا:
[ اأحزاب. ] 99/

وعندما وصلت اأحزاب امدينة فوجئوا بوجود اخندق ،فقاموا بعدة حاوات
اقتحامه ،ولكنهم فشلوا ،أن امسلمن كانوا يمطروهم بوابل من النبل كلا موا بذلك،
وأقاموا عى ذلك بضع ًا وعرين ليلة م يكن بينهم حرب إا الرمي بالنبل واحصار.
 نقض بنو قريظة العهد :
كلم أبو سفيان بن حرب حيي بن أخطب أن يذهب إى بني قريظة ،ويسأهم أن
ينقضوا العهد الذي بينهم وبن رسول اه ﷺ ،ويكونوا معهم عليه.
فخرج حيي بن أخطب إى بني قريظة ،وأتى كعب بن أسد القرظي ،سيد بني قريظة،
فرفض اخروج إليه ،فألح عليه حيي بن أخطب بعدة حاوات حتى فتح له.
فقال حيي :وحك يا كعب ،جئتك بعز الدهر ،وببحر طام ،جئتك بقريش عى قادَا
وسادَا ،وبغطفان عى قادَا وسادَا ،وقد عاهدوي أا يرحوا حتى يستأصلوا
حمد ًا ومن معه.
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فقال كعب بن أسد :جئتني واه بذل الدهر ،فدعني وما أنا عليه ،فإي م أر من حمد ًا
إا الصدق والوفاء ،واه ما أكرهنا عى دينه ،وا غصبنا مااً ،وا ننقم من حمد
وعمله شيئ ًا ،وأنت تدعو إى اهلكة ،وتكلم عمرو بن سعدي القرظي ،وأكد عى
أمية البقاء عى العهد ،وعدم خيانة الرسول ﷺ ،ولكن حيي ًا ما زال بكعب حتى
خدعه وأغراه فوافق عى نقض العهد ،واشرط عى حيي أن يعطيه عهد ًا وميثاق ًا ،لئن
رجعت قريش وغطفان وم يصيبوا حمد ًا أن يدخل معه ي حصنه ،يصيبه ما يصيب
بني قريظة ،فوافق عى ذلك.
فنقض كعب بن أسد عهده ،وبرئ ما كان بينه وبن رسول اه ﷺ ،وكانت قريظة ي
اجهة اجنوبية الرقية من امدينة ،ثم قامت بنو قريظة ،ومزقت الصحيفة التي كان
فيها العقد.
ودخلت بنو قريظة مع قريش وغطفان ي حاربة امسلمن ،أهم رأوا امسلمن
أحيط هم من كل جانب ،وأهم اقربوا من النهاية ،فلن تؤاخذ قريظة عى خيانتها،
وأمدوا اأحزاب بامال والساح.
وما انتهى خر نقض بني قريظة العهد مع الرسول ﷺ بعث إليهم الزبر بن العوام ،
ليتأكد من صحة اخر امفاجئ.
ِ
بخر
َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اهِ َ ق َال :قال رسول اه ﷺ يوم اأحزابَ « :م ْن يأتينا
القوم؟» فقال الزبر :أنا ،ثم قالَ « :م ْن يأتينا ِ
بخر القوم؟» قال الزبر :أنا ،ثم قالَ « :م ْن
يأتينا ِ
الز َب ْ ُر»
بخر القوم؟» ،فقال الزبر :أنا،ثم َق َال«:إن لِك ُِل نَبِي َح َو ِاري ،وإن َح َو ِار ري ُ
متفق عليه( ).
وليتأكد الرسول ﷺ من خر خيانة بني قريظة العهد أرسل إليهم السعدان :سعد بن
معاذ سيد اأوس ،وسعد بن عبادة سيد اخزرج ،ري اه عنها ،وبعث معها عبد
اه بن رواحة ،وخوات بن جبر ،ري اه عنها ،وقال هم( :انطلقوا حتى تنظروا
أحق ما بلغنا عن هؤاء القوم أم ا؟ فإن كان حق ًا فاحنوا َ حن ًا أعرفه ،وا تفتوا ي
أعضاء الناس ،وإن كانوا عى الوفاء فيا بيننا وبينهم فاجهروا به للناس).
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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فخرجوا إليهم فوجدوهم عى أخبث ما بلغهم عنهم ،ونالوا من رسول اه ﷺ،
وقالوا :ا عهد بيننا وبن حمد ،وا عقد ،فدعوهم إى اموادعة ،وجديد احلف،
فقالت قريظة :اآن وقد كَ جناحنا .يريدون باجناح امكسورة بني النضر.
وما أِت قريظة عى اخيانة رجع السعدان ،ومن معها إى رسول اه ﷺ،
فسلموا عليه ،ثم قالوا :عضل والقارة ،أي كغدر قبيلة عضل والقارة بأصحاب
الرجيع ،خبيب بن عدي وأصحابه.
فقال رسول اه ﷺ « :اه أكر أبروا يا معر امسلمن» ،ثم تقنع ﷺ بثوبه
فاضطجع ،ومكث طوياً ،فاشتد عى الناس الباء واخوف حن رأوا رسول اه ﷺ
اضطجع ،وعرفوا أنه م يأت من بني قريظة خر.
ثم إنه ﷺ رفع رأسه فقال « :أبروا بفتح اه ونره ».) (.
ريع ِ
اح َس ِ
وظل ﷺ يدعو عى اأحزاب بقوله« :ال رل ُه رم ُمن ِْز َل الكِت ِ
ابْ ،اه ِز ِم
َابَ ِ َ ،
اب ،ال رل ُه رم ْاه ِز ْم ُه ْم َو َز ْل ِز ْهُم» متفق عليه ( ).
اأَ ْح َز َ
وعظم عند ذلك الباء عى امسلمن ،واشتد خوفهم ،وضاق اأمر ،وخيف عى
النساء والذراري ،وأتاهم اأحزاب من فوقهم ،ومن أسفل منهم ،وزاغت اأبصار،
وبلغت القلوب احناجر ،حتى ظن امؤمنون كل ظن ،وكانوا كا قال اه هم وعنهم
وعن عدوهم:
[ اأحزاب.] 99-5/
إن اه  يري هذه اأمة بامواقف العظيمة ،واأحداث الكبرة ،واأهوال احرجة،
واامتحانات العسرة ،ليعلموا أن اأمور كلها بيد اه ،وأن النر منه وحده ا ريك
[ امجادلة.] 99/
له:
 ظهور النفاق :
إضافة إى ما أصاب امسلمن من شدة اخوف ،وشدة اجوع ،وشدة الرد ،وخيانة
بني قريظة ،فقد نجم النفاق ،وظهر امنافقون ،وتكلم الذين ي قلوهم مرض با ي
( )9انظر سرة ابن هشام ( .)999/9
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نفوسهم ،حتى قال بعضهم :كان حمد يعدنا أن نأكل كنوز كَى وقير ،وأحدنا
اليوم ا يأمن عى نفسه أن يذهب إى قضاء حاجته:
[ اأحزاب. ] 99/

وقال أوس بن قيي أحد بني حارثة بن احارث :يا رسول اه ،إن بيوتنا عورة من العدو،
وهي خارج امدينة ،فأذن لنا نخرج إى دارنا ،فإننا نخشى عليها الَقة.
فجعل رسول اه ﷺ ا يستأذنه أحد مهم إا أذن له ،وي هؤاء امنافقن نزل قوله
سبحانه:

[ اأحزاب.] 99-99/
وما رأى الرسول ﷺ ما ي الناس من الباء والكرب ،واخوف ،قال هم « :والذي
نفِ بيده ،ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة ،وإي أرجو أن أطوف بالبيت العتيق
آمنا ،وأن يدفع اه إَ مفاتيح الكعبة ،وليهلكن اه كَى وقير ،ولتنفقن كنوزما
ي سبيل اه .) (.» 
وبعث ﷺ فرسان امسلمن حرسون امدينة ،ويظهروا التكبرَ ،وف ًا عى النساء
والذراري من بني قريظة أن يغروا عليهم.
 الصلح مع غطفان :
ما نقضت بنو قريظة العهد ،وبدأ امنافقون ُيرجفون ويتسللون إى ديارهم ،وأحاطت
وطول احصار ،بعث رسول اه ﷺ إى عيينة
اأحزاب بامدينة ،واشتد عى الناس الباء ،ر
بن حصن الفزاري ،وإى احارث بن عوف امري ،وما قائدا غطفان ،ليصاحهم عى
إعطائهم ثلث ثار امدينة ،عى أن يرجعوا بمن معهم عنه وعن أصحابه ،فقبلوا ذلك.
فلا أراد الرسول ﷺ أن يفعل ذلك بعث إى السعدين:
سعد بن معاذ ،وسعد بن عبادة ،ري اه عنها ،فاستشارما ي ذلك.
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فقاا :يا رسول اه ،أمر ًا حبه فنصنعه؟ أم شيئ ًا أمرك اه به ابد من العمل به؟ أم شيئ ًا
أصنع ذلك إا أي رأيت العرب
تصنعه لنا؟ فقال ﷺ « :بل يء أصنعه لكم ،واه ما
ُ
رمتكم عن قوس واحدة ،وكا َلبوكم من كل جانب ،فأردت أن أكَ عنكم من شوكتهم إى
أمر ما » فقال سعد بن معاذ  :يا رسول اه ،قد كنا نحن وهؤاء القوم عى الرك باه،
وعبادة اأوثان ،ا نعبد اه وا نعرفه ،وهم ا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إا قرى أو بيع ًا،
أفحن أكرمنا اه باإسام ،وهدانا له ،وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ واه ما لنا هذا من
حاجة ،واه ا نعطيهم إا السيف ،حتى حكم اه بيننا وبينهم.
فقال رسول اه ﷺ« :فأنت وذاك »( ).
ثم قطع رسول اه ﷺ امفاوضة مع غطفان ،وواجه النبي ﷺ وأصحابه امركن ي
اخندق ،وتراشقوا معهم بالنبل طول مدة احصار ،حتى أهم شغلوا الرسول ﷺ
وامسلمن يوم ًا عن أداء صاة العر ،فصلوها بعد غروب الشمس ،أن صاة اخوف م
ترع إا ي غزوة ذات الرقاع ،وهي بعد اأحزاب.
اب جاء يوم اخنْدَ ِق بعدَ ما َغرب ِ
ِ
ت ر
الش ْم ُس
َْ َ ََ
َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْبد اه َ أ رن ُع َم َر ْب َن اخَ رط ِ َ َ َ ْ َ َ
ول اه ،ما ِكدْ ُت ُأص ِِ العر ،حترى كَاد ِ
ب ُك رف َار ُق َر ْي ٍ
شَ ،ق َالَ :يا َر ُس َ
ت
َ
َ ْ َ َ
َ
َف َج َع َل َي ُس ُ
َ
ِ
الش ْم ُس َت ْغ ُر ُبَ ،ق َال النربِ ُي ﷺَ « :واه َما َص رل ْيت َُها» َف ُق ْمنَا إِ َى ُب ْط َح َ
ر
لصا َِة
انَ ،فت ََو رض َأ ل ر
ى العر بعدَ ما َغرب ِ
الش ْم ُسُ ،ث رم َص رى َب ْعدَ َها ا َ
ت ر
م ْغ ِرب .متفق عليه( ).
َوت ََو رض ْأنَا َهَاَ ،ف َص ر َ ْ َ َ ْ َ َ َ
وفشلت حاوات امركن ي اقتحام اخندق ،وخرجت فوارس من قريش عى
خيلهم منهم عمرو بن عبد ود ،وعكرمة بن أي جهل ،وهبرة بن أي وهب ،ونوفل بن
عبد اه امخزومي ،ورار بن اخطاب ،فوجدوا مكانا ضيقا فاقتحموا منه ،فقتل
عِ بن أي طالب  عمرو بن ود ،وقتل الزبر بن العوام نوفل بن عبد اه
امخزومي ،ربه بالسيف فشقه نصفن ،فكر ذلك عى امركن ،فأرسلوا إى
النبي ﷺ أن ابعث إلينا بجسد عمرو بن ود ،ونعطيك عرة آاف درهم.
فقال رسول اه ﷺ « :ا حاجة لنا بجسده وا بثمنه » وقال أصحابه ري اه عنهم:
« ادفعوا إليهم جيفتهم ،فإنه خبيث اجيفة ،خبيث الدية ،وا نأكل ثمن اموتى» فخى
بينهم وبينه.
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وما ُقتل هؤاء رفر بقية من اقتحم اخندق إى معسكرهم ،وقتل ي هذه الغزوة ثاثة
من امركن ،واستشهد ستة من امسلمن ،منهم سعد بن معاذ  ،الذي أصيب ي
أكحله ،رماه حبان بن العرقة ،وقد نصبت له خيمة ي امسجد ليعوده الرسول ﷺ من قريب،
ثم مات بعد غزوة بني قريظة ،حن انتفض جرحه ،وشفا اه صدره من بني قريظة.
ِ
ِ
ِ
يب َس ْعد َي ْو َم اخَنْدَ ِقَ ،ر َما ُه َر ُجل ِم ْن ُق َر ْي ٍ
شُ ،ي َق ُال
ي اه َعن َْها َقا َل ْتُ :أص َ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
سِ ،م ْن َبنِي َم ِع ِ
ان ْب ُن َق ْي ٍ
ان ْب ُن ال َع ِر َق ِة َو ُه َو ِح رب ُ
َل ُه ِح رب ُ
يص ْب ِن َع ِام ِر ْب ِن ُل َؤي َر َما ُه ِي
م ْس ِج ِد لِ َي ُعو َد ُه ِم ْن َق ِر ٍ
ر َب النربِ ُي ﷺ َخ ْي َم ًة ِي ا َ
يب .متفق عليه ( ).
اأَك َ
ْح ِلَ ،ف َ َ
 نزول النر :
ما اشتد الكرب عى امسلمن ،فصروا وترعوا وثبتوا ،جاءهم نر اه ،وكفاهم
اه القتال.
وهزم اه اأحزاب ي هذه الغزوة بثاث وسائل:
الوسيلة اأوى  :جهود نعيم بن مسعود الغطفاي :
بينا امسلمون ي تلك الشدة ،وذلك اخوف ،من كثرة أعدائهم ،واجتاعهم عى
حرهم ،إذ حدث اه سبحانه وتعاى من أمره خر ًا ،وهو إسام نعيم بن مسعود
اأشجعي الغطفاي.
قال نعيم بن مسعود  :ما سارت اأحزاب إى رسول اه ﷺ رت مع قومي ،وأنا
عى ديني ذلك ،وكان رسول اه ﷺ ي عارف ًا ،فقذف اه ي قلبي اإسام ،فكتمت
ذلك قومي ،وخرجت حتى أتيت رسول اه ﷺ بن امغرب والعشاء ،فوجدته
يصِ ،فلا رآي جلس ،ثم قال « :ما جاء بك يا نعيم؟ ».
قلت :إي جئت أصدقك ،وأشهد أن ما جئت به حق ،فمري با شئت يا رسول اه.
فقال النبي ﷺ « :إنا أنت فينا رجل واحدِ ،
فخذل عنا ما استطعت ،فإن احرب خدعة ».
فخرج نعيم بن مسعود  حتى أتى بني قريظة ،فقال هم :تعلمون ودي إياكم؟ قالوا:
صدقت ،لست عندنا بمتهم.
فقال هم :إن قريش ًا وغطفان ليسوا كأنتم ،البلد بلدكم ،فيه أموالكم ،وأبناؤكم ونساؤكم ،ا
تقدرون أن حولوا منه إى غره ،وإن قريش ًا وغطفان قد جاؤا حرب حمد وأصحابه،
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وقد ظاهرموهم عليه ،وبلدهم وأمواهم ونساءهم بغره ،فليسوا كأنتم ،فإن رأوا هزة
أصابوها ،وإن كان غر ذلك حقوا ببادهم ،فا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهن ًا
من أرافهم ،يكونون بأيديكم ،لكيا يولوكم اأدبار ،ويركوكم محمد تواجهونه
وحدكم ،ولستم بقادرين عليه.
فقالوا :لقد أرت بالرأي.
ثم خرج نعيم بن مسعود  حتى أتى قريش ًا ،فقال :أي سفيان بن حرب ،ومن معه من
رجال قريش :قد عرفتم ودي لكم ،وفراقي حمد ًا ،وإنه قد بلغني أمر قد رأيت عِ حقا
أن أبلغكموه نصح ًا لكم ،فاكتموا عني ،فقالوا :نفعل.
فقال نعيم :تعلمون أن معر هود قد ندموا عى ما صنعوا فيا بينهم وبن حمد ،وقد
أرسلوا إليه :أنّا قد ندمنا عى ما فعلنا ،فهل يرضيك أن نأخذ لك من أراف القبيلتن قريش
وغطفان رجاا فنعطيهم لك ،فترب أعناقهم ،ثم نكون معك عى من بقي منهم ،حتى
نستأصلهم؟ فأرسل إليهم حمد :أن نعم.
فإن بعث إليكم هود يلتمسون منكم رهن ًا من رجالكم ،فا تدفعوا إليهم رجا واحدا.
ثم خرج نعيم  حتى أتى غطفان ،فقال :يا معر غطفان ،إنكم أهِ ،وعشري ،وأحب
إَ ،ثم قال هم مثل ما قال لقريش ،وحذرهم ما حذرهم.
الناس ّ
وبذلك زرع اه بذور الشك بن امركن واليهود ،وأخذ كل فريق يتهم اآخر باخيانة،
فتمزق شملهم.
الوسيلة الثانية  :هبوب الرياح :
فقد بعث اه  عى اأحزاب رح ًا شديدة ،ي ليلة ظلاء شاتية باردة ،فجعلت
تكفأ قدورهم ،وتطفئ نراهم ،وَدم خيامهم ،وتدفن رحاهم ،حتى إن الرجل منهم
ا يكاد هتدي إى رحله.
ِ
َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
َت َعاد
الص َباَ ،و ُأ ْهلِك ْ
ُر ُت بِ ر
اس ري اه عنها َع ِن النربِ ِي ﷺ َأ رن ُه َق َال« :ن ْ
بِالدر ُب ِ
ور» متفق عليه( ).
وكانت هذه الريح جندي من جنود اه الذين أرسلهم اه عى امركن.
الوسيلة الثالثة  :امائكة :
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فقد أرسل اه عى اأحزاب مع الريح الشديدة جند ًا من امائكة تزلزهم ،وتلقي
الرعب ي قلوهم ،حتى امتأت قلوب اأحزاب رعب ًا وخوف ًا وهلع ًا ،وأنزل اه ي شأن
الريح وامائكة يذكر عبادة بنعمه قوله سبحانه :
[ اأحزاب.] 5/
 هزيمة اأحزاب :
ي ليلة من لياَ احصار أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إى بني قريظة
عكرمة بن أي جهل ي نفرين من قريش وغطفان ،فقالوا هم :إنا لسنا بدار مقام ،قد
هلك اخف واحافر ،فاغدوا للقتال حتى نناجز حمد ًا ونفرغ ما بيننا وبينه.
فقالت بنو قريظة :إن اليوم يوم السبت ،وهو يوم ا نعمل فيه شيئا ،ولسنا مع ذلك
بالذين نقاتل معكم حمد ًا حتى تعطونا رهنا من رجالكم ،فإننا نخشى إن رستكم
احرب أن تشمروا إى بادكم ،وتركونا مع الرجل ،وا طاقة لنا به.
فلا رجعت الرسل إى قريش وغطفان با قالت بنو قريظة ،قالت قريش وغطفان :إن
الذي حدث كم به نعيم بن مسعود حق ،فأرسلوا إى بني قريظة  :إنا واه ا ندفع لكم
رج ً
ا واحد ًا من رجالنا ،فقالت بنو قريظة :إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود حق.
فخذل اه بينهم ،وتفرق أمرهم ،ويئس هؤاء من نر هؤاء ،وهؤاء من نر
هؤاء ،وكفى اه امؤمنن القتال:
[ اأحزاب. ] 99/

وي هذه الفرة من الشدائد وامخاوف كان رسول اه ﷺ وأصحابه ا ينفكون عن
دعاء ه رب العامن ،يستغيثون به ،ويستنزلون نره.
ه ﷺ َع َى اأَ ْح َز ِ
َع ْن َع ْب ِد اهِ ْب ِن َأ ِي َأ ْو َِ َ ق َالَ :د َعا َر ُس ُ
الله رم،
ول ا ِ
ابَ ،ف َق َالُ « :
ريع ِ
اح َس ِ
ُمن ِْز َل الكِت ِ
الله رمْ ،اه ِز ْم ُه ْم َو َز ْل ِز ْه ُ ْم» متفق عليه( ).
ابُ ،
ابْ ،اه ِز ِم اأَ ْح َز َ
َابَ ِ َ ،
وقد استجاب اه دعاء الرسول ﷺ ،وامؤمنن فهزم ،ورب وجوه أعدائه بالريح
وامائكة ،وكفى اه امؤمنن القتال ،ونر عبده ،وأعز جنده.
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ِ ِ
َان َي ُق ُ
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ أ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ ك َ
َر
ول« :اَ إ َل َه إ را اه َو ْحدَ ُهَ ،أ َع رز ُجنْدَ ُهَ ،ون َ َ
اب َو ْحدَ ُهَ ،ف َ
ي َء َب ْعدَ ُه» متفق عليه( ).
ب اأَ ْح َز َ
َع ْبدَ ُهَ ،و َغ َل َ
ا َ ْ
وما أرسل اه تعاى الريح عى اأحزاب أراد رسول اه ﷺ أن يبعث من أصحابه
ليا من يأتيه بخر اأحزاب ،فأرسل إليهم حذيفة بن اليان .
ِ
قال حذيفة َ :واه َل َقدْ ر َأ ْي ُتنَا م َع رس ِ
ول اه ﷺ بِاخَنْدَ ِقَ ،و َص رى َر ُس ُ
ول اه ﷺ م َن
َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ر ُط َل ُه
ال رل ْي ِل َهو ًياُ ،ث رم ال َت َف َت إ َل ْينَا َف َق َالَ « :م ْن َر ُجل َي ُقو ُم َف َينْ ُظ َر َلنَا َما َف َع َل ال َق ْو ُم َي ْ ُ
ِ
َر ُس ُ
ى َر ُس ُ
جنر َة» َ ،ف َا َقا َم َر ُجلُ ،ث رم َص ر
ول اه ﷺ َه ِو ًيا
ول اه ﷺ َأ رن ُه َي ْرج ُع َأ ْد َخ َل ُه اه ا َ
ِم َن ال رل ْي ِلُ ،ث رم ال َت َف َت إِ َل ْينَا َف َق َالَ « :م ْن َر ُجل َي ُقو ُم َف َينْ ُظ َر َلنَا َما َف َع َل ال َق ْو ُمُ ،ث رم َي ْر ِج ُع َي ْ ِ
ر ُط
َل ُه َر ُس ُ
ه َأ ْن َيك َ
ُون َرفِ ِيقي ِي اجَن ِرة» َ ،ف َا َقا َم َر ُجل ِم َن ال َق ْو ِم
الر ْج َع َةَ ،أ ْس َأ ُل ا رَ
ول اه ﷺ ر
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ر ِد.
َم َع شدر ة ا َ
جوعَِ ،وشدر ة ال َ ْ
خ ْوفَ ،وشدر ة ا ُ
ن َد َع ِ
َف َلا َم َي ُقم َأ َحد َد َع ِ
ول اه ﷺ َ ،ف َل ْم َي ُك ْن ِ
اي َر ُس ُ
ايَ ،ف َق َالَ « :يا
َ ُبد ِم َن ال ِق َيا ِم ِح َ
ر ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ب َفا ْد ُخ ْل ي ال َق ْو ِم َفا ْن ُظ ْر َما َي ْف َع ُل َ
ونَ ،و َا ُتـ ْحد َث رن َش ْي ًئا َحترى َت ْأت َينَا»َ ،ق َالَ :ف َذ َه ْب ُت
ُح َذ ْي َف ُةَ ،فا ْذ َه ْ
يح َو ُجنُو ُد اه َت ْف َع ُل َما َت ْف َع ُل َا ت َِق ُر َه ُ ْم ِقدْ ًراَ ،و َا ن ًَارا َو َا بِنَا ًء.
الر ُ
َفدَ َخ ْل ُت ِي ال َق ْو ِمَ ،و ِ
ب َف َق َال :يا مع َر ُقري ٍ ِ
ِ
ان ْب ُن َح ْر ٍ
َف َقا َم َأ ُبو ُس ْف َي َ
يس ُهَ ،ف َق َال ُح َذ ْي َف ُة:
َ َْ َ َْ
ش ،ل َينْ ُظ ْر ا ْم ُرؤ َم ْن َجل ُ
ِ
ْت؟ َق َالَ :أنَا ُف َا ُن ْب ُن ُف َا ٍنُ ،ث رم َق َال َأ ُبو
الر ُج ِل ا رل ِذي إِ َى َجنْبِيَ ،ف ُق ْل ُتَ :م ْن َأن َ
َف َأ َخ ْذ ُت بِ َيد ر
ر ُق َر ْي ٍ
ُس ْف َي َ
اعَ ،و َأ ْخ َل َف ْتنَا َبنُو
ش ،إِ رنك ُْم َواه َما َأ ْص َب ْحت ُْم بِدَ ِار ُم َقا ٍمَ ،ل َقدْ َه َل َك الك َُر ُ
انَ :يا َم ْع َ َ
ِِ
ِ ِ
ِ
الر ِ
يح َما ت ََر ْو َنَ ،واه َما َت ْط َم ِئ ُن َلنَا ِقدْ ر،
ُق َر ْي َظ َةَ ،و َب َل َغنَا َعن ُْه ُم ا رلذي َنك َْر ُهَ ،و َلقينَا م ْن َهذه ِ
َو َا َت ُقو ُم َلنَا نَارَ ،و َا َي ْست َْم ِس ُك َلنَا بِنَاءَ ،ف ْار َتـ ِح ُلوا َفإِ ِي ُم ْر َتـ ِحلُ ،ث رم َقا َم إِ َى َجـ َملِ ِه َو ُه َو
مع ُقول َفج َلس َع َلي ِهُ ،ثم َربه َفو َثب َع َى َث َا ٍ
ثَ ،ف َا َأ ْط َل َق ِع َقا َل ُه إِ را َو ُه َو َق ِائمَ ،و َل ْو َا
ْ ر ََُ َ َ
َ َ
َْ
َع ْهدُ رس ِ
ول اه ﷺ َا ُتـ ْح ِد ْ
ث َش ْي ًئا َحترى َت ْأتِ َينِيُ ،ث رم ِش ْئ ُت َل َق َت ْل ُت ُه بِ َس ْه ٍم.
َ ُ
ض نِس ِائهِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َق َال ُح َذ ْي َف ُةُ :ثم ر َج ْع ُت إِ َى رس ِ
ول اه ﷺ َو ُه َو َقائم ُي َص ِ
ِ ِي م ْرط ل َب ْع ِ َ
َ ُ
ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف ام ْرطُ ،ث رم َرك ََع َو َس َجدَ َوإِ رن ُه
ِ َط َر َ
ُم َر رح ٍلَ ،ف َل را َرآي َأ ْد َخ َلني إ َى َر ْحلهَ ،و َط َر َح َع َ ر
ِ ِ
رَ ،و َس ِم َع ْت َغ َط َف ُ
ان بِ َا َف َع َل ْت ُق َر ْيشَ ،فان َْش َم ُروا إِ َى
ر ُت ُه اخَ َ َ
َلفيهَ ،ف َل را َس رل َم َأ ْخ َ ْ
بِ َا ِد ِه ْم» أخرجه أمد( ).
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فلا أصبح رسول اه ﷺ وامسلون ،وقد فتح اه عليهم ،وأقر أعينهم بجاء اأحزاب،
قال رسول اه ﷺَ « :
وه ْم َواَ َي ْغ ُزو َننَا ،ن َْح ُن ن َِس ُر إِ َل ْي ِه ْم»أخرجه البخاري( ).
اآن َن ْغ ُز ُ
وقد وقع اأمركا قال ﷺ ،فلم يغزوهم أحد بعد ذلك ،وهذا علم من أعام نبوته ﷺ.
ه
ثم أذن الرسول ﷺ للناس ي اانراف إى منازهم ،وهم يقولونَ « :ا إِ َل َه إِ را ا ُ
ي َء َب ْعدَ ُه» متفق عليه( ).
ب اأَ ْح َز َ
َر َع ْبدَ ُهَ ،و َغ َل َ
اب َو ْحدَ ُهَ ،ف َا َ ْ
َو ْحدَ ُهَ ،أ َع رز ُجنْدَ ُهَ ،ون َ َ
وكان امسلمون قد أقاموا باخندق حاِين ي شتاء بارد ،وجوع شديد ،وحصار
طويل ،فرجعوا إى امدينة جهودين ووضعوا الساح.
وكان انرافهم من اخندق يوم اأربعاء ،لسبع ليال بقن من ذي القعدة ،من السنة
اخامسة للهجرة.
 ظهور امعجزات :
ظهرت ي هذه الغزوة العظيمة آيات ومعجزات للرسول ﷺ منها:
اأوى  :تكثر الطعام القليل :
عن جابر بن عبد اه  قال :ر ِ
خنْدَ ُق ر َأ ْي ُت بِرس ِ
م ًصاَ ،فا ْن َك َف ْأ ُت
ول اهِ ﷺ َ َ
ما ُحف َر ا َ
َ ُ
َ
إِ َى امر َأ ِيَ ،ف ُق ْل ُت َهاَ :ه ْل ِعنْدَ ِك َيء؟ َفإِ ِي ر َأ ْي ُت بِرس ِ
ول ا ِ
م ًصا َش ِديدً ا،
هﷺ ََ
َ ُ
َ
َْ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِجرا ًبا فيه َصاع م ْن َشع ٍرَ ،و َلنَا ه ْيمة َد ِ
اجنَ ،ق َالَ :ف َذ َب ْحت َُها َو َط َحن َْت،
َُ َ
َف َأ ْخ َر َج ْت ِ َ
َف َفر َغ ْت إِ َى َفر ِ
اغيَ ،ف َق رط ْعت َُها ِي ُبرمتِ َهاُ ،ثم َو رل ْي ُت إِ َى رس ِ
ول اهِ ﷺَ ،ف َقا َل ْتَ :ا
َ ُ
ر
ْ َ
َ
َ
ِ
َت ْف َض ْحني بِرس ِ
ول اهِ ﷺ َو َم ْن َم َع ُه.
َ ُ
ِ
َق َالَ :ف ِج ْئ ُت ُه َف َس َار ْر ُت ُهَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ه ْي َم ًة َلنَاَ ،و َط َحن َْت َصا ًعا م ْن
ول اهِ ،إِنرا َقدْ َذ َب ْحنَا ُ َ
اح َر ُس ُ
َش ِع ٍر ك َ
ول اهِ ﷺ َو َق َالَ « :يا َأ ْه َل
َان ِعنْدَ نَاَ ،ف َت َع َال َأن َ
ْت ِي َن َف ٍر َم َع َكَ ،ف َص َ
ِ
ورا َف َح ري َه ًا بِك ُْم»َ ،و َق َال َر ُس ُ
ول اهِ ﷺَ « :ا ُتن ِْز ُل رن
اخَنْدَ ق ،إِ رن َجابِ ًرا َقدْ َصن ََع َلك ُْم ُس ً
ُب ْر َم َتك ُْمَ ،و َا َ
َْبِ ُز رن َع ِجينَ َتك ُْم َحترى َأ ِجي َء»َ ،ف ِج ْئ ُت َو َجا َء َر ُس ُ
راس
ول اهِ ﷺ َي ْقدَ ُم الن َ
حترى ِج ْئ ُت امر َأ ِيَ ،ف َقا َل ْت :بِ َك وبِ َكَ ،ف ُق ْل ُتَ :قدْ َفع ْل ُت ا رل ِذي ُق ْل ِ
ت ِ
ََ ،ف َأ ْخ َر ْج ُت َل ُه
َ
َ
َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع ِجينَ َتنَا َف َب َص َق ف َيها َو َب َار َكُ ،ث رم َع َمدَ إِ َى ُب ْر َمتنَا َف َب َص َق ف َيها َو َب َار َكُ ،ث رم َق َال« :ا ْدعي َخابِ َز ًة
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ِ
ِ ِ
ِ
َف ْلت ْ
وها» َو ُه ْم الفَ ،ف ُأ ْق ِس ُم بِاهِ َأَ َك ُلوا َحترى
َخبِ ْز َم َعكَ ،وا ْقدَ حي م ْن ُب ْر َمتك ُْم َو َا ُتن ِْز ُل َ
ت ََركُو ُه َوان َْح َر ُفواَ ،وإِ رن ُب ْر َم َتنَا َلت َِغ ُط ك ََا ِه َيَ ،وإِ رن َع ِجينَ َتنَا َلت ْ
ُخ َب ُز ك ََا ُهو .متفق عليه( ).
الثانية  :حول احجر إى رمل :
خنْدَ ِق ن َْح ِف ُر َف َع َر َض ْت ُكدْ َية َش ِديدَ ة َ ،ف َجا ُءوا
عن جابر بن عبد اه  قال :إِنرا َي ْو َم ا َ
النربِ ري ﷺَ ،ف َقا ُلوا َ :ه ِذ ِه ُكدْ َية َع َر َض ْت ِي اخَنْدَ ِق َ ،ف َق َال َ « :أنَا ن ِ
َازل » ُ ،ث رم َقا َم َو َب ْطنُ ُه
ِ
َم ْع ُصوب بِ َح َج ٍرَ ،و َلبِ ْثنَا َث َا َث َة َأ ريا ٍم َا ن َُذ ُ
ر َب ،
وق َذ َوا ًقا َ ،ف َأ َخ َذ النربِ ُي ﷺ ام ْع َو َل َف َ َ
َف َعا َد كَثِي ًبا َأ ْه َي َل َأ ْو َأ ْه َي َم  .أخرجه البخاري( ).
الثالثة  :البشارة بالفتوحات :
ر ِاء ْب ِن َع ِ
از ٍ
ب َ ق َالَ :أ َم َرنَا َر ُس ُ
ول اه ﷺ بِ َح ْف ِر اخَنْدَ ِقَ ،ق َالَ :و َع َر َض َلنَا
َع ِن ال َ َ
ص ْخرة ِي مك ٍ
او ُلَ ،ق َالَ :ف َشك َْو َها إِ َى رس ِ
م َع ِ
َان ِم َن اخَنْدَ ِقَ ،ا َت ْأ ُخ ُذ فِ َيها ا َ
ول اه
َ ُ
َ
َ َ
ِ
ﷺَ ،ف َجا َء َر ُس ُ
الص ْخ َر ِة،
ول اه ﷺَ ،ق َال َع ْوفَ :و َأ ْحس ُب ُه َق َالَ :و َض َع َث ْو َب ُه ُث رم َه َب َط إِ َى ر
ِ
ْر
ح َج ِرَ ،و َق َال« :اه َأك َ ُ
ََ ُث ُل َث ا َ
َف َأ َخ َذ ام ْع َو َل َف َق َال« :بِ ْس ِم اه» َف َ َ
ر َب ًة َفك َ َ
ر َب َ ْ
ِ
الشا ِمَ ،واه إِ ِي َأُ ْب ِر ُق ُصور َها احمر ِم ْن مك ِ
يح ر
َاي َه َذا».
ُأ ْعطِ ُ
يت َم َفات َ
َ
َُْ
َ
ُ
ِ
يح
ْرُ ،أ ْع ِط ُ
يت َم َفات َ
ح َج ِر َف َق َال« :اه َأك َ ُ
ََ ُث ُل َث ا َ
ُث رم َق َال« :بِ ْس ِم اه» َو َ َ
ر َب ُأ ْخ َرى َفك َ َ
ِ
مدَ ِائ َنَ ،و ُأ ْب ِر َقر َها اأَ ْب َي َض ِم ْن مك ِ
ِ
ِ
را َ
َاي َه َذا».
َ
ُ ْ َ
َفار َسَ ،واه إ ِي َأُ ْب ُ
ِ
يت
ْر ُأ ْعطِ ُ
ر َب ًة ُأ ْخ َرى َف َق َل َع َبق ري َة احَ َج ِر َف َق َال« :اه َأك َ ُ
ر َب َ ْ
ُث رم َق َال« :بِ ْس ِم اه» َو َ َ
ِ
ِ
اب َصنْ َعاء ِم ْن مك ِ
ِ
َاي َه َذا»أخرجه أمد ( ).
ر َأ ْب َو َ
َم َفات َ
َ
َ
يح ال َي َم ِنَ ،واه إ ِي َأُ ْب ُ
وقد صدق رسول اه ﷺ فيا قال ،وم يمض عى هذه الغزوة إا ربع قرن ،حتى فتحت
وحكمت باإسام:
هذه الباد كلها ُ
[ احج. ] 99-99/

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9995
( )9أخرجه البخاري برقم (. )9999
( )9حسن/أخرجه أمد برقم (.)99959

999

 -2غزوة بني قريظة

كانت هذه الغزوة بعد غزوة اأحزاب مبارة ،ي آخر ذي القعدة ،وأول ذي احجة،
من السنة اخامسة للهجرة.
وسبب هذه الغزوة أن هود بني قريظة نقضوا العهد مع امسلمن ،بتحريض من حيي
بن أخطب ،سيد بني النضر ،وتآمروا مع اأحزاب عى حرب امسلمن.
وأن هذا النقض ،وهذا الغدر ،وهذه اخيانة ،جاءت ي وقت عصيب ،كان ابد من
تأديب عاجل لبني قريظة عى هذا الغدر امؤم.
هذا أمر اه رسوله ﷺ بقتاهم بعد عودته من اخندق ،ووضعه الساح ،وامتثاا أمر
اه  أمر رسول اه ﷺ أصحابه ري اه عنهم أن يتوجهوا إى بني قريظة ،وتوكيدا
لطلب الَعة أمرهم أا يصلوا العر إا ي بني قريظة.
ِ
ي اه َعن ُْه َا َق َالَ :ق َال النربِ ُي ﷺ َي ْو َم اأَ ْح َز ِ
ر
اب« :اَ ُي َص ِل َ ر
ن َأ َحد ال َع ْ َ
َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
ِ ِ ِ
ر ِي ال رط ِر ِيقَ ،ف َق َال َب ْع ُض ُه ْم :اَ ن َُص ِ
ِ َحترى
إ را ي َبني ُق َر ْي َظ َة» َف َأ ْد َر َك َب ْع ُض ُه ُم ال َع ْ َ
َن ْأتِ َي َهاَ ،و َق َال َب ْع ُض ُه ْمَ :ب ْل ن َُص ِ
ِف
َِ ،م ْ ُي ِر ْد ِمنرا َذلِ َكَ ،ف ُذكِ َر َذلِ َك لِلنربِ ِي ﷺ َف َل ْم ُي َعن ْ
و ِ
احدً ا ِمن ُْه ْم .متفق عليه( ).
َ
ففي اليوم الذي رجع فيه الرسول ﷺ من اخندق هو وأصحابه ،ووضعوا الساح،
أتاه جريل عليه السام ،ي صورة دحية الكلبي  ، يأمره بقتال بني قريظة.
ِ
ِ
ي اه َعن َْها َقا َل ْت :مرا ر َج َع النربِي ﷺ ِم َن ا َ ِ
السا ََح
خنْدَ قَ ،و َو َض َع ِ
ُ
َ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
ِ
ِ
السا ََح؟ َواه َما َو َض ْعنَا ُهَ ،ف ْ
الس َ
اخ ُر ْج
ا ُمَ ،ف َق َالَ :قدْ َو َض ْع َت ِ
َوا ْغت ََس َلَ ،أتَا ُه ج ْ ِر ُيل َع َل ْيه ر
إِ َل ْي ِه ْم َق َالَ « :فإِ َى َأ ْي َن؟» َق َالَ :ها ُهنَاَ ،و َأ َش َار إِ َى َبنِي ُق َر ْي َظ َةَ ،ف َخ َر َج النربِ ُي ﷺ إِ َل ْي ِه ْم.
أخرجه البخاري( ).
ِ
ار ساطِعا ِي ُز َق ِ ِ
و َع ْن َأن ٍ
ب ِج ْ ِر َيل
اق َبني َغنْ ٍمَ ،م ْوك َ
َس َ ق َالَ :ك َأ ِي َأ ْن ُظ ُر إِ َى ال ُغ َب ِ َ ً
ن َس َار َر ُس ُ
ول اه ﷺ إِ َى َبنِي ُق َر ْي َظ َة .أخرجه البخاري( ).
َص َل َو ُ
ات اه َع َل ْي ِه ِح َ
وخرج الرسول ﷺ وأصحابه إى بني قريظة ي ثاثة آاف مقاتل ،ومعهم ستة وثاثون فرس ًا،
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)599ومسلم برقم (. )9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999

999

ورب ﷺ احصار عى بني قريظة مس ًا وعرين ليلة ،ورد اه حيي بن أخطب حتى
جاء ودخل احصن معهم.
وقذف اه ي قلوهم الرعب ،واشتد عليهم احصار ،وضيق عليهم اخناق ،حتى
عظم عليهم الباء ،فرغبوا ي ااستسام ،وقبول حكم الرسول ﷺ فيهم ،وطلبوا من
الرسول ﷺ أن يتصلوا ببعض حلفائهم من اأوس ،لعلهم يعرفون ماذا سيحل هم إذا
نزلوا عى حكمه ﷺ.
فأرسلوا إى النبي ﷺ أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد امنذر لنستشره ي أمرنا ،وكان حليف ًا
هم ،فبعثه رسول اه ﷺ إليهم ،فلا رأوه ،قام إليه الرجال ،وجهش إليه النساء والصبيان
يبكون ي وجههَ ،فر ّق هم ،وقالوا له :يا أبا لبابة أترى أن ننزل عى حكم حمد؟
قال :نعم ،وأشار بيده إى حلقه ،يعني الذبح.
قال أبو لبابة :فو اه ما زلت قدماي من مكاها حتى عرفت أي قد خنت اه ورسوله ﷺ،
فقلت :واه ا أنظر ي وجه رسول اه ﷺ حتى أحدث ه  توبة نصوح ًا ،يعلمها اه
من نفِ.
ثم انطلق أبو لبابة إى امسجد النبوي ،فربط نفسه إى سارية من سواري امسجد
النبوي ،وكانت من جذوع النخل ،وم يأت رسول اه ﷺ ،وقال :ا أبرح مكاي هذا
عِ ما صنعت ،فنزل قوله تعاى :
حتى يتوب اه ر
[ اأنفال. ] 99/

فلا علم رسول اه ﷺ خره ،وكان قد استبطأه ،قال « :أما إنه لو جاءي استغفرت
له ،فأما إذ فعل ما فعل ،فا أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب اه عليه».
وأقام أبو لبابة  مربوط ًا باجذع ست ليال أو أكثر ،تأتيه امرأته وقت كل صاة فتحله للصاة،
ثم يعود فربط باجذع ،حتى نزلت توبته من اه تعاى بقوله سبحانه:
[ التوبة. ] 999/

 نزول بني قريظة عى حكم رسول اه ﷺ:
ما اشتد احصار عى بني قريظة أذعنوا ورضوا أن ينزلوا عى حكم الرسول ﷺ،
بالرغم ما أخرهم به أبو لبابة أنه الذبح ،وقذف اه ي قلوهم الرعب ،وبلغ أشده
999

عندما اقرب عِ بن أي طالب  من حصنهم وصاح :يا كتيبة اإيان ،ثم تقدم هو
والزبر بن العوام ري اه عنها وقال :واه أذوقن ما ذاق مزة ،أو أقتحمن
حصنهم  ،فأذعنوا حينئذ ،ونزلوا عى حكم رسول اه ﷺ.
فتواثبت اأوس إى رسول اه ﷺ يلتمسون منه اإحسان إى حلفائهم بني قريظة ،كا
أحسن إى هود بني قينقاع حلفاء اخزرج ،الذين شفع فيهم عبد اه بن أي بن سلول.
فقال ﷺ لأوس « :أا ترضون أن حكم فيهم رجل منكم »؟ قالوا :بى.
قال( :فذاك إى سعد بن معاذ) ،قالوا :قد رضينا.
ى حكْم سع ِد ب ِن مع ٍ
اذَ ،ف َأ ْر َس َل النربِ ُي ﷺ إِ َى
َ ْ ْ َُ
عن أي سعيد  قال  :ن ََز َل َأ ْه ُل ُق َر ْي َظ َة َع َ ُ
م ْس ِج ِد َق َال ل ِ ْ َ
َس ْع ٍد َف َأتَى َع َى ِحـ َا ٍرَ ،ف َل را َدنَا ِم َن ا َ
أن َْص ِارُ « :قو ُموا إِ َى َس ِي ِدك ُْمَ ،أ ْو
ِ
ِ
ِ
َخ ْ ِرك ُْم»َ .ف َق َالَ « :ه ُؤاَ ِء ن ََز ُلوا َع َ
ه ْمَ ،ق َال:
ى ُحكْم َك»َ .ف َق َالَ :ت ْقت ُُل ُم َقات َلت َُه ْمَ ،وت َْسبِي َذ َرار ر ُ
« َق َض ْي َت بِ ُح ْك ِم اه» َو ُر رب َا َق َال« :بِ ُح ْك ِم امَ ِل ِك» متفق عليه( ).
هو َد َبنِي الن ِرض ِرَ ،و ُق َر ْي َظ َةَ ،ح َار ُبوا َر ُس َ
ه ﷺ،
ول ا ِ
و َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر ري اه عنها َأ رن َ ُ
ى َر ُس ُ
َف َأ ْج َ
ول ا ِ
ه ﷺ َبنِي الن ِرض ِرَ ،و َأ َق رر ُق َر ْي َظ َة َو َم رن َع َل ْي ِه ْمَ ،حترى َح َار َب ْت ُق َر ْي َظ ُة َب ْعدَ
َذل ِ َكَ ،ف َقت ََل ِر َجاه ُ ْمَ ،و َق َس َم نِ َسا َء ُه ْم َو َأ ْو َا َد ُه ْم َو َأ ْم َو َ
ن ،إِ را َأ رن َب ْع َض ُه ْم
اه ُ ْم َب ْ َ
ن امُ ْسلِ ِم َ
ِ
ح ُقوا بِرس ِ
ول اهِ ﷺَ ،فآ َمن َُه ْم َو َأ ْس َل ُموا.
َ ُ
ِ
ول اهِ ﷺ هود ا َ ِ ِ
ى َر ُس ُ
َو َأ ْج َ
ه ْب ِن َس َا ٍم،
قو ُم َع ْب ِد ا ِ
اعَ ،و ُه ْم ْ
مدينَة ُك رل ُه ْمَ ،بني َق ْينُ َق َ
َُ َ
ار َث َة ،وك رُل ه ِ
ِ
َان بِا َ
ودي ك َ
م ِدين َِة .متفق عليه ( ).
هو َد َبني َح ِ َ
َُ
َو َ ُ
 تنفيذ احكم ي بني قريظة :
بعد أن حكم سعد بن معاذ  عى بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم ،وتسبى ذرارهم ،وتقسم
أمواهم ،أمر رسول اه ﷺ باأرى ،فجمعوا ي دار رملة بنت احارث ،ودار أسامة بن زيد.
ثم أمر رسول اه ﷺ أن حفر هم اخنادق ي سوق امدينة ،ثم بعث إليهم فجيء
هم أرسااً ،فترب أعناقهم الواحد تلو اآخر ،ثم يلقون ي تلك اخنادق ،وكانوا
قريب ًا من أربعائة رجل.
وكان من ملة من قتل مع بني قريظة حيي بن أخطب ،فدخل مع بني قريظة ي حصنهم،
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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بعد أن رجعت عنهم قريش وغطفان ،وفاء لكعب بن أسد با كان عاهده عليه.
عِ ،أما
فلا أي به قال له رسول اه ﷺ « :هل أخزاك اه؟ » فقال حيي :لقد ظهرت ّ
واه ما مت نفِ ي عداوتك ،ولكن من َيـخـذل اه ي ُـخذل.
ثم أقبل عى الناس فقال :أها الناس إنه ا بأس بأمر اه ،كتاب وقدر وملحمة كتبها
اه عى بني إرائيل ،ثم جلس فربت عنقه ،ورمي ي اخندق.
وم يقتل من نساء بني قريظة إا واحدة ،وهي التي طرحت عى رأس سويد بن
رحى فقتلته.
الصامت
ً
وكان رسول اه ﷺ قد أمر بقتل كل من أنبت من اأسارى ،وترك من م ينبت ،فكان
عطية القرظي من م ينبت ،فخِ سبيله ،وأحق بالسبي.
وكان عمرو بن سعدي القرظي م يدخل مع قريظة ي غدرهم بالرسول ﷺ ،فخرج حتى
بات بمسجد رسول اه ﷺ بامدينة ي تلك الليلة ،ثم ذهب فلم يعلم أين توجه من
اأرض إى يومنا هذاُ ،
فذكر لرسول اه ﷺ شأنه فقال « :ذاك رجل نجاه اه بوفائه».
 تقسيم غنائم قريظة :
ثم أمر الرسول ﷺ بتوزيع غنائم بني قريظة ،وقد أمر أن جمع ما وجد ي حصوهم من
اأموال ،فوجد ي حصوهم ألف ومسائة سيف ،وثاثائة درع ،وألف ومسائة
ترس ،ووجدوا ماا نواضح ،وماشية كثرة.
فأخرج ﷺ اخمس ،ثم قسم الباقي عى القائمن ،وكانت قريظة أشد اليهود عداوة
لرسول اه ﷺ ،وأغلظهم كفر ًا ،فأحل اه هم من البأس الشديد ،مع ما أعد اه هم
يوم القيامة من العذاب األيم ،وذلك لكفرهم ،ونقضهم العهد ،وموااَم اأحزاب
عى امسلمن ،فباؤا بغضب من اه ورسوله ﷺ ،والصفقة اخارة ي الدنيا واآخرة:

[ اأحزاب. ] 99-99/

واستشهد من امسلمن ي غزوة بني قريظة رجان:
وهم خاد بن سويد ،الذي طرحت عليه اليهودية الرحى فات ،واآخر أبو سنان بن حصن،
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مات ورسول اه ﷺ حاِ بني قريظة.
واصطفى رسول اه ﷺ من نسائهم (رحانة بنت زيد القرظي) ،وما وقعت ي السبي
خرها رسول اه ﷺ ،فاختارت اإسام ،وقد توي عنها ﷺ وهي ي ملك يمينه ،وكان
ذلك باختيارها.
وبعد هزيمة بني قريظة ذلت هود ،وضعفت حركة النفاق ي امدينة ،وطأطأ امنافقون
رؤوسهم ،وجبنوا عن كثر ما كانوا يأتون ،وتبع هذا وذاك أن امركن م يعودوا
يفكرون ي غزو امسلمن ،بل أصبح امسلمون هم الذين يغزوهم.
وبالقضاء عى هود بني قريظة َلص امسلمون من آخر شوكة ي ظهورهم ،وأصبحت
امدينة كلها ما عدا امنافقن عى قلب رجل واحد ،موئل اإسام ،وحصنه احصن،
ودرعه امتن.
 وفاة سعد بن معاذ  سيد اأوس :
ما حكم سعد بن معاذ  ي بني قريظة بالقتل والسبي ،وأقراه عينه ،وشفى صدره منهم،
انفجر جرحه  فات ،وقبل وفاته دخل عليه الرسول ﷺ ،وهو يكيد بنفسه  ،فقال له:
« جزاك اه خر ًا من سيد قوم ،فقد صدقت اه ما وعدته ،واه صادقك ما وعدك».
وكان سعد  قد دعا اه  أن ا يميته حتى تقر عينه من بني قريظة ،فقال :ال رل ُه رم َا
ُتـ ِمتْنِي َحترى ت ُِق رر َع ْينِي ِم ْن ُق َر ْي َظ َة .أخرجه أمد( ).
وما مات  نزل جريل عليه السام ،فأخر الرسول ﷺ با حصل عند وفاته.
عن جابر بن عبد اه ري اه عنها ،قال :جاء جريل إى رسول اه ﷺ ،فقال :من
هذا العبد الصالح الذي مات ،فتحت له أبواب الساء ،وحرك له العرش؟ قال:
فخرج رسول اه ﷺ فإذا سعد بن معاذ .) (.
وما دخل عليه ﷺ جعل رأس سعد بن معاذ ي حجره ،وقال« :ال رلهم إن سعد ًا قد
ِ
روحه بخر ما ت َق ربل َت به
رس َلك َ ،
وقى الذي عليه ،فاق َبل َ
جاهدَ ي سبيلك ،وصدر ق ُ
اأرواح» أخرجه أمد ي فضائل الصحابة( ).
وقد اهتز عرش الرمن موت سعد بن معاذ .
( )9حسن /أخرجه أمد برقم (.)99959
( )9صحيح /أخرجه الطحاوي ي رح مشكل اآثار برقم ( .)9999
( )9صحيح /أخرجه أمد ي فضائل الصحابة برقم (.)9955
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ت سع ِد ب ِن مع ٍ
ِ ِ
اذ»
الر ْحـ َم ِن لـ َم ْو َ ْ ْ ُ َ
عن جابر  قال :سمعت النبي ﷺ يقولْ « :اهت رَز َع ْر ُش ر
متفق عليه( ).
وعن ابن عمر ري اه عنها عن رسول اه ﷺ قالَ « :ه َذا ا رل ِذي ت َـ َح رر َك َل ُه ال َع ْر ُش،
ِ
ون ال ًفا ِم ْن ا َ
الس َا ِءَ ،و َش ِهدَ ُه َس ْب ُع َ
م َا ِئك َِةَ ،ل َقدْ ُض رم َض رم ًة ُث رم ُف ِر َج َعنْ ُه»
َو ُفت َح ْت َل ُه َأ ْب َو ُ
اب ر
أخرجه النسائي ي الكرى ( ).
وقد حزن امسلمون موت سعد بن معاذ  حزن ًا شديد ًا.
عن عائشة ري اه عنها قالت  :ما كان أحد أشدر فقد ًا عى امسلمن بعد رسول اه
ﷺ وصاحبيه أو أحدما من سعد .أخرجه أمد ي فضائل الصحابة( ).
وعاش سعد  سبع ًا وثاثن سنة ،وتوي بعد انراف اأحزاب بخمس وعرين
ليلة ،بعد حياة حافلة باخر والعطاء والفداء ،ودفن ي امدينة.
ِ
ِ
وهَا َو َي ْع َج ُب َ
ون ِم ْن
الرا َء  قالُ :أ ْهد َي ْت للنربِ ِي ﷺ ُح رل ُة َح ِر ٍيرَ ،ف َج َع َل َأ ْص َحا ُب ُه َي َم ُس َ
عن َ َ
َاد ُيل سع ِد ب ِن مع ٍ
من ِ
ون ِم ْن لِ ِ
ن َه ِذ ِه؟ َ
لِينِ َهاَ ،ف َق َالَ « :أ َت ْع َج ُب َ
اذ َخ ْر ِمن َْهاَ ،أ ْو ال َن» متفق عليه(.)0
َ ْ ْ َُ

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9صحيح /أخرجه النسائي ي الكرى برقم (.)9959
( )9حسن /أخرجه أمد ي فضائل الصحابة برقم (.)9959
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999

999

 -1قدوم وفد أشجع

ي هاية السنة اخامسة للهجرة قدم عى رسول اه ﷺ وفد من أشجع ،وكانوا مائة،
عى رأسهم مسعود بن ُرخيلة ،فنزلوا شعب سلع.
فخرج إليهم رسول اه ﷺ ،وأمر هم بأمال التمر ،فقالوا :يا حمد ،قد ضقنا
بحربك ،وحرب قومك ،فجئنا نوادعك ،فوادعهم رسول اه ﷺ ،وكتب هم بذلك
كتاب ًا ،ثم إهم أسلموا بعد ذلك ،وبايعوا رسول اه ﷺ.
عن َع ْوف ْبن مالِ ٍك اأَ ْش َج ِعي َ ق َالُ :كنرا ِعنْدَ رس ِ
ول اهِ ﷺ ،تِ ْس َع ًة َأ ْو َث َانِ َي ًة َأ ْو َس ْب َع ًة،
َ ُ
ّ
َ
ٍ
ٍ
ِ
يث َع ْهد بِ َب ْي َعةَ ،ف ُق ْلنَاَ :قدْ َبا َي ْعن َ
َاك َيا َر ُس َ
ون َر ُس َ
ول اهِ؟» َو ُكنرا َحد َ
َف َق َالَ « :أ َا ُت َب ِاي ُع َ
ول اهِ،
ول اهِ؟» َف ُق ْلنَاَ :قدْ َبا َي ْعن َ
َاك َيا َر ُس َ
ون َر ُس َ
ول اهُِ ،ث رم َق َالَ « :أ َا ُت َب ِاي ُع َ
ُث رم َق َالَ « :أ َا ُت َب ِاي ُع َ
ون
ول اهِ؟» َق َالَ :ف َب َس ْطنَا َأ ْي ِد َينَا َو ُق ْلنَاَ :قدْ َبا َي ْعن َ
َاك َيا َر ُس َ
َر ُس َ
ول اهَِ ،ف َع َا َم ُن َب ِاي ُع َك؟.
ِ
ُركُوا بِ ِه َشي ًئا ،والص َلو ِ
ى َأ ْن َت ْع ُبدُ وا اهَ َو َا ت ْ ِ
ات اخَ ْم ِ
َق َالَ « :ع َ
ر
ْ َ ر َ
سَ ،وتُطي ُعوا َ -و َأ َ ر
ِ
ِ
راس َش ْي ًئا» َف َل َقدْ َر َأ ْي ُت َب ْع َض ُأو َل ِئ َك النر َف ِر َي ْس ُق ُط َس ْو ُط
كَل َم ًة َخف ري ًة َ -و َا ت َْس َأ ُلوا الن َ
َأ َح ِد ِه ْمَ ،ف َا َي ْس َأ ُل َأ َحدً ا ُين ِ
َاو ُل ُه إِ رياه .أخرجه مسلم( ).
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البــاب الثالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته
السنة السادسة من اهجرة
الغزوات والرايا واأحداث اهامة ي السنة السادسة من اهجرة

وتشتمل عى ما يي :

 -1رية حمد بن مسلمة إى ال ُقرطاء
 -2غزوة بني حيان
 -3رية عكاشة بن حصن إى الغَمر
 -4رية حمد بن مسلمة إى ذي القصبة
 -5رية أي عبيدة بن اجراح إى ذي القصة
 -3رية زيد بن حارثة إى بني سليم باجموم
 -2رية زيد بن حارثة إى العيص
 -1رية زيد بن حارثة إى الطرف
 -3رية عبد الرمن بن عوف إى دومة اجندل
 -12رية عي بن أي طالب إى فدك
 -11رية عبد اه بن عتيك لقتل سام بن أي احقيق
 -12رية عبد اه بن رواحة إى يسر بن رزام
 -13رية اخبط
 -14رية كرز بن جابر الفهري
 -15صلح احديبية

البـ ــاب الث ــالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته

السنة السادسة من اهجرة
الغزوات والرايا واأحداث اهامة ي السنة السادسة من اهجرة
 -1رية حمد بن مسلمة إى ال ُق َرطاء

ي شهر حرم ،من السنة السادسة للهجرة ،بعث رسول اه ﷺ حمد بن مسلمة 
ي ثاثن راكبا إى ال ُق َر طاء ،وهم بطن من بني بكر.
فخرج إليهم ي العار من امحرم ،فسار بالليل ،وكمن ي النهار ،فلا أغار عليهم
هرب سائرهم بعد أن قتل نفر ًا منهم ،واستاق نعا وشاء ،وم يعرض للنساء ،ثم
رجع إى امدينة ،فقدمها لليلة بقيت من حرم.
فخمس ﷺ ما جاء به ،وقسم ما بقي عى أصحاب الَية ،وكانت اإبل مائة
ومسن بعرا ،والغنم ثاثة آاف شاة.
وسبب هذه الَية أن الرسول ﷺ ما فرغ من اأحزاب وقريظة ،وكَت شوكة
قريش ،وهدأ وضع امدينة ،أخذ رسول اه ﷺ يوجه مات تأديبية إى اأعراب
والقبائل الذين كان يبلغه عنهم عزمهم عى اإغارة عى امدينة.
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 -2غزوة بني حيان

كانت هذ ه الغزوة ي ربيع اأول ،أو مادى اأوى  ،من السنة السادسة للهجرة.
وبنو حيان هم الذين غدروا بأصحاب الرجيع ،خبيب بن عدي وأصحابه.
وما كانت ديارهم متوغلة ي باد احجاز إى حدود مكة ،ولوجود ثارات بن
امسلمن من جهة ،وقريش واأعراب من جهة أخرى ،فقد رأى رسول اه ﷺ أا
يتوغل ي الباد القريبة من العدو اأكر قريش.
فلا خذل اه اأحزاب ،وانكَت شوكة قريش ،رأى ﷺ أن الوقت قد حان لغزو
بني حيان ،وأخذ الثأر أصحاب الرجيع.
فخرج ﷺ إى بني حيان يطالب بدماء أصحابه ،ي مائتن من الصحابة ،ومعهم
عرون فرس ًا ،واستخلف عى امدينة ابن أم مكتوم  ،وأظهر الرسول ﷺ أنه
يريد الشام ،ليصيب بني حيان غرة ،ثم أرع السر حتى انتهى إى وادي ُغرانٍ ،
واد
قريب من احديبية ،بن مكة وامدينة ،وهي منازل بني حيان ،وفيها كان مصاب
أصحابه ،فرحم عليهم ودعا هم.
وما سمعت به بنو حيان هربوا واحتموا ي رؤوس اجبال ،فلم يقدر امسلمون
عى أحد منهم.
فأقام رسول اه ﷺ بأرضهم يوم ًا أو يومن ،وبعث الَايا ي كل ناحية ،فلم يقدروا
عى أحد ،ثم سار رسول اه ﷺ بأصحابه ري اه عنهم إى عسفان ،لتسمع به قريش،
فيداخلهم الرعب ،ولرهم من نفسه قوة.
فبعث ﷺ أبا بكر الصديق  ي عرة فوارس إى كراع الغ ميم قرب مكة ،ثم رجع
أبو بكر  وم يلق أحد ًا.
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 -3رية عكاشة بن حصن إى ال َغمر

ي شهر ربيع اأول ،من السنة السادسة للهجرة ،بعث رسول اه ﷺ عكاشة بن
حصن اأسدي  إى ا لغمر ،وهو ماء لبني أسد ،قرب فيد ،ومعه أربعون
رجا ،فخرج إليهم مَعاً .
فلا علم به القوم هربوا ،فنزل عى بادهم فوجدها ُخلوف ًا با رجال ،فبعث شجاع بن
وهب اأسدي طليعة ،فرأى أثر الغنم فقصدها امسلمون ،وأغاروا عليها ،وغنموا ما
ئتي بعر ،ثم رجعوا إى امدينة وم يلقوا كيدا.

 -4رية حمد بن مسلمة إى ذي القصة

ي شهر ربيع اآخر ،من السنة السادسة للهجرة ،بعث رسول اه ﷺ حمد بن مسلمة
 ، ومعه عرة نفر إى بني ثعلبة من غطفان ،وهم بذي القصة ،موضع قريب من
امدينة جهة الربذة ،فوردوا عليهم ليا ،فأحدق هم بنو ثعلبة ،وهم مائة رجل ،فراموا
ساعة من الليل.
ثم ملت عليهم اأعراب بالرماح فقتلوا امسلمن ميعا ،ووقع حمد بن مسلمة
فرب كعبه فلم يتحرك ،ثم جردوهم من الثياب ،ومر بمحمد بن مسلمة
 جرحاُ ،
رجل من امسلمن فحمله حتى رجع به إى امدينة.

 -5رية أي عبيدة بن اجراح إى ذي القصة

ي شهر بيع اآخر ،سنة ست من اهجرة ،أرسل رسول اه ﷺ أبا عبيدة بن اجراح
 إى ذي القصة ،عى أثر مقتل أصحاب حمد بن مسلمة  ، ي أربعن رجا
من امسلمن حن صلوا امغرب.
فسار إليهم امسلمون مشاة ،حتى وافوا ذي القصة مع عاية الصبح ،فأغاروا
عليهم ،فأعجزوهم هربا ي اجبال.
وأصاب امسلمون منهم رجا فأسلم فركوه ،وغنموا َن َع ً
ور رثة من
ا من َن َعمهم ،فاستاقوهَ ،
متاعهم ،وقدموا بذلك امدينةَ ،
فخ رمسه رسول اه ﷺ ،وقسم ما بقي عليهم.
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 -3رية زي د بن حارثة إى بني سليم باجموم

ي شهر ربيع اآخر ،من السنة السادسة للهجرة ،بعث رسول اه ﷺ زيد بن حارثة 
إى بني سليم ،فسار حتى ورد اجموم ،ناحية بطن نحل عن يسارها ،فأصابوا عليه
امرأة من مزينة يقال ها :حليمة ،فدلتهم هذه امرأة عى حل من حال بني سليم،
فأصابوا ي تلك امحلة َن َع ً
ا وشاء وأرى ،فكان فيهم زوج حليمة.
فلا قفل زيد بن حارثة  إى امدينة وهب رسول اه ﷺ للمزنية نفسها وزوجها.

 -2رية زيد بن حارثة إى العيص

العيص بينها وبن امدينة أربع ليال جهة الشام.
وكانت هذه الَية ي شهر مادى اأوى ،من السنة السادسة للهجرة.
حيث بعث رسول اه ﷺ زيد بن حارثة  ي مائة وسبعن راكب ًا إى العيص ،اعراض
عر لقريش قادمة من الشام ،بقيادة أي العاص بن الربيع ،فأدركوها وأخذوها با فيها.
وأخذوا يومئذ فضة كثرة لصفوان بن أمية ،وأروا ناس ًا من كانوا ي العر ،منهم
أبو العاص بن الربيع ،وقدموا هم إى امدينة.
وكان أبو العاص من رجال مكة امعدودين جارة وماا وأمانة ،وهو زوج زينب بنت
رسول اه ﷺ ،وأمه هالة بنت خويلد ،أخت خدجة بنت خويلد ري اه عنها.
فأتى أبو العاص زينب ري اه عنها ي الليل ،وكانت زينب قد هاجرت قبله،
وتركته عى ركه ،فاستجار ها فأجارته.
وطلب أبو العاص من زينب أن تطلب من رسول اه ﷺ رد أموال العر عليه.
فلا خرج رسول اه ﷺ إى صاة الصبح فكر وكر الناس ِخت زينب ري
اه عنها من ُص ّفة النساء  :أها الناس ،إي قد أجرت أبا العاص بن الربيع.
فلا سلم رسول اه ﷺ من الصاة أقبل عى الناس ،فقال :أها الناس هل سمعتم
ما سمعت؟ ،قالوا :نعم ،قال « :أما والذي نفس حمد بيده ،ما علمت بيء من
ذلك حتى سمعت ما سمعتم ،إنه جر عى امسلمن أدناهم ».
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ثم إن رسول اه ﷺ انرف فدخل عى ابنته زينب ،فقالت له :إن أبا العاص بن
الربيع إن قرب فابن عم ،وإن بعد فأبو ولد ،وإي قد أجرته ،فأجاز رسول اه ﷺ
جوارها ،وسألته أن يرد عليه ما أخذ منه فقبل ﷺ.
ثم بعث رسول اه ﷺ إى الَية الذين أصابوا مال أي العاص ،فقال هم « :إن هذا
الرجل منا حيث علمتم ،وقد أصبتم له مااً ،فإن حسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا
نحب ذلك ،وإن أبيتم فهو يء اه الذي أفاء عليكم ،فأنتم أحق به ».
فقالوا :يا رسول اه بل نرده عليه ،فردوه عليه كله ،ا يفقد منه شيئا.
ثم رجع أبو العاص بن الربيع إى مكة ،فأدى اأموال التي معه إى أهلها ،ثم قال :يا
معر قريش هل بقي أحد منك م مال عندي م يأخذه؟ قالوا :ا  ،فجزاك اه خرا،
فقد وجدناك وفي ًا كري ً
ا.
فقال :فأنا أشهد أن ا إله إا اه ،وأن حمد ًا عبده ورسوله ،واه ما منعني من اإسام
عنده إا َوف أن تظنوا أي إنا أردت أن آكل أموالكم ،فلا أداها اه إليكم ،وفرغت
منها ،أسلمت.
ثم خرج  إى النبي ﷺ مهاجر ًا ي امحرم ،سنة سبع من اهجرة ،فرد عليه النبي ﷺ
ابنته زينب ري اه عنها عى النكاح اأول ،وم حدث شهادة وا صداقا ،أن آية
حريم امسلات عى الكفار م تنزل بعد.
ه ﷺ َر َد ا ْبنَ َت ُه َز ْين ََب َع ََ َأ ِِ ال َع ِ
عن ابن عباس َ أ َن َر ُس َ
الربِيعَِ ،وك َ
َان إِ ْسا ُم َها
ول ا ِ
اص ْب ِن َ
َاح اأَو ِل ،و َْ ُ ِ
َقب َل إِس ِ
ددَ ا وقا .أخرجه أمد( ).
ام ِه بِ ِس ِت ِسنِ َ
ْد ْ َه َها َد وة َوص َ
ن َع ََ ال ِنك ِ َ َ ْ ْ
ْ ْ
وكان أبو العاص بن الربيع قد أر ببدر ،فأرسلت زينب ري اه عنها فداءه من مكة ،وهي
قادة أمها خدجة ،فرق ها رسول اه رقة هديدة  ،فأطلق ها أسرها بغر فداء ،ورط عليه
الرسول ﷺ أن يرسل له زينب ،فوى له بذلك ،فأثنى عليه رسول اه ﷺ خر وا.
ِ
ِ
َت
ب بِن َْت َأ ِِ َج ْه ٍل َف َس ِم َع ْت بِ َذل ِ َك َفاطِ َم ُة َف َأت ْ
عن ام ْس َو َر ْب َن ََ ْ َر َم َةَ ،ق َال :إِ َن َعليًا َخ َط َ
ِ
َك صَ َت ْغ َض ِ ِ
َر ُس َ
ول اه ﷺ َف َقا َل ْتَ :ي ْز ُع ُم َق ْو ُم َك َأن َ
ِ نَاكِ ٌح بِن َْت َأ ِِ
ُ
ب ل َبنَات َكَ ،و َه َذا َع ٌ
َح ُت َأ َبا ال َع ِ
ن ت ََش َهدَ َ ،ي ُق ُ
َج ْه ٍلَ ،ف َقا َم َر ُس ُ
اص ْب َن
ول اه ﷺَ ،ف َس ِم ْع ُت ُه ِح َ
ولَ « :أ َما َب ْعدُ َ ،أ ْنك ْ
( )9حسن /أخرجه أمد برقم (.)9999
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الربِيعَِ ،ف َحدَ َثنِي َو َددَ َقنِيَ ،وإِ َن َفاطِ َم َة َب ْض َع ٌة ِمنِيَ ،وإِ ِِ َأك َْر ُه َأ ْن َي ُسو َء َها ،واه َص َ َْت َِم ُع
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
( )
ِ
َ َك َع ٌِ ال ْط َب َة .متفق عليه .
بِن ُْت َر ُسول اه ﷺ َوبِن ُْت عَدُ ِو اه عنْدَ َر ُج ٍل َواحد» َف َ َ
وقد ولد أي العاص بن الربيع من زينب ري اه عنها عِ وأمامة ،فأما عِ فقد
ما ت حن ناهز ااحتام ي حياة النبي ﷺ.
وأما أمامة ري اه عنها فهي التي كان رسول اه ﷺ حملها أحيان ًا أثناء الصاة،
وكان حبها حب ًا شديدا.
ِ
َع ْن َأ ِِ َقتَا َد َة اأَن َْص ِ
ار ِي َ أ َن َر ُس َ
َب
ول اه ﷺ كَا َن ُي َص ِِ َو ُه َو َحام ٌل ُأ َما َم َة بِن َْت َز ْين َ
ِ
ْت رس ِ
ول اه ﷺ َ ،و ِأ َ ِِ ال َع ِ
اص ْب ِن َربِي َع َة ْب ِن َعبْ ِد َه ْم ٍ
سَ ،فإِ َذا َس َجدَ َو َض َع َهاَ ،وإِ َذا
بِن َ ُ
م َل َها .متفق عليه( ).
َقا َم َ َ
وعاهت أمامة ري اه عنها ،ومرضت ي حياة أبيهاﷺ حتى كادت أن موت ،لكن
اه تعاى عافاها.
عن أسامة  قالَ :أ ْر َس َلت ا ْبنَ ُة النَبِ ِي ﷺ إِ َل ْي ِه إِ َن ا ْبنوا ِِ ُقبِ َضَ ،ف ْأتِنَاَ ،ف َأ ْر َس َل ُي ْق ِر ُئ
ِ
الساَ َمَ ،و َي ُق ُ
ِ،
ول« :إِ َن هِ َما َأ َخ َذَ ،و َل ُه َما َأ ْع َطىَ ،وك ٌُل عنْدَ ُه بِ َأ َج ٍل ُم َس ًمىَ ،ف ْلت َْص ِ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب»َ ،ف َأ ْر َس َل ْت إ َل ْيه ُت ْقس ُم َع َل ْيه َل َي ْأت َينَ َهاَ ،ف َقا َم َو َم َع ُه َس ْعدُ ْب ُن ُع َبا َدةََ ،و َم َعا ُذ ْب ُن
َو ْلت َْحتَس ْ
ب ،و َزيدُ بن َثابِ ٍ
ت َو ِر َج ٌالَ ،فرفِ َع إِ َى رس ِ
الصبِ ُي َو َن ْف ُس ُه
ول اه ﷺ َ
ِ ْب ُن َك ْع ٍ َ ْ ْ ُ
َج َب ٍلَ ،و ُأ َ ُ
َ ُ
ُ
اض ْت َع ْينَا ُه.
َتتَ َق ْع َق ُع َ -ق َالَ :ح ِس ْبتُ ُه َأ َن ُه َق َال َك َأ َََا َه ٌن َ -ف َف َ
وب ِعب ِ
َف َق َال َس ْعدٌ َ :يا َر ُس َ
اد ِهَ ،وإِن ََا
ول اه َ ،ما َه َذا؟ َف َق َالَ « :ه ِذ ِه َر ْ َ
م ٌة َج َع َل َها اه ِي ُق ُل ِ َ
ِ ِ ِِ
ماء» متفق عليه( ).
الر َ َ
َي ْر َح ُم اه م ْن ع َباده ُ
وعاشت أمامة ري اه عنها حتى تزوجها عِ بن أي طالب  بعد وفاة فاطمة
ري اه عنها ،ثم عاشت عند عِ حتى قتل عنها .
وأما زينب ري اه عنها فتوفيت أوائل السنة الثامنة للهجرة.

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9995واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9995
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)999ومسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)599
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 -1رية زيد بن حارثة إى الطرف

الطرف :ماء يبعد عن امدينة ستة وثاثن مياً.
ي مادى اآخرة ،من السنة السادسة للهجرة ،بعث رسول اه ﷺ زيد بن حارثة 
إى الطرف ،ي مسة عر رجاً ،فخرج هم  إى بني ثعلبة ،فهربت عنهم
اأعراب ،وخافوا أن يكون رسول اه ﷺ سار إليهم ،وأن هؤاء مقدمة هم .
فأصاب من َن َعمهم عرين بعر ًا ،ثم رجع إى امدينة ،وم يلق كيد ًا ،وغاب أربع ليال.

 -3رية عبد الرمن بن عوف إى دومة اجندل

دومة اجندل :موضع عى أطراف الشام.
ي شهر شعبان ،من السنة السادسة للهجرة ،دعا رسول اه ﷺ عبد الرمن بن عوف ، 
فقال له « :جهز ،فإي باعثك ي رية من يومك هذا أو من الغد إن شاء اه تعاى» .
فلا أصبح عبد الرمن غدا إى رسول اه ﷺ فأقعده بن يديه ،وعممه بيده ،ثم
عقد له اللواء بيده ،أو أمر باا يدفعه إليه ،ثم قال له « :خذه بسم اه وبركته» ،ثم
مد اه تعاى ،ثم قال ﷺ « :اغز بسم اه ،وي سبيل اه ،فقاتل من كفر باه ،وا
تفل وا تغدر ،وا تقتل وليدا»  ،ثم أمره رسول اه ﷺ أن يسر إى كلب بدومة
اجندل فيدعوهم إى اإسام.
وقال له « :إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم»  ،فسار عبد الرمن  بأصحابه،
وكانوا سبعائة رجل ،حتى قدم دومة اجندل ،فمكث ثاثة أيام يدعوهم إى
اإسام ،فلا كان اليوم الثالث أسلم ملكهم اأصبع بن عمرو الكلبي ،وكان
نر انيا ،وأسلم معه ناس كثر من قومه.
فبعث عبد الرمن  رافع بن مكيث بشر ًا إى النبي ﷺ خره با فتح اه عليه،
وكتب له بذلك.
وتزوج عبد الرمن مار بنت اأصبع ،وقدم ها إى امدينة ،فولدت له أبا سلمة
بن عبد الرمن ري اه عنها.
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 -12رية عي بن أي طالب  إى فدك

فدك :قرية شال امدينة ،بينها وبن امدينة يومان.
بعث رسول اه ﷺ عِ بن أي طالب  ي مائة رجل إى بني سعد بن بكر ي
فدك ،وذلك ي شهر شعبان ،من السنة السادسة للهجرة.
وقد بعث رسول اه ﷺ هذه الَية عندما بلغه أن بني سعد بن بكر قد اجتمعوا
يريدون أن ُيمدوا هود خير.
فسار  ي الليل ،وكمن ي النهار ،حتى انتهى إى اهمج ،وهو ماء وعيون من جهة
وادي القرى ،فأصابوا عين ًا هم ،فسألوه ،وشدوا عليه فأقر أنه عن لبني سعد ،وأهم
بعثوه إى خير ،ليعرض عى هودها نرهم ،عى أن جعلوا هم من ثمرها نصيب ًا.
فقالو ا له :فأين القوم؟قال :تركتهم وقد اجتمع منهم مئتا رجل ،ورأسهم وبر بن
عليم.قالوا :فَ بنا حتى تدلنا ،قال :عى أن تؤمنوي ،فأمنوه ،فدهم ،فأغاروا
عليهم ،وغنم امسلمون منهم مسائة بعر ،وألفي شاة ،وهربت بنو سعد بالظعن.
ثم أخرج عِ  اخمس ،وقسم سائر الغنائم ع ى أصحابه ري اه عنهم ،ثم
رجع إى امدينة ،وم يلق كيد ًا.

 -11رية عبد اه بن عتيك لقتل سام بن أي احقيق

كانت هذه الَية التي بعثها رسول اه ﷺ إى خير لقتل سام بن أي احقيق ،ي
شهر رمضان ،من السنة السادسة للهجرة.
وكان أبو رافع سام بن أي احقيق من أ رلب اأحزاب عى رسول اه ﷺ ،وأعاهم
بامؤنة وامال الكثر ،وكان من يؤذي رسول اه ﷺ.
فلا انقى شأن اأحزاب ،وأ ْمر بني قريظة ،استأذنت اخزرج رسول اه ﷺ ي
قتل سام بن أي احقيق ،ورغبت ي ذلك مساواة لأوس ي قتل كعب بن
اأرف ،فأذن هم ،وهاهم أن يقتلوا وليد ًا أو امرأة.
فخرج ستة رجال من اخزرج لقتل سام بن أي احقيق ،وهم.
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عبد اه بن عتيك ،وعبد اه بن عتبة ،ومسعود بن سنان ،وعبد اه بن أنيس ،وأبو
قتادة ،وخزاعي بن أسود ،ري اه عنهم أمعن.
وقد َأ رمر عليهم رسول اه ﷺ عبد اه بن عتيك  ، فخرجوا حتى إذا قدموا خير
أتوا حصن أي رافع  ،فقتله اه عى يد عبد اه بن عتيك .
ول اه ﷺ إِ َى َأ ِِ رافِ ٍع اليه ِ
الِ ِاء ْب ِن َع ِاز ٍ
ب َ ق َالَ :ب َع َث َر ُس ُ
ود ِي ِر َج واص ِم َن
َُ
َ
َع ِن َ َ
اأَنْص ِارَ ،ف َأمر َع َلي ِهم َعبدَ اه بن َعتِ ٍ
َان َأ ُبو َرافِ ٍع ُي ْؤ ِذي َر ُس َ
يكَ ،وك َ
ن
ول اه ﷺَ ،و ُي ِع ُ
ْ َ
ََ ْ ْ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َان ي ح ْص ٍن َل ُه بِ َأ ْر ِ
َع َل ْي ِهَ ،وك َ
ض اح َجازَ ،ف َل َا َدن َْوا منْ ُهَ ،و َقدْ َغ َر َبت َ
َاس
اح الن ُ
الش ْم ُسَ ،و َر َ
ِ
ِ
بِ ِ
ف ل ِ ْل َب َو ِ
ابَ ،ل َع ِِ
اج ِل ُسوا َمكَا َنك ُْمَ ،فإِ ِِ ُمنْ َطلِ ٌقَ ،و ُم َت َل ِط ٌ
َح ِه ْمَ ،ف َق َال َع ْبدُ اه أَ ْد َحابِهْ :
َْ
ِ
ِ
ِ
َأ ْن َأ ْد ُخ َلَ ،ف َأ ْق َب َل َحتَى َدنَا م َن ال َب ِ
اس.
اج وةَ ،و َقدْ َد َخ َل النَ ُ
ابُ ،ث َم َت َقن ََع بِ َث ْوبِه َك َأ َن ُه َي ْقِ َح َ
َفهت َ ِ
ِ
اب،
ابَ ،يا َع ْبدَ اه :إِ ْن ُكن َْت ت ُِريدُ َأ ْن تَدْ ُخ َل َفا ْد ُخ ْلَ ،فإِ ِِ ُأ ِريدُ َأ ْن ُأ ْغل َق ال َب َ
َف بِه ال َب َو ُ
َ
ٍ
ِ
ابُ ،ث َم َع َل َق اأَ َغال َيق َع ََ َوتَدَ ،ق َالَ :ف ُق ْم ُت
َاس َأ ْغ َل َق ال َب َ
َفدَ َخ ْل ُت َفك ََمن ُْتَ ،ف َل َا َد َخ َل الن ُ
ِ ِ
ابَ ،وك َ
َان َأ ُبو َرافِ ٍع ُي ْس َم ُر ِعنْدَ ُهَ ،وك َ
َان ِي َعا ِ ََِ َل ُهَ ،ف َل َا
إِ َى اأَ َقاليد َف َأ َخ ْذ ُ َُاَ ،ف َفت َْح ُت ال َب َ
َذهب َعنْه َأه ُل سم ِر ِه د ِعدْ ُت إِ َلي ِهَ ،فجع ْل ُت ُك َلا َفتَح ُت بابا َأ ْغ َل ْق ُت َع َِ ِمن د ِ
اخ ٍلُ ،ق ْل ُت:
َ ْ َ و
َ َ
ْ
َ َ ُ ْ َ َ َ
َ ْ َ
ٍ
ِ
َ ُل ُصوا إِ َ َِ َحتَى َأ ْق ُت َل ُهَ ،فا ْنت ََه ْي ُت إِ َل ْيهَ ،فإِ َذا ُه َو ِي َب ْيت ُم ْظ ِل ٍم َو ْس َط
إِ ِن ال َق ْو ُم ن َِذ ُروا ِِ َْ ْ َ ْ
ِعيال ِ ِه ،صَ َأد ِري َأين هو ِمن البي ِ
تَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َأ َبا َرافِعٍَ ،ق َالَ :م ْن َه َذا؟ َف َأ ْه َو ْي ُت ن َْح َو
ْ َ ُ َ َ َْ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ْوت َف َأ ْ ِ
احَ ،ف َخ َر ْج ُت م َن
الس ْيف َو َأنَا َده ٌشَ ،ف َا َأ ْغنَ ْي ُت َه ْي وئاَ ،و َد َ
َ
ْ َب وة بِ َ
ْ ُب ُه َ ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ال َب ْيتَ ،ف َأ ْمك ُ
الص ْو ُت َيا َأ َبا َرافعٍ؟ َف َق َال:
ُث َغ ْ َر َبعيدُ ،ث َم َد َخ ْل ُت إِ َل ْيهَ ،ف ُق ْل ُتَ :ما َه َذا َ
ِأُم َك الوي ُل ،إِ َن رج وا ِي البي ِ
ت َْبنِي َقب ُل بِالسي ِ
فَ ،ق َالَ :ف َأ ْ ِ
ْ ُب ُه َ ْ َ
َْ
َ ُ
َْ
َ ْ
ْ
ََ
ِ
ْ َب وة أ ْث َخنَ ْت ُه َو َْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ْيف ي َب ْطنه َحتَى َأ َخ َذ ي َظ ْه ِرهَ ،ف َع َر ْف ُت َأ ِِ َق َت ْل ُت ُهَ ،ف َج َع ْل ُت
َأ ْق ُت ْل ُهُ ،ث َم َو َض ْع ُت ظ َب َة َ
اب َبا وبا َبا وباَ ،حتَى ا ْنت ََه ْي ُت إِ َى َد َر َج ٍة َل ُهَ ،ف َو َض ْع ُت ِر ْج َِِ ،و َأنَا ُأ َرى َأ ِِ َق ِد ا ْنت ََه ْي ُت
َأ ْفت َُح اأَ ْب َو َ
ٍ ِ ٍ
ِ
إِ َى اأَ ْر ِ
ََ ْت َس ِاقي َف َع َص ْبت َُها بِ ِع َا َم ٍةُ ،ث َم ا ْن َط َل ْق ُت َحتَى
ضَ ،ف َو َق ْع ُت ي َل ْي َلة ُم ْقم َرةَ ،فا ْنك َ َ
َج َل ْس ُت َع ََ ال َب ِ
اح الدِ ُ
يك َقا َم
ابَ ،ف ُق ْل ُت :صَ َأ ْخ ُر ُج ال َل ْي َل َة َحتَى َأ ْع َل َمَ :أ َق َت ْل ُت ُه؟ َف َل َا َد َ
َاجر َأه ِل ِ
ِ
ِ
الس ِ
اح َج ِازَ ،فا ْن َط َل ْق ُت إِ َى َأ ْد َح ِاَِ ،ف ُق ْل ُت:
ورَ ،ف َق َالَ :أ ْن َعى َأ َبا َراف ٍع ت ِ َ ْ
النَاعي َع ََ ُ
الن ََجا َءَ ،ف َقدْ َقت ََل اه َأ َبا َرافِعٍَ ،فا ْنت ََه ْي ُت إِ َى النَبِ ِي ﷺ َف َحدَ ْث ُت ُهَ ،ف َق َال« :ا ْب ُس ْط ِر ْج َل َك»
َف َب َس ْط ُت ِر ْج ِِ َف َم َس َح َهاَ ،ف َك َأ َََا َْ ْ َأ ْهتَكِ َها َق ُط .أخرجه البخاري( ).
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9995
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 -12رية عبد اه بن رواحة إى يسر بن رزام

كانت هذه الَية ي شوال ،سنة ست من اهجرة.
وكان سبب هذه الَية أنه ما ُقتل سام بن أي احقيق ي خير ،أ رمرت هود خير
عليهم يس ر بن رزام اليهودي ،فسار هذا الرج ل إى غطفان وغرهم جمعهم حرب
رسول اه ﷺ ،فبلغ ذلك رسول اه ﷺ  ،فبعث إليه عبد اه بن رواحة ،ي ثاثن
رجاً ،فيهم عبد اه بن أنيس ،و َأ رم ر عليهم عبد اه بن رواحة .
فخرجوا إى خير ،وما دخلوا عى يسر بن رزام ،قالوا ل ه :نحن آمنون حتى نعرض
عليك ما جئنا له ،قال :نعم ،وَ منكم مثل ذلك ،فقالوا :نعم.
قالوا :إن رسول اه ﷺ بعثنا إليك لتخرج إليه ،فيستعملك عى خير ،وحسن إليك،
فطمع ي ذلك وخرج ،وخرج معه ثاثون رجا من اليهود ،كل واحد منهم رديف لواحد
من امسلمن ،وكان يسر بن رزان رديف عبد اه بن أنيس عى بعره.
فساروا إى امدينة ،حتى إذا كانوا بقرقرة ث بار ،عى ستة أميال من خير ،ندم يسر
عى مسره إى رسول اه ﷺ  ،فأهوى بيده إى سيف عبد اه بن أنيس ،ففطن له عبد
اه ،فدفع بعره ،وقال له :غدر ًا أي عدو اه ،فربه بالسيف ،فقطع عامة فخذه
وساقه ،وسقط يسر عن بعره ،ورب عبدَ اه فجرحه ي رأسه.
ومال كل رجل من أصحاب الرسول ﷺ عى صاحبه فقتله إا رجا واحد ًا أفلت عى
رجليه ،قد أعجزهم شدا ،وم ُيقتل من امسلمن أحد ،ثم أجهزوا عى يسر بن رزام
ه
فقتلوه ،ثم رجعوا إى امدينة ،وما أقبلوا عى رسول اه ﷺ ،قال هم « :قد َن رجاكم ا ُ
ِ
من ».
من ال َقو ِم الظالـ ْ
ودعا رسول اه ﷺ عبد اه بن أنيس ،فتفل عى شجته ،فلم تقح وم تؤذه.
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 -13رية َ
اخ َبط

كانت هذه الَية قبل صلح احديبية ،سنة ست من اهجرة.
حيث بعث رسول اه ﷺ أبا عبيدة بن اجراح  ي ثاثائة رجل من امهاجرين
واأنصار ،فيهم عمر بن اخطاب  ، لرصدوا عر ًا لقريش ما يِ ساحل البحر ،وقد
زودهم رسول اه ﷺ جراب ًا من مر ،م جد هم غره ،حتى إذا كانوا ببعض الطريق فني
فجمع فكان مزودي مر ،فكان يقوَم كل يوم قليا
زادهم ،فأمر أبوعبيدة بأزواد اجيش ُ
قليا حتى فني ،فكان يعطي كل رجل منهم مرة واحدة ،فكانوا يمصوها كا يمص
الصبي ،ثم يربون عليها اماء ،فكانت تكفيهم يومهم إى الليل.
فلا فنيت تلك التمرات التي كانت معهم  ،وهو زادهم الوحيد  ،جؤا إى أكل اخبط
 وهو ورق السمر  -فكانوا يربون اخبط بعصيهم ،ثم يبلونه باماء ،فيأكلونه حتىتقرحت أشداقهم ،ثم بعث اه هم عنر ًا وجدوه عى ساحل البحر.
َث ِمائ َِة َراكِ ٍ
عن جابر بن عبد اه  قالَ :ب َعثَنَا َر ُس ُ
ول اه ﷺ َثا َ
ب َأ ِم ُرنَا َأ ُبو ُعبَيْدَ َة
شَ ،ف َأ َقمنَا بِالس ِ
ْب ُن اجَ رراحِ ن َْر ُصدُ ِع َر ُق َر ْي ٍ
ف َش ْه ٍرَ ،ف َأ َصا َبنَا ُجوع َش ِديد َحترى
اح ِل نِ ْص َ
ر
ْ
ِ
ِ
ْر،
َأ َك ْلنَا اخَبَ َطَ ،ف ُس ِم َي َذل َك اجَيْ ُش َجيْ َش اخَبَطَ ،فال َقى َلنَا البَ ْح ُر َدا رب ًة ُي َق ُال َهَا ال َعن َ ُ
ف َش ْه ٍرَ ،وا رد َهنرا ِم ْن َو َدكِ ِه َحترى َثا َب ْت إِ َل ْينَا َأ ْج َسا ُمنَاَ ،ف َأ َخ َذ َأ ُبو ُع َب ْيدَ َة
َف َأ َك ْلنَا ِمنْ ُه نِ ْص َ
ِض َل ًعا ِم ْن َأ ْضا َِع ِهَ ،فن ََصبَ ُه َف َع َمدَ إِ َى َأ ْط َو ِل َر ُج ٍل َم َع ُهَ ،ق َال ُس ْفيَا ُنَ :م رر ًة ِض َل ًعا ِم ْن
حتَ ُه.
َأ ْضا َِع ِه َفن ََص َب ُه َو َأ َخ َذ َر ُج ًا َو َب ِع ًرا َف َم رر َ ْ
ِ
ِ
ِ
َح َر َثا َ
َح َر َثا َ
َح َر
َث َج َزائ َر ُث رم ن َ
َث َج َزائ َرُ ،ث رم ن َ
َق َال َجابِرَ :وكَا َن َر ُجل م َن ال َق ْو ِم ن َ
َث َج َزائِ َرُ ،ث رم إِ رن َأ َبا ُع َب ْيدَ َة َهَا ُهَ ،وكَا َن َع ْمرو َي ُق ُ
َثا َ
رنَا َأ ُبو َصالِحٍ َ ،أ رن َق ْي َس ْب َن
ولَ :أ ْخ َ َ
سع ٍد َق َال ِأَبِ ِ
يهُ :كن ُْت ِي اجَيْ ِ
تَ ،ق َالُ :ث رم َجا ُعوا،
َح ْر ُ
ْح ْرَ ،ق َال :ن َ
ش َف َجا ُعواَ ،ق َال ان َ
َ ْ
تُ ،ث رم َجا ُعواَ ،ق َال:
َح ْر ُ
َح ْر ُ
ْح ْر َق َال :ن َ
تَ ،ق َالُ :ث رم َجا ُعواَ ،ق َال ان َ
ْح ْرَ ،ق َال :ن َ
َق َال :ان َ
ْح ْرَ ،ق َالِ ُ :
يت .متفق عليه( ).
ه ُ
ان َ
ثم انرف أهل الَية إى امدينة ،فلا أتوا رسول اه ﷺ ،ذكروا ذلك له.
فقال ﷺُ « :ك ُلواِ ،ر ْز ًقا َأ ْخ َر َج ُه اهَُ ،أ ْط ِع ُمونَا إِ ْن ك َ
َان َم َعك ُْم » َف َأتَا ُه َب ْع ُض ُه ْم َف َأ َك َل ُه .متفق عليه( ).
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9599
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9599

999

 -14رية كرز بن جابر الفهري

ي شهر شوال ،من السنة السادسة للهجرة ،قدم ثانية نفر من عكل وعرينة امدينة
عى رسول اه ﷺ  ،فأظهروا اإسام ،وبايعوا رسول اه ﷺ عى اإسام ،فاجتووا
امدينة ،وسقمت أجسادهم ،فعظمت بطوهم ،وهزلت أبداهم.
فشكوا ذلك إى رسول اه ﷺ ،فقالوا :يا نبي اه إنا كنا أهل رع ،وم نكن أهل
ريف ،فرخص هم رسول اه ﷺ أن يأتوا إبل الصدقة ،فيربوا من ألباها وأبواها،
فصحوا ،وغدروا ،وقتلوا الرعاة بعد أن سملوا أعينهم.
وما فعل العرنيون ما فعلوا ،وجاء خرهم إى رسول اه ﷺ ،بعث ي آثارهم عرين
فارسا ،بقيادة كرز بن جابر الفهري  ، وأرسل معهم قائف ًا.
ثم دعا رسول اه ﷺ عى العرنن ،فقال « :اللهم اعم عليهم الطريق ،واجعله عليهم أضيق
من مسك مل».
فعمى اه عليهم السبيل ،فا ارتفع النهار حتى أدركوهم ،فأحاطوا هم ،وأروهم ،وقدموا
هم إى امدينة عى النبي ﷺ.
فأمر هم ﷺ ،فقطعت أيدهم وأرجلهم ،وسملت أعينهم ،وأ ُلقوا ي احرة يستسقون فا
يسقون حتى ماتوا.
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
َع ْن َأن ِ
اجت ََو ْوا ا َ
م ِدي َن َة،
َس ْب ِن َمالك َ :أ رن َر ْه ًطا م ْن ُعك ٍْل َث َان َي ًةَ ،قد ُموا َع َى النربِ ِي ﷺ َ ،ف ْ
َف َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول اه ،ا ْب ِغنَا ِر ْس ًاَ ،ق َالَ « :ما َأ ِجدُ َلك ُْم إِ را َأ ْن َت ْل َح ُقوا بِ ر
الذ ْو ِد»َ ،فا ْن َط َل ُقوا،
ِ
اها ،حترى صحوا وس ِمنُوا ،و َق َت ُلوا الر ِ
ِ
َف َ ِ ِ
اع َي َو ْاستَا ُقوا ر
الذ ْو َدَ ،و َك َف ُروا
َ
ر ُبوا م ْن َأ ْب َواهَا َوال َب َ َ
ر
َ ُ َ َ
ي ِِ
َب ْعدَ إِ ْسا َِم ِه ْمَ ،ف َأتَى ر ِ
الر ُ
ه ْم،
بَ ،ف َا ت ََر رج َل الن َره ُار َحترى ُأ ِ َ
يخ النربِ ري ﷺ َ ،ف َب َع َث ال رط َل َ
َف َق رطع َأي ِدهم و َأرج َلهمُ ،ثم َأمر بِمس ِامر َف ُأ ْ ِ
هاَ ،و َط َر َح ُه ْم بِاحَ رر ِة،
م َي ْت َفك َ
َح َل ُه ْم ِ َ
َ ْ َُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ر ََ َ َ َ
َي ْست َْس ُق َ
ون َف َا ُي ْس َق ْو َنَ ،حترى َماتُوا .متفق عليه( ).
هﷺا َ ِ
َس ْب ِن مالِ ٍك َأ رن نَاسا ِم ْن ُعر ْينَ َة َق ِدموا َع َى رس ِ
اجت ََو ْو َهاَ ،ف َق َال
ول ا ِ
َ
مدينَ َةَ ،ف ْ
َ ُ
ُ
َ
ً
وع ْن َأن ِ َ
ِ
ِ
ِ
اها و َأبو ِ
ه ﷺ« :إِ ْن ِش ْئت ُْم َأ ْن َ
َه ُ ْم َر ُس ُ
اهَا»،
ول ا ِ
َ ُْر ُجوا إِ َى إِبِ ِل ر
َر ُبوا م ْن ال َب َ َ ْ َ
الصدَ َقةَ ،فت ْ َ
َف َف َع ُلواَ ،ف َص ُحواُ ،ث رم َما ُلوا َع َ
الر َع ِاء» أخرجه مسلم ( ).
ى ِ
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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ونزل عى رسول اه ﷺ ي هؤاء العرنن قوله تعاى :

[ امائدة. ] 99/

إن هذه الَايا والغزوات بعد غزوة اأحزاب وقريظة م حصل ي واحدة منها قتال مرير،
وإنا كانت دوريات استطاعية إرهاب اأعراب واأعداء الذين م يستكينوا بعد.
وبعد غزوة اأحزاب وقريظة انكَت شوكة اليهود ،وامركن ،فلم يعد هم أمل ي
مواجهة امسلمن حربي ًا ،وظهر ذلك جليا ي عقد صلح احديبية ،فإن هذا الصلح اعراف
بقوة اإسام ،واموافقة عى بقائه ي اجزيرة العربية:
[ احج.] 99-99/

وي بدر وأحد واأحزاب كان اهجوم من الكفار عى امسلمن ،وهذه مرحلة للقضاء
عى اإسام.
ثم بدأت مرحلة جديدة هي هجوم امسلمن عى الكفار ي عقر دارهم ،بدء ًا
بالدوريات ااستطاعية ،ثم الصلح واهدنة ،كا ي صلح احديبية ،ثم باهجوم
امسلح من بارز بالعداوة كا ي خير ،وفتح مكة وحنن وتبوك.
ومت كلمة ربك ي نر أوليائه ،وخذان أعدائه:
[ اأنعام. ] 999/
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احديبية  :اسم بئر يقع عى بعد اثنن وعرين كياً شال غرب مكة ،و ُت عرف اليوم
احديبية باسم الشميِ.
ففي أول شهر ذي القعدة ،من السنة السادسة للهجرة ،أخر الرسول ﷺ أصحابه أنه يريد
العمرة ،وأنه رأى ي منامه ﷺ أنه دخل البيت هو وأصحابه آمنن ،حلقن رؤسهم
ومقرين ،كا قال سبحانه:
[ الفتح. ] 99/

وما سمع الصحابة ري اه عنهم بذلك بادروا وَيؤا للخروج معه ﷺ ،وفرحوا واستبروا.
وكان ﷺ خشى أن تعرض له قريش بحرب ،أو يصدوه عن البيت احرام ،لذلك
استنفر العرب امسلمن ،ومن حوله من أهل البوادي من اأعراب ،ليخرجوا معه،
فأبطأ عليه كثر من اأعراب.
وقد كشف اه  حقيقة هذا التوجس واخوف الذي ي قلوب أولئك اأعراب بقوله
سبحانه:

[ الفتح.] 99-99/

وما أبطأ عليه ﷺ أولئك اأعراب ،خرج ﷺ من امدينة متوجه ًا إى مكة أداء العمرة،
يوم ااثنن ،هال ذي القعدة ،من السنة السادسة للهجرة ،وخرج معه ﷺ ألف وأربعائة
من امهاجرين واأنصار ،ومن حق هم من اأعراب ،وخرجت معه زوجه أم سلمة
ري اه عنها ،وم يأخذ معه من الساح إا ساح الراكب ،وهي السيوف ي القرب.
وساق معه ﷺ سبعن بدنة ،فيها مل أي جهل أخزاه اه ،ي أنفه برة من فضة ،ليغيظ
بذلك امركن ،وبعثها مع ناجية بن جندب اأسلمي .
فلا وصل ﷺ ومعه امسلمون ذا احليفة ،صى هم الظهر ،ثم دعا باهدي فقلده ،ثم أشعره،
وأحرم بالعمرة ولبى ،ليأمن الناس من حربه ،وليعلموا أنه إنا خرج زائر ًا للبيت معظ ً
ا له.
999

َع ِن ام ِ ْس َو ِر ْب ِن َمـ ْخ َر َم َة َ و َم ْر َو َ
ان َقااََ :خ َر َج النربِ ُي ﷺ َز َم َن احُدَ ْيبِ َي ِة ِم َن امَ ِدين َِة ِي
ِ
بِ ْضع َع ْ ِ ِ
ِ
ح َل ْي َف ِةَ ،ق رلدَ النربِ ُي ﷺ اهَدْ َي،
َ
ر َة ما َئ ًة م ْن َأ ْص َحابِهَ ،حترى إِ َذا كَانُوا بِذي ا ُ
َ
ِ
َو َأ ْش َع َر َو َأ ْح َر َم بِال ُع ْم َرة .أخرجه البخاري ( ) .
وبعث الرسول ﷺ بن يديه بَ بن سفيان اخزاعي الكلبي ،وكان مرك ًا ،عين ًا له
إى قريش ليأتيه بخرهم ،أن امرك أقرب إى ااختاط بالعدو وأخذ أخباره.
وما وصل رسول اه ﷺ الروحاء ،مو ضع بينه وبن امدينة ستة وثاثون مياً ،جاءه
خر أن عدو ًا يريد أن يغزو امدينة ،فوجه إليه أبا قتادة ي نفر من الصحابة.
حدَ ْيبِ َي ِةَ ،ف َأ ْح َر َم َأ ْص َحا ُب ُه َو َم ْ ُأ ْح ِر ْم،
َع ْن َأ ِي َقتَا َد َة َ ق َال :ا ْن َط َل ْقنَا َم َع النربِ ِي ﷺ َعا َم ا ُ
ر َأ ْص َح ِ
اي بِ ِح َا ِر َو ْح ٍ
شَ ،ف َج َع َل َب ْع ُض ُه ْم
َف ُأنْبِ ْئنَا بِ َعدُ و بِ َغ ْي َق َةَ ،فت ََو رج ْهنَا ن َْح َو ُه ْمَ ،ف َب ُ َ
ِ
َي ْض َح ُك إِ َى َب ْع ٍ
اس َت َعنْت ُُه ْم
ضَ ،فنَ َظ ْر ُت َف َر َأ ْي ُت ُهَ ،ف َح َم ْل ُت َع َل ْيه ال َف َر َس َف َط َعنْ ُت ُه َف َأ ْث َب ُت ُهَ ،ف ْ
ُويَ ،ف َأ َك ْلنَا ِمنْهُ ،ثم ِ
ح ْق ُت بِرس ِ
َف َأ َب ْوا َأ ْن ُي ِعين ِ
ول اه ﷺ َ ،و َخ ِشينَا َأ ْن ُن ْق َت َط َعَ ،أ ْر َف ُع
َ ُ
ُ ر
ار ِي جو ِ
َفر ِ
يت َر ُج ًا ِم ْن َبنِي ِغ َف ٍ
ف ال رل ْي ِلَ ،ف ُق ْل ُتَ :أ ْي َن
ي َش ْأ ًوا َو َأ ِس ُر َع َل ْي ِه َش ْأ ًواَ ،ف َل ِق ُ
َ ْ
َ
ِ
ْت َر ُس َ
الس ْق َيا.
ت ََرك َ
ول اه ﷺ ؟ َف َق َال :ت ََر ْك ُت ُه بِ َت ْع َه َنَ ،و ُه َو َقائل ُ
َف َل ِح ْق ُت بِرس ِ
ول اه ﷺ َحترى َأ َت ْي ُت ُهَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اه ،إِ رن َأ ْص َحا َب َك َأ ْر َس ُلوا َي ْق َر ُؤ َن
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َ
م َة اه َو َب َركَاتهَ ،وإ ره ُ ْم َقدْ َخ ُشوا َأ ْن َي ْقتَط َع ُه ُم ال َعدُ ُو ُدون ََك َفا ْن ُظ ْر ُه ْم،
ا َم َو َر ْ َ
َع َل ْي َك ر
ش ،وإِ رن ِعنْدَ نَا َف ِ
َف َف َع َلَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
اض َل ًة؟ َف َق َال َر ُس ُ
ول اه
اصدْ نَا ِ َ
ول اه إِنرا ر
م َار َو ْح ٍ َ
ﷺ ِأَ ْص َحابِ ِهُ « :ك ُلوا » َو ُه ْم ُمـ ْح ِر ُم َ
ون .متفق عليه( ).
ثم واصل رسول اه ﷺ سره إى مكة ،حتى إذا كان قريب ًا من ُعسفان وعسفان بينه وبن
مكة ثانون كياً ..أتاه عيينة ،فقال :إن قريش ًا معوا لك موع ًا ،وقد معوا لك
اأحابيش ،وهم أحياء انضموا إى بعض ،وهم مقاتلوك ،وصادوك عن البيت ،وما نعوك.
فقال رسول اه ﷺَ « :يا َو ْي َح ُق َر ْي ٍ
ن
ح ْر ُبَ ،ما َذا َع َل ْي ِه ْم َل ْو َخ رل ْوا َب ْينِي َو َب ْ َ
شَ ،ل َقدْ َأ َك َلت ُْه ُم ا َ
راسَ ،فإِ ْن َأ َصا ُب ِ
ه َع َل ْي ِه ْم َد َخ ُلوا ِي ِ
َس ِائ ِر الن ِ
وي ك َ
اإ ْس َا ِم
َان ا رل ِذي َأ َرا ُدواَ ،وإِ ْن َأ ْظ َه َر ِي ا ُ
ه إِ ِي َا َأ َز ُال ُأج ِ
ونَ ،وإِ ْن َم َي ْف َع ُلواَ ،قا َت ُلوا َو ِ ِ
َو ُه ْم َوافِ ُر َ
اهدُ ُه ْم
ه ْم ُق روةَ ،ف َا َذا َت ُظ ُن ُق َر ْيشَ ،وا ِ
َ
ْ
ِِ
السالِ َف ُة» أخرجه أمد( ).
َع َى ا رل ِذي َب َع َثنِي اهُ َل ُه َحترى ُي ْظ ِه َر ُه ا ُ
ه َل ُه َأ ْو َتنْ َف ِر َد َهذه ر
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9959
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم (  ،)9999ومسلم برقم (.)9959
( )9حسن /أخرجه أمد برقم (. )99599
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فاستشار النبي ﷺ أصحابه ي هذا اأمر الذي حدث.
ىص ِ
َع ِن امِ ْس َو ِر ْب ِن خ ْ َر َم َة َو َم ْر َو َ
احبِ ِهَ -قااََ :خ َر َج
ما َع َ َ
ح َك ِم َ -ي ِزيدُ َأ َحدُ ُ َ
ان ْب ِن ا َ
ِ
النربِي ﷺ َعام احدَ يبِي ِة ِي بِ ْضع َع ْ ِ ِ
ح َل ْي َف ِةَ ،ق رلدَ
َ
َ ُ ْ َ
ر َة ما َئ ًة م ْن َأ ْص َحابِهَ ،ف َل را َأتَى َذا ا ُ
ُ
َ
ِ
ٍ
ِ
اهَدْ َي َو َأ ْش َع َر ُه َو َأ ْح َر َم من َْها بِ ُع ْم َرةَ ،و َب َع َث َع ْينًا َل ُه م ْن ُخ َزا َع َةَ ،و َس َار النربِ ُي ﷺ َحترى ك َ
َان
بِ َغ ِد ِير اأَ ْش َط ِ
م ُعوا َل َك
مو ًعاَ ،و َقدْ َ َ
م ُعوا َل َك ُ ُ
اط َأتَا ُه َع ْينُ ُهَ ،ق َال :إِ رن ُق َر ْي ًشا َ َ
وك َع ِن البي ِ
ِ
وكَ ،و َصا ُد َ
يشَ ،و ُه ْم ُم َقاتِ ُل َ
تَ ،و َمانِ ُع َ
اأَ َحابِ َ
راس
َْ
ها الن ُ
وكَ ،ف َق َالَ « :أش ُروا َأ ُ َ
ون َأ ْن يصدُ ونَا َع ِن البي ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ت،
َْ
َِ ،أت ََر ْو َن َأ ْن َأم َيل إِ َى ع َياه ْم َو َذ َر ِار ِي َه ُؤاَء ا رلذي َن ُي ِريدُ َ َ ُ
َع َ ر
َان اه َع رز َو َج رل َقدْ َق َط َع َع ْينًا ِم َن امُ ْ ِ
َفإِ ْن َي ْأتُونَا ك َ
ن».
َاه ْم َمـ ْح ُروبِ َ
ر ِك َ
نَ ،وإِ را ت ََر ْكن ُ
ه َذا البي ِ
ِ ِ
َق َال َأ ُبو َبك ٍْرَ :يا َر ُس َ
ت ،اَ ت ُِريدُ َقت َْل َأ َح ٍدَ ،واَ َح ْر َب َأ َح ٍد،
ول اهَ ،خ َر ْج َت َعامدً ا َ َ ْ
اس ِم اهِ» أخرجه البخاري( ).
َفت ََو رج ْه َل ُهَ ،ف َم ْن َصدر نَا َعنْ ُه َقا َت ْلنَا ُهَ .ق َال« :ا ْم ُضوا َع َى ْ
 نزول صفة صاة اخوف:
وما وصل رسول اه ﷺ إى عسفان ،اقرب منه خالد بن الوليد ،ي مائتي فارس ،فيهم
وصف خالد خيله بن امسلمن وبن القبلة ،وهنا نزل الوحي بصفة
عكرمة بن أي جهل،
ر
صاة اخوف.
الزر ِقي َ ق َالُ :كنرا م َع رس ِ
اس َت ْق َب َلنَا امُ ْ ِ
َع ْن َأ ِي َع ري ٍ
رك َ
ول اه ﷺ بِ ُع ْس َف َ
ُون
انَ ،ف ْ
َ َ ُ
اش ُ َ ِ
َع َلي ِهم َخالِدُ بن الولِ ِ
ى بِنَا َر ُس ُ
ن ال ِق ْب َل ِةَ ،ف َص ر
ول اه ﷺ ال ُظ ْه َر َ ،ف َقا ُلوا:
يدَ ،و ُه ْم َب ْينَنَا َو َب ْ َ
ْ ُ َ
ْ ْ
ِ
ٍ
َقدْ كَانُوا َع َ
َ ْم.
ى َحال َل ْو َأ َص ْبنَا غ رر َ ُ
ِ
ب إِ َل ْي ِه ْم ِم ْن َأ ْبن َِائ ِه ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْمَ ،ق َالَ :فن ََز َل
ُث رم َقا ُلواَ :ت ْأ ِي َع َل ْي ِه ُم اآ َن َص َاة ه َي َأ َح ُ
ِج ِر ُيل َع َلي ِه الس َام ِه ِذ ِه اآي ِ
ن ال ُظ ْه ِر َوال َع ْ ِ
ر:
ات َب ْ َ
َ
ْ ر ُ َ
ْ
ر ْت َف َأ َم َر ُه ْم َر ُس ُ
الس َا َحَ ،ق َالَ :ف َص َف ْفنَا َخ ْل َف ُه
ول اه ﷺ َف َأ َخ ُذوا ِ
َ ،ق َالَ :ف َح َ َ
َص رف ْ ِ
ن.
مِيعاُ ،ثم ر َفع َفر َفعنَا َ ِ
ف ا رل ِذي
الص ِ
َق َالُ :ث رم َرك ََع َف َر َك ْعنَا َ ً ر َ َ َ ْ
مي ًعاُ ،ث رم َس َجدَ النربِ ُي ﷺ بِ ر
يلِ ِيه ،واآ َخر َ ِ
وهُ ْمَ ،ف َل را َس َجدُ وا َو َقا ُموا َج َل َس اآ َخ ُر َ
ون َف َس َجدُ وا ِي
َ
َ
ون ق َيام َ ْ
ُ
ح ُر ُس َ
ِ
َمك ِ
َاه ْم.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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اف َه ُؤ َا ِءَ ،ق َالُ :ث رم َرك ََع
اف َه ُؤ َا ِءَ ،و َجا َء َه ُؤ َا ِء إِ َى َم َص ِ
ُث رم َت َقدر َم َه ُؤ َا ِء إِ َى َم َص ِ
مِيعاُ ،ثم ر َفع َفر َفعوا َ ِ
ف ا رل ِذي َيلِ ِيه،
الص ُ
ر َ َ َ ُ
َف َر َك ُعوا َ ً
مي ًعاُ ،ث رم َس َجدَ النربِ ُي ﷺ َو ر
واآ َخر َ ِ
وهُ ْمَ ،ف َل را َج َل َس َج َل َس اآ َخ ُر َ
ونَ ،ف َس َجدُ وا ُث رم َس رل َم َع َل ْي ِه ْمُ ،ث رم
َ
ون ق َيام َ ْ
ُ
ح ُر ُس َ
ف .أخرجه أمد وأبوداود( ).
ْر َ
ان َ َ
فهذه أول صاة خوف صاها امسلمون ي احديبية ،وهي صاة تدل عى يَ
اإسام ،وساحته ،وصاحيته لكل زمان ومكان ،ثم جاءت صفات أخرى لصاة
اخوف كا سيأي ي غزوة ذات الرقاع إن شاء اه تعاى.
 مواصلة السر إى مكة:
ثم إن النبي ﷺ تفادى امواجهة وااصطدام مع خيل امركن ،فقال أصحابه:
« من خرج بنا عى طريق غر طريقهم التي هم ها؟».
فقال رجل من أسلم :أنا يا رسول اه ،فسلك هم طريق ًا وعر ًا بن شعاب ،فلا خرجوا
منه ،وقد شق ذلك عى امسلمن ،وأفضوا إى أرض سهلة عند منقطع الوادي قال
رسول اه ﷺ للناس« :قولوا :نستغفر اه ونتوب إليه» ،فقالوا ذلك ،فقال ﷺ« :واه
إها للحطة التي عرضت عى بني إرائيل فلم يقولوها ،وهي:
[ البقرة. ] 99/

ثم أمر رسول اه ﷺ امسلمن ،فقال « :اسلكوا ذات اليمن» ،ي طريق ُتـخرجهم
عى ثنية امُ َر ار ،مهبط احديبية من أسفل مكة ،فسلك اجيش ذلك الطريق.
فلا رأت خيل قريش كثرة اجيش قد خالفوا عن طريقهم نكصوا راجعن إى قريش.
ِ
وسار رسول اه ﷺ حتى إذا وصل إى ثنية امرار قال أصحابهَ « :م ْن َي ْص َعدُ الثرن ري َة،
ِ
ِ ِ
رائِ َيل».
َثنير َة امُ َر ِارَ ،فإِ رن ُه ُ َ
ح ُط َعنْ ُه َما ُح رط َع ْن َبني إ ْ َ
ِ
ِ
راسَ ،ف َق َال
َق َال جابرَ :فكَا َن َأ رو َل َم ْن َصعدَ َها َخ ْي ُلنَاَ ،خ ْي ُل َبني اخَ ْز َرجِ ُ ،ث رم َتتَا رم الن ُ
ِ
َر ُس ُ
م ِر» َف َأ َتيْنَا ُه َف ُق ْلنَا َل ُه:
ب اجَ َم ِل اأَ ْ َ
ول اه ﷺَ « :و ُك ُلك ُْم َم ْغ ُفور َل ُه ،إِ را َصاح َ
ِ
َت َع َال َي ْستَ ْغ ِف ْر َل َك َر ُس ُ
َ ِم ْن َأ ْن
ول اهِ ﷺ َ ،ف َق َالَ :واهِ َأَ ْن َأ ِجدَ َضا رلتي َأ َح ُ
ب إِ َ ر
َص ِ
ِ
احبُك ُْمَ ،ق َال َوكَا َن َر ُجل َين ُْشدُ َضا رل ًة َل ُه .أخرجه مسلم( ).
َي ْستَ ْغف َر ِ َ
( )9صحيح  /أخرجه أمد برقم ( ،)99999وأخرجه أبو داود برقم (.)9999
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 بروك ناقة الرسول ﷺ :
ي ثنية امرار التي ُهبط منها عى قريش بالقرب من احديبية بركت القصواء ،ناقة الرسول
ﷺ ،فقال الناسَ :ح ْلَ ،ح ْل ،فأحت ،فقال الصحابة ري اه عنهم :خأت القصواء.
فقال رسول اه ﷺ « :ما خأت القصواء ،وما ذاك ها بخلق ،ولكن حبسها حابس الفيل».
ثم جاءت الرسل من قريش وغرها تسأل وتفاوض الرسول ﷺ ي جيئه ،ثم مت
كتابة الصلح ب ن امسلمن وقريش ،كا ورد ذلك ي صحيح البخاري رمه اه.
يث ص ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
احبِ ِهَ ،قااَ:
َع ِن ام ْس َو ِر ْب ِن خَ ْ َر َم َةَ ،و َم ْر َوا َنُ ،ي َصدِ ُق ك ُُل َواحد منْ ُه َا َحد َ َ
ض ال رط ِر ِ
ول اه ﷺ َز َم َن احُدَ ْيبِيَ ِة َحترى إِ َذا كَانُوا بِبَ ْع ِ
« َخ َر َج َر ُس ُ
يقَ ،ق َال النربِ ُي ﷺ:
«إِ رن َخالِدَ بن الول ِ ِ
ات اليَ ِم ِ
يد بِال َغ ِمي ِم ِي َخيْ ٍل ل ِ ُق َر ْي ٍ
ش َطلِي َعةَ ،ف ُ
ن» َف َواه َما
خ ُذوا َذ َ
ْ َ َ
ِ
شَ ،فا ْن َط َل َق َي ْرك ُُض ن َِذ ًيرا ل ِ ُق َر ْي ٍ
ر ِة اجَيْ ِ
شَ ،و َس َار النربِ ُي
َش َع َر ِهِ ْم َخالد َحترى إِ َذا ُه ْم بِ َق َ َ
ﷺ حترى إِ َذا كَا َن بِالثرنِي ِة ا رلتِي هب ُط َع َلي ِهم ِمنْها برك ْ ِ ِ
راسَ :ح ْل
َت بِه َراح َلتُ ُهَ ،ف َق َال الن ُ
َُْ
ر
َ
ْ ْ َ ََ
َح ْل َف َأ َلـ رح ْتَ ،ف َقا ُلواَ :خ َ َ
ت ال َق ْص َوا ُء.
ت ال َق ْص َوا ُءَ ،خ َأَ ْ
أ ْ
ت ال َق ْص َوا ُءَ ،و َما َذ َ
اك َه َا بِ ُخ ُل ٍقَ ،و َلكِ ْن َحبَ َس َها َحابِ ُس
َف َق َال النربِ ُي ﷺَ « :ما َخ َأَ ْ
وي ُخ رط ًة يع ِظمو َن فِيها حرم ِ
يل»ُ ،ثم َق َال« :وا رل ِذي َن ْف ِ
ِ
ِ بِ َي ِد ِه ،اَ َيس َأ ُل ِ
الف ِ
ات اه إِ را
َ
َ ُ ُ َ
َُ ُ
ْ
ر
اها».
َأ ْع َط ْيتُ ُه ْم إِ ري َ
يل امَ ِ
ى َث َم ٍد َقلِ ِ
حدَ ْيبِ َي ِة َع َ
اء،
َا ُ
ُث رم َز َج َر َها َف َو َث َب ْتَ ،ق َالَ :ف َعدَ َل َعن ُْه ْم َحترى ن ََز َل بِ َأ ْق َ
راس َحترى ن ََز ُحو ُه َو ُشكِي إِ َى رس ِ
ول اه ﷺ ال َع َط ُش،
َر ًضاَ ،ف َل ْم ُي َل ِب ْث ُه الن ُ
َر ُض ُه الن ُ
َ ُ
َ
راس ت َ ُ
َيت َ ر
ِ ِ ِِ
جِ ُ
الر ِي َحترى
ج َع ُلو ُه فِ ِيهَ ،ف َواه َما َز َال َ
َفا ْنت ََز َع َس ْه ًا م ْن كنَانَتهُ ،ث رم َأ َم َر ُه ْم َأ ْن َ ْ
يش َه ُ ْم بِ ِ
َصدَ ُروا َعنْ ُه.
َفبينَا هم ك ََذلِ َك إِ ْذ جاء بدَ ي ُل بن ور َقاء اخ َز ِ
اع َةَ ،وكَانُوا
اع ُي ِي َن َف ٍر ِم ْن َق ْو ِم ِه ِم ْن ُخ َز َ
َ َ ُ ْ ْ ُ َْ َ ُ
َْ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ب ْب َن ُل َؤيَ ،و َع ِام َر ْب َن
َا َم َةَ ،ف َق َال :إِ ِي ت ََرك ُ
ْت َك ْع َ
َع ْي َب َة ن ُْص ِح َر ُسول اه ﷺ م ْن َأ ْه ِل َ
وك َو َصا ُد َ
م َطافِ ُيلَ ،و ُه ْم ُم َقاتِ ُل َ
ُل َؤي ن ََز ُلوا َأعْدَ ا َد ِم َي ِاه احُدَ ْيبِ َي ِةَ ،و َم َع ُه ُم ال ُعو ُذ ا َ
وك َع ِن
البي ِ
ت.
َْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َجئ لقت ِ
َف َق َال َر ُس ُ
ينَ ،وإِ رن ُق َر ْي ًشا َقدْ
َال َأ َحدَ ،و َلكنرا ِج ْئنَا ُم ْعتَم ِر َ
ول اه ﷺ « :إِنرا َم ْ ن ْ
َِ
ن الن ِ
راس،
َ ْم ُمدر ةًَ ،و ُيـ َخ ُلوا َب ْينِي َو َب ْ َ
ه َكت ُْه ُم ا َ
ر ْت ِهِ ْمَ ،فإِ ْن َشا ُءوا َما َد ْد ُ ُ
ح ْر ُبَ ،و َأ َ ر
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ِ ِ
ِ
مواَ ،وإِ ْن ُه ْم
راس َف َع ُلواَ ،وإِ را َف َقدْ َ ُ
يا َد َخ َل فيه الن ُ
َفإِ ْن َأ ْظ َه ْرَ :فإِ ْن َشا ُءوا َأ ْن َيدْ ُخ ُلوا ف َ
َأبواَ ،فوا رل ِذي َن ْف ِ
ِ بِ َي ِد ِه َأُ َقاتِ َلن ُره ْم َع َ
ى َأ ْم ِري َه َذا َحترى َتنْ َف ِر َد َسال ِ َفتِيَ ،و َل ُين ِْف َذ رن اه
َْ َ
َأ ْم َر ُه ».
َف َق َال ُبدَ ْيلَ :س ُأ َب ِل ُغ ُه ْم َما َت ُق ُ
ولَ ،ق َالَ :فا ْن َط َل َق َحترى َأتَى ُق َر ْي ًشاَ ،ق َال :إِنرا َقدْ ِج ْئنَاك ُْم ِم ْن
اؤ ُه ْم :اَ
الر ُج ِل َو َس ِم ْعنَا ُه َي ُق ُ
ول َق ْو ًاَ ،فإِ ْن ِش ْئت ُْم َأ ْن َن ْع ِر َض ُه َع َل ْيك ُْم َف َع ْلنَاَ ،ف َق َال ُس َف َه ُ
َه َذا ر
ي ٍء ،و َق َال َذوو الر ْأ ِي ِمنْهم :ه ِ
اج َة َلنَا َأ ْن ُ
ات َما َس ِم ْع َت ُه َي ُق ُ
ولَ ،ق َال:
ُ ْ َ
َح َ
ْرنَا َعنْ ُه ِب َ ْ َ
ََِ
ُ ر
ول ك ََذا وك ََذاَ ،فحدر َثهم بِا َق َال النربِي ﷺ َ ،ف َقام ُعرو ُة بن مسع ٍ
َس ِم ْع ُت ُه َي ُق ُ
ود َف َق َالَ :أ ْي
َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ
َ
َ ُ ْ َ
ُ
ىَ ،قا َلَ :ف َه ْل َتت ِرهم ِ
الو َل ِد؟ َقا ُلواَ :ب َ
الوالِ ِد؟ َقا ُلواَ :ب َ
وي؟
ىَ ،ق َالَ :أ َو َل ْس ُت بِ َ
َق ْو ِمَ ،أ َل ْست ُْم بِ َ
ُ
اس َتنْ َف ْر ُت َأ ْه َل ُعك َ
َقا ُلوا :اََ ،ق َالَ :أ َل ْست ُْم َت ْع َل ُم َ
ِ ِج ْئ ُتك ُْم
ون َأ ِي ْ
َاظَ ،ف َل را َب رل ُحوا َع َ ر
اعنِي؟ َقا ُلواَ :ب َ
ىَ ،ق َالَ :فإِ رن َه َذا َقدْ َع َر َض َلك ُْم ُخ رط َة ُر ْش ٍد،
بِ َأ ْه ِِ َو َو َل ِدي َو َم ْن َأ َط َ
وها َو َد ُع ِ
وي آتِ ِيهَ ،قا ُلوا :ائْتِ ِهَ ،ف َأتَا ُهَ ،ف َج َع َل ُي َك ِل ُم النربِ ري ﷺ َ ،ف َق َال النربِ ُي ﷺ ن َْح ًوا
ا ْق َب ُل َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
اس َت ْأ َص ْل َت َأ ْم َر َق ْو ِم َكَ ،ه ْل
م ْن َق ْوله ل ُبدَ ْي ٍلَ ،ف َق َال ُع ْر َو ُة عنْدَ َذل َكَ :أ ْي ُمـ َح رمدُ َأ َر َأ ْي َت إِن ْ
َاح َأ ْه َل ُه َق ْب َل َكَ ،وإِ ْن َتك ِ
َس ِم ْع َت بِ َأ َح ٍد ِم َن ال َع َر ِ
ُن اأُ ْخ َرىَ ،فإِ ِي َواه َأَ َرى
اجت َ
ب ْ
وهاَ ،وإِ ِي َأَ َرى َأ ْو َشا ًبا ِم َن الن ِ
راس َخلِي ًقا َأ ْن َي ِف ُروا َو َيدَ ُع َ
وك.
ُو ُج ً
الا ِ
ص بِ َب ْظ ِر ر
تَ ،أن َْح ُن ن َِف ُر َعنْ ُه َونَدَ ُع ُه؟ َف َق َالَ :م ْن َذا؟
الصدِ ُيق :ا ْم ُص ْ
َف َق َال َل ُه َأ ُبو َبك ٍْر ِ
ِ ِ
َقا ُلواَ :أبو بك ٍْرَ ،ق َالَ :أما وا رل ِذي َن ْف ِ
ها
ِ بِ َي ِد ِهَ ،ل ْواَ َيد كَان ْ
َ َ
ُ َ
َت َل َك عنْدي َم ْ َأ ْج ِز َك ِ َ
م ِغر ُة بن ُشعب َة َقائمِ
ِ
ِ
ِ
َأَ َج ْبت َُكَ ،ق َالَ :و َج َع َل ُي َك ِل ُم النربِ ري ﷺ َف ُك رل َا َت َك رل َم َأ َخ َذ بِل ْح َيتهَ ،وا ُ َ ْ ُ ْ َ
ِ
ِِ
ِ ِ
ى َر ْأ ِ
َع َ
ح َي ِة
الس ْي ُ
س النربِ ِي ﷺ َو َم َع ُه ر
ف َو َع َل ْيه ام ْغ َف ُرَ ،ف ُك رل َا َأ ْه َوى ُع ْر َو ُة بِ َيده إِ َى ْ
ِ
ِ
ح َي ِة رس ِ
ول اه ﷺ َ ،ف َر َف َع
الس ْيفَ ،و َق َال َل ُهَ :أ ِخ ْر َيدَ َك َع ْن ْ َ ُ
ر َب َيدَ ُه بِنَ ْع ِل ر
النربِ ِي ﷺ َ َ
ُع ْر َو ُة َر ْأ َس ُهَ ،ف َق َالَ :م ْن َه َذا؟ َقا ُلوا :ا ُ
م ِغ َر ُة ْب ُن ُش ْع َب َةَ ،ف َق َالَ :أ ْي ُغدَ ُرَ ،أ َل ْس ُت َأ ْس َعى ِي
م ِغر ُة ص ِحب َقوما ِي اج ِ
َغدْ َرتِ َك؟ َوك َ
اه ِل ري ِة َف َق َت َل ُه ْمَ ،و َأ َخ َذ َأ ْم َو َ
اه ُ ْمُ ،ث رم َجا َء
َ
َان ا ُ َ َ َ ْ ً
ِ ِ
َف َأ ْس َل َمَ ،ف َق َال النربِ ُي ﷺَ « :أ رما ِ
اإ ْس َ
ي ٍء»ُ ،ث رم إِ رن
ا َم َف َأ ْق َب ُلَ ،و َأ رما امَ َال َف َل ْس ُت منْ ُه ي َ ْ
اب النربِ ِي ﷺ َ بِ َع ْينَ ْي ِهَ ،ق َالَ :ف َواه َما َتن رَخ َم َر ُس ُ
ول اه ﷺ ن َ
ُخا َم ًة
ُع ْر َو َة َج َع َل َي ْر ُم ُق َأ ْص َح َ
ِ
ها َو ْج َه ُه َو ِج ْلدَ ُهَ ،وإِ َذا َأ َم َر ُه ْم ا ْبتَدَ ُروا َأ ْم َر ُهَ ،وإِ َذا
إِ را َو َق َع ْت ِي ك ِ
َف َر ُج ٍل من ُْه ْمَ ،فدَ َل َك ِ َ
ِِ
اَ ْم ِعنْدَ ُهَ ،و َما ُيـ ِحدُ َ
ت ََو رض َأ كَا ُدوا َي ْقتَتِ ُل َ
ون إِ َل ْي ِه
ون َع َى َو ُضوئهَ ،وإِ َذا َت َك رل َم َخ َف ُضوا َأ ْص َو َ ُ
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ِ
يا َل ُهَ ،ف َر َج َع ُع ْر َو ُة إِ َى َأ ْص َحابِ ِهَ ،ف َق َالَ :أ ْي َق ْو ِمَ ،واه َل َقدْ َو َفدْ ُت َع َى
النر َظ َر َت ْعظ ً
ِ
ِ
ِ
ايَ ،واه إِ ْن َر َأ ْي ُت َملِكًا َق ُط ُي َع ِظ ُم ُه
امُ ُلوكَ ،و َو َفدْ ُت َع َى َق ْي َ َ
رَ ،وك ْ َ
َىَ ،والن َرج ِ
اب ُمـ َح رم ٍد ﷺ ُمـ َح رمدً اَ ،واه إِ ْن َتن رَخ َم ن َ
َف
ُخا َم ًة إِ را َو َق َع ْت ِي ك ِ
َأ ْص َحا ُب ُه َما ُي َع ِظ ُم َأ ْص َح ُ
ِ
ها َو ْج َه ُه َو ِج ْلدَ ُهَ ،وإِ َذا َأ َم َر ُه ْم ا ْبتَدَ ُروا َأ ْم َر ُهَ ،وإِ َذا ت ََو رض َأ كَا ُدوا
َر ُج ٍل من ُْه ْمَ ،فدَ َل َك ِ َ
اَم ِعنْدَ ه ،وما ُ ِ
ِِ
حدُ َ
َي ْقتَتِ ُل َ
ون َع َ
ون إِ َل ْي ِه النر َظ َر
ُ َ َ
ى َو ُضوئهَ ،وإِ َذا َت َك رل َم َخ َف ُضوا َأ ْص َو َ ُ ْ
ٍ
ِ
وهاَ ،ف َق َال َر ُجل ِم ْن َبنِي ِكنَا َن َة:
يا َل ُهَ ،وإِ رن ُه َقدْ َع َر َض َع َل ْيك ُْم ُخ رط َة ُر ْشد َفا ْق َب ُل َ
َت ْعظ ً
ِِ
ِ ِ ِ
ى النربِ ِي ﷺ َو َأ ْص َحابِ ِهَ ،ق َال َر ُس ُ
ف َع َ
ول اه ﷺ:
ر َ
َد ُعوي آتيهَ ،ف َقا ُلوا :ائْتهَ ،ف َل را َأ ْ َ
ِ
« َه َذا ُفاَنَ ،و ُه َو ِم ْن َق ْو ٍم ُي َع ِظ ُم َ
راس
ون ال ُبدْ َنَ ،فا ْب َع ُث َ
اس َت ْق َب َل ُه الن ُ
وها َل ُه» َف ُبع َث ْت َل ُهَ ،و ْ
ه ُؤاَ ِء َأ ْن يصدُ وا َع ِن البي ِ
ِ ِ
ونَ ،ف َل را َر َأى َذلِ َك َق َالُ :س ْب َح َ
ُي َل ُب َ
تَ ،ف َل را
ُ َ
َْ
ان اهَ ،ما َينْ َبغي َ
َر َج َع إِ َى َأ ْص َحابِ ِهَ ،ق َالَ :ر َأ ْي ُت ال ُبدْ َن َقدْ ُق ِلدَ ْت َو ُأ ْش ِع َر ْتَ ،ف َا َأ َرى َأ ْن ُي َصدُ وا َع ِن
البي ِ
ت.
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َقا َم َر ُجل من ُْه ْم ُي َق ُال َل ُه مك َْر ُز ْب ُن َح ْف ٍ
ف
ر َ
صَ ،ف َق َالَ :د ُعوي آتيهَ ،ف َقا ُلوا :ائْتهَ ،ف َل را َأ ْ َ
َع َل ْي ِهمَ ،ق َال النربِي ﷺَ « :ه َذا ِمكْرزَ ،و ُه َو ر ُجل َف ِ
اجر»َ ،ف َج َع َل ُي َك ِل ُم النربِ ري ﷺ َ ،ف َب ْين ََا
َ
َ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
وبَ ،ع ْن عك ِْر َم َة َأ رن ُه َر
ما َجا َء
ري َأ ُي ُ
ُه َو ُي َك ِل ُم ُه إ ْذ َجا َء ُس َه ْي ُل ْب ُن َع ْم ٍرو َق َال َم ْع َمرَ :ف َأ ْخ َ َ
الز ْه ِر ُي
ُس َه ْي ُل ْب ُن َع ْم ٍروَ ،ق َال النربِ ُي ﷺَ « :ل َقدْ َس ُه َل َلك ُْم ِم ْن َأ ْم ِرك ُْم» َق َال َم ْع َمرَ :ق َال ُ
ِ
ِ ِِ
ُب َب ْينَنَا َو َب ْينَك ُْم ِكتَا ًبا َفدَ َعا النربِ ُي ﷺ
ِي َحديثهَ :ف َجا َء ُس َه ْي ُل ْب ُن َع ْم ٍرو َف َق َالَ :هات ا ْكت ْ
م ِن ِ
ِ
م ُنَ ،ف َواه َما
الر ْ َ
الكَات َ
الرحي ِم»َ ،ق َال ُس َه ْيلَ :أ رما ر
الر ْ َ ر
بَ ،ف َق َال النربِ ُي ﷺ« :بِ ْس ِم اه ر
َأد ِري ما هو و َلكِ ِن ا ْكتُب بِ ِ
ونَ :واه اَ
ُبَ ،ف َق َال ا ُ
م ْسلِ ُم َ
اسم َك ال رل ُه رم ك ََا ُكن َْت َت ْكت ُ
َ ُ َ َ
ْ
ْ ْ
م ِن ِ
اس ِم َك ال رل ُه رم» ُث رم َق َال:
الرحي ِمَ ،ف َق َال النربِ ُي ﷺ« :ا ْكت ْ
ُب بِ ْ
الر ْ َ ر
َن ْك ُت ُب َها إِ را بِ ْس ِم اه ر
ول اه »َ ،ف َق َال ُس َه ْيلَ :واه َل ْو ُكنرا َن ْع َل ُم َأن َرك َر ُس ُ
اى َع َل ْي ِه ُمـ َح رمد َر ُس ُ
ول اه
« َه َذا َما َق َ
ِ
َاك َع ِن البي ِ
تَ ،واَ َقا َت ْلن َ
َما َصدَ ْدن َ
ُب ُمـ َح رمدُ ْب ُن َع ْب ِد اهَ ،ف َق َال النربِ ُي ﷺ:
َاكَ ،و َلك ِن ا ْكت ْ
َْ
ول اهَ ،وإِ ْن ك رَذ ْبتُم ِ
« َواه إِ ِي َل َر ُس ُ
الز ْه ِر ُي:
ُب ُمـ َح رمدُ ْب ُن َع ْب ِد اه » َ -ق َال ُ
وي ،ا ْكت ْ
ُ
ِ
وي ُخ رط ًة يع ِظم َ ِ
َو َذل ِ َك ل ِ َق ْول ِ ِه« :اَ َيس َأ ُل ِ
اها» َ -ف َق َال َل ُه
ون ف َيها ُح ُر َمات اه إِ را َأ ْع َط ْيت ُُه ْم إِ ري َ
َُ ُ
ْ
ِ
النربِ ُي ﷺَ « :ع َ
ن ال َب ْيت» أخرجه البخاري( ).
ى َأ ْن ُتـ َخ ُلوا َب ْينَنَا َو َب ْ َ
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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وعطش الناس يوم احديبية ،وم جدوا ماء للوضوء لصاة العر ،فخرج هم اماء
من بن أصابعه ﷺ ،فربوا وتوضؤا.
ِ
راس َي ْو َم احُدَ ْيبِ َي ِةَ ،و َر ُس ُ
ن َيدَ ْي ِه َرك َْوة َفت ََو رض َأ
ول اه ﷺ َب ْ َ
َع ْن َجابِ ٍر َ ق َالَ :عط َش الن ُ
ِ
ول اه ﷺَ « :ما َل ُك ْم؟» َقا ُلوا َيا َر ُس َ
َح َو ُهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهَ :ليْ َس
راس ن ْ
منْ َهاُ ،ث رم َأ ْق َب َل الن ُ
ِ
ِ
َر ُب ،إِ را َما ِي َرك َْوتِ َكَ ،ق َالَ :ف َو َض َع النربِ ُي ﷺ َيدَ ُه ِي
عنْدَ نَا َماء َنت ََو رض ُأ بِه َواَ ن ْ َ
ِِ
ِ
ال العي ِ
ور ِم ْن َب ْ ِ
ون.
ن َأ َصابِعه َك َأ ْمثَ ِ ُ ُ
الرك َْوةَ ،ف َج َع َل امَا ُء َي ُف ُ
ر
جابِ ٍر :كَم ُكنْتُم يومئِ ٍذ؟ َق َالَ :لو ُكنرا ِما َئ َة ال ٍ
َق َالَ :ف َ ِ
ف َل َك َفانَاُ ،كنرا
ْ
ْ َْ َ
ْ
ر ْبنَا َوت ََو رض ْأنَا َف ُق ْل ُت ِ َ
ر َة ِما َئ ًة .أخرجه البخاري( ).
َْ
م َس َع ْ َ
 بيعة الرضوان :
أراد رسول اه ﷺ أن يؤكد لقريش هدفه من هذه الزيارة ،وأنه جاء للعمرة ،وأن
يشهد عى ذلك كل العرب قبل وصول سفراء قريش إليه ،ف َب َع َث ِخ َر َاش ْب َن ُأ َم ري َة
اخ َز ِ
م َل ُه َع َ
ت بِ ِه
بَ ،ف َل را َد َخ َل َم رك َة َع َق َر ْ
ى ََ
اع ري إِ َى َم رك َةَ ،و َ َ
م ٍل َل ُه ُي َق ُال َل ُه :الثر ْع َل ُ
ُ
ِ
ُق َر ْيشَ ،و َأ َرا ُدوا َقت َْل خ َر ٍ
اشَ ،ف َمنَ َع ُه ُم اأَ َحابِ ُشَ ،حترى َأتَى َر ُس َ
ول اه ﷺ َ ،فدَ َعا ُع َم َر
ِ
اف ُق َر ْي ًشا َع َ
ها ِم ْن َبنِي
ل ِ َي ْب َعثَ ُه إِ َى َم رك َةَ ،ف َق َالَ :يا َر ُسو َل اه ،إِ ِي َأ َخ ُ
ى َن ْفَِ ،و َل ْي َس ِ َ
ِ
ِ
اهاَ ،و ِغ ْل َظتِي َع َل ْي َهاَ ،و َلكِ ْن َأ ُد ُل َك
َعدي َأ َحد َي ْمنَ ُعنيَ ،و َقدْ َع َر َف ْت ُق َر ْيش َعدَ َاو ِي إِ ري َ
َع َ
ى َر ُج ٍل ُه َو َأ َع ُز ِمنِي ُعثْ َا َن ْب ِن َع رفا َن.
ت ِ
خ ِْرهم َأ رنه َم ي ْأ ِ
حَ ْر ٍ
ول اه ﷺ َ ،فبَ َعثَ ُه إِ َى ُق َر ْي ٍ
َق َالَ :فدَ َعا ُه َر ُس ُ
بَ ،و َأ رن ُه َجا َء
ش ُ ُُ ْ ُ َْ
حرمتِ ِهَ ،ف َخرج ُعثْا ُن حترى َأتَى م رك َة ،و َل ِقيه َأبا ُن بن س ِع ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يد
َ َ
َ َ
َ َُ َ ْ ُ َ
َ
َزائ ًرا ه َ َذا ال َب ْيتُ ،م َع ِظ ًا ُ ْ َ
ْب ِن ال َع ِ
ف َخ ْل َف ُهَ ،و َأ َج َار ُه َحترى َب رل َغ ِر َسا َل َة
ن َيدَ ْي ِهَ ،و َر ِد َ
م َل ُه َب ْ َ
اصَ ،فن ََز َل َع ْن َدا ربتِ ِهَ ،و َ َ
رس ِ
ول اه ﷺ َ ،فا ْن َط َل َق ُعثْ َا ُن َحترى َأتَى َأ َبا ُس ْف َيا َن َو ُع َظ َا َء ُق َر ْي ٍ
شَ ،ف َب رل َغ ُه ْم َع ْن
َ ُ
ف بِهِ.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وف بِالبَيْتَ ،ف ُط ْ
َر ُسول اه ﷺ َما َأ ْر َس َل ُه بِهَ ،ف َقا ُلوا ل ُعثْ َا َن :إِ ْن شئْ َت َأ ْن َت ُط َ
وف بِ ِه َر ُس ُ
احتَبَ َستْ ُه ُق َر ْيش ِعنْدَ َها،
َف َق َالَ :ما ُكن ُْت ِأ َ ْف َع َل َحترى َي ُط َ
ول اه ﷺَ .ق َالَ :ف ْ
َف َب َل َغ َر ُس َ
ن َأ رن ُعثْ َا َن َقدْ ُقتِ َل .أخرجه أمد( ).
ول اه ﷺ َوامُ ْسلِ ِم َ
( )9أخرجه البخاري برقم ( .)9999
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99599
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ثم إن قريش ًا احتبست عثان بن عفان  عندها ،ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيا
بينهم ي اأمر الذي دمهم ،ويروا أمرهم ،ثم يردوا عثان بجواب إى الرسول
ﷺ  ،وما طال ااحتباس شاع بن امسلمن أن عثان قد قتل.
فقال رسول اه ﷺ ما بلغته اإشاعة « :ا نرح حتى نناجز القوم».
ثم دعا رسول اه ﷺ الناس إى البيعة ،فتواثب الصحابة إى الرسول ﷺ فبايعوه،
وكان أول من بايع من الصحابة ري اه عنهم ،أبو سنان عبد اه بن وهب اأسدي،
ثم تتابع الصحابة ري اه عنهم يبايعون رسول اه ﷺ حت الشجرة كا قال اه
سبحانه وتعاى :
[ الفتح. ]99/

ثم بايع رسول اه ﷺ عن عثان بن عفان .
َس ب ِن مال ِ ٍ
ول اهِ ﷺ بِبيع ِة الر ْضو ِ
ك َ ق َال :مرا ُأ ِم َر َر ُس ُ
ان كَا َن ُعثْ َا ُن ْب ُن
َْ َ ِ َ
َع ْن َأن ِ ْ َ
ول رس ِ
راسَ ،ق َالَ :ف َق َال َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ:
ول ﷺ إِ َى َأ ْه ِل َم رك َة َق َالَ :ف َبا َي َع الن َ
َع رفا َن َر ُس َ َ ُ
ِِ
«إِ رن ُعثْا َن ِي حاج ِة اه ِ،وح ِ
ر َب بِإِ ْحدَ ى َيدَ ْي ِه َع َ
ى اأُ ْخ َرى،
َ َ َ
َ َ
َ
اجة َر ُسوله» َف َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
( )
ِ
َت َيدُ َر ُسول اهِ ﷺ ل ُعثْ َا َن َخ ْ ًرا م ْن َأ ْيدهِ ْم أَ ْن ُفس ِه ْم .أخرجه الرمذي .
َفكَان ْ
وقد بايع الصحابة ري اه عنهم رسول اه ﷺ بيعة الرضوان عى أن ا يفروا من
اموت ،وم يتخلف عن البيعة إا اجد بن قيس ،وكان منافق ًا وكان له مل أمر،
فكان ختبئ خلفه خشية أن ُيدعى للبيعة.
َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اهِ َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهِ ﷺَ « :م ْن َي ْص َعدُ الثرن ِ ري َةَ ،ثن ِ ري َة امُ َر ِارَ ،فإِ رن ُه
ِ ِ
رائِ َيل» َق َالَ :فكَا َن َأ رو َل َم ْن َص ِعدَ َها َخ ْي ُلنَاَ ،خ ْي ُل َبنِي
َُ
ح ُط َعنْ ُه َما ُح رط َع ْن َبني إ ْ َ
ِ
راسَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ب
ول اهِ ﷺَ « :و ُك ُلك ُْم َم ْغ ُفور َل ُه ،إِ را َصاح َ
اخَ ْز َرجِ ُ ،ث رم َتتَا رم الن ُ
م ِر» أخرجه مسلم ( ).
اجَ َم ِل اأَ ْ َ
وقال النبي ﷺ ي فضل من شهد بيعة الرضوانَ « :أ ْنت ُْم َخ ْ ُر َأ ْه ِل اأَ ْر ِ
ض» متفق عليه ( ).
( )9صحيح  /أخرجه الرمذي برقم ( .)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (. )9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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ر ري اه عنها َأها س ِمع ِ
وعن ُأ ُم ُمبَ ِ ٍ
ت النربِ ري ﷺ َي ُق ُ
ول ِعنْدَ َح ْف َص َةَ « :ا َيدْ ُخ ُل
رَ َ َ
الن َرار ،إِ ْن َشا َء اهُِ ،م ْن َأ ْص َح ِ
اب ر
ح َت َها» أخرجه مسلم( ).
الش َج َر ِة َأ َحد ،ا رل ِذي َن َبا َي ُعوا َ ْ
والشجرة التي مت حتها البيعة أخفاها اه تعاى عن الناس ،لئا حصل ها فتنة
بسبب ما وقع حتها من اخر ،ولئا يتعلق ها العوام واجهال من دون اه .
عن ابن ع مر ري اه عنها قال :رجعنا من العام امقبل  ،فا اجتمع منا اثنان عى
الشجرة التي بايعنا حتها ،كانت رمة من اه .أخرجه البخاري ( ).
وما بلغ عمر بن اخطاب أن الناس يصلون حت شجرة توموا أها الشجرة التي
مت حتها البيعة هاهم عن ذلك ،وأمر بقطعها ف ُقطعت.
وما مت البيعة رجع عثان بن عفان  من مكة إى امسلمن.
وما علمت قريش هذه البيعة خافوا ،ورغب أهل الرأي منهم بالصلح ،بينا رأى
بعضهم اللجوء إى احرب ،فقرروا أن يتسللوا لياً إى معسكر امسلمن ،وحدثوا
أحداث ًا تشعل احرب ،فهبط من امركن ثانون رجاً من جهة جبل التنعيم،
لعلهم جدون من امسلمن غرة ،لكن قائ د حرس امسلمن حمد بن مسلمة 
كان متيقظ ًا ،فأروا امركن ميع ًا ،وأتوا هم إى رسول اه ﷺ.
فقال هم رسول اه ﷺ « :هل جئتم ي عهد أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أمان ًا؟»،
قالوا  :ا.
فخى رسول اه ﷺ سبيلهم ،وعفا عنهم ميع ًا ،رغبة منه ﷺ ي الصلح ،وأنه م
يأت لقتال ،وي ذلك نزل قوله تعاى:
[ الفتح. ] 99/

ِ
ى رس ِ
ول اه ﷺ ِم ْن
وعن أنسَ أ رن َث َانِ َ
ن َر ُج ًا م ْن َأ ْه ِل َم رك َة َ ،ه َب ُطوا َع َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
جب ِل الترن ِْعي ِم متَس ِل ِ
اه ْم،
ح َ
است َْحيَ ُ
َ َ
نُ ،ي ِريدُ و َن غ ررة النربِ ِيﷺ َو َأ ْص َحابِهَ ،ف َأ َخ َذ ُه ْم س ْل ًا َف ْ
ُ َ
َف َأن َْز َل اه  : وهو ا رل ِذي ك ر ِ
ه ْم َعنْك ُْم َو َأ ْي ِد َيك ُْم َعنْ ُه ْم بِبَ ْط ِن َم رك َة ِم ْن َب ْع ِد َأ ْن
َ ُ َ
َف َأ ْيد َ ُ
َأ ْظ َف َرك ُْم َع َل ْي ِه ْم .أخرجه مسلم( ).
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9959
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9599
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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 بداية صلح احديبية :
ما رأت قريش ما حصل من رسول اه ﷺ وأصحابه بعثت إى رسول اه ﷺ سهيل
بن عمرو ،ومعه حويطب بن عبد العزى ،ومكرز بن حفص ،وقالوا له :ائت حمد ًا
فصاحه  ،وا يكون ي صلحه إا أن يرجع عنا عامه هذا ،فو اه ا تتحدث العرب
عنا أنه دخلها علينا عنوة أبد ًا.
فأتاه سهيل بن عمرو ،فلا رآه رسول اه ﷺ ،قال أصحابه « :قد سهل لكم أمركم،
أراد القوم الصلح حيث بعثوا هذا الرجل».
فلا انتهى سهيل إى رسول اه ﷺ جلس بن يديه ،وتكلا وأطاا الكام ،ثم اتفقا
عى روط الصلح بن امسلمن وقريش.
 روط صلح احديبية :
اتفق الرسول ﷺ مع سهيل بن عمرو عى الروط التالية:
اأول :أن يرجع حمد ﷺ وأصحابه عامه هذا ،فا يدخل مكة ،وإذا كان العام القابل
دخلها امسلمون ،فأقاموا ها ثاث ًا ،معهم ساح الراكب ،وهي السيوف ي القرب،
وا تتعرض هم قريش بأي أذى.
الثاي :وضع احرب بن الطرفن عر سنن ،يأمن فيها الناس ،ويكف بعضهم عن بعض.
الثالث :أن من أحب أن يدخل ي عقد حمد وعهده دخل فيه ،ومن أحب أن يدخل ي
عقد قريش وعهدهم دخل فيه ،وتعتر القبيلة التي تنضم إى أي الفريقن جزء ًا من ذلك
الفريق ،فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتر عدوان ًا عى ذلك الفريق.
فتواثبت خزاعة فقالوا :نحن مع عقد رسول اه ﷺ ،وعهده ،وتواثبت بنو بكر فقالوا:
نحن ي عقد قريش ،وعهدها.
الرابع :أن من أتى حمد ًا ﷺ مسل ً
ا بغر إذن وليه رده عليهم ،ومن أتى قريش ًا من
مع حمد ﷺ م يرده عليهم ،وكان هذا أشد رط عى امسلمن.
اخامس :أن بيننا عيبة مكفوفة ،وأنه ا أسال وا أغال.
وكان الذي يكتب روط الصلح عِ بن أي طالب  ، وما فرغ من الكتابة أشهد
رسول اه ﷺ عى الكتاب رجااً من امسلمن ،وهم أبو بكر ،وعمر ،وعثان،
999

وعبد الرمن بن عوف ،وأبو عبيدة بن اجراح ،وسعد بن أي وقاص ،وحمد بن
مسلمة ري اه عنهم أمعن.
وشهد م ن امركن حويطب بن عبد العزى ،ومكرز بن حفص.
وما فرغ رسول اه ﷺ من قضية الكتاب ،قال أصحابهُ « :قو ُموا فانحروا واحلقوا »،
فلم يقم أحد ،حتى نحر النبي ﷺ وحلق كا سبق ،فلا رأوا ذلك قاموا فنحروا،
وجعل بعضهم حلق بعض ًا ،حتى كاد بعضهم يقتل بعض ًا غا كا سبق.
ثم دعا رسول اه ﷺ للمحلقن ثاث ًا ،وللمقرين مرة.
ِ
ِ
َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
آخ ُر َ
ر َ
ونَ ،ف َق َال
اس ري اه عنهاَ ،ق َالَ :ح َل َق ر َجال َي ْو َم الـ ُحدَ ْيبِ َيةَ ،و َق ر َ
م َق ِ ِ
ول اهَِ ،وا ُ
ن » َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
َر ُس ُ
ين؟ َق َالَ « :ي ْر َح ُم
ول ا ِ
ه ﷺَ « :ي ْر َح ُم اهُ امُ َح ِل ِق َ
ر َ
م َق ِ ِ
ول اهَِ ،وا ُ
ن » َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ن » َقا ُلواَ :يا
ين َق َالَ « :ي ْر َح ُم ا ُ
اه امُ َح ِل ِق َ
ه امُ َح ِل ِق َ
ر َ
ول اهَ ،وامُ َق ِ ِ
ري َن؟ َق َالَ « :وامُ َق ِ ِ
َر ُس َ
ن َيا َر ُس َ
ه
ول ا ِ
ين »َ ،قا ُلواَ :ف َا َب ُال امُ َح ِل ِق َ
ر َ
م َة؟ َق َالَ « :م ْ َي ُشكُوا » أخرجه أمد ( ).
الر ْ َ
َظ َ
اه ْر َت َه ُ ُم ر

وي غزوة احديبية أنزل اه تعاى آية الفدية ،ي شأن كعب بن عجرة  ،وذلك
بسبب هوام رأسه ،فحلق وفدى.
ب ب ِن ُعجر َة َ فسالتُه َع ِن ِ
الفدْ َي ِةَ ،ف َق َال:
َ ُ
عن عبد اه بن معقل قال َ :ج َل ْس ُت إِ َى َك ْع ِ ْ
َْ
م ِ ْل ُت إِ َى رس ِ
ول اه ﷺ َوال َق ْم ُل َيتَنَا َث ُر َع َ
ى
اص ًةَ ،و ِه َي َلك ُْم َعا رم ًةُ ،
ي َخ ر
َ ُ
ن ََز َل ْت ِ ر
الو َج َع َب َل َغ بِ َك َما َأ َرى َ -أ ْو َما ُكن ُْت ُأ َرى اجَ ْهدَ َب َل َغ بِ َك
َو ْج ِهيَ ،ف َق َالَ « :ما ُكن ُْت ُأ َرى َ
ما َأرى ِ َ -
ن،
جدُ َشاةً؟» َف ُق ْل ُت :اََ ،ف َق َالَ « :ف ُص ْم َثاَ َث َة َأ ريا ٍمَ ،أ ْو َأ ْط ِع ْم ِس رت َة َم َساكِ َ
َ َ
لِك ُِل ِم ْسكِ ٍ
ف َصاع» متفق عليه ( ).
ن نِ ْص َ
 رجوع الرسول ﷺ إى امدينة :
ثم رجع النبي ﷺ وأصحابه إى امدينة بعد أن غابوا عنها شهر ًا ونصف الشهر ،منها
عرون يوما مكثوها ي احديبية ،فلا وصل ﷺ إى كراع الغميم ،بن مكة وامدينة،
نزلت عليه سورة الفتح:
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم ( ، )9999وأصله ي الصحيحن.
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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ِ ٍ
و َع ْن َأن ِ
حدَ ْيبِ َي ُةَ ،ق َال َأ ْص َحا ُب ُه َ :هنِي ًئا
َس ْب ِن َمالك ": إِنرا َفت َْحنَا َل َك َفت ًْحا ُمبِينًا" َق َال :ا ُ
َات جن ٍ
م ْؤ ِمن ِ
ن َوا ُ
َم ِري ًئا َف َا َلنَاَ ،ف َأن َْز َل اه " :ل ِ ُيدْ ِخ َل ا ُ
حتِ َها
م ْؤ ِمنِ َ
ج ِري ِم ْن َ ْ
رات َ ْ
َ
اأَ ْهَ ُار" .متفق عليه ( ).
 أعظم الفتوح ي اإسام :
أعظم فتح ي اإسام هو صلح احديبية ،فقد حصل بسببه خر كثر ،وفتح كبر ،وأمن
الناس ،واجتمع بعضهم ببعض ،وتكلم امؤمن مع الكافر ،وزالت الوحشة بن الناس،
وانتر العلم النافع ،ودخل الناس ي اإسام ،فقد كانوا ي احديبية ألف ًا وأربعائة
رجل ،ثم زادوا عام فتح مكة بعد سنتن إى عرة آاف رجل ،ودخل ي فرة الصلح
عمرو بن العاص ،وعكرمة بن أي جهل ،وخالد بن الوليد ،وغرهم ،وساه اه فتح ًا
مبين ًا كا قال سبحانه:
[ الفتح. ] 9-9/

َس ب ِن مال ِ ٍ
ك " : إِنرا َفت َْحنَا َل َك َفت ًْحا ُمبِينًا" َق َال  :احُدَ ْيبِ َي ُة .متفق عليه ( ).
و َع ْن َأن ِ ْ َ
وعن شقيق بن سلمة َق َالَ :قام سه ُل بن حنَي ٍ
اَِ ُموا
راس ،ر
ف َي ْو َم ِص ِف َ
َ َ ْ ْ ُ ُ ْ
ها الن ُ
نَ ،ف َق َالَ :أ ُ َ
ِ
ِ
ِ
َأ ْن ُفسكُمَ ،ل َقدْ ُكنرا م َع رس ِ
ول اهِ ﷺ َي ْو َم احُدَ ْيبِيَة َو َل ْو ن ََرى قت ًَاا َل َقا َت ْلنَاَ ،و َذل َك ِي
َ َ ُ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ن امُ ْ ِ
نَ ،ف َجا َء ُع َم ُر ْب ُن اخَ رط ِ
ابَ ،ف َأتَى
الص ْلحِ ا رلذي كَا َن َب ْ َ
ن َر ُسول اهِ ﷺ َو َب ْ َ
رك َ
ُ
ول اهِ ﷺ َ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
َر ُس َ
ى َباطِ ٍل؟ َق َالَ « :ب َ
ى َحق َو ُه ْم َع َ
ول اهَِ ،أ َل ْسنَا َع َ
ى »،
ِ
َق َالَ :أ َل ْي َس َقت َْانَا ِي اجَن ِرة َو َقت َْا ُه ْم ِي الن ِ
رار؟ َق َالَ « :ب َ
يم ُن ْعطِي الدر نِ ري َة
ى»َ ،ق َالَ :فف َ
ِ ِ
ِ
ح ُك ِم اهُ َبيْنَنَا َو َبيْنَ ُه ْم.
ِي ديننَاَ ،ون َْرج ُعَ ،ومَرا َ ْ
َف َق َالَ « :يا ا ْب َن اخَ رط ِ
اب ،إِ ِي َر ُس ُ
ول اهَِ ،و َل ْن ُي َضيِ َعنِي اهُ َأ َبدً ا »َ ،ق َالَ :فا ْن َط َل َق ُع َم ُر
ى َحق َو ُه ْم َع َ
ر ُمتَ َغ ِي ًظاَ ،ف َأتَى َأ َبا َبك ٍْرَ ،ف َق َالَ :يا َأ َبا َبك ٍْر َأ َل ْسنَا َع َ
ى َباطِ ٍل؟
َف َل ْم َي ْص ِ ْ
ىَ ،ق َالَ :أ َل ْي َس َقت َْانَا ِي اجَن ِرة َو َقت َْا ُه ْم ِي الن ِ
رار؟ َق َالَ :ب َ
َق َالَ :ب َ
ىَ ،ق َالَ :ف َع َا َم
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ح ُك ِم اهُ َبيْنَنَا َو َبيْنَ ُه ْم؟ َف َق َالَ :يا ا ْب َن اخَ رط ِ
اب،
ُن ْعطي الدر نير َة ِي ديننَاَ ،ون َْرج ُع َومَرا َ ْ
ى رس ِ
إِ رن ُه َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ بِال َف ْتحِ ،
ول اهَِ ،و َل ْن ُي َض ِي َع ُه اهُ َأ َبدً اَ ،ق َالَ :فن ََز َل ال ُق ْرآ ُن َع َ َ ُ
َف َأ ْر َس َل إِ َى ُع َم َرَ ،ف َأ ْق َر َأ ُه إِ ريا ُهَ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهَِ ،أ ْو َفتْح ُهو؟ َق َالَ « :ن َع ْم »َ ،ف َطا َب ْت
َن ْف ُس ُه َو َر َج َع .متفق عليه( ).
أما قوله سبحانه:

[ الفتح ] 95-99/فامراد هذا الفتح فتح خير ،أها هي التي
وقعت فيها امغانم الكثرة للمسلمن.
[ النر ] 9/فامراد هذا
وأما قوله سبحانه:
الفتح فتح مكة سنة ثان من اهجرة ي رمضان.
فهذه ثاثة فتوح أكرم اه ها رسوله وامؤمنن.
 حكم امهاجرات بعد الصلح :
ما وصل النبي ﷺ إى امدينة ،واستقر ها ،جاء إليه نسوة مؤمنات مهاجرات ،وكانت أم
كلثوم بنت عقبة بن أي معيط أول من خرج إليه ي تلك امدة ،وهي أول من هاجر من النساء
بعد هجرة الرسول ﷺ إى امدينة ،وكانت عاتق ًا ،فخرج ي إثرها أخواها عارة والوليد ابنا
عقبة ،فقاا :يا حمد ،أوف لنا با عاهدتنا عليه ،فأبى رسول اه ﷺ ذلك ،وم ُيدخل النساء
ي ذلك الرط ،فأنزل اه تعاى ي ذلك

[ اممتحنة.]99/

ثم بعد نزول هذه اآية طلق الصحابة ري اه عنهم زوجاَم الكافرات.
 فقه غزوة احديبية :
صلح احديبية هو ي الصورة الظاهرة ضيم للمسلمن ،وي الصورة الباطنة عز هم،
وفيه ظهرت عزة امسلمن ،وذهاب هيبة قريش ،واعراف قريش بكيان امسلمن،
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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واختلط امسلمون بامركن ،وأسمعوه م القرآن ،وناظروهم عى اإسام جهرة
آمنن ،وظهر من كان خفي إسامه ،وذلت قريش من حيث أرادت العزة ،وأن
إشاعة قتل عثان بن عفان  ،لتفت ي عضد امسلمن ،وتدخل الفرقة بينهم،
فحصل بعدها عكس ما تريد قريش ،وهو الدعوة إى بيعة الرضوان ،واَام العقل
أمام النصوص الرعية كا حصل من عمر بن اخطاب  ،وأن الناس يتأثرون
باأفعال أكثر من اأقوال كا ي نحر النبي ﷺ و َح ْلقه أمام الصحابة ري اه عنهم.
وبعد هذا الصلح أسكت الرسول ﷺ أكر أعدائه ،وهم قريش ،وتفرغ بعد ذلك للتوجه
إى العدو الثاي ي عقر داره ،وهم اليهود ،حيث غزاهم ي خير ،وهزمهم ر هزيمة.
وكذلك كاتب رسول اه ﷺ ملوك اأرض ،وأمراء العام ،وأرسل إليهم الرسل،
ودعاهم إى اإسام.
وغزوة احديبية أعظم فتح ،هذا استحقت أن تقرن بغزوة بدر ي الفضيلة ،ما ترتب
عليها من عز وانتصار لإسام وامسلمن  ،وذل وانكسار للكفار وامنافقن.

*

*

*
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البــاب الثالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته
السنة السابعة من اهجرة
الغزوات والرايا واأحداث اهامة ي السنة السابعة من اهجرة

وتشتمل عى ما يي :

 -1كتب الرسول ﷺ إى املوك واأمراء

 -9كتاب الرسول ﷺ إى النجاي ملك احبشة
 -9كتاب الرسول ﷺ إى هرقل ملك الروم

 -9كتاب الرسول ﷺ إى كَى ملك الفرس

 -9كتاب الرسول ﷺ إى امقوقس ملك ااسكندرية

 -9كتاب الرسول ﷺ إى احارث بن أي شمر صاحب دمشق
 -9كتاب الرسول ﷺ إى هوذة بن عِ ملك اليامة

 -2إصابة الرسول ﷺ بسحر هود

 -3قدوم أم أساء بنت أي بكر ري اه عنها
 -4غزوة ذي َق َرد

 -5غزوة خير

 -3قصة احجاج بن ع َ
اط السلمي مع قريش

 -2دخول النبي ﷺ بأم حبيبة ري اه عنها

 -1غزوة ذات الرقاع

 -3رية عمر بن اخطاب  إى تربة

 -12رية أي بكر الصديق  إى بني فزارة

 -11رية بشر بن سعد  إى مرة

 -12رية غالب بن عبد اه الليثي  إى اميفعة
وجبار
 -13رية بشر بن سعد  إى يمن ُ

 -14أر ثامة بن أثال احنفي وإسامه

 -15عمرة القضاء

 -13زواج الرسول ﷺ من ميمونة بنت احارث ري اه عنها

 -12رية اأخرم بن أي العوجاء  إى بني سليم

الباب الثالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته
السنة السابعة من اهجرة

الغزوات والرايا واأحداث اهامة ي السنة السابعة من اهجرة
 -1كتب الرسول ﷺ إى املوك واأمراء

َيأت الفرصة للرسول ﷺ بعد صلح احديبية لتوسيع دائرة الدعوة إى اإسام داخل
اجزيرة العربية وخارجها ،أن اإسام رسالة عامية ،كا قال سبحانه:
[اأنبياء.]999 :

فأرسل ﷺ الرسل إى ملوك وأمراء العرب والعجم ،وكتب معهم كتب ًا إى املوك
واأمراء ،يدعوهم فيها إى اإسام ،وكان وقت تلك الكتب والرسائل من بعد
صلح احديبية إى وفاته ﷺ .
ِ
عن أنس َ أ رن نَبِي اهِ ﷺ َكت ِ ِ
ِ
ِ
ايَ ،وإِ َى ك ُِل
َ
ر
َىَ ،وإ َى َق ْي َ َ
َب إ َى ك ْ َ
رَ ،وإ َى الن َرج ِ
َج رب ٍ
وه ْم إِ َى اه َت َع َ
اى .أخرجه مسلم ( ).
ار َيدْ ُع ُ
وحن أراد ﷺ أن يكتب إى املوك قيل له :إهم ا يقبلون كتاب ًا إا وعليه خاتم،
فاَذ رسول اه ﷺ خام ًا من فضة.
اما ِمن فِ رض ٍة ،و َن َق َش فِ ِ
َس ب ِن مال ِ ٍ
ك َ أ رن النربِ ري ﷺ ر
يه ُمـ َح رمد َر ُس ُ
ول
َ
اَ ََذ َخ َ ً ْ
َع ْن َأن ِ ْ َ
اما ِمن فِ رض ٍة ،و َن َق ْش ُت فِ ِ
اهَ ،و َق َال لِلن ِ
راس« :إِ ِي ر
ح َ رمد َر ُس ُ
ول اهَِ ،ف َا
اَ َْذ ُ
يه ُ
َ
ت َخ َ ً ْ
َينْ ُق ْش َأ َحد َع َ
ى َن ْق ِش ِه» متفق عليه( ).
وكان اخاتم ي يد رسول اه ﷺ  ،ثم ي يد أي بكر ،ثم ي يد عمر ،ثم ي يد
عثان ري اه عنهم ،فلا كانت الست الباقية من خافة عثان  كان معه عى
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9959
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بئر أريس ،فحرك عثان خاتم رسول اه ﷺ ي يده فوقع ي البئر ،فطلبوه ثاثة أيام
فلم يقدروا عليه.
ِ
امًا ِم ْن َذ َه ٍ
ول اه ﷺ ر
ي اه َعنْ ُه َا َأ رن َر ُس َ
اَ ََذ َخ َ
ب َأ ْو فِ رض ٍة،
َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
ِ
ما ي ِِ َك رفه ،و َن َق َش فِ ِ
ول اهَ ،ف ر
يهُ :مـ َح رمد َر ُس ُ
راس ِمثْ َل ُهَ ،ف َل را
اَ ََذ الن ُ
ُ َ
َو َج َع َل َف رص ُه ر َ
ِ
وها َر َمى بِ ِه َو َق َال« :اَ البَ ُس ُه َأ َبدً ا».
آه ْم َقد اَ َُذ َ
َر ُ
اما ِمن فِ رض ٍةَ ،فاَ ََذ النراس َخواتِيم ِ
ُث رم ر
الف رض ِة َق َال ا ْب ُن ُع َم َرَ :ف َلبِ َس اخَات ََم َب ْعدَ
اَ ََذ َخ َ ً ْ
ُ َ َ
ِ
يس .متفق عليه( ).
النربِ ِي ﷺ َأ ُبو َبك ٍْرُ ،ث رم ُع َم ُرُ ،ث رم ُع ْث َا ُنَ ،حترى َو َق َع م ْن ُع ْث َا َن ِي بِ ْئ ِر َأ ِر َ
وما عزم الرسول ﷺ عى إرسال الكتب إى املوك واأمراء اختار حملها رساً
من أصحابه ري اه عنهم.
وقد أرسل ﷺ كتب ًا إى املوك واأمراء يدعوهم فيها إى اإسام ،فخرج ي يوم
واحد ستة نفر ،وذلك ي امحرم من سنة سبع من اهجرة.
وفيا يِ الكتب التي أرسلها رسول اه ﷺ إى املوك واأمراء:

 -1كتاب الرسول ﷺ إى النجاي ملك احبشة

النجاي :لقب لكل من ملك احبشة ،وهذا النجاي اسمه أصحمة ،بعث رسول اه
ﷺ إليه عمرو بن أمية الضمري ،وكان أول رسول بعثه ،وكتب معه إليه كتابن يأمره ي
أحدما أن يزوجه أم حبيبة رملة بنت أي سفيان ،وأن يبعث إليه من عنده من امسلمن.
وي الكتاب اآخر يدعوه إى اإسام.
ح َت ُعبَيْ ِد اهِ ْب ِن َج ْح ٍ
شَ ،وكَا َن َأ َتى
َع ْن ُأ ِم َحبِيبَ َة ري اه عنها َأ رهَا كَان ْ
َت َ ْ
ِ
ول اهِ ﷺ ت ََز رو َج ُأ رم َحبِي َب َة َوإِ رهَا بِ َأ ْر ِ
تَ ،وإِ رن َر ُس َ
ض احَ َب َش ِةَ ،ز رو َج َها إِ ريا ُه
اي َف َا َ
الن َرج ر
اي ،ومهرها َأربع َة َآا ٍ
ِ
فُ ،ثم َج ره َز َها ِم ْن ِعن ِْد ِهَ ،و َب َع َث ِها إِ َى رس ِ
ول اه ﷺ
الن َرج ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ ُ
َ
ر
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ايَ ،و َم ْ ُي ْر ِس ْل إِ َليْ َها َر ُس ُ
ول اهِ
ر ْحبِ َيل ا ْب ِن َح َسنَ َةَ ،وج َه ُاز َها ُك ُل ُه م ْن عنْد الن َرج ِ
َم َع ُ َ
ي ٍء .أخرجه أمد( ).
ﷺ بِ َ ْ
( )9متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9959
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 نص كتاب الرسول ﷺ إى النجاي :
ِ
« بسم اه الرمن الرحيم ه َذا كِتَاب ِمن م ٍ
ِ
ِ
اي
َ
ْ ُ َ
ـح رمد َر ُسول اه إ َى الن َرج ِ
اأَ ْص َح ِم َعظِي ِم احَ َب َش ِة َ ،س َام َع َ
ى َم ِن ا رت َب َع اه ُدَ ى َ ،وآ َم َن بِاه َو َر ُسول ِ ِه َ ،و َش ِهدَ َأ ْن
رخ ْذ ص ِ
يك َله َ ،م يت ِ
َا إِ َل َه إِ را اه َو ْحدَ ُه َا َ ِ
اح َب ًة َو َا َو َلد ًا َ ،و َأ رن مـ َُح رمدً ا َع ْبدُ ُه
َ
ْ َ
ر َ ُ
ُق ْل َيا َأ ْه َل الكِت ِ
َو َر ُسو ُل ُه َ ،و َأ ْد ُع َ
َاب
وك بِدَ َعا َي ِة اه َ ،فإِ ِي َأنَا َر ُسو ُل ُه َ ،ف َأ ْسلِ ْم ت َْس َل ْم
ُر َك بِ ِه َشي ًئا و َا يت ِ
َت َعا َل ْوا إِ َى كَلِ َم ٍة َس َوا ٍء َب ْينَنَا َو َب ْينَك ُْم َأ را َن ْع ُبدَ إِ را اه َو َا ن ْ ِ
رخ َذ َب ْع ُضنَا
ْ َ َ
بع ًضا َأربابا ِمن د ِ
ون اه َفإِ ْن ت ََو رل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا بِ َأنرا ُم ْسلِ ُم َ
َفإِ ْن َأ َب ْي َت َف َع َل ْي َك
ون
َْ ً ْ ُ
َْ
ِ
ِ
إِ ْث ُم الن َرص َارى م ْن َق ْومك» أخرجه البيهقي ي دائل النبوة واحاكم( ).

وما وصل كتاب الرسول ﷺ إى النجاي ،وقرئ عليه ،أخذه فوضعه ي عينيه،
ثم أسلم ،وشهد شهادة احق ،ثم كتب النجاي إى رسول اه ﷺ بإجابته
وتصديقه وإسامه.
ثم إن هذا النجاي أصحمة  ، توي ي رجب من السنة التاسعة للهجرة ،فنعاه
ات اليَ ْو َم َر ُجل َصالِحَ ،ف ُقو ُموا َف َص ُلوا
الرسول ﷺ إى أصحابه يوم وفاته فقالَ « :م َ
َع َ
ى َأ ِخيك ُْم َأ ْص َح َم َة» أخرجه البخاري( ).
ثم صى عليه رسول اه ﷺ وأصحابه صاة الغائب.
ات فِ ِ
ِ
عن أي هريرة َ أ رن َر ُس َ
يهَ ،خ َر َج إِ َى
اي ِي ال َي ْو ِم ا رل ِذي َم َ
ول اه ﷺ َن َعى الن َرج ر
امُ َص ر
َر َأ ْر َب ًعا .أخرجه البخاري( ).
ىَ ،ف َص ر
ف ِهِ ْم َوك ر َ
وما مات النجاي أصحمة  خلفه نجاي آخر ،وقد كتب إليه رسول اه ﷺ
كتاب ًا يدعوه إى اإسام.
ِ
عن أنس َ أ رن نَبِي اهِ ﷺ َكت ِ ِ
ِ
ِ
ايَ ،وإِ َى ك ُِل
َ
ر
َىَ ،وإ َى َق ْي َ َ
رَ ،وإ َى الن َرج ِ
َب إ َى ك ْ َ
ِ
ِ
ِ
َجبر ٍ
وه ْم إِ َى اه َت َع َ
اي ا رلذي َص ر
ى َع َليْه النربِ ُي ﷺ.
ار َيدْ ُع ُ
اى َو َليْ َس بِالن َرج ِ
أخرجه مسلم(.)0
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 -2كتاب الرسول ﷺ إى هرقل ملك الروم

بعث رسول اه ﷺ دحية بن خليفة الكلبي  إ ى هرقل ملك الروم يدعوه إى
اإسام ،وكتب معه كتاب ًا وأمره أن يدفعه إى عظيم ُبرى ،وهو احارث بن أي
شمر الغساي ملك غسان ،ليدفعه إى هرقل.
 نص كتاب الرسول ﷺ إى هرقل ملك الروم :
ِ
ٍ
ِ
م ِن ِ
ِ
ِ
الرو ِمَ ،س َام َع َ
ى
الرحي ِم ،م ْن ح َ رمد َر ُسول اهِ إِ َى ه َر ْق َل َعظي ِم ُ
الر ْ َ ر
« بِ ْس ِم اهِ ر
وك بِ ِد َعا َي ِة ِ
َم ِن ا رتبَ َع اه ُدَ ىَ ،أ رما َب ْعدُ َ ،فإِ ِي َأ ْد ُع َ
اإ ْس َا ِمَ ،أ ْسلِ ْم ت َْس َل ْمَ ،و َأ ْسلِ ْم ُي ْؤتِ َك اهُ
َن ،وإِ ْن تَو رلي َت َفإِ رن َع َلي َك إِ ْثم اأَ ِر ِ
نَ ،و َيا َأ ْه َل الكِت ِ
َاب َت َعا َل ْوا إِ َى
يسيِ َ
ْ
َ ْ
َأ ْج َر َك َم ررت ْ ِ َ
َ
ُر َك بِ ِه َشي ًئا و َا يت ِ
كَلِ َم ٍة َس َو ٍاء َب ْينَنَا َو َب ْينَك ُْم َأ ْن َا َن ْع ُبدَ إِ را اهَ َو َا ن ْ ِ
رخ َذ َب ْع ُضنَا َب ْع ًضا
ْ َ َ
َأربابا ِمن د ِ
ون اهِ َفإِ ْن ت ََو رل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا بِ َأنرا ُم ْسلِ ُمو َن » متفق عليه( ).
ْ ُ
َْ
وكان هرقل قد نذر إن ظهرت الروم عى الفرس أن يمي حافي ًا من القسطنطينية
إى بيت امقدس ،فلا انترت الروم عى فارس خرج هرقل من باده يمي عى
قدميه شكر ًا ه تعاى عى هذا النر ،ليصِ ي بيت امقدس.
وم يلبث هرقل أن أتاه رسول عظيم برى ،فدفع إليه كتاب النبي ﷺ  ،فقرئ عليه.
فقال هرقل لصاحب رطته :ا نظر لنا من قومه من نسأله عنه ،وكان أبو سفيان بن
حرب بالشام مع رجال من قريش قدموا جار ًا ي امدة التي كانت بن رسول اه
ﷺ وبن كفار قريش قال أبوسفيان فوجدنا رسول قير ببعض الشأم فانطلق ي
وبأصحاي حتى قدمنا إيلياء فأدخلنا عليه فإذا هو جالس ي جلس ملكه وعليه
التاج وإذا حوله عظاء الروم َف َق َال  :ل ِ َر ُ َ ِ ِ
الر ُج ِل
ه ْم َأ ْق َر ُب ن ََسبًا إِ َى َه َذا ر
ْ
مانه َس ْل ُه ْم َأ ُ ُ
ِ
ِ
ه ْم إِ َليْه ن ََسبًا َ ،ق َال َ :ما َق َرا َب ُة
ا رلذي َي ْز ُع ُم َأ رن ُه نَبِي؟ َ ،ق َال َ :أ ُبو ُس ْفيَا َن َ ،ف ُق ْل ُت َ :أنَا َأ ْق َر ُ ُ
الرك ِ
ْب َي ْو َمئِ ٍذ َأ َحد ِم ْن َبنِي َع ْب ِد
َما َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه ؟َ ،ف ُق ْل ُت ُ :ه َو ا ْب ُن َع ِمي َو َليْ َس ِي ر
ٍ ِ
ر َأ ْدنُو ُهَ ،و َأ َم َر بِ َأ ْص َح ِ
ف َظ ْه ِري ِعنْدَ كَتِ ِفي ،
اي َف ُج ِع ُلوا َخ ْل َ
َمنَاف َغ ْري َ ،ف َق َال َ :ق ْي َ ُ
ِ
ِ
ِ
ُثم َق َال :ل ِ َر ُ َ ِ ِ
الر ُج َل َع ِن ا رل ِذي َي ْز ُع ُم َأ رن ُه نَبِي َفإِ ْن
ر
مانه ُق ْل أ َ ْص َحابِه إِ ِي َسائل َه َذا ر
ْ
ِ
ٍ
ِ
ك ََذ َب َفك َِذ ُبو ُه َ ،ق َال َأ ُبو ُس ْفيَا َن َ :واه َل ْو َا احَيَا ُء َي ْو َمئذ م ْن َأ ْن َي ْأ ُث َر َأ ْص َح ِ
اي َعنِي
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ِ
ِ
است َْحيَيْ ُت َأ ْن َي ْأ ُث ُروا الك َِذ َب َعنِي َف َصدَ ْقتُ ُه ،
الك َِذ َب َلك ََذ ْبتُ ُه ِح َ
ن َس َأ َلني َعنْ ُه َو َلكنِي ْ
ِ
الر ُج ِل فِيك ُْم؟ُ ،ق ْل ُتُ :ه َو فِينَا ُذو ن ََس ٍ
ب،
مانِ ِهُ :ق ْل َل ُه َك ْي َ
ر َُ
ف ن ََس ُ
ب َه َذا ر
ُث رم َق َال ل َ ْ
َق َالَ :ف َه ْل َ ،ق َال َ :ه َذا ال َق ْو َل َأ َحد ِمنْك ُْم َق ْب َل ُه؟ُ ،ق ْل ُت َ :ا َ ،ف َق َال ُ :كنْت ُْم َتت ِره ُمو َن ُه َع َ
ى
ول ما َق َال؟ ُق ْل ُت َ :ا َ ،ق َال َ :فه ْل كَا َن ِمن آبائِ ِه ِمن ملِ ٍ
الك َِذ ِ
ك ؟ُ ،ق ْل ُت :
ْ َ
َ
ْ َ
ب َق ْب َل َأ ْن َي ُق َ َ
اف الن ِ
اؤ ُه ْم َ ،ق َال :
ر ُ
اؤ ُه ْم؟ُ ،ق ْل ُت َ :ب ْل ُض َع َف ُ
راس َيتربِ ُعو َن ُه َأ ْم ُض َع َف ُ
َا َ ،ق َال َ :ف َأ ْ َ
َف َي ِزيدُ و َن َأ ْو َينْ ُق ُصو َن؟ُ ،ق ْل ُت َ :ب ْل َي ِزيدُ و َن َ ،ق َال َ :ف َه ْل َي ْرتَدُ َأ َحد َس ْ
خ َط ًة ل ِ ِدين ِ ِه َب ْعدَ َأ ْن
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
َح ُن
َح ُن اآ َن منْ ُه ِي ُمدر ة ن ْ
َيدْ ُخ َل فيه؟ُ ،ق ْل ُت َ :ا َ ،ق َال َ :ف َه ْل َي ْغد ُر؟ ُ ،ق ْل ُت َ :ا َون ْ
ن َ
اف َأ ْن َي ْغ ِد َر َ ،ق َال َأ ُبو ُس ْفيَا َن َ :و َم ْ ُي ْمكِنِي كَلِ َمة ُأ ْد ِخ ُل فِي َها َشيْئًا َأ ْنت َِق ُص ُه بِ ِه َا
َخ ُ
اف َأ ْن ت ُْؤ َث َر َعنِي َغ ْ ُر َها َ ،ق َال َ :ف َه ْل َقا َت ْلت ُُمو ُه َأ ْو َقا َت َلك ُْم؟ُ ،ق ْل ُت َ :ن َع ْم َ ،ق َال :
َأ َخ ُ
َت ُد َو ًا َو ِس َج ًاا ُيدَ ُال َع َليْنَا امَ رر َة َونُدَ ُال
َف َكيْ َ
َت َح ْر ُب ُه َو َح ْر ُبك ُْم؟ُ ،ق ْل ُت  :كَان ْ
ف كَان ْ
َع َل ْي ِه اأُ ْخ َرى َ ،ق َال َ :ف َا َذا َي ْأ ُم ُرك ُْم؟َ ،ق َال َ :ي ْأ ُم ُرنَا َأ ْن َن ْع ُبدَ اهرَ َو ْحدَ ُه َا ن ْ ِ
ُر ُك بِ ِه َش ْيئًا
اف ،والو َف ِ
اؤنَا  ،وي ْأمرنَا بِالص َا ِة  ،والصدَ َق ِة ،والع َف ِ
اء بِال َع ْه ِد،
َو َينْ َهانَا َع را كَا َن َي ْع ُبدُ آ َب ُ
َ َ
َ َ
َ ر
ر
ََ ُُ
ِ
ِ
ِ
ن ُق ْل ُت َذل ِ َك َل ُهُ :ق ْل َل ُه إِ ِي َسألت َُك َع ْن ن ََسبِ ِه فِيك ُْم
مانِ ِه ِح َ
ر َُ
َو َأ َداء اأَ َمانَة َ ،ف َق َال ل َ ْ
ِ
الر ُس ُل ُت ْب َع ُث ِي ن ََس ِ
َف َز َع ْم َت َأ رن ُه ُذو ن ََس ٍ
ب َق ْو ِم َها َو َسألت َُك َ ،ه ْل َق َال َأ َحد
ب َوك ََذل َك ُ
ِمنْك ُْم َه َذا ال َق ْو َل َق ْب َل ُه َف َز َع ْم َت َأ ْن َا َ ،ف ُق ْل ُت َ :ل ْو كَا َن َأ َحد ِمنْك ُْم َق َال َه َذا ال َق ْو َل َق ْب َل ُه،
ُق ْل ُت َ :ر ُجل َي ْأت َُم بِ َق ْو ٍل َقدْ ِق َيل َق ْب َل ُه َ ،و َسألت َُك َه ْل ُكنْت ُْم َتت ِره ُمو َن ُه بِالك َِذ ِ
ب َق ْب َل َأ ْن
ى الن ِ
َي ُق َ
ول َما َق َال َف َز َع ْم َت َأ ْن َا َف َع َر ْف ُت َأ رن ُه َم ْ َي ُك ْن ل ِ َيدَ َع الك َِذ َب َع َ
راس َو َيك ِْذ َب
ى اه  ،وسألت َُك ه ْل كَا َن ِمن آبائِ ِه ِمن ملِ ٍ
َع َ
ك َف َز َع ْم َت َأ ْن َا َ ،ف ُق ْل ُت َ :ل ْو كَا َن ِم ْن
َ
ْ َ
ْ َ
َ َ
ِِ
ِِ ِ
اف النرا ِ
اؤ ُه ْم
ر ُ
س َيتربِ ُعو َن ُه َ ،أ ْم ُض َع َف ُ
آ َبائه َملك ُق ْل ُت َي ْط ُل ُ
ب ُم ْل َك آ َبائهَ ،و َسألت َُك َأ ْ َ
الر ُس ِل َ ،و َسألت َُك َه ْل َي ِزيدُ و َن َأ ْو َينْ ُق ُصو َن
َف َز َع ْم َت َأ رن ُض َع َفا َء ُه ُم ا رت َب ُعو ُه َو ُه ْم َأ ْت َبا ُع ُ
َف َز َع ْم َت َأ ره ُ ْم َي ِزيدُ و َن َوك ََذل ِ َك ِ
يا ُن َحترى َيتِ رم َ ،و َسألت َُك َه ْل َي ْرتَدُ َأ َحد َس ْ
خ َط ًة
اإ َ
ل ِ ِدين ِ ِه بعدَ َأ ْن يدْ ُخ َل فِ ِ
يه َف َز َع ْم َت َأ ْن َا َ ،فك ََذل ِ َك ِ
ن َ
َْلِ ُط َب َش َ
وب
يا ُن ِح َ
اشتُ ُه ال ُق ُل َ
َ
َْ
اإ َ
ِ
ِ
َا َي ْس َ
الر ُس ُل َا َي ْغ ِد ُرو َن ،
خ ُط ُه َأ َحد َ ،و َسألت َُك َه ْل َي ْغد ُر َف َز َع ْم َت َأ ْن َا َوك ََذل َك ُ
َو َسألت َُك َه ْل َقا َت ْلت ُُمو ُه َو َقا َت َلك ُْم َف َز َع ْم َت َأ ْن َقدْ َف َع َل َو َأ رن َح ْر َبك ُْم َو َح ْر َب ُه َتكُو ُن ُد َو ًا
ِ
ِ
الر ُس ُل ُتبْت َ
َى َو َتكُو ُن َهَا
َو ُيدَ ُال َع َليْك ُُم امَ رر َة َوتُدَ ا ُلو َن َع َليْه اأُ ْخ َرى َ ،وك ََذل َك ُ
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الع ِ
اقبَ ُة َ ،و َسألت َُك بِ َا َذا َي ْأ ُم ُرك ُْم َف َز َع ْم َت َأ رن ُه َي ْأ ُم ُرك ُْم َأ ْن َت ْعبُدُ وا اه َ ،و َا ت ْ ِ
ُركُوا بِ ِه
َ
اف  ،والو َف ِ
اؤكُم ،وي ْأمركُم بِالص َا ِة ،والصدَ َق ِة ،والع َف ِ
اء
َ َ
َ َ
َ ر
َش ْي ًئا َو َينْ َهاك ُْم َع را كَا َن َي ْعبُدُ آ َب ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ر
بِال َع ْه ِد َ ،و َأ َد ِاء اأَ َمان َِة َ ،ق َال َ :و َه ِذ ِه ِص َف ُة النربِ ِيَ ،قدْ ُكن ُْت َأ ْع َل ُم َأ رن ُه َخ ِ
ارج َ ،و َلكِ ْن َْ
م
َأ ُظن َأ رنه ِمنْكُم ،وإِ ْن ي ُك ما ُق ْل َت ح ًقا َفي ِ
وش ُك َأ ْن َي ْملِ َك َم ْو ِض َع َقدَ َم ري َهات ْ ِ
َن َ ،و َل ْو
ُ
َ
ر ُ
ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
( )
ص إِ َليْه َلت ََج رش ْم ُت ُلقير ُه َو َل ْو ُكن ُْت عنْدَ ُه َل َغ َس ْل ُت َقدَ َميْه  .متفق عليه .
َأ ْر ُجو َأ ْن َأ ْخ ُل َ
وما قرئ كتاب رسول اه ﷺ عى هرقل اهتز وتأثر ،وكثر عنده الصخب،
وارتفعت اأصوات ،و ُأ خرج أبو سفيان وأصحابه ،فقال أبو سفيان أصحابه :لقد
َأ ِم َر َأ ْم ر ابن أي كبشة ،إنه خافه ملك بني اأصفر ،فا زلت موقنا أنه سيظهر ،حتى
عِ اإسام.
أدخل اه ّ
ثم إن هرقل أكرم دحية الكلبي ،وكاد هرقل أن يسلم ،لكنه آثر ملكه عى اإيان،
ثم حارب امسلمن ي غزوة مؤتة.

 -3كتاب الرسول ﷺ إى كرى ملك الفرس

بعث رسول اه ﷺ عبد اه بن حذافة السهمي  بكتاب إى كَى بن هرمز ملك
الفرس ،يدعوه فيه إى اإسام ،وأمره أن يدفعه إى عظيم البحرين امنذر بن
ساوي ،ليدفعه إى كَى بن هرمز.
 نص كتاب الرسول ﷺ اى كرى ملك الفرس:
م ِن الرحيم ،من حمد رسول اه إى كَى عظيم فارس ،سام َعى َم ِن
الر ْ َ
((بِ ْس ِم اه ر
ول اه إِ َى الن ِ
ا رت َب َع اه ُدىَ ،وآ َم َن بِاه َو َر ُسول ِ ِهَ ،و َش ِهدَ َأ ْن ا إِ َل َه إِا اهَ ،و َأ ِي َر ُس ُ
راس كَا رف ًة،
م ُج ِ
كان َح ًياَ ،أ ْسلِ ْم ت َْس َل ْمَ ،فإِ ْن َأ َب ْي َت َف َع َل ْي َك إِ ْث ُم ا َ
لِ ُين ِْذ َر َم ْن َ
وس» أخرجه ابن جرير الطري( ).
فلا قرئ الكتاب عى كَى ،أخذه فمزقه.
ِ ِ ِ ِ
عن ابن عباس ري اه عنها َأ رن َر ُس َ
َى َم َع َع ْب ِد اه
ول اه ﷺ َب َع َث بِكتَابِه إ َى ك ْ َ
ِ
ِ
ِ
يم ال َب ْح َر ْي ِن إِ َى
الس ْهم ِي َف َأ َم َر ُه َأ ْن َيدْ َف َع ُه إِ َى َعظي ِم ال َب ْح َر ْي ِنَ ،فدَ َف َع ُه َعظ ُ
ْب ِن ُح َذا َف َة ر
ِ
َىَ ،ف َل را َق َر َأ ُه َم رز َق ُهَ ،فدَ َعا َع َل ْي ِه ْم َر ُس ُ
م َ رزق.أخرجه البخاري( ).
ول اه ﷺ َأ ْن ُي َم رز ُقوا ك رُل ُ
كَْ
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9599ومسلم برقم (.)9999
( )9حسن/أخر جه ابن جرير الطري (.)999/9
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999

999

ثم كتب كَى إى باذان عامله باليمن أن ابعث من عندك رجلن جلدين إى هذا
الرجل الذي باحجاز ،فليأتياي به.
فبعث باذان قهرمانه ورج ً
ا آخر ،وكتب معها كتاب ًا ،فقدما امدينة ،فدفعا كتاب باذان
إى النبي ﷺ  ،فتبسم رسول اه ﷺ  ،ودعاما إى اإسام ،ثم قال ﷺ  « :ارجعا عني
يومكا هذا ،حتى تأتياي الغد فأخركم با أريد».
ِ
ِ
ُا َأ رن َر ِي َقدْ َقت ََل َر رب ُه
فجاءاه من الغد ،فقال ها رسول اه ﷺ َ « :أ ْبل َغا َصاح َبك َ
ِ
َى ِي َه ِذ ِه ال رل ْي َل ِة» أخرجه أمد ( ).
كَْ
لسبع ساعات مضت منها ،وهي ليلة الثاثاء ،لعر ليال مضت من مادى اأوى
سنة سبع ،و أن اه تعاى سلط عليه ابنه شرويه فقتله ،فرجعا إى باذان بذلك فأسلم
باذان ،وأسلم اأبناء معه ،وهم أواد الفرس الذين تزوجوا من اليمن.
وقد استجاب اه  دعوة نبيه ﷺ فمزق اه تعاى ملك فارس ،وسقطت دولتهم ي
خافة عمر بن اخطاب  ،وملكها امسلمون هي وملكة الروم.
ِ
ِ
ِ
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َى َب ْعدَ ُهَ ،وإِ َذا
َى َف َا ك ْ َ
ول اه ﷺ « :إ َذا َه َل َك ك ْ َ
ما ِي َسبِ ِ
يل اه»
ر َب ْعدَ ُهَ ،وا رل ِذي َن ْف ُس ُمـ َح رم ٍد بِ َي ِد ِه َل ُتن ِْف ُق رن ُكن َ
ُوز ُ َ
ر َف َا َق ْي َ َ
َه َل َك َق ْي َ ُ
متفق عليه( ).

 -4كتاب الرسول ﷺ إى امقوقس ملك ااسكندرية

بعث الرسول ﷺ حاطب بن أي بلتعة  إى امقوقس عظيم القبط ،صاحب
اإسكندرية ،واسمه جريج بن ميناء ،يدعوه إى اإسام ،وكتب معه كتاب ًا ،وهذا نصه:
 نص كتاب الرسول ﷺ إى امقوقس عظيم القبط :
(بسم اه الرمن الرحيم ،من حمد عبد اه ورسوله إى امقوقس عظيم القبط ،سام
عى من اتبع اهدى ،أما بعد :فإي أدعوك بدعاية اإسام ،أسلم تسلم ،وأسلم يؤتك اه
أجرك مرتن ،فإن توليت فإن عليك إثم القبط:
[ آل عمران. ] 99/
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99999
( )9متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9599
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فلا وصل الكتاب امقوقس أخذه فق ربله ثم قرأه وأكرم حاطب ًا ،وأحسن نزله ،ثم رحه إى
رسول اه ﷺ بكتاب ،وأهدى للرسول ﷺ كسوة ،وبغلة شهباء ،وجاريتن إحداما مارية
القبطية أم إبراهيم ،وأختها سرين أعطاها الرسول ﷺ حسان بن ثابت  ،فرجع حاطب
 إى امدينة بالكتاب واهدايا ،وأخر النبي ﷺ با جرى ،وم يسلم امقوقس ضن ًا
بملكه ،فقال الرسول ﷺ ( :ضن اخبيث بملكه ،وا بقاء ملكه) ،وقبل رسول اه ﷺ
هديته ،وأخذ اجاريتن ،وما مارية وأختها سرين.
وقد بر الرسول ﷺ بفتح مر ،وأوى بأهلها خر ًا.
ِ
ِ
ر َو ِه َي َأ ْرض ُي َس رمى
عن أي ذر  قال  :قال رسول اه ﷺ «:إ رنك ُْم َستَ ْفت َُحو َن م ْ َ
فِي َها ال ِق َر ُ
ما» َأ ْو َق َال « ِذ رم ًة
وها َف َأ ْح ِسنُوا إِ َى َأ ْهلِ َهاَ ،فإِ رن َه ُ ْم ِذ رم ًة َو َر ِ ً
اطَ ،فإِ َذا َفت َْحت ُُم َ
َو ِص ْه ًرا» أخرجه مسلم( ).
أما الذمة فهي احرمة واحق ،وأما الرحم فلكون هاجر أم إساعيل منهم ،وأما
الصهر فلكون مارية أم إبراهيم ابن الرسول ﷺ منهم.
ِ ِ ِ ِ
رَ ،فإِ رنك ُْم
وعن أم سلمة ري اه عنها أن رسول اه ﷺ قال  « :اهَ اهَ ي قبْط م ْ َ
َس َت ْظ َه ُرو َن َع َل ْي ِه ْمَ ،و َيكُونُو َن َلك ُْم ِعدر ةًَ ،و َأ ْع َوانًا ِي َسبِ ِ
يل اهِ» أخرجه الطراي ي الكبر( ).

 -5كتاب الرسول ﷺ إى احارث بن أي شمر صاحب دمشق

بعث رسول اه ﷺ شجاع بن وهب اأسدي  بكتاب إى احارث بن أي شمر
الغساي ،صاحب دمشق يدعوه إى اإسام.
 نص كتاب الرسول ﷺ إى احارث بن أي شمر صاحب دمشق:
« بسم اه الرمن الرحيم ،من حمد رسول اه إى احارث بن أي شمر ،سام
عى من اتبع اهدى ،وآمن باه وصدر ق ،إي أدعوك إى أن تؤمن باه وحده ا
ريك له ،يبقى لك ملكك».
فلا قرأ احارث بن أي شمر الكتاب رمى به ،وقال :من ينتزع مني ملكي ،وبدأ حشد
جيشه للهجوم عى امدينة ،ولكن هرقل تدخل ،ودعاه إى إيلياء بيت امقدس.
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9صحيح /أخرجه الطراي ي الكبر برقم (.)999
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ورجع شجاع  إى امدينة ،وأخر الرسول ﷺ با قال احارث ،فقال ﷺ ( :باد
ملكه) ،ثم مات احارث الغساي عام الفتح.
وكان هذا التوتر واإ عداد للهجوم عى امدينة بداية أمر معركة مؤتة العظيمة.

 -3كتاب الرسول ﷺ إى هوذة بن عي ملك اليامة

بعث رسول اه ﷺ سليط بن عمرو العامري بكتاب إى هوذة بن عِ احنفي
صاحب اليامة ،يدعوه إى اإسام.
 نص كتاب الرسول ﷺ إى هوذة بن عي ملك اليامة:
« بسم اه الرمن الرحيم ،من حمد رسول اه إى هوذة بن عِ ،سام عى من
اتبع اهدى ،واعلم أن ديني سيظهر إى منتهى اخف واحافر ،فأسلم تسلم ،وأجعل
لك ما حت يديك».
فلا قدم سليط بن عمرو  عى هوذة بن عِ بكتاب رسول اه ﷺ  ،أنزله وحياه،
فلا قرأ عليه كتاب رسول اه ﷺ م يرده ،وكتب إى رسول اه ﷺ كتاب ًا قال فيه:
ما أحسن ما تدعو إليه ،وأمله ،وأنا شاعر قومي وخطيبهم ،والعرب َاب مكاي،
فاجعل َ بعض اأمر أتبعك.
ثم إن هوذة أجاز سليط ًا  بجائزة ،وكساه أثواب ًا من نسج هجر (اأحساء).
وما قدم سليط  عى الرسول ﷺ  ،وقرئ كتاب هوذة عى رسول اه ﷺ قال ﷺ :
« لو سألني سيابة من اأرض ما فعلت ،باد وباد ما ي يديه».
فات هوذة عندما رجع رسول اه ﷺ من فتح مكة.
وهذه هي الكتب الستة التي بعث ها الرسول ﷺ رسله ي يوم واحد ،وذلك ي
امحرم سنة سبع من اهجرة.
وقد كتب الرسول ﷺ كتب ًا أخرى تزيد عى امائتن ،بعث ها إى ملوك وأمراء
وزعاء وأشخاص ،يدعوهم فيها إى اإسام ،منهم ملوك عان والبحرين واليمن،
وغرهم ما سي أي ي حينه إن شاء اه تعاى.
995

 -2إصابة الرسول ﷺ بسحر هود

ما رجع رسول اه ﷺ من احديبية ي ذي احجة ودخل شهر حرم من السنة
السابعة للهجرة ،جاء رؤساء من اليهود الذين بقوا بامدينة من يظهر اإسام وهو
منافق ،إى لبيد بن اأعصم من بني زريق ،وكان منافق ًا ،وهو أعلم هود بالسحر،
فقالوا له :أنت أسحر منا ،وقد سحر منا حمد الرجال والنساء ،فلم نصنع شيئ ًا،
وأنت ترى أثره فينا ،وخافه ديننا ،ومن قتل منا وأجى ،ونحن نجعل لك عى ذلك
ُجعاً عى أن تسحره لنا سحر ًا ينكؤه.
فقام لبيد بن اأعصم بسحر النبي ﷺ  ،ومرض رسول اه ﷺ منه مرض ًا شديد ًا،
و ُأخذ عن النساء وعن الطعام والراب ،ولبث عى ذلك مدة حتى دله اه عليه.
ِ
ِ
ي اه َعنْ َها َقا َل ْتَ :س َح َر َر ُس َ
ول اه ﷺ َر ُجل ِم ْن َبنِي ُز َر ْي ٍقُ ،ي َق ُال َل ُه
َع ْن َعائ َش َة َر َ
ول اه ﷺ ُ َ ِ ِ
َلبِيدُ ْب ُن اأَ ْع َص ِمَ ،حترى كَا َن َر ُس ُ
الي َء َو َما َف َع َل ُه،
خير ُل إ َليْه َأ رن ُه كَا َن َي ْف َع ُل ر ْ
ات َليْ َل ٍة َو ُه َو ِعن ِْديَ ،لكِنر ُه َد َعا َو َد َعاُ ،ث رم َق َالَ « :يا َعائِ َش ُة،
ات َي ْو ٍم َأ ْو َذ َ
َحترى إِ َذا كَا َن َذ َ
ِ ِ
ِ ِ
ما ِعنْدَ ر ْأ ِ
ِ
ِ
ِ
ي،
يا ْ
َأ َش َع ْرت َأ رن اه َأ ْفتَاي ف َ
َ
اس َت ْف َت ْي ُت ُه فيهَ ،أتَاي َر ُجاَنَ ،ف َق َعدَ َأ َحدُ ُ َ
َِ ،ف َق َال َأحدُ ُ ِ ِ ِ
ِ ِ
الر ُج ِل؟ َف َق َالَ :م ْط ُبوبَ ،ق َال:
ما ل َصاحبِهَ :ما َو َج ُع ر
َ َ
َواآ َخ ُر عنْدَ ر ْج َ ر
من َطبه؟ َق َالَ :لبِيدُ بن اأ َ ْعص ِمَ ،ق َالِ :ي َأي َي ٍء؟ َق َالِ :ي م ْش ٍ
ف
ط َو ُم َشا َط ٍةَ ،و ُج ِ
َ
ْ ُ
َ ْ رُ
ُ
ِ ْ
َط ْل ِع ن ْ ٍ
ول اه ﷺ ِي ن ٍ
َاها َر ُس ُ
َاس
َخ َلة َذك ٍَرَ .ق َالَ :و َأ ْي َن ُه َو؟ َق َالِ :ي بِئْ ِر َذ ْر َوا َن » َف َأت َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وس ن ْ
َخلِ َها
م ْن َأ ْص َحابِهَ ،ف َجا َء َف َق َالَ « :يا َعائ َش ُةَ ،ك َأ رن َما َء َها ُن َقا َع ُة احنراءَ ،أ ْو َك َأ رن ُرؤ َ
َخر ْجتَ ُه؟ َق َالَ « :قدْ َعا َف ِ
الش َياطِ ِ
ن» ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
وس ر
اي اه،
ُرؤ ُ
است ْ َ
ول اهَ :أ َفاَ ْ
ى الن ِ ِ ِ
َفك َِر ْه ُت َأ ْن ُأ َث ِو َر َع َ
ها َفدُ فِن َْت .أخرجه البخاري( ).
را» َف َأ َم َر ِ َ
راس فيه َ ً
ونزلت عى رسول اه ﷺ امعوذتان ،سورة الفلق ،وسورة الناسُ ،
وش في رسول
اه ﷺ بإذن اه تعاى من سحر لبيد بن اأعصم اليهودي.
النبي ﷺ رجل من اليهود ،فاشتكى ،فأتاه جريل
عن زيد بن أرقم  قال َ :س َحر
ر
صلوات اه عليه بامعوذتن .أخرجه الطحاوي(.)9
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9صحيح /أخرجه الطحاوي ي مشكل اآثار برقم (.)9599
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و َعن ُع ْقب َة ب ِن َع ِ
ِ سورت ِ
ام ٍر َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َانَ ،فتَ َع رو ُذوا
ْ َ ْ
ول اه ﷺُ « :أن ِْز َل ْت َع َ ر ُ َ
ِهِ رنَ ،فإِ رن ُه َم ُي َت َع رو ْذ بِ ِمثْلِ ِه رن» َي ْعنِي امُ َع ِو َذت ْ ِ
َن .أخرجه أمد( ).
ْ
وم يقتل النبي ﷺ لبيد بن اأعصم ،أنه ﷺ كان ا ينتقم لنفسه ،وأنه خي إذا
قتله أن تثور بذلك فتنة بن امسلمن ،وبن حلفائه من اأنصار:
[ التوبة.]999/

 -3قدوم أم أساء بنت أي بكر ري اه عنها

ي فرة هدنة احديبية قدمت قتيلة بنت عبد العزى عى ابنتها أساء بنت أي بكر
الصديق ري اه عنها ،فاستفتت رسول اه ﷺ ي صلة أمها ،وهي مركة،
فأمرها بصلتها.
ِ
ِ
ٍ
ِ ُأ ِمي َو ِه َي ُم ْ ِ
ركَة ِي َع ْه ِد ُق َر ْي ٍ
ش إِ ْذ
َع ْن َأ ْس َا َء بِنْت َأ ِي َبكْرَ ،قا َل ْتَ :قد َم ْت َع َ ر
ِ
ِ ُأمي و ِهي ر ِ
اس َت ْف َت ْي ُت َر ُس َ
ه ﷺَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
اغ َبة،
ول ا ِ
َع َ
ول اهَِ ،قد َم ْت َع َ ر ِ َ َ َ
اهدَ ُه ْمَ ،ف ْ
ِ
َأ َف َأ ِص ُل ُأمي؟ َق َالَ « :نع ِ ِ
( )
م ،صِ ُأ رمك» متفق عليه
َ ْ
ِ
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 -4غزوة ذي َق َرد

ذو قرد :ماء عى نحو ميلن من امدينة ،ما يِ باد غطفان.
وكانت هذه الغزوة بعد احديبية ،قبل غزوة خير بثاثه أيام ،وتسمى غزوة الغابة،
أن اإبل التي أغار عليها امسلمون كانت بتلك الغابة .
وهذه الغزوة أول غزوة غزاها رسول اه ﷺ بعد احديبية ،وكان أعظم من أبى فيها
سلمة بن اأكوع .
وسبب هذه الغزوة أنه كان لرسول اه ﷺ عرون لق حة ترعى بالغابة ،وكان عليها
رجل من غفار مع امرأته ،فأغار عليهم عبد الرمن بن عيينة بن حصن الغفاري،
فقتلوا الرجل ،وأروا امرأته ،واستاقوا اللقاح.
ِ
ِ ِ ِ
َح َو ال َغا َب ِةَ ،حترى إِ َذا ُكن ُْت بِثَنِير ِة ال َغا َب ِة،
َع ْن َس َل َم َة َ ق َالَ :خ َر ْج ُت م َن امَدينَة َذاه ًبا ن ْ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ح َك ما بِ َك؟ َق َالُ :أ ِخ َذ ْ ِ
اح النربِ ِي
الر ْ َ
ت ل َق ُ
َلقيَني ُغاَم ل َعبْد ر
م ِن ْب ِن َع ْوفُ ،ق ْل ُتَ :و ْ َ َ
َث ِ َخ ٍ
ات َأ ْس َم ْع ُت َما
ر ْخ ُت َثا َ َ َ
ﷺُ ،ق ْل ُتَ :م ْن َأ َخ َذ َها؟ َق َالَ :غ َط َفا ُنَ ،و َف َز َار ُة َف َ َ
وهاَ ،ف َج َع ْل ُت
َب ْ َ
اه ْمَ ،و َقدْ َأ َخ ُذ َ
احا ْهُ ،ث رم انْدَ َف ْع ُت َحترى ال َق ُ
احا ْه َيا َص َب َ
ن اَ َب َت ْي َهاَ :يا َص َب َ
َأ ْر ِم ِ
يه ْمَ ،و َأ ُق ُ
الر رض ْع .
ولَ :أنَا ا ْب ُن اأَك َْو ِع
َوال َي ْو ُم َي ْو ُم ُ
َفاستَنْ َق ْذ ُ ِ
ها َأ ُسو ُق َهاَ ،ف َل ِقيَنِي النربِ ُي ﷺ َ ،ف ُق ْل ُتَ :يا
َ
ر ُبواَ ،ف َأ ْقبَ ْل ُت ِ َ
ْ
َا منْ ُه ْم َقبْ َل َأ ْن َي ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َر ُس َ
ر ُبوا س ْقيَ ُه ْمَ ،فا ْب َع ْث ِي إِ ْث ِره ْم،
ول اه إ رن ال َق ْو َم ع َطاشَ ،وإ ِي َأ ْع َج ْلتُ ُه ْم َأ ْن َي ْ َ
ْتَ ،ف َأس ِ
ج ْح ،إِ رن ال َق ْو َم ُي ْق َر ْو َن ِي َق ْو ِم ِهم» متفق عليه( ).
َف َق َالَ :يا ا ْب َن اأَك َْو ِعَ ،م َلك َ
ْ
وكان رسول اه ﷺ ما بلغه صياح سلمة بن اأكوع ِ ،خ بامدينة« :الفزع
الفزع»  ،فرامت اخيول إى رسول اه ﷺ  ،وكان أول من انتهى إليه من الفرسان
ا مقداد بن عمرو ،ثم عباد بن بر ،وسعد بن زيد ،وأسيد بن ظهر ،وعكاشة بن
حصن اأسدي ،وحرز بن نضلة ،وأبوقتادة احارث بن ربعي فارس الرسول ﷺ،
وغرهم ري اه عنهم أمعن.
فلا اجتمعوا أ رمر عليهم سع د بن زيد اأشهِ ،ثم قال له( :احق ي طلب القوم
حتى أحقك ي الناس).
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فأقبل فوارس رسول اه ﷺ يتخللون الشجر ،فوى امركون مدبرين ،وحق
حرز بن نضلة ،ويعرف باأخرم اأسدي بعبد الرمن بن عيينة بن حصن ،فاختلفا
طعنتن ،فعقر اأخرم فرس عبد الرمن ،وطعنه عبد الرمن فقتله ،فتحول عبد
الرمن عى فرس اأخرم.
فلحق أبو قتادة فارس رسول اه ﷺ بعبد الرمن فطعنه فقتله ،وغشاه برده ،ثم
حول أبو قتادة عى فرس اأخرم ،ثم حق القوم.
فلا رأى القتيل مسجى ،قالواُ :ق تل أبو قتادة ،فقال رسول اه ﷺ قبل أن يراه« :ا،
ليس بأي قتادة ،ولكنه قتيل أي قتادة ،وضع عليه برده ،لتعرفوا أنه صاحبه».
وقال سلمة  بعد جهاد ومطاردة للمركن :أتيت رسول اه ﷺ وهو عى اماء
الذي خأت امركن عنه بذي قرد ،وإذ بنبي اه ﷺ ي مسائة من أصحابه ،وإذا
بااً قد نحر هم جزور ًا ما خ رلفت وأحرزت من امركن ،فهو يشوي لرسول اه
ﷺ من كبدها وسنامها.
وي هذه الغزوة صى رسول اه ﷺ صاة اخوف بذي قرد.
وأقام رسول اه ﷺ بذي قرد يوما وليلة يتحسس اخر.
قال سلمة :فلا أصبحنا قال رسول اه ﷺ « :خر فرساننا اليوم :أبو قتادة ،وخر رجالتنا
سلمة » ،ثم أعطاي رسول اه ﷺ سهمن :سهم الفارس ،وسهم الراجل ميع ًا.
ثم رجع رسول اه ﷺ إى امدينة ،وقد أردف خلفه سلمة بن اأكوع .
أما امرأة التي أرت فقد استطاعت أن تفلت من وثاقها ،وانتهت إى العضباء ناقة
الرسول ﷺ  ،ثم ركبتها ووجهتها إى امدينة ،ونذرت إن نجاها اه لتنحرها.
ِ
ِ ِ
راسَ ،ف َقا ُلوا :ال َع ْض َباء نَا َق ُة رس ِ
ول اهِ ﷺَ ،ف َقا َل ْت :إِ رهَا
َف َل را َقد َمت امَدينَ َة َر َ
آها الن ُ
َ ُ
ُ
اها اهُ َع َليْ َها َلتَن َْح َر رهَاَ ،ف َأت َْوا َر ُس َ
ول اهِ ﷺَ ،ف َذك َُروا َذل ِ َك َل ُهَ ،ف َق َال:
ن ََذ َر ْ
َج َ
ت إِ ْن ن ر
اها اهُ َع َليْ َها َلتَن َْح َر رهَاَ ،ا َو َفا َء لِن َْذ ٍر ِي
َا ،ن ََذ َر ْ
َج َ
ت ه إِ ْن ن ر
« ُسبْ َحا َن اهِ ،بِئْ َس َا َج َز ْ َ
ِ
ِ ٍ
يا َا َي ْملِ ُك ال َع ْبدُ »أخرجه مسلم( ).
َم ْعص َيةَ ،و َا ف َ
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 -5غزوة خير

خير مدينة كبرة ذات حصون ،ومزارع ،ونخل كثر ،وتقع شال امدينة ،بينها وبن
امدينة ثانية برد ،وسكاها هود.
وقد أقام رسول اه ﷺ بعد أن قدم من غزوة ذي َق َرد بامدينة ثاث ليال ،ثم خرج
إى خير ي بقية امحرم ،من السنة السابعة للهجرة.
وسبب هذه الغزوة العظيمة أن هود خير م يظهروا عدا ًء سافر ًا للمسلمن حتى
حق هم زعاء هود بني النضر ،عندما ُأ ْج لوا عن امدينة.
وكان أعظم زعاء بني النضر الذين نزلوا خير :سارم بن أي احُـقيق ،وكنانة بن
الربيع ،وحيي بن أخطب ،وما نزلوها دان هم أهلها.
لقد نزلوها بأحقادهم ضد امسلمن ،فكانوا كلا وجدوا فرصة لانتقام من امسلمن
انتهزوها ،ووجدوا ي قوة قريش وبعض قبائل العرب الوسيلة التي سيدخلون ها إى
امدينة مرة أخرى ،فأ رلبوهم ضد امسلمن ،ثم جروهم إى غزوة اخندق ،وسعوا ي إقناع
قريظة لانضام إليهم ،والغدر بامسلمن.
فكانت خير مركز ًا لليهود من قبل ،ثم انضم إليهم هود بني النضر ،وبني قينقاع بعد
إجائهم من امدينة.
فكانت خير مركز الدسائس والتآ مر ،ومركز إثارة الفتن واحروب ضد امسلمن.
وكانت هدنة احديبية فرصة أمام امسلمن لتصفية هذا اجيب الذي يشكل خطورة
عى أمن اإسام وامسلمن.
فلا انتهى رسول اه ﷺ من أمر قريش هدنة احديبية ،تفرغ اآن ليهود خير،
لتأديبهم عى ما فعلوه بامسلمن.
وقد وعد اه امسلمن بعد احديبية بمغانم كثرة يأخذوها إذا هزموا هود خير ،كا أشارت
إى ذلك سورة الفتح التي نزلت ي طريق العودة من احديبية:
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[ الفتح.]99-99/

 خروج الرسول ﷺ إى خير :
جهز الرسول ﷺ لغزو خير وفتحها ،وكان اه قد وعده بفتحها ،وجهز أصحابه
للخروج معه من الذين خرجوا معه للحديبية.
وما جهز رسول اه ﷺ جاء امخلفون عنه ي غزوة احديبية يريدون اخروج معه
للغنيمة ،فلم يأذن أحد منهم ،ونزل فيهم:
[ الفتح .]99/

ثم أمر رسول اه ﷺ منادي ًا ينادي :أن ا خرج معنا إا راغب ي اجهاد ،فلم خرج معه
إا أصحاب الشجرة ،وهم ألف وأربعائة.
وما أراد رسول اه ﷺ اخروج إى خير أمر أبا طلحة اأنصاري أن يلتمس له
غام ًا خدمه ،وهو ذاهب إى خير.
َس ب ِن مال ِ ٍ
ك َ :أ رن النربِ ري ﷺَ ،ق َال ِأ َ ِي َط ْل َح َة« :الت َِم ْس ُغاَ ًما ِم ْن ِغ ْل َانِك ُْم
َع ْن َأن ِ ْ َ
ْ ِ
ر» متفق عليه( ).
خدُ ُمني َحترى َأ ْخ ُر َج إِ َى َخ ْي َ َ
واستعمل رسول اه ﷺ عى امدينة سباع بن عرفطة الغفاري .
يه َأ رن َأبا هرير َة َق ِدم امَ ِدينَ َة ِي ره ٍ
عن ُخثَيم َعن َأبِ ِ
ط ِم ْن َق ْو ِم ِهَ ،والنربِ ُي ﷺ بِ َ
ر،
َ ْ
ْ
ْ
خ ْي َ َ
َ
َ ُ ََْ
ِ
ِ
ِ
( )
است ْ
ف سبَا َع ْب َن ُع ْر ُف َط َة َع َ
ى امَدينَة .أخرجه أمد .
َخ َل َ
َو َقد ْ
وقدم أبو ثعلبة اخشني امدينة ورسول اه ﷺ يتجهز لفتح خير فخرج معه وشهد خير.
ورى بغرها إا ي غزوة خير ،وغزوة تبوك.
وكان رسول اه ﷺ من عادته إذا أراد غزوة ر
أما غزوة خير فإن اه قد وعده بفتحها ،وأما غزوة تبوك فأن امسافة بعيدة جد ًا،
وأها كانت مع أعظم دولة ي وقتها وهي الروم ،فابد من ااستعداد الكامل ها.
وخرج رسول اه ﷺ ومن معه إى خير بروح إيانية عالية ،عى الرغم من علمهم
بمنعة حصون خير ،وشدة بأس رجاها ،وعتادهم احري ،وسلكوا طريق ًا بن خير
وغطفان ،ل َي ُح ْو لوا بن غطفان أن يمدوا أهل خير ،أهم كانوا أعداء للمسلمن.
وكان ﷺ يصِ النافلة عى ماره وهو متوجه إى خير ،وكان امسلمون يرفعون أصواَم
( )9متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9959ومسلم برقم (.)9999
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بالتهليل والتكبر ،فأمرهم النبي ﷺ أن يرفقوا بأنفسهم.
ٍ
ِ
ِ
ر ًفا َ ،و َا َن ْع ُلو
ع ْن َأ ِي ُم َ
وسى َ قا َل ُ :كنرا َم َع َر ُسول اه ﷺ ي َغ َزاة َ ،ف َج َع ْلنَا َا ن َْص َعدُ َ َ
ر ًفا َ ،و َا َهْبِ ُط ِي َو ٍاد  ،إِ را َر َف ْعنَا َأ ْص َوا َتنَا بِال رتكْبِ ِرَ ،ق َال َ :فدَ نَا ِمنرا َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ ،ف َق َال:
ََ
ون َأ َص رم َو َا َغ ِائ ًبا  ،إِن َرا تَدْ ُع َ
راس ْ ،ار َب ُعوا َع َى َأ ْن ُف ِسك ُْم َ ،فإِ رنك ُْم َا تَدْ ُع َ
ون َس ِمي ًعا
ها الن ُ
« َيا َأ ُ َ
س َ ،أ َا ُأ َع ِل ُم َك ك َِل َم ًة ِه َي ِم ْن ُكن ِ
َب ِص ًرا ُ ،ث رم َق َال َ « :يا َع ْبدَ اه ْب َن َق ْي ٍ
جن ِرة َ :ا َح ْو َل َو َا
ُوز ا َ
ُق رو َة إِ را باه»  .متفق عليه( ).
 وصول امسلمن إى خير :
ما قرب النبي ﷺ وأصحابه من خير لياً ،بات هو وأصحابه قريب ًا منها ،وكان
رسول اه ﷺ إذا أتى قوم ًا بليل م ُي ِغ ر عليهم حتى يصبح ،فلا أصبح صى الفجر
بغلس ،ثم ركب هو وأصحابه ري اه عنهم حتى أتوا خير.
وما أرف ﷺ عى خير قال أصحابه « :قفوا » ليدعو دعاء دخول القرية.
عن صهيب َ أ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ َم ْ َي ُك ْن َي َرى َق ْر َي ًة ُي ِريدُ ُد ُخ َ
اها:
وهَا إِ را َق َال ِح َ
ن َي َر َ
ِ
الس ْب ِع َو َما َأ ْق َل ْل َنَ ،و َر رب
الس ْب ِع َو َما َأ ْظ َل ْل َنَ ،و َر رب اأَ َر ِض َ
ن ر
الس َا َوات ر
«ال رل ُه رم َر رب ر
الش َياطِ ِ
الر َياحِ َو َما َذ َر ْي َنَ ،و َر رب ر
ن َو َما َأ ْض َل ْل َن ،ن َْس َأ ُل َك َخ ْ َر َه ِذ ِه ال َق ْر َي ِة َو َخ ْ َر َأ ْهلِ َها،
ِ
ِ
ِ
ِ
ر َما في َها» أخرجه احاكم وابن حبان( ).
ر َأ ْهل َهاَ ،و َ ِ
ر َهاَ ،و َ ِ
َو َن ُعو ُذ بِ َك م ْن َ ِ
فأتى رسول اه ﷺ خير حن بزغت الشمس ،وقد خرج هود خير إى مزارعهم
بمساحيهم ومكاتلهم ،وأخرجوا مواشيهم ،وما رأوا امسلمن فزعوا وفروا إى حصوهم.
َان إِ َذا َأتَى َق ْو ًما بِ َل ْي ٍل َم ُي ِغ ْر ِ ِ
َع ْن َأن ٍ
َس َ أ رن َر ُس َ
ر َل ْي ًاَ ،وك َ
ه ْم َحترى ُي ْصبِ َح،
ول اه ﷺ َأتَى َخ ْي َ َ
ْ
ت اليهود بِمس ِ
َف َلا َأصبح َخرج ِ
اح ِيه ْمَ ،و َمكَاتِلِ ِه ْم َف َل را َر َأ ْو ُه َقا ُلوا :م ُـ َح رمد َواهُ ،مـ َح رمد
ر ْ ََ َ َ
َُ ُ َ َ
واخ ِميسَ ،ف َق َال النربِي ﷺَ « :خ ِرب ْت َخير ،إِنرا إِ َذا ن ََز ْلنَا بِس ِ
اح امُن َْذ ِري َن»
احة َق ْو ٍم َف َسا َء َص َب ُ
َ َ
َ
َ َ ُ
َُْ
ُ
أخرجه البخاري( ).
َس ب ِن مالِ ٍك َ ق َال :صبحنَا َخير بكْرةًَ ،ف َخرج َأه ُلها بِا َ ِ
روا
َ َ ْ َ
َ ر ْ
ََْ ُ َ
َع ْن َأن ِ ْ َ
م َساحيَ ،ف َل را َب ُ ُ
بِالنربِي ﷺ َقا ُلوا :مـحمد واه  ،مـحمد وا ِ
ر،
خم ُ
ُ َ ر َ َ
ُ َ ر َ
ْرَ ،خ ِر َب ْت َخ ْي َ ُ
يسَ ،ف َق َال النربِ ُي ﷺ « :اه َأك َ ُ
ِ
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إِنرا إِ َذا ن ََز ْلنَا بِساح ِة َقو ٍم َفساء صباح امن َْذ ِرين» َف َأصبنَا ِمن ُلـحو ِم احم ِرَ ،فنَادى من ِ
َادي النربِ ِي
َ ْ ْ ُ
َ
َ َ ْ َ َ َ َ ُ
َ ُ
ُُ
ِ
ح ُم ِرَ ،فإِ رهَا ِر ْجس» أخرجه البخاري( ).
ﷺ« :إِ رن اه َو َر ُسو َل ُه َين َْه َيانك ُْم َع ْن ُلـ ُحو ِم ا ُ
وما هرب اليهود إى حصوهم حاِهم امسلمون فيها ،وأخذ امسلمون ي
افتتاح حصوهم ،فسقطت الواحد تلو اآخر.
وخير بلد كبر ينقسم إى شطرين:
شطر فيه مسة حصون ،هي :حصن ناعم ،وحصن الصعب بن معاذ ،وحصن قلعة
الزبر ،وحصن ُأي ،وحصن النزار.
وتقع احصون الثاثة اأوى ي منطقة النطاة ،ويقع اأخران ي منطقة الشق ،ويقع
الكل ي الشال الرقي من خير.
وأما الشطر الثاي من خير فيعرف بال كتيبة ،وفيه ثاثة حصون ،هي:
حصن القموص ،وحصن الوطيح ،وحصن السام.
فهذه احصون الثانية هي أمنع حصون خير وأقواها ،وأكرها.
وقد واجه امسلمون مقاومة شديدة ،وصعوبة كبرة ،عند فتح بعض هذه احصون.
 فتح حصن ناعم :
بالراز،
كان أول حصن هامه امسلمون هو حصن ناعم ،فخرج منه مرحب اليهودي ،ينادي ِ َ
فخرج له عامر بن اأكوع  ، فاختلفا ربتن مات عى إثرما عامر بن اأكوع.
ثم خرج مرحب اليهودي يطلب الراز مرة أخرى بعدما قتل عامر بن اأكوع ،فرز له عِ
بن أي طالب  ففلق رأس مرحب فقتله ،فكان فتح احصن عى يديه.
ِ
ِ
ر َة ِما َئ ًة-
قال سلمة بن اأكوع َ :قد ْمنَا احُدَ ْيبِيَ َة َم َع َر ُسول اهِ ﷺ َو َن ْح ُن َأ ْر َب َع َع ْ َ
ال َحترى َخر ْجنَا إِ َى َخ ْير م َع رس ِ
ث َل َي ٍ
وفيه -فواه َما َلبِ ْثنَا إِ را َث َا َ
ول اهِ ﷺَ ،ق َال:
ََ َ َ ُ
َ
َفجع َل َعمي َع ِ
امر َير َ ِ
ج ُز بِال َق ْو ِم.
َ َ
ْ
ِ
َصدر ْقنَا َو َا َص رل ْينَا
َت ـ ـ ـ ـاهِ َل ـ ـ ـ ْو َا اهُ َم ـ ـ ـ ـا ْ
اهتَدَ ْينَـ ـ ـ ـا َو َا ت َ
ونَحن َعن َف ْضلِ َك ما استَ ْغنَينَا َفثَب ِ
ت اأَ ْقدَ ا َم إِ ْن َا َقيْنَا
ِ
َ ْ ْ
َ ْ ُ ْ
َو َأن ِْز َل ْن َسكِينَ ًة َع َل ْينَا
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ول اهِ ﷺ« :من ه َذا؟» َق َالَ :أنَا َع ِ
َف َق َال َر ُس ُ
امرَ ،ق َالَ « :غ َف َر َل َك َر ُب َك»َ ،ق َالَ :و َما
َ ْ َ
ِ
إنْس ٍ
است ُْش ِهدَ َ ،ق َالَ :فنَا َدى ُع َم ُر ْب ُن اخَ رط ِ
اس َت ْغ َف َر َر ُس ُ
اب
ان َ
خ ُُص ُه إِ را ْ
ول اهِ ﷺ ِ َ
ْ
ِ
ِ
َو ُه َو َع َ
رَ ،ق َال:
ى ََ
م ٍل َل ُهَ :يا نَبِ ري اهَِ ،ل ْو َا َما َمتر ْعتَنَا بِ َعام ٍرَ ،ق َالَ :ف َل را َقد ْمنَا َخ ْي َ َ
خْطِ ُر بِ َس ْي ِف ِهَ ،و َي ُق ُ
ول:
َخ َر َج َملِ ُك ُه ْم َم ْر َحب َ
ِ
ب
ر َأ ِي َم ْر َح ُ
َقدْ َعل َم ْت َخيْ َ ُ
ِ
الس َاحِ َب َطل ُمـ َج رر ُب
َشاكي ِ
وب َأ ْق َب َل ْت َت َل ره ـ ـب
إِ َذا احُـ ـ ُر ُ
َق َال :وبر َز َله َعمي َع ِ
امرَ ،ف َق َال:
َََ ُ ِ
امر َ ..شاكِي الس َاحِ ب َطل م َغ ِ
ِ
ِ
ام ُر
َ
ُ
ِ
ر َأ ِي َع ُ
َقدْ َعل َم ْت َخيْ َ ُ
ب ِي تُر ِ ِ
اخ َت َل َفا َر َبت ْ ِ
ف َم ْر َح ٍ
َق َالَ :ف ْ
ب َع ِامر َي ْس ُف ُل َل ُهَ ،ف َر َج َع
َنَ ،ف َو َق َع َس ْي ُ
س َعام ٍرَ ،و َذ َه َ
ْ
ْ
ِ ِ
َس ْي ُف ُه َع َ
َت فِ َيها َن ْف ُس ُهَ ،ق َال َس َل َم ُةَ :ف َخ َر ْج ُتَ ،فإِ َذا َن َفر ِم ْن
ْح َل ُهَ ،فكَان ْ
ى َن ْفسهَ ،ف َق َط َع َأك َ
َأ ْص َح ِ
اب النربِ ِي ﷺَ ،ي ُقو ُل َ
ونَ :ب َط َل َع َم ُل َع ِام ٍرَ ،قت ََل َن ْف َس ُهَ ،ق َالَ :ف َأ َت ْي ُت النربِ ري ﷺ َو َأنَا
ول اهَِ ،ب َط َل َع َم ُل َع ِام ٍر؟ َق َال َر ُس ُ
َأ ْبكِيَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اه ﷺَ « :م ْن َق َال َذلِ َك؟» َق َال:
ُق ْل ُت :نَاس ِم ْن َأ ْص َحابِ َكَ ،ق َال« :ك ََذ َب َم ْن َق َال َذلِ َكَ ،ب ْل َل ُه َأ ْج ُر ُه َم ررت ْ ِ
َن» أخرجه مسلم( ).
وظل حصن ناعم منيع ًا أمام امسلمن ،فقد أعطى ﷺ الراية أي بكر الصديق  فنهض
ها ،وقاتل قتااً شديد ًا ،ثم رجع وم ُيفتح له ،ثم أعطى الرسول ﷺ ي اليوم الثاي الراية
لعمر بن اخطاب  ،فقاتل قتااً شديد ًا ،ثم رجع وم ُيفتح له.
وظل امسلمون تسعة أيام حاولون فتح حصن ناعم ،لكن ما استطاعوا ،وي اليوم
العار أعطى رسول اه ﷺ الراية لعِ بن أي طالب ،ففتح اه احصن عى يديه.
ر َوك َ
َع ْن َس َل َم َة َ ق َال  :ك َ
َان َع ِِ َقدْ َ َ
َان بِ ِه َر َمد َ ،ف َق َال َ :أنَا
َ رل َ
ف َع ِن النربِ ِي ﷺ ِي َخ ْي َ َ
ف َع ْن رس ِ
ول اه ﷺَ ،ف َخ َر َج َع ِِ َف َل ِح َق بِالنربِ ِي ﷺ َو َس رل َمَ ،ف َل را ك َ
َأ َ َ
َان َم َسا ُء ال رل ْي َل ِة ا رلتِي
َ رل ُ
َ ُ
َفتَحها اه ِي صب ِ
اح َها َ ،ق َال َر ُس ُ
الرا َي َة َغدً ا َر ُج ًا
ول اه ﷺ َ « :أُ ْع ِط َ ر
َ َ
َ َ
الرا َي َة َأ ْو َل َي ْأ ُخ َذ رن ر
ن ر
ِ
حبه اه ورسو ُله » َ ،أو َق َال ِ ُ « :
ب اه َو َر ُسو َل ُهَ ،ي ْفت َُح اه َع َل ْي ِه » َ ،فإِ َذا ن َْح ُن بِ َع ِِ َو َما
ُ ُُ
ح ُ
ْ
ََ ُ ُ
ن َْر ُجو ُه َ ،ف َقا ُلوا َ :ه َذا َع َِِ .ف َأ ْع َطا ُه َر ُس ُ
الرا َي َة َف َفت ََح اه َع َل ْي ِه ».متفق عليه( ).
ول اه ﷺ ر
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وما أرسل رسول اه ﷺ علي ًا إليهم أمره أواً بدعوَم إى اه تعاى.
ول اه ﷺ َق َال يوم َخيرَ « :أُ ْع ِط ر ِ ِ
عن سهل بن سعد َ أ رن َر ُس َ
الرا َي َة َغدً ا َر ُج ًا َي ْفت َُح
ن َهذه ر
َْ َ ََْ
َ
ِ
ِ ِ
راس َيدُ وك َ
ُون َل ْي َلت َُه ْم
ب اه َو َر ُسو َل ُهَ ،و ُيـح ُب ُه اه َو َر ُسو ُل ُه»َ ،ق َالَ :ف َبا َت الن ُ
اه َع َى َيدَ ْيهُ ،يـح ُ
اهاَ ،ف َلا َأ ْص َب َح النرا ُس َغدَ ْوا َع َى رس ِ
اهاَ ،ف َق َال:
ول اه ﷺ ُك ُل ُه ْم َي ْر ُجو َأ ْن ُي ْع َط َ
ه ْم ُي ْع َط َ
َ ُ
ر
َأ ُ ُ
ِ
ِ ْب ُن َأ ِي َطالِ ٍ
ب؟».
« َأ ْي َن َع ُ
ِ
ِ
ِ
ي بِ ِه َف َب َص َق َر ُس ُ
َف ِق َيلُ :ه َو َيا َر ُس َ
ول اه
ول اه َي ْشتَكي َع ْينَ ْيهَ ،ق َالَ « :ف َأ ْر َس ُلوا إِ َل ْيه»َ .ف ُأ ِ َ
ﷺ ِي َعينَي ِه ود َعا َلهَ ،فر َأ حترى َك َأ ْن َم يك ِ
الرا َي َةَ ،ف َق َال َع َِِ :يا
ْ ْ َ َ ُ ََ َ
َْ ْ
ُن بِه َو َجعَ ،ف َأ ْع َطا ُه ر
ِ
ِ
ِ
َر ُس َ
ول اهُ ،أ َقاتِ ُل ُه ْم َحترى َيكُونُوا م ْث َلنَا؟ َف َق َال « :ا ْن ُف ْذ َع َ
احت ِه ْم،
ى ِر ْسل َك َحترى َتن ِْز َل بِ َس َ
ِ ِ
ِ
ُث رم ا ْد ُع ُه ْم إِ َى ِ
اإ ْس َ
ه ِد َي
ر ُه ْم بِ َا َ
جِ ُ
ا ِمَ ،و َأ ْخ ِ ْ
ب َع َل ْي ِه ْم م ْن َح ِق اه فيهَ ،ف َواه َأَ ْن َ ْ
اه بِ َك رج ًا و ِ
احدً اَ ،خ ْر َل َك ِم ْن َأ ْن َيك َ
م ُر النر َع ِم» متفق عليه( ).
ُون َل َك ُ ْ
َ ُ َ
وما خرج مرحب يطلب الراز مرة أخرى خرج له عِ  فقتله.
الرا َي َة
عن سلمة  قالُ .. :ث رم َأ ْر َس َلنِي النبي ﷺ إِ َى َع ِِ َو ُه َو َأ ْر َمدُ َ ،ف َق َالَ « :أُ ْعطِ َ ر
ن ر
ِ
ب اهَ َو َر ُسو َل ُه» َ -أ ْو « ُيـ ِح ُب ُه اهُ َو َر ُسو ُل ُه» َ ،-ق َالَ :ف َأ َت ْي ُت َعلِ ًياَ ،ف ِج ْئ ُت بِ ِه َأ ُقو ُد ُه
َر ُج ًا ُيـح ُ
ِ
َو ُه َو َأ ْر َمدُ َ ،حترى َأ َت ْي ُت بِ ِه َر ُس َ
الرا َي َةَ ،و َخ َر َج
ول ا ِ
ر َأ َو َأ ْع َطا ُه ر
ه ﷺَ ،ف َب َس َق ِي َع ْينَ ْيه َف َ َ
َم ْر َحبَ ،ف َق َال:
ِ
ب
ر َأ ِي َم ْر َح ُ
َقدْ َعل َم ْت َخ ْي َ ُ
ِ
الس َاحِ َب َطل ُمـ َج رر ُب
َشاكي ِ
وب َأ ْق َب َل ْت َت َل ره ـ ـب
إِ َذا احُـ ـ ُر ُ
َف َق َال َع ِِ:
َأنَا ا رل ِذي َس رمتْنِي ُأ ِمي َح ـ ْيدَ َر ْه
ث َغاب ٍ
َك َلي ِ
ات ك َِر ِيه امَنْ َظـ ـ ـ ـ َر ْه
َ
ْ
ِ
السنْدَ َر ْه
ُأوف ِيه ُم بِ ر
الصاع َك ْي َل ر
ر َب َر ْأ َس َم ْر َح ٍ
ب َف َقتَ َل ُهُ ،ث رم كَا َن ال َفت ُْح َع َ
ى َيدَ ْي ِه .أخرجه مسلم( ).
َق َالَ :ف َ َ
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ثم خرج بعد قتل مرحب أخوه يار ،فقال :من يبارز؟ ،فخرج له الزبر بن العوام
 ، فقالت أمه صفية بنت عبد امطلب ،عمة الرسول ﷺ  :ابني يا رسول اه فقال
ﷺ  « :بل ابنك يقتله إن شاء اه تعاى» ،فقتله الزبر .
ثم خرج رجل من امسلمن ،وقاتل قتااً شديد ًا ،ف ُأ عجب به الصحابة ري اه
عنهم ،فأخرهم رسول اه ﷺ أنه ي النار.
ول اه ﷺ ل ِ َر ُج ٍل ِمـ رم ْن َم َع ُه َيدر ِعي ِ
ر َف َق َال َر ُس ُ
اإ ْس َا َم :
عن أي هريرة َ ش ِهدْ نَا َخ ْي َ َ
رار» َف َلا َح َر ال ِقت َُال َقات ََل الر ُج ُل َأ َشدر ال ِقت ِ
« َه َذا ِم ْن َأ ْه ِل الن ِ
ت بِ ِه
َال َحترى َكثُ َر ْ
ر
ر
َ
الر ُج ُل َأ َم ِ
ِ
اح ُةَ ،فكَا َد َب ْع ُض الن ِ
اح ِة َف َأ ْه َوى بِيَ ِد ِه إِ َى
اج َر َ
راس َي ْرت ُ
اج َر َ
َابَ ،ف َو َجدَ ر
َ
ِ
ِ ِِ
است ْ
ها َن ْف َس ُهَ ،ف ْ
نَ ،ف َقا ُلوا َيا
اشتَدر ِر َجال ِم ْن امُ ْسلِ ِم َ
َخ َر َج منْ َها َأ ْس ُه ًا َفن ََح َر ِ َ
كنَانَته َف ْ
َر ُس َ
ول اهَ ،صدر َق اه َح ِديثَ َك ،ا ْنت ََح َر ُف َان َف َقت ََل َن ْف َس ُهَ ،ف َق َالُ « :ق ْم َيا ُف َا ُن َف َأ ِذ ْن َأ رن ُه َا
َيدْ ُخ ُل اجنر َة إِ را م ْؤ ِمن ،إ رن اه ُي َؤ ِيدُ الدِ ي َن بِالر ُج ِل ال َف ِ
اج ِر» .متفق عليه( ).
ر
ُ
َ
وقد اقى الصحابة ري اه عنهم حول حصن ناعم مقاومة شديدة ،وثبتوا حتى
ا هارت مقاومة اليهود بعد مقتل رئيسهم مرحب وإخوانه ،وما يئسوا من مقاومة
امسلمن تسللوا من هذا احصن إى حصن الصعب ،واقتحم امسلمون حصن
ناعم ففتحوه ،واستولوا عى مافيه .
 فتح حصن الصعب بن معاذ :
حصن الصعب بن معاذ اليهودي هو احصن الثاي من حيث القوة وامناعة بعد
حصن ناعم ،وقد تسلل إليه من فر من اليهود من حصن ناعم ،فبدأ احصار عليه،
ودفع رسول اه ﷺ اللواء إى احباب بن امنذر ،فأقام امسلمون عليه ثاثة أيام،
ثم فتحوه ،وما بخير حصن أكثر طعام ًا منه.
وكان قد أصاب امسلمن ي خير جاعة شديدة ،فذبحوا مر ًا من مر اإنس،
فنهاهم رسول اه ﷺ عن أكلها.
ور َلتَ ْغ َِِ ،ق َال:
ر َفإِ رن ال ُقدُ َ
عن عبد اه بن أي أوِ  قال َ :أ َصا َبتْنَا ج َا َعة َي ْو َم َخ ْي َ َ
وبع ُضها ن َِضج ْتَ ،فجاء من ِ
َادي النربِ ِي ﷺ«:اَ َت ْأ ُك ُلوا ِم ْن حُو ِم احُ ُم ِر َشيْئًا» متفق عليه( ).
َ
ََْ َ
َ َ ُ
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وهى الرسول ﷺ أصحابه وهو ي خير عن أكل البصل والكراث إذا أرادوا الذهاب
إى امسجد.
َعن جابِ ٍر َ أ رن النربِي ﷺ هى َزمن َخير َع ِن البص ِل ،والكُر ِ
اث َف َأ َك َل ُه َا َق ْومُ ،ث رم
َ َ
ْ َ
َ ر
َ َ ََْ
ر
ََ
ِ
ِ
م ْس ِجد َف َق َال النربِ ُي ﷺَ « :أ َم َأ ْن َه َع ْن َهات ْ ِ
الش َج َرت ْ ِ
َن امُنْتنَت ْ ِ
َجاؤا إِ َى ا َ
َن ر
َن؟ » َقا ُلوا:
ْ
ِ
وعَ .ف َق َال َر ُس ُ
ى َيا َر ُس َ
َب َ
ر
ج ُ
ول اهَِ ،و َلك ْن َأ ْج َهدَ نَا ا ُ
ول اهِ ﷺَ « :م ْن َأ َك َل ُه َا َف َا َيـ ْح ُ ْ
َم ْس ِجدَ نَاَ ،فإِ رن ا َ
م َا ِئ َك َة َت َت َأ رذى ِمـ را َي َت َأ رذى ِمنْ ُه َبنُو آ َد َم» أخرجه أمد( ).
ِ
رَ « :م ْن َأك ََل ِم ْن َه ِذ ِه
وعن ابن عمر ري اه عنها َأ رن النربِ ري ﷺ َق َال ِي َغ ْز َوة َخيْ َ َ
الش َجر ِة َ -ي ْعنِي الثُوم َ -فاَ َي ْقر َب رن مس ِ
جدَ نَا» أخرجه البخاري( ).
َ َ ْ
َ
ر َ
 فتح حصن قلعة الزبر :
ما فتح الصحابة ري اه عنهم حصن الصعب بن معاذ حول اليهود الذين سلموا
من القتل إى حصن قلعة الزبر ،وهو حصن منيع ي رأس جبل.
وقد أقام امسلمون عى حاِته ثاثة أيام ،فجاء رجل من اليهود يقال له غزال،
فقال :يا أبا القاسمُ ،ت َؤ ِمنِ ي عى أن أدلك عى ما تسريح به من أهل النطاة ،وَرج
إى الشق؟
فأمنه رسول اه ﷺ عى أهله وماله ،فأخره غزال بدبول خارج احصن حت
اأرض يرب منه أهل احصن ،فسار ﷺ إى دبوهم فقطعها ،فلا اشتد هم
العطش خرجوا فقاتلوا أشد القتال ،وقتل وجرح رجال من الطرفن ،ثم افتتحه
رسول اه ﷺ  ،وكان هذا آخر حصون النطاة.
 فتح حصن ُأي :
حصن ُأي أحد حصون الشق ،فلا فرغ رسول اه ﷺ من النطاة حول إى الشق ،فبدأ
بحصن ُأي ،فقاتل أهله قتااً شديد ًا ،فخرج رجل منهم يدعو إى الراز ،فخرج له
احباب بن امنذر  فقتله احباب ،ثم خرج آخر ،فخرج له أبو دجانة فقتله.
ثم أحجمت اليهود عن الراز ،ثم أرع أبو دجانة فاقتحم احصن ومعه امسلمون،
وجرى قتال مرير داخل احصن ،ثم اهزم اليهود ،وتسلل من بقي منهم وحولوا إى
احصن الثاي واأخر من حصون الشق.
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم ( .)99995وأصله ي الصحيحن .
( )9أخرجه البخاري برقم (.)999

999

 فتح حصن النزار :
وكان هذا احصن أمنع حصون هذا الشطر ،وكان اليهود عى يقن أن امسلمن ا
يستطيعون اقتحامه ،فبدأ اليهود يرمون امسلمن بالنبال واحجارة ،حتى أصاب النبل
ثياب رسول اه ﷺ  ،وعلقت به ،فأمر رسول اه ﷺ بنصب امنجنيق الذي وجدوه ي
حصن الصعب ،فأوقعوا اخلل ي جدران احصن ،ثم اقتحمه امسلمون ،واهزم
اليهود هزيمة منكرة ،وفروا ،وتركوا نساءهم وذرارهم ،فأخذها امسلمون ،وبفتح هذه
احصون اخمسة تم فتح الشطر اأول من خير وهي النطاة والشق.
 فتح الشطر الثاي من خير :
حول رسول اه ﷺ بعد هزيمة اليهود وفتح احصون اخمسة السابقة ،إى الشطر
الثاي من خير ،وهي حصون الكتيبة ،وهي ثاثة :
حصن القموص ،وحصن الوطيح ،وحصن السام.
وما أتى ﷺ إى تلك احصون فرض عى أهلها أشد احصار ،ودام احصار أربعة عر
يوما ،واليهود ا خرجون من حصوهم ،حتى َه ّم رسول اه ﷺ أن ينصب عليهم
امنجنيق ،فلا اشتدت عليهم احال ،وأيقنوا باهلكة ،سألوا رسول اه ﷺ الصلح.
وقد سبيت صفية بنت حيي بن أخطب من حصن القموص.
وهذا ثم بفضل اه فتح تلك احصون الثانية ،وألقى اه الرعب ي قلوب هود
خير ،فطلبوا امفاوضة والصلح مع امسلمن .
 الصلح مع هود خير :
ما ظهر رسول اه ﷺ عى أهل خير ،فقتل امقاتلة ،وسبى الذراري ،وغنم اأموال،
أرسل كنانة بن أي احقيق إى رسول اه ﷺ  :انزل فأكلمك؟.
قال النبي ﷺ « :نعم» ،فنزل ابن أي احقيق ،فصالح رسول اه ﷺ عى ما يِ:
حقن دماء من ي حصوهم من امقاتلة ..وترك الذرية هم  ..وأن خرج اليهود من خير
بذرارهم ..وأن يركوا لرسول اه ﷺ ما كان هم من أرض ومال مها كان نوعه  ..وأن ا
يكتموا وا يغيبوا شيئا من هذه اأموال.
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ثم قال ﷺ « :وبرئت منكم ذمة اه وذمة رسوله إن كتمتموي شيئ ًا» أخرجه ابن حبان( ).
فصاحوه عى ذلك ،وتم تسليم احصون إى امسلمن.
فلا أراد الرسول ﷺ أن ُيـ خرج أهل خير من أرضهم كا صاحوه ،سألوه أن
يقرهم فيها عى أن يعملوا عى نصف ما خرج منها من الثمر والزرع ،فأجاهم
رسول اه ﷺ إى ذلك ،عى أن َي ْك فوا امسلمن العمل ،وهم نصف الثمر ،أن
امسلمن ا يفرغون للقيام عليها.
ثم قال هم رسول اه ﷺ « :نرككم عى ذلك ما شئنا»  ،فأقروه ،فأقرهم رسول اه
ﷺ  ،حتى أجاهم عمر بن اخطاب  ي إمارته تياء وأرحا.
وعى الرغم من هذه امعاهدة فقد غيب ابنا أي احقيق َمسك ًا فيه مال وحِ حيي
بن أخطب ،فلا سأل عنه رسول اه ﷺ ابني أي احقيق ،قاا :أذهبته احروب
والنفقات ،فلا عثر عليه ﷺ قتلها ،وأحدما كنانة بن الربيع أي احقيق زوج
صفية بنت حيي بن أخطب ،وسبب قتلها أها نقضا العهد ،وكتا امال.
 قسمة غنائم خير :
ثم إن رسول اه ﷺ قسم غنائم خير بن أهل احديبية ،أن اه  قد وعدهم
إياها ،وم يغب منهم إا جابر بن عبد اه ري اه عنها ،فقسم له رسول اه ﷺ
كسهم من حرها أنه معذور .
وأن خير ُفتح شطرها عنوة ،وشطرها صلح ًا ،قسم ﷺ ما فتح عنوة بن أهل
اخمس والغانمن ،وعزل ما فتح صلح ًا لنوائبه وما حتاج إليه من أمور امسلمن.
وقسم رسول اه ﷺ للفارس ثاثة أسهم ،للفرس سهان ،وللفارس سهم،
وللراجل سهم.
ِ ِ ِ
ول اه ﷺ َخير نِص َف ِ ِ
َع ْن َس ْه ِل ْب ِن َأ ِي َحثْ َم َة َق َالَ :ق َس َم َر ُس ُ
اجتِ ِه،
ن ن ْص ًفا لن ََوائبِه َو َح َ
ََْ ْ ْ
ن أخرجه أبو داود( ).
َونِ ْص ًفا َب ْ َ
ن امُ ْسلِ ِم َ
ِ
س َس ْه َم ْ ِ
ر ل ِ ْل َف َر ِ
ي اه َعنْ ُه َا َق َالَ :ق َس َم َر ُس ُ
ن،
ول اه ﷺ َي ْو َم َخ ْي َ َ
و َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
َولِلر ِ
اج ِل َس ْه ًا.
ر
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ِ
الر ُج ِل َف َرس َف َل ُه َث َا َث ُة َأ ْس ُه ٍمَ ،فإِ ْن َم ْ َي ُك ْن َل ُه َف َرس
َ ُه نَافع َف َق َال :إِ َذا كَا َن َم َع ر
َق َالَ :ف ر َ
َف َل ُه َس ْهم .أخرجه البخاري( ).

وأما من شهد خير من العبيد والنساء فرضخ هم رسول اه ﷺ شيئا من الغنيمة وم
يسهم هم.
ثم إن امهاجرين ما استغنوا ،ورجع امسلمون من خير إى امدينة ،ردوا إى اأنصار
منائحهم التي منحوها إياهم ما قدموا عليهم امدينة.
ولقد استغنى امسلمون بفتح خير ،لركة غنائمها التي وعدهم اه إياها.
ِ
ر .أخرجه البخاري ( ).
ي اه َعنْ ُه َا َق َالَ :ما َشبِ ْعنَا َحترى َفت َْحنَا َخيْ َ َ
َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
وكان الصحابة ري اه عنهم ي خير وغرها يأخذون من الطعام حاجتهم فيأكلوه
قبل أن يقسم.
ِ
جِي ُء َف َي ْأ ُخ ُذ
الر ُج ُل َ
رَ ،فكَا َن ر
َع ْن َع ْبد اه ْب ِن َأ ِي َأ ْو َِ َ ق َالَ :أ َص ْبنَا َط َعا ًما َي ْو َم َخ ْي َ َ
ِمنْه ِم ْقدَ ار ما يك ِْف ِ
ف .أخرجه أبو داود( ).
يهُ ،ث رم َين َْر ُ
َ َ َ
ُ
 قدوم مهاجري احبشة :
قدم عى الرسول ﷺ وهو بخير بعدما فتحها ابن عمه جعفر بن أي طالب وأصحابه من احبشة.
فلا رأى رسول اه ﷺ جعفر وأصحابه ري اه عنهم فرح فرح ًا عظي ً
ا ،و َق ربل
جعفر بن عينيه ،ثم قال ﷺ ( :ما أدري بأها أنا ُأ َر  ،بفتح خير ،أم بقدوم جعفر)
أخرجه أبوداود و احاكم(.)0
وقدم مع مهاجري احبشة اأشعريون ،وكانوا ثاثة ومسن رجا ،فيهم أبو موسى
اأشعري .
خر ْجنَا م َه ِ
وسى َ ق َالَ :ب َل َغنَا َمـ ْ
اج ِري َن
خ َر ُج النربِ ِي ﷺ َون ْ
ُ
َح ُن بِاليَ َم ِنَ ،ف َ َ
َع ْن َأ ِي ُم َ
إِ َلي ِهَ ،أنَا و َأ َخو ِ
ان ِ
ما َأ ُبو ُب ْر َدةََ ،و َ
اآخ ُر َأ ُبو ُر ْه ٍم  -إِ رما َق َالِ :ي
َ َ
ْ
َ َأنَا َأ ْص َغ ُر ُه ْمَ ،أ َحدُ ُ َ
نَ ،أ ِو ا ْثن ْ ِ
ن َر ُج ًا ِم ْن َق ْو ِمي َ ،-ف َركِ ْبنَا
م ِس َ
َن َو َ ْ
م ِس َ
بِ ْضعٍَ ،وإِ رما َق َالِ :ي َثاَ َث ٍة َو َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اي بِاحَ َب َش ِةَ ،و َوا َف ْقنَا َج ْع َف َر ْب َن َأ ِي َطال ِ ٍ
ب َو َأ ْص َحا َب ُه
َسفينَ ًةَ ،فال َقتْنَا َسفينَتُنَا إ َى الن َرج ِ
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ِ
ول اه ﷺ بعثَنَا هاهنَا ،و َأمرنَا بِ ِ ِ
ِعنْدَ ُهَ ،ف َق َال َج ْع َفر :إِ رن َر ُس َ
يموا َم َعنَا،
ََ َ ُ
اإ َقا َمةَ ،ف َأق ُ
َ ََ
رَ ،ف َأ ْس َه َم َلنَاَ ،أ ْو َق َال:
مِي ًعاَ ،ف َوا َف ْقنَا النربِ ري ﷺ ِح َ
َف َأ َق ْمنَا َم َع ُه َحترى َق ِد ْمنَا َ
ن ا ْف َتت ََح َخ ْي َ َ
ِ ٍ
ِ
ر ِمنْ َها َش ْيئًا ،إِ را مَِ ْن َش ِهدَ َم َع ُه ،إِ را
َف َأ ْع َطانَا منْ َهاَ ،و َما َق َس َم أَ َحد َغ َ
اب َع ْن َفتْحِ َخ ْي َ َ
اب َس ِفينَتِنَا َم َع َج ْع َف ٍر َو َأ ْص َحابِ ِهَ ،ق َس َم َه ُ ْم َم َع ُه ْم .متفق عليه( ).
َأ ْص َح َ
ن إِ َذا َأ ْر َم ُلوا ِي
وي فضل اأشعرين وهم أهل اليمن ،قال النبي ﷺ « :إِ رن اأَ ْش َع ِر ِي َ
بو ِ
ِ
ال َغ ْز ِوَ ،أو َق رل َطعام ِعي ِ
اح ٍدُ ،ث رم
اه ْم بِامَ ِدين َِةَ َ ،
م ُعوا َما كَا َن عنْدَ ُه ْم ِي َث ْو ٍ َ
َ ُ َ
ْ
ٍ
ِ ٍ
الس ِو ري ِةَ ،ف ُه ْم ِمنِي َو َأنَا ِمنْ ُه ْم» متفق عليه( ).
ا ْقت ََس ُمو ُه َب ْينَ ُه ْم ِي إِنَاء َواحد بِ ر
وي فضل أصحاب السفينة الذين جاؤ وا مهاجرين من احبشة أخر النبي ﷺ أن
هم هجرتن:
عن أي موسى اأشعري  أنه قال  -ي حديث اهجرة إى احبشة َ :-فدَ َخ َل ْت
َأ ْس َا ُء بِن ُْت ُع َم ْي ٍ
س َو ِه َي ِمـ رم ْن َق ِد َم َم َعنَا َع َ
ى َح ْف َص َة َز ْوجِ النربِ ِي ﷺ َزائِ َر ًة َ ،و َقدْ
ت إِ َى النرج ِ ِ
اج َر إِ َل ْي ِه َ ،فدَ َخ َل ُع َم ُر َع َ
ى َح ْف َص َة َ ،و َأ ْس َا ُء
اج َر ْ
كَان ْ
َت َه َ
يم ْن َه َ
اي ف َ
َ ِ
ن َر َأى َأ ْس َا َء َم ْن َه ِذ ِه ؟ َقا َل ْت َ :أ ْس َا ُء بِن ُْت ُع َميْ ٍ
س ؟ َق َال
ِعنْدَ َها َ ،ف َق َال ُع َم ُر ِ :ح َ
ُع َم ُر  :احَ َب ِش ري ُة َه ِذ ِه؟ ال َب ْح ِر ري ُة َه ِذ ِه ؟.
َف َقا َل ْت َأساء َ :نعم َ ،ف َق َال ُعمر  :سب ْقنَاكُم بِ ِ
اه ْجر ِةَ ،فن َْح ُن َأ َح ُق بِرس ِ
ول اه ﷺ ِمنْك ُْم ،
َ ُ
َ
َُ َ َ ْ
ْ َ ُ َ ْ
ِ
ِ
َف َغ ِض َب ْت َو َقا َل ْت كَلِم ًة  :ك ََذ ْب َت َيا ُعمر ،ك رَا َواهُ ،كنْتُم م َع رس ِ
ول اه ﷺ ُي ْطع ُم َجائ َعك ُْم،
ْ َ َ ُ
َُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وي ِع ُظ ج ِ
اه َلك ُْمَ ،و ُكنرا ِي َد ِار َأ ْو ِي َأ ْر ِ
ح َب َشة َ ،و َذل َك ِي اه َو ِي
َ
ََ
ض ال ُب َعدَ اء ال ُب َغ َضاء ِي ا َ
رسول ِ ِه َوا ْيم اه َا َأ ْط َعم َط َعاما َو َا َأ ْر ُب َرا ًبا َحترى َأ ْذ ُكر ما ُق ْل َت لِرس ِ
ول اه ﷺ ،
َ ُ
َ َ
ً
ُ
ُ
َ ُ
َ
َ
اف َ ،وس َأ ْذكُر َذلِ َك لِرس ِ
َون َْح ُن ُكنرا ن ُْؤ َذى َون َ
ول اه ﷺ َو َأ ْس َأ ُل ُهَ ،و َواه َا َأك ِْذ ُب َو َا َأ ِز ُ
يغ
ُخ ُ
َ ُ
َ ُ
َو َا َأ ِزيدُ َع َى َذلِ َك َ ،ق َال َ :ف َل را َجا َء النربِ ُي ﷺ َ ،قا َل ْت َ :يا نَبِ ري اه  ،إِ رن ُع َم َر َق َال ك ََذا َوك ََذا .
ول اه ﷺَ «:ليس بِ َأح رق ِي ِمنْكُم ،و َله و ِأَصحابِ ِه ِهجرة و ِ
َف َق َال َر ُس ُ
احدَ ة َ ،و َلك ُْم
َْ َ
ْ َ ُ َ ْ َ
َ
ْ َ
َأ ْنتُم َأه َل الس ِفين َِة ِهجرت ِ
َان»متفق عليه( ).
ْ ْ
َْ
ر
( )9متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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 قدوم وفد دوس :
جاء الطفيل بن عمرو الدوي إى رسول اه ﷺ وهو ي مكة ،فأسلم عى يديه ،ثم
رجع إى قومه دوس ًا ،ودعاهم إى اإسام ،ثم قدم عى النبي ﷺ بمن أسلم معه من
قومه ،وهو ي خير ،فجاء بسبعن أو ثانن بيت ًا من دوس ،فيهم أبو هريرة .
ِِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ر،
عن ا ْبن ع َراك َع ْن َأبِيه َأ رن َأ َبا ُه َر ْي َر َة َقد َم الـ َمدي َن َة ِي َر ْهط م ْن َق ْومهَ ،والنربِ ُي ﷺ بِ َخ ْي َ َ
و َق ِد است َْخ َل َ ِ
اع ْب َن ُع ْر ُف َط َة َع َى الـ َم ِدين َِةَ ،ق َالَ :فا ْنت ََه ْي ُت إِ َل ْي ِه َو ُه َو َي ْق َر ُأ ِي َص َا ِة
ف س َب َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْك َعة اأُ َ
ن )َ ،ق َالَ :ف ُق ْل ُت
وى بـ( :كهيعص)َ ،و ِي ال رثان َيةَ (:و ْيل ل ْل ُم َط ِفف َ
ُ
الص ْب ِح ِي ر
لِنَ ْف ِ
َِ :و ْيل ل ِ ُف َا ٍن ،إِ َذا ا ْكت ََال ا ْكت ََال بِال َو ِ
َال بِالن ِراق ِ
ايَ ،وإِ َذا َك َال ك َ
ص َ ،ق َالَ :ف َل را َص ر
ى
ِ
ر َ ،ق َالَ :ف َك رل َم ا ُ
ركُونَا
م ْسلِ ِم َ
رَ ،و َقد ا ْف َتت ََح النربِ ُي ﷺ َخ ْي َ َ
َز رو َدنَا َش ْي ًئا َحترى َأ َت ْينَا َخ ْي َ َ
ن َف َأ ْ َ
ِي ِس َه ِام ِه ْم .أخرجه أمد( ).
 زواج الرسول ﷺ من صفية بنت حيي ري اه عنها:
صفية بنت حيي ري اه عنها سبيت من حصن القموص بخير ،قبل أن تنزل هود
عى الصلح ،وكانت زوجة كنانة بن الربيع بن أي احقيق ،وقد قتله الرسول ﷺ
بعد الصلح لغدره ،وقد عرض عليها رسول اه ﷺ اإسام فأسلمت ،فأعتقها
وتزوجها ،وجعل عتقها صداقها.
َس ب ِن مالِ ٍك َ ق َالَ :ق ِدمنَا َخير َف َلا َفتَح اه َع َلي ِه ِ
م ُال َص ِف ري َة
اح ْص َنُ ،ذكِ َر َل ُه َ َ
ْ
ْ ََْ ر َ
َع ْن َأن ِ ْ َ
ِ
اها النربِ ُي ﷺ لِنَ ْف ِس ِه،
بَ ،و َقدْ ُقتِ َل َز ْو ُج َها َوكَان ْ
اص َط َف َ
وساَ ،ف ْ
بِنْت ُح َي ِي ْب ِن َأ ْخ َط َ
َت َع ُر ً
ِ
ها َر ُس ُ
ول اه ﷺُ ،ث رم َصن ََع َح ْي ًسا ِي نِ َط ٍع
ها َحترى َب َل ْغنَا َسدر ر
َف َخ َر َج ِ َ
الص ْه َباء َح رل ْتَ ،ف َبنَى ِ َ
ِ
آذ ْن من حو َل َك»َ .فكَان ْ ِ
ِ
َص ِغ ٍرُ ،ث رم َق َال ِ
يم َت ُه َع َ
ى َص ِف ري َة.
َْ َ ْ َ « :
َت ت ْل َك َول َ
ُث رم َخ َر ْجنَا إِ َى امَ ِدين َِةَ ،ف َر َأ ْي ُت النربِ ري ﷺ يـُ َح ِوي َه َا َو َرا َء ُه بِ َعبَا َء ٍةُ ،ث رم يـَ ْجلِ ُس ِعنْدَ
ِِ
َب ِع ِر ِه َف َي َض ُع ُر ْك َبتَ ُهَ ،وت ََض ُع َص ِف ري ُة ِر ْج َل َها َع َ
َب» متفق عليه( ).
ى ُر ْك َبته َحترى ت َْرك َ
ِ ِ
ِ
رةُ؟ »
ورأى رسول اه ﷺ ي وجه صفية ُخرة ،فقالَ « :يا َصف ري ُة َما َهذه اخُ َ َ
َف َقا َل ْت :كَا َن ر ْأ ِ
ي ِي ِح ْج ِر ْب ِن َأ ِي َح ِق ٍ
يق َو َأنَا نَائِ َمةَ ،ف َر َأ ْي ُت َك َأ رن َق َم ًرا َو َق َع ِي
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
رن َمل َك َيثْ ِر َب؟ َقا َل ْتَ :وكَا َن َر ُس ُ
ول اه
ر ُت ُه بِ َذل َك َف َل َط َمنيَ ،و َق َالَ :تـمن ْ َ
ح ْج ِريَ ،ف َأ ْخ َ ْ
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)9999
( )9متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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ِ
ِ
ِ
ﷺ ِم ْن َأ ْب َغ ِ
ض الن ِ
ََ ،و َي ُق ُ
ول « :إِ رن
ََ ،قت ََل َز ْوجي َو َأ ِي َو َأخيَ ،ف َا َز َال َي ْعتَذ ُر إِ َ ر
راس إِ َ ر
ِ العرب ،و َفع َل و َفع َل» حترى َذهب َذل ِ َك ِمن َن ْف ِ
ِ
ِ .أخرجه ابن حبان ( ).
ْ
َ َ
َ
ب َع َ ر َ َ َ َ َ َ َ
َأ َباك َأ رل َ
وكانت صفية ري اه عنها امرأة ريفة عاقلة ،ذات حسب ومال ،وذات دين
وحلم ووقا ر ،حتى أن أزواج رسول اه ﷺ أخذَن الغرة منها.
َع ْن َع ِائ َش َة ري اه عنها َقا َل ْتَ :ب َع َث ْت َص ِف ري ُة إِ َى رس ِ
ول اهِ ﷺ بِ َط َعا ٍم َقدْ َصنَ َع ْت ُه َل ُه
َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ج ِ
ر ْب ُت
ار َي َةَ ،أ َخ َذتْني ِر ْعدَ ة َحترى ْ
َو ُه َو عنْديَ ،ف َل را َر َأ ْي ُت ا َ
اس َت َق رلني َأ ْفك َُلَ ،ف َ َ
َ َر ُس ُ
ول ا ِ
ب ِي َو ْج ِه ِه،
ه ﷺَ ،ف َع َر ْف ُت ال َغ َض َ
ال َق ْص َع َةَ ،ف َر َم ْي ُت ِ َ
هاَ .قا َل ْتَ :فنَ َظ َر إِ َ ر
َف ُق ْل ُتَ :أ ُعو ُذ بِرس ِ
ه َأ ْن َي ْل َعنَنِي ال َي ْو َمَ .قا َل ْتَ :ق َالَ « :أ ْو َى »َ .قا َل ْتُ :ق ْل ُتَ :و َما
ول ا ِ
َ ُ
ِ
ِ
( )
َك رف َار ُت ُه َيا َر ُسو َل اهِ؟ َق َالَ « :ط َعام َك َط َعام َهاَ ،وإِنَاء كَإِنَائ َها» أخرجه أمد .
َس َ ق َال :ب َل َغ ص ِفي َة َأ رن ح ْفص َة َقا َل ْت :إِ ِي ابنَ ُة ه ِ
و َع ْن َأن ٍ
َتَ ،فدَ َخ َل
وديَ ،فبَك ْ
َ َ
َ ر
َ
ْ َُ
َع َليها النربِي ﷺ و ِهي َتبكِيَ ،ف َق َال«:ما َش ْأن ِ
ُك؟» َف َقا َل ْتَ :قا َل ْت ِ
َ َح ْف َص ُة :إِ ِي ا ْبنَ ُة
َ َ ْ
َْ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم
هوديَ .ف َق َال النربِ ُي ﷺ « :إِنرك ا ْبنَ ُة نَبِيَ ،وإِ رن َع رمك َلنَبِيَ ،وإِنرك َلت َْح َت نَبِيَ ،فف َ
َُ
ِ
ِ
( )
َت ْف َ
خ ُر َع َليْك »َ ،ف َق َال « :اترقي اهَ َيا َح ْف َص ُة» أخرجه أمد .
وكان عمر صفية ري اه عنها حن تزوجها الرسول ﷺ سبع عرة سنة.
وقد توفيت ري اه عنها سنة مسن من اهجرة ي خافة معاوية  ،ودفنت
بالبقيع.
 غدر اليهود :
ما انتهى رسول اه ﷺ من خير ،أهدت له زينب بنت احارث ،امرأة سام بن مشكم،
وأخت مرحب اليهودي ،شاة مصلية ،وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إى حمد؟
فقيل ها الذراع ،فأكثرت فيها السم ،ثم سمت سائر الشاة ،ثم جاءت ها.
فلا وضعتها بن يدي رسول اه ﷺ تناول منها الذراع ،فاك منها مضغة ،فلم يسغها،
وبسط أصحابه أيدهم ،وفيهم بر بن الراء معرور فأساغها.
وأما رسول اه ﷺ فلفظها ،ثم قال أصحابه « :إن هذا العظم ليخري أنه مسموم».
( )9صحيح  /أخرجه ابن حبان برقم (.)9955
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َع ْن َأ ِي ُهر ْير َة َ ق َال :مَرا ُفتِ َح ْت َخيْرُ ،أ ْه ِد َي ْت لِرس ِ
ول اه ﷺ َشاة فِي َها َسمَ ،ف َق َال
َ ُ
َُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ام ُعوا ِ
َ َم ْن كَا َن َها ُهنَا م َن ال َي ُهود» َفـ ُجم ُعوا َل ُهَ ،ف َقا َل َه ُ ْم َر ُس ُ
َر ُس ُ
ول
ول اه ﷺَ ْ « :
اه ﷺ « :إِي سائِ ُلكُم عن َ ٍ
اد ِقي َعنْه»َ .ف َقا ُلواَ :نعم يا َأبا ال َق ِ
ِ
اس ِم،
َ ْ َ َ
يءَ ،ف َه ْل َأ ْنت ُْم َص ر ُ
ِ َ
ْ َ ْ ْ
ول اه ﷺَ « :م ْن َأ ُبوك ُْم» َقا ُلواَ :أ ُبونَا ُفاَنَ ،ف َق َال َر ُس ُ
َف َق َال َه ُ ْم َر ُس ُ
ول اه ﷺ:
ِِ
ي ٍء
«ك ََذ ْبت ُْمَ ،ب ْل َأ ُبوك ُْم ُفاَن» َف َقا ُلواَ :صدَ ْق َت َو َب ِر ْر َ
تَ ،ف َق َالَ « :ه ْل َأ ْنت ُْم َصادق ري َع ْن َ ْ
ِ
إِ ْن سال ُتكُم َعنْه» َف َقا ُلواَ :نعم يا َأبا ال َق ِ
اس ِمَ ،وإِ ْن ك ََذ ْبن َ
َا َع َر ْف َت ُه ِي
َ ْ َ َ
ْ ُ
َاك َع َر ْف َت كَذ َبنَا ك َ
َ
ول اه ﷺَ « :م ْن َأ ْه ُل الن ِ
َأبِينَاَ ،ق َال َه ُ ْم َر ُس ُ
رار؟».
خ ُل ُفو َننَا فِي َهاَ ،ف َق َال َه ُ ْم َر ُس ُ
ول اه ﷺْ « :
َف َقا ُلواَ :نكُو ُن فِي َها َي ِس ًراُ ،ث رم َتـ ْ
اخ َسئُوا فِي َها،
ِِ
ِ
َواه اَ ن ْ
ي ٍء إِ ْن َسالتُك ُْم
َخ ُل ُفك ُْم في َها َأ َبدً ا»ُ .ث رم َق َال َه ُ ْمَ « :ف َه ْل َأ ْنت ُْم َصادق ري َع ْن َ ْ
الش ِ
َعنْ ُه» َقا ُلواَ :ن َع ْمَ ،ف َق َالَ « :ه ْل َج َع ْلت ُْم ِي َه ِذ ِه ر
اة َس ًا؟» َف َقا ُلواَ :ن َع ْمَ ،ف َق َالَ « :ما
م َلكُم َع َ ِ
يح ِمن َْكَ ،وإِ ْن ُكن َ ِ
ى َذل َك» َف َقا ُلواَ :أ َر ْدنَا إِ ْن ُكن َْت ك رَذا ًبا ن َْس َ ِر ُ
ََ ْ
ْت نَب ًيا َم ْ
ر َك» أخرجه البخاري( ).
َي ُ ر
وترك رسول اه ﷺ تلك امرأة وعفا عنها ،فلا مات بِر بن الراء ،قتلت قصاصا
بقتلها بِر .
وكان رسول اه ﷺ يأتيه اأم من هذا السم بن فرة وأخرى.
َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
احت ََج َم َو ُه َو ُمـ ْح ِرمِ ،م ْن َأ ْك َل ٍة َأ َك َل َها ِم ْن
اس ري اه عنها َأ رن النربِ ري ﷺ ْ
ِ
ٍ
ٍ
ر .أخرجه أمد( ).
َشاة َم ْس ُمو َمةَ ،س رمتْ َها ا ْم َر َأة م ْن َأ ْه ِل َخيْ َ َ
وقد بلغ أثر هذا السم برسول اه ﷺ إى انقطاع اأهر منه ﷺ .
ات فِ ِ
ِ
ِ
ي اه َعنْ َها قالت  :كَا َن النربِ ُي ﷺ َي ُق ُ
يهَ « :يا
ول ِي َم َر ِض ِه ا رل ِذي َم َ
عن َعائ َش ُة َر َ
خيرَ ،فه َذا َأوا ُن وجدْ ُ ِ
ِ
ِ
ه ِري
ت انْق َط َ
َعائ َش ُة َما َأ َز ُال َأ ِجدُ َأ َم َ ال رط َعا ِم ا رلذي َأ َك ْل ُت بِ َ ْ َ َ َ َ َ َ
اع َأ ْ َ
ِ ِ
الس ِم» أخرجه البخاري( ).
م ْن َذل َك ُ
وهذا أكمل اه  لنبيه مراتب الفضل كلها ،فاَذه نبي ًا ورسواً ،وجعله داعي ًا
ومعل ً
ا ،وجعله جاهد ًا وشهيد ًا ،فصلوات اه وسامه عليه وعى آله وأصحابه.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)9999
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 قتى الفريقن ي غزوة خير :
بلغ عدد من استشهد من امسلمن ي غزوة خير بضعة عر رجاً.
وبلغ عدد قتى اليهود ي غزوة خير ثاثة وتسعن رجاً.
 الصلح مع هود فدك :
فدك موضع يقع شال خير.
وما وصل رسول اه ﷺ إى خير بعث حيصة بن مسعود ي رجال معه إى هود
فدك ،يدعوهم إى اإسام ،فأبطؤا عليه.
فلا فرغ رسول اه ﷺ من خير قذف اه الرعب ي قلوهم ،فبعثوا إى رسول اه ﷺ
يصاحونه عى النصف من فدك ،بمثل ما صالح عليه أهل خير ،فقبل رسول اه ﷺ
ذلك منهم.
فكانت فدك خالصة لرسول اه ﷺ  ،أنه م يوجف امسلمون عليها بخيل وا ركاب،
فكان ﷺ ينفق منها عى أهله ،وعى الصغر وامحتاج من بني هاشم.
 حصار وادي القرى :
وادي القرى :واد يقع بن امدينة والشام ،كثر القرى.
بعد الصلح مع أهل فدك سار رسول اه ﷺ حتى انتهى إى وادي القرى ،وكان ها
ماعة من اليهود ،فعبأ ﷺ أصحابه للقتال ،وصفهم ،ودفع لواءه إى سعد بن عبادة
 ،ثم دعاهم الرسول ﷺ إى اإسام ،وأخرهم أهم إن أسلموا أحرزوا أمواهم،
وحقنوا دماءهم ،وحساهم عى اه ،فرفضوا ذلك ،وأبوا إا القتال.
فرز رجل منهم فخرج له الزبر بن العوام  فقتله ،ثم برز آخر فرز له عِ  فقتله،
وهكذا ،حتى برز منهم أحد عر رجا كلهم ُقتلوا ،ثم جالدهم الرسول ﷺ وأصحابه،
فا ارتفعت الشمس مغيبها حتى أعطوا ما بأيدهم ،وفتحها رسول اه ﷺ عنوة،
وغنمه اه تعاى أمواهم ،وأصابوا أثاث ًا ومتاع ًا كثر ًا.
وكان مع رسول اه ﷺ غام له يدعى مدع ً
ا ،أهداه له رفاعة بن زيد اجذامي،
فقاتل مع امسلمن حتى قتل ،وأخرهم الرسول ﷺ عن حاله بعد موته.
رَ ،ف َفت ََح اهُ َع َليْنَاَ ،ف َل ْم َن ْغن َْم َذ َهبًا
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :خ َر ْجنَا َم َع النربِ ِي ﷺ إِ َى َخيْ َ َ
و َا و ِر ًقاَ ،غنِمنَا امَتَاع وال رطعام والثِيابُ ،ثم ا ْن َط َل ْقنَا إِ َى الو ِ
اديَ ،وم َع رس ِ
ول اهِ ﷺ
َ
َ َ
َ َ ُ
َ َ َ َ َ َ َ ر
ْ
995

الضبَيْ ِ
بَ ،ف َل را ن ََز ْلنَا
َعبْد َل ُهَ ،و َهبَ ُه َل ُه َر ُجل ِم ْن ُج َذا ٍم ُيدْ َعى ِر َفا َع َة ْب َن َز ْي ٍد ِم ْن َبنِي ُ
ول اهِ ﷺ يـَح ُل رح َلهَ ،فر ِمي بِسهمَ ،فكَا َن فِ ِ
الو ِ
اد َيَ ،قام َع ْبدُ رس ِ
يه َحتْ ُف ُهَ ،ف ُق ْلنَا:
ُ َ ْ ُ ُ َ َ ْ
َ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ول اهَِ ،ق َال َر ُس ُ
الش َها َد ُة َيا َر ُس َ
َهنيئًا َل ُه ر
ول اهِ ﷺ« :ك رَا َوا ّلذي َن ْف ُس مـُ َح رمد بِيَده ،إِ رن
الشم َل َة َلتَ ْلت َِهب َع َلي ِه نَارا َأ َخ َذها ِمن ال َغنَائِ ِم يوم َخير َم ت ُِصبها الـم َق ِ
اس ُم»َ ،ق َال:
َ
َ
ُ
ْ ً
ِ ْ
َْ َ ََْ ْ َْ َ
َف َف ِزع النراسَ ،فجاء رجل بِ ِر ٍ
اك َأ ْو ِرا َك ْ ِ
ن َف َق َالَ :يا َر ُس َ
ر،
َ َ َ ُ
ُ
َ
ول اهَ ،أ َصبْ ُت َي ْو َم َخيْ َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َارَ ،أ ْو راكَان م ْن ن ٍ
ول اه ﷺ« :راك م ْن ن ٍ
َف َق َال َر ُس ُ
َار» متفق عليه( ).
َ
َ
وأقام ﷺ بوادي القرى أربعة أيام ،وقسم ما أصاب عى أصحابه هناك ،وترك اأرض والنخل
بيد اليهود ،وعاملهم مثل أهل خير ،ووى عليهم عمرو بن سعيد بن العاص .
 أمر هود تياء :
ما بلغ هود تياء ما فعل رسول اه ﷺ بأهل خير وفدك ووادي القرى صاحوه
عى اجزية ،وأقاموا ببادهم ،وأرضهم ي أيدهم.
 عودة امسلمن إى امدينة :
ثم انرف الرسول ﷺ وأصحابه إى امدينة ،قد نرهم اه عى هود خير وما
حوها ،وأعطاه من امغانم خر ًا كثر ًا ،فكانت مدة غيبته نحو ًا من شهر.
وي طريق عودته ﷺ إى امدينة حدثت أحداث منها:
اأول  :رفع الصحابة الصوت بذكر اه تعاى ،فأمرهم ﷺ بخفض الصوت ،وعدم
إجهاد أنفسهم.
ج َه ُرو َن بِالتركْبِ ِر،
وسى َ ق َالُ :كنرا َم َع النربِ ِي ﷺ ِي َس َف ٍرَ ،ف َج َع َل الن ُ
راس َ ْ
َع ْن َأ ِي ُم َ
راس ْار َب ُعوا َع َ
ى َأ ْن ُف ِسك ُْم ،إِ رنك ُْم َليْ َس تَدْ ُعو َن َأ َص رم َو َا َغائِبًا،
ها الن ُ
َف َق َال النربِ ُي ﷺَ « :أ ُ َ
إِ رنك ُْم تَدْ ُعو َن َس ِمي ًعا َق ِري ًباَ ،و ُه َو َم َعك ُْم» َق َال َو َأنَا َخ ْل َف ُهَ ،و َأنَا َأ ُق ُ
ولَ :ا َح ْو َل َو َا ُق رو َة
ى َكن ٍْز ِم ْن ُكن ِ
إِ را بِاهَِ ،ف َق َالَ « :يا َعبْدَ اهِ ْب َن َقيْ ٍ
ُوز اجَن ِرةَ ،ف ُق ْل ُتَ :ب َ
سَ :أ َا َأ ُد ُل َك َع َ
ى،
َيا َر ُس َ
ول اهِ َق َالُ « :ق ْلَ :ا َح ْو َل َو َا ُق رو َة إِ را بِاهِ» متفق عليه( ).
الثاي  :فوات صاة الفجر :
ِ
ِ
ِ
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ أ رن َر ُس َ
ر َس َار َل ْي َل ُه َحترى إِ َذا َأ ْد َر َك ُه
ول اهِ ﷺ ح َ
ن َق َف َل م ْن َغ ْز َوة َخ ْي َ َ
ى بِ َال َما ُقدِ َر َل ُهَ ،ونَا َم َر ُس ُ
الك ََرى َع رر َسَ ،و َق َال لِبِ َا ٍل« :اك َْأْ َلنَا ال رليْ َل»َ ،ف َص ر
ول اهِ
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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ﷺ و َأصحابهَ ،ف َلا َت َقارب ال َفجر استَنَدَ بِ َال إِ َى ر ِ
اح َلتِ ِه م َو ِ
اج َه ال َف ْج ِرَ ،ف َغ َلبَ ْت
َ َ
َ ْ َ ُُ
ُ
َ
ُْ ْ
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِ َا ًا َع ْينَا ُه َو ُه َو ُم ْستَند إِ َى َراح َلتهَ ،ف َل ْم َي ْستَ ْيق ْظ َر ُس ُ
ول اهِ ﷺَ ،و َا بِ َالَ ،و َا َأ َحد
ِ
ِ
ر َبتْ ُه ُم ر
الش ْم ُس.
م ْن َأ ْص َحابِه َحترى َ َ
استِي َقا ًظاَ ،ف َف ِز َع َر ُس ُ
َفكَا َن َر ُس ُ
ول اهِ ﷺَ ،ف َق َالَ « :أ ْي بِ َا ُل» َف َق َال
ول اهِ ﷺ َأ رو َه ُ ُم ْ
بِ َا ُلَ :أ َخ َذ بِنَ ْف ِ
ْت َو ُأ ِمي َيا َر ُس َ
ول اهِ  -بِنَ ْف ِس َكَ ،ق َال:
ِ ا رل ِذي َأ َخ َذ  -بِ َأ ِي َأن َ
«ا ْقتَادوا»َ ،فا ْقتَادوا رو ِ
اح َل ُه ْم َشيْئًاُ ،ث رم ت ََو رض َأ َر ُس ُ
الص َاةَ،
ول اهِ ﷺَ ،و َأ َم َر بِ َا ًا َف َأ َقا َم ر
ُ َ َ
ُ
ِ
َف َص ر
الص َا َة َف ْل ُي َص ِل َها إِ َذا َذك ََر َها»،
الص ْب َحَ ،ف َل را َق َ
َِ ر
ى ر
ى ِهِ ُم ُ
الص َا َة َق َالَ « :م ْن ن َ
ِ
الص َا َة ل ِ ِذك ِْري .متفق عليه( ).
َفإِ رن اهَ َق َالَ " :أق ِم ر

الثالث  :سقوط الرسول ﷺ من الناقة :
ِ
َع ْن َأن ٍ
ر َأنَا و َأ ُبو َط ْل َح َة َو َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ َ ،و َص ِفير ُة َر ِدي َفتُ ُه ،
َس َ ق َال َ :أ ْقبَ ْلنَا م ْن َخيْ َ َ
ت نَا َق ُة رس ِ
ول اهِ ﷺ َو ُ ِ
ول اهِ ﷺ َ ،ف ُ ِ
ر َع َر ُس ُ
ِ َع ْت َص ِف ري ُة َ .ق َال :
َق َال َ :ف َعثَ َر ْ
َ ُ
اك َأ ُ ِ
ه َ ،ج َع َلنِي اه فِدَ َ
َفا ْقت ََح َم َأ ُبو َط ْل َح َة َف َق َال َ :يا َر ُس َ
ر ْر َت ؟ َق َال  « :اَ َ ،ع َل ْي َك
ول ا ِ
ا َ
م ْر َأ َة» َق َال َ :فال َقى َأ ُبو َط ْل َح َة َع َ
ى َو ْج ِه ِه ال رث ْو َب َ ،فا ْن َط َل َق إِ َل ْي َها َف َمدر َث ْو َب ُه َع َل ْي َها ُ ،ث رم َأ ْص َل َح
َهَا َر ْح َل َها َ ،ف َر ِك ْبنَا ُ ،ث رم ا ْك َتنَ ْفنَا ُه َ ،أ َحدُ نَا َع ْن َي ِمينِ ِه َو َ
اآخ ُر َع ْن ِش َال ِ ِه .أخرجه أمد( ).
 وصول الرسول ﷺ إى امدينة :
واصل الرسول ﷺ سره إى امدينة ،حتى إذ بدا له جبل أحد قال« :هذا جبل حبنا ونحبه».
ن َج َب َل ْي َهاِ ،م ْث َل َما َح رر َم بِ ِه
فلا أرف ﷺ عى امدينة ،قال « :ال رل ُه رم إِ ِي ُأ َح ِر ُم َما َب ْ َ
ار ْك َهم ِي مدِ ِهم وص ِ
ِ
اع ِه ْم» متفق عليه( ).
ُ ْ َ َ
إِ ْب َراه ُ
يم َم رك َة ،ال رل ُه رم َب ِ ُ ْ
وهَا َحترى َد َخ َل ا َ
ون ل ِ َر ِبنَا َح ِامدُ َ
ون َعابِدُ َ
ون ت َِائ ُب َ
ثم قال ﷺ ِ « :آي ُب َ
ون»َ ،ف َل ْم َي َز ْل َي ُق ُ
م ِدينَ َة.
متفق عليه (.)0
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 -3قصة احجاج بن عاط السلمي مع قريش

ول اه ﷺ َخير َق َال احجاج بن ِع َا ٍ
َع ْن َأن ٍ
طَ :يا َر ُس َ
َس َ ق َال :مرا ا ْف َتت ََح َر ُس ُ
ول اه،
َ ر ُ ْ ُ
ََْ
َ بِ َم رك َة َم ًااَ ،وإِ رن ِ
إِ رن ِ
ها َأ ْه ًاَ ،وإِ ِي ُأ ِريدُ َأ ْن آتِ َي ُه ْمَ ،ف َأنَا ِي ِحل إِ ْن َأنَا نِ ْل ُت ِمن َْك،
َ َِ
ول اه ﷺ َأ ْن َي ُق َ
َأ ْو ُق ْل ُت َش ْي ًئا؟ َف َأ ِذ َن َل ُه َر ُس ُ
ول َما َشا َء.
ام ِعي ِ
َ َما ك َ
َان ِعنْدَ ِكَ ،فإِ ِي ُأ ِريدُ َأ ْن َأ ْش َ ِر َي ِم ْن َغن َِائ ِم
ن َق ِد َم َف َق َالَ ْ :
َف َأتَى ا ْم َر َأ َت ُه ِح َ
ِ
ِ
ٍ
يحوا َو ُأ ِصي َب ْت َأ ْم َو ُ
اه ُ ْمَ ،ق َالَ :ف َف َشا َذلِ َك ِي َم رك َة،
استُبِ ُ
ُمـ َح رمد ﷺ َو َأ ْص َحابِهَ ،فإِ رهُ ْم َقد ْ
ونَ ،و َأ ْظ َه َر ْ ِ
امسلِ ُم َ
امرك َ
اس َف َع ِق َر،
ر ال َع رب َ
ورا َق َالَ :و َب َل َغ اخَ َ ُ
ر ً
َوا ْن َق َم َع ْ
ُون َف َر ًحا َو ُ ُ
ِ
ر ِي ُع ْث َا ُن اجَ َز ِر ُيَ ،ع ْن ِم ْق َس ٍم َق َالَ :ف َأ َخ َذ
َو َج َع َل َا َي ْستَط ُ
يع َأ ْن َي ُقو َمَ ،ق َال َم ْع َمرَ :ف َأ ْخ َ َ
ى َصدْ ِر ِه َو ُه َو َي ُق ُ
اس َت ْل َقى َف َو َض َع ُه َع َ
ول:
ا ْبنًا َل ُه ُي َق ُال َل ُهُ :ق َث ُمَ ،ف ْ
حي ُق َثم حي ُق َثم َ ..شبِيه ِذي اأَن ِ
ْف اأَ َش ْمَ ..بنِي ِذي النر َع ْم َ ..ي ْر َغ ْم َم ْن َر َغ ْم.
َ
َ ر ْ َ ر ْ
ِ
ٍ
ِ
َق َال َثابِت َع ْن َأن ٍ
ح رج ِ
اج ْب ِن ع َاطَ ،و ْي َل َك َما ِج ْئ َت بِهَ ،و َما َذا
َسُ :ث رم َأ ْر َس َل ُغ َا ًما إِ َى ا َ
ما ِج ْئ َت بِ ِهَ .ق َال احجاج بن ِع َا ٍ
ِ
َت ُق ُ
ط ل ِ ُغ َا ِم ِه :ا ْق َر ْأ َع َ
ى َأ ِي
ول؟ َف َا َو َعدَ اه َخ ْر ر
َ ر ُ ْ ُ
َ ِي بع ِ ِ ِ ِ ِ
الس َا َمَ ،و ُق ْل َل ُهَ :ف ْل َي ْخ ُل ِ
ر َع َ
َ ُه،
ض ُب ُيوته آت َي ُهَ ،فإِ رن ا َ
َْ
خََ
ال َف ْض ِل ر
ى َما َي ُ ُ
ِ
ِ
اس َف َر ًحا
ب ال َع رب ُ
ر َيا َأ َبا ال َف ْض ِلَ .ق َالَ :ف َو َث َ
َف َجا َء ُغ َا ُم ُه َف َل را َب َل َغ َب َ
اب الدر ارَ ،ق َالَ :أ ْب ْ
ِ
اجَ ،ف َأ ْع َت َق ُه.
َحترى َق رب َل َب ْ َ
ح رج ُ
ن َع ْينَ ْيهَ ،ف َأ ْخ َ َ
ر ُه َما َق َال ا َ
ِ
ر ُه َأ رن َر ُس َ
رَ ،و َغنِ َم َأ ْم َوا َه ُ ْمَ ،و َج َر ْت
ح رج ُ
ول اه ﷺ َقد ا ْف َتت ََح َخ ْي َ َ
اجَ ،ف َأ ْخ َ َ
ُث رم َجا َء ُه ا َ
ِسهام اه َع رز وج رل ِي َأمو ِ
اه ْمَ ،واصـْ َط َفى َر ُس ُ
ول اه ﷺ َص ِف ري َة بِن َْت ُح َيي َفاتـَ َخ َذ َها
َْ
َ َ
َ ُ
اخت ََار ْت َأ ْن ُي ْعتِ َق َهاَ ،و َتك َ
لِنَ ْف ِس ِهَ ،و َخ ر َر َها َأ ْن ُي ْعتِ َق َهاَ ،و َتك َ
ُون َز ْو َج َت ُهَ ،أ ْو َت ْل َح َق بِ َأ ْهلِ َهاَ ،ف ْ
ُون
معه َف َأ ْذه ِ
َزوج َته ،و َل ِ
مِ ٍ
َان ِ
كنِي ِج ْئ ُت َ
ْت َر ُس َ
ال ك َ
ول
اس َت ْأ َذن ُ
َ َه ُ
اهنَاَ ،أ َر ْد ُت َأ ْن َأ ْ َ َ ُ َ َ
ْ َ ُ َ
ب بِهَ ،ف ْ
ول ما ِش ْئ ُت َ ،ف َأ ْخ ِ
اه ﷺَ ،ف َأ ِذ َن ِ
ف َعنِي َث َا ًثاُ ،ث رم ا ْذك ُْر َما َبدَ ا َل َك.
َ َأ ْن َأ ُق َ َ
ِ
ِ
َق َالَ :فجمع ْت امـْر َأ ُته ما ك َ ِ
ِ
است ََم رر بِ ِه،
َ َ َ
َان عنْدَ َها م ْن ُحِ َو َمتَاعٍَ ،ف َج َم َع ْت ُه َفدَ َف َع ْت ُه إِ َل ْيهُ ،ث رم ْ
َ ُ َ
ِ
ٍ
َف َل را ك َ
ح رج ِ
ر ْت ُه َأ رن ُه َقدْ
َان َب ْعدَ َث َاث َأتَى ال َع رب ُ
اجَ ،ف َق َالَ :ما َف َع َل َز ْو ُجك؟ َف َأ ْخ َ َ
اس ا ْم َر َأ َة ا َ
ب َي ْو َم ك ََذا َوك ََذاَ ،و َقا َل ْتَ :ا يـُ ْخ ِز َ
يك اه َيا َأ َبا ال َف ْض ِلَ ،ل َقدْ َش رق َع َل ْينَا ا رل ِذي َب َل َغ َك.
َذ َه َ
ِ
ر َع َى َر ُسول ِ ِه
ح ُز ِي اهَ ،و َم ْ َيك ْ
َق َالَ :أ َج ْل َا َ ْ
ُن بِ َح ْمد اه إِ را َما َأ ْح َب ْبنَاَ :فت ََح اه َخ ْي َ َ
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ِ ِ
اص َط َفى َر ُس ُ
َت
ول اه ﷺ َص ِف ري َة بِن َْت ُح َيي لِنَ ْف ِس ِهَ ،فإِ ْن كَان ْ
ﷺ َو َج َر ْت ف َيها س َها ُم اهَ ،و ْ
ِ ِ
ِ
ح ِقي بِ ِه.
َلك َح َ
اجة ِي َز ْوجك َفا َ
ى ما َأ ْخرت ِ
ِ
ِ
ُك.
َقا َل ْتَ :أ ُظن َُك َواه َصاد ًقاَ .ق َالَ :فإِ ِي َصادق ،اأَ ْم ُر َع َ َ َ ْ
ب َحترى َأتَى مـ َجال ِ َس ُق َر ْي ٍ
ش َو ُه ْم َي ُقو ُل َ
ون إِ َذا َم رر ِهِ ْمَ :ا ُي ِصي ُب َك إِ را َخ ْر َيا َأ َبا
َف َذ َه َ
ِ ٍ
ال َف ْض ِلَ .ق َال َهمَ :م ُي ِص ْبنِي إِ را َخر بِ َحم ِد اهَ ،قدْ َأ ْخ ِ
ر
ح رج ُ
اج ْب ُن ع َاط َأ رن َخ ْي َ َ
ري ا َ
ََ
ْ
ْ
ُْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اص َط َفى َصف ري َة ل َن ْفسهَ ،و َقدْ َس َأ َلني
َقدْ َفت ََح َها اه َع َى َر ُسولهَ ،و َج َر ْت ف َيها س َها ُم اهَ ،و ْ
َان َله ِمن َ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب.
يء َه ُ
اهنَاُ ،ث رم َي ْذ َه َ
َأ ْن ُأ ْخف َي َع َل ْيه َث َا ًثا َ ،وإن َرا َجا َء ل َي ْأ ُخ َذ َما َل ُهَ ،و َما ك َ ُ ْ ْ
ى ام ْ ِ
نَ ،و َخ َر َج ا ُ
َت بِا ُ
م ْسلِ ُم َ
ن َع َ
ونَ ،و َم ْن
َق َالَ :ف َر رد اه الكَآ َب َة ا رلتِي كَان ْ
ركِ َ
م ْسلِ ِم َ
ِ
َ ام ْسلِ ُم َ
ك َ
ون َو َر رد اه -
َان َد َخ َل َب ْي َت ُه ُم ْكتَئ ًبا َحترى َأت َُوا ال َع رب َ
ر ُه ُم اخَ َ َ
اسَ ،ف َأ ْخ َ َ
رَ ،ف ُ ر
َان ِمن كَآب ٍة َ -أو َغي ٍ
ِ
ى امُ ْ ِ
ظَ ،أ ْو ُح ْز ٍن َع َ
ن .أخرجه أمد( ).
ركِ َ
ْ ْ
َي ْعني َما ك َ ْ َ
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 -2دخول الرسول ﷺ بأم حبيبة ري اه عنها

ما رجع رسول اه ﷺ من خير إى امدينة ،وجد ي انتظاره زوجته أم حبيبة رملة
بنت أي سفيان ،بعد أن رجعت من احبشة مع جعفر  وأصحابه ،وم تذهب
معهم إى خير ،بل جلست ي امدينة.
وكان رسول اه ﷺ قد بعث إى النجاي عمرو بن أمية الضمري ليزوجه أم حبيبة،
ويبعث ها إليه مع جعفر بن أي طالب وأصحابه ري اه عنهم.
وكانت أم حبيبة ري اه عنها من بنات عم الرسول ﷺ  ،فليس ي أزواجه من هي
أقرب إليه نسب ًا منها ،وا ي نسائه من هي أكثر صداق ًا منها ،وا من تزوج ها وهي
نائية الدار أبعد منها.
وقد هاجرت ري اه عنها إى احبشة مع زوجها عبد اه بن جحش ،فات عنها
وهم باحبشة.
وكان عمر أم حبيبة ري اه عنها حن دخل ها رسول اه ﷺ بضع ًا وثاثن سنة ،وتوفيت
ري اه عنها سنة أربع وأربعن من اهجرة ،ي خافة أخيها معاوية ري اه عنها.
ِ
ح َت ُع َب ْي ِد اهِ ْب ِن َج ْح ٍ
اي
َع ْن ُع ْر َو َة َع ْن ُأ ِم َحبِي َب َة َأ رهَا كَان ْ
َت ْ
شَ ،وكَا َن َأتَى الن َرج ر
ِ
ِ
ِ
ه ﷺ ت ََز رو َج ُأ رم َحبِي َب َةَ ،وإِ رهَا بِ َأ ْر ِ
َف َا َتَ ،وإِ رن َر ُس َ
اي،
ول ا ِ
ضا َ
ح َب َشةَ ،ز رو َج َها إ ريا ُه الن َرج ُ
ومهرها َأربع َة َآا ٍ
ف .أخرجه أمد( ).
َ َََ َ ََْ

( )9صحيح  /أخرجه أمد برقم (.)99999
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 -1غزوة ذات الرقاع

سمي ت هذه الغزوة بذات الرقاع أن الصحابة ري اه عنهم لفوا عى أرجلهم
اخرق بعد أن تنقبت خفافهم.
ِ
ِ
ِ
ٍ
وسى َ ق َالَ :خ َر ْجنَا َم َع النربِ ِي ﷺ ِي َغ ْز َوة َون َْح ُن س رت ُة َن َف ٍرَ ،ب ْينَنَا َبعر َن ْعتَق ُب ُه،
َع ْن َأ ِي ُم َ
ف َع َى َأرج ِلنَا ِ
ِ
ِ
اخ َر َقَ ،ف ُس ِم َي ْت
ايَ ،و َس َق َط ْت َأ ْظ َف ِاريَ ،و ُكنرا َن ُل ُ
ْ ُ
َفنَق َب ْت َأ ْقدَ ا ُمنَاَ ،ونَق َب ْت َقدَ َم َ
ِ
مِا ُكنرا َنع ِصب ِمن ِ
الر َقاعَِ ،
اخ َر ِق َع َى َأ ْر ُج ِلنَا .متفق عليه( ).
ْ ُ َ
َغ ْز َو َة َذات ِ
وغزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة خير ،ي السنة السابعة من اهجرة؛ أن أبا هريرة
وأبا موسى اأشعري ري اه عنها شهدا غزوة ذات الرقاع ،فلزم أها كانت بعد خير،
أن أبا موسى وأبا هريرة ري اه عنها قدما عى الرسول ﷺ وهو ي خير.
ِ
ِ
ِ
ِ
ي اه َعنْ ُه َا َأ رن النربِ ري ﷺ َص ر
ى بِ َأ ْص َحابِ ِه ِي اخَ ْوف ِي
َع ْن َجابِر ْب ِن َع ْبد اه َر َ
ِ ِ
ِ
ِ
الر َقا ِع.أخرجه البخاري( ).
السابِ َعةَ ،غ ْز َوة َذات ِ
َغ ْز َوة ر
وسبب هذه الغزوة أنه بلغ رسول اه ﷺ أن موع ًا من بني حارب ،أو من أنار،
وبني ثعلبة من غطفان ،قد أمعوا عى حربه ﷺ .
فخرج إليهم الرسول ﷺ ي أربعائة أو سبعائة من أصحابه ،واستعمل عى امدينة
عثان بن عفان  ،وقيل أبا ذر الغفاري .
ومى رسول اه ﷺ حتى أتى حاهم بنخلة قرب مكة ،موضع بن مكة وامدينة ،فلم جد
ي حاهم أحد ًا إا نسوة ،فأخذهن وفيهن جارية وضيئة ،وهربت اأعراب إى رؤوس
اجبال ،ثم لقي مع ًا منهم فتقارب الناس ،وم يكن بينهم قتال ،وقد أخاف الناس بعضهم
بعض ًا ،وحرت صاة العر ،فخاف امسلمون أن ُي ِغر امركون عليهم ،فصى رسول
اه ﷺ بأصحابه صاة اخوف ،ثم انرف راجع ًا إى امدينة وقد غاب مس عرة ليلة.
وبعث ﷺ جعال بن راقة  بشر ًا إى امدينة بسامته وسامة امسلمن.
ِ
م ًعا ِم ْن َغ َط َف َ
انَ ،ف َل ْم َيك ُْن
الر َقا ِع ِم ْن ن َْخ ٍلَ ،ف َل ِق َي َ ْ
عن جابر  قالَ :خ َر َج النربِ ُي ﷺ إِ َى َذات ِ
ى النربِي ﷺ ر ْكعت َِي اخو ِ
راس َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضاَ ،ف َص ر
ف .أخرجه البخاري( ).
ِقتَالَ ،و َأ َخ َ
َْ
َ َ
اف الن ُ
ُ
( )9متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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ِ
الر َقاعَِ ،فإِ َذا َأ َت ْينَا َع َ
ى َش َج َر ٍة َظلِي َل ٍة
و َع ْن َجابِ ٍر َ ق َالُ :كنرا َم َع النربِ ِي ﷺ بِ َذات ِ
َاها لِلنربِ ِي ﷺَ ،ف َجا َء َر ُجل ِم َن امُ ْ ِ
ف النربِ ِي ﷺ ُم َع رلق بِ ر
الش َج َر ِة،
ن َو َسيْ ُ
ر كِ َ
ت ََر ْكن َ
ر َط ُهَ ،ف َق َالَ :
َف ْ
ََا ُفنِي؟ َق َال« :اَ»َ ،ق َالَ :ف َم ْن َي ْمنَ ُع َك ِمنِي؟ َق َال« :اه» َفتَ َهدر َد ُه
اخ َ َ
َأصحاب النربِي ﷺ ،و ُأ ِق ِ
ى بِ َطائِ َف ٍة َر ْك َعت ْ ِ
الصاَةَُ ،ف َص ر
َنُ ،ث رم َت َأ رخ ُرواَ ،و َص ر
ى
يمت ر
ْ َ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِال رطائِ َف ِة اأُ ْخ َرى َر ْك َعت ْ ِ
َنَ ،وكَا َن للنربِ ِي ﷺ َأ ْر َبعَ ،ول ْل َق ْو ِم َر ْك َعتَان .أخرجه البخاري( ).
 اأحداث التي وقعت أثناء رجوع النبي ﷺ إى امدينة :
احادث اأول  :قصة غورث بن احارث :
ٍ
ِ
ِ
ِ
ي اه َعن ُْها َأ ْخر َأ رن ُه َغ َزا م َع رس ِ
ول اه ﷺ ق َب َل ن َْجدَ ،ف َل را َق َف َل
َ َ ُ
َ ََ
عن َجابِ َر ْب َن َع ْبد اه َر َ
اد كَثِ ِر ِ
ول اه ﷺ َق َف َل معهَ ،ف َأدر َكتْهم ال َق ِائ َل ُة ِي و ٍ
الع َض ِاهَ ،فن ََز َل َر ُس ُ
َر ُس ُ
ول اه ﷺ،
َ
َ َُ َْ ُ ُ
ٍ
الش َج ِرَ ،فن ََز َل َر ُس ُ
راس َي ْست َِظ ُل َ
ون بِ ر
ها َس ْي َف ُهَ ،ونِ ْمنَا
ول اه ﷺ َ ْ
َو َت َف رر َق الن ُ
ح َت َس ُم َرة َو َع رل َق ِ َ
ول اه ﷺ َيدْ ُعونَاَ ،وإِ َذا ِعنْدَ ُه َأ ْع َر ِ
َن ْو َم ًةَ ،فإِ َذا َر ُس ُ
ِ َس ْي ِفيَ ،و َأنَا
ايَ ،ف َق َال« :إِ رن َه َذا ْاخ َ َ
ر َط َع َ ر
ِ
اس َت ْي َق ْظ ُت َو ُه َو ِي َي ِد ِه َص ْلتًاَ ،ف َق َالَ :م ْن َي ْمنَ ُع َك ِمنِي؟ َف ُق ْل ُت :اهَ - ،ث َ
نَائمَ ،ف ْ
ا ًثا َ » -و َم ْ
ُي َع ِاق ْب ُه َو َج َل َس .متفق عليه( ).
احادث الثاي  :قصة مل جابر : 
ي طريق العودة من ذات الرقاع ابتاع رسول اه ﷺ من جابر بن عبد اه ري اه
عنها مله ،ورط له ظهره إى امدينة ،وسأله رسول اه ﷺ عن دين أبيه ،فأخره
به ،واستغفر له رسول اه ﷺ .
ِ
ت م َع رس ِ
ول اهِ ﷺَ ،فت ََا َح َق ِي
َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َعبْد اهِ ري اه عنها َق َالَ :غ َز ْو ُ َ َ ُ
حتِي ن ِ
َ َقدْ َأ ْع َياَ ،و َا َيكَا ُد َي ِس ُرَ ،ق َالَ :ف َق َال ِ
َاضح ِ
ََ « :ما ل ِـ َب ِع ِر َك؟» َق َالُ :ق ْل ُت:
َو َ ْ
ن َيدَ ِي ِ
ف َر ُس ُ
َعلِيلَ ،ق َالَ :فت َ
اإبِ ِل ُقدر ا َم َها
َخ رل َ
ول اهِ ﷺَ ،ف َز َج َر ُه َو َد َعا َل ُهَ ،ف َا َز َال َب ْ َ
خٍْ
َي ِس ُرَ ،ق َالَ :ف َق َال ِ
ف َتـ َرى َب ِع َر َك؟» َق َالُ :ق ْل ُت :بِ َ
ر َقدْ َأ َصا َبتْ ُه َب َر َكت َُكَ ،ق َال:
ََ « :كيْ َ
« َأ َفتَبِيعن ِ ِ
يه؟» َفاستَحيي ُت ،و َم ي ُكن َلنَا ن ِ
َاضح َغ ْ ُر ُهَ ،ق َالَ :ف ُق ْل ُتَ :ن َع ْمَ ،فبِ ْعتُ ُه إِ ريا ُه َع َ
ى
َ َْ ْ
ْ ْ َْ
ُ
ِ
ِ
َأ رن ِ
َ َف َق َار َظ ْه ِره َحترى َأ ْب ُل َغ امَدينَ َة.
اس َت ْأ َذ ْن ُت ُهَ ،ف َأ ِذ َن ِ
راس إِ َى ا َ
َق َالَ :ف ُق ْل ُت َل ُهَ :يا َر ُس َ
م ِدين َِة
ََ ،ف َت َقدر ْم ُت الن َ
ول اهِ ،إِ ِي َع ُروسَ ،ف ْ
ِ
ِ
َحترى ا ْنت ََه ْي ُتَ ،ف َل ِق َينِي َخ ِ
ر ُت ُه بِ َا َص َن ْع ُت فِ ِيهَ ،ف َا َمنِي فِ ِيه،
اََ ،ف َس َأ َلني َع ِن ال َبع ِرَ ،ف َأ ْخ َ ْ
ول اهِ ﷺ َق َال ِ
َان َر ُس ُ
َق َالَ :و َقدْ ك َ
اس َت ْأ َذ ْن ُت ُهَ « :ما ت ََز رو ْج َت؟ َأبِك ًْرا َأ ْم َث ِي ًبا؟»َ ،ف ُق ْل ُت
َ ِح َ
ن ْ
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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َل ُه :ت ََز رو ْج ُت َث ِي ًباَ ،ق َالَ « :أ َف َا ت ََز رو ْج َت بِك ًْرا ت َُا ِع ُب َك َوت َُا ِع ُب َها؟»َ ،ف ُق ْل ُت َل ُهَ :يا َر ُس َ
ول اه،
تُو ِ ِ ِ
است ُْش ِهدَ َ -و ِ
َ َأ َخ َوات ِص َغارَ ،فك َِر ْه ُت َأ ْن َأت ََز رو َج إِ َل ْي ِه رن ِم ْث َلـ ُه رن َف َا
ي َوالدي َ -أ ِو ْ
ُ َ
ِ
ه رنَ ،ق َالَ :ف َل را َق ِد َم َر ُس ُ
ول
ه رنَ ،و َا َت ُقو ُم َع َل ْي ِه رنَ ،فت ََز رو ْج ُت َث ِي ًبا ل َت ُقو َم َع َل ْي ِه رن َوت َُؤ ِد َ ُ
ت َُؤ ِد ُ ُ
اه ﷺ ا َ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ.متفق عليه ( ).
مدينَ َة َغدَ ْو ُت إ َل ْيه بِال َبعرَ ،ف َأ ْع َطاي َث َمنَ ُه َو َر رد ُه َع َ ر
احادث الثالث  :أفراخ احُ رمرة :
ِ
عن عبداه بن مسعود َ ق َال ُ :كنرا َم َع َر ُس ُ
اجتِ ِهَ ،ف َر َأ ْينَا
ول ا ِ
ح َ
ه ﷺ ِي سفرَ ،فا ْن َط َل َق َ
ِ
ح رم َر ُة فجعلت َت ْف ِر ُشَ ،ف َجا َء النربِ ُي ﷺ
ُحـ ْم َر ًة َم َع َها َف ْر َخانَ ،ف َأ َخ ْذنَا َف ْر َخ ْي َهاَ ،ف َجا َءت ا ُ
َف َق َالَ « :م ْن َف َج َع َه ِذ ِه بِ َو َل ِد َها ؟ ُر ُدوا َو َلدَ َها إِ َل ْي َها» أخرجه أمد وأبوداود ( ).
احادث الرابع  :قصة ع رباد بن بر وعار بن يار ري اه عنها :
ِ ِ
ِ
ِ
الر َقاعِ،
َع ْن َجابِ ِر ْبن َعبْد اه َ ق َالَ :خ َر ْجنَا َم َع َر ُسول اه ﷺ ِي َغ ْز َوة َذات ِ
َف ُأ ِصي َب ْت ا ْم َر َأة ِم َن امُ ْ ِ
ف َر ُس ُ
ول اه ﷺ َقافِ ًاَ ،و َجا َء َز ْو ُج َها َوكَا َن
ْر َ
ركِ َ
نَ ،ف َل را ان َ َ
ه ِر َيق َد ًما ِي َأ ْص َح ِ
اب ُمـ َح رم ٍد ﷺَ ،ف َ
خ َر َج َيتْبَ ُع َأ َث َر
َغائِبًاَ ،ف َح َل َ
ف َأ ْن َا َينْت َِه َي َحترى ُ ْ
النربِ ِي ﷺَ ،فن ََز َل النربِ ُي ﷺ َمن ِْز ًاَ ،ف َق َالَ « :م ْن َر ُجل َي ْك َل ُؤنَا َليْ َلتَنَا َه ِذ ِه؟» َفا ْنتَدَ َب َر ُجل
ِم َن امُ َه ِ
اج ِري َنَ ،و َر ُجل ِم َن اأَن َْص ِ
َح ُن َيا َر ُس َ
ول اهَ ،ق َالَ « :فكُونُوا بِ َف ِم
ارَ ،ف َق َاا :ن ْ
ب ِمن الو ِ
ِ
الش ْع ِ
ِ
ادي.
ب» َ ،ق َالَ :وكَانُوا ن ََز ُلوا إِ َى ش ْع ٍ َ َ
ِ
ِ
ار ُي ل ْلم َه ِ
ب َق َال اأَن َْص ِ
الش ْع ِ
الر ُج َان إِ َى َف ِم ِ
ب إِ َل ْي َك
اج ِر ِيَ :أ ُي ال رل ْي ِل َأ َح ُ
ُ
َف َل را َخ َر َج ر
َأ ْن َأك ِْفي َكه؟ َأو َله َأو ِ
اض َط َج َع امُ َه ِ
اج ِر ُي َفنَا َمَ ،و َقا َم
آخ َر ُه؟ َق َال :ا ْك ِفنِي َأ رو َل ُهَ ،ف ْ
َ ُ ر ُ ْ
اأَن َْص ِ
ار ُي ُي َص ِ
ف َأ رن ُه َربِيئَ ُة ال َق ْو ِم،
الر ُج ِل َع َر َ
الر ُج ُلَ ،ف َل را َر َأى َش ْخ َ
ص ر
َِ ،و َأتَى ر
َفرماه بِسهمَ ،فو َضعه فِ ِ
يهَ ،فن ََز َع ُه َف َو َض َع ُهَ ،و َث َب َت َقائِ ًاُ ،ث رم َر َما ُه بِ َس ْهم َ
آخ َرَ ،ف َو َض َع ُه
َ َُ
َ َ ُ َ ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
فِ ِ
يهَ ،فن ََز َع ُه َف َو َض َع ُهَ ،و َث َب َت َقائ ًاُ ،ث رم َعا َد َل ُه بِثَالثَ ،ف َو َض َع ُه فيهَ ،فن ََز َع ُه َف َو َض َع ُهُ ،ث رم
ِ
الر ُج ُل
اجلِ ْس َف َقدْ ُأوتِ َ
يتَ ،ف َو َث َ
ب َصاحبَ ُهَ ،ف َق َالْ :
َر َك َع َو َس َجدَ ُ ،ث رم َأ َه ر
آما ر
بَ ،ف َل را َر ُ َ
اري ِمن الدِ م ِ
ف َأ ْن َقدْ ن ََذروا بِ ِه َف َهر َبَ ،ف َلا ر َأى الـم َه ِ
اءَ ،ق َال:
َع َر َ
اج ِر ُي َما بِاأَن َْص ِ ِ َ
َ
ُ
ر َ
َ
ُ
ِ
سبحا َن اهَ ،أ َا َأهببتَنِي َق َالُ :كن ُْت ِي س ٍ
ب َأ ْن َأ ْق َط َع َها َحترى
ورة َأ ْق َر ُؤ َهاَ ،ف َل ْم ُأح ر
ْ َْ
ُ ْ َ
ُ َ
ِ
الر ْم َي َر َك ْع ُت َف ُأ ِريت َُكَ ،وا ْي ُم اهَ ،ل ْو َا َأ ْن ُأ َض ِي َع َث ْغ ًرا َأ َم َر ِي َر ُس ُ
ول
ُأنْف َذ َهاَ ،ف َل را تَا َب َع ر
ح ْفظِ ِهَ ،ل َق َطع َن ْف ِ
اه ﷺ بِ ِ
ِ َق ْب َل َأ ْن َأ ْق َط َع َهاَ ،أ ْو ُأن ِْف َذ َها .أخرجه أمد ( ).
َ
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 -3رية عمر بن اخطاب  إى تربة

ي شهر شعبان من السنة السابعة للهجرة ،بعث رسول اه ﷺ عمر بن اخطاب ،
ي ثاثن راكب ًا إى بني نر بن معاوية بن بكر بن هوازن ،وبني جشم بن بكر بن
هوازن ،بربةٍ ،
واد قرب مكة.
فخرج عمر  بمن معه إليهم ،يسرون بالليل ،ويكمنون ي النهار ،فأتى اخر
هوازن فهربوا ،وجاء عمر إى حاهم فلم يلق أحد ًا ،فانرف راجع ًا إى امدينة،
فلا كان باجدد من ديار هذيل قال له دليله من بني هال :هل لك ي مع آخر من
خثعم جاؤا سائرين ،قد أجدبت بادهم؟ فقال له عمر  :ما أمري رسول اه ﷺ
هم ،إنا أمري أن أقاتل هوازن تربة ،فانرف عمر  راجع ًا إى امدينة.

 -12رية أي بكر الصديق  إى بني فزارة

ي شعبان ،من السنة السابعة للهجرة ،بعث رسول اه ﷺ أبا بكر الصديق  إى
بني فزارة ي نجد.
عن سلمة بن اأكوع َ ق َالَ :غ َز ْونَا َف َز َار َة َو َع َل ْينَا َأ ُبو َبك ٍْرَ ،أ رم َر ُه َر ُس ُ
ه ﷺ َع َل ْينَا،
ول ا ِ
َف َل را ك َ
ن الـ َا ِء َسا َعة َأ َم َرنَا َأ ُبو َبك ٍْر َف َع رر ْسنَاُ ،ث رم َش رن ال َغ َارةََ ،ف َو َر َد الـ َا َءَ ،ف َقت ََل
َان َب ْينَنَا َو َب ْ َ
يت َأ ْن َيسبِ ُق ِ
َم ْن َقت ََل َع َل ْي ِهَ ،و َس َبىَ ،و َأ ْن ُظ ُر إِ َى ُعن ٍُق ِم َن الن ِ
راس فِ ِيه ُم ر
وي
الذ َر ِار ُيَ ،ف َخ ِش ُ
ْ
الس ْه َم َو َق ُفواَ ،ف ِج ْئ ُت ِ ِ
ه ْم
ج َب ِلَ ،ف َر َم ْي ُت بِ َس ْه ٍم َب ْي ُنه ْم َو َب ْ َ
إِ َى ا َ
ج َب ِلَ ،ف َل را َر َأ ُوا ر
نا َ
َأ ُسو ُق ُه ْم َوفِ ِيه ِم ا ْم َر َأة ِم ْن َبنِي َف َز َار َة َع َل ْي َها َق ْشع ِم ْن َأ َد ٍم َ -ق َال :ال َق ْش ُع :النِ ْط ُع َ -م َع َها ا ْبنَة
بَ ،ف ُس ْقت ُُه ْم َحترى َأ َت ْي ُت ِ ِ
َهَا ِم ْن َأ ْح َس ِن ال َع َر ِ
ه ْم َأ َبا َبك ٍْرَ ،فنَ رف َلنِي َأ ُبو َبك ٍْر ا ْبنَت ََهاَ ،ف َق ِد ْمنَا
ه ﷺ ِي الس ِ
الـ َم ِدينَ َةَ ،و َما ك ََش ْف ُت َهَا َث ْو ًباَ ،ف َل ِق َينِي َر ُس ُ
ب
ول ا ِ
وقَ ،ف َق َالَ « :يا َس َل َم ُةَ ،ه ْ
ُ
ِ
َ الـ َم ْر َأ َة »َ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
هَ ،واه َل َقدْ َأ ْع َج َبتْنِيَ ،و َما ك ََش ْف ُت َهَا َث ْو ًباُ ،ث رم َل ِق َينِي
ول ا ِ
ه ﷺ ِم َن ال َغ ِد ِي الـس ِ
ب ِ
وقَ ،فـ َق َال ِ
َ الـ َم ْر َأ َة ه َأب َ
َر ُس ُ
وك»،
ول ا ِ
ََ « :يا َس َل َم ُةَ ،ه ْ
ُ
ها َر ُس ُ
َف ُق ْل ُتِ :ه َي َل َك َيا َر ُس َ
ول اه ﷺ إِ َى َأ ْه ِل
ول اهَ ،ف َواه َما ك ََش ْف ُت َهَا َث ْو ًباَ ،ف َب َع َث ِ َ
ِ
روا بِ َم رك َة .أخرجه مسلم( ).
َاسا ِم َن امُ ْسلِ ِم َ
ها ن ً
َم رك َةَ ،ف َفدَ ى ِ َ
ن كَانُوا ُأ ُ
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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 -11رية بشر بن سعد  إى بني مرة

ي شهر شعبان ،سنة سبع من اهجرة ،بعث رسول اه ﷺ بشر بن سعد  ،ي
ثاثن راكب ًا إى بني مرة ،وكانوا شال امدينة قرب فدك.
فلا وصل بشر  إى ديارهم م جد أحد ًا ،فاستاق النعم والشاة ،ثم انحدر إى
امد ينة ،فلا علم بنو مرة باخر حقوهم فأدركوهم فراموا بالنبل ،حتى فنيت نبل
امس ملن ،ثم مل بنو مرة عى بشر وأ صحابه ،فقتلوا من قتلوا من أصحاب بشر
ري اه عنهم ،وفر من فر منهم ،وقاتل بشر  حتى ارتث وسقط ،فظنوه قد
مات ،ورجعوا بأنعامهم وشائهم.
ثم ي امساء حامل بشر  حتى انتهى إى فدك ،وأقام عند هودي أيام ًا حتى
ضمدت جراحه ،ثم رجع إى امدينة.
وقد نقل خر مصاب هذه الَية إى رسول اه ﷺ علبة بن زيد احارثي.

 -12رية غالب بن عبد اه الليثي  إى اميفعة

كانت هذه الَية ي شهر رمضان ،من السنة السابعة للهج رة ،وقد بعثها رسول اه
ﷺ إى احرقة من جهينة ،بينها وبن امدينة ثانية برد ،من ناحية نجد.
وقد بعث رسول اه ﷺ إليهم غالب بن عبد اه الليثي  ،ي مائة وثاثن رجا،
ودليلهم يسار موى رسول اه ﷺ .
وما وصلوا إى ديارهم هجموا عليهم ،فقتلوا من أرف هم ،واستاقوا نع ً
ا وشاء،
ورجعوا إى امدينة ،وم يأروا أحد ًا.
عن أسامة بن زيد بن حارثة ري اه عنها قالَ :ب َع َثنَا َر ُس ُ
ح َر َق ِة،
ول اه ﷺ إِ َى ا ُ
َفصبحنَا ال َقوم َفه َزمنَاهم ،و َِ
ح ْق ُت َأنَا َو َر ُجل ِم َن اأَن َْص ِ
ار َر ُج ًا ِمن ُْه ْمَ ،ف َل را َغ ِشينَا ُه،
ْ َ َ ْ ُ ْ َ
َ ر ْ
اري َف َطعنْ ُته بِر ْ ِ
حي َحترى َق َت ْل ُت ُهَ ،ف َل را َق ِد ْمنَا َب َل َغ النربِ ري
َق َال :اَ إِ َل َه إِ را اهَ ،فك ر
َف اأَن َْص ِ ُ
َ ُ ُ
ﷺَ ،ف َق َالَ « :يا ُأ َسا َم ُةَ ،أ َق َت ْل َت ُه َب ْعدَ َما َق َال اَ إِ َل َه إِ را اه » ُق ْل ُت :ك َ
َان ُم َت َع ِو ًذاَ ،ف َا َز َال
ُيك َِر ُر َهاَ ،حترى َ
مَنر ْي ُت َأ ِي َم ْ َأ ُك ْن َأ ْس َل ْم ُت َق ْب َل َذلِ َك ال َي ْو ِم .أخرجه البخاري( ).
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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وجبار
 -13رية بشر بن سعد  إى يمن ُ

ي شهر شوال ،من السنة السابعة للهجرة ،بلغ رسول اه ﷺ أن مع ًا من غطفان
واعدهم عيينة بن حصن الفزاري لإغارة عى امدينة أو أطرافها.
فدعا رسول اه ﷺ بشر بن سعد  فعقد له لوا ًء ،وبعث معه ثاثائة رجل،
وأمرهم أن يسروا بالليل ،ويكمنوا بالنهار ،وخرج معهم حسن بن نويرة اأشجعي
دلياً ،وهو الذي قدم بخر جمع غطفان.
فسارت الَية حتى أتوا يمن وجبار ،فنزلوا بس اح أسفل خير ،ثم خرجوا إى
القوم فأصابوا هم نعا كثر ًا ،وتفرق الرعاء ،وذهبوا إى القوم فأخروهم ،فتفرقوا
وحقوا بعلياء بادهم ،فلحقهم بشر وأصحابه حتى أتوا حاهم ،فلم يظفر بأحد
منهم إا رجلن أرما ،فرجع بالنعم والرجلن إى امدينة فأسلا ،فأرسلها
رسول اه ﷺ .
وما فر عيينة بن حصن منهزم ًا لقيه احارث بن عوف امري ،وكان حليف ًا له ،فاستوقفه
احارث ،فقال عيينة :ا ،ما أقدر ،خلفي الطلب ،أصحاب حمد وهو يركض.
فقال له احارث :قد آن لك يا عيينة أن تقر عا ترى ،إن حمد ًا وطئ الباد،
وأنت موضع ي غر يء.
فكان هذا اأمر سبب ًا ي جعل عيينة يفكر ي اإسام.

 -14أر ثامة بن ُأثال احنفي وإسامه

ِ
َج ٍدَ ،ف َجا َء ْت بِ َر ُج ٍل ِم ْن َبنِي َحنِي َف َة
عن أي هريرة َ ق َالَ :ب َع َث النربِ ُي ﷺ َخ ْي ًا ق َب َل ن ْ
ُي َق ُال َل ُه ُثام ُة ْب ُن ُأ َث ٍ
الَ ،ف َر َب ُطو ُه بِ َس ِ
ار َي ٍة ِم ْن َس َو ِاري امَ ْس ِج ِدَ ،ف َخ َر َج إِ َل ْي ِه النربِ ُي ﷺ،
َ َ
َف َق َالَ « :ما ِعنْدَ َك َيا ُث َا َم ُة؟».
َف َق َالِ :عن ِْدي َخ ْر َيا ُمـ َح رمدُ  ،إِ ْن َت ْق ُت ْلنِي َت ْقت ُْل َذا َد ٍمَ ،وإِ ْن ُتن ِْع ْم ُتن ِْع ْم َع َ
ى َشاكِ ٍرَ ،وإِ ْن
ُكن َْت ت ُِريدُ ا َ
م َال َف َس ْل ِمنْ ُه َما ِش ْئ َت َف ُ ِر َك َحترى ك َ
َان ال َغدُ ُ ،ث رم َق َال َل ُهَ « :ما ِعنْدَ َك َيا
ِ
ر َك ُه َحترى ك َ
ُث َا َم ُة؟» َق َالَ :ما ُق ْل ُت َل َك :إِ ْن ُتن ِْع ْم ُتن ِْع ْم َع َ
َان َب ْعدَ ال َغ ِدَ ،ف َق َال:
ى َشاك ٍرَ ،ف َ َ
« َما ِعنْدَ َك َيا ُث َا َم ُة؟» َف َق َالِ :عن ِْدي َما ُق ْل ُت َل َكَ ،ف َق َالَ « :أ ْطلِ ُقوا ُث َا َم َة» َفا ْن َط َل َق إِ َى َن ْخ ٍل
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َق ِر ٍ
يب ِم َن ا َ
م ْس ِج ِدَ ،فا ْغت ََس َل ُث رم َد َخ َل امَ ْس ِجدَ َ ،ف َق َالَ :أ ْش َهدُ َأ ْن اَ إِ َل َه إِ را اهَ ،و َأ ْش َهدُ
ى اأَ ْر ِ
َأ رن م ُـ َح رمدً ا َر ُس ُ
ول اهَ ،يا ُمـ َح رمدُ َ ،واه َما ك َ
َان َع َ
َ ِم ْن
ض َو ْجه َأ ْب َغ َض إِ َ ر
ِ
َان ِم ْن ِد ٍ
ََ ،واه َما ك َ
َ ِم ْن
ب ُ
َو ْج ِه َكَ ،ف َقدْ َأ ْص َب َح َو ْج ُه َك َأ َح ر
ين َأ ْب َغ َض إِ َ ر
الو ُجوه إِ َ ر
ٍ
ين إِ ََ ،واه ما ك َ ِ
ِ
ِ ِ
َ ِم ْن َب َل ِد َك،
دين َكَ ،ف َأ ْص َب َح دين َُك َأ َح ر
ب الدِ ِ ر َ
َ
َان م ْن َب َلد َأ ْب َغ ُض إِ َ ر
ِ
ََ ،وإِ رن َخ ْي َل َك َأ َخ َذتْنِي َو َأنَا ُأ ِريدُ ال ُع ْم َرةََ ،ف َا َذا ت ََرى؟
َف َأ ْص َب َح َب َلدُ َك َأ َح ر
ب البِاَد إِ َ ر
ر ُه َر ُس ُ
ول اه ﷺَ ،و َأ َم َر ُه َأ ْن َي ْعت َِم َرَ ،ف َل را َق ِد َم َم رك َة َق َال َل ُه َق ِائلَ :ص َب ْو َتَ ،ق َال :اَ،
َف َب ر َ
َو َلكِ ْن َأس َلم ُت م َع مـ َحم ٍد رس ِ
ول اه ﷺَ ،واَ َواه ،اَ َي ْأتِيك ُْم ِم َن ال َي َا َم ِة َح رب ُة ِحنْ َط ٍة،
ْ ْ َ ُ ر َ ُ
َحترى َي ْأ َذ َن فِ َيها النربِ ُي ﷺ .متفق عليه ( ).
ثم خرج ثامة إى اليامة ،فمنعهم أن حملوا إى مكة شيئ ًا ،حتى أر بقريش
اجوع ،وأكلوا العلهز.
فأرسلت قريش وفد ًا بقيادة أي سفيان إى رسول اه ﷺ ي امدينة ،فقال له :أنشدكم اه
والرحم ،إنك تزعم أنك ُبعثت رمة للعامن ،فقال رسول اه ﷺ « :بى» ،فقال أبو
سفيان :قد قتلت اآباء بالسيف ،واأبناء باجوع.
فكتب رسول اه ﷺ إى ثامة بن أثال  أن خِ بينهم وبن احمل إى مكة ،ففعل
 ، وأنزل اه تعاى :
[ امؤمنون. ] 99/

وقد ظل ثامة  عى إسامه ،وم يرتد مع من ارتد من أهل اليامة ،حن تنبأ
مسيلمة الكذاب.

( )9متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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 -15عمرة القضاء

ما دخل هال شهر ذي القعدة ،من السنة السابعة للهجرة ،أمر الرسول ﷺ أصحابه
بالعمرة ،تنفيذ ًا ما تم ااتفاق عليه مع قريش ي صلح احديبية ،بأن يعتمر امسلمون ي
العام القادم ي شهر ذي القعدة.
فخرج رسول اه ﷺ للعمرة ،وم يتخلف عنه أحد من شهد احديبية خا من مات
ي خير أو غرها.
فكان جموع من خرج مع رسول اه ﷺ من امسلمن ألفن ،سوى النساء والصبيان ،من
أهل احديبية وغرهم.
واستعمل رسول اه ﷺ عى امدينة عويف بن اأضبط الديِ  ،وساق رسول اه ﷺ
ستن بدنة ،وجعل عليها ناجية بن جندب اأسلمي ،يسر ها أمامه ،ومعه أربعة فتيان من
أسلم.
وقد مل الرسول ﷺ معه الساح والدروع والرماح خوف ًا من غدر أهل مكة.
وقاد معه مائة فارس ،احتياط ًا من غدر امركن.
فلا انتهى ﷺ إى ذي احليفة ،قدر م اخيل أمامه ،عليها حمد بن مسلمة  ،وقدر م
الساح ،واستعمل عليه بشر بن سعد .
وأحرم رسول اه ﷺ وأصحابه من مسجد ذي احليفة ،ولبى ،وامسلمون معه يلبون.
ومى حمد بن مسلمة  ي اخيل ،فلا كان بمر الظهران ،واد بن مكة
وعسفان ،وجد ها نفر ًا من قريش ،فسأ لوه عن سبب جيئه باخيل ،فقال :هذا
رسول اه ﷺ يصبِح هذا امنزل غد ًا إن شاء اه ،ورأوا ساح ًا كثر ًا مع بشر بن
سعد .
فخرجوا راع ًا حتى أتوا مكة ،فأخروا قريش ًا با رأوا وسمعوا ،ففزعت قريش ،وقالوا:
واه ما أحدثنا حدثا ،وإنا عى كتابنا وهدنتنا ،ففيم يغزونا حمد ي أصحابه؟
وما وصل الرسول ﷺ إى مر الظهران نزل به ،فبلغ رسول اه ﷺ أن قريش ًا تقول عنهم:
ما يتباعثون من العجف ،فقال الصحابة ري اه عنهم :يا رسول اه لو أكلنا من ظهرنا،
فأكلنا من شحومها ،وحسونا من امرق ،فأصبحنا غد ًا حتى ندخل عى القوم وبنا مام.
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فقال رسول اه ﷺ  « :ا ،ولكن ائتوي بفضل أزوادكم».
فبسطوا أن طاعهم ،ثم معوا عليها من أطعاَم كلها ،فدعا هم فيها بالركة ،فأكلوا
حتى تضلعوا شبع ًا ،فأ كفتوا ي جرهم فضل ما فضل منها.
ثم قدر م رسول اه ﷺ الساح إى بطن يأ جج ،واد قريب من مكة ،حيث ينظر إى
أنصاب احرم.
 فزع قريش :
ما وصل ﷺ وأصحابه إى بطن يأجج خافت قريش ،فبعثت مكرز بن حفص ي نفر
من قريش حتى لقوا رسول اه ﷺ ببطن يأجج ،وهو ي أصحابه واهدي والساح،
فقالوا :يا حمد ،ما ُعرفت صغر ًا وا كبر ًا بالغدر ،تدخل بالساح ي احرم عى
قومك ،وقد رطت هم أا تدخل إا بساح امسافر ،السيوف ي ِ
الق َرب.
فقال رسول اه ﷺ  « :إي ا ُأ دخل عليهم الساح ».
فقال مكرز :هذا الذي ُيعرف به الر والوفاء ،ثم رجع ريع ًا بأصحابه إى مكة،
فقال :إن حمد ًا ا يدخل بساح ،وهو عى الرط الذي رط لكم.
وقد أشيعت ي مكة إشاعة ،وهي أن امسلمن القادمن للعمرة قد أصابتهم احمى،
فخرج أكثر أهل مكة إى اجبال امحيطة ها خشية العدوى.
 دخول الرسول ﷺ مكة :
ثم خرج رسول اه ﷺ من يأجج ،بعد أن وضع اأداة كلها احجف وامجان
والرماح والنبل ،وخلف عليها أوس بن خوَ اأنصاري ،ي مائتي راجل ،وقدم
اهدي أمامه ،فحبس بذي ُطوى ،موضع عند باب مكة جهة امدينة.
ودخل الرسول ﷺ مكة بعد أن غاب عنها سبع سنن ،وكان دخوله من الثنية التي
تطلعه عى احجون ،وأصحابه ري اه عنهم حدقون به ،قد توشحوا السيوف
يلبون وهم خافون عليه من أهل مكة أن يرميه أحد.
عن عبد اه بن أي أوِ  قال  :مرا ا ْعت ََم َر َر ُس ُ
رنَا ُه ِم ْن ِغ ْل َا ِن
ول اه ﷺ َس َ ْ
امُ ْ ِ
ن َو ِمنْ ُه ْمَ ،أ ْن ُي ْؤ ُذوا َر ُس َ
ول اه ﷺ .أخرجه البخاري ( ).
ر كِ َ
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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وم يزل رسول اه ﷺ يلبي حتى دخل امسجد احرام من باب بني شيبة ،وقد
صفت له قريش عند دار الندوة ،أو ما يِ احجر.
َس ب ِن مال ِ ٍ
ك َ أ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ مَرا َد َخ َل َم رك َةَ ،قا َم َأ ْه ُل َم رك َة ِس َا َ
ط ْن .أخرجه
َع ْن َأن ِ ْ َ
ابن حبان( ).
و َعبدُ اه بن رواح َة  آخذ بزمام راحلة الرسول ﷺ يم ِ
ي ﷺ َو َي ُق ُ
ول:
ْ ُ َ َ َ
َ ْ
َْ
خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نر بكم عى تنزيله
ربـ ـا يزيل اه َا َم َع ْن َم ِقيلِ ِه َو ُي ْذ ِه ـ ُل اخَلِي ـ َل َع ْن َخلِيلِ ِه
َيا َر ِب إِ ِي ُم ْؤ ِمن بِ ِقيلِ ِه
ن َيدَ ْي رس ِ
اح َةَ ،أ َت ُق ُ
ول ِ
ول اه ﷺ؟ ف َق َال ﷺَ « :م ْه َيا
الش ْع َر َب ْ َ
َف َق َال َل ُه عمر :يا ابن َر َو َ
َ ُ
ُع َم ُرَ ،ه َ َذا َأ َشدُ عليهم من َو ْقع النربل» أخرجه ابن حبان ( ).
 أداء العمرة ,وإظهار القوة :
ما وصل الرسول ﷺ عند الكعبة استلم الركن بمحجنه ،أنه كان راكب ًا ،واضطبع
بثوبه ،ثم رع ي الطواف.
وما كان أراف قريش ما سمعوا بقدوم الرسول ﷺ وأصحابه خرجوا من مكة إى
رؤوس اجبال غيظ ًا ،وحسد ًا ،وخوف ًا من احمى التي أشيع أن امسلمن قد وهنتهم مى
يثرب أن تصيبهم ،فأمر رسول اه ﷺ أصحابه بالرمل ،وإظهار القوة.
َع ِن ا ْب ِن َعبر ٍ
اس َ ق َالَ :ق ِد َم َر ُس ُ
مى َيثْ ِر َب،
ول اهِ ﷺ َو َأ ْص َحا ُب ُه َم رك َةَ ،و َقدْ َو َهنَتْ ُه ْم ُ ر
َق َال امُ ْ ِ
ركُو َن :إِ رن ُه َي ْقدَ ُم َع َل ْيك ُْم َغدً ا َق ْوم َقدْ َو َهنَ ْت ُه ُم احُ رمىَ ،و َل ُقوا ِمنْ َها ِشدر ةً،
َفج َلسوا ما ي ِِ ِ
احجر ،و َأمرهم النربِي ﷺ َأ ْن يرم ُلوا َث َا َث َة َأ ْشو ٍ
ن
اطَ ،و َي ْم ُشوا َما َب ْ َ
ر َ
َ
ُ
َْ َ ََ ُ ُ
َ ُ
َْ ُ
ِ
الر ْكن ْ ِ
َن ،ل َ َرى امُ ْ ِ
ركُو َن َج َلدَ ُه ْم.
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َق َال امُ ْ ِ
رك َ
ح رمى َقدْ َو َهنَت ُْه ْمَ ،ه ُؤ َاء َأ ْج َلدُ م ْن َك َذا َوك ََذا.
ُونَ :ه ُؤ َاء ا رلذي َن َز َع ْمت ُْم َأ رن ا ُ
اط ُك رل َها إِ را ِ
َق َال ا ْب ُن َعبر ٍ
اسَ :و َم ْ َي ْمنَ ْع ُه َأ ْن َي ْأ ُم َر ُه ْم َأ ْن َي ْر ُم ُلوا اأَ ْش َو َ
اإ ْب َقا ُء َع َليْ ِه ْم.
متفق عليه ( ).
( )9صحيح  /أخرجه ابن حبان برقم ( .)9999
()9صحيح  /أخرجه ابن حبان برقم ( .)9999
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وما فرغ رسول اه ﷺ من الطواف بالبيت ،صى خلف امقام ركعتن ،ومعه من
يسره من أص حابه ،ثم سعى بن الصفا وامروة عى راحلته ،وأصحابه معه يسعون،
ريع ِ
ابَ ،ه ِ
از َم اأَ ْح َز ِ
اح َس ِ
ثم دعا فقال« :ال رل ُه رم ُمن ِْز َل الكِت ِ
اب ،ال رل ُه رم ْاه ِز ْم ُه ْم
َابَ ِ َ ،
َو َز ْل ِز ْه ُ ْم) أخرجه أمد( ).
وعن َع ْب ِد اه ْب ِن َأ ِي َأ ْو َِ َ ق َال :ا ْعت ََم َر َر ُس ُ
اعت ََم ْرنَا َم َع ُهَ ،ف َل را َد َخ َل
ول اه ﷺَ ،و ْ
ر ُه ِم ْن َأ ْه ِل َم رك َة َأ ْن
َم رك َة َط َ
الص َفا َوامَ ْر َو َة َو َأ َت ْين َ
اف َو ُط ْفنَا َم َع ُهَ ،و َأتَى ر
َاها َم َع ُه َو ُكنرا ن َْس ُ ُ
َي ْر ِم َي ُه َأ َحد .أخرجه البخاري( ).
 ذبح اهدي :
ما طاف رسول اه ﷺ  ،وس عى بن الصفا وامروة ،دعا باهدي ،وكان عدده ستن
بدنة ،وكان قد أمر بإحضاره من ذي طوى ،فنحر هديه عند امروة ،وحلق هناك،
أصحابه ري اه عنهم.
حلقه معمر بن عبد اه العدوي  ،وكذلك فعل
َ
 خروج النبي ﷺ من مكة :
أقام رسول اه ﷺ وأصحابه بمكة ثاثة أيام كا اش رطت عليه قريش ي صلح
احديبية ،وم يدخل ﷺ الكعبة لوجود اأصنام والصور فيها.
اف بِالبي ِ
َع ْن َع ْب ِد اه ْب ِن َأ ِي َأ ْو َِ َ ق َال :ا ْعت ََم َر َر ُس ُ
تَ ،و َص ر
ف
ى َخ ْل َ
ول اه ﷺ َف َط َ َ ْ
امَ َقا ِم َر ْك َعت ْ ِ
ر ُه ِم َن الن ِ
راسَ ،ف َق َال َل ُه َر ُجلَ :أ َد َخ َل َر ُس ُ
ول اه ﷺ
َنَ ،و َم َع ُه َم ْن َي ْس ُ ُ
ال َك ْع َب َة؟ َق َال :اَ .أخرجه البخاري( ).
فلا انقضت اأيام الثاثة امقررة للعمرة حسب روط صلح احديبية ،أمرت قريش
الرسول ﷺ باخروج من مكة ،فخرج راجع ًا إى امدينة .
ِ
ول اه ﷺ َخ َر َج ُم ْعت َِم ًراَ ،ف َح َال ُك رف ُار ُق َر ْي ٍ
ي اه َعن ُْه َا َأ رن َر ُس َ
ش َب ْينَ ُه
َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
ِ
اه ْم َع َى َأ ْن َي ْعت َِم َرا ْل َعا َم امُ ْقبِ َل،
َو َب ْ َ
حدَ ْيبِ َي ِةَ ،و َق َ
اض ُ
ن ا ْل َب ْيتَ ،فن ََح َر َهدْ َي ُهَ ،و َح َل َق َر ْأ َس ُه بِا ُ
ِ
و َا َ ِ ِ
اعت ََم َر ِم َن ا ْل َعا ِم امُ ْقبِ ِل
ها إِ را َما َأ َح ُبوا َ ،ف ْ
َ
ْ
حم َل س َا ًحا َع َل ْي ِه ْم إِ را ُس ُيو ًفاَ ،و َا ُيق َ
يم ِ َ
َفدَ َخ َل َها ك ََا ك َ
ها َث َا ًثا َأ َم ُرو ُه َأ ْن َيـ ْخ ُر َج َف َخ َر َج .أخرجه البخاري(.)0
اح ُه ْم َ ،ف َل را َأ َقا َم ِ َ
َان َص َ َ
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)95999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9959
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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 سؤال الرسول ﷺ عن خالد بن الوليد :
قال خالد بن الوليد  : كان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي ﷺ ي عمرة
القضية ،فطلبني فلم جدي  ،فكتب إَ كتابا  ،فإذا فيه  :بسم اه الرمن الرحيم  ،أما
بعد  ،فإي م أر أعجب من ذهاب رأيك عن اإسام وعقلك عقلك! ومثل اإسام
َجهـِله أحد! وقد سألني رسول اه ﷺ عنك  ،وقال « :أين خالد؟ » فقلت :يأي اه به .
فقال  « :ما مثله جهل اإسام  ،ولو كان جعل نكايته وحده مع امسلمن كان خرا له ،
ولقدمناه عى غره »  .فاستدرك يا أخي ما قد فاتك  ،فقد فاتك مواطن صاحة  .قال :
فلا جاءي كتابه نشطت للخروج  ،وزادي رغبة ي اإسام ( ).
 قضاء الرسول ﷺ ي عارة ابنة مزة ري اه عنها :
الر ِاء َ ق َال :مَرا ا ْعتَ َم َر النربِ ُي ﷺ ِي ِذي ال َق ْعدَ ِةَ ،ف َأ َبى َأ ْه ُل َم رك َة َأ ْن َيدَ ُعو ُه
َع ِن َ َ
ِ
ِ
اه ْم َع َ
َابَ ،كتَبُوا:
َيدْ ُخ ُل َم رك َةَ ،حترى َق َ
اض ُ
ها َثاَ َث َة َأ ريا ٍمَ ،ف َل را َكتَبُوا الكت َ
يم ِ َ
ى َأ ْن ُيق َ
ِ
اى َع َل ْي ِه ُمـ َح رمد َر ُس ُ
رك َر ُس ُ
ه َذاَ ،ل ْو َن ْع َل ُم َأن َ
ول اه
َه َذا َما َق َ
ول اهَ ،قا ُلوا :اَ نُق ُر َل َك ِ َ
َما َمنَ ْعن َ
ْت ُمـ َح رمدُ ْب ُن َعبْ ِد اهَ ،ف َق َال « َأنَا َر ُس ُ
ول اهَ ،و َأنَا مـُ َح رمدُ ْب ُن
َاك َشيْئًاَ ،و َلكِ ْن َأن َ
ِ ِ
ِ
ِ ْب ِن َأ ِي َطال ِ ٍ
ب « :ا ْم ُح َر ُسو َل اه»َ ،ق َال َع ِِ :اَ َواه اَ
َع ْبد اه»ُ ،ث رم َق َال :ل َع ِ
ِ
ِ
َأ ْمـ ُح َ
وك َأ َبدً اَ ،ف َأ َخ َذ َر ُس ُ
َبَ :ه َذا َما
ُبَ ،ف َكت َ
َابَ ،و َليْ َس ي ـُ ْحس ُن َي ْكت ُ
ول اه ﷺ الكت َ
ِ
ف ِي ِ
ِ
ِ
الق َر ِ
ابَ ،و َأ ْن اَ
الس ْي َ
َق َ
اى َع َل ْيه مـُ َح رمدُ ْب ُن َعبْد اه ،ا ُيـدْ خ ُل َم رك َة ِ
السا ََح إِ را ر
خ ُْر َج ِم ْن َأ ْهلِ َها بِ َأ َح ٍد إِ ْن َأ َرا َد َأ ْن َيتْبَ َع ُهَ ،و َأ ْن اَ َي ْمنَ َع ِم ْن َأ ْص َحابِ ِه َأ َحدً ا إِ ْن َأ َرا َد َأ ْن
َ
ِ
ِ
ِ
ى اأَ َج ُل َأت َْوا َعلِ ًياَ ،ف َقا ُلواُ :ق ْل ل َصاحبِ َكْ :
اخ ُر ْج َعنراَ ،ف َقدْ
هاَ .ف َل را َد َخ َل َها َو َم َ
يم ِ َ
ُيق َ
ِ
ى اأَ َج ُلَ ،ف َ
َاو َهَا َع ِِ
خ َر َج النربِ ُي ﷺَ ،فتَبِ َعتْ ُه ا ْبنَ ُة َ ْ
َم َ
م َزةَُ ،تنَاديَ :يا َع ِم َيا َع ِمَ ،فتَن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
م َلتْ َهاَ ،ف ْ
اخت ََص َم في َها
الساَ ُمُ :دونَك ا ْبنَ َة َع ِمك َ َ
َف َأ َخ َذ بِ َيد َهاَ ،و َق َال ل َفاط َم َة َع َل ْي َها ر
ِ
ِ
َاَ ،و ِه َي بِن ُْت َع ِميَ ،و َق َال َج ْع َفر :ا ْبنَ ُة َع ِمي
َعِ َو َز ْيد َو َج ْع َفرَ ،ق َال َعَِ :أنَا َأ َخ ْذ ُ َ
ى ِها النربِي ﷺ ِ
خَا َلتِ َهاَ ،و َق َال« :اخَا َل ُة
حتِيَ ،و َق َال َز ْيد :ا ْبنَ ُة َأ ِخيَ .ف َق َ
َو َخا َلتُ َها َ ْ
ُ
َ
ْت ِمنِي َو َأنَا ِمن َْك» َو َق َال ِ
جَ ْع َف ٍرَ « :أ ْشبَ ْه َت َخ ْل ِقي
بِ َمن ِْز َل ِة اأُ ِم» َو َق َال ل ِ َع َِِ « :أن َ
م َزةَ؟
َو ُخ ُل ِقي»َ ،و َق َال ل ِ َز ْي ٍدَ « :أن َ
ْت َأ ُخونَا َو َم ْواَنَا»َ ،و َق َال َع َِِ :أاَ َتت ََز رو ُج بِن َْت َ ْ
ِ ِ
الر َضا َع ِة» .أخرجه البخاري( ).
َق َال« :إِ رهَا ا ْبنَ ُة َأخي م َن ر
( )9انظر البداية والنهاية (.)999/9
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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 -13زواج الرسول ﷺ من ميمونة بنت احارث ري اه عنها

ي هذه العمرة  -عمرة القضاء  -تزوج رسول اه ﷺ ميمونة بنت احارث اهالية
ري اه عنها ،وكان اسمها برة ،فساها رسول اه ﷺ ميمونة.
وميمونة أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد امطلب  ،وأخت عصاء ،لبابة
الصغرى ،أم خالد بن الوليد ،وأخت أساء بنت عميس من الرضاعة.
وكانت ميمونة ري اه عنها قد تزوجت ي اجاهلية مسعود بن عروة الثقفي
ففارقها ،ثم تزوجها ي اإسام أبو رهم بن عبد العزى فات عنها ،ثم تزوجها رسول
اه ﷺ بعد فراغه من عمرة القضاء ،وبنى ها َ ِ
بَف عى عرة أميال من مكة.
َع ْن َم ْي ُمو َن َة بنت احارث ري اه عنها َأ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ ت ََز رو َج َها وهو َح َال.أخرجه مسلم( ).
َت ِم ْن َأ ْت َقانَا ه َع رز
وعن عائشة ري اه عنها قالت َ :ذ َه َب ْت واه َم ْي ُمو َن ُة َ ..أ َما َأ رهَا كَان ْ
َو َج رلَ ،و َأ ْو َص َلنَا ل ِ رلر ِح ِم .أخرجه احاكم( ).
وقد توفيت ميمونة ري اه عنها سنة إحدى ومسن بَف ي نفس امكان
الذي تزوجها رسول اه ﷺ فيه.
َع ْن َي ِزيد ْب ِن اأَ َص ِم َع ْن َم ْي ُمو َن َة ري اه عنها َأ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ ت ََز رو َج َها َح َا ًا،
ِ ِ
َت بِ َ ِ
ها فِ َيهاَ ،فن ََز ْل ُت ِي َق ْ ِر َها
َ َ
ها َح َا ًاَ ،و َمات ْ
فَ ،فدَ َفن َ
َو َبنَى ِ َ
راها ِي ال ُظ رلة ا رلتي َبنَى ِ َ
َأنَا َوا ْب ُن َع رب ٍ
اس .أخرجه ابن حبان ( ).

( )9أخرجه مسلم برقم (. )9999
( )9صحيح  /أخرجه احاكم برقم (.)9999
( )9صحيح  /أخرجه ابن حبان برقم (.)9999
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 -12رية اأخرم بن أي العوجاء إى بني سليم

ما رجع الرسول ﷺ من عمرة القضاء بعث اأخرم بن أي العوجاء  ،ي شهر ذي
احجة ،سنة سبع للهجرة ،ي مسن رجا إى بني سليم ،ليدعوهم إى اإسام.
فخرج إليهم اأخرم ،ودعاهم إى اإسام فقالوا :ا حاجة لنا إى ما دعوتنا إليه ،وقد
معوا له مع ًا كثر ًا؛ أهم علموا بقدومه فاستعدوا له.
فراموا بالنبل مع امسلمن ،وأحاطوا بامسلمن من كل ناحية ،وقاتل القوم قتااً
شديد ًا ،وأصيب اأخرم  ،و ُقتل عامة امسلمن ،ثم حامل اأخرم بن أي العوجاء
عى نفسه عى ما به من جراح ،حتى بلغ امدينة ،وأخر رسول اه ﷺ با جرى،
وذلك ي أول يوم من صفر سنة ثان من اهجرة.

*

*

*
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البــاب الثالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته
السنة الثامنة من اهجرة

الغزوات والرايا واأحداث اهامة ي السنة الثامنة من اهجرة

وتشتمل عى ما يي :
-1
-2
-3
-4
-5
-3
-2
-1
-3
-12
-11
-12
-13
-14
-15
-13
-12
-11

وفاة زينب بنت رسول اه ﷺ
حريم اخمر
إسام بعض سادة قريش
رية غالب بن عبد اه إى بني املوح
رية غالب بن عبد اه إى مصاب
رية شجاع بن وهب إى بني عامر
رية كعب بن عمر إى ذات أطاح
غزوة مؤتة
رية ذات الساسل
رية أي قتادة إى خضرة
رية أي قتادة إى إضم
غزوة فتح مكة
غزوة حنن
غزوة الطائف
كتاب رسول اه ﷺ إى ملك ُعان
كتاب الرسول ﷺ إى ملك البحرين
زواج الرسول ﷺ من اجونية
وادة إبراهيم ابن رسول اه ﷺ

الباب الثالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته
السنة الثامنة من اهجرة

الغزوات والرايا واأحداث اهامة ي السنة الثامنة من اهجرة
 -1وفاة زينب بنت رسول اه ﷺ

ي بداية العام الثامن اهجري توفيت زينب بنت رسول اه ﷺ  ،وزوجة أي العاص
بن الربيع  ،وزينب أكر بنات النبي ﷺ  ،وعدد بنات النبي ﷺ أربع :زينب ورقية،
وأم كلثوم وفاطمة.
وكان رسول اه ﷺ حب زينب  حب ًا شديد ًا ،ويثني عليها.
عاشت ري اه عنها نحو ثاثن سنة ،وبقيت مع زوجها ي امدينة نحو سنة ،ثم
توفيت ري اه عنها.
وقد ولدت زينب ري اه عنها من أي العاص ب ن الربيع أمامة ،وهي التي كان
النبي ﷺ حملها أحيان ًا ي الصاة ،وقد تزوجها عِ بن أي طالب  بعد وفاة
فاطمة بنت رسول اه ﷺ .
وولدت أي العاص أيض ًا علي ًا ،وكان رسول اه ﷺ أردفه عى راحلته يوم الفتح،
وتوي وقد ناهز احلم ي حياة الرسول ﷺ .
ن تُو ِفي ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ت
ي اه َعنْ َها َقا َل ْتَ :د َخ َل َع َل ْينَا رسول اه ﷺ ح َ ُ َ
َع ْن ُأ ِم َعط ري َة اأَن َْصار رية َر َ
م ًساَ ،أ ْو َأ ْكثَ َر ِم ْن َذل ِ َك إِ ْن َر َأ ْيتُ رن َذل ِ َك ،بِ َا ٍء َو ِسدْ ٍر،
ا ْبنَتُ ُهَ ،ف َق َال« :ا ْغ ِس ْلنَ َها َثاَ ًثاَ ،أ ْو َ ْ
ور َ -فإِ َذا َفر ْغتُن َف ِ
ِ ِ
ورا َ -أ ْو َشيْئًا ِم ْن كَا ُف ٍ
آذنرنِي»َ ،ف َل را َف َر ْغنَا
َ ر
َو ْ
اج َع ْل َن ِي اآخ َرة كَا ُف ً
آ َذنرا ُهَ ،ف َأ ْع َطانَا ِح ْق َو ُهَ ،ف َق َالَ « :أ ْش ِع ْر َهَا إِ ريا ُه» متفق عليه( ).
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)595
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 -2حريم اخمر

ي السنة الثامنة للهجرة حرم اه اخمر حري ً
ا هائي ًا بقوله سبحانه:
[ امائدة.]59/

م َه ِ
وعن سعد بن أي وقاص  قالَ :أ َت ْي ُت َع َى َن َف ٍر ِم َن اأَن َْص ِار َوا ُ
ينَ ،ف َقا ُلواَ :ت َع َال
اج ِر َ
ِ
ح ُش
ُن ْط ِع ْم َك َون َْس ِق َك َ ْ
م ًراَ ،و َذل َك َق ْب َل َأ ْن ُتـ َح رر َم ا َ
خ ْم ُرَ ،ق َال َف َأ َت ْيت ُُه ْم ِي َحش َ -وا َ
َان َ -فإِ َذا َر ْأ ُس َج ُز ٍ
م ٍرَ .ق َال َف َأ َك ْل ُت َو َ ِ
ال ُب ْست ُ
ر ْب ُت َم َع ُه ْمَ ،قا َل
ور َم ْش ِوي ِعنْدَ ُه ْمَ ،و ِزق ِم ْن َ ْ
م َه ِ
م َه ِ
ين ِعنْدَ ُه ْمَ .ف ُق ْل ُت :ا ُ
َف َذك َْر ُت اأَن َْص َار َوا ُ
اج ُر َ
ون َخ ْر ِم َن اأَن َْص ِارَ .ق َال َف َأ َخ َذ
اج ِر َ
الر ْأ ِ
ر َبنِي ،بِ ِه َف َج َر َح بِ َأن ِْفي َف َأ َت ْي ُت َر ُس َ
ر ُت ُه َف َأن َْز َل اهُ
ول اهِ ﷺَ ،ف َأ ْخ َ ْ
َر ُجل َأ َحدَ لـَ ْح َي ِي ر
س َف َ َ
َع رز وج رل ِي  -يعنِي َن ْفسه َ -ش ْأ َن اخم ِر " :إِنرا اخمر وا َ ِ
اب َواأَ ْز َا ُم
َ َواأَن َْص ُ
َُْ َ
َ ُ
ر َْ
َ َ
َ
َْ
م ْي ُ
ِ
ِ
( )
ِر ْجس م ْن َع َم ِل ر
الش ْي َطان ".أخرجه مسلم .
ول اه ﷺ ص ِديق ِمن َث ِق ٍ
َان لِرس ِ
يف َو َد ْو ٍ
َو َع ْن ا ْب ِن َع رب ٍ
س
ْ
َ
اس ري اه عنها َق َال :ك َ َ ُ
م ٍر ِ
ِ ٍ ِ
ِ ٍ
ِ
ها إ َل ْي ِه َ ،ف َق َال َ « :يا ُف َا ُن َأ َما َع ِل ْم َت َأ رن
هد َ
َف َلق َي ُه َي ْو َم ال َفت ِْح بِ َراح َلة َأ ْو َراو َية م ْن َ ْ ُ ْ
ِِ
ب َفبِ ْع َها َ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ « :ر
إن
الر ُج ُل َع َى ُغ َامه َف َق َال  :ا ْذ َه ْ
اه َح رر َم َها ؟ » َف َأ ْق َب َل ر
ا رل ِذي حرم ُرها حرم بيعها » َف َأمر ِها َف ُأ ْف ِر َغت ِي الب ْطح ِ
اء .أخرجه أمد ومسلم( ).
ْ
َ ر َ ْ ََ َ ر َ َْ َ َ
َ َ
ََ َ
وما نزل حريم اخمر استجاب الصحابة ري اه عنهم أمر رسول اه ﷺ ،
وسكبوا اخمور التي كانت عندهم فور ًا.
ِ
ِ
َع ْن َأن ٍ
خ ْم ِرَ ،ف َأ َم َر
يم ا َ
َس  قالُ :كن ُْت َساق َي ال َق ْو ِم ِي َمن ِْزل َأ ِي َط ْل َح َةَ ،فن ََز َل َتـ ْح ِر ُ
من ِ
َاد ًيا َفنَا َدىَ ،ف َق َال َأ ُبو َط ْل َح َةْ :
الص ْو ُتَ ،ق َالَ :ف َخ َر ْج ُت َف ُق ْل ُتَ :ه َذا
اخ ُر ْج َفا ْن ُظ ْر َما َه َذا ر
ُ
َ :ا ْذهب َف َأه ِر ْقهاَ ،ق َالَ :فجر ْت ِي ِسكَكِ
ِ
ٍ
ُمنَاد ُينَاديَ :أاَ إِ رن اخَ ْم َر َقدْ ُح ِر َم ْتَ ،ف َق َال ِ
َ ْ ْ َ
ََ
ا َ
َت َخـ ْم ُر ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ ال َف ِض َ
يخَ ،ف َق َال َب ْع ُض ال َق ْو ِمُ :قتِ َل َق ْوم َو ْه َي ِي
م ِدين َِةَ ،ق َالَ :وكَان ْ
ُب ُط ِ ِ
وه ْمَ ،ق َالَ :ف َأن َْز َل اه:
 .متفق عليه ( ).
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه أمد برقم( ،)9999وأخرجه مسلم برقم (.)9995
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم( ،)9999ومسلم برقم (.)9599
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وما نزل حريم اخمر سأل الصحابة ري اه عنهم عمن مات وهو يرها قبل حريمها،
فجاء الوحي أنه ا جناح عليهم إذا ما اتقوا وآمنوا ،كا قال سبحانه:
[ امائدة. ]٩١/

 -3إسام بعض سادة قريش

ي شهر صفر ،من السنة الثامنة للهجرة ،قدم إى امدينة كل من :خالد بن الوليد،
وعمرو بن العاص ،وعثان بن طلحة ،ليسلموا ،فأسلموا وحسن إسامهم.
فلا رآهم رسول اه ﷺ قال أصحابه ري اه عنهم « :رمتكم مكة بأفاذ
أكبادها».
 -1قصة إسام عمرو بن العاص :
ِ
ْر ْفنَا م َن اأَ ْح َز ِ
عن َع ْمرو ْبن ال َع ِ
م ْع ُت ِر َج ًاا
خنْدَ ِقَ َ ،
اب َع ِن ا َ
اص َ ، ق َال :مرا ان َ َ
ش كَانُوا َير ْو َن مك ِ
ِم ْن ُق َر ْي ٍ
َايَ ،و َي ْس َم ُع َ
ون ِمنِيَ ،ف ُق ْل ُت َه ُ ْمَ :ت ْع َل ُم َ
ونَ ،واهِ إِ ِي َأَ َرى َأ ْم َر
َ
َ
ور ُع ُل ًوا كَبِ ًراَ ،وإِ ِي َقدْ َر َأ ْي ُت َر ْأ ًياَ ،ف َا ت ََر ْو َن فِ ِيه؟ َقا ُلواَ :و َما َر َأ ْي َت؟
ُم َ
ـح رمد َي ْع ُلو اأُ ُم َ
ِ
اي َفنَك َ ِ
ـح رمد َع َ
ى َق ْو ِمنَا ُكنرا ِعنْدَ
ُون عنْدَ ُهَ ،فإِ ْن َظ َه َر ُم َ
َق َالَ :ر َأ ْي ُت َأ ْن َن ْل َح َق بِالن َرج ِ
ِ
ِ
ب إِ َل ْينَا ِم ْن َأ ْن َنك َ
ايَ ،فإِنرا َأ ْن َنك َ
ح َت َيدَ ْي ُمـ َح رم ٍدَ ،وإِ ْن
ُون َ ْ
ُون َ ْ
ح َت َيدَ ْيه َأ َح ُ
الن َرج ِ
ِ ِ
الر ْأ ُيَ .ق َال:
َظ َه َر َق ْو ُمنَا َفن َْح ُن َم ْن َقدْ ُع ِر ُفواَ ،ف َل ْن َي ْأت َينَا من ُْه ْم إِ را َخ ْرَ ،ف َقا ُلوا :إِ رن َه َذا ر
اجـ َم ُعوا َل ُه َما ُه ْ ِدي َل ُهَ ،وك َ
هدَ ى إِ َل ْي ِه ِم ْن َأ ْر ِضنَا اأَ َد ُم،
َان َأ َح ر
َف ُق ْل ُت َه ُ ْمَ :ف ْ
ب َما ُ ْ
َف َج َم ْعنَا َل ُه ُأ ْد ًما كَثِ ًراَ ،ف َخ َر ْجنَا َحترى َق ِد ْمنَا َع َل ْي ِهَ ،ف َواهِ إِنرا َل ِعنْدَ ُه إِ ْذ َجا َء َع ْم ُرو ْب ُن ُأ َم ري َة
َان َر ُس ُ
الض ْم ِر ُيَ ،وك َ
ول اهِ ﷺ َقدْ َب َع َث ُه إِ َل ْي ِه ِي َش ْأ ِن َج ْع َف ٍر َو َأ ْص َحابِ ِه َق َالَ :فدَ َخ َل َع َل ْي ِه
ر
ُث رم َخ َر َج ِم ْن ِعن ِْد ِهَ ،ق َالَ :ف ُق ْل ُت ِأَ ْص َح ِ
ايَ :ه َذا َع ْم ُرو ْب ُن ُأ َم ري َةَ ،ل ْو َقدْ َد َخ ْل ُت َع َ
ى
ِ ِ
ِ
ِ
ر ْب ُت ُعنُ َق ُهَ ،فإِ َذا َف َع ْل ُت َذلِ َك َر َأ ْت ُق َر ْيش َأ ِي َقدْ
اي َف َسأل ُت ُه إ ريا ُه َف َأ ْع َطانيهَ ،ف َ َ
الن َرج ِ
ن َق َت ْل ُت َر ُس َ
ول ُمـ َح رم ٍد.
َأ ْج َز ْأ ُت َعن َْها ِح َ
ت َله كَا ُكن ُْت َأصنَعَ ،ف َق َال :مرحبا بِص ِد ِ
ِ
يقيَ ،أ ْهدَ ْي َت ِ
َ
َْ َ ً َ
ْ ُ
َق َالَ :فدَ َخ ْل ُت َع َل ْيهَ ،ف َس َجدْ ُ ُ َ
ِ
ِ
ها امَلِ ُكَ ،قدْ َأ ْهدَ ْي ُت َل َك ُأ ْد ًما كَثِ ًراَ ،ق َالُ :ث رم
م ْن بِ َاد َك َشيْئًا؟ َق َالُ :ق ْل ُتَ :ن َع ْم َأ ُ َ
ِ ِ
ها امَلِ ُك إِ ِي َقدْ َر َأ ْي ُت َر ُج ًا َخ َر َج ِم ْن
َقدر ْمتُ ُه إ َليْهَ ،ف َأ ْع َجبَ ُه َو ْاش َت َها ُهُ ،ث رم ُق ْل ُت َل ُهَ :أ ُ َ
999

ِ
ِِ ِ ِ
ِعن ِْد َكَ ،و ُه َو َر ُس ُ
رافِنَا
ول َر ُج ٍل َعدُ و َلنَاَ ،ف َأ ْعطنيه أ َ ْقتُ َل ُهَ ،فإِ رن ُه َقدْ َأ َص َ
اب م ْن َأ ْ َ
ِ
َو ِخ َي ِ
ََ ُهَ ،ف َل ِو
ارنَاَ ،ق َالَ :ف َغض َ
ر َب ِ َ
ب ُث رم َمدر َيدَ ُه َف َ َ
ها َأ ْن َف ُه َ ْ
ر َب ًة َظنَن ُْت َأ ْن َقدْ ك َ َ
ِ
ِ
ان َْش رق ْت ِ
ها امَلِ ُكَ ،واهِ َل ْو َظنَن ُْت َأن َ
رك
َ اأَ ْر ُض َلدَ َخ ْل ُت في َها َف َر ًقا منْ ُهُ ،ث رم ُق ْل ُتَ :أ ُ َ
ِ ِ
َتك َْر ُه َه َذا َما َسالتُ َك ُهَ ،ف َق َالَ :أت َْس َأ ُلنِي َأ ْن ُأ ْعطِ َي َك َر ُس َ
ْر
ول َر ُج ٍل َي ْأتيه النرا ُم ُ
وس اأَك َ ُ
ِ
ِ
ها امَلِ ُك َأك ََذ َ
ح َك َيا
اك ُه َو؟ َف َق َالَ :و َ
ا رلذي كَا َن َي ْأ ِي ُم َ
وسى لتَ ْقتُ َل ُه؟ َق َالُ :ق ْل ُتَ :أ ُ َ
ى احَ ِقَ ،و َل َي ْظ َه َر رن َع َ
َع ْم ُروَ ،أطِ ْعنِي َواتربِ ْع ُهَ ،فإِ رن ُه َواه َل َع َ
َا َظ َه َر
ى َم ْن َخا َل َف ُه ك َ
ى فِر َعو َن وجن ِ
ى ِ
ُود ِهَ ،ق َالُ :ق ْل ُتَ :ف َبايِ ْعنِي َل ُه َع َ
اإ ْس َا ِمَ ،ق َالَ :ن َع ْمَ ،ف َب َس َط
وسى َع َ ْ ْ َ ُ
ُم َ
ى ِ
اإ ْس َا ِمُ ،ث رم َخ َر ْج ُت إِ َى َأ ْص َح ِ
َيدَ ُه َو َبا َي ْعتُ ُه َع َ
اي َو َقدْ َح َال َر ْأيِي َع را كَا َن َع َليْ ِه،
اي إِس َا ِميُ ،ثم َخرج ُت َع ِ
امدً ا لِرس ِ
يت َخالِدَ
ول اهِ ﷺ ِأ ُ ْسلِ َمَ ،ف َل ِق ُ
ر َ ْ
َ ُ
َو َكت َْم ُت َأ ْص َح ِ ْ
بن الول ِ ِ
يدَ ،و َذل ِ َك ُقبَيْ َل ال َفتْحِ َ ،و ُه َو ُم ْقبِل ِم ْن َم رك َةَ ،ف ُق ْل ُتَ :أ ْي َن َيا َأ َبا ُس َليْ َا َن؟ َق َال:
ْ َ َ
ِ
ِ
ب َواه ُأ ْسلِ ُمَ ،ف َحترى َمتَى؟ َق َال:
الر ُج َل َلنَبِيَ ،أ ْذ َه ُ
استَ َقا َم امَنْس ُمَ ،وإِ رن ر
َواهِ َل َقد ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ى رس ِ
ول اهِ ﷺَ ،ف َق ِد َم َخالِدُ ْب ُن
ُق ْل ُتَ :واهِ َما جئْ ُت إِ را أ ُ ْسل َمَ ،ق َالَ :ف َقد ْمنَا َع َ َ ُ
الول ِ ِ
ى َأ ْن َت ْغ ِف َر ِ
تَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اهِ ،إِ ِي ُأ َبايِ ُع َك َع َ
َ َما
يد َف َأ ْس َل َم َو َبا َي َعُ ،ث رم َدن َْو ُ
َ
َت َقدر َم ِم ْن َذنْبِيَ ،و َا َأ ْذك ُُر َو َما َت َأ رخ َرَ ،ق َالَ :ف َق َال َر ُس ُ
ول اهِ ﷺَ « :يا َع ْم ُروَ ،بايِ ْعَ ،فإِ رن
ِ
ِ
ب َما كَا َن َق ْب َل َها »َ ،ق َالَ :ف َبا َي ْعتُ ُه ُث رم
ب َما كَا َن َق ْب َل ُهَ ،وإِ رن اه ْج َر َة َتـ ُج ُ
اإ ْس َا َم َيـ ُج ُ
ْر ْف ُت َق َال ا ْب ُن إِ ْس َح َ
اقَ :و َقدْ َحدر َثنِي َم ْن َا َأ رَِ ُم َأ رن ُعثْ َا َن ْب َن َط ْل َح َة ْب ِن َأ ِي َط ْل َح َة
ان َ َ
ن َأ ْس َل َا.أخرجه أمد( ).
كَا َن َم َع ُه َا َأ ْس َل َم ِح َ
راس،
وعند ذلك أثنى رسول اه ﷺ عى إسام عمرو بن العاص  فقالَ « :أ ْس َل َم الن ُ
َوآ َم َن َع ْم ُرو ْب ُن ال َع ِ
اص» أخرجه أمد( ).
وما أسلم عمرو بن العاص كان النبي ﷺ يقربه ويدنيه ،معرفته ومكانته وشجاعته ،وكان
 من أعظم رجال قريش رأي ًا ودها ًء ،وحزم ًا وكفاءة ،وبر ًا بأمور احرب.
وكان من أراف ملوك العرب ،ومن أعيان امهاجرين ،وكان من ُيرب به امثل
ي الدهاء والفطنة.
( )9حسن/أخرجه أمد برقم (.)99999
( )9حسن/أخرجه أمد برقم(.)99999
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له مواقف كبرة ضد امسلمن ،فلا أسلم آمه ماضيه ضد رسول اه ﷺ  ،فلم
يستطع أن يمأ عينيه منه حيا ًء وإجااً.
وتوي عمرو بن العاص  سنة ثاث وأربعن للهجرة ،وعمره بضع وثانون سنة،
وتوى إمارة مر ،وخلف عبيد ًا وعقار ًا.
اص ،وهو ِي ِسيا َق ِة امَو ِ
ِ
ِ
ت،
ْ
َ
رنَا َع ْم َرو ْب َن ال َع ِ َ ُ َ
َع ِن ا ْب ِن ش َا َس َة امَ ْهر ِي َق َالَ :ح َ ْ
َيبَكِي َط ِو ًياَ ،و َح رو َل َو ْج َه ُه إِ َى ِ
اجدَ ِارَ ،ف َج َع َل ا ْبنُ ُه َي ُق ُ
ر َك َر ُس ُ
ول
ولَ :يا َأ َبتَا ُهَ ،أ َما َب ر َ
ر َك َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ بِك ََذا؟ َق َالَ :ف َأ ْق َب َل بِ َو ْج ِه ِهَ ،ف َق َال :إِ رن َأ ْف َض َل َما
اهِ ﷺ بِك ََذا؟ َأ َما َب ر َ
اق َث َا ٍ
ى َأ ْطبَ ٍ
ن ُِعدُ َش َها َد ُة َأ ْن َا إِ َل َه إِ را اهَُ ،و َأ رن ح َ رمدً ا َر ُس ُ
ول اهِ ،إِ ِي َقدْ ُكن ُْت َع َ
ث:
ِ
َل َقدْ ر َأ ْيتُنِي َوما َأ َحد َأ َشدر ُب ْغ ًضا لِرس ِ
َ َأ ْن َأكُو َن َق ِد
ول اهِ ﷺ منِيَ ،و َا َأ َح ر
ب إِ َ ر
َ ُ
َ
َ
ى تِ ْل َك اح ِ
ال َل ُكن ُْت ِم ْن َأ ْه ِل الن ِ
است َْم َكن ُْت ِمنْ ُه َف َق َت ْلتُ ُهَ ،ف َل ْو ُم ُت َع َ
رارَ ،ف َل را َج َع َل اهُ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
اإ ْس َا َم ِي َق ْلبِي َأ َتيْ ُت النربِ ري ﷺ َف ُق ْل ُت :ا ْب ُس ْط َيمين ََك َف ْأُ َبايِ ْع َكَ ،فبَ َس َط َيمينَ ُهَ ،ق َال:
ت َأ ْن َأ ْش َ ِر َ
طَ ،ق َال« :ت َْش َ ِر ُ
ط
َف َقبَ ْض ُت َي ِديَ ،ق َالَ « :ما َل َك َيا َع ْم ُرو؟» َق َالُ :ق ْل ُتَ :أ َر ْد ُ
ََ ،ق َالَ « :أ َما َعلِ ْم َت َأ رن ِ
بِ َا َذا؟» ُق ْل ُتَ :أ ْن ُي ْغ َف َر ِ
ه ِد ُم َما كَا َن َق ْب َل ُه؟ َو َأ رن
اإ ْس َا َم َ ْ
اهجر َة َ ِ
ه ِد ُم َما كَا َن َقبْ َل ُه؟».
َْ ْ
َد ُم َما كَا َن َقبْ َل َها؟ َو َأ رن احَ رج َ ْ
ب إِ ََ ِم ْن رس ِ
ول اهِ ﷺَ ،و َا َأ َج رل ِي َع ْينِي ِمنْ ُهَ ،و َما ُكن ُْت ُأطِ ُيق َأ ْن
َ ُ
َو َما كَا َن َأ َحد َأ َح ر ر
َأ ْم َأَ َع ْين رَي ِمنْ ُه إِ ْج َا ًا َل ُهَ ،و َل ْو ُسئِ ْل ُت َأ ْن َأ ِص َف ُه َما َأ َط ْق ُت؛ ِأ َ ِي َم ْ َأ ُك ْن َأ ْم َأُ َع ْين رَي
ى تِ ْل َك اح ِ
ِمنْ ُهَ ،و َل ْو ُم ُت َع َ
ت َأ ْن َأكُو َن ِم ْن َأ ْه ِل اجَن ِرة.
ال َل َر َج ْو ُ
َ
ُثم ولِينَا َأ ْشياء ما َأد ِري ما ح ِ ِ
َص َح ْبنِي نَائِ َحةَ ،و َا نَارَ ،فإِ َذا
اَ في َهاَ ،فإِ َذا َأنَا ُم ُت َف َا ت ْ
َ َ
َ َ َ ْ
ر َ
ِ
ِ
يموا َح ْو َل َق ْ ِري َقدْ َر َما ُتن َْح ُر َج ُزور َو ُي ْق َس ُم
الر َ
ِ َُ
اب َشنًاُ ،ث رم َأق ُ
َد َفنْت ُُموي َف ُشنُوا َع َ ر
لـَ ْحم َهاَ ،حترى َأستَ ْأنِ َس بِكُمَ ،و َأ ْن ُظر ما َذا ُأر ِ
اج ُع بِ ِه ُر ُس َل َر ِي .أخرجه مسلم( ).
َ
َ َ
ْ
ْ
ُ
 -2قصة إسام خالد بن الوليد : 
قال خالد بن الوليد  وهو يتحدث عن قصة إسامهَ :ر
ما َأ َرا َد اهُ ِي َما َأ َرا َد ِم َن اخَ ْ ِر
مو ِ
ِِ
ِ
ف ِي َق ْلبِي ِ
اط َن ُك رل َها
َق َذ َ
ر ِي ُر ْشدي َ ،ف ُق ْل ُت َ :قدْ َش ِهدْ ُت َهذه ا َ َ
اإ ْس َا َم َ ،و َح َ َ
ف و َأنَا َأرى ِي َن ْف ِ
ى ح َ رم ٍد ﷺ َ ،ف َل ْي َس ِي َم ْو ِط ٍن َأ ْش َهدُ ُه إِ را َأن َ ِ
َع َ
ِ َأ ِي ُم ْو ِضع
ْر ُ َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
يء َ ،و َأ رن ح َ رمدً ا َس َي ْظ َه ُر َ ،ف َل را َخ َر َج َر ُس ُ
حدَ ْيبِ َية َخ َر ْج ُت ِي
ول اه ﷺ إ َى ا ُ
ي َغ ْر َ ْ
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َخ ْي ٍل ِم َن امُ ْ ِ
يت َر ُس َ
ول اه ﷺ ِي َأ ْص َحابِ ِه َب ُع ْس َف َ
ان َ ،ف ُق ْم ُت بِإِ َز ِائ ِه
ن َ ،ف َل ِق ُ
ركِ َ
َو َت َع رر ْض ُت َل ُه َ ،ف َص ر
ى بِ َأ ْص َحابِ ِه ال ُظ ْه َر َأ َما َمنَا َ ،ف َه َم ْمنَا َأ ْن ن ُِغ َر َع َل ْي ِه ْم ُ ،ث رم َم ْ ُي ْع َز ْم َلنَا -
ى بِ َأ ْص َحابِ ِه َص َا َة ال َع ْ ِ
ى َما ِي َأ ْن ُف ِسنَا ِم َن اه َ ِم بِ ِه َ ،ف َص ر
َت فِ ِيه ِخ َ َرة َ -فا رط َل َع َع َ
ر
َوكَان ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
مْنُوع َفا ْعت ََز َلنَا َو َعدَ َل َع ْن َسن َِن
الر ُج ُل َ
َص َا َة اخَ ْوف َ ،ف َو ْق َع َذل َك منرا َم ْوق ًعا َ ،و ُق ْل ُت  :ر
ات ال َي ِم ِ
الر ِ
اح َ ،ق ْل ُت
َخ ْيلِنَا َ ،و َأ َخ َذ َذ َ
ن َ ،ف َل را َصا َل َح ُق َر ْي ًشا بِاحُدَ ْيبِ َي َة َ ،و َدا َف َع ْت ُه ُق َر ْيش بِ ر
ِ
ِ
ِ
م ْذ َه ُ ِ
ي ٍء َب ِق َي؟ َأ ْي َن ا َ
اي ؟ َف َق ِد ا رت َب َع ح َ رمدً ا َ ،و َأ ْص َحا ُب ُه
ب؟ إ َى الن َرج ِ
ي َن ْفِ َ :أ ُي َ ْ
ُون َ ،ف َأ ْخرج إِ َى ِهر ْق َل ؟ َف َأ ْخرج ِمن ِدينِي إِ َى ن ِ ٍ
ِ
ِ ٍ
ِعنْدَ ُه ِآمن َ
يم ِي
ُ ُ ْ
ُ ُ
هود رية َ ،ف ُأق ُ
َ
ْ َ
َران رية َأ ْو َ ُ
ِ
ِ
يم ْن َب ِق َي ؟ َف َأنَا ِي َذلِ َك إِ ْذ َد َخ َل َر ُس ُ
ول اه ﷺ َم رك َة ِي
يم ِي َد ِاري ف َ
َع َج ٍم تَابِ ًعا َ ،ف ُأق ُ
َان َأ ِخي الولِيدُ بن الول ِ ِ
ُع ْم َر ِة ال َق ِض ري ِة َ ،ف َت َغ ري ْب ُت َو َم ْ َأ ْش َهدْ ُد ُخو َل ُه َ ،وك َ
يد َقدْ َد َخ َل َم َع
َ ْ ُ َ
النربِ ِي ﷺ ِي ُع ْم َر ِة ال َق ِض ري ِة َ ،ف َط َل َبنِي َف َل ْم َ ِ
َ كِتَا ًبا َ ،فإِ َذا فِ ِيه  :بِ ْس ِم اه
جدْ ِي َ ،ف َكت َ
َب إِ َ ر
م ِن ِ
اب َر ْأ ِي َك َع ِن ِ
ب ِم ْن َذ َه ِ
اإ ْس َا ِم َو َع ْق ُل َك
الرحي ِم َ ،أ رما َب ْعدُ َ ،فإِ ِي َم ْ َأ َر َأ ْع َج َ
الر ْ َ ر
ر
ِ
ِ
َع ْق ُل َك! َوم ْث ُل ِ
اإ ْس َا ِم َج ِه َل ُه َأ َحد! َو َقدْ َس َأ َلني َر ُس ُ
ول اه ﷺ َعن َْكَ ،و َق َال:
« َأ ْي َن َخالِد؟ » َف ُق ْل ُت َ :ي ْأ ِي اهُ بِ ِه َ .ف َق َال َ « :ما ِم ْث ُل ُه َج ِه َل ِ
اإ ْس َا َم َ ،و َل ْو ك َ
َان َج َع َل
ِ
نك َ
َان َخ ْ ًرا َل ُه َ ،و َل َقدر ْمنَا ُه َع َ
استَدْ ِر ْك َيا َأ ِخي َما
نِكَا َي َت ُه َو َحدر ُه َم َع امُ ْسلِ ِم َ
ى َغ ْ ِره » َ .ف ْ
َك مواطِن ص ِ
َقدْ َفات َ
احَةَ .ق َال َ :ف َل را َجا َء ِي كِتَا ُب ُه ن َِش ْط ُت ل ِ ْل ُخ ُر ِ
وج ،
َك َ ،ف َقدْ َفات َ َ َ ُ َ
اإس َا ِم َ ،ور ِي س َؤ ُال رس ِ
ِ
ول اه ﷺ َعنِي َ ،و َأ َرى ِي الن ْرو ِم َك َأ ِي
َ ُ
ُ
َو َزا َدي َر ْغ َب ًة ِي ِ ْ
َر
ِي بِ َا ٍد َضي َق ٍة مـج ِدب ٍة َ ،ف َخرج ُت إِ َى بِ َا ٍد َخ ْراء و ِ
اس َع ٍة َ ،ف ُق ْل ُت  :إِ رن َه ِذ ِه َل ُر ْؤ َياَ ،ف َل را
َ ْ
ِ ُ ْ َ
َ َ َ
ِ
ِ
اك اه ل ْ ِ
َأ ْن َق ِد ْم ُت امَ ِدينَ َة ُق ْل ُتَ :أَ ْذك َُر رهَا أَ ِي َبك ٍْر َ .ف َق َال :خ ْ َر ُج َك الذى َهدَ َ
إ ْس َا ِم،
ِ ِ ِ
ِ
الر ِك .
َو ِ
الض ُيق ا رلذي ُكن َْت فيه م َن ِ ْ
ِ
ب إِ َى رس ِ
اخروج إِ َى رس ِ
ول اه ﷺ ؟
م ْع ُت
َق َال َ :ف َل را َأ ْ َ
ول اه ﷺ ُق ْل ُت َ :م ْن ُأ َصاح ُ
َ
َ ُ
َ ُ
ان ْب َن ُأ َم ري َة َ ،ف ُق ْل ُت َ :يا َأ َبا َو ْه ٍ
بَ ،أ َما ت ََرى َما ن َْح ُن فِ ِيه ،إِن َرا ن َْح ُن َأ َك َل ُة َر ْأ ٍ
يت َص ْف َو َ
س،
َف َل ِق ُ
ى ُ ٍ
ِ
َو َقدْ َظ َه َر ح َ رمد َع َى ال َع َر ِ
ب َوال َع َج ِمَ ،ف َل ْو َق ِد ْمنَا َع َ
ف ح َ رم ٍد
ر َ
ح َ رمد َوا رت َب ْعنَا ُه َ ،فإ رن َ َ
َلنَا َرف َ .ف َأبى َأ َشدر ِ ِ
ر ْقنَا َ ،و ُق ْل ُت َ :ه َذا
َ
اإ َباء َ ،ف َق َال َ :ل ْو َم ْ َي ْب َق َغ ْ ِري َما ا رت َب ْع ُت ُه َأ َبدً ا َ .فا ْف َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
يت عكْر َم َة ْب َن أي َج ْه ٍل َ ،ف ُق ْل ُت َل ُه م ْث َل َما ُق ْل ُت ل َص ْف َو َ
ان
َر ُجل ُقت َل أ ُخو ُه َوأ ُبو ُه ب َبدْ ر َ .ف َلق ُ
ْب ِن ُأ َم ري َة َ ،ف َق َال ِ
َ ِم ْث َل َما َقال َل َص ْف َو ُ
ِ َ .ق َال َ :ا َأ ْذك ُُر ُه .
ان ْب ُن ُأ َم ري َة َ ،ق ْل ُت َ :فا ْكت ُْم َع َ ر
ِ ِ
َف َخ َر ْج ُت إِ َى َمن ِْز ِ
يت ُع ْث َا َن ْب َن
ها إِ َى َأ ْن َل ِق ُ
َ َ ،ف َأ َم ْر ُت بِ َراح َلتي َ ،ف َخ َر ْج ُت ِ َ
َط ْل َح َةَ ،ف ُق ْل ُت  :إِ رن َه َذا ِ
َ َص ِديق َ ،ف َل ْو َذك َْر ُت َل ُه َما َأ ْر ُجو ُ .ث رم َذك َْر ُت َم ْن ُقتِ َل ِم ْن آ َب ِائ ِه ،
999

ِ و َأنَا ر ِ
اعتِي َ .ف َذك َْر ُت َل ُه َما َص َار اأَ ْم ُر
احل ِم ْن َس َ
َفك َِر ْه ُت َأ ْن ُأ َذك َِر ُه ُ ،ث رم ُق ْل ُت َ :و َما َع َ ر َ َ
ب ِي جح ٍر َ ،لو صب فِ ِيه َذنُوب ِمن م ٍ
إِ َل ْي ِه َ ،ف ُق ْل ُت  :إِن َرا ن َْح ُن بِ َمن ِْز َل ِة َث ْع َل ٍ
خرج .
اء
َ
ْ ُ ر
ُ ْ
ْ َ
ِ ِ
ِ
ر َع ِ
ت اليَ ْو َم َو َأنَا
اإ َجا َب َة َ ،و َق َال  :إِ ِي َغدَ ْو ُ
َو ُق ْل ُت َل ُه ن ْ
َح ًوا مـ را ُق ْل ُت ل َصاحبِي َ ،ف َأ ْ َ
ُأ ِريدُ َأ ْن َأ ْغدُ و  ،وه ِذ ِه ر ِ
اح َلتِي بِ َفخ ُمن َ
ت َأنَا َو ُه َو َي ْأ َج َج  ،إِ ْن َس َب َقنِي
َاخ ٍة َ .ق َال َ :فا رت َعدْ ُ
َ َ َ َ
ِ
جنَا َس َح ًرا َ ،ف َل ْم َي ْط ُل ِع ال َف ْج ُر َحترى
َأ َقا َم َ ،وإِ ْن َسبَ ْقتُ ُه َأ َق ْم ُت َع َل ْيه َ .ق َال َ :ف َأ ْد َ ْ
ال َت َق ْينَا بِ َي ْأ َج َج َ ،ف َغدَ ْونَا َحترى ا ْنت ََه ْينَا إِ َى اه َدَ ِة َ ،فن َِجدُ َع ْم َرو ْب َن ال َع ِ
ها َف َق َال َ :م ْر َح ًبا
اص ِ َ
بِال َق ْو ِم َ ،ف ُق ْلنَا َ :وبِ َك َ .ف َق َال  :إِ َى َأ ْي َن َم ِس ُرك ُْم ؟ َف ُق ْلنَا َ :و َما َأ ْخ َر َج َك َ .ف َق َال َ :و َما
ول ِي ِ
اع ُمـ َح رم ٍد ﷺ َ .ق َال َ :و َذ َ
َأ ْخ َر َجك ُْم ؟ ُق ْلنَا  :الدُ ُخ ُ
اك ا رل ِذي َأ ْقدَ َمنِي .
اإ ْس َا ِم َوا ِت َب ُ
ِ
ر بِنَا َر ُس ُ
مِي ًعا َحترى َد َخ ْلنَا امَ ِدينَ َة َ ،ف َأن ْ
ول اه ﷺ
اص َط َح ْبنَا َ
َف ْ
َخنَا بِ َظ ْه ِر احَ ررة ِركَا َبنَا َ ،ف ُأ ْخ ِ َ
اي ُ ،ثم َعمدْ ُت إِ َى رس ِ
َ بِنَا َ ،ف َلبِ ْس ُت ِم ْن َصالِ ِح ثِ َي ِ
ول اه ﷺ َف َل ِق َينِي َأ ِخي َ ،ف َق َال :
َ ُ
ر َ
َف ُ ر
ِ
ِ
َأ ْ ِ
ر ْع َ ،فإِ رن َر ُس َ
ي،
ول اه ﷺ َقدْ ُأ ْخ ِ َ
َ بِ ُقدُ وم َك َ ،و ُه َو َينْتَظ ُرك ُْم َ .ف َأ ْ َ
ر بِ َك َ ،ف ُ ر
ر ْعنَا امَ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َفا رط َل ْع ُت َع َل ْيه َ ،ف َا َز َال َي َت َب رس ُم إِ َ ر
َ َحترى َو َق ْف ُت َع َل ْيه َ ،ف َس رل ْم ُت َع َل ْيه بِالنُ ُب روة َ ،ف َر رد َع َ ر
الس َا َم بِ َو ْج ٍه َط ْل ٍق َ ،ف ُق ْل ُت  :إِ ِي َأ ْش َهدُ َأ ْن َا إِ َل َه إِ را اهُ َ ،و َأن َرك َر ُس ُ
ول اه َ .ف َق َال َ « :ت َع َال » .
ر
ِ
ح ْمدُ ه ا رلذي َهدَ َ
ُث رم َق َال َر ُس ُ
اك َ ،قدْ ُكن ُْت َأ َرى َل َك َع ْق ًا َر َج ْو ُت َأ ْن َا
ول اه ﷺ « :ا َ
مو ِ
ِ ِ
ُي ْسلِ َم َك إِ را إِ َى َخ ْ ٍر » ُق ْل ُت َ :يا َر ُس َ
اط ِن
ول اه َ ،قدْ َر َأ ْي َت َما ُكن ُْت َأ ْش َهدُ م ْن ت ْل َك ا َ َ
َع َل ْي َك ُم َعانِدً ا ل ِ ْل َح ِق َ ،فا ْد ُع اه َأ ْن َي ْغ ِف َر َها ِ
َ.
ول اه ﷺ ِ « :
َان َق ْب َل ُه» ُ .ق ْل ُت َ :يا َر ُس َ
َف َق َال َر ُس ُ
ب َما ك َ
ول اه َ ،ع َ
ى َذلِ َك.
اإ ْس َا ُم َيـ ُج ُ
يد ك رُل ما َأو َضع فِ ِ
خال ِ ِد ب ِن الول ِ ِ
ِ ِ
يه ِم ْن َصد َع ْن َسبِيلِ َك »
َ ْ َ
َق َال « :ال رل ُه رم ا ْغف ْر َ ْ َ
َق َال َخالِد َ :و َت َقدر َم ُع ْث َا ُن َو َع ْمرو َف َبا َي َعا َر ُس َ
ول اه ﷺ َ .ق َال َ :وك َ
َان ُقدُ و ُمنَا ِي َص َف ٍر َسنَ َة
ِ ِ
ِ
ِ
َان َر ُس ُ
َث َا ٍن َ .ق َال َ :ف َواه َما ك َ
يا َح َز َب ُه ( ).
ول اه ﷺ َي ْعد ُل ِي َأ َحدً ا م ْن َأ ْص َحابِه ف َ
 مناقب خالد بن الوليد :
ومناقب خالد بن الوليد  كثرة وعظيمة ،فقد شهد فتح مكة وحنين ًا مع امسلمن،
وتأ رمر ي أيام رسول اه ﷺ  ،واحتبس أدرعه وأ مته ي سبيل اه ،وحارب أهل
الردة ،ومسيلمة الكذاب ،وغزا العراق ،وشهد حروب الشام ،وم يبق ي جسده قيد
شر إا وعليه طابع الشهداء.
( ) 9انظر دائل النبوة للبيهقي(  ،) 995/9والبداية والنهاية ( .)999/9
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وعاش  ستن سنة  ،وقتل ماعة من اأبطال  ،ومات عى فراشه  ،فا قرت أعن اجبناء.
عن عبد اه بن أي أوِ  قال :قال رسول اه ﷺ  « :اتؤ ُذوا خالد ًا  ،فإن ُه سيف
ِ
سيوف اه َص رب ُه اهُ َ
عى الكفار» .أخرجه ابن حبان( ).
من
 وفاة خالد بن الوليد : 
توي خالد بن الوليد  عى فراشه ،فقد طلب القتل من مظانه ،لكن قدر اه له أن
يموت عى فراشه.
وكانت وفاة خالد بن الوليد  بعد هذا اجهاد الطويل ي امدينة ،سنة إحدى وعرين
من اهجرة.
عن أي وائل قال :ما حرت خالدا الوفاة قال :لقد طلبت القتل مظا ّنه ،فلم يقدِ ر
َ إا أن أموت عى فراي ،وما من عمِ يء أرجى عندي بعد ا إله إا اه من
رس والساء َ ّلني مطر إى صبح ،حتى نغر عى الك ّفار ،ثم قال:
ليلة بتّها وأنا مت ّ
مت فانظروا ي ساحي وفري فاجعلوه عدّ ة ي سبيل اه.
إذا أنا ّ
فلا توي خرج عمر إى جن ازته فقال :ما عى نساء آل الوليد أن يسفحن عى خالد
دموعه ّن ما م يكن نقع ًا أو لقلقة.
ر َق َالَ :خالِدُ بن الول ِ ِ
وعن حمد بن َعبْ ِد اه ْب ِن ن َُم ْ ٍ
يد ْب ِن امُ ِغ َر ِة ْب ِن َعبْ ِد اه ْب ِن ُع َم َر
ْ ُ َ
ار ِ
اه َالِي ُة ُأ ْخ ُت ميمو َن َة بِن ِ
ث ب ِن ح ْز ٍن ِ
خ ُزو ٍم ،و ُأمهُ :لباب ُة بِن ُْت اح ِ ِ
ْت احَ ِ
ْب ِن َمـ ْ
ث
ر
ار ْ َ
َ ُُ َ َ
َُْ
َ
ِ
استَ ْع َم َل ُه ُع َم ُر ْب ُن اخَ رط ِ
اب َ ع َ
ى
َز ْوجِ النربِ ِي ﷺَ ،وكَا َن َخالد ُي َكنرى َأ َبا ُس َليْ َا َنْ ،
الر رب َة وآ َمدَ َف َمك َ
اس َت ْع َفىَ ،ف َأ ْع َفا ُهَ ،ف َق ِد َم امَ ِدينَ َة فأقام ها
َث َسنَ ًةَ ،و ْ
الر َهاَ ،و ُح ررا َنَ ،و ر
ُ
ي منزله حتى مات ي امدينة.أخرجه احاكم ( ).
 -3شأن عثان بن طلحة : 
عثان بن طلحة  حاجب الكعبة ،من بني عبد الدارُ ،قتل أبوه طلحه وعمه عثان
بن أي طلحة ميع ًا يوم أحد كافرين.
وما أسلم عثان بن طلحة  أقام بامدينة حتى توي رسول اه ﷺ  ،ثم انتقل إى
مكة ،فأقام ها حتى مات سنة اثنن وأربعن للهجرة.
( )9صحيح/أخرجه ابن حبان (.)9959
( )9صحيح /أخرجه احاكم برقم (.)9995
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 -4رية غالب بن عبد اه إى بني املوح

ي شهر صفر ،سنة ثان من اهجرة ،بعث رسول اه ﷺ غالب بن عبد اه الليثي،
ي بضعة عر رجا إى بني املوح ،وهم من بني ليث ،بالكديد ،وال ِ
كديد موضع
بن مكة وامدينة.
فخرج امسلمون ،حتى إذا كانوا ب ُقديد لقوا احارث بن مالك الليثي فأروه ،فقال:
إنا خرجت إى رسول اه ﷺ أريد اإسام.
فقالوا له :إن تك مسل ً
ا فلن يرك رباط يوم وليلة ،وإن تكن غر ذلك استوثقنا
منك ،فأوثقوه رباط ًا.
ثم مضوا حتى أتو ا بطن الكديد بعد العر ،فلا ذهب بعض الليل شن امسلمون
عليهم الغارة ،وقتلوا من قتلوا منهم ،واستاقوا النعم ،ثم قفلوا راجعن إى امدينة،
فلحق هم القوم ،وقربوا منهم ،حتى إذا م يكن بينهم وبن العدو إا بطن الوادي،
أقبل سيل حال بينهم وبن عدوهم بعثه اه تعاى من حيث شاء.
قال جندب اجهني  :فأرعنا حتى ُف ْت ناهم ،فقدمنا بالنعم عى رسول اه ﷺ
بامدينة.

 -5رية غالب بن عبد اه إى ُمصاب

ما رجع غالب بن عبد اه الليثي  من ال َك ِديد مؤيد ًا بنر اه له ،بعثه الرسول ﷺ ي
شهر صفر ،من السنة الثامنة للهجرة ،إى حيث أصيب أصحاب بشر بن سعد ،
وذلك ي بني مرة ،ناحية فدك ،وبعث معه مائتي رجل ،منهم كعب بن عجرة ،وأبو
سعيد اخدري ،وعلبة بن زيد وغرهم.
وما وصل امسلمون إليهم ،أغاروا عليهم مع الصبح ،فقتلوا منهم قتى ،وأصابوا
منهم نع ً
ا ،ثم رجعوا إى امدينة.

995

 -3رية شجاع بن وهب إى بني عامر

ي شهر ربيع اأول ،من السنة الثامنة للهجرة ،بعث رسول اه ﷺ شجاع بن وهب
اأسدي ،ي أربعة وعرين رجاً ،إ ى مع من هوازن ،يقال هم :بنو عامر بالِ،
ماء عى ثاث مراحل من مكة ،جهة ذات عرق ،وأمره أن يغر عليهم.
فخرج شجاع وأصحابه ري اه عنهم ،فكان يسر الليل ،ويكمن بالنهار ،حتى صبحهم
وهم غافلون ،فأصابوا نع ً
ا كثرة ،وشاء ،فاستاقوا ذلك كله حتى قدموا امدينة.
وكان ي السبي جارية وضيئة ،فأخذها شجاع بن وهب لنفسه بثمن فأصاها ،فلا
قدموا امدينة خرها ،فاختارت امقام عنده.
وكانت غيبة هذه الَية مس عرة ليلة ،وكانت سهامهم بضعة عر بعر ًا لكل
رجل منهم ،وعدلوا البعر بعر من الغنم.
ِ
ي اه َعنْ ُه َاَ :أ رن رسول اه ﷺ َب َع َث َ ِ
ر ري ًة فِي َها َعبْدُ اه ْب ُن ُع َم َر ِقبَ َل
َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
َت ِسهامهم ا ْثنَي َع َ ِ
ِ
ِ
ن ٍ
ر َب ِع ًرا َو ُن ِف ُلوا
ْ
َجدَ ،ف َغن ُموا إِبِ ًا كَث َرةًَ ،فكَان ْ َ ُ ُ ْ ْ
َ
ر َبع ًراَ ،أ ْو َأ َحدَ َع َ َ
َب ِع ًرا َب ِع ًرا .متفق عليه ( ).

 -2رية كعب بن عمر إى ذات أطاح

ي شهر ربيع اأول من السنة الثامنة للهجرة ،بعث رسول اه ﷺ كعب بن عمر الغفاري
 ،ي مسة عر رجاً ،إى ذات أطاح ،من ناحية الشام ،وراء وادي القرى.
فسار كعب بأصحابه ري اه عنهم ،يسر بالليل ،ويكمن بالنهار ،حتى إذا دنا منهم
رآه عن هم ،فأخر قومه بقلة عددهم.
فلا وصل امسلمون إى ذات أطاح ،وجدوا مع ًا كثرا ،فدعوهم إى اإسام ،فلم
يستجيبوا هم ،ورشقوهم بالنبل ،فلا رأى امسلمون ذلك قاتلوهم أشد القتال ،حتى
ُقتل امسلمون عن آخرهم إا رج ً
ا واحد ًا استطاع أن يفلت حتى أتى رسول اه ﷺ
فأخره با حصل فشق ذلك عى رسول اه ﷺ .
()9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم( ،)9999ومسلم برقم (.)9995
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 -1غزوة مؤتة

كانت هذه الغزوة العظيمة ي شهر مادى اأوى ،من السنة الثامنة للهجرة.
وسميت غزوة مع أن الرسول ﷺ م يشهدها لكثرة جيش امسلمن فيها ،ويسمى
جيشها جيش اأمراء.
ومؤتة قرية تقع رق اأردن ،عى مسرة أحد عر كياً جنوب الكرك.
 سبب الغزوة :
سبب هذه الغزوة أن رسول اه ﷺ كان قد بعث احارث بن عمر اأزدي  بكتابه
إى ملك برى بالشام ،فعرض ل ه ي الطريق رحبيل بن عمرو الغساي ،أمر
البلقاء من أرض الشام من ِق َب ل قير ،فقال للحارث :أين تريد؟
فقال احارث بن عمر  : الشام ،قال :فلعلك من رسل حمد؟ فقال :نعم ،فأمر به
فأوثق رباط ًا ،ثم قدمه فرب عنقه صر ًا ،وم ُيقتل لرسول اه ﷺ رسول غره.
وكان قتل ا لسفراء والرسل من أشنع اجرائم ،فكانت هذه احادثة بمثابة إعان حالة
احرب عى امسلمن ،فاشتد ذلك عى رسول اه ﷺ حن بلغه مقتل رسوله.
فعند ذلك ندب رسول اه ﷺ الناس لقتال الغساسنة ،فخرجوا ي جيش كبر قوامه
ثاثة آاف مقاتل.
 خروج اجيش إى مؤتة :
َأ رمر رسول اه ﷺ عى هذا اجيش العظيم مواه زيد بن حارثة  ، فإن أصيب فجعفر
بن أي طالب  ، فإن أصيب فعبد اه بن رواحة .
ِ
ِ
ي اه َعن ُْه َا َق َالَ :أ رم َر رسول اه ﷺ ِي َغ ْز َو ِة ُم ْؤ َت َة َز ْيدَ ْب َن
َع ْن َع ْبد اه ْب ِن ُع َم َر َر َ
ِ
ِ
َح ِ
ار َث َةَ ،ف َق َال َر ُس ُ
اح َة»
ول اه ﷺ « :إِ ْن ُقت َل َز ْيد َف َج ْع َفرَ ،وإِ ْن ُقت َل َج ْع َفر َف َع ْبدُ اه ْب ُن َر َو َ
َق َال َع ْبدُ اهُ :كن ُْت فِ ِيه ْم ِي تِ ْل َك ال َغ ْز َو ِةَ ،فالت ََم ْسنَا َج ْع َف َر ْب َن َأ ِي َطال ِ ٍ
بَ ،ف َو َجدْ نَا ُه ِي
ال َقت َ
نِ ،م ْن َط ْعن ٍَة َو َر ْم َي ٍة .أخرجه البخاري ( ).
ْىَ ،و َو َجدْ نَا َما ِي َج َس ِد ِه بِ ْض ًعا َوتِ ْس ِع َ
وعقد رسول اه ﷺ لوا ًء أبيض ،ودفعه إى زيد بن حارثة  ، وأوصاه ومن معه
أن يأتوا مقتل احارث بن عمر  ، وأن يدعو من هناك إى اإسام ،فإن أجابوا وإا
( )9أخرجه البخاري برقم(.)9999
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استعانوا باه عليهم وقاتلوهم.
فأرع الناس ب التجهز واخروج ،فخرجوا وعسكروا باجرف ،موضع قريب من
امدينة جهة الشام.
وما َيأ اجيش اإسامي للخروج و رد ع الناس أمراء رسول اه ﷺ  ،وسلموا
عليهم،فعندها بكى عبد اه بن رواحة  ، فقالوا له :ما يبكيك يا ابن رواحة؟.
قال:أما واه ما ي حب الدنيا ،وا صبابة بكم ،ولكني سمعت رسول اه ﷺ يقرأ آية من
كتاب اه تعاى ،يذكر فيها النار:
[ مريم.]99/

فلست أدري كيف َ بالصدر بعد الورود.
فقال امسلمون :صحبكم اه ،ودفع عنكم ،وردكم إلينا صاحن.
فقال عبد اه بن رواحة :
لكنني أس ـ ـ ـ ـأل الرمـن مغفـ ـ ــرة وربة ذات فرع تقذف الزبدا
أو طعـنة بيدَ ي ح ـ ـ ـ ـ ـ ــران جهــزة بحـربة تنفذ اأحش ـ ـاء والكـبدا
حتى يقال إذا مروا عى جسدي أرشده اه من غ ـ ـ ـاز وقد رشـدا
وخرج رسول اه ﷺ مشيع ًا للجيش وأمرائه ،حتى بلغ ثنية الوداع ،فوقف وودعهم.
ثم سار جيش امسلمن من امدينة بالشام ،ومضوا حتى نزلوا معان من أرض
الشام ،فلا سمع اأعداء بقدومهم ،مع هم رحبيل بن عمرو الغساي مائة الف
مقاتل ،من خم وجذام وبلقن وهراء وبى ،وخرج هرقل ملك الروم ،ونزل ي
مآب من أرض البلقاء ي مائة الف من الروم.
فكان قوام جيش الغساسنة والروم مائتي ألف مقاتل ،وفوجئ امسلمون هذا
اجيش العظيم ي عدده وعتاده.
فأقاموا ي معان ليلتن يفكرون ي أمرهم ،ويتشاورون فيا يفعلون ،هل يكتبون
لرسول اه ﷺ خرونه بعدد عدوهم ،فإما أن يمدهم بالرجال ،أو يأمرهم بأمره فيمضوا
عليه ،وم يكن هناك رأي باانسحاب.
وعند ذلك قام عبد اه بن رواحة  ، وعارض هذا الرأي ،وشجع الناس قائا :يا
قوم ،واه إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون ،الشهادة ،وما نقاتل الناس بعدد
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وا قوة وا كثرة ،ما نقاتلهم إا هذا الدين الذي أكرمنا اه به ،فانطلقوا فإنا هي
إحدى احسنين ،إما ظهور ،وإما شهادة.
فقال الناس :قد صدق واه ابن رواحة ،واستقر اأمر عى مقاتلة العدو بيقن وتوكل
عى اه ،ورغبة جازمة ي الشهادة ي سبيل اه.
 بداية القتال بن الطرفن :
بعد أن قى امسلمون ليلتن ي معان ،توجهوا إى أرض العدو ،فلا وصلوا إى
َوم البلقاء لقيتهم موع هرقل من الروم ونصارى العرب بقرية يقال ها مشارف،
ثم دنا العدو فانحاز امسلمون إى قرية مؤتة ،وعسكروا هناك ،ومت تعبئة اجيش
اإسامي البالغ عدده ثاثة آاف مقاتل ،وَيأت جنود اه للقتال ،ثم بدأ القتال
امرير بن الفريقن ،ثاثة آاف مقاتل يواجهون مائتي الف مقاتل من الكفار.
ِ
ب رسول اه ﷺ ،وجعل يقاتل براوة
وبدأ القتال ،فأخذ الراية زيد بن حارثة ح ُ
بالغة ،وبسالة نادرة ،وامسلمون معه يقاتلون ،وثبت زيد  حتى ُقتل طعن ًا بالرماح،
وخر شهيد ًا .
ثم أخذ الراية جعفر بن أي طالب  ، وطفق يقاتل قتااً ليس له مثيل ،حتى إذا
أحمه القتال نزل عن فرسه الشقراء فعقرها ،فكان أول فرس يعقر ي اإسام ،ثم
أخذ يقاتل عى رجليه وهو يقول :
يا حـبذ اجـنـ ـة واقـراه ـ ـ ـ ـ ــا طيبة وب ـ ـ ــارد راها
والروم روم قد دنـا عذاهـا كافرة بعـيدة أنساها
عِ إن اقيتها راها
ر
فقطعت يمينه  ، فأخذ الراية بشاله ،فقطعت شاله ،فحضن الراية بعضديه حتى
استشهد .
فأثابه اه بذلك جناحن ي اجنة ،يطر ها حيث شاء ،ولذلك سمي بجعفر الط ريار.
ِ
ي اه َعنْ ُه َا كَا َن إِ َذا َس رل َم َع َ
الساَ ُم َع َليْ َك َيا ا ْب َن
ى ا ْب ِن َج ْع َف ٍر َق َال :ر
عن ا ْبن ُع َم َر َر َ
ِ
َاح ْن  .أخرجه البخاري ( ).
ذ ي ا ج َن َ
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وكان جعفر  شجاع ًا مقدام ًا ،أصابه ي مؤته ما يزيد عن تسعن إصابة ،ليس منها
يء ي دبره.
ِ
ِ
ي اه َعن ُْه َا َق َالَ :أ رم َر رسول اه ﷺ ِي َغ ْز َو ِة ُم ْؤ َت َة َز ْيدَ ْب َن
عن َع ْبد اه ْب ِن ُع َم َر َر َ
ِ
ِ
َح ِار َث َةَ ،ف َق َال َر ُس ُ
اح َة»
ول اه ﷺ « :إِ ْن ُقت َل َز ْيد َف َج ْع َفرَ ،وإِ ْن ُقت َل َج ْع َفر َف َع ْبدُ اه ْب ُن َر َو َ
َق َال َع ْبدُ اهُ :كن ُْت فِ ِيه ْم ِي تِ ْل َك ال َغ ْز َو ِةَ ،فالت ََم ْسنَا َج ْع َف َر ْب َن َأ ِي َطال ِ ٍ
بَ ،ف َو َجدْ نَا ُه ِي
ال َقت َ
نِ ،م ْن َط ْعن ٍَة َو َر ْم َي ٍة .أخرجه البخاري ( ).
ْىَ ،و َو َجدْ نَا َما ِي َج َس ِد ِه بِ ْض ًعا َوتِ ْس ِع َ
وبعد سقوط جعفر  شهيد ًا أخذ الراية عبد اه بن رواحة  ،وتقدم ها وهو عى
فرسه ،مردد  بعض الردد من شدة أمر امعركة ،ثم أخذ يقول:
هذا مام اموت قد صليت
ي ـ ا نفـس إن م تقتِ موي
إن تفعِ فعاهـم ـ ـ ـ ـا ه ـديــت
وم ـ ـ ـ ـا منيت فق ـ ـ ــد أعطـيت
ثم نزل  ، فأتاه ابن عم له بعرق من حم ،فقال :شد هذا صلبك ،فإنك قد لقيت
ي أيامك هذه ما لقيت ،فأخذه من يده ،ثم انتهش منه هشة ،ثم سمع احطمة ي
ناحية الناس ،فألقاه من يده ،ثم أخذ سيفه فتقدم وقاتل حتى قتل  ولقي ما مناه.
ِ ٍ
ِ
َع ْن َأن ِ
يبُ ،ث رم
الرا َي َة َز ْيد َف ُأص َ
َس ْب ِن َمالك َ ق َالَ :خ َط َ
ب النربِ ُي ﷺ َف َق َالَ « :أ َخ َذ ر
ِ
ِ
يبُ ،ث رم َأ َخ َذ َها َخالِدُ ْب ُن
اح َة َف ُأص َ
يبُ ،ث رم َأ َخ َذ َها َع ْبدُ اه ْب ُن َر َو َ
َأ َخ َذ َها َج ْع َفر َف ُأص َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ ِ
وب َأ ْو َق َالَ « :ما
َنَا َأ ره ُ ْم عنْدَ نَا» َق َال َأ ُي ُ
َ
الوليد َع ْن َغ ْر إ ْم َرة َف ُفت َح َل ُه»َ ،و َق َالَ « :ما َي ُ ُ
ِ
ِ
( )
َ ُه ْم َأ ره ُ ْم عنْدَ َنا » َو َعيْنَا ُه ت َْذ ِر َفان  .أخرجه البخاري .
َي ُ ُ
وما وقعت الراية باستشهاد عبد اه بن رواحة  ، وكان رسول اه ﷺ م يكلف
أحد ًا بحملها بعده ،تقدم ثابت بن أقرم  ، ومل الراية ،وقال يا معر امسلمن،
اصطلحوا عى رجل منكم ،فقالوا :أنت ،فقال :ما أنا بفاعل ،فاصطلح الناس عى
خالد بن الوليد  فأخذها.
فلا أخذ خالد الراية ،واجتمع امسلمون إليه ،قاتل الكفار قتااً شديد ًا ،وهزمهم اه
أسوأ هزيمة ،وقتل امسلمون من الكفار خلق ًا كثر ًا ،وهذه أول غزوة يشارك فيها
خالد بن الوليد  بعد إسامه.
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يد َ :ل َق ِد ا ْن َق َطع ْت ِي ي ِدي يوم م ْؤ َت َة تِسع ُة َأسي ٍ
َق َال َخالِدُ بن الول ِ ِ
افَ ،ف َا َب ِق َي ِي
ْ َ ْ َ
َ
َ
ْ ُ َ
َْ َ ُ
ِ
ِ
يحة َي َانِ َية .أخرجه البخاري( ).
َيدي إِ را َصف َ
وقد استطاع خالد بن الوليد وجيشه ري اه عنهم أن يثبتوا أمام هذا الطوفان من
العدو طول النهار.
غر هيئة اجيش ،فجعل مقدمة اجيش ساقه ،وساقته مقدمته،
فلا أصبح خالد  ر
وميمنة اجيش ميَة ،وميَته ميمنة.
فلا لقوا العدو ي اليوم الثاي أنكر عدوهم حاهم ،وقالوا :جاءهم مدد ،فلا مل
عليهم خالد بن الوليد  هزمهم اه أسوأ هزيمة ،وقتل منهم امسلمون أعداد ًا كبرة.
ثم انحاز خالد  ، وانسحب بجيشه شيئ ًا فشيئ ًا ،حتى انرف بمن معه إى امدينة،
وم ُي صب ي جيشه أحد خال هذا اانسحاب.
وقد َم رن اه عى خالد  فهداه إى اإسام ،ووفقه للحكمة الصائبة ي تدبر
اأمور ،وجعله سبب ًا إنقاذ هذه القبضة من الرجال من بن مائتي ألف من الكفار،
و استطاع بتوفيق اه وعونه أن ينقذ امسلمن من وسط هذا اللج امهلك ،وأن
خرجهم من جة البحر من غر أن يبتل أحد ،وأن ينسحب هم من وسط اللهب من
غر أن حرق أحد ،وأن يسجل التاريخ للذكاء العري الذي هذبه اإسام هذه
امنقبة التي ا ُي عرف ها مثيل ي تاريخ احروب.
وقد فتح اه سبحانه وتعاى عى خالد  بأمرين:
اأول :أنه قاتل امركن حتى قتل منهم خلق ًا كثر ًا ،فولوا إى بادهم وم يتبعهم.
والثاي :أنه انحاز بامسلمن شيئ ًا فشيئ ًا ،ورأى أن الرجوع بامسلمن سامن هو
الغنيمة الكرى.
ِ
اح َة لِلن ِ
َع ْن َأن ٍ
ر ُه ْم،
َس َ أ رن النربِ ري ﷺ َن َعى َز ْيد ًاَ ،و َج ْع َفر ًاَ ،وا ْب َن َر َو َ
راس َق ْب َل َأ ْن َي ْأت َي ُه ْم َخ َ ُ
ِ
ِ
ِ
يب» َو َع ْينَا ُه
اح َة َف ُأص َ
يبُ ،ث رم َأ َخ َذ ا ْب ُن َر َو َ
يبُ ،ث رم َأ َخ َذ َج ْع َفر َف ُأص َ
الرا َي َة َز ْيد َف ُأص َ
َف َق َالَ « :أ َخ َذ ر
ان« :حترى َأ َخ َذ الراي َة سيف ِمن سي ِ
ت َْذ ِر َف ِ
وف اهَ ،حترى َفت ََح اه َع َل ْي ِه ْم» أخرجه البخاري ( ).
ْ ُ ُ
ر َ َ ْ
َ
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وقد أطلع اه سبحانه رسوله ﷺ عى ما حدث ي غزوة مؤتة وهو ي امدينة ،فنعى
أهل امدينة أمراء اجيش الثاثة قبل أن يأتيهم خرهم.
عن َخال ِ ِد ْب ِن ُس َم ْ ٍ
ر َق َالَ :ق ِد َم َع َل ْينَا َع ْبدُ اهِ ْب ُن َر َب ٍ
اجت ََم َع إِ َل ْي ِه نَاس ِم َن
اح َف َو َجدْ ُت ُه َقدْ ْ
ار ُس رس ِ
راس َق َالَ :حدر َثنَا َأ ُبو َقتَا َد َة َف ِ
الن ِ
ول اه ﷺ َق َالَ :ب َع َث َر ُس ُ
ول اه ﷺ َج ْي َش
َ ُ
ِ
ِ
اأُ َم َر ِاء َو َق َالَ « :ع َليْك ُْم َز ْيدُ ْب ُن َح ِ
يب َج ْع َفر،
فج ْع َفرَ ،فإِ ْن ُأص َ
يب َز ْيدَ ،
ار َث َةَ ،فإِ ْن ُأص َ
اح َة اأَن َْص ِ
ْت َيا نَبِ ري اهِ َو ُأ ِميَ ،ما
ب َج ْع َفر َف َق َال :بِ َأ ِي َأن َ
ار ُي » َف َو َث َ
ف َع ْبدُ اهِ ْب ُن َر َو َ
ِ
ِ َز ْيدً ا َق َال « :ا ْم ُضواَ ،فإِن َ
رك َا تَدْ ِري َأ ُي َذل ِ َك َخ ْر ».
ُكن ُْت َأ ْر َه ُ
ب َأ ْن ت َْستَ ْعم َل َع َ ر
ِ
ِ
َق َالَ :فا ْن َط َل َق اجَيْ ُش َف َلبِثُوا َما َشا َء اهُُ ،ث رم إِ رن َر ُس َ
ْرَ ،و َأ َم َر َأ ْن
ول اه ﷺ َصعدَ امن َ َ
ينَادى الص َا ُة ج ِ
ام َعة.
َ
ر
ُ َ
َف َق َال َر ُس ُ
رك ُْم َع ْن
الر ْ َ
َاب َخرَ ،أ ْو َث َ
ول اهِ ﷺ « :ن َ
م ِن َ -أ َا ُأ ْخ ِ ُ
اب َخ َر َ -ش رك َعبْدُ ر
ِ
َج ْي ِشك ُْم َه َذا ال َغ ِ
استَ ْغ ِف ُروا
ازي؟ إِ ره ُ ْم ا ْن َط َل ُقوا َحترى َل ُقوا ال َعدُ روَ ،ف ُأص َ
يب َز ْيد َش ِهيدً اَ ،ف ْ
راسُ « ،ث رم َأ َخ َذ ال ِل َوا َء َج ْع َف ُر ْب ُن َأ ِي َطال ِ ٍ
ب َف َشدر َع َ
ى ال َق ْو ِم َحترى
استَ ْغ َف َر َل ُه الن ُ
َل ُه »َ .ف ْ
ِ
ِ
ُقتِ َل َش ِهيدً اَ ،أ ْش َهدُ َل ُه بِ ر
اح َة
استَ ْغف ُروا َل ُهُ ،ث رم َأ َخ َذ ال ِل َوا َء َعبْدُ اهِ ْب ُن َر َو َ
الش َها َدةَ ،ف ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َف َأ ْث َب َت َقدَ َم ْيه َحترى ُأص َ
يب َش ِهيدً اَ ،ف ْ
استَ ْغف ُروا َل ُهُ ،ث رم أ َخ َذ ال ِل َوا َء َخالدُ ْب ُن ال َوليد َو َم ْ
َي ُك ْن ِم َن اأُ َم َر ِاء ُه َو َأ رم َر َن ْف َس ُه »َ .ف َر َف َع َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ ُأ ْص ُب َع ْي ِه َو َق َال « :الل ُه رم ُه َو َس ْيف
ِ
ِ
ْر ُه» أخرجه أمد( ).
م ْن ُس ُيوف َك َفان ُ ْ
وقد استشهد من امسلمن ي هذه الغزوة العظيمة اثنا عر رجا ،أما الكفار فقتل
منهم خلق كثر ا ُيعرف عددهم.
ثم رجع امسلمون منترين ،وما دنا اجيش من امدينة تلقاهم رسول اه ﷺ
وأصحابه بالتكريم والتعظيم والرحيب ،فصلوات اه وسامه عى نبينا حمد
وعى آله وأصحابه أمعن.
 مواساة الرسول ﷺ آل جعفر :
َع ْن َع ْب ِد اهِ ْب ِن َج ْع َف ٍر َ ق َالَ :ب َع َث َر ُس ُ
اس َت ْع َم َل َع َل ْي ِه ْم َز ْيدَ ْب َن َح ِار َث َة
ول اهِ ﷺ َج ْي ًشاْ ،
ِ
ِ
ِ
است ُْش ِهدَ َ -ف َأ ِم ُرك ُْم َع ْبدُ اه
است ُْش ِهدَ َ -ف َأم ُرك ُْم َج ْع َفرَ ،فإِ ْن ُقت َل َ -أ ِو ْ
« َفإِ ْن ُقت َل َز ْيد َ -أ ِو ْ
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ِ
الرا َي َة َج ْع َفر َف َقات ََل َحترى
ْب ُن َر َو َ
الرا َي َة َز ْيد َف َقات ََل َحترى ُقت َلُ ،ث رم َأ َخ َذ ر
اح َة َف َل ُقوا ال َعدُ روَ ،ف َأ َخ َذ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
الرا َي َة َخالدُ ْب ُن ال َوليد َف َفت ََح
ُقتِ َلُ ،ث رم َأ َخ َذ َها َع ْبدُ ا ِ
ه ْب ُن َر َو َ
اح َة َف َقات ََل َحترى ُقت َلُ ،ث رم َأ َخ َذ ر
ِ
ر ُه ِم النربِ ري ﷺَ ،ف َخ َر َج إِ َى الن ِ
راسَ ،ف َح ِمدَ اهَ َو َأ ْثنَى َع َل ْي ِهَ ،و َق َال « :إِ رن
اهُ َع َل ْيه»َ ،و َأتَى َخ َ ُ
ِ
است ُْش ِهدَ ُ -ث رم َأ َخ َذ
الرا َي َةَ ،ف َقات ََل َحترى ُقت َل َ -أ ِو ْ
إِ ْخ َوا َنك ُْم َل ُقوا ال َعدُ روَ ،وإِ رن َز ْيدً ا َأ َخ َذ ر
ِ
الرا َي َة َب ْعدَ ُه َج ْع َف ُر ْب ُن َأ ِي َطال ِ ٍ
الرا َي َة َع ْبدُ اهِ
است ُْش ِهدَ ُ ،-ث رم َأ َخ َذ ر
ب َف َقات ََل َحترى ُقت َل َ -أ ِو ْ
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
الرا َي َة َس ْيف م ْن ُس ُيوف اهِ َخالدُ ْب ُن
ْب ُن َر َو َ
است ُْش ِهدَ ُ -ث رم َأ َخ َذ ر
اح َةَ ،ف َقات ََل َحترى ُقت َل َ -أ ِو ْ
ِ
ِ
ِ ِ
َاه ْم َف َق َال:
ال َوليدَ ،ف َفت ََح اهُ َع َل ْيه » َف َأ ْم َه َلُ ،ث رم َأ ْم َه َل َآل َج ْع َف ٍر َ -ثا ًثا َ -أ ْن َي ْأت َي ُه ْمُ ،ث رم َأت ُ
إَ ابن َِي ِ
ِ
أخي " َق َالَ :ف ِجي َء بِنَا َك َأنرا َأ ْف ُرخَ ،ف َق َال:
« َا َت ْبكُوا َع َى َأخي َب ْعدَ ال َي ْو ِم ا ْد ُعوا ِ ْ
اق » َف ِجيء بِاح ِ
ح َ
ـح رمد َف َشبِي ُه َع ِمنَا
اق َف َح َل َق رؤو َسنَاُ ،ث رم َق َالَ « :أ رما ُم َ
َ
َ
َا َ
« ا ْد ُعوا إِ َ ر
َأ ِي َطال ِ ٍ
بَ ،و َأ رما َع ْبدُ اهِ َف َشبِي ُه َخ ْل ِقي َو ُخ ُل ِقي » ُث رم َأ َخ َذ بِ َي ِدي َف َأ َش َ
الله رم
اهَاَ ،ف َق َالُ « :
اهَا َث َ
ه ِي َص ْف َق ِة َي ِمين ِ ِه » َ ،ق َ
ْ
اث ِم َر ٍارَ ،ق َال:
ف َج ْع َف ًرا ِي َأ ْهلِ ِهَ ،و َب ِار ْك لِ َع ْب ِد ا ِ
اخ ُل ْ
َفجاء ِ
ت أ ُمنَا َف َذك ََر ْت َل ُه ُيت َْمنَاَ ،و َج َع َل ْت ُت ْف ِر ُح َل ُهَ ،ف َق َال « :ال َع ْي َل َة َ
ن َع َل ْي ِه ْم َو َأنَا َولِ ُي ُه ْم
ََافِ َ
َ َ
ِ
ِ
( )
ِي الدُ ْن َيا َواآخ َرة؟!» أخرجه أمد .
ِ
ِ ِ
ح ري ِةَ ،و َق َال
وعن َجابِر ْبن َع ْب ِد ا ِ
ه ري اه عنها قالَ :ر رخ َ
ص النربِ ُي ﷺ آل َح ْز ٍم ِي ُر ْق َية ا َ
ِ ِ
ِ
ِأَ ْس َا َء بِن ِْت ُع َم ْي ٍ
سَ « :ما ِ
اج ُة» َقا َل ْتَ :ا،
ح َ
َ َأ َرى َأ ْج َسا َم َبني َأخي َض ِار َع ًة تُصي ُب ُه ُم ا َ
ن تِْ
َُ ُع إِ َل ْي ِه ْمَ ،ق َالْ « :ار ِق ِيه ْم» َقا َل ْتَ :ف َع َر ْض ُت َع َل ْي ِهَ ،ف َق َالْ « :ار ِق ِيه ْم»
َو َلكِ ِن ال َع ْ ُ
أخرجه مسلم( ).
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كانت هذه الَية ي شهر مادى اآخرة ،من السنة الثامنة للهجرة.
وسبب هذه الَية أنه بلغ رسول اه ﷺ أن مع ًا من قضاعة ،وهم :بِ ،وعذرة،
وبنو القن ،قد جمعوا يريدون اإغارة عى أطراف امدينة.
فدعا رسول اه ﷺ عمرو بن العاص  فبعثه إليهم.
عن َع ْمرو ْبن ال َع ِ
َ َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ َف َق َالُ « :خ ْذ َع َل ْي َك ثِ َيا َب َك َو ِس َا َح َكُ ،ث رم
اص  قالَ :ب َع َث إِ َ ر
ِِ
ى َج ْي ٍ
ي النر َظ َر ُث رم َط ْأ َط َأ ُهَ ،ف َق َال « :إِ ِي ُأ ِريدُ َأ ْن َأ ْب َع َث َك َع َ
ش
ائْتني » َف َأ َت ْي ُت ُه َو ُه َو َيت ََو رض ُأَ ،ف َص رعدَ ِ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
اح ًة »َ .ق َالَ :ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اهَ ،ما
َف ُي َس ِل َم َك اهُ َو ُي ْغن َم َكَ ،و َأ ْز ُ
عب َل َك م َن امَال َر ْغ َب ًة َص َ
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم(.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9959
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ال ،و َل ِ
ِ
ُون م َع رس ِ
كنِي َأ ْس َل ْم ُت َر ْع َب ًة ِي ا ِ
ول اهِ ﷺَ .ف َق َال:
َأ ْس َل ْم ُت م ْن َأ ْج ِل امَ ِ َ
إ ْس َا ِمَ ،و َأ ْن َأك َ َ َ ُ
ِ ِ
« َيا َعمرو ،نِ ْعا بِامَ ِ
الصال ِ ِح » أخرجه أمد( ).
الصال ُح ل رلر ُج ِل ر
ال ر
ً
ُْ
ثم عقد رسول اه ﷺ لعمرو بن العاص  لوا ًء أبيض ،وبعثه ي ثاثائة رجل من
امهاجرين واأنصار ،ومعهم ثاثون فرس ًا.
ف خرج عمرو وأصحابه إى ذات الساسل ،وهي ماء جذام ،يسرون بالليل،
ويكمنون بالنهار ،فلا قرب من القوم بلغه أن هم مع ًا كثر ًا ،فبعث إى رسول اه
ﷺ يستمده ،فبعث إليه رسول اه ﷺ أبا عبيدة بن اجراح  ي مائتن من
امهاجرين اأولن ،فيهم أبو بكر وعمر ري اه عنها ،وأمره أن يلحق بعمرو،
وأن يكونا ميع ًا وا ختلفا ،فساروا حتى حقوا هم.
ودو خها ،حتى أتى أقَ بادهم،
وسار عمرو  بامسلمن حتى وطئ باد َبِ ،ر
وأتى باد عذرة وبني القن  ،وبعد أن اقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل مل امسلمون
عليهم فهربوا وتفرقوا ي الباد.
وأقام عمرو بن العاص  أيام ًا ،وكان يبعث اخيل فيأتون بالشاء والنعم ،فينحرون
ويأكلون.
وي هذه الَية أمر عمرو بن العاص  الناس أا يوقدوا نار ًا فغضب عمر بن اخطاب ،
وهم أن ينال منه ،فنهاه أبو بكر الصديق  ،وقال له :إن رسول اه ﷺ م يستعمله علينا إا
لعلمه باحرب ،فهدأ عنه ،ثم إهم لقوا العدو فهزموهم ،فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم.
 الرجوع إى امدينة :
ما قفل عمرو بن العاص  باجيش إى امدينة احتلم عمرو بن العاص  ي
الطريق ،ي ليلة باردة كأشد ما تكون من الرد ،فخرج لصاة الصبح ،وقال أصحابه:
واه لقد احتلمت البارحة ،فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصاة ،ثم صى هم.
ثم بعث عمرو  عوف بن مالك اأشجعي  إى رسول اه ﷺ يبره بانتصاره،
وأنه عزز نفوذ امسلمن عى َوم الشام ،وخره برجوع اجيش وسامته.
وما قدم عمرو بن العاص ومن معه ري اه عنهم ،سأهم عنه فقال « :كيف
وجدتم عمر ًا وأصحابه؟ ».
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99999
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فأثنوا عليه خرا ،ثم ذكروا لرسول اه ﷺ من ع عمرو هم من إيقاد النران ،ومن اتباع
العدو ،ومن صاته هم وهو جنب ،فسأله رسول اه ﷺ عن ذلك.
فقال عمرو :يا رسول اه إي كرهت أن آذن هم أن يوقدوا نار ًا فرى عدوهم قلتهم،
وكرهت أن ي تبعوهم فيكون هم مدد فيعطفوا عليهم ،وإي احتلمت ي ليلة باردة
شديدة الرد ،فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ،وذكرت قول اه :
[ النساء. ] 95/

فضحك رسول اه ﷺ إى عمرو ،وم يقل شيئ ًا.
فلا عرف عمرو  أن رسول اه ﷺ قد ري عن كل ما فعل ،ظن أنه صارت له
مكانة عند رسول اه ﷺ أعظم من مكانة أي بكر وعمر ري اه عنها ،فسأل
رسول اه ﷺ من أحب الناس إليك؟ ،ليعرف منزلته عند الرسول ﷺ.
ى جي ِ ِ
َع ْن َأ ِي ُع ْث َا َن َأ رن رسول اه ﷺ َب َع َث َع ْم َرو ْب َن ال َع ِ
السا َِس ِلَ ،ق َال:
اص َع َ َ ْ
ش َذات ُ
ب إِ َل ْي َك؟ ف َق َالَ « :ع ِائ َش ُة» ُق ْل ُتِ :م َن الر َج ِ
« َف َأ َت ْي ُت ُه َف ُق ْل ُتَ :أ ُي الن ِ
وها»
ال؟ َق َالَ « :أ ُب َ
راس َأ َح ُ
ِ
جع َلنِي ِي ِ
آخ ِر ِه ْم .متفق عليه( ).
ُق ْل ُتُ :ث رم َم ْن؟ َق َالُ « :ع َم ُر» َف َعدر ِر َج ًااَ ،ف َسك ُ
َت خَا َف َة َأ ْن َ ْ َ
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كانت هذه الَية ي شهر شعبان ،من السنة الثامنة للهجرة ،حيث بعث رسول اه
ﷺ أبا قتادة احارث بن ربعي  ، ي مسة عر رجا إى خضرة ،وهي أرض
حارب بنجد ،أن غطفان كانوا حتشدون هناك ،وأمره ﷺ أن يشن عليهم الغارة،
فسار أبو قتادة  بالليل ،و كمن بالنهار ،وما وصل هجم عى حار منهم عظيم،
فأحاط هم ،وقتل أرافهم ورجاهم ،وفر من بقي منهم.
واستاق امسلمون النعم والشاء ،فكانت اإبل مائتي بعر ،وكانت الغنم ألفي شاة،
وسبوا سبي ًا كثر ًا ،فنفلهم أمرهم بعر ًا بعر ًا لكل رجل.
ثم قدموا عى رسول اه ﷺ ف قسم بينهم غنيمتهم ،بعد أن أخرج اخمس ،فأصاب
كل رجل منهم اثنا عر بعر ًا ،و ُعدل البعر بعر من الغنم.
وكان ي السبي جارية و ضيئة وقعت ي سهم أي قتادة ،فجاء حمية بن جزء 
فقال :يا رسول اه ،إن أبا قتادة قد أصاب ي وجهه هذا جارية ،وقد كنت وعدتني
جارية من أول يء يفيء اه عليك .
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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فأرسل رسول اه ﷺ اى أي قتادة فاستوهبه اجارية فوهبها له ،فدفعها رسول اه
ﷺ اى حمية بن جزء .
وكانت غيبة هذه الَية مس عرة ليلة.
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كانت هذه الَية ي أول شهر رمضان ،من السنة الثامنة للهجرة.
فقد بعث الرسول ﷺ أبا قتادة احارث بن ربعي  ي رية إى إضم ،ومعه نفر
من امسلمن  ،فيهم عبد اه بن أي حدرد ،وحلم بن جثامة ،ري اه عنها.
َع ِن َع ْب ِد اهِ ْب ِن َأ ِي َحدْ َر ٍد َ ق َالَ :ب َع َثنَا َر ُس ُ
ن
ول اهِ ﷺ إِ َى إِ َض ٍم َن َف ٍر ِم َن امُ ْسلِ ِم َ
ِ
ح ِ
ار ُ
ن،
ث ْب ُن
ربعي ،وح ّلم ابن ج ّثامة بن قيسِ ،ي َن َف ٍر ِم َن امُ ْسلِ ِم َ
ّ
من ُْه ْم َأ ُبو َقتَا َدةَ :ا َ
ط اأَ ْشج ِعي َع َى َقع ٍ
َف َخرجنَا حترى إِ َذا ُكنرا بِب ْط ِن إِ َض ٍم مر بِنَا َع ِامر بن اأَ ْضب ِ
ود َل ُهَ ،م َع ُه
ُ
َ
ُ ْ ُ
َ
َ ْ َ
َ ُ
َر
ِ
ِ
ِ
ِ
ُم َت ِيع َل ُهَ ،و َو ْطب م ْن َل َب ٍن َف َس رل َم َع َل ْينَا بِتَح رية ِ
م َل َع َل ْيه ُمـ َح ِل ُم
اإ ْس َا ِمَ ،ف َأ ْم َس ْكنَا َعنْ ُهَ ،و َ َ
ِ
َان َب ْينَ ُه َو َب ْينَ ُهَ ،و َأ َخ َذ َب ِعر ُه َوم َت ِي َع ُهَ ،ف َلا َق ِدمنَا َع َى رس ِ
ي ٍء ك َ
ول اهِ ﷺ
َ ُ
ر ْ
َ ُ
ْب ُن َج رثا َم َة َف َق َت َل ُه ل َ ْ
ِ
ِ
ر ْبت ُْم ِي َسبِ ِ
رَ ،فن ََز َل فِينَا ال ُق ْر ُ
يل اه َف َت َب رينُوا َوا
ها ا رلذ َ
رنَا ُه اخَ َ َ
َأ ْخ َ َ
ين آ َمنُوا إذا َ َ
آنَ ":يا َأ ُ َ
َت ُقو ُلوا َ ِ
السا َم َل ْس َت ُم ْؤ ِمن ًا".أخرجه البيهقي( ).
م ْن ألقى إِ َل ْيك ُُم ر
وم يلبث ح ِلم إا سبع ًا حتى مات ،فلا دفنوه لفظته اأرض ثاث ًا ،كلا دفنوه
لفظته؛ موعظة للمؤمنن ،لئا يتَعوا ي قتل من قال :إي مسلم.
ووقعت مثل هذه القصة لرجل آخر لفظته اأرض.
ِ
َع ْن َأن ٍ
ُب
َراي َف َأ ْس َل َمَ ،و َق َر َأ ال َب َق َر َة َو َآل ع ْم َرا َنَ ،فكَا َن َي ْكت ُ
َس َ ق َال :كَا َن َر ُجل ن ْ َ
ِ
َرانِيًاَ ،فكَا َن َي ُق ُ
ـح رمدإِ را َما َكتَبْ ُت َل ُه َف َأ َما َت ُه اه
ولَ :ما َيدْ ِري ُم َ
للنربِ ِي ﷺَ ،ف َعا َد ن ْ َ
ِ
ـح رمد َو َأ ْص َحابِ ِه مَرا َه َر َب
َفدَ َفنُو ُهَ ،ف َأ ْص َب َح َو َقدْ َل َف َظتْ ُه اأَ ْر ُضَ ،ف َقا ُلواَ :ه َذا ف ْع ُل ُم َ
ِمنْهمَ ،نب ُشوا َعن ص ِ
احبِنَا َفأل َق ْو ُهَ ،ف َح َف ُروا َل ُه َف َأ ْع َم ُقواَ ،ف َأ ْصبَ َح َو َقدْ َل َف َظتْ ُه اأَ ْر ُض،
ْ َ
ُ ْ َ
َف َقا ُلوا :ه َذا فِع ُل مـحمدو َأصحابِ ِهَ ،نب ُشوا َعن ص ِ
احبِنَا مَرا َه َر َب ِمنْ ُه ْم َفال َق ْو ُهَ ،ف َح َف ُروا
َ
ْ َ
َ
ْ ُ َ ر َ ْ َ
ِ
َل ُه َو َأ ْع َم ُقوا َل ُه ِي اأَ ْر ِ
استَ َطا ُعواَ ،ف َأ ْصبَ َح َو َقدْ َل َف َظتْ ُه اأَ ْر ُضَ ،ف َعل ُموا َأ رن ُه َليْ َس
ض َما ْ
ِم َن الن ِ
راسَ ،فأل َق ْو ُه.متفق عليه ( ).
( )9أخرجه البيهقي (.)995/9
()9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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 -12غزوة فتح مكة

سبب غزوة فتح مكة :هو نقض قريش العهد الذي تم ااتفاق عليه مع الرسول ﷺ
ي صلح احديبية.
فقد كان من ضمن روط الصلح أن من شاء أن يدخل ي عقد حمد وعهده دخل،
ومن شاء أن يدخل ي عقد قريش وعهدهم دخل ،فدخلت خزاعة ي عقد حمد ﷺ
وعهده ،ودخلت بنو بكر ي عقد قريش وعهدهم ،ومكث اجميع ي تلك اهدنة سبعة
عر شهر ًا.
ثم إن بني بكر وثبوا عى خزاعة لياً ،ليثأروا منهم ،وهم عى ماء يقال له الوتر،
يقع بأسفل مكة ي ديار خزاعة.
فقد خرج نوفل بن معاوية الديِ ي ماعة من بني بكر ،حتى بيتوا خزاعة لياً،
وهم آمنون بالوتر ،منهم امصِ ،ومنهم النائم ،فأصابوا منهم رجااً.
وقالت قريش :ما يعلم بنا حمد ،وهذا الليل ،وما يرانا أحد ،فأعانوا بني بكر عى
خزاعة بالكراع والساح والرجال ،وقاتلوا معهم للظغن عى رسول اه ﷺ
وأصحابه ،وكان ذلك ي شعبان ،من السنة الثامنة للهجرة.
فاستنجدت خزاعة بامسلمن ،وخرج عمرو بن سام اخزاعي إى امدينة مَع ًا،
يستنر رسول اه ﷺ  ،وأخره با حدث ،وأنشد بن يديه أبياتا ،منها:
ي ـ ـ ـ ــا رب إي ناش ـ ـ ـ ـ ـ ـد حـمـ ـ ـ ــد ًا حل ــف أبيـن ـ ـ ـ ـا وأبي ـ ـ ـ ــه اأتلــدا
فانر هداك اه نص ـ ـر ًا أعتـ ـ ـ ـ ـدا وادع عب ـ ــاد اه يأتـ ـ ـ ـ ــوا مـ ـ ــددا
فيهم رس ـ ــول اه قـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـردا أبيض مثل البدر يسمو صعدا
إن قريشـ ًا أخلف ـ ـ ـوك اموع ـ ـ ـ ـ ـدا ونقضــوا ميثـ ـ ـ ـاقــك امؤك ـ ـ ـ ــدا
ه ـ ـ ـم ب ريتون ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـالوتـر هجـ ـ ـ ـ ـ ـدا وق رت ـ ـلون ـ ـ ـا ركعـ ـ ـ ـ ـ ـ ًا وسج ـ ـ ـ ـــ ــد ًا
وزعم ـوا أن لسـ ُت أدعـوا أحد ًا وهـ ـ ـ ــم أذل وأقـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـددا
فقال رسول اه ﷺ « :نُرت يا عمرو بن سام » ،فا برح حتى مرت هم سحابة،
فقال رسول اه ﷺ « :إن هذه السحابة لتستهل بنر بني كعب ».
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ثم خرج ُبديل بن ورقاء ،سيد خزاعة ،ي نفر من أصحابه ،حتى قدموا عى رسول
اه ﷺ بامدينة ،فأخروه بتفاصيل ما حصل ،وأن قريش ًا ساعدت بني بكر عى
خزاعة ،ثم عاد الوفد إى مكة.
 ندم قريش :
ندمت قريش عى ما صنعت من مساعدة بني بكر ي قتل خزاعة ،وعلموا أن هذا
نقض ِيح ما جاء ي صلح احديبية الذي كان بينهم وبن رسول اه ﷺ.
فجاء احارث بن هشام إى أي سفيان بن حرب ،وأخره با فعل القوم.
فقال أبو سفيان :هذا أمر م أشهده ،وم أغب عنه ،وإنه لر ،وواه ليغزونا حمد.
وما ندمت قريش عى نقضهم العهد ،وَوفوا من سوء صنيعهم ،تشاور زعاؤهم
فيا بينهم ،وقرروا أن يبعثوا قائد قريش أبا سفيان بن حرب مثا هم إى رسول اه
ﷺ ،ليقوم بتجديد الصلح.
فخرج أبو سفيان حتى قدم امدينة ،فدخل عى ابنته رملة أم حبيبة ري اه عنها،
فلا ذهب ليجلس عى فراش رسول اه ﷺ طوته عنه.
فقال :يا بنية ،أرغبت ي عن هذا الفراش ،أم رغبت به عني؟
قالت :بل هو فراش رسول اه ﷺ ،وأنت مرك نجس.
فقال :واه لقد أصابك يا بنية بعدي ر.
ثم خرج أبو سفيان حتى أتى رسول اه ﷺ  ،فقال :اشدد العقد ،وزدنا ي امدة.
فقال رسول اه ﷺ « :ولذلك قدمت؟ ،هل كان من حدث قبلكم؟ ».
فقال أبو سفيان :معاذ اه ،نحن عى عهدنا وصلحنا يوم احديبية ،ا نغر وا نبدل،
فلم يرد عليه رسول اه ﷺ.
فذهب أبو سفيان إى أي بكر الصديق  فكلمه أن يكلم له رسول اه ﷺ ،فقال له :ما
أنا بفاعل ،ثم ذهب إى عمر ،ثم عثان ،ثم عِ ،ثم فاطمة ،فردوه ميع ًا.
وأغلظ عليه عمر بن اخطاب ،فقال أي سفيان :أنا أشفع لكم إى رسول اه ﷺ؟
فواه لو م أجد إا الذر جاهدتكم به.
فعاد أبو سفيان إى مكة خائب ًا ،فلا قدم عى قريش قالوا :ما وراءك؟ هل جئت
بكتاب من حمد أو عهد؟
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عِ وتتبعت أصحابه فلم جبني أحد ،فأصاب الذعر
قال :ا واه ،لقد أبى
ر
واخوف واهم قريش ًا ما فعلوا ،وما أخر به أبو سفيان.
 خروج الرسول ﷺ من امدينة :
أمر رسول اه ﷺ أهله باخروج ،وم يسم هم اجهة التي يقصدها ،وأمر الناس
باجهاد ،ثم أعلم الناس أنه سائر إى مكة ،ودعا ﷺ بقوله « :اللهم خذ العيون
واأخبار عن قريش حتى نبغتها ي بادها ».
فتجهز الناس من امهاجرين واأنصار ،وأرسل رسول اه ﷺ إى أهل البادية ومن
حوله م ن امسلمن ي كل ناحية بأن يتجهزوا معه.
فمنهم من وافاه بامدينة ،ومنهم من حقه بالطريق كبني سليم ،ومن القبائل التي
قدمت عى رسول اه ﷺ بامدينة أسلم ،وغفار ،ومزينة ،وجهينة ،وأشجع.
فاجتمع معه ﷺ من امدينة وخارجها عرة آاف رجل ،وم يتخلف عنه أحد من
امهاجر ين واأنصار إا أهل اأعذار.
وما أمع رسول اه ﷺ امسر إى مكة ،كتب حاطب بن أي بلتعة  كتابا إى
قريش خرهم فيه بمسر رسول اه ﷺ إليهم ،ثم أعطاه امرأة من مزينة ،وجعل ها
جعاً عى أن تبلغه قريش ًا ،فعلم ﷺ بذلك.
عن عِ  قالَ :ب َعثَنِي َر ُس ُ
الز َب ْ َرَ ،وام ِ ْقدَ ا َدَ ،ف َق َال« :ا ْن َطلِ ُقوا َحترى
ول اه ﷺ َأنَا َو ُ
ها َظ ِعينَ ًة َم َع َها كِتَابَ ،ف ُ
خ ُذوا ِمنْ َها» َق َالَ :فا ْن َط َل ْقنَا َت َعا َدى بِنَا
َت ْأتُوا َر ْو َض َة َخاخٍ َ ،فإِ رن ِ َ
ِ
ِ ِ
َابَ ،قا َل ْتَ :ما
َح ُن بِال رظعينَةُ ،ق ْلنَا َهَاَ :أ ْخ ِر ِجي الكت َ
الر ْو َض َةَ ،فإِ َذا ن ْ
َخ ْي ُلنَا َحترى َأ َت ْينَا ر
ِ
ِ
ن ال ِثيابَ ،ق َالَ :ف َأ ْخرجتْه ِمن ِع َق ِ
َم ِعي كِتَابَ ،ف ُق ْلنَاَ :لت ْ
اص َها،
َ َ ُ ْ
َابَ ،أ ْو َلنُ ْلق َ ر َ َ
ُخ ِر ِج رن الكت َ
ول اه ﷺَ ،فإِ َذا فِ ِيهِ :من ح ِ
َاس بِ َم رك َة ِم َن امُ ْ ِ
اط ِ
ب ْب ِن َأ ِي َب ْل َت َع َة ،إِ َى ن ٍ
َف َأ َت ْينَا بِ ِه َر ُس َ
ن،
ر كِ َ
ْ َ
ض َأم ِر رس ِ
ول اه ﷺ .
ُ
ْر ُه ْم بِبَ ْع ِ ْ َ ُ
خُِ
ِ
بَ ،ما َه َذا؟» َق َالَ :يا َر ُس َ
َف َق َال َر ُس ُ
ِ ،إِ ِي
ول اه ﷺ َ « :يا َحاط ُ
ول اه ،ا َ َت ْع َج ْل َع َ ر
ُكن ُْت ا ْم َر ًأ ُم ْل َص ًقا ِي ُق َر ْي ٍ
شَ ،ي ُق ُ
ولُ :كن ُْت َحلِي ًفاَ ،و َم ْ َأ ُك ْن ِم ْن َأ ْن ُف ِس َهاَ ،وكَا َن َم ْن َم َع َك
م َه ِ
ِم َن ا ُ
ين َم ْن َه ُ ْم َق َرا َبات َيـ ْح ُم َ
ون َأ ْه ِل ِيه ْم َو َأ ْم َو َ
اه ُ ْمَ ،ف َأ ْح َب ْب ُت إِ ْذ َفاتَنِي َذلِ َك ِم َن
اج ِر َ
ب فِ ِيهمَ ،أ ْن َأ ر ِ ِ
الن َرس ِ
ح ُم َ
ون َق َرا َبتِيَ ،و َم ْ َأ ْف َع ْل ُه ْارتِدَ ا ًدا َع ْن ِدينِيَ ،واَ ِر ًضا
َ َذ عنْدَ ُه ْم َيدً ا َ ْ
ْ
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بِال ُك ْف ِر َب ْعدَ ِ
ول اه ﷺ َ « :أ َما إِ رن ُه َقدْ َصدَ َقك ُْم»َ ،ف َق َال ُع َم ُرَ :يا َر ُس َ
ا ِمَ ،ف َق َال َر ُس ُ
اإ ْس َ
ول
اهَ ،د ْعنِي َأ ْ ِ
ر ْب ُعن َُق َه َذا ا ُ
من َـافِ ِقَ ،ف َق َال « :إِ رن ُه َقدْ َش ِهدَ َبدْ ًراَ ،و َما ُيدْ ِر َ
يك َل َع رل اه ا رط َل َع
ِ
َع َ
ها
الس َ
ى َم ْن َش ِهدَ َبدْ ًرا َف َق َال :ا ْع َم ُلوا َما ش ْئت ُْم َف َقدْ َغ َف ْر ُت َلك ُْم »َ .ف َأن َْز َل اه ُ
ورةََ " :يا َأ ُ َ
ا رل ِذين آمنُوا اَ َتت ِ
رخ ُذوا عَدُ ِوي َوعَدُ روك ُْم َأ ْولِ َيا َء ُت ْل ُق َ
ون إِ َل ْي ِه ْم بِامَ َو رد ِة َو َقدْ َك َف ُروا بِ َا َجا َءك ُْم
َ َ
ِ
ِ
ِ
السبِ ِ
يل"» أخرجه البخاري ( ).
ح ِق"  -إِ َى َق ْوله َ " -ف َقدْ َض رل َس َوا َء ر
م َن ا َ
ثم خرج رسول اه ﷺ وأصحابه من امدينة إى مكة ،ومعه عرة آاف من
امسلمن ،وكان خروجه ﷺ من امدينة ي العار من شهر رمضان ،من السنة
الثامنة للهجرة ،ودخل مكة لتسع عرة ليلة خلت من رمضان.
واستخلف الرسول ﷺ عى امدينة ِ
أبارهم كلثوم بن احصن الغفاري .
 زيارة الرسول ﷺ قر أمه :
ما توجه الرسول ﷺ من امدينة إى مكة عام الفتح ،مر ي الطريق باأبواء  ،فنزل
وزار قر أمه.
عن بريدة َ ق َالُ :كنرا مع النربِي ﷺَ ،فن ََز َل بِنَا ونَحن معه َق ِريب ِمن أل ِ
ف َراكِ ٍ
ب
ْ
َ ْ ُ ََُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ى َر ْك َعت ْ ِ
َنُ ،ث رم َأ ْقبَ َل َع َليْنَا بِ َو ْج ِهه َو َعيْنَا ُه ت َْذ ِر َفانَ ،ف َقا َم إِ َليْه ُع َم ُر ْب ُن اخَ رط ِ
َف َص ر
اب
استِ ْغ َف ٍ
َف َفدَ ا ُه بِاأَ ِ
ولَ :يا َر ُس َ
ب َواأُ ِم َي ُق ُ
ار
ول اهِ َما َل َك؟ َق َال « :إِ ِي َسأل ُت َر ِي ِي ْ
ِأ ُ ِميَ ،ف َل ْم َي ْأ َذ ْن ِ
م ًة َهَا ِم َن النرار» أخرجه أمد ( ).
َاي َر ْ َ
ََ ،فدَ َم َع ْت َع ْين َ
ر ُأ ِم ِهَ ،فبَكَى َو َأ ْبكَى َم ْن َح ْو َل ُهَ ،ف َق َال:
و َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ز َار النربِ ُي ﷺ َق ْ َ
ْت َر ِي ِي َأ ْن َأ ْس َت ْغ ِف َر َهَا َف َل ْم ُي ْؤ َذ ْن ِ
ر َها َف ُأ ِذ َن
اس َت ْأ َذن ُ
« ْ
ور َق ْ َ
اس َت ْأ َذ ْن ُت ُه ِي َأ ْن َأ ُز َ
ََ ،و ْ
ِ
ت» أخرجه مسلم ( ).
ور َفإِ رهَا ت َُذك ُِر امَ ْو َ
وروا ال ُق ُب َ
ََ ،ف ُز ُ
 إسام أي سفيان بن احارث ,وعبد اه بن أي أمية :
أكمل الرسول ﷺ طريقه إى مكة ،فلا وصل إى اأبواء جاءه ابن عمه أبو سفيان بن
احارث بن عبد امطلب ،وأخو الرسول ﷺ من الرضاعة من حليمة السعدية.
وما كان ﷺ بن السقيا والعرج جاءه ابن عمته عبد اه بن أي أمية بن امغرة ،ابن
عمة الرسول ﷺ ،وأخو أم سلمة زوج الرسول ﷺ أبيها.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم(.)99999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)599
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وكان ااثنان من ألد خصوم اإسام.
أما أبو سفيان بن احارث فقد كان يألف الرسول ﷺ وا يفارقه قبل النبوة ،فلا
ُبعث عاداه ،وهجاه ،وهجا أصحابه بقصائد كثرة ،وظل أبو سفيان بن احارث عى
مدى عرين سنة هجو امسلمن ،ويقاتلهم ي كافة احروب.
وما هداه اه لإسام كانت له مواقف نادرة ي الدفاع عن الرسول ﷺ ،ا سيا
موقفه يوم حنن ،حن فر الناس ،فصمد مع الرسول ﷺ صمود ًا مشهود ًا.
أما عبد اه بن أي أمية ،فقد دافع عن اإسام بقوة ،وشهد مع امسلمن غزوة الفتح
وحنن ،واستشهد ي حصار الطائف  ،وكان قبل ذلك من أشد الناس إيذا ًء
للرسول ﷺ.
فلا لقيا رسول اه ﷺ أعرض عنها ،ما كان يلقى منها من شدة اأذى ،فالتمسا
الدخول عليه فلم يستطيعا ،فكلمته أم سلمة ري اه عنها فيها.
فقالت :يا رسول اه ،ا يكن ابن عمك ،وابن عمتك ،أشقى الناس بك.
فقال رسول اه ﷺ « :ا حاجة َ ها ،أما ابن عمي فهتك عري ،وأما ابن عمتي
ي بمكة ما قال».
وصهري فهو الذي قال ِ
فلا بلغ اخر إليها قال أبو سفيان ومعه ابنه جعفر :واه ليأذنن َ ،أو آخذن بيد
ابني هذا ،ثم لنذهبن ي اأرض حتى نموت عطش ًا أو جوع ًا.
فلا بلغ ذلك رسول اه ﷺ رق ها ،ثم أذن ها.
وقال عِ  أي سفيان :ائت رسول اه ﷺ من قبل وجهه ،فقل له ما قال إخوة
يوسف ليوسف عليه السام:
فإنه ﷺ ا يرى أن يكون أحد أحسن قواً منه ،ففعل ذلك أبو
سفيان ،فقال له رسول اه ﷺ« :
»أخرجه احاكم ( ).
فأسلم أبو سفيان وعبد اه بن أي أمية ،وقبل رسول اه ﷺ منها إسامها ،وحسن
إسامها ري اه عنها.
( )9صحيح/أخرجه احاكم ي امستدرك (.)9999
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ولقيه ﷺ عمه العباس بن عبد امطلب باجُ حفة ،وهو مهاجر بعياله إى امدينة،
ففرح به رسول اه ﷺ فرح ًا عظي ً
ا.
وكان قد أسلم قبل خير  ،وكان يكتم إسامه ،بأمر الرسول ﷺ مصلحة الدعوة،
وخاصة تزويد الرسول ﷺ بأخبار قريش بعد اهجرة ،وهو آخر من هاجر إى
امدينة ،أن بعده تم فتح مكة ،وا هجرة بعد الفتح.
 وصول النبي ﷺ مر الظهران :
واصل رسول اه ﷺ سره إى مكة وهو صائم ،والناس صيام معه ،فلا انتهى إى
الكديد ،بن عسفان وقديد ،وهو اسم واد شال مكة ،أفطر ﷺ ،وأفطر الناس معه.
َع ِن اب ِن َعب ٍ ِ
ي اه َعنْ ُه َا َأ رن النربِ ري ﷺ َخ َر َج ِي َر َم َضا َن ِم َن امَ ِدين َِة َو َم َع ُه
ر
ْ
اس َر َ
ن ونِص ٍ
ِ ِ ِ
َع َر ُة آاَ ٍ
ى َر ْأ ِ
فَ ،و َذل ِ َك َع َ
ف ِم ْن َم ْقدَ ِم ِه امَ ِدينَ َةَ ،ف َس َار ُه َو َو َم ْن
س َث َان سن َ َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن
ن إ َى َم رك َةَ ،ي ُصو ُم َو َي ُصو ُمو َنَ ،حترى َب َل َغ الكَديدَ َ ،و ُه َو َماء َب ْ َ
َم َع ُه م َن امُ ْسلم َ
ُع ْس َفا َن َو ُقدَ ْي ٍدَ ،أ ْف َط َر َو َأ ْف َط ُروا .أخرجه البخاري ( ).
وعن أي سعيد اخدري  قال :سا َفرنَا م َع رس ِ
َح ُن ِصيَام،
ول اهِ ﷺ إِ َى َم رك َة َون ْ
َ ْ َ َ ُ
ِ
ِ
َق َالَ :فن ََز ْلنَا َمن ِْز ًاَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ « :إِ رنك ُْم َقدْ َدن َْوت ُْم م ْن َعدُ ِوك ُْمَ ،والف ْط ُر َأ ْق َوى
َت ُر ْخ َص ًةَ ،ف ِمنرا َم ْن َصا َمَ ،و ِمنرا َم ْن َأ ْف َط َرُ ،ث رم ن ََز ْلنَا َمن ِْز ًا َ
آخ َرَ ،ف َق َال« :
َلك ُْم » َفكَان ْ
َت َع ْز َم ًة .أخرجه مسلم ( ).
إِ رنك ُْم ُم َص ِب ُحو َعدُ ِوك ُْمَ ،وال ِف ْط ُر َأ ْق َوى َلك ُْمَ ،ف َأ ْفطِ ُروا » َوكَان ْ

 جني الكباث :
الكباث هو النضيج من ثمر اأراك.
ما نزل رسول اه ﷺ وأصحابه ي عسفان بمر الظهران أخذوا جنون ثمر الكباث.
ِ
ِ
ي اه َعن ُْه َا َق َالُ :كنرا َم َع رسول اه ﷺ ن َْجنِي ال َك َب َ
اثَ ،وإِ رن
عن َجابِ َر ْب َن َع ْبد اه َر َ
رسول اه ﷺ َق َالَ « :ع َل ْيك ُْم بِاأَ ْس َو ِد ِمنْ ُهَ ،فإِ رن ُه َأ ْط َي ُب ُه » َقا ُلواَ :أ ُكن َْت ت َْر َعى ال َغن ََم؟ َق َال:
ِ
اها »متفق عليه( ).
« َو َه ْل م ْن نَبِي إِ را َو َقدْ َر َع َ
( )9أخرجه البخاري برقم(.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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نَ ،فجع َل ِ
ِ
ِ
و َع ِن اب ِن مسع ٍ
ِ
ود َأ رنه كَا َن َ ِ ِ
ت
السا َق ْ ِ َ َ
ُ
ْ َ ْ ُ
ْ
جتَني س َواكًا م َن اأَ َراكَ ،وكَا َن َدق َيق ر
الريح َت ْك َف ُؤهَ ،ف َض ِ
ح َك ال َق ْو ُم ِمنْ ُهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهِ ﷺِ « :م رم ت َْض َحكُو َن؟ » َقا ُلواَ :يا
ُ
ِ ُ
نَبِي اهِ ،من ِد رق ِة سا َقي ِهَ ،ف َق َال « :وا رل ِذي َن ْف ِ
ِ بِي ِد ِهَ ،ها َأ ْث َق ُل ِي ام ِ َيز ِ
ان ِم ْن ُأ ُح ٍد»
َ
َ
َ ْ
ْ
َُ
ر
أخرجه أمد( ).
 إيقاد النران :
ما جمعت جيوش امسلمن بمر الظهران ِعشا ًء أمر رسول اه ﷺ أصحابه بإيقاد
النران ،فأوقدوا نران ًا كثرة مأت اأرض ،فكان منظر ًا مهيب ًا ،واستعمل رسول اه ﷺ
عى احرس عمر بن اخطاب .
وكان اه سبحانه وتعاى قد أخذ العيون عن قريش ،فلم يأَم خر عن رسول اه ﷺ،
وا يدرون ما هو فاعل ،فبعثوا أبا سفيان بن حرب يتحسس اأخبار ،فقالوا له :إن لقيت
حمد ًا فخذ لنا منه أمان ًا.
فخرج من مكة أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام ،وبديل بن ورقاء ،يلتمسون اأخبار عن
رسول اه ﷺ ،فلا وصلوا إى مر الظهران فإذا هم بنران كثرة ،ففزعوا وخافوا،
فالتقى هم العباس بن عبد امطلب  ،وهو راكب عى بغلة رسول اه ﷺ ،وكان
العباس يريد أن يرسل إى قريش رسواً يطلب منهم أن خرجوا مصاحة الرسول ﷺ
قبل أن يدخل عليهم مكة.
وكان الثاثة يتحدثون ي أمر اجيش الذي مأ مر الظهران ،وكثرة نرانه ،وقد ظن بديل بن ورقاء
أها خزاعة ،فقال له أبو سفيان :خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نراها وعسكرها.
فسمعهم العباس  ، وأخرهم بأنه جيش امسلمن.
فقال أبو سفيان :فا احيلة يا أبا الفضل؟
فقال العباس :واه لئن ظفر بك ليربن عنقك ،فاركب ي عجز هذه البغلة ،بغلة
رسول اه ﷺ ،حتى آي بك رسول اه ﷺ ،فاستأمنه لك.
فركب أبو سفيان خلف العباس عى بغلة رسول اه ﷺ ،ورجع صاحباه.
ق ال العباس :فجئت به ،وكلا مررت بنار من نران امسلمن قالوا :من هذا؟ فإذا
رأوا البغلة ،قالوا :عم رسول اه ﷺ عى بغلته.
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)9559
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قال العباس  : فلا مررت بنار عمر بن اخطاب  ،قال :من هذا؟ فلا رأى أبو
سفيان عى عجز الدابة قال :أبو سفيان عدو اه؟ احمد ه الذي أمكن منك بغر
عقد وا عهد ،ثم أخذ يشتد نحو رسول اه ﷺ  ،وأرع العباس فدخل عى رسول
اه ﷺ قبل عمر.
فقال عمر :يا رسول اه ،هذا أبو سفيان قد أمكن اه منه بغر عقد وا عهد ،فدعني
أرب عنقه.
فقلت :يا رسول اه ،إي قد أجرته ،ثم جلست إى رسول اه ﷺ ،فدعا الرسول
ﷺ أبا سفيان إى اإسام ي تلك الليل ة ،فأان القول وتردد.
فطلب الرسول ﷺ من العباس أن يأخذه معه إى خيمته ،ويأي به ي الصباح ،وي
الصباح جاء به فقبل اإسام ،وأسلم ،وطلب العباس  من الرسول ﷺ أن جعل
له شيئ ًا ،أنه زعيم حب الفخر ،فهو سيد قريش ،فوافق رسول اه ﷺ ،فقال « :من
دخل دار أي سفيان فهو آمن ».
وغادر رسول اه ﷺ مر الظهران إى مكة.
وأمر الرسول ﷺ العباس أن حبس أبا سفيان عند مضيق اجبل ،حتى مر به جنود
اه فراها ،ففعل العباس.
وعندما رأى أبو سفيان ما رأى ،جاء إى قومه ،وِخ فيهم حذر ًا هم ،بأنه ا قبل
هم با جاء به حمد ،وأبلغهم بأماكن اأمان ي امسجد احرام ،ودار أي سفيان،
ومن دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن.
ما َس َار َر ُس ُ
َع ْن ِه َشا ٍم َع ْن َأبِ ِيه َق َال :ر
ول اه ﷺ َعا َم ال َفت ِْحَ ،ف َب َل َغ َذلِ َك ُق َر ْي ًشاَ ،خ َر َج َأ ُبو ُس ْف َي َ
ان
ِ
ِ
ِ
ون اخَر َع ْن رس ِ
ْب ُن َح ْر ٍ
ول اه ﷺ َ ،ف َأ ْق َب ُلوا
َ ُ
يم ْب ُن ح َزا ٍمَ ،و ُبدَ ْي ُل ْب ُن َو ْر َقا َءَ ،ي ْلتَم ُس َ َ َ
بَ ،و َحك ُ
ِ
انَ ،فإِ َذا هم بِنِر ٍ
ون حترى َأتَوا مر ال رظهر ِ
ان َع َر َف َةَ ،ف َق َال َأ ُبو ُس ْف َي َ
ان َك َأ رهَا نِ َر ُ
انَ :ما َه ِذ ِه،
َيس ُر َ َ
َْ
ْ َر
ُ ْ َ
ان َبنِي َع ْم ٍروَ ،ف َق َال َأ ُبو ُس ْف َي َ
ان َع َر َف َة؟ َف َق َال ُبدَ ْي ُل ْب ُن َو ْر َقا َء :نِ َر ُ
َل َك َأ رهَا نِ َر ُ
انَ :ع ْمرو َأ َق ُل ِم ْن
ِ
ِ
س رس ِ
وه ْمَ ،ف َأت َْوا ِ ِ
ه ْم َر ُس َ
ول اه ﷺ
ُوه ْم َف َأ َخ ُذ ُ
ول اه ﷺ َف َأ ْد َرك ُ
َذل َكَ ،ف َر ُآه ْم نَاس م ْن َح َر ِ َ ُ
َف َأ ْس َل َم َأ ُبو ُس ْف َي َ
ان.
َف َل را َس َار َق َال ل ِ ْل َع رب ِ
ان ِعنْدَ َح ْطم اخَ ْي ِلَ ،حترى َينْ ُظ َر إِ َى ا ُ
احبِ ْس َأ َبا ُس ْف َي َ
ن».
م ْس ِل ِم َ
اسْ « :
َفحبسه العباسَ ،فجع َل ِ
م ُ ُر َم َع النربِ ِي ﷺ َ ،تـ ُم ُر كَتِي َب ًة كَتِي َب ًة َع َى َأ ِي ُس ْف َي َ
ت ال َق َب ِائ ُل َ
انَ ،ف َم رر ْت
َ َ
َََ ُ َر ُ
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ِ
اس َم ْن َه ِذ ِه؟ َق َالَ :ه ِذ ِه ِغ َف ُارَ ،ق َالَ :ما ِ
َ َولِ ِغ َف َارُ ،ث رم َم رر ْت ُج َه ْينَ ُةَ ،ق َال ِم ْث َل
كَتي َبةَ ،ق َالَ :يا َع رب ُ
َذلِ َكُ ،ث رم َم رر ْت َس ْعدُ ْب ُن ُه َذ ْي ٍم َف َق َال ِم ْث َل َذلِ َكَ ،و َم رر ْت ُس َل ْي ُمَ ،ف َق َال ِم ْث َل َذلِ َكَ ،حترى َأ ْق َب َل ْت
ِ
ِِ
ِ
ِ
الرا َي ُةَ ،ف َق َال
كَتي َبة َم ْ َي َر م ْث َل َهاَ ،ق َالَ :م ْن َهذه؟ َق َالَ :ه ُؤاَء اأَن َْص ُارَ ،ع َل ْي ِه ْم َس ْعدُ ْب ُن ُع َبا َد َة َم َع ُه ر
ان ،ال َي ْو َم َي ْو ُم امَ ْل َح َم ِة ،ال َي ْو َم ت ُْست ََح ُل ال َك ْع َب ُةَ ،ف َق َال َأ ُبو ُس ْف َي َ
َس ْعدُ ْب ُن ُع َبا َدةََ :يا َأ َبا ُس ْف َي َ
انَ :يا
اس َح رب َذا َي ْو ُم ِ
الذ َم ِار.
َع رب ُ
ُث رم َجا َء ْت كَتِي َبةَ ،و ِه َي َأ َق ُل ال َكت َِائ ِ
ب ،فِ ِيه ْم َر ُس ُ
ول اه ﷺ َو َأ ْص َحا ُب ُهَ ،و َرا َي ُة النربِ ِي ﷺ َم َع
الز َب ْ ِر ْب ِن ال َع روامَ ،ف َل را َم رر َر ُس ُ
ول اه ﷺ بِ َأ ِي ُس ْف َي َ
ان َق َالَ :أ َم ْ َت ْع َل ْم َما َق َال َس ْعدُ ْب ُن ُع َبا َدةَ؟
ُ
َق َال« :ما َق َال؟» َق َال :ك ََذا وك ََذاَ ،ف َق َال« :ك ََذب سعد ،و َل ِ
ك ْن َه َذا َي ْوم ُي َع ِظ ُم اه فِ ِيه ال َك ْع َب َة،
َ َ ْ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
( )
َو َي ْوم ُتك َْسى فيه ال َك ْع َب ُة» َق َالَ :و َأ َم َر َر ُس ُ
ح ُجون .أخرجه البخاري .
ول اه ﷺ َأ ْن ت ُْرك ََز َرا َي ُت ُه بِا َ
ِ
و َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
ما ن ََز َل َر ُس ُ
اس ري اه عنها َق َالَ :ر
اسُ :ق ْل ُت
ول اه ﷺ َم رر ال رظ ْه َران َق َال ال َع رب ُ
ول اه ﷺ َم رك َة َعن َْوةًَ ،ق ْب َل َأ ْن َي ْأ ُتو ُه َف َي ْس َت ْأ ِمنُو ُه إِ رن ُه َه َ َا ُك ُق َر ْي ٍ
َواهَ ،ل ِئ ْن َد َخ َل َر ُس ُ
شَ ،ف َج َل ْس ُت
ول اه ﷺ َ ،ف ُق ْل ُت َلع َِِ :أ ِجدُ َذا حاج ٍة ي ْأ ِي َأه َل م رك َة َفي ْخ ِرهم بِمك ِ
َع َى َب ْغ َل ِة رس ِ
َان
َ َ َ
َ
ُ ُُ ْ َ
ْ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رس ِ
ول اه ﷺ ل َي ْخ ُر ُجوا إِ َل ْيهَ ،ف َي ْس َت ْأمنُو ُه َفإِ ِي َأَس ُر إِ ْذ َسم ْع ُت ك ََا َم َأ ِي ُس ْف َي َ
انَ ،و ُبدَ ْي ِل ْب ِن
َ ُ
ِ
ِ
ف َص ْويَ ،ف َق َالَ :أ ُبو ال َف ْض ِل؟ ُق ْل ُتَ :ن َع ْمَ ،ق َالَ :ما َل َك فدَ َ
اك
َو ْر َقا َءَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َأ َبا َح ْن َظ َل َةَ ،ف َع َر َ
ِ
ِ
َأ ِي َو ُأ ِمي؟ ُق ْل ُتَ :ه َذا َر ُس ُ
ب َخ ْل ِفي،
راسَ ،ق َالَ :ف َا احي َل ُة؟ َق َالَ :ف َرك َ
ول اه ﷺ َ ،والن ُ
احبهَ ،ف َلا َأصبح َغدَ و ُ ِ
ِ
ى رس ِ
ول اه ﷺ َ ،ف َأ ْس َل َمُ ،ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول
ْ
ر ْ ََ
َو َر َج َع َص ُ ُ
ت بِه َع َ َ ُ
ِ
اج َع ْل َل ُه َشيْئًاَ ،ق َالَ « :ن َع ْمَ ،م ْن َد َخ َل َد َار
اه ،إِ رن َأ َبا ُس ْفيَا َن َر ُجل ُيـح ُ
ب َه َذا ال َف ْخ َرَ ،ف ْ
َأ ِي س ْف َيا َن َف ُه َو ِآمنَ ،وم ْن َأ ْغ َل َق َع َل ْي ِه َدار ُه َف ُه َو ِآمنَ ،وم ْن َد َخ َل امَس ِ
جدَ َف ُه َو ِآمن»
ْ
َ
َ
َ
ُ
ور ِهم َوإِ َى امَس ِ
ج ِد  .أخرجه أبو داود ( ).
َق َالَ :فتَ َف رر َق الن ُ
ْ
راس إِ َى ُد ِ ْ
 مسر النبي ﷺ من مر الظهران :
مى الرسول ﷺ ي سره إى مكة حتى انتهى إى ذي طوى ،موضع عند باب مكة
من الشال ،وهناك أعاد الرسول ﷺ تنظيم اجيش وترتيبه.
فجعل ﷺ خالد بن الوليد  عى امجنبة اليمنى من اجيش ،ومعه أسلم وسليم
وغفار ومزينة وجهينة ،وأمره أن يدخل مكة من أسفلها من ُكدي.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9صحيح /أخرجه أبو داود برقم (.)9999

995

وجعل الزبر بن العوام  عى امجنب ة اليَى ،ومعه امهاجرون ،وكانت معه راية
الرسول ﷺ  ،وأمره أن يدخل مكة من أعاها من كداء ،من الثنية العليا عند مقرة
احجون ،وأمره أن يغرز رايته باحجون ،وا يرح حتى يأذنه.
وجعل ﷺ عى مقدمته قيس بن سعد بن عبادة ،ومعه اأنصار ،وجعل أبا عبيدة بن
اجراح عى الرجالة وهم امشاة.
وأوى النبي ﷺ أمراءه وعهد إليهم بقوله « :ا تقاتلوا إا من قاتلكم ».
و هاهم عن قتل النساء والصبيان ،وأن ا جهزوا عى جريح ،وا يتبعوا مدبر ًا.
 الذين ا عهد هم وا أمان :
استثنى الرسول ﷺ عرة من امركن من اأمان ،وأمر بقتلهم وإن وجدوا
متعلقن بأستار الكعبة ،وهم:
 -9عكرمة بن أي جهل ،لشدة عداوته للمسلمن.
 -9عبد اه بن سعد بن أي الَح ،وكان قد أسلم ،وكتب الوحي ،ثم ارتد وحق
بالكفار بمكة.
 -9مقيس بن صبابة ،وكان أخوه ُقتل خطأ ،فأخذ ديته ،ثم عدا عى اأنصاري الذي
قتله فقتله ،وهرب إى مكة مرتد ًا.
 -9عبد اه بن خطل ،وكان مسل ً
ا ،أرسله رسول اه ﷺ مع أحد اأنصار أخذ الصدقة،
ومعها موى له مسلم ،فعدا عى اموى فقتله ،ثم ارتد وهجا رسول اه ﷺ بشعره.
 -9هبار بن اأسود ،الذي اعرض زينب بنت رسول اه ﷺ عندما هاجرت إى امدينة،
وكانت حاماً ،فرب بعرها فهاج ،وسقطت زينب عى صخرة ،وسقط ملها.
 -9احويرث بن نُقيذ ،وكان من أشد الناس عداوة لرسول اه ﷺ ،وأقواهم هجاء له.
 -9كعب بن زهر بن أي سلمى.
 -9وحي بن حرب ،الذي قتل مزة عم رسول اه ﷺ ي غزوة أحد.
 -5هند بنت عتبة ،زوجة أي سفيان ،التي بقرت بطن مزة  يوم أحد ،ومثلت به.
 -99قينتان ابن خطل ،كانتا تغنيان هجاء رسول اه ﷺ.
وسيأي تفصي ل ما آل إليه أمر هؤاء فيا بعد إن شاء اه تعاى.
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 أوباش قريش :
ما علمت قريش بقدوم النبي ﷺ إى مكة و ربشت أوباش ًا ،ومعت موع ًا من
قبائل شتى مواجهة امسلمن ،فلم علم رسول اه ﷺ بذلك أمر جيوشه بحصدهم
حتى يوافوه عى الصفا ،ففعلوا ،ا يقاتلهم أحد إا حصدوه.
عن أي هريرة َ َ ق َالُ :كنرا م َع رس ِ
ول اهِ ﷺ َي ْو َم ال َفت ِْحَ ،ف َج َع َل َخالِدَ ْب َن ال َولِ ِيد َع َى
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ىا ُ
َىَ ،و َج َع َل َأ َبا ُع َب ْيدَ َة َع َ
الز َب ْ َر َع َ
ى ال َب َياذ َقةَ ،و َب ْط ِن
امُ َج ِن َب ِة ال ُي ْمنَىَ ،و َج َع َل ُ
م َج ِن َبة ال ُي ْ َ
ال َو ِاديَ ،ف َق َالَ « :يا َأ َبا ُه َر ْي َرةَ ،ا ْد ُع ِ
ه ْر ِو ُل َ
ر
َ اأَن َْص َار»َ ،فدَ َع ْو ُ ُ
ونَ ،ف َق َالَ « :يا َم ْع َ َ
َ ْمَ ،ف َجا ُءوا ُ َ
ِ
اش ُق َر ْي ٍ
اأَن َْص ِارَ ،ه ْل ت ََر ْو َن َأ ْو َب َ
وه ْم َغدً ا َأ ْن
ش؟» َقا ُلواَ :ن َع ْمَ ،ق َال« :ا ْن ُظ ُروا ،إِ َذا َلقيت ُُم ُ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِِ
الص َفا».
َْ
ح ُصدُ ُ
وه ْم َح ْصدً ا»َ ،و َأ ْخ َفى بِ َيده َو َو َض َع َيمينَ ُه َع َى ش َالهَ ،و َق َالَ « :م ْوعدُ ك ُُم ر
ول اهِ ﷺ الص َفا ،وجاء ِ
ف َي ْو َم ِئ ٍذ َه ُ ْم َأ َحد إِ را َأنَا ُمو ُهَ ،ق َالَ :و َص ِعدَ َر ُس ُ
ت
ر َ
ر
َ َ َ
َق َالَ :ف َا َأ ْ َ
را ُء ُق َر ْي ٍ
انَ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
الص َفاَ ،ف َجا َء َأ ُبو ُس ْف َي َ
شَ ،ا
اأَن َْص ُار َف َأ َطا ُفوا بِ ر
ول اهُ ،أبِيدَ ْت َخ ْ َ
انَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهِ ﷺَ « :م ْن َد َخ َل َد َار َأ ِي ُس ْف َي َ
ُق َر ْي َش َب ْعدَ ال َي ْو ِمَ ،ق َال َأ ُبو ُس ْف َي َ
ان َف ُه َو ِآمنَ ،و َم ْن
ِ
ِ
ِ
الر ُج ُل َف َقدْ َأ َخ َذ ْت ُه
الس َا َح َف ُه َو آمنَ ،و َم ْن َأ ْغ َل َق َباب ُه َف ُه َو آمن»َ ،ف َقا َلت اأَن َْص ُارَ :أ رما ر
أسل َقى ِ
ِ
َر ْأ َفة بِ َع ِش َرتِ ِهَ ،و َر ْغ َبة ِي َق ْر َيتِ ِهَ ،ون ََز َل ال َو ْح ُي َع َ
الر ُج ُل َف َقدْ
ى َر ُسول اه ﷺَ ،ق َالُ " :ق ْلت ُْمَ :أ رما ر
ٍ
َأ َخ َذ ْت ُه َر ْأ َفة بِ َع ِش َرتِ ِهَ ،و َر ْغ َبة ِي َق ْر َيتِ ِهَ ،أ َا َف َا ْاس ِمي إِ ًذا؟ َ -ث َا َ
ـح رمد َع ْبدُ اهِ
ث َم ررات َ -أنَا ُم َ
اج ْر ُت إِ َى اهِ َوإِ َل ْيك ُْمَ ،فامَ ْح َيا َمـ ْح َياك ُْمَ ،وامَ َا ُت َمـ َا ُتك ُْم » َقا ُلواَ :واه َما ُق ْلنَا
َو َر ُسو ُل ُهَ ،ه َ
إِ را َضنًا بِاهِ َو َر ُسول ِ ِهَ ،ق َالَ « :فإِ رن اهَ َو َر ُسو َل ُه ُي َصدِ َقانِك ُْم َو َي ْع ِذ َرانِك ُْم» أخرجه مسلم ( ).
ودخلت كل كتيبة من اجيش اإسامي من اجهة التي ُأمرت بالدخول منها ،وم تلق أية
مقاومة تذكر ،إا خالد بن الوليد  ،فقد مى حتى دخل من أسفل مكة ،فلقيه صفوان
بن أمية ،وعكرمة بن أي جهل ،وسهيل بن عمرو ،باخندمة ،ي مع من أوباش قريش
وأتباعها ،فمنعوه من الدخول ،وشهروا الساح ي وجهه ،ورموه بالنبل ،فقاتلهم خالد 
فقتل منهم قريب ًا من عرين رجاً ،واهزموا ،واستمر خالد  يدافعهم حتى انتهى هم
القتل إى باب امسجد احرام ،فصاح هم أبو سفيان :من دخل داره ،وأغلق عليه بابه،
وكف يده ،فهو آمن ،فدخلوا دورهم ،وأغلقوا عليهم أبواهم.
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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و ُقتل من كتيبة خالد  رجان شذا عنه ،فسلكا طريق ًا غر طريقه ،فقتا ميع ًا ،وما:
كرز بن جابر الفهري ،وجيش بن اأشعر التعخزاعي.
واستمر القتل ي امركن ،فجاء أبو سفيان إى رسول اه ﷺ ،وقال :يا رسول اه
أبيحت خراء قريش ،ا قريش بعد اليوم.
فقال رسول اه ﷺ « :من دخل دار أي سفيان فهو آمن ،ومن ألقى الساح فهو آمن،
ومن أغلق بابه فهو آمن» .أخرجه مسلم( ).
ثم أرسل رسول اه ﷺ إى خالد  يأمره أن يرفع يده عن القتل.
الس َا َح إِ را ُخ َزا َع َة َع ْن َبنِي َبك ٍْر » َف َأ ِذ َن َه ُ ْمَ ،حترى َص ر
ر،
ثم قال ﷺُ « :ك ُفوا ِ
ى ال َع ْ َ
الس َا َح» أخرجه أمد ( ).
ُث رم َق َالُ « :ك ُفوا ِ
 اجتاع الصحابة ي اخيف :
كان رسول اه ﷺ قد أمر الصحابة بعد دخول مكة بالتجمع باخيف ،وهو امحصب،
حيث تقاسم أهل مكة عى الكفر.
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ن َأ َرا َد ُحنَيْنًا « َمن ِْز ُلنَا َغدً ا إِ ْن َشا َء
ول اه ﷺ ِح َ
اه بِ َ ِ ِ ِ
اس ُموا َع َ
ى ال ُك ْف ِر».متفق عليه( ).
خ ْيف َبني كنَا َن َة َح ْي ُث َت َق َ
وكان أول من وصل إى اخيف هو الزبر بن العوام  ،ونصب راية النبي ﷺ
هناك ،ورب لرسول اه ﷺ قبة من َأدم ،ثم جمع بقية اجيش هناك.
 دخول الرسول ﷺ مكة :
ثم دخل رسول اه ﷺ مكة من أعاها من كَدا ،ي كتيبته اخراء ،وبن يديه امهاجرون
واأنصار ،ري اه عنهم ،وذلك بكرة يوم اجمعة لعر ليال بقن من رمضان ،وهو
راكب ناقته القصواء ،مردف ًا أسامة بن زيد  خلفه ،واضع ًا رأسه الريف عى راحلته
تواضع ًا ه رب العامن ،حن رأى ما أكرمه اه به من الفتح ،حتى إن حيته لتكاد مس
وسط رحله ﷺ ،وهو يقرأ سورة الفتح ،يردد ها صوته.
ِ
ِ
ي اه َعن َْهاَ :أ رن النربِ ري ﷺ ر
ما َجا َء إِ َى َم رك َة َد َخ َل ِم ْن َأ ْعا ََهاَ ،و َخ َر َج ِم ْن
َع ْن َعائ َش َة َر َ
َأ ْس َفلِ َها» أخرجه البخاري(.)0
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9حسن /أخرجه أمد برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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و َع ْن ُم َع ِ
او َي َة ْب ِن ُق رر َة َق َالَ :س ِم ْع ُت َعبْدَ اه ْب َن ُم َغ رف ٍل َي ُق ُ
ولَ :ر َأ ْي ُت رسول اه ﷺ َي ْو َم
ِِ
َفتْحِ َم رك َة َع َ
ور َة ال َفتْحِ ُي َر ِج ُع.أخرجه البخاري ( ).
ى نَا َقتهَ ،و ُه َو َي ْق َر ُأ ُس َ
وما ارتفع النهار من يوم الفتح أتى رسول اه ﷺ دار أم هاي بنت أي طالب ري
اه عنها ،فاغتسل ثم صى ثاي ركعات ي بيتها ،وذلك ضحى.
رنَا َأ َحد َأ رن ُه َر َأى النربِ ري ﷺ َص ر
َع ِن ا ْب ِن َأ ِي َليْ َ
الض َحى َغ ْ ُر ُأ ِم َهانِ ٍئ
ى ُ
ى َق َالَ :ما َأ ْخ َ َ
ِ
ى َثا ِي ر َكع ٍ
اتَ ،ف َا َر َأ ْيتُ ُه
َذك ََر ْ
ت َأ رن النربِ ري ﷺ َي ْو َم َفتْحِ َم رك َة ا ْغت ََس َل ِي َب ْيت َهاَ ،ف َص ر َ َ َ َ
ى صاَ ًة َأ َخ ر ِ
ِ
الس ُجو َد»متفق عليه ( ).
َص ر َ
الركُو َع َو ُ
ف منْ َها َغ ْ َر َأ رن ُه ُيت ُم ُ
وأجارت أم هاي ري اه عنها رجلن من أقارها ،كانا قد فرا إليها ،وكان عِ بن
أي طالب  يتبعها.
ِ
عن أم هاي بنت أي طالب ري اه عنها ،قالتَ :أ ِي َطال ٍ
ب َف َق َالَ « :م ْر َح ًبا بِ ُأ ِم
بو ِ
ِ
ٍ
ِ
َهانِ ٍئ»َ ،ف َل را َف َر َغ ِم ْن ُغ ْسلِ ِهَ ،قا َم َف َص ر
اح ٍدَ ،ف َل را
ي َر َك َعات ُم ْلتَح ًفا ِي َث ْو ٍ َ
ى َث َا َ
فُ ،ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اهرَِ ،ز َع َم ا ْب ُن ُأ ِمي َأ رن ُه َقاتِل َر ُج ًا َقدْ َأ َج ْر ُت ُهُ ،فا ََن ا ْب َن ُه َب ْ َر َة،
ْر َ
ان َ َ
َف َق َال رسول اه ﷺ َ « :قدْ َأجرنَا من َأجر ِ
ت َيا ُأ رم َهانِ ٍئ» َقا َل ْت ُأ ُم َهانِ ٍئَ :و َذ َ
اك ُض ًحى»
َ ْ َ ْ َ ْ
أخرجه البخاري ( ).
 طواف رسول اه ﷺ بالبيت وتطهره من اأصنام:
ثم أتى رسول اه ﷺ امسجد احرام ،وامهاجرون واأنصار بن يديه ،وخلفه
وحوله ،هللون ويكرون.
فأقبل ﷺ إى احجر اأسود ،فاستلمه بمحجن ي يده ،ثم طاف بالبيت سبع ًا عى
راحلته ،وحول البيت ثاثائة وستون صن ً
ا ،مشدودة باحديد ،فجعل كلا دنا من
صنم يطعنها بمحجنه ،فا يشر عى صنم منها ي وجهه إا وقع لقفاه ،وا يشر
إى قفاه إا وقع لوجهه ،حتى ما بقي فيها صنم إا وقع.
ثم دعا رسول اه ﷺ عثان بن طلحة  ،حاجب الكعبة ،فقال له « :ائتني بامفتاح »،
فجاء به إى النبي ﷺ فدفعه إليه ،ففتح باب الكعبة ،وأمر عمر بن اخطاب أن يدخل
فيمحو كل صورة فيها ،فلم يدخل رسول اه ﷺ الكعبة حتى حيت كل صورة فيها.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)999
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ِ
ِ
ي اه َعنْ ُه َا َأ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ َأ ْقبَ َل َي ْو َم ال َفتْحِ ِم ْن َأ ْع َ
ى َم رك َة
َع ْن َعبْد اه ْب ِن ُع َم َر َر َ
ىر ِ
اح َلتِ ِهُ ،م ْر ِد ًفا ُأ َسا َم َة ْب َن َز ْي ٍدَ ،و َم َع ُه بِاَلَ ،و َم َع ُه ُعثْ َا ُن ْب ُن َط ْل َح َة ِم َن احَ َج َب ِة،
َع َ َ
ج ِدَ ،ف َأمره َأ ْن ي ْأ ِي بِ ِم ْفتَاحِ البي ِ
َاخ ِي امَس ِ
تَ ،فدَ َخ َل َر ُس ُ
َحترى َأن َ
ول اه ﷺ َو َم َع ُه
َْ
َ َ
ََ ُ
ْ
ُأسام ُة بن َزي ٍد ،وبِاَل ،و ُعثْا ُن بن َط ْلح َةَ ،فمك َ ِ ِ
استَ َب َق
َ
َ َ ْ ُ
َ َ ْ ُ ْ َ
َث فيه َه َ ًارا َط ِو ًياُ ،ث رم َخ َر َج َف ْ
َ
ِ
راسَ ،فكَا َن َعبْدُ اه ْب ُن ُع َم َر َأ رو َل َم ْن َد َخ َلَ ،ف َو َجدَ بِا ًَا َو َرا َء البَ ِ
اب َقائ ًاَ ،ف َس َأ َل ُه:
الن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ى َر ُس ُ
ول اه ﷺ ؟ َف َأ َش َار َل ُه إِ َى امَكَان ا رلذي َص ر
َأ ْي َن َص ر
ى فيهَ ،ق َال َع ْبدُ اه:
يت َأ ْن َأ ْس َأ َل ُه ك َْم َص ر
ى ِم ْن َس ْجدَ ٍة .أخرجه البخاري( ).
َفن َِس ُ
ما ر َأى الصور ِي البي ِ
و َع ِن اب ِن َعب ٍ ِ
ت َم ْ َيدْ ُخ ْل َحترى َأ َم َر
َْ
ْ ر
ُ ََ
ي اه َعن ُْه َاَ :أ رن النربِ ري ﷺ َر َ
اس َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َ
ا ُم بِ َأ ْيدهِ َا اأَ ْزاَ ُمَ ،ف َق َال « َقا َت َل ُه ُم اه،
يم َوإِ ْس َاع َيل َع َل ْي ِه َا ر
ها َف ُمح َي ْتَ ،و َر َأى إِ ْب َراه َ
َِ
َواه إِ ِن ْاس َت ْق َس َا بِاأَ ْزاَ ِم َق ُط» أخرجه البخاري ( ).
 خطبة الرسول ﷺ ي أهل مكة :
ثم خرج رسول اه ﷺ من الكعبة ،فوقف عى باب الكعبة ،وقد استكف له الناس،
ينتظرون ماذا يصنع؟
َر َث َا ًثا ُث رم َق َال َ « :ا إِ َل َه إِ را اه
فأخذ رسول اه ﷺ بعضادي الباب ،وهم حتهَ ،فك ر َ
َت ِي
ابَ ،و ْحدَ ُه َأ َا إِ رن ك رُل َم ْأ َث َر ٍة كَان ْ
َر َعبْدَ ُهَ ،و َه َز َم اأَ ْح َز َ
َو ْحدَ ُهَ ،صدَ َق َو ْعدَ ُهَ ،ون َ َ
ِ ِ ِ
اج ِ
اهلِ ري ِة ت ُْذكَر َوتُدر َعى ِم ْن َد ٍم َأ ْو م ٍ
اج
ال َ ْ
ح َت َقدَ َم ري إِ را َما كَا َن م ْن س َقا َية احَ ِ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
َو ِسدَ انَة البَيْت » .
ُثم َق َال َ « :أ َا إِ رن ِدي َة اخ َطإِ ِشب ِه العم ِد ما كَا َن بِالسو ِ
ط َوال َع َصا ِمائَة ِم َن ِ
اإبِ ِل ِمنْ َها
ر ْ
َ
َ
ْ َ ْ َ
ر
ِ
( )
ِ
َأ ْر َب ُعو َن ي ُب ُطوهَا َأ ْو َا ُد َها» أخرجه أبوداود وابن ماجه .
و َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر ري اه عنها َأ رن َر ُس َ
راس َي ْو َم َفت ِْح َم رك َةَ ،ف َق َالَ « :يا
ب الن َ
ول اهِ ﷺ َخ َط َ
ِ
ِِ ِ
راس َر ُجا َِنَ :بر
ب َعنْك ُْم ُع ِب ري َة اجَاهل رية َو َت َعا ُظ َم َها بِآ َبائ َهاَ ،فالن ُ
راس ،إِ رن اه َقدْ َأ ْذ َه َ
ها الن ُ
َأ ُ َ
ِ
ت َِقي ك َِريم َع َى اهَِ ،و َف ِ
راس َبنُو آ َد َمَ ،و َخ َل َق اه آ َد َم ِم ْن
اجر َشقي َه ِن َع َى اهَِ ،والن ُ
ت َُر ٍ
راس إِنرا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل
ها الن ُ
ابَ ،ق َال اهَ " :يا َأ ُ َ
ل ِ َت َع َار ُفوا إِ رن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ اه َأ ْت َقاك ُْم إِ رن اه َعلِيم َخبِر" ».أخرجه الرمذي(.)0
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9995
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9حسن /أخرجه أبو داود ( ،)9999وأخرجه ابن ماجه برقم (.)9999
( )9صحيح/أخرجه الرمذي برقم (.)9999
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ان ِمن ِح ْل ٍ
ف ِي اج ِ
اهلِ ري ِة َ ،فإِ رن ِ
اإ ْس َا َم َم ْ َي ِز ْد ُه رإا ِشدر ًة َ ،و َا
راس  ،إ رن ُه َما َك َ ْ
ها الن ُ
َ
« َأ ُ َ
ف ِي ِ
اإ ْس َا ِم» أخرجه البخاري ي اأدب امفرد والطحاوي( ).
ِح ْل َ
فقال رسول اه ﷺ( :أقول لكم كا قال يوسف إخوته  « :ا تثريب عليكم اليوم»،
اذهبوا فأنتم الطلقاء).
فعفى رسول اه ﷺ عنهم ميع ًا ،فدخلوا ي اإسام ،وهم مسلمة الفتح.
وهذه ثمرة حسن اخلق ،والرمة الصادقة منه ﷺ .
ثم نزل رسول اه ﷺ من باب الكعبة ،وجلس ي امسجد ،ومفتاح الكعبة بيده ،ثم
قال « :أين عثان بن طلحة؟»  ،فدعي له ،فقال رسول اه ﷺ( :هاك مفتاح الكعبة يا
عثان ،اليوم يوم بر ووفاء).
وقال « :خذوها يا بني أي طلحة تالدة خالدة ،ا ينزعها منكم إا ظام».
ونزر ي هذا اموقف:
[ النساء. ] 99/
وا يزال بفضل اه مفتاح الكعبة ي بني شيبة إى يومنا هذا ،وإى يوم القيامة بأمر
اه تعاى ،وأمر رسوله ﷺ.
 أذان بال فوق الكعبة :
حانت صاة الظهر يوم الفتح ،فأمر رسول اه ﷺ بااً أن يصعد فيؤذن فوق الكعبة.
وكان أبو سفيان بن حرب ،وعتاب بن أسيد ،واحارث بن هشام ،جلوس بفناء الكعبة،
فقال عتاب :لقد أكرم اه أي أسيد أن ا يكون سمع هذا ،فيسمع منه ما يغيظه.
وقال احارث :أما واه لو أعلم أنه حق اتبعته.
وقال أبو سفيان :ا أقول شيئا ،لو تكلمت أخرت عني هذه احَ.
فخرج عليهم رسول اه ﷺ ،فقال هم « :قد علمت الذي قلتم » ،ثم ذكر ذلك هم،
فقال احارث وعتاب :نشهد أنك رسول اه.
وقد صى رسول اه ﷺ ميع الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ،خاف عادته ﷺ
ي الوضوء عند كل صاة ،لبيان اجواز.
( )9حسن /أخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم ( ،)999وأخرجه الطحاوي برقم (.)9999
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ٍ
وء و ِ
ِ
اح ٍدَ ،و َم َس َح َع َ
عن بريدة َ أ رن النربِ ري ﷺ َص ر
ى ُخ رف ْي ِه
الص َل َوات َي ْو َم ال َفت ِْح بِ ُو ُض َ
ى ر
َف َق َال َل ُه ُع َم ُرَ :ل َقدْ َصنَ ْع َت ال َي ْو َم َش ْي ًئا َم ْ َت ُك ْن ت َْصنَ ُع ُهَ ،ق َالَ « :ع ْمدً ا َصنَ ْع ُت ُه َيا ُع َم ُر»
أخرجه مسلم( ).
 إسام والد أي بكر الصديق :
ما جلس رسول اه ﷺ ي امسجد خرج أبو بكر  ،وجاء بأبيه يقوده ،وكان قد عمي،
فلا رآه رسول اه ﷺ قال أي بكر  « :ها تركت الشيخ ي بيته ،حتى أكون أنا آتيه »،
وذلك إكراما أي بكر الصديق  ،فقال أبو بكر  :يا رسول اه هو أحق أن يمي
إليك من أن مي إليه أنت.
فأجلسه ﷺ بن يديه ،ثم مسح صدره ،وقال له( :أسلم تسلم) ،فأسلم أبو قحافة
والد أي بكر الصديق .
 مصر الذين أهدر النبي ﷺ دماءهم :
 -9أما عكرمة بن أي جهل ،فقد فر يوم الفتح بعد اهزيمة ،وذهب إى جدة ،وركب
البحر ،فأصابتهم عاصف ،فعاهد اه إن أنجاه اه ما هو فيه أن يضع يده ي يد حمد.
فجاء عكرمة إى رسول اه ﷺ فأسلم ،وحسن إسامه ،وقد استشهد ي أجنادين ي
خافة أي بكر الصديق .
 -9وأما عبد اه بن سعد بن أي الَح ،فذهب يوم الفتح إى عثان بن عفان ،
وكان أخاه من الرضاعة ،فاستأمن له رسول اه ﷺ ،ثم قال :يا رسول اه بايع عبد
اه ،فأبى ،ثم بايعه بعد ثاث مرات ،فأسلم عبد اه ،وحسن إسامه ،وكانت له
مواقف حمودة ي فتوحات أفريقية ،وتوي  سنة ست وثاثن للهجرة.
 -9وأما عبد اه بن خطل ،فقتله أبو برزة اأسلمي  ، وهو متعلق بأستار الكعبة.
 -9وأما مقيس بن صبابة ،فأدركه الناس ي السوق ،فقتلوه.
 -9وأما هبار بن اأسود ،فهرب يوم الفتح ،وم يقدر عليه أحد ،ثم قدم امدينة عى
رسول اه ﷺ فأسلم ،وحسن إسامه.
 -9وأما هند بنت عتبة ،زوجة أي سفيان ،فإها اختفت يوم الفتح ،ثم أسلمت وبايعت.
 -9وأما وحي بن حرب ،وكعب بن زهر ،فإها أسلا ،وحسن إسامها.
 -9وأما قينتا ابن خطل ،فأسلمت إحداما ،وقتلت اأخرى.
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
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 بيعة أهل مكة لرسول اه ﷺ :

 -1بيعة الرجال:

اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول اه ﷺ ،فجلس هم عى الصفا ،فجاءه الرجال والنساء،
والكبار والصغار ،فبدأ بمبايعة الرجال ،فبايعوه عى اإسام ،والسمع والطاعة فيا استطاعوا.
اهجر ِةَ ،ف َق َال« :إِ رن ِ
عن جاشع َ ق َالَ :أ َتي ُت النربِي ﷺ ُأب ِايعه َع َ ِ
اه ْج َر َة َقدْ َم َض ْت
َ ُُ
ْ
ر
ى َْ
اجه ِ
ِأَهلِها ،و َل ِ
ك ْن َع َى ِ
اد َواخَ ْ ِر» متفق عليه( ).
اإ ْس َا ِم َو ِ َ
ْ َ َ
ِ
ِ
و َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
اس َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َي ْو َم ال َفت ِْح َ -فت ِْح َم رك َة َ « :-ا ه ْج َرةََ ،و َلك ْن
ِ
ِ
اس ُتن ِْف ْرت ُْم َفان ِْف ُروا »متفق عليه( ).
ج َهاد َون ريةَ ،وإِ َذا ْ

 -2بيعة النساء :

ما فرغ رسول اه ﷺ من بيعة الرجال بايع النساء من غر مصافحة ،فقد كان ﷺ ا
يصافح النساء ،وا يمس يد امرأة إا امرأة أحلها اه له ،أو ذات حرم منه.
م ْؤ ِمن ِ
ِ
ِ
ِ
اج َر إِ َل ْي ِه ِم َن ا ُ
ي اه َعن َْها َأ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ ك َ
َات
َان َي ْمتَح ُن َم ْن َه َ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
ه ِذ ِه اآ َي ِة َ ،ي ُق ُ
هذا
ها النربِ ُي إِ َذا َجا َء َك امُ ْؤ ِمن ُ
َات » اآية َف َم ْن َأ َق رر ْت ِ َ
َِ
ول اه َع رز َو َج رل َ « :ي َأ ُ َ
م ْؤ ِمنَا ِ
الر ِ
ت َ ،ق َال َهَا َر ُس ُ
ط ِم َن ا ُ
ول اه ﷺ َ « :قدْ َبا َي ْعت ُِك » كَا ًما َ ،واه ! َما َم رس ْت
رْ
َيدُ ُه َيدَ ا ْم َر َأ ٍة َق ُط ِي ا ُ
م َبا َي َع ِة َ ،ما ُي َب ِاي ُع ُه رن إِا بِ َق ْولِ ِه  .متفق عليه( ).
فكان ﷺ يمتحن ال نساء يوم الفتح هذه اآية ،فمن أقرت بذلك قال ها :قد بايعتك.
ِ ِ ِ
هن:
فاجتمع إليه عى الصفاء نساء قريشَ ،ف َقا َل ْت هنْد م ْن َب ْين ر
َ مِائ َِة ا ْم َر َأ ٍة ِم ْث ُل ُق ِ
ول اه ن َُا ِس ُح َك؟ َف َق َال « :إِ ِي ا ُأ َصافِ ُح الن َِسا َء ،إِ رن َق ْو ِ
َيا َر ُس َ
وَ
ٍ ِ ٍ
ـح رمد ْب ُن ُع َم َر :مرا َأ ْس َل َم ْت ِهنْد َج َع َل ْت ت ْ ِ
َر ُب َصن ًَا ِي َب ْيتِ َها
ا ْم َر َأة َواحدَ ة » َ .ق َال ُم َ
ولُ :كنرا ِمن َْك ِي ُغ ُر ٍ
بِال َقدُ و ِم َحترى َف رل َذ ْت ُه َف ْل َذ ًة َف ْل َذ ًة َو ِه َي َت ُق ُ
ور(.)0
 إسام صفوان بن أمية :
صفوان بن أمية بن خلف ،زعيم من زعاء قريش ،فخاف عى نفسه القتل يوم الفتح،
فهرب خارج مكة ،فاستأمن له الرسول ﷺ ابن عمه عمر بن وهب ،فأمنه ،فخرج ي طلبه
حتى أدرك صفوان بجدة ،يريد أن يركب البحر ،فكلمه وأعلمه بأمان رسول اه ﷺ.
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9انظر الطبقات الكرى ابن سعد (.)999/9
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فقال صفوان :إي أخافه عى نفِ ،فقال عمر :هو أحلم من ذلك وأكرم ،فرجع
صفوان حتى دخل مكة ،وكلمه رسول اه ﷺ عن اإسام ،فطلب إمهاله فأمهله.
ثم خرج صفوان مع رسول اه ﷺ إى حنن والطائف ،وهو مرك ،ثم أسلم بعد ذلك.
 خوف اأنصار من بقاء الرسول ﷺ بمكة :
ما أكرم اه رسوله ﷺ بفتح مكة ،وهي بلده وموطنه ،ومولده ،قالت اأنصار
بعضهم لبعض :أما الرجل فأدركته رغبة ي قريته ،ورأفته بعشرته ،أترون إذ فتح اه
عليه أرضه وبلده يقيم ها؟
فنزل الوحي عى رسول اه ﷺ با ذكره اأنصار ،فلا انقى الوحي قال رسول اه
ﷺَ « :يا َم ْع َر اأَن َْص ِ
ار» َقا ُلواَ :ل رب ْي َك َيا َر ُس َ
الر ُج ُل َف َأ ْد َر َك ْت ُه
ول اهَ ،ق َالُ « :ق ْلت ُْمَ :أ رما ر
َ
ِ
ِ
َان َذ َ
َر ْغ َبة ِي َق ْر َيتِ ِه؟ » َقا ُلواَ :قدْ ك َ
اج ْر ُت إ َى
اكَ ،ق َال « :ك رَا ،إ ِي َع ْبدُ ا ِ
ه َو َر ُسو ُل ُهَ ،ه َ
ُون َو َي ُقو ُل َ
مَا ُتك ُْم»َ ،ف َأ ْق َب ُلوا إِ َل ْي ِه َي ْبك َ
ونَ :واهِ،
ح ْ َياك ُْم َوامَ َا ُت َ
اهِ َوإِ َل ْيك ُْمَ ،وامَ ْح َيا َ
الض رن بِاه َوبِ َر ُسول ِ ِهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ه َو َر ُسول ُه
ول اه ﷺ« :إِ رن ا َ
َما ُق ْلنَا ا رل ِذي ُق ْلنَا إِ را ِ
ُي َصدِ َقانِك ُْمَ ،و َي ْع ِذ َرانِك ُْم» أخرجه مسلم( ).
 خطبة الرسول ﷺ ي حرمة مكة :
أذن رسول اه ﷺ للمسلمن يو م الفتح بقتال امركن حتى فرغوا ،وأذن خزاعة
أن يأخذوا بثأرهم من بني بكر إى امساء ،ثم أمر برفع السيف ،ثم قتل رهط من
خزاعة رجاً من هذيل ي احرم يؤم رسول اه ﷺ ،فغضب رسول اه ﷺ غضب ًا
شديد ًا ،فلا كان غداة يوم الفتح ،قام ،فحمد اه وأثنى عليه با هو أهله ،ثم قال:
ا حِ ُل ِام ِر ٍئ ي ْؤ ِمن بِاه واليو ِم ِ
راسَ ،ف َ
اآخ ِر َأ ْن
َ َْ
ْ ُ ُ
«إِ رن َم رك َة َح رر َم َها اهَ ،و َم ْ ُيـ َح ِر ْم َها الن ُ
ِ
ِ
ص ل ِ ِقت ِ
َال رسول اه ﷺ فِ َيها،
ها َش َج َرةًَ ،فإِ ْن َأ َحد ت ََر رخ َ
ها َد ًماَ ،واَ َي ْعضدَ ِ َ
َي ْسف َك ِ َ
َ فِ َيها َسا َع ًة ِم ْن َه ٍ
َف ُقو ُلوا :إِ رن اه َقدْ َأ ِذ َن ل ِ َر ُسول ِ ِه َو َم ْ َي ْأ َذ ْن َلك ُْمَ ،وإِن َرا َأ ِذ َن ِ
ارُ ،ث رم
َ
ِ
ِ
س ،و ْليب ِل ِغ ر ِ
ب» متفق عليه( ).
الشاهدُ ال َغائ َ
َح ْر َمت َها بِاأَ ْم ِ َ ُ َ
َعا َد ْت ُح ْر َمت َُها ال َي ْو َم ك ُ
«يا معر خزاعة  ،ارفعوا أيديكم عن القتل ،فقد كثر أن يقع  ،لئن قتلتم قتياً أدينره،
فمن ُقتل بعد مقامي هذا فأهله بخر النظرين ،إن شاؤا فدم قاتله ،وإن شاؤا فعقله»
ثم ودى رسول اه الرجل اهذَ الذي قتلته خزاعة.أخرجه أمد ( ).
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)999ومسلم برقم (.)9999
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم ( )99999
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وقد أقام الرسول ﷺ بمكة تسعة عر يوما يقر الصاة ،ويرسخ عقيدة التوحيد،
ويفقه الناس ي دينهم.
وبعث ﷺ ميم بن أسيد اخزاعي ليجدد أنصاب احرم ،وبعث راياه للدعوة إى
اإسام ،وكَ اأوثان التي كانت حول الكعبة ،فكَت كلها.
ِ
َع ِن اب ِن َعب ٍ ِ
ر َي ْو ًما ُي َص ِ
ِ
ْ
ر
ي اه َعن ُْه َا َق َالَ :أ َقا َم النربِ ُي ﷺ بِ َم رك َة ت ْس َع َة َع َ َ
اس َر َ
( )
َر ْك َعت ْ ِ
َن .أخرجه البخاري .
 بعث الرايا إى هدم اأصنام :
بعث رسول اه ﷺ أثناء وجوده بمكة عام الفتح بعض الَايا هدم اأصنام ،وإزالة
مراكز الوثنية من جزيرة العرب.
 -9رية سعد بن زيد اأشهي  إى مناة:
بعثه رسول اه ﷺ ي عرين فارس ًا إى مناة ليهدمها ،وكانت بامشلل ،وذلك لست
ليال بقن من رمضان ،من السنة الثامنة للهجرة ،فهدمها ،وقتل امرأة التي فيها ،ثم
رجع إى رسول اه ﷺ.
 -9رية خالد بن الوليد إى العزى:
بعثه رسول اه ﷺ ي ثاثن فارس ًا من الصحابة هدم العزى بنخلة ،وهي أعظم
أصنامهم ،وكانت عى ثاث سمرات ،فقطع السمرات ،وهدم البيت ،ومثل امرأة
العريانة التي كانت فيها ،ثم رجع إى رسول اه ﷺ.
 -9رية عمرو بن العاص إى سواع:
بعثه رسول اه ﷺ إى سواع ليهدمه ،وكان برهاظ ،موضع بينبع ،عى ثاث ليال من
مكة ،فجاءه عمرو فكَه ،وأمر أصحابه فهدموا بقيته ،ثم أسلم سادنه.
 -9رية خالد بن الوليد إى بني جذيمة:
وكانوا بأسفل مكة ،عى ُبعد ليلة من ناحية يلملم ،وذلك ي شوال ،من السنة الثامنة
للهجرة ،والنبي ﷺ مقيم بمكة عام الفتح.
فخرج خالد بن الوليد  إى بني جذيمة ،ومعه ثاثائة ومسون رجاً ،فلا وصل
إليهم دعاهم إى اإسام ،فلم حسنوا أن يقولوا أسلمنا ،فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا
فجعل خالد  يقتل منهم ويأر ،ثم ودى رسول اه ﷺ قتى بني جذيمة.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9959
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ِ
ِ
عن عبد اه بن عمر ري اه عنها :بع َث النربِي ﷺ َخالِدَ بن ِ ِ
يم َة،
ْ َ َ
ََ
الوليد إِ َى َبني َجذ َ
ُ
اه ْم إِ َى ِ
ح ِسنُوا َأ ْن َي ُقو ُلواَ :أ ْس َل ْمنَاَ ،ف َج َع ُلوا َي ُقو ُل َ
اإ ْس َ
ونَ :ص َب ْأنَا َص َب ْأنَا،
َفدَ َع ُ
ا ِمَ ،ف َل ْم ُ ْ
ِ
ِ
ِ
رَ ،و َد َف َع إِ َى ك ُِل َر ُج ٍل ِمنرا َأ ِس َر ُهَ ،حترى إِ َذا ك َ
َان َي ْوم َأ َم َر
َف َج َع َل َخالد َي ْقت ُُل من ُْه ْم َو َي ْأ ُ
َخالِد َأ ْن َي ْقت َُل ك ُُل َر ُج ٍل ِمنرا َأ ِس َر ُه َ ،ف ُق ْل ُتَ :واه اَ َأ ْقت ُُل َأ ِس ِريَ ،واَ َي ْقت ُُل َر ُجل ِم ْن
َأ ْص َح ِ
اي َأ ِس َر ُهَ ،حترى َق ِد ْمنَا َع َ
ى النربِ ِي ﷺ َف َذك َْرنَا ُهَ ،ف َر َف َع النربِ ُي ﷺ َيدَ ُه َف َق َال« :ال رل ُه رم
إِ ِي َأ ْب َر ُأ إِ َل ْي َك ِمـ را َصن ََع َخال ِد » َم ررت ْ ِ
َن .أخرجه البخاري ( ).

 بعض اأمور التي حكم ها الرسول ﷺ ي مكة :
أفتى الرسول ﷺ مدة إقامته عام الفتح بمكة ي بعض اأمور منها:
 -1حكمه ﷺ ي امرأة التي رقت.
الز َب ِر َأ رن امر َأ ًة ر َق ْت ِي َع ْه ِد رس ِ
ول اه ﷺ ِي َغ ْز َو ِة ال َفت ِْحَ ،ف َف ِز َع َق ْو ُم َها إِ َى
َ ُ
عن ُع ْر َوة ْبن ُ ْ
َْ َ َ
ُأسام َة ْب ِن َز ْي ٍد َيست َْش ِف ُعو َن ُهَ ،ق َال ُعر َوةَُ :ف َلا َك رلم ُه ُأسام ُة فِ َيهاَ ،ت َل رو َن َو ْج ُه رس ِ
ول اه ﷺ ،
َ ُ
ر َ َ َ
ْ
ْ
َ َ
َف َق َالَ « :أ ُت َك ِلمنِي ِي حد ِمن حدُ ِ
ود اه »َ ،ق َال ُأ َسا َم ُةْ :اس َت ْغ ِف ْر ِ
َ َيا َر ُس َ
ول اهَ ،ف َل را ك َ
َان
ْ ُ
َ
ُ
ِ
ي َقا َم َر ُس ُ
ول اه َخ ِطي ًباَ ،ف َأ ْثنَى َع َى اه بِ َا ُه َو َأ ْه ُل ُهُ ،ث رم َق َالَ « :أ رما َب ْعدُ َ ،فإِن َرا َأ ْه َل َك
ال َع ُ
ِ
ِ
ر َق فِ ِيه ُم ر ِ
يف َأ َقا ُموا َع َل ْي ِه
الض ِع ُ
الر ُ
ر َق فِ ِيه ُم ر
الن َ
راس َق ْب َلك ُْم َأ رهُ ْم كَانُوا إ َذا َ َ
يف ت ََركُو ُهَ ،وإ َذا َ َ
ِ
ِِ
ِ
ر َق ْت َل َق َط ْع ُت َيدَ َها » ُث رم َأ َم َر
ـح رمدبِ َيدهَ ،ل ْو َأ رن َفاط َم َة بِن َْت ُم َ
حدر َ ،وا رلذي َن ْف ُس ُم َ
ا َ
ـح رمد َ َ
ول اه ﷺ بِتِ ْل َك ا َ
َر ُس ُ
م ْر َأ ِة َف ُق ِط َع ْت َيدُ َهاَ ،ف َح ُسن َْت ت َْو َبت َُها .متفق عليه( ).
 -2حريم بيع اخمر واميتة واخنزير واأصنام:
ِ
ِ
ِ
ول اه ﷺ َي ُق ُ
ي اه َعن ُْه َا َأ رن ُه َس ِم َع َر ُس َ
ول َعا َم ال َفت ِْح َو ُه َو
َع ْن َجابِر ْب ِن َع ْبد اه َر َ
بِم رك َة« :إِ رن اه ورسو َله حرم بيع اخم ِر ،وامَيت َِة و ِ
اخن ِْز ِير َواأَ ْصنَا ِم»َ ،ف ِق َيلَ :يا َر ُس َ
ول
َ َ ُ ُ َ ر َ َْ َ َ ْ َ ْ َ
َ
اهَ ،أ َر َأ ْي َت ُش ُحو َم امَ ْيت َِةَ ،فإِ رهَا ُي ْط َ
ها
ج ُلو ُدَ ،و َي ْست َْصبِ ُح ِ َ
ها ا ُ
الس ُف ُنَ ،و ُيدْ َه ُن ِ َ
ها ُ
ى َِ
راس؟ َف َق َال« :اَُ ،ه َو َح َرام»ُ ،ث رم َق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ ِعنْدَ َذلِ َكَ « :قات ََل اه ال َي ُهو َد ،إِ رن
الن ُ
اه َر
م ُلو ُهُ ،ث رم َبا ُعو ُهَ ،ف َأ َك ُلوا َث َمنَ ُه» متفق عليه( ).
ما َح رر َم ُش ُحو َم َها َ َ
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9995
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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 -3حريمه ﷺ نكاح امتعة هائي ًا:
ِ
عن الربيع بن سرة اجهني َأ رن ُه ك َ
راس ،إِ ِي َقدْ ُكن ُْت
ها الن ُ
َان َم َع َر ُسول اهِ ﷺ َف َق َالَ « :يا َأ ُ َ
ااستِمتَا ِع ِمن النِس ِ
ِ
اءَ ،وإِ رن اهَ َقدْ َح رر َم َذلِ َك إِ َى َي ْو ِم ال ِق َيا َمة» أخرجه مسلم( ).
َأ ِذن ُ
َ َ
ْت َلك ُْم ِي ْ ْ
 دخول الناس ي دين اه أفواج ًا :
ما انتر رسول اه ﷺ عى قريش ،دخل الناس ي دين اه أفواج ًا ،أن قريش ًا
كانوا أئمة الناس وهداَم ،وأهل ال بيت احرام ،وِيح ولد إساعيل.
فلا فتح رسول اه ﷺ مكة ،ودانت له قريش ،ودوخها اإسام ،وعرفت العرب أنه ا
طاقة ها بحرب رسول اه ﷺ ،وا عداوته ،فدخلوا ي دين اه أفواج ًا ،يربون إليه من
كل وجه كا قال سبحانه:
[ النر.]9-9/
وعن عمرو بن سلمة اجرمي َق َالَ :ق َال ِ
َ َأ ُبو ِق َ
ا َب َةَ :أاَ َت ْل َقا ُه َفت َْس َأ َل ُه؟ َق َال َف َل ِقي ُت ُه
ٍ
راسَ ،ما لِلن ِ
ان َفن َْس َأ ُه ُ ْمَ :ما لِلن ِ
م َ رر الن ِ
الر ْك َب ُ
راسَ ،وك َ
راس؟
َف َسال ُت ُه َف َق َالُ :كنرا بِ َاء َ
َان َي ُم ُر بِنَا ُ
الر ُج ُل؟ َف َي ُقو ُل َ
ونَ :ي ْز ُع ُم َأ رن اه َأ ْر َس َل ُهَ ،أ ْو َحى إِ َل ْي ِهَ ،أ ْوَ :أ ْو َحى اه بِك ََذاَ ،ف ُكن ُْت
َما َه َذا ر
ام ،و َك َأنرا ي َقر ِي صدْ ِري ،وكَان ِ
ِ
َت ال َع َر ُب َت َل رو ُم بِإِ ْسا َِم ِه ُم ال َفت َْح،
َ
َ
َأ ْح َف ُظ َذل َك ال َك َ َ َ َ ُ ُ
ون :اتْركُوه و َقومهَ ،فإِ رنه إِ ْن َظهر َع َلي ِهم َفهو نَبِي ص ِ
َت َو ْق َع ُة َأ ْه ِل
ادقَ ،ف َل را كَان ْ
َ
ََ ْ ْ َُ
ُ
َف َي ُقو ُل َ ُ ُ َ ْ َ ُ
ال َفت ِْحَ ،با َد َر ك ُُل َق ْو ٍم بِإِ ْسا َِم ِه ْمَ ،و َبدَ َر َأ ِي َق ْو ِمي بِإِ ْسا َِم ِهم .أخرجه البخاري( ).

( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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 -13غزوة حنن

حنن مكان يبعد عن مكة ستة وعرين كياً من جهة الرق ،جهة عرفات ،ويعرف
اآن بالرائع.
وتسمى هذه الغزوة غزوة أوطاس ،وغزوة هوازن ،وغزوة حنن.
وتُعد غزوة حنن امتداد ًا لفتح مكة ،أها ناشئة عنه ،ومتممة له ،فقد أقام ﷺ بمكة
تسعة عر يوما ،ثم خرج إى حنن ،وكان خروجه ﷺ من مكة إى حنن ي السادس من
شهر شوال ،من السنة الثامنة للهجرة.
 سبب هذه الغزوة :
سببها أن رسول اه ﷺ ما فتح مكة ،وخضعت له قريش ،خاف أراف هوازن وثقيف أن
يغزوهم رسول اه ﷺ ،فحشدوا له اجموع والقبائل ،ونزلوا بحنن ،يريدون قتال النبي ﷺ.
و كانوا قد معوا له قبل ذلك ،ما سمعوا بخروجه ﷺ من امدينة ،وهم يظنون أنه
يريدهم ،فلا أتاهم أنه قد نزل مكة أخذوا ي ااستعداد وحشد القوات والقبائل
مواجهته قبل أن هامهم.
وما علم رسول اه ﷺ با تقوم به ثقيف وهوازن ومن معهم خرج إليهم ي حنن.
 خروج موع هوازن وثقيف إى حنن :
اجتمعت إى هوازن وثقيف موع كثرة من القبائل وهم:
غطفان ،وبنو نر ،وبنو سعد بن بكر ،وبنو جشم ،وناس من بني عمرو بن عامر،
وعوف بن عامر ،وبنو مالك ،وَلف عنهم من هوازن كعب وكاب.
وكان عى رأس بني جشم دريد بن الصمة ،وهو شيخ كبر جد ًا ،خرجوا به للتيمن
برأيه ،وكان شجاع ًا جرب ًا ،ذو رأي ي احروب.
وقد بلغ جيش الكفار عرين ألف ًا ،وكان ماع أمر الناس إى مالك بن عوف النري،
وهو يومئذ ابن ثاثن سنة.
وكانوا يريدوها موقعة حاسمة ،ولذا حشدوا اأموال والنساء واأبناء ،حتى ا يفر
أحد ويرك أهله وماله.
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فلا أمع مالك بن عوف النري السر إى رسول اه ﷺ أمر الناس أن يسوقوا معهم
أمواهم ونساءهم ،وأبناءهم ،فسار هم حتى نزلوا بأوطاس ،واد ي ديار هوازن.
وما نزل مالك بن عوف بأوطاس اجتمع إليه الناس ،وفيهم دريد بن الصمة ،فقال دريد
للناس :بأي واد أنتم؟ قالوا :بأوطاس ،فقال :نعم جال اخيل ،ا حزن رس ،وا
سهل دهس ،ماَ أسمع رغاء البعر ،وهاق احمر ،وبكاء الصغر ،ويعار الشاء!
قالوا :ساق مالك بن عوف مع الناس أمواهم ونساءهم وأبناءهم.
فقال دريد :فأين مالك؟ فدُ عي إليه ،فقال له :إنك يا مالك قد أصبحت رئيس قومك،
وإن هذا يوم كائن له ما بعده من اأيام ،ماَ أسمع رغاء البعر ،وهاق احمر،
وبكاء الصغر ،ويعار الشاء؟
فقال مالك :سقت مع الناس أمواهم ونساءهم وأبناءهم.
قال :وم ذلك؟ قال مالك :أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم.
فقال له دريد :راعي ضأن واه ،وهل يرد امنهزم يء؟
إها إن كانت لك م ينفعك إا رجل بسيفه ورحه ،وإن كانت عليك فضحت ي
أهلك ومالك.
ثم قال :ما فعلت كعب وكاب؟ وما بطنان من هوازن ،قالوا :م يشهدها منهم أحد.
فقال دريد :غاب ِ
ِ
واجدُ  ،ولو كان يوم عاء ورفعة م تغب عنك كعب وا
احدُ
كاب ،ولودت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكاب.
ثم قال :يا مالك ،إنك م تصنع بتقديم بيضة هوازن إى نحور اخيل شيئ ًا ،ارفعهم
إى متنع بادهم ،ثم ألق الصباة عى متو ن اخيل ،فإن كانت لك حق بك من
وراءك ،وإن كانت عليك ألفاك ذلك ،وقد أحرزت أهلك ومالك.
فقال مالك بن عوف :ا واه ،ا أفعل ذلك ،إنك كرت ،وكر عقلك ،واه لتطيعنني
يا معر هوازن ،أو أتكئ رن عى هذا السيف حتى خرج من ظهري.
قالوا :أطعناك ،فقال دريد :هذا يوم م أشهده ،وم يفتني ،ثم أمر مالك بن عوف
باخيل فصفت ،ثم صفت امقاتلة ،ثم صفت النساء من وراء ذلك ،ثم صفت النعم.
ثم قال للناس :إذا رأيتموهم فاكَوا جفون سيوفكم ،ثم شدوا عليهم شدة رجل واحد.
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 خروج رسول اه ﷺ وأصحابه إى حنن :
ما سمع رسول اه ﷺ باجتاع هوازن وثقيف ومن معهم ،بعث عبد اه بن أي حدرد
اأسلمي  ليأتيه بخرهم ،فانطلق فدخل ي هوازن ،فعلم ورأى ما أمعوا عليه من
حرب رسول اه ﷺ ،ثم رجع فأخر رسول اه ﷺ بأمرهم.
فاستعد رسول اه ﷺ مواجهتهم ،فاستعار من صفوان بن أمية أدراع ًا وساح ًا،
وكان صفوان ما زال مرك ًا ،فقال صفوان :أغصب ًا يا حمد؟
فقال رسول اه ﷺ « :بل عارية مضمونة ».
فأعار صفوان رسول اه ﷺ مائة درع.
واستلف رسول اه ﷺ من عبد اه بن أي ربيعة ثاثن أو أربعن ألفا.
ثم خرج رسول اه ﷺ من مكة إى حنن ،يوم السبت ،لست ليال خلون من شوال،
سنة ثان للهجرة ،ومعه ﷺ اثنا عر ألف ًا من امسلمن.
عرة آاف ،وهم الذين جاؤ ا معه من امدينة لفتح مكة ،وألفان من مسلمة الفتح
من أهل مكة ،وهم الطلقاء ،وأكثرهم حديث عهد باإسام.
وخرج معه ﷺ كثر من امركن أمثال صفوان بن أمية ،وسهيل بن عمرو ،وغرهم.
ويعتر هذا اجيش أكر جيش إسامي خرج ي حياة الرسول ﷺ إى ذلك احن ،ولكثرته
اعتقد بعض الناس أهم لن يغلبوا من قلة ،فأنزل اه تعاى ي هذا الشأن:
[ التوبة. ]99/

وقبل أن خرج الرسول ﷺ من مكة ،استعمل عتاب بن أسيد  أمر ًا عى مكة،
وهو أول أمر ي اإسام عى مكة.
وسار النبي ﷺ إى حنن ،وي الطريق رأى الناس شجرة خراء عظيمة يقال ها :ذات
أنواط ،يعكف الناس ويذبحون عندها ،فقال بعض الطلقاء من أهل مكة :يا رسول اه،
اجعل لنا ذات أنواط كا هم ذات أنواط ،فقال رسول اه ﷺُ « :ق ْلتُم وا رل ِذي َن ْف ِ
ِ بِ َي ِد ِه
ْ َ
كَا َق َال َقوم موسى " :اجع ْل َلنَا إِ َها كَا َهم ِ
ج َه ُل َ
السن َُن،
آه َ ًة َق َال إِ رنك ُْم َق ْوم َ ْ
ْ َ
ْ ُ ُ َ
َ
ون " إِ رهَا ُ
ً َ ُْ
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ر َك ُب رن ُسنَ َن َم ْن ك َ
َان َق ْب َلك ُْم ُسنر ًة ُسنر ًة» أخرجه أمد( ).
َل َ ْ
وما اقرب رسول اه ﷺ من حنن عشية ،وحرت الصاة ،جاءه رجل فارس
بخر هوازن.
عن س ْهل بن احنْ َظ ِل ري ِة َ أهم ساروا م َع رس ِ
ول اه ﷺ َي ْو َم ُحن ْ ٍ
الس ْ َرَ ،حترى
َن َف َأ ْطنَ ُبوا ر
رُْ َ ُ َ َ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َا َة عنْدَ َر ُسول اه ﷺ َ ،ف َجا َء َر ُجل َفارسَ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول
كَان ْ
ر ُت ر
َت َعش ري ًةَ ،ف َح َ ْ
اه ،إِ ِي ا ْن َط َل ْق ُت ب َ ِ
ه َو ِاز َن َع َ
ى َبك َْر ِة
ن َأ ْيديك ُْم َحترى َط َل ْع ُت َج َب َل ك ََذا َوك ََذاَ ،فإِ َذا َأنَا ِ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجت ََم ُعوا إِ َى ُحن ْ ٍ
َنَ ،ف َت َب رس َم َر ُس ُ
ول اه ﷺ َو َق َال:
آ َبائ ِه ْم بِ ُظ ُعن ِه ْمَ ،و َن َعم ِه ْمَ ،و َشائ ِه ْمْ ،
ِ
ِ
يم ُة ا ُ
ح ُر ُسنَا ال رل ْي َل َة؟»َ ،ق َال َأن َُس ْب ُن
م ْسلِ ِم َ
ن َغدً ا إِ ْن َشا َء اه »ُ ،ث رمَ ،ق َالَ « :م ْن َ ْ
«ت ْل َك َغن َ
َأ ِي َم ْر َث ٍد ال َغنَ ِو ُيَ :أنَا َيا َر ُس َ
َب» .أخرجه أبو داود ( ).
ول اهَ ،ق َالَ « :ف ْارك ْ
فركب أنس بن أي مرثد الغنوي ،واستقبل الشعب ،وبات ليلته ينظر ،فلم ير أحد ًا
من هوازن  ،فلم أصبح جاء وأخر رسول اه ﷺ با رأى.
ثم أكمل رسول اه ﷺ بجيشه حتى وصل إى حنن ،مساء ليلة الثاثاء ،لعر ليال
خلون من شوال.
 تعبئة اجيوش :
ما كان من الليل عبأ مالك بن عوف أصحابه ي وادي حنن ،وكان قد سبق
امسلمن إليه ،وفرق الناس فيه ،وأوعز إليهم أن يرشقوا امسلمن بالنبل أول ما
يطلعون ،ثم حملوا عليهم ملة رجل واحد ،وفرق كمناءهم ي الطريق وامداخل
والشعاب ،وامضائق.
وعبأ رسول اه ﷺ جيشه ،وعقد األوية والرايات ،ورتب جيشه ي صفوف منظمة،
وركب ﷺ بغلته البيضاء ،ولبس درعن وامغفر والبيضة ،واستقبل الصفوف ،وطاف
عليهم ،وحضهم عى القتال ،وبرهم بالفتح إن صروا وصدقوا.
واستعمل رسول اه ﷺ عى بني سليم خالد بن الوليد  ،وم يزل ي خيله ي امقدمة
حتى ورد اجعرانة.
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99959
( )9صحيح /أخرجه أبو داود برقم (.)9999
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 بداية القتال :
انحدر امسلمون ي وادي حنن ،وكان منحدر ًا شديد ًا ،ي عاية الصبح ،وهم ا
يعلمون ب وجود كمناء العدو ي مضايق الوادي ،فا راعهم وهم ينحدرون إا
الكتائب قد شدت عليهم شدة رجل واحد ،وبدأ الرب بخالد بن الوليد  حتى
سقط ،وانكشفت خيل بني سليم مولية ،وتبعهم أهل مكة من الطلقاء ،وبدأ الفرار
من كل مكان إى كل مكان.
وثبت رسول اه ﷺ ،وثبت معه نفر ق ليل من امهاجرين واأنصار وأهل بيته ،فيهم
أبو بكر وعمر وعِ والعباس ،وابنه الفضل ،وأبو سفيان بن احارث ،وربيعة بن
احارث ،وأسامة بن زيد ،وغرهم ري اه عنهم.
َن؟ َق َالَ :ل ِ
عن الراء بن عازب  أنه سئلَ :أ َفررتُم َع ْن رس ِ
ول اه ﷺ َي ْو َم ُحن ْ ٍ
ك رن
َ ُ
َْ ْ
ول اه ﷺ َم ي ِفر  ،إِ رن هو ِاز َن كَانُوا َقوما رماةً ،وإِنرا َر ِ
َر ُس َ
م ْلنَا َع َل ْي ِه ْم،
َاه ْم َ َ
ما َلقين ُ
ْ ً ُ َ َ
َ َ
ْ َ ر
ِ
الس َها ِمَ ،ف َأ رما َر ُس ُ
اه َ َز ُموا َف َأ ْق َب َل ا ُ
م ْسلِ ُم َ
ون َع َ
ول اه ﷺ َف َل ْم
اس َت ْق َب ُلونَا بِ ِ
ى ال َغنَائ ِمَ ،و ْ
َف ْ
ى ب ْغ َلتِ ِه البيض ِ
ان ِ
ِ
اءَ ،وإِ رن َأ َبا ُس ْف َي َ
آخذ بِلِ َج ِام َهاَ ،والنربِ ُي ﷺ
َْ َ
َيف ررَ ،ف َل َقدْ َر َأ ْي ُت ُه َوإِ رن ُه َل َع َ َ
ِ
ِ
ِ
َي ُق ُ
ب» أخرجه البخاري( ).
ولَ « :أنَا النربِ ُي اَ كَذ ْبَ ،أنَا ا ْب ُن َع ْبد امُ رطل ْ

فلا رأى أبو سفيان بن حرب هزيمة امسلمن قال :ا تنتهي هزيمتهم دون البحر،
وكان أبو سفيان قد اعتزل هو ،وصفوان بن أمية ،وحكيم بن حزام ،ورجال من أهل
مكة ،وراء تل ينظرون من يكون النر ،وكانوا حديثي عهد باإسام.
وأخذ العباس  بلجام بغلة رسول اه ﷺ  ،وأبو سفيان بن احارث آخذ بركاها
يكفها عن اإراع نحو العدو ،وهو ﷺ ا يألو يَع نحو امركن.
ثم نزل رسول اه ﷺ عن بغلته ،فاستنر ربه ،ودعا قائا « :اللهم ِنزل نرك ،اللهم
إ ْن تشأ أن ا ُت عبد بعد اليوم» أخرجه أمد( ).
الله رم بِ َك ُأ َح ِ
او ُلَ ،وبِ َك َأ ُص ُ
ولَ ،وبِ َك ُأ َقاتِل» أخرجه أمد( ).
وقال ﷺُ « :

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99999
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99599
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ثم أخذ رسول اه ﷺ يقاتل العدو ،والصحابة الذين معه يقاتلون معه ،ويتقون به
لشجاعته كعادَم.
ِ
امر ال َب ْأ ُسَ ،و َل ِقي ال َق ْوم ال َق ْوم ،ا رت َق ْينَا بِرس ِ
ول اه ﷺ َ ،ف َا
َ ُ
َ
ُ
َ
َع ْن َعِ َ ق َالُ :كنرا إِ َذا ْ َ ر
َيكُو ُن ِمنرا َأ َحد َأ ْدنَى ِم َن ال َق ْو ِم ِمنْ ُه .أخرجه أمد( ).
 رجوع امسلمن إى ميدان امعركة :
ثم قال رسول اه ﷺ لعمه العباس  ،وكان رجاً صيت ًا « :يا عباس ناد أصحاب
السمرة » ،فأقبلوا راع ًا.
ان بن اح ِار ِ
َق َال َع رباس َ :ش ِهدْ ُت م َع رس ِ
ه ﷺ َي ْو َم ُحن ْ ٍ
ول ا ِ
ث ْب ِن
َ َ ُ
َنَ ،ف َل ِز ْم ُت َأنَا َو َأ ُبو ُس ْف َي َ ْ ُ َ
ٍ
م رط ِل ِ
ه ﷺ َف َل ْم ُن َف ِار ْق ُهَ ،و َر ُس ُ
ب َر ُس َ
َع ْب ِد ا ُ
ه ﷺ َع َى َب ْغ َلة َل ُه َب ْي َضا َء َأ ْهدَ َاها َل ُه َف ْر َو ُة
ول ا ِ
ول ا ِ
ينَ ،ف َط ِف َق َر ُس ُ
ون َوال ُك رف ُار َو رى ا ُ
ج َذ ِام ُيَ ،ف َل را ال َت َقى ا ُ
م ْس ِل ُم َ
م ْس ِل ُم َ
ول اهِ
ون ُمدْ بِ ِر َ
ْب ُن ُن َفا َث َة ا ُ
ﷺ يرك ُُض ب ْغ َل َته ِقب َل ال ُك رف ِارَ ،ق َال َعباس :و َأنَا ِ
آخذ بِلِ َجا ِم َب ْغ َل ِة رس ِ
ه ﷺ َأ ُك ُف َها إِ َرا َد َة َأ ْن
ول ا ِ
َ
ر
َ ُ َ
َ ُ
َْ
ه ﷺَ « :أي َعباس ،نَادِ
ِ
َاب رس ِ
َا ت ْ ِ
ه ﷺَ ،ف َق َال َر ُس ُ
َُ َعَ ،و َأ ُبو ُس ْف َي َ
ول ا ِ
ول ا ِ
ْ ر ُ
ان آخذ بِ ِرك ِ َ ُ
الس ُم َر ِة».
َأ ْص َحا َب ر
َف َق َال َع رباس َ -وك َ
الس ُم َر ِة؟ َق َالَ :ف َواهِ،
َان َر ُج ًا َص ِيتًاَ : -ف ُق ْل ُت بِ َأ ْع َى َص ْو ِيَ :أ ْي َن َأ ْص َح ُ
اب ر
ن َس ِم ُعوا َص ْو ِي َع ْط َف ُة ال َب َق ِر َع َى َأ ْو َا ِد َهاَ ،ف َقا ُلواَ :يا َل رب ْي َكَ ،يا َل رب ْي َكَ ،ق َال:
َل َك َأ رن َع ْط َفت َُه ْم ِح َ
ِ
َفا ْق َت َت ُلوا َوال ُك رف َارَ ،والدر ْع َو ُة ِي اأَن َْص ِار َي ُقو ُل َ
ر اأَن َْص ِارَ ،ق َالُ :ث رم
ر اأَن َْصارَ ،يا َم ْع َ َ
ونَ :يا َم ْع َ َ
ث ب ِن اخ ْزر ِجَ ،ف َقا ُلوا :يا بنِي اح ِار ِ
ِ
ِ
ُق ِ ِ
ث ْب ِن اخَ ْز َر ِج َيا َبنِي
َ َ
ح ِار ْ
َ
َ َ
رت الدر ْع َو ُة َع َى َبني ا َ
َ
ِ
ح ِارث ْب ِن اخَ ْز َر ِج.
ا َ
او ِل َع َليها إِ َى ِقت ِ
م َت َط ِ
َاه ْمَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ه ﷺ َو ُه َو َع َى َب ْغ َلتِ ِه َكا ُ
َفنَ َظ َر َر ُس ُ
ه ﷺ « َه َذا
ول ا ِ
ول ا ِ
َْ
ن َِ
ه ﷺ حصي ٍ
ِ
ات َف َر َمى ِ ِ
يس» َق َالُ :ث رم َأ َخ َذ َر ُس ُ
ه رن ُو ُجو َه ال ُك رف ِارُ ،ث رم
ول ا ِ
ِح َ
َ َ َ
م َي ال َوط ُ
ِِ ِ
ِ
ٍ
يا َأ َرىَ ،ق َالَ :ف َواهِ،
اه َ َز ُموا َو َر ِب ُمـ َح رمد» َق َالَ :ف َذ َه ْب ُت َأ ْن ُظ ُر َفإِ َذا القت َُال َع َى َه ْي َئته ف َ
َق َالْ « :
اه ْم بِ َح َص َياتِ ِه َف َا ِز ْل ُت َأ َرى َحدر ُه ْم ك َِل ًياَ ،و َأ ْم َر ُه ْم ُمدْ بِ ًرا .أخرجه مسلم( ).
َما ُه َو إِ را َأ ْن َر َم ُ
َان َي ْو ُم ُحن ْ ٍ
و َع ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍك َ ق َالَ :ر
َن َأ ْق َب َل ْت َه َو ِاز ُن َو َغ َط َف ُ
ما ك َ
انَ ،و َغ ْ ُر ُه ْم بِ َذ َر ِار ِهِ ْم
ٍِ
ِ
ر ُة َآا ٍفَ ،و َم َع ُه ال ُط َل َقا ُءَ ،ف َأ ْد َب ُروا َعنْ ُهَ ،حترى َب ِق َي َو ْحدَ ُه،
َو َن َعم ِه ْمَ ،و َم َع النربِ ِي ﷺ َي ْو َمئذ َع َ َ
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)9999
()9أخرجه مسلم (.)9999
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ِ ِِ
ٍِ ِ
ِ
ر
َق َالَ :فنَا َدى َي ْو َمئذ ندَ ا َء ْي ِنَ ،م ْ َيـ ْخل ْط َب ْين َُه َا َش ْي ًئاَ ،ق َالَ :فال َت َف َت َع ْن َيمينهَ ،ف َق َالَ « :يا َم ْع َ َ
ِ
اأَن َْص ِار» َف َقا ُلواَ :ل رب ْي َكَ ،يا َر ُس َ
ر ن َْح ُن َم َع َكَ ،ق َالُ :ث رم ال َت َف َت َع ْن َي َس ِار ِه َف َق َالَ « :يا
ول اهَِ ،أ ْب ْ
ِ
ر اأَن َْص ِار» َقا ُلواَ :ل رب ْي َكَ ،يا َر ُس َ
ر ن َْح ُن َم َع َكَ ،ق َالَ :و ُه َو َع َى َب ْغ َل ٍة َب ْي َضا َء،
ول اهَِ ،أ ْب ْ
َم ْع َ َ
اه َ َز َم امُ ْ ِ
رك َ
ُون .أخرجه مسلم( ).
َفن ََز َل َف َق َالَ « :أنَا َع ْبدُ اهِ َو َر ُسو ُل ُه » َف ْ

فلا س مع امسلمون نداء العباس  ، أقبلوا وهم يقولون :لبيك ،لبيك ،وجالد
اه َ َز ُموا
الفريقان جالدة شديدة ،فاهزم امركون وفروا ،فقال رسول اه ﷺْ « :
ِ
اه َ َز ُموا َو َر ِب ال َك ْع َب ِة» أخرجه ابن حبان( ).
َو َر ِب ال َك ْع َبةْ ،
 نزول امائكة :
ثم إن اه تعاى أيد رسوله ﷺ وامؤمنن بأن أنزل امائكة إرهاب الكفار كا قال
سبحانه:

[ التوبة.] 99–99/
وم تقاتل امائكة ي غزوة قط إا ي غزوة بدر الكرى ،وإنا نزلت ي حنن
لتخويف الكفار ،وعدد ًا ومدد ًا ا يربون.
وقال ﷺ يوم حننَ « :م ْن َقت ََل كَافِ ًرا َف َل ُه َس َل ُب ُه» أخرجه ابن حبان( ).
فقتل أبو طلحة اأنصاري  عرين رجا ،وأخذ أساهم ،واَذت أم سليم زوج أي
طلحة وأم أنس بن مالك خنجر ًا ،لتقتل ها من قرب إليها من امركن.
ونفل رسول اه ﷺ يوم حنن أبا قتاده سلب رجل قتله ،وكان درع ًا باعه أبو قتادة،
واشرى به خرق ًا ي بني سلمة بامدينة.
وقتل سلمة بن اأكوع رجا من امركن ،فجاء بجمله يقوده ،عليه رحله وساحه ،فقال
م ُع» أخرجه مسلم(.)0
الر ُج َل؟» َقا ُلوا :ا ْب ُن اأَك َْوعَِ ،ق َالَ « :ل ُه َس َل ُب ُه َأ ْ َ
النبي ﷺَ « :م ْن َقت ََل ر
( )9أخرجه مسلم برقم(.)9995
( )9صحيح /أخرجه ابن حبان برقم (.)9995
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وظل امسلمون يتبعون الكفار حتى تفرقوا ي كل وجه ،ا يلوي أحد عى أحد،
ونزل نر اه للمؤمنن ،وأسلم عند ذلك ناس كثر من أه ل مكة من الطلقاء ،ما
رأوا من نر اه  ،وم يعنف رسول اه ﷺ أحد ًا من فر منه ،بل ما قالت له أم
ه َقدْ َك َفى َو َأ ْح َس َن» أخرجه مسلم( ).
سليم أن يقتل الطلقاء لفرارهم قال« :إِ رن ا َ
وهكذا اهزم الكفار هزيمة منكرة ،وفروا ي كل واد ،وغنم امسلمون نساءهم
وذ رارهم وأمواهم ،وأنعامهم.
 رية أوطاس :
ما اهزمت هوازن تفرقوا ي الباد ،فذهبت طائفة منهم فيهم رئيسهم مالك بن
عوف النري ،فلجؤ ا إى الطائف ،وحصنوا ها ،وانحاز بنو عمرة إى نخلة.
وسارت فرقة من هوازن فعسكروا بأوطاس ،واد من أودية حنن.
فبعث إليهم رسول اه ﷺ رية من أصحابه بقيادة أي عامر اأشعري  ،وهو عم
أبو موسى اأشعري  ، وفيهم أبو موسى اأشعري ،والزبر بن العوام الذي قتل
دريد بن الصمة.
وكان رسول اه ﷺ قد أمر بتعقب الفارين من امركن ،وجزهم ،لكَ شوكتهم،
حتى ا جتمعوا للحرب مرة أخرى.
فسارت هذه الَ ية إى أوطاس ،لتعقب امركن الذين فيهم دريد بن الصمة،
فجالدهم أبو عامر اأشعري حتى استشهد  ،وخ رلف قبل موته أبا موسى اأشعري
عى قيادة من معه ،وأوصاه أن يبلغ سامه إى رسول اه ﷺ ،وأن يطلب منه أن
يستغفر له ،فأكمل أبو موسى  امهمة ،وهزم اه عى يديه اأعداء ،وبلغ رسالة
أي عامر وسامه إى رسول اه ﷺ ،فدعا له الرسول ﷺ واستغفر له.
عن أي موسى اأشعري َ ق َال :مَرا َف َر َغ النربِ ُي ﷺ ِم ْن ُحن ْ ٍ
َن َب َع َث َأ َبا َع ِام ٍر َع َ
ى
ِ
ش إِ َى َأ ْو َط ٍ
َج ْي ٍ
الص رم ِةَ ،ف ُقتِ َل ُد َر ْيدَ ،و َه َز َم اه َأ ْص َحا َب ُهَ ،ق َال َأ ُبو
اسَ ،ف َلق َي ُد َر ْيدَ ْب َن ِ
وسىَ :و َب َع َثنِي َم َع َأ ِي َع ِام ٍرَ ،ف ُر ِم َي َأ ُبو َع ِام ٍر ِي ُر ْك َبتِ ِهَ ،ر َما ُه ُج َش ِمي بِ َس ْه ٍم َف َأ ْث َب َت ُه ِي
ُم َ
اك؟ َف َأ َش َار إِ َى َأ ِي ُمو َسى َف َق َالَ :ذ َ
ُر ْك َبتِ ِهَ ،فا ْنت ََه ْي ُت إِ َل ْي ِه َف ُق ْل ُتَ :يا َع ِم َم ْن َر َم َ
اك َقاتِ ِِ
ايَ ،ف َق َصدْ ُت َل ُه َف َل ِح ْق ُت ُهَ ،ف َلا ر ِ
ا رل ِذي رم ِ
ول َل ُهَ :أاَ
آي َو رىَ ،فا رت َب ْع ُت ُه َو َج َع ْل ُت َأ ُق ُ
ر َ
َ َ
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9995
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َن بِالسي ِ
َفَ ،ف ْ
ف َف َق َت ْل ُت ُهُ ،ث رم ُق ْل ُت ِأَ ِي َع ِام ٍرَ :قت ََل
ت َْست َْح ِييَ ،أاَ َت ْث ُب ُتَ ،فك ر
ر َبت ْ ِ ر ْ
اخ َت َل ْفنَا َ ْ
ِ
الس ْه َم َفن ََز ْع ُت ُه َفن ََزا ِمنْ ُه امَا ُءَ ،ق َالَ :يا ا ْب َن َأ ِخي َأ ْق ِر ِئ النربِ ري
اه َصاح َب َكَ ،ق َالَ :فان ِْز ْع َه َذا ر
اس َت ْغ ِف ْر ِ
الس َ
َ.
ا َمَ ،و ُق ْل َل ُهْ :
ﷺ ر
ِ
ِ
ِ
َخ َل َفني َأ ُبو َعام ٍر َع َى الن ِ
راسَ ،ف َمك َ
است ْ
اتَ ،ف َر َج ْع ُت َفدَ َخ ْل ُت َع َ
ى النربِ ِي
ُث َيس ًرا ُث رم َم َ
َو ْ
ِ
ِ
ر ٍير ُم ْر َم ٍل َو َع َل ْي ِه فِ َراشَ ،قدْ َأ رث َر ِر َم ُال ر ِ
ى َ ِ
ﷺ ِي َب ْيتِ ِه َع َ
ر ُت ُه
الَ ِير بِ َظ ْه ِره َو َجنْ َب ْيهَ ،ف َأ ْخ َ ْ
ِ
اس َت ْغ ِف ْر ِ
ََ ،فدَ َعا بِ َا ٍء َفت ََو رض َأُ ،ث رم َر َف َع َيدَ ْي ِه َف َق َال:
بِ َخ َ ِرنَا َو َخ َ ِر َأ ِي َعام ٍرَ ،و َق َالُ :ق ْل َل ُه ْ
اض إِب َطي ِهُ ،ثم َق َال« :ال رلهم اجع ْله يوم ِ
ِ
ِ ِ ٍ
الق َيا َم ِة
ُ ر ْ َ ُ َْ َ
«ال رل ُه رم ا ْغف ْر ل ُع َب ْيد َأ ِي َعام ٍر»َ .و َر َأ ْي ُت َب َي َ ْ ْ ر
َف ْو َق كَثِ ٍر ِم ْن َخ ْل ِق َك ِم َن الن ِ
اس َت ْغ ِف ْرَ ،ف َق َال« :ال رل ُه رم ا ْغ ِف ْر لِ َع ْب ِد اه ْب ِن
راس»َ .ف ُق ْل ُتَ :وَ َف ْ
ِ ِ
ِ
َق ْي ٍ
يا» أخرجه البخاري( ).
س َذ ْن َب ُهَ ،و َأ ْدخ ْل ُه َي ْو َم الق َيا َمة ُمدْ َخ ًا ك َِر ً
ثم رجعت الَية إى رسول اه ﷺ منصورة.
 الشهداء والقتى ي حنن :
 -9استشهد من امسلمن ي غزوة حنن أربعة نفر :
أ يمن بن عبيد ،ويزيد بن زمعة اأسدي ،وراقة بن احارث اأنصاري ،وأبو عامر
اأشعري ،ري اه عنهم.
وجرح من امسلمن خالد بن الوليد ،وعبد اه بن أي أوِ ،وكذلك أبو بكر ،وعمر،
وعثان ،وعِ ،ري اه عنهم أمعن.
 -9و ُقتل من الكفار وجرح خلق كثر من هوازن ،وثقيف:
فقد قتل من بني مالك من ثقيف سبعن قتياً ،وقتل بأوطاس من بني مالك ثاثائة
قتيل ،منهم دريد بن الصمة.
وقتل خلق كثر من بني نر بن معاوية ثم من بني رئاب ،حيث استحر هم القتل.
وقتل أبو عامر اأشعري وحده ي أوطاس تسعة إخوة ،وقتل أبو طلحة  ي
حنن عرين رج ً
ا وحده.
 مع غنائم حنن:
أمر الرسول ﷺ بعد هزيمة هوازن وثقيف ي حنن بجمع الغنائم ،فجمعت ،فكان
السبي نحو ستة آاف من النساء واأطفال ،واإبل أربعة وعرون ألف ًا ،والغنم أكثر
من أربعن ألف شاة ،وأربعة آاف أوقية فضة.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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وقد جعل رسول اه ﷺ عى هذه الغنائم مسعود ب ن عمرو الغفاري ،ي نفر من
امسلمن ،ثم أمر ﷺ هذه الغنائم فحبست ي اجعرانة ،وم يقسمها حتى انرف
من غزوة الطائف  ،كا سيأي إن شاء اه تعاى.
 احكم والغايات التي أرادها اه من غزوة فتح مكة وغزوة حنن:
فتح مكة :هو الفتح اأعظم الذي أعز اه به دينه ورسوله ،وجنوده امؤمنن ،واستنقذ
به بلده وبيته الذي جعله هدى للعامن،وخلصه من أيدي الكفار وامركن،
واستبر به أهل الساء واأرض ،ودخل الناس به ي دين اه أفواج ًا ،وأرق به وجه
اأرض ضيا ًء وابتهاج ًا:
[ النر. ] 9-9/

وما تم الفتح امبن ،ودخل الناس ي دين اه أفواج ًا ،ودانت له ﷺ العرب
بأرها ،وم رن عى أهل مكة فلم يسرقهم ،وم يأخذ شيئ ًا من أمواهم ،كان من
حكمة اه أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن اإسام ،وأن جتمعوا بأنفسهم
وأمواهم حرب رسول اه ﷺ وأصحابه ،ليظهر أمر اه ،وإعزازه لرسوله ودينه
وأوليائه ،ولتكون غنائمهم شكران ًا أهل الفتح ،وليظهر اه  عزة رسوله
وامؤمنن ،وقهره هذه الشوكة العظيمة التي م يلق امسل مون مثلها ،فا يقاومهم
بعده ا أحد من العرب ،وهذا ما حصل .
واقتضت حكمة اه أن أذاق امسلمن أواً مرارة اهزيمة والكَة ،مع كثرة عددهم
وعدَم ،وقوة شوكتهم ،ليطامن رؤوس ًا رفعت بالفتح وشمخت ،وم تدخل بلده
وحرمه كا دخله رسوله ﷺ متواضع ًا لربه ،خاضع ًا لعظمته ،مستكين ًا لعزته أن فتح
له بلده ،وأحل له حرمه ،وم حله أحد قبله وا بعده ،وليبن للناس أن النر من
عنده وحده ،فلا انكَت قلوهم ،وزال عنهم العجب ،أرسل اه إليهم ِخ َلع
احر ،مع بريد النر:

999
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وكان من حكمة اه  أن افتتح غزو العرب بغزوة بدر ،وكان فيها النر الكامل
والغنائم ،وختم غزوه م بغزوة حنن التي كان فيها النر الكامل والغنائم العظيمة،
وكان بينها ست سنن ،وهاتن الغزوتن أطفأ اه مرة العرب عن غزو امسلمن،
فبدر خوفهم ،وكَُت شوكتهم ،وحنن استفرغت قواهم ،وأذلت معهم ،حتى م
جدوا ُبد ًا من الدخول ي اإسام ،فسبحان من هيأ القلوب لقبول احق.
وجر اه  بنر حنن وغنائمهم قلوب أهل مكة وأرافهم ،فكان ذلك كالدواء
ما ناهم من الذلة والكَ بعد الفتح .
وهذه سنة اه ي أوليائه وأعدائه :

[ القصص. ]9-9/

999

 -14غزوة الطائف

كانت غزوة حنن امتداد ًا لغزوة فتح مكة ،وكذا كانت غزوة الطائف امتداد ًا لغزوة حنن.
فبعد أن تعقب امسلمون فلول اهاربن من هوازن ي أوطاس ونخلة ،توجهوا للقضاء
عى فلول ثقيف التي فرت من حنن وأوطاس ،وحصنت بحصوها امنيعة ي الطائف.
وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف فروا ودخلوا الطائف مع قائدهم مالك بن
عوف النري ،وحصنوا ها من امسلمن.
فسار إليهم رسول اه ﷺ بعد فراغه من حنن ،بعد منتصف شهر شوال ،سنة ثان للهجرة.
وحرك رسول اه ﷺ بجيشه إى الط ائف ،وجعل عى مقدمته خالد بن الوليد ،بمن
معه من الفرسان.
ومر ﷺ وهو ي طريقه إى الطائف بقر أي رغال ،وهو أبو ثقيف ،وكان من ثمود،
وكان حن نزول العذاب عى ثمود ي حرم اه ،فمنعه حرم اه من عذاب اه ،فلا
خرج منه أ صابته النقمة التي أصابت قومه ي هذا امكان وهو امغمس ،فدفن فيه،
والناس يرمون قره.
 حصار الطائف :
ثم أكمل رسول اه ﷺ سره إى الطائف ،حتى نزل قريب ًا من حصن الطائف ،فرب
عسكره هناك ،وفرض عى أهلها احصار ،فرمت ثقيف امسلمن بالنبال واحجارة
رمي ًا شديد ًا ،حتى استشهد من امسلمن اثنا عر رجاً ،و ُجرح ناس آخرون.
فاضطر رسول اه ﷺ أن يرتفع بعسكره قليا ،حتى يسلم جيشه من رمي سهام
ثقيف ،فنزل ي مكان مسجد ابن عباس بالطائف ،وكانت الطائف آنذاك جنوب
غري امسجد ،وما كان القتال تراشق ًا بالسهام عى بعد ،استخدم امسلمون
الدبابة ،ليحتموا ها من السهام ،حتى ي صلوا إى احصن فينقبوه.
والدبابة  :آلة من خشب مركب عى عجات ،يدخل فيها الرجال ،ويدبون ها إى عدوهم.
وعندما رأَم ثقيف ألقت عليهم قطع ًا من احديد حاة ،فأحرقت الدبابة ،فخرج
أصحاها من حتها ،فأصابوهم بالسهام ،فقتلوا منهم رجااً.
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ونصب رسول اه ﷺ امنجنيق عى أهل الطائف ي حصنهم ،وقذف به القذائف
من احجارة ،وهذا أول منجنيق يرمى به ي اإسام.
وبذل امسلمون الوسع ي الرمي بامنجنيق ،خاصة بعد أن حثهم الرسول ﷺ عى
الرمي به ،ووعدهم عى ذلك درجة ي اجنة.
عن أي نجيح السلمي َ ق َال :حاِنَا مع نَبِي اه ﷺ ِحصن ال رط ِائ ِ
فَ ،ف َس ِم ْع ُت
ْ َ
َ َ ْ َ َ ِ
ٍِ ِ
ول« :من ب َل َغ بِسه ٍم َف َله درجة ِي ا ِ
ر
ُ ََ َ
َ ْ
رسول اه ﷺ َي ُق ُ َ ْ َ
َ
جنرة» َق َالَ :ف َب َل ْغ ُت َي ْو َمئذ س رت َة َع َ َ
َس ْه ًا .أخرجه أمد والرمذي( ).
وإضعاف معنويات ثقيف ،وإجبارهم عى ااستسام ،أمر رسول اه ﷺ بقطع
أعناب ثقيف وحريقها ،فقطعها امسلمون قطع ًا ذريع ًا.
فسألت ثقيف رسول اه ﷺ أن يدعها ه والرحم ،وقالوا له :م تقطع أموالنا؟ إما أن
تأخذها إن ظهرت علينا ،وإما أن تدعها ه والرحم.
فقال رسول اه ﷺ « :فإي أدعها ه والرحم ».
ثم نادى منادي رسول اه ﷺ :أيا عبد نز ل من احصن وخرج إلينا فهو حر ،فنزل
إليه من احصن ثاثة وعرون رجاً ،فيهم نفيع بن مَوح ،تسور احصن ،وتدى
إى اأرض ببكرة يسقى عليها ،فكناه رسول اه ﷺ أبا بكرة.
وأسلم هؤاء العبيد كلهم ،فأعتقهم رسول اه ﷺ.
وما طال حصار الطائف ،واستعَ عى امسلمن اأمر ،وم يؤذن لرسول اه
ﷺ بفتح الطائف ،قال لعمر بن اخطاب « :ناد ي الناس :إنا قافلون إن شاء اه »،
فثقل ذلك عى امسلمن ،وقالوا :نذهب وا نفتحه!
ِ
اِ َر ُس ُ
عن عبد اه بن عمر ري اه عنها َق َالَ :ر
فَ ،ف َل ْم َين َْل
ول اه ﷺ ال رطائ َ
ما َح َ َ
ِمن ُْه ْم َش ْي ًئاَ ،ق َال« :إِ رنا َقافِ ُل َ
ب َواَ َن ْفت َُح ُهَ ،و َق َال
ون إِ ْن َشا َء اه»َ .ف َث ُق َل َع َل ْي ِه ْمَ ،و َقا ُلوا :ن َْذ َه ُ
اغدُ وا َع َ ِ ِ
اه ْم ِج َراحَ ،ف َق َال« :إِنرا َقافِ ُل َ
َم ررةًَ « :ن ْق ُف ُل»َ .ف َق َالْ « :
ون
ى القتَال»َ .ف َغدَ ْوا َف َأ َص َ ُ
َغدً ا إِ ْن َشا َء اه»َ .ف َأ ْع َج َب ُه ْمَ ،ف َض ِح َك النربِ ُي ﷺ .متفق عليه( ).
وما اشتدت نبال ثقيف عى امسلمن ،قالوا :يا رسول اه ،أحرقتنا نبال ثقيف ،فادع اه
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عليهم ،فقال رسول اه ﷺ « :ال رل ُه رم ْاه ِد َث ِقي ًفا » أخرجه أمد والرمذي( ).
وقد استجاب اه دعاء رسوله ﷺ ،فأتى بثقيف مسلمن قبل أن يرحل رسول اه ﷺ
من اجعرانة ،حن قسم غنائم حنن ،ولبث ﷺ ي حصار أهل الطائف بضع عرة ليلة.
 عودة النبي ﷺ من الطائف :
غادر الرسول ﷺ الطائف متوجه ًا إى اجعرانة التي ترك فيها غنائم حنن ،وي
الطريق لقيه راقة بن مالك اجشعمي ،فدنا من رسول اه ﷺ وهو عى ناقته،
والناس يقرعونه ،ويقولون له :إليك إليك ماذا تريد؟
فلا اقرب من الرسول ﷺ رفع يده بالكتاب ،ثم قال :يا رسول اه هذا كتابك َ،
أنا راقة بن مالك بن جشعم ،فقال رسول اه ﷺ « :يوم وفاء وبر ،ادنه ».
قال راقة :فدنوت منه فأسلمت ،ثم تذكرت شيئ ًا أسأل رسول اه ﷺ فا أذكره ،إا
أي قلت :يا رسول اه الضالة من اإبل تغشى حياي ،وقد مأَا إبِ ،هل َ
من أجر ي أن أسقيها؟ قال ﷺَ « :نعمِ ،من ك ُِل َذ ِ
ات كَبِ ٍد َح ررى َأ ْجر» أخرجه أمد( ).
َ ْ ْ
 قسمة غنائم حنن :
قدم النبي ﷺ من الطائف إى اجعرانة ليلة اخميس خمس ليال خلون من ذي
القعدة ،من السنة الثامنة للهجرة ،فأقام ي اجعرانة ثاث عرة ليلة م يقسم الغنائم،
يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن مسلمن ،فيحرزوا ما أصيب منهم من السبي والغنائم.
فلا م يأته أحد منهم ،أمر بقسمة الغنائم.
فبدأ ﷺ بامؤلفة قلوهم ،من سادات العرب ،يتألفهم عى اإسام ،لضعف إياهم.
فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة من اإبل.
وأعطى أبا سفيان بن احارث ،واأقرع بن حابس ،وعيينة بن حصن ،وعلقمة بن
عاثة ،والعباس بن مرداس ،كل واحد من هؤاء أعطاه مائة من اإبل.
ان ْب َن َح ْر ٍ
عن رافع بن خديج  قالَ :أ ْع َطى َر ُس ُ
بَ ،و َص ْف َو َ
ول اه ﷺ َأ َبا ُس ْف َي َ
ان ْب َن
س ،ك رُل إِنْس ٍ
ان ِمن ُْه ْم ِما َئ ًة ِم َن ِ
ُأ َم ري َةَ ،و ُع َي ْينَ َة ْب َن ِح ْص ٍنَ ،واأَ ْق َر َع ْب َن َحابِ ٍ
اإبِ ِلَ ،و َأ ْع َطى
َ
اس د َ ِ
ِ
اس ْب ُن ِم ْر َد ٍ
اس:
ون َذل َكَ ،ف َق َال َع رب ُ
اس ْب َن م ْر َد ٍ ُ
َع رب َ
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ن ُع َي ْينَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َة َواأَ ْق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َر ِع
ب ال ُع َب ْي ِد َب ْ َ
َأ َ ْ
ج َع ـ ُل َهْبِي َو َه ْ َ
ِ ِ
اس ِي ا َ
َف َمـ ـ ـا ك َ
م ْج َم ِع
َان َبدْ ر َو َا َح ـ ـ ـ ـابِس َي ُفو َقان م ْر َد َ
َ ِف ِ
َو َما ُكن ُْت ُد َ
ون ا ْم ِر ٍئ ِمن ُْه َا َو َم ْن َ ْ
ض ال َيـ ـ ـ ْو َم َا ُي ْر َف ِع
َق َالَ :ف َأت رَم َل ُه َر ُس ُ
ه ﷺ ِما َئ ًة .أخرجه مسلم( ).
ول ا ِ
وأعطى رسول اه ﷺ حكيم بن حزام مائة من اإبل ،ثم سأله مائة أخرى فأعطاه
إياها ،ثم سأله فأعطاه.
َعن ح ِ
ول اه ﷺ َف َأ ْع َطا ِيُ ،ثم سأل ُت ُهَ ،ف َأ ْع َط ِ
كيم ْبن ِح َزا ٍم َ ق َالَ :سأل ُت َر ُس َ
ايُ ،ث رم
ْ َ
ر َ
ِ
م َال َخ ِرة ح ْلوةَ ،فمن َأ َخ َذه بِس َخاوةِ
ِ
يم ،إِ رن َه َذا ا َ
ُ َ َ
َ ْ
َ ُ َ
َسأل ُت ُهَ ،ف َأ ْع َطايُ ،ث رم َق َالَ « :يا َحك ُ
ور َك َله فِ ِيه ،ومن َأ َخ َذه بِإِ ْر ِ
َن ْف ٍ
اف َن ْف ٍ
س َم ْ ُي َب َار ْك َل ُه فِ ِيه ،كَا رل ِذي َي ْأك ُُل َواَ َي ْش َب ُع،
َ َ ْ
س ُب ِ ُ
ُ َ
ِ
ِ
الس ْف َ
ى».
ال َيدُ ال ُع ْل َيا َخ ْر م َن ال َيد ُ
ِ
َق َال ح ِ
كيمَ :ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ح ِق اَ َأ ْر َز ُأ َأ َحدً ا َب ْعدَ َك َش ْي ًئا َحترى
َ
ول اهَ ،وا رلذي َب َع َث َك بِا َ
ُأ َف ِ
ار َق الدُ ْن َيا  .متفق عليه ( ).
وأعطى ﷺ صفوان بن أمية مائة من اإبل ،وكان صفوان ا يزال مرك ًا ،ثم أعطاه
مائة ثانية ،ثم مائة ثالثة.
َ ،فا زال
قال صفوان :أعطاي رسول اه ﷺ يوم حنن ،وإنه أبغض الناس إ ر
َ.
يعطيني حتى صار أحب الناس إ ر
َع ِن ا ْب ِن ِش َه ٍ
ول اه ﷺ َغ ْز َو َة ال َفتْحِ َ ،فتْحِ َم رك َةُ ،ث رم َخ َر َج َر ُس ُ
اب َق َالَ :غ َزا َر ُس ُ
ول اه
ٍ
نَ ،و َأ ْع َطى
َر اهُ ِدينَ ُه َوامُ ْسلِ ِم َ
ﷺ بِ َم ْن َم َع ُه ِم َن امُ ْسلِ ِم َ
نَ ،فا ْق َت َت ُلوا بِ ُحن َْنَ ،فن َ َ
َر ُس ُ
ول اه ﷺ َي ْو َمئِ ٍذ َص ْف َوا َن ْب َن ُأ َم ري َة ِما َئ ًة ِم َن النر َع ِمُ ،ث رم ِما َئ ًةُ ،ث رم ِما َئ ًةَ .ق َال ا ْب ُن
بَ ،أ رن َص ْف َوا َن َق َالَ :واهِ َل َقدْ َأ ْع َط ِ
ابَ :حدر َثنِي َس ِعيدُ ْب ُن امُ َس ِي ِ
ِش َه ٍ
اي َر ُس ُ
ول اه ﷺ
ِ ِ
ما َأ ْع َط ِ
ب الن ِ
ايَ ،وإِ رن ُه َأ َ ْب َغ ُض الن ِ
َ.
ََ ،ف َا َب ِر َح ُي ْعطيني َحترى إِ رن ُه َأ َ َح ُ
راس إِ َ ر
َ
راس إِ َ ر
( )
أخرجه مسلم .
وأعطى ﷺ حويطب بن عبد العزى مائة من اإبل ،وأعطى احارث بن هشام مائة من اإبل،
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وأعطى سهيل بن عمرو مائة من اإبل.
وأعطى رسول اه ﷺ آخرين من امؤلفة قلوهم مسن مسن ،وأربعن أربعن،
حتى شاع ي الناس أن حمد ًا يعطي عطاء من ا خشى الفقر ،فازدمت عليه اأعراب،
يطلبون امال ،حتى اضطروه إى سمرة خطفت رداءه.
عن ُج َب ِر ْب ِن م ْط ِع ٍم َ ب ْينَا ُه َو َي ِسر م َع رس ِ
راس َم ْق َف َل ُه ِم ْن ُحن ْ ٍ
َن،
ول اه ﷺ َو َم َع ُه الن ُ
ُ
ُ َ َ ُ
َ
ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ف النربِ ُي ﷺ،
اض َط ُرو ُه إ َى َس ُم َرةَ ،ف َخط َف ْت ر َدا َء ُهَ ،ف َو َق َ
راس َي ْس َأ ُلو َن ُه َحترى ْ
َف َعل َق ُه الن ُ
َ َعدَ د ه ِذ ِه ِ
َف َق َالَ « :أ ْع ُط ِ
َان ِ
الع َض ِاه َن َع ًا َل َق َس ْم ُت ُه َب ْينَك ُْمُ ،ث رم اَ
وي ِر َد ِائيَ ،ل ْو ك َ
ُ َ
وي ب ِ
َِ
خ ًياَ ،واَ ك َُذو ًباَ ،واَ َج َبانًا» أخرجه البخاري ( ).
جدُ ِ َ
ول اه ﷺ َغنَا ِئ َم ُحن ْ ٍ
َن بِ ِ
وعن ابن مسعود َ ق َالَ :ق َس َم َر ُس ُ
موا
اج ِع رران َِةَ ،ق َالَ :ف ْاز َد َ ُ
ول اه ﷺ  « :إِ رن َعبدً ا ِمن ِعب ِ
َع َل ْي ِهَ ،ق َالَ :ف َق َال َر ُس ُ
اد اه َب َع َث ُه اه َع رز َو َج رل إِ َى َق ْو ِم ِه،
ْ َ
ْ
َفك رَذ ُبو ُه َو َش ُجو ُهَ ،ف َج َع َل َي ْم َس ُح الدر َم َع ْن َجبِين ِ ِهَ ،و َي ُق ُ
ولَ :ر ِب ا ْغ ِف ْر ل ِ َق ْو ِميَ ،فإِ ره ُ ْم َا
َي ْع َل ُم َ
ون» أخرجه أمد( ).
وجاء إى الرسول ﷺ هناك رجل ،فأعطاه غن ً
ا بن جبلن.
ن َج َب َل ْ ِ
َع ْن َأن ٍ
نَ ،ف َأ ْع َطا ُه إِ ريا ُهَ ،ف َأتَى َق ْو َم ُه َف َق َالَ :أ ْي
َس َ أ رن َر ُج ًا َس َأ َل النربِ ري ﷺ َغن ًَا َب ْ َ
َاف ال َف ْق َر َف َق َال َأنَس :إِ ْن ك َ
الر ُج ُل
خ ُ
َق ْو ِم َأ ْسلِ ُمواَ ،ف َواهِ إِ رن ُمـ َح رمدً ا َل ُي ْع ِطي َع َطا ًء َما َ
َان ر
ُون ِ
َل ُي ْسلِ ُم َما ُي ِريدُ إِ را الدُ ْن َياَ ،ف َا ُي ْسلِ ُم َحترى َيك َ
ب إِ َل ْي ِه ِم َن الدُ ْن َيا َو َما َع َل ْي َها.
اإ ْس َا ُم َأ َح ر
أخرجه مسلم ( ).
وما انتهت هذه الغزوة العظيمة نادى رسول اه ﷺ صفوان بن أمية ،وقال له« :إِنرا
َقدْ َف َقدْ نَا ِمن َأدر ِ
اع َك َأ ْد َرا ًعاَ ،ف َه ْل َن ْغ َر ُم َل َك؟» َق َالَ :اَ ،يا َر ُس َ
ول اهِ ،أَ رن ِي َق ْلبِي
ْ َْ
ِ
ال َي ْو َم َما َم ْ َي ُك ْن َي ْو َمئذ .أخرجه أبو داود (.)0
ى حترى ت ََضع ،و َا َغر َذ ِ
ات
َ َ
ح ْب َ َ
وما فرق النبي ﷺ السبايا نادى مناديهَ « :ا تُو َط ُأ ا ُ
ُْ
م ـ ٍل حترى َ ِ
يض َح ْي َض ًة» أخرجه أمد(.)3
ح َ
َْ َ
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َعن َأ ِي س ِع ٍ
ه ﷺ َي ْو َم ُحن ْ ٍ
يد اخُدْ ِر ِي َ أ رن َر ُس َ
اسَ ،ف َل ُقوا
ول ا ِ
َن َب َع َث َج ْي ًشا إِ َى َأ ْو َط َ
ْ
َ
ِ
اب رس ِ
ول
عَدُ ًواَ ،ف َقا َت ُل ُ
َاسا م ْن َأ ْص َح ِ َ ُ
وه ْم َف َظ َه ُروا َع َل ْي ِه ْمَ ،و َأ َصا ُبوا َه ُ ْم َس َبا َياَ ،ف َك َأ رن ن ً
اه رن ِم ْن َأ ْج ِل َأ ْز َو ِ
ح رر ُجوا ِم ْن ِغ ْش َي ِ ِ
اج ِه رن ِم َن امُ ْ ِ
نَ ،ف َأن َْز َل اهُ َع رز َو َج رل ِي
ر ِك َ
اهِ ﷺ َ
ِ
َت َأ ْي َا ُنك ُْم ".أخرجه مسلم( ).
َات ِم َن الن َِساء إِ را َما َم َلك ْ
َذل ِ َكَ " :وامُ ْح َصن ُ

وبعد قسمة الغنائم أتى رسول اه ﷺ رجل ،هو ذو اخويرة ،واسمه حرقوص بن
زهر ،يعرض عى قسمة رسول اه ﷺ لغنائم حنن.
اج ْع َران َِة ُمن َْر َف ُه ِم ْن ُحن ْ ٍ
ول اهِ ﷺ بِ ِ
َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اهِ َ ق َالَ :أتَى َر ُجل َر ُس َ
َن،
َ
ِ
ِ
َو ِي َث ْو ِ
ب بِ َا ٍل فِ رضةَ ،و َر ُس ُ
راسَ ،ف َق َالَ :يا ُمـ َح رمدُ ،
ول اهِ ﷺ َي ْقبِ ُض من َْهاُ ،ي ْعطي الن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َت إِ ْن َم ْ َأ ُك ْن
ا ْعد ْلَ ،ق َالَ « :و ْي َل َك َو َم ْن َي ْعد ُل إ َذا م ْ َأ ُك ْن َأ ْعد ُل؟ َل َقدْ خ ْب َت َو َخ ْ
َأ ْع ِد ُل» َف َق َال ُع َم ُر ْب ُن اخَ رط ِ
ول اهِ َف َأ ْقت َُل َه َذا ا ُ
اب َ :د ْعنِيَ ،يا َر ُس َ
منَافِ َقَ ،ف َق َالَ « :م َعا َذ
ج ِ
راس َأ ِي َأ ْقت ُُل َأ ْص َح ِ
ون ال ُق ْر َ
اي ،إِ رن َه َذا َو َأ ْص َحا َب ُه َي ْق َر ُء َ
اهِ َأ ْن َيت ََحدر َ
او ُز
ث الن ُ
آنَ ،ا َ
ِ
اجرهم ،يمر ُق َ ِ
ِ
الر ِم ري ِة» أخرجه مسلم( ).
الس ْه ُم م َن ر
ون منْ ُه ك ََا َي ْم ُر ُق ر
َحنَ َ ُ ْ َ ْ ُ
 موقف اأنصار من توزيع الغنائم :
أعطى رسول اه ﷺ من غنائم حنن كل الناس إا اأنصار ري اه عنهم ،فوجدوا عى
ِ
ِ
ِ
ِ
ر ُكنَا،
رسول اه ي أنفسهم ،فقال أحداثهمَ :ي ْغف ُر اه ل َر ُسول اه ﷺ ُ ،ي ْعطي ُق َر ْي ًشا َو َي ْ ُ
َو ُس ُيو ُفنَا َت ْق ُط ُر ِم ْن ِد َم ِائ ِه ْم .أخرجه البخاري ( ).
ِ
وقالوا  :إِ َذا كَان ْ ِ
يم َة َغ ْ ُرنَا .أخرجه البخاري(.)0
َت َشديدَ ة َفن َْح ُن نُدْ َعىَ ،و ُي ْع َطى ال َغن َ
وما كثرت القالة ي اأنصار ،انطلق سعد بن عبادة  سيد اأنصار ،فأخر النبي ﷺ
با ي نفوس اأنصار.
ما َأ ْع َطى َر ُس ُ
َع ْن َأ ِي َس ِع ٍيد اخُدْ ِر ِي َ ق َال :ر
ول اه ﷺ َما َأ ْع َطى ِم ْن تِ ْل َك ال َع َطا َيا ِي
ِ ِ
بَ ،و َم َيك ْ ِ
ش َو َق َب ِائ ِل ال َع َر ِ
ُق َر ْي ٍ
ح ُي ِم َن اأَن َْص ِار ِي
يء َو َجدَ َه َذا ا َ
ُن ي اأَن َْصار من َْها َ ْ
ْ
َأ ْن ُف ِس ِه ْمَ ،حترى َك ُث َر ْت فِ ِيه ُم ال َقا َل ُة َحترى َق َال َق ِائ ُل ُه ْمَ :ل ِق َي َر ُس ُ
ول اه ﷺ َق ْو َم ُهَ ،فدَ َخ َل َع َل ْي ِه
ح ري َقدْ َو َجدُ وا َع َل ْي َك ِي َأ ْن ُف ِس ِه ْم َ
َس ْعدُ ْب ُن ُع َبا َدةََ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
مِا َصنَ ْع َت
ول اه ،إِ رن َه َذا ا َ
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ِي َه َذا ال َف ْي ِء ا رل ِذي َأ َص ْب َتَ ،ق َس ْم َت ِي َق ْو ِم َكَ ،و َأ ْع َط ْي َت َع َطا َيا ِع َظا ًما ِي َق َب ِائ ِل ال َع َر ِ
ب،
ِ
ِ
ْت ِم ْن َذلِ َك َيا َس ْعدُ ؟» َق َالَ :يا َر ُس َ
ول
يءَ ،ق َالَ « :ف َأ ْي َن َأن َ
َو َم ْ َي ُك ِي َه َذا ا َ
ح ِي م َن اأَن َْصار َ ْ
ِِ
ام ْع ِ
حظِ َر ِة» َ ،ق َال:
اهَ ،ما َأنَا إِ را ا ْم ُرؤ ِم ْن َق ْو ِميَ ،و َما َأنَا؟ َق َالَ « :ف ْ َ
َ َق ْو َم َك ِي َهذه ا َ
ِ
حظِ َر ِة .أخرجه أمد( ).
َف َخ َر َج َس ْعدَ ،ف َج َم َع اأَن َْص َار ِي ت ْل َك ا َ
فلا اجتمعوا أتاه سعد فقال :قد اجتمع لك هذا احي من اأنصار ،فأتاهم رسول اه ﷺ،
ر اأَن َْص ِارَ ،أ َم ْ َأ ِجدْ ك ُْم ُض را ًا
فحمد اه وأثنى عليه بالذي هو له أهل ،ثم قالَ « :يا َم ْع َ َ
ن َف َأ رل َفك ُُم اه ِيَ ،و َعا َل ًة َف َأ ْغنَاك ُُم اه ِي» ُك رل َا َق َال َش ْي ًئا َقا ُلوا:
َف َهدَ اك ُُم اه ِيَ ،و ُكنْت ُْم ُم َت َف ِر ِق َ
ه َورسو ُل ُه َأم ُنَ ،ق َال« :ما َيمنَ ُعكُم َأ ْن ُ ِ
جي ُبوا َر ُس َ
ول اه ﷺ »َ .ق َالُ :ك رل َا َق َال َش ْي ًئاَ ،قا ُلوا:
ْ
َ ْ
َ
ا ُ َ ُ
ِ
راس بِ ر
الش ِاة
ب الن ُ
اه َو َر ُسو ُل ُه َأ َم ُنَ ،ق َالَ « :ل ْو ش ْئت ُْم ُق ْلت ُْمِ :ج ْئ َتنَا ك ََذا َوك ََذاَ ،أت َْر َض ْو َن َأ ْن َي ْذ َه َ
ون بِالنربِي ﷺ إِ َى ِرحالِكُمَ ،لواَ ِ
َوال َب ِع ِرَ ،وت َْذ َه ُب َ
اه ْج َر ُة َل ُكن ُْت ا ْم َر ًأ ِم َن اأَن َْص ِارَ ،و َل ْو َس َل َك
َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
النراس و ِاديا و ِشعبا َلس َلك ُ ِ
راس ِد َثار ،إِ رنك ُْم
ْت َواد َي اأَن َْص ِار َوش ْع َب َها ،اأَن َْص ُار ش َعار َوالن ُ
ُ َ ً َ ًْ َ
ِ
ِ
ح ْو ِ
ض» متفق عليه( ).
َس َت ْل َق ْو َن َب ْعدي ُأ ْث َرةًَ ،ف ْ
روا َحترى َت ْل َق ْوي َع َى ا َ
اص ِ ُ
و َع ْن َأن ٍ
َس َ أ رن َر ُس َ
ر اأَن َْص ِارَ ،أ َم ْ آتِك ُْم ُض را ًا َف َهدَ اك ُُم اه ِي،
ول اه ﷺ َق َالَ « :يا َم ْع َ َ
ن ُق ُلوبِك ُْم ِي؟» َقا ُلواَ :ب َى َيا
ن َف َج َم َعك ُُم اه ِيَ ،أ َم ْ آتِك ُْم َأعْدَ ا ًء َف َأ رل َ
ف اه َب ْ َ
َأ َم ْ آتِك ُْم ُم َت َف ِر ِق َ
َرن َ
راكَ ،و َط ِريدً ا َف َآو ْين َ
ونِ :ج ْئ َتنَا َخ ِائ ًفا َفآ َمن َ
َاكَ ،و َمـ ْخ ُذ ً
َر ُس َ
ول اهَ ،ق َالَ « :أ َف َا َت ُقو ُل َ
َاك؟ »
وا َفن َ ْ
َف َقا ُلواَ :ب ْل هِ ا َ
م ُن بِ ِه َع َل ْينَا َول ِ َر ُسولِ ِه .أخرجه أمد( ).
فبكى اأنصار ري اه عنهم حتى أخضلوا حاهم ،وقالوا :رضينا برسول اه قس ً
ا وحظ ًا.
 حكمة إعطاء امؤلفة قلوهم :
أعطى رسول اه ﷺ من غنائم حنن أموااً عظيمة جزلة لسادات قريش ،وسادات
العرب ،وأرافهم من زعاء غطفان ،وميم ،و فزارة ،وغرهم ،ومنع اأنصار منها،
أن ي الدنيا أقوام ًا كثرين يقادون إى احق من بطوهم ،ا من عقوهم ،فكا
َدى الدواب إى طريقها بحزمة علفُ ،
مد إليها حتى تدخل حظرَا آمنة،
فكذلك هناك خلق كثر من البر حتاج إى عطاء كبر ،حتى تستأنس نفوسهم
باإيان ،وحبه وَش له.
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وقد خفيت هذه احكمة عى كثر من الصحابة أول اأمر ،حتى بينها هم الرسول
اف َظ َل َع ُه ْم َو َج َز َع ُه ْمَ ،و َأكِ ُل َأ ْق َوا ًما إِ َى َما َج َع َل اه ِي
ﷺ بقوله « :إِ ِي ُأ ْعطِي َق ْو ًما َأ َخ ُ
ِ
ِ
ِ
ُق ُل ِ ِ
ِ
ِ
ب َأ رن ِ
َ
بَ :ما ُأح ُ
ب» َف َق َال َع ْم ُرو ْب ُن َت ْغل َ
وهِ ْم م َن اخَ ْ ِر َوالغنَى ،من ُْه ْم َع ْم ُرو ْب ُن َت ْغل َ
م َر النر َعم .أخرجه البخاري( ).
بِكَلِ َم ِة رسول اه ﷺ ُ ْ
و َع ْن َأن ٍ
َس َ ،ق َالَ :ق َال النربِ ُي ﷺ« :إِ ِي ُأ ْع ِطي ُق َر ْي ًشا َأ َت َأ رل ُف ُه ْمِ ،أَ ره ُ ْم َح ِد ُ
يث َع ْه ٍد
بِج ِ
اهلِ ري ٍة» أخرجه البخاري ( ).
َ
وما قال بعض اأنصار :يغفر اه لرسول اه ﷺ ،يعطي قريش ًا ،ويرك اأنصار،
وسيوفنا تقطر من دمائهم ،فقال رسول اه ﷺ « :إِ ِي ُأ ْعطِي ِر َج ًاا َح ِديث َع ْهدُ ُه ْم
راس بِ ْاأَم َو ِ
ال َوتَر ِج ُعوا إِ َى ِر َحالِكُم بِرس ِ
ول اه ﷺ،
ب الن ُ
بِ ُك ْف ٍرَ ،أ َما ت َْر َض ْو َن َأ ْن َي ْذ َه َ
ْ
ْ
ْ َ ُ
َفواه ما َتنْ َقلِبو َن بِ ِه َخر ِ
ى َيا َر ُس َ
مرا َينْ َقلِبُو َن بِ ِه» َ ،قا ُلوا َ :ب َ
ول اه َقدْ َر ِضينَا َ ،ف َق َال
ُ
ْ
َ َ
ِ
ِ
روا َحترى َت ْل َق ْوا اه َو َر ُسو َل ُه ﷺ َع َ
ى
ر ْو َن َب ْعدي َأ َث َر ًة َشديدَ ًة َف ْ
اص ِ ُ
َه ُ ْم« :إِ رنك ُْم َس َ َ
احَ ْو ِ
ض » أخرجه البخاري( ).

 قدوم وفد هوازن :
بعد أن قسمت غنائم حنن ،قدم وفد هوازن عى رسول اه ﷺ ،وكانوا أربعة عر
رجاً ،ورأسهم زهر بن ُِد ،فبايعوا رسول اه ﷺ عى اإسام.
فم رن علينا ،م رن اه عليك ،فإنه قد نزل بنا
ثم قالوا :يا رسول اه إنا أصل وعشرةُ ،
من الباء ما ا خفى عليك.
وقال زهر بن ِد ،أحد بني سعد بن بكر ،قوم حليمة السعدية :يا رسول اه إنا
ي احضائر عاتك وخااتك ،وحواضنك الاي كن يكفلنك ،ثم سألوه أن يرد
إليهم أمواهم وسبيهم ،فخرهم رسول اه ﷺ بن اأموال أو السبي.
خ ْ َر َمة َأ رن َر ُس َ
ح َك ِم َوامِ ْس َور ْبن َ
ن َجا َء ُه َو ْفدُ َه َو ِاز َن
ول اه ﷺ َقا َم ِح َ
عن َم ْر َوان ْبن ا َ
نَ ،ف َس َأ ُلو ُه َأ ْن َي ُر رد إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َ
ب
ُم ْسلِ ِم َ
اه ُ ْم َو َس ْب َي ُه ْمَ ،ف َق َال َه ُ ْم رسول اه ﷺ َ «:أ َح ُ
ا ِ ِ
اخت َُاروا إِ ْحدَ ى ال رط ِائ َفت ْ ِ
َ َأ ْصدَ ُق ُهَ ،ف ْ
الس ْب َيَ ،وإِ رما امَ َالَ ،و َقدْ ُكن ُْت
َن :إِ رما ر
َ
حديث إِ َ ر
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اس َت ْأ َن ْي ُت ِ ِ
َان َر ُس ُ
ه ْم »َ ،و َقدْ ك َ
ن َق َف َل ِم َن
ر َة َل ْي َل ًة ِح َ
ْ
ول اه ﷺ ا ْن َت َظ َر ُه ْم بِ ْض َع َع ْ َ
ِ
ِ
ِ
ول اه ﷺ َغ ْر َراد إِ َل ْي ِه ْم إِ را إِ ْحدَ ى ال رطائ َفت ْ ِ
ن َه ُ ْم َأ رن َر ُس َ
َنَ ،قا ُلواَ :فإِنرا
ال رطائفَ ،ف َل را َت َب ر َ
ُ
َخت َُار َس ْب َينَاَ ،ف َقا َم َر ُس ُ
ن ْ
نَ ،ف َأ ْثنَى َع َ
ى اه بِ َا ُه َو َأ ْه ُل ُهُ ،ث رم َق َال:
ول اه ﷺ ِي امُ ْسلِ ِم َ
ِ
نَ ،وإِ ِي َقدْ َر َأ ْي ُت َأ ْن َأ ُر رد إِ َل ْي ِه ْم َس ْب َي ُه ْم،
« َأ رما َب ْعدُ َ ،فإِ رن إِ ْخ َوا َنك ُْم َه ُؤاَء َقدْ َجاؤنَا ت َِائبِ َ
ِ
َفمن َأح ِ
ب ِمنْك ُْم َأ ْن َيك َ
ُون َع َى َح ِظ ِه َحترى
ب بِ َذل َك َف ْل َي ْف َع ْلَ ،و َم ْن َأ َح ر
ب منْك ُْم َأ ْن ُي َط ِي َ
َ ْ َ ر
ِ
ِ
ُن ْعطِ َي ُه إِ ريا ُه م ْن َأ رو ِل َما ُيفي ُء اه َع َل ْينَا َف ْل َي ْف َع ْل».
راسَ :قدْ َط ري ْبنَا َذلِ َك لِرس ِ
ول اه ﷺ َه ُ ْمَ ،ف َق َال رسول اه ﷺ « :إِنرا اَ نَدْ ِري َم ْن
َف َق َال الن ُ
َ ُ
اؤك ُْم َأ ْم َرك ُْم» َف َر َج َع
َأ ِذ َن ِمنْك ُْم ِي َذلِ َك ِمـ رم ْن َم ْ َي ْأ َذ ْنَ ،ف ْار ِج ُعوا َحترى َي ْر َف ُعوا إِ َل ْينَا ُع َر َف ُ
رو ُه َأ ره ُ ْم َقدْ َط ري ُبوا
اسَ ،ف َك رل َم ُه ْم ُع َر َف ُ
النر ُ
اؤ ُه ْمُ ،ث رم َر َج ُعوا إِ َى رسول اه ﷺ َف َأ ْخ َ ُ
َو َأ ِذنُوا .أخرجه البخاري( ).
وما خر ﷺ وفد هوازن بن أمواهم وسبيهم فاختاروا السبي من النساء واأواد،
م َه ِ
َ َول ِ َبنِي َع ْب ِد امُ رطلِ ِ
َان ِ
ب َف ُه َو َلك ُْم» َ ،و َق َال ا ُ
ونَ :و َما ك َ
اج ُر َ
فقال ﷺَ « :أ رما َما ك َ
َان
ول اه ﷺ  ،و َقا َل ِ
َلنَا َف ُه َو لِرس ِ
َان ِ
ت اأَن َْص ُار ِم ْث َل َذلِ َكَ ،و َق َال ُع َي ْينَ ُة ْب ُن َبدْ ٍرَ :أ رما َما ك َ
َ
َ
َ ُ
ِ
ول ِ َبنِي َف َز َار َة َف َاَ ،و َق َال اأَ ْق َر ُع ْب ُن َحابِ ٍ
سَ :أ رما َأنَا َو َبنُو َ
اس ْب ُن
مي ٍم َف َاَ ،و َق َال َع رب ُ
اسَ :أما َأنَا وبنُو س َلي ٍم َف َاَ ،ف َقا َل ِ
ِ
ت احي ِ
ان :ك ََذ ْب َتَ ،ب ْل ُه َو لِرس ِ
ول اه ﷺ َ ،ف َق َال
َر
ََ ُ ْ
َ ُ
م ْر َد ٍ ر
َر ُس ُ
راسُ ،ر ُدوا َع َل ْي ِه ْم نِ َسا َء ُه ْم َو َأ ْبنَا َء ُه ْمَ ،ف َم ْن َ
ي ٍء ِم َن
ها الن ُ
م َ رس َك بِ َ ْ
ول اه ﷺ َ « :يا َأ ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ي ٍء ُي ِفي ُئ ُه اه َع َل ْينَا» أخرجه أمد( ).
ال َف ْيء َف َل ُه َع َل ْينَا س رت ُة َف َرائ َض م ْن َأ رول َ ْ
فرد الناس عى هوازن ميع السبي ،فلله در هذه النفوس الزكية ،التي قاتلت ،ثم
ملكت ،ثم آثرت ،ثم رضيت :
[ التوبة. ]٣٢٢/

وقدم بعد ذلك مالك بن عوف النري ،رئيس هوازن فأسلم.
وكان رسول اه ﷺ سأل وفد هوازن عن مالك ما فعل؟ فقالوا :هو بالطائف مع
ثقيف ،فقال هم ﷺ « :أخروا مالك ًا أنه إن أتاي مسل ً
ا رددت إليه أهله وماله،
وأعطيته مائة من اإبل».
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9حسن /أخرجه أمد برقم (.)9995
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فلا أخروه جاء إى اجعرانة ،فأدرك رسول اه ﷺ فأسلم ،وحسن إسامه ،ورد
عليه أهله وماله ومائة من اإبل ،ثم استعمله عى من أسلم من قومه.
 اعتار الرسول ﷺ من اجعرانة :
ما فرغ رسول اه ﷺ من قسمة الغنائم ي اجعرانة ر
أهل بالعمرة ،ومعه بعض
أصحابه ري اه عنهم.
ول اه ﷺ َخ َر َج ِم َن ِ
َع ْن م ُـ َح ِر ٍ
ش ال َك ْعبِ ِي َ أ رن َر ُس َ
اج ْع َران َِة ُم ْعت َِم ًراَ ،فدَ َخ َل َم رك َة َل ْي ًاُ ،ث رم
تَ ،ف َلا َزا َل ِ
اجعران َِة َكب ِائ ٍ
َخرج ِمن َ ْ ِ ِ ِ
الش ْم ُس َأ َخ َذ ِي َب ْط ِن َ ِ
ت ر
ف
ر َ
َ
َ َ ْ
ر
حت َل ْي َلتهَ ،ف َأ ْص َب َح بِ ِ ْ َ
َحترى َجا َء ال رط ِر ُيق َط ِر َيق ا َ
م ِدين َِةَ .ق َالَ :ف ِل َذلِ َك َخ ِف َي ْت ُع ْم َر ُت ُه .أخرجه أمد( ).
وعن أنس َ أ رن َر ُس َ
ول اهِ ﷺ ا ْعت ََم َر َأ ْر َب َع ُع َم ٍر ُك ُل ُه رن ِي ِذي ال َق ْعدَ ِة إِ را ا رلتِي َم َع
ِ
ِ
ِِ
حدَ ْيبِ َي ِة ِي ِذي ال َق ْعدَ ِةَ ،و ُع ْم َر ًة ِم َن ال َعا ِم امُ ْقبِ ِل
حدَ ْيبِ َيةَ ،أ ْو َز َم َن ا ُ
َح رجتهُ :ع ْم َر ًة م َن ا ُ
ِي ِذي ال َق ْعدَ ِةَ ،و ُع ْم َر ًة ِم ْن ِج ْع َرا َن َة َح ْي ُث َق َس َم َغن َِائ َم ُحن ْ ٍ
َن ِي ِذي ال َق ْعدَ ِةَ ،و ُع ْم َر ًة َم َع
َح رجتِ ِه .متفق عليه( ).
اعت ََم ُروا ِم َن ِ
و َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
اس ري اه عنها َأ رن َر ُس َ
اج ْع َران َِةَ ،ف َر َم ُلوا
ول اه ﷺ َو َأ ْص َحا َب ُه ْ
ِ
ِِ
بِالبي ِ
َى .أخرجه أبو داود ( ).
تَ ،و َج َع ُلوا َأ ْر ِد َيت َُه ْم َ ْ
ح َت آ َباط ِه ْم َقدْ َق َذ ُف َ
َْ
وها َع َى َع َواتق ِه ُم ال ُي ْ َ
 رجوع الرسول ﷺ إى امدينة :
قبل أن يرجع الرسول ﷺ إى امدينة استخلف عتاب بن أسيد  أمر ًا عى مكة،
وعمره إحدى وعرون سنة ،وهو أول أمر ي اإسام عى مكة.
ثم رجع رسول اه ﷺ إى امدينة ،وي الطريق لقيه أبو حذورة  فأسلم ،وما
سمع مؤذن رسول اه ﷺ بالصاة ،فرخ به حكيه ،ف ُأعجب ﷺ بصوته ،فأمره
باأذان ،وألقى ﷺ اأذان عى أي حذورة بنفسه.
فلا أ رذن به ،قال :يا رسول اه مري بالتأذين بمكة ،فأمره به ،فقدم عى عتاب بن
أسيد بمكة ،فأذن بامسجد احرام بمكة عن أمر رسول اه ﷺ ،وعمره ست عرة
سنة ،وأذن بمكة حتى مات ،وتوارث اأذان من بعده أواده.
( )9حسن /أخرجه أمد برقم (.)99999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9صحيح /أخرجه أبو داود برقم (.)9999
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ثم واصل ﷺ سره إى امدينة ،فقدمها لست ليال بقن من ذي القعدة ،سنة ثان
من ا هجرة ،بعد أن توج اه هامته باانتصارات العظيمة ،والفتح امبن.
فقد جاء ﷺ قبل ثانية أعوام إى امدينة وهو مطارد يبغي اأمان ،فأكرمه أهلها ،وآووه
ونروه ،وها هو اليوم يدخل امدينة التي استقبلته مهاجر ًا خائف ًا ،لتستقبله مرة أخرى،
وقد دانت له مكة ،وألقى أهلها كرياءهم وجاهليتهم حت قدميه ،فأكرمهم وعفا
عنهم ،وأعزهم باإسام ﷺ :
[ يوسف.]59/
وخضعت له ﷺ القبائل امحيطة بمكة ،وأذعنت له الرؤوس امستكرة ،ودخل الناس
ي دين اه أفواج ًا:
[ النر. ] ١-٣/
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ي ذي القعدة ،من السنة الثامنة للهجرة ،بعث رسول اه ﷺ عمرو بن العاص 
إى جيفر وعبد ابني اجلندي ،وما من اأزد ُب َع ان ،يدعوما إى اإسام،
واملك منها جيفر ،وكتب ﷺ معه إليها كتاب ًا هذا نصه:
« بسم اه الرمن الرحيم ،من حمد بن عبد اه ،إى جيفر وعبد ابني اجلندي،
سام عى من اتبع اهدى ،أما بعد:
فإي أدعوكا بدعاية اإ سام ،أسلا تسلا ،فإي رسول اه إى الناس كافة ،أنذر
من كان حي ًا وحق القول عى الكافرين ،فإنكا إن أقررما باإسام وليتكا ،وإن
أبيتا أن تقرا باإسام فإن ملككا زائل عنكا ،وخيِ حل بساحتكا ،وتظهر
نبوي عى ملككا ».
وكتب الكتاب أي بن كعب  ،وختمه رسول اه ﷺ  ،فخرج عمرو بن العاص 
إى ُعان ،فلا قدمها دعاما إى اإسام ،وبن ها فضائله وحاسنه ،وبعد أيام
وحاورات أجابا إى اإسام ،وصدقا برسول اه ﷺ ،وخليا بن عمرو والصدقة،
فأخذ عمرو  الصدقة من أغ نيائهم ،وردها عى فقرائهم.
999

وم يزل عمرو بن العاص  بعان عندهم حتى توي رسول اه ﷺ.
وقد أثنى ﷺ عى أهل عان ومدحهم بحسن خلقهم.
ه ﷺ رج ًا إِ َى حي ِمن َأحي ِ
اء ال َع َر ِ
عن أي برزة  قالَ :ب َع َث َر ُس ُ
بَ ،ف َس ُبو ُه
ول ا ِ
ْ َْ
َ
َ ُ
ِ
ر ُهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺَ « :ل ْو َأ رن َأ ْه َل ُع َا َن
ر ُبو ُهَ ،ف َجا َء إِ َى َر ُسول اه ﷺَ ،ف َأ ْخ َ َ
َو َ َ
َأ َت ْي َتَ ،ما َس ُب َ
ر ُب َ
وك» أخرجه مسلم( ).
وك َو َا َ َ
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بعث الرسول ﷺ منرفه من اجعرانة ،ي شهر ذي القعدة ،من السنة الثامنة للهجرة،
العاء بن احرمي  ،إى امنذر بن ساوى العبدي ،ملك البحرين ،وكتب إليه كتاب ًا
يدعوه فيه إى اإسام ،وبعث معه نفر فيهم أبو هريرة .
فلا قدم العاء بن احرمي  عى امنذر بن ساوى دعاه إى اإسام ،وبن له
أن العقول الراجحة َتدي إى احق بفطرَا ،وكشف له عن حاسن اإسام ،وما
فيه من الفضائل ،وصاح أمور الدنيا و الدين ،فنظر امنذر ي أمره ،ثم أسلم ،وكتب
إى رسول اه ﷺ كتاب ًا ،هذا نصه:
( أما بعد ،يا رسول اه ،فإي قرأت كتابك عى أهل البحرين ،فمنهم من أحب
اإسام وأعجبه ،ودخل فيه ،ومنهم من كرهه ،وبأري جوس وهود ،فأحدث
إَ ي ذلك أمرك ).
فكتب إليه الرسول ﷺ « :بسم اه الرمن الرحيم ،من ح مد رسول اه إى امنذر
بن ساوى  ،سام عليك ،فإي أمد إليك اه الذي ا إله إا هو ،وأشهد أن ا إله إا
اه ،وأن حمد ًا عبده ورسوله ،أما بعد :فإي أذكرك اه  ،فإنه من ينصح فإنا
ينصح لنفسه ،وأنه من يطع رسِ ويتبع أمرهم فقد أطاعني ،ومن نصح هم فقد
نصح َ ،وأن رسِ قد أثنوا عليك خر ًا ،وإي قد شفعتك ي قومك ،فاترك
للمسلمن ما أسلموا عليه ،وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم ،وإنك مها تصلح
فلن نعزلك عن عملك ،ومن أقام عى هودية أو جوسية فعليه اجزية».
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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وم يزل العاء بن احرمي  عامل رسول اه ﷺ عى البحرين حتى توي
رسول اه ﷺ  ،وكان يبعث بجزيتها إى رسول اه ﷺ بامدينة.
عن َعمرو بن َعو ٍ
ف َ أ رن َر ُس َ
ج رر ِ
اح إِ َى ال َب ْح َر ْي ِن َي ْأ ِي
َْ ْ َ ْ
ول اه ﷺ َب َع َث َأ َبا ُع َب ْيدَ َة ْب َن ا َ
َان َر ُس ُ
بِ ِج ْز َيتِ َهاَ ،وك َ
ول اه ﷺ ُه َو َصا َل َح َأ ْه َل ال َب ْح َر ْي ِنَ ،و َأ رم َر َع َل ْي ِه ُم ال َع َ
ا َء ْب َن
ت اأَنْصار بِ ُقدُ ِ
اح ْر ِميَ ،ف َق ِدم َأبو ُعبيدَ َة بِا ٍل ِمن البحري ِنَ ،فس ِمع ِ
وم ِهَ ،ف َوا َف ْت ُه َص َ
ا َة
َ َ
َ َ َْْ
َ ُ َْ
َ ُ
َ
َ َ ِ
ِ
ِ
ف َت َع رر ُضوا َل ُهَ ،ف َت َب رس َم َر ُس ُ
آه ْم،
ْر َ
ول اه ﷺ ح َ
ن َر ُ
ُ
الص ْب ِح َم َع َر ُسول اه ﷺ َ ،ف َل را ان َ َ
ٍ
ِ
يء» َقا ُلواَ :أ َج ْل َيا َر ُس َ
ول اه،
َو َق َالَ « :أ ُظنُك ُْم َسم ْعت ُْم بِ ُقدُ و ِم َأ ِي ُع َب ْيدَ ةََ ،و َأ رن ُه َجا َء بِ َ ْ
ِ
َك ُْمَ ،ف َواه َما ال َف ْق َر َأ ْخ َشى َع َل ْيك ُْمَ ،و َلكِ ْن َأ ْخ َشى َع َل ْيك ُْم
َق َالَ « :ف َأ ْب ُ
روا َو َأ ِم ُلوا َما َي ُ ُ
ى َم ْن ك َ
َأ ْن ُت ْب َس َط َع َل ْيك ُُم الدُ ْن َيا ،ك ََا ُب ِس َط ْت َع َ
وها،
وها ك ََا َتنَا َف ُس َ
َان َق ْب َلك ُْمَ ،ف َتنَا َف ُس َ
َو ُت ْل ِه َيك ُْم ك ََا أه َت ُْهم» متفق عليه.) (.
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ي شهر ذي القعدة ،من السنة الثامنة للهجرة ،تزوج رسول اه ﷺ أميمة بنت النعان
بن راحيل اجونية.
ي اه َعنْها َأ رن ابنَ َة اجو ِن َر ِ
ِ
ِ
ى رس ِ
ول اه ﷺ َو َدنَا ِمن َْها،
َْ
ْ
َ
ما ُأ ْدخ َل ْت َع َ َ ُ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
ِ
ِ
ِ
ح ِقي بِ َأ ْهلِ ِك» أخرجه البخاري( ).
َقا َل ْتَ :أ ُعو ُذ بِاه من َْكَ ،ف َق َال َهَاَ « :ل َقدْ ُع ْذت بِ َعظي ٍم ،ا َ
و َعن َأ ِي ُأسي ٍد َ ق َالَ :خرجنَا مع النربِي ﷺ حترى ا ْن َط َل ْقنَا إِ َى ح ِائ ٍ
ط ُي َق ُالَ :ل ُه ر
الش ْو ُط،
َ
َ
َ ْ َ َ
َ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
َحترى ا ْنت ََه ْينَا إِ َى َحائ َط ْ ِ
اجل ُسوا َها ُهنَا» َو َد َخ َلَ ،و َقدْ
نَ ،ف َج َل ْسنَا َب ْين َُه َاَ ،ف َق َال النربِ ُي ﷺْ « :
ِ
ُأ ِي بِاجونِي ِةَ ،ف ُأن ِْز َل ْت ِي بي ٍ
ت ُأميم َة بِن ِْت النُعا ِن ب ِن َر ِ
ت ِي ن ْ
اح َيلَ ،و َم َع َها
َْ
َْ ر
َ
َخ ٍل ِي َب ْي َ ْ َ
ْ َ ْ َ
دايتُها ح ِ
اضنَة َهَا.
ََ َ َ
ِ
َ» َقا َل ْت :و َه ْل ََب ا َ ِ
َف َل را َد َخ َل َع َل ْي َها النربِ ُي ﷺ َق َالَ « :هبِي َن ْف َس ِك ِ
لسو َق ِة؟
َ
َ ُ
مل َك ُة َن ْف َس َها ل ُ
ت بِمع ٍ
ِ
ِ
ِ
ِِ
اذ»
ُنَ ،ف َقا َل ْتَ :أ ُعو ُذ بِاه من َْكَ ،ف َق َالَ « :قدْ ُع ْذ َ َ
َق َالَ :ف َأ ْه َوى بِ َيده َي َض ُع َيدَ ُه َع َل ْي َها لت َْسك َ
َن ،وأ ِ
ِ
ٍ
ح ْق َها بِ َأ ْه ِل َها» أخرجه البخاري( ).
ُث رم َخ َر َج َع َل ْينَا َف َق َالَ « :يا َأ َبا ُأ َس ْيد ،اك ُْس َها َر ِازق ريت ْ ِ َ
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 -11وادة إبراهيم ابن رسول اه ﷺ

ي شهر ذي القعدة ،من السنة الثامنة للهجرة ،ولد إبراهيم ابن رسول اه ﷺ بالعالية
حيث أنزل رسول اه ﷺ أمه مارية القبطية.
وكان ﷺ ختلف إى مارية القبطية هناك ،ويطؤها بملك اليمن ،ومع ذلك رب
عليها احجاب.
وما ُولد إبراهيم جاء أبو رافع إى رسول اه ﷺ ،وبره به ،فوهب له رسول اه ﷺ عبد ًا.
عن أنس  قال :قال رسول اه ﷺُ « :ولد َ الليلة غام فسميته باسم أي إبراهيم».
أخرجه مسلم ( ).
وتنافست نساء اأنصار ي إبراهيم أيتهن ترضعه ،وكانت أمه مارية قليلة اللبن ،فدفعه ﷺ
إى أم سيف ،فكانت ترضعه.
ى َأ ِي سي ٍ
َس ْب ِن مالِ ٍك َ ق َالَ :د َخ ْلنَا م َع رس ِ
ف ال َق ْ ِ
َع ْن َأن ِ
نَ ،وك َ
ول اه ﷺ َع َ
َان ظِ ْئ ًرا
َ ْ
َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ا ُمَ ،ف َأ َخ َذ َر ُس ُ
الس َ
يمَ ،ف َق رب َل ُهَ ،و َش رم ُهُ ،ث رم َد َخ ْلنَا َع َل ْي ِه َب ْعدَ
ول اه ﷺ إِ ْب َراه َ
يم َع َل ْيه ر
إ ْب َراه َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
م ِن
الر ْ َ
يم َ ُ
جو ُد بِنَ ْفسهَ ،ف َج َع َل ْت َع ْينَا َر ُسول اه ﷺ ت َْذ ِر َفانَ ،ف َق َال َل ُه َع ْبدُ ر
َذل َك َوإِ ْب َراه ُ
ول اه؟ َف َق َال« :يا ابن َعو ٍ
بن َعو ٍ
ْت َيا َر ُس َ
مة»ُ ،ث رم َأ ْت َب َع َها بِ ُأ ْخ َرى،
ف َ :و َأن َ
ف إِ رهَا َر ْ َ
َ ْ َ ْ
ْ ُ ْ
ِ
ِ
ح َز ُنَ ،واَ َن ُق ُ
ى َر ُبنَاَ ،وإِنرا بِف َراق َك َيا
َف َق َال ﷺ« :إِ رن ال َع ْ َ
ول إِ را َما َي ْر َ
ن تَدْ َم ُعَ ،وال َق ْل َ
ب َْ
ِ
يم مَ ْح ُزون َ
ُون» متفق عليه( ).
إِ ْب َراه ُ
وكان ﷺ أرحم الناس بالعيال من كل أحد.
ِ
ِ
ِ ٍ
ال م ْن رس ِ
َان َأر َحم بِالع َي ِ
َع ْن َأن ِ
ه ﷺَ ،ق َال :كَا َن
ول ا ِ
َ ُ
َس ْب ِن َمالك َ ق َالَ :ما َر َأ ْي ُت َأ َحدً ا ك َ ْ َ
ِ
ر ِض ًعا َل ُه ِي َع َو ِ
اَ ا َ
م ِدين َِةَ ،فك َ
َان َينْ َطلِ ُق َون َْح ُن َم َع ُه َف َيدْ ُخ ُل ال َب ْي َت َوإِ رن ُه
إِ ْب َراه ُ
يم ُم ْس َ ْ
َل ُيدر َخ ُنَ ،وك َ
َان ِظ ْئ ُر ُه َق ْينًاَ ،ف َي ْأ ُخ ُذ ُه َف ُي َق ِب ُل ُهُ ،ث رم َي ْر ِج ُع.
ِ
ِ
يم َق َال َر ُس ُ
ات ِي
ول ا ِ
يم ا ْبنِيَ ،وإِ رن ُه َم َ
ه ﷺ« :إِ رن إِ ْب َراه َ
ي إِ ْب َراه ُ
َق َال َع ْمروَ :ف َل را ت ُُو ِ َ
ِ
ِ
جن ِرة» أخرجه مسلم( ).
ال رثدْ ِي َوإِ رن َل ُه َلظ ْئ َر ْي ِن ُتك َِم َان َر َضا َع ُه ِي ا َ

*

*

*

*
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البــاب الثالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته
السنة التاسعة من اهجرة

الغزوات و الرايا واأحداث اهامة ي السنة التاسعة من اهجرة

وتشتمل عى ما يي :

 -1بعث الرسول ﷺ عاله عى الصدقات

 -2الرايا التي بعثها الرسول ﷺ ي السنة التاسعة :وتشمل:
 -9رية عيينة بن حصن إى بني العنر

 -9رية الضحاك بن سفيان إى بني كاب

جزز
 -9رية علقمة بن ِ

 -9رية عِ بن أي طالب إى ال ُفلس

 -3وفود السنة التاسعة  :وتشمل:

 -1الوفود القادمة لإسام قبل غزوة تبوك :وتشمل:
 -9قدوم وفد باهلة

 -9قدوم وفد بني ميم

 -9قدوم وفد بني أسد بن خزيمة
 -9قدوم وفد طيء

 -9قدوم وفد بجيلة وأمس
 -9قدوم وفد اأمسين

 -9قدوم وفد خثعم

 -9قدوم وفد عبد القيس

 -5قدوم وفد بني سعد بن بكر

 -4غزوة تبوك

 -2بقية وفود السنة التاسعة بعد غزوة تبوك
 -9قدوم وفد ثقيف

 -9قدوم وفد الدارين

 -9قدوم وفد بني عامر بن صعصعة

 -9قدوم وفد بني حنيفة

 -9قدوم وفد نجران
 -9قدوم وفد مر

 -5وفاة أم كلثوم بنت رسول اه ﷺ

 -3وفاة عبد اه بن أي بن سلول
 -2حج أي بكر الصديق بالناس

الباب الثالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته
السنة التاسعة من اهجرة

الغزوات والرايا واأحداث اهامة ي السنة التاسعة من اهجرة
 -1بعث الرسول ﷺ عاله عى الصدقات

ما استهل هال امحرم ،من السنة التاسعة للهجرة ،بعث رسول اه ﷺ عاله عى
الصدقات جباية الزكاة ،و تفريقها عى امسلمن ،وأوصاهم بتقوى اه ،وحسن
معاملة الناس ،وأرسلهم إى امناطق امختلفة ،ي أوقات ختلفة.
فبعث ﷺ بريدة بن احصيب  إى أسلم وغفار.
وبعث امهاجر بن أي أمية  إى صنعاء باليمن.
وبعث زياد بن لبيد البياي  إى حرموت.
وبعث ﷺ الوليد بن عقبة بن أي معيط  إى بني امصطلق.
وبعث مالك بن نويرة  إى بني حنظلة.
وبعث الزبرقان بن بدر  عى ناحية من ديار بني سعد.
وبعث قيس بن عاصم  عى ناحية أخرى من بني سعد.
وبعث ﷺ عبد اه بن اللتبية إى بني ذبيان.
وبعث عمرو بن العاص  إى بني فزارة.
وبعث رافع بن مكيث  إى جهينة.
وبعث الضحاك بن سفيان  إى بني كاب.
وبعث ﷺ عكرمة بن أي جهل  إى هوازن.
وبعث ﷺ بَ بن سفيان  إى بني كعب.
وبعث عِ بن أي طالب  إى أهل نجران ،ليجمع صدقاَم ،ويقدم عليه بجزيتهم.
995

وبعث عدي بن حاتم الطائي  إى طيء وأسد.
وبعث ع رباد بن بر  إى ُسليم ومزينة.
وبعث ﷺ أبا عبيدة بن اجراح  من قبل ليأتيه بجزية البحرين.
وبعث ﷺ نفر ًا من أصحابه إى العاء بن احرمي عامله عى البحرين ،ليقبضوا
ما اجتمع عنده من صدقة.
فهذه البعوث التي تقارب العرين ،تدل عى اتساع رقعة اإسام ،وكثرة الداخلن
فيه:
[ اجاثية.]99-99/
 وصايا الرسول ﷺ عند مع الصدقات :
كان رسول اه ﷺ إذا بعث أصحابه ري اه عنهم ليأخذوا صدقات أهل القبائل،
يأمرهم أن يأخذوا صدقاَم من حواي أمواهم ،ويتوقوا كرائمها ،وأن يأخذوها
من أغنيائهم ،ويردوها عى فقرائهم ،وأن جعلوا الصدقات ي ذوي القربى من أحد
منهم ،اأول فاأول ،فإن م يكن للغني قرابة فأوَ العشرة ،ثم لذوي احاجة من
اجران وغرهم كا قال سبحانه:
[ التوبة. ]99/
وكان ﷺ ُيرغب عاله ي العفاف ،وأداء اأمانة ،وحذرهم من الغلول من الصدقات،
ويأمرهم بتقوى اه .
اس َت ْع َم َل النربِ ُي ﷺ َر ُج ًا ِم ْن َبنِي َأ ْس ٍد ُي َق ُال َل ُه ا ْب ُن
عن أي ميد الساعدي  قالْ :
ى َصدَ َق ٍةَ ،ف َل را َق ِد َم َق َالَ :ه َذا َلك ُْم َو َه َذا ُأ ْه ِد َي ِ
اأُتَبِ ري ِة َع َ
ََ ،ف َقا َم النربِ ُي ﷺ َع َ
ى امِن َ ِْر
ولَ :ه َذا َل َك َو َه َذا ِ
َف َح ِمدَ اه َو َأ ْثنَى َع َل ْي ِه ُث رم َق َالَ « :ما َب ُال ال َع ِام ِل َن ْب َع ُث ُه َف َي ْأ ِي َي ُق ُ
َ،
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ي ٍء
َف َه را َج َل َس ي َب ْيت َأبِيه َو ُأ ِمهَ ،ف َينْ ُظ ُر َأ ُ ْ
هدَ ى َل ُه َأ ْم اَ ،وا رلذي َن ْفِ بِ َيده ،ا َي ْأي بِ َ ْ
إِ را جاء بِ ِه يوم ِ
الق َيا َم ِة َيـ ْح ِم ُل ُه َع َى َر َق َبتِ ِه ،إِ ْن ك َ
َان َب ِع ًرا َل ُه ُر َغاءَ ،أ ْو َب َق َر ًة َهَا ُخ َوارَ ،أ ْو َشا ًة
َ َ َْ َ
ِ
ِ
ي إِ ْب َط ْيه « َأا َه ْل َب رل ْغ ُت» َث َ
ا ًثا .متفق عليه( ).
َت ْي َع ُر »ُ ،ث رم َر َف َع َيدَ ْيه َحترى َر َأ ْينَا ُع ْف َر َ ْ
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999

999

وما بعث رسول اه ﷺ الوليد بن عقبة بن أي معيط إى بني امصطلق ،قوم جويرية بنت
احارث ،زوجة رسول اه ﷺ ليأخذ صدقاَم ،وكانوا قد أسلموا ،فلا كان ببعض الطريق
متوجه ًا إليهم فرق وخافهم ،فرجع إى رسول اه ﷺ ،وقال :يا رسول اه إن احارث منعني
الزكاة ،وأراد قتِ ،فبعث ﷺ إى احارث بعث ًا ،فلقيهم احارث بأصحابه ومعهم الزكاة ،قادم ًا
ها إى رسول اه ﷺ ،فسألوه :هل منعت الزكاة ،وأردت قتل رسول رسول اه ﷺ؟.
فقال :والذي بعث حمد ًا باحق ،ما رأيته بتة ،وا أتاي.
ى رس ِ
َف َل را َد َخ َل احَ ِ
ت َقت َْل َر ُس ِ
ار ُ
وَ؟»
الزكَاةََ ،و َأ َر ْد َ
ول اه ﷺ َق َالَ « :منَ ْع َت ر
ث َع َ َ ُ
َق َالَ :اَ ،وا رل ِذي َب َع َث َك بِاح ِق ما ر َأ ْيتُ ُهَ ،و َا َأت ِ
ِ
َايَ ،و َما َأ ْقبَ ْل ُت إِ را ِح َ
ن ْ
َ َ َ
احتَ َب َس َع َ ر
خ َط ًة ِمن اه َع رز وج رل ورسولِهِ.
ول رس ِ
َت َس ْ
يت َأ ْن َتكُو َن كَان ْ
ول اه ﷺَ ،خ ِش ُ
َ
َ َ ََ ُ
َر ُس ُ َ ُ
ات «يا َأها ا رل ِذين آمنُوا إِ ْن جاءكُم َف ِ
ِ
اسق بِنَبَأٍ َفتَبَيرنُوا َأ ْن ت ُِصيبُوا
َ َ ْ
َ َ
َق َالَ :فن ََز َلت احُ ُج َر ُ َ ُ َ
ى ما َفع ْلتُم ن ِ
ٍ
ن» إِ َى ه َذا امَك ِ
َانَ « :ف ْض ًا ِم َن اه
َاد ِم َ
َ
َ ْ
َق ْو ًما بِ َج َها َلةَ ،فت ُْصبِ ُحوا َع َ َ
َونِ ْع َم ًة َواه َعلِيم َحكِيم»  .أخرجه أمد( ).
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 -2الرايا التي بعثها الرسول ﷺ ي السنة التاسعة
 -1رية عيينة بن حصن إى بني العنر
ي شهر حرم ،من السنة التاسعة للهجرة ،بعث رسول اه ﷺ عيينة بن حصن
الفزاري ،إى بني العنر ،وكانوا فيا بن السقيا وأرض بني ميم ،والسقيا عى
يومن من امدينة من جهة مكة.
وسبب هذه الَية أن رسول اه ﷺ بعث بر بن سفيان الكعبي  إى بني كعب
من خزاعة ،أخذ صدقاَم ،فجاء وقد حل ب نواحيهم بنو عمر بن جندب بن العنر
التميميون ،فجمعت خزاعة مواشيها للصدقة ،فاستكثر ذلك بنو ميم ،وشهروا
السيوف ،ومنعوا بر ًا  من أخذ الصدقة.
فقدم بر  إى رسول اه ﷺ فأخره.
فقال الرسول ﷺ( :من هؤاء القوم؟) ،فانتدب عيينة بن حصن  ،فبعثه ﷺ ي
مسن فارس ًا من العرب ،ليس فيهم مهاجري وا أنصاري ،فكان يسر الليل،
ويكمن بالنهار ،فلا وصل إليهم هجم عليهم ،فلا رأوا اجمع هربوا وولوا ،فأر
عيينة منهم أحد عر رجاً ،وأخذ إحدى عرة امرأة ،وثاثن صبي ًا ،ثم ذهب إى
امدينة ،فأمر هم رسول اه ﷺ فحبسوا ي دار رملة بنت احارث.

 -2رية الضحاك بن سفيان إى بني كاب

ي شهر ربيع اأول ،من السنة التاسعة للهجرة ،بعث رسول اه ﷺ الضحاك بن
سفيان الكاي  ،ي رية ال ُق َرطاء ،بطن من بني بكر ،ليدعوهم إى اإسام،
ومعه اأصيد بن سلمة بن قرط.
فلقوا القرطاء بالزجاوة ،موضع بنجد ،فق اتلوهم فهزموهم ،وحق اأصيد أباه
سلمة ،وسلمة عى فرس له بالزج ،فدعاه إى اإسام ،وأعطاه اأمان ،فسبه وسب
دينه ،فرب اأصيد عرقوي فرس أبيه فوقع ،فأمسك أباه إى أن جاءه أحد
امسلمن فقتله ،وم يقتله ابنه:
999

[ امجادلة. ]99/

 -3رية علقمة بن جزز

بلغ رسول اه ﷺ أن ناس ًا من احبشة قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة ،فبعث
ﷺ إليهم علقمة بن جزز امدجي  وذلك ي ربيع اأول من السنة التاسعة
للهجرة ،ي ثاثائة رجل.
فلا سمع أولئك بمسر امسلمن إليهم،وخاضوا إليهم البحر ،هربوا ،فلم يلق
علقمة وأصحابه ري اه عنهم كيد ًا.
ثم رجعوا إى امدينة ،واستأذنت طائفة من أصحابه بالتعجل إى أهليهم ،فأذن هم
علقمة ،وأ رم ر عليهم عبد اه بن حذافة السهمي  وكانت فيه دعابة.
فنزلوا ببعض الطريق ،وأوقدوا نار ًا يصطلون عليها ،ويصنعون طعامهم ،فقال هم
عبد اه بن حذافة :أليس َ عليكم السمع والطاعة؟
قالوا :بى .قال :أفا أنا أمرت كم بيء إا فعلتموه؟ قالوا :بى.
قال :فإي أعزم عليكم بحقي وطاعتي إا تواثبتم ي هذه النار.
ِ
وها،
َارا َو َق َال :ا ْد ُخ ُل َ
َع ْن َعِ َ أ رن النربِ ري ﷺ َب َع َث َج ْي ًشاَ ،و َأ رم َر َع َل ْي ِه ْم َر ُج ًا َف َأ ْو َقدَ ن ً
آخ ُر َ
وهاَ ،و َق َال َ
ون :إِن َرا َف َر ْرنَا ِمن َْهاَ ،ف َذ َك ُروا لِلنربِ ِي ﷺَ ،ف َق َال ل ِ رل ِذي َن
َف َأ َرا ُدوا َأ ْن َيدْ ُخ ُل َ
َأرادوا َأ ْن يدْ ُخ ُلوهاَ « :لو د َخ ُلوها َم ي َزا ُلوا فِيها إِ َى يو ِم ِ
الق َيا َم ِة»َ ،و َق َال ل ِ ْْ َخ ِري َن« :اَ
َ
َْ
َ
َ َْ
ْ َ
َ
َ ُ
اع َة ِي مع ِصي ٍة ،إِنرا ال رطا َع ُة ِي امَعر ِ
وف» أخرجه البخاري( ).
َط َ
َْ َ
ُْ
َ
ونزل ي هذه احادثة قوله تعاى:
[ النساء.]95/
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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 -4رية عي بن أي طالب إى ال ُفلس

ي شهر ربيع اآخر ،سنة تسع للهجرة ،بعث رسول اه ﷺ عِ بن أي طالب 
هدم ال ُفلس ،وهو صنم لقبيلة طيء ،وبعث معه مائة ومسن رجاً ،عى مائة بعر،
ومسن فرس ًا ،فشنوا الغارة عى قبيلة طيء مع الفجر ،فهدموا ال ُفلس ،وخربوه،
وملؤا أيدهم من السبي والنعم.
وكان ي السبي س رفانة ،أخت عدي بن حاتم الطائي ،وهرب عدي إى الشام ،فلا
قدم عِ وأصحابه ري اه عنهم امدينةَ ،م رن رسول اه ﷺ عى أخت عدي بن
حاتم فأطلقها ،فكان ذلك سبب ًا ي إسام أخيها عدي بن حاتم .
 قصة إسام عدي بن حاتم : 
ِ
وج رس ِ
وج ُه ك ََر َاه ًة
ول اهِ ﷺَ ،فك َِر ْه ُت ُخ ُر َ
عن عدي بن حاتم  قال :مرا َب َل َغني ُخ ُر ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
رَ ،ق َالَ :فك َِر ْه ُت
َشديدَ ةًَ ،خ َر ْج ُت َحترى َو َق ْع ُت نَاح َي َة ُ
الرو ِمَ ،حترى َقد ْم ُت َع َى َق ْي َ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
الر ُج َل،
َمكَاي َذل َك َأ َشدر م ْن ك ََراه َيتي لـِ ُخ ُروجهَ ،ق َالَ :ف ُق ْل ُتَ :واهَِ ،ل ْو َا َأ َت ْي ُت َه َذا ر
ان ص ِ
َفإِ ْن ك َ ِ
اد ًقا َعلِ ْم ُتَ ،ق َالَ :ف َق ِد ْم ُت َف َأ َت ْي ُت ُهَ ،ف َل را َق ِد ْم ُت َق َال
ر ِيَ ،وإِ ْن َك َ َ
َان كَاذ ًبا َم ْ َي ُ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ى رس ِ
ول اهِ ﷺَ ،ف َق َال ِ
َ:
الن ُ
راسَ :عد ُي ْب ُن َحات ٍمَ ،عد ُي ْب ُن َحات ٍمَ .ق َالَ :فدَ َخ ْل ُت َع َ َ ُ
« َيا َع ِد ُي ْب َن َحاتِ ٍمَ ،أ ْسلِ ْم ت َْس َل ْم » َث َا ًثاَ ،ق َالُ :ق ْل ُت :إِ ِي َع َى ِد ٍ
ينَ ،ق َالَ « :أنَا َأ ْع َل ُم
ْت َأ ْع َلم بِ ِدينِي ِمنِي؟ َق َالَ « :نعمَ ،أ َلس َت ِمن الرك ِ
ْت
ُوس ري ِةَ ،و َأن َ
بِ ِدينِ َك ِمن َْك» َف ُق ْل ُتَ :أن َ
َ ر
َ ْ ْ
ُ
ِ
اع َق ْو ِم َك؟ » ُق ْل ُتَ :ب َ
ىَ ،ق َالَ « :فإِ رن َه َذا َا َيـ ِح ُل َل َك ِي ِدينِ َك»َ ،ق َالَ :ف َل ْم َي ْعدُ
َت ْأك ُُل م ْر َب َ
اض ْع ُت َهَاَ ،ف َق َالَ « :أ َما إِ ِي َأ ْع َل ُم َما ا رل ِذي َي ْمنَ ُع َك ِم َن ِ
اإ ْس َا ِمَ ،ت ُق ُ
َأ ْن َق َ
ول :إِن َرا
اهَاَ ،فت ََو َ
راس ،ومن َا ُقو َة َله ،و َقدْ رمتْهم العربَ .أ َتع ِر ُ ِ
ْ
ر ُ َ َ َ ُ ْ ََ ُ
ا رت َب َع ُه َض َع َف ُة الن ِ َ َ ْ
ف اح َرةَ؟» ُق ْل ُتَ :م ْ
َأرها ،و َقدْ س ِمع ُت ِهاَ .ق َالَ « :فوا رل ِذي َن ْف ِ
ِ بِ َي ِد ِهَ ،ل ُيتِ رم رن اهُ َه َذا اأَ ْم َرَ ،حترى تـَ ْخ ُر َج
َ
َ َ َ َ ْ
َ
ت ِي َغ ِر ِجو ِار َأح ٍد ،و َلي ْفتَحن ُكن َ ِ
وف بِالبي ِ
ِ ِ
ِ ِ
َى ْب ِن
َ َ َ َ ر
ْ َ
ال رظعينَ ُة م َن اح َرةَ ،حترى َت ُط َ َ ْ
ُوز ك ْ َ
ِ
ِ
َى ْب ُن ُه ْر ُم َزَ ،و َل ُي ْب َذ َل رن امَ ُال َحترى
َى ْب ُن ُه ْر ُم َز؟ َق َالَ « :ن َع ْم ،ك ْ َ
ُه ْر ُم َز» َق َالُ :ق ْل ُت :ك ْ َ
وف بِالبي ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ت ِي
َا َي ْق َب َل ُه َأ َحد » َق َال َعد ُي ْب ُن َحات ٍمَ :ف َهذه ال رظعينَ ُة َتـ ْخ ُر ُج م َن اح َرةَ ،ف َت ُط ُ َ ْ
ُوز كَِى ب ِن هرم َز ،وا رل ِذي َن ْف ِ
ِ
ِ
ِ بِ َي ِد ِه َل َتكُو َن رن
يم ْن َفت ََح ُكن َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ
َغ ْ ِر ج َو ٍارَ ،و َل َقدْ ُكن ُْت ف َ
ال رثالِ َث ُةِ ،أَ رن َر ُس َ
ه ﷺ َقدْ َق َ
اهَا .أخرجه أمد( ).
ول ا ِ
( )9حسن/أخرجه أمد برقم (.)99999
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وعن عدي بن حاتم  قالَ :ب ْينَا َأنَا ِعنْدَ النربِ ِي ﷺ إِ ْذ َأتَا ُه َر ُجل َف َشكَا إِ َل ْي ِه ال َفا َق َةُ ،ث رم
يلَ ،ف َق َال« :يا َع ِدي ،ه ْل ر َأي َت ِ
ِ
السبِ ِ
َأتَا ُه َ
اح َرةَ؟» ُق ْل ُتَ :م ْ َأ َر َها،
ُ َ َ ْ
َ
آخ ُر َف َشكَا إِ َل ْيه َق ْط َع ر
و َقدْ ُأنْبِ ْئ ُت َعنْهاَ ،ق َال َ «:فإِ ْن َطا َل ْت بِ َك حياةَ ،ل َرين ال رظ ِعينَ َة تَر َ ِ
ح ُل ِمن ِ
اح َر ِةَ ،حترى
ََ
ََ ر
َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
وف بِال َك ْع َبة اَ َ
ن َن ْفَِ :ف َأ ْي َن ُد رع ُار َط ِي ٍئ
َت ُط َ
َ ُ
يا َب ْيني َو َب ْ َ
َاف َأ َحدً ا إِ را اه» ُق ْل ُت ف َ
ِ
اد« ،و َل ِئن َطا َل ْت بِ َك حياة َل ُت ْفتَحن ُكن ُ ِ
ِ
َى ْب ِن
َ ر
ََ
ا رلذي َن َقدْ َس رع ُروا البِ َ َ َ ْ
َى»ُ ،ق ْل ُت :ك ْ َ
ُوز ك ْ َ
ِ
ِ
الر ُج َل ي ُـ ْخ ِر ُج ِم ْل َء َك ِف ِه
ر َي رن ر
َى ْب ِن ُه ْر ُم َزَ ،و َلئ ْن َطا َل ْت بِ َك َح َياةَ ،ل َ َ
ُه ْر ُم َز؟ َق َال « :ك ْ َ
ِ ٍ
ِم ْن َذ َه ٍ
ب َم ْن َي ْق َب ُل ُه ِمنْ ُه َف َ
ن اه َأ َحدُ ك ُْم َي ْو َم
ا َ
جِدُ َأ َحدً ا َي ْق َب ُل ُه ِمنْ ُهَ ،و َل َي ْل َق َ ر
ب َأ ْو ف رضةَ ،ي ْط ُل ُ
ر ِج ُم َل ُهَ ،ف َل َي ُقو َل رن َل ُهَ :أ َم ْ َأ ْب َع ْث إِ َل ْي َك َر ُس ً
وا َف ُي َب ِل َغ َك؟
َي ْل َقا ُهَ ،و َل ْي َس َب ْينَ ُه َو َب ْينَ ُه ت َْر ُ َ
مان ُي َ ْ
ولَ :ب َىَ ،ف َي ُق ُ
َف َي ُق ُ
ولَ :أ َم ْ ُأ ْع ِط َك َم ًاا َو ُأ ْف ِض ْل َع َل ْي َك؟ َف َي ُق ُ
ولَ :ب َ
ىَ ،ف َينْ ُظ ُر َع ْن َي ِمين ِ ِه َف َ
ا
َي َرى إِ را َج َهن َرمَ ،و َينْ ُظ ُر َع ْن َي َس ِ
ار ِه َف َ
ا َي َرى إِ را َج َهن َرم» َق َال َع ِديَ :س ِم ْع ُت النربِ ري ﷺ
ول« :ا رت ُقوا الن َرار َو َل ْو بِ ِش رق ِة تـَ ْم َر ٍة َف َم ْن َم َ ِ
َي ُق ُ
جدْ ِش رق َة تـَ ْم َر ٍة َفبِكَلِ َم ٍة َط ِي َب ٍة» َق َال َع ِدي:
ْ
ِ
ح ُل ِمن ِ
َفر َأي ُت ال رظ ِعينَ َة تَر َ ِ
يم ِن
وف بِال َك ْع َب ِة اَ َتـ َخ ُ
اح َر ِة َحترى َت ُط َ
َ
َ ْ
اف إِ را اه َ ،و ُكن ُْت ف َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ر ُو رن َما َق َال النربِ ُي َأ ُبو ال َقاس ِم ﷺ
ا ْف َتت ََح ُكن َ
َى ْب ِن ُه ْر ُم َزَ ،و َلئ ْن َطا َل ْت بِك ُْم َح َياة َل َ َ
ُوز ك ْ َ
خ ِر ُج ِم ْل َء َك ِف ِه .أخرجه البخاري( ).
ُْ
ثم إن عدي بن حاتم  سأل رسول اه ﷺ عن أبيه حاتم الطائي امعروف بالكرم،
ول اه ،إِ رن َأ ِي ك َ ِ
الر ِح َمَ ،و َي ْف َع ُل ك ََذا َوك ََذاَ ،ق َال« :إِ رن َأ َب َ
فقالَ :يا َر ُس َ
اك َأ َرا َد َأ ْم ًرا
َان َيص ُل ر
َف َأ ْد َر َك ُه» َي ْعن ِي ِ
الذك َْر .أخرجه أمد( ).
وما أسلم عدي بن حاتم  حسن إسامه ،وعطاؤه.
َع ْن َع ِد ِي ْب ِن َحاتِ ٍم َ ق َالَ :أ َت ْينَا ُع َم َر ِي َو ْف ٍدَ ،ف َج َع َل َيدْ ُعو َر ُج ًا َر ُج ًا َو ُي َس ِم ِيه ْم،
ن؟ َق َالَ :ب َ
ى َأ ْس َل ْم َت إِ ْذ َك َف ُرواَ ،و َأ ْق َب ْل َت إِ ْذ َأ ْد َب ُروا،
َف ُق ْل ُتَ :أ َما َت ْع ِر ُفنِي َيا َأ ِم َر امُ ْؤ ِمنِ َ
ا ُأ َب ِ
َو َو َف ْي َت إِ ْذ َغدَ ُرواَ ،و َع َر ْف َت إِ ْذ َأ ْنك َُرواَ .ف َق َال َع ِديَ :ف َ
اَ إِ ًذا .أخرجه البخاري( ).
و َع ْن َع ِد ِي ْب ِن َحاتِ ٍم َ ق َالَ :أ َت ْي ُت ُع َم َر ْب َن اخَ رط ِ
ابَ ،ف َق َال ِ
َ :إِ رن َأ رو َل َصدَ َق ٍة َب ري َض ْت َو ْج َه
ول اه ﷺ َو ُو ُجو َه َأ ْص َحابِ ِه َصدَ َق ُة َط ِي ٍئِ ،ج ْئ َت ِها إِ َى رس ِ
رس ِ
ول اه ﷺ.أخرجه مسلم(.)0
َ ُ
َ
َ ُ
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9959
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99999
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 -3وفود السنة التاسعة
 -1الوفود القادمة لإسام قبل غزوة تبوك

السنة التاسعة للهجرة تسمى سنة الوفود ،ولكثرة الوفود والبعوث أقام الرسول ﷺ
طيلة السنة التاسعة بامدينة ،يستقبل الوفود التي تريد اإسام ،ويبعث العال عى
الصدقات ،ويرسل الدعاة إى اه ي كل جهة ،ويرسل الَايا عند احاجة ،وم
خرج ﷺ من امدينة ي تلك السنة إا لغزوة تبوك فقط.
وقد بلغ جموع وفود القبائل التي جاءت إى امدينة تريد اإسام ما يزيد عى ستن
وفد ًا ،يتلو بعضها بعض ًا ،وفد يدخل امدينة ،وآخر خرج منها.
ذلك أن َف ْتح مكةَ ،ف ـ َتح اه به قلوب الناس لإسام ،وأظهر اه دينه عى الدين كله،
وتغر موقف العرب فيه ،فسارعوا إى الدخول ي اإسام ،ودخلوا ي دين اه
أفواج ًا كا قال سبحانه:
[ النر.] 9-9/
وعن عمرو بن سلمة اجرمي  قالُ :كنرا بِ َا ٍء َمـ َم رر الن ِ
الر ْك َب ُ
راسَ ،وك َ
ان
َان َي ُم ُر بِنَا ُ
راسَ ،ما لِلن ِ
َفن َْس َأ ُه ُ ْمَ :ما لِلن ِ
الر ُج ُل؟ َف َي ُقو ُل َ
ونَ :ي ْز ُع ُم َأ رن اه َأ ْر َس َل ُهَ ،أ ْو َحى
راس؟ َما َه َذا ر
ام ،و َك َأنرا ي َقر ِي صدْ ِري ،وكَان ِ
ِ
ِ
َت
َ
َ
إِ َل ْيهَ ،أ ْوَ :أ ْو َحى اه بِك ََذاَ ،ف ُكن ُْت َأ ْح َف ُظ َذل َك ال َك َ َ َ َ ُ ُ
ال َع َر ُب َت َل رو ُم بِإِ ْسا َِم ِه ُم ال َفت َْحَ ،ف َي ُقو ُل َ
ون :ات ُْركُو ُه َو َق ْو َم ُهَ ،فإِ رن ُه إِ ْن َظ َه َر َع َل ْي ِه ْم َف ُه َو نَبِي
ص ِ
َت َو ْق َع ُة َأ ْه ِل ال َفت ِْح َبا َد َر ك ُُل َق ْو ٍم بِإِ ْسا َِم ِه ْمَ ،و َبدَ َر َأ ِي َق ْو ِمي
ادقَ ،ف َل را كَان ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِإِ ْساَم ِه ْمَ ،ف َل را َقد َم َق َالِ :ج ْئ ُتك ُْم َواه م ْن عنْد النربِ ِي ﷺ َح ًقاَ ،ف َق َالَ « :ص ُلوا َص َ
ا َة ك ََذا
ن ك ََذاَ ،فإِ َذا ح َ ِ
ا َة ك ََذا ِي ِح ِ
ِي ِح ِ
ن ك ََذاَ ،و َص ُلوا َص َ
الص َ
ا ُة َف ْل ُي َؤ ِذ ْن َأ َحدُ ك ُْم،
رت ر
َ َ
ُن َأ َحد َأ ْك َث َر ُق ْرآنًا ِمنِي ،لـِ َا ُكن ُْت َأ َت َل رقى ِم َن
َو ْل َي ُؤ رمك ُْم َأ ْك َث ُرك ُْم ُق ْرآنًا»َ .فنَ َظ ُروا َف َل ْم َيك ْ
الر ْكب ِ
انَ ،ف َقدر م ِ
ن َأ ْي ِدهِ ْمَ ،و َأنَا ا ْب ُن ِست َأ ْو َس ْب ِع ِسنِن .أخرجه البخاري( ).
وي َب ْ َ
ُ َ
ُ
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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فاحمد ه رب العامن وحده ،وا إله إا اه وحده وصدق وعده ،ونر عبده،
وهزم اأحزاب وحده ،وأظهر دينه عى الدين كله وحده ،ولو كره امركون:
[ الصف.] 5-9/
وسنذكر إن شا ءاه تعاى أهم هذه الوفود التي جاءت إى امدينة ي السنة التاسعة
للهجرة ،لتعلن إسامها ،وتبر رسول اه ﷺ بإسام قومها ،وتأخذ عنه رائع
اإسام ،وتطلب منه اأمان لقومها.

 -1قدوم وفد باهلة

قدم عى الرسول ﷺ بعد الفتح مطرف بن الكاهن الباهِ ،وافد ًا لقومه بإسامهم.
وكان ﷺ قد بعث إى باهلة أبا أمامة صدي بن عجان الباهِ يدعوهم إى اه
تعاى ،ويعرض عليهم رائع اإسام ،فأبوا عليه ،ثم إهم بعد الفتح أسلموا عن
آخرهم.
فلا قدم مطرف  إى امدينة ،أخذ لقومه أمان ًا من رسول اه ﷺ ،وكتب له رسول
اه ﷺ كتاب ًا فيه فرائض الصدقات.
ثم قدم هشل بن مالك الوائِ من باهلة وافد ًا لقومه ،فأسلم ،فكتب له رسول اه ﷺ
ومن أسلم من قومه كتاب ًا فيه رائع اإسام ،وأعطاهم اأمان.

 -2قدوم وفد بني ميم

ما جاءت رية عيينة بن حصن بسبايا بني ميم إى رسول اه ﷺ ،ركب وفد عظيم
من بني ميم ،عددهم تسعون أو ثانون رجا ،فقدموا عى رسول اه ﷺ ،وفيهم
عدة من رؤسائهم ،منهم ُعطارد بن حاجب ،والزبرقان بن بدر ،واأقرع بن حابس،
وقيس بن عاصم ،وعمرو بن اأهتم ،وغرهم من سادة ميم.
وكان اأقرع بن حابس قد شهد مع رسول اه ﷺ فتح مكة وحنين ًا والطائف.
فلا قدم وفد بني ميم إى امدينة رآهم سباياهم ،فأخذ النساء واأطفال يبكون،
فعجل الوفد ،ودخلوا امسجد النبوي ،وقد أذن بال  لصاة الظهر ،والناس
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ينتظرون خروج رسول اه ﷺ للصاة ،فاستبطأ الوفد خروج رسول اه ﷺ ،فجاؤا
إى بابه ،وأخذوا ينادون رسول اه ﷺ من وراء احجرات أن اخرج إلينا يا حمد،
فآذى ذلك رسول اه ﷺ من صياحهم ،فخرج إليهم ،فتعلقوا به يكلمونه ي سبيهم،
فوقف معهم ،ثم مى رسول اه ﷺ فصى الظهر ،ثم جلس ي صحن امسجد.
ثم أذن ﷺ خطيب ميم ُعطارد بن حاجب فخطب ،ثم أمر رسول اه ﷺ ثابت بن
قيس بن شاس ،خطيب رسول اه ﷺ أن يقوم فيجيب الرجل ي خطبته ،فخطب
وأحسن ،ثم أذن ﷺ لشاعر ميم الزبرقان بن بدر أن يقول ،فقال ،وافتخر بقومه ،ثم
أمر رسول اه ﷺ أن جيب شاعرهم ،فقال وأحسن.
ثم قال اأقرع بن حابس :وأي ،إن هذا الرجل مؤتى له ،خطيبه أخطب من خطيبنا،
وشاعره أشعر من شاعرنا ،وأصواَم أعى من أصواتنا.
فلا فرغ القوم أسلموا ،وجوزهم رسول اه ﷺ فأحسن جوائزهم ،ورد عليهم
سباياهم ،وقد أثنى الرسول ﷺ عى بني ميم بخصال حسنة فيهم.
ٍ
عن أي هريرة  قال :ما ِز ْل ُت ُأ ِحب بنِي َ ِ
َث س ِم ْع ُت ِم ْن رس ِ
ول اه ﷺ
ُ َ
َ ُ
مي ٍم ُمن ُْذ َثا َ
َ
ِ
ِ
اَ ْمَ ،ف َق َال َر ُس ُ
َي ُق ُ
ول فِ ِيه ْمُ « :ه ْم َأ َشدُ ُأ رمتي َع َ
ول اه
ى الدر رجال»َ ،ق َالَ :و َجا َء ْت َصدَ َق ُ ُ
َت َسبِ رية ِمن ُْه ْم ِعنْدَ َع ِائ َش َةَ ،ف َق َال َ « :أ ْعتِ ِق َيها َ ،فإِ رهَا ِم ْن
ات َق ْو ِمنَا»َ ،وكَان ْ
ﷺَ « :ه ِذ ِه َصدَ َق ُ
َو َل ِد إِ ْس َا ِع َيل » متفق عليه( ).
وما أسلم وفد بني ميم سألوا رسول اه ﷺ أن يؤمر عليهم أحدهم ،فاستشار ﷺ
أبا بكر وعمر ري اه عنها.
ر ُه ْم َأ رن ُه َق ِد َم َركْب ِم ْن َبنِي َ
مِي ٍم َع َ
ى النربِ ِي
َع ِن ا ْب ِن َأ ِي ُم َل ْي َك َة َأ رن َع ْبدَ اه ْب َن ُ
الز َب ْ ِر َأ ْخ َ َ
اع ْب َن َم ْع َب ِد ْب ِن ُز َر َارةََ ،ق َال ُع َم ُرَ :ب ْل َأ ِم ِر اأَ ْق َر َع ْب َن َحابِ ٍ
س،
ﷺَ ،ف َق َال َأ ُبو َبك ٍْرَ :أ ِم ِر ال َق ْع َق َ
َق َال َأ ُبو َبك ٍْرَ :ما َأ َر ْد َت إِ را ِخا َِيَ ،ق َال ُع َم ُرَ :ما َأ َر ْد ُت ِخ َ
ا َف َكَ ،فت ََا َر َيا َحترى ْار َت َف َع ْت
ِ ِ
ها ا رل ِذي َن آ َمنُوا اَ ُت َقدِ ُموا " َحترى ا ْن َق َض ْت.أخرجه البخاري( ).
َأ ْص َو ُ ُ
اَ َاَ ،فن ََز َل ي َذل َكَ " :يا َأ ُ َ
فأنزل اه ي شأن وفد بني ميم ،وشأن أي بكر وعمر ري اه عنها ،أول سورة
احجرات:
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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[ احجرات. ]9-9/

َان ُع َم ُر َب ْعدُ َ ،و َم ْ َي ْذك ُْر َذلِ َك َع ْن َأبِ ِيه َي ْعنِي َأ َبا َبك ٍْر ،إِ َذا َحدر َ
الز َب ْ ِر َفك َ
ث الن ِرب ري
َق َال ا ْب ُن ُ
ِ
ِ ٍ
الَ ِار َم ْ ُي ْس ِم ْع ُه َحترى َي ْس َت ْف ِه َم ُه .أخرجه البخاري( ).
ﷺ بِ َحديث َحدر َث ُه َك َأخي ِ َ

 -3قدوم وفد بني أسد بن خزيمة

ي أول سنة تسع من اهجرة ،قدم عى رسول اه ﷺ عرة رهط من بني أسد بن
خزيمة ،فيهم حرمي بن عامر ،ورار بن اأزور ،ووابصة بن معبد ،ونقادة بن عبد
اه ،وطليحة بن خويلد اأسدي.
فدخلوا امسجد ،ورسول اه جالس ي امسجد مع أصحابه ري اه عنهم ،فسلموا
عليه ،وتكلموا.
فقال حرمي بن عامر :يا رسول اه ،إنا شهدنا أن اه وحده ا ريك له ،وأنك عبده
ورسوله ،وجئناك يا رسول اه وم تبعث لنا بعث ًا ،وم نقاتلك كا قاتلتك العرب،
ونحن عى من وراءنا ،فأنزل اه تعاى :
[ احجرات.]99/
ٍ
ِ
ِ
ى رس ِ
ول اهِ ﷺَ ،ف َت َك رل ُموا َ ،ف َقا ُلواَ :قا َت َلت َْك
وعن ابن عباس قالَ :قد َم َو ْفدُ َبني َأ َسد َع َ َ ُ
م َكَ ،ف َق َال ِأَ ِي َبك ٍْر َو ُع َم َر
ر َ ،و َل ْسنَا َب َأ َق ِل ِه ْم َعدَ ًداَ ،و َا َأ َك رل ُه ْم َش ْو َك ًةَ ،و َص ْلنَا َر ِ َ
ُم َ ُ
ِ
الش ْي َط َ
ي اهُ َعن ُْه َاَ « :ت َك رل ُموا َهك ََذا»َ ،قا ُلواَ :اَ ،ق َال« :إِ رن فِ ْق َه َه ُؤ َا ِء َقلِيلَ ،وإِ رن ر
ان
َر َ
ه َج رل َو َع رز "
َينْطِ ُق َع َى ال ِسنَتِ ِه ْم»َ ،ق َال َع َطاء ِي َح ِديثِ ِهَ :ف َأن َْز َل ا ُ
" أخرجه النسائي ي
السنن الكرى ( ).
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999

( )9حسن/أخرجه النسائي ي السنن الكرى برقم (.)999999
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وبنو أسد كانوا فيمن ارتد بعد وفاة النبي ﷺ ،وتبعوا طليحة بن خويلد اأسدي ،ما
ادعى النبوة.
ثم قاتلهم خالد بن الوليد  ي عهد أي بكر الصديق  ،وكَهم ،ورجع بقيتهم
إى اإسام ،وتاب طليحة ،وحسن إسامه .

 -4قدوم وفد طيء

قدم وفد طيء عى رسول اه ﷺ ي السنة التاسعة للهجرة ،وكانوا مسة عر
رجاً ،فيهم قبيصة بن اأسود ،وقعن بن ُخليف ،وزيد اخيل بن مهلهل من بني
نبهان ،وهو رئيسهم وسيدهم ،وكان شاعر ًا وخطيب ًا وبليغ ًا وجواد ًا.
فدخلوا امدينة ورسول اه ﷺ ي امسجد ،فأناخوا رواحلهم ي فناء امسجد ،ثم
دخلوا ودنوا من رسول اه ﷺ ،فعرض عليهم اإسام فأسلموا ،وحسن إسامهم،
ثم قال رسول اه ﷺ لزيد اخيل( :من أنت؟) ،قال :أنا زيد اخيل بن مهلهل.
فقال له رسول اه ﷺ« :ما ُذكر َ رجل من العرب بفضل ثم جاءي إا رأيته دون ما
يقال فيه ،إا زيد اخيل ،فإنه م يبلغ كل ما كان فيه».
ثم ساه رسول اه ﷺ زيد اخر ،ثم أجاز كل رجل من الوفد بخمس أواق فضة ،ثم
انرفوا إى بادهم طيء.

 -5قدوم وفد بجيلة وأمس

قدم جرير بن عبد اه البجِ  عى رسول اه ﷺ ي امدينة ،ومعه من قومه مائة
ومسون رج ً
ا من اليمن ،فلا دنا من امدينة عرض له رسول اه ﷺ ي خطبته.
َخ ُت ر ِ
ِ ِ
ِ
َق َال َج ِريرَ :ر
اح َلتِيُ ،ث رم َح َل ْل ُت َع ْي َبتِيُ ،ث رم َلبِ ْس ُت ُح رلتِيُ ،ث رم
ما َدن َْو ُت م َن الـ َمدينَة َأن ْ َ
ج ِل ِ
ِ
بَ ،فرم ِ
َد َخ ْل ُتَ ،فإِ َذا َر ُس ُ
يَِ :يا َع ْبدَ اهِ،
ول ا ِ
هﷺ َ ْ
اي الن ُ
حدَ قَ ،ف ُق ْل ُت ِ َ
راس بِا َ
خ ُط ُ َ َ
َذك ََر ِي َر ُس ُ
ب إِ ْذ َع َر َض َل ُه
ول ا ِ
ه ﷺ؟ َق َالَ :ن َع ْمَ ،ذك ََر َك آنِ ًفا بِ َأ ْح َس ِن ِذك ٍْرَ ،ف َب ْينَا ُه َو َ ْ
خ ُط ُ
ِي ُخ ْط َبتِ ِه َو َق َالَ « :يدْ ُخ ُل َع َل ْيك ُْم ِم ْن َه َذا ال َب ِ
ابَ ،أ ْو ِم ْن َه َذا ال َف ِجِ ،م ْن َخ ْ ِر ِذي َي َم ٍن،
ِ
ٍ
ِ
ى ما َأ ْب َا ِ
إِ را َأ رن َع َ
ي.
ى َو ْج ِهه َم ْس َح َة َم َلك » َق َال َج ِريرَ :ف َحمدْ ُت اهَ َع رز َو َج رل َع َ َ
أخرجه أمد( ).
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)95999
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ثم جاء جرير إى النبي ﷺ ،فسلم عليه ،فبسط ﷺ له رداءه ،وقال« :عى هذا يا
جرير فاقعد».
يم َق ْو ٍم َف َأك ِْر ُمو ُه» أخرجه ابن ماجه( ).
ثم التفت ﷺ إى أصحابه ،فقال« :إِ َذا َأتَاك ُْم ك َِر ُ
ثم أسلم جرير وقومه ،وبايعوا رسول اه ﷺ عى شهادة أن ا إله إا اه ،وأن حمد ًا
رسول اه ،وإقام الصاة ،وإيتاء الزكاة ،والسمع والطاعة ،والنصح لكل مسلم.
ِ
الزك ِ
َع ْن َج ِر ِير ْب ِن َع ْب ِد اه َ ق َالَ :با َي ْع ُت َر ُس َ
ول اه ﷺ َع َ
َاة،
الصا َِةَ ،وإِيتَاء ر
ى إِ َقا ِم ر
َوالن ُْص ِح لِك ُِل ُم ْسلِ ٍم .متفق عليه( ).
و َع ْن َج ِر ٍير َ ق َال :ما َح َج َبنِي النربِي ﷺ من ُْذ َأس َلم ُتَ ،واَ ر ِ
ج ِهي.
آي إِ را َت َب رس َم ِي َو ْ
َ
ُ ْ ْ
ُ
َ
متفق عليه( ).

 -3قدوم وفد اأمسين

قدم قيس بن عزوة اأمِ ي مائتن ومسن رج ً
ا من أمس ،واأمس
امتشدد ي دينه.
فقال هم رسول اه ﷺ( :من أنتم؟).
فقالوا :نحن أمس اه ،وكان يقال هم ذلك ي اجاهلية.
فقال هم رسول اه ﷺ« :وأنتم اليوم ه».
فقال رسول اه ﷺ لبال« :أعط ركب بجيلة ،وابدأ باأمسين» ،ففعل.
ِ
ِ
ى رس ِ
َع ْن َط ِ
ار ِق ْب ِن ِش َه ٍ
ول اهِ ﷺَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ:
اب َق َالَ :قد َم َو ْفدُ َبجي َل َة َع َ َ ُ
ف َر ُجل ِم ْن َق ْي ٍ
ن » َق َالَ :فت َ
س َق َالَ :حترى َأ ْن ُظ َر َما
َخ رل َ
نَ ،وا ْبدَ ؤا بِاأَ ْحـ َم ِس ِي َ
«اك ُْسوا ال َب َجلِ ِي َ
ٍ
ول اهِ ﷺَ :ق َالَ :فدَ َعا َه ُ ْم َر ُس ُ
َي ُق ُ
ول َه ُ ْم َر ُس ُ
الله رم َص ِل
ول اهِ ﷺ َ ْ
م َس َم رراتُ « :
الله رم َب ِ
ار ْك فِ ِيه ْم» أخرجه أمد(.)0
َع َل ْي ِه ْمَ ،أ ِو ُ
 هدم ذي اخلصة :
ذو اخلصة بيت فيه صنم باليمن لدوس ،وخثعم ،وبجيلة ،ومن كان ببادهم من
العرب ،وكان يسمى الكعبة اليانية ،والكعبة الشامية.
( )9حسن  /أخرجه ابن ماجه برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)99ومسلم برقم (.)99
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99999
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عن جرير  قالَ :ق َال ِ
َ َر ُس ُ
حنِي ِم ْن ِذي اخَ َل َص ِة» َوك َ
َان َب ْيتًا ِي
ول اه ﷺَ « :أاَ ت ُِر ُ
ن َو ِمائ َِة َف ِ
ار ٍ
م َسَ ،وكَانُوا
س ِم ْن َأ ْ َ
م ِس َ
َخ ْث َع َم ُي َس رمى َك ْع َب َة ال َي َانِ َي ِةَ ،ق َالَ :فا ْن َط َل ْق ُت ِي َ ْ
اب َخ ْي ٍلَ ،ق َالَ :و ُكن ُْت اَ َأ ْث ُب ُت َع َ
ر َب ِي َصدْ ِري َحترى َر َأ ْي ُت َأ َث َر
َأ ْص َح َ
ى اخَ ْي ِلَ ،ف َ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ََ َها
َأ َصابِعه ِي َصدْ ِريَ ،و َق َال« :ال رل ُه رم َث ِب ْت ُهَ ،و ْ
اج َع ْل ُه َهاد ًيا َم ْهد ًيا»َ ،فا ْن َط َل َق إ َل ْي َها َفك َ َ
ِ
ِ
ر ُهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ح ِق،
ول َج ِر ٍيرَ :وا رلذي َب َع َث َك بِا َ
َو َح رر َق َهاُ ،ث رم َب َع َث إِ َى َر ُسول اه ﷺ ُيـ ْخ ِ ُ
م َس،
َما ِج ْئت َُك َحترى ت ََر ْكت َُها َك َأ رهَا جـَ َمل َأ ْج َو ُ
ف َأ ْو َأ ْج َر ُبَ ،ق َالَ :ف َب َار َك ِي َخ ْي ِل َأ ْ َ
م س مر ٍ
ِ
ات .متفق عليه( ).
َو ِر َجاهَا َ ْ َ َ ر

 -2قدوم وفد خثعم

بعد أن هدم جرير بن عبد اه البجِ  صنم ذي اخَ َلصة ،وقتل من قتل من خثعم،
قدم وفد منهم عى رسول اه ﷺ ي امدينة ،فيهم :أنس بن ُمدرك ،وحصن بن
مشمت ،فقالوا :آمنا باه ورسوله ،وما جاء من عند اه ،وبايعوه بيعة اإسام ،ثم قالوا
ِ
لرسول اه ﷺ :اكتب لنا كتاب ًا نتبع ما فيه ،فكتب هم كتاب ًا ،شهد عليه جرير  ،ومن
حرمن الصحابة ري اه عنهم.

 -1قدوم وفد عبد القيس

عبد القيس قبيلة من قبائل العرب الكبرة ،ينتمون إى ربيعة ،وكانوا يسكنون
البحرين ،وكانت هذه القبيلة وفادتان :
الوفادة اأوى  :كانت سنة أربع أو مس من اهجرة ،وكان عدد الوفد ثاثة عر
رجاً ،وكان فيهم امنذر بن عائذ ،وهو أشج عبد القيس.
مع ْت بعدَ جـمع ٍة ِي مس ِجدِ
اس ري اه عنها َأ رنه َق َال :إِ رن َأو َل ُ ُ ٍ
َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
م َعة ُ ِ َ َ ْ ُ ُ َ
ر
ُ
َ ْ
رس ِ
ول اه ﷺِ ،ي َم ْس ِج ِد َع ْب ِد ال َق ْي ِ
س بِ ُج َوا َثى ِم َن ال َب ْح َر ْي ِن.أخرجه البخاري( ).
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس يـُ ْجلِ ُسني َع َى َ ِ
م َر َة َق َالُ :كن ُْت َأ ْق ُعدُ َم َع ا ْب ِن َع رب ٍ
ر ِيره َف َق َالَ :أق ْم عنْدي
َع ْن َأ ِي َ ْ
اَ َف َأ َق ْم ُت َم َع ُه َش ْه َر ْي ِنُ ،ث رم َق َال :إِ رن َو ْفدَ َع ْب ِد ال َق ْي ِ
َحترى َأ ْج َع َل َل َك َس ْه ًا ِم ْن َم ِ
س مَرا
الو ْفدُ ؟ َ »-قا ُلواَ :ربِي َع ُةَ .ق َالَ « :م ْر َح ًبا بِال َق ْو ِم،
َأت َُوا النربِ ري ﷺ َق َالَ « :م ِن ال َق ْو ُم؟ َ -أ ْو َم ِن َ
الو ْف ِدَ ،غ ْ َر َخ َزا َيا َواَ نَدَ ا َمى».
َأ ْو بِ َ
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)959
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ِ
َف َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
يع َأ ْن َن ْأتِ َ
يك إِ را ِي ر
ح َرا ِمَ ،و َب ْينَنَا َو َب ْين ََك َه َذا
ول اه إِنرا اَ ن َْستَط ُ
الش ْه ِر ا َ
ِ
ُخ ِ ِ
ِ
ِ
جنر َةَ ،و َس َأ ُلو ُه
ا َ
ر بِه َم ْن َو َرا َءنَاَ ،ونَدْ ُخ ْل بِه ا َ
رَ ،ف ُم ْرنَا بِ َأ ْم ٍر َف ْص ٍل ،ن ْ ْ
ح ُي م ْن ُك رفار ُم َ َ
َع ِن اأَ ْ ِ ِ
اه ْم َع ْن َأ ْر َبعٍَ ،أ َم َر ُه ْم :بِ ِ
يا ِن بِاه َو ْحدَ ُهَ ،ق َال:
ر َبةَ :ف َأ َم َر ُه ْم بِ َأ ْر َبعٍَ ،و َه َ ُ
اإ َ
ون َما ِ
« َأ َتدْ ُر َ
يا ُن بِاه َو ْحدَ ُه» َقا ُلوا :اه َو َر ُسول ُه َأ ْع َل ُمَ ،ق َالَ « :ش َها َد ُة َأ ْن اَ إِ َل َه إِ را اه،
اإ َ
الزك ِ
َو َأ رن ُمـ َح رمدً ا َر ُس ُ
َاةَ ،و ِص َيا ُم َر َم َض َ
انَ ،و َأ ْن ُت ْع ُطوا ِم َن
الصا َِةَ ،وإِيتَا ُء ر
ول اهَ ،وإِ َقا ُم ر
ِ
اء والن ِرق ِر والـم َز رف ِ
ت َ ،و ُر رب َا َق َال:
امَ ْغنَ ِم اخُ ُم َس» َو َه َ ُ
ح ْن َت ِم َوالدُ رب َ
َ ُ
اه ْم َع ْن َأ ْر َبعٍَ :ع ِن ا َ
روا ِ ِ
ه رن َم ْن َو َرا َءك ُْم» أخرجه البخاري ( ).
اح َف ُظ ُ
«الـ ُم َق ر ِر» َو َق َالْ « :
وه رن َو َأ ْخ ِ ُ
أما الوفادة الثانية  :فكانت ي عام الوفود ،ي السنة التاسعة من اهجرة ،حيث قدم
عى رسول اه ﷺ أربعون أو عرون رج ً
ا من بني عبد القيس ،منهم اجارود بن
عمرو العبدي ،وامنذر بن عائذ ،أشج عبد القيس ،ويسمى اأشج العري.
ري َ أ رنه َأتَى النربِي ﷺ ِي ر ْف َق ٍة ِمن َعب ِد ال َقي ِ ِ
ور ُه َف َأ ْق َب ُلواَ ،ف َل را
ْ
ْ ْ
ُ
َع ِن اأَ َش ِج ال َع َ ِ ِ
س ل َي ُز َ
ُ
ر
ِ
َق ِد ُموا َر َف َع َه ُ ُم النربِ ُي ﷺَ ،ف َأن ُ
اب َس َف ِر ِه ْم،
َاه ْمَ ،فا ْبتَدَ َر ال َق ْو ُمَ ،و َم ْ َي ْل َب ُسوا إِ را ث َي َ
َاخوا ِرك َ ُ
ِ
ب َأ ْص َحابِ ِه َو َب ِعر ُهُ ،ث رم َأ ْخ َر َج ثِ َيا َب ُه ِم ْن َع ْي َبتِ ِه َو َذلِ َك بِ َع ْ ِ
َو َأ َقا َم ال َع َ ِ
ن
ر ُي َف َع َق َل َركَائ َ
َ
رس ِ
ول اه ﷺُ ،ث رم َأ ْق َب َل إِ َى النربِ ِي ﷺ َف َس رل َم َع َل ْي ِهَ ،ف َق َال َل ُه النربِ ُي ﷺ« :إِ رن فِ َ
يك
َ ُ
ِ
لـَ َخص َلت ِ ِ
يء ُجبِ ْل ُت
َن ُيـح ُب ُه َا اه َو َر ُسو ُل ُه»َ ،ق َالَ :ما ُ َ
ْ ْ
ما؟ َق َال« :اأَنَا ُة َواح ْل ُم»َ ،ق َالْ َ :
ِ
ِ
ح ْمدُ ه .أخرجه ابن حبان ( ).
يء َأت َـ َخ رل ُق ُه؟ َق َالَ « :اَ ،ب ْل ُجبِ ْل َت َع َل ْيه»َ ،ق َال :الـ َ
َع َل ْيه َأ ْو َ ْ
وأسلم اجارود العبدي ،ثم إن رسول اه ﷺ استقبل القبلة ،ودعا لقبيلة عبد القيس،
فقال ﷺ« :اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعن غر كارهن ،غر خزايا وا
موتورين ،إذ بعض قومنا ا يسلموا حتى خزوا ويوتروا» أخرجه أمد ( ).
وقد انشغل رسول اه ﷺ بوفد عبد القيس ،حتى فاتته راتبة الظهر ،فا صاها إا بعد
العر.
عن أم سلمة ري اه عنها قالتَ :س ِم ْع ُت النربِ ري ﷺ َين َْهى َعن َْهاُ ،ث رم َر َأ ْي ُت ُه ُي َص ِل ِيه َا
ِ َو ِعن ِْدي نِ ْس َوة ِم ْن َبنِي َح َرا ٍم ِم َن اأَن َْص ِ
ارَ ،ف َأ ْر َس ْل ُت
ِح َ
ن َص رى ال َع ْ َ
رُ ،ث رم َد َخ َل َع َ ر
( )9أخرجه البخاري برقم (.)99
( )9صحيح /أخرجه ابن حبان برقم ( )9999وأصله ي مسلم من حديث ابن عباس ري اه عنها برقم (. )99
( )9صحيح/أخرجه أمد (.)99995
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اري َةَ ،ف ُق ْل ُتُ :ق ِ
ِ
ومي بِ َجنْبِ ِه َف ُق ِ
ول َل َك ُأ ُم َس َل َم َةَ :يا َر ُس َ
وَ َل ُهَ :ت ُق ُ
ول اهَ ،س ِم ْع ُت َك
ج َِ
إِ َل ْيه ا َ
ِ
ِ
ِ ِ
َتن َْهى َع ْن َهات ْ ِ
ج ِ
َنَ ،و َأ َر َ
ار َي ُة،
اس َت ْأخ ِري َعنْ ُهَ ،ف َف َع َلت ا َ
اك ت َُص ِل ِيه َاَ ،فإِ ْن َأ َش َار بِ َيدهَ ،ف ْ
ِ ِ
ِ
الر ْك َعت ْ ِ
َن
ْر َ
َف َأ َش َار بِ َيدهَ ،ف ْ
ف َق َالَ « :يا بِن َْت َأ ِي ُأ َم ري َةَ ،سالت َع ِن ر
اس َت ْأ َخ َر ْت َعنْ ُهَ ،ف َل را ان َ َ
ِ
رَ ،وإِ رن ُه َأت ِ
َن ال رلت ْ ِ
الر ْك َعت ْ ِ
َب ْعدَ ال َع ْ ِ
َاي نَاس ِم ْن َع ْب ِد ال َق ْي ِ
َن َب ْعدَ ال ُظ ْه ِر
سَ ،ف َش َغ ُلوي َع ِن ر
َفها هات ِ
َان» متفق عليه( ).
ُ َ َ

وقد أقام وفد عبد القيس عند رسول اه ﷺ عرة أيام ،فلا أرادوا الرجوع إى
بادهم ،سألوا رسول اه ﷺ احمان ،فقال رسول اه ﷺَ « :واه َما ِعن ِْدي َما
ن بِـ ِ
مِ ُلك ُْم َع َل ْي ِه» َ ،ف َق َال اجارود َ :يا َر ُس َ
ادنَا َض َو رال ِم ْن َض َو ِال
ول اه  ،إِ رن َب ْينَنَا َو َب ْ َ
َأ ْ
الن ِ
راس َ ،فنَ َت َب رل ُغ َع َل ْي َها َ ،ق َال « :ا  ،تِ ْل َك َح َر ُق الن ِرار» ( ).
ثم رجع وفد عبد القيس إى بادهم ،وقد أمر هم رسول اه ﷺ باجوائز.

 -3قدوم وفد بني سعد بن بكر

بعث بنو سعد بن بكر ،وهم بطن من هوازن ،ضام بن ثعلبة ،وافد ًا إى رسول اه
ﷺ ،وذلك ي السنة التاسعة للهجرة.
وكان الرسول ﷺ قد أرسل إليهم من يدعوهم إى اإسام ،غر أن القوم م يطمئنوا،
فأرسلوا ضام بن ثعلبة ،فجاء ضام وافد ًا هم إى رسول اه ﷺ.
عن أنس بن مالك قالَ :ب ْين ََا ن َْح ُن ُج ُلوس َم َع النربِ ِي ﷺ ِي امَ ْس ِج ِدَ ،د َخ َل َر ُجل َع َ
ى
م ٍلَ ،ف َأن َ
ن
َاخ ُه ِي امَ ْس ِج ِد ُث رم َع َق َل ُهُ ،ث رم َق َال َه ُ ْمَ :أ ُيك ُْم ُمـ َح رمد؟ َوالنربِ ُي ﷺ ُمتركِئ َب ْ َ
ََ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ُلَ :يا ا ْب َن َع ْبد امُ رطل ِ
الر ُج ُل اأَ ْب َي ُض ا ُ
ب،
مترك ُئَ .ف َق َال َل ُه ر
َظ ْه َرا َن ْي ِه ْمَ ،ف ُق ْلنَاَ :ه َذا ر
الر ُج ُل لِلنربِ ِي ﷺ :إِ ِي َسا ِئ ُل َك َف ُم َشدِ د َع َل ْي َك ِي
َف َق َال َل ُه النربِ ُي ﷺَ « :قدْ َأ َج ْبت َُك»َ .ف َق َال ر
ا َِ
امَ ْس َأ َل ِةَ ،ف َ
ِ ِي َن ْف ِس َك؟ َف َق َالَ « :س ْل َع را َبدَ ا َل َك» َف َق َالَ :أ ْس َأ ُل َك بِ َر ِب َك َو َر ِب
جدْ َع َ ر
َم ْن َق ْب َل َك ،آهُ َأ ْر َس َل َك إِ َى الن ِ
ه
راس ُك ِل ِه ْم؟ َف َق َال« :ال رل ُه رم َن َع ْم»َ .ق َالَ :أن ُْشدُ َك بِاه ،آ ُ
ِ الص َلو ِ
ات اخَ ْم َس ِي ال َي ْو ِم َوال رل ْي َل ِة؟ َق َال« :ال رل ُه رم َن َع ْم»َ .ق َالَ :أن ُْشدُ َك
َأ َم َر َك َأ ْن ن َُص ِ َ ر َ
باه ،اه َأمر َك َأ ْن نَصوم ه َذا ر ِ
السن َِة؟ َق َال« :ال رل ُه رم َن َع ْم»َ .ق َالَ :أن ُْشدُ َك باه ،اه
ُ َ َ
الش ْه َر م َن ر
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصدَ َق َة م ْن َأ ْغن َيائنَا َف َت ْقس َم َها َع َ
ى ُف َق َرائنَا؟ َف َق َال النربِ ُي ﷺ« :ال رل ُه رم
َأ َم َر َك َأ ْن َت ْأ ُخ َذ َهذه ر
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)999
( )9انظر الطبقات ابن سعد (.)999/9
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الر ُج ُل :آ َمن ُْت بِ َا ِج ْئ َت بِ ِهَ ،و َأنَا َر ُس ُ
ول َم ْن َو َر ِائي ِم ْن َق ْو ِميَ ،و َأنَا ِض َا ُم ْب ُن
َن َع ْم»َ .ف َق َال ر
َث ْع َل َب َة َأ ُخو َبنِي َس ْع ِد ْب ِن َبك ٍْر .أخرجه البخاري( ).
ثم قال ضام :سأؤدي هذه الفرائض ،وأجتنب ما هيتني عنه ،ثم ا أزيد وا أنقص.
ِ
جنر َة» أخرجه مسلم ( ).
فقال رسول اه ﷺَ « :لئ ْن َصدَ َق َل َيدْ ُخ َل رن ا َ
ِِ
اجت ََم ُعوا إِ َل ْي ِهَ ،فك َ
َف َأتَى إِ َى َب ِع ِر ِهَ ،ف َأ ْط َل َق ِع َقا َل ُهُ ،ث رم َخ َر َج َحترى َق ِد َم َع َ
َان َأ رو َل
ى َق ْومهَ ،ف ْ
ما َت َك رلم بِ ِه َأ ْن َق َال :بِ ْئس ِ
ِ
ص َواجُ َذا َم،
ت
ُ
ر َ
الات َوال ُع رزىَ ،قا ُلواَ :م ْه َيا ض َا ُم ،ات ِرق ال َ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ات ِرق الـ ُجن َ
ران َوا َينْ َف َعان ،إِ رن اه َع رز َو َج رل َقدْ َب َع َث
ُونَ ،ق َالَ :و ْي َلك ُْم ،إ ره ُ َا َواه َا َي ُ ر
وا ،و َأن َْز َل َع َلي ِه كِتَابا اس َتنْ َق َذكُم بِ ِه ِ
مرا ُكنْت ُْم فِ ِيهَ ،وإِ ِي َأ ْش َهدُ َأ ْن َا إِ َل َه إِا اه َو ْحدَ ُه
ْ
َر ُس ً َ
ْ
ً ْ
َا َ ِ
ر َ
يك َل ُهَ ،و َأ رن ُمـ َح رمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه ،إِ ِي َقدْ ِج ْئ ُتك ُْم ِم ْن ِعن ِْد ِه بِ َا َأ َم َرك ُْم بِ ِهَ ،و َه َاك ُْم
َعنْ ُهَ ،ق َالَ :ف َواه َما َأ ْم َسى ِم ْن َذلِ َك ال َي ْو ِم َو ِي َح ِ ِ
ار ِه َر ُجل َوا ا ْم َر َأة إِا ُم ْسلِ ًا َق َال:
ول ا ْب ُن َع رب ٍ
َي ُق ُ
اسَ :ف َا َس ِم ْعنَا بِ َوافِ ِد َق ْو ٍم َك َ
ان َأ ْف َض َل ِم ْن ِض َا ِم ْب ِن َث ْع َل َب َة .أخرجه أمد( ).

وفاة النجاي

ي رجب من السنة التاسعة للهجرة ،توي ملك احبشة أصحمة النجاي رمه اه،
فنعاه رسول اه ﷺ إى أصحابه ،وخرج هم ،فصى عليه صاة الغائب.
وم يثبت أنه ﷺ صى عى غائب سواه ،وسبب ذلك أنه مات بن قوم نصارى ،وم
يكن عنده من امسلمن من يصِ عليه ،أن الصحابة الذين عنده خرجوا مهاجرين
إى امدينة عام خير.
ِ
ِ
عن أي هريرة َ أ رن َر ُس َ
ح َب َش ِةِ ،ي ال َي ْو ِم
ايَ ،صاح َ
با َ
ول اه ﷺ َن َعى َه ُ ُم الن َرج ر
ا رل ِذي م َ ِ ِ
اس َت ْغـ ِف ُروا ِأَ ِخيك ُْم» متفق عليه(.)0
ات فيهَ ،و َق َالْ « :
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ات ال َي ْو َم َر ُجل َصالحَ ،ف ُقو ُموا
ايَ « :م َ
ن َم َ
و َع ْن َجابر  أن النبي ﷺ قال ح َ
ات الن َرج ُ
َف َص ُلوا َع َ
ى َأ ِخيك ُْم َأ ْص َح َم َة» متفق عليه (.)3
ِ
ِ
ِ
ِ
ى َع َ
ي اه َعن ُْه َا َأ رن نَبِ ري اه ﷺ َص ر
ى َأ ْص َح َم َة
و َع ْن َجابِر ْب ِن َع ْبد اه اأَن َْصار ِي َر َ
اي َأ ِو ال رثال ِ ِ
ِ
ف ال رث ِ
ث .متفق عليه ( ).
الص ِ
اي َف َص رفنَا َو َرا َء ُهَ ،ف ُكن ُْت ِي ر
الن َرج ِ
( )9أخرجه البخاري برقم (.)99
( )9أخرجه مسلم برقم (.)99
( )9حسن /أخرجه أمد برقم (.)9999
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هجر الرسول ﷺ أزواجه

ي السنة التاسعة للهجرة ،وقبل غزوة تبوك ،هجر رسول اه ﷺ أزواجه ،وآى منهن
شهر ًا ،واعتزل عنهن ي مربة له ،وامربة الغرفة.
 سبب هجر الرسول ﷺ أزواجه :
تكررت من أزواج النبي ﷺ أمور كان جموعها سبب ًا هجر النبي ﷺ أزواجه.
وهذا هو الائق بمكارم أخاقه ﷺ ،وسعة صدره ،وكال صره ،وكثرة صفحه ،وأن
ذلك م يقع منه حتى تكرر موجبه منهن ري اه عنهن.
وهذه هي اأسباب :
ُث ِعنْدَ َزينَب بِن ِ
ْت َج ْح ٍ
َان َي ْمك ُ
عن عائشة ري اه عنها أن النبي ﷺ ك َ
ر ُب
ْ َ
شَ ،و َي ْ َ
ِ
اص ْي ُت َأنَا َو َح ْف َص ُةَ :أ رن َأ ري َتنَا َد َخ َل َع َل ْي َها النربِ ُي ﷺ َف ْل َت ُق ْل :إِ ِي َأ ِجدُ
عنْدَ َها َع َس ًاَ ،فت ََو َ
ِ
يح َم َغافِ َرَ ،أ َك ْل َت َم َغافِ َرَ ،فدَ َخ َل َع َ
اماَ ،ف َقا َل ْت َل ُه َذلِ َكَ ،ف َق َال« :اََ ،ب ْل
من َْك ِر َ
ى إِ ْحدَ ُ َ
ِ
ِ
ش ،و َلن َأ ُعود َله» َفن ََز َل ْت" :يا َأها النربِي ِ
َ ِ
ح ِر ُم َما
مَ ُ َ
َ ُ
َب بِنْت َج ْح ٍ َ ْ
ر ْب ُت َع َس ًا عنْدَ َز ْين َ
ُ
َ َُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر النربِ ُي إِ َى َب ْع ِ
ض
َأ َح رل اه َل َك"  -إ َى " -إ ْن َتتُو َبا إ َى اه" ل َعائ َش َة َو َح ْف َص َةَ " :وإ ْذ َأ َ ر
َأ ْز َو ِ
اج ِه" ل ِ َق ْول ِ ِهَ « :ب ْل َ ِ
ر ْب ُت َع َس ًا» أخرجه البخاري( ).
و َع ْن َأن ٍ
َس َ أ رن َر ُس َ
َت َل ُه َأ َمة َي َط ُؤ َها َ ،ف َل ْم ت ََز ْل بِ ِه َع ِائ َش ُة َو َح ْف َص ُة َحترى
ول اه ﷺ كَان ْ
َح رر َم َها عى نفسه َ ،ف َأن َْز َل اه َع رز َو َج رل :
أخرجه احاكم ( ).
 أحداث قصة هجر الرسول ﷺ أزواجه :
َعن َعب ِد اه ب ِن َعب ٍ ِ
يصا َع َ
ى َأ ْن َأ ْس َأ َل ُع َم َر ْب َن
ي اه َعن ُْه َا َق َالَ :م ْ َأ َز ْل َح ِر ً
ر
ْ
ْ ْ
اس َر َ
اج النربِ ِي ﷺ ،ال رلت ْ ِ
ابَ ،ع ِن امَ ْر َأت ْ ِ
اخَ رط ِ
َن َق َال اه َت َع َ
َن ِم ْن َأ ْز َو ِ
اى" :إِ ْن َتتُو َبا إِ َى اه
ٍ
َر َزُ ،ث رم
َف َقدْ َص َغ ْت ُق ُلو ُبك َُا" َحترى َح رج َو َح َج ْج ُت َم َع ُهَ ،وعَدَ َل َو َعدَ ْل ُت َم َع ُه بِإِ َد َاوة َفت َ ر
ى يدَ ي ِه ِمنْها َفتَو رض َأَ ،ف ُق ْل ُت َله :يا َأ ِمر ا ُ ِ ِ
ن م ِن امَر َأت ِ
َان ِم ْن َأ ْز َو ِ
اج
ُ َ
َجا َء َف َس َك ْب ُت َع َ َ ْ َ َ
ْ
م ْؤمن َ َ
َ
النربِي ﷺ ،ال رلت ِ
َان َق َال اه َت َع َ
اى" :إِ ْن َتتُو َبا إِ َى اه َف َقدْ َص َغ ْت ُق ُلو ُبك َُا" ؟ َق َالَ :وا َع َج ًبا
ِ
ِ
ِ
َل َك َيا ا ْب َن َع ربا ٍ
حد َ
يث َي ُسو ُق ُه َق َالُ :كن ُْت َأنَا
اس َت ْق َب َل ُع َم ُر ا َ
ما َعائ َش ُة َو َح ْف َص ُةُ ،ث رم ْ
سَ ُ ،
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
()9صحيح  /أخرجه احاكم برقم (.)9999

959

ِ ِ
َ ِم َن اأَن َْص ِ
ار ِي َبنِي ُأ َم ري َة ْب ِن َز ْي ٍدَ ،و ُه ْم ِم ْن َع َو ِ
َو َجار ِ
َاو ُب
اَ امَدينَةَ ،و ُكنرا َن َتن َ
الن ُُز َ
ول َع َى النربِ ِي ﷺَ ،ف َين ِْز ُل َي ْو ًما َو َأن ِْز ُل َي ْو ًماَ ،فإِ َذا ن ََز ْل ُت ِج ْئ ُت ُه بِ َا َحدَ َ
ث ِم ْن َخ َ ِر َذلِ َك
اليو ِم ِمن الوح ِي َأو َغ ِر ِه ،وإِ َذا ن ََز َل َفع َل ِم ْث َل َذلِ َك ،و ُكنرا مع َر ُقري ٍ ِ
ب الن َِسا َء،
َ
َ
ْ ْ َ
َ َ ْ
َْ
ش َن ْغل ُ
َْ َ َْ
ب نِس ِ
ِ
َف َل را َق ِد ْمنَا َع َى اأَن َْص ِ
اء
اؤ ُه ْمَ ،ف َط ِف َق نِ َس ُ
ار إِ َذا َق ْوم َت ْغلِ ُب ُه ْم نِ َس ُ
اؤنَا َي ْأ ُخ ْذ َن م ْن َأ َد ِ َ
ِ
اج َعتْنِيَ ،ف َأ ْنكَر ُت َأ ْن تُر ِ
اأَن َْص ِ
اج َعنِيَ ،قا َل ْتَ :ولـِ َم ُتنْكِ ُر َأ ْن
ارَ ،ف َصخ ْب ُت َع َى ا ْم َر َأ ِي َف َر َ
َ
ْ
اج النربِي ﷺ َلر ِ
ُأر ِ
اج ْعنَ ُهَ ،وإِ رن إِ ْحدَ ُاه رن َلت َْه ُج ُر ُه ال َي ْو َم َحترى ال رل ْي ِل،
اج َع َك؟ َف َواه إِ رن َأ ْز َو َ
ِ
َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ث َي ِ
ايَ ،فن ََز ْل ُت
اب َم ْن َف َع َل َذلك من ُْه رنُ ،ث رم َ َ
َف َأ ْف َز َعني َذل َك َو ُق ْل ُت َهَاَ :قدْ َخ َ
م ْع ُت َع َ ر
ِ
َفدَ َخ ْل ُت َع َ
ب إِ ْحدَ ا ُك رن النربِ ري ﷺ ال َي ْو َم َحترى
ى َح ْف َص َة َف ُق ْل ُت َهَاَ :أ ْي َح ْف َص ُةَ ،أ ُت َغاض ُ
ِ ِ
ت و َخ َِ ِ
ب اه ل ِ َغ َض ِ
ب َر ُسولِ ِه
تَ ،أ َف َت ْأ َمنِ َ
ن َأ ْن َي ْغ َض َ
ال رل ْي ِل؟ َقا َل ْتَ :ن َع ْمَ ،ف ُق ْل ُتَ :قدْ خ ْب َ ْ
اج ِع ِيه ِي َ ٍ
ﷺ َفت َْهلِكِي؟ اَ تَس َتكْثِ ِري النربِي ﷺ َواَ تُر ِ
َ ُج ِر ِيهَ ،و َسلِينِي َما َبدَ ا
َ
يء َواَ َ ْ
ر
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َل ِك ،واَ ي ُغرن ِ
ب إِ َى النربِ ِي ﷺ ُ -ي ِريدُ َعائ َش َة . -
رك َأ ْن كَان ْ
َت َج َارتُك َأ ْو َض َأ منْك َو َأ َح ر
َ َ ر
ان ُتن ِْع ُل اخي َل ل ِ َغ ْز ِونَاَ ،فن ََز َل ص ِ
احبِي اأَن َْص ِ
َق َال ُع َم ُرَ :و ُكنرا َقدْ َ
حَدر ْثنَا َأ رن َغ رس َ
ار ُي َي ْو َم
َ
َْ
ِ
ِِ
ِ
ر َب َب ِ
ر ًبا َش ِديدً اَ ،و َق َالَ :أ َث رم ُه َو؟ َف َف ِز ْع ُت َف َخ َر ْج ُت
اي َ ْ
ن َْو َبتهَ ،ف َر َج َع إ َل ْينَا ع َشا ًء َف َ َ
إِ َل ْي ِهَ ،ف َق َالَ :قدْ َحدَ َ
ث ال َي ْو َم َأ ْمر َعظِيمُ ،ق ْل ُتَ :ما ُه َوَ ،أ َجا َء َغ رس ُ
ان؟ َق َال :اََ ،ب ْل َأ ْع َظ ُم ِم ْن
ِ
ِ
ِ
َ ْتَ ،قدْ ُكن ُْت َأ ُظ ُن
َذل َك َو َأ ْه َو ُلَ ،ط رل َق النربِ ُي ﷺ ن َسا َء ُهَ - ،ف ُق ْل ُتَ :خا َب ْت َح ْف َص ُة َو َخ َ
ه َذا ي ِ
ِ ثِ َي ِ
وش ُك َأ ْن َيك َ
ايَ ،ف َص رل ْي ُت َص َ
ا َة ال َف ْج ِر َم َع النربِ ِي ﷺَ ،فدَ َخ َل
َ ُ
ُونَ ،ف َج َم ْع ُت َع َ ر
ر َب ًة َل ُه َفا ْعت ََز َل فِ َيهاَ ،و َد َخ ْل ُت َع َ
ى َح ْف َص َة َفإِ َذا ِه َي َت ْبكِيَ ،ف ُق ْل ُتَ :ما
النربِ ُي ﷺ َم ْ ُ
يبكِ ِ
يك َأ َم َأ ُكن ح رذرت ِ
ُك َه َذاَ ،أ َط رل َق ُك رن النربِ ُي ﷺ؟ َقا َل ْت :اَ َأ ْد ِريَ ،ها ُه َو َذا ُم ْعت َِزل ِي
ُْ
ْ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ر َبةَ ،ف َخ َر ْج ُت َف ِج ْئ ُت إِ َى امن َ ِْرَ ،فإِ َذا َح ْو َل ُه َر ْهط َي ْبكي َب ْع ُض ُه ْمَ ،ف َج َل ْس ُت َم َع ُه ْم
امَ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر َب َة ا رلتِي فِ َيها النربِ ُي ﷺَ ،ف ُق ْل ُت ل ِ ُغ َ
ا ٍم َل ُه َأ ْس َو َد:
َقل ًياُ ،ث رم َغ َل َبني َما َأجدُ َ ،فج ْئ ُت امَ ْ ُ
اس َت ْأ ِذ ْن ل ِ ُع َم َرَ ،فدَ َخ َل ال ُغ َ
ا ُم َف َك رل َم النربِ ري ﷺ ُث رم َر َج َعَ ،ف َق َالَ :ك رل ْم ُت النربِ ري ﷺ َو َذك َْرت َُك
ْ
َله َفصم َتَ ،فانْر ْف ُت حترى ج َلس ُت مع الره ِ
ط ا رل ِذي َن ِعنْدَ امِن ِْرُ ،ثم َغ َل َبنِي ما َأجدُِ
َ َ ر ْ
َ
َ
َ ر
َ ْ
ُ َ َ
َ َ
اس َت ْأ ِذ ْن لِ ُع َم َرَ ،فدَ َخ َل ُث رم َر َج َعَ ،ف َق َالَ :قدْ َذك َْرت َ
َف ِج ْئ ُت َف ُق ْل ُت ل ِ ْل ُغ َ
ُك َل ُه َف َص َم َت،
ا ِمْ :
َفرجع ُت َفج َلس ُت مع الره ِ
ط ا رل ِذي َن ِعنْدَ امِن َ ِْرُ ،ث رم َغ َل َبنِي َما َأ ِجدُ َ ،ف ِج ْئ ُت ال ُغ َ
ا َم َف ُق ْل ُت:
َ ْ َ َ ر ْ
َ َ ْ
ِ
ِ
ُك َل ُه َف َص َم َتَ ،ف َل را َو رل ْي ُت ُمن َ ِ
َ َف َق َالَ :قدْ َذك َْرت َ
ْر ًفا،
ْ
اس َت ْأذ ْن ل ُع َم َرَ ،فدَ َخ َل ُث رم َر َج َع إِ َ ر
ِ
ى رس ِ
ِ
َق َال :إِ َذا ال ُغ َ
ول اه ﷺ َفإِ َذا
ا ُم َيدْ ُعويَ ،ف َق َالَ :قدْ َأذ َن َل َك النربِ ُي ﷺَ ،فدَ َخ ْل ُت َع َ َ ُ
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ِ
ِ ِ
الر َم ُال بِ َجنْبِ ِهُ ،متركِ ًئـا َع َ
ُه َو ُم ْض َط ِجع َع َ
ى
ى ِر َمال َحص ٍرَ ،ل ْي َس َب ْينَ ُه َو َب ْينَ ُه ف َراشَ ،قدْ َأ رث َر ِ
ِو َسا َد ٍة ِم ْن َأ َد ٍم َح ْش ُو َها لِيفَ ،ف َس رل ْم ُت َع َل ْي ِهُ ،ث رم ُق ْل ُت َو َأنَا َق ِائمَ :يا َر ُس َ
ول اهَ ،أ َط رل ْق َت
ِ
ْرُ ،ث رم ُق ْل ُت َو َأنَا َق ِائم َأ ْس َت ْأنِ ُسَ :يا
ر ُه َف َق َال« :اَ» َف ُق ْل ُت :اه َأك َ ُ
ن َسا َء َك؟ َف َر َف َع إِ َ ر
َ َب َ َ
ول اهَ ،لو ر َأيتَنِي و ُكنرا مع َر ُقري ٍ ِ
َر ُس َ
ب الن َِسا َءَ ،ف َل را َق ِد ْمنَا امَ ِدينَ َة إِ َذا َق ْوم َت ْغلِ ُب ُه ْم
ْ َ ْ
ش َن ْغل ُ
َ َْ َ َْ
اؤ ُه ْمَ ،ف َت َب رس َم النربِ ُي ﷺُ ،ث رم ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اه َل ْو َر َأ ْيتَنِي َو َد َخ ْل ُت َع َى َح ْف َص َة َف ُق ْل ُت
نِ َس ُ
ِ ِ
ِ
َها :اَ ي ُغرن ِ
ب إِ َى النربِ ِي ﷺ ُ -ي ِريدُ َع ِائ َش َة -
رك َأ ْن كَان ْ
َت َج َارتُك َأ ْو َض َأ منْكَ ،و َأ َح ر
َ ر
َ
َف َت َب رس َم النربِ ُي ﷺ َت َب ُس َم ًة ُأ ْخ َرى.
ن َر َأ ْي ُت ُه َت َب رس َمَ ،ف َر َف ْع ُت َب َ ِ
ري ِي َب ْيتِ ِهَ ،ف َواه َما َر َأ ْي ُت ِي َب ْيتِ ِه َش ْي ًئا َي ُر ُد
َف َج َل ْس ُت ِح َ
ى ُأ رمتِ َكَ ،فإِ رن َف ِ
ا َث ٍةَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ه َف ْل ُي َو ِس ْع َع َ
رَ ،غ ْ َر َأ َه َب ٍة َث َ
ار َس
ول اه ا ْد ُع ا رَ
ال َب َ َ
ون اهَ ،ف َج َل َس النربِ ُي ﷺ َوك َ
الرو َم َقدْ ُو ِس َع َع َل ْي ِه ْم َو ُأ ْع ُطوا الدُ ْن َياَ ،و ُه ْم اَ َيـ ْع ُبدُ َ
َان
َو ُ
اب ،إِ رن ُأو َل ِئ َك َق ْوم ُع ِج ُلوا َط ِي َب ِ ِ
ْت َيا ا ْب َن اخَ رط ِ
ح َي ِاة
ُمتركِ ًئاَ ،ف َق َالَ « :أ َو ِي َه َذا َأن َ
اَ ْم ِي ا َ
اعت ََز َل النربِي ﷺ نِساءه ِمن َأج ِل َذلِ َك اح ِد ِ
اس َت ْغ ِف ْر ِ
الدُ ْن َيا» َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
يث
ََ ،ف ْ
َ َُ ْ ْ
َ
ُ
ول اه ْ
َان َق َال« :ما َأنَا بِدَ ِ
ن َأ ْف َش ْت ُه َح ْف َص ُة إِ َى َع ِائـ َش َة تِ ْس ًعا َو ِع ْ ِ
ين َل ْي َل ًةَ ،وك َ
اخ ٍل َع َل ْي ِه رن
ِح َ
ر َ
َ
ِ
ِ
ر َ
ون َل ْي َل ًة َد َخ َل
َش ْه ًرا» ِم ْن ِشدر ِة َم ْو ِجدَ تِ ِه َع َل ْي ِه رن ِح َ
ن َعا َت َب ُه اهَ ،ف َل را َم َض ْت ت ْسع َوع ْ ُ
َع َ ِ
هاَ ،ف َقا َل ْت َل ُه َع ِائ َش ُةَ :يا َر ُس َ
ول اه ،إِن َرك ُكن َْت َقدْ َأ ْق َس ْم َت َأ ْن اَ تَدْ ُخ َل
ى َعائ َش َة َف َبدَ َأ ِ َ
َع َل ْينَا َش ْه ًراَ ،وإِن َرا َأ ْص َب ْح َت ِم ْن تِ ْس ٍع َو ِع ْ ِ
ين َل ْي َل ًة َأ ُعـدُ َها عَدً اَ ،ف َق َال « :ر
الش ْه ُر تِ ْسع
ر َ
ِ
الش ْه ُر تِ ْس ًعا َو ِع ْ ِ
ون َل ْي َل ًة» َفك َ
ر َ
ري َن َل ْي َل ًةَ ،قا َل ْت َع ِائ َش ُةُ :ث رم َأن َْز َل اه َت َع َ
َان َذلِ َك ر
اى
َوع ْ ُ
رخ ُ ِرَ ،ف َبدَ َأ ِي َأ رو َل ا ْم َر َأ ٍة ِم ْن نِ َس ِائ ِه َف ْ
آ َي َة الت َ
ر ُت ُهُ ،ث رم َخ ر َر نِ َسا َء ُه ُك رل ُه رن َف ُق ْل َن ِم ْث َل َما َقا َل ْت
اخ َ ْ
َع ِائ َش ُة .أخرجه البخاري( ).
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 -4غزوة تبوك

كانت غزوة تبوك ي شهر رجب ،من السنة التاسعة للهجرة ،وتسمى غزوة العَة،
ما فيها من العَ الشديد.
فقد كانت ي وقت حار جد ًا ،وكانت ي ضيق شديد ي النفقة والظهر والطعام
واماء ،وطول الطريق ،و ُبعد الدار ،كا قال سبحانه:
[ التوبة.]999/
وعن معاذ بن جبل  أن النبي ﷺ قال..« :إِ رنك ُْم َس َت ْأت َ
ُون َغدً ا إِ ْن َشا َء اه
ن َت ُب َ
ُوها َحترى ُي ْض ِح َي الن َره ُارَ ،ف َم ْن َجا َء َها ِمنْك ُْم َف َا َي َم رس ِم ْن َم ِائ َها
َع ْ َ
وكَ ،وإِ رنك ُْم َل ْن َت ْأت َ
ي »أخرجه مسلم ( ).
َش ْي ًئا َحترى آ َ
وغزوة تبوك آخر غزوات رسول اه ﷺ.
َت َغ ْز َو ُة
عن كعب بن مالك  قالَ :م ْ َأتـَ َخ رل ْ
ف َع ْن النربِ ِي ﷺ ِي َغ َز ٍاة َغ َز َاها َحترى كَان ْ
ِ
َت ُب َ
ب النربِ ُي ﷺ َأ َحدً ا َ َ
ف َع ْن َبدْ ر ٍ ،إِن َرا َخ َر َج ُي ِريدُ ال ِع َر
َ رل َ
وك إِ را َبدْ ًراَ ،و َم ْ ُي َعات ْ
ن لِ ِع ِر ِه ْمَ ،فال َت َق ْوا َع ْن َغ ْ ِر َم ْو ِع ٍد ك ََا َق َال اه َع رز َو َج رلَ ،و َل َع ْم ِري
َف َخ َر َج ْت ُق َر ْيش ُم َغ ِوثِ َ
ِ
ف م َش ِ
اه ِد رس ِ
ِ
ول اه ﷺ ِي الن ِ
َا َمك َ
َان
راس َل َبدْ رَ ،و َما ُأح ُ
ب َأ ِي ُكن ُْت َش ِهدْ ُ َ
َ ُ
ر َ َ
إ رن َأ ْ َ
َب ْي َعتِي َل ْي َل َة ال َع َق َب ِة َح ْي ُث ت ََوا َف ْقنَا َع َى ِ
اإ ْس َا ِمَ ،و َم ْ َأ َ َ
ف َب ْعدُ َع ْن النربِ ِي ﷺ ِي َغ ْز َو ٍة
َ رل ْ
وك ،و ِهي ِ
آخ ُر َغ ْز َو ٍة َغ َز َاها.متفق عليه( ).
َغ َز َاها َحترى كَان ْ
َت َغ ْز َو ُة َت ُب َ َ َ
 سبب غزوة تبوك :
بلغ رسول اه ﷺ أن هرقل ملك الروم مع موع ًا كثرة من الروم ،والغساسنة،
وقبائل العرب اموالية له ،وأن الغساسنة تنعل اخيل لغزو امسلمن.
ولتأديب الروم ،وأخذ الثأر منهم ،ما فعلوه من قتل جعفر بن أي طالب وأصحابه ي
غزوة مؤتة.
وأنه ﷺ بعد أن فرغ من أمر جزيرة العرب ،والروم أقرب الناس إليه ،وهم أوى
الناس بالدعوة إى احق ،لقرهم إى اإسام وأهله ،فبدأ بدعوَم امتثااً أمر ربه
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9995
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بقوله:

[ إبراهيم. ]99/

فلهذه اأسباب عزم رسول اه ﷺ عى غزو الروم ،وإباغهم اإسام الذي أمره
بإباغه للناس كافة ،وقتال من قاتله منهم كا قال سبحانه:

[ التوبة. ] 999/
 استنفار امسلمن هذه الغزوة :
أمر رسول اه ﷺ أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم ،فأرع امسلمون يتجهزون للخروج،
وأخذت القبائل تقدم امدينة من كل جهة ،منها غفار ،وأسلم ،وأشجع ،وجهينة ،وبنو
كعب من خزاعة ،وغرهم.
ورى بغرها إا ما كان من غزوة خير،
وكان رسول اه ﷺ قلا خرج إى غزوة إا ر
وغزوة تبوك.
أما غزوة خير فأن اه  وعد رسوله ﷺ بفتحها كا سبق.
وأما غزوة تبوك فلبعد الشقة ،وشدة الزمان ،إذ كان ذلك ي شدة حر ،حن طابت
وحبب إى الناس امقام ،ولكثرة العدو ،وبعد امسافة ،وقلة
الظال ،وأينعت الثارُ ،
الظهر وامال.
فكان هذه اأسباب أثرها ي تثاقل بعض الناس عن النفرة واخروج مع رسول اه
ﷺ ي هذه الغزوة.
فر رغب الرسول ﷺ امسلمن ي النفرة معه ،وبن هم ثواب اجهاد ي سبيل اه،
ونزل القرآن يعاتب امتخلفن ،وهدد بسوء عاقبة القاعدين ،كا قال سبحانه :

[ التوبة.] 95-99/
ثم ذ ركرهم اه با كان من نر اه تعاى لرسوله ﷺ قبل أن يكون معه منهم أحد فقال
سبحانه:
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[ التوبة.] 99/
ثم ربن اه للمسلمن أن سبيل العزة والفاح واخر هو اجهاد ي سبيل اه بامال
والنفس ي كل حال ،وأمرهم بذلك بقوله:
[التوبة.] 99/
فتسابق الناس إى اخروج ي هذه الغزوة مع رسول اه ﷺ ،حتى ا حصيهم كتاب
حافظ من كثرَم ،حتى بلغ عددهم ما يزيد عى ثاثن ألف رجل.
 حض الرسول ﷺ عى اإنفاق عى جيش العرة :
حث الرسول ﷺ الصحابة ري اه عنهم عى اإنفاق عى جيش العَة ،لبعدها،
وكثرة اخارجن إليها ،وقلة الزاد وامال ،والظهر ،وشدة احال.
ووعد امنفقن باأجر العظيم ،وبن ﷺ أن من جهز جيش العَة فله اجنة.
فتسابق الصحابة ري اه عنهم إى التنافس ي اإنفاق ي سبيل اه ،كل أحد
حسب مقدرته ،فمنهم من جاء بكل ماله ،ومنهم من جاء بنصف ماله ،ومنهم من جاء
بثلث ماله ،ومنهم من ساهم بالكثر أو القليل ،حسب قدرته.
وكان أول من جاء بصدقته أبو بكر وعمر ري اه عنها.
ِ
عن ُع َم َر ْبن اخَ رط ِ
اب  قال َ :أ َم َرنَا َر ُس ُ
ول اه ﷺ َي ْو ًما َأ ْن َنت ََصدر َقَ ،ف َوا َف َق َذل َك َم ًاا
ِعن ِْديَ ،ف ُق ْل ُت :اليوم َأسبِ ُق َأبا بك ٍْر إِ ْن سب ْق ُته يوماَ ،ف ِج ْئ ُت بِنِص ِ
ف َم ِ
اََ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اه
ْ
َ َ
َ َ ُ َْ ً
َْ َ ْ
ﷺَ « :ما َأ ْب َق ْي َت ِأَ ْه ِل َك؟»ُ ،ق ْل ُتِ :م ْث َل ُهَ ،ق َالَ :و َأتَى َأ ُبو َبك ٍْر  بِك ُِل َما ِعنْدَ ُهَ ،ف َق َال َل ُه
َر ُس ُ
ول اه ﷺَ « :ما َأ ْب َق ْي َت ِأَ ْه ِل َك؟» َق َالَ :أ ْب َق ْي ُت َه ُ ُم اه َو َر ُسو َل ُهُ ،ق ْل ُتَ :ا ُأ َسابِ ُق َك
ِ
ي ٍء أ َبدً ا .أخرجه أبو داود والرمذي ( ).
إ َى َ ْ
وجاء عثان بن عفان بنفقات عظيمة ،وكان أكثر امنفقن ي هذه الغزوة ،وم ينفق
أحد أعظم من نفقته.
ِ
ان إِ َى النربِي ﷺ بِأل ِ
م ِن ْب ِن َس ُم َر َة َ ق َالَ :جا َء ُع ْث َا ُن ْب ُن َع رف َ
ف ِدين ٍَار ِي
الر ْ َ
ِ
َع ْن َع ْبد ر
َ ِةَ ،ق َالَ :ف َص رب َها ِي ِح ْج ِر النربِ ِي ﷺَ ،ف َج َع َل النربِ ُي
َث ْوبِ ِهِ ،ح َ
ن َج ره َز النربِ ُي ﷺ َج ْي َش ال ُع ْ َ
ﷺُ ،ي َق ِل ُب َها بِ َي ِد ِهَ ،و َي ُق ُ
ر ا ْب ُن َع رف َ
ان َما َع ِم َل َب ْعدَ ال َي ْو ِم» ير ِد ُد َها ِم َر ًارا .أخرجه أمد( ).
ولَ « :ما َ ر
( )9حسن  /أخرجه أبو داود برقم ( ،)9999والرمذي برقم (.)9999
( )9حسن /أخرجه أمد برقم (.)99999
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ِ
ِ
ف َع َل ْي ِه ْمَ ،و َق َالَ :أن ُْشدُ ك ُُم اه،
ر َ
م ِن َأ رن ُع ْث َا َن ِ ح َ
الر ْ َ
و َع ْن َأ ِي َع ْبد ر
ن ُح َ
وِ َأ ْ َ
ون َأ رن َر ُس َ
اب النربِ ِي ﷺَ ،أ َل ْست ُْم َت ْع َل ُم َ
ول اه ﷺ َق َالَ « :م ْن َح َف َر ُرو َم َة
َواَ َأن ُْشدُ إِ را َأ ْص َح َ
ون َأ رنه َق َال« :من جه َز جي َش الع ِ
جنر ُة»؟
َ ْ َ ر َْ
َاَ ،أ َل ْست ُْم َت ْع َل ُم َ ُ
َة َف َل ُه ا َ
جنر ُة»؟ َف َح َف ْر ُ َ
َف َل ُه ا َ
َُْ
َ ْمَ ،ق َالَ :ف َصدر ُقو ُه بِ َا َق َال .أخرجه البخاري معلق ًا ( ).
َف َج ره ْز ُ ُ

وجهز عثان  جيش العَة بعدد كبر من اإبل كا أقر له الصحابة بتجهيز جيش
العَة ،وأنفق عبد الرمن بن عوف  لتجهيز جيش العَة ثانية آاف درهم.
وتصدق كثر من الصحابة ي جهيز هذا اجيش العظيم ،الغني منهم والفقر،
والرجال والنساء.
يل بِنِص ِ
ِ
ِ
ِ
ف َصاعٍ،
الصدَ َقة ُكنرا َنت ََحا َم ُلَ ،ف َجا َء َأ ُبو َعق ٍ ْ
عن أي مسعود  قال :مرا ُأم ْرنَا بِ ر
َو َجا َء إِن َْسان بِ َأ ْك َث َر ِمنْ ُهَ ،ف َقا َل ا ُ
منَافِ ُق َ
ون :إِ رن اه َل َغنِي َع ْن َصدَ َق ِة َه َذاَ ،و َما َف َع َل َه َذا
ِ
ِ
اآخ ُر إِ را ِرئَا ًءَ ،فن ََز َل ْت" :ا رل ِذي َن َي ْل ِم ُز َ
َ
ين
ن ِم َن امُ ْؤ ِمن ِ َ
ون امُ رط ِو ِع َ
الصدَ َقاتَ ،وا رلذ َ
ن ِي ر
اَ َ ِ
جدُ َ
ون إِ را ُج ْهدَ ُه ْم" .أخرجه البخاري ( ).
وما أنفق عبد الرمن بن عوف  قال امنافقون :ما فعل هذا إا رياء ،وما أنفق
أبو عقيل قالوا :إن اه لغني عن صدقة هذا ،فأنزل اه ي هؤاء امنافقن:
[ التوبة.] 95/

 أمر الب َكائن :
جاء ماعة من فقراء الصحابة إى رسول اه ﷺ يسألونه أن حملهم ،وكانوا سبعة،
منهم :سام بن عمر ،وعلبة بن زيد ،وعبد اه بن امغفل ،والعرباض بن سارية،
وكانوا كلهم معَين ،وذوي حاجة ،وا حبون التخلف عن هذه الغزوة.
فقال هم رسول اه ﷺ« :ا أجد ما أملكم عليه» ،فدمعت أعينهم وحزنوا ،لكوهم
م جدوا ما ينفقون ،وقد عذرهم اه سبحانه بقوله:

( )9أخرجه البخاري معلق ًا برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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[ التوبة.]59-59/
ثم أعطى أحد الصحابة اثنن منهم ناضح ًا ،وزودما شيئ ًا من مر ،فخرجا مع رسول
اه ﷺ ،وأما علبة بن زيد  فإنه قام فصى من ليلته ما شاء اه ،ثم بكى ،وقال :اللهم
إنك أمرت باجهاد ،ورغبت فيه ،ثم م جعل عندي ما أتقوى به مع رسول اه ﷺ،
وم جعل ي يد رسول اه ﷺ ما حملني عليه ،وإي أتصدق عى كل مسلم بكل
مظلمة أصابني ها ي مال أو جسد أو عرض.
فلا أصبح مع الناس ،قال رسول اه ﷺ« :أين امتصدق هذه الليلة؟» ،فلم يقم أحد،
ثم قال رسول اه ﷺ( :أين امتصدق؟ فليقم).
فقام إليه علبة فأخره ،فقال رسول اه ﷺ« :أبر ،فو الذي نفِ بيده لقد كتبت ي
الزكاة امتقبلة».
 شأن اأشعرين :
ِ
عن أي موسى اأشعري َ ق َالَ :أ ْر َس َلنِي َأ ْص َح ِ
ح ْما ََن
اي إِ َى َر ُسول اه ﷺ َأ ْس َأ ُل ُه ا ُ
وكَ ،ف ُق ْل ُت َيا نَبِ ري اه ،إِ رن َأ ْص َح ِ
َه ُ ْم ،إِ ْذ ُه ْم َم َع ُه ِي َج ْي ِ
َ ِةَ ،و ِه َي َغ ْز َو ُة َت ُب َ
اي
ش ال ُع ْ َ
َأرس ُل ِ
ي ٍء»َ ،و َوا َف ْق ُت ُهَ ،و ُه َو َغ ْض َب ُ
مِ ُلك ُْم َع َ
ان
وي إِ َل ْي َك لِت َْح ِم َل ُه ْمَ ،ف َق َالَ « :واه اَ َأ ْ
ْ َ
ى َ ْ
ِ
ِ
ِ
َواَ َأ ْش ُع ُرَ ،و َر َج ْع ُت َح ِزينًا م ْن َمنْ ِع النربِ ِي ﷺَ ،وم ْن َمـ َخا َفة َأ ْن َيك َ
ُون النربِ ُي ﷺ َو َجدَ ِي
ِ ِ
َِ ،ف َر َج ْع ُت إِ َى َأ ْص َح ِ
َ ُم ا رل ِذي َق َال النربِ ُي ﷺَ ،ف َل ْم أل َب ْث إِ را ُس َو ْي َع ًة،
اي َف َأ ْخ َ ْ
ر ُُ
َن ْفسه َع َ ر
إِ ْذ س ِمع ُت بِا ًَا ين ِ
َاديَ :أ ْي َع ْبدَ اه ْب َن َق ْي ٍ
سَ ،ف َأ َج ْب ُت ُه.
ُ
َ ْ
وكَ ،ف َل را َأ َت ْي ُت ُه َق َالُ « :خ ْذ َه َذ ْي ِن ال َق ِرين ْ ِ
ول اه ﷺ َيدْ ُع َ
ب َر ُس َ
َنَ ،و َه َذ ْين
َف َق َالَ :أ ِج ْ
ال َق ِرين ْ ِ
َن  -ل ِ ِست ِرة َأ ْب ِع َر ٍة ا ْبتَا َع ُه رن ِحين َِئ ٍذ ِم ْن َس ْع ٍد َ ،-فا ْن َطلِ ْق ِهِ رن إِ َى َأ ْص َحابِ َكَ ،ف ُق ْل :إِ رن
ِ
اهَ ،أ ْو َق َال :إِ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ َيـ ْح ِم ُلك ُْم َع َ
وه ّن» متفق عليه( ).
ى َه ُؤاَء َف ْار َك ُب ُ
 خلف اأعراب وامنافقن :
جاء امعذرون من اأعراب إى رسول اه ﷺ ،ليأذن هم ي التخلف عن اخروج
معه ،وتعللوا باجهد ،وكثرة العيال ،فأذن هم ،ولكنه م يعذرهم ،لكذهم ،وكانوا
اثنن وثانن رجاً ،فأنزل اه ي شأهم:
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9995
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[ التوبة.] 99-99/
وقد كره اه  خروج امنافقن مع امؤمنن إى تبوك فثبطهم؛ ماية للمؤمنن من
رهم وفتنتهم ،وسوء طويتهم كا قال سبحانه :

[ التوبة. ]99 – 99 /

وما أمر رسول اه ﷺ الناس باجهاز ،ودعاهم إى النفر ،أخذ امنافقون ي تثبيط
الناس عن اخروج واإنفاق ي غزوة تبوك.
وقال امنافقون :إن رسول اه ﷺ ا طاقة له بالروم ،والسفر بعيد ،فكشف اه لرسوله
ﷺ عا ي قلوهم بقوله:
[ التوبة.] 99/
وقال بعض امنافقن لبعضهم :ا تنفروا ي احر ،زهادة ي اجهاد ،وشك ًا ي احق،
وإرجاف ًا برسول اه ﷺ ،ليقعدعن اخروج ومن معه ،فأنزل اه تعاى:
[ التوبة.] 99-99/
وقال رسول اه ﷺ ذات يوم وهو يتجهز لغزوة تبوك ،للجد بن قيس ،سيد بني سلمة:
«يا جد ،هل لك العام ي جاد بني اأصفر؟».
فقال :يا رسول اه ،أو تأذن َ وا تفتني؟ فو اه لقد عرف قومي أنه ما من رجل
بأشد عجب ًا بالنساء مني ،وإي أخشى إن رأيت نساء بني اأصفر أن ا أصر.
999

فأعرض عنه رسول اه ﷺ ،وقال له( :قد أذنت لك) ،فنزل قوله تعاى ي اجد بن
قيس:
[ التوبة. ] 95/
وكان رهط من امنافقن منهم وديعة بن ثابت ،وحي بن مر ،رجل من أشجع،
ومعهم غرهم ،فقال بعضهم لبعض :أحسبون جاد بني اأصفر كقتال العرب
بعضهم بعض ًا ،واه لكأي بكم غدا مقرنن ي احبال ،إرجاف ًا وترهيب ًا للمؤمنن.
فقال خي :وددت أن جلد كل واحد منا مائة جلدة ،وأن نفلت من أن ينزل فينا
قرآن مقالتكم هذه.
وأثناء هذه الفرة قال رسول اه ﷺ لعار بن يار« :أدرك القوم ،فإهم قد احرقوا،
فسلهم عا قالوا» فانطلق إليهم عار  ،فقال هم ذلك ،فأتوا رسول اه ﷺ
يعتذرون إليه ،فقال وديعة بن ثابت :يا رسول اه إنا كنا نخوض ونلعب.
فأنزل اه تعاى :

[ التوبة.] 99-99/
ن َو َما َق َال َر ُس ُ
وقال كعب بن مالك :مَرا ن ََز َل ال ُق ْر ُ
ول اه ﷺ َ ،ق َال
آن فِ ِيه َذك َُر امُنَافِ ِق َ
َان ه َذا الرج ُل ص ِ
ِ
اد ًقا َلنَحن َأ َ ِ
ح ِم ِر َ ،ق َال َ :ف َس ِم َع َها ُع َم ْ ُر
اس َ :واه َلئ ْن ك َ َ
ر ُ َ
ج ُ
ر م َن ا َ
ا ُ
ْ ُ ُ
ِ
ٍ
َ َ ،أ ْح َسن ُُه ْم ِعن ِْدي َأ َث ًرا َأ ْو
ب الن َ
اس  ،إِن َرك أُح ُ
ْب ُن َس ْعد َ ،ف َق َال َ :واه َيا ِج ُ
راس إِ َ ر
ِ
ِ
َا َل َت ْف َض َحنر َك ،
يء َيك َْر ُه ُه َ ،و َل َقدْ ُق ْل َت َم َقا َل ًة َلئ ْن َذك َْر ُ َ
َأ َع رز ُه ْم َع َ ر
ِ َأ ْن َيدْ ُخ َل َع َل ْيه َ ْ
ِ
ما َأ َر َع َِ ِم َن اأُ ْخرى َ ،فم َشى إِ َى رس ِ
ول اه
َو َل ِئ ْن َسك ُ
َ ُ
َ
َ
َت َعن َْها َلت ُْهل َكنِي َ ،وأَ َحدُ ُ َ ُ
ر
ِ َ ،ف َأن َْز َل اه :
اس َ ،ف َح َل َ
ج ُ
ﷺ َف َذك ََر َل ُه َما َق َال ا ُ
ف بِاه َما َق َال ُع َم ْ ُر َ ،و َل َقدْ ك ََذ َب َع َ ر
[ التوبة.) ( ]99/
( )9انظر سرة ابن إسحاق (.)999/9
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وخرج بعض امنافقن مع الرسول ﷺ إى تبوك ،لعلهم يتحينون الفرص للتخذيل
واإرجاف والغدر ،وأقسموا باه أهم مع امؤمنن إخفاء مكرهم وكذهم :
 بناء امنافقن مسجد الرار :
فكر امنافقون ي مكيدة يكيدون ها اإسام وامسلمن حت شعار الدين،
ووصلت هم اجرأة عى اه ورسوله أن يبنوا مسجد ًا قبيل غزوة تبوك ،ليجتمعوا فيه،
ويديروا حلقات تآمرهم عى امسلمن.
وزعم امنافقون أهم بنو امسجد للمنفعة والتوسعة عى أهل الضعف والعلة ،ومن
عجز عن امسر إى مسجد رسول اه ﷺ.
وكان الذي أمرهم ببنائه أبو عامر الفاسق ،الذي وعدهم أن يعينهم بامال والساح،
وأن يأتيهم بقوة من الروم ،إخراج الرسول ﷺ من امدينة.
فلا بنى امنافقون مسجدهم ،طلبوا من الرسول ﷺ أن يصِ فيه قبل أن خرج إى
تبوك ،ليأخذ الصفة الرعية ،ويكون ظاهره خدمة اإسام ،وباطنه لسحق اإسام.
فامتنع الرسول ﷺ من الصاة فيه ،وقال« :إي عى جناح سفر ،وحال شغل ،ولو
قدمنا إن شاء اه آتيناكم فصلينا لكم فيه».
وعندما رجع رسول اه ﷺ من تبوك فضح اه حقيقة نوايا امنافقن ،وكشف لرسوله
ﷺ عن مدى خبثهم ومكرهم ،فأنزل اه عى رسوله ﷺ قوله تعاى :
[ التوبة. ]99 – 99 /

[ التوبة.]999-999/
فلا نزلت هذه اآيات أمر ﷺ بإحراق هذا امسجد.
وا يزال مسجد الرار يتكرر بصور شتى ي كل مكان وزمان لتشويه اإسام باسم
اإسام ،من ِقبل أعداء اإسام :
[ الصف. ]9/

999

 خلف عدد من امسلمن الصادقن :
أبطأت النية بعدد من امسلمن عن اخروج مع رسول اه ﷺ ،حتى َلفوا عنه من
غر عذر ،و من غر شك وا ارتياب منهم ،مثل كعب بن مالك ،ومرارة بن الربيع،
وهال بن أمية ،وأبو ذر ،وأبو لبابة ،وأبو خيثمة ،وكانوا نفر صدق ا ُيتهمون ي
إسامهم ،ثم حق أبو ذر وأبو خيثمة باجيش بعد ما سار إى تبوك.
 خروج الرسول ﷺ إى تبوك :
ما جهز رسول اه ﷺ ،ومع النفقات ،وامتأت امدينة بالقادمن للخروج معه،
خرج ﷺ هذا اجيش العظيم ،وكان عدده يزيد عى ثاثن ألف ًا من الرجال ،وأعلم
ﷺ الناس أنه يريد غزو الروم ي تبوك.
واستعمل ﷺ عى امدينة حمد بن مسلمة اأنصاري  ، واستخلف ابن أم مكتوم
ليؤم الناس ي الصاة ،وخ رلف رسول اه ﷺ عِ بن أي طالب  عى أهله،
وأمره باإقامة فيهم ي امدينة.
ول اه ﷺ َخ َر َج إِ َى َت ُب َ
عن سعد بن أي وقاص َ أ رن َر ُس َ
است ْ
ف َعلِ ًياَ ،ف َق َال:
َخ َل َ
وكَ ،و ْ
ِ
َ ِل ُفنِي ِي الصبي ِ
ُون ِمنِي بِ َمن ِْز َل ِة َه ُار َ
ى َأ ْن َتك َ
َأ ُ َ
ون ِم ْن
ان َوالن َِساء؟ َق َالَ « :أاَ ت َْر َ
ِ َْ
وسى إِ را َأ رن ُه َل ْي َس نَبِي َب ْع ِدي» متفق عليه( ).
ُم َ
فتخلف عِ  ي امدينة ،فأرجف به امنافقون ،وقالوا :ما خلفه رسول اه ﷺ إا
استثقااً له ،وَفف ًا منه.
فأخذ عِ  ساحه ،ثم أتى رسول اه ﷺ ،وهو نازل باجرف ،موضع قريب
شال امدينة ،أو ي ثنية الوداع ،فلا رآه رسول اه ﷺ ،قال« :ما جاء بك يا عِ؟»
فقال :يا رسول اه :زعم الناس أنك إنا خلفتني أنك استثقلتني وَففت مني؟ فقال
رسول اه ﷺ « :كذبوا ،ولكنني ما تركت ورائي ،فارجع فاخلفني ي أهِ وأهلك،
أما ترى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ،غر أنه ا نبي بعدي».
قال :بى يا رسول اه،قال سعد بن أي وقاص  راوي احديث :فأدبر عِ 
مَع ًا ،كأي أنظر إى غبار قدميه يسطع.
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وكان ﷺ ما رب عسكره ي ثنية الوداع رب عبد اه بن أي بن سلول ومعه
امنافقون عسكرهم عى حدة أسفل منه ،جهة جبل ذباب ،فتخلف هو وأصحابه عن
رسول اه ﷺ ،وقال :يغزو حمد بني اأصفر مع جهد احال ،واحر ،والبلد البعيد،
إى ما ا طاقة له به ،حسب أن قتاهم معه اللعب ،واه لكأي أنظر إى أصحابه
مقرنن باحبال ،إرجاف ًا برسول اه ﷺ وأصحابه ،ثم عاد رأس النفاق وامنافقون معه
إى امدينة ،وطهر اه جيش امؤمنن من امنافقن كا قال سبحانه :

[ التوبة. ]99 – 99 /

 توزيع األوية والرايات :
قبل أن يرحل رسول اه ﷺ وجيشه عن ثنية الوداع ،عقد األوية والرايات من اختار
من أصحابه ري اه عنهم .
فدفع لواءه اأعظم إى أي بكر الصديق  ،وي هذا إشارة إى أن الصديق  أحق
الصحابة باخافة.
وأعطى ﷺ أسيد بن حضر راية اأوس ،وأعطى احباب بن امنذر راية اخزرج.
وكان دليل الرسول ﷺ إى تبوك علقمة اخزاعي  ،فسار به متوجه ًا إى تبوك.
وهذا يتبن أن امتخلفن عن غزوة تبوك أربعة أصناف:
اأول  :مأمورون مأجورون ،وهم :عِ بن أي طالب ،وحمد بن مسلمة ،وابن أم
مكتوم ري اه عنهم.
الثاي  :معذورون ،وهم الضعفاء وامرى ،والفقراء كالبكائن وأمثاهم.
الثالث  :عصاة مذنبون ،وهم الثاثة الذين ُخ ِلفوا :كعب بن مالك ،ومرارة بن الربيع،
وهال بن أمية ،وأمثاهم.
الرابع  :ملومون مذمومون ،وهم اأعراب ،وامنافقون.
 مرور رسول اه ﷺ باحجر :
ما سار رسول اه ﷺ إى تبوك مر ي طريقه باحجر ،ديار ثمود ،فاستحث رسول
اه ﷺ راحلته ،ونزل قريب ًا من ديار ثمود ،فاستقى الناس من بئر كان باحجر،
واعتجنوا به.
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ي اه َعنْها َق َال :مرا مر النربِي ﷺ بِ ِ
ِ
اح ْج ِر َق َال« :اَ تَدْ ُخ ُلوا َم َساكِ َن
ُ
َر
ُ َ
َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
ِ
ِ
ن» ُث رم َقن َرع َر ْأ َس ُه
اه ْم ،إِ را َأ ْن َتكُونُوا َباكِ َ
ا رلذي َن َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْمَ ،أ ْن ُيصي َبك ُْم َما َأ َص َ ُ
و َأرع السر حترى َأج َاز الو ِ
اد َي .أخرجه البخاري( ).
َ
َ
َ ْ َ َ ر َْ َ

ثم أمرهم رسول اه ﷺ أن هريقوا اماء ،ويطرحوا العجن لإبل ،وأن يستقوا من
البئر التي كانت تردها الناقة.
ِ
ي اه َعن ُْها َأ رن النرا َس ن ََز ُلوا م َع رس ِ
ول اه ﷺ َأ ْر َض َث ُمو َد،
َ َ ُ
َ
عن َع ْبد اه ْبن ُع َم َر َر َ
ِ
اعت ََجنُوا بِ ِهَ ،ف َأ َم َر ُه ْم َر ُس ُ
اس َت َق ْوا
اس َت َق ْوا ِم ْن بِ ْئ ِر َهاَ ،و ْ
ه ِري ُقوا َما ْ
اح ْج َرَ ،ف ْ
ول اه ﷺ َأ ْن ُ َ
ِم ْن بِ ْئ ِر َهاَ ،و َأ ْن َي ْعلِ ُفوا ِ
َت ت َِر ُد َها
نَ ،و َأ َم َر ُه ْم َأ ْن َي ْس َت ُقوا ِم َن البِ ْئ ِر ا رلتِي َكان ْ
اإبِ َل ال َع ِج َ
النرا َق ُة .أخرجه البخاري( ).
ثم خطب رسول اه ﷺ ي أصحابه ،وقص عليهم خر ثمود ،وما عاقبهم اه به.
احج ِرَ ،ق َالَ « :ا تَس َأ ُلوا اآي ِ
ول اهِ ﷺ بِ ِ
َع ْن َجابِ ٍر َ ق َال :مرا َم رر َر ُس ُ
اتَ ،و َقدْ َس َأ َهَا
َ
ْ
ْ
َت َت ِر ُد ِم ْن َه َذا الـ َف ِجَ ،وت َْصدُ ُر ِم ْن َه َذا ال َف ِجَ ،ف َعت َْوا َع ْن َأ ْم ِر َر ِهِ ْم،
َق ْو ُم َصال ِ ٍحَ ،فكَان ْ
ر ُب َ
َ ْم َص ْي َحة
وهاَ ،وكَان ْ
َف َع َق ُر َ
ون َل َبن ََها َي ْو ًماَ ،ف َع َق ُر َ
وهاَ ،ف َأ َخ َذ ْ ُ
َت ت ْ َ
َر ُب َما َء ُه ْم َي ْو ًماَ ،و َي ْ َ
ح َت َأ ِدي ِم السا ِء ِمنْهم ،إِ را رج ًا و ِ
احدً ا ك َ
َان ِي َح َر ِم اهِ»ِ ،ق َيلَ :م ْن ُه َو
مدَ اهُ َم ْن َ ْ
َ ُ َ
ُ ْ
َأ ْ َ
ر َ
ِ
ٍ
َيا َر ُس َ
اب َق ْو َم ُه»
ح َر ِم َأ َصا َب ُه َما َأ َص َ
ول اه؟ َق َالُ « :ه َو َأ ُبو ِر َغالَ ،ف َل را َخ َر َج م َن ا َ

أخرجه أمد( ).
 مواصلة السر إى تبوك :
ثم أكمل رسول اه ﷺ سره إى تبوك ،ومر بامرأة ي حديقة ها.
وكَ ،ف َلا جاء و ِ
مي ٍد الس ِ
اع ِد ِي َ ق َالَ :غ َز ْونَا َم َع النربِ ِي ﷺ َغ ْز َو َة َت ُب َ
اد َي
ر َ َ َ
َع ْن َأ ِي ُ َ ْ
ر
ص َر ُس ُ
ال ُق َرى إِ َذا ا ْم َر َأة ِي َح ِدي َق ٍة َهَاَ ،ف َق َال النربِ ُي ﷺ ِأَ ْص َحابِ ِهْ « :
ول
اخ ُر ُصوا»َ ،و َخ َر َ
اه ﷺ َع َر َة َأوس ٍقَ ،ف َق َال َهاَ « :أح ِ
خ ُْر ُج ِمن َْها» َف َل را َأ َت ْينَا َت ُب َ
وك َق َالَ « :أ َما إِ رهَا
ي َما َ
ْ
َ ْ ُ
َ
ِ
ِ
ا َي ُقو َم رن َأ َحدَ ،و َم ْن ك َ
ب ال رل ْي َل َة ِريح َش ِديدَ ةَ ،ف َ
َاها،
َان َم َع ُه َبعر َف ْل َي ْعق ْل ُه» َف َع َق ْلن َ
َست َُه ُ
ٍ
َو َه رب ْت ِريح َش ِديدَ ةَ ،ف َقا َم َر ُجلَ ،فال َق ْت ُه بِ َج َب ِل َط ِيءَ ،و َأ ْهدَ ى َم ِل ُك َأ ْي َل َة لِلنربِ ِي ﷺَ ،ب ْغ َل ًة
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بي َضاء ،وكَساه بردا و َكتَب َله بِبح ِر ِهمَ ،ف َلا َأتَى و ِ
اد َي ال ُق َرى َق َال ل ِ ْل َم ْر َأ ِة« :ك َْم َجا َء
َ
ر
َْ َ َ َ ُ ُْ ً َ َ ُ َ ْ ْ
ِ ِ
ص رس ِ
ول اه ﷺ .أخرجه البخاري( ).
ر َة َأ ْو ُس ٍقَ ،خ ْر َ َ ُ
َحدي َقتُك» َقا َل ْتَ :ع َ َ
وكان ﷺ جمع بن الصلوات ي هذه الغزوة ويقر.
عن معاذ بن جبل  قال َ :خر ْجنَا م َع رس ِ
ول اهِ ﷺ ِي َغ ْز َو ِة َت ُب َ
وكَ ،فك َ
َان ُي َص ِِ
َ َ ُ
َ
ِ
ِ
( )
مي ًعا .أخرجه مسلم .
ر َ
مِي ًعاَ ،وامَ ْغ ِر َب َوالع َشا َء َ
ال ُظ ْه َر َوال َع ْ َ
وصام رجل من أصحابه ﷺ ي الطريق إى تبوك ،فجهده الصوم ،فقال ﷺَ « :ل ْي َس
ِ
الس َف ِر» متفق عليه( ).
الر ر
الص ْو ُم ِي ر
م َن ِ ِ
وأصاب الناس جاعة شديدة ،حتى استأذنوا رسول اه ﷺ ي نحر نواضحهم
ليأكلوا منها.
َان َغ ْز َو ُة َت ُب َ
راس جا َعةَ ،قا ُلواَ :يا َر ُس َ
عن أي سعيد  قال  :ر
ما ك َ
ول اه،
اب الن َ
وك َأ َص َ
ْت َلنَا َفنَحرنَا نَو ِ
اض َحنَاَ ،ف َأ َك ْلنَا َوا رد َهنراَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ« :ا ْف َع ُلوا»َ ،ق َالَ :ف َجا َء
َل ْو َأ ِذن َ
َْ َ
كن اد ُعهم بِ َف ْض ِل َأ ْزو ِ
ِ
ُع َم ُرَ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
اد ِه ْمُ ،ث رم ا ْد ُع
َ
ول اهِ ،إِ ْن َف َع ْل َت َق رل ال رظ ْه ُرَ ،و َل ْ ْ ُ ْ
اهَ َهم َع َليها بِال ِ
ج َع َل ِي َذلِ َكَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺَ « :ن َع ْم»َ ،ق َال:
ركَةَ ،ل َع رل اهَ َأ ْن َ ْ
ُْ َْ ََ
ِ
ِِ
الر ُج ُل َ ِ
َف ُذ َر ٍةَ ،ق َال:
جي ُء بِك ِ
َفدَ َعا بِن َطعٍَ ،ف َب َس َط ُهُ ،ث رم َد َعا بِ َف ْض ِل َأ ْز َواده ْمَ ،ق َالَ :ف َج َع َل ر
جيء اآ َخر بِك ٍ
َف َ
اجت ََم َع َع َ
ى النِ َط ِع ِم ْن َذلِ َك
جِي ُء اآ َخ ُر بِك ِ
َو َ
ََة َحترى ْ
م ْ ٍرَ ،ق َالَ :و َ ِ ُ
ُ َْ
ِ
يء َي ِسرَ ،ق َالَ :فدَ َعا َر ُس ُ
رك َِةُ ،ث رم َق َالُ « :خ ُذوا ِي َأ ْو ِع َيتِك ُْم»َ ،ق َال:
ول اه ﷺ َع َل ْيه بِال َ َ
َ ْ
َف َأ َخ ُذوا ِي َأ ْو ِع َيتِ ِه ْمَ ،حترى َما ت ََركُوا ِي ال َع ْسك َِر ِو َعا ًء إِ را َم َل ُئو ُهَ ،ق َالَ :ف َأ َك ُلوا َحترى
َشبِ ُعواَ ،و َف َض َل ْت َف ْض َلةَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ه ﷺَ « :أ ْش َهدُ َأ ْن َا إِ َل َه إِ را اهَُ ،و َأ ِي َر ُس ُ
ول ا ِ
ول اه،
جن ِرة» أخرجه مسلم(.)0
َا َي ْل َقى ا َ
ه ِهِ َا َع ْبد َغ ْ َر َشاكَ ،ف ُي ْح َج َ
ب َع ِن ا َ

واشتدت ي الطريق حاجة الناس إى اماء ،وأصاهم من العطش ما كاد يقطع رقاهم،
حتى ملهم ذلك عى نحر إبلهمُ ،
ليش ُقوا أكراشها ،ويربوا ماءها ،من شدة العطش.
ِ
ِ
اس ري اه عنها قال َ :أ رن ُه ِق َيل لِ ُع َم َر ْب ِن اخَ رط ِ
َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
َ ِة،
ابَ :حدِ ْثنَا م ْن َش ْأن ال ُع ْ َ
ظ َش ِد ٍ
وك ِي َقي ٍ
َق َالَ :خ َر ْجنَا إِ َى َت ُب َ
يدَ ،فن ََز ْلنَا َمن ِْز ًاَ ،أ َصا َبنَا فِ ِيه َع َطشَ ،حترى َظنَنرا َأ رن ِر َقا َبنَا
ْ
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َس َتنْ َق ِط ُعَ ،حترى إِ ْن ك َ
ب َي ْلت َِم ُس امَا َءَ ،ف َا َي ْر ِج ُع َحترى َن ُظ رن َأ رن َر َق َب َت ُه
الر ُج ُل َل َي ْذ َه ُ
َان ر
ِ
ِ
ِ
ج َع ُل َما َب ِق َي َع َ
ى كَبِ ِد ِه،
ر ُب ُه َو َ ْ
َس َتنْ َقط ُعَ ،حترى إِ رن ر
الر ُج َل َل َين َْح ُر َبع َر ُه َف َي ْع ُ
ر َف ْر َث ُه َف َي ْ َ
ول اهَ ،قدْ عود َك اه ِي الدُ ع ِ
الصدِ ُيقَ :يا َر ُس َ
اء َخ ْ ًراَ ،فا ْد ُع َلنَاَ ،ف َق َال:
َ
َر َ
َف َق َال َأ ُبو َبك ٍْر ِ
ِ
ب َذلِ َك؟» َق َالَ :ن َع ْمَ ،ق َالَ :ف َر َف َع َيدَ ْي ِه ﷺَ ،ف َل ْم ُي ْر ِج ْع ُه َا َحترى َأ َظ رل ْت َس َحا َبة،
« َأت ُـح ُ
َجدْ ها جاو َز ِ
ت ال َع ْسك ََر .أخرجه ابن حبان( ).
َف َس َك َب ْتَ ،ف َم َلؤا َما َم َع ُه ْمُ ،ث رم َذ َه ْبنَا َننْ ُظ ُرَ ،ف َل ْم ن ِ َ َ َ
 فقدان ناقة الرسول ﷺ :
أكمل رسول اه ﷺ طريقه إى تبوك ،فلا كان ببعض الطريق ضلت ناقتهَ ،ف َق َال َز ْيدُ
بن ال ُلصي ِ
تَ ،و ُه َو ِي ر ْح ِل ُعار َة َو ُعار ُة ِعنْدَ رس ِ
ول اه ﷺَ :أ َل ْي َس ُمـ َح رمد َي ْز ُع ُم َأ رن ُه
ْ ُ َ ْ
َ ُ
َ َ
َ َ
َ
الس َا ِءَ ،و ُه َو َا َيدْ ِري َأ ْي َن َنا َق ُت ُه؟ َف َق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َو ُع َا َر ُة
رك ُْم َع ْن َخ َ ِر ر
نَبِيَ ،و ُيـ ْخ ِ ُ
ِعنْدَ ُه « :ر
الس َا ِء َو ُه َو
ْرك ُْم َأ رن ُه نَبِيَ ،و َي ْز ُع ُم َأ رن ُه ُ
ح َ رمد ُ
إن َر ُج ًا َق َالَ :ه َذا ُ
خُِ
خُِ
ْرك ُْم بِ َأ ْم ِر ر
َا َيدْ ِري َأ ْي َن نَا َق ُت ُهَ ،وإِ ِي َواه َما َأ ْع َل ُم رإا َما َع رل َمنِي اه َو َقدْ َد رلنِي اه َع َل ْي َهاَ ،و ِه َي ِي
ه َذا الو ِ
ب ك ََذا َوك ََذاَ ،قدْ َح َبست َْها َش َجرة بِ ِزم ِام َهاَ ،فا ْن َطلِ ُقوا َحترى َت ْأت ِ
اديِ ،ي ِش ْع ِ
ُوي
َ
َ
َ
َ
َ
ها.) ( .
ها» َف َذ َه ُبواَ ،ف َجاؤا ِ َ
َِ

 صاة الرسول ﷺ خلف عبد الرمن بن عوف :
واصل رسول اه ﷺ سره إى تبوك ،وبعد نزول اجيش ي الليل ،وعند الفجر ذهب
رسول اه ﷺ لقضاء حاجته ،وكان معه امغرة بن شعبة  ،فتأخر ،ف رقدم امسلمون
عبد الرمن بن عوف ،وصى هم الفجر ،وي الركعة الثانية جاء النبي ﷺ فأدرك
ركعة ،وأتم ركعة.
عن امُ ِغر َة ْب َن ُش ْع َب َة َ أ رن ُه َغ َزا م َع رس ِ
ول اهِ ﷺ َت ُب َ
وك.
َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َق َال ا ُ ِ
َر َز َر ُس ُ
ه ﷺ ق َب َل ال َغائط َف َح َم ْل ُت َم َع ُه إِ َد َاو ًة َق ْب َل َص َاة ال َف ْج ِر،
ول ا ِ
مغ َر ُةَ :فت َ ر
َ أ َخ ْذ ُت ُأ َه ِر ُيق َع َى َيدَ ْي ِه ِم َن ِ
َف َل را َر َج َع َر ُس ُ
اإ َد َاو ِة َو َغ َس َل َيدَ ْي ِه َث َا َ
ث
ول ا ِ
ه ﷺ إِ َ ر
ٍ
ب يـُ ْخ ِر ُج ُج رب َت ُه َع ْن ِذ َرا َع ْي ِهَ ،ف َض َ
اق ك رُا ُج ربتِ ِه َف َأ ْد َخ َل َيدَ ْي ِه
َم ررات ُث رم َغ َس َل َو ْج َه ُهُ ،ث رم َذ َه َ
ِ ِ
ِ
ِي ا ِ
ج رب ِةَ ،و َغ َس َل ِذ َرا َع ْي ِه إِ َى ام ِ ْر َف َق ْ ِ
نُ ،ث رم ت ََو رض َأ
ج ربةَ ،حترى َأ ْخ َر َج ذ َرا َع ْيه م ْن َأ ْس َف ِل ا ُ
ُ
ِ
ِ
ى ُخ رف ْيهُ ،ثم َأ ْق َب َلَ ،ق َال امُغر ُةَ :ف َأ ْق َب ْل ُت م َع ُه َحترى ن ِ
َع َ
م ِن
الر ْ َ
َجدُ الن َ
راس َقدْ َقدر ُموا َع ْبدَ ر
َ
ر
َ
( )9صحيح  /أخرجه ابن حبان برقم (.)9999
( )9انظر سرة ابن هشام (.)999/9
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بن َعو ٍ
الر ْك َعت ْ ِ
ى َم َع الن ِ
ى َه ُ ْمَ ،ف َأ ْد َر َك َر ُس ُ
َن َف َص ر
ف َف َص ر
الر ْك َع َة
ول ا ِ
ْ َ ْ
راس ر
ه ﷺ إِ ْحدَ ى ر
م ِن بن َعو ٍ
ِ
ف َقا َم َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ ُيتِ ُم َص َا َت ُه َف َأ ْف َز َع َذل ِ َك
الر ْ َ ْ ُ ْ
اآخ َرةََ ،ف َل را َس رل َم َع ْبدُ ر
ى النربِ ُي ﷺ َص َا َت ُه َأ ْق َب َل َع َل ْي ِه ْم ُث رم َق َالَ « :أ ْح َسنْت ُْم»
يح َف َل را َق َ
امُ ْسلِ ِم َ
ن َف َأ ْك َث ُروا الت ْرسبِ َ
الص َا َة ل ِ َو ْقتِ َها .أخرجه مسلم ( ).
َأ ْو َق َالَ « :قدْ َأ َص ْبت ُْم» َي ْغبِ ُط ُه ْم َأ ْن َص رل ُوا ر
 فوات صاة الفجر :
َعن َعب ِد اهِ ب ِن مسع ٍ
ود َ ق َالُ :كنرا م َع رس ِ
وكَ ،ف َل را ُكنرا بِدَ َه ٍ
ول اهِ ﷺ ِي َغ ْز َو ِة َت ُب َ
اس
ْ َ ْ ُ
ْ ْ
َ َ ُ
ِم َن اأَ ْر ِ
ضَ ،ق َال َر ُس ُ
ول اهِ ﷺَ « :م ْن َي ْك َل ُؤنَا الـ رل ْي َل َة " َق َال بِ َالَ :أنَاَ ،ق َال« :إِ ًذا َتنَا ُم»
َفنَام حترى َط َلع ِ
ت ر
اس َت ْي َق َظ ُف َانَ ،و ُف َانَ ،و ُف َانَ ،ف ُق ْلنَاَ :ت َك رل ُموا َحترى
َ
َ َ
الش ْم ُسَ ،و ْ
ِ
اس َت ْي َق َظ َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ َف َق َال« :ا ْف َع ُلوا َما ُكنْت ُْم َت ْف َع ُل َ
ونَ ،وك ََذلِ َك َي ْف َع ُل َم ْن نَا َم
َي ْس َت ْيق َظَ ،ف ْ
ِ
َِ» أخرجه الطحاوي( ).
َأ ْو ن َ
وفوات صاة الفجر حتى ترتفع الشمس ،حدث لرسول اه ﷺ أكثر من مرة ،ي
غزوة احديبية ،وغزوة خير ،وغزوة تبوك.
 وصول جيش امسلمن إى تبوك :
قبل أن يصل الرسول ﷺ إى تبوك بيوم واحد قال أصحابه« :إِ رنك ُْم َس َت ْأت َ
ُون َغدً ا ،إِ ْن
ن َت ُب َ
ُوها َحترى ُي ْض ِح َي الن َره ُارَ ،ف َم ْن َجا َء َها ِمنْك ُْم َف َا َي َم رس
َشا َء اهَُ ،ع ْ َ
وكَ ،وإِ رنك ُْم َل ْن َت ْأت َ
ِ
ِ
الر ِ
آي» َف ِج ْئنَاها و َقدْ سب َقنَا إِ َليها رج َا ِن ،والع ُ ِ
اك تَبِ ُض
م ْن َمائ َها َش ْي ًئا َحترى ِ َ
َْ َ ُ
َ َ َ َ
َ َْ
ن م ْث ُل ِ َ
بِي ٍء ِمن م ٍ
اءَ ،ق َال َف َس َأ َه ُ َا َر ُس ُ
ول اه ﷺ « َه ْل َم َس ْست َُا ِم ْن َم ِائ َها َش ْي ًئا؟» َق َااَ :ن َع ْم،
ْ َ
َ ْ
َف َس رب ُه َا النربِ ُي ﷺَ ،و َق َال َه ُ َا َما َشا َء اهُ َأ ْن َي ُق َ
ول.
ِ
َق َالُ :ثم َغر ُفوا بِ َأي ِدهِم ِمن الع ِ ِ
ِ
ي ٍءَ ،ق َال َو َغ َس َل َر ُس ُ
ول
ن َقل ًيا َقل ًياَ ،حترى ْ
ْ ْ َ َْ
ر َ
اجت ََم َع ي َ ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن بِ َاء ُمن َْهم ٍر َأ ْو َق َالَ :غ ِز ٍير َ -ش رك
اهِ ﷺ فِ ِيه َيدَ ْيه َو َو ْج َه ُهُ ،ث رم َأ َعا َد ُه ف َيهاَ ،ف َج َرت ال َع ْ ُ
َأبو َع ِِ َأها َق َال  -حترى اس َت َقى النراسُ ،ثم َق َال« :ي ِ
وش ُكَ ،يا ُم َعا ُذ إِ ْن َطا َل ْت بِ َك َح َياة،
ُ
َ
ُ
ُ ر
ْ
ُُ َ
اهنَا َقدْ ُملِ َئ ِجنَانًا» أخرجه مسلم( ).
َأ ْن ت ََرى َما َه ُ
وما وصل الرسول ﷺ إى تبوك ربت له قبة.
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
( )9صحيح/أخرجه الطحاوي برقم ( ، )9599وأصله عند أي داود برقم (.)999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
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عن عوف بن مالك  قالَ :أ َت ْي ُت النربِ ري ﷺ ِي َغ ْز َو ِة َت ُب َ
وك َو ُه َو ِي ُق رب ٍة ِم ْن َأ َد ٍم.
أخرجه البخاري( ).
رك ُْم بِ َخ ْ ِر الن ِ
راس
وما استقر رسول اه ﷺ ي تبوك خطب ي أصحابه ،فقالَ « :أ َا ُأ ْخ ِ ُ
راس ،إِ رن ِم ْن َخ ْ ِر الن ِ
ر الن ِ
راسَ :ر ُج ًا َع ِم َل ِي َسبِ ِ
يل اهِ َع َ
ى َظ ْه ِر َف َر ِس ِه َ -أ ْو َع َى
َو َ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
راس :ر ُج ًا َف ِ
َظ ْه ِر َب ِع ِر ِهَ ،أ ْو َع َ
اج ًرا َج ِري ًئا،
ر الن ِ َ
ى َقدَ َم ْيه َ -حترى َي ْأت َي ُه امَ ْو ُتَ ،وإ رن م ْن َ ِ
ِ
ِ ِ
ي ٍء ِمنْ ُه» أخرجه أمد ( ).
َي ْق َر ُأ كت َ
َاب اه َو َا َي ْر َعوي إ َى َ ْ
وأقام الرسول ﷺ ي تبوك عرين يوما ،م يلق كيد ًا ،وم يواجه عدو ًا ،وكان يرسل
الَايا إى القبائل عى أطراف الشام ،وأرسل رسالة إى هرقل عظيم الروم.
وكان رسول اه ﷺ يـُحرس ي كل ليلة حن إقامته بتبوك ،وإذا قام يصِ من الليل
اجتمع وراءه رجال من أصحابه حرسونه.
وأخر ﷺ أصحابه ري اه عنهم أها ستهب عليهم وهم ي تبوك ريح شديدة،
فهبت كا أخر.
وكَ ،ف َلا جاء و ِ
مي ٍد الس ِ
اع ِد ِي َ ق َالَ :غ َز ْونَا َم َع النربِ ِي ﷺ َغ ْز َو َة َت ُب َ
اد َي
ر َ َ َ
َع ْن َأ ِي ُ َ ْ
ر
ص َر ُس ُ
ال ُق َرى إِ َذا ا ْم َر َأة ِي َح ِدي َق ٍة َهَاَ ،ف َق َال النربِ ُي ﷺ ِأَ ْص َحابِ ِهْ « :
ول
اخ ُر ُصوا»َ ،و َخ َر َ
اه ﷺ َع َر َة َأوس ٍقَ ،ف َق َال َهاَ « :أح ِ
ي َما َيـ ْخ ُر ُج ِمن َْها» َف َل را َأ َت ْينَا َت ُب َ
وك َق َالَ « :أ َما إِ رهَا
ْ
َ ْ ُ
َ
ِ
ِ
ا َي ُقو َم رن َأ َحدَ ،و َم ْن ك َ
ب ال رل ْي َل َة ِريح َش ِديدَ ةَ ،ف َ
َاها،
َان َم َع ُه َبعر َف ْل َي ْعق ْل ُه» َف َع َق ْلن َ
سـَت َُه ُ
َو َه رب ْت ِريح َش ِديدَ ةَ ،ف َقا َم َر ُجلَ ،فال َق ْت ُه بِ َج َب ِل َط ِيء .أخرجه البخاري( ).
وأخر ﷺ وهو ي تبوك عن بعض أراط الساعة.
وعن عوف بن مالك اأشجعي  قال :أتيت النبي ﷺ ي غزوة تبوك ،وهو ي قبة من
ن يدَ ِي السا َع ِة :مو ِيُ ،ثم َفتْح بي ِ
ِ
ت امَ ْق ِد ِ
سُ ،ث رم ُم ْو َتان َي ْأ ُخ ُذ
ر ُ َْ
َْ
أدم فقال« :اعْدُ ْد ستًا َب ْ َ َ
ر
ال حترى يع َطى الرج ُل ِما َئ َة ِدين ٍَار َفي َظ ُل س ِ
فِيك ُْم َك ُق َع ِ
اخ ًطاُ ،ث رم
استِ َف َ
َ
ر ُ
اض ُة امَ ِ َ ُ ْ
اص ال َغنَ ِمُ ،ث رم ْ
َ
فِ ْتنَة اَ َي ْب َقى َب ْيت ِم َن ال َع َر ِ
ب إِ را َد َخ َل ْت ُهُ ،ث رم ُهدْ نَة َتك ُ
ن َبنِي اأَ ْص َف ِر،
ُون َب ْينَك ُْم َو َب ْ َ
ٍ
َف َي ْغ ِد ُر َ
ر ال ًفا» أخرجه البخاري(.)0
ح َت َث َانِ َ
ون َف َي ْأتُو َنك ُْم َ ْ
ن َغا َي ًةْ َ ،
ح َت ك ُِل َغا َية ا ْثنَا َع َ َ
وسئل ﷺ وهو ي غزوة تبوك عن سرة امصِ.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9حسن/أخرجه أمد برقم (.)99995
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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ول اهِ ﷺ ُس ِئ َل ِي َغ ْز َو ِة َت ُب َ
َع ْن َع ِائ َش َة ري اه عنها َأ رن َر ُس َ
ر ِة الـ ُم َص ِ
ِ؟
وك َع ْن ُس ْ َ
ِ ِ
الر ْح ِل» أخرجه مسلم( ).
َف َق َال« :ك َُم ْؤخ َرة ر
وامؤخرة  :هي العود القائم ي آخر الرحل.
وي غزوة تبوك أخر الرسول ﷺ أصحابه ما يفعل اإنسان إذا وقع الطاعون ي مكان
َ ُْر ُجوا ِمن َْهاَ ،وإِ َذا َو َق َع بِ َأ ْر ٍ
ون بِ َأ ْر ٍ
ها َف َا َ
فقال« :إِ َذا َو َق َع ال رطا ُع ُ
ها
ض َو َل ْست ُْم ِ َ
ض َو َأ ْنت ُْم ِ َ
َف َا َت ْقدَ ُموا َع َل ْي ِه» أخرجه أمد( ).
 إعطاء النبي ﷺ مس ًا م يعطهن نبي قبله :
ول اهِ ﷺ َعا َم َغ ْز َو ِة َت ُب َ
عن عبد اه بن عمر ري اه عنها َأ رن َر ُس َ
وك َقا َم ِم َن ال رل ْي ِل
ِ
ِ
ح ُر ُسو َن ُهَ ،حترى إِ َذا َص ر
ُي َص ِ
ف إِ َل ْي ِه ْم،
ْر َ
َِ ،ف ْ
اجت ََم َع َو َرا َء ُه ِر َجال م ْن َأ ْص َحابِه َ ْ
ى َوان َ َ
م ًساَ ،ما ُأ ْع ِط َي ُه رن َأ َحد َق ْب َِِ :أ رما َأنَا َف ُأ ْر ِس ْل ُت إِ َى الن ِ
راس
َف َق َال َه ُ ْمَ « :ل َقدْ ُأ ْع ِط ُ
يت ال رل ْي َل َة َ ْ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
الر ْع ِ
ُك ِل ِه ْم َعا رم ًةَ ،وك َ
بَ ،و َل ْو
ُر ُت َع َى ال َعدُ ِو بِ ُ
َان َم ْن َق ْبِ إن َرا ُي ْر َس ُل إ َى َق ْومهَ ،ون ْ
َان َب ْينِي َو َب ْين َُه ْم َم ِس َر ُة َش ْه ٍر مَُ ِل َئ ِمنْ ُه ُر ْع ًباَ ،و ُأ ِح رل ْت ِ
َ ال َغن َِائ ُم آ ُك ُل َهاَ ،وك َ
ك َ
َان َم ْن َق ْب ِِ
ِ
وهَاَ ،و ُج ِع َل ْت ِ
ُي َع ِظ ُم َ
وراَ ،أ ْين ََا َأ ْد َر َكتْنِي
َ اأَ ْر ُض َم َساجدَ َو َط ُه ً
ون َأ ْك َل َها ،كَانُوا ُيـ ْح ِر ُق َ
ون َذلِ َك ،إِن َرا كَانُوا ُي َص ُل َ
َان َم ْن َق ْب ِِ ُي َع ِظ ُم َ
م َ رس ْح ُت َو َص رل ْي ُتَ ،وك َ
الص َا ُة َ
ون ِي
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َكنَائس ِه ْم َوبِ َيع ِه ْمَ ،واخَام َس ُة ه َي َما ه َي ،ق َيل ِ
ََ :س ْل َفإِ رن ك رُل نَبِي َقدْ َس َأ َلَ ،ف َأ رخ ْر ُت
َم ْس َأ َلتِي إِ َى َي ْو ِم ال ِق َيا َم ِةَ ،ف ِه َي َلك ُْم َو َ
م ِ ْن َش ِهدَ َأ ْن َا إِ َل َه إِ را اهُ» أخرجه أمد( ).
م ًسا َم ْ ُي ْع َط ُه رن َأ َحد َق ْب ِِ:
وعن َجابِر ْبن َع ْب ِد اه َ أ رن النربِ ري ﷺ َق َالُ « :أ ْعطِ ُ
يت َ ْ
ِ
ِ
الر ْع ِ
ب َم ِس َر َة َش ْه ٍرَ ،و ُج ِع َل ْت ِ
وراَ ،ف َأ ُي َا َر ُج ٍل ِم ْن
َ اأَ ْر ُض َم ْسجدً ا َو َط ُه ً
ُر ُت بِ ُ
ن ْ
َ امَ َغانِم و َم َ ِ
ِ
ا ُة َف ْل ُي َص ِلَ ،و ُأ ِح رل ْت ِ
الص َ
يت
ح رل ِأَ َح ٍد َق ْب َِِ ،و ُأ ْعطِ ُ
ُأ رمتي َأ ْد َر َك ْت ُه ر
ُ َ ْ
ِِ
اص ًة َو ُب ِع ْث ُت إِ َى الن ِ
اع َةَ ،و َك َ
ر
راس َعا رم ًة» متفق عليه.)0( .
الش َف َ
ان النربِ ُي ُي ْب َع ُث إِ َى َق ْومه َخ ر
 مصاحة أهل أيلة :
جاء إى النبي ﷺ وهو بتبوك حنة بن روبة ،صاحب أيلة ،فصالح النبي ﷺ ،وأعطاه
اجزية ثاثائة دينار كل سنة ،وكان معه ثاثائة رجل ،وأهدى للرسول ﷺ بغلة
بيضاء ،فكساه رسول اه ﷺ برد ًا ،وكتب له وأهل أيلة كتاب ًا.
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وكَ ،ف َلا جاء و ِ
مي ٍد الس ِ
اع ِد ِي َ ق َالَ :غ َز ْونَا َم َع النربِ ِي ﷺ َغ ْز َو َة َت ُب َ
اد َي
ر َ َ َ
َع ْن َأ ِي ُ َ ْ
ر
ص َر ُس ُ
ال ُق َرى إِ َذا ا ْم َر َأة ِي َح ِدي َق ٍة َهَاَ ،ف َق َال النربِ ُي ﷺ ِأَ ْص َحابِ ِهْ « :
ول
اخ ُر ُصوا»َ ،و َخ َر َ
اه ﷺ َع َر َة َأوس ٍقَ ،ف َق َال َهاَ « :أح ِ
خ ُْر ُج ِمن َْها» َف َل را َأ َت ْينَا َت ُب َ
وك َق َالَ « :أ َما إِ رهَا
ي َما َ
ْ
َ ْ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ا َي ُقو َم رن َأ َحدَ ،و َم ْن ك َ
ب ال رل ْي َل َة ِريح َشديدَ ةَ ،ف َ
َاها،
َان َم َع ُه َبعر َف ْل َي ْعق ْل ُه» َف َع َق ْلن َ
َست َُه ُ
َو َه رب ْت ِريح َش ِديدَ ةَ ،ف َقا َم َر ُجلَ ،فال َق ْت ُه بِ َج َب ِل َط ِي ٍءَ ،و َأ ْهدَ ى َم ِل ُك َأ ْي َل َة لِلنربِ ِي ﷺَ ،ب ْغ َل ًة
َب َل ُه بِ َب ْح ِر ِه ْم .أخرجه البخاري( ).
َب ْي َضا َءَ ،وك ََسا ُه ُب ْر ًدا َو َكت َ
 مصاحة أهل جرباء وأدرح :
أتى إى رسول اه ﷺ وهو بتبوك هود جرباء وأدرح ،فأعطوه اجزية مائة دينار ي
كل رجب ،وكتب هم ﷺ كتاب ًا ،أهم آمنون بأمان اه ،وأمان حمد ﷺ.
 بعث خالد بن الوليد إى أكيدر دومة اجندل :
بعث رسول اه ﷺ خالد بن الوليد  ي أربعائة وعرين فارس ًا إى أكيدر بن عبد
املك ،بدومة اجندل.
وقال له رسول اه ﷺ« :إنك ستجده يصيد البقر» ،فخرج أكيدر يصيد البقر مع أخيه
حسان ،فتلقتهم خيل خالد  ،وأر أكيدر وقتل أخوه حسان.
وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأي به رسول اه ﷺ ،عى أن يفتح له دومة
اجندل ففعل.
وصاحه عى ألفي بعر ،وثانائة رأس ،وأربعائة درع ،وأربعائة رمح ،فعزل خالد
 صفي رسول اه ﷺ ،ثم قسم ما بقي بن أصحابه ،فصار لكل رجل منهم مس
فرائض ،ثم قدم خالد بأكيدر عى رسول اه ﷺ ،فصاحه عى اجزية ،وم يسلم،
وأهدى أكيدر إى رسول اه ﷺ بغلة بيضاء ،وجبة من سندس ،منسوج فيها الذهب،
فعجب الناس منها.
ِ
ِ
ِ
ِ
وهَا
عن ال َ َ
راء  قال ُ :أ ْهد َي ْت ل َر ُسول اهِ ﷺ ُح رل ُة َح ِر ٍيرَ ،ف َج َع َل َأ ْص َحا ُب ُه َي ْلم ُس َ
ٍ
ِ
ِ
ون ِمن ل ِ ِ ِ ِ
ويعجب َ ِ ِ ِ
جن ِرة،
ون م ْن لين َهاَ ،ف َق َالَ « :أ َت ْع َج ُب َ ْ
ََْ َُ
ن َهذه؟ مَنَاد ُيل َس ْعد ْب ِن ُم َعاذ ِي ا َ
ن» متفق عليه( ).
َخ ْر ِمن َْها َوأل َ ُ
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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وأكيدر دومة اجندل كان نراني ًا ،وم يسلم ،وقد قتله خالد بن الوليد  ي اجهاد
ي خافة أي بكر الصديق . 
 وفاة ذو البجادين :
توي ي تبوك عبد اه ذو البجادين امزي . 
قال عبد اه بن مسعود  :قمت ي جوف الليل ،وأنا مع رسول اه ﷺ ي غزوة
تبوك ،فرأيت شعلة من نار ي ناحية العسكر ،فاتبعتها أنظر إليها ،فإذا رسول اه ﷺ
وأبو بكر وعمر ري اه عنها ،وإذا عبد اه ذو البجادين قد مات ،وإذا هم قد
حفروا له ،ورسول اه ﷺ ي حفرته ،وأبو بكر وعمر ري اه عنها يدليانه إليه،
وهو يقول ﷺ« :اللهم إي قد أمسيت راضي ًا عنه فارض عنه».
فقلت :يا ليتني كنت صاحب احفرة .
 رجوع النبي ﷺ إى امدينة :
أقام النبي ﷺ ي تبوك عرين يوم ًا ،وم يلق كيد ًا من أي عدو ،ثم رجع ﷺ إى
امدينة منتر ًا ،وكفى اه امؤمنن القتال.
وي طريقه ﷺ إى امدينة حصلت أمور منها :
إخباره ﷺ بالعمل الذي يدخل اجنة ،ويباعد من النار:
عن مع ِ
اذ ْب ِن َج َب ٍل َ ق َال ُ :كن ُْت َم َع النربِ ِي ﷺ ِي َس َف ٍر َف َأ ْص َب ْح ُت َي ْو ًما َق ِري ًبا ِمنْ ُه َون َْح ُن
ْ َُ
ِ
ِ
ِ
ول اه َأ ْخ ِ ِ
ن َِس ُر َف ُق ْل ُت َيا َر ُس َ
جنر َةَ ،و ُي َباعدُ ِي َع ْن الن ِرار؟ َق َال َ « :ل َقدْ
ري بِ َع َم ٍل ُيدْ خ ُلني ا َ
ْ
ِ
ى من يَه اه َع َلي ِه َتعبدُ اه و َا ت ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يم
َ
ْ ُْ
َسألتَني َع ْن َعظي ٍمَ ،وإِ رن ُه َل َيسر َع َ َ ْ َ ر َ ُ
ُر ْك بِه َش ْي ًئاَ ،وتُق ُ
ى َأ ْب َو ِ
الزكَا َةَ ،وت َُصو ُم َر َم َض َ
ح ُج ال َب ْي َت» ُث رم َق َالَ « :أ َا َأ ُد ُل َك َع َ
اب
انَ ،و َ ُ
الص َا َةَ ،و ُت ْؤ ِي ر
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ِل م ْن
الص ْو ُم ُجنرةَ ،و ر
اخَ ْ ِر ،ر
الصدَ َق ُة ُت ْطف ُئ اخَطي َئ َة ك ََا ُي ْطف ُئ امَا ُء الن َرارَ ،و َص َا ُة ر
جو ِ
اِ ُجنُوهم َع ْن امَ َض ِ
اج ِع " َحترى َب َل َغ " َي ْع َم ُل َ
ف ال رل ْي ِل» َق َال ُث رم ت ََا " َتت ََج َ
ون".
َ ْ
ُُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر َك بِ َر ْأ ِ
س اأَ ْم ِر ُك ِلهَ ،و َع ُمودهَ ،وذ ْر َوة َسنَامه» ُق ْل ُتَ :ب َى َيا َر ُس َ
ول اه.
ُث رم َق َالَ « :أ َا ُأ ْخ ِ ُ
الص َا ُةَ ،و ِذ ْر َو ُة َسن َِام ِه ِ
َق َال َ « :ر ْأ ُس اأَ ْم ِر ِ
ر َك
اإ ْس َا ُمَ ،و َع ُمو ُد ُه ر
اج َها ُد» ُث رم َق َالَ « :أ َا ُأ ْخ ِ ُ
بِ َم َا ِك َذلِ َك ُك ِل ِه» ُق ْل ُتَ :ب َ
ُف َع َل ْي َك َه َذا» َف ُق ْل ُتَ :يا نَبِ ري
ى َيا نَبِ ري اه َف َأ َخ َذ بِ ِل َسانِ ِه َق َال« :ك ر
ِ
ِ
اه َوإِنرا َُ
اخ ُذ َ
م َؤ َ
راس ِي الن ِرار
ُب الن َ
ون بِ َا َن َت َك رل ُم بِه؟ َف َق َال « َثك َلت َْك ُأ ُم َك َيا ُم َعا ُذَ ،و َه ْل َيك ُ
ى من ِ
ِ
َع َ
َاخ ِر ِه ْم إِ را َح َص ِائدُ أل ِسنَتِ ِه ْم» أخرجه الرمذي وابن ماجه ( ).
ى ُو ُجوه ِه ْم َأ ْو َع َ َ
( )9صحيح /أخرجه الرمذي برقم ( ،)9999وأخرجه ابن ماجه (.)9599
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 -9ي طريق عودة النبي ﷺ من تبوك ،تآمر بضعة عر رج ً
ا من امنافقن عى الغدر
برسول اه ﷺ  ،ومزامته عى العقبة ،ليطرحوه من راحلته عى اأرض ،ولكن اه
عصمه منهم.
وك َأمر من ِ
ِ
ِ
َع ْن َأ ِي ال ُط َف ْي ِل َ ق َال :مرا َأ ْق َب َل َر ُس ُ
َاد ًيا َفنَا َدى :إِ رن
ول اهِ ﷺ م ْن َغ ْز َوة َت ُب َ َ َ ُ
ول اهِ َأ َخ َذ ال َع َق َب َةَ ،ف َا َي ْأ ُخ ْذ َها َأ َحدَ ،ف َب ْين ََا َر ُس ُ
َر ُس َ
ول اهِ ﷺ َي ُقو ُد ُه ُح َذ ْي َف ُة َو َي ُس ُ
وق بِ ِه
ِ
وق بِرس ِ
َع رار إِ ْذ َأ ْق َب َل َر ْهط ُم َت َل ِث ُم َ
ون َع َ
ول اهِ ﷺ،
الر َواح ِلَ ،غ َش ْوا َع را ًرا َو ُه َو َي ُس ُ َ ُ
ى ر
رب وجوه الرو ِ
اح ِلَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ ح ُـ َذ ْي َف َةَ « :قدْ َ ،قدْ » َحترى َه َب َط
َو َأ ْق َب َل َع رار َي ْ ِ ُ ُ ُ َ ر َ
ول اهِ ﷺَ ،ف َل را َه َب َط َر ُس ُ
َر ُس ُ
ول اهِ ﷺ ن ََز َل َو َر َج َع َع رارَ ،ف َق َالَ « :يا َع را ُرَ ،ه ْل َع َر ْف َت
ال َقوم؟ » َف َق َالَ :قدْ َعر ْف ُت َعام َة الرو ِ
اح ِل َوال َق ْو ُم ُم َت َل ِث ُم َ
ون َق َالَ « :ه ْل تَدْ ِري َما َأ َرا ُدوا؟ »
ر ر َ
َ
ْ َ
َق َال :اهُ َورسو ُل ُه َأ ْع َلمَ ،ق َالَ « :أرا ُدوا َأ ْن َين ِْفروا بِرس ِ
ول اهِ ﷺ َف َي ْط َر ُحو ُه» أخرجه أمد( ).
ُ َ ُ
َ
ُ
َ ُ
وأنزل اه ي شأن امنافقن :
[ التوبة.]99/
ثم أكمل رسول اه ﷺ سره إى امدينة ،فلا وصل ﷺ وأصحابه إى وادي القرى
قال أصحابه« :إِ ِي ُم َت َع ِجل إِ َى ا َ
م ِدين َِةَ ،ف َم ْن َأ َرا َد ِمنْك ُْم َأ ْن َي َت َع رج َل َم ِعي َف ْل َي َت َع رج ْل»
ف َع َ
ى امَ ِدين َِة َق َالَ « :ه ِذ ِه َطا َب ُة» َف َل را َر َأى ُأ ُحدً ا َق َالَ « :ه َذا ُج َب ْيل ُيـ ِح ُبنَا
ر َ
َف َل را َأ ْ َ
ِ
ور اأَن َْص ِ
رك ُْم بِ َخ ْ ِر ُد ِ
ور َبنِي الن ررج ِ
ار» َقا ُلواَ :ب َ
ور َبنِي
ارُ ،ث رم ُد ُ
ىَ ،ق َالُ « :د ُ
َونُح ُب ُهَ ،أاَ ُأ ْخ ِ ُ
ار ِ
اعدَ َة َ -أو د ِ
َعب ِد اأَ ْشه ِلُ ،ثم دور بنِي س ِ
ث ْب ِن اخَ ْز َر ِج َ -و ِي ك ُِل ُد ِ
ح ِ
ور
ر ُ ُ َ
َ
ْ
ور َبني ا َ
ْ ُ ُ
َ
ِ
اأَن َْصا ِر َ -ي ْعني َ -خ ْ ًرا» أخرجه البخاري( ).
 هدم مسجد الرار :
ما وصل رسول اه ﷺ إى ذي أوان ،بلد قريب من امدينة ،جاءه ماعة من
امنافقن ،وسألوه أن يأي مسجدهم بقباء ،ليصِ فيه ،وهو مسجد الرار ،الذي
اَذه امنافقون مكان ًا للكيد لإسام وامسلمن حت ستار الدين.
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فأنزل اه تعاى ي هذا الشأن:
[ التوبة.]999-999/
فلا نزلت هذه اآيات دعا رسول اه ﷺ مالك بن الدُ خشم ،ومعن بن عدي ،فقال
ها« :انطلقا إى هذا امسجد الظام أهله ،فاهدماه وحرقاه».
فخرجا ريعن حتى أتياه ،فأشعا فيه النران وهدماه.
ثم إن رسول اه ﷺ أخر أصحابه الذين معه ي غزوة تبوك بأن بامدينة ناس ًا أخذوا
أجر الغزو معهم كاماً ،حبسهم العذر.
عن أنس  أن النبي ﷺ قال « :إِ رن َأ ْقواما بِامَ ِدين َِة َخ ْل َفنَا ما س َل ْكنَا ِشعبا  ،و َا و ِ
اد ًيا إِ را
ًْ َ َ
َ َ
َ ً
َو ُه ْم َم َعنَا فِ ِيه َح َب َس ُه ُم ال ُع ْذ ُر» أخرجه البخاري( ).
 استقبال النبي ﷺ وأصحابه :
تسامع الناس ي امدينة بمقدم رسول اه ﷺ من تبوك ،فخرجوا إى ثنية الوداع
يتلقونه بحفاوة ،وفرح ورور بالغ ،وجعل النساء والصبيان والوائد يقولون:
طلع البدر علين ـ ـ ـ ـ ـ ــا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ه داع
ِ ِ
ِ
الس ِائ ِ
الو َدا ِع
الص ْب َيان َن َت َل رقى النربِ ري ﷺ إِ َى َثن رية َ
ب  قال َ :أ ْذك ُُر َأ ِي َخ َر ْج ُت َم َع ِ
َع ِن ر
َم ْقدَ َم ُه ِم ْن َغ ْز َو ِة َت ُب َ
وك .أخرجه البخاري( ).
وكان خروج النبي ﷺ إى تبوك ي رجب ،وعودته من تبوك إى امدينة ي رمضان
ضحى ،من السنة التاسعة للهجرة.
وكان ﷺ إذا قدم من سفر بدأ بامسجد ،فصى فيه ركعتن ،ثم جلس للناس ،فجاء
امنافقون واأعراب الذين َلفوا عن غزوة تبوك ،وكان عددهم بضعة وثانن رج ً
ا
فاعتذروا بشتى اأعذار.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9995
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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فقبل النبي ﷺ منهم عانيتهم ،واستغفر هم ،ووكل رائرهم إى اه ،فعاتبه ربه وعفا
عنه بقوله:
[ التوبة.]99/
ونزلت سورة التوبة ي شأن غزوة تبوك ،نزل بعضها قبل اخروج إليها ،ونزل بعضها
بعد اخروج وهو مسافر ،ونزل بعضها بعد الرجوع إى امدينة.
وقد اشتملت سورة التوبة عى ذكر ظروف غزوة تبوك ،وفضح مهور امنافقن،
وذكل فضل امجاهدين امخلصن ،وقبول التوبة من امؤمنن الصادقن ،اخارجن
منهم ي هذه الغزوة وامتخلفن.
وتعتر سورة التوبة آخر إنذار للبرية ،ربن اه فيها ثواب امؤمنن الصادقن ،كا ربن
سوء عاقبة الكفر والنفاق ،وعقوبة القعود عن الدعوة واجهاد ي سبيل اه.
 أمر امتخلفن عن غزوة تبوك :
 -9أمر أي لبابة وأصحابه ري اه عنهم:
ر ُفوا بِ ُذن ِ
آخ ُر َ
َع ِن ا ْب ِن َع رباس ري اه عنها ي َق ْوله تعاىَ " :و َ
ُوهِ ْم َخ َل ُطوا
ون ا ْع َ َ
ِ
آخر سي ًئا " َق َال  :كَانُوا َع َر َة ره ٍ
ط ََ
َ رل ُفوا َع ِن النربِ ِي ﷺ ِي َغ ْز َو ِة
َ َ ْ
احا َو َ َ َ ِ
َع َم ًا َص ً
َت ُب َ
وع النربِ ِي ﷺ َأ ْو َث َق َس ْب َعة ِمن ُْه ْم َأ ْن ُف َس ُه ْم بِ َس َو ِاري ا َ
م ْس ِج ِد َ ،فك َ
َان
ر ُر ُج ُ
وكَ ،ف َل را َح َ َ
ِ
آه ْم َق َال َ « :م ْن َه ُؤ َا ِء امُوثِ ُق َ
ون
َمـ َم ُر النربِ ِي ﷺ إِ َذا َر َج َع ِي امَ ْس ِجد َع َل ْي ِه ْم َف َل را َر ُ
َ رل ُفوا َعن َْك َيا َر ُس َ
الس َو ِاري ؟» َقا ُلوا َ :ه َذا َأ ُبو ُل َبا َب َة َو َأ ْص َحاب َل ُه َ َ
ول اه ،
َأ ْن ُف َس ُه ْم بِ ر
َو َح َل ُفوا َا ُي ْطلِ ُق ُه ْم َأ َحد َحترى ُت ْطلِ َق ُه ْم َو َت ْع ُذ َر ُه ْم .
َف َق َال النربِ ُي ﷺَ « :و َأنَا ُأ ْق ِس ُم بِاه َا ُأ ْطلِ ُق ُه ْم َو َا َأ ْع ُذ ُر ُه ْم َحترى َيك َ
ُون اه ُه َو ا رل ِذي
َ رل ُفوا َع ِن ال َغ ْز ِو َم َع ا ُ
ُي ْطلِ ُق ُه ْم َ ،ر ِغ ُبوا َعنِي َو َ َ
ن »َ .ف َل را َب َل َغ ُه ْم َذلِ َك َقا ُلوا :
م ْسلِ ِم َ
آخ ُر َ
َون َْح ُن َا ُن ْطلِ ُق َأ ْن ُف َسنَا َحترى َيك َ
اىَ " :و َ
ُون اه ا رل ِذي ُي ْطلِ ُقنَا َ .ف َأن َْز َل اه َت َب َار َك َو َت َع َ
ون
ِ
ر ُفوا بِ ُذن ِ
احا َو َ
ُوب َع َل ْي ِه ْم " َو َع َسى
آخ َر َس ِي ًئا َع َسى اه َأ ْن َيت َ
ا ْع َ َ
ُوهِ ْم َخ َل ُطوا َع َم ًا َص ً
ِم َن اه َو ِ
اجب .
َف َل را ن ََز َل ْت َأ ْر َس َل إِ َل ْي ِه ُم النربِ ُي ﷺ َف َأ ْط َل َق ُه ْم َو َع َذ َر ُه ْم .أخرجه الطري ي جامع البيان ( ).
( )9حسن/أخرجه الطري ي جامع البيان (.)999/9
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 -9أمر كعب بن مالك وصاحبيه ري اه عنهم:
ف َع ْن رس ِ
عن كعب بن مالك  قالَ :م ْ َأ َ َ
ول اه ﷺ ِي َغ ْز َو ٍة َغ َز َاها إِ را ِي َغ ْز َو ِة
َ رل ْ
َ ُ
ِ
ِ
َت ُب َ
وكَ ،غ ْ َر َأ ِي ُكن ُْت َ َ
ب َأ َحدً ا َ َ
ف َعن َْها ،إِن َرا َخ َر َج
َ رل َ
َ رل ْف ُت ِي َغ ْز َوة َبدْ ٍرَ ،و َم ْ ُي َعات ْ
ى َغ ِر ِميع ٍ
ِ
ول اه ﷺ ُي ِريدُ ِع َر ُق َر ْي ٍ
َر ُس ُ
اد،
م َع اه َب ْين َُه ْم َو َب ْ َ
شَ ،حترى َ َ
َ
ن عَدُ ِوه ْم َع َ ْ
ِ
َو َل َقدْ َش ِهدْ ُت م َع رس ِ
ى ِ
ب َأ رن ِ
ن ت ََوا َث ْقنَا َع َ
اإ ْس َ
َ
ول اه ﷺ َل ْي َل َة ال َع َق َب ِةِ ،ح َ
ا ِمَ ،و َما ُأح ُ
َ َ ُ
ِ
ِ
َت َبدْ ر َأ ْذك ََر ي الن ِ
راس من َْها.
ها َم ْش َهدَ َبدْ ٍرَ ،وإِ ْن كَان ْ
َِ
ك َ ِ
ِ
ن ََ
َ رل ْف ُت َعنْ ُهِ ،ي تِ ْل َك ال َغ َز ِاة،
َ ِح َ
َان م ْن َخ َريَ :أ ِي َم ْ َأ ُك ْن َق ُط َأ ْق َوى َواَ َأ ْي َ َ
واه ما اجتَمع ْت ِعن ِْدي َقب َله ر ِ
اح َلت ِ
م ْع ُت ُه َا ِي تِ ْل َك ال َغ ْز َو ِةَ ،و َم ْ َي ُك ْن
َان َق ُطَ ،حترى َ َ
َ َ ْ َ َ
ْ ُ َ
َت تِ ْل َك ال َغ ْز َوةَُ ،غ َز َاها َر ُس ُ
َر ُس ُ
ول اه
ول اه ﷺ ُي ِريدُ َغ ْز َو ًة إِ را َو ررى بِ َغ ْ ِر َهاَ ،حترى كَان ْ
ِ ٍ
ن َأ ْم َر ُه ْم
اس َت ْق َب َل َس َف ًرا َب ِعيدً اَ ،و َم َف ًازا َو َعدُ ًوا كَثِ ًراَ ،ف َج رى ل ِ ْل ُم ْسلِ ِم َ
ﷺ ِي َحر َشديدَ ،و ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ون م َع رس ِ
ول اه ﷺ كَثِر،
ر ُه ْم بِ َو ْج ِهه ا رلذي ُي ِريدُ َ ،وامُ ْسل ُم َ َ َ ُ
ل َي َت َأ ره ُبوا ُأ ْه َب َة َغ ْز ِوه ْمَ ،ف َأ ْخ َ َ
ج َم ُع ُه ْم ِكتَاب َحافِظُ ،ي ِريدُ الدِ َيو َ
ان.
َواَ َ ْ
ب إِ را َظ رن َأ ْن َس َي ْخ َفى َل ُهَ ،ما َم ْ َين ِْز ْل فِ ِيه َو ْح ُي اه،
َق َال َك ْعبَ :ف َا َر ُجل ُي ِريدُ َأ ْن َي َت َغ ري َ
ن َطاب ِ
ِ
ِ
ج ره َز َر ُس ُ
َو َغ َزا َر ُس ُ
ت ال ِث َا ُر َوال ِظ َ
ول اه ﷺ
ا ُلَ ،و َ َ
ول اه ﷺ ت ْل َك ال َغ ْز َو َة ح َ َ
ج ره َز َم َع ُه ْمَ ،ف َأ ْر ِج ُع َو َم َأ ْق ِ
ون َم َع ُهَ ،ف َط ِف ْق ُت َأ ْغدُ و لِك َْي َ
َ
ض َش ْي ًئاَ ،ف َأ ُق ُ
َوامُ ْسلِ ُم َ
ول ِي
أ
َ
ْ
َِ :أنَا َق ِ
َن ْف ِ
راس ِ
ادر َع َل ْي ِهَ ،ف َل ْم َي َز ْل َيت ََا َدى ِي َحترى ْاشتَدر بِالن ِ
اجدُ َ ،ف َأ ْص َب َح َر ُس ُ
ول اه
ج ره ُز َب ْعدَ ُه بِ َي ْو ٍم َأ ْو َي ْو َم ْ ِ
ض ِم ْن َج َه ِ
ون َم َع ُهَ ،و َم َأ ْق ِ
ﷺ َوا ُ
م ْسلِ ُم َ
نُ ،ث رم
ازي َش ْي ًئاَ ،ف ُق ْل ُت َأ َ َ
ْ
ج ره َزَ ،ف َر َج ْع ُت َو َم َأ ْق ِ
ض َش ْي ًئاُ ،ث رم َغدَ ْو ُتُ ،ث رم
ح ُق ُه ْمَ ،ف َغدَ ْو ُت َب ْعدَ َأ ْن َف َص ُلوا ِأَ َ َ
ا َ
ْ
مم ُت َأ ْن َأر َ ِ
َر َج ْع ُت َو َم َأ ْق ِ
ح َل
ْ
ر ُعوا َو َت َف َار َط ال َغ ْز ُوَ ،و َ َ ْ
ض َش ْي ًئاَ ،ف َل ْم َي َز ْل ِي َحترى َأ ْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َذل َكَ ،ف ُكن ُْت إ َذا َخ َر ْج ُت ي الن ِ
َف ُأ ْد ِرك َُه ْمَ ،و َل ْيتَني َف َع ْل ُتَ ،ف َل ْم ُي َقدر ْر ِ
راس َب ْعدَ ُخ ُر ِ
وج
ِ
ِ
رس ِ
وصا َع َل ْي ِه النِ َف ُ
اقَ ،أ ْو
ول اه ﷺ َف ُط ْف ُت ف ِيه ْمَ ،أ ْح َزنَني َأ ِي اَ َأ َرى إِ را َر ُج ًا َم ْغ ُم ً
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول اه ﷺ َحترى َب َل َغ َت ُب َ
الض َع َفاءَ ،و َم ْ َي ْذك ُْري َر ُس ُ
وك.
َر ُج ًا مـ رم ْن َع َذ َر اه م َن ُ
َف َق َالَ :و ُه َو َجالِس ِي ال َق ْو ِم بِ َت ُب َ
وكَ « :ما َف َع َل َك ْعب» َف َق َال َر ُجل ِم ْن َبنِي َسلِ َم َةَ :يا
َر ُس َ
ول اهَ ،ح َب َس ُه ُب ْر َدا ُهَ ،و َن َظ ُر ُه ِي ِع ْط ِف ِهَ ،ف َق َال ُم َعا ُذ ْب ُن َج َب ٍل :بِ ْئ َس َما ُق ْل َتَ ،واه َيا
َت َر ُس ُ
َر ُس َ
ب ْب ُن َمالِ ٍكَ :ف َل را
ول اه َما َعلِ ْمنَا َع َل ْي ِه إِ را َخ ْ ًراَ ،ف َسك َ
ول اه ﷺَ ،ق َال َك ْع ُ
َب َل َغنِي َأ رن ُه ت ََو رج َه َقافِ ًا َح َ ِ
ميَ ،و َط ِف ْق ُت َأت ََذك ُرر الك َِذ َبَ ،و َأ ُق ُ
ول :بِ َا َذا َأ ْخ ُر ُج ِم ْن
ري َ ِ
َ
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ِِ
ى َذلِ َك بِك ُِل ِذي َر ْأ ٍي ِم ْن َأ ْه َِِ ،ف َل را ِق َيل :إِ رن َر ُس َ
اس َت َعن ُْت َع َ
ول اه ﷺ
َس َخطه َغدً اَ ،و ْ
ِ
ِ
ِ
ي ٍء فِ ِيه ك َِذب،
َقدْ َأ َظ رل َقاد ًما َز َ
اح َعنِي ال َباط ُلَ ،و َع َر ْف ُت َأ ِي َل ْن َأ ْخ ُر َج منْ ُه َأ َبدً ا بِ َ ْ
ول اه ﷺ َق ِ
م ْع ُت ِصدْ َق ُهَ ،و َأ ْص َب َح َر ُس ُ
اد ًماَ ،وك َ
َان إِ َذا َق ِد َم ِم ْن َس َف ٍرَ ،بدَ َأ بِامَ ْس ِج ِد،
َف َأ ْ َ
َف َرك َُع فِ ِيه َر ْك َعت ْ ِ
َنُ ،ث رم َج َل َس لِلن ِ
ونَ ،ف َط ِف ُقوا َي ْعت َِذ ُر َ
راسَ ،ف َل را َف َع َل َذلِ َك َجا َء ُه امُ َخ رل ُف َ
ون
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن َر ُج ًاَ ،ف َقب َل من ُْه ْم َر ُس ُ
حل ُف َ
ول اه ﷺ َعاَن َيت َُه ْم،
ون َل ُهَ ،وكَانُوا ب ْض َع ًة َو َث َان َ
إِ َل ْيه َو َ ْ
ر ِائ َر ُه ْم إِ َى اه.
َو َبا َي َع ُه ْم َو ْ
اس َت ْغ َف َر َه ُ ْمَ ،و َوك ََل َ َ
بُ ،ثم َق َالَ « :تع َال» َف ِج ْئ ُت َأم ِ
ِ
ِ
ي َحترى
َ
ْ
َفج ْئ ُت ُه َف َل را َس رل ْم ُت َع َل ْيه َت َب رس َم َت َب ُس َم امُ ْغ َض ِ ر
ن َيدَ ْي ِه َ ،ف َق َال ِ
ََ « :ما َخ رل َف َكَ ،أ َم ْ َت ُك ْن َقدْ ا ْب َت ْع َت َظ ْه َر َك»َ .ف ُق ْل ُتَ :ب َ
ى ،إِ ِي
َج َل ْس ُت َب ْ َ
َواه َل ْو َج َل ْس ُت ِعنْدَ َغ ْ ِر َك ِم ْن َأ ْه ِل الدُ ْن َياَ ،ل َر َأ ْي ُت َأ ْن َس َأ ْخ ُر ُج ِم ْن َس َخطِ ِه بِ ُع ْذ ٍرَ ،و َل َقدْ
يث ك َِذ ٍ
ُأ ْعطِي ُت َجدَ ًاَ ،و َلكِنِي َواهَ ،ل َقدْ َعلِ ْم ُت َل ِئ ْن َحدر ْثت َُك ال َي ْو َم َح ِد َ
ى بِ ِه
ب ت َْر َ
ِ
ِ
يث ِصدْ ٍقِ َ ،
َِ ،و َل ِئ ْن َحدر ْثت َُك َح ِد َ
ِ فِي ِه ،إِ ِي
َعنِيَ ،ل ُيوشك ر
َن اه َأ ْن ُي ْسخ َط َك َع َ ر
جدُ َع َ ر
َان ِ ِ
ٍ
َأَ ْر ُجو فِ ِيه َع ْف َو اه ،اَ َواهَ ،ما ك َ
َ ِمنِي
َ م ْن ُع ْذرَ ،واه َما ُكن ُْت َق ُط َأ ْق َوىَ ،واَ َأ ْي َ َ
ن ََ
َ رل ْف ُت َعن َْك.
ِح َ
ِ
َف َق َال َر ُس ُ
ي اه فِ َ
يك»َ .ف ُق ْم ُتَ ،و َث َار
ول اه ﷺَ « :أ رما َه َذا َف َقدْ َصدَ َقَ ،ف ُق ْم َحترى َي ْق َ
ِر َجال ِم ْن َبنِي سلِم َة َفا رت َب ُع ِ
ويَ ،ف َقا ُلوا ِ
ََ :واه َما َعلِ ْمن َ
َاك ُكن َْت َأ ْذ َن ْب َت َذ ْن ًبا َق ْب َل َه َذا،
َ َ
ُون ا ْعت ََذر َت إِ َى رس ِ
َخ ِل ُف َ
َو َل َقدْ َع َج ْز َت َأ ْن اَ َتك َ
ول اه ﷺ بِ َا ا ْعت ََذ َر إِ َل ْي ِه الـ ُمت َ
ونَ ،قدْ
َ ُ
ْ
َان كَافِ َي َك َذ ْن َب َك استِ ْغ َفار رس ِ
ول اه ﷺ َل َكَ ،ف َواه ما َزا ُلوا ُي َؤ ِن ُب ِ
ك َ
وي َحترى َأ َر ْد ُت َأ ْن
َ
ُ َ ُ
ْ
َأر ِجع َف ُأك َِذب َن ْف ِ
ُِ ،ث رم ُق ْل ُت َه ُ ْمَ :ه ْل َل ِق َي َه َذا َم ِعي َأ َحد؟ َقا ُلواَ :ن َع ْمَ ،ر ُجا َِنَ ،قااَ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الربِي ِع
ما؟ َقا ُلواُ :م َر َار ُة ْب ُن ر
م ْث َل َما ُق ْل َتَ ،فق َيل َه ُ َا م ْث ُل َما ق َيل َل َكَ ،ف ُق ْل ُتَ :م ْن ُ َ
ِ
ِ
َ َر ُج َل ْ ِ
اح ْ ِ
الو ِاق ِف ُيَ ،ف َذك َُروا ِ
نَ ،قدْ َش ِهدَ ا َبدْ ًرا ،فِ ِيه َا
ال َع ْم ِر ُيَ ،وها َُل ْب ُن ُأ َم ري َة َ
ن َص َ
ِ
وما ِ
ََ ،و َهَى َر ُس ُ
ول اه ﷺ ا ُ
ها
م ْسلِ ِم َ
ُأ ْس َوةَ ،ف َم َض ْي ُت ِح َ
ن َذك َُر ُ َ
ن َع ْن َكاَمنَا َأ ُ َ
ف َعنْهَ ،فاج َتنَبنَا النراس ،و َت َغروا َلنَا حترى َتنَكرر ْت ِي َن ْف ِ
ا َث ُة ِم ْن َب ْ ِ
ال رث َ
ن َم ْن َ َ
ِ
َ
ْ َ
َ رل َ ُ
َ
ُ َ رُ
ف.
اأَ ْر ُض َف َا ِه َي ا رلتِي َأ ْع ِر ُ
ِ
وَا يبكِي ِ
َف َلبِ ْثنَا َع َ
انَ ،و َأ رما
م ِس َ
ى َذلِ َك َ ْ
اس َتكَانَا َو َق َعدَ ا ِي ُب ُي ِ ِ َ َ ْ َ
ن َل ْي َل ًةَ ،ف َأ رما َصاح َب َ
اي َف ْ
الص َ
وف
نَ ،و َأ ُط ُ
ا َة َم َع امُ ْسلِ ِم َ
ب ال َق ْو ِم َو َأ ْج َلدَ ُه ْم َف ُكن ُْت َأ ْخ ُر ُج َف َأ ْش َهدُ ر
َأنَاَ ،ف ُكن ُْت َأ َش ر
ِي اأَ ْس َو ِاق َواَ ُي َك ِل ُمنِي َأ َحدَ ،و ِ
آي َر ُس َ
جْلِ ِس ِه َب ْعدَ
ول اه ﷺ َف ُأ َس ِل ُم َع َل ْي ِه َو ُه َو ِي َ
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ول ِي َن ْف ِ
الصا َِةَ ،ف َأ ُق ُ
ِ َأ ْم اَ؟ ُث رم ُأ َص ِ
َِ :ه ْل َح رر َك َش َف َت ْي ِه بِ َر ِد الـ رس َ
ِ َق ِري ًبا ِمنْ ُه،
ر
ا ِم َع َ ر
َف ُأ َس ِ
ار ُق ُه النر َظ َرَ ،فإِ َذا َأ ْق َب ْل ُت َع َ
ى َص َ
ََ ،وإِ َذا ال َت َف ُت ن َْح َو ُه َأ ْع َر َض َعنِيَ ،حترى
ا ِي َأ ْق َب َل إِ َ ر
راس ،م َشي ُت حترى تَسور ُت ِجدَ ار ح ِائ ِ
ِ
إِ َذا َط َال َع َ ِ ِ
ط َأ ِي َقتَا َدةََ ،و ُه َو
َ َ
ِ َذل َك م ْن َج ْف َوة الن ِ َ ْ َ
َ رْ
ر
ِ
ب الن ِ
الس َ
ا َمَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َأ َبا
ا ْب ُن َع ِمي َو َأ َح ُ
ِ ر
راس إِ َ ر
ََ ،ف َس رل ْم ُت َع َل ْيهَ ،ف َواه َما َر رد َع َ ر
ِ ِ
َت،
َتَ ،ف ُعدْ ُت َل ُه َفن ََشدْ ُت ُه َف َسك َ
ب اه َو َر ُسو َل ُه؟ َف َسك َ
َقتَا َدةََ ،أن ُْشدُ َك بِاه َه ْل َت ْع َل ُمني ُأح ُ
ايَ ،وت ََو رل ْي ُت َحترى ت ََس رو ْر ُت
َف ُعدْ ُت َل ُه َفن ََشدْ ُت ُهَ ،ف َق َال :اه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،ف َف َ
اض ْت َع ْينَ َ
وق امَ ِدين َِة ،إِ َذا َنبطِي ِمن َأ ْنب ِ
اجدَ ارَ ،ق َالَ :فبينَا َأنَا َأم ِ
ي بِس ِ
اط َأ ْه ِل ر
الش ْأ ِمِ ،مـ رم ْن َق ِد َم
ْ َ
َ
َْ
ُ
ْ
ِ َ
ِ
ِ ٍ
ولَ :م ْن َيدُ ُل َع َى َك ْع ِ
م ِدين َِةَ ،ي ُق ُ
بِال رط َعا ِم َيبِي ُع ُه بِا َ
راس ُي ِش ُر َ
ون َل ُه،
ب ْب ِن َمالكَ ،ف َطف َق الن ُ
ِ
َ كِتَا ًبا ِم ْن َم ِل ِك َغ رس َ
انَ ،فإِ َذا فِ ِيهَ :أ رما َب ْعدُ َ ،فإِ رن ُه َقدْ َب َل َغنِي َأ رن
َحترى إِ َذا َجا َءي َد َف َع إِ َ ر
ان ،واَ م ْضيع ٍةَ ،فاح ْق بِنَا نُو ِ
ص ِ
ٍ
اح َب َك َقدْ َج َف َ
اس َكَ ،ف ُق ْل ُت
َ
ج َع ْل َك اه بِدَ ِار َه َو َ َ َ َ
َ
اك َو َم ْ َ ْ
َ
ِ
ِ
هاَ ،حترى إِ َذا َم َض ْت
مَرا َق َر ْأ ُ َ
ُور َف َس َج ْر ُت ُه ِ َ
ها ال رتن َ
َاَ :و َه َذا َأ ْي ًضا م َن ال َباَء ،ف َت ـ َي رم ْم ُت ِ َ
ول رس ِ
ول اه ﷺ َي ْأتِينِيَ ،ف َق َال :إِ رن َر ُس َ
َأ ْر َب ُع َ
ول اه ﷺ
ون َل ْي َل ًة ِم َن اخَ ْم ِس َ
ن ،إِ َذا َر ُس ُ َ ُ
اعت َِز ْهَا َواَ
َي ْأ ُم ُر َك َأ ْن َت ْعت َِز َل ا ْم َر َأت َ
َكَ ،ف ُق ْل ُتُ :أ َط ِل ُق َها؟ َأ ْم َما َذا َأ ْف َع ُل؟ َق َال :اََ ،ب ِل ْ
ِ
اح َبي ِم ْث َل َذلِ َكَ ،ف ُق ْل ُت ِامر َأ ِي :اح ِقي بِ َأ ْهلِ ِكَ ،ف َتك ِ
ُوي
َ
َْ
هاَ ،و َأ ْر َس َل إِ َى َص ر
َت ْق َر ْ َ
ِ
ِ
ي اه ِي َه َذا اأَ ْم ِر.
عنْدَ ُه ْمَ ،حترى َي ْق َ
َق َال َكعبَ :فجاء ِ
ول اه ﷺَ ،ف َقا َل ْتَ :يا َر ُس َ
ت ا ْم َر َأ ُة ِها َِل ْب ِن ُأ َم ري َة َر ُس َ
ول اه :إِ رن ِها ََل
ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْب َن ُأ َم ري َة َش ْيخ َضائعَ ،ل ْي َس َل ُه َخادمَ ،ف َه ْل َتك َْر ُه َأ ْن أ ْخدُ َم ُه؟ َق َال« :اََ ،و َلك ْن اَ َي ْق َر ْبك».
ِ
ِ
ِ
َان ِم ْن َأ ْم ِر ِهَ ،ما ك َ
ي ٍءَ ،واه َما َز َال َي ْبكِي ُمن ُْذ ك َ
َان إِ َى
َقا َل ْت :إ رن ُه َواه َما بِه َح َركَة إ َى َ ْ
ِ
َي ْو ِم ِه َه َذاَ ،ف َق َال ِ
ْت َر ُس َ
ول اه ﷺ ِي ا ْم َر َأتِ َك ك ََا َأ ِذ َن ِا ْم َر َأ ِة
اس َت ْأ َذن َ
َ َب ْع ُض َأ ْهَِ :ل ِو ْ
َدُ َم ُه؟ َف ُق ْل ُتَ :واه اَ َأ ْس َت ْأ ِذ ُن فِ َيها َر ُس َ
ِها َِل ْب ِن ُأ َم ري َة َأ ْن َ ْ
ول اه ﷺَ ،و َما ُيدْ ِرينِي َما
ول اه ﷺ إِ َذا اس َت ْأ َذ ْن ُت ُه فِ َيهاَ ،و َأنَا ر ُجل َشاب؟ َف َلبِ ْث ُت َب ْعدَ َذلِ َك َع ْر َل َي ٍ
ول َر ُس ُ
َي ُق ُ
ال،
َ
ْ
َ
ن َهَى َر ُس ُ
م ُس َ
ول اه ﷺ َع ْن َكا َِمنَاَ ،ف َل را َص رل ْي ُت
ون َل ْي َل ًة ِم ْن ِح َ
َحترى ك ََم َل ْت َلنَا َ ْ
ن َلي َل ًة ،و َأنَا َع َى َظه ِر بي ٍ
ا َة ال َفج ِر صبح َ ْ ِ
ت ِم ْن ُب ُيوتِنَاَ ،ف َب ْينَا َأنَا َجالِس َع َ
َص َ
ى
ْ َْ
مس َ ْ َ
ْ ُ َْ
ِ
ا ِ ِ
ِ اأَ ْر ُض بِ َا َر ُح َب ْتَ ،س ِم ْع ُت
َ
ِ َن ْفَِ ،و َضا َق ْت َع َ ر
حال ا رلتي َذك ََر اهَ ،قدْ َضا َق ْت َع َ ر
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َص ْو َت َص ِ
ى َج َب ِل َس ْل ٍع بِ َأ ْع َ
ارخٍ َ ،أ ْو َِ َع َ
ر.
ى َص ْوتهَ :يا َك ْع ُ
ب ْب َن َمالك َأ ْب ْ
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َق َالَ :ف َخرر ُت س ِ
اجدً اَ ،و َع َر ْف ُت َأ ْن َقدْ َجا َء َف َرجَ ،وآ َذ َن َر ُس ُ
ول اه ﷺ بِت َْو َب ِة اه َع َل ْينَا
َْ َ
ِ
ِ
ر َ
ن َص ر
ى َص َ
ون،
ِح َ
رو َننَاَ ،و َذ َه َ
ب الن ُ
ا َة ال َف ْج ِرَ ،ف َذ َه َ
راس ُي َب ِ ُ
ب ق َب َل َصاح َب ري ُم َب ِ ُ
ِ
ج َب ِلَ ،وك َ
الص ْو ُت
َان ر
َ َر ُجل َف َر ًساَ ،و َس َعى َسا ٍع م ْن َأ ْس َل َمَ ،ف َأ ْو َِ َع َى ا َ
َو َرك ََض إِ َ ر
ِ
ِ ِ
ر َع ِم َن ال َف َر ِ
يَ ،فك ََس ْو ُت ُه
ر ِي ،ن ََز ْع ُت َل ُه َث ْو َ ر
سَ ،ف َل را َجا َءي ا رلذي َسم ْع ُت َص ْو َت ُه ُي َب ِ ُ
َأ ْ َ
ٍِ
ِ
اس َت َع ْر ُت َث ْو َب ْ ِ
ن َف َلبِ ْست ُُه َاَ ،وا ْن َط َل ْق ُت إِ َى
إِ ري ُ َ
ما َي ْو َمئذَ ،و ْ
را ُه َواه َما َأ ْمل ُك َغ ْ َر ُ َ
اما ،بِ ُب ْ َ
رس ِ
راس َف ْو ًجا َف ْو ًجا ،هن ِ
ُوي بِالت ْرو َب ِةَ ،ي ُقو ُل َ
ون :لِت َْهنِ َك ت َْو َب ُة اه
ول اه ﷺَ ،ف َي َت َل رقا ِي الن ُ
َ ُ
َُ
ِ
َع َل ْي َكَ ،ق َال َك ْعبَ :حترى َد َخ ْل ُت امَ ْس ِجدَ َ ،فإِ َذا َر ُس ُ
راسَ ،ف َقا َم
ول اه ﷺ َجالس َح ْو َل ُه الن ُ
ِ
ِ
ِ
َ َر ُجل ِم َن
إِ َ ر
ه ْر ِو ُل َح رتى َصا َف َحني َو َهنرايَ ،واه َما َقا َم إِ َ ر
َ َط ْل َح ُة ْب ُن ُع َب ْيد اه ُ َ
امُ َه ِ
اها ل ِ َط ْل َح َة.
اج ِري َن َغ ْ َر ُهَ ،واَ َأن َْس َ
ى رس ِ
ول اه ﷺَ ،ق َال َر ُس ُ
ر ُق َو ْج ُه ُه ِم َن
ول اه ﷺ َو ُه َو َي ْ ُ
َق َال َك ْعبَ :ف َل را َس رل ْم ُت َع َ َ ُ
ِ
ُ ِ
ر بِ َ
خ ْ ِر َي ْو ٍم َم رر َع َل ْي َك ُمن ُْذ َو َلدَ ت َ
ْك ُأ ُم َك»َ ،ق َالُ :ق ْل ُتَ :أ ِم ْن ِعن ِْد َك َيا
الَورَ « :أ ْب ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول اهَ ،أ ْم م ْن عنْد اه؟ َق َال« :اََ ،ب ْل م ْن عنْد اه»َ .وكَا َن َر ُس ُ
َر ُس َ
ر
ول اه ﷺ إ َذا ُ ر
ن َيدَ ْي ِه
استَن ََار َو ْج ُه ُهَ ،حترى َك َأ رن ُه ِق ْط َع ُة َق َم ٍرَ ،و ُكنرا َن ْع ِر ُ
ف َذل ِ َك ِمنْ ُهَ ،ف َل را َج َل ْس ُت َب ْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْخل َع م ْن َم ِ
ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اه ،إ رن م ْن ت َْو َبتي َأ ْن َأن َ
اَ َصدَ َق ًة إ َى اه َوإ َى َر ُسول اه،
َق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺَ « :أ ْم ِس ْك َع َليْ َك َب ْع َض َمال ِ َك َف ُه َو َخ ْر َل َك».
ِ
ِ
ِ
ول اه ،إِ رن اه إِنرا ن رَج ِ
رَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
اي
ُق ْل ُتَ :فإِ ِي ُأ ْمس ُك َس ْهمي ا رلذي بِ َخ ْي َ َ
َ
الصدْ ِقَ ،وإِ رن ِم ْن ت َْو َبتِي َأ ْن اَ ُأ َحدِ َ
يتَ .ف َواه َما َأ ْع َل ُم َأ َحدً ا ِم َن
ث إِ را ِصدْ ًقا َما َب ِق ُ
بِ ِ
اه اه ِي ِصدْ ِق اح ِد ِ
يث من ُْذ َذكَر ُت َذل ِ َك لِرس ِ
ول اه ﷺَ ،أ ْح َس َن ِمـ را
امُ ْسلِ ِم َ
ن َأ ْب َ ُ
ُ
َ
َ ُ
ْ
َأ ْبا َِي ،ما َت َعمدْ ُت من ُْذ َذكَر ُت َذلِ َك لِرس ِ
ول اه ﷺ إِ َى َي ْو ِمي َه َذا ك َِذ ًباَ ،وإِ ِي َأَ ْر ُجو
َ ُ
ْ
ُ
َ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْن َ ِ
َاب اه َع َ
يتَ ،و َأن َْز َل اه َع َ
ى النربِ ِي
يا َبق ُ
ى َر ُسوله ﷺَ " :ل َقدْ ت َ
ْ
ح َف َظني اه ف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوامُ َهاج ِري َن َواأَن َْص ِ
ِ م ْن
الصادق َ
ار " إِ َى َق ْوله " َوكُونُوا َم َع ر
ن " َف َواه َما َأ ْن َع َم اه َع َ ر
ا ِم َأ ْع َظم ِي َن ْف ِ
ِ ِم ْن ِصدْ ِقي لِرس ِ
نِ ْعم ٍة َق ُط َب ْعدَ َأ ْن َهدَ ِ
اي لِ ْ ِ
ول اه ﷺَ ،أ ْن اَ
إ ْس َ
َ ُ
َ
َ
ِ
ِ
َأك َ
ن َأن َْز َل
ين ك ََذ ُبواَ ،فإِ رن اه َق َال ل ِ رل ِذي َن ك ََذ ُبوا ِ -ح َ
ُون ك ََذ ْب ُت ُهَ ،ف َأ ْهل َك ك ََا َه َل َك ا رلذ َ
اىَ " :س َي ْحلِ ُف َ
ر َما َق َال ِأَ َح ٍدَ ،ف َق َال َت َب َار َك َو َت َع َ
ون بِاه َلك ُْم إِ َذا ا ْن َق َل ْبت ُْم " إِ َى
َ
الو ْح َي  َ -ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ن ".
ى َع ِن ال َق ْو ِم ال َفاسق َ
َق ْوله " َفإِ رن اه اَ َي ْر َ
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ا َث ُة َع ْن َأ ْم ِر ُأو َل ِئ َك ا رل ِذي َن َقبِ َل ِمن ُْه ْم َر ُس ُ
ها ال رث َ
َق َال َك ْعبَ :و ُكنرا َ َ
ن
ول اه ﷺ ِح َ
َ رل ْفنَا َأ ُ َ
اس َت ْغ َف َر َه ُ ْمَ ،و َأ ْر َج َأ َر ُس ُ
ى اه فِ ِيهَ ،فبِ َذلِ َك
ول اه ﷺ َأ ْم َرنَا َحترى َق َ
َح َل ُفوا َل ُهَ ،ف َبا َي َع ُه ْم َو ْ
َق َال اهَ " :و َع َ
ى ال رث َ
ا َث ِة ا رل ِذي َن ُخ ِل ُفوا "َ .و َل ْي َس ا رل ِذي َذك ََر اه ِمـ را ُخ ِل ْفنَا َع ِن ال َغ ْز ِو ،إِن َرا
ف َل ُه َوا ْعت ََذ َر إِ َل ْي ِه َف َقبِ َل ِمنْه .متفق عليه( ).
اؤ ُه َأ ْم َرنَاَ ،ع رم ْن َح َل َ
ُه َو َتـ ْخلِي ُف ُه إِ ريانَاَ ،وإِ ْر َج ُ
لقد تاب اه عى هؤاء امؤمنن الصادقن توبة كريمة ،رف فيها قدرهم ،وغسل
عنهم عارهم ،وبيض وجوههم ،ورد هم اعتبارهم ،ورفهم بأن ذكرهم بعد النبي ﷺ
وأصحابه الذين خرجوا معه ي غزوة تبوك ،كا قال سبحانه:

 آخر الغزوات :
انتهت غزوات الرسول ﷺ بغزوة تبوك ،وقد بلغ عدد غزواته ﷺ سبع ًا وعرين
غزوة ،قاتل فيها ﷺ ي تسع غزوات هي :بدر ،وأحد ،واخندق ،وقريظة ،وبني
امصطلق ،وخير ،وفتح مكة ،والطائف ،وحنن.
وبلغت بعوثه ﷺ وراياه أكثر من ثانن ،ما بن بعث ورية.
 فقه الرايا والبعوث والغزوات :
وبن فضل ذلك
ر رغب الرسول ﷺ ي اخروج ي الغزوات والَايا والبعوث ،ر
أصحابه ري اه عنهم ومن بعدهم.
ول« :وا رل ِذي َن ْف ِ
ِ
ِ بِ َي ِد ِه َل ْواَ َأ رن ِر َجا ًا ِم َن
عن أي ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :سم ْع ُت النربِ ري ﷺ َي ُق ُ َ
ِ
يب َأ ْن ُف ُس ُه ْم َأ ْن َيت َ
مِ ُل ُه ْم َع َل ْي ِهَ ،ما َ َ
َ رل ْف ُت َع ْن
َخ رل ُفوا َعنِيَ ،واَ َأ ِجدُ َما َأ ْ
امُ ْؤ ِمن ِ َ
ن اَ تَط ُ
يل اه ،وا رل ِذي َن ْف ِ
َ ِ
ِ بِ َي ِد ِه َل َو ِد ْد ُت َأ ِي ُأ ْقت َُل ِي َسبِ ِ
ر ري ٍة َت ْغ ُزو ِي َسبِ ِ
يل اهرُِ ،ث رم ُأ ْح َياُ ،ث رم
َ
ُأ ْقت َُلُ ،ث رم ُأ ْح َياُ ،ث رم ُأ ْقت َُلُ ،ث رم ُأ ْح َياُ ،ث رم ُأ ْقت َُل» متفق عليه( ).
وكان ﷺ إذا بعث بعث ًا بعثه أول النهار.
[ التوبة.]995-999/

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9995
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9959ومسلم برقم (.)9999
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ِِ
ار ْك ِأُ رمتِي ِي ُبك ِ
الله رم َب ِ
ُور ِه ْم» َق َال:
َع ْن َص ْخ ٍر ال َغامد ِي َ ع ِن النربِ ِي ﷺ َأ رن ُه َق َالُ « :
َان َص ْخر ر ُج ًا ت ِ
ر ري ًة َب َع َث َها َأ رو َل الن َره ِ
ول اهِ ﷺ إِ َذا َب َع َث َ ِ
َان َر ُس ُ
َاج ًراَ ،وك َ
ارَ ،وك َ
َفك َ
َان
َ
َا َي ْب َع ُث ِغ ْل َا َن ُه إِ را ِم ْن َأ رو ِل الن َره ِ
ار .أخرجه أمد( ).
إن اإنسان إذا نظر بثاقب بره إى غزوات الرسول ﷺ وراياه وبعوثه ،علم أن
رسول اه ﷺ أعظم قائد للحروب ي الدنيا ،وأحسن القادة فراسة ،وأسدر هم رأي ًا،
وأشجعهم قلب ًا ،وأبرهم بأمور احروب.
كا أنه ﷺ سيد الرسل ،وأعظمهم ي صفة النبوة والرسالة.
وم يفشل ﷺ أو هزم ي غزوة واحدة من الغزوات التي خاضها ،وما وقع ي غزوة
أحد من رفع النرة ،فسببه معصية الرماة أمره.
وما وقع ي حنن فسببه اإعجاب من بعض امسلمن بالقوة والكثرة.
واستطاع ﷺ بحكمته الفذة ،أن خيب امركن ي أهدافهم ،كا فعل ي أحد ،وأن
يغر جرى القتال ،حتى بدل اهزيمة انتصار ًا بحكمته.
هذا من ناحية القيادة احربية،أما من النواحي اأخرى ،فقد استطاع ﷺ هذه الغزوات
والَايا،فرض اأمن،وبسط السام ،وكَ شوكة اأعداء ،وإجاءهم إى امصاحة،
وإطفاء نار الفتنة والسلب والنهب بن الناس.
واستطاع ﷺ أن خِ السبيل لنر الدعوة إى اه ،وفتح اأبواب للدخول ي
اإسام أمام كل الناس حتى دخل الناس ي دين اه أفواج ًا.
وقد أريق ي ميع هذه الغزوات والَايا ،ي عر سنوات أقل دم عرف ي تاريخ
احروب ،حيث استغرقت مدة القتال الفعِ بن امسلمن والكفار أيام ًا معدودة .
واستطاع الرسول ﷺ من خال تلك الغزوات أن يتعرف عى امخلصن من
أصحابه،ومن يبطن النفاق ويظهر اإسام ،ومن يضمر نوازع الغدر واخيانة والطمع.
وربى ﷺ من خال تلك الغزوات والَايا طائفة كبرة من القواد والفرسان ،الذين
واجهوا الفرس والروم وغرهم ي ميادين القتال ي العراق والشام ،وغرها ،ففاقوهم
ي َطيط وإدارة دفة احروب ،حتى أجلوهم من أرضهم وديارهم وأمواهم،
وملكوا بادهم.
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99999
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واستطاع ﷺ من خال هذه الغزوات أن يوفر للناس اأمن ،والسكن ،واأرض،
واحرف ،حتى قى عى كثر من مشاكل الفقراء الذين م يكن هم أهل وا مال،
وا دار ،وهيأ للمجاهدين الساح واخيل والعدة واأموال.
وحصل عى ذلك كله من غر أن يقوم بمثقال ذرة من الظلم والطغيان ،والبغي
والعدوان ،عى أحد من الناس:
[ التوبة. ]999 /

وغر ﷺ بفضل اه ثم هذه الغزوات أغراض احروب وأهدافها ،التي كانت تشتعل
ر
نارها أجلها ،فقد كانت احروب ي اجاهلية عبارة عن تسلط القوي عى الضعيف
بالسلب والنهب ،والبغي والقتل ،والظلم والعدوان ،وأخذ الثأر وَريب العمران،
وهتك اأعراض ،والقسوة عى الضعاف والصغار ،وإهاك احرث والنسل ،والفساد
ي اأرض وغر ذلك ما يفعله الناس ي اجاهلية.
وما جاء اإسام صار للحرب أهداف نبيلة ،وأغراض سامية ،حيث صارت احرب
ي اإسام جهادا إنقاذ الناس من نظام الظلم والعدوان ،إى نظام العدل واإحسان،
ومن نظام يأكل فيه القوي الضعيف ،إى نظام يواي القوي فيه الضعيف.
ومن نظام الكفر والرك والفجور إى لباس التوحيد واإيان والتقوى ،وصار
اجهاد ي تلك الغزوات جهاد ًا لتحرير الناس من مذلة العبودية للبر ،إى عزة
العبودة خالق البر.
وصار جهاد ًا لتطهر أرض اه من الغدر واخيانة واإثم ،والعدوان ،إى بسط اأمن
والسامة والرمة والرافة :
[ آل عمران. ]999 /

واجهاد ي سبيل اه عبادة من أعظم العبادات ،وقد رع الرسول ﷺ أحكام ًا تدار
ها تلك احروب ،وألزم امجاهدين من قواد وجنود بالتقيد ها ،وعدم خالفتها.
شَ ،أ ْو َ ِ
ى َج ْي ٍ
َان َر ُس ُ
عن بريدة َ ق َال :ك َ
ه ﷺ إِ َذا َأ رم َر َأ ِم ًرا َع َ
ر ري ٍةَ ،أ ْو َصا ُه ِي
ول ا ِ
اس ِم اهِ ِي َسبِ ِ
يل
اصتِ ِه بِ َت ْق َوى اهَِ ،و َم ْن َم َع ُه ِم َن امُ ْسلِ ِم َ
َخ ر
ن َخ ْ ًراُ ،ث رم َق َال « :ا ْغ ُزوا بِ ْ
اهَِ ،قاتِ ُلوا َم ْن َك َف َر بِاهِْ ،
اغ ُزوا َو َا َت ُغ ُلواَ ،و َا َت ْغ ِد ُرواَ ،و َا ت ُـ َم ِث ُلواَ ،و َا َت ْق ُت ُلوا َولِيدً ا.
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ن َفاد ُعهم إِ َى َث َا ِ
يت عَدُ و َك ِمن الـم ْ ِ ِ
ث ِخ َص ٍ
ال َ -أ ْو ِخ َا ٍل َ -ف َأ ريت ُُه رن َما
َوإِ َذا َل ِق َ
ر
َ ُ
رك َ ْ ُ ْ
ُف َعن ُْه ْمُ ،ث رم ا ْد ُع ُه ْم إِ َى ِ
اإ ْس َا ِمَ ،فإِ ْن َأ َجا ُب َ
َأ َجا ُب َ
وكَ ،فا ْق َب ْل ِمن ُْه ْم،
وك َفا ْق َب ْل ِمن ُْه ْمَ ،وك ر
ُف َعن ُْهمُ ،ثم ا ْد ُع ُهم إِ َى الت َرح ُو ِل ِم ْن َد ِار ِهم إِ َى َد ِار امُ َه ِ
ر ُه ْم َأ ره ُ ْم إِ ْن
َوك ر
اج ِر َ
ينَ ،و َأ ْخ ِ ْ
ْ
ْ
ْ ر
ِ
ِ
اج ِري َنَ ،و َع َل ْي ِهم ما َع َى الـم َه ِ
َف َع ُلوا َذل َك َف َل ُهم ما ل ْلم َه ِ
اج ِري َنَ ،فإِ ْن َأ َب ْوا َأ ْن َيت ََح رو ُلوا
ُ
ْ َ
ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُون َك َأ ْع َر ِ
ر ُه ْم َأ ره ُ ْم َيكُون َ
ج ِري َع َل ْي ِه ْم ُحك ُْم ا ِ
ج ِري
اب الـ ُم ْسلم َ
نْ َ ،
ه ا رلذي َ ْ
من َْهاَ ،ف َأ ْخ ِ ْ
ُون َهم ِي ال َغنِيم ِة وال َفي ِء َيء إِ را َأ ْن ي ُـج ِ
َع َ
ن،
اهدُ وا َم َع امُ ْسلِ ِم َ
ى الـ ُم ْؤ ِمن ِ َ
َ
َ َ ْ
نَ ،و َا َيك ُ ُ ْ
ْ
َفإِ ْن ُه ْم َأ َب ْوا َف َس ْل ُه ُم ِ
اج ْز َي َةَ ،فإِ ْن ُه ْم َأ َجا ُب َ
ُف َعن ُْه ْمَ ،فإِ ْن ُه ْم َأ َب ْوا
وك َفا ْق َب ْل ِمن ُْه ْمَ ،وك ر
ِ
َف ِ
ِ
اِ َت َأ ْه َل ِح ْص ٍن َف َأ َرا ُد َ
وك َأ ْن َتـ ْج َع َل َه ُ ْم ِذ رم َة اهَِ ،و ِذ رم َة
ْ
استَع ْن بِاهِ َو َقات ْل ُه ْمَ ،وإ َذا َح َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اج َع ْل َه ُ ْم ذ رمت ََك َوذ رم َة َأ ْص َحابِ َكَ ،فإِ رنك ُْم
نَبِ ِيهَ ،ف َا َ ْ
ج َع ْل َه ُ ْم ذ رم َة اهَِ ،و َا ذ رم َة نَبِ ِيهَ ،و َلك ِن ْ
َأ ْن ُ
َ ِْف ُروا ِذ َمـ َمك ُْم َو ِذ َم َم َأ ْص َحابِك ُْم َأ ْه َو ُن ِم ْن َأ ْن تـُ ْخ ِف ُروا ِذ رم َة اهِ َو ِذ رم َة َر ُسولِ ِه.
ِ
اِ َت َأ ْه َل ِح ْص ٍن َف َأ َرا ُد َ
وك َأ ْن ُتن ِْز َه ُ ْم َع َى ُح ْك ِم اهَِ ،ف َا ُتن ِْز ْه ُ ْم َع َى ُح ْك ِم اهِ،
َوإ َذا َح َ ْ
و َل ِ
ِ
ِ
ك ْن َأن ِْز ْه ُ ْم َع َ
يب ُحك َْم اهِ فِ ِيه ْم َأ ْم َا» أخرجه مسلم( ).
َ
ى ُحكْم َكَ ،فإِن َرك َا تَدْ ِري َأتُص ُ
( )
َوا » أخرجه مسلم .
َوا َو َا ُت َع ِ ُ
روا َو َا ُتنَ ِف ُرواَ ،و َي ِ ُ
وكان ﷺ يأمر بالتيسر فيقولَ « :ب ِ ُ
وكان ﷺ إذا جاء قوم ًا بليل م يغر عليهم حتى يصبح ،وهى أشد النهي عن التحريق
بالنار آدمي ،أو حيوان ،وهى عن قتل النساء وشدد ي النهي عن قتل امعاهدين،
وشدد ي النهي عن قتل السفراء ،وهى عن قطع اأشجار وحريقها إا حاجة ،وغر
ذلك من اأحكام واأصول والقواعد امتعلقة باجهاد ي سبيل اه ،فليطلبها من
يريدها ي كتب الفقه.
وا يملك امسلم بعد معرفة هذه اجهود العظيمة من الرسول ﷺ وأصحابه ي
مياد ين الدعوة إى اه ،وميادين اجهاد ي سبيل اه ،إا أن يستغفر اه ويتوب إليه من
قلة احمد ،وقلة ااستغفار ،وقلة العمل ،وقلة الصر:
[ اأعراف. ]99 /
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 -2بقية وفود السنة التاسعة بعد تبوك

هذه أهم الوفود التي قدمت إى امدينة تريد اإسام بعد غزوة تبوك

 -1قدوم وفد ثقيف

قدم وفد ثقيف عى رسول اه ﷺ ي رمضان ،من السنة التاسعة للهجرة ،بعد عودة
الرسول ﷺ من تبوك.
وكان رئيسهم وسيدهم عروة بن مسعود الثقفي قد تبع الرسول ﷺ ما انرف من
الطائف ،فأدركه قبل أن يصل إى امدينة فأسلم .
ثم سأل رسول اه ﷺ أن يرجع إى قومه ليدعوهم إى اإسام.
فقال له رسول اه ﷺ « :إي أخاف أن يقتلوك».
فقال عروة  :يا رسول اه ،أنا أحب إليهم من أبكارهم أو من أبصارهم ،ولو
وجدوي نائا ما أيقظوي ،فأذن له النبي ﷺ ،فخرج عروة  يدعو قومه إى
اإسام ،فلا أرف هم عى عل رية له ،وقد دعاهم إى اإسام ،وأظهر هم دينه،
رموه بالنبل من كل جانب ،فأصابه سهم فقتله.
فلا بلغ رسول اه ﷺ مقتله قالَ « :م َثل عروةَ ،م َثل صاحب ياسن ،دعا قومه إى
اإسام فقتلوه».
ثم إن ثقيف ًا أقامت بعد قتل عروة أشهر ًا ،ثم تشاوروا فيا بينهم ،فرأوا أنه ا طاقة هم
بحرب من حوهم من العرب ،وقد بايعوا وأسلموا ،فأمعوا أمرهم أن يرسلوا اى
رسول اه ﷺ رج ً
ا منهم ،فأرسلوا عبد يا ليل ،ومعه مسة من أرافهم ،فيهم
عثان بن أي العاص  ،وكان أصغرهم.
فخرج عبد يا ليل ،وهو رئيس القوم ،هذا الوفد اى امدينة ،فلا دنوا منها ،رآهم
امغرة بن شعبة  ،وكان يرعى ركاب أصحاب رسول اه ﷺ ،فرك الركاب،
وذهب يشتد ليبر رسول رسول اه ﷺ بقدومهم عليه ،فلقيه أبو بكر  فأخره،
فقال له أبو بكر  : أقسمت عليك بأن ا تسبقني إى رسول اه ﷺ  ،حتى أكون أنا
أحدثه  ،ففعل .
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فدخل أبو بكر  عى رسول اه ﷺ فأخره بقدوم وفد ثقيف عليه ،فَ رسول اه
ﷺ بقدومهم .
ثم عاد امغرة  إليهم  ،وعلمهم كيف حيون رسول اه ﷺ  ،فلا دخلوا عليه أمر
رسول اه ﷺ بإنزاهم ي امسجد  ،ليكون أرق لقلوهم  ،فرب هم قبة ي ناحية
امسجد  ،حيث يسمعون القرآن .
ومكثوا مدة ختلفون إى رسول اه ﷺ  ،وهو يدعوهم إى اإسام  ،فسأله رئيسهم
أن يأذن هم بالربا والزنا ورب اخمر  ،وأن يعفيهم من الصاة  ،فأبى رسول اه ﷺ
أن يقبل شيئ ًا من ذلك .
ِ ٍ ِ
ى رس ِ
َع ْن ُع ْث َا َن ْب ِن َأ ِي ال َع ِ
ول اه ﷺَ ،ف َأن َْز َه ُ ُم
اص َ أ رن َو ْفدَ َثقيف َقد ُموا َع َ َ ُ
ُون َأ َر رق ل ِ ُق ُل ِ
امَ ْس ِجدَ ل ِ َيك َ
ر ُطوا َع َ
وهِ ْمَ ،ف ْ
روا،
اش َ َ
ى النربِ ِي ﷺ َأ ْن َا ُيـ ْح َ ُ
رواَ ،و َا ُي ْع َ ُ
َو َا ي ُـ َج ُبوا  -أي :ا يصلوا َ ،-و َا ُي ْس َت ْع َم َل َع َل ْي ِه ْم َغ ْ ُر ُه ْمَ ،ق َالَ :ف َق َال « :إِ رن َلك ُْم َأ ْن َا
رواَ ،و َا ُي ْس َت ْع َم َل َع َل ْيك ُْم َغ ْ ُرك ُْمَ ،ا َخ ْ َر ِي ِد ٍ
ُوع فِ ِيه ».
ين َا ُرك َ
رواَ ،و َا ُت ْع َ ُ
ت ُـ ْح َ ُ
أخرجه أمد ( ).
ِ ِ ٍ
ر َط ْت َع َ
ى
وعن وهب بن منبه قالَ :سأل ُت َجابِ ًرا َع ْن َش ْأن َثقيف إِ ْذ َبا َي َع ْت؟ َق َالْ :اش َ َ
النربِ ِي ﷺَ ،أ ْن َا َصدَ َق َة َع َل ْي َهاَ ،و َا ِج َها َدَ ،و َأ رن ُه َس ِم َع النربِ ري ﷺ َب ْعدَ َذلِ َك َي ُق ُ
ول:
ون ،ويـُج ِ
اهدُ َ
ون إِ َذا َأ ْس َل ُموا » أخرجه أبو داود ( ).
« َس َيت ََصدر ُق َ َ َ
ثم إن وفد ثقيف وافقوا عى روط رسول اه ﷺ  ،وأسلموا  ،واشرطوا أن يتوى
رسول اه ﷺ هدم الات  ،وأن ا يكَوا أوثاهم بأيدهم  ،فقبل رسول اه ﷺ
منهم ذلك  ،فلا أسلموا صاموا مع رسول اه ﷺ ما بقي من رمضان  ،وكان بال 
يأتيهم بفطورهم وسحورهم من عند رسول اه ﷺ .
وما أراد وفد ثقيف اإنراف إى بادهم  ،سألوا رسول اه ﷺ أن يؤمر عليهم
رج ً
ا منهم يؤمهم للصاة  ،فأمر عليهم عثان بن أي العاص  ، ما رأى من
حرصه عى اإسام  ،وقراءة القرآن ،وكان قد أسلم قبلهم ر ًا  ،وكتمهم ذلك  ،وكان
ختلف إى رسول اه ﷺ يقرئه القرآن  ،ويعلمه الدين  ،حتى فقه ي الدين  ،ف ُأعجب
به رسول اه ﷺ وأحبه .
( )9حسن /أخرجه أمد برقم ( .)99599
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عن عثان بن أي العاص َ ق َالُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
اج َع ْلنِي إِ َما َم َق ْو ِميَ ،ف َق َال:
ول اهِْ ،
ْت إِمامهم ،وا ْقت َِد بِ َأ ْضع ِف ِهم ،وا ّتـ ِ
خ ْذ ُم َؤ ِذنًا َا َي ْأ ُخ ُذ َع َ
ى َأ َذانِ ِه َأ ْج ًرا » أخرجه أمد ( ).
َ ْ َ
« َأن َ َ ُ ُ ْ َ
وعن ُع ْث َان ْبن َأ ِي ال َع ِ
اص َ أ رن النربِ ري ﷺ َق َال َل ُهُ « :أ رم َق ْو َم َك» َق َالُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول
اه ،إِ ِي َأ ِجدُ ِي َن ْف ِ
ن َيدَ ْي ِهُ ،ث رم َو َض َع َك رف ُه ِي َصدْ ِري
ِ َش ْي ًئا َق َال« :ا ْد ُن ْه» َف َج رل َسنِي َب ْ َ
ن كَتِ َف ريُ ،ث رم َق َالُ « :أ رم َق ْو َم َكَ .ف َم ْن َأ رم
َب ْ َ
ح رو ْل» َف َو َض َع َها ِي َظ ْه ِري َب ْ َ
ن َثدْ َي ريُ .ث رم َق َالَ « :
يفَ ،وإِ رن فِ ِيه ْم َذا
الض ِع َ
َق ْو ًما َف ْل ُي َخ ِف ْ
يضَ ،وإِ رن فِ ِيه ُم ر
فَ ،فإِ رن فِ ِيه ُم الكَبِ َرَ ،وإِ رن فِ ِيه ُم امَ ِر َ
ف َشاء » أخرجه مسلم ( ).
اج ِةَ ،وإِ َذا َص رى َأ َحدُ ك ُْم َو ْحدَ ُهَ ،ف ْل ُي َص ِل َك ْي َ
ح َ
ا َ
وي هذه الوصية لعثان بتخفيف الصاة تنبيه عى الرفق بحديث العهد باإسام،
حتى ا ينفر منه وا يسأم من تكاليفه .
وجاء عثان بن أي العاص يوم ًا إى رسول اه ﷺ بعد أن استعمله يشكو إليه  ،فقال
يا رسول اه  :إن الشيطان قد حال بيني وبن صاي وقراءي  ،يلبسها عِ .
فقال رسول اه ﷺَ « :ذ َ
اك َش ْي َطان ُي َق ُال َل ُه َخن َْزبَ ،فإِ َذا َأ ْح َس ْس َت ُه َف َت َع رو ْذ بِاه ِمنْ ُهَ ،وات ِْف ْل
ى َي َس ِ
َع َ
ار َك َث َا ًثا» َق َالَ :ف َف َع ْل ُت َذلِ َك َف َأ ْذ َه َب ُه اهُ َعنِي .أخرجه مسلم ( ).
وشكا عثان بن أي العاص  إى رسول اه ﷺ وجع ًا جده ي جسده منذ أسلم،
فقال رسول اه ﷺ « َضع يدَ َك َع َ ِ
ِ
ِ
اس ِم اه َث َا ًثاَ ،و ُق ْل
ْ َ
ى ا رلذي َت َأ رم َ م ْن َج َسد َكَ ،و ُق ْل :بِ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
سبع مر ٍ
ر َما َأ ِجدُ َو ُأ َحاذر» أخرجه مسلم(.)0
اتَ :أ ُعو ُذ بِا ِ
َ ْ َ َر
ه َو ُقدْ َرته م ْن َ ِ
ثم إن وفد ثقيف انرفوا إى بادهم  ،بعد أن أقاموا نصف شهر عند رسول اه ﷺ ،
وقد أكرمهم وحباهم وعلمهم .
فلا أتى الوفد الطائف  ،وجاءَم ثقيف  ،كتموهم احقيقة  ،وأظهروا احزن والكآبة،
وخوفوهم باحرب والقتال ،وقالوا هم :أتينا رج ً
ا غليظ ًا قد ظهر بالسيف  ،ودان له
الناس  ،فعرض علينا أمور ًا شداد ًا أبيناها عليه  ،سألنا أن هدم الات  ،ونبطل أموالنا
ي الربا  ،ونحرم اخمر والزنا ،فأخذت ثقيف نخوة اجاهلية  ،وقالوا  :واه ا نقبل
هذا أبد ًا .
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم ( )99999
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فقالوا هم  :أصلحوا الساح  ،وَيؤا للقتال  ،فأقامت ثقيف تستعد يومن أو ثاثه ،
دوخ
ثم ألقى اه  ي قلوهم الرعب  ،فقالوا للوفد  :واه ما لنا به من طاقة  ،وقد ر
حمد العرب كلها  ،فارجعوا إليه  ،وأعطوه ما سأل  ،وصاحوه عليه .
فعند ذلك أبدى الوفد هم حقيقة اأمر  ،وقالوا  :قد قاضيناه وأسلمنا  ،ووجدناه أتقى
الناس وأوفاهم  ،وأرمهم وأصدقهم  ،وقد بورك لنا ولكم ي مسرنا إليه  ،وفيا
قاضيناه عليه ،فقالت ثقيف  :م كتمتونا هذا احديث  ،وغممتمونا أشد الغم ؟ فقالوا :
أردنا أن ينزع اه من قلوبكم نخوة الشيطان  ،فأسلموا واستجاب اه دعاء الرسول ﷺ
لثقيف باهداية إى اإسام.
َع ْن َجابِ ٍر َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
الله رم ْاه ِد َث ِقي ًفا » أخرجه أمد ( ).
ول ا ِ
ه ﷺُ « :
 هدم الات :
الات صنم بالطائف تعبده ثقيف  ،مكثت ثقيف بعد إسامها أيام ًا  ،ثم قدم عليهم
رسل رسول اه ﷺ  ،قد أ رمر عليهم خالد ًا بن الوليد  ، هدم الطاغية الات  ،وكانت
ي بيت  ،فتوجهوا إى الات ليهدموها  ،واجتمعت ثقيف كلها الرجال والنساء
واأطفال  ،لينظروا إليهم  ،وا يرون أها ستهدم  ،ويظنون أها ستمنعهم .
فقام امغرة بن شعبة  ، وكان مع خالد  ، فأخذ الفأس وقال :يا معر ثقيف إنا
هي لكاع  ،حجارة و مدر  ،فاقبلوا عافية اه واعبدوه  ،ثم رب الباب فكَه  ،ثم
عا سورها مع أصحابه  ،فا زالوا هدموها حجر ًا حجر ًا  ،حتى سووها باأرض ،
وأخذوا حليها من حت أساسها  ،فبهتت ثقيف .
ثم رجع خالد وأصحابه ري اه عنهم إى رسول اه ﷺ  ،ومعهم حِ الات
وكسوَا  ،فقسمه بينهم من يومه  ،ومدوا اه  عى إزالة طاغوت من طواغيت
اأرض  ،وإعان شعائر اإسام ي تلك اجهة :
[ اإراء. ]99 /
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 -2قدوم وفد الدارين

قدم وفد الدارين عى رسول اه ﷺ منرفة من تبوك  ،سنة تسع من اهجرة  ،وكانوا
عرة نفر  ،فيهم ميم بن أوس الداري  ،وأخوه نعيم  ،وكانوا عى دين النرانية ،
فأسلموا وحسن إسامهم  ،وكانوا من بني خم ي فلسطن .
ومن فضائل ميم الداري  أنه ذكر لرسول اه ﷺ قصة اجساسة والدجال  ،فحدث
ها الرسول ﷺ أصحابه  ،وهو عى امنر .
ادي  ،من ِ
س ري اه عنها قالت  :س ِمع ُت نِدَ اء امُنَ ِ
َادى رس ِ
عن َفاطِ َم َة بِنْت َق ْي ٍ
ول اه
َ ْ
َ ُ
ُ
َ
ِ
ِ
مس ِج ِد َف َص رل ْي ُت م َع رس ِ
الص َ
ول اه ﷺ َ ،ف ُكن ُْت
ﷺ ُ ،ينَادي ر
َ َ ُ
ا َة َجام َع ًة َ .ف َخ َر ْج ُت إِ َى ا َ ْ
ِ ِ ِ
ى َر ُس ُ
ول اه ﷺ َص َ
ا َت ُه َج َل َس َع َى
ِِ َص ِ
ور ال َق ْو ِم َ ،ف َل را َق َ
ف الن َِساء ا رلتى تَى ُظ ُه َ
ام ِن ِْر وهو ي ْضح ُك َ ،ف َق َال « :لِي ْل َزم ك ُُل إِنْس ٍ
ا ُه » ُ .ث رم َق َال « َأتَدْ ُر َ
ان ُم َص ر
ون لـ َا
َ َ ُ َ َ َ
َ
َ ْ
م ْع ُتك ُْم » ؟ َقا ُلوا  :اه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُم .
ََ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ا الدر ِار رى ك َ
م ْع ُتك ُْم أَ رن َ
مي ً
َان
َق َال  « :إِنِى َواه َما َ َ
م ْع ُتك ُْم ل َر ْغ َبة َواَ ل َر ْه َبة َ ،و َلك ْن َ َ
َرانِ ًيا َف َجا َء َف َبا َي َع َو َأ ْس َل َم َ ،و َحدر َثنِى َح ِديث ًا َوا َف َق ا رل ِذى ُكن ُْت ُأ َحدِ ُثك ُْم َع ْن َم ِس ِ
َر ُج ً
يح
ان ْ َ
ِ
ِ
ِ
الدر رج ِ
ا ِم ْن َ
ن َر ُج ً
ب
ب ِِ َس ِفين ٍَة َب ْح ِر ري ٍة َم َع َثاَثِ َ
خْ ٍم َو ُج َذا َم َ ،ف َلع َ
ال َ ،حدر َثنى َأ رن ُه َرك َ
ِهِ ُم امَ ْو ُج َش ْهر ًا ِِ ال َب ْح ِر ُ ،ث رم َأ ْر َف ُئوا إِ َى َج ِز َير ٍة ِِ ال َب ْح ِر َحترى َم ْغ ِر ِ
الش ْم ِ
ب ر
س،
ِ
ب ِ ِ
الش َع ِر  ،اَ َيدْ ُر َ
ب كَثِ ُر ر
ون
ج ِز َير َة َف َلق َيت ُْه ْم َدا ربة َأ ْه َل ُ
السفينَة َفدَ َخ ُلوا ا َ
َف َج َل ُسوا ِِ َأ ْق ُر ِ ر
ِ
ِ
َما ُق ُب ُل ُه ِم ْن ُد ُب ِر ِه ِم ْن َك ْث َر ِة ر
اس ُةَ ،قا ُلوا :
الش َع ِر َ ،ف َقا ُلوا َ :و ْي َلك َما َأنْت ؟ َف َقا َل ْت َ :أنَا اجَ رس َ
ِ
الر ُج ِل ِِ الدر ْي ِر َفإِ رن ُه إِ َى َخ َ ِرك ُْم
ج رس َ
َو َما ا َ
ها ال َق ْو ُم ! ا ْن َطل ُقوا إِ َى َه َذا ر
اس ُة ؟ َقا َل ْت َ :أ ُ َ
ِ
ا َف ِر ْقنَا ِمن َْها َأ ْن َتك َ
بِاأَ ْش َو ِاق َ .ق َال مَرا َس رم ْت َلنَا َر ُج ً
راع ًا
ُون َش ْي َطا َن ًة َ ،ق َال َفا ْن َط َل ْقنَا َ
حترى د َخ ْلنَا الدر ير َ ،فإِ َذا فِ ِيه َأ ْع َظم إِنْس ٍ
ان َر َأ ْينَا ُه َق ُط َخ ْلق ًا َ ،و َأ َشدُ ُه ِو َثاق ًا  ،ج ْ ُمو َعة َيدَ ا ُه
َ
َ
ُ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْت ؟
حديد ُ ،ق ْلنَا َ :و ْي َل َك َما َأن َ
إِ َى ُعنُقه َ ،ما َب ْ َ
ن ُر ْك َب َت ْيه إِ َى َك ْع َب ْيه بِا َ
ى َخ ِري َ ،ف َأ ْخ ِر ِ
وي َما َأ ْنت ُْم ؟ َقا ُلوا  :ن َْح ُن ُأنَاس ِم َن ال َع َر ِ
ب َ ،ركِ ْبنَا
ُ
َق َال َ :قدْ َقدَ ْرت ُْم َع َ َ
ِ
ن ْ
ب بِنَا امَ ْو ُج َش ْهر ًا ُ ،ث رم َأ ْر َف ْأنَا إِ َى
ِِ َس ِفين ٍَة َب ْح ِر ري ٍة َ ،ف َصا َد ْفنَا ال َب ْح َر ِح َ
اغ َت َل َم َ ،ف َلع َ
ِ
ِ ِ
ِ
ب كَثِ ُر ال رش َع ِر اَ
ج ِز َير َة َ ،ف َلق َي ْتنَا َدا ربة َأ ْه َل ُ
ها َ ،فدَ َخ ْلنَا ا َ
َج ِز َيرت َك َهذه َ ،ف َج َل ْسنَا ِِ َأ ْق ُر ِ َ
ِ
ِ
ُيدْ َرى َما ُق ُب ُل ُه ِم ْن ُد ُب ِر ِه ِم ْن َك ْث َر ِة ر
اس ُة .
ج رس َ
الش َع ِر َ ،ف ُق ْلنَا َ :و ْي َلك َما َأنْت ؟ َف َقا َل ْت َ :أنَا ا َ
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ِ
ِ
الر ُج ِل ِِ الدر ْي ِر َفإِ رن ُه إِ َى َخ َ ِرك ُْم
اس ُة ؟ َقا َلت  :ا ْعمدُ وا إِ َى َه َذا ر
ُق ْلنَا َ :و َما اجَ رس َ
ِ
ِ
ِ
راع ًا َ ،و َف ِز ْعنَا ِمن َْها َو َم ْ َن ْأ َم ْن َأ ْن َتك َ
ُون َش ْي َطا َن ًة.
بِ ْاأَ ْش َواق َ .ف َأ ْق َب ْلنَا إ َل ْي َك َ
َف َق َال َ :أ ْخ ِر ِ
َخ ِل َب ْي َس َ
وي َع ْن ن ْ
ان ُ .ق ْلنَا َ :ع ْن َأ ِى َش ْأ ِهَا ت َْست ْ
ر ؟ َق َال َ :أ ْس َأ ُلك ُْم َع ْن
ُ
َخ ِ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن ِْ
رونى َع ْن
َخل َها َه ْل ُي ْثم ُر ؟ ُق ْلنَا َل ُه َ :ن َع ْم َ .ق َال َ :أ َما إِ رن ُه ُيوش ُك َأ ْن اَ ُت ْثم َر َ .ق َال َ :أ ْخ ِ ُ
ُب َح ْ َر ِة ال رط َ ِر ري ِة ؟ ُق ْلنَا َ :ع ْن َأ ِى َش ْأ ِهَا ت َْست ْ
ر ؟ َق َال َ :ه ْل فِ َيها َماء ؟ َقا ُلوا ِ :ه َى كَثِ َر ُة
َخ ِ ُ
ِ
ِ
رونِى َع ْن َع ْ ِ
ن ُز َغ َر ؟ َقا ُلوا َ :ع ْن
امَاء َ .ق َال َ :أ َما إِ رن َما َء َها ُيوش ُك َأ ْن َي ْذ َه َ
ب َ .ق َال َ :أ ْخ ِ ُ
ن َماء ؟ َو َه ْل َي ْز َر ُع َأ ْه ُل َها بِ َا ِء ال َع ْ ِ
ر ؟ َق َال َ :ه ْل ِِ ال َع ْ ِ
َأ ِى َش ْأ ِهَا ت َْست ْ
ن ؟ ُق ْلنَا َل ُه :
َخ ِ ُ
َنعم ِ ،هى كَثِر ُة امَ ِ
اء َ ،و َأ ْه ُل َها َي ْز َر ُع َ
ون ِم ْن َم ِائ َها.
َ ْ
َ َ
ِ
ِ
ن َما َف َع َل ؟ َقا ُلوا َ :قدْ َخ َر َج م ْن َم رك َة َون ََز َل َي ْث ِر َب َ .ق َال :
رونى َع ْن نَبِ ِى اأُ ِم ِي َ
َق َال َ :أ ْخ ِ ُ
ف َصن ََع ِ ِ
رنَا ُه َأ رن ُه َقدْ َظ َه َر َع َى َم ْن َيلِ ِيه
َأ َقا َت َل ُه ال َع َر ُب ؟ ُق ْلنَا َ :ن َع ْم َ .ق َال َ :ك ْي َ
ه ْم ؟ َف َأ ْخ َ ْ
ِم َن ال َع َر ِ
َان َذلِ َك ؟ ُق ْلنَا َن َع ْم َ .ق َال َ :أ َما إِ رن َذ َ
ب َو َأ َطا ُعو ُه َ ،ق َال َه ُ ْم َ :قدْ ك َ
اك َخ ْر َه ُ ْم َأ ْن
م ِسيح  ،وإِنِى ُأ ِ
ِ
وش ُك َأ ْن ُي ْؤ َذ َن ِى ِِ اخُ ُر ِ
وج ،
رك ُْم َعنِي  ،إِنِى َأنَا ا َ ُ َ
ُيطي ُعو ُه َ ،وإِنِى خ ْ ِ ُ
َف َأ ْخ ُر َج َف َأ ِس َر ِِ اأَ ْر ِ
ض َف َ
ن َل ْي َل ًة َغ ْ َر َم رك َة َو َط ْي َب َة َف ُه َا
ا َأ َد َع َق ْر َي ًة إِار َه َب ْطت َُها ِِ َأ ْر َب ِع َ
َان َع َ ِ
ِ ِ
ِ
حَرمت ِ
اس َت ْق َب َلنِى َم َلك
ِ ك ْلت ُ َ
َاما ُ ،ك رل َا َأ َر ْد ُت َأ ْن َأ ْد ُخ َل َواحدَ ًة َأ ْو َواحد ًا من ُْه َا ْ
ر َ
ر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ى ك ُِل َن ْق ٍ
ف َص ْلت ًا َي ُصدُ نى َعن َْها َ ،وإِ رن َع َ
وهَا َ .قا َل ْت :
الس ْي ُ
ب من َْها َماَئ َك ًة َ ْ
بِ َيده ر
ح ُر ُس َ
ِ
َق َال َر ُس ُ
رتِ ِه ِِ امِن َ ِْرَ « : -ه ِذ ِه َط ْي َب ُةَ ،ه ِذ ِه َط ْي َب ُةَ ،ه ِذ ِه َط ْي َب ُة».
ول اه ﷺ َ -و َط َع َن بِم ْخ َ َ
ِ
ِ
ِ
راس َ :ن َع ْم.
َي ْعنى امَدينَ َة « َأاَ َه ْل ُكن ُْت َحدر ْث ُتك ُْم َذل َك ؟ » َ .ف َق َال الن ُ
م ِدين َِة َو َم رك َة َ ،أاَ
مِي ٍم َأ رن ُه َوا َف َق ا رل ِذى ُكن ُْت ُأ َحدِ ُثك ُْم َعنْ ُه َو َع ِن ا َ
يث َ
« َفإِ رن ُه َأ ْع َجبنِى َح ِد ُ
مِْ
مِْ
الشا ِمَ ،أ ْو َب ْح ِر ال َي َم ِن  ،اَ َب ْل ِم ْن ِق َب ِل ا َ
ر ِق ما ُه َو ِ ،م ْن ِق َب ِل ا َ
إِ رن ُه ِِ َب ْح ِر ر
ر ِق َما
ر ِق َ .قا َل ْت َف َح ِف ْظ ُت َه َذا ِم ْن رس ِ
ُه َو ِ ،م ْن ِق َب ِل امَ ْ ِ
ر ِق َما ُه َو » َو َأ ْو َم َأ بِ َي ِد ِه إِ َى امَ ْ ِ
ول
َ ُ
اه ﷺ .أخرجه مسلم ( ).
وروى ميم  حديث البشارة بانتشار اإسام.
ول اه ﷺ َي ُق ُ
عن ميم الداري  قال َ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ولَ « :ل َي ْب ُل َغ رن َه َذا اأَ ْم ُر َما َب َل َغ
ر ُك اه َب ْي َت َمدَ ٍر َو َا َو َب ٍر إِ را َأ ْد َخ َل ُه اه َه َذا الدِ ي َن ،بِ ِع ِز َع ِزيزَ ٍ،أ ْو
ال رل ْي ُل َوالن َره ُارَ ،و َا َي ْ ُ
يلِ ،ع ًزا ُي ِع ُز اه بِ ِه ِ
بِ ُذ ِل َذل ِ ٍ
اإ ْس َا َمَ ،و ُذ ًا ُي ِذ ُل اه بِ ِه ال ُك ْف َر» أخرجه أمد ( ).
( )9أخرجه مسلم برقم ( .)9599
( )9حسن /أخرجه أمد برقم ( .)99599
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 -3قدوم وفد بني عامر بن صعصعة

قدم عى الرسول ﷺ وفد بني عامر بن صعصعة  ،فيهم عامر بن الطفيل  ،وأربد بن
قيس  ،وكانا رؤساء القوم .
وكان الرجان ا يريدا ن اإسام  ،لكن أن الناس أسلموا  ،وانتر اإسام ي
غطفان وغرها  ،أجرما قومها عى الذهاب إى امدينة ماقاة الرسول ﷺ ،
فوافقا عى ذلك  ،وأضمرا ي أنفسها خطة اغتيال الرسول ﷺ .
فقال عامر بن الطفيل أربد بن قيس إذا قدمنا عى الرجل فإي سأشغل عنك وجهه،
فإذا فعلت ذلك فاقتله بالسيف .
فلا قدموا امدينة  ،قال عامر بن الطفيل لرسول اه ﷺ  :يا حمد خالني  ،أي
اَذي خلي ً
ا لك .فقال رسول اه ﷺ « ا واه حتى تؤمن باه وحده ا ريك له».
وجعل عامر يكلم رسول اه ﷺ ي ذلك  ،وينتظر أربد بن قيس ما كان أمره به ،
فجعل أربد ا يفعل .
فلا رأى عامر ما يصنع أربد قال  :يا حمد ما جعل َ إن أسلمت ؟ فقال رسول اه
ﷺ  « :لك ما للمسلمن ،وعليك ما عليهم ».
فقال عامر  :أجعل َ اأمر من بعدك إن أسلمت ؟
فقال رسول اه ﷺ  « :ليس ذلك لك وا لقومك ».
فقال عامر  :أجعل َ الوبر  ،ولك امدر ؟  ،فقال رسول اه ﷺ  « :ا » .
فقام عامر بن الطفيل عن رسول اه ﷺ وقال  :أما واه أمأها عليك خي ً
ا ورجااً ،
فلا وى عن رسول اه ﷺ  ،قال رسول اه ﷺ  « :اللهم اكفني عامر بن الطفيل،
واهد بني عامر ،وأغن اإسام عن بني عامر ».
ثم خرجوا من عند رسول اه ﷺ  ،فقال عامر أربد  :أين ما كنت أمرتك به ؟
فقال أربد  :ا تعج ل عِ  ،واه ما ممت بالذي أمرتني به  ،إا دخلت بيني وبن
الرجل  ،حتى ما أرى غرك ،أفأربك بالسيف ؟  ،فتعجب عامر بن الطفيل من ذلك.
ثم رجع الوفد إى بادهم  ،وي الطريق بعث اه  عى عامر بن الطفيل الطاعون
ي عنقه  ،فآوى إى بيت امرأة من بني سلول  ،فتأسف وتشاءم من بيتها  ،وركب فرسه
فات عى ظهرها .
999

ن راكِبا ،وك َ ِ
ِ
ِ
يس
َان َرئ َ
عن أنس َ أ رن النربِ ري ﷺَ :ب َع َث َخا َل ُهَ ،أخ أُ ِم ُس َل ْي ٍمِ ،ي َس ْبع َ َ ً َ
ن َثا ِ
َث ِخ َص ٍ
امُ ْ ِ
الس ْه ِل َو ِ
الَ ،ف َق َالَ :يك ُ
َ
ن َع ِام ُر ْب ُن ال ُط َف ْي ِلَ ،خ ر َر َب ْ َ
ر ِك َ
ُون َل َك َأ ْه ُل ر
ف وال ٍ
ٍ
ُون َخلِي َفت ََكَ ،أ ْو َأ ْغ ُز َ
وك بِ َأ ْه ِل َغ َط َف َ
َأ ْه ُل امَدَ ِرَ ،أ ْو َأك ُ
ف؟ َف ُط ِع َن َع ِامر ِي
ان بِال َ
ُوي بِ َفر ِ
ت ُأم ُفا ٍَنَ ،ف َق َالُ :غدر ة َك ُغدر ِة البك ِْرِ ،ي بي ِ
بي ِ
ت امر َأ ٍة ِم ْن ِ
آل ُفا ٍَن ،ا ْئت ِ
ي،
َْ
َ
َْ
َ
َْ
ِ
ِ
( )
َف َا َت َع َ
ى َظ ْه ِر َف َرسه .أخرجه البخاري .

وأما أربد بن قيس فقدم عى قومه  ،ثم قال  :لقد دعانا حمد إى عبادة يء لوددت
أنه عندي اآن  ،فأرميه بالنبل حتى أقتله  .ثم خرج بعد مقالته هذه بيوم أو يومن ومعه
مله  ،فأرسل اه عليه وعى مله صاعقة فأحرقتها .
وأنزل اه ي عامر بن الطفيل  ،وأربد بن قيس قوله تعاى :

 قدوم وفد بني عامر:
ما رأى بنو عامر بن صعصعة ما حل بعامر بن الطفيل  ،وأربد بن قيس  ،أرسلوا وفد ًا
إى رسول اه ﷺ  ،وأعلنوا إسامهم .
عن مطرف بن عبد اه َأ رنه و َفدَ إِ َى النربِي ﷺ ِي ره ٍ
ط ِم ْن َبنِي َع ِام ٍر َق َالَ :ف َأ َت ْينَا ُه َف َس رل ْمنَا
َ ْ
ُ َ
ِ
ْت َأ ْف َض ُلنَا َع َل ْينَا َف ْض ًا،
ْت َأ ْط َو ُل َع َل ْينَاَ ،و َأن َ
ْت َس ِيدُ نَاَ ،و َأن َ
ْت َول ِ ُينَاَ ،و َأن َ
َع َل ْي ِه َف ُق ْلنَاَ :أن َ
ْت اج ْفنَ ُة ال َغراءَ ،ف َق َالُ « :قو ُلوا َق ْو َلكُم َ ،و َا َيست ِ
الش ْي َط ُ
َج رر رنك ُُم ر
ان» أخرجه أمد ( ).
ْ
ْ
ر ُ
َو َأن َ َ
[ الرعد. ]99 – 9 /

( )9أخرجه البخاري برقم ( .)9959
( )9صحيح/أخرجه أمد برقم ( )99999
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 -4قدوم وفد بني حنيفة

وفد عى رسول اه ﷺ وفد بني حنيفة ،سنة تسع من اهجرة ،وكانوا يسكنون اليامة،
رق احجاز .
وكان الوفد بضعة عر رج ً
ا  ،فيهم رجال بن عنفوة  ،وجاعة بن مرارة  ،وكان معهم
مسيلمة بن حبيب الكذاب ،وما وصلوا إى امدينة  ،أنزهم رسول اه ﷺ دار رملة
بنت احارث  ،وكانت دارها دار الوفود  ،وأجريت عليهم ضيافة .
ثم جاء الوفد إى رسول اه ﷺ ي امسجد فأسلموا وبايعوا إا مسيلمة الكذاب .
ِ
ِ
عن َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
اب َع َ
ى َع ْه ِد النربِ ِي ﷺ
اس ري اه عنها َق َالَ :قد َم ُم َس ْيل َم ُة الك رَذ ُ
َ مـُ َح رمد اأَ ْم َر ِم ْن َب ْع ِد ِه تَبِ ْع ُت ُهَ ،ف َق ِد َم َها ِي َب َ ٍ
ول :إِ ْن َج َع َل ِ
امَ ِدينَ َةَ ،ف َج َع َل َي ُق ُ
ر كَثِ ٍر ِم ْن
س ْب ِن َش را ٍ
َق ْو ِم ِهَ ،ف َأ ْق َب َل إِ َل ْي ِه النربِ ُي ﷺ َو َم َع ُه َثابِ ُت ْب ُن َق ْي ِ
سَ ،و ِي َي ِد النربِ ِي ﷺ ِق ْط َع ُة
ف َع َى ُم َس ْيلِ َم َة ِي َأ ْص َحابِ ِهَ ،ق َالَ « :ل ْو َسالتَنِي َه ِذ ِه ال ِق ْط َع َة َما
َج ِريدَ ٍةَ ،حترى َو َق َ
يكَ ،و َل ِئ ْن َأ ْد َب ْر َت َل َي ْع ِق َرن َرك اهَ ،وإِ ِي َأُ َر َ
َأ ْع َط ْي ُتك ََهاَ ،و َل ْن َأ َت َعدر ى َأ ْم َر اهِ فِ َ
اك ا رل ِذي
يتَ ،و َه َذا َثابِت ُ ِ
يت فِ َ
ف َعنْ ُه .متفق عليه.) ( .
ْر َ
يك َما ُأ ِر ُ
ُأ ِر ُ
جي ُب َك َعنِي» ُث رم ان َ َ
وعن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال َ « :ب ْينَا َأنَا ن َِائم َ ،ر َأ ْي ُت ِي َيدَ ري ِس َو َار ْي ِن ِم ْن
ِ
ب َ ،ف َأ َ ِ
َذ َه ٍ
َ ِي ا َ
منَا ِم َأ ِن ا ْن ُف ْخ ُه َا َفنَ َف ْخت ُُه َا َ ،ف َط َارا ،
مني َش ْأ ُه ُ َا َ ،ف ُأوح َي إِ َ ر
ر
ِ ِ
ِ
َف َأ رو ْلت ُُه َا ك رَذا َب ْ ِ
َِْ ،و ْاآ َخ ُر ُم َس ْيلِ َم ُة » متفق عليه.) (.
ن َ
خ ُْر َجان َب ْعدي َ ،أ َحدُ ُ َ
ما ا ْل َعن ُ

 -5قدوم وفد نجران

قدم عى رسول اه ﷺ وفدنصارى نجران ي السنة التاسعة للهجرة .
وكان رسول اه ﷺ قد كتب إليهم كتاب ًا يدعوهم فيه إى اإسام ،أو اجزية ،وإا
آذهم بحرب  ،فذعر أهل نجران ذعر ًا شديد ًا .
ا  ،فيهم أربعة وعرون رج ً
فبعثوا إى رسول اه ﷺ وفدهم  ،وكانوا ستن رج ً
ا من
أرافهم  ،منهم ثاثة نفر يؤل أمرهم إليهم  ،منهم العاقب  ،واسمه عبد امسيح  ،وهو
أمر القوم  ،والسيد  ،واسمه اأهم  ،وهو صاحب رحلهم  ،واأسقف  ،واسمه أبو
حارثة بن علقمة  ،وهو حرهم وإمامهم .
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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فلا وصل وفد نجران إى امدينة  ،والتقوا برسول اه ﷺ ،أكرمهم ودعاهم إى
اإسام  ،وتا عليهم القرآن  ،فامتنعوا  ،وطال اجدال بن رسول اه ﷺ وبن وفد
نجران  ،ورسول اه ﷺ يتلو عليهم القرآن  ،ويقرع باطلهم باحجة .
فلا م ُتـ ْجد معهم امجادلة باحكمة واموعظة احسنة  ،طلبوا من رسول اه ﷺ أن
يباهلهم  ،فوافق رسول اه ﷺ  ،ونزل ي شأهم قول اه تعاى :

[ آل عمران. ]99 – 99 /

فخاف رؤساء الوفد من امباهلة ورفضوها  ،فقبل رسول اه ﷺ منهم ذلك  ،ثم
صاحهم عى اجزية  ،ألفي حلة  ،يدفعون للمسلمن ،نصفها ي صفر  ،والنصف
اآخر ي رجب  ،عى أن ا َدم هم بِ َيعة  ،وا ُيـخرج هم قس  ،وا يفتنوا عن
دينهم  ،مام حدثوا حدث ًا  ،أو يأكلوا ربا  ،وكتب هم ذلك ي كتاب أخذوه معهم .
فلا أراد وفد نجران اانراف إى بادهم طلبوا من رسول اه ﷺ أن يبعث معهم
رج ً
ا أمين ًا  ،ليقبض مال الصلح  ،وحكم بينهم فيا اختلفوا فيه من أمواهم  ،فبعث
ﷺ معهم أبو عبيدة بن اجراح . 
اقب والسيدُ  ،ص ِ
ِ
ول اه ﷺ ي ِريدَ ِ
ان ،إِ َى رس ِ
اح َبا ن َْج َر َ
ان َأ ْن
ُ
َع ْن ُح َذ ْي َف َة َ ق َالَ :جا َء ال َع ُ َ ر ِ َ
َ ُ
ما لِص ِ
ِ
احبِ ِه :اَ َت ْف َع ْلَ ،ف َواه َل ِئ ْن ك َ
َان نَبِ ًيا َفا ََعنرا اَ ُن ْفلِ ُح ن َْح ُن،
ُياَعنَا ُهَ ،ق َالَ :ف َق َال َأ َحدُ ُ َ َ
َواَ َع ِق ُبنَا ِم ْن َب ْع ِدنَاَ ،قااَ :إِنرا ُن ْعطِ َ
يك َما َسال َتنَاَ ،وا ْب َع ْث َم َعنَا َر ُج ًا َأ ِمينًاَ ،واَ َت ْب َع ْث َم َعنَا
اب رس ِ
إِ را َأ ِمينًاَ ،ف َق َالَ « :أَ ْب َع َث رن َم َعك ُْم َر ُج ًا َأ ِمينًا َح رق َأ ِم ٍ
ول اه
َر َ
ف َل ُه َأ ْص َح ُ َ ُ
ن»َ ،ف ْ
است ْ َ
اح» َف َل را َقا َمَ ،ق َال َر ُس ُ
ج رر ِ
ن َه ِذ ِه
ول اه ﷺَ « :ه َذا َأ ِم ُ
ﷺ َف َق َالُ « :ق ْم َيا َأ َبا ُع َب ْيدَ َة ْب َن ا َ
اأُ رم ِة» أخرجه البخاري ( ).
ِ
ى رس ِ
و َع ْن َأن ٍ
ول اه ﷺ َف َقا ُلوا :ا ْب َع ْث َم َعنَا َر ُج ًا ُي َع ِل ْمنَا
َس َ أ رن َأ ْه َل ال َي َم ِن َقد ُموا َع َ َ ُ
السنر َة َو ِ
ن َه ِذ ِه اأُ رم ِة» .أخرجه مسلم ( ).
اإ ْس َا َمَ .ق َال َف َأ َخ َذ بِ َي ِد َأ ِي ُع َب ْيدَ َة َف َق َالَ « :ه َذا َأ ِم ُ
ُ
( )9أخرجه البخاري برقم ( .) 9999
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 -3قدوم وفد حـمر

قدم رسول ملوك مر بكتاهم إى رسول اه ﷺ  ،وفيه إعان إسامهم  ،عند مقدم
الرسول ﷺ من تبوك ،ي رمضان ،سنة تسع من اهجرة  ،وهم احارث بن عبد كال،
ونعيم بن عبد كال  ،ومالك بن مرة  ،وكتب لكل وفد كتاب ًا ،ربن فيه ما هم وما
عليهم.
فهؤاء مسة عر وفد ًا  ،من أكثر من ستن وفد ًا  ،كلهم قدموا عى الرسول ﷺ ي
السنة التاسعة من اهجرة  ،يريدون اإسام  ،أو يعلنون إسامهم أمام رسول اه ﷺ ،
واكتفينا بمن ذكرنا من الوفود خشية اإطالة .
وهناك وفود جاءت إى رسول اه ﷺ قبل السنة التاسعة من اهجرة  ،وبعد السنة
التاسعة  ،وكلهم جاؤا ليعلنوا إسامهم  ،ويبايعوا رسول اه ﷺ عى اإسام .
وقد بلغت الوفود أوجها ي السنة التاسعة للهجرة  ،بعد مقدم رسول اه ﷺ من تبوك،
حتى سميت تلك السنة سنة الوفود  ،ثم تتابعت الوفود ي السنة العارة واحادية
عرة للهجرة ،تريد الدخول ي اإسام :

 فقه تدفق الوفود إى امدينة :
ي أخبار وفود القبائل عى رسول اه ﷺ دليل واضح عى مدى انتشار اإسام ي
جزيرة العرب ي حياة الرسول ﷺ،وبرهان عى اهتام الناس هذا اأمر،وعامة عى
توحيد جزيرة العرب حت راية اإسام ،والتسليم لدولة اإسام ي امدينة النبوية .
وي تدفق هذه الوفود من جهات اأرض عى امدينة ،وإعان إسامها وإستسامها،
دليل قاطع عى وفاء اه بوعده النر الذي وعد به نبيه ﷺ :
[ اجاثية. ]99 – 99 /

[ احج. ]99-99/

وي ا ستقبال هذه الوفود وإكرامها وضيافتها وإعطائها العطايا  ،دليل عى ساحة
اإسام ،وعنايته بممثِ الشعوب والقبائل الذين وفدوا إى دار اإسام ،واستقباهم
ي بيوت اه  ،إكرام ًا هم  ،ورجاء هدايتهم ،فاحمد ه الذي بنعمته تتم الصاحات.
999

 -5وفاة أم كلثوم بنت رسول اه ﷺ

توفيت أم كلثوم بنت رسول اه ﷺ،وزوج عثان ،ي أواخرالسنة التاسعة للهجرة.
عن ُأ ِم َعطِ ري َة ري اه عنها َقا َل ْتَ :د َخ َل َع َل ْينَا النربِ ُي ﷺ َون َْح ُن َن ْغ ِس ُل ا ْبنَ َت ُهَ ،ف َق َال:
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
اج َع ْل َن ِي
«ا ْغ ِس ْلن ََها َث َا ًثاَ ،أ ْو َ ْ
م ًساَ ،أ ْو َأ ْك َث َر م ْن َذل َك ،إِ ْن َر َأ ْي ُت رن َذل َك ،بِ َاء َوسدْ ٍرَ ،و ْ
ورَ ،فإِ َذا َفر ْغ ُتن َف ِ
ِ ِ
ورا َأ ْو َش ْي ًئا ِم ْن كَا ُف ٍ
آذنرنِي» َف َل را َف َر ْغنَا آ َذ رنا ُه َفال َقى إِ َل ْينَا
َ ر
اآخ َرة كَا ُف ً
َح ْق َو ُهَ ،ف َق َالَ « :أ ْش ِع ْر َهَا إِ ريا ُه» .متفق عليه ( ).
وحزن رسول اه ﷺ عى ابنته أم كلثوم ري اه عنها  ،حتى حدر الدمع من عينيه ،
لكال رمته  ،وشدة شفقته ﷺ .
َس ْب ِن مالِ ٍك َ ق َالَ :ش ِهدْ نَا بِنْتًا لِرس ِ
ول اه ﷺَ ،ق َال َو َر ُس ُ
ول اه ﷺ َجالِس َع َى
َ ُ
َع ْن َأن ِ َ
ار ِ
ال َق ِرَ ،ق َالَ :فر َأي ُت َعينَي ِه تَدْ مع ِ
انَ ،ق َالَ :ف َق َالَ « :ه ْل ِمنْك ُْم َر ُجل َم ُي َق ِ
ف ال رل ْي َل َة؟» َف َق َال
ْ ْ ََ
َ ْ
ْ
ْ
( )
ِ
ِ
َأ ُبو َط ْل َح َةَ :أنَاَ ،ق َالَ « :فان ِْز ْل» َق َالَ :فن ََز َل ي َق ْر َها .أخرجه البخاري .
وبموت أم كلثوم ري اه عنها ،م يبق من بنات الرسول ﷺ إا فاطمة ري اه عنها.

 -3وفاة عبد اه بن أي بن سلول

ي شهر ذي القعدة  ،من السنة التاسعة للهجرة  ،توي عبد اه بن أي بن سلول ،رأس
امنافقن ،ورأس أعداء الدين ،بعد أن مرض عرين ليلة.
فلا مات عبد اه بن أي بن سلول جاء إبنه عبد اه  إى رسول اه ﷺ فأخره بوفاة
أبيه  ،وسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه  ،فأعطاه إياه.
ه ْب ُن ُأ َي ا ْب ُن َس ُل َ
َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر ري اه عنها َق َالَ :ر
ول َجا َء ا ْبنُ ُه َع ْبدُ اه
ي َع ْبدُ ا ِ
ما ت ُُو ِ َ
ِ ِ
ْب ُن َع ْب ِد اهِ إِ َى رس ِ
يص ُه ُي َك ِف ُن فِ ِيه َأ َبا ُهَ ،ف َأ ْع َطا ُه ُث رم َس َأ َل ُه
ول اه ﷺَ ،ف َس َأ َل ُه َأ ْن ُي ْعط َي ُه َقم َ
َ ُ
ِ
ِ
ب رس ِ
ِ َع َل ْي ِه؟ َف َقا َم َر ُس ُ
ول اه
ِ َع َل ْيهَ ،ف َقا َم ُع َم ُر َف َأ َخ َذ بِ َث ْو ِ َ ُ
ول اه ﷺ ل ُي َص ِ َ
َأ ْن ُي َص ِ َ
ِ َع َل ْي ِه َو َقدْ َه َ َ
ِ َع َل ْي ِه؟ َف َق َال َر ُس ُ
ﷺَ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اه َأت َُص ِ
ول اه
اك ا ُ
ه َأ ْن ت َُص ِ َ
ِ
ن
اس َت ْغ ِف ْر َه ُ ْم َأ ْو َا ت َْس َت ْغ ِف ْر َه ُ ْم ،إِ ْن ت َْس َت ْغ ِف ْر َه ُ ْم َس ْب ِع َ
ﷺ « :إِن َرا َخ ر َري اه َف َق َالْ " :
ى َع َل ْي ِه َر ُس ُ
ن » َق َال :إِ رن ُه ُمنَافِقَ ،ف َص ر
َم رر ًة " َو َس َأ ِزيدُ ُه َع َ
ول اه ﷺ َف َأن َْز َل اهُ َع رز
ى َس ْب ِع َ
َو َج رلَ " :و َا ت َُص ِل َع َ
ات َأ َبدً ا َو َا َت ُق ْم َع َ
ى َق ْ ِر ِه " .متفق عليه ( ).
ى َأ َح ٍد ِمن ُْه ْم َم َ
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اس َع ْن ُع َم َر ْب ِن اخَ رط ِ
َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
ات َع ْبدُ اه ْب ُن ُأ َي ا ْب ُن َس ُل َ
ول،
اب َ أ رن ُه َق َال :مَرا َم َ
ِ
ِ َع َل ْي ِهَ ،ف َل را َقا َم َر ُس ُ
ُد ِع َي َل ُه َر ُس ُ
ول اه ﷺ َو َث ْب ُت إِ َل ْي ِهَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا
ول اه ﷺ ل ُي َص ِ َ
َر ُس َ
ِ َع َ
ول اه َأت َُص ِ
ى ا ْب ِن ُأ َيَ ،و َقدْ َق َال َي ْو َم ك ََذا :ك ََذا َوك ََذاَ ،ق َالُ :أعَدِ ُد َع َل ْي ِه َق ْو َل ُه،
َف َت َب رس َم َر ُس ُ
ول اه ﷺ َو َق َالَ « :أ ِخ ْر َعنِي َيا ُع َم ُر» َف َل را َأ ْك َث ْر ُت َع َل ْي ِه َق َال« :إِ ِي ُخ ِ ْر ُت
َف ْ
ن ُي ْغ َف ْر َل ُه َل ِز ْد ُت َع َل ْي َها» َق َالَ :ف َص ر
ى َع َل ْي ِه
الس ْب ِع َ
ر ُتَ ،ل ْو َأ ْع َل ُم َأ ِي إِ ْن ِز ْد ُت َع َى ر
اخ َ ْ
ُث إِ را ي ِسرا ،حترى ن ََز َل ِ
ت اآيت ِ
َان ِم ْن َب َرا َءةََ " :واَ
َر ُس ُ
فَ ،ف َل ْم َي ْمك ْ
ْر َ
َ
َ ً َ
ول اه ﷺُ ،ث رم ان َ َ
ات َأبدً ا " إِ َى َقول ِ ِه " وهم َف ِ
ٍ ِ
اس ُق َ
ت َُص ِل َع َ
ون " َق َالَ :ف َع ِج ْب ُت َب ْعدُ ِم ْن
ْ
ى َأ َحد من ُْه ْم َم َ َ
َ ُ ْ
ى رس ِ
ول اه ﷺَ ،واه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُم .أخرجه البخاري( ).
ُج ْر َأ ِي َع َ َ ُ
 ماذا صى الرسول ﷺ عى عبد اه بن ُأي ؟
اجوز الصاة عى مرك أو منافق  ،إنا صى رسول اه ﷺ عى عبد اه بن أي
خره ربه  ،وما
إجراء له عى ظاهر حكم اإسام ،وأنه م ُينه عن الصاة عليه  ،بل ر
ي ذلك من إكرام ولده الذي حققت صاحيته  ،ومصلحة ااستئاف لقومه  ،ودفع
امفسدة التي قد حصل من بعض قبيلته  ،خاصة أن ذلك حصل قبل نزول النهي
الريح عن الصاة عى امنافقن الذي نزل بعد الصاة عليه كا قال سبحانه :
[ التوبة. ]99 /

 -2حج أي بكر الصديق بالناس

ي آخر شهر ذي القعدة  ،من السنة التاسعة للهجرة  ،بعث رسول اه ﷺ أبا بكر
الصديق  أمر ًا عى احج  ،ليقيم للمسلمن حجهم .
وبقى الرسول ﷺ ي امدينة يتابع الدعوة  ،و ُيع ِلم امسلمن دينهم  ،ويستقبل الوفود
التي جاءت لتعلن إسامها أمام الرسول ﷺ ي امدينة .
وم يرغب الرسول ﷺ باخروج إى احج ي تلك السنة  ،لكراهته اإختاط بأهل
الرك الذين ينسكون بغر التوحيد  ،وربا طاف بعضهم بالبيت عراة  ،وم يكن
لرسول اه ﷺ أن يصدهم عن البيت  ،للعقود التي بينه وبينهم .
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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فخرج أبو بكر الصديق  ي ثاثائة رجل من امدينة  ،وبعث معه رسول اه ﷺ
بعرين بدنة  ،قلدها وأشعرها بيده الريفة  ،واستعمل عليها ناجية بن جندب
اأسلمي  ، وساق أبو بكر  مس بدنات.
عن عائشة ري اه عنها قالتَ :أ َنا َف َت ْل ُت َقا َِئدَ َهدْ ِي رس ِ
ول اه ﷺ بِ َيدَ ريُ ،ث رم َق رلدَ َها
َ ُ
ِ
ِ
َر ُس ُ
ها َم َع َأ ِيَ ،ف َل ْم يـَ ْح ُر ْم َع َ
يء َأ َح رل ُه اه
ول اه ﷺ بِ َيدَ ْيهُ ،ث رم َب َع َث ِ َ
ى َر ُسول اه ﷺ َ ْ
َله حترى ن ِ
ُح َر اهَدْ ُي .متفق عليه ( ).
ُ َ
فلا خرج أبو بكر  من امدينة  ،نزل الوحي عى رسول اه ﷺ بسورة براءة ،
فبعث ﷺ عِ بن أي طالب  ليعلنها عى الناس ي احج  ،أن عادة العرب
جرت أنه ا ينقض العهد إا من عقده  ،أو َم ْن هو ِم ْن أهل بيته  ،فبعث علي ًا لكونه ابن
عمه من عصبته ،فلا كان أبو بكر  ي الطريق إى مكة  ،سمع رغاء ناقة رسول اه
ﷺ القصواء  ،فظن أبو بكر أنه رسول اه ﷺ  ،فإذا هو عِ .
فقال له أبو بكر  : أمر أنت أم رسول ؟فقال عِ  : ا  ،بل رسول  ،ثم دفع إى
أي بكر كتاب رسول اه ﷺ  ،فأ رمره عى اموسم  ،وأ رمر علي ًا  أن ينادي ي احج
ببعض اأمور .
ثم مى أبو بكر  فأقام للناس احج  ،حتى إذا كان يوم النحر  ،قام عِ  ، فأذن
بالذي أمره رسول اه ﷺ وهو :
ا حجن بعد هذا العام مرك  ..وا يطوف بالبيت عريان  ..وا يدخل اجنة إا
مؤمن  ..ومن كان له عهد فعهده إى مدته  ..ومن م يكن له عهد فأجله أربعة أشهر ،
فإذا مضت اأربعة أشهر فإن اه بريء من امركن ورسوله كا قال سبحانه :

[ التوبة. ]9 – 9 /
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وف بِالبي ِ
ِ
و َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
ت َو ِه َي ُع ْر َيانَةَ ،ف َت ُق ُ
ول:
اس ري اه عنها َق َال :كَانَت امَ ْر َأ ُة َت ُط ُ َ ْ
ى َف ْر ِج َهاَ ،و َت ُق ُ
ج َع ُل ُه َع َ
ول:
َم ْن ُي ِع ُر ِي تِ ْط َوا ًفا؟ ْ
ال َي ْو َم َي ْبدُ و َب ْع ُض ُه َأ ْو ُك ُل ُه َف َا َبدَ ا ِمنْ ُه َف َا ُأ ِح ُل ُه
َفن ََز َل ْت َه ِذ ِه اآ َي ُة " ُخ ُذوا ِزينَ َتك ُْم ِعنْدَ ك ُِل َم ْس ِج ٍد " .أخرجه مسلم ( ).
وبعث أبو بكر أبا هريرة  ي ناس معه ،فأ رذنوا مع عِ  ي الناس با أمره به ﷺ.
ِ
ِ
ن َب َع َث ُه ْم َي ْو َم الن ْرح ِر ُي َؤ ِذن َ
ُون
ح رج ِة ِي ُم َؤ ِذنِ َ
عن أي ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ب َع َثني َأ ُبو َبك ٍْر ِي ت ْل َك ا َ
وف بِالبي ِ
بِ ِمنًىَ ،أ ْن اَ ي َـ ُح رج َب ْعدَ ال َعا ِم ُم ْ ِ
ف َر ُسو ُل اه ﷺ
ت ُع ْر َيان ،ثم َأ ْر َد َ
ركَ ،واَ َي ُط َ َ ْ
ِ
ِ ْب ِن َأ ِي َطال ِ ٍ
را َء َة َق َال َأ ُبو ُه َر ْي َرةََ :ف َأ رذ َن َم َعنَا َع ِِ َي ْو َم الن ْرح ِر ِي
بَ ،و َأ َم َر ُه َأ ْن ُي َؤ ِذ َن بِ َ َ
بِ َع ِ
وف بِالبي ِ
ِ
ح رج َب ْعدَ ال َعا ِم ُم ْ ِ
ت ُع ْر َيان.أخرجه البخاري( ).
ركَ ،واَ َي ُط َ َ ْ
را َءةََ ،و َأ ْن اَ ُ
َأ ْه ِل منًى بِ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ْب ِن َأ ِي َطالِ ٍ
ن
ب ِح َ
َع ْن ُمـ َح ررر ْب ِن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َع ْن َأبِيه َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َالُ :كن ُْت َم َع َع ِ
ون؟ َق َالُ :كنرا ُنن ِ
َب َع َث ُه َر ُس ُ
را َءةَ .ف َق َالَ :ما ُكنْت ُْم ُتنَا ُد َ
َاديَ :أ رن ُه َا
ول اه ﷺ إِ َى َأ ْه ِل َم رك َة بِ َ َ
وف بِالبي ِ
ِ
ن رس ِ
ت ُع ْر َيانَ ،و َم ْن ك َ
ول اه ﷺ
َيدْ ُخ ُل اجَنر َة إِ را ُم ْؤمنَ ،و َا َي ُط ُ َ ْ
َان َب ْينَ ُه َو َب ْ َ َ ُ
َعهدَ ،فإِ رن َأج َله َأو َأمدَ ه إِ َى َأربع ِة َأ ْشه ٍرَ ،فإِ َذا م َض ِ
ه َب ِريء ِم َن
ت اأَ ْر َب َع ُة اأَ ْش ُه ِر َفإِ رن ا َ
َ ُ ْ َ ُ
ْ
ُ
ََْ
َ
ِ
ِ
ح ُج َه َذا ال َب ْي َت َب ْعدَ ال َعا ِم ُم ْ ِ
امُ ْ ِ
ركَ .ق َالَ :ف ُكن ُْت ُأنَادي َحترى
رك َ
ن َو َر ُسو ُل ُهَ ،و َا ُ
َص ِح َل َص ْو ِي .أخرجه أمد ( ).
 فقه حجة أي بكر : 
كانت حجة أي بكر الصديق  ي السنة التاسعة من اهجرة بأمر الرسول ﷺ ،بمثابة
التوطئة للحجة الكرى  ،وهي حجة الوداع التي حجها النبي ﷺ ي السنة العارة من
اهجرة  ،بعد أن قى اإسام عى معام الرك ي مكة هائي ًا  ،وطهر اه بيته من
اأصنام  ،وحفظ للبيت قدسيته وحرمته  ،فحج رسول اه ﷺ ومن آمن به ،وم حج
معه أحد من امركن ي حجة الوداع :
[ اأنعام.]999/
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البــاب الثالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته
السنة العارة من اهجرة

الغزوات و الرايا واأحداث اهامة ي السنة العارة من اهجرة

وتشتمل عى ما يي :

 -1بعث معاذ بن جبل وأي موسى اأشعري إى اليمن

 -2وفاة إبراهيم ابن الرسول ﷺ

 -3وفود السنة العارة للهجرة  :وتشمل:
 -9وفد كندة

 -9وفد حرموت

 -9وفد مذحج

 -4بعث عي بن أي طالب إى اليمن
 -5حجة الوداع

 -3ظهور مدعي النبوة :ويشمل:
 -9تنبؤ مسيلمة الكذاب

 -9تنبؤ اأسود العنِ
 -9تنبؤ طليحة بن خويلد اأسدي

الباب الثالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته

الرايا والغزوات واأحداث اهامة ي السنة العارة من اهجرة
السنة العارة من اهجرة

 -1بعث معاذ بن جبل وأي موسى اأشعري إى اليمن

دخلت السنة العارة للهجرة والرسول ﷺ يستقبل الوفود ،ويبعث البعوث  ،ويرسل
الَايا  ،ويبعث الدعاة إى قبائل العرب يدعوهم إى اإسام ،ويفقهوهم ي الدين.
فقد بعث رسول اه ﷺ سنة عر من اهجرة قبل حجة الوداع  ،معاذ بن جبل  ،وأبا
موسى اأشعري  ،ري اه عنها ،إى اليمن ،وأمرما أن يعلا الناس القرآن ،
وأمور دينهم .
واستعمل ﷺ كل واحد منهم عى خاف من أقاليم اليمن  ،واليمن خافان:
فكانت جهة معاذ  العليا إى جهة عدن  ،وكانت جهة أي موسى اأشعري 
السفى .
او َعا َواَ
را َواَ ُتنَ ِف َراَ ،و َت َط َ
َا َواَ ُت َع ِ َ
وما بعثها ﷺ أوصاما فقال هاَ « :ي ِ َ
َاَ ،و َب ِ َ
َتـ ْ ِ
ختَل َفا» متفق عليه( ).
وعن أي بردة َ أ رن َر ُس َ
ما َأ ْن
وسى إى ال َي َم ِنَ ،ف َأ َم َر ُ َ
ول اه ﷺ َب َع َث ُم َعا ًذا َو َأ َبا ُم َ
راس ال ُق ْر َ
آن .أخرجه أمد( ).
ُي َع ِل َا الن َ
ثم سأل أبو موسى  رسول اه ﷺ عن راب يفعله أهل اليمن  ،فأفتاه بحكمه .
َا َواَ
عن أي بردة قالَ :ب َع َث النربِ ُي ﷺ َجدر ُه َأ َبا ُم َ
وسى َو ُم َعا ًذا إى ال َي َم ِنَ ،ف َق َالَ « :ي ِ َ
راب ِم َن
را َواَ ُتنَ ِف َرا َو َت َط َ
وسىَ :يا نَبِ ري اه إِ رن َأ ْر َضنَا ِ َ
او َعا»َ ،ف َق َال َأ ُبو ُم َ
ها َ َ
ُت َع ِ َ
َاَ ،و َب ِ َ
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ر ِ ِ ِ
راب ِم َن ال َع َس ِل البِت ُْعَ ،ف َق َال« :ك ُُل ُم ْسكِ ٍر َح َرام»َ .فا ْن َط َل َقاَ ،ف َق َال ُم َعاذ
الشعر ام ْز ُرَ ،و َ َ
ىر ِ
ِ
ِ
ِ
ف َت ْق َر ُأ ال ُق ْر َ
اح َلتِيَ ،و َأ َت َف رو ُق ُه َت َف ُو ًقاَ ،ق َال:
وسىَ :ك ْي َ
آن؟ َق َالَ :قائ ًا َو َقاعدً ا َو َع َ َ
أَ ِي ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر َب ُف ْس َطا ًطاَ ،ف َج َع َ
ا
ب ن َْو َمتي ك ََا َأ ْحتَس ُ
َأ رما َأنَا َف َأنَا ُم َو َأ ُقو ُمَ ،ف َأ ْحتَس ُ
ب َق ْو َمتيَ ،و َ َ
انَ ،ف َزار معاذ َأبا موسى َفإِ َذا رجل مو َثقَ ،ف َق َال :ما ه َذا؟ َف َق َال َأبو موسى :ه ِ
يت ََزاور ِ
ودي
َ َ
ُ ُ َ
َ ُ ُ
َ َُ َ ُ َ
َ ََ
َُ
( )
َأ ْس َل َم ُث رم ْارتَدر َ ،ف َق َال ُم َعاذَ :أَ ْ ِ
ن ُعنُ َق ُه  .أخرجه البخاري .
ر َب ر

 وصية الرسول ﷺ معاذ :
عن ابن عباس ري اه عنها إِن َرك َس َت ْأ ِي َق ْو ًما َأ ْه َل كِت ٍ
َابَ ،فإِ َذا ِج ْئت َُه ْمَ ،فا ْد ُع ُه ْم إى
َأ ْن َي ْش َهدُ وا َأ ْن اَ إِ َل َه إِ را اهَ ،و َأ رن ُمـ َح رمدً ا َر ُس ُ
ول اهَ ،فإِ ْن ُه ْم َأ َطا ُعوا َل َك بِ َذلِ َك،
مس ص َلو ٍ
ات ِي ك ُِل َي ْو ٍم َو َل ْي َل ٍةَ ،فإِ ْن ُه ْم َأ َطا ُعوا َل َك
ر ُه ْم َأ رن اه َقدْ َف َر َض َع َل ْي ِه ْم َ ْ َ َ َ
َف َأ ْخ ِ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ر ُد َع َ
ى ُف َق َر ِائ ِه ْم،
ر ُه ْم َأ رن اه َقدْ َف َر َض َع َل ْي ِه ْم َصدَ َق ًة ت ُْؤ َخ ُذ م ْن َأ ْغن َيائ ِه ْم َف ُ َ
بِ َذل َكَ ،ف َأ ْخ ِ ْ
اك وكَر ِائم َأمو ِ
ِ
اه ْم َوات ِرق َد ْع َو َة ا َ
م ْظ ُلو ِمَ ،فإِ رن ُه َل ْي َس َب ْينَ ُه
َفإِ ْن ُه ْم َأ َطا ُعوا َل َك بِ َذل َكَ ،فإِ ري َ َ َ َ ْ َ
ِ
جاب»متفق عليه( ).
َو َب ْ َ
ن اه ح َ
 توديع الرسول ﷺ معاذ :
َعن مع ِ
ول اه ﷺ ي ِ
ول اه ﷺ إى ال َي َم ِن َخ َر َج َم َع ُه َر ُس ُ
ما َب َع َث ُه َر ُس ُ
اذ ْب ِن َج َب ٍل  ر
وص ِيه
ُ
ْ َُ
ِ
ح َت ر ِ
َو ُم َعاذ َراكِب َو َر ُس ُ
اح َلتِ ِهَ ،ف َل را َف َر َغ َق َالَ « :يا ُم َعا ُذ إِن َرك َع َسى
ول اه ﷺ َي ْمي َ ْ َ
َأ ْن َا َت ْل َق ِ
أن َ
اي َب ْعدَ َع ِامي َه َذاَ ،و َل َع رل َك َ
م ُ رر بِ َم ْس ِج ِدي َه َذاَ ،و َق ْ ِري »َ .ف َبكَى ُم َعاذ
َج َش ًعا ل ِ ِفر ِاق رس ِ
ول اهِ ﷺ ُ ،ث رم ال َت َف َت َف َأ ْق َب َل بِ َو ْج ِه ِه ن َْح َو امَ ِدين َِة َف َق َال « :إِ رن َأ ْو َى
َ َ ُ
( )
الن ِ
ون َم ْن كَانُوا َو َح ْي ُ
راس ِي امُ رت ُق َ
ث كَانُوا» أخرجه أمد .
وم يزل معاذ  والي ًا عى اليمن إى أن قدم ي خافة أي بكر الصديق  بعد وفاة
الرسول ﷺ  ،وواي السنة التي حج فيها عمر بن اخطاب  ، وقد استعمله أبو بكر
الصديق  عى احج .

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم( ،)9959ومسلم برقم (.)95
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99999
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 -2وفاة إبراهيم ابن الرسول ﷺ

توي إبراهيم ابن الرسول ﷺ لعر ليال خلون من شهر ربيع اأول  ،من السنة
العارة للهجرة  ،عند مرضعته أم سيف  ،وكان عمره ستة عر شهر ًا .
ى َأ ِي سي ٍ
َس ْب ِن مالِ ٍك َ ق َالَ :د َخ ْلنَا م َع رس ِ
ف ال َق ْ ِ
َع ْن َأن ِ
نَ ،وك َ
ول اه ﷺ َع َ
َان ِظ ْئ ًرا
َ ْ
َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ا ُمَ ،ف َأ َخ َذ َر ُس ُ
الس َ
يمَ ،ف َق رب َل ُهَ ،و َش رم ُهُ ،ث رم َد َخ ْلنَا َع َل ْي ِه َب ْعدَ
ول اه ﷺ إِ ْب َراه َ
يم َع َل ْيه ر
إ ْب َراه َ
ِ
ول اه ﷺ ت َْذ ِر َف ِ
ِ
جو ُد بِنَ ْف ِس ِهَ ،ف َج َع َل ْت َع ْينَا رس ِ
ان.
يم َ ُ
َذل َك َوإِ ْب َراه ُ
َ ُ
ول اه؟ َف َق َال« :يا ابن َعو ٍ
ْت َيا َر ُس َ
ف إِ رهَا
م ِن ْب ُن َع ْو ٍف َ : و َأن َ
الر ْ َ
َ ْ َ ْ
َف َق َال َل ُه َع ْبدُ ر
ح َز ُنَ ،واَ َن ُق ُ
ول إِ را َما
مة»ُ ،ث رم َأ ْت َب َع َها بِ ُأ ْخ َرىَ ،ف َق َال ﷺ « :إِ رن ال َع ْ َ
َر ْ َ
ن َتدْ َم ُعَ ،وال َق ْل َ
ب َْ
ِ ِ
ِ
يم َ
م ْح ُزون َ
ُون» متفق عليه ( ).
َي ْر َ
ى َر ُبنَاَ ،وإِنرا بِف َراق َك َيا إِ ْب َراه ُ
ِ ٍ
ال ِم ْن رس ِ
َان َأر َحم بِال ِع َي ِ
و َع ْن َأن ِ
ول اهِ ﷺ َ ،ق َال:
َ ُ
َس ْب ِن َمالك َ ق َالَ :ما َر َأ ْي ُت َأ َحدً ا ك َ ْ َ
ِ
ر ِض ًعا َل ُه ِي َع َو ِ
اَ امَ ِدين َِةَ ،فك َ
ك َ
َان َينْ َطلِ ُق َون َْح ُن َم َع ُه َف َيدْ ُخ ُل ال َب ْي َت
َان إِ ْب َراه ُ
يم ُم ْس َ ْ
َوإِ رن ُه َل ُيدر َخ ُنَ ،وك َ
َان ِظ ْئ ُر ُه َق ْينًاَ ،ف َي ْأ ُخ ُذ ُه َف ُي َق ِب ُل ُهُ ،ث رم َي ْر ِج ُع.
ِ
َق َال َعمروَ :ف َلا تُو ِي إِبر ِ
اهي ُم َق َال َر ُس ُ
ات ِي
يم ا ْبنِيَ ،وإِ رن ُه َم َ
ول اه ﷺ « :إِ رن إِ ْب َراه َ
ر ُ َ َْ
ْ
ِ
ِ
ِ
جنرة» أخرجه مسلم ( ).
ال رثدْ ِي َوإِ رن َل ُه َلظ ْئ َر ْي ِن ُتك َِم َان َر َضا َع ُه ِي ا َ

وما مات إبراهيم ابن رسول اه ﷺ  ،أمر ﷺ أن يدفن بالبقيع ي امدينة.
ِ
ِ
ِ
ر ِاء ْب ِن َع ِ
از ٍ
ر َش ْه ًرا،
ب َق َالَ :م َ
ات إِ ْب َراه ُ
َع ِن ال َ َ
يم ا ْب ُن َر ُسول اه ﷺ َ ،و ُه َو ا ْب ُن س رت َة َع َ َ
ِ
ِ
ِ
َف َأ َم َر بِ ِه َر ُس ُ
جن ِرة».
ول اه ﷺ َأ ْن ُيدْ َف َن ِي ال َبقي ِع َو َق َال « :إِ رن َل ُه ُم ْرض ًعا ُي ْرض ُع ُه ِي ا َ
أخرجه أمد( ).

وكان ﷺ أرى اخلق عن اه ي قضائه ،وأقواهم صر ًا  ،وأعظمهم مد ًا له عند
امصيبة  ،وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم  ،رأفة منه  ،ورمة للولد  ،ورقة عليه،
وقلبه ﷺ متلئ بالرضا عن اه  وشكره ،واللسان مشتغل بذكر اه ومده.
وما توي ابنه إبراهيم م يصل عليه الرسول ﷺ  ،وقد انكسفت الشمس يوم موت
إبراهيم ﷺ  ،فاشتغل بصاة الكسوف عن الصاة عليه ،أو أنه استغنى ببنوة رسول اه
( )9متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.) 9999
( )9صحيح/أخرجه أمد برقم (.)99999
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ﷺ عن قربة الصاة التي هي شفاعة له ،كا استغنى الشهيد بشهادته عن الصاة عليه،
واه أعلم.
ِ
ِ
ِ
ِ
ر
ي إِ ْب َراه ُ
َع ْن َعائ َش َة ري اه عنها َقا َل ْتَ :ل َقدْ ت ُُو ِ َ
يم ا ْب ُن َر ُسول اه َو ُه َو ا ْب ُن َث َان َي َة َع َ َ
ِ
ص ِل َع َل ْيه .أخرجه أمد( ).
َش ْه ًرا َف َل ْم ُي َ
 كسوف الشمس يوم موت إبراهيم:
عن امغرة بن شعبة قال :ا ْنكَس َف ِ
ِ
ت ر
راس :ا ْنك ََس َف ْت
الش ْم ُس َي ْو َم َم َ
يمَ ،ف َق َال الن ُ
ات إِ ْب َراه ُ
َ
َان ِمن آي ِ
ِ
الشمس وال َقمر آيت ِ
ِ
ات اه ،اَ
يمَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ْ َ
ول اه ﷺ « :إِ رن ر ْ َ َ َ َ َ
لـ َم ْوت إِ ْب َراه َ
ِ
مو ِ
ت َأح ٍد واَ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ»
َ َ
َينْكَس َفان َ ْ
َ
ح َياتهَ ،فإِ َذا َر َأ ْيت ُُم ُ َ
وماَ ،فا ْد ُعوا اه َو َص ُلوا َحترى َين َْج َ
متفق عليه( ).

( )9حسن /أمد برقم (.)99999
( )9متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم (  ،)9999ومسلم برقم (.)599
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 -3وفود السنة العارة للهجرة
 -1وفد كندة

قدم عى الرسول ﷺ ي امدينة ثانون رج ً
ا من قبيلة كندة ،وكانت منازهم
باليمن،وكان عى رأسهم اأشعت بن قيس ،وكان ذلك ي السنة العارة من اهجرة.
ِ
ى رس ِ
عن اأَ ْش َعث ْبن َق ْي ٍ
ول اه ﷺ ِي َو ْف ِد ِكنْدَ ةََ ،ف َق َال ِ
َ:
س َ ق َالَ :قد ْم ُت َع َ َ ُ
« َه ْل َل َك ِم ْن َو َل ٍد؟ » ُق ْل ُتُ :غ َام ُولِدَ ِ
م ٍدَ ،و َل َو ِد ْد ُت َأ رن
َ ِي خ ْ َر ِجي إِ َل ْي َك ِم َن ا ْبن َِة َ ْ
َمكَا َن ُه َشبِ َع ال َق ْو ُمَ ،ق َالَ « :ا َت ُقو َل رن َذلِ َكَ ،فإِ رن فِ ِيه ْم ُق رر َة َع ْ ٍ
ن َو َأ ْج ًرا إِ َذا ُقبِ ُضواُ ،ث رم َل ِئ ْن
ُق ْل َت َذ َ
حزنَة» أخرجه أمد( ).
اك ،إِ رهُ ْم مَ ْج َبنَة َ
حْزنَة ،إِ رهُ ْم مَ ْج َبنَة مـَ ْ
وكان اأشعت بن قيس سيد ًا مطاع ًا ي اجاهلية  ،وجيه ًا ي اإسام  ،وقد ارتد عن
اإسام بعد وفاة الرسول ﷺ ،ثم عاد إى اإسام ي خافة أي بكر الصديق ، 
وشهد بعد ذلك مع سعد بن أي الوقاص  القادسية  ،وامدائن  ،وجلواء  ،ومات
بالكوفة  سنة أربعن أو اثنتن وأربعن.

 -2وفد حرموت

قدم وفد حرموت عى رسول اه ﷺ مع وفد كندة ،وكان فيهم وائل بن ُح ْجر ،
وكان أحد اأراف من أبناء املوك.
وي طريق الوفد إى امدينة أخذ عدو هم وائل بن حجر  ،فحلف أحدهم  ،وهو
سويد بن احنظلية أنه أخوه  ،فخى سبيله.
عن ُس َو ْي ِد ْب ِن َحنْ َظ َل َة َق َالَ :خ َر ْجنَا ن ُِريدُ َر ُس َ
ول اهِ ﷺ َ ،و َم َعنَا َو ِائ ُل ْب ُن ُح ْج ٍرَ ،ف َأ َخ َذ ُه
ى َعنْ ُهَ ،ف َأ َت ْينَا َر ُس َ
راس َأ ْن َيـ ْحلِ ُفواَ ،و َح َل ْف ُت َأ رن ُه َأ ِخيَ ،ف َخ ر
ول اه ﷺ،
عَدُ و َل ُهَ ،فت ََح رر َج الن ُ
ْت ُكن َْت َأ َب رر ُه ْم َو َأ ْصدَ َق ُه ْمَ ،صدَ ْق َت ،امُ ْسلِ ُم َأ ُخو امُ ْسلِ ِم»
َف َذك َْر ُت َذلِ َك َل ُهَ ،ف َق َالَ « :أن َ
أخرجه أمد( ).

وما وصل الوفد إى امدينة ،رحب هم رسول اه ﷺ ،وأقطع وائل بن حجر أرض ًا.
ول اه ﷺ َأ ْق َط َع ُه َأ ْر ًضاَ ،ق َالَ :ف َأ ْر َس َل َم ِعي ُم َع ِ
عن وائل بن حجر َ أ رن َر ُس َ
او َي َة َأ ْن
َ ُم َع ِ
َأ ْعطِ َها إِ ريا ُه ـ َأ ْو َق َالَ :أ ْعلِ ْم َها إِ ريا ُه ـ َق َالَ :ف َق َال ِ
او َي ُةَ :أ ْر ِد ْفنِي َخ ْل َف َكَ ،ف ُق ْل ُتَ :ا َتك ُ
ُون
( )9صحيح/أخرجه أمد برقم (.)99999
( )9صحيح/أخرجه أمد برقم (.)99999
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اف امُ ُل ِ
ِمن َأرد ِ
وكَ ،ق َالَ :ف َق َالَ :أ ْع ِطنِي َن ْع َل َكَ ،ف ُق ْل ُت :ا ْنت َِع ْل ظِ رل النرا َق ِةَ ،ق َالَ :ف َل را
ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ف ُم َع ِ
ى رِ
حد َ
است ْ
او َي ُة َأ َت ْي ُت ُهَ ،ف َأ ْق َعدَ ِي َم َع ُه َع َ
يث َف َق َالَ :ود ْد ُت َأ ِي
ُخلِ َ
الَ ِيرَ ،ف َذك َرري ا َ
ْ
( )
ي.أخرجه أمد .
م ْل ُت ُه َب ْ َ
ُكن ُْت َ َ
ن َيدَ ر
وكان وائل بن حجر  حن قدم عى رسول اه ﷺ حريص ًا عى تعلم الدين.
ِ
ف ُي َص ِِ،
ر ِم ِي َ ق َالَ :أ َت ْي ُت النربِ ري ﷺ َف ُق ْل ُتَ :أَ ْن ُظ َر رن َك ْي َ
َع ْن َوائ ِل ْب ِن ُح ْج ٍر ا َ
حْ َ
َق َالَ :فاس َت ْقب َل ال ِقب َل َةَ ،فكَر ،ور َفع يدَ ي ِه حترى كَا َنتَا ح ْذو منْ ِ
ك َب ْي ِه َ ،ق َالُ :ث رم َأ َخ َذ ِش َا َل ُه
رَ َ َ َ َ ْ َ
ْ
ْ َ
َ َ َ
بِي ِمين ِ ِه َ ،ق َالَ :ف َلا َأراد َأ ْن يركَع ر َفع يدَ ي ِه حترى كَا َنتَا ح ْذو منْكِبي ِهَ ،ف َلا ركَع و َضع يدَ يهِ
ر َ َ َ َ َ ْ
َ َ َ َْ
ر َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع َ
الركُو ِع َر َف َع َيدَ ْيه َحترى كَا َنتَا َح ْذ َو َمنْك َب ْيهَ ،ف َل را َس َجدَ
ى ُر ْك َب َت ْيهَ ،ف َل را َر َف َع َر ْأ َس ُه م َن ُ
م ْو ِضعَ ،ف َل را َق َعدَ ا ْف َ َ ِ
َو َض َع َيدَ ْي ِه ِم ْن َو ْج ِه ِه ،بِ َذلِ َك ا َ
َىَ ،و َو َض َع َيدَ ُه
ر َش ر ْج َل ُه ال ُي ْ َ
ى َف ِ
ِِ
َىَ ،و َو َض َع َحدر ِم ْر َف ِق ِه َع َ
َى َع َ
ن،
خ ِذ ِه ال ُي ْمنَىَ ،و َع َقدَ َث َاثِ َ
ى ُر ْك َبته ال ُي ْ َ
ال ُي ْ َ
ِ
ِِ
ِ
الس ربا َبة .أخرجه أمد( ).
َو َح رل َق َواحدَ ةًَ ،و َأ َش َار بِإِ ْص َبعه ر

 -3وفد مذحج

قدم وفد مذحج عى الرسول ﷺ ي امدينة وكان فيهم هاي بن يزيد .
َع ِن ا ْب ِن َهانِ ٍئ َأ رن َهانِ ًئا مرا َو َفدَ إى رس ِ
ول اه ﷺ َم َع َق ْو ِم ِه َف َس ِم َع ُه ْم ُي َكن َ
ُون َهانِ ًئا َأ َبا
َ ُ
ِ
ِ
احَ َك ِمَ ،فدَ َعا ُه َر ُس ُ
كمَ ،فل َم ُت َكنرى َأ َبا
ول اه ﷺ  ،ف َق َال« :إِ رن اه ُه َو احَك َُم َوإِ َل ْيه احُ ُ
ِ
ح َك ِم»؟ َق َالَ :ق ْو ِمي إِ َذا ْ
ي ٍء َر ُضوا ِي َحك ًَا َف َأ ْحك ُُم َب ْين َُه ْم ،ف َق َال« :إِ رن
ا َ
اخ َت َل ُفوا ي َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْر»؟
ه ْم َأك َ ُ
َذل َك َ َ
ر ْيحَ ،و َع ْبدُ اهَ ،و ُم ْسلمَ ،ق َالَ « :ف َأ ُ ُ
ح َسنَ ،ف َا َل َك م َن ال َو َلد»؟َ ،ق َال ُ َ
ِ ِ ِ
وع إى
ر ْيحَ ،ق َالَ « :ف َأن َ
الر ُج َ
ر ْي ٍح» َفدَ َعا َل ُه َول َو َلدهَ ،ف َل را َأ َرا َد ال َق ْو ُم ُ
ْت َأ ُبو ُ َ
َق َالَ ُ :
ِِ
بِ َا ِد ِه ْمَ ،أ ْع َطى ك رُل َر ُج ٍل ِمن ُْه ْم َأ ْر ًضا َح ْي ُث َأ َح ر ِ
ر ْي ٍحَ :يا َر ُس َ
ول
ب ي بِ َادهَ ،ق َال َأ ُبو ُ َ
ِ
ي ٍء ُي ِ
اهَ ،أ ْخ ِ ِ
الس َا ِمَ ،وإِ ْط َعا ُم
جنر َةَ ،ق َال« :ط ُ
وج ُ
يب الك ََا ِمَ ،و َب ْذ ُل ر
َا َ
ْ
ب َِ
ري ب ِ َ ْ
الط َعا ِم» أخرجه ابن حبان واحاكم( ).

( )9حسن /أخرجه أمد برقم (.)99995
( )9صحيح/أخرجه أمد برقم (.)99999
( )9صحيح/أخرجه ابن حبان برقم ( ،)999وأخرجه احاكم برقم (.)99
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 -4بعث عي بن أي طالب إى اليمن

بعث رسول اه ﷺ خالد بن الوليد  إى اليمن ي شهر ربيع اأول ،من السنة
العارة للهجرة ثم ي شهر رمضان  ،من السنة العارة للهجرة  ،بعث رسول اه ﷺ
إى اليمن عِ بن أي طالب  مكانه.
وأمر رسول اه ﷺ علي ًا  أن يقبض اخمس من خالد  ،ويعلمهم القرآن
واإسام ،ويقي بينهم ،ويدعو أهل اليمن إى اإسام.
فقال عِ  : يا رسول اه  ،تبعثني وأنا شاب أقي بينهم  ،وا أدري ما القضاء ؟
فرب رسول اه ﷺ بيده ي صدر عِ  ، ثم قال« :اللهم ِ
اهد قل َبه ،وثبت لسانَه»
أخرجه أمد( ).

ِ
تقض
ثم أوصاه رسول اه ﷺ فقال له « :يا عِ ،إِ َذا جلس إِ َل ْي َك اخَ ْص َا ِنَ ،فا
تبن َ
لك
بينها حتى تسمع من اآ َخ ِر ما سمعت من اأَ رو ِل  ،فإنك إذا
َ
فعلت ذلك ر
ِ
عِ قضاء بعد .أخرجه أمد( ).
َ
القضاء» َف َق َال َعَِ :ف َا اختلف ر
ِ
ٍِ
ب َم َع َك
اب َخالدَ ،م ْن َشا َء من ُْه ْم َأ ْن ُي َع ِق َ
ثم قال الرسول ﷺ لعِ ُ « :م ْر َأ ْص َح َ
ِ
ب َم َع ُهَ ،ق َالَ :ف َغنِ ْم ُت َأ َو ٍاق
يم ْن َع رق َ
َف ْل ُي َع ِق ْ
بَ ،و َم ْن َشا َء َف ْل ُي ْقبِ ْل» قال الراءَ :ف ُكن ُْت ف َ
ٍ
ِ
َذ َوات عَدَ د .أخرجه البخاري ( ).
فخرج عِ  حتى أتى اليمن  ،ليقبض مس الغنائم التي غنمها خالد بن الوليد
 ،فأتوا بغنائم وأطفال ونساء وغر ذلك  ،فجعل عِ  عى الغنائم بريدة بن
احصيب  ،ثم بعث عِ  بيء من هذه الغنائم إى رسول اه ﷺ ي امدينة.
ِ
ب  إى رس ِ
ِ ْب ُن َأ ِي َطال ِ ٍ
ول اه ﷺ ِم َن
َ ُ
عن أي سعيد اخدري  قالَ :ب َع َث َع ُ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ن
اهاَ ،ق َالَ :ف َق َس َم َها َب ْ َ
ن َأ ْر َب َع ِة َن َفرَ ،ب ْ َ
ال َي َم ِن بِ ُذ َه ْي َبة ِي َأدي ٍم َم ْق ُروظَ ،م ْ تـُ َح رص ْل م ْن ت َُر ِ َ
ِ
ُع َي ْينَ َة ْب ِن َبدْ ٍرَ ،و َأ ْق َر َع ْب ِن حابِ ٍ
الرابِ ُع :إِ رما َع ْل َق َم ُة َوإِ رما َع ِام ُر ْب ُن ال ُط َف ْي ِل،
سَ ،و َز ْيد ا َ
خ ْي ِلَ ،و ر
ِ
ِ
ه َذا ِم ْن َه ُؤاَ ِءَ ،ق َالَ :ف َب َل َغ َذلِ َك النربِ ري ﷺ َف َق َال:
َف َق َال َر ُجل م ْن َأ ْص َحابِهُ :كنرا ن َْح ُن َأ َح رق ِ َ
ِ
ِ ِ ِ
« َأاَ َت ْأمن ِ
احا َو َم َسا ًء»أخرجه البخاري(.)0
ُوي َو َأنَا َأ ِم ُ
الس َاء َص َب ً
ر ر
الس َاءَ ،ي ْأتيني َخ َ ُ
ن َم ْن ِي ر
َ
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)999
( )9حسن /أخرجه أمد برقم (.)959
( )9أخرجه البخاري برقم ( .)9995
( )9أخرجه البخاري برقم ( .)9999
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وظل عِ  ي اليمن يقرئهم القرآن  ،ويعلمهم اإسام  ،ويدعوهم إليه  ،وكتب
إى رسول اه ﷺ بذلك  ،فأمره رسول اه ﷺ أن يوافيه باموسم  ،موسم احج.
فرجع عِ  فواِ رسول اه ﷺ بمكة ي حجة الوداع.
وقد نجح عِ  ي امهمة التي م ينجح فيها خالد  ، فقد أقام خالد  ستة
أشهر يدعو الناس إى اإسام فلم جيبوه.
وعندما قدم عِ إى اليمن ،ودعا مدان إى اإسام أجابوه ميع ًا  ،فكتب بذلك
إى رسول اه ﷺ فسجد ،ثم رفع رأسه وقال « :السام عى مدان ،السام عى
مدان ».
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 -5حجة الوداع

 فقه تأخر فريضة احج:
ما تم ما أراده اه سبحانه من تطهر نفوس اأمة من شوائب الوثنية  ،وعادات
ونور قلوها بنور التوحيد واإيان  ،وزين قلوها وقوالبها بمحاسن اأقوال
اجاهلية ،ر
واأعال واأخاق  ،ومأ قلوها بحب اه ورسوله ودينه.
وحصل ما أراده اه  من تطهر بيته احرام من الرجس واأصنام واأوثان  ،وتاقت
نفوس امسلمن إى حج بيت اه احرام  ،الذي منعهم امركون من الطواف به ،
ودنت ساعة الفراق  ،وحان وقت وداع اأمة  ،بعد أن أكمل اه هم الدين  ،وَيأ البلد
احرام استقبال أهل التوحيد واإيان،بعدجهاد طويل مرير مع أهل الكفر واأوثان،
كانت ثمرته دخول الناس ي دين اه أفواج ًا ،وزوال آثار اجاهلية والظلم والطغيان.
فأمر اه جل جاله رسوله ﷺ أن حج البيت  ،باجموع التي آمنت باه ورسوله،
ليلقى امسلمن  ،ويعلمهم دينهم ومناسكهم  ،ويؤدي الشهادة  ،ويبلغ اأمانة،
ويوي الوصايا الكرى  ،ويأخذ من امسلمن العهد بالثبات وااستقامة والباغ،
ويمحو آثار اجاهلية كلها  ،ويطمسها ،ويضعها حت قدميه  ،ويعلن ذلك كله ي هذا
اجمع العظيم  ،ي البلد اأمن :
[ امائدة. ]9 /

فحج النبي ﷺ ي السنة العارة من اهجرة  ،بعد أن بلغ الرسالة  ،وأدى اأمانة ،
ونصح اأمة  ،وجاهد ي اه حق جهاده  ،وودع اأمة ي هذه احجة العظيمة.
وكانت حجته ﷺ مدرسة متنقلة ،ومسجد ًا سيار ًا،وروضة مباركة ،يتعلم فيها اجاهل،
و ُيع ِلم فيها العام  ،وينتبه فيها الغافل  ،ويقوى فيها الضعيف  ،وينشط الكسان ،
ويتنافس فيها امتنافسون .
وكانت صحبته ﷺ سحابة رمة  ،تغشى من معه ي احل والرحال :
[ التوبة. ]999 /
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حجة الوداع من البداية إى النهاية

ي شهر ذي القعدة  ،من السنة العارة للهجرة ُ ،أذن ي الناس أن رسول اه ﷺ حاج
هذا العام  ،فقدم امدينة بر كثر  ،كلهم يلتمس أن يأتم برسول اه ﷺ  ،ويعمل مثل
عمله ،فلم يبق أحد يقدر عى أن يأي راكب ًا أو راج ً
ا إا قدم  ،ليؤدي فريضة احج مع
رسول اه ﷺ .
وقد اشتملت حجته ﷺ من خروجه من امدينة إى عودته إليها  ،عى أكثر من ألف
مسألة رعية  ،سجلها أصحابه ري اه عنهم تسجي ً
ا دقيق ًا  ،ا يوجد له نظر ي
رحات املوك والعظاء  ،والعلاء والكراء :
[ اجمعة. ]9 /

 أساء هذه احجة امباركة :
تسمى هذه احجة امباركة حجة اإسام؛ أنه ﷺ م حج بعد فرض احج غرها .
وتسمى حجة الباغ؛ أن رسول اه ﷺ بلغ الناس رع اه ي احج قواً وفع ً
ا،
وب رلغهم فيها أصول اإسام وقواعده  ،وملهم أمانة إباغ هذا الدين لغرهم .
فلا ربن ذلك كله أنزل اه عى رسوله ﷺ  ،وهو واقف بعرفة :
[ امائدة. ]9 /

وتسمى حجة الوداع أن الرسول ﷺ ودع الناس فيها  ،وم حج بعدها .
ِ
ي اه َعن ُْه َا َق َالَ :ق َال النربِ ُي ﷺ بِ ِمنًىَ « :أتَدْ ُر َ
ون َأ ُي َي ْو ٍم َه َذا؟»َ ،قا ُلوا:
َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
اه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،ف َق َالَ « :فإِ رن َه َذا َي ْوم َح َرامَ ،أ َفتَدْ ُر َ
ون َأ ُي َب َل ٍد َه َذا؟»َ ،قا ُلوا :اه
َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،ق َالَ « :ب َلد َح َرامَ ،أ َفتَدْ ُر َ
ون َأ ُي َش ْه ٍر َه َذا؟»َ ،قا ُلوا :اه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُم،
َح ْر َم ِة
َق َالَ « :ش ْهر َح َرامَ ،ق َالَ :فإِ رن اه َح رر َم َع َل ْيك ُْم ِد َما َءك ُْمَ ،و َأ ْم َوا َلك ُْمَ ،و َأ ْع َر َ
اضك ُْم ك ُ
ِ
ِ
ُم َه َذا » أخرجه البخاري ( ).
َي ْومك ُْم َه َذاِ ،ي َش ْه ِرك ُْم َه َذاِ ،ي َب َلدك ْ
ن ا جم ر ِ
ِ
ات ِي
ي اه َعن ُْه َا قالَ :و َق َ
ف النربِ ُي ﷺ َي ْو َم الن ْرح ِر َب ْ َ َ َ َ
و َع ْن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
ِ ِ
ح ِج اأَك َ ِ
ْر» َف َط ِف َق النربِ ُي ﷺ َي ُق ُ
ول« :ال رل ُه رم
ح رجة ا رلتي َح رج ِ َ
ا َ
ه َذاَ ،و َق َالَ « :ه َذا َي ْو ُم ا َ
ِِ
الو َدا ِ
ع .أخرجه البخاري ( ).
راسَ ،ف َقا ُلواَ :هذه َح رج ُة َ
ْاش َهدْ » َو َو رد َع الن َ
( )9أخرجه البخاري برقم(.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم(.)9999
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 خروج الرسول ﷺ للحج:
خرج رسول اه ﷺ من امدينة للحج يوم السبت  ،خمس ليال بقن من ذي القعدة ،
من السنة العارة للهجرة  ،بعد أن ترجل  -أي رح شعره  ،وا ردهن  ،-وبعد أن صى
الظهر بامدينة أربع ًا.
واستعمل رسول اه ﷺ عى امدينة أبا دجانة الساعدي  ، ويقال سباع بن عرفطة
الغفاري .
وقد خرج معه ﷺ من امدينة أكثر من مائة ألف حاج  ،باإضافة إى من حج معه من
مكة وما حوها  ،والقادمن من اليمن مع عِ  ، حتى وصل عدد من حج معه من
امدينة وغرها أكثر من مائة وأربعة وعرين ألف حاج.
وكانت نساؤه ﷺ كلهن معه ي حجته.
 خروجه ﷺ من امدينة إى ذي احليفة:
خرج ﷺ من امدينة بعد أن صى الظهر  ،فوصل إى ذي احليفة  ،وهي وادي
العقيق  ،قبل أن يصِ العر  ،فصى فيها العر ركعتن  ،وصى ها امغرب
والعشاء  ،ثم بات هناك حتى أصبح  ،فصى الصبح.
وطاف رسول اه ﷺ ي تلك الليلة عى نسائه التسع ري اه عنهن.
ب َر ُس َ
وف َع َى نِ َس ِائ ِهُ ،ث رم
ول اه ﷺ َف َي ُط ُ
عن عائشة ري اه عنها قالتُ :كن ُْت ُأ َط ِي ُ
ِ
ح ْ ِر ًما َين َْض ُخ طي ًبا .متفق عليه( ).
ُي ْصبِ ُح ُ
آت ِمن ريَ ،ف َق َال :ص ِل ِي ه َذا الو ِ
َاي ال رلي َل َة ٍ
ادي
َ
َ
َ
ْ َ ِ
فلا أصبح ﷺ قال أصحابهَ « :أت ِ ْ
امُبار ِك ،و ُق ْلُ :عمر ًة ِي ح ٍ
جة» أخرجه البخاري( ).
َ ر
َ َ َ
َْ
 بدء اإحرام:
ثم اغتسل ﷺ إحرامه  ،وهذا الغسل غر غسل اجاع اأول  ،ثم طيبته عائشة ري
اه عنها بيدها بذريرة  ،وطيب فيه مسك  ،ي بدنه ورأسه  ،حتى كان وبيص الطيب
يرى ي مفرق رأسه وحيته وهو حرم.
ثم لبد ﷺ شعر رأسه حتى ا يشعث  ،ثم جرد ي إزاره وردائه.
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم( ،)999ومسلم برقم (.)9959
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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ثم دعا ﷺ هديه فأشعره وقلده  ،وكان عى هديه ناجية بن جندب اأسلمي .
ثم صى النبي ﷺ الظهر ي مسجد ذي احليفة  ،ثم أهل باحج والعمرة ي مصاه ،
وقرن بينها.
ِ
ِ
ي اهُ َعن ُْه َا قال :سمعت رسول اه ﷺ هل ملبدا يقول:
َع ْن َع ْبد اهِ ْب ِن ُع َم َر َر َ
« َل رب ْي َك ال رل ُه رم َل رب ْي َك َ ،ل رب ْي َك َا َ ِ
ر َ
ح ْمدَ َوالنِ ْع َم َة َل َك َوامُ ْل َك َ ،ا
يك َل َك َل رب ْي َك  ،إِ رن ا َ
َ ِ
ر َ
يك َل َك» ا يزيد عى هؤاء الكلات وإن عبد اه بن عمر ري اه عنها كان
يقول  :كان رسول اه ﷺ يركع بذي احليفة ركعتن ثم إذا استوت به الناقة قائمة
عند مسجد ذي احليفة أهل هؤاء الكلات .متفق عليه( ).
فيكون ﷺ قد صى بذي احليفة مس صلوات ،العر وامغرب والعشاء والفجر
والظهر  ،وصى التهجد وأوتر  ،وصى نافلة الفجر  ،فكان إحرامه ﷺ بعد فريضة
ونافلة  ،وهذا أكمل أنواع اإحرام.
ثم خرج ﷺ فركب ناقته القصواء  ،فأهل أيض ًا.
ن استَو ْت بِ ِه ر ِ
ِ
ِ
اح َل ُت ُه َق ِائ َم ًة.
ي اه َعن ُْه َا َق َالَ :أ َه رل النربِ ُي ﷺ ح َ ْ َ
َ
َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
أخرجه البخاري( ).

ثم أهل ما استقلت به ناقته عى ظهر البيداء.
ِ
ى النربِي ﷺ بِا َ ِ ِ
ح َل ْي َف ِة َر ْك َعت ْ ِ
َع ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍك َ ق َالَ :ص ر
َنُ ،ث رم
مدينَة َأ ْر َب ًعاَ ،وبِذي ا ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
است ََو ْت بِ ِه َأ َه رل .أخرجه البخاري ( )..
َب َ
ح َل ْي َفةَ ،ف َل را َرك َ
ب َراح َل َت ُه َو ْ
ات َحترى َأ ْص َب َح بِذي ا ُ
فيكون ﷺ قد أهل ي ثاثة مواطن  ،ليسمعه الناس  ،فأهل ي مصاه  ،وأهل حن
ركب ناقته  ،وأهل حن استقلت به ي البيداء  ،وكل واحد من الصحابة نقل ماسمع.
وي ذي احليفة ولدت أساء بنت عميس ري اه عنها ،زوج أي بكر الصديق ،
حمد بن أي بكر.
ِ
ِ
ي اهُ َعن َْها َقا َل ْت :ن ُِف َس ْت َأ ْس َا ُء بِن ُْت ُع َم ْي ٍ
س بِ ُم َح رم ِد ْب ِن َأ ِي َبك ٍْر
َع ْن َعائ َش َة َر َ
ول اه ﷺ َأبا بك ٍْر« ،ي ْأمرها َأ ْ ِ
الش َج َر ِةَ ،ف َأ َم َر َر ُس ُ
بِ ر
ن َت ْغتَس َل َو َُِ رل» أخرجه مسلم(.)0
َ ُُ َ
َ َ
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم( ،)9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9995
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 تلبية رسول اه ﷺ:
وما أهل ﷺ بنسكه  ،لبى بقوله « :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ا ريك لك لبيك ،إن
احمد والنعمة لك واملك ،ا ريك لك »
ِ
ِ
ي اه َعن ُْها قال :إِ رن َت ْلبِ َي َة رس ِ
ول اه ﷺ َل رب ْي َك ال رل ُه رم َل رب ْي َك،
َ ُ
َ
َع ْن َع ْبد اه ْب ِن ُع َم َر َر َ
ح ْمدَ َوالنِ ْع َم َة َل َك َوامُ ْل َك ،اَ َ ِ
َل رب ْي َك اَ َ ِ
يك َل َ
ر َ
ر َ
ك .متفق عليه( ).
يك َل َك َل رب ْي َك ،إِ رن ا َ
ح ِق» أخرجه أمد( ).
ويلبي كذلك بقولهَ « :ل رب ْي َك إِ َل َه ا َ
فلبى ﷺ بذلك  ،والناس يلبون معه با قال  ،ويزيدون  ،لبيك ذا امعارج  ،والنبي ﷺ
يسمع وم يقل شيئ ًا.
وجاء جريل عليه السام إى رسول اه ﷺ وأمره أن يأمر أصحابه ري اه عنهم
برفع أصواَم بالتلبية  ،فإها من شعائر احج  ،فأمرهم ﷺ  ،فكانوا يرفعون أصواَم
بالتلبية  ،حتى تبح أصواَم.
 مسر الرسول ﷺ إى مكة:
سار النبي ﷺ وأصحابه ري اه عنهم من ذي احليفة إى مكة  ،وي الطريق
حصلت بعض اأمور  ،ومن ذلك:
 -1شأن اماي عى قدميه:
َع ْن َأن ٍ
ن ا ْبنَ ْي ِهَ ،ق َال َ » :ما َب ُال َه َذا؟«َ ،قا ُلوا :ن ََذ َر
ها َدى َب ْ َ
َس َ أ رن النبي ﷺ َر َأى َش ْي ًخا ُ َ
ِ
ِ
يَ ،ق َال » :إِ رن اه َع ْن َت ْع ِذ ِ
َب .متفق عليه( ).
يب َه َذا َن ْف َس ُه َل َغني«َ ،و َأ َم َر ُه َأ ْن َي ْرك َ
َأ ْن َي ْم َ
 -2حكم حج الصبي:
اس ري اه عنها أن النربِي ﷺ َل ِقي ر ْكبا بِالروح ِ
َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
اءَ ،ف َق َالَ « :م ِن ال َق ْو ُم؟»
َ َ ً ر ْ َ
ِ
ْت؟ َق َالَ « :ر ُس ُ
َقا ُلوا :امُ ْسلِ ُم َ
ول اه»َ ،ف َر َف َع ْت إِ َل ْي ِه ا ْم َر َأة َصبِ ًياَ ،ف َقا َل ْت:
ونَ ،ف َقا ُلواَ :م ْن َأن َ
ِ
ِ
جر» أخرجه مسلم(.)0
َأه َ َذا َحج؟ َق َالَ « :ن َع ْمَ ،و َلك َأ ْ
 -3شأن الصيد:
الضم ِر ري َع ْن ر ُج ٍل ِم ْن ه ٍزَ ،أ رن ُه َخر َج م َع رس ِ
ول اهِ ﷺ ُي ِريدُ َم رك َة،
َ َ َ ُ
َْ
َ
وعن ُع َمر ْبن َس َل َم َة ر ْ
ِ
حترى إِ َذا كَانُوا ِي بع ِ ِ
م َار َو ْح ٍ
ش َع ِق ًراَ ،ف َذك َُرو ُه لِلنربِ ِي
راس ِ َ
َْ
َ
الر ْو َحاءَ ،و َجدَ الن ُ
ض َوادي ر
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َان ص ِ
ِ
ِ
اح َب ُه َف َق َالَ :يا َر ُس َ
ه،
ول ا ِ
ي َصاح ُب ُه » َف َأتَى ال َب ْه ِز ُيَ ،وك َ َ
ﷺ َف َق َالَ « :أق ُرو ُه َحترى َي ْأ ِ َ
َش ْأ َنكُم ِه َذا ِ
ول اه ﷺ َأ َبا َبك ٍْر َف َقسم ُه ِي الر َف ِ
اح َا ِر؟ َف َأ َم َر َر ُس ُ
اقَ ،و ُه ْم ُمـ ْح ِر ُم َ
ون،
ِ
َ َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َق َالُ :ث رم َم َر ْرنَا َحترى إِ َذا ُكنرا بِاأُ َثا َية إِ َذا ن َْح ُن بِ َظ ْب ٍي َحاقف ي ظل فيه َس ْهمَ ،ف َأ َم َر النربِ ُي
راس َعنْ ُه .أخرجه أمد( ).
ﷺ َر ُج ًا َأ ْن َي ِق َ
ف ِعنْدَ ُه َحترى ُ
جِ َيز الن ُ
وي قصة احار الوحي دليل عى جواز أكل امحرم من صيد احال إذا م يصده
أجله ،وي قصة الظبي دليل عى منع امحرم من أكل صيد م ُيعلم أن من صاده حال.
 -4هدية الصعب بن جثامة:
واصل الرسول ﷺ طريقه إى مكة  ،فلا وصل إى اأبواء أو و ردان ،أهدى له الصعب
بن جثامة مار ًا وحشي ًا فرده عليه.
ب ْب ِن َج رثام َة ال رل ْيثِي َأ رن ُه َأ ْهدَ ى لِرس ِ
الص ْع ِ
َع ْن َع ْب ِد اه ْب ِن َع رب ٍ
م ًارا
ول اه ﷺ ِ َ
اس َع ِن ر
َ ُ
ِ
َ
َو ْح ِش ًياَ ،و ُه َو بِاأَ ْب َو ِاءَ ،أ ْو بِ َو رد َ
انَ ،ف َر رد ُه َع َل ْي ِهَ ،ف َل را َر َأى َما ِي َو ْج ِه ِه َق َال« :إِنرا َم ْ ن َُر رد ُه
ح ُرم» متفق عليه( ).
َع َل ْي َك إِ را َأنرا ُ
برف:
 نزول الرسول ﷺ َ
ثم وصل الرسول ﷺ إى رف  ،وهي عى عره أميال من مكة  ،ثم نزل ها  ،ثم
أذن من م يسق اهدي  ،من أحرم باحج أن جعلها عمرة.
ِ
ِ
ِ
ح ِجَ ،و َل َي ِ
اَ
ي اه َعن َْها َقا َل ْتَ :خ َر ْجنَا َم َع َر ُسول اه ﷺ ِي َأ ْش ُه ِر ا َ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
ح ِجَ ،فن ََز ْلنَا بِ َ ِ
فَ ،قا َل ْتَ :ف َخ َر َج إى َأ ْص َحابِ ِهَ ،ف َق َالَ « :م ْن َم ْ َي ُك ْن ِمنْك ُْم
َ َ
ح ِجَ ،و ُح ُر ِم ا َ
ا َ
ج َع َل َها ُع ْم َر ًة َف ْل َي ْف َع ْلَ ،و َم ْن ك َ
َان َم َع ُه اهَدْ ُي َف َ
ا»أخرجه البخاري( ).
َم َع ُه َهدْ يَ ،ف َأ َح ر
ب َأ ْن َ ْ
وي رف حاضت عائشة ري اه عنها ي اليوم الذي ندب رسول اه ﷺ أصحابه
إى فسخ احج إى العمرة من م يكن معه هدي.
َع ْن َع ِائ َش َة ري اه عنها َقا َل ْتَ :خ َر ْجنَا َم َع النربِ ِي ﷺ اَ ن َْذك ُُر إِ را احَ رجَ ،ف َل را ِج ْئنَا
ك ِ
كيَ ،ف َق َال« :ما يب ِ
ِ النربِي ﷺ و َأنَا َأب ِ
ر َ ِ
َ ِ
يك؟» ُق ْل ُتَ :ل َو ِد ْد ُت
َ ُْ
َ ْ
ُ
ف َطم ْث ُتَ ،فدَ َخ َل َع َ ر
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
يء َك َت َب ُه
َواه َأ ِي َم ْ َأ ُح رج ال َعا َمَ ،ق َالَ « :ل َع رلك نُف ْست؟» ُق ْل ُتَ :ن َع ْمَ ،ق َالَ « :فإ رن َذلك َ ْ
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وي بِالبي ِ
ِ
ِ
اجَ ،غ ْر َأ ْن اَ َت ُط ِ
ت َحترى َت ْط ُه ِري»
َْ
اه َع َى َبنَات آ َد َمَ ،فا ْف َعِ َما َي ْف َع ُل احَ ُ
َ
أخرجه البخاري ( ).

وما وصلت عائشة ري اه عنها إى مكة  ،وضاق عليها الوقت  ،أمرها النبي ﷺ
أن ُتدخل احج عى العمرة ففعلت ،فصارت قارنة.
ِ
ِ
ِ
الو َدا ِع َف َأ ْه َل ْلنَا بِ ُع ْم َر ٍة،
ي اه َعن َْها َقا َل ْتَ :خ َر ْجنَا َم َع النربِ ِي ﷺ ِي َح رجة َ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
ُث رم َق َال النربِ ُي ﷺ َ « :م ْن ك َ
حِ رل
حِ رل َحترى َ
ح ِج َم َع ال ُع ْم َر ِةُ ،ث رم اَ َ
َان َم َع ُه َهدْ ي َف ْل ُي ِه رل بِا َ
ِمنْها َ ِ
ِ
ِ
ف بِالبي ِ
الص َفا َوامَ ْر َو ِة،
تَ ،واَ َب ْ َ
ن ر
مي ًعا » َف َقد ْم ُت َم رك َة َو َأنَا َحائضَ ،و َم ْ َأ ُط ْ َ ْ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َشك َْو ُت َذل َك إى النربِ ِي ﷺ َ ،ف َق َال « :ا ْن ُقي َر ْأ َسك َوا ْمتَشطي َو َأه ِ
ح ِجَ ،و َدعي
ِ بِا َ
ِ
ِ
م ِن ْب ِن َأ ِي َبك ٍْر إى
الر ْ َ
ال ُع ْم َر َة »َ ،ف َف َع ْل ُتَ ،ف َل را َق َض ْينَا احَ رج َأ ْر َس َلني النربِ ُي ﷺ َم َع َع ْبد ر
ِ ِ
اعت ََم ْر ُتَ ،ف َق َالَ « :ه ِذ ِه َمك َ
َان ُع ْم َرتك» متفق عليه( ).
ال رتن ِْعي ِم َف ْ
 مبيت رسول اه ﷺ بذي طوى:
أكمل رسول اه ﷺ طريقه إى مكة  ،حتى نزل بذي طوى  ،موضع عند باب مكة من
جهة امدينة  ،فلا وصل إى ذي طوى قطع التلبية  ،وبات ها ليلة اأحد  ،أربع ليال
خلون من ذي احجة ،ثم أصبح فاغتسل وصى ها الفجر ،ثم هض إى مكة ،فدخلها
هار ًا من أعاها ،من كدا من الثنية العليا  ،صباح يوم اأحد  ،ونزل بامسلمن بظاهر
مكة عند احجون.
 دخول الرسول ﷺ امسجد احرام:
ضحى  ،فدخله من جهة باب الكعبة.
ثم أتى الرسول ﷺ امسجد احرام
ً
ثم بدأ رسول اه ﷺ طوافه بالبيت باحجر اأسود.
ِ
ِ
َع ْن ُع َم َر َ أ رن ُه َجا َء إى ا َ ِ
َر َواَ
ح َجر اأَ ْس َود َف َق رب َل ُهَ ،ف َق َال :إ ِي َأ ْع َل ُم َأن َرك َح َجر ،اَ ت ُ ُ
َتنْ َف ُعَ ،و َل ْواَ َأ ِي َر َأ ْي ُت النربِ ري ﷺ ُي َق ِب ُل َك َما َق رب ْلت َ
ُك .متفق عليه ( ).
ثم طاف ﷺ بالبيت ماشي ًا  ،فرمل ثاث ًا  ،ومشى أربع ًا  ،يستلم احجر اأسود والركن
الياي ي كل طوافه  ،وقد اضطبع بردائه  ،فجعل وسطه حت إبطه اأيمن  ،وجعل
طرفيه عى كتفه اأيَ  ،وأبدى كتفه اأيمن.
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وكان ﷺ كلا حاذى احجر اأسود  ،وازدحم عليه الناس استلمه بيده ثم قبلها وكر،
أو استلمه بمحجنه وقبل امحجن وكر.
َع ِن اب ِن َعب ٍ ِ
ول اه ﷺ َو َأ ْص َحا ُب ُهَ ،ف َق َال امُ ْ ِ
ي اه َعن ُْه َا َق َالَ :ق ِد َم َر ُس ُ
رك َ
ُون:
ْ ر
اس َر َ
مى َي ْث ِر َبَ ،ف َأ َم َر ُه ُم النربِ ُي ﷺ َأ ْن َي ْر ُم ُلوا اأَ ْش َو َ
اط ال رث َ
ا َث َة،
إِ رن ُه َي ْقدَ ُم َع َل ْيك ُْم َو َقدْ َو َهن َُه ْم ُ ر
الر ْكن ْ ِ
اط ُك رل َها إِ را ِ
َنَ ،و َم ْ َي ْمنَ ْع ُه َأ ْن َي ْأ ُم َر ُه ْم َأ ْن َي ْر ُم ُلوا اأَ ْش َو َ
اإ ْب َقا ُء
َو َأ ْن َي ْم ُشوا َما َب ْ َ
ن ُ
َع َل ْي ِه ْم .أخرجه البخاري ( ).
وكان ﷺ يدعو بن الركنن  ،اأسود والياي فيقول « :ربنا آتنا ي الدنيا حسنة وي
اآخرة حسنة وقنا عذاب النار ».
وم يرد عن النبي ﷺ أنه قبل الركن الياي ،أو قبل يده عند استامه ،أواستلم
غرالركنن.
ِ
ِ ِ
ِ
الر ْكن ْ ِ
َن
ي اه َعن ُْه َا َق َالَ :م ْ َأ َر النربِ ري ﷺ َي ْستَل ُم م َن ال َب ْيت إِ را ُ
َع ْن ابن عمر َر َ
ال َي َانِ َي ْ ِ
ن .أخرجه البخاري( ).
وما فرغ رسول اه ﷺ من طوافه  ،وطاف بالبيت سبعة أشواط  ،جاء إى خلف مقام
[ البقرة. ]999 /
إبراهيم ﷺ فقرأ :
فصى ركعتن  ،وامقام بينه وبن الكعبة.
وما فرغ من صاته عاد إى احجر اأسود فاستلمه .
 سعي الرسول ﷺ بن الصفا وامروة :
ثم خرج رسول اه ﷺ إى الصفا من الباب الذي يقابل احجر اأسود  ،فلا دنا من
[البقرة. ]999 /
الصفا قرأ :
ثم قال :أبدأ با بدأ اه به ،فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت ،فاستقبل القبلة،
فوحد اه وكره ،وقال « :ا إله إا اه وحده ا ريك له ،له املك ،وله احمد ،وهو
عى كل يء قدير ،ا إله إا اه أنجز وعده ،ونر عبده ،وهزم اأحزاب وحده ».
ثم دعا رسول اه ﷺ بن ذلك  ،فقال مثل هذا ثاث مرات  ،ثم نزل يمي إى
امروة ،حتى إذا انصبت قدماه ي بطن الوادي رمل  ،وهو اآن مضاء بالنور اأخر ،
وقال أصحابه « :ا ُيقطع الوادي إا سعي ًا ».
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ي» أخرجه أمد( ).
اس َع ْوا َفإِ رن اهَ َكت َ
الس ْع َ
َب َع َل ْيك ُُم ر
وقال ﷺ أيض ًاْ « :

حتى إذا جاوز الوادي  ،مشى حتى أتى امروة  ،فرقى عليها ،واستقبل البيت  ،فقال
عليها ما قال عى الصفا من الذكر والدعاء.
فطاف ﷺ ي طواف القدوم ماشي ًا  ،وسعى بن الصفا وامروة ماشي ًا  ،وكان ﷺ ا
ُيرب الناس بن يديه  ،فلا كثر الناس بن يديه ركب.
 فسخ احج إى العمرة:
ما أكمل رسول اه ﷺ طوافه بالصفا وامروة سبعة أشواط  ،وكان عى امروة  ،أمر من
م يكن معه هدي من أصحابه قارن ًا كان أو مفرد ًا  ،أن جعلها عمرة  ،ويتحلل من إحرامه.
فقالوا :كيف نجعلها متعة ،وقد سمينا احج؟
فقال رسول اه ﷺ« :ا ْف َع ُلوا َما َأ َم ْر ُتك ُْم».
ِ
ي اه َعن ُْه َا َأ رن ُه َح رج َم َع النربِ ِي ﷺ َي ْو َم َس َ
ح ِج
اق ال ُبدْ َن َم َع ُهَ ،و َقدْ َأ َه ُلوا بِا َ
عن َجابِ ُر َر َ
ِ
اف البي ِ
م ْفرداَ ،ف َق َال َهمَ « :أ ِح ُلوا ِمن إِحر ِامكُم بِ َطو ِ
روا،
تَ ،و َب ْ َ
ن ر
ُ َ ً
َْ
ْ َ
ْ َْ
ُْ
الص َفا َوامَ ْر َوةَ ،و َق ِ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يموا َحا ًَاَ ،حترى إِ َذا ك َ
ها
ح ِجَ ،و ْ
اج َع ُلوا ا رلتي َقد ْمت ُْم ِ َ
ُث رم َأق ُ
الر ِو َية َف َأه ُلوا بِا َ
َان َي ْو ُم ر ْ
ح رج؟
ُم ْت َع ًة»َ ،ف َقا ُلواَ :ك ْي َ
ف ن َْج َع ُل َها ُم ْت َع ًةَ ،و َقدْ َس رم ْينَا ا َ
َف َق َال« :ا ْف َع ُلوا َما َأ َم ْر ُتك ُْمَ ،ف َل ْواَ َأ ِي ُس ْق ُت اهَدْ َي َل َف َع ْل ُت ِم ْث َل ا رل ِذي َأ َم ْر ُتك ُْمَ ،و َلكِ ْن اَ
حِ ُل ِمنِي حرام حترى يب ُل َغ اهدْ ي َ ِ
ح رل ُه» َف َف َع ُلوا .أخرجه البخاري( ).
َ
َ ُ
َ َ َ َْ
وقد ضاقت بذلك صدور الصحابة ري اه عنهم  ،وكر عليهم فسخ احج إى
العمرة؛ أن امركن كانوا يرون أن العمرة ي أشهر احج من أفجر الفجور.
فأراد رسول اه ﷺ أن يبطل ما كانت تزعمه اجاهلية  ،ولذلك شدد عليهم  ،وغضب
ما تلكأ بعض الصحابة ري اه عنهم عن امتثال أمره  ،وشدد عليهم  ،إزالة
التحرج من نفوسهم عن فعل مروع.
َع ِن اب ِن َعب ٍ ِ
ي اه َعن ُْه َا َق َال :كَانُوا َي َر ْو َن َأ رن ال ُع ْم َر َة ِي َأ ْش ُه ِر احَ ِج ِم ْن َأ ْف َج ِر
ْ ر
اس َر َ
ال ُف ُج ِ
ور ِي اأَ ْر ِ
ون امُ َح رر َم َص َف ًراَ ،و َي ُقو ُل َ
ج َع ُل َ
ون :إِ َذا َب َرا الدر َب ْرَ ،و َع َفا اأَ َث ْر،
ضَ ،و ْ
ِ
وانْس َل َخ ص َفر ،ح رل ِ
ت ال ُع ْم َر ُة َ
ن
يح َة َرابِ َع ٍة ُم ِه ِل َ
مِ ِن ْ
اعت ََم ْرَ ،قد َم النربِ ُي ﷺ َو َأ ْص َحا ُب ُه َصبِ َ
َ ْ َ
َ َ
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وها ُع ْم َرةًَ ،ف َت َعا َظ َم َذلِ َك ِعنْدَ ُه ْمَ ،ف َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول اهَ ،أ ُي
ج َع ُل َ
ح ِج َف َأ َم َر ُه ْم َأ ْن َ ْ
بِا َ
اح ِل؟ َق َ ِ
ِ
ال :حل ُك ُل ُه .أخرجه البخاري( ).
 خطبة الرسول ﷺ ي أصحابه:
ه َو َأ ْصدَ ُقك ُْم َو َأ َب ُرك ُْمَ ،و َل ْو َا
ثم قال رسول اه ﷺ للناسَ « :قدْ َعلِ ْمت ُْم َأ ِي َأ ْت َقاك ُْم ِ
ِ
ح َل ْل ُت ك ََا تـَ ِح ُل َ
استَدْ َب ْر ُت َم ْ َأ ُس ِق اه َدْ َي،
اس َت ْق َب ْل ُت م ْن َأ ْم ِري َما ْ
ونَ ،و َل ْو ْ
َهدْ ِيي َ َ
َف ِح ُلوا» َف َح َل ْلنَا َو َس ِم ْعنَا َو َأ َ
ط ْعنَا .متفق عليه( ).

فحل الناس كلهم إا الرسول ﷺ وأبو بكر وعمر وطلحة والزبر ري اه عنهم ،
وأهل اليسار من ساق اهدي  ،وحل نساؤه ﷺ بعمرة إا عائشة ري اه عنها م
حل من أجل حيضها.
ثم بعد أمره ﷺ أصحابه بفسخ احج إى العمرة سأله راقة بن مالك فقال :يا رسول
اه ،عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد ؟
ِ
ِ
َف َش رب َك َر ُس ُ
ح ِج»
ول اهِ ﷺ َأ َصابِ َع ُه َواحدَ ًة ِي اأُ ْخ َرىَ ،و َق َالَ « :د َخ َلت ال ُع ْم َر ُة ِي ا َ
ِ ِ ٍ
َم ررت ْ ِ
َن « َاَ ،ب ْل أَ َبد َأ َبد»متفق عليه( ).

 إقامة الرسول ﷺ بمكة:
عاد الرسول ﷺ بعد فراغه من طوافه بن الصفا وامروة  ،حتى نزل باأبطح  ،رق
مكة  ،فأقام هناك بقية يوم اأحد وااثنن والثاثاء واأربعاء  ،حتى صى الصبح من
يوم اخميس  ،كل ذلك يصِ بأصحابه هناك.
وم يعد ﷺ إى الكعبة بعد طوافه ها حتى رجع من عرفة.
َعن َعب ِد اه ب ِن َعب ٍ ِ
ن
ي اه َعن ُْه َا َق َالَ :ق ِد َم النربِ ُي ﷺ َم رك َةَ ،ف َط َ
اف َو َس َعى َب ْ َ
ر
ْ
ْ ْ
اس َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َفاَ ،وامَ ْر َوةَ ،و َم َي ْق َر ِ
ن َع َر َف َة .أخرجه البخاري(.)0
هاَ ،حترى َر َج َع م ْ
ر
ب ال َك ْع َب َة َب ْعدَ َط َوافه ِ َ
ْ
وترك النبي ﷺ الطواف تطوع ًا بالبيت ي تلك امدة خشية أن يظن الناس أنه واجب،
وكان ﷺ حب التخفيف عى أمته.
وكان ﷺ مدة إقامته هناك إى يوم الروية يقر الصاة  ،ويصليها ي أوقاَا با مع.
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اجر ِةَ ،ف ُأ ِي بِوض ٍ
ِ
عن أي جحيفة  قالَ :خ َر َج َع َل ْينَا َر ُس ُ
وء َفت ََو رض َأ،
َ َ ُ
ول اه ﷺ بِاه َ َ
ون ِمن َف ْض ِل و ُض ِ
وئ ِه َف َيت ََم رس ُح َ
ون بِ ِهَ ،ف َص ر
ى النربِ ُي ﷺ ال ُظ ْه َر
َ
راس َي ْأ ُخ ُذ َ ْ
َف َج َع َل الن ُ
َن ،وب َ ِ
ِ
ن َيدَ ْيه َعن ََزة .متفق عليه( ).
ر َر ْك َعت ْ ِ َ َ ْ
َر ْك َعت َْنَ ،وال َع ْ َ
وي هذه الفرة قدم عِ بن أي طالب  من اليمن حاج ًا  ،وقدم هدي من اليمن ،
فكان جموع اهدي الذي قدم به  ،واهدي الذي أتى به رسول اه ﷺ  ،مائة بدنة.
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ي
عن جابر بن عبد اه  قالَ :قد َم َعِ م َن ال َي َم ِن بِ ُبدْ ن النربِ ِي ﷺ َ ،ف َو َجدَ َفاط َم َة َر َ
اهُ َعن َْها ِمـ رم ْن َح رلَ ،و َلبِ َس ْت ثِ َيا ًبا َصبِي ًغاَ ،وا ْكت ََح َل ْتَ ،ف َأ ْنك ََر َذلِ َك َع َل ْي َهاَ ،ف َقا َل ْت :إِ رن َأ ِي
ول بِال ِعر ِاقَ :ف َذ َه ْب ُت إى رس ِ
ِ
َان َع ِِ َي ُق ُ
ه َذاَ ،ق َالَ :فك َ
ول اهِ ﷺ مـُ َح ِر ًشا َع َ
ى
َ ُ
َ
َأ َم َري ِ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ر ُت ُه َأ ِي َأ ْنك َْر ُت
يا َذك ََر ْت َعنْ ُهَ ،ف َأ ْخ َ ْ
َفاط َم َة ل رلذي َصنَ َع ْتُ ،م ْس َت ْفت ًيا ل َر ُسول اه ﷺ ف َ
الله رم
َذل ِ َك َع َل ْي َهاَ ،ف َق َالَ « :صدَ َق ْت َصدَ َق ْتَ ،ما َذا ُق ْل َت ِح َ
ح رج؟» َق َال ُق ْل ُتُ :
ن َف َر ْض َت ا َ
إِ ِي ُأ ِه ُل بِا َأه رل بِ ِه رسو ُل َكَ ،ق َالَ « :فإِ رن م ِعي اهدْ ي َف َا ِ
ح ُل» َق َالَ :فك َ
ما َع ُة
َان َ َ
َ َ
َ َ َ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
راس
اه َدْ ِي ا رلذي َقد َم بِه َعِ م َن ال َي َم ِنَ ،وا رلذي َأتَى بِه النربِ ُي ﷺ ما َئ ًةَ ،ق َالَ :ف َح رل الن ُ
روا ،إِ را النربِ ري ﷺ َو َم ْن ك َ
َان َم َع ُه َهدْ ي .أخرجه مسلم( ).
ُك ُل ُه ْم َو َق ر ُ
وقدم كذلك أبو موسى اأشعري من اليمن  ،ورسول اه ﷺ بالبطحاء ي مكة.
ول اه ﷺ إى َأ ْر ِ
ض َق ْو ِميَ ،ف ِج ْئ ُت َو َر ُس ُ
وسى اأَ ْش َع ِري َ ق َالَ :ب َع َثنِي َر ُس ُ
ول
عن أي ُم َ
اه ﷺ ُمنِيخ بِاأَ ْب َط ِحَ ،ف َق َالَ « :أ َح َج ْج َت َيا َع ْبدَ اه ْب َن َق ْي ٍ
س» ُق ْل ُتَ :ن َع ْم َيا َر ُس َ
ول اهَ ،ق َال:
ِ ِ
ِ
« َك ْي َ
ف ُق ْل َت؟» َق َالُ :ق ْل ُتَ :ل رب ْي َك إ ْها ًَا كَإ ْهاَل َكَ ،ق َالَ « :ف َه ْل ُس ْق َت َم َع َك َهدْ ًيا» ُق ْل ُتَ :م ْ
ِ
ِ
ف بِالبي ِ
الص َفا َوامَ ْر َوةُ ،ث رم ح رل» متفق عليه( ).
تَ ،و ْاس َع َب ْ َ
ن ر
َأ ُس ْقَ ،ق َالَ « :ف ُط ْ َ ْ
 اخروج إى منى:
فلا كان يوم الروية  ،وهو اليوم الثامن من ذي احجة ،وكان يوم اخميس ضحى  ،توجه
رسول اه ﷺ بمن معه من امسلمن إى منى ،وقد أحرم باحج من كان أحل منهم.
فلا وصل رسول اه ﷺ إى منى نزل هناك  ،وصى ها الظهر والعر وامغرب
والعشاء  ،ي أوقاَا قر ًا ركعتن  ،وبات بمنى تلك الليلة  ،وكانت ليلة اجمعة ،
وصى ها الصبح  ،ثم مكث قلي ً
ا حتى طلعت الشمس.
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 توجه الرسول ﷺ إى عرفة:
فلا طلعت الشمس من يوم اجمعة  ،هض رسول اه ﷺ إى عرفة  ،وأمر أن ترب
له قبة من شعر بنمرة  ،وهي خارج احرم  ،بن طرف احرم  ،وطرف عرفات.
فسار رسول اه ﷺ سالك ًا طريق ضب  ،وكان أصحابه منهم املبي  ،ومنهم امكر ،
وهو يسمع ذلك ،وا ينكر عى هؤاء ،وا عى هؤاء ،فلا وصل إى عرفة وجد
القبة قد ربت له بنمرة فنزل ها  ،حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء َفـ ُر ِحلت
له  ،ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة  ،فخطب الناس وهو عى راحلته
خطبة عظيمة جامعة  ،قرر فيها قواعد اإسام  ،وهدم فيها قواعد الرك واجاهلية.
فقال ﷺ بعد أن مد اه وأثنى عليه « :أها الناس ،اسمعوا قوَ ،فإي ا أدري لعِ
ا ألقاكم بعد عامي هذا هذا اموقف أبد ًا ».
ِ
َح ْر َم ِة َي ْو ِمك ُْم َه َذا ِي َش ْه ِرك ُْم َه َذاِ ،ي َب َل ِدك ُْم
«إِ رن د َما َءك ُْم َو َأ ْم َوا َلك ُْم َح َرام َع َل ْيك ُْم ،ك ُ
ح َت َقدَ مي مو ُضوع ،و ِدماء اج ِ
َه َذاَ ،أ َا ك ُُل َي ٍء ِمن َأم ِر اج ِ
اه ِل ري ِة َم ْو ُضو َعة،
اهلِ ري ِة َ ْ
َ ر َْ
َ َ ُ َ
َ
ْ ْ
ْ
ِ
َان مس َر ِضعا ِي بنِي سعدٍ
ِ
ِ
ِ
ح ِ
َ َ ْ
ارث ،ك َ ُ ْ ْ ً
َوإِ رن َأ رو َل َد ٍم َأ َض ُع م ْن د َمائنَا َد ُم ا ْب ِن َربِي َع َة ْب ِن ا َ
َف َق َت َل ْته ُه َذيل ،و ِربا اج ِ
اس ْب ِن َع ْب ِد امُ رطلِ ِ
اهلِ ري ِة َم ْو ُضوعَ ،و َأ رو ُل ِر ًبا َأ َض ُع ِر َبانَا ِر َبا َع رب ِ
ب،
ُ ْ َ َ َ
ِ
ِ
َفإِ رن ُه َم ْو ُضوع ُك ُل ُهَ ،فا رت ُقوا اهَ ِي الن َِساءَ ،فإِ رنك ُْم َأ َخ ْذ ُ
است َْح َل ْلت ُْم
مُ ُ
وه رن بِ َأ َمان اهَِ ،و ْ
ُفروجهن بِكَلِم ِة اهِ ،و َلكُم َع َلي ِهن َأ ْن َا ي ِ
وط ْئ َن ُف ُر َشك ُْم َأ َحدً ا َتك َْر ُهو َن ُهَ ،فإِ ْن َف َع ْل َن َذلِ َك
ُ
َ ْ ْ ر
ُ َ ُ ر
َ
ِ
ِ
َف ْ ِ
َ رن بِا َ
ْت
م ْع ُروفَ ،و َقدْ ت ََرك ُ
ار ُب ُ
ر ًبا َغ ْ َر ُم َ ِ
ر ٍحَ ،و َه ُ رن َع َل ْيك ُْم ِر ْز ُق ُه رن َوك ْس َو ُ ُ
وه رن َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َاب اهَ ،و َأ ْنت ُْم ت ُْس َأ ُل َ
ون َعنِيَ ،ف َا َأ ْنت ُْم
فيك ُْم َما َل ْن تَض ُلوا َب ْعدَ ُه إِن ا ْعت ََص ْمت ُْم بِه ،كت ُ
ِِ
َق ِائ ُل َ
الس ربا َب ِةَ ،ي ْر َف ُع َها
ون؟» َقا ُلوا :ن َْش َهدُ َأن َرك َقدْ َب رل ْغ َت َو َأ رد ْي َت َون ََص ْح َتَ ،ف َق َال بِإِ ْص َبعه ر
ٍ
الس َا ِءَ ،و َينْ ُكت َُها إى الن ِ
الله رم ْاش َهدْ » َث َا َ
ث َم ررات .أخرجه مسلم( ).
الله رم ْاش َهدْ ُ ،
راسُ «:
إى ر
ى ال ُظ ْه َرُ ،ث رم َأ َقا َم َف َص ر
فلا فرغ رسول اه ﷺ من خطبتهَ ،أ رذ َنُ ،ث رم َأ َقا َم َف َص ر
ر،
ى ال َع ْ َ
ِ
ول اهِ ﷺ َ ،حترى َأتَى ا َ
ب َر ُس ُ
فَ ،ف َج َع َل َب ْط َن نَا َقتِ ِه
م ْو ِق َ
َو َم ْ ُي َص ِل َب ْين َُه َا َش ْي ًئاُ ،ث رم َرك َ
ِ
ال َقصو ِاء إى الص َخر ِ
اتَ ،و َج َع َل َح ْب َل ا ُ
اس َت ْق َب َل ال ِق ْب َل َةَ ،ف َل ْم َي َز ْل َو ِاق ًفا
م َش ِاة َب ْ َ
ْ َ
ن َيدَ ْيهَ ،و ْ
ر َ
ِ
َحترى َغ َر َبت ر
س .أخرجه مسلم( ).
الش ْم ُ
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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 هل صام الرسول ﷺ وهو ي عرفة ؟
ْت اح ِ ِ
َعن ُأم ال َف ْض ِل بِن ِ
َاسا َتـ َا َر ْوا ِعنْدَ َها َي ْو َم َع َر َف َة ِي َص ْو ِم
ارث ري اه عنها َأ رن ن ً
َ
ْ ِ
النربِ ِي ﷺ َ ،ف َق َال َب ْع ُض ُه ْمُ :ه َو َص ِائمَ ،و َق َال َب ْع ُض ُه ْمَ :ل ْي َس بِ َص ِائ ٍمَ ،ف َأ ْر َس َل ْت إِ َل ْي ِه بِ َقدَ ِح
ى َب ِع ِر ِهَ ،ف َ ِ
َل َب ٍن َو ُه َو َو ِاقف َع َ
ر َب ُه .متفق عليه( ).
ِ
راس َشكُوا ِي ِص َيا ِم النربِ ِي ﷺ َي ْو َم َع َر َف َة َف َأ ْر َس َل ْت إِ َل ْي ِه
ي اه َعن َْها َأ رن الن َ
و َع ْن َم ْي ُمو َن َة َر َ
مو ِق ِ
ِ
ف َف َ ِ ِ
بِ ِحا ٍ
راس َينْ ُظ ُر َ
ون .متفق عليه( ).
َب َو ُه َو َواقف ِي ا َ ْ
ر َب منْ ُه َوالن ُ
وأمر رسول اه ﷺ الناس أن يرتفعوا عن بطن عرنة.
َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺَ »:ع َر َف ُة كلها َم ْو ِقفَ ،و ْارف ُعوا َع ْن َب ْط ِن
ُع َر َن َة« أخرجه أمد والطحاوي( ).
 كثرة العتقاء من النار يوم عرفة:
عن َع ِائ َش ُة ري اه عنها أ رن َر ُس َ
ول اهِ ﷺ َق َالَ « :ما ِم ْن َي ْو ٍم َأ ْك َث َر ِم ْن َأ ْن ُي ْعتِ َق اهُ فِ ِيه
َعبدً ا ِمن الن ِرارِ ،من يو ِم َعر َف َة ،وإِ رنه َليدْ نُوُ ،ثم يب ِ
اهي ِهِ ِم امَ َا ِئ َك َةَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :ما َأ َرا َد
ر َُ
َ ُ َ
ْ َْ
َ
ْ
َ
ِ
()0
َه ُؤ َاء؟» أخرجه مسلم .
ول اه ﷺ َ « :ما ِم ْن َأ ريا ٍم َأ ْف َض ُل ِعنْدَ اه ِم ْن َأ ريا ِم َع ْ ِ
و َع ْن َجابِ ٍر َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ر ِذي
ِ
ِ
َ رن ِج َها ًدا ِي َسبِ ِ
اح رج ِة»َ ،ق َالَ :ف َق َال َر ُجلَ :يا َر ُس َ
يل اه،
ول اهُ ،ه رن َأ ْف َض ُل َأ ْم عدر ُ ُ
َق َالُ « :ه رن َأ ْف َض ُل ِم ْن ِعدر َِِ رن ِج َها ًدا ِي َسبِ ِ
يل اهَ ،و َما ِم ْن ْيو ٍم َأ ْف َض ُل ِعنْدَ اه ِم ْن ْيو ِم
َعر َف َة ين ِْز ُل اه إى السا ِء الدُ ْنيا َفيب ِ
اهي بِ َأ ْه ِل اأَ ْر ِ
الس َا ِءَ ،ف َي ُق ُ
ول :ا ْن ُظ ُروا إى
َ َُ
َ َ
ض َأ ْه َل ر
ر َ
ادي ُشع ًثا ُغرا َض ِ
ِعب ِ
متِيَ ،و َم َي َر ْوا َع َذ ِ
ن َجاؤا ِم ْن ك ُِل َفج َع ِم ٍيق َي ْر ُج َ
اي،
ون َر ْ َ
اح َ
َ
ْ ًْ
ْ
َف َلم ير يوم َأ ْك َثر ِع ْت ًقا ِمن الن ِ ِ
يو ِم َع َر َف َة» أخرجه ابن حبان(.)3
رار م ْن ْ
َ
ْ َُ َْ
ُ
 إكال الدين :
نزل عى رسول اه ﷺ وهو واقف بعرفة قوله تعاى :

[ امائدة. ]9 /

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9599ومسلم برقم (.)9999
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فلا سمعها عمر بن اخطاب  بكى  ،وكأنه استشعر منها وفاة النبي ﷺ  ،فإن فيها
نعي رسول اه ﷺ ،فقد مات ﷺ بعد نزوها بنحو ثانن يوم ًا .
اب َ أ رن رج ًا ِمن اليه ِ
َع ْن ُع َم َر ْب ِن اخَ رط ِ
ن ،آ َية ِي كِتَابِك ُْم
ود َق َال َل ُهَ :يا َأ ِم َر امُ ْؤ ِمنِ َ
َ َُ
َ ُ
َت ْقرؤهاَ ،لو َع َلينَا مع َر اليه ِ
ود ن ََز َل ْت ،اَ ر
َ َْذنَا َذلِ َك ال َي ْو َم ِعيدً اَ .ق َالَ :أ ُي آ َي ٍة؟ َق َال:
َ ََ ْ ْ َ ْ َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
" ال َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأ ْ
يت َلك ُُم اإسام دينًا " َق َال
م َ ْم ُت َع َل ْيك ُْم ن ْع َمتي َو َرض ُ
ُع َم ُرَ :قدْ َع َر ْفنَا َذلِ َك ال َي ْو َمَ ،وامَك َ
َان ا رل ِذي ن ََز َل ْت فِ ِيه َع َ
ى النربِ ِي ﷺ َ ،و ُه َو َق ِائم بِ َع َر َف َة
يوم ُ ُ ٍ
م َعة.متفق عليه( ).
َْ َ
أما آخر آية نزلت من القرآن فهي قوله سبحانه :
[ البقرة. ]999 /

وقد مكث النبي ﷺ بعد نزوها تسع ليال ثم مات .
 إفاضة الرسول ﷺ من عرفة إى امزدلفة :
ما غابت الشمس من يوم عرفة  ،واستحكم غروها  ،وغاب قرص الشمس  ،أفاض
رسول اه ﷺ من عرفة إى امزدلفة سالك ًا طريق امأزمن  ،وهو يلبي ي مسره ،
وقد أردف أسامة بن زيد خلفه  ،وأفاض رسول اه ﷺ بالسكينة  ،وقد ضم إليه زمام
ناقته  ،حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله .
عن ابن َعب ٍ ِ
ي اه َعن ُْه َا َأ رن ُه َد َف َع َم َع النربِ ِي ﷺ َي ْو َم َع َر َف َة َف َس ِم َع النربِ ُي ﷺ َو َرا َء ُه
ْ ر
اس َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر ًبا َو َص ْوتًا ل ْ ِ
راس َع َل ْيك ُْم
ها الن ُ
إبِ ِل َف َأ َش َار بِ َس ْوطه إ َل ْي ِه ْم َو َق َالَ « :أ ُ َ
َز ْج ًرا َشديدً ا َو َ ْ
ِ ِ
ر َل ْي َس بِ ْ ِ
يضا ِ
ع» أخرجه البخاري ( ).
اإ َ
السكينَة َفإِ رن ا ْل ِ ر
بِ ر
وجعل رسول اه ﷺ يسر العنق  ،فإذا وجد فجوة نص -أي أرع  ،-وكلا أتى حب ً
ا
من احبال  ،وهو الرمل اممتد  ،أرخى للناقة زمامها قلي ً
ا حتى تصعد .
فلا كان ﷺ ي الطريق عند الشعب  ،وهو ما انفرج بن جبلن  ،نزل ﷺ  ،فبال
الص َ
ا ُة
وتوضأ وضوء ًا خفيف ًا  ،فقال له أسامة بن زيد  :الصاة يا رسول اه  ،ف َق َال « :ر
َأ َما َم َ
ك» متفق عليه( ).
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)99ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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 اجمع بن امغرب والعشاء ي امزدلفة:
الش ْع ِ
عن ُأ َسا َم َة ْب ِن َز ْي ٍد  قالَ :د َف َع َر ُس ُ
ول اه ﷺ ِم ْن َع َر َف َة َحترى إِ َذا ك َ
َان بِ ِ
ب ن ََز َل
ْ
ا َة َيا َر ُس َ
الص َ
الص َ
ا ُة َأ َما َم َك»
ول اهَ ،ف َق َال « :ر
الو ُضو َء َف ُق ْل ُت ر
َف َب َالُ ،ث رم ت ََو رض َأ َو َم ْ ُي ْسبِ ِغ ُ
م ْزدل ِ َف َة ن ََز َل َفتَو رض َأَ ،ف َأسب َغ الو ُضوءُ ،ثم ُأ ِق ِ
ِ
اةَُ ،ف َص ر
الص َ
ى
يمت ر
ْ َ ُ
َ
بَ ،ف َل را َجا َء ا ُ َ
َف َرك َ
َ ر َ
ت ِ
ان ب ِعره ِي من ِْزل ِ ِهُ ،ثم ُأ ِقيم ِ
ٍ
امَ ْغ ِر َب ُث رم َأن َ
الع َشا ُء َف َص ر
ىَ ،و َم ْ ُي َص ِل َب ْين َُه َا.
َاخ ك ُُل إِن َْس َ َ ُ
ر َ
َ
أخرجه البخاري( ).

ثم رقد ﷺ  ،وم يصح عنه ي إحياء تلك الليلة يء ،لكنه ﷺ صى التهجد ثم أوتر،
ثم أذن رسول اه ﷺ لضعفة أهله من النساء والصبيان وغرهم من الضعفاء أن يفيضوا
إى منى بعد غيبوبة القمر.
ِ
ِ
ي اه َعنْها َقا َل ْت :ن ََز ْلنَا امُ ْزدل ِ َف َة َفاس َت ْأ َذن ِ
َت النربِ ري ﷺ َس ْو َدةَُ ،أ ْن تَدْ َف َع
َ
َ
ْ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
راس ،وكَان ِ
ِ
َت ا ْم َر َأ ًة َب ِطي َئ ًةَ ،ف َأ ِذ َن َهَاَ ،فدَ َف َع ْت َق ْب َل َح ْط َم ِة الن ِ
راسَ ،و َأ َق ْمنَا
َق ْب َل َح ْط َمة الن ِ َ
َحترى َأ ْص َب ْحنَا ن َْح ُنُ ،ث رم َد َف ْعنَا بِدَ ْف ِع ِهَ ،ف َ َ
ْت َر ُس َ
أ ْن َأك َ
َت
اس َت ْأ َذن ُ
اس َت ْأ َذن ْ
ُون ْ
ول اه ﷺ ك ََا ْ
سودةَُ ،أحب إِ ََ ِمن م ْفر ٍ ِ
وح بِه .متفق عليه( ).
َ ْ َ َ ُ ر ْ َ ُ
وعن ابن َعب ٍ ِ
ي اه َعن ُْه َا قالَ :أنَا ِمـ رم ْن َقدر َم النربِ ُي ﷺ َل ْي َل َة امُ ْز َدل ِ َف ِة ِي َض َع َف ِة
ْ َ ر
اس َر َ
ِِ
َأ ْهله.متفق عليه( ).
 وقوف النبي ﷺ بامشعر احرام:
ما طلع الفجر من ليلة النحر بامزدلفة قام رسول اه ﷺ فصى بالناس الصبح مغلس ًا
بأذان وإقامة يوم النحر  ،وهو يوم احج اأكر  ،ثم ركب رسول اه ﷺ ناقته القصواء،
حتى أتى امشعر احرام  ،فاستقبل القبلة  ،ودعا اه وهلله وكر ووحده  ،وم يزل
واقف ًا حتى أسفر جد ًا  ،وذلك قبل طلوع الشمس.
وأخر رسول اه ﷺ الناس حن وقف عى امشعر احرام أن امزدلفة كلها موقف ،
ِ
مع ُك ُل َها َم ْوقف» أخرجه مسلم (.)0
اهنَاَ ،و َ ْ
فقالَ « :و َق ْف ُت َه ُ
( )9أخرجه البخاري برقم (.)995
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9959
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 سؤال عروة بن مرس:
ِ
س َ أ رن ُه َح رج َع َى َع ْه ِد رس ِ
ر ِ
راس إِ را َل ْي ًا
ول اه ﷺ َ ،ف َل ْم ُيدْ ِرك الن َ
َ ُ
عن ُع ْر َوة ْبن ُم َ ِ
وهو بِجمعٍَ ،فا ْن َط َل َق إى َعر َف ٍ
م ًعاَ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول
اض ِمن َْهاُ ،ث رم َر َج َع َف َأتَى َ ْ
ات َف َأ َف َ
َ
َ ُ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهَِ ،أ ْت َع ْب ُت َن ْفَِ ،و َأن َْض ْي ُت َراح َلتيَ ،ف َه ْل ِ
َ م ْن َحج؟ َف َق َالَ « :م ْن َص ر
ى َم َعنَا َص َا َة
اض َقب َل َذلِ َك ِمن َعر َف ٍ
ات َل ْي ًا َأ ْو َه َ ًارا،
ال َغدَ ِاة بِ َج ْمعٍَ ،و َو َق َ
ف َم َعنَاَ ،حترى ن ُِف َ
يضَ ،و َقدْ َأ َف َ ْ
ْ َ
ى َت َف َث ُه» أخرجه أمد( ).
َف َقدْ ت رَم َح ُج ُهَ ،و َق َ
 مع رسول اه ﷺ حى اجار:
َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
معٍَ « :ه ُل رم ال ُق ْط ِ
اس َق َالَ :ق َال ِ
َ َر ُس ُ
َ » َف َل َق ْط ُت َل ُه
ول اهِ ﷺ َغدَ ا َة َ ْ
ال هؤ ِ
ات هن حَ اخ ْذ ِ
حصي ٍ
اءَ ،وإِ رياك ُْم
فَ ،ف َل را َو َض َع ُه رن ِي َي ِد ِهَ ،ق َالَ « :ن َع ْم ،بِ َأ ْم َث ِ َ ُ
َ
َ َ َ
ُ ر َ َ
َان َق ْب َلك ُْم بِال ُغ ُل ِو ِي الدِ ِ
َوال ُغ ُل رو ِي الدِ ِ
ينَ ،فإِن َرا َه َل َك َم ْن ك َ
ين» أخرجه أمد( ).
 إفاضة الرسول ﷺ إى منى:
ثم دفع رسول اه ﷺ من امشعر احرام قبل أن تطلع الشمس  ،خالف ًا للمركن
الذين ا يفيضون إى منى حتى تطلع الشمس  ،وأردف حوله الفضل بن عباس ري
اه عنها.
ٍ ِ
َع ِن اب ِن َعب ٍ ِ
ي اه َعن ُْه َا ك َ
ف النربِ ِي ﷺ
َان ِر ْد َ
ْ ر
ي اه َعن ُْه َا َأ رن ُأ َسا َم َة ْب َن َز ْيد َر َ
اس َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِم ْن َع َر َف َة إى امُ ْز َدل َفةُ ،ث رم َأ ْر َد َ
ف ال َف ْض َل م َن امُ ْز َدل َفة إى منًىَ ،ق َالَ :فكا ُ َ
َما َقااََ :م ْ
ِ
م َر َة ال َع َق َبة .أخرجه البخاري( ).
َي َز ِل النربِ ُي ﷺ ُي َل ِبي َحترى َر َمى َ ْ
ِ
وعن جابر أن رسول اه ﷺ َم ي َز ْل و ِاق ًفا حترى َغرب ِ
ت ر
الص ْف َر ُة
الش ْم ُس َو َذ َه َبت ُ
ََ
َ
ْ َ َ
ه ﷺو َقدْ َشن ََق ل ِ ْل َقصواءِ
ِ
ف ُأ َسا َم َة َخ ْل َف ُهَ ،و َد َف َع َر ُس ُ
ص َو َأ ْر َد َ
ْ َ
ول ا رِ َ
اب ال ُق ْر ُ
َقل ًياَ ،حترى َغ َ
الزمام ،حترى إِ رن ر ْأسها َلي ِصيب مو ِر َك رحلِ ِه  ،وي ُق ُ ِ ِ
السكِينَ َة
ها الن ُ
ََ
َ ْ
َ َ َ ُ ُ َْ
ِ َ َ َ
راس ر
ول بِ َيده ال ُي ْمنَى َ « :أ ُ َ
ِ
ِ
ِ
الس ِ
ِ
كينَ َة»ُ ،ك رلا َأتَى َح ْب ًا م َن اح َب ِ
ال َأ ْر َخى َهَا َقل ًيا َحترى ت َْص َعدَ َ ،حترى َأتَى امُ ْز َدل َف َة
َ
ر
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َص ر
اض َط َج َع
ها امَ ْغر َب َوالع َشا َء ب َأ َذان َواحد َوإ َقا َمت َْن َو َم ْ ُي َس ِب ْح َب ْين َُه َا َش ْي ًئا ُ ،ث رم ْ
ى َ
ن َله الصبح بِ َأ َذ ٍ
ان َوإِ َقا َم ٍة ُ ،ث رم
َر ُسو ُل اه ﷺ َحترى َط َل َع ال َف ْج ُر َ ،و َص رى ال َف ْج َر ِح َ
ن َت َب ر َ ُ ُ ْ ُ
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ِ
ِ
َر ُه َو َه رل َل ُه َو َو رحدَ ُه ،
َرك َ
اس َت ْق َب َل الق ْب َل َة َفدَ َعا ُه َوك ر َ
ب ال َق ْص َوا َء َحترى َأتَى امَ ْش َع َر احَ َرا َم َ ،ف ْ
ف ال َف ْض َل ْب َن َع رب ٍ
َف َل ْم َي َز ْل َو ِاق ًفا َحترى َأ ْس َف َر ِجدً ا َفدَ َف َع َق ْب َل َأ ْن َت ْط ُل َع ر
اس
الش ْم ُس َ ،و َأ ْر َد َ
ِ
ِ
يا َف َل را َد َف َع َر ُس ُ
َوك َ
َان َر ُج ًا َح َس َن ر
ج ِري َن،
ول اه ﷺ َم رر ْت بِه ُظ ُعن َ ْ
الش ْع ِر َأ ْب َي َض َوس ً
َف َط ِف َق ال َف ْض ُل َينْ ُظ ُر إِ َل ْي ِه رن َ ،ف َو َض َع َر ُس ُ
ول اه ﷺ َيدَ ُه َع َ
ى َو ْج ِه ال َف ْض ِلَ ،ف َح رو َل ال َف ْض ُل
الش ِق اآ َخ ِر َينْ ُظ ُرَ ،ف َح رو َل َر ُس ُ
الش ِق اآ َخ ِر َع َ
ول اه ﷺ َيدَ ُه ِم َن ِ
َو ْج َه ُه إى ِ
ى َو ْج ِه
حَ ِ ٍ
ال َف ْض ِلَ ،ي ْ ِ
َ َف َح رر َك َقلِ ً
ف َو ْج َه ُه ِم َن ِ
يا.
ر ُ
الش ِق اآ َخ ِر َينْ ُظ ُرَ ،حترى َأ َتى َب ْط َن ُ
أخرجه مسلم( ).

 سؤال امرأة عن أمها:
َع ْن ا ْب ِن َع رب ٍ
اس ري اه عنها َأ رن ا ْم َر َأ ًة َجا َء ْت إى النربِ ِي ﷺ َف َقا َل ْت إِ رن ُأ ِمي ن ََذ َر ْت َأ ْن
حج َأ َف َأحج َعنْها؟ َق َالَ « :نعم حجي َعنْهاَ ،أر َأي ِ
ت َل ْو ك َ
َان َع َ
ى
ح رج َف َات ْ
ُ
َ َ ْ
َ ْ ُ ِ
ُ ر َ
َت َق ْب َل َأ ْن ُ ر
ُأم ِك دين َأ ُكن ِ
ْت َق ِ
اض َي َت ُه؟» َقا َل ْتَ :ن َع ْمَ ،ف َق َال « :ا ْق ُضوا اه ا رل ِذي َل ُهَ ،فإِ رن اه َأ َح ُق
ِ َْ
ِ
بِال َو َفاء» أخرجه مسلم( ).
 وصول الرسول ﷺ إى وادي حر:
وكان رسول اه ﷺ يسر سر ًا لين ًا ،وعليه السكينة ،فلا أتى حَ ًا ،حرك ناقته قلياً.
وما أوضع رسول اه ﷺ ي وادي حَ قال للناس « :عليكم بحَ اخذف الذي
يرمى به اجمرة » ثم أمرهم بالسكينة ي مسرهم.
ول اه ﷺ و َع َلي ِه السكِينَ ُة ،و َأو َضع ِي و ِ
حَ ِ ٍ
ع ْن َجابِ ٍر َ ق َالَ :د َف َع َر ُس ُ
َ،
ادي ُ
َ
َ ْ َ
َ ْ ر
ِ
ِ
السكِين َِةَ ،و َق َال «:لِ َت ْأ ُخ ْذ ُأ رمتِي َمن َْسك ََهاَ ،فإِ ِي َا
َ اخَ ْذفَ ،و َأ َم َر ُه ْم بِ ر
َف َأ َر ُاه ْم م ْث َل َح َ
ِ
اه ْم َب ْعدَ َعام ِه ْم َه َذا » أخرجه أمد( ).
َأ ْد ِري َل َع ِِ َا ال َق ُ
 وصول الرسول ﷺ إى منى:
ما وصل ﷺ إى منى سلك الطريق الوسطى التي َرج عى اجمرة  ،وكان يلبي
ي مسره ذلك حتى رع ي الرمي.
َع ِن اب ِن َعب ٍ ِ
ر ال َف ْض ُل َأ رن ُه َم ْ َي َز ْل
ي اه َعن ُْه َا َأ رن النربِ ري ﷺ َأ ْر َد َ
ْ ر
ف ال َف ْض َلَ ،ف َأ ْخ َ َ
اس َر َ
ج ْم َر َة .أخرجه البخاري(.)0
ُي َل ِبي َحترى َر َمى ا َ
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وما وصل ﷺ مرة العقبة  ،وهي اجمرة الكرى  ،وقف ي أسفل الوادي  ،وجعل
البيت عن يساره  ،ومنى عن يمينه  ،واستقبل اجمرة  ،وهو عى راحلته  ،وكان الوقت
ضحى  ،فرماها ﷺ من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حَ اخذف  ،يكر مع كل
حصاة منها .
ىر ِ
ِ
اح َلتِ ِه َي ْو َم الن ْرح ِرَ ،و َي ُق ُ
ول« :لِ َت ْأ ُخ ُذوا
عن جابر  قالَ :ر َأ ْي ُت النربِ ري ﷺ َي ْرمي َع َ َ
ِ َا َأحج بعدَ ح ِ ِ ِ
من ِ
َاس َك ُك ْمَ ،فإِ ِي َا َأ ْد ِري َل َع ِ
جتي َهذه» أخرجه مسلم( ).
ُ ُ َْ َ ر
َ
ن ري اه عنها قالتَ :ح َج ْج ُت م َع رس ِ
ح َص ْ ِ
ول اه ﷺ َح رج َة ال َو َدا ِع َف َر َأ ْي ُت ُه
و َع ْن ُأ ِم ا ُ
َ َ ُ
ِ
م َر َة ال َع َق َبة .أخرجه مسلم( ).
ن َر َمى َ ْ
ِح َ
وازدحم الناس عند الرمي  ،فأمرهم الرسول ﷺ بالروية ي الرمي.
َع ْن ُس َل ْي َا َن ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن اأَ ْح َو ِ
ص َع ْن ُأ ِم ِه َقا َل ْتَ :ر َأ ْي ُت َر ُس َ
م َر َة
ول اه ﷺ َي ْر ِمي َ ْ
الع َقب ِة ِمن ب ْط ِن الو ِ
ادي َي ْو َم الن ْرح ِرَ ،و ُه َو َي ُق ُ
راسَ ،ا َي ْقت ُُل َب ْع ُضك ُْم َب ْع ًضا
ها الن ُ
َ
َ َ ْ َ
ولَ « :يا َأ ُ َ
ِ
ِ
ِ
خ ْذف» أخرجه أمد( ).
ج ْم َر َة َف ْار ُم َ
َا َ
َو َا ُيص ُ
وها بِم ْث ِل َح َ
يب َب ْع ُضك ُْمَ ،وإِ َذا َر َم ْيت ُُم ا َ
 خطبة الرسول ﷺ بمنى يوم النحر:
خطب رسول اه ﷺ الناس بمنى حن ارتفع الضحى  ،وهو واقف بن اجمرات عى
ناقته  ،وعِ  يعر عنه  ،والناس بن قائم وقاعد  ،فذكر حرمة يوم النحر  ،وحرمة
مكة ،وقرر ي خطبته بعض ما قاله ي عرفة  ،لكثرة اجمع حوله  ،وكان ما قاله ﷺ:
َع ْن َأ ِي َبك َْر َة َ ق َالَ :خ َط َبنَا النربِ ُي ﷺ َي ْو َم الن ْرح ِرَ ،ق َالَ « :أتَدْ ُر َ
ون َأ ُي َي ْو ٍم َه َذا؟»ُ ،ق ْلنَا:
ِ
اس ِم ِهَ ،ق َالَ « :أ َل ْي َس َي ْو َم الن ْرح ِر؟»
اه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،ف َسك َ
َت َحترى َظ َننرا َأ رن ُه َس ُي َس ِميه بِ َغ ْ ِر ْ
ُق ْلنَاَ :ب َ
َت َحترى َظنَنرا َأ رن ُه
ىَ ،ق َالَ « :أ ُي َش ْه ٍر َه َذا؟»ُ ،ق ْلنَا :اه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،ف َسك َ
سيسم ِيه بِ َغ ِر ِ ِ
ح رج ِة؟»ُ ،ق ْلنَاَ :ب َ
ىَ ،ق َال « َأ ُي َب َل ٍد َه َذا؟» ُق ْلنَا :اه
اسمهَ ،ف َق َال « َأ َل ْي َس ُذو ا َ
ْ ْ
َ َُ ِ
َت حترى َظنَنرا َأ رنه سيسم ِيه بِ َغ ِر اس ِم ِهَ ،ق َال « َأ َليس ْت بِالب ْلدَ ةِ
َ
َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،ف َسك َ َ
ْ ْ
َْ
ُ َ َُ ِ
ِ
َح ْر َم ِة َي ْو ِمك ُْم َه َذا،
احَ َرا ِم؟» ُق ْلنَاَ :ب َىَ ،ق َالَ « :فإِ رن د َما َءك ُْم َو َأ ْم َوا َلك ُْم َع َل ْيك ُْم َح َرام ،ك ُ
ِي َش ْه ِرك ُْم َه َذاِ ،ي َب َل ِدك ُْم َه َذا ،إى َي ْو ِم َت ْل َق ْو َن َر ربك ُْمَ ،أ َا َه ْل َب رل ْغ ُت؟»َ ،قا ُلواَ :ن َع ْم،
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ِ
َق َال« :ال رلهم ْاشهدْ َ ،ف ْليب ِل ِغ ر ِ
بَ ،ف ُر رب ُم َب رل ٍغ َأ ْو َعى ِم ْن َس ِامعٍَ ،ف َا ت َْر ِج ُعوا
الشاهدُ ال َغائ َ
َُ
ُ ر َ
َب ْع ِدي ُك رف ًاراَ ،ي ْ ِ
اب َب ْع ٍ
ض» أخرجه البخاري( ).
ر ُب َب ْع ُضك ُْم ِر َق َ
وعن سلمة بن قيس  قال :قال رسول اه ﷺ ي حجة الوداع« :إِن َرا ُه رن َأ ْر َبعَ :ا
ُركُوا بِاهِ َش ْي ًئاَ ،و َا َت ْق ُت ُلوا النر ْف َس ا رلتِي َح رر َم اهُ إِ را بِاحَ ِقَ ،و َا ت ْ ِ
تِْ
ََ ُقوا ،وا تزنوا»
أخرجه أمد( ).

ى احَ ْو ِ
وقال ﷺَ « :أ َا َوإِ ِي َف َر ُطك ُْم َع َ
ض َأ ْن ُظ ُرك ُْمَ ،وإِ ِي ُمكَاثِر بِك ُُم اأُ َم َمَ ،ف َا
ت َُس ِو ُدوا َو ْج ِهيَ ،أ َا َو َقدْ َر َأ ْيت ُُمو ِيَ ،و َس ِم ْعت ُْم ِمنِيَ ،و َست ُْس َأ ُل َ
ِ
ون َعنِيَ ،ف َم ْن ك ََذ َب َع َ ر
ِ
َف ْل َي َت َب رو ْأ َم ْق َعدَ ُه ِم َن الن ِ
ونَ ،ف َأ ُق ُ
آخ ُر َ
َاسا َ ،و ُم ْس َتنْ َقذ ِمنِي َ
ول:
رارَ ،أ َا َوإِ ِي ُم ْس َتنْقذ ِر َج ًاا َأ ْو ن ً
َيا َر ِب َأ ْص َح ِ
اي َف ُي َق ُال :إِن َرك َا تَدْ ِري َما َأ ْحدَ ُثوا َب ْعدَ َ
ك» أخرجه أمد( ).
ِ ِ
وقال ﷺَ « :أ َا َا َ ِ
ٍ
جنِي َوالِد َع َى َو َل ِد ِهَ ،و َا َم ْو ُلود
جني َجان إِ را َع َى َن ْفسهَ ،و َا ْ
ْ
ِ
ِ
ان َقدْ َأ ِي َس َأ ْن ُي ْع َبدَ ِي َب َلدك ُْم َه َذا َأ َبدً اَ ،و َلك ْن َس َيك ُ
الش ْي َط َ
َع َ
ى َوالِ ِد ِهَ ،أ َا إِ رن ر
ُون َل ُه
ون ِمن َأعالِكُمَ ،فرى ِهاَ ،أ َا وك ُُل د ٍم ِمن ِدم ِ
اء اج ِ
اعة ِي َب ْع ِ
اهلِ ري ِة
َط َ
حت َِق ُر َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ
ض َما َ ْ
َ
َ
َ ْ َ
َ
ار ِ
ِ
ح ِ
ث ْب ِن َع ْب ِد امُ رطلِ ِ
ب-ك َ
ر ِض ًعا ِي َبنِي
َان ُم ْس َ ْ
َم ْو ُضوعَ ،و َأ رو ُل َما َأ َض ُع من َْها َد ُم ا َ
ِِ ِ
ِ
ٍ
وس َأ ْم َوالِك ُْم،
َل ْيثَ ،ف َق َت َل ْت ُه ُه َذ ْيل َ -أ َا َوإِ رن ك رُل ِر ًبا م ْن ِر َبا اجَاهل رية َم ْو ُضوعَ ،لك ُْم ُر ُء ُ
ث مر ٍ
ون َو َا ُت ْظ َل ُم َ
َا َت ْظلِ ُم َ
اتَ ،قا ُلواَ :ن َع ْمَ ،ق َال« :ال رل ُه رم
ونَ ،أ َا َيا ُأ رمتَا ُه َه ْل َب رل ْغ ُت؟» َث َا َ َ ر
ٍ
ْاش َهدْ » َث َا َ
ث َم ررات .أخرجه الرمذي وابن ماجه(.)0
م َسك ُْمَ ،و ُصو ُموا َش ْه َرك ُْمَ ،و َأ ُدوا َزكَا َة َأ ْم َوالِك ُْم،
وقال ﷺ« :ا ْع ُبدُ وا َر ربك ُْمَ ،و َص ُلوا َ ْ
ِ
ُم» أخرجه أمد(.)3
َو َأطي ُعوا َذا َأ ْم ِرك ُْم ،تَدْ ُخ ُلوا َجنر َة َر ِبك ْ
َر اه ا ْم َر ًأ َس ِم َع َم َقا َلتِي َف َب رل َغ َهاَ ،ف ُر رب َح ِام ِل فِ ْق ٍه َغ ْ ُر َف ِق ٍيه،
وقال رسول اه ﷺ« :ن ر َ
َو ُر رب َح ِام ِل فِ ْق ٍه إى َم ْن ُه َو َأ ْف َق ُه ِمنْ ُه.
ِ
ِ
ِ
ن،
يح ُة ل ِ ُو َا ِة امُ ْسلِ ِم َ
ص ال َع َم ِل هَِ ،والنرص َ
ب ُم ْؤم ٍن :إِ ْخ َا ُ
َث َاث َا ُيغ ُل َع َل ْي ِه رن َق ْل ُ
ِ
ح ُ ِ
ما َعتِ ِهمَ ،فإِ رن د ْعو ََمِ ُ ،
ن َو َرائ ِه ْم» أخرجه أمدوابن ماجه( ).
َو ُل ُزو ُم َ َ
يط م ْ
ْ
َ َ ُْ
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9صحيح/أخرجه أمد برقم (.)99595
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99959
( )9حسن /أخرجه الرمذي برقم ( ،)9999وأخرجه ابن ماجه برقم (.)9999
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99999
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم ( ،)99999وأخرجه ابن ماجه برقم (.)9999
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وأمر رسول اه ﷺ الناس ي خطبته هذه بالسمع والطاعة من قادهم بكتاب اه ،
وإن كان عبد ًا أسود ًا جدع ًا.
 منازل الناس ي منى:
ثم أنزل ﷺ امهاجرين و اأنصار منازهم  ،فأنزل امهاجرين ميمنة القبلة  ،وأنزل
اأنصار مسرة القبلة  ،وأنزل الناس حوهم  ،ونزل ﷺ يسار مصى اإمام بمنى.
م ِن ب ِن مع ٍ
ِ
اذ َع ْن َر ُج ٍل ِم ْن َأ ْص َح ِ
ب النربِ ُي ﷺ
اب النربِ ِي ﷺ َق َالَ :خ َط َ
الر ْ َ ْ ُ َ
َع ْن َع ْبد ر
ِ
َاز َهم َف َق َال« :لِ َين ِْز ِل امُ َه ِ
اج ُر َ
ون َها ُهنَا» َو َأ َش َار إى َم ْي َمن َِة ال ِق ْب َل ِة
الن َ
راس بِمنًى َون رَز َه ُ ْم َمن ِ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
راس َح ْو َ
ه ُ ْم» أخرجه أبو داود( ).
َة الق ْب َلة « ُث رم ل َين ِْز ِل الن ُ
« َواأَن َْص ُار َها ُهنَا» َو َأ َش َار إى َم ْي َ َ
 سؤال الناس رسول اه ﷺ:
وهناك ي يوم النحر بمنى سئل رسول اه ﷺ عمن حلق قبل أن يذبح ،وعمن ذبح
قبل أن يرمي ،ونحو ذلك من التقديم والتأخر ي أداء امناسك ذلك اليوم.
ِ
ِ
ع ْن َع ْب ِد اه ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ال َع ِ
اص َ أ رن َر ُس َ
الو َدا ِع بِمنًى
ول اه ﷺ َو َق َ
ف ِي َح رجة َ
لِلن ِ
راس َي ْس َأ ُلو َن ُهَ ،ف َجاء ُه َر ُجل َف َق َالَ :م ْ َأ ْش ُع ْر َف َح َل ْق ُت َق ْب َل َأ ْن َأ ْذ َب َح؟ َف َق َال« :ا ْذ َب ْح َواَ
َح َر َج» َف َجا َء َ
آخ ُر َف َق َالَ :م ْ َأ ْش ُع ْر َفن ََح ْر ُت َق ْب َل َأ ْن َأ ْر ِم َي؟ َق َالْ « :ار ِم َواَ َح َر َج» َف َا ُس ِئ َل
النربِي ﷺ عن َ ٍ
ح َر َج» أخرجه البخاري( ).
يء ُقدِ َم َواَ ُأ ِخ َر إِ را َق َال« :ا ْف َع ْل َواَ َ
ُ
َ ْ ْ
 نحر رسول اه ﷺ هديه بمنى:
ثم انرف رسول اه ﷺ إى امنحر بمنى  ،فنحر ثاث ًا وستن بدنه بيده الريفة ﷺ ،
وأمر علي ًا أن ينحر ما بقي منها  ،وهي سبع وثاثون بدنة ،مام امائة ،ثم أكل منها،
وأمر علي ًا بقسمة ما بقى منها عى امساكن.
ف إى ا َ
من َْح ِرَ ،فن ََح َر َث َا ًثا
ْر َ
عن جابر  ي صفة حجة النبي ﷺ – وفيه ُ :-ث رم ان َ َ
و ِست َ ِ ِ
ِ
ر َك ُه ِي َهدْ ِي ِهُ ،ث رم َأ َم َر ِم ْن ك ُِل َبدَ ن ٍَة
َ
ِن بِ َيدهُ ،ث رم َأ ْع َطى َعل ًياَ ،فن ََح َر َما َغ َ َ
رَ ،و َأ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
حم َها َو َ ِ
ن َم َرق َها .أخرجه مسلم( ).
ر َبا م ْ
بِ َب ْض َعةَ ،ف ُجع َل ْت ِي قدْ ٍرَ ،ف ُطبِ َخ ْتَ ،ف َأك ََا م ْن َ ْ
ى ُبدْ نِ ِهَ ،و َأ ْن َي ْق ِس َم ُبدْ َن ُه ُك رل َهاُ ،
وعن عِ َ أ رن النربِ ري ﷺ َأ َم َر ُه َأ ْن َي ُقو َم َع َ
حُو َم َها
ِ
ِ ِ
ِ
َا َش ْي ًئا .متفق عليه(.)0
َو ُج ُلو َد َها َوجا ََهَاَ ،واَ ُي ْعط َي ِي ج َز َار َ
( )9حسن/أخرجه أبو داود برقم (.)9599
( )9أخرجه البخاري برقم (.)99
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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وذبح رسول اه ﷺ عن نسائه البقر؛ أهن كن متمتعات.
وذبح الصحابة ي اه عنهم اهدي عن أنفسهم  ،فنحرو البعر عن سبعة  ،والبقرة
عن سبعة  ،والشاه عن واحد.
وما أتى ﷺ امنحر استفته جارية شابة من خثعم عن احج عن أبيها.
َعن َعب ِد اه ب ِن َعب ٍ ِ
ِ
يف رس ِ
ي اه َعن ُْه َا َق َال :ك َ
ول اه ﷺ ،
ر
ْ
ْ ْ
َان ال َف ْض ُل َرد َ َ ُ
اس َر َ
َفجاء ِ
ت ا ْم َر َأة ِم ْنَ ،ف َج َع َل ال َف ْض ُل َي ْن ُظ ُر إِ َل ْي َها َو َتنْ ُظ ُر إِ َل ْي ِهَ ،و َج َع َل النربِ ُي ﷺ َ ،ي ْ ِ
ف َو ْج َه
ر ُ
َ َ
ِ ِِ
اآخ ِرَ ،ف َقا َل ْتَ :يا َر ُس َ
الش ِق َ
ال َف ْض ِل إى ِ
ح ِج
ول اه إِ رن َف ِر َ
يض َة اه َع َى ع َباده ِي ا َ
َت َأ ِي َشي ًخا كَبِرا ،اَ ي ْثب ُت َع َى الر ِ
اح َل ِةَ ،أ َف َأ ُح ُج َعنْ ُه؟ َق َالَ « :ن َع ْم»َ ،و َذل ِ َك ِي
َأ ْد َرك ْ
َ ُ
ْ
ر
ً
ِ
الو َدا ِ
ع .متفق عليه( ).
َح رجة َ
ويؤخذ من هذا وغره أن تعليم الناس ،واأمر بامعروف ،والنهي عن امنكر ،من
شعائر احج.
 حلق رسول اه ﷺ رأسه:
ما فرغ رسول اه ﷺ من نحر هديه  ،دعا احاق  ،فحلق رأسه  ،حلقه معمر بن عبد
اه العدوي .
ثم قال رسول اه ﷺ للحاق « ُخ ْذ» َو َأ َش َار إى َجانِبِ ِه اأَ ْي َم ِنُ ،ث رم اأَ ْي َ ِ
َُ ،ث رم َج َع َل
ِ ِ
راس .أخرجه مسلم( ).
ُي ْعطيه الن َ
َع ْن َأن ٍ
َس َ ق َالَ :ل َقدْ َر َأ ْي ُت َر ُس َ
اف بِ ِه َأ ْص َحا ُب ُهَ ،ف َا
ح را ُق َيـ ْحلِ ُق ُهَ ،و َأ َط َ
ول اهِ ﷺ َوا َ
ون َأ ْن َت َق َع َش ْع َرة إِ را ِي َي ِد َر ُج ٍ
ُي ِريدُ َ
ل .أخرجه مسلم( ).
وحلق ناس من أصحاب النبي ﷺ  ،وقر بعضهم  ،وقد دعا ﷺ للمحلقن بالرمة
وامغفرة ثاث ًا  ،وللمقرين واحدة.
ع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ن» َقا ُلوا:
ول اه ﷺ « :ال رل ُه رم ا ْغ ِف ْر ل ِ ْل ُم َح ِل ِق َ
َول ِ ْل ُم َق ِ ِ
ن»َ ،قا ُلواَ :ول ِ ْل ُم َق ِ ِ
ينَ ،ق َ
ينَ ،ق َال« :ال رل ُه رم ْ
اهَا َث َ
ا ًثاَ ،ق َال:
اغ ِف ْر ل ِ ْل ُم َح ِل ِق َ
ر َ
ر َ
« َول ِ ْل ُم َق ِ ِ
ن»متفق عليه(.)0
ري َ
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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 إفاضة الرسول ﷺ إى البيت:
وما فرغ رسول اه ﷺ من حلق رأسه لبس القميص  ،وأصاب الطيب  ،طيبته عائشة
ري اه عنها بطيب فيه مسك  ،قبل أن يطوف طواف اإفاضة.
ِ
ِ
ول اه ﷺ ِ ِ
ب َر ُس َ
ح ِر ُم،
إ ْح َر ِام ِه ِح َ
ي اه َعنْ َها َقا َل ْتُ :كن ُْت ُأ َط ِي ُ
ن ُْ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
ِ
و ِ
وف بِال َب ْيت .متفق عليه( ).
ح ِل ِه َق ْب َل َأ ْن َي ُط َ
َ
ثم ركب رسول اه ﷺ فأفى إى البيت قبل الظهر  ،فطاف طواف اإفاضة عى
راحلته  ،كي يراه الناس  ،وليرف  ،وليسألوه  ،فإن الناس عشوه  ،وكان يستلم الركن
بمحجنه  ،كلا أتى عليه أشار إليه وكر.
ِ
ِ
َع ِن اب ِن َعب ٍ ِ
ْن
ي اه َعن ُْه َا َق َالَ :ط َ
الرك َ
ْ ر
اف النربِ ُي ﷺ بِال َب ْيت َع َى َبع ٍرُ ،ك رل َا َأتَى ُ
اس َر َ
ٍ
ِ ِ
يء ك َ ِ
َر.أخرجه البخاري( ).
َان عنْدَ ُه َوك ر َ
َأ َش َار إ َل ْيه بِ َ ْ
وما فرغ ﷺ من طوافه أتى زمزم وبنو عبد امطلب يسقون  ،فناولوه دلو ًا فرب منه.
ِ
َع ِن اب ِن َعب ٍ ِ
ي اه َعن ُْه َا َأ رن َر ُس َ
است َْس َقىَ ،ف َق َال
ر
ْ
الس َقا َية َف ْ
ول اه ﷺ َجا َء إى ِ
اس َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر ٍ
ب إى ُأ ِم َك َف ْأت َر ُس َ
اب م ْن عنْد َهاَ ،ف َق َال:
اسَ :يا َف ْض ُل ،ا ْذ َه ْ
ال َع رب ُ
ول اه ﷺ بِ َ َ
ِ ِ
جع ُل َ ِ
اس ِقنِي»َ ،ف َ ِ
اس ِقنِي»َ ،ق َالَ :يا َر ُس َ
ر َب ِمنْ ُهُ ،ث رم
ول اه ،إِ رهُ ْم َ ْ َ
ه ْم فيهَ ،ق َالْ « :
« ْ
ون َأ ْيد َ ُ
ون َو َي ْع َم ُل َ
َأتَى َز ْم َز َم َو ُه ْم َي ْس ُق َ
ون فِ َيهاَ ،ف َق َال« :ا ْع َم ُلوا َفإِ رنك ُْم َع َ
ى َع َم ٍل َصالِ ٍح» ُث رم َق َال:
ح ْب َل َع َ
ى َه ِذ ِه» َي ْعنِيَ :عاتِ َق ُهَ ،و َأ َش َار إى َعاتِ ِق ِه.
« َل ْواَ َأ ْن ُت ْغ َل ُبوا َلن ََز ْل ُتَ ،حترى َأ َض َع ا َ
أخرجه البخاري( ).

ِ
ب َر ُس ُ
اض إى
ول اه ﷺ َف َأ َف َ
وعن جابر  ي صفة حجة النبي ﷺ  -وفيه ُ : -ث رم َرك َ
البي ِ
م رطلِ ِ
ى بِ َم رك َة ال ُظ ْه َرَ ،ف َأتَى َبنِي َع ْب ِد ا ُ
بَ ،ي ْس ُق َ
ون َع َ
تَ ،ف َص ر
ى َز ْم َز َمَ ،ف َق َال« :ان ِْز ُعوا
َْ
بَ ،ف َلو َا َأ ْن ي ْغلِبكُم النراس َع َ ِ ِ
َبنِي َع ْب ِد امُ رطلِ ِ
َاو ُلو ُه َد ْل ًوا
ى س َقا َيتك ُْم َلن ََز ْع ُت َم َعك ُْم» َفن َ
ْ
ُ
َ َ ُ
ر ِ
ب منْ ُه .أخرجه مسلم(.)0
َف َ ِ َ
 إقامة الرسول ﷺ ي منى:
ثم رجع رسول اه ﷺ إى منى من يومه ذلك  ،ومكث ﷺ بمنى أيام التريق الثاثة ،
يصِ الصلوات اخمس ي أوقاَا بمن معه قر ًا با مع.

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9995ومسلم برقم (.)9995
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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وأمر ﷺ بر بن سحيم  أن ينادي بمنى ي الناسَ « :أ َا إِ رن ُه َا َيدْ ُخ ُل اجَنر َة إِ را
رر ِ
ب » َي ْعنِي َأ ريا َم الت ْ ِ
ر ٍ
ُم ْؤ ِمنَ ،وإِ ره َا َأ ريا ُم َأك ٍ
يق .أخرجه أمد( ).
ْل َو ُ ْ
 رمي اجار:
كان الرسول ﷺ يأي اجار ي أيام التريق الثاثة بعد زوال الشمس ماشي ًا ،ذاهب ًا
وراجع ًا  ،فرمي كل مرة بسبع حصيات  ،يكر مع كل حصاة  ،ويقف بعد الرمي عند
اجمرة اأوى والوسطى مستقبل القبلة  ،فيطيل القيام  ،ويرفع يديه يدعو  ،ويرمي
مرة العقبة  ،وا يقف عندها  ،ثم يرجع فيصِ الظهر ركعتن بمسجد اخيف.
ٍ
ي اه َعنْها َأ رنه ك َ ِ
ِ
َر َع َ
ى إِ ْث ِر
ُ َ ُ
ج ْم َر َة الدُ ْن َيا بِ َس ْب ِع َح َص َياتُ ،يك ِ ُ
َان َي ْرمي ا َ
َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
ك ُِل حص ٍاةُ ،ثم ي َت َقدر م حترى يس ِه َلَ ،في ُقوم مس َت ْقبِ َل ِ
الق ْب َل ِةَ ،ف َي ُقو ُم َط ِو ًياَ ،و َيدْ ُعو َو َي ْر َف ُع
َ َ
َ َ ُ ْ
ر َ ُ َ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ِ
الش َا ِل َف َي ْست َِه ُلَ ،و َي ُقو ُم ُم ْس َت ْقبِ َل الق ْب َلةَ ،ف َي ُقو ُم
الو ْس َطىُ ،ث رم َي ْأ ُخ ُذ َذ َ
َيدَ ْيهُ ،ث رم َي ْرمي ُ
ات الع َقب ِة ِمن ب ْط ِن الو ِ
مر َة َذ ِ
ِ
ِ
ادي،
َ
َ َ ْ َ
َط ِو ًياَ ،و َيدْ ُعو َو َي ْر َف ُع َيدَ ْيهَ ،و َي ُقو ُم َط ِو ًياُ ،ث رم َي ْرمي َ ْ َ
ف ِعنْدَ َهاُ ،ث رم َين َ ِ
فَ ،ف َي ُق ُ
ي ﷺ َي ْف َع ُله» أخرجه البخاري( ).
ْر ُ
َواَ َي ِق ُ
ول « َهك ََذا َر َأ ْي ُت النربِ ر
وخال إقامته ﷺ بمنى أيام التريق م يذهب إى امسجد احرام  ،بل بقي ي منى
إى حن طواف الوداع.
 استئذان العباس  أن يبيت بمكة:
ِ
ِ
ِ
اَ منًى
اس َت ْأ َذ َن النربِ ري ﷺ ل َيبِ َ
ي اه َعن ُْه َا َأ رن ال َع رب َ
يت بِ َم رك َة َل َي ِ َ
اس ْ 
َع ْن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
ِم ْن َأ ْج ِل ِس َقا َيتِ ِهَ ،ف َأ ِذ َ
ن َل ُه .متفق عليه( ).
واستأذن رعاة اإبل أن يبيتوا خارج منى فأذن هم ﷺ ي امبيت وتأخر الرمي.
ول اه ﷺ ر رخص ل ِ ِرع ِ
اح ب ِن َع ِ
اء ِ
اص ِم ْب ِن َع ِديَ ،ع ْن َأبِ ِيه َأ رن َر ُس َ
اإبِ ِل ِي
َ
َ َ
َع ْن َأ ِي ال َبدر ِ ْ
ون ال َغدَ َ ،أ ْو ِم ْن َب ْع ِد ال َغ ِد ال َي ْو َم ْ ِ
نُ ،ث رم َي ْر ُم َ
ون َي ْو َم الن ْرح ِرُ ،ث رم َي ْر ُم َ
ال َب ْيتُوت َِة َع ْن ِمنًى َي ْر ُم َ
ون
َي ْو َم النر ْف ِر .أخرجه أمد(.)0
 خطبة الرسول ﷺ ي أوسط أيام التريق:
ه ﷺ ِي وس ِ
َع ْن َأ ِي ن َْر َة قال َحدر َثنِي م ْن س ِم َع ُخ ْط َب َة رس ِ
ط َأ ريا ِم الت ْ ِ
رر ِيق َف َق َال:
ول ا ِ
َ َ
َ ُ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
راس ،أ َا إ رن َر ربك ُْم َواحدَ ،وإ رن أ َباك ُْم َواحد ،أ َا َا َف ْض َل ل َع َري َع َ
ى َع َجمي،
ها الن ُ
« َيا َأ ُ َ
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م َر َع َ
َو َا ل ِ َع َج ِمي َع َ
م َر ،إِ را بِال رت ْق َوى
ى َأ ْس َو َدَ ،و َا َأ ْس َو َد َع َى َأ ْ َ
ى َع َر ِيَ ،و َا َأ ْ َ
َأ َب رل ْغ ُت»َ ،قا ُلواَ :ب رل َغ َر ُس ُ
ول اهُ ،ث رم َق َالَ « :أ ُي َي ْو ٍم َه َذا؟ »َ ،قا ُلواَ :ي ْوم َح َرامُ ،ث رم َق َال:
« َأ ُي َش ْه ٍر َه َذا؟»َ ،قا ُلواَ :ش ْهر َح َرامَ ،ق َالُ :ث رم َق َالَ « :أ ُي َب َل ٍد َه َذا؟ »َ ،قا ُلوا َب َلد َح َرام،
اضك ُْم،
َق َالَ « :فإِ رن ا َ
ه َقدْ َح رر َم َب ْينَك ُْم ِد َما َءك ُْم َو َأ ْم َوا َلك ُْم » َ -ق َالَ :و َا َأ ْد ِري َق َالَ :أ ْو َأ ْع َر َ
َح ْر َم ِة َي ْو ِمك ُْم َه َذاِ ،ي َش ْه ِرك ُْم َه َذاِ ،ي َب َل ِدك ُْم َه َذا َأ َب رل ْغ ُت »َ ،قا ُلواَ :ب رل َغ َر ُس ُ
ول
َأ ْم َا  -ك ُ
اه .أخرجه أمد( ).
 إفاضة الرسول ﷺ من منى ﷺ:
ثم هض رسول اه ﷺ من منى ي آخر يوم من أيام التريق  ،وهو يوم النحر اآخر ،
وذلك بعد أن رمى بعد الزوال  ،وتفرق امسلمون.
فأفاض إى امحصب  ،وهو اأبطح  ،وهو خيف بني كنانة  ،وهو اآن عارات
وطرق  ،وما أفاض ﷺ وجد أبا رافع قد رب له فيه قبة  ،فنزل رسول اه ﷺ هناك.
عن أي هريرة  قال  :قال النبي ﷺ من الغد يوم النحر وهو بمنى « :ن َْح ُن ن ِ
َاز ُل َ
ون
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ب َ ،و َذل ِ َك َأ رن
اس ُموا َع َى ا ْل ُك ْف ِر » َ ،ي ْعني بِ َذل َك امُ َح رص َ
َغدً ا بِ َخ ْيف َبني كنَا َن َة َح ْي ُث َت َق َ
ِ
ى بنِي ه ِ
اش ٍم َو َبنِي امُ رط ِل ِ
وه ْم
ُق َر ْي ًشا َو ِكنَا َن َة َ َ
وه ْم َ ،وا ُي َب ِاي ُع ُ
ب َأ ْن ا ُينَاك ُح ُ
حا َل َف ْت َع َ َ َ
َحترى ُي َس ِل ُموا إِ َل ْي ِه ْم َر ُس َ
ول اه ﷺ  .متفق عليه( ).
فأقام الرسول ﷺ ي امحصب بقية يومه ذلك وليلته  ،فصى به الظهر والعر
وامغرب والعشاء  ،ثم رقد رقدة هناك.
ِ
رَ ،وا َ
عن أنس بن مالك َ أ رن النربِ ري ﷺ َص ر
م ْغ ِر َبَ ،والع َشا َءُ ،ث رم َر َقدَ
ى ال ُظ ْه َرَ ،وال َع ْ َ
بُ ،ثم ركِب إى البي ِ
اف بِه .أخرجه البخاري( ).
تَ ،ف َط َ
َْ
َر ْقدَ ًة بِامُ َح رص ِ ر َ َ
 عمرة عائشة ري اه عنها من التنعيم:
ي تلك الليلة  ،ليلة احصبة  ،رغبت عائشة ري اه عنها ي العمرة  ،فأمر رسول اه
ﷺ أخاها عبد الرمن أن يعمرها من التنعيم  ،تطييب ًا لقلبها  ،فخرجت ري اه عنها
مع أخيها  ،فأهلت بعمرة من التنعيم  ،ففرغت من عمرَا لي ً
ا  ،ثم أقبلت مع أخيها
إى رسول اه ﷺ ي جوف الليل  ،وهو بامحصب فأذن بالناس ي الرحيل.
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عن عائشة ري اه عنها قالتَ :يا َر ُس َ
ول اهَ ،أ َتنْ َط ِل ُق َ
ون بِ ُع ْم َر ٍة َو َح رج ٍة َو َأ ْن َطلِ ُق بِاحَ ِج؟
ِ
ح ِج ِي ِذي
م ِن ْب َن َأ ِي َبك ٍْر َأ ْن َ
الر ْ َ
خ ُْر َج َم َع َها إى ال رتنْعي ِمَ ،فا ْعت ََم َر ْت َب ْعدَ ا َ
َف َأ َم َر َع ْبدَ ر
اح ِ
جة .متفق عليه ( ).
َ ر
ِ
ِ
ِ
ح ِجَ ،و َل َي ِ
اَ
ي اه َعن َْهاَ ،قا َل ْتَ :خ َر ْجنَا َم َع َر ُسول اه ﷺ ِي َأ ْش ُه ِر ا َ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
ح ِجَ ،فن ََز ْلنَا بِ َ ِ
فَ ،قا َل ْتَ :ف َخ َر َج إى َأ ْص َحابِ ِهَ ،ف َق َالَ « :م ْن َم ْ َي ُك ْن
َ َ
ح ِجَ ،و ُح ُر ِم ا َ
ا َ
ِ
ج َع َل َها ُع ْم َر ًة َف ْل َي ْف َع ْلَ ،و َم ْن ك َ
َان َم َع ُه اهَدْ ُي َف َ
ا» َقا َل ْت:
منْك ُْم َم َع ُه َهدْ يَ ،ف َأ َح ر
ب َأ ْن َ ْ
ِ
هاَ ،والت ِ
رار ُك َهَا ِم ْن َأ ْص َحابِ ِه َقا َل ْتَ :ف َأ رما َر ُس ُ
ول اه ﷺ َو ِر َجال ِم ْن َأ ْص َحابِ ِه،
َفاآخ ُذ ِ َ
ِ
َفكَانُوا َأ ْه َل ُق رو ٍة َوك َ
َان َم َع ُه ُم اهَدْ ُيَ ،ف َل ْم َي ْق ِد ُروا َع َ
ِ
ى ال ُع ْم َرةَ ،قا َل ْتَ :فدَ َخ َل َع َ ر
ك ِ
كيَ ،ف َق َال« :ما يب ِ
ول اه ﷺ و َأنَا َأب ِ
َر ُس ُ
يك َيا َهنْتَا ُه؟» ُق ْل ُتَ :س ِم ْع ُت َق ْو َل َك ِأَ ْص َحابِ َك
َ ُْ
َ ْ
ا ي ِضر ِك ،إِنرا َأن ِ
ِ
ِ
ْت ا ْم َر َأة
َ
َف ُمن ْع ُت ال ُع ْم َرةََ ،ق َالَ « :و َما َش ْأنُك؟» ُق ْل ُت :اَ ُأ َص َِِ ،ق َالَ « :ف َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
َب َع َل ْي ِه رنَ ،فك ِ
ُوي ِي َح رجتِ ِكَ ،ف َع َسى اه َأ ْن
َب اه َع َل ْيك َما َكت َ
م ْن َبنَات آ َد َمَ ،كت َ
َي ْر ُز َقكِ َيها» َقا َل ْتَ :ف َخ َر ْجنَا ِي َح رجتِ ِه َحترى َق ِد ْمنَا ِمنًىَ ،ف َط َه ْر ُتُ ،ث رم َخ َر ْج ُت ِم ْن ِمنًى،
ِ
ِ
بَ ،ون ََز ْلنَا
َف َأ َف ْض ُت بِال َب ْيتَ ،قا َل ْتُ :ث رم َخ َر َج ْت َم َع ُه ِي النر ْف ِر اآخ ِرَ ،حترى ن ََز َل امُ َح رص َ
ِ ِ
م ِن ْب َن َأ ِي َبك ٍْرَ ،ف َق َالْ « :
ح َر ِمَ ،ف ْلت ُِه رل بِ ُع ْم َر ٍة،
الر ْ َ
اخ ُر ْج بِ ُأ ْخت َك م َن ا َ
َم َع ُهَ ،فدَ َعا َع ْبدَ ر
ُثم ا ْفر َغاُ ،ثم ائْتِ َيا َها ُهنَاَ ،فإِ ِي َأ ْن ُظركُا َحترى َت ْأتِ َي ِ
اي» َقا َل ْتَ :ف َخ َر ْجنَاَ ،حترى إِ َذا َف َر ْغ ُت،
ُ َ
ر
ر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرح ِ
يل
َو َف َر ْغ ُت م َن ال رط َوافُ ،ث رم ج ْئ ُت ُه بِ َس َح َرَ ،ف َق َالَ « :ه ْل َف َر ْغت ُْم؟» َف ُق ْل ُتَ :ن َع ْمَ ،فآ َذ َن بِ ر
راس .أخرجه البخاري( ).
ِي َأ ْص َحابِ ِهَ ،ف ْار َ
ح َل الن ُ
 طواف الوداع:
أمر رسول اه ﷺ الناس أن ا ينرفوا إى بادهم بعد احج حتى يكون آخر عهدهم
الطواف بالبيت.
ِ
َع ِن اب ِن َعب ٍ ِ
ي اه َعنْها َق َالُ :أ ِمر النراس َأ ْن يك َ ِ
ِ ِ
ُون آخ ُر َع ْهده ْم بِال َب ْيت.متفق عليه( ).
ْ ر
َ
ُ
َ
ُ َ
اس َر َ
ثم دخل رسول اه ﷺ مكة ي تلك الليلة  ،ليلة احصبة  ،فطاف بالبيت طواف الوداع
سحر ًا قبل صاة الصبح.
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ِ
ِ
ي اه َعن َْها َقا َل ْتَ :خر ْجنَا م َع رس ِ
ن بِاحَ ِجِ ،ي َأ ْش ُه ِر
ول اه ﷺ ُم ِه ِل َ
َ َ ُ
َ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
ِ
ِ
ح ِجَ ،فن ََز ْلنَا َ ِ
ُن َم َع ُه َهدْ ي،
ر َ
فَ ،ف َق َال النربِ ُي ﷺ أَ ْص َحابِهَ « :م ْن َم ْ َيك ْ
ح ِجَ ،و ُح ُر ِم ا َ
ا َ
َان م َع النربِي ﷺ َو ِر َج ٍ
ج َع َل َها ُع ْم َر ًة َف ْل َي ْف َع ْلَ ،و َم ْن ك َ
َان َم َع ُه َهدْ يَ ،ف َ
ال
َف َأ َح ر
ب َأ ْن َ ْ
ا»َ .وك َ َ
ِ
ِ النربِي ﷺ و َأنَا َأب ِ
ٍ
ِ
ِ
كي،
َ ْ
م ْن َأ ْص َحابِه َذ ِوي ُق روة اهَدْ ُيَ ،ف َل ْم َتك ْ
ُ
ُن َه ُ ْم ُع ْم َرةًَ ،فدَ َخ َل َع َ ر
ك ِ
َف َق َال «ما يب ِ
يك؟» ُق ْل ُتَ :س ِم ْعت َُك َت ُق ُ
ول ِأَ ْص َحابِ َك َما ُق ْل َتَ :ف ُمن ِ ْع ُت ال ُع ْم َرةََ ،ق َال:
َ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«وما َش ْأن ِ
ُك؟»ُ ،ق ْل ُت :اَ ُأ َص ِ
َِ ،ق َالَ « :ف َ
ب َع َل ْيك َما
رك َأنْت م ْن َبنَات آ َد َم ،كُت َ
َ َ
ا َي ْ
ِ
ب َع َل ْي ِه رنَ ،فك ِ
ُوي ِي َح رجتِ ِك َع َسى اه َأ ْن َي ْر ُز َقكِ َها»َ ،قا َل ْتَ :ف ُكن ُْت َحترى َن َف ْرنَا ِم ْن
كُت َ
ِ
ِ
م ِنَ ،ف َق َالْ « :
ح َر َمَ ،ف ْل ُت ِه رل بِ ُع ْم َر ٍة،
الر ْ َ
منًىَ ،فن ََز ْلنَا امُ َح رص َ
اخ ُر ْج بِ ُأ ْخت َك ا َ
بَ ،فدَ َعا َع ْبدَ ر
ُثم ا ْفر َغا ِمن َطوافِكُاَ ،أ ْنتَظِركُا ها هنَا»َ .ف َأ َتينَا ِي جو ِ
ف ال رل ْي ِل َف َق َالَ « :ف َر ْغت َُا»ُ .ق ْل ُت:
ْ َ َ ُ
َ ْ
ْ
ْ َ
َ
ر ُ
ِ
ِ
الر ِح ِ
الص ْب ِح،
راس َو َم ْن َط َ
يل ِي َأ ْص َحابِ ِهَ ،ف ْار َ َ
اف بِال َب ْيت َق ْب َل َصاَة ُ
ح َل الن ُ
َن َع ْمَ ،فنَا َدى بِ ر
ِ ِ
ج ًها إى امَدينَة.متفق عليه( ).
ُث رم َخ َر َج ُم َو ِ
ورخص ﷺ ي ترك طواف الوداع للحائض.
ِ
ِ
ِ
اض ْتَ ،ف َذك َْر ُت َذل َك
ي اه َعن َْها َأ رن َص ِف ري َة بِن َْت ُح َيي َ -ز ْو َج النربِ ِي ﷺ َ -ح َ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
لِرس ِ
اض ْت َق َالَ « :ف َ
ا إِ ًذا».متفق عليه( ).
ول اه ﷺَ ،ف َق َالَ « :أ َحابِ َس ُتنَا ِه َي» َقا ُلوا :إِ رهَا َقدْ َأ َف َ
َ ُ
 رجوع الرسول ﷺ إى امدينة:
ثم خرج رسول اه ﷺ من امسجد احرام مرح ً
ا إى امدينة  ،وخرج من مكة من
الثنية السفى  ،ثنية كدي  ،وكانت مدة إقامته ها عرة أيام.
ٍ
ِ
ي اه َعن ُْه َا َأ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ َد َخ َل َم رك َة ِم ْن َكدَ اء ِم َن ال رثن ِ ري ِة ال ُع ْل َيا ا رلتِي
َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
ِ
ِ ِ
ِ
الس ْف َ
ى.متفق عليه( ).
بِال َب ْط َحاءَ ،و َخ َر َج م َن ال رثن رية ُ
 خطبته ﷺ ي غدير خم:
سار ﷺ بأصحابه من مكة إى امدينة  ،وما وصل إى غدير خم نزل هناك  ،وخطب
الناس خطبة عظيمة  ،ووعظهم وذكرهم وأوصاهم بكتاب اه  ، وبأهل بيته.
عن حصن بن سرة أنه سأل زيد بن أرقم أن حدثه عن رسول اه ﷺ فقال زيدَ :قا َم
ٍ
ن َم رك َة َوا َ
َر ُس ُ
م ِدين َِة َف َح ِمدَ اهَ َو َأ ْثنَى
ما َب ْ َ
ول اهِ ﷺ َي ْو ًما فِينَا َخطِي ًبا ،بِ َاء ُيدْ َعى ُ ً
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ِ
ِ
ي
ها الن ُ
راس َفإِن َرا َأنَا َب َر ُيوش ُك َأ ْن َي ْأ ِ َ
َع َل ْيهَ ،و َو َع َظ َو َذك َررُ ،ث رم َق َالَ « :أ رما َب ْعدُ َ ،أ َا َأ ُ َ
ِ ِ
ِ
َارك فِيك ُْم َث َق َل ْ ِ
يبَ ،و َأنَا ت ِ
َر ُس ُ
ُور َف ُخ ُذوا
ول َر ِي َف ُأ ِج َ
نَ :أ رو ُه ُ َا كت ُ
َاب اهِ فيه اه ُدَ ى َوالن ُ
است َْم ِسكُوا بِ ِه » َف َح رث َع َى ِكت ِ
بِكِت ِ
ب فِ ِيه.
َاب اه َو َر رغ َ
َاب اهَِ ،و ْ
ه ِي
ه ِي َأ ْه ِل َب ْيتِيُ ،أ َذك ُِرك ُُم ا َ
ه ِي َأ ْه ِل َب ْيتِيُ ،أ َذك ُِرك ُُم ا َ
ُث رم َق َالَ « :و َأ ْه ُل َب ْيتِي ُأ َذك ُِرك ُُم ا َ
اؤ ُه
اؤ ُه ِم ْن َأ ْه ِل َب ْيتِ ِه؟ َق َال :نِ َس ُ
َأ ْه ِل َب ْيتِي» َف َق َال َل ُه ُح َص ْنَ :و َم ْن َأ ْه ُل َب ْيتِ ِه َيا َز ْيدُ ؟ َأ َل ْي َس نِ َس ُ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
الصدَ َق َة َب ْعدَ ُهَ ،ق َالَ :و َم ْن ُه ْم؟ َق َالُ :ه ْم ُآل َع ِِ
م ْن َأ ْه ِل َب ْيتهَ ،و َلك ْن َأ ْه ُل َب ْيته َم ْن ُح ِر َم ر
ِ
يلَ ،و ُآل َج ْع َف ٍرَ ،و ُآل َع رب ٍ
َو ُآل َع ِق ٍ
الصدَ َق َة؟ َق َ
الَ :ن َع ْم»أخرجه مسلم( ).
اس َق َال :ك ُُل َه ُؤ َاء ُح ِر َم ر
ثم بن رسول اه ﷺ فضل عِ بن أي طالب  ، وبراءة عرضه من تكلم فيه من
بعض من كان معه بأرض اليمن.
ِ
ِ
ب َ ق َالُ :كنرا م َع رس ِ
ر ِاء ْب ِن َع ِاز ٍ
ول اهِ ﷺ ِي َس َف ٍرَ ،فن ََز ْلنَا بِ َغد ِير ُخمَ ،فنُود َي
َ َ ُ
َع ِن ال َ َ
ِ
الص َا ُة َج ِام َعةَ ،وك ُِس َح لِرس ِ
ح َت َش َج َرت ْ ِ
َنَ ،ف َص رى ال ُظ ْه َرَ ،و َأ َخ َذ بِ َي ِد
ول ا ِ
هﷺ َْ
فينَا :ر
َ ُ
َع ِِ َ ،ف َق َالَ « :أ َل ْست ُْم َت ْع َل ُم َ
ن ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم؟ » َقا ُلواَ :ب َ
ىَ ،ق َال:
ون َأ ِي َأ ْو َى بِامُ ْؤ ِمنِ َ
« َأ َل ْست ُْم َت ْع َل ُم َ
ون َأ ِي َأ ْو َى بِك ُِل ُم ْؤ ِم ٍن ِم ْن َن ْف ِس ِه؟ » َقا ُلواَ :ب َىَ ،ق َالَ :ف َأ َخ َذ بِ َي ِد َع َِِ ،ف َق َال:
ِ
ِ
اللهم َو ِ
ن َعا َدا ُه» أخرجه أمد وابن ماجه( ).
ال َم ْن َو َاا ُهَ ،و َعاد َم ْ
« َم ْن ُكن ُْت َم ْو َا ُهَ ،ف َعِ َم ْو َا ُه ُ ،ر
 وصول الرسول ﷺ امدينة:
واصل الرسول ﷺ وأصحابه السر إى امدينة  ،فلا أتى ذا احليفة بات ها  ،أنه
ﷺ كان يكره أن يطرق الناس أهاليهم لي ً
ا عى غر أهبة.
فلا أصبح ﷺ ورأى امدينة  ،كر ثاث مرات وقال« :اَ إِ َل َه إِ را اه َو ْحدَ ُه اَ َ ِ
ر َ
يك
ون س ِ
اجدُ َ
ون ت َِائ ُب َ
ي ٍء َق ِديرِ ،آي ُب َ
َل ُهَ ،ل ُه امُ ْل ُك َو َل ُه احَ ْمدُ َ ،و ُه َو َع َ
ون
ون َعابِدُ َ َ
ى ك ُِل َ ْ
ل ِ َر ِبنَا َح ِامدُ َ
حدَ ُه » متفق عليه( ).
اب َو ْ
َر َع ْبدَ ُهَ ،و َه َز َم اأَ ْح َز َ
ونَ ،صدَ َق اه َو ْعدَ ُهَ ،ون َ َ
ثم دخل ﷺ امدينة هار ًا  ،فأتى امسجد فركع فيه ركعتن  ،ثم جلس للناس ،ثم
انرف إى بيته.
عن كعب بن مالك  ي قصة َلفه عن غزوة تبوك – وفيه َ : -وك َ
َان ﷺ إِ َذا َق ِد َم ِم ْن
َس َف ٍرَ ،بدَ َأ بِامَ ْس ِج ِدَ ،ف َرك َُع فِ ِيه َر ْك َعت ْ ِ
َنُ ،ث رم َج َل َس لِلن ِ
راس.متفق عليه(.)0
ْ
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 -3ظهور مدعي النبوة

 -1تنبؤ مسيلمة الكذاب

كان مسيلمة الكذاب قد قدم امدينة  ،ي السنة التاسعة للهجرة مع قومه بني حنيفة،
وسأل رسول اه ﷺ أن جعل له اأمر من بعده حتى يتبعه ،فأبى عليه الرسول ﷺ ذلك.
فلا رجع وفد بني حنيفة إى اليامة  ،أخذ مسيلمة يفكر ي أمره  ،ثم ادعى أنه اشرك
ي اأمر مع رسول اه ﷺ  ،فادعى النبوة  ،وسمى نفسه رمان اليامة.
وشهد له الرجال بن عنفوة أخزاه اه أن رسول اه ﷺ أركه ي اأمر ،فافتتن الناس به.
وكان الرجال بن عنفوة قد وفد مع قومه إى رسول اه ﷺ فأسلم  ،وقرأ سور ًا من
القرآن  ،وفقه ي الدين  ،ثم ارتد وآمن بمسيلمة  ،وشهد له زور ًا أن رسول اه قد
أركه ي النبوة.
فكان الرجال أعظم فتنة عى بني حنيفة من مسيلمة الكذاب ،وكان ﷺ قد رأى ي
امنام أنه وضع ي يده سوارا ن من ذهب  ،فكرهها  ،فنفخها فطارا  ،فأوها
كاذبن خرجان.
عن أي هريرة َ أ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ َق َالَ « :ب ْين ََا َأنَا ن َِائمَ ،ر َأ ْي ُت ِي َيدَ ري ِس َو َار ْي ِن ِم ْن
ِ
بَ ،ف َأ َ ِ
َذ َه ٍ
َ ِي ا َ
منَا ِم َأ ِن ا ْن ُف ْخ ُه َاَ ،فنَ َف ْخت ُُه َا َف َط َاراَ ،ف َأ رو ْلت ُُه َا
ر
مني َش ْأ ُه ُ َاَ ،ف ُأوح َي إِ َ ر
ِ
ِ
خْرج ِ
ِ
ك رَذا َب ْ ِ
ان َب ْع ِديَ ،ف َك َ
َِْ ،و َ
ب
ابَ ،صاح َ
اآخ ُر ُم َس ْيل َم َة الك رَذ َ
نَ ُ َ ،
ان َأ َحدُ ُ َ
ما ال َعن ر
الي ِ
ا َمة»متفق عليه( ).
َ َ
وكان مسيلمة الكذاب يسجع الكام سجع ًا  ،مضاهاة للقرآن  ،وينظم من كام الكهان
وامنجمن ما يضحك منه السفهاء  ،ويستحي من روايته العقاء.
ثم وضع مسيلمة الكذاب قبحه اه عن قومه الصاة  ،وأحل هم اخمر والزنا ،
ترغيب ًا هم ي اتباعه  ،وهو مع ذلك يشهد لرسول اه ﷺ أنه نبي  ،فافتتن به قومه.
 كتاب مسيلمة الكذاب إى رسول اه ﷺ:
ثم كتب مسيلمة الكذاب إى رسول اه ﷺ كتاب ًا قال فيه :من مسيلمة رسول اه  ،إى
حمد رسول اه  ،سام عليك  ،أما بعد :فإي قد ُأركت ي اأمر معك  ،وإن لنا
نصف اأرض  ،ولقريش نصف اأرض  ،ولكن قريش ًا قوم يعتدون.
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وبعث الكتاب مع رجلن من قومه  ،فلا ُقرئ كتاب مسيلمة عى رسول اه ﷺ قال
هاَ « :ما َت ُق َ
وا ِن َأ ْنت َُا؟» َق َااَ :ن ُق ُ
الر ُس َل َا ُت ْقت َُل
ول ك ََا َق َالَ .قا َلَ « :أ َما َواه َل ْو َا َأ رن ُ
ُا» أخرجه أبو داود( ).
ر ْب ُت َأ ْعنَا َقك َ
َل َ َ
 كتاب الرسول ﷺ إى مسيلمة الكذاب:
نص كتاب الرسول ﷺ إى مسيلمة الكذاب « :بسم اه الرمن الرحيم ،من حمد
رسول اه ،إى مسيلمة الكذاب ،السام عى من اتبع اهدى ،أما بعد :فإن اأرض ه
يورثها من يشاء من عباده ،والعاقبة للمتقن ».
وبعث ﷺ بالكتاب مع حبيب بن زيد اأنصاري  ، فلا وصل الكتاب إى مسيلمة،
وقرئ عليه  ،قتل مسيلمة حبيب بن زيد رسول رسول اه ﷺ.
واستمر مسيلمة ي كذبه وفجوره  ،وتفاقم أمره  ،وازدادت شوكته بعد وفاة رسول اه
ﷺ  ،وأخذ حشد اجموع لقتال امسلمن.
فجهز له خليفة رسول اه ﷺ أبو بكر الصديق  جيش ًا َأ رمر عليه خالد بن الوليد ،
فقتل مسيلمة الكذاب ،وبعج بطنه ،وفلق رأسه ،وهزمه وقومه ي معركة اليامة
العظيمة ،وباء باخَان والعقاب:
[ اأنعام. ]59 /

 – 2تنبؤ اأسود العني

ظهر ي صنعاء باليمن اأسود العنِ  ،فادعى النبوة  ،وتبعه قومه بنو عبس  ،وماعة
من بني مذحج  ،وسمى نفسه رمان اليمن .
واسم اأسود هذا عبهلة بن كعب  ،ولقب باأسود أنه كان خمر وجهه دائ ً
ا.
وكان اأسود العنِ كاهن ًا مشعوذ ًا  ،وكان ُيري قومه اأعاجيب  ،ويسبي قلوب من
سمع منطقه .
وكان أول خروجه بعد عودة الرسول ﷺ من حجة الوداع  ،فكاتبته مذحج  ،وواعدوه
نجران  ،فوثبوا عليها  ،وأخرجوا عمرو بن حزم  ،وخالد بن سعيد  ،ري اه عنها ،
عاما رسول اه ﷺ  ،وأنزلوه منزها.
( )9صحيح/أخرجه أبو داود برقم (.)9999
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ثم استوى اأسود عى صنعاء  ،وأخرج منها امهاجربن أمية  ،عامل رسول اه
ﷺ فأخذها ،ثم قوي أمره بمرض رسول اه ﷺ.
وقد قتل اه اأسود العنِ الكذاب قبل وفاة رسول اه ﷺ عى يد فروز الديلمي .

 – 3تنبؤ طليحة بن خويلد اأسدي

ظهر ي بني أسد ي حياة رسول اه ﷺ متنبئ ثالث  ،هو طليحة بن خويلد اأسدي .
وكان طليحة قد وفد عى رسول اه ﷺ مع قومه فأسلم  ،ثم ارتد  ،وادعى النبوة ،
وتبعه ماعة .
فكتب طليحة إى رسول اه ﷺ يدعوه إى اموادعة  ،فوجه إليه رسول اه ﷺ رار
بن اأزور إى عاله عى بني أسد  ،وأمرهم بقتال من ارتد  ،وم يلبث اأمر كذلك
حتى توي رسول اه ﷺ .
فلا كانت خافة أي بكر الصديق  ،بعث إليه خالد بن الوليد  ،فسار إليه خالد
 ، فقاتل طليحة فهزمه  ،وهرب إى الشام  ،ثم إنه أسلم  ،وحسن إسامه  ،وشهد
معركة القادسية  ،فأبى فيها با ًء عظي ً
ا:
[ امائدة. ]95/

واحمد ه رب العامن الذي أظهر احق ،وأبطل الباطل:
[التوبة. ]99/
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البــاب الثالث

سرته ﷺ من هجرته إى وفاته
السنة احادية عرة من اهجرة

وف ـ ـ ـاة الرس ـ ـول ﷺ
وتشتمل عى ما يي :

 -1دنو أجل الرسول ﷺ
 -2مرض الرسول ﷺ
 -3وفاة الرسول ﷺ

 -4غسل جنازة الرسول ﷺ
 -5تكفن الرسول ﷺ

 -3الصاة عى الرسول ﷺ
 -2دفن الرسول ﷺ

 -1زوجات الرسول ﷺ
 -3أواد الرسول ﷺ

 -12بيعة أي بكر الصديق باخافة

الب ـ ــاب الثـ ـ ــالث

سرت ــه ﷺ مــن هجرت ــه إى وف ــاته
السنة احادية عرة من اهجرة
وفاة الرسول ﷺ

 – 1دنو أجل الرسول ﷺ
ي يوم ااثنن  ،أربع ليال بقن من صفر  ،من السنة احادية عرة للهجرة  ،ندب

رسول اه ﷺ الناس لغزو الروم  ،ودعا رسول اه ﷺ أسامة بن زيد ري اه عنها،

وكان عمره ثان عرة سنة  ،وأ رمره عى هذا اجيش  ،وأمره أن ُيوطئ اخيل البلقاء

من أرض فلسطن .
فلا كان يوم اأربعاء بدأ بالنبي ﷺ وجعه الذي قبضه اه تعاى فيه .
فلا أصبح ﷺ يوم اخميس عقد أسامة  لواء بيده  ،ثم قال ﷺ أسامة  «:اغز
باسم اه ،ي سبيل اه ،فقاتل من كفر باه ».
فخرج أسامة  بلوائه معقود ًا  ،فدفعه إى بريدة بن احصيب اأسلمي  ، وعسكر
باجرف  ،موضع قريب شال امدينة .
وخرج الناس ي هذا اجيش  ،وم يبق أحد من وجوه امهاجرين واأنصار إا انتدب
ي ذلك اجيش  ،فكان فيه م :عمر بن اخطاب  ،وأبو عبيدة بن اجراح  ،وسعد بن
أي وقاص  ،وسعيد بن زيد  ،وقتادة بن النعان  ،وسلمة بن أسلم  ،وغرهم ري
اه عنهم أمعن .
وتكلم الناس ي إمرة أسامة  ، حداثة سنه  ،فلا بلغ رسول اه ﷺ ذلك  ،قام ي
الناس خطيب ًا  ،وبن فضل أسامة  ، وأنه خليق باإمارة .
ونظر ًا مرض رسول اه ﷺ  ،فقد تريث أسامة  ي معسكره باجرف  ،حتى يعرف
ما يقي اه تعاى به .
999

فقد مرض ﷺ بعد البدء بتجهيز هذا اجيش بيومن  ،وظل معسكر ًا باجرف  ،ثم
رجع إى امدينة بعد وفاة الرسول ﷺ  ،ثم أنفذه أبو بكر  بعدما استخلف  ،وكانت
عدته ثاثة آاف مقاتل .
 عامات دنو أجل الرسول ﷺ:
ما ب رلغ الرسول ﷺ الباغ امبن  ،وأدى اأمانة  ،ونصح اأمة  ،وسيطر اإسام عى
اجزيرة العربية ،ودخل الناس ي دين اه أفواج ًا ،وبدت طائع انتشاره ي العام ،وأظهر
اه دينه عى الدين كله  ،أحس رسول اه ﷺ بدنو أجله  ،فأخذ يتهيأ للقاء ربه ،وظهر منه
من اإشارات واأقوال واأفعال ما يدل عى قرب الرحيل من هذه الدنيا الفانية .
عرف اه  رسوله ﷺ باقراب أجله ما يي :
وأول ما َ
 -1نزول سورة النر :
وسورة النر هي :
[النر. ]9 – 9/

اس َأ رن ُع َم َر َ س َأ َه ُ ْم َع ْن َق ْول ِ ِه َت َع َ ِ
َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
َر اه َوال َفت ُْح"َ ،قا ُلوا:
اى" :إ َذا َجا َء ن ْ ُ
مدَ ِائ ِن َوال ُق ُص ِ
اس؟ َق َالَ :أ َجلَ ،أ ْو َم َثل ُ ِ
ول َيا ا ْب َن َع رب ٍ
ورَ ،ق َالَ :ما َت ُق ُ
َفت ُْح ا َ
ر َب ل ِـ ُم َح رم ٍد
( )
ﷺ ن ُِع َي ْت َل ُه َن ْف ُس ُه .أخرجه البخاري .
ِ
ِ
ي اه َعن َْها َقا َل ْتَ :ما َص رى النربِ ُي ﷺ َص َ
ا ًة َب ْعدَ َأ ْن ن ََز َل ْت َع َل ْي ِه" :إِ َذا َجا َء
و َع ْن َعائ َش َة َر َ
ول فِ َيهاُ « :س ْب َحان ََك َر ربنَا َوبِ َح ْم ِد َك ،ال رل ُه رم ا ْغ ِف ْر ِ
َر اه َوال َفت ُْح" إِ را َي ُق ُ
َ» متفق عليه( ).
نْ ُ
وسورة النر هي آخر سورة نزلت كاملة عى رسول اه ﷺ .
َ ا ْب ُن َع رب ٍ
َع ْن ُع َب ْي ِد اه ْب ِن َع ْب ِد اه ْب ِن ُع ْت َب َة َق َالَ :ق َال ِ
اسَ :ت ْع َل ُم َ -و َق َال َه ُار ُ
ون :تَدْ ِري -
آن ،ن ََز َل ْت َ ِ
ِ
آخر سور ٍة ن ََز َل ْت ِمن ال ُقر ِ
ِ
َر اه َوال َفت ُْحَ ،ق َال:
َ ُ َ
َ ْ
مي ًعا؟ ُق ْل ُتَ :ن َع ْم ،إ َذا َجا َء ن ْ ُ
َصدَ ْق َت .أخرجه مسلم ( ).
 -2مدارسة القرآن مع جريل ﷺ :
كان الرسول ﷺ يعرض القرآن عى جريل ﷺ كل عام ي رمضان  ،فعرضه ي العام
الذي قبض فيه مرتن .
( )9أخرجه البخاري برقم ( .)9595
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،) 9599ومسلم برقم (.) 999
( )9أخرجه مسلم برقم ( . )9999
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مِي ًعاَ ،م ْ ُت َغا َد ْر ِمنرا
اج النربِ ِي ﷺ ِعنْدَ ُه َ
عن عائشة ري اه عنهاقالت  :إِنرا ُكنرا َأ ْز َو َ
م ِ
ِ
ِ
َ َفى ِم ْش َيت َُها ِم ْن ِم ْش َي ِة رس ِ
ي ،اَ َواه َما َ ْ
الس َ
ول
َ ُ
ا ُم َ ْ
َواحدَ ةَ ،ف َأ ْق َب َل ْت َفاط َم ُة َع َل ْي َها ر
ب َق َالَ « :م ْر َح ًبا بِا ْبنَتِي» ُث رم َأ ْج َل َس َها َع ْن َي ِمينِ ِه َأ ْو َع ْن ِش َال ِ ِهُ ،ث رم
اه ﷺ َ ،ف َل را َر َ
آها َر رح َ
َت ُبكَا ًء َش ِديدً اَ ،ف َل را َر َأى ُح ْز َهَا َس رار َها ال رثانِ َي َةَ ،فإِ َذا ِه َي ت َْض َح ُكَ ،ف ُق ْل ُت
َس رار َهاَ ،ف َبك ْ
ْت َتب ِ
ِ
ِ
ِ
َها َأنَا ِم ْن َب ْ ِ
ن نِ َس ِائ ِهَ :خ رص ِك َر ُس ُ
نَ ،ف َل را َقا َم
ك َ
الَ م ْن َب ْيننَاُ ،ث رم َأن ْ
َ
ول اه ﷺ بِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َر ُس ُ
ي َع َ
ر ُه،
ى َر ُسول اه ﷺ ر
ول اه ﷺ َسالت َُهاَ :ع را َس رارك؟ َقا َل ْتَ :ما ُكن ُْت أُ ْف َ
ِ ِ
يُ ،ق ْل ُت َهَاَ :ع َز ْم ُت َع َل ْي ِك بِ َا ِ
ح ِق ر
رتِنِي.
ما َأ ْخ َ ْ
َ َع َل ْيك م َن ا َ
َف َل را ت ُُو ِ َ
ِ
ِ
َقا َل ْتَ :أ رما َ
ر ِي:
رتْنِيَ ،قا َل ْتَ :أ رما ِح َ
ن َس راري ِي اأَ ْم ِر اأَ رولَ ،فإِ رن ُه َأ ْخ َ َ
اآن َفنَ َع ْمَ ،ف َأ ْخ َ َ
ار ُضه بِال ُقر ِ
آن ك رُل َسن ٍَة َم ررةًَ ،وإِ رن ُه َقدْ َع َار َضنِي بِ ِه ال َعا َم َم ررت ْ ِ
َنَ ،واَ
« َأ رن ِج ْ ِر َيل ك َ
َان ُي َع ِ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ف َأنَا َل ِك» َقا َل ْت :
الس َل ُ
ر َبَ ،فاترقي اه َو ْ
اص ِ ِريَ ،فإِ ِي ن ْع َم ر
َأ َرى اأَ َج َل إِ را َقد ا ْق َ َ
َائي ا رل ِذي ر َأي ِ
َفب َكي ُت بك ِ
ت َ ،ف َل را َر َأى َج َز ِعي َس رار ِي ال رثانِ َي َة َ ،ق َال َ « :يا َفاطِ َم ُة َ ،أ َا
َ ْ
َ ْ ُ
مؤ ِمنِن َ ،أو سيدَ َة نِس ِ
ِ ِ
ِ
اء َه ِذ ِه اأُ رم ِة» متفق عليه( ).
ت َْر َض ْ َ
ن َأ ْن َتكُوي َس ِيدَ َة ن َساء ا ُ ْ َ ْ َ ِ َ

 -3مضاعفة ااعتكاف ي رمضان :
كان ﷺ يعتكف العر اأواخر من رمضان كل عام  ،فلا كان العام الذي قبض فيه
اعتكف عرين يوم ًا .
ٍ
َان النربِ ُي ﷺ « َي ْعتَكِ ُ ِ
ر َة َأ ريا ٍمَ ،ف َل را ك َ
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َال :ك َ
َان
ف ي ك ُِل َر َم َضان َع َ َ
َف ِع ْ ِ
ري َن َي ْو ًما .أخرجه البخاري( ).
ال َعا ُم ا رل ِذي ُقبِ َض فِ ِيه ا ْع َتك َ
 -4اجتهاده ﷺ ي العبادة :
اجتهد ﷺ ي العام الذي قبض فيه  ،وأكثر من العبادة والذكر واحمد وااستغفار .
ِ
َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
اس ري اه عنها َق َال :ر
َر اه َوال َفت ُْح" َق َال :ن ُِع َي ْت
ما ن ََز َل ْت "إ َذا َجا َء ن ْ ُ
ِ ِ
لِرس ِ
اجتِ َها ًدا ِ
ن ُأن ِْز َل ْتَ ،ف َأ َخ َذ ِي َأ َشدِ َما ك َ
ي َأ ْم ِر اآخ َرة .أخرجه
ول اه ﷺ َن ْف ُس ُه ِح َ
َان ْ
َ ُ
النسائي ي الكرى ( ).
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ) 9999ومسلم برقم ( .)9999
( )9أخرجه البخاري برقم ( .)9999
( )9صحيح /أخرجه النسائي ي الكرى برقم (.)99999
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 – 5تلميح الرسول ﷺ باقراب أجله :
أجله،ويلمح هم بذلك ي مناسبات ختلفة.
كان الرسول ﷺ ُي َع ِرض أصحابه باقراب
ِ
 -9ففي حجة الوداع قال ﷺ للناس عند مرة العقبة «:ل ِ َت ْأ ُخ ُذوا من ِ
َاس َكك ُْمَ ،فإِ ِي َا
َ
َأ ْد ِري َل َع ِِ َا َأ ُح ُج َب ْعدَ َح رجتِي َه ِذ ِه» أخرجه مسلم ( ).
 -9وخطب ي منرفه من احج ي غديرخم  ،فحمد اه  ،وأثنى عليه  ،ووعظ
ِ
ي َر ُس ُ
ول َر ِي
ها الن ُ
راس َفإِن َرا َأنَا َب َر ُيوش ُك َأ ْن َي ْأ ِ َ
وذ ركر ثم قال َ « :أ رما َب ْعدُ َ ،أ َا َأ ُ َ
يب» أخرجه مسلم ( ).
َف ُأ ِج َ
ن
 -9وعن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺَ « :وا رل ِذي َن ْف ُس م ُـ َح رم ٍد ِي َي ِد ِهَ ،ل َي ْأتِ َ ر
ايُ ،ثم َأَ ْن َير ِ
ى َأ َح ِدكُم َي ْوم َو َا َير ِ
َع َ
ب إِ َل ْي ِه َم ْن َأ ْهلِ ِه َو َمال ِ ِه َم َع ُهم» أخرجه مسلم( ).
اي َأ َح ُ
َ
ر
َ
ْ
 – 3صاة رسول اه ﷺ عى شهداء أحد :
ما رجع الرسول ﷺ من حجة الوداع  ،خرج إى أحد فصى عى الشهداء صاته
عى اميت  ،بعد ثان سنن  ،كامودع لأحياء واأموات  ،ثم انرف  ،وخطب
الناس  ،وودعهم.
ى َر ُس ُ
ى َقت َ
ول اه ﷺ َع َ
َع ْن ُع ْق َب َة ْب ِن َع ِام ٍر َ ق َالَ :ص ر
ن،
ْى ُأ ُح ٍد َب ْعدَ َث َا ِي ِسن ِ َ
مود ِع ل ِ ْ َ ِ
ِ
ِ
ن َأ ْي ِديك ُْم َف َرطَ ،و َأنَا َع َل ْيك ُْم
ْر َف َق َال« :إِ ِي َب ْ َ
كَا ُ َ ِ
أ ْح َياء َواأَ ْم َواتُ ،ث رم َط َل َع امن َ َ
ِ
ح ْو ُضَ ،وإِ ِي َأَ ْن ُظ ُر إِ َل ْي ِه ِم ْن َم َق ِامي َه َذاَ ،وإِ ِي َل ْس ُت َأ ْخ َشى
َش ِهيدَ ،وإِ رن َم ْوعدَ ك ُُم ا َ
َت ِ
ِ
َع َل ْيك ُْم َأ ْن ت ْ ِ
آخ َر َن ْظ َر ٍة
وها»َ ،ق َالَ :فكَان ْ
ُر ُكواَ ،و َلكنِي َأ ْخ َشى َع َل ْيك ُُم الدُ ْن َيا َأ ْن َتنَا َف ُس َ
َن َظر َُا إِ َى رس ِ
ول اه ﷺ  .متفق عليه (.)0
َ ُ
ْ َ
 – 2استغفاره ﷺ أهل البقيع :
ي أواخر شهر صفر من السنة احادية عرة للهجرة  ،خرج رسول اه ﷺ ي جوف
الليل إى البقيع  ،فاستغفر أهلها .
ول اه ﷺ ِمن جو ِ
َع ْن َأ ِي م َوهِ َب َة م ْو َى رس ِ
ول اه ﷺ َق َالَ :ب َع َثنِي َر ُس ُ
ف ال رل ْي ِلَ ،ف َق َال:
ْ َ ْ
َ ُ
ُ ْ َ
« َيا َأ َبا ُم َو ْهِ َب َة ،إِ ِي َقدْ ُأ ِم ْر ُت َأ ْن َأ ْس َت ْغ ِف َر ِأَ ْه ِل ال َب ِقي ِع َفا ْن َطلِ ْق َم ِعي »َ ،فا ْن َط َل ْق ُت َم َع ُه،
( )9أخرجه مسلم برقم (.) 9959
( )9أخرجه مسلم برقم (.) 9999
( )9أخرجه مسلم برقم ( .)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم (  ) 9999ومسلم برقم ( .) 9959
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ِ
الس َا ُم َع َل ْيك ُْم َيا َأ ْه َل الـ َم َقابِ ِر ،لِ َي ْه ِن َلك ُْم َما َأ ْص َب ْحت ُْم
َف َل را َو َق َ
ف َب ْ َ
ن َأ ْظ ُه ِره ْم َق َال « :ر
ه ِم ْنهَ ،أ ْقب َل ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
راسَ ،ل ْو َت ْع َل ُم َ
ت ال ِف َت ُن ك َِق َط ِع ال رل ْي ِل
ون َما ن رَجاك ُُم ا ُ ُ َ
فيه ،مـرا َأ ْص َب َح فيه الن ُ
م ْظلِ ِم ،ي ْتبع َأو ُها ِ
ا ُ
آخ َر َها ،اآ ِخ َر ُة َر ِم َن اأُ َ
وى ».
َ َُ ر َ
ِ
يح َخ َز ِائ ِن الدُ ْن َياَ ،واخُ ْلدَ
ِ َف َق َالَ « :يا َأ َبا ُم َو ْهِ َب َة ،إِ ِي َقدْ ُأوتِ ُ
يت َم َفات َ
َق َالُ :ث رم َأ ْق َب َل َع َ ر
فِيهاُ ،ثم اجنر َة ،و ُخرت بن َذلِ َك ،وب ِ ِ
جن ِرة » َق َالُ :ق ْل ُت :بِ َأ ِي
ََْ َ
َ ر َ َ ِْ ُ َْ َ
ن ل َقاء َر ِي َع رز َو َج رل َوا َ
ِ
ِ
جنر َةَ ،ق َالَ « :ا َواه َيا َأ َبا ُم َو ْهِ َب َةَ ،ل َق ِد
َو ُأ ِميَ ،ف ُخ ْذ َم َفات َ
يح الدُ ْن َياَ ،واخُ ْلدَ ف َيهاُ ،ث رم ا َ
ِ
ِ
ِ
فَ ،ف ُب ِد َئ َر ُس ُ
ْ
ول اه ﷺ
ْر َ
اخ َ ْ
جنر َة » ُث رم ْ
ر ُت ل َقا َء َر ِيَ ،وا َ
اس َت ْغ َف َر أَ ْه ِل ال َبقيعُِ ،ث رم ان َ َ
ن َأ ْص َب َح .أخرجه أمد( ).
ِي َو َج ِع ِه ا رل ِذي ق َب َض ُه اهُ َع رز َو َج رل فِ ِيه ِح َ

( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99559
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 – 2مرض الرسول ﷺ

ابتدأ رسول اه ﷺ يشكو من امرض الذي قبضه اه فيه  ،ي أواخر شهر صفر  ،من
السنة احادية عرة للهجرة  ،وكانت مدة مرضه ثاثة عر يوم ًا تقريب ًا .
وكان رسول اه ﷺ ي شدة مرضه يصِ بالناس إى أن ثقل به امرض جد ًا  ،فانقطع
عن الصاة ي امسجد ثاثة أيام  ،وأمر أبا بكر  أن يصِ بالناس .
وكان أول ما ُبدئ به رسول اه ﷺ من وجعه الصداع الشديد ي رأسه الريف  ،بعد
رجوعه من البقيع .
ِ
َ َر ُس ُ
ات َي ْو ٍم ِم ْن َجن ََاز ٍة بِال َب ِقيعِ،
ول اه ﷺ َذ َ
َع ْن َعائ َش َة ري اه عنها َقا َل ْتَ :ر َج َع إِ َ ر
اعا ِي ر ْأ ِ
يَ ،و َأنَا َأ ُق ُ
ولَ :و َار ْأ َسا ْه َق َالَ « :ب ْل َأنَا َو َار ْأ َسا ْه» ثم َق َالَ « :ما
َو َأنَا َأ ِجدُ ُصدَ ً
َ
ُكُ ،ثم ص رلي ُت َع َلي ِك ،ود َفنْت ِ
ُك و َك رفنْت ِ
ِ
ِ
َ ِ ِ
ُك؟ » ُق ْل ُتَ :لكِنِي َأ ْو
َ َ
ْ
ر َ ْ
رك َل ْو م ِت َق ْبَِ ،ف َغ رس ْلت َ
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َل َك َأ ِي بِ َكَ ،واه َل ْو َف َع ْل َت َذل َك َل َقدْ َر َج ْع َت إِ َى َب ْيتي َف َأ ْع َر ْس َت فيه بِ َب ْع ِ
ض ن َسائ َك،
َقا َل ْتَ :ف َت َب رس َم َر ُس ُ
ات فِ ِيه .أخرجه أمد( ).
ول اه ﷺ ُ ،ث رم ُب ِد َئ ِي َو َج ِع ِه ا رل ِذي َم َ
ثم إن رسول اه ﷺ أراد أن يطوف عى أزواجه كا هي عادته ي تعاهدهن  ،فلا
وصل إى بيت ميمونة بنت احارث ري اه عنها اشتد به امرض  ،فاستأذن أزواجه
أن يمرض ي بيت عائشة ري اه عنها  ،ر
فأذن له  ،ري اه عنهن .
فخرج ﷺ بن عمه العباس بن عبد امطلب  ،وعِ بن أي طالب  ،ري اه عنها ،
ورجاه من شدة امرض َطان ي اأرض .
ِ
اج ُه
اس َت ْأ َذ َن َأ ْز َو َ
عن عائشة ري اه عنها قالت  :مرا َث ُق َل النربِ ُي ﷺ َو ْاشتَدر بِه َو َج ُع ُهْ ،
ن َر ُج َل ْ ِ
ن ،تـَ ُخ ُط ِر ْج َ
ا ُه ِي
ِي َأ ْن ُي َم رر َض ِي َب ْيتِيَ ،ف َأ ِذ رن َل ُهَ ،ف َخ َر َج النربِ ُي ﷺ َب ْ َ
اأَ ْر ِ
ن َع رب ٍ
ر ُت َع ْبدَ اه ْب َن َع رب ٍ
اس َو َر ُج ٍل َ
اس َف َق َال:
ضَ ،ب ْ َ
آخ َرَ .ق َال ُع َب ْيدُ اهَ :ف َأ ْخ َ ْ
ِ
ِ ْب ُن َأ ِي َطال ِ ٍ
الر ُج ُل َ
َت َع ِائ َش ُة
ب َ وكَان ْ
َأتَدْ ِري َم ِن ر
اآخ ُر؟ ُق ْل ُت :اََ .ق َالُ :ه َو َع ُ
ِ
ِ
ي اه َعن َْها ُتـ َحدِ ُ
ِ
ثَ :أ رن النربِ ري ﷺ َق َال َب ْعدَ َما َد َخ َل َب ْي َت ُه َو ْاشتَدر َو َج ُع ُهَ « :هري ُقوا َع َ ر
َر َ
ِم ْن َس ْب ِع ِق َر ٍ
بَ ،م ْ ُتـ ْح َل ْل َأ ْوكِ َيت ُُه رنَ ،ل َع ِ
ِ َأ ْع َهدُ إِ َى النراس» أخرجه البخاري( ).
وكان ﷺ حب أن ُيط ربب ي بيت عائشة ري اه عنها .
( )9حسن /أخرجه أمد برقم (.)99599
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ِ
ِ
ي اه َعن َْها َأ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ ك َ
ات فِ ِيه،
َان َي ْس َأ ُل ِي َم َر ِض ِه ا رل ِذي َم َ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
ِ
ِ
َي ُق ُ
اج ُه َيك ُ
ُون َح ْي ُث َشا َء،
ولَ « :أ ْي َن َأ َنا َغدً ا؟ َأ ْي َن َأنَا َغدً ا؟» ُي ِريدُ َي ْو َم َعائ َش َةَ ،ف َأذ َن َل ُه َأ ْز َو ُ
َان ِي بي ِ
ات ِعنْدَ َها .متفق عليه ( ).
ت َع ِائ َش َة َحترى َم َ
َفك َ َ ْ
 اشتداد امرض عى الرسول ﷺ :
اشتدت وطأة امرض  ،واشتد الوجع عى رسول اه ﷺ  ،وبدأت احمى تشتد عليه،
واشتدت حرارة جسمه ﷺ  ،حتى أن حرارَا لتوجد من فوق الثياب .
ِ
ِ
ِ
الو َج ُع ِم ْن رس ِ
ول اه ﷺ.
ي اه َعن َْها َقا َل ْتَ :ما َر َأ ْي ُت َأ َحدً ا َأ َشدر َع َل ْيه َ
َ ُ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
متفق عليه ( ).
ى رس ِ
وع ُكَ ،ف َم ِس ْس ُت ُه بِ َي ِدي،
ول اه ﷺ َو ُه َو ُي َ
و َع ْن ابن مسعود َ ق َالَ :د َخ ْل ُت َع َ َ ُ
ُوع ُك َو ْعكًا َش ِديدً اَ ،ف َق َال َر ُس ُ
َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اه ﷺ َ « :أ َج ْل ،إِ ِي
ول اه إِن َرك َلت َ
وع ُك َر ُج َا ِن ِمنْك ُْم» َق َالَ :ف ُق ْل ُتَ :ذلِ َك َأ رن َل َك َأ ْج َر ْي ِنَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اه
وع ُك ك ََا ُي َ
ُأ َ
ول اه ﷺ َ « :ما ِم ْن ُم ْس ِل ٍم ُي ِصي ُب ُه َأ ًذى ِم ْن َم َر ٍ
ﷺَ « :أ َج ْل» ُث رم َق َال َر ُس ُ
ضَ ،ف َا ِس َوا ُه إِ را
ح ُط ر
الش َج َر ُة َو َر َق َها»متفق عليه( ).
َح رط اهُ بِ ِه َس ِي َئاتِ ِه ،ك ََا َ ُ
و َعن َأ ِي س ِع ٍ
يد اخُدْ ِر ِي َ ق َالَ :د َخ ْل ُت َع َ
وع ُكَ ،ف َو َض ْع ُت َي ِدي
ى الن ِرب ِي ﷺ َو ُه َو ُي َ
ْ
َ
ن يدَ ي َفو َق ال ِلح ِ
ِ
افَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اهَ ،ما َأ َشدر َها َع َل ْي َك َق َال:
َ
َع َل ْيه َف َو َجدْ ُت َح رر ُه َب ْ َ َ ر ْ
ف َلنَا اأَ ْج ُر» أخرجه أمد وابن ماجه (.)0
ف َلنَا ال َب َا ُءَ ،و ُي َض رع ُ
«إِنرا ك ََذلِ َك ُي َض رع ُ
 رقية الرسول ﷺ :
كانت عائشة ري اه عنها تقرأ بامعوذات  ،وهي سورة اإخاص والفلق والناس ،
وتنفث عى رسول اه ﷺ هن ،ومسح بيده ﷺ  ،رجاء بركتها .
ِ
ِ
ى َن ْف ِس ِه ِي امَ َر ِ
ي اه َعن َْها َأ رن النربِ ري ﷺ ك َ
َان َينْ ُف ُث َع َ
ض ا رل ِذي َما َت
َع ْن َعائ َش َة َر َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ركَتِ َهاَ ،ف َسال ُت
فيه بِامُ َع ِو َذاتَ ،ف َل را َث ُق َل ُكن ُْت َأنْف ُث َع َل ْيه ِهِ رنَ ،و َأ ْم َس ُح بِ َيد َن ْفسه ل َ َ
ِ
ف ين ِْف ُث؟ َق َال :ك َ ِ
ج َه ُه.متفق عليه (.)3
ُ
الز ْه ِر ريَ :ك ْي َ َ
َان َينْف ُث َع َى َيدَ ْيهُ ،ث رم َي ْم َس ُح ِهِ َا َو ْ
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 لدُ الرسول ﷺ :
كان الرسول ﷺ من شدة وجعه ُيغمى عليه  ،ثم يفيق  ،و ُأغمي عليه مرة فخافوا عليه ،
وظنوا أن به ذات اجنب َف َلدّ وه  ،وذات اجنب الدّ مل التي تنفجر داخل البطن .
َقا َل ْت َع ِائ َش ُة ري اه عنهاَ :لدَ ْدنَا ُه ِي مر ِض ِه َف َج َع َل ُي ِشر إِ َل ْينَاَ « :أ ْن اَ َت ُلدُ ِ
وي» َف ُق ْلنَا
ََ
ُ
وي»ُ ،ق ْلنَا كَر ِ
كَر ِ
اق َق َالَ « :أ َم َأهكُم َأ ْن َت ُلدُ ِ
اه َي َة امَ ِر ِ
اه َي ُة امَ ِر ِ
يض لِلدر َو ِاءَ ،ف َل را َأ َف َ
يض
َ
ْ َْ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
اس َفإِ رن ُه َم ْ َي ْش َهدْ ك ُْم»
للدر َواءَ ،ف َق َال« :اَ َي ْب َقى َأ َحد ِي ال َب ْيت إِ را ُلدر َو َأنَا َأ ْن ُظ ُر إِ را ال َع رب َ
متفق عليه( ).
 وصية الرسول ﷺ لعثان :
أرسل رسول اه ﷺ ي مرض موته إى عثان بن عفان  ، فجاء فخا به  ،فجعل
رسول اه ﷺ يكلمه ووجه عثان  يتغر .
َان ِمن ِ
آخ ِر ك ََا ٍم َك رلمهَ ،أ ْن َرب من ِ
ْك َب ُهَ ،و َق َالَ « :يا
َُ
قالت عائشة ري اه عنها َ :فك َ ْ
َ َ َ
ِ
يصاَ ،فإِ ْن َأ َرا َد َك امُنَافِ ُق َ
ون َع َى َخ ْل ِع ِهَ ،ف َا
ُع ْث َا ُن ،إِ رن ا َ
ه َع رز َو َج رل َع َسى َأ ْن ُي ْلبِ َس َك َقم ً
ِ
َ َل ْع ُه َحترى َت ْل َق ِ
يصاَ ،فإِ ْن َأ َرا َد َك امُنَافِ ُق َ
َْ
ون
ايَ ،يا ُع ْث َا ُن ،إِ رن ا َ
ه َع َسى َأ ْن ُي ْلبِ َس َك َقم ً
َ َل ْع ُه َحترى َت ْل َق ِ
َع َ
ى َخ ْل ِع ِهَ ،ف َا َ ْ
اي » َث َا ًثا.أخرجه أمد( ).
 خطبة الرسول ﷺ ي مرض اموت :
وهذه آخر خطبة خطبها رسول اه ﷺ ي حياته  ،فقبل وفاته بخمسة أيام اشتد الوجع
برسول اه ﷺ ،وزادت حرارته حتى أغمي عليه  ،فلا أفاق من اإغاء قال ﷺ :
« هريقوا عِ من سبع قرب م حلل أوكيتهن » .
ِ
وكَان ْ ِ
ي اه َعن َْها ُتـ َحدِ ُ
ث َأ رن النربِ ري ﷺ َق َال َب ْعدَ َما َد َخ َل َب ْي َت ُه َو ْاشتَدر َو َج ُع ُه:
َ
َت َعائ َش ُة َر َ
ِ
ِ ِم ْن َس ْب ِع ِق َر ٍ
ِ َأ ْع َهدُ إِ َى الن ِ
بَ ،م ْ تـُ ْح َل ْل َأ ْوكِ َيت ُُه رنَ ،ل َع ِ
راس» أخرجه البخاري( ).
« َهري ُقوا َع َ ر
فعند ذلك أحس رسول اه ﷺ بخفة  ،فخرج متوكئ ًا عى الفضل بن العباس ري اه
عنها  ،عاصب ًا رأسه بعصابة دساء  ،وعليه ملحفة منعطف ًا ها عى منكبيه  ،حتى
دخل امسجد  ،فصعد امنر  ،وم يصعده بعد ذلك اليوم  ،ثم جلس  ،والناس
جتمعون حوله  ،فخطبهم ،وأشار إى وفاته ﷺ.
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ِ ٍ
ن الدُ ْن َيا
ب النربِ ُي ﷺ َف َق َال« :إِ رن اه َخ ر َر َع ْبدً ا َب ْ َ
َع ْن َأ ِي َسعيد اخُدْ ِر ِي َ ق َالَ :خ َط َ
وب َ ِ
اختَار ما ِعنْدَ اه»َ ،فبكَى َأبو بك ٍْر الصدِ ُيق َ ، ف ُق ْل ُت ِي َن ْف ِ
ِ َما ُي ْبكِي
ِ
ُ َ
َ
ن َما عنْدَ ُه َف ْ َ َ
ََْ
الش ْي َخ؟ إِ ْن َيك ِ
اخت ََار َما ِعنْدَ اهَ ،فك َ
ن َما ِعنْدَ ُهَ ،ف ْ
َه َذا ر
َان
ن الدُ ْن َيا َو َب ْ َ
ُن اه َخ ر َر َع ْبدً ا َب ْ َ
َان َأ ُبو َبك ٍْر َأ ْع َل َمنَاَ ،ق َالَ « :يا َأ َبا َبك ٍْر اَ َت ْب ِك ،إِ رن َأ َم رن الن ِ
َر ُس ُ
ول اه ﷺ ُه َو ال َع ْبدَ َ ،وك َ
راس
ِ ِي صحبتِ ِه ومال ِ ِه َأبو بك ٍْر ،و َلو ُكن ُْت مت ِ
رخ ًذا َخلِ ًيا ِم ْن ُأ رمتِي اَ ر
َ َْذ ُت َأ َبا َبك ٍْر،
َ ْ
ُ َ
ُ
ُ َْ َ َ
َع َ ر
ِ
َو َلكِ ْن ُأ ُخ رو ُة ِ
اإ ْس َ
اب َأ ِي َبك ٍْر»
ا ِم َو َم َو رد ُت ُه ،اَ َي ْب َق َ ر
ن ِي امَ ْس ِجد َباب إِ را ُسدر  ،إِ را َب ُ
متفق عليه ( ).
ارَ ،فإِهم ك َِر ِ
ثم أوى ﷺ باأنصار ري اه عنهم فقال ُ « :أ ِ
وصيك ُْم بِاأَن َْص ِ
ي
رُْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
او ُزوا
َو َع ْي َبتيَ ،و َقدْ َق َض ُوا ا رلذي َع َل ْي ِه ْمَ ،و َبق َي ا رلذي َه ُ ْمَ ،فا ْق َب ُلوا م ْن ُمـ ْحسن ِه ْمَ ،و َتـ َج َ
َع ْن ُم ِس ِيئ ِه ْم» أخرجه البخاري ( ).
ِ ِ
وعن ابن َعب ٍ ِ
ي اه َعن ُْه َا قالَ :خ َر َج َر ُس ُ
ها
ْ َ ر
ول اه ﷺ َو َع َل ْيه م ْل َح َفة ُم َت َع ِط ًفا ِ َ
اس َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ى َمنْكِ َب ْي ِهَ ،و َع َل ْيه ع َصا َبة َد ْس َا ُءَ ،حترى َج َل َس َع َ
َع َ
ى امن َ ِْرَ ،ف َحمدَ اه َو َأ ْثنَى َع َل ْيهُ ،ث رم
راس َي ْك ُث ُر َ
ونَ ،وت َِق ُل اأَن َْص ُار َحترى َيكُونُوا َكامِ ْل ِح ِي
راسَ ،فإِ رن الن َ
ها الن ُ
َقا َلَ « :أ رما َب ْعدُ َأ ُ َ
ِ ِ
ِ
َ ِمنْكُم َأمرا ي ُ ِ ِ
او ْز
ر فيه َأ َحدً اَ ،أ ْو َينْ َف ُع ُهَ ،ف ْل َي ْق َب ْل م ْن ُمـ ْحسن ِه ْمَ ،و َيت ََج َ
ال رط َعا ِمَ ،ف َم ْن َو ِ َ
ْ ًْ َ ُ
َع ْن ُم ِس ِيئ ِه ْم» أخرجه البخاري ( ).
ثم ذكر ﷺ أسامة بن زيد  ،وأنه خليق لإمارة  ،فقال « :إ ْن َت ْط ُعنُوا ِي إِ َم َارتِ ِهَ ،ف َقدْ ُكنْت ُْم
إمار ِة ،وإِ ْن ك َ ِ
ِ ِ
ُون ِي إِ َم َار ِة َأبِ ِيه ِم ْن َق ْب ُلَ ،وا ْي ُم اه إِ ْن ك َ
َت ْط ُعن َ
ب
َان َلـ َخلي ًقا ل ْ ِ َ َ َ
َان لـَم ْن َأ َح ِ
ِ
ب الن ِ
الن ِ
َ َب ْعدَ ُه» متفق عليه (.)0
ََ ،وإِ رن َه َذا لـَم ْن َأ َح ِ
راس إِ َ ر
راس إِ َ ر
َ هم الرسول ﷺ أن يكتب الكتاب :
ي يوم اخميس ،قبل وفاته ﷺ بأربعة أيامَ ،ه رم ﷺ أن يكتب كتاب ًا اتضل اأمة بعده.
ول اه ﷺ و ِي البي ِ
ي اه َعنْها َق َال :ر ِ
َع ِن اب ِن َعب ٍ ِ
ر َر ُس ُ
ت ِر َجالَ ،ف َق َال
َْ
َ
ْ ر
ُ َ
ما ُح َ
اس َر َ
ِ
ِ
ُب َلك ُْم كتَا ًبا اَ تَض ُلوا َب ْعدَ ُه»َ ،ف َق َال َب ْع ُض ُه ْم :إِ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ
النربِ ُي ﷺ َ « :ه ُل ُموا َأ ْكت ْ
ف َأه ُل البي ِ
ِ
الو َج ُعَ ،و ِعنْدَ ك ُُم ال ُق ْر ُ
ت َو ْ
َاب اه َف ْ
اخت ََص ُموا،
اخ َت َل َ ْ
َْ
آن َح ْس ُبنَا ،كت ُ
َقدْ َغ َل َب ُه َ
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ُب َلك ُْم ِكتَا ًبا اَ ت َِض ُلوا َب ْعدَ ُهَ ،و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ُق ُ
َف ِمن ُْه ْم َم ْن َي ُق ُ
ول َغ ْ َر َذلِ َكَ ،ف َل را
ول َق ِر ُبوا َي ْكت ُ
َأ ْك َثروا ال رل ْغو و ِ
َان َي ُق ُ
َفَ ،ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ ُ « :قو ُموا» َق َال ُع َب ْيدُ اهَ :فك َ
ول ا ْب ُن
اا ْختِا َ
َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع رب ٍ
ُب َه ُ ْم َذل َك
ن َر ُسول اه ﷺ َو َب ْ َ
الرز ريةَ ،ما َح َال َب ْ َ
ن َأ ْن َي ْكت َ
الرز ري َة ك رُل ر
اس :إِ رن ر
ِ
َابِ ،ا ْختِاَفِ ِه ْم َو َل َغ ِط ِه ْم .متفق عليه ( ).
الكت َ
 وصية الرسول ﷺ :
أوى رسول اه ﷺ أصحابه ي ذلك اليوم بثاث .
يس؟ ْاشتَدر بِرس ِ
يسَ ،و َما َي ْو ُم اخَ ِم ِ
اس ري اه عنها َ :ي ْو ُم اخَ ِم ِ
َق َال ا ْب ُن َع رب ٍ
ول اه
َ ُ
ﷺ َو َج ُع ُهَ ،ف َق َال« :ا ْئت ِ
ُب َلك ُْم ِكتَا ًبا َل ْن ت َِض ُلوا َب ْعدَ ُه َأ َبدً ا»َ ،ف َتن ََاز ُعوا َواَ َينْ َب ِغي
ُوي َأ ْكت ْ
ِ
ون َع َل ْي ِهَ ،ف َق َالَ « :د ُع ِ
اس َت ْف ِه ُمو ُه؟ َف َذ َه ُبوا َي ُر ُد َ
وي،
عنْدَ نَبِي َتن َُازعَ ،ف َقا ُلواَ :ما َش ْأ ُن ُهَ ،أ َه َج َر ْ
وي إِ َلي ِه» و َأوصاهم بِ َثا ٍ
َفا رل ِذي َأنَا فِ ِيه َخر ِ
مرا تَدْ ُع ِ
مِْ
َثَ ،ق َالَ « :أ ْخ ِر ُجوا ا ُ
ن ِم ْن
ركِ َ
ْ َ ْ َ ُ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َج ِز َير ِة ال َع َر ِ
َت َع ِن ال رثال َثة َأ ْو َق َال
بَ ،و َأج ُيزوا ا َلو ْفدَ بِن َْح ِو َما ُكن ُْت ُأج ُيز ُه ْم» َو َسك َ
َفن َِسيت َُها.أخرجه البخاري( ).
ِ ٍ
َت َعام ُة َو ِص ري ِة رس ِ
َع ْن َأن ِ
ر ْت ُه ال َو َفاةَُ ،و ُه َو
ول اه ﷺ ِح َ
َ ُ
َس ْب ِن َمالك َ ق َال :كَان ْ ر
ن َح َ َ
ِ ِ
ِ
َت َأ ْي َا ُنك ُْم» .أخرجه ابن ماجه ( ).
الص َاةََ ،و َما َم َلك ْ
ُي َغ ْرغ ُر بِنَ ْفسه « ر
 حذير الرسول ﷺ من اخاذ قره وثن ًا يعبد :
حذر الرسول ﷺ أمته أن يتخذوا قره مسجد ًا  ،وأخرهم أن رار الناس الذين يتخذون
قبور أنبيائهم مساجد .
ج َع ْل َق ْ ِري َو َثنًاَ ،ل َع َن اهُ َق ْو ًما
الله رم َا َ ْ
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ع ِن النربِ ِي ﷺ قال ُ « :
ا ّتـَ َخ ُذوا ُق ُبور َأنْبِ َي ِائ ِهم مس ِ
اجدَ »أخرجه أمد(.)0
ْ َ َ
َ
ِ
ِ
و َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ « :ا َتترخ ُذوا َق ْ ِري عيدً ا» أخرجه أمد (.)3
ِ
ِ
ات فِ ِيهَ « :ل َع َن اه
ي اه َعن َْها َع ِن النربِ ِي ﷺ َق َال ِي َم َر ِض ِه ا رل ِذي َم َ
و َع ْن َعائ َش َة َر َ
ِ
ِ
ِ
ر ُه َغ ْ َر
ال َي ُهو َد َوالن َرص َارى ،ا ّتـ َخ ُذوا ُق ُب َ
ور َأنْبِ َيائ ِه ْم َم ْسجدً ا»َ ،قا َل ْتَ :و َل ْواَ َذل َك َأَ ْب َر ُزوا َق ْ َ
َأ ِي َأ ْخ َشى َأ ْن ُيت َ
رخ َذ َم ْس ِجدً ا .أخرجه البخاري ( ).
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 أمر الرسول ﷺ أبا بكر أن يصي بالناس :
م يزل ﷺ حريص ًا عى أن يصِ بالناس مع ما به من شدة الوجع  ،حتى غلبه
امرض ،وأعجزه عن اخروج إى امسجد .
فعند ذلك أمر رسول اه ﷺ أبا بكر  أن يؤم الناس ي الصاة .
وذ ُنه بِالصاَةِ،
ول اه ﷺ جاء بِاَل ي ِ
َع ْن َع ِائ َش َة ري اه عنها َقا َل ْت :مرا َث ُق َل َر ُس ُ
ُ ُ ر
َ َ
ٍ
ِ بِالن ِ
راس»َ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اه ،إِ رن َأ َبا َبك ٍْر َر ُجل َأ ِسيف،
َف َق َالُ « :م ُروا َأ َبا َبكْر َأ ْن ُي َص ِ َ
ِ
راسَ ،ف َل ْو َأ َم ْر َت ُع َم َرَ ،ف َق َالُ «:م ُروا َأ َبا َبك ٍْر ُي َص ِ
ِ
َوإِ رن ُه َمتَى َما َي ُق ْم َم َقا َم َك اَ ُي ْسم ُع الن َ
بِالنراس»متفق عليه ( ).
 أمر الرسول ﷺ بحسن الظن باه : 
ُحسن الظن باه تعاى أن يظن العبد أن اه يرمه ويعفو عنه،وهو من أعظم العبادات.
َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اه اأَن َْص ِ
ار ِي َ ق َالَ « :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول اه ﷺ َق ْب َل َم ْوتِ ِه بِ َث َا َث ِة َأ ريا ٍم
َي ُق ُ
ولَ « :ا َي ُمو َت رن َأ َحدُ ك ُْم إِ را َو ُه َو يـُ ْح ِس ُن ال رظ رن بِاه َع رز َو َجل» أخرجه مسلم( ).
 آخر صاة حرها الرسول ﷺ مع امسلمن :
قبل وفاة الرسول ﷺ بيومن  ،وجد ﷺ من نفسه خفة  ،فخرج هادى بن رجلن إى
الصاة .
ى َع ِائ َش َة َف ُق ْل ُت َ :أ َا ُ
َع ْن ُع َب ْي ِد اه ْب ِن َع ْب ِد اه ْب ِن ُع ْت َب َة َق َال َ :د َخ ْل ُت َع َ
حَدِ ثِينِي َع ْن
ض رس ِ
ى َ ،ث ُق َل النربِ ُي ﷺ َ ،ف َق َال َ « :أ َص ر
ول اه ﷺ َ ،قا َل ْت َ :ب َ
راس؟» ُ ،ق ْلنَا :
ى الن ُ
َم َر ِ َ ُ
َ َما ًء ِي ام ِ ْخ َض ِ
َاُ ،ه ْم َينْتَظِ ُرون ََك َ ،ق َال َ « :ض ُعوا ِ
ب» َ ،قا َل ْت َ :ف َف َع ْلنَا َ ،فا ْغت ََس َل
ب ل ِ َينُو َء َف ُأ ْغ ِم َي َع َل ْي ِه ُ ،ث رم َأ َف َ
اق َف َق َال ﷺ َ « :أ َص ر
راس؟» ُ ،ق ْلنَا َ :ا ُ ،ه ْم
ى الن ُ
َف َذ َه َ
َ َما ًء ِي امِ ْخ َض ِ
ول اه َ ،ق َال َ « :ض ُعوا ِ
َينْتَظِ ُرون ََك َيا َر ُس َ
ب» َ ،قا َل ْت َ :ف َق َعدَ َفا ْغت ََس َل ،
ب ل ِ َينُو َء َف ُأ ْغ ِم َي َع َل ْي ِه ُ ،ث رم َأ َف َ
اق َف َق َال َ « :أ َص ر
راس؟» ُ ،ق ْلنَا َ :ا ُ ،ه ْم
ى الن ُ
ُث رم َذ َه َ
َ َما ًء ِي ام ِ ْخ َض ِ
ول اه َ ،ف َق َال َ « :ض ُعوا ِ
َينْتَظِ ُرون ََك َيا َر ُس َ
ب» َ ،ف َق َعدَ َف ْ
اغت ََس َل ُ ،ث رم
ب ل ِ َينُو َء َف ُأ ْغ ِم َي َع َل ْي ِه ُ ،ث رم َأ َف َ
اق َف َق َال َ « :أ َص ر
راس؟» َ ،ف ُق ْلنَا َ :ا ُ ،ه ْم َينْتَظِ ُرون ََك
ى الن ُ
َذ َه َ
ون النربِي ع َلي ِه الس َام لِص َا ِة ال ِع َش ِ
راس ُعكُوف ِي ا َ
َيا َر ُس َ
م ْس ِج ِد َينْتَظِ ُر َ
اء
َ
ول اه َ ،والن ُ
ر َ ْ ر
اآ ِخ َر ِة .
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ِ
ٍ
ِ بِالن ِ
ول َف َق َال  :إِ رن َر ُس َ
الر ُس ُ
ول اه
راس َ ،ف َأتَا ُه ر
َف َأ ْر َس َل النربِ ُي ﷺ إ َى َأ ِي َبكْر بِ َأ ْن ُي َص ِ َ
ِ بِالن ِ
راس َ ،ف َق َال َأ ُبو َبك ٍْر َوك َ
َان َر ُج ًا َر ِقي ًقا : -
ﷺ َي ْأ ُم ُر َك َأ ْن ت َُص ِ َ
َيا ُع َم ُر َص ِل بِالن ِ
ْت َأ َح ُق بِ َذلِ َكَ ،ف َص ر
ى َأ ُبو َبك ٍْر تِ ْل َك اأَ ريا َم ُ ،ث رم
راس َ ،ف َق َال َل ُه ُع َم ُر َ :أن َ
ن َر ُج َل ْ ِ
اس ل ِ َص َا ِة ال ُظ ْه ِر َو َأ ُبو
إِ رن النربِ ري ﷺ َو َجدَ ِم ْن َن ْف ِس ِه ِخ رف ًة َف َخ َر َج َب ْ َ
ما ال َع رب ُ
ن َأ َحدُ ُ َ
ِ بِالن ِ
َبك ٍْر ُي َص ِ
ب لِ َي َت َأ رخ َر َف َأ ْو َم َأ إِ َل ْي ِه النربِ ُي ﷺ بِ َأ ْن َا َي َت َأ رخ َر ،
راس َ ،ف َل را َرآ ُه َأ ُبو َبك ٍْر َذ َه َ
َق َال َ :أ ْج ِلس ِ
اي إِ َى َجنْبِ ِه َ ،ف َأ ْج َل َسا ُه إِ َى َجن ِ
ْب َأ ِي َبك ٍْر َ ،ق َال َ :ف َج َع َل َأ ُبو َبك ٍْر ُي َص ِ
ِ،
َ
ِ
ِ
ِ
( )
ٍ
راس بِ َص َاة َأ ِي َبكْر َوالنربِ ُي ﷺ َقاعد .متفق عليه .
َو ُه َو َي ْأت َُم بِ َص َاة النربِ ِي ﷺَ ،والن ُ
 رجوع جيش أسامة من معسكره باجرف :
ما كان يوم اأحد ،قبل وفاة النبي ﷺ بيوم ،اشتد به ﷺ الوجع ،فوصلت اأخبار اى
جيش أسامة وهو باجرف ،فشاع احزن بن الصحابة ،فرجع أسامة  ، ورجع الناس
معه إى امدينة ،ورسول اه ﷺ مغمور -أي مغمى عليه. -
فدخل عليه أسامه  ، وقد أصمت رسول اه ﷺ فا يتكلم ،فجعل يرفع يديه إى
الساء ،ثم يصبها عى أسامة ،قال أسامه :فعرفت أنه يدعو َ.
َع ْن ُأ َسا َم َة ْب ِن َز ْي ٍد َق َال :مرا َث ُق َل َر ُس ُ
راس َم ِعي إِ َى الـ َم ِدين َِة،
ول اه ﷺ َه َب ْط ُت َو َه َب َط الن ُ
ِ
ِ
َفدَ َخ ْل ُت َع َ
الس َا ِءُ ،ث رم
ى َر ُسول اه ﷺ َو َقدْ َأ ْص َم َت َف َا َي َت َك رل ُمَ ،ف َج َع َل َي ْر َف ُع َيدَ ْيه إِ َى ر
ف َأ رن ُه َيدْ ُعو ِ
َ .أخرجه أمد( ).
ِ َأ ْع ِر ُ
َي ُص ُب َها َع َ ر
 إنفاق الرسول ﷺ ما عنده :
ات فِ ِيه« :يا َع ِائ َش ُة ،ما َفع َل ِ
َ -9قا َل ْت َع ِائ َش ُةَ :ق َال َر ُس ُ
ت
ول اه ﷺ ِي َم َر ِض ِه ا رل ِذي َم َ
َ َ
َ
ِ
ر
الس ْب َع ِةَ ،أ ِو ال رث َانِ َي ِةَ ،أ ِو تِ ْس َع ِةَ ،ف َج َع َل ُي َق ِل ُب َها
ب ؟»َ ،ف َجا َء ْت َما َب ْ َ
الذ َه ُ
ن اخَ ْم َسة إِ َى ر
ِِ
ِِ ِ
ِ
ٍ
( )
بِ َي ِد ِه َو َي ُق ُ
يها» أخرجه أمد
ولَ « :ما َظ ُن ُمـ َح رمد بِاه َع رز َو َج رل َل ْو َلق َي ُه َو َهذه عنْدَ ُهَ ،أنْفق َ
ِِ ِ
ِ
ار ِ
ح ِ
ث َ ق َالَ :ما ت ََر َك َر ُس ُ
ما َواَ ِدين ًَارا
ول اه ﷺ عنْدَ َم ْوته د ْر َ ً
 -9و َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ا َ
َواَ َع ْبدً ا َواَ َأ َم ًة َواَ َش ْي ًئا  ،إِ را َب ْغ َل َت ُه ال َب ْي َضا َء َ ،و ِسا ََح ُه َ ،و َأ ْر ًضا َج َع َل َها َصدَ َق ًة.
أخرجه البخاري(.)0
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ِ
ِ
وع ْن َع ِائ َش َة ري اه عنها َقا َل ْتَ :ما ت ََر َك َر ُس ُ
ماَ ،و َا
َ -9
ول اه ﷺ دين ًَاراَ ،و َا د ْر َ ً
ِ
ي ٍء .أخرجه مسلم ( ).
َشاةًَ ،و َا َبع ًراَ ،و َا َأ ْو َ
ى بِ َ ْ
 وداع الرسول ﷺ أصحابه :
بات رسول اه ﷺ مريض ًا متعب ًا ،فلا طلع الفجر أصبح خفيف ًا مفيق ًا ،فكشف سر
احجرة ،ونظر اى الناس وهم صفوف خلف أي بكر الصديق  ، فتبسم ما رأى
من اجتاعهم عى رجل واحد ،وحسن ألفتهم وتآخيهم .
ن بينَا هم ِي ال َفج ِر يوم ِ
عن َأ َنس بن مالِ ٍك َ : أ رن ا ُ ِ ِ
اا ْثن ْ ِ
َنَ ،و َأ ُبو َبك ٍْر 
ْ َْ َ
م ْسلم َ َ ْ ُ ْ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُي َص ِ
ي اه َعن َْها َفنَ َظ َر إِ َل ْي ِه ْم
ِ ِهِ ْمَ ،ف َف ِج َئ ُه ُم النربِ ُي ﷺ َقدْ ك ََش َ
فسْ َ
ر ُح ْج َرة َعائ َش َة َر َ
ى َع ِق َب ْي ِهَ ،و َظ رن َأ رن َر ُس َ
َص َأ ُبو َبك ٍْر َ ع َ
ول اه ﷺ
َو ُه ْم ُص ُفوفَ ،ف َت َب رس َم َي ْض َح ُكَ ،فنَك َ
ون َأ ْن َي ْفتَتِنُوا ِي َصا ِ ِ
الصا َِةَ ،و َه رم ا ُ
م ْسلِ ُم َ
ََ ْمَ ،ف َر ًحا بِالنربِ ِي ﷺ
ُي ِريدُ َأ ْن يـَ ْخ ُر َج إِ َى ر
ِ
ِ ِ
ي َذلِ َك ال َي ْو َم.
ِح َ
ح ْج َرةََ ،و َأ ْر َخى ِ
ن َر َأ ْو ُهَ ،ف َأ َش َار بِ َيدهَ :أ ْن َأمُواُ ،ث رم َد َخ َل ا ُ
الس ْ َ
رَ ،وت ُُو ِ َ
أخرجه البخاري( ).
ثم أخرهم رسول اه ﷺ أنه م يبق من أمر النبوة إا امبرات ،وهي الرؤيا
الصاحة.
َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
ف َر ُس ُ
راس ُص ُفوف
اس ري اه عنها َق َال :ك ََش َ
الست ََار َة َوالن ُ
ول اه ﷺ ِ
ِ
ف َأ ِي بك ٍْرَ ،ف َق َالَ « :أها النراس ،إِ رنه َم يب َق ِمن مب ِ ِ
ِ
اح ُة،
َخ ْل َ
ُ
َ
الر ْؤ َيا ر
ُ ْ َْ
الص َ
رات النُ ُب روة إِ را ُ
َُ
ْ َُ َ
يت َأ ْن َأ ْقر َأ ال ُقر َ ِ
ِ
م ْسلِ ُمَ ،أ ْو ت َُرى َل ُهَ ،أ َا َوإِ ِي ُ ِ
َي َر َاها ا ُ
ُوع
ه ُ
الرك ُ
ْ
آن َراك ًعا َأ ْو َساجدً اَ ،ف َأ رما ُ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
اب
اجت َِهدُ وا ِي الدُ َعاءَ ،ف َقمن َأ ْن ُي ْست ََج َ
الس ُجو ُد َف ْ
الر رب َع رز َو َج رلَ ،و َأ رما ُ
َف َع ِظ ُموا فيه ر
َلك ُْم» أخرجه مسلم( ).
فلا رأى الناس رسول اه ﷺ قد أصبح مفيق ًا ،ظنوا أنه قد برأ من وجعه ،فانرفوا

ي حوائجهم مستبرين .
ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ْب َن َأ ِي َطال ِ ٍ
عن ا ْبن َع رب ٍ
ي
ب َخ َر َج م ْن عنْد َر ُسول اه ﷺ ِي َو َجعه ا رلذي ت ُُو ِ َ
اس َأ رن َع ر
ِ ِ
ول اه ﷺ ؟ َف َق َالَ :أ ْص َب َح بِ َح ْم ِد اه َب ِ
ف َأ ْص َب َح َر ُس ُ
ارئًا،
راسَ :يا َأ َبا َح َس ٍنَ ،ك ْي َ
فيهَ ،ف َق َال الن ُ
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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ْت واه بعدَ َثا ٍ
ِ ِ
اس ْب ُن َع ْب ِد امُ رطلِ ِ
َث َع ْبدُ ال َع َصاَ ،وإِ ِي َواه
ب َف َق َال َل ُهَ :أن َ َ َ ْ
َف َأ َخ َذ بِ َيده َع رب ُ
ف ُو ُجو َه َبنِي َع ْب ِد امُ رطلِ ِ
َأَ َرى َر ُس َ
ب
ف ُيت ََو رِ ِم ْن َو َج ِع ِه َه َذا ،إِ ِي َأَ ْع ِر ُ
ول اه ﷺ َس ْو َ
ِ
ِعنْدَ ا َ ِ
ِ
يم ْن َه َذا اأَ ْم ُر ،إِ ْن ك َ
َان فِينَا َعلِ ْمنَا
م ْوت ،ا ْذ َه ْ
ب بِنَا إِ َى َر ُسول اه ﷺ َف ْلن َْسال ُه ف َ
ِ
ِ
ِ
َاها َر ُس َ
َذل ِ َكَ ،وإِ ْن ك َ
ول اه
ى بِنَاَ ،ف َق َال َعِ :إِنرا َواه َلئ ْن َسالن َ
َان ِي َغ ْ ِرنَا َعل ْمنَا ُهَ ،ف َأ ْو َ
ِ
راس َب ْعدَ ُهَ ،وإِ ِي َواه اَ َأ ْس َأ ُهَا َر ُس َ
ول اه ﷺ.أخرجه البخاري( ).
َاها اَ ُي ْعطين َ
ﷺ َف َمنَ َعن َ
َاها الن ُ
 استئذان أي بكر الصديق :
بالسنح  ،فقال :يا
استأذن أبو بكر الصديق  رسول اه ﷺ ي اخروج إى أهله ُ
رسول اه  :إي أراك قد أصبحت بنعمة من اه وفضل كا حب  ،واليوم يعني يوم
ااثنن يوم بنت خارجة أفأتيها ؟
فقال رسول اه ﷺ « :نعم » ،فخرج أبو بكر إى أهله بالسنح  ،موضع بعواَ امدينة.
 احتضار الرسول ﷺ :
احتر رسول اه ﷺ فداه أي وأمي  ،واشتد الوجع عليه أشد ما يكون حن رجع إى
حجرة عائشة ري اه عنها  ،فاضطجع ي حجر عائشة ري اه عنها  ،وجعل
يتغشاه الكرب الشديد ،حتى تأذت وتأمت ابنته فاطمة من شدة ما يلقى من سكرات
اموت .
ِ
َع ْن َأن ٍ
َس َ ق َال :ر
الس َ
ا ُمَ :واك َْر َب
ما َث ُق َل النربِ ُي ﷺ َج َع َل َي َت َغ رشا ُهَ ،ف َقا َل ْت َفاط َم ُة َع َل ْي َها ر
َأباهَ ،ف َق َال َهاَ « :ليس َع َى َأبِ ِ
اب َر ًبا
يك ك َْرب َب ْعدَ ال َي ْو ِم»َ ،ف َل را َم َ
ات َقا َل ْتَ :يا َأ َبتَا ُهَ ،أ َج َ
َ ْ َ
َ ُ
د َعاه ،يا َأبتَاه ،من جنر ُة ِ
الف ْر َد ْو ِ
س َم ْأ َوا ْهَ ،يا َأ َبتَا ْه إِ َى ِج ْ ِر َيل َننْ َعا ْه.
َ ُ َ َ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
ى رس ِ
ول
َف َل را ُدف َن َقا َل ْت َفاط َم ُة ري اه عنهاَ :يا َأن َُسَ ،أ َطا َب ْت َأ ْن ُف ُسك ُْم َأ ْن تـَ ْح ُثوا َع َ َ ُ
الراب.أخرجه البخاري( ).
اه ﷺ ُ َ
ب امَو ِ
ول اه ﷺ ِم ْن ك َْر ِ
و َع ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍك َق َال :مرا َو َجدَ َر ُس ُ
ت َما َو َجدَ َ ،قا َل ْت
ْ
ول اه ﷺ َ « :ا كَرب َع َى َأبِ ِ
َفاطِ َم ُةَ :وا ك َْر َب َأ َبتَا ُهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
يك َب ْعدَ ال َي ْو ِم ،إِ رن ُه َقدْ
ْ َ
ح َر ِمن َأبِ ِ
يك َما َل ْي َس بِت ِ
َار ٍك ِمنْ ُه َأ َحدً ا ،ا ُ
م َوا َفا ُة َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة» أخرجه ابن ماجه ( ).
َ َ ْ
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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ثم جعل الوجع يشتد عى رسول اه ﷺ  ،وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخير من
الشاة امسمومة التي أهدَا له زينب اليهودية ،حتى انقطع منه اأهر بسبب السم ،
واأهر عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه .
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َان النربِ ُي ﷺ َي ُق ُ
ي اه َعن َْها :ك َ
ات فيهَ « :يا َعائ َش ُة
ول ِي َم َرضه ا رلذي َم َ
َقا َل ْت َعائ َش ُة َر َ
ِ
ِ
ِ
رَ ،ف َه َذا َأ َو ُ
ه ِري ِم ْن َذلِ َك
ان َو َجدْ ُت انْق َط َ
اع َأ ْ َ
َما َأ َز ُال َأجدُ َأ َم َ ال رط َعا ِم ا رلذي َأ َك ْل ُت بِ َخ ْي َ َ
الس ِم»أخرجه البخاري( ).
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وعن ُأ رم ُم َب ِ ٍ
ر ري اه عنها قالت َ :د َخ َل ْت َع َى َر ُسول اه ﷺ ي َو َجعه ا رلذي ُقبِ َض
فِ ِيهَ ،ف َقا َل ْت :بِ َأ ِي َو ُأ ِمي َيا َر ُس َ
ول اهَِ ،ما َتت ِره ُم بِنَ ْف ِس َك؟ َفإِ ِي َا َأ رَِ ُم إِ را ال رط َعا َم ا رل ِذي
ات َق ْب َل النربِ ِي ﷺَ ،ق َالَ « :و َأنَا َا َأ رَِ ُم َغ ْ َر ُهَ ،ه َذا َأ َو ُ
رَ ،وك َ
ان
َان ا ْبن َُها َم َ
َأ َك َل َم َع َك بِ َخ ْي َ َ
ه ِري»أخرجه أمد( ).
َق ْط ِع َأ ْ َ
فظهر أثر السم بقوة عند موته ﷺ  ،ل ِـ َا يريده اه له من تكميل مراتب العبودية
والفضل  ،فأكرمه ربه بالشهادة  ،فات ﷺ شهيد ًا .
وبينا رسول اه ﷺ يعالج سكرات اموت  ،وعائشة ري اه عنها مسندته إى
صدرها  ،وهو بن س حرها ونحرها  ،دخل عبد الرمن بن أي بكر  ،وي يده سواك
رطب يستن به  ،والرسول ﷺ ينظر إليه ،فأخذته ولينته وأعطته إياه صلوات اه
وسامه عليه .
ِ ِ ِ
ِ
ِ َأ رن َر ُس َ
ي ِي َب ْيتِي،
ول اه ﷺ ت ُُو ِ َ
عن َعائ َش َة ري اه عنها قالت :إ رن م ْن ن َع ِم اه َع َ ر
ِِ
ِ ِِ ِ
مع ب َ ِ ِ
ِ
َو ِي َي ْو ِميَ ،و َب ْ َ
ن َس ْح ِري َون َْح ِريَ ،و َأ رن اه َ َ َ َ ْ
ن ريقي َوريقه عنْدَ َم ْوتهَ ،د َخ َل َع َ ر
ِ ِ
الس َو ُ
اكَ ،و َأنَا ُم ْسنِدَ ة َر ُس َ
ول اه ﷺ َ ،ف َر َأ ْي ُت ُه َينْ ُظ ُر إِ َل ْي ِهَ ،و َع َر ْف ُت َأ رن ُه
الر ْ َ
م ِنَ ،وبِ َيده ِ
َع ْبدُ ر
ِ ِ
ِ
الس َو َ
اكَ ،ف ُق ْل ُتُ :
َاو ْل ُت ُهَ ،ف ْ
اشتَدر َع َل ْي ِهَ ،و ُق ْل ُت:
آخ ُذ ُه َل َك؟ َف َأ َش َار بِ َر ْأسهَ :أ ْن َن َع ْم َف َتن َ
ي ُـح ُ
ب ِ
ن َيدَ ْي ِه َرك َْوة َأ ْو ُع ْل َبة َ -ي ُش ُك ُع َم ُر -
ُأ َل ِينُ ُه َل َك؟ َف َأ َش َار بِ َر ْأ ِس ِهَ :أ ْن َن َع ْم َف َل رينْ ُت ُهَ ،ف َأ َم رر ُهَ ،و َب ْ َ
م ِ
اء َف َي ْم َس ُح ِ ِ
ه َا َو ْج َه ُهَ ،ي ُق ُ
فِ َيها َماءَ ،ف َج َع َل ُيدْ ِخ ُل َيدَ ْي ِه ِي ا َ
ول« :اَ إِ َل َه إِ را اه ،إِ رن
ٍ
ِ
ِ
ب َيدَ ُهَ ،ف َج َع َل َي ُق ُ
الرفِ ِيق اأَ ْع َ
ى» َحترى ُقبِ َض َو َما َل ْت
ل ْل َم ْوت َسك ََرات» ُث رم ن ََص َ
ولِ « :ي ر
َيدُ ُه .أخرجه البخاري( ).
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 – 3وفاة الرسول ﷺ

توِ اه رسوله حمد ًا ﷺ يوم ااثنن  ،الثاي عر من شهر ربيع اأول  ،من السنة
احادية عرة للهجرة  ،وعمره ﷺ ثاث وستون سنة .
وكانت وفاته ﷺ حن اشتد الضحى من يوم ااثنن  ،واشتداد الضحى يقع قبل
الزوال ،ويستمر حتى يتحقق الزوال .
ِ
ِ
ون ِي َصاَة ال َف ْج ِر َم ْ َي ْف َج ْأ ُه ْم إِ را َر ُس ُ
عن َأنَس ْبن َمالِ ٍك َ ق َالَ :ب ْين ََا امُ ْسل ُم َ
ول اه
ﷺ ك ََش َ ِ
ِ ِ
َص َأ ُبو
ر ُح ْج َرة َعائ َش َةَ ،فنَ َظ َر إِ َل ْي ِه ْم َو ُه ْم ُص ُفوفَ ،ف َت َب رس َم َي ْض َح ُكَ ،و َنك َ
فسَْ
ِ ِ ِ ِ
وج َو َه رم ا ُ
م ْسلِ ُم َ
ون َأ ْن َي ْفتَتِنُوا
الص ر
فَ ،ف َظ رن َأ رن ُه ُي ِريدُ اخُ ُر َ
َبك ٍْر َ ع َى َعق َب ْيه ل َيص َل َل ُه ر
ا َتكُمَ ،ف َأر َخى الس ْر وتُو ِي ِمن ِ
ِ
ِ
آخ ِر َذلِ َك ال َي ْو ِم.
ِ َ َ ُ َ ْ
ِي َصاََِ ْمَ ،ف َأ َش َار إِ َل ْي ِه ْم َأمُوا َص َ ْ ْ
أخرجه البخاري( ).
ِ
ِ
ي اه َعن َْها قالت :إِ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ ك َ
ن َيدَ ْي ِه َرك َْوة َ -أ ْو ُع ْل َبة فِ َيها
َان َب ْ َ
وعن َعائ َش َة َر َ
ماء ،ي ُش ُك عمر َ -فجع َل يدْ ِخ ُل يدَ ي ِه ِي امَ ِ
اءَ ،ف َي ْم َس ُح ِ ِ
ه َا َو ْج َه ُهَ ،و َي ُق ُ
ول« :اَ إِ َل َه إِ را
َ ْ
َ َ ُ
َ َ
ُ َُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ب َيدَ ُه َف َج َع َل َي ُق ُ
الرف ِيق اأَ ْع َ
ى» َحترى ُقبِ َض
اه ،إِ رن ل ْل َم ْوت َسك ََرات» ُث رم ن ََص َ
ولِ « :ي ر
َو َما َل ْت َيدُ ُه .أخرجه البخاري( ).
ِ ِ ِ
ِ
ِ َأ رن َر ُس َ
ي ِي
ول اه ﷺ ت ُُو ِ َ
وعن َعائ َش َة ري اه عنها قالت :إ رن م ْن ن َع ِم اه َع َ ر
ن ِر ِيقي َو ِر ِيق ِه ِعنْدَ َم ْوتِ ِه.
َب ْيتِيَ ،و ِي َي ْو ِميَ ،و َب ْ َ
م َع َب ْ َ
ن َس ْح ِري َون َْح ِريَ ،و َأ رن اه َ َ
أخرجه البخاري ( ).
ِ
ول اه ﷺ َو ُه َو َص ِحيح َي ُق ُ
َان َر ُس ُ
وعن َع ِائ َش َة ري اه عنها قالت :ك َ
ول « :إ رن ُه َم ْ
ِ
ِ
ر ُه
ُي ْق َب ْض نَبِي َق ُط َحترى َي َرى َم ْق َعدَ ُه م َن اجَنرةُ ،ث رم ُيـ َح ريا َأ ْو ُيـ َخ ر َر»َ ،ف َل را ْاش َتكَى َو َح َ َ
ِ
ِِ ِ
اق َش َخص بره نَحو س ْق ِ
ي َع َل ْي ِهَ ،ف َل را َأ َف َ
ال َق ْب ُض َو َر ْأ ُس ُه َع َ
ف
َ َ َ ُ ُ ْ َ َ
ى َفخذ َعائ َش َة ُغ َ
ِ
ى» َف ُق ْل ُت :إِ ًذا اَ ُيـ َج ِ
الرفِ ِيق اأَ ْع َ
او ُرنَاَ ،ف َع َر ْف ُت َأ رن ُه َح ِدي ُث ُه
ال َب ْيتُ ،ث رم َق َال« :ال رل ُه رم ِي ر
ا رل ِذي ك َ
َان ُيـ َحدِ ُثنَا َو ُه َو َص ِحيح .أخرجه البخاري(.)0
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َان َر ُس ُ
وعن َع ِائ َش َة ري اه عنها قالت :ك َ
ول اه ﷺ  ،إِ َذا ْاش َتكَى ِمنرا إِن َْسان َم َس َح ُه
راس ،و ْاش ِ
الش ِ
بِ َي ِمين ِ ِهُ ،ث رم َق َالَ « :أ ْذ ِه ِ
ْت ر
اؤ َك،
ف َأن َ
ايَ ،ا ِش َفا َء إِ را ِش َف ُ
اسَ ،ر رب الن ِ َ
ب ال َب َ
ِش َفاء َا ي َغ ِ
اد ُر َس َق ًا» َف َل را َم ِر َض َر ُس ُ
ول اه ﷺ َو َث ُق َلَ ،أ َخ ْذ ُت بِ َي ِد ِه ِأَ ْصن ََع بِ ِه ن َْح َو َما
ً ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الله رم ا ْغف ْر ِ
ك َ
الرف ِيق اأَ ْع َ
ى»
َ َو ْ
َان َي ْصن َُعَ ،فا ْنت ََز َع َيدَ ُه م ْن َيديُ ،ث رم َق َالُ « :
اج َع ْلني َم َع ر
ى .أخرجه مسلم( ).
َقا َل ْتَ :ف َذ َه ْب ُت َأ ْن ُظ ُرَ ،فإِ َذا ُه َو َقدْ َق َ
نح ِ
اقنَتِي َو َذ ِاقنَتِيَ ،ف َ
ا َأك َْر ُه
وعن َع ِائ َش َة ري اه عنها قالتَ :م َ
ات النربِ ُي ﷺ َوإِ رن ُه َل َب ْ َ َ
ِشدر َة امَو ِ
ت ِأَ َح ٍد َأ َبدً ا َب ْعدَ النربِ ِي ﷺ  .أخرجه البخاري( ).
ْ
وعن َع ِائ َش َة ري اه عنها قالتُ :قبِ َض َر ُس ُ
ن َس ْح ِري َون َْح ِري ،
ول اه ﷺ َو َر ْأ ُس ُه َب ْ َ
ِ
ب ِمن َْها.أخرجه أمد ( ).
حا َق ُط َأ ْط َي َ
َقا َل ْتَ :ف َل را َخ َر َج ْت َن ْف ُس ُه َم ْ َأجدْ ِر ً
وبعد معاجة شدة سكرات اموت  ،مات أعز خلوق عى وجه اأرض  ،وفقدت
الدنيا أكرم خلوق عرفه البر ،وفاضت أطهر روح ي الدنيا من جسده الطاهر ،
وصعدت إى بارئها راضية مرضية  ،وخرج أكرم إنسان عى اه تعاى من الدنيا كا
جاء إليها ،وم يرك مااًوا دينار ًا  ،وا درما وا ولد ًا  ،إا فاطمة ري اه عنها،
وإنا ترك ﷺ لأمة إى يوم القيامة هداية وإيان ًا  ،وأخاق ًا وآداب ًا  ،وريعة عامة
خالدة  ،ومراث ًا روحي ًا عظي ً
ا  ،وأمة رباها و رعلمها  ،هي خر اأمم وأوسطها :
[ التوبة. ]999 /

 هول الفاجعة التي أصابت امسلمن :
شاع خر وفاة رسول اه ﷺ بامدينة  ،ونزل خر وفاته ﷺ عى أصحابه كالصاعقة ،
لشدة حبهم له  ،وما تعودوه من صحبته  ،والعيش ي كفنه  ،واأنس بمجالسته ،
وتلقي العلم منه  ،وحقق اأمن ببعثته  ،واجتاع قلوهم عليه  ،ووحشة فراقه ﷺ .
َع ْن َأ ِي ُبر َد َة َع ْن َأبِ ِيه َق َالَ :ص رل ْينَا امَ ْغ ِر َب م َع رس ِ
ول اه ﷺ ُ ،ث رم ُق ْلنَاَ :ل ْو َج َل ْسنَا َحترى
َ َ ُ
ْ
ِ
اهنَا؟» ُق ْلنَاَ :يا َر ُس َ
ول اه
ِ َم َع ُه الع َشا َءَ ،ق َال َف َج َل ْسنَاَ ،ف َخ َر َج َع َل ْينَاَ ،ف َق َالَ « :ما ِز ْلت ُْم َه ُ
ن َُص ِ َ
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ِ
َص رل ْينَا َم َع َك ا َ ِ
ِ َم َع َك ال ِع َشا َءَ ،ق َال « َأ ْح َسنْت ُْم َأ ْو
م ْغر َبُ ،ث رم ُق ْلنَا :ن َْجل ُس َحترى ن َُص ِ َ
َأصبتُم» َق َال َفر َفع ر ْأسه إِ َى السا ِء ،وك َ ِ ِ
الس َا ِءَ ،ف َق َال:
ر َ َ
َ َ َ َ ُ
َان كَث ًرا مـ را َي ْر َف ُع َر ْأ َس ُه إِ َى ر
َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
الس َا َء َما تُوعَدُ َ ،و َأنَا َأ َمنَة ِأَ ْص َح ِ
ايَ ،فإِ َذا
لس َاءَ ،فإِ َذا َذ َه َبت الن ُُجو ُم َأتَى ر
«الن ُُجو ُم َأ َمنَة ل ر
ِ ِ
ب َأ ْص َح ِ
ونَ ،و َأ ْص َح ِ
َذ َه ْب ُت َأتَى َأ ْص َح ِ
اي َما ُيوعَدُ َ
اي َأتَى ُأ رمتِي
اي َأ َمنَة أُ رمتيَ ،فإِ َذا َذ َه َ

وعدُ َ
ون» أخرجه مسلم( ).
َما ُي َ
 موقف عمر بن اخطاب :
ما اشتد امرض برسول اه ﷺ جيء به حمواً ي كساء ،فدخل عى عائشة ري
ِ
ور َب ْينَ ُك رن،
اه عنها وبعث إى أزواجه وقال  « :إِ ِي َقدْ ْاش َت َك ْي ُت َ ،وإِ ِي َا َأ ْستَط ُ
يع َأ ْن َأ ُد َ
َ َف ْ َ
َفائ َْذ رن ِ
ات َي ْو ٍم
أ ُك ْن ِعنْدَ َع ِائ َش َة َ ،أ ْو َص ِف ري َة» َ ،و َم ْ ُأ َم ِر ْض َأ َحدً ا َق ْب َل ُه َ ،ف َب ْين ََا َر ْأ ُس ُه َذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع َ
اج ًة َ ،ف َخ َر َج ْت ِم ْن
َح َو َر ْأي َ ،ف َظنَن ُْت َأ رن ُه ُي ِريدُ م ْن َر ْأي َح َ
ى َمنْك َب ري إِ ْذ َم َال َر ْأ ُس ُه ن ْ
ِ
ِ ِ
فِ ِيه ُن ْط َفة َب ِ
ِ ِ
ار َدة َ ،ف َو َق َع ْت َع َ
ي َع َل ْي ِه ،
ى ُث ْغ َرة ن َْحري َ ،فا ْق َش َع رر َهَا ج ْلدي َ ،ف َظنَن ُْت َأ رن ُه ُغ َ
َف َس رج ْي ُت ُه َث ْو ًبا.
ْت َها  ،وج َذب ُت إِ َ ِ
ِ
ِ
اب َ ،فنَ َظ َر
َ اح َج َ
اس َت ْأ َذنَا َ ،ف َأذن ُ ُ َ َ َ ْ
ر
َف َجا َء ُع َم ُر َوالـ ُمغ َر ُة ْب ُن ُش ْع َب َة َ ،ف ْ
ِ
ي رس ِ
ول اه ﷺ ُ ،ث رم َقا َما َ ،ف َل را َدن ََوا ِم َن
ُع َم ُر إِ َل ْيه َ ،ف َق َال َ :وا َغ ْش َيا ْه َ ،ما َأ َشدُ َغ ْ َ َ ُ
ال َب ِ
ات َر ُس ُ
ْت َر ُجل
ول اه ﷺ َ ،ق َال  :ك ََذ ْب َت َ ،ب ْل َأن َ
ابَ ،ق َال امُ ِغ َر ُة َ :يا ُع َم ُر َ ،م َ
وس َك فِ ْتنَة  ،إِ رن َر ُس َ
ن.
ول اه ﷺ َا َي ُم ُ
وت َحترى ُي ْفن ِ َي اه َع رز َو َج رل الـ ُمنَافِ ِق َ
تـَ ُح ُ
ِ
ِ
ِ
ه َوإِنرا إِ َل ْيه ر ِ
اج ُع َ
ات
اب َ ،فنَ َظ َر إِ َل ْيه َ ،ف َق َال  :إِنرا ِ
ون َ ،م َ
ُث رم َجا َء َأبو َبك ٍْر َ ،ف َر َف ْع ُت اح َج َ
َ
َر ُس ُ
ول اه ﷺ ُ ،ث رم َأتَا ُه ِم ْن ِق َب ِل َر ْأ ِس ِه َ ،ف َحدَ َر َفا ُه َ ،و َق رب َل َج ْب َه َت ُه ُ ،ث رم َق َال َ :وانَبِ ريا ْه ُ ،ث رم
اص ِف ريا ْه ُ ،ث رم َر َف َع َر ْأ َس ُه َ ،و َحدَ َر َفا ُه ،
َر َف َع َر ْأ َس ُه ُ ،ث رم َحدَ َر َفا ُه َ ،و َق رب َل َج ْب َه َت ُه ُ ،ث رم َق َال َ :و َ
ات َر ُس ُ
َو َق رب َل َج ْب َه َت ُه َ ،و َق َال َ :و َ
ول اه ﷺ .
اخ ِل َيا ْه َ ،م َ
ول  :إِ رن َر ُس َ
راس َو َي َت َك رل ُم َ ،و َي ُق ُ
َف َخ َر َج إِ َى ا َ
ول اه ﷺ َا
م ْس ِج ِد َو ُع َم ُر َ ْ
ب الن َ
خ ُط ُ
ن .أخرجه أمد( ).
َي ُم ُ
وت َ ،حترى ُي ْفنِ َي اه َع رز َو َج رل امُنَافِ ِق َ
فلا خرج عمر  من عند رسول اه ﷺ سل سيفه  ،وتوعد الناس  ،وقال :ا أسمع
أحد ًا يقول  :مات رسول اه ﷺ إا ربته بالسيف  ،ثم قام ي امسجد خطيب ًا وقال :
إن رجااً من امنافقن يزعمون أن رسول اه ﷺ قد توي  ،وإن رسول اه ﷺ واه ما
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مات  ،ولكنه ذهب إى ربه كا ذهب موسى بن عمران  ،فغاب أربعن ليلة  ،ثم رجع
إليهم بعد أن قيل قد مات .
واه لرجعن رسول اه ﷺ كا رجع موسى  ،فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا
أنه مات  ،وظل الناس ي امسجد وحوله يبكون من هول الفاجعة .
 موقف أي بكر الصديق :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي اه َعن َْها َقا َل ْتَ :أ ْق َب َل َأ ُبو َبك ٍْر َ ع َ
السن ِْح َحترى
ى َف َرسه م ْن َم ْسكَنه بِ ُ
عن َعائ َش َة َر َ
ِ
ن ََز َلَ ،فدَ َخ َل امَس ِجدَ َ ،ف َلم ي َك ِل ِم النراس حترى د َخ َل َع َ ِ
ي اه َعن َْهاَ ،ف َت َي رم َم
َ
َ َ
ْ ُ
ْ
ى َعائ َش َة َر َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َب َع َل ْيهَ ،ف َق رب َل ُهُ ،ث رم َبكَى،
رةَ ،فك ََش َ
ف َع ْن َو ْج ِههُ ،ث رم َأك ر
رد ح َ َ
النربِ ري ﷺ َو ُه َو ُم َس ًجى بِ ُ ْ
ج َم ُع اه َع َل ْي َك َم ْو َتت ْ ِ
َنَ ،أ رما امَ ْو َت ُة ا رلتِي كُتِ َب ْت َع َل ْي َك
َف َق َال« :بِ َأ ِي َأن َ
ْت َيا نَبِ ري اه ،اَ َ ْ
َف َقدْ ُمت َرها.
َق َال َأبو س َلم َةَ :فأ ْخر ِي ابن َعب ٍ ِ
ي اه َعن ُْه َا َأ رن َأ َبا َبك ٍْرَ خ َر َج َو ُع َم ُرُ ي َك ِل ُم
ََ ْ ُ ر
ُ َ َ
اس َر َ
ِ
النراسَ ،ف َق َال :اجلِسَ ،ف َأبى َف َق َالِ :
راس
اجل ْسَ ،ف َأ َبىَ ،فت ََش رهدَ َأ ُبو َبك ٍْرَ ، ف َا َل إِ َل ْيه الن ُ
ْ
َ
ْ ْ
َ
وتَركُوا ُعمرَ ،ف َق َالَ :أما بعدُ َ ،فمن ك َ ِ
ات،
ـح رمدً ا ﷺ َقدْ َم َ
َان منْك ُْم َي ْع ُبدُ ُمـ َح رمدً ا ﷺ َفإِ رن ُم َ
َ ْ
ر َْ
ََ
َ َ
َو َم ْن ك َ
وتَ ،ق َال اه َت َع َ
اى:
َان َي ْع ُبدُ اه َفإِ رن اه َحي َا َي ُم ُ
[ آل عمران. ]999 /

راس َم ْ َيكُونُوا َي ْع َل ُم َ
اها ِمنْ ُه
ون َأ رن اه َأن َْز َهَا َحترى ت ََا َها َأ ُبو َبك ٍْرَ ف َت َل رق َ
َواه َل َك َأ رن الن َ
وها  .أخرجه البخاري( ).
راسَ ،ف َا ُي ْس َم ُع َب َر إِ را َي ْت ُل َ
الن ُ
فنشج الناس يبكون ما سمعوا خطبة أي بكر الصديق .
راس َم ْ َي ْع َل ُموا َأ رن اه َأن َْز َل َه ِذ ِه اآ َي َة َحترى َتا ََها َأ ُبو َبك ٍْر،
قال عمر َ :واه َل َك َأ رن الن َ
َف َت َل رق ِ
را ِم َن الن ِ
وها.
َ
راس إِ را َي ْت ُل َ
اها منْ ُه الن ُ
راس ُك ُل ُه ْمَ ،ف َا َأ ْس َم ُع َب َ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
قال عمر َ :واه َما ُه َو إِ را َأ ْن َسم ْع ُت َأ َبا َبك ٍْر َتا ََها َف َعق ْر ُتَ ،حترى َما تُق ُلني ِر ْجا ََي،
َو َحترى َأ ْه َو ْي ُت إِ َى اأَ ْر ِ
ات.
ن َس ِم ْع ُت ُه َتا ََهاَ ،علِ ْم ُت َأ رن النربِ ري ﷺ َقدْ َم َ
ض ِح َ
أخرجه البخاري( ).

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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قالت عائشة ري اه عنها  :فا كان من خطبتها من خطبة إا نفع اه ها  ،لقد
خوف عمر الناس  ،وإن فيهم لنفاق ًا  ،فردهم اه بذلك .
ر
وعرفهم احق الذي عليهم  ،وخرجوا به يتلون :
بر أبو بكر الناس اهدى  ،ر
ثم لقد ر
[ آل عمران. ]999 /

 هل أوى الرسول ﷺ أحد باخافة :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي اه َعن ُْه َا ك َ
َان َو ِص ًياَ ،ف َقا َل ْتَ :متَى
َع ِن اأَ ْس َود َق َالَ :ذك َُروا عنْدَ َعائ َش َة َأ رن َعل ًيا َر َ
َأوى إِ َلي ِه ،و َقدْ ُكن ُْت مسنِدَ َته إِ َى صدْ ِري؟َ -أو َقا َل ْت :حج ِري َ -فدَ َعا بِال رطس ِ
ت،
َ ْ
ْ
َ
ُ ْ ُ
ْ َ
ْ
ْ َ
ِ
( )
ِ
َف َل َقدْ ان َ
ى إِ َل ْيه؟ أخرجه البخاري .
ْخن ََث ي َح ْج ِريَ ،ف َا َش َع ْر ُت َأ رن ُه َقدْ َم َ
اتَ ،ف َمتَى َأ ْو َ
ِ
ِ
ما َليس ِي ال ُقر ِ
ِ
آن؟ َو َق َال َم ررةً:
يء ر ْ َ
ْ
وعن أي ُج َح ْي َف َة َق َالَ :سال ُت َعل ًيا َ ه ْل عنْدَ ك ُْم َ ْ
راس؟ َف َق َال :وا رل ِذي َف َل َق احب َة ،وبر َأ النرسم َة ،ما ِعنْدَ نَا إِ را ما ِي ال ُقر ِ
َما َل ْي َس ِعنْدَ الن ِ
آن،
َ
ْ
َ
َ َ َ
َر َ ََ
ِ ِ
ِ ِ
الص ِحي َف ِة؟ َق َال :ال َع ْق ُل،
الصحي َفةُ .ق ْل ُتَ :و َما ِي ر
إِ را َف ْه ًا ُي ْع َطى َر ُجل ِي كتَابِهَ ،و َما ِي ر
َوفِك ُ
َاك اأَ ِس ِرَ ،و َأ ْن اَ ُي ْقت ََل ُم ْسلِم بِكَافِ ٍر .أخرجه البخاري( ).
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الص ِحي َف ُة َع ِن النربِ ِي ﷺ :
يء إِ را كتَا ُب اهَ ،و َهذه ر
و َع ْن َعِ َ ق َالَ :ما عنْدَ َنا َ ْ
«ا َ
ن َع ِائ ٍر إِ َى ك ََذاَ ،م ْن َأ ْحدَ َ
ث فِ َيها َحدَ ًثاَ ،أ ْو َآوى ُمـ ْح ِد ًثاَ ،ف َع َل ْي ِه َل ْعنَ ُة
م ِدينَ ُة َح َرمَ ،ما َب ْ َ
ِ
اه َوامَا َِئك َِة َوالن ِ
ن
ِف َواَ َعدْ لَ ،و َق َالِ :ذ رم ُة امُ ْسلِ ِم َ
م ِع َ
راس َأ ْ َ
ن ،اَ ُي ْق َب ُل منْ ُه َ ْ
و ِ
ما َِئك َِة َوالن ِ
احدَ ةَ ،ف َم ْن َأ ْخ َف َر ُم ْس ِل ًا َف َع َل ْي ِه َل ْعنَ ُة اه َوا َ
ن ،اَ ُي ْق َب ُل ِمنْ ُه
م ِع َ
راس َأ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِفَ ،واَ عَدْ لَ ،و َم ْن ت ََو رى َق ْو ًما بِ َغ ْ ِر إِ ْذن َم َواليهَ ،ف َع َل ْيه َل ْعنَ ُة اه َوامَاَئكَة َوالن ِ
راس
َ ْ
ِ
ِ
( )
ِفَ ،واَ َعدْ ل» أخرجه البخاري .
مع َ
َأ ْ َ
ن ،اَ ُي ْق َب ُل منْ ُه َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ْب ِن َأ ِي َطالِ ٍ
بَ ،ف َأتَا ُه َر ُجلَ ،ف َق َالَ :ما ك َ
َان النربِ ُي
وعن َعامر ْبن َواث َل َة َق َالُ :كن ُْت عنْدَ َع ِ
ِ
ِ
ِ
بَ ،و َق َالَ :ما ك َ
راسَ ،غ ْ َر
َ َش ْي ًئا َي ْكت ُُم ُه الن َ
َ إِ َل ْي َكَ ،ق َالَ :ف َغض َ
َ إِ َ ر
َان النربِ ُي ﷺ ُي ُ
ﷺ ُي ُ
َأ رنه َقدْ حدر َثنِي بِكَلِا ٍ
ت َأ ْر َبعٍَ ،ق َالَ :ف َق َالَ :ما ُه رن َيا َأ ِم َر ا ُ
ه
ن؟ َق َالَ :ق َالَ « :ل َع َن ا ُ
م ْؤ ِمن ِ َ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
غر
ه َم ْن َآوى ُمـ ْحد ًثا ،و َل َع َن ا ُ
ه َم ْن َذ َب َح ل َغ ْ ِر اهَِ ،و َل َع َن ا ُ
َم ْن َل َع َن َوالدَ ُهَ ،و َل َع َن ا ُ
ه من ر
منار اأرض » أخرجه مسلم(.)0
َ
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9599
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وعن ا ْب َن َع رب ٍ
َان َر ُس ُ
اس ري اه عنها َق َال :ك َ
وراَ ،ب رل َغ َواه َما
ول اه ﷺ َع ْبدً ا َم ْأ ُم ً
ون الن ِ
اخت رَصنَا ُد َ
ُأ ْر ِس َل بِ ِهَ ،و َما ْ
ي ٍءَ ،ل ْي َس َثا ًث ًاَ ،أ َم َرنَا َأ ْن ن ُْسبِ َغ ال ُو ُضو َءَ ،و َأ ْن َا
راس بِ َ ْ
ى َف َر ٍ
م ًارا َع َ
س .أخرجه أمد( ).
الصدَ َق َةَ ،و َأ ْن َا ُنن ِْز َي ِ َ
َن ْأك َُل ر
ٍ
و َع ْن َق ْي ِ
ر إِ َى َع َِِ ،ف ُق ْلنَاَ :ه ْل َع ِهدَ إِ َل ْي َك نَبِ ُي اه
س ْب ِن ُع َباد َق َال :ا ْن َط َل ْق ُت َأنَا َواأَ ْش َ ُ
راس َعا رم ًة؟ َق َالَ :ا ،إِا َما ِي كِت ِ
ﷺ َش ْي ًئا َم َي ْع َهدْ ُه إِ َى الن ِ
َاي َه َذاَ ،ق َالَ :و ِكتَاب ِي
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِق َر ِ
اب َس ْي ِف ِهَ ،فإ َذا فيه « امُ ْؤمن َ
اؤ ُه ْمَ ،و ُه ْم َيد َع َ
ى َم ْن س َو ُاه ْمَ ،و َي ْس َعى
ُون َتكَا َف ُأ د َم ُ
ِ ِ
َاه ْمَ ،أ َا َا ُي ْقت َُل ُم ْؤ ِمن بِكَافِ ٍرَ ،وا ُذو َع ْه ٍد ِي َع ْه ِد ِهَ ،م ْن َأ ْحدَ َ
ث َحدَ ًثا َأ ْو
بِذ رمت ِه ْم َأ ْدن ُ
م ِ
ائك َِة َوالن ِ
ح ْ ِد ًثاَ ،ف َع َل ْي ِه َل ْعنَ ُة اهَِ ،وا َ
ن» أخرجه أمد ( ).
م ِع َ
راس َأ ْ َ
َآوى ُ

( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)9599
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 – 4غسل جنازة الرسول ﷺ

ما بويع أي بكر الصديق  باخافة يوم ااثنن  ،أقبل الناس عى جهاز رسول اه
ﷺ وغسله  ،وذلك يوم الثاثاء ،الثالث عر ،من ربيع اأول.
عن عائشة ري اه عنها قالت :ما أرادوا غسل النبي ﷺ اختلفوا فيه فقالوا :واه ما
نغسله وعليه ثيابه؟
ندري! كيف نصنع ،
نجرد موتانا ،أم ِ
أنجرد رسول اه ﷺ كا ِ
ّ
السنَة حتى واه ما من القوم من رجل إا ذقنه ي
قالت  :فلا اختلفوا أرسل اه عليهم ِ
صدره نائ ً
ا ،ثم ك رلمهم من ناحية البيت ،ا يدرون من هو :أن اغسلوا النبي ﷺ وعليه
ثيابه.قالت ري اه عنها  :فثاروا إليه ،فغسلوا رسول اه ﷺ وهو ي قميصه ،يفاض
عليه اماء والسدر  ،ويدلكه الرجال بالقميص .أخرجه أمد وأبوداود ( ).
وكانت عائشة ري اه عنها تقول :لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إا
نساؤه.
وكان الذين تولوا غسل رسول اه ﷺ سبعة نفر ،وهم:
عِ بن أي طالب  ..والعباس بن عبد امطلب  ..والفضل بن العباس  ..وقثم بن
العباس  ،ري اه عنهم  ،ومعهم أسامة بن زيد  ،وصالح وهو شقران موى رسول
اه ﷺ  ،ري اه عنهم أمعن .
وأما أوس بن خوى اأنصاري  ، فحر غسل الرسول ﷺ  ،وم يل من غسله
شيئ ًا ،فكان العباس والفضل وقثم ري اه عنهم يقلبون الرسول ﷺ مع عِ ، 
وكان أسامة بن زيد وشقران ري اه عنها يصبان اماء  ،وعِ  يغسله  ،وهو
يقول  :بأي وأمي  ،ما أطيبك حي ًا وميت ًا .
مي ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ْب ِن َأ ِي َطال ِ ٍ
ت،
ب َي ْلتَم ُس منْ ُه َما َي ْلتَم ُس م َن ا َ ِ
ب  مرا َغ رس َل النربِ ري ﷺ َذ َه َ
َع ْن َع ِ
ب ِط ْب َت َح ًيا َوطِ ْب َت َم ِيتًا .أخرجه ابن ماجه ( ).
َف َل ْم َ
جِدْ ُه َ ،ف َق َال :بِ َأ ِي ال رط ِي ُ
و َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
اس َ ق َال َ :ج َع َل َع ِِ ُي َغ ِس ُل النربِ ري ﷺ َف َل ْم َي َر ِمنْ ُه َش ْي ًئا مـ را ُي َرى ِم َن
امَي ِ
ت َ ،و ُه َو َي ُق ُ
ْت َو ُأ ِمي َ ،ما َأ ْط َي َب َك َح ًيا َو َم ِي ًتا .أخرجه أمد ( ).
ول  :بِ َأ ِي َأن َ
ِ
( )9حسن/أخرجه أمد برقم (  ،)99995وأخرجه أبوداود برقم (.)9999
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 – 5تكفن الرسول ﷺ

ما فرغوا من غسل الرسول ﷺ  ،كفنوه ي ثاثة أثواب بيض  ،سحولية من كرسف
وهو القطن  ،ليس فيها قميص وا عامة .
ِ
ِ
اب َي َانِ َي ٍة بِ ٍ
ا َث ِة َأ ْث َو ٍ
ي اه َعن َْها َأ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ ُك ِف َن ِي َث َ
يضَ ،س ُحولِ ري ٍة
َع ْن َعائ َش َة َر َ
ِمن كُرس ٍ
فَ ،ل ْي َس فِ ِيه رن َق ِميص َواَ ِع َا َمة.متفق عليه ( ).
ْ ْ ُ

 – 3الصاة عى الرسول ﷺ

ما ُكفن الرسول ﷺ ُوضع عى ريره ي بيت عائشة ري اه عنها  ،ثم ُأذن للناس
بالدخول عليه ﷺ أرسااً ،أفواج ًا يتبع بعضهم بعض ًا  ،يصلون عليه  ،وا يؤمهم أحد .
وإنا صلوا عليه فرادى م يؤمهم أحد  ،ليبار كل واحد من الناس الصاة عى
الرسول ﷺ منه إليه  ،ولتكرر صاة امسلمن عليه مرة بعد مرة  ،من كل فرد من آحاد
الصحابة  ،رجاهم ونساؤهم وصبياهم .
ِ
الص َا َة َع َى رس ِ
َع ْن َأ ِي َع ِس ٍ
ف ن َُص ِ
ِ
ول اه ﷺ َ ،قا ُلواَ :ك ْي َ
يبَ ،أ ْو َأ ِي َعسي ٍم أ رن ُه َش ِهدَ ر
َ ُ
ون ِم ْن َه َذا ال َب ِ
اب َف ُي َص ُل َ
َع َل ْي ِه؟ َق َال :ا ْد ُخ ُلوا َأ ْر َس ًاا َأ ْر َس ًااَ ،ق َالَ :فكَانُوا َيدْ ُخ ُل َ
ون َع َل ْي ِه،
ون ِم َن ال َب ِ
خ ُْر ُج َ
اب اآ َخ ِر .
ُث رم َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يء َم ْ ُي ْصلِ ُحو ُه،
َق َالَ :ف َل را ُوض َع ي لـَ ْحده ﷺَ ،ق َال امُغ َرةَُ :قدْ َبق َي م ْن ر ْج َل ْيه َ ْ
ِ
ِ
ِ
اب،
الر َ
ِ َُ
َقا ُلواَ :فا ْد ُخ ْل َف َأ ْصل ْح ُهَ ،فدَ َخ َلَ ،و َأ ْد َخ َل َيدَ ُه َف َم رس َقدَ َم ْيهَ ،ف َق َالَ :أهي ُلوا َع َ ر
ِ
َان َي ُق ُ
اف َسا َق ْي ِهُ ،ث رم َخ َر َجَ ،فك َ
ول َأنَا َأ ْحدَ ُثك ُْم َع ْهدً ا
ابَ ،حترى َب َل َغ َأن َْص َ
الر َ
َف َأ َها ُلوا َع َل ْيه ُ َ
بِرس ِ
ول اه ﷺ .أخرجه أمد ( ).
َ ُ

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)599
()9صحيح /أخرجه أمد (.)99999
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 – 2دفن الرسول ﷺ

ما فرغ الصحابة ري اه عنهم من الصاة عى رسول اه ﷺ  ،أخذوا يتشاورون
أين يدفنونه ؟
فقال بعضهم  :ندفنه عند امنر  ،وقال آخرون  :ندفنه بالبقيع  ،فاختلفوا  ،فأرسلوا إى
أي بكر الصديق  فقال  :سمعت رسول اه ﷺ يقول ( ما قبض اه نبي ًا إا ي
اموضع الذي يـُحب أن يدفن فيه ) ادفنوه ي موضع فراشه.
َع ْن َع ِائ َش َةري اه عنها َقا َل ْت :مرا ُقبِ َض َر ُس ُ
ول اه ﷺ ْ
اخ َت َل ُفوا ِي َد ْفن ِ ِهَ ،ف َق َال َأ ُبو
َبك ٍْر :س ِم ْع ُت ِم ْن رس ِ
ول اه ﷺ َش ْي ًئا َما ن َِسي ُت ُهَ ،ق َالَ :ما َق َب َض اه نَبِ ًيا إِار ِي امَ ْو ِض ِع
َ ُ
َ
حِب َأ ْن يدْ َفن فِ ِيه ،ادفِنُوه ِي مو ِض ِع فِر ِ
ِ
اشه» أخرجه الرمذي ( ).
َْ
ْ ُ
ا رلذي ُ ُ ُ َ
َ
وعن عائشة ري اه عنها قالتَ :ر َأ ْي ُت َك َأ رن َث َا َث َة َأ ْق َا ٍر َس َق َط ْت ِي ُح ْج َر ِي ،
َفسأل ُت َأبا بك ٍْر َ ،ف َق َال  :يا َع ِائ َش ُة  ،إِ ْن تَصدُ ْق ر ْؤي ِ
اك ُيدْ َف ُن ِي َب ْيتِ ِك َخ ْ ُر َأ ْه ِل
ُ َ
ْ
َ
َ َ
َ
ِ
ِ
اأَ ْر ِ
ول اه ﷺ َو ُدف َنَ ،ق َال ِ
ض َث َا َث ًة َ ،ف َل را ُقبِ َض َر ُس ُ
َ َأ ُبو َبك ٍْر َ :يا َعائ َش ُة َ ،ه َذا َخ ْ ُر
َأ ْق َا ِر ِك َ ،و ُه َو َأ َحدُ َها .أخرجه احاكم ( ).
ثم اختلف الصحابة ري اه عنهم ي حفر قر النبي ﷺ  ،هل ُيـجعل له حد؟ أو
ُيـجعل له شق ؟
واللحد :شق ُيـ جعل ي جانب القر للميت من جهة القبلة  ،والريح شق حفر ي
وسط القر .وكان ي الندينة رجان حفران القبور ما  :أبو عبيده بن اجراح ، 
وكان يرح  ،كحفر أهل مكة  ،واآخر أبو طلحة زيد بن سهل  ، وكان َي ْلحد ،
وكان حفر أهل امدينة  ،فأرسلوا إليها  ،فسبق صاحب اللحد فحفر قر النبي ﷺ
ي حجرة عائشة ري اه عنها .
ِ ٍ
َع ْن َأن ِ
ي النربِ ُي ﷺ ك َ
َان بِامَ ِدين َِة َر ُجل َي ْل َحدُ َ ،و َ
ر ُح،
َس ْب ِن َمالك َق َال :مرا ت ُُو ِ َ
آخ ُر َي ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
ه َا ُسبِ َق ت ََر ْكنَا ُهَ ،ف ُأ ْرس َل إِ َل ْي ِه َاَ ،ف َس َب َق َصاح ُ
َف َقا ُلوا :ن َْستَخ ُر َر ربنَاَ ،و َن ْب َع ُث إ َل ْي ِه َاَ ،ف َأ ُ ُ
ال رل ْح ِدَ ،ف َل َحدُ وا لِلنربِ ِي ﷺ  .أخرجه ابن ماجه ( ).

( )9صحيح /أخرجه الرمذي برقم (.)9999
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َع ْن ا ْب ِن َع رب ٍ
اس ري اه عنها َق َال  :مرا َأ َرا ُدوا َأ ْن ي َـ ْح ِف ُروا لرسول اه ﷺ َ ،وك َ
َان َأ ُبو
ِ
َح ْف ِر َأ ْه ِل َم رك َة َ ،وك َ
ج رر ِ
ح ِف ُر
ر ُح ك َ
َان َأ ُبو َط ْل َح َة َز ْيدُ ْب ُن َس ْه ٍل ُه َو ا رلذي َ ْ
ُع َب ْيدَ َة ْب ُن ا َ
اح َي ْ َ
ِ ِ ِ
اس َر ُج َل ْ ِ
ِأَ ْه ِل امَ ِدين َِة َ ،فك َ
ب َ
إى َأ ِي
ما  :ا ْذ َه ْ
َان َي ْل َحدُ َ ،فدَ َعا ال َع رب ُ
ن َ ،ف َق َال أَ َحد َ
ِ
ب َ
ج رر ِ
إى َأ ِي َط ْل َح َة  .ال رل ُه رم ِخ ْر لرسول اه ﷺ َ ،ف َو َجدَ
اح َ ،ول ْْ َخ ِر ا ْذ َه ْ
ُع َب ْيدَ َة ْب ِن ا َ
ِ
ب َأ ِي َط ْل َح َة َأ َبا َط ْل َح َة َ ،ف َجا َء بِ ِه َ ،ف َل َحدَ لرسول اه ﷺ  .أخرجه أمد( ).
َصاح َ
اص َأ رن َس ْعدَ ْب َن َأ ِي َو رق ٍ
و َع ْن َع ِام ِر ْب ِن َس ْع ِد ْب ِن َأ ِي َو رق ٍ
اص َق َال ِي َم َر ِض ِه ا رل ِذي َه َل َك
ِ ِ
ِ
ِ ال رلبِ َن ن َْص ًبا،كَا ُصن ِ َع بِرس ِ
حدُ وا ِ
ول اه ﷺ.أخرجه مسلم( ).
َ ُ
َ
فيه :ا َ
َ َلـ ْحدً اَ ،وانْص ُبوا َع َ ر
وما جاء أبوطلحة اأنصاري  خط حول الفراش ،ثم ُحول رسول اه ﷺ بالفراش
ناحية من البيت وحفر أبو طلحة القر  ،وصنع له حد ًا  ،ودخل قره ﷺ العباس وعِ
والفضل  ،ري اه عنهم  ،ووضع شقران موى رسول اه ﷺ ي قره ﷺ قطيفة
مراء ،ثم أنزلوا رسول اه ﷺ ي قره صلوات اه وسامه عليه .
وعن ابن عباس ري اه عنها قالُ :ج ِع َل ِي َق ِر رس ِ
م َرا ُء.
ول اه ﷺ َق ِطي َفة َ ْ
ْ َ ُ
أخرجه مسلم( ).
وكان آخر الناس عهد ًا برسول اه ﷺ قثم بن العباس بن عبد الطلب ري اه عنها .
ِ
عن َعب ِد اه ب ِن ا ِ ِ
ان ُعمرَ ،أو َزم ِ
بِ ،ي َزم ِ
ِ ْب ِن َأ ِي َطال ِ ٍ
ان
ْ
ْ
ََ ْ َ
َ
َ
حارث َق َال :ا ْعت ََم ْر ُت َم َع َع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ى ُأ ْخته ُأ ِم َهان ٍئ بِنْت َأ ِي َطال ٍ
ُع ْث َا َنَ ،فن ََز َل َع َ
ب َل ُه
بَ ،ف َل را َف َر َغ م ْن ُع ْم َرته َر َج َعَ ،ف ُسك َ
ُغ ْسل َفا ْغت ََس َلَ ،ف َل را َف َر َغ ِم ْن ُغ ْسلِ ِه َد َخ َل َع َل ْي ِه َن َفر ِم ْن َأ ْه ِل ال ِع َر ِاقَ ،ف َقا ُلواَ :يا َأ َبا َح َس ٍن،
ِ
ِ
ب َأ ْن ُ
ِج ْئن َ
حدِ ُثك ُْم َأ رن ُه
َاك ن َْس َأ ُل َك َع ْن َأ ْم ٍر نُح ُ
ْرنَا َعنْ ُهَ ،ق َالَ :أ ُظ ُن امُغ َر َة ْب َن ُش ْع َب َة َ
ََِ
راس َع ْهدً ا بِرس ِ
ث الن ِ
َان َأ ْحدَ َ
ك َ
ول اه ﷺ ؟ َقا ُلواَ :أ َج ْلَ ،ع ْن َذلِ َك ِج ْئنَا ن َْس َأ ُل َكَ .ق َال:
َ ُ
راس َع ْهدً ا بِرس ِ
ول اه ﷺ ُق َث ُم ْب ُن ال َع رب ِ
ث الن ِ
َأ ْحدَ ُ
اس .أخرجه أمد(.)0
َ ُ
وكان دفن النبي ﷺ ليلة اأربعاء  ،فقد مكث ﷺ يوم ااثنن  ،ويوم الثاثاء بكامله ،
ودفن ليلة اأربعاء  ،صلوات ري وسامه عليه ما تعاقب الليل والنهار .
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َن ،ودفِن َلي َل َة اأَربِع ِ
ِ
ِ
اء .
ْ َ
ي النبي ﷺ َي ْو َم اا ْثن ْ ِ َ ُ َ ْ
َع ْن َعائ َش َة ري اه عنها َقا َل ْت :ت ُُو ِ َ
أخرجه أمد( ).
ول اه ﷺ حترى س ِمعنَا صو َت امَس ِ
و َع ْن َع ِائ َش َة عنها َقا َل ْت :ما َعلِمنَا بِدَ ْف ِن رس ِ
احي
َ ْ َ ْ
َ
َ
َ ُ
ْ
َ
ِ
ِمن ِ
( )
آخ ِر ال رل ْي ِلَ ،ل ْي َل َة اأَ ْربِ َعاء .أخرجه أمد .
ْ
وقد حزن الصحابة ري اه عنهم عى وفاة رسول اه ﷺ حزن ًا عظي ً
ا  ،وتأثر بذلك
كبارهم وصغارهم  ،ورجاهم ونساؤهم وأطفاهم  ،ورحل الَاج امنر الذي مأ
الدنيا نور ًا وهدى ورمه  ،ي حياته وبعد ماته ﷺ .
َع ْن َأن ٍ
اج َر َر ُس ُ
ول اه ﷺ ك َ
َب َو َأ ُبو َبك ٍْر َر ِدي ُف ُه،
َان َر ُسو ُل اه ﷺ َي ْرك ُ
َس َ ق َال :مرا َه َ
َان َي ُم ُر بِال َق ْو ِم َف َي ُقو ُل َ
الشا ِمَ ،وك َ
َوك َ
ف ِي ال رط ِر ِيق ِا ْختِ َافِ ِه إِ َى ر
ونَ :م ْن
َان َأ ُبو َبك ٍْر ُي ْع َر ُ
ٍ
ن َيدَ ْي َك َيا َأ َبا َبك ٍْر؟ َف َي ُق ُ
ه ِدينِيَ .ف َل را َدن َْوا ِم َن ا َ
م ِدين َِة َب َع َثا إِ َى ال َق ْو ِم
َه َذا َب ْ َ
ولَ :هاد َ ْ
ار إِ َى َأ ِي ُأ َما َم َة َو َأ ْص َحابِ ِهَ ،ف َخ َر ُجوا إِ َل ْي ِه َا َف َقا ُلوا :ا ْد ُخ َا ِآمن ْ ِ
ا رل ِذي َن َأ ْس َل ُموا ِم َن اأَن َْص ِ
َن
اع ْ ِ
نَ ،فدَ َخ َا.
ُم َط َ
َق َال َأنَسَ :ف َا َر َأ ْي ُت َي ْو ًما َق ُط َأن َْو َر َو َا َأ ْح َس َن ِم ْن َي ْو ِم َد َخ َل َر ُس ُ
ول اه ﷺ َو َأ ُبو َبك ٍْر
ِ
ِ
ِ
ي َر ُس ُ
ول
امَدينَ َةَ ،و َش ِهدْ ُت َو َفا َت ُهَ ،ف َا َر َأ ْي ُت َي ْو ًما َق ُط َأ ْظ َل َم َو َا َأ ْق َب َح م َن ال َي ْو ِم ا رلذي ت ُُو ِ َ
اه ﷺ فِ ِيه .أخرجه أمد ( ).
و َع ْن َأن ٍ
َان ال َي ْو ُم ا رل ِذي َق ِد َم فِ ِيه َر ُس ُ
َس َ ق َال :ر
ما ك َ
ول اه ﷺ امَ ِدينَ َة َأ َضا َء ِمن َْها ك ُُل
َ ٍ
ات فِ ِيه َأ ْظ َلم ِمن َْها ك ُُل َي ٍء َ ،و َق َال :ما َن َف ْضنَا َع ْن رس ِ
لا ك َ
ول
َان ال َي ْو ُم ا رل ِذي َم َ
َ
َ ُ
َ
يءَ ،ف ر
ْ
ْ
ِ
()0
َ
اه ﷺ اأ ْيدي َحترى َأ ْنك َْرنَا ُق ُلو َبنَا .أخرجه أمد .
َس َ ق َالَ :ق َال َأ ُبو َبك ٍْر َ ب ْعدَ َو َف ِاة رس ِ
و َع ْن َأن ٍ
ول اه ﷺ ل ِ ُع َم َر :ا ْن َطلِ ْق بِنَا إِ َى ُأ ِم
َ ُ
َان َر ُس ُ
ور َها ك ََا ك َ
َتَ ،ف َق َاا َهَاَ :ما
لا ا ْنت ََه ْينَا إِ َل ْي َها َبك ْ
ور َهاَ ،ف ر
ول اه ﷺ َي ُز ُ
َأ ْي َم َن ن َُز ُ
يبكِ ِ
يك؟ َما ِعنْدَ اه َخ ْر ل ِ َر ُسول ِ ِه ﷺ .
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َقا َل ْتَ :ما َأ ْبكي َأ ْن َا َأك َ
ُون َأ ْع َل ُم َأ رن َما عنْدَ اه َخ ْر ل َر ُسوله ﷺ َ ،و َلك ْن َأ ْبكي َأ رن
الوحي َق ِد ا ْن َق َطع ِمن السا ِءَ ،فهيجتْها ع َى البك ِ
َاءَ .فجع َا يبكِي ِ
ان َم َع َها.أخرجه مسلم(.)3
َر َ ُ َ َ
َ َ َْ َ
ُ
َ َ ر َ
َ ْ َ
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ِ
وع ْن َأن ٍ
الس َ
ا ُم:
َس َ ق َال :مرا َث ُق َل النربِ ُي ﷺ َج َع َل َي َت َغ رشا ُهَ ،ف َقا َل ْت َفاط َم ُة َع َل ْي َها ر
واكَرب َأباهَ ،ف َق َال َهاَ « :ليس َع َى َأبِ ِ
يك ك َْرب َب ْعدَ ال َي ْو ِم».
َ ْ َ
َ ْ َ َ ُ
ات َقا َل ْت :يا َأبتَاهَ ،أجاب ربا د َعاه ،يا َأبتَاه من جنر ُة ِ
الف ْر َد ْو ِ
س َم ْأ َوا ْهَ ،يا َأ َبتَا ْه إِ َى
لا َم َ
َ َ ُ َ َ ًَ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ
َف ر
ِ
ِ
ِ
الس َ
ح ُثوا
ا ُمَ :يا َأن َُس َأ َطا َب ْت َأ ْن ُف ُسك ُْم َأ ْن َ ْ
لا ُدف َنَ ،قا َل ْت َفاط َم ُة َع َل ْي َها ر
ج ْ ِر َيل َننْ َعا ْهَ ،ف ر
ِ
َع َ
الراب.أخرجه البخاري( ).
ى َر ُسول اه ﷺ ُ َ
[ اأحزاب. ]99 /

« اللهم صل عى حمد وعى آل حمد كا صليت عى إبراهيم وعى آل إبراهيم
إنك ميد جيد ،اللهم بارك عى حمد وعى آل حمد كا باركت عى إبراهيم
وعى آل إبراهيم إنك ميد جيد ».
إنا ه وإنا إليه راجعون  ،و ُنشهد اه ومائكته واخائق أمعن أن رسولنا حمد ًا
ﷺ قد بلغ الرسالة  ،وأدى اأمانة  ،ونصح اأمة  ،وجاهد ي اه حق جهاده حتى أتاه
اليقن  ،وترك اأمة عى البيضاء ليلها كنهارها ا يزيغ عنها إا هالك ،
[ الزمر. ]١١/

[ آل عمران.]99 /
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 – 1زوجات الرسول ﷺ

أمهات امؤمنن هن زوجات الرسول ﷺ  ،وقد أكرمهن اه  بأن حرم عليهن أن
يتزوجن بعد رسول اه ﷺ كا قال سبحانه :
[ اأحزاب. ]99 /
وقد تزوج الرسول ﷺ مس عرة امرأة  ،ودخل بثاث عرة منهن  ،واجتمع عنده
منهن إحدى عرة امرأة  ،وتوي ﷺ عن تسع زوجات .
ِ
ِ
ِ
ِ
ى رس ِ
ول اه ﷺ َو َدنَا ِمن َْها،
ج ْون مرا ُأ ْدخ َل ْت َع َ َ ُ
ي اه َعن َْها َأ رن ا ْبنَ َة ا َ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
َقا َل ْتَ :أ ُعو ُذ بِاه ِمن َْكَ ،ف َق َال َهاَ « :ل َقدْ ُع ْذ ِ
ت بِ َعظِي ٍم ،احَ ِقي بِ َأ ْهلِ ِك»أخرجه البخاري( ).
َ
ِ
ٍ
ِ
و َع ْن َع رب ِ
راح َيل،
اس ْب ِن َس ْه ٍل َع ْن َأبِيه َو َأ ِي ُأ َس ْيد َقااَ :ت ََز رو َج النربِ ُي ﷺ ُأ َم ْي َم َة بِن َْت َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ج ِه َز َها
لا ُأ ْدخ َل ْت َع َل ْيه َب َس َط َيدَ ُه إِ َل ْي َهاَ ،ف َك َأ رهَا ك َِر َه ْت َذل َكَ ،ف َأ َم َر َأ َبا ُأ َس ْيد َأ ْن ُ َ
َف ر
َو َيك ُْس َو َها َث ْو َب ْ ِ
ن َر ِاز ِق ري ْ ِ
ن.أخرجه البخاري( ).
ول اه ﷺ َ « :خر نِس ٍ
اء َر ِك ْب َن ِ
و َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ما:
اإبِ َل َ -ق َال َأ َحدُ ُ َ
ُْ َ
صالِح نِس ِ
شَ ،و َق َال اآ َخ ُر :نِ َسا ُء ُق َر ْي ٍ
اء ُق َر ْي ٍ
ش َ -أ ْحنَا ُه َع َ
ى َيتِي ٍم ِي ِص َغ ِر ِه» متفق عليه( ).
َ ُ َ
وزوجاته ﷺ الاي دخل هن وبقن معه إحدى عرة إمرأة  ،وهن أمهات امؤمنن
[ اأحزاب. ]9 /
كا قال سبحانه :
 -1وأمهات امؤمنن ست قرشيات ,وهن :
خدجة بنت خويلد  ،وسودة بنت زمعة  ،وعائشة بنت أي بكر  ،وحفصة بنت عمر ،
وأم سلمة بنت أمية بن سهل ،وأم حبيبة رملة بنت أي سفيان ،ري اه عنهن أمعن.
وأربع عربيات غر قرشيات وهن :
زينب بنت جحش ابنة رئاب امخزومية  ،وميمونة بنت احارث بن قيس اهالية ،
وزينب بنت خزيمة بن احارث اهالية ،وجويرية بنت احارث بن رار امصطلقية.
وواحدة من بني إرائيل وهي صفية بنت حيي بن أخطب النري اليهودي .
فهؤاء أزواجه ﷺ إحدى عرة امرأة فقط .
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم (  ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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وحد له امعدود  ،ونحن أطلق لنا
واه حكيم عليم  ،فالرسول ﷺ أطلق له العدد ُ ،
امعدود  ،وحد لنا العدد فأباح اه لرسوله ﷺ أن يتزوج ما شاء من النساء  ،وحد له
نساء بأعينهن ينقلن ريعته من داخل بيوته ﷺ  ،فلا أكمل اه ريعته قال اه له :
[ اأحزاب. ]99 /

ونحن أباح اه  لنا أن نتزوج ما شئنا من نساء امسلمن ي أي وقت  ،وحدد لنا
العدد حيث ا جتمع ي عصمة الرجل ي وقت واحد أكثر من أربع زوجات  ،مع
اباحه ملك اليمن كا قال سبحانه :
[ النساء. ]9 /

وإذا كنا قد عرفنا الرسول الكريم  ،والنبي الرحيم  ،والزوج الصالح ﷺ  ،من خال
سرته ﷺ  ،فا بد لنا من معرفة أزواجه الطاهرات  ،وأمهات امؤمنن التقيات ،
ومعرفة أواده من بنن وبنات  ،ليكتمل النصاب بمعرفة أهل بيت النبوة  ،وما جب
هم من امحبة وسائر احقوق .
وهؤاء أزواجه ﷺ الاي تزوج هن  ,وبقن معه ,وهن إحدى عرة امرأة:
 -1خدجة بنت خويلد ري اه عنها :
هي أم امؤمنن خدجة بنت خويلد ري اه عنها  ،أول زوجات الرسول ﷺ ،
تزوجها ﷺ وهو ي سن اخامسة والعرين من عمره  ،وهي ي سن اأربعن من
عمرها  ،وم يتزوج عليها ي حياَا أي امرأة .
وخدجة ري اه عنها أول من آمن بالرسول ﷺ من النساء  ،وأول من صى خلفه ،
وأول من أنفق ماله ي سبيل اه  ،وأول من دعا إى اه  ، وهي التي رزق ﷺ منها
الولد  ،وأول من جاءها سام خاص من رها  ،وأول من ُبرت ببيت ي اجنة من
قصب  ،ا صخب فيه وا نصب .
 -2سودة بنت زمعة ري اه عنها :
أم امؤمنن سودة بنت زمعة ري اه عنها  ،كانت من امؤمنات امهاجرات ي
سبيل اه  ،فقد هاجرت هي وزوجها السكران بن عمرو إى احبشة  ،ومكثت ي
احبشة دهر ًا .
999

وعندما عادت مع زوجها من هجرَا توي زوجها السكران بن عمرو  ،وتركها من
غر عائل  ،وكان أهلها أشداء وأعداء ألدا لإسام  ،فخي رسول اه ﷺ أن يبطش
ها قومها  ،ويفتنوها ي دينها  ،فأراد ﷺ أن جزها عى إسامها ومصاها خر ًا ،
وي هذا الوقت كانت خدجة ري اه عنها قد ماتت  ،وحزن عليها الرسول ﷺ
حزن ًا شديد ًا  ،فخطب ﷺ سودة بنت زمعة ري اه عنها وتزوجها ي شوال من
السنة العارة من البعثة  ،بعد أن عقد عى عائشة ري اه عنها .
وكانت سودة ري اه عنها بدينة اجسم  ،ثقيلة احركة  ،كبرة السن  ،وعندما طعنت
ي السن  ،وذهبت حاجتها إى الرجال  ،خشيت أن يطلقها رسول اه ﷺ ،وحرصت
عى أن حر ي أزواجه  ،وأن تَه با حبه  ،فوهبت يومها لعائشة ري اه عنها.
ِ
ِ
َان َر ُس ُ
ي اه َعن َْها َقا َل ْت :ك َ
ن نِ َس ِائ ِه،
ول اه ﷺ إِ َذا َأ َرا َد َس َف ًرا َأ ْق َر َع َب ْ َ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
ها َم َع ُهَ ،وك َ
َان َي ْق ِس ُم لِك ُِل ا ْم َر َأ ٍة ِمن ُْه رن َي ْو َم َها َو َل ْي َلت ََهاَ ،غ ْ َر َأ رن
َف َأ ريت ُُه رن َخ َر َج َس ْه ُم َها َخ َر َج ِ َ
س ْو َد َة بِن َْت َزم َع َة َو َه َب ْت َي ْوم َها َو َل ْي َلت ََها لِ َع ِائ َش َة َز ْو ِج النربِي ﷺ َ ،ت ْبت َِغي بِ َذلِ َك ِر َضا رس ِ
ول
َ ُ
ِ
َ
ْ
َ

اه ﷺ .أخرجه البخاري ( ).
وبقيت سودة ري اه عنها زوجة للرسول ﷺ  ،ثم توفيت ري اه عنها ي خافة
عثان  ،وعمرها ما يقارب الثانن عام ًا .
 -3عائشة بنت أي بكر الصديق ري اه عنها:
أم امؤمنن عائشة بنت أي بكر الصديق ري اه عنها  ،تزوجها رسول اه ﷺ ي
شوال  ،من السنة العارة للبعثة  ،وقد بلغت من العمر ست سنن  ،وم يدخل ها إا
ي شوال  ،من السنة الثانية للهجرة  ،وعمرها تسع سنن  ،بعد هجرته إى امدينة
بسبعة أشهر .
ها َو ِه َي
َع ْن َع ِائ َش َة ري اه عنها َأ رن النربِ ري ﷺ ت ََز رو َج َها َو ِه َي بِن ُْت ِس ِت ِسنِ َ
نَ ،و َبنَى ِ َ
ن.أخرجه البخاري( ).
بِن ُْت تِ ْس ِع ِسن ِ َ
نَ ،و ُز رف ْت إِ َل ْي ِه
و َع ْن َع ِائ َش َة ري اه عنها َأ رن النربِ ري ﷺ ت ََز رو َج َها َو ِه َي بِن ُْت َس ْب ِع ِسن ِ َ
ِ
ر َة.أخرجه مسلم( ).
نَ ،و ُل َع ُب َها َم َع َهاَ ،و َم َ
َو ِه َي بِن ُْت تِ ْس ِع ِسن ِ َ
ات َعن َْها َوه َي بِن ُْت َث َا َن َع ْ َ
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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ول اه ﷺ ِي َش رو ٍ
و َع ْن َع ِائ َش َة ري اه عنها َقا َل ْت :ت ََز رو َجنِي َر ُس ُ
الَ ،و َبنَى ِي ِي
ِ ِ
ِ
َان َأح َظى ِعنْدَ ه ِمنِي؟َ ،ق َال :وكَان ْ ِ
اء رس ِ
ٍ
ب
َت َعائ َش ُة ت َْستَح ُ
َ
ُ
ول اه ﷺ ك َ ْ
َش روالَ ،ف َأ ُي ن َس َ ُ
َأ ْن تُدْ ِخ َل نِ َسا َء َها ِي َش روا ٍل.أخرجه مسلم( ).

وكانت أي بكر الصديق  مكانة عظيمة ي قلب رسول اه ﷺ ،مواقفه العظيمة
معه ي سبيل اه ،فأراد ﷺ أن يكرم صاحبه الوي اأمن ،ويوثق عرى امحبة بينه
وبن من ناِه ووقف معه ،برباط امصاهرة ،فتزوج من ابنته عائشة ري اه عنها.
وقد رأى رسول اه ﷺ ي امنام أن ملك ًا حمل إليه عائشة ي رقة من حرير.
ول اه ﷺ ُ « :أ ِريت ِ
ُك َق ْب َل َأ ْن َأت ََز رو َج ِك َم ررت ْ ِ
َع ْن َع ِائ َش َة ري اه عنها َقا َل ْتَ :ق َال َر ُس ُ
َن،
ف َفإِ َذا ِهي َأن ِ
ِ ِ ِ
ْت،
فَ ،فك ََش َ
ر َق ٍة ِم ْن َح ِر ٍيرَ ،ف ُق ْل ُت َل ُه :اك ِْش ْ
َ
َر َأ ْي ُت امَ َل َك يـَ ْحم ُلك ي َ َ
َف ُق ْل ُت :إِ ْن ي ُكن ه َذا ِمن ِعن ِْد اه يم ِض ِهُ ،ثم ُأ ِريت ِ
ُك َ ْ ِ ِ ِ
ر َق ٍة ِم ْن َح ِر ٍيرَ ،ف ُق ْل ُت:
َ ْ َ
ْ
ر
ُْ
حم ُلك ي َ َ
فَ ،فإِ َذا ِهي َأن ِ
ْتَ ،ف ُق ْل ُت :إِ ْن َي ُك َه َذا ِم ْن ِعن ِْد اه ُي ْم ِض ِه»أخرجه البخاري( ).
فَ ،فك ََش َ
اك ِْش ْ
َ
وم يتزوج رسول اه ﷺ بكر ًا غرعائشة ري اه عنها.
ول اهَ ،أر َأي َت َلو ن ََز ْل َت و ِ
ِ
ِ
ي اه َعن َْها َقا َل ْتُ :ق ْل ُت َيا َر ُس َ
اد ًيا َوفِ ِيه َش َج َرة
َ
ْ
َ ْ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
ِ ِ
ِ
ِ
ها ُكن َْت ت ُْرتِ ُع َب ِع َر َك؟ َق َالِ « :ي ا رل ِذي
َقدْ ُأك َل من َْهاَ ،و َو َجدْ َت َش َج ًرا َم ْ ُي ْؤك َْل من َْها ،ي َأ ِ َ
َم ْ ُي ْرت َْع ِمن َْها» َت ْعنِي َأ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ َم ْ َيت ََز رو ْج بِك ًْرا َغ ْ َر َها.أخرجه البخاري( ).
وكانت عائشة ري اه عنها ا مرأة ذكية  ،فطنة  ،غزيرة العلم  ،فقيهة ي الدين  ،سامية
اخلق  ،وكانت أحب نساء الرسول ﷺ إليه  ،وكانت شديدة احب لرسول اه ﷺ ،
حتى كانت تغار عليه .
ى جي ِ ِ
ول اه ﷺ َب َع َث َع ْم َرو ْب َن ال َع ِ
َع ْن َأ ِي ُع ْث َا َن َأ رن َر ُس َ
السا َِس ِل،
اص َع َ َ ْ
ش َذات ُ
ب إِ َل ْي َك؟ َق َالَ « :ع ِائ َش ُة» ُق ْل ُتِ :م َن الر َج ِ
َق َالَ :ف َأ َت ْي ُت ُه َف ُق ْل ُتَ :أ ُي الن ِ
ال؟ َق َال:
راس َأ َح ُ
ِ
َت َ
ج َع َلنِي ِي
وها» ُق ْل ُتُ :ث رم َم ْن؟ َق َالُ « :ع َم ُر» َف َعدر ِر َج ًااَ ،ف َسك ُ
« َأ ُب َ
خَا َف َة َأ ْن َ ْ
ِ
آخ ِر ِه ْم»متفق عليه (.)0
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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توفيت أم امؤمنن عائشة ري اه عنها ي خافة معاوية  ، ليلة الثاثاء  ،السابع
عر من رمضان  ،سنة ثان ومسن من اهجرة  ،وعمرها ست وستون سنة ،
ودفنت من ليلتها بالبقيع ري اه عنها  ،وجعل جنة الفردوس مثواها .
 -4حفصة بنت عمر ري اه عنها:
أم امؤمنن حفصة بنت عمر بن اخطاب ري اه عنها  ،توي عنها زوجها خنيس
بن حذافة السهمي  ،صاحب اهجرتن  ،احبشة وامدينة  ،إذ أصابته جراحة يوم أحد
فات منها  ،فحزنت عليه حزن ًا شديد ًا  ،وحزن عمر حزها فعرض زواجها عى أي
بكر ثم عثان  ،لعل ي زواجها بأحدما مواساة ها  ،وإخراج ها من أحزاها ،
فاعتذر عثان  ،وسكت أبو بكر  ،فوجد عليها عمر .
ثم لبث عمر لياَ فخطبها رسول اه ﷺ  ،مواساة ها  ،وإكرام ًا أبيها  ،فاروق هذه
اأمة .
ِ
خ رط ِ
ن َت َأ ري َم ْت َح ْف َص ُة بِن ُْت ُع َم َر ِم ْن
اب ِح َ
ي اه َعن ُْه َا َأ رن ُع َم َر ْب َن ا َ
عن ا ْبن ُع َم َر َر َ
ِ
َان ِم ْن َأ ْص َح ِ
ُخنَ ْي ِ
الس ْه ِم ِيَ ،وك َ
ي
اب َر ُسول اه ﷺ َقدْ َش ِهدَ َبدْ ًرا ،ت ُُو ِ َ
س ْب ِن ُح َذا َف َة ر
يت ُع ْث َا َن ْب َن َع رف َ
انَ ،ف َع َر ْض ُت َع َل ْي ِه َح ْف َص َةَ ،ف ُق ْل ُت :إِ ْن ِش ْئ َت
بِامَ ِدين َِةَ ،ق َال ُع َم ُرَ :ف َل ِق ُ
اََ ،ف َق َالَ :قدْ َبدَ ا ِ
َ َأ ْن اَ
َأ ْنك ْ
َحت َُك َح ْف َص َة بِن َْت ُع َم َرَ ،ق َالَ :س َأ ْن ُظ ُر ِي َأ ْم ِريَ ،ف َلبِ ْث ُت َل َي ِ َ
َأت ََز رو َج َي ْو ِمي َه َذا.
ِ
َحت َُك َح ْف َص َة بِن َْت ُع َم َرَ ،ف َص َم َت َأ ُبو َبك ٍْر
َق َال ُع َم ُرَ :ف َل ِق ُ
يت َأ َبا َبك ٍْرَ ،ف ُق ْل ُت :إِ ْن ش ْئ َت َأ ْنك ْ
ِ
اَ ُث رم َخ َط َب َها َر ُس ُ
َ َش ْي ًئاَ ،ف ُكن ُْت َع َل ْي ِه َأ ْو َجدَ ِمنِي َع َ
ول
ى ُع ْث َا َنَ ،ف َلبِ ْث ُت َل َي ِ َ
َف َل ْم َي ْرج ْع إِ َ ر
ِ ِ
اه ﷺ َف َأ ْنك ْ ِ
ٍ
ِ
ِ ِح َ
َحت َُها إ ريا ُه َف َلق َيني َأ ُبو َبكْر َف َق َالَ :ل َع رل َك َو َجدْ َت َع َ ر
ن َع َر ْض َت َع َ ر
َح ْف َص َة َف َل ْم َأ ْر ِج ْع إِ َل ْي َك؟ ُق ْل ُتَ :ن َع ْمَ ،ق َالَ :فإِ رن ُه َم ْ َي ْمنَ ْعنِي َأ ْن َأ ْر ِج َع إِ َل ْي َك فِي َا َع َر ْض َت،
ِ ِ
ي ِر رس ِ
إِ را َأ ِي َقدْ َعلِ ْم ُت َأ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ ،
ول اه ﷺ َقدْ َذك ََر َهاَ ،ف َل ْم َأ ُك ْن أُ ْف َ ر َ ُ
َو َل ْو ت ََرك ََها َل َقبِ ْلت َُها .أخرجه البخاري ( ).
وكان عمر حفصة ري اه حن تزوجها رسول اه ﷺ عرين عام ًا  ،وهي الزوجة
الرابعة ي الرتيب بعد خدجة وسودة وعائشة  ،ري اه عنهن .
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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وكانت حفصة ري اه عنها صوامة قوامة  ،وما طلقها رسول اه ﷺ أتاه جريل ﷺ
فقال له :راجع حفصة ،فإها صوامة قوامة ،وإها زوجتك ي اجنة.
وتوفيت حفصة ري اه عنها ي شعبان  ،سنة إحدى وأربعن للهجرة  ،ي أول
خافة معاوية  ، ودفنت بالبقيع ي امدينة ري اه عنها .
 -5زينب بنت خزيمة ري اه عنها:
أم امؤمنن زينب بنت خزيمة ري اه عنها هي أخت أم امؤمنن ميمونة بنت
احارث أمها  ،وكانت تدعى ي اجاهلية أم امساكن  ،لرمتها إياهم  ،ورقتها
عليهم  ،وتعاقب عليها عدد من اأزواج ي اجاهلية واإسام .
وما مات آخرأزواجها عبد اه بن جحش  ي أحد ،أكرمها رسول اه ﷺ بخطبتها،
والزواج منها ي شهر رمضان  ،من السنة الثالثة للهجرة .
وبقيت زينب بنت خزيمة ري اه عنها مع الرسول ﷺ شهرين أو ثاثة  ،ثم توفيت
ري اه عنها  ،ودفنت بالبقيع  ،وهي أول من دفن من أزواج الرسول ﷺ ي البقيع .
وم يمت من أزواجه ﷺ ي حياته غر زينب بنت خزيمة  ،وقبلها خدجة التي دفنت
باحجون بمكة  ،ري اه عنهن أمعن .
 -3أم سلمة هند بنت أي أمية ري اه عنها :
أم امؤمنن أم سلمة ري اه عنها  ،هاجرت إى احبشة مع زوجها أي سلمة عبد
اه بن عبد اأسد  ، وهو أخو النبي ﷺ من الرضاعة  ،وابن عمته برة .
وجرح جرح ًا كبر ًا اندمل بعد فرة  ،ثم
وقد أبى أبو سلمة با ًء حسن ًا ي غزوة أحد ُ ،
عاوده واشتد عليه أمه  ،وكان سبب ًا ي وفاته .
فات  وخلف وراءه زوجته أم سلمة  ،وأربعة من اأواد هم  ( :زينب وسلمة
وعمر ودرة )  ،فبكت عليه زوجته  ،وحزنت لفقده  ،فأراد الرسول ﷺ أن يكرمها
ويواسيها عملي ًا  ،بضمها إى نسائه  ،والقيام بأمرها  ،وكفالة أوادها  ،أها من
امهاجرات الاي هاجرن اهجرتن  ،وذات رأي سديد  ،كا عمل الرسول ﷺ
برأها ي صلح احديبية كا مر معنا .
فتزوجها ﷺ ي شوال  ،سنة أربع من اهجرة.
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ول اه ﷺ َي ُق ُ
َع ْن ُأ ِم َس َل َم َة ري اه عنها َقا َل ْتَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ولَ « :ما ِم ْن ُم ْسلِ ٍم ت ُِصي ُب ُه
ه َوإِنرا إِ َل ْي ِه ر ِ
ُم ِصي َبةَ ،ف َي ُق ُ
اج ُع َ
الله رم ْأ ُج ْر ِي ِي ُم ِصي َبتِي،
ول َما َأ َم َر ُه اهُ" :إِنرا ِ
ون" ُ ،
َ
ِ
ف ِ
ات َأ ُبو َس َل َم َةُ ،ق ْل ُت:
َ َخ ْ ًرا ِمن َْها ،إِ را َأ ْخ َل َ
َو َأ ْخلِ ْ
لا َم َ
ف اهُ َل ُه َخ ْ ًرا من َْها »َ ،قا َل ْتَ :ف ر
ٍ
ِ
اجر إِ َى رس ِ
َأ ُي ا ُ
ول اه ﷺ ُ ،ث رم إِ ِي ُق ْلت َُها،
م ْسلِ ِم َ
َ ُ
ن َخ ْر م ْن َأ ِي َس َل َم َة؟ َأ رو ُل َب ْيت َه َ َ
ِ
ف اهُ ِ
َ َر ُس ُ
َ َر ُس َ
ب ْب َن َأ ِي َب ْل َت َع َة
َف َأ ْخ َل َ
ول اه ﷺ َحاط َ
ول اه ﷺ َ ،قا َل ْتَ :أ ْر َس َل إِ َ ر
يـَ ْخ ُط ُبنِي َل ُهَ ،ف ُق ْل ُت :إِ رن ِ
ه َأ ْن ُي ْغن ِ َي َها َعن َْها،
َ بِنْتًا َو َأنَا َغ ُيورَ ،ف َق َالَ « :أ رما ا ْب َنت َُها َفنَدْ ُعو ا َ
ب بِال َغ ْ َر ِة»أخرجه مسلم ( ).
َو َأ ْد ُعو اهَ َأ ْن َي ْذ َه َ
وبعد وفاة الرسول ﷺ لزمت أم سلمة ري اه عنها بيتها  ،وعكفت عى العبادة ،
وروت للصحابة ما سمعت من رسول اه ﷺ  ،وهي ثاي أزواج الرسول ﷺ رواية
للحديث بعد عائشة ري اه عنها ،وتوفيت أم سلمة ري اه عنها ي شهر ذي
القعدة ،سنة اثنتن وستن للهجرة ،ودفنت بالبقيع  ،وهي آخر زوجات النبي ﷺ وفاة،
ري اه عنها .
 -2زينب بنت جحش ري اه عنها:
أم امؤمنن زينب بنت جحش ري اه عنها  ،هي ابنة عمة الرسول ﷺ أميمة بنت
عبد امطلب .
وقد زوجها رسول اه ﷺ من مواه زيد بن حارثة الذي أعتقه رسول اه ﷺ ثم تبناه ،
إى أن أبطل اه عادة التبني  ،وأنزل اه ي قصة زواجها من زيد  ،ثم من الرسول ﷺ ،
قوله تعاى :

[ اأحزاب. ]99 /

وما طلقها زيد  ،وفرغت من عدَا  ،تزوجها رسول اه ﷺ ي ذي القعدة من العام
اخامس اهجري  ،وهي بنت مس وثاثن سنة .
وكانت ري اه عنها تفخر عى أزواج النبي ﷺ  ،وتقول  :زوجكن أهاليكن ،
وزوجني اه من فوق سبع ساوات .
( )9أخرجه مسلم برقم (.)599
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وأراد رسول اه ﷺ هذا الزواج تنفيذ إبطال عادة التبني ،بزواجه من امرأة مواه
زيد  أمام امسلمن  ،ليكون أدعى لقبوهم كا تقدم .
وكانت زينب ري اه عنها من سادة النساء دين ًا وخلق ًا وورع ًا ومعروف ًا  ،كانت تعمل
بيدها وتتصدق .
ِ
ِ
ر ُع ُك رن َ
ي اه َعن َْها َقا َل ْتَ :ق َال َر ُس ُ
ُن
حَا ًقا ِي َأ ْط َو ُلك ر
ول اه ﷺ « َأ ْ َ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
َت
َت َأ ْط َو َلنَا َيدً ا َز ْينَب ِأَ رهَا كَان ْ
او ْل َن َأ ريت ُُه رن َأ ْط َو ُل َيدً اَ .قا َل ْتَ :فكَان ْ
ُن َي َت َط َ
َيدً ا » َقا َل ْتَ :فك ر
َت ْع َم ُل بِ َي ِد َها َوت ََصدر ُق.متفق عليه ( ).
وقد توفيت زينب بنت جحش ري اه عنها سنة عرين من اهجرة ،ي خافة عمر
بن اخطاب  ،وكان عمرها ثاث ًا ومسن سنة ،وقد صى عليها عمر  ،ثم دفنت
بالبقيع ري اه عنها.
 -8جويرية بنت احارث ري اه عنها:
أم امؤمنن جويرية بنت احارث ري اه عنها  ،كان أبوها احارث سيد بني امصطلق ،
وقد أسلم . 
عن جويرية ري اه عنها قالتَ :يا َر ُس َ
حارث ْبن َأ
َار
ول اهَ ،أنَا ُج َو ْير َي ُة بن ُْت ا َ
َ
الس ْهم ل َثابت ْبن َق ْيس
َس ِيد َق ْومهَ ،و َقدْ َأ َصا َبني م َن ال َب ََء َما ََ ْ ََ َ
ْف َع َل ْي َكَ ،ف َو َق ْع ُت ِ َ
ْبن َ
الش ََس َ -أ ْو ِ ْبن َع ٍم َل ُه َ -فكَا َت ْب ُت ُه َع ََ َن ْفَِ ،فج ْئت َُك َأ ْستَعين َُك َع ََ كتَا َبتيَ .ق َال:
« َف َه ْل َلك ِ َخ ْْ م ْن َذل َك؟» َ .قا َل ْتَ :و َما ُه َو َيا َر ُس َ
ول اه؟ َق َالَ « :أ ْقِ كتَا َبتَك
َو َأت ََز َو ُجك» َقا َل ْتَ :ن َع ْم َيا َر ُس َ
ُ ل َ النَاس
ول اهَ .ق َالَ « :قدْ َف َع ْل ُت» َ .قا َل ْتَ :و َخ َر َج الَ َ ُ
َأ َن َر ُس َ
َاسَ :أ ْص َه ُار َر ُسول اه ﷺ
حارثَ ،ف َق َال الن ُ
ول اه ﷺ ت ََز َو َج ُج َو ْير َي َة بن َْت ا َ
اها ما َئ َة َأ ْهل َب ْيت م ْن َبني امُ ْص َطلقَ ،ف ََ
َف َأ ْر َس ُلوا َما ب َأ ْيده ْمَ ،قا َل ْتَ :ف َل َقدْ َأ ْعت ََق بت َْزوجه ل َي َ
َت َأ ْع َظ َم َب َر َك ًة َع ََ َق ْوم َها من َْها .أخرجه أمد ( ).
َأ ْع َل ُم ا ْم َر َأ ًة كَان ْ
وكان عمر جويرية حن تزوجها رسول اه ﷺ عرين سنة  ،وكان زواجها بعد غزوة
بني امصطلق ِ السنة الامسة للهجرة  ،وقد أراد ﷺ هذا الزواج صيانة سيدات اأر
الكريمة من الذل  ،ورمة عزيز قوم ذل  ،وغني قوم افتقر  ،فنالت بزواج رسول اه ﷺ
منها أعظم رف  ،وأعَ مقام .
( )9متفق عليه ،خرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9حسن/أخرجه أمد برقم (.)99999
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وقد توفيت أم امؤمنن جويرية ري اه عنها سنة مسن من اهجرة  ِ ،خَفة معاوية
 ، وكان عمرها حن توفيت مس ًا وستن سنة  ،ري اه عنها وأرضاها  ،ودفنت
بالبقيع بامدينة .
 -3أم حبيبة رملة بنت أي سفيان ري اه عنها:
أم امؤمنن أم حبيبة ري اه عنها أسلمت قدي ً
ا  ،وهاجرت مع زوجها عبيد اه بن
جحش اأسدي إى احبشة  ،وما مات زوجها ي احبشة أرسل الرسول ﷺ عمرو
بن أمية الضمري  إى النجاي ليخطبها له  ،فزوجها رسول اه ﷺ بصفته وكي ً
ا
عنه ﷺ  ،وبعث ها النجاي إى امدينة مع رحبيل بن حسنة  ،وكان ذلك سنة سبع
للهجرة  ،وكان عمرها بضع ًا وثاثن سنة .
وي زواج الرسول ﷺ من أم حبيبة ري اه عنها مواساة ها ي مصيبتها ي زوجها
الذي مات ووقوف معها ي غربتها  ،وَفيف من غلواء وعداوة قومها بني أمية  ،فا
زال النبي ﷺ يكرمهم ويؤلف قلوهم حتى هداهم اه لإسام  ،وأصبحوا قوه تنره
وتدافع عن أهله كا تقدم .
وأم حبيبة ري اه عنها من بنات عم الرسول ﷺ  ،وليس ي نسائه من هي أقرب
إليه نسب ًا من أم حبيبة ري اه عنها .
توفيت ري اه عنها سنة أربع وأربعن من اهجرة  ،ي خافة أخيها معاوية ري
اه عنها  ،ودفنت بالبقيع .
 -12صفية بنت حيي ري اه عنها:
أم امؤمنن صفية بنت حيي ري اه عنها هي بنت سيد بني النضر ي امدينة حيي
بن أخطب  ،وكان أشد أعدائه من هود .
وعندما افتتح رسول اه ﷺ خير ي السنة السابعة للهجرة  ،وقعت صفية ري اه
عنها ي اأر  ،فاصطفاها رسول اه ﷺ لنفسه  ،ثم أعتقها وتزوجها  ،ودخل عليها
ي طريق العودة من خير إى امدينة  ،وهي الزوجة العارة من أزواجه .
وكان زوج صفية ري اه عنها كنانة بن أي احقيق اليهودي  ،فقتل يوم خير ،
وسبيت زوجته مع النساء .
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َس ب ِن مالِ ٍك َ ق َالَ :ق ِدمنَا َخير َفلا َفتَح اه َع َلي ِه ِ
م ُال َص ِف ري َة
اح ْص َنُ ،ذكِ َر َل ُه َ َ
ْ
ََْ ر َ
ْ
َع ْن َأن ِ ْ َ
ِ
اها النربِ ُي ﷺ لِنَ ْف ِس ِه،
بَ ،و َقدْ ُقتِ َل َز ْو ُج َها َوكَان ْ
اص َط َف َ
وساَ ،ف ْ
بِنْت ُح َي ِي ْب ِن َأ ْخ َط َ
َت َع ُر ً
ِ
ها َر ُس ُ
ول اه ﷺ ُ ،ث رم َصن ََع َح ْي ًسا ِي
ها َحترى َب َل ْغنَا َسدر ر
َف َخ َر َج ِ َ
الص ْه َباء َح رل ْتَ ،ف َبنَى ِ َ
ِ
آذ ْن من حو َل َك»َ .فكَان ْ ِ
َِ « :
نِ َط ٍع َص ِغ ٍرُ ،ث رم َق َال ِ
يم َت ُه َع َى َص ِف ري َةُ ،ث رم َخ َر ْجنَا
َ ْ َ ْ
َت ت ْل َك َول َ
ٍ
إِ َى ا َ ِ ِ
جلِ ُس ِعنْدَ َب ِع ِر ِه َف َي َض ُع
مدينَةَ ،ف َر َأ ْي ُت النربِ ري ﷺ ُ َ
ح ِوي َهَا َو َرا َء ُه بِ َع َبا َءةُ ،ث رم َ ْ
ِِ
ُر ْك َب َت ُهَ ،وت ََض ُع َص ِف ري ُة ِر ْج َل َها َع َ
َب.متفق عليه ( ).
ى ُر ْك َبته َحترى ت َْرك َ
وأراد ﷺ من زواجه بصفية ري اه عنها رفع قدرها ومكانتها  ،فهي ابنة أكر زعاء
اليهود  ،فا بد من إكرامها مكانتها عند اليهود  ،وكان من خلقه ﷺ إكرام عزيز قوم
ذل إذا أسلم .
وعاشت صفية ري اه عنها مع الرسول ﷺ عزيزة مكرمة  ،وكان ﷺ يلقنها احجج
عندما يقع بينها وبن بعض نسائه ما يقع عادة بن الرائر .
َس َ ق َال :ب َل َغ ص ِفي َة َأ رن ح ْفص َة َقا َل ْت :بِن ُْت ه ِ
َع ْن َأن ٍ
َتَ ،فدَ َخ َل َع َل ْي َها النربِ ُي
وديَ ،ف َبك ْ
َ َ
َ َ ر
َُ
َ ح ْفص ُة :إِ ِي بِن ُْت ه ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ودي،
ﷺ َوه َي َت ْبكيَ ،ف َق َالَ « :ما ُي ْبكيك؟» َف َقا َل ْتَ :قا َل ْت ِ َ َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َت ْف َخ ُر
َف َق َال النربِ ُي ﷺ َ « :وإِنرك اَ ْبنَ ُة نَبِيَ ،وإِ رن َع رمك َلنَبِيَ ،وإِنرك َلت َْح َت نَبِيَ ،فف َ
َع َل ْي ِك؟» ُث رم َق َال « :ات ِرقي اه َيا َح ْف َص ُة » .أخرجه الرمذي ( ).
فقوله ﷺ (وإنك ابنة نبي ) يريد إسحاق ﷺ ( ،وإن عمك لنبي ) يريد إساعيل ﷺ،
(وإنك لتحت نبي ) يريد نفسه ﷺ .
وكان عمر صفية حن تزوجها رسول اه ﷺ سبعة عر عام ًا  ،وكانت ذات حسب
ومال وخلق ودين .
وتوفيت ري اه عنها سنة مسن من اهجرة ي امدينة  ،ي خافة معاوية ، 
ودفنت بالبقيع .
 -11ميمونة بنت احارث ري اه عنها:
أم امؤمنن ميمونة بنت احارث ري اه عنها تزوجها رسول اه ﷺ ي عمرة
القضاء  ،ي السنة السابعة من اهجرة  ،ودخل ها بَف خارج مكة  ،وهي أخت أم
الفضل بنت احارث زوجة العباس  ،ري اه عنها.
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9صحيح/أخرجه الرمذي برقم (.)9959
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وكانت ميمونة ري اه عنها معروفة بالصاح والتقوى وصلة الرحم  ،فلا تأيمت
من زوجها أي رهم بن عبد العزي  ،أشار العباس  عى رسول اه ﷺ بالزواج
منها  ،أنه أعرف الناس ها ،فهي أخت زوجته أم الفضل ري اه عنها  ،فتزوجها
رسول اه ﷺ إكرام ًا ها  ،ومواساة ها بعد فقد زوجها  ،وتقدير ًا لفضلها  ،وحبيب ًا
لقومها ي اإسام كا تقدم .
وتوفيت ميمونة ري اه عنها سنة إحدى ومسن من اهجرة بَف  ،ي نفس
امكان الذي تزوجها ﷺ فيه  ،بعد منرفه من عمرة القضاء .
َع ْن َي ِزيدَ ْب ِن اأَ َص ِم َع ْن َم ْي ُمو َن َة ري اه عنها َأ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ ت ََز رو َج َها َح َا ًاَ ،و َبنَى
ِ ِ
ها فِ َيهاَ ،فن ََز ْل ُت ِي َق ْ ِر َها َأنَا َوا ْب ُن
َِ
ها َح َا ًا ،وماتت بَف ،فدفنها ِي ال ُظ رلة ا رلتي َبنَى ِ َ
َع رب ٍ
َاها ِي ال رل ْح ِدَ ،م َال َر ْأ ُس َهاَ ،و َأ َخ ْذ ُت ِر َد ِائي َف َو َض ْع ُت ُه حت رأسها،
لا َو َض ْعن َ
اسَ ،ف ر
فاجتذبه ابن َع رباس .أخرجه ابن حبان ( ).
فهذه أزواجه ﷺ إحدى عرة امرأة  ،أوهن خدجة ري اه عنها  ،وآخرهن ميمونة
ري اه عنها .
 -2حكمة تعدد زوجات الرسول ﷺ :
أمهات امؤمنن معلات ومفتيات ينقلن لأمة اأحكام واآداب الزوجية التي
حصل ي بيوته ﷺ  ،ومن الصعب أن تقوم زوجة واحدة بنقل وإباغ تلك اأحكام
امختلفة إى الناس ،فاقتى اأمر تعدد أزواجه ،لنقل تلك اأحكام اهامة من بيوته.
كا كان ﷺ اأسوة احسنة ي حسن اخلق  ،وطيب العرة مع نسائه  ،وما يفعل
الرجل مع أزواجه من تعليم ورمة  ،وحسن عرة  ،مع اختاف الطبائع واأعار
والصفات .
وم يكن هؤاء النساء من أزواجه ما يغرهن بالبقاء معه سوى هذه امهمة العظيمة ،
فخرهن ﷺ بن
فقد كن يعشن ي شظف من العيش  ،وكن يطالبن بزيادة النفقة  ،ر
الطاق أو قبول هذا امستوى من امعيشة ،فاخرن البقاء معه كا قال سبحانه :

( )9صحيح/أخرجه ابن حبان برقم (.)9999
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[ اأحزاب. ]95 – 99 /

وكان منهن الصغرة وامسنة  ،وابنة صديق ميم  ،وابنة عدو لدود  ،وابنة عزيز ذلت،
ومنهن من يواسيها عن فقد زوجها ،ومنهن من ميزت بالر والتقوى وكثرة الصيام
والقيام  ،ومنهن من تزوجها ليؤلف قومها عى اإسام  ،وحببه إليهم.
وما كثر أعداء اإسام من قريش وغطفان وهود وغرهم اقتضت احكمة أن ُيـجمد
رسول اه ﷺ بعض أطراف هذا العداء  ،وذلك باإصهار إى قبائل شتى  ،أن أعراف
العرب كانت تقتي أن حمي أهل امرأة زوج امرأَم  ،ولئا تستغل هذه امصالح
استغااً سيئ ًا  ،جعل اه هذا التعدد هذه الكيفية خاص ًا برسول اه ﷺ  ،وحد لغره
من أمته أربع زوجات :

[ اأحزاب. ]99 /

وما مت امقاصد الكرى من زواجه ﷺ بأمهات امؤمنن قال اه  له :
[ اأحزاب. ]99 /
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 – 3أواد الرسول ﷺ

 -9كان للرسول ﷺ من خدجة بنت خويلد ري اه عنها أبناء وبنات .
أما اأبناء فهم :القاسم  ،وعبد اه  ،وقد ماتوا صغار ًا .
وأما البنات فهن أربع عى الرتيب :
زينب  ،ورقية  ،وأم كلثوم  ،وفاطمة  ،ري اه عنهن .
فأما زينب فتزوجها ابن خاها أبو العاص بن الربيع  ،وكانت أكر بنات الرسول ﷺ.
زوجه رسول اه
وأما رقية ري اه عنها فتزوجها عثان بن عفان  ، وما توفيت ر
ﷺ أختها أم كلثوم ري اه عنها.
وأما فاطمة ري اه عنها فتزوجها عِ بن أي طالب  ، وولد له منها احسن
واحسن  ،وزينب وأم كلثوم ري اه عنهم أمعن .
وميع بناته ﷺ توفاهن اه ي حياته إا فاطمة ري اه عنها  ،فقد ماتت بعد وفاته
ﷺ بسته أشهر كا تقدم .
 -9وولد للرسول ﷺ إبراهيم من ريته مارية القبطية  ،ومات بعد ستة عر شهر ًا من
وادته.
فأواده ﷺ ثاثة  :القاسم  ،وعبد اه  ،وإبراهيم .
وبناته أربع :زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة  ،ري اه عنهم أمعن .
اللهم صل وسلم عى حمد وعى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه.
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 -12بيعة أي بكر الصديق باخافة

بعد أن انتر خر وفاة رسول اه ﷺ أصاب الناس احزن واأسى عى فقدان رسول
اه ﷺ  ،وقبل أن ُيدفن الرسول ﷺ  ،اجتمع اأنصار ي سقيفة بني ساعدة  ،للنظر ي
أمر اخافة  ،ومن سيكون خليفة للمسلمن بعد رسول اه ﷺ .
عن عمر بن اخطاب  قالَ :قدْ ك َ
ن ت ََو رِ اه نَبِ ري ُه ﷺ إِار َأ رن اأَن َْص َار
َان ِم ْن َخ َ ِرنَا ِح َ
ر ِهم ِي س ِقي َف ِة بنِي س ِ
الز َب ْ ُر َو َم ْن
اعدَ ةََ ،و َخا َل َ
ف َعنرا َع ِِ َو ُ
َ
َخا َل ُفونَا َو ْ
َ
َ
اجت ََم ُعوا بِ َأ ْ ِ ْ
اجتَم َع امُ َه ِ
اج ُر َ
ون إِ َى َأ ِي َبك ٍْرَ .ف ُق ْل ُت أَ ِي َبك ٍْرَ :يا َأ َبا َبك ٍْر ا ْن َطلِ ْق بِنَا إِ َى
َم َع ُه َاَ ،و ْ َ
إِ ْخ َوانِنَا َه ُؤاَ ِء ِم َن اأَن َْص ِ
ارَ .فا ْن َط َل ْقنَا ن ُِريدُ ُه ْمَ ،ف َل را َد َن ْونَا ِمن ُْه ْم َل ِق َينَا ِمن ُْه ْم َر ُجا َِن
ِ
ِ
اح ِ
ون َيا م ْع َر امُ َه ِ
ِ
انَ ،ف َذك ََرا َما َ
مَ َ
ين؟ َف ُق ْلنَا:
اج ِر َ
َص َ
اى َع َل ْيه ال َق ْو ُمَ ،ف َقااََ :أ ْي َن تُريدُ َ َ َ
ن ُِريدُ إِ ْخ َوا َننَا َه ُؤاَ ِء ِم َن اأَن َْص ِ
وه ُم ،ا ْق ُضوا َأ ْم َرك ُْم .
ار َ .ف َقااَ :اَ َع َل ْيك ُْم َأ ْن اَ َت ْق َر ُب ُ
َف ُق ْل ُت :واه َلنَ ْأتِينرهم َ .فا ْن َط َل ْقنَا حترى َأ َتينَاهم ِي س ِقي َف ِة بنِي س ِ
ن
اعدَ ةََ ،فإِ َذا َر ُجل ُم َز رمل َب ْ َ
َ
َ
َ َ
َ
ْ ُ ْ
َ ُ ْ
وع ُك .
َظ ْه َرا َن ْي ِه ْمَ .ف ُق ْل ُتَ :م ْن َه َذا؟ َف َقا ُلواَ :ه َذا َس ْعدُ ْب ُن ُع َبا َدةََ .ف ُق ْل ُتَ :ما َل ُه؟ َقا ُلواُ :ي َ
ا ت ََش رهدَ َخطِي ُب ُه ْمَ ،ف َأ ْثنَى َع َ
َف َل را َج َل ْسنَا َقلِي ً
ى اه بِ َا ُه َو َأ ْه ُل ُهُ ،ث رم َق َالَ :أ رما َب ْعدُ َفن َْح ُن
ا ِمَ ،و َأ ْنتُم م ْع َر امُ َه ِ
َأن َْص ُار اه َوكَتِي َب ُة ِ
اإ ْس َ
ين َر ْهطَ ،و َقدْ َد رف ْت َدا رفة ِم ْن َق ْو ِمك ُْم،
اج ِر َ
ْ َ َ
ِ
ِ
َفإِ َذا ُه ْم ُي ِريدُ َ
َت َأ َر ْد ُت َأ ْن
ون َأ ْن َ ْ
ح ُضنُونَا ِم َن اأَ ْم ِر َ .ف َل را َسك َ
خت َِز ُلونَا م ْن َأ ْصلنَا َو َأ ْن َ ْ
ن َيدَ ي َأ ِي َبك ٍْرَ ،و ُكن ُْت ُأ َد ِارى
َأ َت َك رل َم َو ُكن ُْت َز رو ْر ُت َم َقا َل ًة َأ ْع َج َبتْنِي ُأ ِريدُ َأ ْن ُأ َقدِ َم َها َب ْ َ
ِ
حدِ َ ،ف َل را َأ َر ْد ُت َأ ْن َأ َت َك رل َم َق َال َأ ُبو َبك ٍْرَ :ع َ
ى ِر ْس ِل َك َ .فك َِر ْه ُت َأ ْن ُأ ْغ ِض َب ُه،
منْ ُه َب ْع َض ا َ
َف َت َك رل َم َأ ُبو َبك ٍْر َفك َ
َان ُه َو َأ ْح َل َم ِمنِي َو َأ ْو َق َر  ،واه َما ت ََر َك ِم ْن كَلِ َم ٍة َأ ْع َج َبتْنِي ِي ت َْز ِو ِيري
ِ ِ
ِ
َتَ .ف َق َالَ :ما َذك َْرت ُْم فِيك ُْم ِم ْن َخ ْ ٍر
هتِ ِه ِم ْث َل َها َأ ْو َأ ْف َض َل ِمن َْهاَ ،حترى َسك َ
إار َق َال ي َبد َ
ِ
شُ ،ه ْم َأ ْو َس ُط ال َع َر ِ
ح ِي ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ب ن ََس ًبا
َف َأ ْنت ُْم َل ُه َأ ْهلَ ،و َل ْن ُي ْع َر َ
ف َه َذا اأَ ْم ُر إِار ه َ َذا ا َ
ِ
ِ
ه َا ِش ْئت ُْمَ .ف َأ َخ َذ بِ َي ِديَ ،وبِ َي ِد
َو َد ًاراَ ،و َقدْ َر ِض ُ
يت َلك ُْم َأ َحدَ َه َذ ْي ِن ر
الر ُج َل ْنَ ،ف َباي ُعوا َأ ر ُ
اح وهو جالِس بينَنَاَ ،ف َلم َأكْره ِ
مرا َق َال َغ ْ َر َها ،ك َ
َان واه َأ ْن ُأ َقدر َم
ْ َْ
َْ
ج رر ِ َ ْ َ َ
َأ ِي ُع َب ْيدَ َة ْب ِن ا َ
ِ ِ ِ
ِ
َ ِم ْن َأ ْن َأ َت َأ رم َر َع َ
ى َق ْو ٍم فِ ِيه ْم َأ ُبو َبك ٍْر ،
ر َب ُعنُقي اَ ُي َق ِر ُبني َذل َك م ْن إِ ْث ٍمَ ،أ َح ر
ب إِ َ ر
َف ُت ْ َ
مو ِ
ِ ِ
اآن َ .ف َق َال َق ِائل ِم َن اأَن َْص ِ
ت َش ْي ًئا اَ َأ ِجدُ ُه َ
ار:
َ َن ْفِ عنْدَ ا َ ْ
ال رل ُه رم إِار َأ ْن ت َُس ِو َل إِ َ ر
ِ
ِ
ِ ِ
ر ُق َر ْي ٍ
َأنَا ُج َذ ْي ُل َها امُ َحك ُ
ش.
ركَ ،و ُع َذ ْي ُق َها امُ َر رج ُ
ب ،منرا َأمر َ ،ومنْك ُْم َأمر َ ،يا َم ْع َ َ
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اا ْختِا ِ
ات حترى َف ِر ْق ُت ِمن ِ
ِ
َفَ .ف ُق ْل ُت :ا ْب ُس ْط َيدَ َك َيا َأ َبا
َ
َف َك ُث َر ال رل َغ ُطَ ،و ْار َت َف َعت اأَ ْص َو ُ َ
َبك ٍْر َ .ف َبس َط َيدَ ُه َف َبا َي ْع ُت ُهَ ،و َبا َي َع ُه امُ َه ِ
اج ُر َ
ونُ ،ث رم َبا َي َع ْت ُه اأَن َْص ُار َ ،ون ََز ْونَا َع َى َس ْع ِد ْب ِن
َ
ُع َبا َدةََ .ف َق َال َق ِائل ِمن ُْه ْمَ :ق َت ْلت ُْم َس ْعدَ ْب َن ُع َبا َد َة َ .ف ُق ْل ُتَ :قت ََل اه َس ْعدَ ْب َن ُع َبا َدةََ .ق َال ُع َم ُر:
ِ
رنَا ِم ْن َأ ْم ٍر َأ ْق َوى ِم ْن ُم َبا َي َع ِة َأ ِي َبك ٍْرَ ،خ ِشينَا إِ ْن َف َار ْقنَا
َوإِنرا َواه َما َو َجدْ نَا ف َ
يا َح َ ْ
ِ
ىَ ،وإِ رما
َاه ْم َع َى َما اَ ن َْر َ
ُن َب ْي َعةَ :أ ْن ُي َب ِاي ُعوا َر ُج ًا من ُْه ْم َب ْعدَ نَاَ ،فإِ رما َبا َي ْعن ُ
ال َق ْو َم َو َم ْ َتك ْ
ور ٍة ِم َن ا ُ
ُخال ِ ُف ُه ْم َف َيك ُ
ن َ
ُون َف َسادَ ،ف َم ْن َبا َي َع َر ُج ًا َع َ
نَ ،ف َ
ا ُيتَا َب ُع ُه َو
م ْسلِ ِم َ
ى َغ ْ ِر َم ُش َ
َواَ ا رل ِذي َبا َي َع ُه ،ت َِغ رر ًة َأ ْن ُي ْق َت َ
ا .أخرجه البخاري( ).
وقال عمر َ : يا َم ْع َر اأَن َْص ِ
ون َأ رن َر ُس َ
ارَ ،أ َل ْست ُْم َت ْع َل ُم َ
ول اه ﷺ َقدْ َأ َم َر َأ َبا َبك ٍْر َأ ْن
َ
ِ
يب َن ْف ُس ُه َأ ْن َي َت َقدر َم َأ َبا َبك ٍْر؟.
راس؟ َف َأ ُيك ُْم تَط ُ
َي ُؤ رم الن َ
َف َقا َل ِ
ت اأَن َْص ُارَ :ن ُعو ُذ بِاه َأ ْن َن َت َقدر َم َأ َبا َبك ٍْر .أخرجه أمد( ).
و َقام َزيدُ بن َثابِ ٍ
ان ِم َن امُ َه ِ
اج ِري َنَ ،وإِ رن ِ
ت َف َق َال :إِ رن َر ُس َ
اإ َما َم إِن َرا َيك ُ
ول اه ﷺ َك َ
ُون
َ ْ ْ ُ
ِم َن الـم َه ِ
ينَ ،ون َْح ُن َأن َْصار ُه كَا ُكنرا َأن َْصار رس ِ
ول اه ﷺ .
اج ِر َ
َ َ ُ
ُ َ
ُ
ِ
ِ
َف َقا َم َأ ُبو َبك ٍْرَ ،ف َق َالَ :ج َزاك ُُم اهُ َخ ْرا م ْن َحي َيا َم ْع َر اأَن َْص ِ
ارَ ،و َث رب َت َقائ َلك ُْم ُ ،ث رم َق َال:
ً
َ
ِ
( )
احنَاك ُْم .أخرجه أمد .
َواه َل ْو َف َع ْلت ُْم َغ ْ َر َذل َك مَا َص َ ْ
 عدم حرص أي بكر  عى اخافة :
وم يكن أبو بكر  حريص ًا عى اخافة  ،وإنا ما خاف ااختاف والفتنة قبل ها،
خشية أن تقع فتنة أربى من تركه قبوها   ،وأرضاه .
وما خطب أبو بكر  قال  :ما كنت حريص ًا عى اإمارة يوم ًا وا ليلة  ،وا سألتها
ي ر وا عانية .
 البيعة العامة :
مت بيعة أي بكر الصديق  باخافة ي سقيفة بني ساعدة يوم ااثنن  ،يوم وفاة
النبي ﷺ  ،فلا كان الغد صبيحة يوم الثاثاء اجتمع الناس ي امسجد  ،فكانت
البيعة العامة له من عموم امسلمن ،وخطب ي ذلك اليوم عمر بن اخطاب  ،ثم
خطب أبو بكر .
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 -3خطبة عمر :
عن َأنَس بن مالِ ٍك َ أ رنه س ِمع ُخ ْطب َة ُعمر ِ
ن َج َل َس َع َ
ى امِن َ ِْرَ ،و َذل ِ َك ال َغدَ
اآخ َر َة ِح َ
ُ َ َ
ْ َ
َ ََ
ِ
ي النربِ ُي ﷺ َ ،فت ََش رهدَ َو َأ ُبو َبك ٍْر َص ِامت اَ َي َت َك رل ُمَ ،ق َالُ :كن ُْت َأ ْر ُجو َأ ْن َي ِع َ
يش
م ْن َي ْو ٍم ت ُُو ِ َ
ُون ِ
َر ُس ُ
ول اه ﷺ َحترى َيدْ ُب َرنَاُ ،ي ِريدُ بِ َذلِ َك َأ ْن َيك َ
ات،
آخ َر ُه ْمَ ،فإِ ْن َي ُك ُمـ َح رمد ﷺ َقدْ َم َ
َتَدُ َ
َفإِ رن اه َت َع َ
ون بِ ِهَ ،هدَ ى اه ُمـ َح رمدً ا ﷺ َ ،وإِ رن َأ َبا َبك ٍْر
اى َقدْ َج َع َل َب ْ َ
ن َأ ْظ ُه ِرك ُْم نُو ًرا َ ْ
ِ
ِ
ِ
اي ا ْثن ْ ِ
ن بِ ُأ ُم ِ
ورك ُْمَ ،ف ُقو ُموا َف َب ِاي ُعو ُه.
َنَ ،فإِ رن ُه َأ ْو َى امُ ْس ِل ِم َ
َصاح ُ
ب َر ُسول اه ﷺ َ ،ث َ
َت َط ِائ َفة ِمنْهم َقدْ بايعوه َقب َل َذلِ َك ِي س ِقي َف ِة بنِي س ِ
َت َب ْي َع ُة ال َعا رم ِة َع َى
اعدَ ةََ ،وكَان ْ
َوكَان ْ
ُ ْ َ َُ ُ ْ
َ َ
َ
ٍِ
َس ب ِن مالِ ٍك ،س ِمع ُت ُعمر ي ُق ُ ِ
اص َع ِد
امِن َ ِْر َق َال ُ
ول أَ ِي َبك ٍْر َي ْو َمئذْ :
ََ َ
َ ْ
الز ْه ِر ُيَ :ع ْن َأن ِ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
راس َعا رم ًة .أخرجه البخاري( ).
ْرَ ،ف َبا َي َع ُه الن ُ
ْرَ ،ف َل ْم َي َز ْل بِه َحترى َصعدَ امن َ َ
امن َ َ
 -4خطبة أي بكر الصديق :
ثم قام أبو بكر  ،وصعد امنر  ،وخطب ي الناس  ،فحمد اه تعاى وأثنى عليه
يت َع َل ْيك ُْم َو َل ْس ُت بِ َخ ْ ِرك ُْم ،
راس َ ،فإِ ِي َقدْ ُو ِل ُ
ها الن ُ
بالذي هو أهله  ،ثم قال  :أما بعدَ ،أ ُ َ
ُوي ؛ َوإِ ْن َأس ْأ ُت َف َق ِوم ِ
َفإِ ْن َأ ْحسن ُْت َف َأ ِعين ِ
الصدْ ُق َأ َمانَة َ ،والك َِذ ُب ِخ َيانَة ،
وي ؛ ر
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح َع َل ْيه َح رق ُه ْ
إن َشا َء اه َ ،وال َقو ُي فيك ُْم َضعيف
الض ِع ُ
َو ر
يف فيك ُْم َقوي عنْدي َحترى ُأر َ
إن َشا َء اه َ ،ا َيدَ ُع َق ْوم ِ
اج َها َد ِي َسبِ ِ
ح رق ِمنْ ُه ْ
ِعن ِْدي َحترى ُ
ه ْم اه
ر َُ
آخ َذ ا َ
يل اه رإا َ َ
الذ ِل  ،و َا ت َِشيع ال َف ِ
اح َش ُة ِي َق ْو ٍم َق ُط رإا َعم ُهم اه بِال َب َا ِء ؛ َأ ِطي ُع ِ
بِ ُ
وي َما َأ َط ْع ُت اه
ُ
َ
ر ْ
َو َر ُسو َل ُه َ ،فإِ َذا َع َص ْي ُت اه َو َر ُسو َل ُه َف َا َطا َع َة ِ
َ َع َل ْيك ُْم.) ( .
وهكذا مت بيعة أي بكر الصديق  بإماع امسلمن  ،واحمد ه رب العامن.
وبايع عى بن أي طالب  ،والزبر بن العوام  ،من أول يوم أو ثاي يوم من وفاة
رسول اه ﷺ .
ِ ٍ
ول اه ﷺ َقا َم ُخ َط َبا ُء اأَن َْص ِ
ي َر ُس ُ
ار َف َج َع َل
َع ْن َأ ِي َسعيد اخُدْ ِر ِي َ ق َال :مرا ت ُُو ِ َ
ولَ :يا م ْع َر امُ َه ِ
اج ِري َن إِ رن َر ُس َ
الر ُج ُل ِمنْ ُه ْمَ ،ي ُق ُ
ول اه ﷺ ك َ
اس َت ْع َم َل َر ُج ًا
َان إِ َذا ْ
ر
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ما ِمنْك ُْم َواآ َخ ُر ِمنرا،
ِ َه َذا اأَ ْم َر َر ُج َان َأ َحدُ ُ َ
منْك ُْم َق َر َن َم َع ُه َر ُج ًا منراَ ،فن ََرى َأ ْن َي َ
ى َذلِ َكَ ،ف َقام َزيدُ بن َثابِ ٍ
َق َالَ :ف َتتَا َب َع ْت ُخ َط َبا ُء اأَن َْص ِ
تَ ،ف َق َال :إِ رن َر ُس َ
ار َع َ
ول اه ﷺ
َ ْ ْ ُ
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م َه ِ
م َه ِ
ينَ ،وإِ رن ِ
ُون ِم َن ا ُ
َان ِم َن ا ُ
اإ َما َم َيك ُ
ك َ
اج ِري َنَ ،ون َْح ُن َأن َْص ُار ُه ك ََا ُكنرا َأن َْص َار
اج ِر َ
رس ِ
ول اه ﷺ َ ،ف َقا َم َأ ُبو َبك ٍْر َ ، ف َق َالَ « :ج َزاك ُُم اه َخ ْرا َيا َم ْع َر اأَن َْص ِ
ارَ ،و َث رب َت
َ ُ
ً
َ
ِ
احنَاكُم» ُثم َأ َخ َذ َزيدُ بن َثابِ ٍ
ِ
ت بِ َي ِد َأ ِي
ْ ْ ُ
َقائ َلك ُْم» ُث رم َق َالَ « :أ َما َل ْو َف َع ْلت ُْم َغ ْ َر َذل َك مَا َص َ ْ ْ ر
بك ٍْرَ ،ف َق َال :ه َذا ص ِ
اح ُبك ُْمَ ،ف َبا َي ُعو ُهُ ،ث رم ا ْن َط َل ُقواَ ،ف َل را َق َعدَ َأ ُبو َبك ٍْر َع َ
ى امِن َ ِْر َن َظ َر ِي
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُو ُجوه ال َق ْو ِم َف َل ْم َي َر َعل ًيا َف َس َأ َل َعنْ ُهَ ،ف َقا َم نَاس م َن اأَن َْص ِ
ار َف َأت َْوا بِهَ ،ف َق َال َأ ُبو َبك ِْر :ا ْب ُن
َعم رس ِ
ول اه ﷺ َو َخ َتنُ ُه َأ َر ْد َت َأ ْن ت َُش رق َع ًصا ا ُ
يب َيا َخلِي َف َة
م ْسلِ ِم َ
ن؟ َف َق َالَ :ا َت ْث ِر َ
ِ َ ُ
رس ِ
ول اه ﷺ َف َبا َي َع ُه .أخرجه احاكم ( ).
َ ُ
والرسول ﷺ م ينص عى اخافة عين ًا أحد من الناس  ،ا أي بكر كا قاله
بعض الناس  ،وا لعِ  كا يقوله طائفة من الرافضة .
ولكنه ﷺ أشار إشارات قوية يفهمها كل ذي لب وعقل  ،إى أن اأوى باخافة أبو
بكر الصديق  ، ومن ذلك تقديمه ي الصاة  ،حن مرض الرسول ﷺ  ،وبعثه أمر ًا
عى احج ي السنة التاسعة للهجرة واختياره رفيق ًا له ي اهجرة ،وغر ذلك .
وما وقع ي الصحيحن من أن علي ًا  بايع أبا بكر  بعد ستة أشهر من وفاة رسول
اه ﷺ  ،وذلك حن توفيت فاطمة بنت رسول اه ﷺ  ،فإن علي ًا  بايع أواً مع
الناس البيعة العامة عى امنر .
وما حصل من فاطمة ري اه عنها من عتب عى أي بكر  بسبب حقها ي
امراث  ،وم تعلم أن النبي ﷺ قال « :ا نورث ،ما تركناه فهو صدقة ».
فلم تكلم فاطمة ري اه عنها الصديق حتى ماتت  ،فاحتاج عِ  أن جدد البيعة
أي بكر الصديق .
وهذا هو الائق بعِ  ، فإنه بايع أبا بكر  من أول يوم  ،وشهد معه الصلوات ،
وبذله النصيحة وامشورة بن يديه  ،ري اه عنهم أمعن .

*
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البــاب الرابع
دائل نبوة الرسول ﷺ

وتشتمل عى ما يي :

 -1بشارات اأنبياء السابقن بالرسول ﷺ

 -2أنه ﷺ لو م يكن نبي ًا َ
حذر اأنبياء منه

 -3أنه ﷺ كان ايرى رؤيا ي امنام إا جاءت كا رآها

 -4انقطاع اسراق اجن للسمع قبيل بعثته ﷺ
 -5إنزال القرآن الكريم عليه ﷺ

 -3أن اه  خرق للنبي ﷺ العادة مرار ًا ي أمور كثرة
 -2توقر بعض اجادات واحيوانات للرسول ﷺ

 -1إخباره ﷺ عن أمور حصل ي امستقبل فحصلت

 -3امعجزات واأخبار التي أخر ها ﷺ فصدقها الطب احديث

دائل نبوة الرسول ﷺ

بعث اه  رسوله حمد ًا ﷺ رمة للعامن  ،وأيده بالدائل العظيمة  ،واآيات
العجيبة ،وامعجزات الكثرة ،الدالة عى وجوب اإيان به  ،وصدق رسالته ،كا
قال سبحانه :
[ اجمعة. ]9 /

وعن أي هريرة  قال  :قال النبي ﷺ  « :ما ِمن اأَنْبِي ِ
اء نَبِي إِ را ُأ ْع ِط َي َما ِم ْثل ُه آ َم َن
َ
َ
ِ
ََ ،ف َأ ْر ُجو َأ ْن َأك َ
رَ ،وإِن َرا ك َ
ُون َأ ْك َث َر ُه ْم تَابِ ًعا
َان ا رل ِذي ُأوتِ ُ
يت َو ْح ًيا َأ ْو َحا ُه اه إِ َ ر
َع َل ْيه ال َب َ ُ
ِ ِ
َي ْو َم الق َيا َمة» متفق عليه( ).
ودائل نبوته ﷺ كثرة وهذه أمها :
اأوى  :بشارات اأنبياء السابقن به ﷺ  ،فقد بر به عيسى ﷺ كا قال سبحانه :
[ الصف. ]9 /

وقد جاء وصف النبي ﷺ والذين معه ي التوراة واإنجيل كا قال سبحانه :

[ الفتح. ]95 /

وجاء النص ي القرآن ي حق ميع اأنبياء باإقرار بنبوته كا قال سبحانه :

[ آل عمران. ]99 /

وما كانت نبوة حمد ﷺ مسجلة ي كتب أهل الكتاب  ،شهد ها بعض علاء
اليهود والنصارى للنبي ﷺ قبل البعثة وبعدها ،ل ِِـ َا رأوا عليه من أمارات وعامات
النبوة :
[ البقرة. ]999 /

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9599واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999

999

وعن عبد اه بن عمرو ري اه عنها أنه قال ي صفة رسول اه ﷺ ي التوراة:
ِ
َاك َش ِ
م ْو ُصوف ِي الت ْرو َر ِاة بِ َب ْع ِ ِ ِ ِ ِ
ها النربِ ُي إِنرا َأ ْر َس ْلن َ
واه إِ رن ُه َ
اهدً ا
ض ص َفته ي ال ُق ْرآن َ :ي َأ ُ َ
را َون َِذ ًيرا َ ،و ِح ْر ًزا لِ ُ
ْت َع ْب ِدي َو َر ُس ِ
وَ َ ،س رم ْيت َُك امُت ََوك َِل َ ،ل ْي َس بِ َفظ
ن َ ،أن َ
أ ِم ِي َ
َو ُم َب ِ ً
ِ
وا َغلِ ٍ
ِ
يظ َ ،وا َص رخ ٍ
الس ِي َئ َة َ ،و َلكِ ْن َي ْع ُفو َو َي ْغ ِف ُر ،
َ
الس ِي َئة ر
اب ِي اأَ ْس َواق َ ،وا َيدْ َف ُع بِ ر
ِ
ِ
ِ
َو َل ْن َي ْقبِ َض ُه اه َت َع َ
يم بِه ام رل َة ال َع ْو َجا َء  ،بِ َأ ْن َي ُقو ُلوا  :ا إِ َل َه إِا اه َ ،و َي ْفت َُحوا
اى َحترى ُيق َ
ها َأ ْع ُينًا ُع ْم ًيا َ ،وآ َذانًا ُص ًا َ ،و ُق ُلو ًبا ُغ ْل ًفا .أخرجه البخاري( ).
َِ
وقد استشهد اه  عى نبوة حمد ﷺ بشهادة من عنده علم الكتاب ،وهي التوراة
واإنجيل كا قال سبحانه :
[ الرعد. ]99 /

الثانية  :أنه ﷺ لو م يكن نبي ًا ر
حذر اأنبياء منه  ،ولوجد هذا التحذير ي كتبهم  ،بينا
الواقع خاف ذلك .
فقد انترت دعوته ي مشارق اأرض ومغارها  ،وعم دينه أقطار اأرض  ،ولو كان
كذاب ًا حذر منه اأنبياء من قبله  ،وحذروا أمهم من اتباعه كا حذروهم من اتباع
الدجال  ،وما م حصل يء من ذلك  ،بل حصل من اأنبياء مدحه ﷺ  ،والثناء
عليه  ،والبشارة به  ،واأمر باتباعه  ،والنهي عن خالفته  ،فدل ذلك عى صدق نبوته،
وإنه رسول اه الذي برت به اأنبياء أمهم :
[ الرعد. ] 99/

[ الصف.] ٥/

الثالثة  :أنه ﷺ كان ايرى رؤيا ي امنام إا جاءت كا رآها مثل فلق الصبح .
فقد رأى ﷺ ي امنام أنه هاجر إى أرض فيها نخل  ،فوقع اأمر كا رأى  ،وهاجر
إى امدينة.
منَا ِم َأ ِي ُأ َه ِ
اج ُر ِم ْن َم رك َة إِ َى َأ ْر ٍ
عن أي موسى  عن النبي ﷺ قالَ «:ر َأ ْي ُت ِي ا َ
ض
ِ
ِ
ِ
ها ن ْ
ب»متفق عليه( ).
ب َو َهِ إِ َى َأ رهَا ال َي َا َم ُة َأ ْو َه َج ُرَ ،فإِ َذا ه َي امَدينَ ُة َي ْث ِر ُ
َخل َف َذ َه َ
َِ
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ورأى ﷺ أنه سيدخل امسجد احرام بعد هجرته إى امدينة فوقع ذلك  ،ودخل
امسجد احرام فاح ًا كا قال سبحانه :
[ الفتح. ]99 /

ورؤاه الصادقة ﷺ كثرة  ،ومن أراد معرفتها  ،فعليه بكتاب التعبر من صحيح
البخاري  ،وكتاب الرؤيا من صحيح مسلم .
الرابعة  :انقطاع اسراق اجن للسمع قبيل بعثته ﷺ .
فقد كانت الشياطن تسرق السمع من الساء ،وتلقيه إى الكهان فيزيدون عليه ،فلا
قرب أمر مبعثه ﷺ ُحجبت الشياطن عن السمع ،وصار من يقعد اسراق السمع ي
الساء ُيرمى بشهاب ثاقب كا قال سبحانه عن اجن :
[ اجن. ]5 – 9 /

وظنت قريش أن ذلك عامة عى قيام الساعة  ،ولكن ما ُبعث ﷺ  ،وأسلمت اجن ،
عرفت سبب منعها من السمع  ،وأنه لئا ختلط الوحي بغره  ،كا زكى اه وحيه
بقوله :
[ الشعراء. ]999 – 999 /

اخامسة  :إنزال القرآن الكريم عليه ﷺ .
والقرآن من أعظم دائل نبوته ﷺ كا قال سبحانه :
[ احجر. ]99 /

والقرآن الكريم معجز ي ذاته من سبعة وجوه :
اأول  :بيان القرآن وفصاحته وباغته  ،وظنت قريش أفصح الناس لسان ًا أها تستطيع
اإتيان بمثله كا قال اه عنهم :
[ اأنفال. ]99 /

فنزل القرآن بتحدهم عى ثاث مراحل :
أن يأتوا بمثله  ..ثم حداهم أن يأتوا بعر سور مثله  ،ثم حداهم أن يأتوا بسورة مثله،
فعجزوا مع شدة حرصهم عى مغالبة القرآن  ،فقطع اه طمعهم ي معارضة كتابه إى
999

قيام الساعة بقوله :

[ اإراء. ]99 /

الثاي  :حفظه من التحريف والتغير ،والزيادة والنقصان عى مر العصور والدهور
[احجر.]5/
إى قيام الساعة كا قال سبحانه:
الثالث  :صدق اأخبار التي تضمنها  ،سواء التي مضت  ،أم التي حصلت أثناء نزول
القرآن  ،أو اأخبار التي ستقع ي امستقبل .
فاأخبار التي مضت كأخبار خلق السموات واأرض وما فيها  ،وقصة آدم وإبليس ،
وقصص اأنبياء السابقن مع أقوامهم .
وأما اأخبار التي نزلت مع التنزيل كاآيات التي نزلت ي كشف أحوال امنافقن ،
واآيات التي فيها إجابة السائلن
وأما اأخبار التي فيها كشف ما سيأي ي امستقبل فوقعت مطابقة ما أخر به القرآن
كدخول امسجد احرام  ،وهزيمة الكفار ي غزوة بدر  ،واآيات التي تقرر حفظ اه
لكتابه  ،واآيات التي يقررعجز الناس أن يأتوا بمثل سورة من القرآن ونحو ذلك :
[ اأنعام.]١١١/

الرابع  :حسن ما تضمنه القرآن من تريع وأحكام تصلح جميع اخلق  ،وجميع
اأزمنة واأمكنة  ،وجميع اأحوال ،وتشمل ميع ما ُيصلح العباد ي دنياهم
وأخراهم ي كل يء :
[ النحل. ]٨٢ /

اخامس  :كثرة العلوم التي احتواها القرآن الكريم  ،فعاوة عى أن القرآن قرر
العقيدة الصحيحة  ،وهدم أساطر اخرافة  ،وقرر اأحكام احسنة  ،فقد اغرف منه
علاء النحو والباغة واللغة وغرهم شتى العلوم .
وهذا يدل عى أن النبي ﷺ صادق فيا بلغه عن ربه؛ أنه معروف عند قومه أنه أمي
ا يقرأ وا يكتب  ،ما يدل عى أن ما جاء به وحي من ربه :
[ العنكبوت. ]95 – 99 /
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السادس  :تأثر القرآن ي النفوس التأثر البليغ  ،سواء كانت نفوس ًا مؤمنة أو كافرة أو
حيوانات أو مادات :
[ الزمر. ]99 /

وعن تأثره ي اجادات قال سبحانه :

وعن تأثره ي نفوس امؤمنن قال اه سبحانه :
وعن تأثره ي نفوس الكفار كا قال سبحانه عن النصارى :

[احر.]99/
[ اأنفال. ]9 /

[ امائدة. ]99 /

ب بِال ُط ِ
وعن جبر بن مطعم  قال :سمعت النبي ﷺ َي ْق َر ُأ ِي امَ ْغ ِر ِ
ورَ ،ف َل را َب َل َغ َه ِذ ِه
اآ َي َة
ِ
ر.متفق عليه( ).
َق َال:كَا َد َق ْلبِي َأ ْن َيط َ

السابع  :ااستشفاء بالقرآن من اأمراض البدنية والقلبية ،فقد أمر اه ي القرآن بأكل
الطيبات  ،واجتناب اخبائث ،وحرم اخمر والزنا والفواحش  ،وبعد امرض أمر
بالتداوى وااستشفاء بالرقية والعسل :
ﯓ [ اإراء. ]99 /
وقال سبحانه :
[ يونس. ]99 /

واآن نعود إى تكميل دائل نبوته .
السادسة  :من دائل نبوته ﷺ أن اه  خرق له العادة مرار ًا ي أمور كثرة .
ومن ذلك تكثر الطعام بركة دعائه ﷺ  ،وقد حصل هذا للنبي ﷺ أكثر من عر
مرات  ،وكلها ي الصحيحن وغرما .
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999

999

ِ
اس َت َعن ُْت النربِ ري ﷺ
ي َع ْبدُ اه ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن َح َرا ٍم َ ،و َع َل ْيه َد ْين َ ،ف ْ
َع ْن َجابِ ٍر َ ق َال  :ت ُُو ِ َ
ِِ
ِ
ِِ
ب النربِ ُي ﷺ إِ َل ْي ِه ْم َف َل ْم َي ْف َع ُلوا َ ،ف َق َال ِ
َع َ
َ النربِ ُي
ى ُغ َر َمائه َ ،أ ْن َي َض ُعوا م ْن َد ْينه َ ،ف َط َل َ
ِف َ
م َر َك َأ ْصنَا ًفا ،ال َع ْج َو َة َع َ
ى ِحدَ ٍة َ ،و َع ْذ َق َز ْي ٍد َع َى ِحدَ ٍة ُ ،ث رم
ب َف َصن ْ
ﷺ « :ا ْذ َه ْ
ِ
َ »َ ،ف َف َع ْل ُت ُ ،ث رم َأ ْر َس ْل ُت إِ َى النربِ ِي ﷺ َ ،ف َجا َء َف َج َل َس َع َى َأ ْع َا ُه َ ،أ ْو ِي
َأ ْرس ْل إِ َ ر
َو َسطِ ِه ُ ،ث رم َق َال « :كِ ْل ل ِ ْل َق ْو ِم »َ ،فكِ ْلت ُُه ْم َحترى َأ ْو َف ْيت ُُه ُم ا رل ِذي َه ُ ْم َ ،و َب ِق َي َ ِ
َ
مْري َكأ رن ُه َم ْ
ِ
يء َ .و َق َال فِ َراس َ :ع ْن ر
الش ْعبِ ِي َ ،حدر َثنِي َجابِر َ ،ع ِن النربِ ِي ﷺ َ ،ف َا َز َال
َينْ ُق ْ
ص م ْن ُه َ ْ
َيكِ ُيل َه ُ ْم َحترى َأ ردا ُه  .أخرجه البخاري ( ).
ِ
ِ
م ًصا
ي اه َعن ُْه َا َق َال  :مرا ُح ِف َر اخَنْدَ ُق َر َأ ْي ُت بِالنربِ ِي ﷺ َ َ
وعن َجابِر ْبن َع ْبد اه َر َ
َش ِديدً ا َ ،فا ْن َك َف ْأ ُت إِ َى امر َأ ِي َف ُق ْل ُت َ :ه ْل ِعنْدَ ِك َيء ؟ َفإِ ِي ر َأ ْي ُت بِرس ِ
ول اه ﷺ
َْ
َ ُ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه ْي َمة َداجن َف َذ َب ْحت َُها،
ََ
َ ج َرا ًبا فيه َصاع م ْن َشع ٍر َو َلنَا ُ َ
م ًصا َشديدً ا َ ،ف َأ ْخ َر َج ْت إِ َ ر
الش ِعرَ ،ف َفر َغ ْت إِ َى َفر ِ
ِ
اغي َو َق رط ْعت َُها ِي ُبرمتِ َهاُ ،ثم َو رل ْي ُت إِ َى رس ِ
ول اه ﷺ،
َ ُ
ر
ْ َ
َ
َو َط َحنَت ر َ َ
َف َقا َل ْت َ :ا َت ْف َض ْحنِي بِرس ِ
ول اه ﷺ َوبِ َم ْن َم َع ُه َ ،ف ِج ْئ ُت ُه َف َس َار ْر ُت ُه َ ،ف ُق ْل ُت َ :يا َر ُس َ
ول اه
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ه ْي َم ًة َلنَاَ ،و َط َحنرا َصا ًعا م ْن َشع ٍر ك َ
اح النربِ ُي
َان عنْدَ نَا َف َت َع َال َأن َ
ْت َو َن َفر َم َع َك َ ،ف َص َ
َذ َب ْحنَا ُ َ
ﷺ َف َق َال َ « :يا َأ ْه َل ا َ ِ
ورا َف َح ري َه ًا بِك ُْم ».
خنْدَ ق إِ رن َجابِ ًرا َقدْ َصن ََع ُس ً
ول اه ﷺَ « :ا ُتن ِْز ُل رن ُب ْر َم َتك ُْمَ ،و َا َ
َف َق َال َر ُس ُ
َْبِ ُز رن َع ِجينَك ُْمَ ،حترى َأ ِجي َء » َف ِج ْئ ُت
َو َجا َء َر ُس ُ
راس َحترى ِج ْئ ُت ا ْم َر َأ ِيَ ،ف َقا َل ْت  :بِ َك َوبِ َك َ ،ف ُق ْل ُت َ :قدْ
ول اه ﷺ َي ْقدُ ُم الن َ
َفع ْل ُت ا رل ِذي ُق ْل ِ
ت َ ،ف َأ ْخ َر َج ْت َل ُه َع ِجينًا َف َب َص َق فِ ِيه َو َب َار َك ُ ،ث رم َع َمدَ إِ َى ُب ْر َمتِنَا َف َب َص َق
َ
ِ
ِ ِ
ِ
َو َب َار َك ُ ،ث رم َق َال  « :ا ْد ُع َخابِ َز ًة َف ْلت ْ
وها » َو ُه ْم
َخبِ ْز َمعي َوا ْقدَ حي م ْن ُب ْر َمتك ُْم َو َا ُتن ِْز ُل َ
الفَ ،ف ُأ ْق ِس ُم بِاه َل َقدْ َأ َك ُلوا َحترى ت ََر ُكو ُه َوان َْح َر ُفوا َوإِ رن ُب ْر َم َتنَا َلت َِغ ُط ك ََا ِه َي َوإِ رن َع ِجينَنَا
َا ُه َو .متفق عليه( ).
َل ُي ْخ َب ُز ك َ
اف ِ
اإ ْسا ِم ا َي ْأ ُو َ
و َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َال  :ك َ
ون َع َ
ى َأ ْه ٍل َوا
الص رف ِة َأ ْض َي َ
َان َأ ْه ُل ُ
م ٍ
ى اأَ ْر ِ
ال ،وواه ا رل ِذي ا إِ َل َه إِا ُه َو إِ ْن ُكن ُْت أَ ْعت َِمدُ بِكَبِ ِدي َع َ
ض ِم َن اجُو ِع َو َأ ُشدُ
َ
ِ ِ
ى َط ِري ِق ِه ُم ا رل ِذي َيـ ْخ ُر ُج َ
جو ِع َ ،و َل َقدْ َق َعدْ ُت َي ْو ًما َع َ
ح َج َر َع َ
ون فِ ِيه ،
ى َب ْطني م َن ا ُ
ا َ
َ َ ِ ِ ِ ِ
ٍ
ٍ ِ ِ ِ
ِ َ
َف َم رر ي أ ُبو َبكْر َف َسال ُت ُه َع ْن آ َية م ْن كتَاب اه َع رز َو َج رل َما أ ْسأ ُل ُه إا ل ُي ْشب َعني َ ،ف َم رر َو َم ْ
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َ َ ِ ِ ِ ِ
ٍ ِ ِ ِ
َي ْف َع ْل ُ ،ث رم َم رر ُع َم ُر َف َسال ُت ُه َع ْن آ َية م ْن كتَاب اه َع رز َو َج رل َما أ ْسأ ُل ُه إا ل ُي ْشب َعني َف َم رر َو َم ْ
ِ
ِ
نر ِ
آي َ ،و َق َالَ « :يا َأ َبا ِهر »ُ ،ق ْل ُتَ :ل رب ْي َك َيا
َي ْف َع ْل ُ ،ث رم َم رر ِي َأ ُبو ال َقاس ِم ﷺ َف َت َب رس َم ح َ َ
ْت َف َأ ِذ َن ِ
َر ُس َ
َ َ ،ف َو َجدَ
اس َت ْأ َذن ُ
ول اه َ ،ف َق َال« :اح ْق »َ ،و َم َ
ى َف َأ ْت َب ْع ُت ُه َو َد َخ َل َمن ِْز َل ُه َ ،ف ْ
َقدَ ًحا ِم ْن َل َب ٍن َ ،ف َق َال ِ « :م ْن َأ ْي َن َه َذا ال رل َب ُن َلك ُْم ؟ » ِق َيل َ :أ ْهدَ ا ُه َلنَا ُفان.
ِ
َف َق َال َر ُس ُ
الص رف ِة َفا ْد ُع ُه ْم»،
ول اه ﷺَ « :أ َبا هر »ُ ،ق ْل ُت َ :ل رب ْي َك َ ،ق َال  « :اح ْق إِ َى َأ ْه ِل ُ
ٍ
اف ِ
اإ ْسا ِم َ ،وا َي ْأ ُو َ
ها إِ َل ْي ِه ْم ،
َو ُه ْم َأ ْض َي ُ
ون َع َى َأ ْه ٍل َوا َمال َ ،وإِ َذا َأ َت ْت ُه َصدَ َقة َب َع َث ِ َ
و َم ي َتنَاو ْل ِمنْها َشي ًئا  ،وإِ َذا َأ َت ْته ه ِدية َأرس َل إِ َلي ِهم َف َأص ِ
رك َُه ْم فِ َيها َ ،ف َسا َء ِي
ْ ْ َ َ
َ ْ َ
َ َْ َ
ُ َ ر ْ َ
اب من َْها َو َأ ْ َ
ِ
ِ
الص رفة َو َأنَا َر ُسو ُل ُه إِ َل ْي ِه ْم َف َس َي ْأ ُم ُر ِي َأ ْن ُأد َير ُه
َذل ِ َك َ ،و ُق ْل ُت َ :ما َه َذا ال َقدَ ُح َب ْ َ
ن َأ ْه ِل ُ
ِ ِ ِ
ِ
يب ِمنْ ُه َما ُي ْغنِينِي َو َم ْ َي ُك ْن ُبد
َع َل ْي ِه ْم َف َا َع َسى َأ ْن ُيصي َبني منْ ُه َو َقدْ ُكن ُْت َأ ْر ُجو َأ ْن ُأص َ
ِِ
ِ
ِمن َط َ ِ
جَال ِ َس ُه ْم ،
َ ْم َ ،ف َل را َد َخ ُلوا َع َل ْي ِه َو َأ َخ ُذوا َ
ْ
اعة اه َو َطا َعة َر ُسوله َ ،ف َأ َت ْيت ُُه ْم َفدَ َع ْو ُ ُ
َق َال َ « :يا َأ َبا ِهر ُ ،خ ِذ ال َقدَ َح َف َأ ْعطِ ِه ْم ».
الر ُج َل َف َي ْر ُب َحترى َي ْر َوى ُ ،ث رم َي ُر ُد ُه َو ُأن ِ
َف َأ َخ ْذ ُت ال َقدَ َح َف َج َع ْل ُت ُأن ِ
َاو ُل ُه َ
اآخ َر ،
َاو ُل ُه ر
َ
َحترى ا ْنت ََه ْي ُت بِ ِه إِ َى رس ِ
ول اه ﷺ َو َقدْ َر ِو َي ال َق ْو ُم ُك ُل ُه ْم َ ،ف َأ َخ َذ َر ُس ُ
ول اه ﷺ ال َقدَ َح ،
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َو َض َع ُه َع َ
الس َاء َف َت َب رس َم َ ،ف َق َال َ « :يا َأ َبا هر »َ ،ف ُق ْل ُت :
ى َيدَ ْيه ُ ،ث رم َر َف َع َر ْأ َس ُه إ َى ر
ار ْب »َ ،ف َق َعدْ ُت َف َ ِ
َل رب ْي َكَ ،يا َر ُس َ
ار ْب »،
ر ْب ُت ُ ،ث رم َق َال َ ْ « :
ول اه َ ،ق َال  « :ا ْق ُعدْ َف ْ َ
ار ْب »َ ،ف َ ِ
َف َ ِ
ر ُب َ ،و َي ُق ُ
ول :
ار ْب »َ ،ف َل ْم َأ َز ْل َأ ْ َ
ر ْب ُت ُ ،ث رم َق َال َ ْ « :
ر ْب ُت ُ ،ث رم َق َال َ ْ « :
ِ
ح ِق َما َأ ِجدُ َل ُه َم ْس َلكًا َ ،ف َأ َخ َذ ال َقدَ َح َ ،ف َح ِمدَ اه
ار ْب »َ ،حترى ُق ْل ُت َوا رلذي َب َع َث َك بِا َ
« َْ
َع رز َو َج رل َو َس رمى ُ ،ث رم َ ِ
ر َب .أخرجه البخاري ( ).
ومن ذلك تكثر اماء القليل بركة دعائه ﷺ .
ِ
ر
ر ْت ال َع ْ ُ
عن جابر بن عبداه ري اه عنها قال َ :قدْ َر َأ ْيتُني َم َع النربِ ِي ﷺ َو َقدْ َح َ َ
ٍ
ِ
ٍ
ي النربِ ُي ﷺ بِ ِه َف َأ ْد َخ َل َيدَ ُه فِ ِيه َو َف رر َج
َو َل ْي َس َم َعنَا َماء َغ ْ َر َف ْض َلةَ ،ف ُجع َل ِي إِنَاء َف ُأ ِ َ
ِ
ر َك ُة ِم ْن اه » َف َل َقدْ َر َأ ْي ُت ا َ
َأ َصابِ َع ُه ُث رم َق َال َ « :ح ري َع َ
ما َء َي َت َف رج ُر ِم ْن
ى َأ ْه ِل ال ُو ُضوء ،ال َ َ
ِِ
َب ْ ِ
راس َو َ ِ
ر ُبواَ ،ف َج َع ْل ُت َا آ ُلوا َما َج َع ْل ُت ِي َب ْطنِي ِمنْ ُهَ ،ف َع ِل ْم ُت َأ رن ُه
ن َأ َصابِعهَ ،فت ََو رض َأ الن ُ
ِ ٍ
جابِ ٍر ك َْم ُكنْت ُْم َي ْو َم ِئ ٍذ؟ َق َ
ال :ال ًفا َو َأ ْر َب َع ما َئة  .متفق عليه( ).
َب َركَةُ .ق ْل ُت ِ َ
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ومن ذلك ما جعل اه من الركة والشفاء ي بدنه وريقه وعرقه ﷺ  ،وهذا خاص به
دون غره .
عن َي ِزيد ْبن َأ ِي ُع َب ْي ٍد َق َال  :ر َأ ْي ُت َأ َثر َر َب ٍة ِي س ِ
اق َس َل َم َة َ ،ف ُق ْل ُت َ :يا َأ َبا ُم ْسلِمَ ،ما
َ
َ
َ ْ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
يب َس َل َم ُة ،
ر َ ،ف َق َال النرا ُس ُ :أص َ
ر َبة َأ َصا َبتْني َي ْو َم َخ ْي َ َ
الر َب ُة ؟ َف َق َال َ :هذه َ ْ
َهذه ر ْ
ٍ
َف َأ َت ْي ُت النربِ ري ﷺ َ ،فنَ َف َث فِ ِيه َث َ
السا َع ِة .أخرجه البخاري ( ).
اث َن َف َثات َف َا ْاش َت َك ْيت َُها َحترى ر
َان النربِي ﷺ يدْ ُخ ُل بي َت ُأم س َلي ٍم َفينَام َع َى فِر ِ
َع ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍك َ ق َال :ك َ
اش َها
َْ
َ
َ
ِ ُ ْ َ ُ
ُ
ى فِر ِ
اش َها َف ُأتِ َي ْت َف ِق َيل َهَاَ :ه َذا النربِ ُي ﷺ نَا َم ِي
َو َل ْي َس ْت فِ ِيهَ .ق َال َف َجا َء َذ َ
ات َي ْو ٍم َفنَا َم َع َ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ى ِق ْط َع ِة َأ ِدي ٍم َع َى ا ْل ِف َر ِ
اس َتنْ َق َع َع َر ُق ُه َع َ
اش
َب ْيتك َع َى ف َراشكَ .ق َال َف َجا َء ْت َو َقدْ َع ِر َق َو ْ
ِ
َف َفتَح ْت َعتِيدَ ََا َفجع َل ْت ُتن َِش ُ ِ
ر ُه ِي َق َو ِار ِير َهاَ ،ف َف ِز َع النربِ ُي ﷺ
َ َ َ
َ
ف َذل َك ا ْل َع َر َق َف َت ْع ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن َيا ُأ رم ُس َل ْي ٍم؟» َف َقا َل ْتَ :يا َر ُس َ
ول اه ن َْر ُجو َب َر َك َت ُه لص ْب َياننَا َق َال:
َف َق َالَ « :ما ت َْصنَع َ
« َأصب ِ
ت» متفق عليه ( ).
َ ْ
ومن ذلك انشقا ق القمر آية له حن سأله أهل مكة أن يرهم آية تدل عى نبوته  ،فانشق
القمر فرقتن حتى رأوا جبل حراء بينها  ،فقال النبي ﷺ « ْ
اشهدُ وا » متفق عليه( ).
ومن خوارق العادات التي حصلت له رفع بيت امقدس له وهو ي مكة  ،حتى رآه
ووصفه للناس  ،وهو ينظر إليه .
َع ْن جابر بن عبداه ري اه عنها َق َال :سمعت َر ُس ُ
ول اه ﷺ يقول  «:مرا ك رَذ َب ْتنِي
ِ
ُقريش ُقم ُت ِي ِ
َ َب ْي َت امَ ْق ِد ِ
اح ْج ِرَ ،ف َج َا اه ِ
ر ُه ْم َع ْن آ َياتِ ِه َو َأنَا
َْ
سَ ،ف َطف ْق ُت ُأ ْخ ِ ُ
ْ
َأ ْن ُظ ُر إِ َل ْي ِه» متفق عليه (.)0

ومن دائل نبوته ﷺ أنه أوي جوامع الكلم  ،ونر بالرعب  ،وأوي مفاتيح خزائن
اأرض .
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْع ِ
أن َر ُس َ
َع ْن أي هريرة  ر
ب،
ُر ُت بِ ُ
ول اه ﷺ قال ُ «:بع ْث ُت بِ َج َوام ِع الكَل ِم َون ْ
يح َخ َز ِائ ِن اأَ ْر ِ
يت بِ َم َفاتِ ِ
ض َف ُو ِض َع ْت ِي َي ِدي» متفق عليه (.)3
َف َب ْينَا َأنَا ن َِائم ُأتِ ُ
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ومن دائل نبوته ﷺ أنه يرى من َخلفه وهو يصِ بالناس إمام ًا .
ِ
ِ
َعن أنس َ ق َال ُ :أ ِق ِ
الص َا ُة َف َأ ْق َب َل َع َل ْينَا َر ُس ُ
يموا
يمت ر
ْ
ول اه ﷺ بِ َو ْج ِهه َ ،ف َق َال َ «:أق ُ
َ
ِ
اصواَ ،فإِ ِي َأ َراك ُْم ِم ْن َو َراء َظ ْه ِري » متفق عليه ( ).
ُص ُفو َفك ُْم َوت ََر ُ
ومن لطيف دائل نبوته ﷺ أنه ُنر بالصبا وهي ريح َب من جهة امرق ،فريح
سليان ﷺ تأتيه بأمره ،أما الصبا فتأتيه ﷺ بدون أمره .
[ص.]١٥/
قال اه تعاى عن سليان ﷺ:
ِ
َت َعاد
الص َباَ ،و ُأ ْهلِك ْ
ُر ُت بِ ر
و َع ْن ابن عباس ري اه عنها أن النبي ﷺ َق َال  «:ن ْ
بِالدر ُب ِ
ور» متفق عليه ( ).
السابعة  :توقر بعض اجادات له كجبل أحد حن صعد عليه .
عن أنس  قال  :صعد النبي ﷺ إى ُأ ُحد ومعه أبوبكر وعمر وعثان ،فرجف هم ،
فربه برجله،قال« :ا ْثب ْت ُأحدُ َفا َع َلي َك إِا نَبِي أو ِصدِ يق أو َش ِهيدَ ِ
ان»أخرجه البخاري( ).
ُ َ ْ
ُ
ومن دائل نبوته ﷺ حنن اجذع إليه .
ِ
ِ
ِ
ي اه َعن ُْه َا َأ ّن النربِ ري ﷺ ك َ
َان َي ُقو ُم َي ْو َم اجُ ُم َع ِة إِ َى َش َج َر ٍة
و َع ْن َجابِر ْب ِن َع ْبد اه َر َ
ِ
َخ َل ٍة َ ،ف َقا َل ْت ا ْم َر َأة ِم ْن اأَن َْص ِ
ار َأ ْو َر ُجلَ :يا َر ُس َ
َأ ْو ن ْ
ْراَ ،ق َال:
ول اهَ :أ َا ن َْج َع ُل َل َك من َ ً
ِ
َان يوم اجمع ِة دفِع إِ َى امِن ِْرَ ،فصاح ِ
ِ
ت الن ْرخ َل ُة
َ َ
ْرا َف َل را ك َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ
َ
« إِ ْن ش ْئت ُْم» َف َج َع ُلوا َل ُه من َ ً
ِ
َت
الصبِ ِي ا رل ِذي ُي َس رك ُن َق َال « :كَان ْ
الصبِ ِي ُ ،ث رم ن ََز َل النربِ ُي ﷺ َف َض رم ُه إِ َل ْي ِه ت َِئ ُن َأنِ َ
ن ر
اح ر
ص َي َ
َت ت َْس َم ُع ِم َن ِ
َت ْبكِي َع َ
الذك ِْر ِعنْدَ َها» أخرجه البخاري(.)0
ى َما كَان ْ
ومن دائل نبوته ﷺ توقر بعض احيوانات له .
َع ْن َع ْب ِد اه ْب ِن َج ْع َف ٍر ري اه عنها َق َال َ :أ ْر َد َفنِي َر ُس ُ
ر
ول اه ﷺ َخ ْل َف ُه َذ َ
ات َي ْو ٍم َف َأ َ ر
ِ
ث بِ ِه َأ َحدً ا ِم َن الن ِ
ر بِ ِه َر ُس ُ
راس َ ،وك َ
َ َح ِدي ًثا َا ُأ َحدِ ُ
اجتِ ِه
ح َ
َان َأ َح ُ
ول اه ﷺ َ
اس َت َ َ
ب َما ْ
إِ َ ر
َخ ٍل َ ،ق َال َ :فدَ َخ َل َح ِائ ًطا ل ِ َر ُج ٍل ِم ْن اأَن َْص ِ
َهدَ ًفا َأ ْو َح ِائ َش ن ْ
مل َ ،ف َل را َر َأى
ار َفإِ َذا َ َ
َت َف َق َال َ « :م ْن َر ُب َه َذا
النربِ ري ﷺ َح رن َو َذ َر َف ْت َع ْينَا ُهَ ،ف َأتَا ُه النربِ ُي ﷺ َف َم َس َح ِذ ْف َرا ُه َف َسك َ
ِ
ج َم ُل ؟» َف َجا َء َفتًى ِم ْن اأَن َْص ِ
ار َ ،ف َق َال ِ
َ َ :يا َر ُس َ
ول اه َ ،ف َق َال :
ج َم ِل؟ لـ َم ْن َه َذا ا َ
ا َ
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ِ ِ
ِ
اهاَ ،فإِ رن ُه َشكَى إِ ََ َأن َرك ُ ِ
يم ِة ا رلتِي َم رلك َ
جي ُع ُه َوتُدْ ِئ ُب ُه»
َك اه إِ ري َ
ر
« َأ َف َا َتترقي اه ِي َهذه ا ْل َب ِه َ
أخرجه أبوداود( ).
الثامنة  :من دائل نبوته ﷺ إخباره عن أمور حصل ي امستقبل مع مرور الزمن
فحصلت كا أخر .
ِ
ِ
َع ْن ابن مسعود  عن النربِ ّي ﷺ قال َ « :خ ْ ُر الن ِ
وه ُ ْم ُ ،ث رم
راس َق ْري ُ ،ث رم ا رلذي َن َي ُل َ
ِ
وه ُ ْم ُ ،ث رم جي ُء أ ْقوام ت َْسبِ ُق شهاد ُة أحدهم يمينَ ُه  ،ويمينُ ُه شهاد َت ُه » متفق عليه ( ).
ا رلذي َن َي ُل َ
ومن ذلك إياؤه ﷺ إى اختيار أي بكر  خليفة للمسلمن من بعده .
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي اه َعن َْها َف َذك َْرنَا ا ُ
يم
م َوا َظ َب َة َع َى ر
الص َاة َوال رت ْعظ َ
َع ِن اأَ ْس َود َق َال ُ :كنرا عنْدَ َعائ َش َة َر َ
ات فِ ِيه َفح َ ِ
َهَا َ ،قا َل ْت  :مرا َم ِر َض َر ُس ُ
الص َا ُة َف ُأ ِذ َن ،
ول اه ﷺ َم َر َض ُه ا رل ِذي َم َ
رت ر
َ َ
َف َق َال ُ «:م ُروا َأ َبا َبك ٍْر َف ْل ُي َص ِل بِالن ِ
راس» َ ،ف ِق َيل َل ُه  :إِ رن َأ َبا َبك ٍْر َر ُجل َأ ِسيف  ،إِ َذا َقا َم ِي
ِ
ِ
ِ بِالن ِ
راس َ ،و َأ َعا َد َف َأ َعا ُدوا َل ُه َ ،ف َأ َعا َد ال رثالِ َث َة َ ،ف َق َال « :إِ رن ُك رن
َم َقام َك َم ْ َي ْستَط ْع َأ ْن ُي َص ِ َ
ِ
ف ُم ُروا َأ َبا َبك ٍْر َف ْل ُي َص ِل بِالن ِ
راس» .
وس َ
َص َواح ُ
ب ُي ُ
ِ ِ ِ
ِ
ن َر ُج َل ْ ِ
َف َخ َر َج َأ ُبو َبك ٍْر َف َص ر
ن َك َأ ِي
ها َدى َب ْ َ
ى َف َو َجدَ النربِ ُي ﷺ م ْن َن ْفسه خ رف ًة َ ،ف َخ َر َج ُ َ
َأ ْن ُظر ِرج َلي ِه َتـ ُخ رط ِ
ان ِم َن ال َو َج ِع َ ،ف َأ َرا َد َأ ُبو َبك ٍْر َأ ْن َي َت َأ رخ َر َ ،ف َأ ْو َم َأ إِ َل ْي ِه النربِ ُي ﷺ َأ ْن
ُ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ ْع َم ِ
ي بِه َحترى َج َل َس إِ َى َجنْبِه  ،ق َيل ل ْ َ
ش َ :وك َ
َان النربِ ُي ﷺ ُي َص ِ
َِ ،و َأ ُبو
َمكَان ََك ُ ،ث رم ُأ ِ َ
ِِ
راس ُي َص ُل َ
َبك ٍْر ُي َص ِ
ون بِ َص َا ِة َأ ِي َبك ٍْر َ ،ف َق َال بِ َر ْأ ِس ِه َ :ن َع ْم  .متفق عليه ( ).
ِ بِ َص َاتهَ ،والن ُ
ومن دائل نبوته ﷺ إخباره أن الروم سوف تنتر عى الفرس ،فانترو كا أخر
كا قال سبحانه :
[الروم.]9-9/

ومن دائل نبوته ﷺ إخباره بمقتل عثان  مظلوم ًا فوقع كا أخر.
َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر ري اه عنها َق َال َ :ذك ََر َر ُس ُ
ول اه ﷺ فِ ْتنَ ًة َ ،ف َق َالُ « :ي ْقت َُل فِ َيها َه َذا
َم ْظ ُلو ًما » ل ِ ُع ْث َا َن  .أخرجه أمد والرمذي (.)0
( )9صحيح/أخرجه أبوداود برقم (.)9995
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999
( )9حسن  /أخرجه أمد برقم ( ،)9599وأخرجه الرمذي برقم ( )9999وهذا لفظه.
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ومن دائل نبوته ﷺ إخباره بفتح خير عى يد عِ بن أي طالب  ، فكان كا أخر.
الرا َي َة َر ُج ًا َي ْفت َُح
ر َ « :أُ ْع ِط َ ر
ن ر
عن سهل بن سعد  أنه سمع النربِ ّي ﷺ يقول َي ْو َم َخ ْي َ َ
ى يدَ ي ِه »َ ،ف َقاموا يرج َ ِ ِ
ه ْم ُي ْع َطىَ ،ف َغدَ ْوا َو ُك ُل ُه ْم َي ْر ُجو َأ ْن ُي ْع َطىَ ،ف َق َال:
اه َع َ َ ْ
ُ َْ ُ
ون ل َذل َك َأ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر َأ َمكَا َن ُه َحترى َك َأنره
« َأ ْي َن َعِ؟» َفق َيل َي ْشتَكي َع ْينَ ْيهَ ،ف َأ َم َر َفدُ ع َي َل ُه َف َب َص َق ِي َع ْينَ ْيه َف َ َ
ِ
يء َ ،ف َق َال ُ :ن َقاتِ ُل ُه ْم َحترى َيكُونُوا ِم ْث َلنَا؟ َف َق َالَ « :ع َ
ى ِر ْس ِل َك َحترى َتن ِْز َل
َم ْ َي ُك ْن بِه َ ْ
احتِ ِه ْم ُ ،ث رم ا ْد ُع ُه ْم إِ َى ِ
هدَ ى بِ َك
ر ُه ْم بِ َا َ
جِ ُ
بِ َس َ
اإ ْس َا ِمَ ،و َأ ْخ ِ ْ
ب َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َواه َأَ ْن ُ ْ
رج ل و ِ
م ِر النر َع ِم » متفق عليه ( ).
احد َ ،خ ْر َل َك ِم ْن ُ ْ
َ ُ َ
ومن دائل نبوته ﷺ إخباره بأن ابنته فاطمة ري اه عنها أول أهل بيته حوق ًا به بعد
وفاته  ،فكان كا أخر.
َت ُ ،ث رم
عن عائشة ري اه عنها أن رسول اه ﷺ َد َعا َفاطِ َم َة ا ْبنَ َت ُه َ ،ف َس رار َها َ ،ف َبك ْ
َت َ ،ف َقا َل ْت َع ِائ َش ُة َ :ف ُق ْل ُت ل ِ َفاطِ َم َة َ :ما َه َذا ا رل ِذي َس رار ِك بِ ِه َر ُس ُ
ول اه
َس رار َها َ ،ف َض ِحك ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ر ِي بِ َم ْوتِ ِه َف َب َك ْي ُتُ ،ث رم
ﷺ َف َب َك ْيت ؟ ُث رم َس رارك َ ،ف َضحكْت؟ َقا َل ْت َ :س راري َف َأ ْخ َ َ
ِ
ْت .متفق عليه ( ).
ر ِي َأ ِي َأ رو ُل َم ْن َي ْت َب ُع ُه ِم ْن َأ ْهلِ ِه َف َض ِحك ُ
َس راري َف َأ ْخ َ َ
ومن دائل نبوته ﷺ إخباره هاك كَى وقير  ،وإنفاق كنوزما ي سبيل اه ،
فكان كا أخر.
َع ْن َع ِد ِي ْب ِن َحاتِم ٍ قالَ :ب ْينَا َأنَا ِعنْدَ النربِ ِي ﷺ إِ ْذ َأتَا ُه َر ُجل َف َشكَا إِ َل ْي ِه ال َفا َق َة ُ ،ث رم َأتَا ُه
يل َ ،ف َق َال  « :يا َع ِدي ه ْل ر َأي َت ِ
ِ
السبِ ِ
َ
اح َر َة؟ ُق ْل ُت َ :م ْ َأ َر َها َو َقدْ
ُ َ َ ْ
َ
آخ ُر َف َشكَا إِ َل ْيه َق ْط َع ر
ح ُل ِمن ِ
ُأنْبِ ْئ ُت َعنْها َ ،ق َال َ « :فإِ ْن َطا َل ْت بِ َك حياة َل َرين ال رظ ِعي َن َة تَر َ ِ
وف
اح َر ِة َحترى َت ُط َ
ْ
َ َ ََ ر
َ
ْ
ن َن ْف ِ
ِ
بِال َك ْع َب ِة َا َ
َ ُ
َِ :ف َأ ْي َن ُد رع ُار َط ِي ٍئ ا رل ِذي َن َقدْ
يا َب ْينِي َو َب ْ َ
اف َأ َحدً ا إِ را اه »ُ ،ق ْل ُت ف َ
ِ
سعروا البِ َاد « و َل ِئن َطا َل ْت بِ َك حياة َل ُت ْفتَحن ُكن ُ ِ
َى ْب ِن ُه ْر ُم َز؟
َ ر
ََ
َ َ ْ
َ رُ
َى »ُ ،ق ْل ُت  :ك ْ َ
ُوز ك ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خ ِْر ُج م ْل َء َك ِفه م ْن َذ َه ٍ
ب
الر ُج َل ُ
ر َي رن ر
َى ْب ِن ُه ْر ُم َزَ ،و َلئ ْن َطا َل ْت بِ َك َح َياة َل َ َ
َق َال  « :ك ْ َ
ِ ٍ
ن اه َأ َحدُ ك ُْم َي ْو َم َي ْل َقا ُه
جِدُ َأ َحدً ا َي ْق َب ُل ُه ِمنْ ُهَ ،و َل َي ْل َق َ ر
ب َم ْن َي ْق َب ُل ُه ِمنْ ُه َ ،ف َا َ
َأ ْو ف رضة َي ْط ُل ُ
ر ِج ُم َل ُه َ ،ف َل َي ُقو َل رن َل ُه َأ َم ْ َأ ْب َع ْث إِ َل ْي َك َر ُس ً
وا َف ُي َب ِل َغ َك؟
َو َل ْي َس َب ْينَ ُه َو َب ْينَ ُه ت َْر ُ َ
مان ُي َ ْ
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9599واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
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ول َ :أ َم ْ ُأ ْع ِط َك َم ًاا َو ُأ ْف ِض ْل َع َل ْي َك؟ َف َي ُق ُ
َف َي ُق ُ
ولَ :ب َى َ ،ف َي ُق ُ
ول َ :ب َ
ىَ ،ف َينْ ُظ ُر َع ْن َي ِمين ِ ِه َف َا
َي َرى إِ را َج َهن َرمَ ،و َينْ ُظ ُر َع ْن َي َس ِ
ار ِه َف َا َي َرى إِ را َج َهن َرم ».
َق َال َ :ع ِدي َس ِم ْع ُت النربِ ري ﷺ َ ،ي ُق ُ
ول « :ا رت ُقوا الن َرار َو َل ْو بِ ِش رق ِة َ
جِدْ ِش رق َة
م ْ َر ٍة َف َم ْن َم ْ َ
ح ُل ِمن ِ
مر ٍة َفبِكَلِم ٍة َطيب ٍة »َ ،ق َال َ :ع ِدي َفر َأي ُت ال رظ ِعينَ َة تَر َ ِ
وف بِال َك ْع َب ِة
اح َر ِة َحترى َت ُط َ
ْ
َ ْ
َ َِ
ْ
َ َْ
ِ
َاف إِ را اه و ُكن ُْت فِيم ِن ا ْف َتتَح ُكن َ ِ
َا َ
ر ُو رن
َ ُ
َ
َ
َى ْب ِن ُه ْر ُم َز َو َلئ ْن َطا َل ْت بِك ُْم َح َياة َل َ َ
َ
ُوز ك ْ َ
ما َق َال النربِي َأبو ال َق ِ
اس ِم ﷺ ُيـ ْخ ِر ُج ِم ْل َء َك ِف ِه  .أخرجه البخاري( ).
ُ ُ
َ
ومن دائل نبوته ﷺ إخباره بأن الطاعون ا يدخل امدينة  ،فكان كا أخر  ،فلم
يدخلها قط حتى اآن .
ول اه ﷺ « :ا يدْ ُخ ُل امَ ِدينَ َة ا َ ِ
َع ِن أي هريرة َ ق َال  :قال َر ُس ُ
يح َوا ال رطا ُع ُ
ون »
مس ُ
َ
متفق عليه ( ).
ومن دائل نبوته ﷺ إخباره بأن بعض أمته سوف يتشبه باليهود والنصارى  ،فوقع
اأمر كا أخر .
ِ
ِ ِ
ِ
َع ِن أي سعيد اخدري  أن َر ُس ُ
را
ول اه ﷺ قالَ « :ل َتتربِ ُع رن َسنَ َن ا رلذي َن م ْن َق ْبلك ُْم ش ْ ً
اعا بِ ِذ َرا ٍع َحترى َل ْو دخلوا ُج ْح َر َضب اتبعتموهم»ُ ،ق ْلنَاَ :يا َر ُس َ
ول اه ال َي ُهو ُد
بِ ِش ْ ٍرَ ،و ِذ َر ً
َوالن َرص َارى ؟ َق َال َ « :ف َم ْن ؟» متفق عليه ( ).
ومن دائل نبوته ﷺ إخباره عن أمور ستقع قبل قيام الساعة ،وقد وقع اأمركا أخر.
َعن َعو ِ
ف ْب ِن َمالِ ٍك َ ق َال َ :أ َت ْي ُت النربِ رى ﷺ ِي َغ ْز َو ِة َت ُب َ
وك َو ْه َو ِي ُق رب ٍة ِم ْن َأ َد ٍم َف َق َال
ْ ْ
ن يدَ ِي السا َع ِة :مو ِيُ ،ثم َفتْح بي ِ
ِ
ت امَ ْق ِد ِ
سُ ،ث رم ُموتَان َي ْأ ُخ ُذ فِيك ُْم
«اعْدُ ْد ستًا َب ْ َ َ
ر ُ َْ
َْ
ر
ال حترى يع َطى الرج ُل ِما َئ َة ِدين ٍَار َفي َظ ُل س ِ
َك ُق َع ِ
اض ُة ا َ
اخ ًطاُ ،ث رم فِ ْتنَة
استِ َف َ
َ
ر ُ
م ِ َ ُْ
َ
اص ال َغنَ ِمُ ،ث رم ْ
َا َي ْب َقى َب ْيت ِم َن ال َع َر ِ
ن َبنِي اأَ ْص َف ِر َف َي ْغ ِد ُر َ
ب إِ را َد َخ َل ْت ُهُ ،ث رم ُهدْ نَة َتك ُ
ون
ُون َب ْينَك ُْم َو َب ْ َ
ٍ
ر أل ًفا» أخرجه البخاري(.)0
ن َغا َي ًةْ َ ،
ح َت َث َانِ َ
َف َي ْأتُو َنك ُْم َ ْ
ح َت ك ُِل َغا َية ا ْثنَا َع َ َ
ومنها إخباره ﷺ عن نار ستخرج من أرض احجاز  ،تيء ها أعناق اإبل ببرى
ي الشام  ،وقد خرجت هذه النار سنة 999هـ .

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9959
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9995
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9995واللفظ له.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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اع ُة َحترى َتـ ْخ ُر َج نَار ِم ْن َأ ْر ِ
ض
الس َ
َع ِن أي هريرة  أن النبي ﷺ قال « :ا َت ُقو ُم ر
از ت ِ
ِ
اح َج ِ
َاق ِ
ُي ُء َأ ْعن َ
رى» متفق عليه ( ).
اإبِ ِل بِ ُب ْ َ
التاسعة  :امعجزات واأخبار التي صدقها الطب احديث :
فقد كشف الطب احديث عن أرار بعض امعجزات واأمور التي أخر ها النبي
ﷺ  ،ويطلعنا اه  يوم ًا بعد يوم عى ر من أرار هذه امعجزات  ،فيزيد إيان
العبد  ،ويطمئن قلبه عى صدق نبوة حمد ﷺ :
[

فصلت. ]99 /

وهذه بعض أرار امعجزات التي أخر ها ﷺ :
 -1التمر :
مر ٍ
ات
عن سعد بن أي وقاص  قال  :قال رسول اه ﷺَ « :م ْن ت ََص رب َح ك رُل َي ْو ٍم َس ْب َع َ َ َ
ر ُه ِي َذلِ َك ال َي ْو ِم ُسم َو َا ِس ْحر» متفق عليه ( ).
َع ْج َو ًة َم ْ َي ُ ر
مر ٍ
ات
وعن سعد بن أي وقاص  قال :قال رسول اه ﷺَ « :م ْن ْ
اص َط َب َح ك رُل َي ْو ٍم َ َ َ
مر ٍ
ِ
ِ
ات .متفق عليه( ).
ر ُه ُسم َو َاس ْحر َذل َك ال َي ْو َم إِ َى ال رل ْي ِل» َو َق َال َغ ْ ُر ُهَ :س ْب َع َ َ َ
َع ْج َو ًة َم ْ َي ُ ر
فقد أثبت الطب أن التمر بأنواعه  ،وأجوده العجوة ُ ،يذهب الداء وا داء فيه  ،ملن
للطبع  ،مقو للكبد  ،يزيد ي الباءة  ،وينقي الدم والكبد من امواد السامة .
 -2احبة السوداء :
ِ ِ
الس ْو َدا َء ِش َفاء
ح رب َة ر
عن عائشة ري اه عنها أها سمعت النبي ﷺ يقول « :إِ رن َهذه ا َ
ٍ ِ
ِ
السا ُم؟ َق َال « :امَ ْو ُت» .أخرجه البخاري(.)0
السا ِم» ُق ْل ُتَ :و َما ر
م ْن ك ُِل َداء إِ را م ْن ر
وقد أثبت الطب عملي ًا أن احبة السوداء  ،وهي الكمون اأسود  ،فيها شفاء من كل
داء يقبل العاج كعَ اهضم واإمساك ونزات الرد والسعال والربو  ،وأمراض
القلب وأمراض الكبد والكى وامعدة  ،والعقم والكسور  ،والسكر وضغط الدم ،
وأمراض العيون وغرها .
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم (.)9599
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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 -3العسل :
ٍ
ِ
عن ابن عباس ري اه عنها عن النبي ﷺ قالِ « :
ر َب ِة َع َس ٍل
الش َفا ُء ي َث َا َثةْ َ :
وَ ِ ِ
ـح َج ٍم َو َك ري ِة ن ٍ
َار َو َأ ْهَى ُأ رمتِي َع ْن الك َِي » أخرجه البخاري( ).
ر َطة م ْ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
َان َر ُس ُ
ي اه َعن َْها َقا َل ْت :ك َ
ح ْل َوا َء َوال َع َس َل .متفق عليه( ).
َ
ول اه ﷺ ُيـح ُ
با َ
وع ْن َعائ َش َة َر َ
و َعن َأ ِي س ِع ٍيد َ أ رن رج ًا َأتَى النربِي ﷺ َف َق َال َأ ِخي ي ْشت ِ
َكي َب ْطنَ ُه َف َق َالْ « :اس ِق ِه َع َس ًا»
َ
َ ُ
ْ
ر
َ
ُث رم َأ َتى ال رثانِ َي َة َف َق َال ْ « :اس ِق ِه َع َس ًا»ُ ،ث رم َأتَا ُه ال رثالِ َث َة َف َق َال ْ « :اس ِق ِه َع َس ًا»ُ ،ث رم َأتَا ُه َف َق َالَ :قدْ
ِِ
َف َع ْل ُتَ ،ف َق َالَ « :صدَ َق اه َوك ََذ َب َب ْط ُن َأ ِخ َ
ر َأ  .متفق عليه ( ).
يكْ ،اسقه َع َس ًا» َف َس َقا ُه َف َ َ

العسل فيه شفاء لل ناس من كل داء يقبل العاج  ،وأثبت الطب أن العسل غذاء ودواء ،
ينقي اجسم من السموم  ،وحرق اأشياء الضارة  ،وأحسن ما يكون رب ًا كا قال
سبحانه :
[النحل. ]95 /

 -4الكمأة :
اؤ َها ِش َفاء ل ِ ْل َع ْ ِ
عن سعيد بن زيد  قال:قال رسول اه ﷺ« :الك َْم َأ ُة ِم ْن ا َ
ن»
م ِن َو َم ُ
متفق عليه (.)0
الكمأة نبات صحراوي ا ساق له وا أوراق  ،تنصدع عنه اأرض بعد نزول امطر .
وقد أثبت الطب ما قاله رسول اه ﷺ ي الكمأة  ،فهي شفاء من االتهابات ي
اجسم ،وماؤها شفاء من أمراض العيون  ،ويمنع التليف الذي يسبب الراخوما .
 -5السنا :
عن عبد اه بن حرام  قال  :سمعت رسول اه ﷺ يقولَ « :ع َليكُم بِالسنَا والسنُ ِ
وت،
ْ ْ ر َ ر
ٍ
ِ
ِ
ِ
السا ُم؟ َق َال « :امَ ْو ُت»
السا َم» قيل يا رسول اهَ :و َما ر
َفإِ رن ف ِيه َا ش َفا ًء م ْن ك ُِل َداء إِ را ر
أخرجه ابن ماجه (.)3
السنا شجرة تعرف بـ (سنا مكي ) والسنوت  :العسل .

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم (.)9995
( )9صحيح  /أخرجه ابن ماجه برقم (.)9999
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وقد أثبت الطب أن السنا أوراقه وثاره مضادة للجراثيم واحميات الراشحة  ،ويسهل
الصفراء والسوداء  ،ويقوي القلب  ،ويزيل الصداع بإذن اه .
 -3القسط البحري :
َت َر ُس َ
ول اه ﷺ بِا ْب ٍن َهَا َقدْ َع رل َق ْت
عن أم قيس بنت حصن ري اه عنها َأ رهَا َأت ْ
ون َأو َادكُم ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ه َذا
هذه اأَ ْع َاقَ ،ع َل ْيك ُْم ِ َ
َع َل ْيه م َن ال ُع ْذ َرة َف َق َال « :ا رت ُقوا اه ،عام تَدْ َغ ُر َ ْ َ ْ َ
الع ِ
جنْب » أخرجه البخاري( ).
ود اهن ِْد ِي َ ،فإِ رن فِ ِيه َس ْب َع َة َأ ْش ِف َي ٍة ِمن َْها َ :ذ ُ
ُ
ات ا َ
أثبت الطب أن التداوي بالقسط طا ًء أو راب ًا أو سوط ًا أو لدود ًا يدفع السموم  ،ويقتل
الديدان  ،وهو من أقوى امواد امطهرة القاتلة للجراثيم .
 -2أبوال وألبان اإبل :
م ِدين َِة َف َأمرهم النربِي ﷺ َأ ْن ي ْلح ُقوا بِر ِ
اع ِيه َي ْعنِي ِ
اجت ََو ْوا ِي ا َ
اإبِ َل
َ َ
َاسا ْ
َ
ُ
ََ ُ ُ
عن أنس َ أ رن ن ً
ِ
اهاَ ،ف َل ِح ُقوا بِر ِ
ِ
ِ
ِ
اها و َأبو ِ
ِ
اع ِيه َف َ ِ
اه َا َحترى َص َل َح ْت
ر ُبوا م ْن ال َب َ َ ْ َ
َ
ر ُبوا م ْن ال َباهَا َو َأ ْب َو َ
َف َي ْ َ
َأبدَ اهمَ ،ف َق َت ُلوا الر ِ
اإبِ َل َ ،ف َب َل َغ النربِ ري ﷺ َ ،ف َب َع َث ِي َط َلبِ ِه ْم َ ،ف ِجي َء ِ ِ
اع َي َ ،و َسا ُقوا ِ
ه ْم
ر
ْ ُُْ
ِ
( )
ه ْم َو َأ ْر ُج َل ُه ْم َو َس َم َر َأ ْع ُين َُه ْم  .متفق عليه .
َف َق َط َع َأ ْيد َ ُ
أثبت الطب حديث ًا أن التداوي برب ألبا ن اإبل وأبواها يفيد ي عاج السكر والربو
والدرن وإلتهاب الكبد وقرح اجهاز اهضمي والَطان وغرها  ،وألبان اإبل ثرية
بمكونات الغذاء اأساسية .
 -1زيت الزيتون :
قال اه تعاى :

[النور. ]99 /

الزي ِ
ِ
ت َوا رد ِهنُوا بِ ِه َ ،فإِ رن ُه
وعن عمر بن اخطاب  قال  :قال رسول اه ﷺ « :ا ْئتَد ُموا بِ ر ْ
ِم ْن َش َج َر ٍة ُم َب َارك ٍَة» أخرجه ابن ماجه ( ).
( )9أخرجه البخاري برقم (.)5211
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9صحيح  /أخرجه ابن ماجه برقم (.)9995
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وقد أثبت الطب عملي ًا أن زيت الزيتون مغذ لأبدان ،ونافع ي غذاء احامل وامرضع
واأطفال ،ملن لتصلب الراين ،ويقي أمراض احموضة والقرصة ،وخفض نسبة
السكر ي الدم ،وينقص الوزن ،وينفع ي عاج اأمراض االتهابية والكبدية .
 -3السواك بعود اأراك :
عن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قالَ « :ل ْوا َأ ْن َأ ُش رق َع َ
ى ُأ رمتِي َ -أ ْو َل ْوا َأ ْن َأ ُش رق
ٍ
ِ
ى الن ِ
َع َ
صاة» .متفق عليه( ).
الس َواك َم َع ك ُِل َ
راس -أَ َم ْر ُت ُـه ْـم بِ ِ
الس َو ُ
اك َم ْط َه َرة ل ِ ْل َف ِم َ ،م ْر َضاة
وعن عائشة ري اه عنها قالت  :قال رسول اه ﷺِ « :
ِ
ب» .أخرجه أمد ( ).
ل رلر ِ
السواك مسنون كل وقت  ،ويتأكد عند الوضوء  ،والصاة  ،وقراءة القرآن  ،وعند
دخول البيت ،وعند تغر رائحة الفم وغر ذلك ،والسواك مطهرة للفم  ،مرضاة للرب.
وقد أثبت الطب أن سواك اأراك حتوي عى كثر من امواد النافعة وامطهرة
والقابضة  ،وامانعة للنزيف الدموي  ،والقاتلة للجراثيم .
 -12غمس الذباب :
الذباب ِي إِن ِ
عن أي هريرة َ أ رن َر ُس َ
َاء َأ َح ِدك ُْم َف ْل َي ْغ ِم ْس ُه
ول اه ﷺ َق َال « :إِ َذا َو َق َع ُ َ ُ
ِ
ِ
َاح ْي ِه ِش َفا ًء َو ِي اآ َخ ِر َدا ًء» أخرجه البخاري( ).
ُك رل ُه ُث رم ل َي ْط َر ْح ُه َفإِ رن ِي َأ َحد َجن َ
وقد أثبت الطب عملي ًا أن الذباب حمل اجراثيم عى أطراف جناحيه ورجليه
وخرطومه  ،وي برازه  ،واجراثيم هي أسباب اأمراض  ،وأثبت الطب كذلك أن ي
الذباب نفسه أقوى امضادات احيوية التي هي سبب للشفاء من اجراثيم التي
حملها الذباب  ،فتعقيم احليب إذا وقع فيه الذباب بغمسه كله لتطهره  ،وا يلزم من
ذلك ربه .
 – 11اخبز اأسمر :
َع ْن َأ ِي َح ِ
ازم َق َالَ :سأل ُت َس ْه َل ْب َن َس ْع ٍد َف ُق ْل ُتَ :ه ْل َأك ََل َر ُس ُ
ول اه ﷺ الن ِرق ري؟ َف َق َال
َس ْهلَ :ما َر َأى َر ُس ُ
ن ا ْب َت َع َث ُه اه َحترى َق َب َض ُه اهَ .ق َال َف ُق ْل ُتَ :ه ْل
ول اه ﷺ النر ِق ري ِم ْن ِح َ
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)999
( )9صحيح  /أخرجه أمد برقم (.)99999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)5212
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ول اه ﷺ من ِ
َت َلكُم ِي َع ْه ِد رس ِ
َاخ ُل؟ َق َالَ :ما َر َأى َر ُس ُ
ن
كَان ْ
ول اه ﷺ ُمن ُْخ ًا ِم ْن ِح َ
َ
َ ُ
ْ
الش ِعر َغر من ُْخ ٍ
ف ُكنْت ُْم َت ْأ ُك ُل َ
ول؟ َق َالُ :كنرا
ا ْب َت َع َث ُه اه َحترى َق َب َض ُه اهَ .ق َال ُق ْل ُتَ :ك ْي َ
ون ر َ ْ َ َ
َن ْط َحنُ ُه َو َننْ ُف ُخ ُهَ ،ف َيطِ ُر َما َط َارَ ،و َما َب ِق َي َث رر ْينَا ُه َف َأ َك ْلنَا ُه .أخرجه البخاري( ).
فقد أثبت الطب احديث أن خلو اخبز من النخالة كاخبز اأبيض يؤدي إى اإصابة
بمجموعة من اأمراض كاإمساك ،والبواسر ،وفتق جدار البطن واحاجب احاجز،
وانسداد اأمعاء  ،والنزيف الدموي للمعدة  ،ورطان اأمعاء  ،وغر ذلك  ،وأمية
النخالة صارت تباع ي الصيدليات ي شكل أقراص ومساحيق .
 – 12الصر :
َع ْن ُن َب ْي ِه ْب ِن َو ْه ٍ
ب َق َالَ :خ َر ْجنَا َم َع َأ َب َ
ان ْب ِن ُع ْث َا َن َحترى إِ َذا ُكنرا بِ َم َل ٍل ْاش َتكَى ُع َم ُر ْب ُن
عبي ِد اه عينَي ِه َف َلا ُكنرا بِالروح ِ
اء ْاشتَدر َو َج ُع ُه َف َأ ْر َس َل إِ َى َأ َب َ
ان ْب ِن ُع ْث َا َن َي ْس َأ ُل ُه َف َأ ْر َس َل
ر ْ َ
َْ ْ
ُ َْ
ر
إِ َلي ِه َأ ْن ْ ِ
ِ
الص ِ ِر َفإِ رن ُع ْث َا َن َ حدر َ
الر ُج ِل إِ َذا
ْ
ما بِ ر
ث َع ْن َر ُسول اه ﷺ ِي ر
اضمدْ ُ َ
ِ
الص ِ ِر .أخرجه مسلم( ).
ْاش َتكَى َع ْينَ ْيه َو ُه َو ُ
ما ب ِ ر
ح ْ ِرم َض رمدَ ُ َ
وقد أثبت الطب احديث أن ثمرة الصر تنفع من قروح العن وأوجاعها ،ومن حكة
امآق  ،وهو جفف للجسد  ،وعاج لتقرحات قرنية العن  ،وقروح الرجلن ،
والصر مرطب للجلد ويلطفه وينعمه أنه حبس اماء ي اجلد فرطبه وينعمه  ،وهو
نافع ي عاج التهاب امفاصل .
وهناك أضعاف ما ذكرنا من امعجزات التي أكد الطب صحتها  ،وقد تركناها خشية
اإطالة ،وا يزال الطب كل يوم يؤكد صحة ما جاء عن اه ورسوله طبي ًا وعملي ًا:
[ آل عمران. ]99 /

ودائل نبوته ﷺ كثرة  ،فقد أوصلها بعض الباحثن إى أكثر من ألف دليل.
ويمكن تقسيم دائل نبوته ﷺ من حيث وقوعها إى ثاثة أقسام :
اأول  :آيات ودائل حصلت وانقضت حن كان النبي ﷺ حي ًا  ،خروج اماء من بن
أصابعه  ،وتسليم احجر عليه بمكة  ،وانشقاق القمر آية له  ،وحنن اجذع إليه ،
وإشباع العدد الكثر من الطعام أو الراب القليل ونحو ذلك .
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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الثاي  :آية خالدة  ،منذ بعث اه النبي ﷺ إى قيام الساعة  ،وهي القرآن الكريم ،
والسنة النبوية  ،وذلك من أعظم اأدلة عى نبوته :
[ احجر. ]5 /

الثالث  :آيات ودائل تأي مع مرور الزمن  ،وهي كل ما أخر به النبي ﷺ من
الغيبيات كعامات الساعة الصغرى والكرى  ،وما حدث بعد قيام الساعة من البعث
واحساب إى دخول الناس منازهم ي اجنة أو النار .

*

*

*

999

*

*

البــاب اخامس
فقه اإيان باه ورسوله

ويشتمل عى ما يي :

 -1فقه اإيان باه ورسوله ﷺ

 -2روط شهادة أن ا إله إا اه

 -3روط شهادة أن حمد ًا رسول اه
-4

-5

-3

خصائص الرسول ﷺ

لوازم اإيان بالنبي ﷺ

نواقض اإيان بالنبي ﷺ

 -1فقه اإيان باه ورسوله

اإيان هو التصديق بالقلب ،واإقرار باللسان ،والعمل باجوارح.
والتصديق وحده ا يكفي ،فابد معه من اإقرار ،واانقياد.
فقد صدر ق أبو طالب عم النبي ﷺ بنبوة إبن أخيه ،ولكنه م يقر له ،وم يتبعه ،فات
مرك ًا .
وكذلك اليهود الذين كانوا ي عهد النبي ﷺ كانوا يعرفون أنه نبي ،ويشهدون أنه نبي،
ومع هذا حكم اه عليهم بالكفر ،أهم م يتبعوه :
[ اأنعام. ]99/

وكذا بعض الكفار اليوم يؤمنون بنبوة حمد ﷺ  ،ويسمونه بالنبي ،وهم باقون عى
كفرهم ،أهم م يتبعوه :
[ النساء. ]99/

فا نجاة أحد يوم القيامة إا بثاثة أمور :
عبادة اه وحده  ..واتباع الرسول ﷺ وحده  ..والكفر بكل ما يعبد من دون اه : 
ﰚ

[ البقرة. ]999/
[ اأعراف.]٣١٩/

ولو أن اإيان هو التصديق ه ورسوله فقط بدون انقياد ،لكان إبليس مؤمن ًا ،أنه
يعلم احق من الباطل ،ولكنه م ينقد للحق استكبار ًا عليه :
[ البقرة. ]١١/

هذا ا يتم اإيان باه بدون اإيان برسول اه ﷺ  ،وا يتم توحيد اه بالعبادة اا
بتوحيد الرسول ﷺ باإتباع :
[ الكهف. ]999/

واإيان باه ورسوله أصل التوحيد ،وأساس اإيان ،وأعظم أركان اإسام،
والطريق الوحيد للفاح والنجاة ي الدنيا واآخرة :
[ التغابن. ]9/

999

وا يكمل إيان العبد إا باستكال أركان اإسام واإيان.
قال اه تعاى :
[ النساء. ]999/

وعن ابن عمر ري اه عنها قال :قال رسول اه ﷺ « :إِ رن اإسام ُبنِ َي َع َى
ِ
الزك ِ
ِ
َخـ ْم ٍ
َاةَ ،و ِص َيا ِم َر َم َض َ
انَ ،و َح ِج
الص َا ِةَ ،وإِيتَاء ر
سَ ،ش َها َدة َأ ْن َا إِ َل َه إِ را اهَ ،وإِ َقا ِم ر
ِ
البيت » .متفق عليه( ).
َح ُن ِعنْدَ رس ِ
ات َي ْو ٍم  ،إِ ْذ َط َل َع َع َل ْينَا َر ُجل َش ِديدُ ،
ول اه ﷺ َذ َ
وعن عمر  قال َ :ب ْين ََا ن ْ
َ ُ
ِ
اب َ ،ش ِديدُ  ،سو ِ
اض ال ِث َي ِ
َب َي ِ
اد ر
الس َف ِر َ ،و َا َي ْع ِر ُف ُه ِمنرا َأ َحد َ ،حترى
َ َ
الش َع ِر َ ،ا ُي َرى َع َل ْيه َأ َث ُر ر
ى َف ِ
َج َل َس إِ َى النربِ ِي ﷺَ ،ف َأ ْسنَدَ ُر ْك َب َت ْي ِه إِ َى ُر ْك َب َت ْي ِه َ ،و َو َض َع َك رف ْي ِه َع َ
خ َذ ْي ِه َ ،و َق َال َ :يا
ر ِي َع ِن اإسام َ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ «:اإسام َأ ْن ت َْش َهدَ َأ ْن َا إِ َل َه إِ را
ُمـ َح رمدُ َ ،أ ْخ ِ ْ
ِ
اه َ ،و َأ رن ُمـ َح رمدً ا َر ُس ُ
الزكَا َة َ ،وت َُصو َم َر َم َض َ
ان ،
ي ر
الص َا َة َ ،وت ُْؤ ِ َ
يم ر
ول اه ﷺَ ،وتُق َ
ِ
اس َت َط ْع َت إِ َل ْي ِه َسبِ ًيا »َ ،ق َال َ :صدَ ْق َت َ ،ق َال َ :ف َع ِج ْبنَا َل ُه َي ْس َأ ُل ُه ،
َو َ ُ
ح رج ال َب ْي َت إِن ْ
ر ِي َع ِن ِ
يا ِن َ ،ق َال َ « :أ ْن ت ُْؤ ِم َن بِاه َ ،و َم َا ِئكَتِ ِه َ ،و ُكتُبِ ِه ،
اإ َ
َو ُي َصدِ ُق ُه َ ،ق َال َ :ف َأ ْخ ِ ْ
ِ ِِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ر ِه » أخرجه مسلم( ).
َو ُر ُسله َ ،وال َي ْو ِم اآخر َ ،وت ُْؤم َن بِال َقدَ ر َخ ْره َو َ ِ
ِ
ِ
ِ
ي اه َعن ُْه َا َأ رن َر ُس َ
راس َحترى
ول اه ﷺ َق َالُ « :أم ْر ُت َأ ْن ُأ َقات َل الن َ
و َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
ِ
ـح رمدً ا َر ُس ُ
الزكَا َة ،
الص َا َة َ ،و ُي ْؤتُوا ر
يموا ر
َي ْش َهدُ وا َأ ْن َا إِ َل َه إِ را اه َ ،و َأ رن ُم َ
ول اه َ ،و ُيق ُ
ِ
َفإِ َذا َف َع ُلوا َذلِ َك َ ،ع َص ُموا ِمنِي ِد َما َء ُه ْم َو َأ ْم َو َ
اه ْم َع َ
ى
اه ُ ْم  ،إِ را بِ َح ِق اإسام َ ،وح َس ُ ُ
اه» متفق عليه( ).
و َع ْن َأ ِي ُهر ْير َة َ ع ِن رس ِ
ول اه ﷺ َأ رن ُه َق َال َ « :وا رل ِذي َن ْف ُس ُمـ َح رم ٍد بِ َي ِد ِه َ ،ا َي ْس َم ُع
َ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وت َو َم ْ ُي ْؤم ْن بِا رلذي ُأ ْرس ْل ُت بِه ،
َراي ُ ،ث رم َي ُم ُ
هودي َ ،و َا ن ْ َ
ِي َأ َحد م ْن َهذه اأُ رمة َ ُ
اب الن ِ
َان ِم ْن َأ ْص َح ِ
إِ را ك َ
رار» أخرجه مسلم(.)0
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9ومسلم برقم ( )99واللفظ له.
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )99واللفظ له ،ومسلم برقم (.)99
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9
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 -2روط شهادة أن ا إله إا اه

 شهادة التوحيد ها ركنان :
شهادة أن ا إله إا اه  ..وشهادة أن حمد ًا رسول اه .
فشهادة أن ا إله اا اه توحيد اه  بأسائه ،وصفاته ،وأفعاله ،وعبادته وحده ا
ريك له.
وكلمة التوحيد بركنيها رط للدخول ي اإسام ،ورط لدخول اجنة ،والنجاة من
النار ،وهي لب الدين ،وأساس املة ،هذا فإنه جب عى من أراد اه والدار اآخرة
أن يعلم روط تلك الشهادة ،وحققها بالعمل بموجبها ،والقيام بروط كلمة
التوحيد من أوصاف أهل اجنة كا قال سبحانه :
[ امعارج. ]99/

وهذه اآية وإن كان امقصود ها عموم الشهادات ،فإن شهادة ( أن ا إله إا اه ،وأن
حمد ًا رسول اه ) هي أوى الشهادات باأداء والتحقيق ،والتصديق ،والتطبيق .
 روط شهادة أن ا إله إا اه :
يشرط لتحقيق كلمة التوحيد ثانية روط:
اأول:العلم امناي للجهل كا قال سبحانه:

[ حمد . ] 95 /

الثاي:اليقن امناي للشك كا قال سبحانه:
الثالث :القبول امناي للرد كا قال سبحانه:
الرابع :اانقياد امناي للرك كا قال سبحانه :

[احجرات .]99/

ﰚ

اخامس :الصدق امناي للكذب كا قال سبحانه :
[ التوبة . ] 995 /

999

[ البقرة.]٢١١/

[ لقان. ]٢٢/

السادس  :اإخاص امناي للرك كا قال سبحانه :
السابع:ااستقامة امنافية لانحراف كا قال سبحانه :
[ هود . ] 999 /

الثامن :امحبة امنافية للبغض كا قال سبحانه :

[ البقرة. ]999/

999

[ البينة.]9/

 -3روط شهادة أن حمد ًا رسول اه

شهادة أن حمد ًا رسول اه هي طاعته فيا أمر ،وتصديقه فيا أخر ،واجتناب ما هى
عنه وزجر ،وأن ا ُيعبد اه إا با رع:
[ الكهف. ]999/

وشهادة أن حمد ًا رسول اه كشهادة أن ا إله إا اه ،ها روط ،ا ينتفع قائلها إا
بتحقيقها وهي :
 -9العلم بمعناها ،وهو العلم بأن حمد ًا رسول من عند اه حق ًا :
 -9استيقان القلب هذه الشهادة

[ اأحزاب. ]١٢/

:

[ احجرات. ]99/

 -9اانقياد ها ظاهر ًا وباطن ًا ،وذلك بالقيام بحقوق النبي ﷺ

 -9القبول ها ،فا يرد شيئ ًا من لوازمها :

[ آل عمران. ]١٣/

[ النساء. ]99/

 -9اإخاص فيها ،بأن ا جعل مع الرسول ريكا ي اإتباع :
 -9الصدق فيها ،وضده الكذب والنفاق :
 -9امحبة هذه الشهادة وأهلها ،وامعاداة من أبغضها:
 -9اإيان ها والكفر با يناقضها:

[ احر. ]9/
[ امنافقون. ]9/

[ آل عمران. ]١٢/

[ النساء.]٣٣١/

999

 -4خصائص الرسول ﷺ

رسولنا حمد ﷺ سيد ولد آدم  ،وأفضل النبين وامرسلن  ،مع اه له ما تفرق من
كاات اأنبياء من اأقوال واأعال واأخاق،وخصه ربه الذي اصطفاه بخصائص
ميز ها عن غره  ،وخصائصه ﷺ تزيد عى مائة صفة كريمة.
وهذه أشهر خصائصه ﷺ عى سبيل اإجاز :
 -9أن اه سبحانه أخذ العهد واميثاق عى اأنبياء أن يؤمنوا به وينروه.
قال اه تعاى :
[ آل عمران. ]99 /

 -2أنه أعطي ﷺ مس ًا م يعطهن أحد قبله :
م ًسا َم ْ ُي ْع َط ُه رن َأ َحد َق ْب ِِ:
عن جابر بن عبد اه  أن النبي ﷺ قال ُ « :أ ْعطِ ُ
يت َ ْ
ِ
ِ
الر ْع ِ
ب َم ِس َر َة َش ْه ٍرَ ،و ُج ِع َل ْت ِ
وراَ ،ف َأ ُي َا َر ُج ٍل ِم ْن
َ اأَ ْر ُض َم ْسجدً ا َو َط ُه ً
ُر ُت بِ ُ
ن ْ
ِ
َ امَ َغانِم و َم َ ِ
ا ُة َف ْل ُي َص ِلَ ،و ُأ ِح رل ْت ِ
الص َ
يت
ح رل ِأَ َح ٍد َق ْب َِِ ،و ُأ ْعطِ ُ
ُأ رمتي َأ ْد َر َك ْت ُه ر
ُ َ ْ
ِِ
( )
اص ًة َو ُب ِع ْث ُت إِ َى الن ِ
اع َةَ ،وك َ
ر
راس َعا رم ًة» متفق عليه.
الش َف َ
َان النربِ ُي ُي ْب َع ُث إِ َى َق ْومه َخ ر
 -3أن ي كتابه الذي أنزل عليه الناسخ وامنسوخ :
قال اه تعاى :
[ البقرة. ]999 /

 -4أنه ﷺ خاتم اأنبياء وامرسلن :
قال اه تعاى :

[ اأحزاب. ]99 /
 -5حفظ الكتاب الذي ُأنزل عليه إى يوم القيامة :
قال اه تعاى :
 -3ماية كتابه ﷺ من التحريف والتبديل :
قال اه تعاى :

[ احجر. ]5 /

[ فصلت. ]99 – 99 /

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)999ومسلم برقم (.)999
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 -2أنه ﷺ أمنة أصحابه من العذاب والفتن ي حياته:
قال اه تعاى :
[ اأنفال. ]99 /

م ْغ ِر َب م َع رس ِ
و َع ْن َأ ِي ُب ْر َد َة َع ْن َأبِ ِيه َق َالَ :ص رل ْينَا ا َ
ول اه ﷺ ُ ،ث رم ُق ْلنَاَ :ل ْو َج َل ْسنَا َحترى
َ َ ُ
ِ
اهنَا؟» ُق ْلنَاَ :يا َر ُس َ
ول اه
ِ َم َع ُه الع َشا َء َق َال َف َج َل ْسنَاَ ،ف َخ َر َج َع َل ْينَاَ ،ف َق َالَ « :ما ِز ْلت ُْم َه ُ
ن َُص ِ َ
ِ مع َك ِ
ِ
َص رل ْينَا َم َع َك ا َ
الع َشا َءَ ،ق َال « َأ ْح َسنْت ُْم َأ ْو
م ْغ ِر َبُ ،ث رم ُق ْلنَا :ن َْجل ُس َحترى ن َُص ِ َ َ َ
ِ
َأصبتُم» َق َال َفر َفع ر ْأسه إِ َى السا ِء ،وك َ ِ
الس َا ِءَ ،ف َق َال:
ر َ َ
َ َ َ َ ُ
َان كَث ًرا مرا َي ْر َف ُع َر ْأ َس ُه إِ َى ر
َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َا َء َما تُوعَدُ َ ،و َأنَا َأ َمنَة أَ ْص َح ِ
ايَ ،فإِ َذا
لس َاءَ ،فإِ َذا َذ َه َبت الن ُُجو ُم َأتَى ر
«الن ُُجو ُم َأ َمنَة ل ر
ِ ِ
ب َأ ْص َح ِ
ونَ ،و َأ ْص َح ِ
َذ َه ْب ُت َأتَى َأ ْص َح ِ
اي َما ُيوعَدُ َ
اي َأتَى ُأ رمتِي
اي َأ َمنَة أُ رمتيَ ،فإِ َذا َذ َه َ
وعدُ َ
ون»أخرجه مسلم ( ).
َما ُي َ

 -1أن اه  أقسم بحياته  ,ما فيها من عظيم اخر والركات :
[ احجر. ]99 /
قال اه تعاى :
 -3أنه ﷺ أكثر الناس تبع ًا ي الدنيا واآخرة :
ول اه ﷺ َ « :أنَا َأ رو ُل الن ِ
َع ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍك َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
جن ِرةَ ،و َأنَا
راس َي ْش َف ُع ِي ا َ
َأ ْك َثر اأَنْبِي ِ
اء َت َب ًعا»أخرجه مسلم ( ).
َ
ُ
 -12أن اه  نادى كل نبي باسمه  ,ونادى حمد ًا ﷺ بوصف النبوة والرسالة ,
زيادة ي التكريم واإجال له :
[ اأنفال. ]99 /
قال اه تعاى :
وقال اه تعاى :
[ امائدة. ]99 /

 -11أنه ﷺ غفر اه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر :
قال اه تعاى :

[ الفتح. ]9 – 9 /

( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)959
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 -12أن اه  خصه ﷺ بفاحة الكتاب  ,وخواتيم سورة البقرة  ,وامفصل .
اس ري اه عنها َق َال  :بينَا ِج ِر ُيل َق ِ
ِ
َع ِن ا ْب ِن َع رب ٍ
يضا م ْن
اعد ِعنْدَ النربِ ِي ﷺ َ ،س ِم َع ن َِق ً
َْ َ ْ
ِ
ِِ
الس َا ِء ُ ،فتِ َح ا ْل َي ْو َم َ ،م ْ ُي ْفت َْح َق ُط إِ را ا ْل َي ْو َم ،
َف ْوقه َ ،ف َر َف َع َر ْأ َس ُه َ ،ف َق َال َ :ه َذا َباب م َن ر
َفن ََز َل ِمنْ ُه َم َلك َ ،ف َق َال َ :ه َذا َم َلك ن ََز َل إِ َى اأَ ْر ِ
ض َ ،م ْ َين ِْز ْل َق ُط إِ را ا ْل َي ْو َم َ ،ف َس رل َم ،
ِ
اح ُة ِ
ِ
ِ
الكت ِ
ور ِة
َ َا نَبِي َق ْب َل َكَ :ف ِ َ
ُور ْي ِن ُأوتيت َُه َا َم ْ ُي ْؤ َ ُ
يم ُس َ
َابَ ،و َخ َوات ُ
ر بِن َ
َو َق َالَ :أ ْب ْ
الب َقر ِة َ ،لن َت ْقر َأ بِحر ٍ
ف ِمن ُْه َا إِ را ُأ ْع ِطي َت ُه .أخرجه مسلم ( ).
ْ َ َْ
َ َ
 -13أن اه  قرن اسمه باسمه ي كتابه تريف ًا وتعظي ً
ا له :
[ اأحزاب. ]99 /
قال اه تعاى :
[ التغابن. ]99 /
وقال اه تعاى :
 -14أن اه  أعطاه مفاتيح خزائن اأرض بيده :
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْع ِ
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ أ رن َر ُس َ
ب،
ُر ُت بِ ُ
ول اه ﷺ َق َالُ « :بع ْث ُت بِ َج َوام ِع الكَل ِمَ ،ون ْ
يح َخ َز ِائ ِن اأَ ْر ِ
يت بِ َم َفاتِ ِ
ضَ ،ف ُو ِض َع ْت ِي َي ِدي» َق َال َأ ُبو ُه َر ْي َرةََ :و َقدْ
َف َب ْينَا َأنَا َن ِائم ُأتِ ُ
ِ
ب َر ُس ُ
وهَا.متفق عليه( ).
َذ َه َ
ول اه ﷺ َو َأ ْنت ُْم َتنْتَث ُل َ
 -15أن اه  خصه باإراء وامعراج :
قال اه تعاى :
[ اإراء. ]9 /

 -13أنه ﷺ يرى من خلفه كا يرى من أمامه :
ى َر ُس ُ
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ص ر
ف َف َق َالَ « :يا ُف َا ُنَ ،أ َا
ْر َ
ول اه ﷺ َي ْو ًما ُث رم ان َ َ
ح ِس ُن َص َات َ
ف ُي َص ِ
َك؟ َأ َا َينْ ُظ ُر امُ َص ِِ إِ َذا َص ر
ِ؟ َفإِن َرا ُي َص ِِ لِنَ ْف ِس ِه ،إِ ِي
ى َك ْي َ
ُْ
َواه َأُ ْب ِر ِم ْن َو َر ِائي ك ََا ُأ ْب ِر ِم ْن َب ْ ِ
ن َيدَ ري»متفق عليه.) (.
ُ
ُ
 -12أن اه  خصه بدرجة الوسيلة والفضيلة وامقام امحمود يوم القيامة :
ِ
ِ
ِ
ي اه َعن ُْه َاَ :أ رن َر ُس َ
ن َي ْس َم ُع
ول اه ﷺ َق َالَ « :م ْن َق َال ِح َ
َع ْن َجابِر ْب ِن َع ْبد اه َر َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الو ِسي َل َة َوال َف ِضي َل َة،
الصاَة ال َقائ َمة ،آت ُمـ َح رمدً ا َ
النِدَ ا َء :ال رل ُه رم َر رب َهذه الدر ْع َوة الترا رمةَ ،و ر
اعتِي يوم ِ
ِ
الق َيا َم ِة» أخرجه البخاري (.)0
َوا ْب َع ْث ُه َم َقا ًما َمـ ْح ُمو ًدا ا رلذي َوعَدْ َت ُهَ ،ح رل ْت َل ُه َش َف َ َ ْ َ
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9599ومسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)995ومسلم برقم (.)999
()9أخرجه البخاري برقم (.)9995
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 -11أنه ﷺ أول من تنشق عنه اأرض يوم القيامة :
ِ
ِ
ِ ٍ
ون َي ْو َم الق َيا َمةَ ،ف َأك ُ
راس َي ْص َع ُق َ
ُون َأ رو َل َم ْن
َع ْن َأ ِي َسعيد َ ع ِن النربِ ِي ﷺ َق َال« :الن ُ
ُي ِف ُيق» متفق عليه( ).
 -13أنه ﷺ أول من يقرع باب اجنة :
آي باب اجن ِرة يوم ِ
َع ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍكَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
الق َيا َم ِة َف َأ ْست ْفتِ ُح،
ول اه ﷺ َ َ ِ « :
َ َْ َ
خ ِ
ولُ :مـ َح رمدَ ،ف َي ُق ُ
ْت؟ َف َأ ُق ُ
َف َي ُق ُ
ول :بِ َك ُأ ِم ْر ُت َا َأ ْفت َُح ِأَ َح ٍد َق ْب َل َك»
از ُنَ :م ْن َأن َ
ول ا َ
أخرجه مسلم( ).
 -22أنه ﷺ أول من يمر عى الراط :
ر ُب
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة  - ي حديث الرؤية وفيه  -فقال رسول اه ﷺَ « :
..و ُي ْ َ
ِ
َ َج َهن َرم» َق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺَ « :ف َأك ُ
جِ ُيز » متفق عليه( ).
ُون َأ رو َل َم ْن ُ
جُْ
 -21أن اه  خصه بالكوثر :
[ الكوثر. ]9 /
قال اه تعاى :
 -22أن ما بن بيته ومنره روضة من رياض اجنة :
اض اجنرة»ِ
ِ
ِ
َعن َأ ِي هرير َة َ ع ِن النربِي ﷺ َق َال« :ما ب َ ِ
ْ
ن َب ْيتي َومن َ ِْري َر ْو َضة م ْن ِر َي ِ َ
ِ
ُ ََْ
َ َْ
()0
متفق عليه .
 -23أن اه  خصه يوم القيامة بالدعوة امستجابة :
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ « :لِك ُِل نَبِي َد ْع َوة ُم ْست ََجا َبةَ ،ف َت َع رج َل ك ُُل نَبِي
اخ َتب ْأ ُت د ْعو ِي َش َفا َع ًة ِأُمتِي يوم ِ
ات
الق َيا َم ِةَ ،ف ِه َي ن َِائ َلة إِ ْن َشا َء اهُ َم ْن َم َ
َ َ
َد ْع َو َت ُهَ ،وإِ ِي ْ َ
ر َْ َ
ِم ْن ُأ رمتِي َا ُي ْ ِ
ر ُك بِاه َش ْي ًئا»متفق عليه(.)3
 -24أنه يدخل اجنة من أمته ﷺ سبعون ألف ًا بغر حساب :
ان ْب ِن ُح َص ْ ٍ
ن َ أ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ َق َالَ « :يدْ ُخ ُل اجَنر َة ِم ْن ُأ رمتِي َس ْب ُع َ
َع ْن ِع ْم َر َ
ون ال ًفا
ِ
بِ َغ ْ ِر ِح َس ٍ
اب»َ ،قا ُلواَ :م ْن ُه ْم َيا َر ُس َ
ونَ ،و َا َي َت َط ر ُر َ
ر ُق َ
ون،
ول اهِ؟ َق َالُ « :ه ُم ا رلذي َن َا َي ْس َ ْ
ى َر ِهِ ْم َيت ََو رك ُل َ
َو َا َي ْكت َُوو َنَ ،و َع َ
ون» متفق عليه( ).
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9959ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)959
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9959
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)955
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)999
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 -25أن اه  جعل أمته ﷺ خر اأمم ,وجعلهم وسطا ,وجعلهم شهداء عى الناس:
قال اه تعاى :
وقال اه تعاى:

[ آل عمران. ]999 /

[ البقرة. ]999/

 -23أن اه سبحانه حرم الزكاة والصدقة عليه وعى آله  ,وعى مواليه ومواي آله :
الصدَ َق َة َا
عن عبدامطلب بن ربيعة بن احارث  ..قال :قال رسول اه ﷺ «:إِ رن ر
ِ ِ
اخ الن ِ
ـح رم ٍد ،إِن َرا ِه َي َأ ْو َس ُ
راس» أخرجه مسلم( ).
َتنْ َبغي آ ِل ُم َ
 -22أن اه  وضع اآصار واأغال عن أمته :
قال اه تعاى :
[ احج. ]99 /

وقال اه تعاى :
 -21أن اه  خصه ﷺ بإسام قرينه من اجن :
َع ِن اب ِن مسع ٍ
ود  قالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺَ « :ما ِمنْك ُْم ِم ْن َأ َح ٍد إِ را َو َقدْ ُوك َِل بِ ِه َق ِرينُ ُه
ْ َ ْ ُ
ِم َن ِ
م َا ِئك َِة » َ ،قا ُلوا َ :وإِ ري َ
اك َيا َر ُس َ
اج ِن َ ،و َق ِرينُ ُه ِم َن ا َ
اي  ،إا ر
أن
ول اه ؟ َق َال َ « :وإِ ري َ
اه َأ َعانَنِي َع َل ْي ِه َف َأ ْس َل َم َ ،ف َا َي ْأ ُم ُري إِ را بِ َخ ْ ٍر » أخرجه مسلم( ).
 -23أنه ﷺ تنام عيناه وا ينام قلبه :
ِ
ِ
َت َص َ
ا ُة
ي اه َعن َْهاَ :ك ْي َ
ف كَان ْ
عن أي سلمة بن عبد الرمن أنه سأل َعائ َشة َر َ
رس ِ
َان َي ِزيدُ ِي َر َم َض َ
ان؟ َقا َل ْتَ :ما ك َ
ول اه ﷺ ِي َر َم َض َ
ان َواَ ِي َغ ْ ِر ِه َع َ
ى إِ ْحدَ ى
َ ُ
ِ
ِ
ٍ
ا ت َْسال َع ْن ُح ْسن ِه رن َو ُطوه رنُ ،ث رم ُي َص ِ
ر َة َر ْك َع ًةُ ،ي َص ِ
ِ َأ ْر َب ًعاَ ،ف َ
ِ َأ ْر َب َع َر َك َعاتَ ،ف َ
ا
َع ْ َ
ِ
ِ
ِ
ا ًثاَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ت َْسال َع ْن ُح ْسن ِه رن َو ُطوه رنُ ،ث رم ُي َص ِ
ِ َث َ
ول اه َتنَا ُم َق ْب َل َأ ْن تُوت َر؟
َق َالَ « :تنَا ُم َع ْينِي َواَ َينَا ُم َق ْلبِي»متفق عليه( ).
 -32أن اه  قد جاوز أمته عن اخطأ والنسيان وحديث النفس :
[ البقرة. ]999 /
قال اه تعاى :
[ البقرة. ]999 /

( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9995ومسلم برقم (.)999
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فقال اه :قد فعلت .أخرجه مسلم( ).
او َز َع ْن ُأ رمتِي َما َحدر َث ْت بِ ِه َأ ْن ُف َس َها،
و َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ع ِن النربِ ِي ﷺ َق َال« :إِ رن اه َ َ
ج َ
َما َم ْ َت ْع َم ْل َأ ْو َت َت َك رل ْم»متفق عليه( ).

 -31أن اه سبحانه حفظ أمته ﷺ من اهاك وااستئصال وأن اه زوى له اأرض

فرأى مشارقها ومغارها  ,وأنه أعطي كنوز الدنيا  ,وهي اآن ي أمته :
َ اأَ ْر َضَ ،ف َر َأ ْي ُت َم َش ِ
ول اه ﷺ « :إِ رن اهَ َز َوى ِ
ان َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َع ْن َث ْو َب َ
ار َق َها
َو َم َغ ِ
هاَ ،وإِ رن ُأ رمتِي َس َي ْب ُل ُغ ُم ْلك َُها َما ُز ِو َي ِ
م َر
َ ِمن َْهاَ ،و ُأ ْع ِط ُ
يت ال َكن َْز ْي ِن اأَ ْ َ
ار َ َ
ِ ِ
هلِك ََها بِ َسن ٍَة َعا رم ٍةَ ،و َأ ْن َا ُي َس ِل َط َع َل ْي ِه ْم عَدُ ًوا
َواأَ ْب َي َضَ ،وإِ ِي َس ُ
الت َر ِي أُ رمتي َأ ْن َا ُ ْ
ِ
ِ ِ
يح َب ْي َضت َُه ْمَ ،وإِ رن َر ِي َق َالَ :يا ُمـ َح رمدُ إِ ِي إِ َذا َق َض ْي ُت َق َضا ًء َفإِ رن ُه
م ْن س َوى َأ ْن ُفس ِه ْمَ ،ف َي ْستَبِ َ
َا ُي َر ُدَ ،وإِ ِي َأ ْع َط ْيت َُك ِأُ رمتِ َك َأ ْن َا ُأ ْهلِك َُه ْم بِ َسن ٍَة َعا رم ٍةَ ،و َأ ْن َا ُأ َس ِل َط َع َل ْي ِه ْم َعدُ ًوا ِم ْن
ِ
ِ
اجت ََم َع َع َل ْي ِه ْم َم ْن بِ َأ ْق َط ِ
ن
ار َها َ -أ ْو َق َال َم ْن َب ْ َ
يح َب ْي َضت َُه ْمَ ،و َل ِو ْ
س َوى َأ ْن ُفس ِه ْمَ ،ي ْستَبِ ُ
َأ ْق َط ِ
ار َها َ -حترى َيك َ
ه ِل ُك َب ْع ًضاَ ،و َي ْسبِي َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضا» أخرجه مسلم ( ).
ُون َب ْع ُض ُه ْم ُ ْ
 -32أن أمته ﷺ شهداء اه ي اأرض :
عن َأن ََس ْب َن َمالِ ٍك  قالَ :م ُروا بِ َجن ََاز ٍةَ ،ف َأ ْثن َْوا َع َل ْي َها َخ ْ ًراَ ،ف َق َال النربِ ُي ﷺ َ « :و َج َب ْت»
راَ ،ف َق َالَ « :و َج َب ْت» َف َق َال ُع َم ُر ْب ُن اخَ رط ِ
اب َ :ما
ُث رم َم ُروا بِ ُأ ْخ َرى َف َأ ْثن َْوا َع َل ْي َها َ ً
ِ
ِ
راَ ،ف َو َج َب ْت
َو َج َب ْت؟ َق َالَ « :ه َذا َأ ْثنَ ْيت ُْم َع َل ْيه َخ ْ ًراَ ،ف َو َج َب ْت َل ُه ا َ
جنر ُةَ ،و َه َذا َأ ْثنَ ْيت ُْم َع َل ْيه َ ً
َل ُه الن ُرارَ ،أ ْنت ُْم ُش َهدَ ا ُء اه ِي اأَ ْر ِ
ض» متفق عليه(.)0
 -33أنه ا خلو عر ي أمته من ماعة ظاهرة عى احق إى يوم القيامة :
ولَ « :لن ي َز َال َقوم ِمن ُأمتِي َظ ِ
ول اه ﷺ َي ُق ُ
م ِغ َر ِةَ ،ق َالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
َع ِن ا ُ
اه ِري َن َع َى
ْ
ْ َ
ْ ر
راس ،حترى ي ْأتِيهم َأمر اه و ُهم َظ ِ
اه ُرون» متفق عليه (.)3
َ ْ
الن ِ َ َ َ ُ ْ ْ ُ
 -34أن اه  خص أمته ﷺ أن جعل صفوفها كصفوف امائكة :
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9995ومسلم برقم (.)999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9995
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)595
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9599
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راس بِ َث َا ٍ
ى الن ِ
َع ْن ُح َذ ْي َف َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ ُ « :ف ِض ْلنَا َع َ
ثُ :ج ِع َل ْت ُص ُفو ُفنَا
ِ
ِ
وف ا َ ِ ِ
كَص ُف ِ
ِ
ورا ،إِ َذا
ُ
م َائكَةَ ،و ُجع َل ْت َلنَا اأَ ْر ُض ُك ُل َها َم ْسجدً اَ ،و ُجع َل ْت ت ُْر َبت َُها َلنَا َط ُه ً
َم ن ِ
َج ِد ا َ
ما َء» أخرجه مسلم( ).
ْ
 -35أن أمته ﷺ يأتون يوم القيامة غر ًا حجلن :
ول اه ﷺ « :إِ رن حو ِ
َع ْن ُح َذ ْي َف َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ي َأَ ْب َعدُ ِم ْن َأ ْي َل َة ِم ْن َعدَ ٍن َوا رل ِذي
َ ْ
ِِ
ِ
الر ُج ُل ِ
اإبِ َل ال َغ ِري َب َة َع ْن َح ْو ِض ِه» َقا ُلوا:
َن ْفِ بِ َيده ،إِ ِي َأَ ُذو ُد َعنْ ُه ِ
الر َج َال ك ََا َي ُذو ُد ر
ار الوض ِ
َيا َر ُس َ
ول اه َو َت ْع ِر ُفنَا؟ َق َالَ « :ن َع ْم ت َِر ُد َ
وء َل ْي َس ْت
ن ِم ْن آ َث ِ ُ ُ
ح َ رجلِ َ
ِ ُغ ًرا ُ
ون َع َ ر
ِأَ َح ٍد َغ ْ ِرك ُْم» أخرجه مسلم ( ).

 -33أنه ﷺ وأمته أول من يعر عى الراط :
ن َظ ْه َر ْي َج َهن َرمَ ،ف َأك ُ
الر ُ
ُون َأنَا
اط َب ْ َ
ر ُب ِ َ
عن أي هريرة  أن النبي ﷺ قال َ ..« :و ُي ْ َ
ٍِ
ٍِ
الله رم َس ِل ْم،
َو ُأ رمتِي َأ رو َل َم ْن ُ
الر ُس ِل َي ْو َمئذُ :
الر ُس ُلَ ،و َد ْع َوى ُ
جِ ُيزَ ،و َا َي َت َك رل ُم َي ْو َمئذ إِ را ُ
َس ِل ْم» متفق عليه ( ).
 -32أن أمته ﷺ أكثر أهل اجنة :
عن عبد اه بن مسعود  قالُ :كنرا َم َع النربِ ِي ِي ُق رب ٍة َف َق َال َ « :أت َْر َض ْو َن َأ ْن َتكُونُوا ُر ُب َع
َأه ِل ا ِ
جن ِرة ؟ »ُ ،ق ْلنَا َ :ن َع ْم ،
ْ
جنرة ؟ »ُ ،ق ْلنَا َ :ن َع ْم َ ،ق َال َ « :أت َْر َض ْو َن َأ ْن َتكُونُوا ُث ُل َث َأ ْه ِل ا َ
َ
جن ِرة ؟ »ُ ،ق ْلنَا َ :ن َع ْم .قالَ « :وا رل ِذي َن ْف ُس ُمـ َح رم ٍد
َق َال َ « :أت َْر َض ْو َن َأ ْن َتكُونُوا َش ْط َر َأ ْه ِل ا َ
ِ
ف َأه ِل ا ِ
ِ
ِ ِ
جنر َة اَ َيدْ ُخ ُل َها إِ را َن ْفس
بِ َيده ،إِ ِي َأَ ْر ُجو َأ ْن َتكُونُوا ن ْص َ ْ
جنرةَ ،و َذل َك َأ رن ا َ
َ
َالشعر ِة البيض ِ
ِ
ِ
اء ِي ِج ْل ِد ال رث ْو ِر اأَ ْس َو ِدَ ،أ ْو
الر ِك إِ را ك ر ْ َ َ ْ َ
ُم ْسل َمةَ ،و َما َأ ْنت ُْم ي َأ ْه ِل ِ ْ
ِ
ك ر ِ
مر» متفق عليه(.)0
الس ْو َداء ِي ِج ْل ِد ال رث ْو ِر اأَ ْ َ
َالش ْع َرة ر
 -31أن أمته ﷺ أول من حاسب يوم القيامة :
ون يوم ِ
عن أي هرير َة َ ع ِن النربِي ﷺ َق َال« :نَحن ِ
اآخ ُر َ
الق َيا َم ِة»متفق عليه(.)3
ْ ُ
السابِ ُق َ َ ْ َ
ون ر
ِ
ُ ََْ
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)999

999

 -33أن اه  خص أمته بيوم اجمعة من بن اأمم :
ون يوم ِ
ول اه ﷺ  « :نَحن ِ
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
اآخ ُر َ
الق َيا َم ِة،
ْ ُ
ون اأَ رو ُل َ َ ْ َ
ِ
َاب ِم ْن َق ْبلِنَاَ ،و ُأوتِينَا ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم،
َون َْح ُن َأ رو ُل َم ْن َيدْ ُخ ُل اجَنر َةَ ،ب ْيدَ َأ رهُ ْم ُأوتُوا الكت َ
ِ ِ ِ
اخ َت َل ُفواَ ،ف َهدَ انَا اهُ َ
َف ْ
ح ِقَ ،ف َه َذا َي ْو ُم ُه ُم ا رل ِذي ْ
م ِا ْ
ه
اخ َت َل ُفوا فِ ِيهَ ،هدَ انَا ا ُ
اخ َت َل ُفوا فيه م َن ا َ
َله َ -ق َال :يوم اجمع ِة َ -فاليوم َلنَا ،و َغدً ا ل ِ ْليه ِ
ودَ ،و َب ْعدَ َغ ٍد لِلن َرص َارى» متفق عليه( ).
َُ
َ
َْ ُ ُُ َ
ُ
َْ َ
 -42أنه ﷺ أبيح له الوصال ي الصوم دون أمته :
َن ِق َيل :إِن َرك تُو ِ
الو َص َال» َم ررت ْ ِ
عن أي ُه َر ْي َر َة َ ع ِن النربِ ِي ﷺ َق َال« :إِ رياك ُْم َو ِ
اص ُلَ ،ق َال:
َ
نَ ،فا ْك َل ُفوا ِمن العم ِل ما ت ِ
يت ُي ْط ِع ُمنِي َر ِي َو َي ْس ِق ِ
ُطي ُق َ
ون» متفق عليه ( ).
«إِ ِي َأبِ ُ
َ ََ َ
 -41أنه ﷺ أبيح له الزواج من النساء با قيد بعدد :
قال اه تعاى :

 -42أن أزواجه ﷺ أمهات للمؤمنن :
قال اه تعاى :
 -43أن أزواجه ﷺ حرمات عى غره أبد ًا :
قال اه تعاى :

[ اأحزاب. ]99 /
[ اأحزاب. ]9 /

[ اأحزاب. ]99 /

 -44أن الكذب عليه ﷺ أشد إث ً
ا وعقوبة من غره :
َع ِن امُ ِغر ِة َ ق َال :س ِمع ُت النربِي ﷺ ي ُق ُ ِ ِ
ِ َل ْي َس َكك َِذ ٍ
ب َع َ
ى َأ َح ٍد،
َ
َ ْ
ر
ول« :إ رن كَذ ًبا َع َ ر
َ
ِ ُم َت َع ِمدً اَ ،ف ْل َي َت َب رو ْأ َم ْق َعدَ ُه ِم َن الن ِ
رار» متفق عليه ( ).
َم ْن ك ََذ َب َع َ ر
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9599ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرج ه البخاري برقم ( ،)9959ومسلم برقم (.)9

999

 -45أن من استهان به أو سبه كفر :
قال اه تعاى :
[ اأحزاب. ]99 /

وقال اه تعاى :
وقال اه تعاى :

[ التوبة. ]99 /

 -43أن اه  خصه بالعصمة ي أقواله وأفعاله :
قال اه تعاى :
[ النجم. ]9 – 9 /

[ التوبة. ]99-99 /

ا كا اخذ إبراهيم خلي ً
 -42أن اه  اخذ حمد ًا ﷺ خلي ً
ا:
َعن ابن مسعود َ ع ِن النربِي ﷺ َق َالَ « :لو ُكن ُْت مت ِ
رخ ًذا ِم ْن َأ ْه ِل اأَ ْر ِ
ض َخلِ ًيا،
ْ
ْ
ُ
ِ
َ َْذ ُت ابن َأ ِي ُقحا َف َة َخلِ ًيا ،و َلكِن ص ِ
َا ر
اح ُبك ُْم َخلِ ُيل اهِ» أخرجه مسلم ( ).
َ ْ َ
َ
ْ َ
 -41اختصاصه ﷺ بإباحة الصاة بعد العر :
ِ
َعن َع ِائ َش َة ري اه عنها َقا َل ْت :ر ْكعت ِ
را َواَ
َان َم ْ َي ُك ْن َر ُس ُ
َ َ
ْ
ول اه ﷺ َيدَ ُع ُه َا ً
ِ
ِ
َان َقب َل صا َِة الصب ِح ،ور ْكعت ِ
َان َب ْعدَ ال َع ْ ِ
ر .متفق عليه ( ).
ُ ْ ََ َ
َعاَن َي ًةَ :ر ْك َعت ْ َ
 -43اختصاصه ﷺ بإباحة القتال ي مكة :
عن أي ريح العدوي  قال  :سمعت رسول اه ﷺ يقول يوم الفتح «إِ رن َمك َرة
ِ
حرمها اه ،و َم يـحرمها النراسَ ،ف َ ِ ِ
ِ
ِ
ها
ُ
َ ُْ َِ َْ
َر ََ
ا َيـح ُل ا ْم ِر ٍئ ُي ْؤم ُن بِاه َوال َي ْو ِم اآخ ِر َأ ْن َي ْسف َك ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص لقتَال َر ُسول اه ﷺ ف َيهاَ ،ف ُقو ُلوا :إِ رن اه
ها َش َج َرةًَ ،فإِ ْن َأ َحد ت ََر رخ َ
َد ًماَ ،واَ َي ْعضدَ ِ َ
َ فِ َيها َسا َع ًة ِم ْن َه ٍ
َقدْ َأ ِذ َن ل ِ َر ُسول ِ ِه َو َم ْ َي ْأ َذ ْن َلك ُْمَ ،وإِن َرا َأ ِذ َن ِ
ارُ ،ث رم َعا َد ْت ُح ْر َمت َُها
َ
ِ
ِ
س ،و ْليب ِل ِغ ر ِ
ب» متفق عليه ( ).
الشاهدُ ال َغائ َ
َح ْر َمت َها بِاأَ ْم ِ َ ُ َ
ال َي ْو َم ك ُ
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)959ومسلم برقم (.)999
()9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)999ومسلم برقم (.)9999
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 -52أن له ﷺ نكاح من وهبت نفسها با مهر :
قال اه تعاى :
[ اأحزاب. ]99 /

 -99أن اه سبحانه كرمه ورفه بالصاة عليه  ،وأمر امؤمنن بذلك :
قال اه تعاى :
[ اأحزاب. ]99 /

 -52أن أصحابه ومن تبعهم بإحسان إى يوم الدين قد ري اه عنهم :
قال اه تعاى :
[ التوبة. ]999 /

 -53أن اه  أعطاه قوة ثاثن رج ً
ا:
ى نِس ِائ ِه ِي السا َع ِة الو ِ
عن قتادة عن َأنَس ْبن َمالِ ٍك َق َال :ك َ
احدَ ِة،
َ
ر
ور َع َ َ
َان النربِ ُي ﷺ َيدُ ُ
ِ
ِ
ِ
ر َةَ .ق َالُ :ق ْل ُت ِأَن ٍ
َسَ :أ َوك َ
َان ُي ِطي ُق ُه؟ َق َالُ :كنرا
م َن ال رل ْي ِل َوالن َرهارَ ،و ُه رن إ ْحدَ ى َع ْ َ
َنت ََحدر ُ
ن .متفق عليه ( ).
ث َأ رن ُه ُأ ْع ِط َي ُق رو َة َثاَثِ َ
ى نِس ِائ ِه بِ ُغس ٍل و ِ
و َع ْن َأن ٍ
َس َ أ رن النربِ ري ﷺ ك َ
اح ٍد .متفق عليه ( ).
َان َي ُط ُ
ْ َ
وف َع َ َ
فهذه أهم خصائص الرسول ﷺ الواردة ي القرآن والصحيحن أو أحدما  ،اقترنا
عليها خشية اإطالة .

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)999ومسلم برقم (.)995
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)999ومسلم برقم (.)995

999

 -5لوازم اإيان بالنبي ﷺ

ليس اإيان بالنبي ﷺ هو جرد التصديق واإقرار بأنه نبي ،أو أنه رسول ،أو أنه
مصلح عظيم ،ويقف اأمر عند ذلك فقط .
بل اإيان الصادق الصحيح الكامل بالنبي ﷺ يقتي أربعة عر أمر ًا وهي :
 -9معرفة اسمه ونسبه فنعرف أنه ( حمد بن عبد اه بن عبد امطلب بن هاشم بن
عبد مناف بن قي بن كاب بن مره )  ...الخ
فابد للمسلم أن يعرف الرب الذي يعبد وهو ( اه) والرسول الذي يتبع وهو
(حمد) ﷺ والدين الذين يدين به وهو ( اإسام ) .
 -9اإيان ببريته ،وانه عبد ه ا ُيعبد كا قال سبحانه :
[ اإراء. ]9/

وي كَا َأ ْطر ِ
ول َ « :ا ُت ْطر ِ
 -9وعن عمر  قال َ :س ِم ْع ُت النربِ ري ﷺ َي ُق ُ
ت الن َرص َارى
َ َ
ُ
ا ْب َن َم ْر َي َم َ ،فإِن َرا َأنَا َع ْبدُ ُه َ ،ف ُقو ُلوا َ :ع ْبدُ اه َو َر ُسو ُل ُه» أخرجه البخاري( ).
 -9اإيان بنبوته ورسالته ،وأنه نبي ورسول من عند اه حق ًا:

[ اأعراف. ]999/

 -9اإيان با ثبت ي سرة النبي ﷺ من اأخبار الصحيحة الدالة عى حسن
سرته ،وعظمة أخاقه ،وجهاده ي دعوته ،وبذل كل ما يملك ي سبيل إباغ دين
ربه ،ثم حقيق ذلك ي حياة امسلم :
ﰀ [ اأحزاب. ]99/
 -9اإيان با جاء من صفاته اخَـلقية واخُلقية كصفة طوله ولونه وصفة هيئته
ومشيئه ،وصفة وجهه ،ومال خلقته .
وكذا معرفة ما حباه اه به من أخاق كريمة م جتمع أحد غره كالصدق والعفو،
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999

999

واأمانة والرمة ،والكرم واجود وغرها من الصفات العظيمة ،ثم التحِ بتلك
[ القلم. ]9/
اأخاق العظيمة :
 -9اإيان با جاء من خصائصه ﷺ الذاتية كمعرفة أنه تنام عيناه ،وا ينام قلبه ،وأنه
يرى من أمامه ومن خلفه ،ومعرفة خصائصه الرعية كمعرفة أنه ا يورث ،وأنه ا
تنكح نساءه من بعده ،وغر ذلك من اخصائص .
 -9اإيان با جاء من دائل نبوته ﷺ  ،وذلك بمعرفة اأدلة احسية والعقلية
والرعية التي تدل عى أنه رسول اه حق ًا .
 -5القيام بحقوقه ﷺ الواجبة له عى أمته ،بتصديقه فيا أخر ،وطاعته فيا أمر،
واجتناب ما هى عنه وزجر ،وأن ا يعبد اه إا با رع :
[احر. ]9/

 -99اإيان بأنه ﷺ خاتم النبين ،ورسالته خامة الرساات كا قال عنه ربه ( :
) [اأحزاب. ]99/
ول اه ﷺ قال  «:إِ رن م َث ِِ وم َث َل اأَنبِي ِ
و َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ أ رن َر ُس َ
اء ِم ْن َق ْب ِِ ك ََم َث ِل
َ
َ َ
َ
ٍ
ٍ ِ
ِ
راس َي ُطو ُف َ
ون بِ ِه
َر ُج ٍل َبنَى َب ْيتًا َف َأ ْح َسنَ ُه َو َأ ْ َ
م َل ُه إِ را َم ْوض َع َلبِنَة م ْن َز ِاو َية َ ،ف َج َع َل الن ُ
ون َل ُه َو َي ُقو ُل َ
َو َي ْع َج ُب َ
ن»
ونَ :ه را ُو ِض َع ْت َه ِذ ِه ال رلبِنَ ُة َ ،ق َال َ :ف َأنَا ال رلبِنَ ُة َو َأنَا َخاتِ ُم النربِ ِي َ
متفق عليه ( ).
 -99اإيان بأن رسالة النبي ﷺ ناسخة ما قبلها من الرائع كلها كريعة موسى
وعيسى عليها الصاة والسام ،ومهيمنة عليها كلها:
[ امائدة. ]99/

 -99اإيان بأنه بعد بعثة النبي ﷺ فإنه ا دين مقبول عند اه إا اإسام الذي جاء
به ،فا جوز التعبد ه بعد بعثته بغر اإسام الذي جاء به:
[ آل عمران. ]99/

و َع ْن َأ ِي ُهر ْير َة َ ع ِن رس ِ
ول اه ﷺ َأ رن ُه َق َال َ « :وا رل ِذي َن ْف ُس ُمـ َح رم ٍد بِ َي ِد ِه َ ،ا َي ْس َم ُع
َ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وت َو َم ْ ُي ْؤم ْن با رلذي ُأ ْرس ْل ُت به ،
َراي ُ ،ث رم َي ُم ُ
هودي َ ،و َا ن ْ َ
ِي َأ َحد م ْن َهذه اأُ رمة َ ُ
َان ِم ْن َأ ْص َح ِ
إِ را ك َ
اب الن ِرار» أخرجه مسلم( ).
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999

999

 -99اإيان بعموم رسالته ﷺ لإنس واجن إى يوم القيامة كا قال سبحانه:
[ اأنبياء. ]999/

وقال سبحانه:
وكلمة الناس يقصد ها اإنس و اجن كا قال سبحانه:

[ اأعراف. ]999/

[ الناس. ]9 – 9/

وثبتت دعوة النبي ﷺ للجن ي القرآن ي سورة اجن واأحقاف ،وأتى بعض اجن
فبايعوا النبي ﷺ عى اإسام كا قال سبحانه:

[ اأحقاف. ] 99 – 95/

 -99اإيان بأنه ﷺ قد بلغ الرسالة كاملة ،وأدى اأمانة ،ونصح اأمة ،وجاهد ي
اه حق جهاده حتى أتاه اليقن ،وترك اأمة عى البيضاء ليلها كنهارها ،ا يزيغ عنها
إا هالك:
[ امائدة. ]9/

ْت فِيك ُْم َما َل ْن
وعن جابر  أن النبي ﷺ قال للناس ي حجة الوداع َ ..« :و َقدْ َترك ُ
ِ ِ
ون َعنِيَ ،ف َا َأنت ُْم َق ِائ ُل َ
َاب اهَ ،و َأنت ُْم ت ُْسأ ُل َ
ون؟» َقا ُلوا:
ت َِض ُلوا َب ْعدَ ُه إِ ِن ْ
اعت ََص ْمت ُْم بِه؛ كت ُ
ِ
ِِ
ن َْش َهدُ َأ َ
الس َا ِء
نك َقدْ َب رل ْغ َتَ ،و َأ رد َ
الس ربا َبة َي ْر َف ُع َها إى ر
يت َون ََص ْح َتَ ،ف َق َال بِإِ ْص َبعه ر
ث مر ٍ
َو َينْ ُكت َُها إى الن ِ
ات .أخرجه مسلم( ).
راس« :ال رل ُه رم ْاش َهدْ  ،ال رل ُه رم ْاش َهدْ » َث َا َ َ ر
ِ
ِ
ٍ
ي اه َعن َْها قالتَ :م ْن َحدر َث َك َأ رن ُمـ َح رمدً ا ﷺ َكت ََم شيئ ًا ما
َوق عن َعائ َش َة َر َ
و َع ْن َم ْ ُ
الر ُس ُ
ه عليه َف َقدْ ك ََذ َب ،واهُ ُ
َ
ول َب ِل ْغ َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِب َك".متفق عليه ( ).
أنزل ا ُ
ها ر
يقولَ ":ي َأ ُ َ
 -99اإيان بعصمته ﷺ  ،والنبي ﷺ معصوم من مسة أشياء:
فهو معصوم من الرك ،ومعصوم من كبائر الذنوب ،ومعصوم من اأخاق السيئة،
ومعصوم ي جال التبليغ والرسالة ،ومعصوم ي نسبه من السفاح.
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999
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-9فالنبي ﷺ عصمه ربه من الرك ،قبل البعثه وبعد ها:

[ يوسف. ]٣٢٩/

فقد كان ﷺ يعرف اه بفطرته قبل أن يبعثه اه ،وكان يتعبد ه ي غار حراء سنن
عديده ،وم يسجد لصنم قط ،وم يفعل شيئ ًا من أمور الرك التي كان يفعلها قومه.
وقد استخرج اه  حظ الشيطان منه ي حادثة شق صدره التي حصلت للنبي ﷺ
مرتن :
اأوى :ما كان صغر ًا يرضع ي بادية بني سعد ،والثانية :ي مكة ي احجر قبيل
العروج به إى الساء.
ِ
ِ
عن أنس بن مالك َ أ رن َر ُس َ
ب َم َع ال ِغ ْل َا ِن
السا ُم َو ُه َو َي ْل َع ُ
ول اه ﷺ َأتَا ُه ج ْ ِر ُيل َع َل ْيه ر
ِ
است ْ
است ْ
َخ َر َج ِمنْ ُه َع َل َق ًة َ ،ف َق َال َ :ه َذا
َخ َر َج ال َق ْل َ
ب َ ،ف ْ
ر َع ُه َ ،ف َش رق َع ْن َق ْلبِه َ ،ف ْ
َف َأ َخ َذ ُه َف َ َ
ان ِمن َْك ُ ،ثم َغس َله ِي َطس ٍ
الشي َط ِ
ت ِم ْن َذ َه ٍ
ب بِ َا ِء َز ْم َز َم ُ ،ث رم َأَ َم ُه ُ ،ث رم َأ َعا َد ُه ِي
ر َ ُ
َح ُظ ر ْ
ْ
َمكَانِ ِه َ ،و َجا َء ال ِغ ْل َا ُن َي ْس َع ْو َن إِ َى ُأ ِم ِه َي ْعنِي ِظ ْئ َر ُه َ ،ف َقا ُلوا  :إِ رن ُمـ َح رمدً ا َقدْ ُقتِ َل ،
َفاس َت ْقب ُلوه وهو منْت َِقع ال رلو ِن َ ،ق َال َأنَس  :و َقدْ ُكن ُْت َأرى َأ َثر َذلِ َك ام ِ ْخي ِ
ط ِي َصدْ ِر ِه »
َ
َ
ْ َ ُ َ ُ َ ُ ُ ْ
َ
َ
متفق عليه ( ).
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ي اه َعن ُْه َا قالَ :ق َال النربِ ُي ﷺَ « :ب ْينَا
وعن َأنَس ْبن َمالك َع ْن َمالك ْب ِن َص ْع َص َع َة َر َ
يت بِ َطس ٍ
َأنَا ِعنْدَ البي ِ
ن الن ِرائ ِم والي ْق َظ ِ
الر ُج َل ْ ِ
ت
ن َ -ف ُأتِ ُ
ان َ -و َذك ََرَ -ي ْعنِي َر ُج ًا َب ْ َ
ت َب ْ َ
َ َ
َْ
ن ر
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِم ْن َذ َه ٍ
يانًاَ ،ف ُش رق م ْن الن ْرح ِر إِ َى َم َر ِاق ال َب ْط ِنُ ،ث رم ُغس َل ال َب ْط ُن
ب ُمل َئ حك َْم ًة َوإِ َ
ِ
ِ
ِ ِ
يت بِدَ ا رب ٍة َأ ْب َي َض ُد َ
ر ُاق
يانًاَ ،و ُأتِ ُ
ون ال َب ْغ ِل َو َف ْو َق اح َا ِر ال ُ َ
بِ َاء َز ْم َز َمُ ،ث رم ُمل َئ حك َْم ًة َوإِ َ
ِ
الس َا َء الدُ ْن َيا » متفق عليه ( ).
َفا ْن َط َل ْق ُت َم َع ج ْ ِر َيل َحترى َأ َت ْينَا ر

فهذا احديث وما قبله يدل عى عصمة النبي ﷺ من الرك.
 -9والنبي ﷺ عصمه ربه من كبائر الذنوب ،سواء قبل البعثة أو بعدها ،فلم يسجد ﷺ
لصنم قط ،وم يرب اخمر قط ،وم يكذب قط ،وم مس يده يد امرأة أجنبية عنه
قط ،وم تقع منه كبرة قط:
[ النجم. ]9-9/

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )999واللفظ له.
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999
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وكيف تقع منه الكبرة وهو الذي قال ﷺ عن نفسهَ « :أ َما واه إِ ِي أَ ْخ َشاك ُْم ه،
َو َأ ْت َقاك ُْم َل ُه» أخرجه البخاري( ).
مـله بجميع اأخاق
 -9والنبي ﷺ عصمه ربه من ميع اأخاق السيئة ،و ر
احسنة؛ أنه رسول رب العامن إى الناس أمعن ،فتبارك اه أحسن اخالقن:
[ القلم. ]9/

فقد فطره اه  عى كل ُخلق فاضل كريم ،ومع له خصال اخر كلها ،ومله
بمحاسن اأخاق التي جبله عليها منذ نشأته.
فلله احمد الذي عصم نبيه ﷺ من كل ما ُيـنقصه أو يضع من قدره ي دينه ،أو خلقه،
أو نسبه ،أو قوله ،أو فعله ،أو سرته ،أو نسبه ،ليكون مثاا فريد ًا لكل ما حبه اه
ويرضاه  ،وحتى ا يبقى حاقد أو حاسد أو منتقص حجة يتعلق ها ،لتنفر الناس من
رسول اه ﷺ :
[ التوبة. ]999/

وقالت خدجة بنت خويلد ري اه عنها حينا أتاها النبي ﷺ خائف ًا بعد أن لقيه
ى َن ْف ِ
يت َع َ
ِ»
جريل عليه السام ي غار حراء قبل البعثه ،فقال ها« :ل َقدْ َخ ِش ُ
ه َأبدً ا ،إِ رن َك َلت َِص ُل ِ
ِ
ح ِد َ
ر ،فواه َا ُيـ ْخ ِز َ
يث،
يك ا ُ َ
الرح َمَ ،وت َْصدُ ُق ا َ
ر
َف َقا َل ْت َل ُه  :ك رَاَ ،أ ْب ْ
ن َع َى ن ََو ِائ ِ
ح ِق .أخرجه البخاري( ).
الض ْي َ
ف َ ،وت ُِع ُ
َو َتـ ْح ِم ُل الك رَل َ ،و َت ْق ِري ر
با َ
وعن عطاء بن يسار قال  :لقيت عبد اه بن عمرو بن العاص  ،فقلت  :أخري عن
صفة رسول اه ﷺ ي التوراة  ،قال  :فقال  :أجل واه  ،إنه موصوف ي التوراة
ِ
ها النربِ ُي إِنرا َأ ْر َس ْلن َ
را َون َِذ ًيرا " وحرز ًا
ببعض صفته ي القرآن َ " :ي َأ ُ َ
َاك َشاهدً ا َو ُم َب ِ ً
لأمين  ،أنت عبدي ورسوَ  ،سميتك امتوكل  ،ليس بفظ وا غليظ  ،وا َص رخاب
ي اأسواق  ،وا يدفع بالسيئة السيئة  ،ولكن يعفو ويغفر  ،ولن يقبضه اه تعاى
حتى يقيم به املة العوجاء  ،بأن يقولوا  :ا إله إا اه  ،ويفتحوا ها أعين ًا عمي ًا  ،وآذان ًا
ص ً
ا  ،وقلوب ًا ُغلف ًا  .أخرجه البخاري( ).
ا يشكل عى ما تقدم من عصمة النبي
وقول اه عز وجل :
وجدك غاف ً
ا عا ُيـراد
ﷺ من الرك والكبائر ويء اأخاق؛ أن معنى
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9599
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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بك من أمر النبوة ،أو م تكن تدري مالقرآن وا الرائع ،فهداك اه إليها :
[الشورى.]99 /

أما اخطأ الذي جوز ي حقه ﷺ فله ثاث حاات:
-9اخطأ ي اأمور الدنيوية البحتة التي ا مس الدين والسلوك ،فهذه قد تقع منه،
لكنها ا حط من قدره كنبي ،وا تنقص من منزلته ،وا تناقض عصمته ،وذلك مثل
تلقيح النخل ،فإنه ما قدم امدينة وجدهم يلقحون النخل فقال َ « :ل َع رلك ُْم َل ْو َم ْ
َت ْف َع ُلوا ك َ
ر ُكو ُه َ ،فنَ َف َض ْت َأ ْو َفنَ َق َص ْت َ ،ق َال َ :ف َذك َُروا َذلِ َك َل ُه َ ،ف َق َال « :إِن َرا
َان َخ ْ ًرا » َف َ َ
َأنَا ب َر  ،إِ َذا َأمر ُتكُم بِ َ ٍ ِ ِ ِ
ِ ِ
ي ٍء ِم ْن َر ْأ ٍي َفإِن َرا َأنَا
َ
َْ ْ ْ
يء م ْن دينك ُْم َف ُخ ُذوا بِه َ ،وإ َذا َأ َم ْر ُتك ُْم بِ َ ْ
َب َر» أخرجه مسلم( ).
 -9اخطأ ي امسائل القضائية؛ أنه ا علم له بحقيقة أمر امتخاصمن فيها ،إا ما
ظهر له منها .
فهذا قد يقع ي حقه ﷺ  ،أن النبي ﷺ برا يعلم الغيب ،وإنا يقي عى نحو ما
يسمع من أقوال اخصمن والشهود .
ويدل عى إمكانية وقوع اخطأ منه ي القضاء قوله ﷺ  « :إِن َرا َأ َنا َب َرَ ،وإِ رنك ُْم
ض َ ،ف َأ ْق ِ
ح َن بِ ُح رجتِ ِه ِم ْن َب ْع ٍ
ون إِ َلـ ري َ ،و َل َع رل َب ْع َضك ُْم َأ ْن َيك َ
َتـ ْخت َِص ُم َ
ي َع َ
ى ن َْح ِو
ُون َأ َ
َما َأ ْس َم ُع َ ،ف َم ْن َق َض ْي ُت َل ُه ِم ْن َح ِق َأ ِخ ِيه َش ْي ًئا َف َا َي ْأ ُخ ْذ ُه َ ،فإِن َرا َأ ْق َط ُع َل ُه ِق ْط َع ًة ِم َن الن ِرار »
متفق عليه ( ).
 -9اخطأ منه ﷺ ي اجانب الديني أو السلوكي ،وهذا نادر جد ًا ،ا تكاد مسائله تعد
عى اأصابع ،وهذا من حكمة اه تعاى إثبات أن النبي ﷺ بر كغره ،خطئ كا
خطئون ،وينسى كا ينسون ،كا حصل له من النسيان ي الصاة ،حكمة استنان
امسلمن به .
وهذا اخطأ الذي يمكن وقوعه من النبي ﷺ يكون ي غر رك ،وا كبرة ،وا ي
تبليغ الوحي ،واه سبحانه ا يقره عى هذا اخطأ ،وإنا يوجهه إى الصواب ،وربا
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9995واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
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يعاتبه كا قال سبحانه:

[ عبس. ]9-9/

وقوله تعاى :
وهذا اخطأ يقع منه ﷺ عى سبيل اإجتهاد ،ا عى سبيل الرغبة ي امعصية .
وقد كان النبي ﷺ يستغفر اه ي اليوم أكثر من سبعن مرة ،ووعده ربه بمغفرة ذنبه
كا قال سبحانه :
[ اأنفال. ]99/

[ الفتح. ]9-9/

 -9عصمة نسبه الذي تناسل منه من السفاح .
فقد مى اه  أصول نبينا ﷺ من سفاح اجاهلية ،فلم يشب نسبه يء من ذلك،
ا من جهة آبائه ،وا من جهة أمهاته ،وم يولد إا من نكاح رعي صحيح .
فلم يلتق أبواه عى سفاح قط ،وم يزل اه  ينقله من اأصاب الطيبة إى اأرحام
الطاهرة مصفى مهذب ًا ،م تتشعب شعبتان ي عمود نسبه إا كان ي خرما .
فخرج ﷺ من نكاح ،وم خرج من سفاح من لدن آدم ﷺ  ،م يصبة من سفاح
اجاهلية يء:
[ التوبة. ]999/

 -9عصمته ﷺ ي جال التبليغ من اخطأ والنسيان:
ميع أنبياء اه ورسله معصومون فيا خرون به عن اه سبحانه ،وي تبليغ رسالته،
وهذا أوجب اه اإيان بكل ما جاءوا به من عند رهم كا قال سبحانه :

]البقرة. ]999-999/

والرسل هم الوسائط بن اه وعباده ي التبليغ ،وهم هتدي البر إى عبادة اه
سبحانه ،وهذ ا أوجب اه العصمة لرسله وأنبيائه ،لتصل الرسالة كاملة غر منقوصة
وا حرفة ،فتقوم ها احجة عى الناس :
[النجم.]9-9/
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فالنبي ﷺ معصوم من اخطأ ي جال التبليغ والرسالة ،وقد ب رلغ الباغ امبن كا
أمره ربه:
[ امائدة.] 99/

وعن اي هريرة  عن رسول اه ﷺ أنه قال « :إِ ِي َا َأ ُق ُ
ول إِ را َح ًقا » َ ،ق َال َب ْع ُض
َأصحابِ ِهَ :فإِن َرك تُدَ ِ
ول اهَ .ف َق َال « :إِ ِي َا َأ ُق ُ
اع ُبنَا َيا َر ُس َ
ول إِ را َح ًقا» أخرجه أمد والرمذي( ).
ْ َ
وقد عصم اه رسوله ﷺ من الناس ،وكفاه من أذاهم.
وقد ثبت ي السنة نحو عرين قصة تدل عى وقاية اه لنبيه ﷺ من أذى الكفار حتى
ب رلغ رسالة ربه ،منها قصته ﷺ ما اجتمعت قريش عى قتله ،فخرج عليهم من بيته،
وخ رلف مكانه عِ بن اي طالب ،وخرج عليهم وم يروه.
ومنها عصمة اه وحفظه لرسوله ﷺ من أهل مكة ،وصناويدها ،وحسادها،
ومعاندها ،ومرفيها.
فصانه اه ي بداية الرسالة بعمه أي طالب الذي كان رئيس ًا مطاع ًا ي قريش ،فلا
مات قيض اه له اأنصار ،فبايعوه عى اإسام ،عى أن يتحول معهم إى دارهم
وهي امدينة ،فلا صار إليها منعوه من عاداه.
ومنها أن اه عصمه من كفار قريش وغرهم وهو ي طريق اهجرة ،ما خرج
امركون ي طلبه فاختبأ ي غار ثور مع أي بكر ،وما وصلوا إى الغار أعمى
اه أبصارهم ،ثم ما أدركه راقة بن مالك ي طريق اهجرة دعا عليه النبي ﷺ،
فساخت قوائم فرسه ،فلم يستطع أن يدركه أو يره .
وكلا هم أحد من امركن وأهل الكتاب بسوء كاده اه ،ورد كيده عليه ،وحفظ
رسوله ﷺ فقد كاده اليهود ي امدينة بالسحر ،فحاه اه منهم ،وأنزل عليه سوري
امعوذتن دواء لذلك الداء.
وما َس رمه اليهود ي ذراع تلك الشاة التي أهديت له بخير أعلمه اه به ،وماه منه.
وماه اه من امركن ي بدر بمدد من الائكة .
وماه اه من امركن ي اأحزاب بالريح الشديدة ،وامائكة القديرة ،وغر ذلك
كثر ما ثبت ي السنه.
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم ( ،)9999وأخرجه الرمذي برقم (.)9559
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 -3نواقض اإيان بالنبي ﷺ

شهادة أن حمد ًا رسول اه تنتقض بالوقوع ي أحد مسة أمور:
اأول :نقض رط من روط شهادة أن حمد ًا رسول اه ،بعدم اأيان به ﷺ  ،أو
وزجر ،أو
عدم طاعته فيا أمر ،أو عدم تصديقه فيا أخر ،أو عدم اجتناب ماهى عنه َ
عدم عبادة اه با رع:
[ النساء. ]999/

الثاي :إنكار أمر معلوم من الدين بالرورة كإنكار نبوته ﷺ أو بريته ،أو أنه خاتم
النبين ،أوإنكار عموم رسالته لإنس واجن ،أو إنكارأنه قد بلغ الدين كله ،أو
إنكارأن رسالته ناسخة ما قبلها من الرائع  ،أو إنكار أن له حقوق ًا عى أمته ونحو
ذلك ،فمن فعل ذلك فهو كافر كا قال سبحانه:

[ النساء. ]٣١٣-٣١٢/

الثالث :إيذاؤه ﷺ بقول أو فعل ،سواء كان ذلك ي حياته أو بعد ماته ،فمن آذاه فهو
كافر كا قال سبحانه:
[ اأحزاب. ]99/

ومن لعنه اه ا يكون إا كافر ًا ،أن من آذى الرسول ﷺ فقد آذى اه ،ومن أطاع
الرسول ﷺ فقد أطاع اه:
[ النساء. ]٩٢/

ومن ألوان إيذائه ﷺ ااستهزاء به ،أو الطعن ي شخصه ،أو نسبه ،او صدقه ،أو عقله،
أو عفته ،أو عرضه ،أو الطعن ي دينه ،أو تصغر شأنه و نحو ذلك:
[ اأنعام. ]١١ /

وااستهزاء بالنبي ﷺ سب له ،وكفر باه ورسوله ،سواء كان امستهزي جاد ًا أو
هازاً ،كا قال اه عن امستهزئن به وبأصحابه:
[ التوبة. ]99/
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فااستهزاء باه ورسوله كفر خرج من الدين ،أن أصل الدين قائم عى تعظيم اه،
وتعظيم دينه ،وتعظيم رسوله ،وااستهزاء بيء من ذلك مناف هذا اأصل العظيم
من توقره وتعظيمه واجاله كا قال سبحانه :
[ الفتح. ]5 – 9/

الرابع :الوقوع ي يء من نواقض اإسام.
ونواقض اإسام الكرى تزيد عى عرة نواقض وهي :
الرك ي عبادة اه وحده ا ريك له ..ومن جعل بينه وبن اه وسائط يدعوهم
ويتوكل عليهم ويسأهم الشفاعة ..ومن م يك ِفر امركن  ،أو شك ي كفرهم  ،أو
صحح مذهبهم ..ومن اعتقد أن غر هدي النبيﷺ أكمل من هديه ،أو أن ُحكم غره
أحسن من حكمه..ومن أبغض شيئ ًا ما جاء به الرسولﷺ ولو عمل به  ..ومن
استهزأ بيء من دين اه أو ثوابه أو عقابه  ..والسحر ،فمن فعله أو ري به كفر..
ومن اعتقد أن بعض الناس يسعه اخروج عن ريعة حمد ﷺ  ..واإعراض عن
دين اه ايتعلمه وا يعمل به  ..وإنكار شئ معلوم من الدين بالرورة كإنكار
وجوب الصاة والزكاة  ،أو إنكار حريم الزنا والربا ،أو إنكار يء من أركان
اإسام أو اإيان  ..ومظاهرة امركن ،ومعاونتهم عى امسلمن.
فمن فعل شيئ ًا من هذه النواقض عام ًا عامد ًا ختار ًا فهو كافر مرتد عن دين اإسام
كا قال سبحانه :
[النساء]999/

اخامس :الغلو ي النبي ﷺ ،وهو جاوزة احد ي تعظيم النبي ﷺ ،حتى يصل
اأمر إى ِف شئ من حقوق اه تعاى له ،سواء كان من صفات اه كصفة علم
الغيب ،أو من العبادات كرف الدعاء أو النذر أو الذبح له ،وهذا هو الرك بعينه:
[الزمر. ]99 - 99 /
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وهذه اأمة أفضل اأمم ،وقد خصها اه بأكمل الرائع ،وجعلها أمة وسط ًا ي كل
شئ ،فا إفراط وا تفريط ،واغلو وا تقصر:

وقد حذر اه هذه اأمة وغرها من ميع أنواع الغلو واأهواء بقوله:

[البقرة.]999/

[ امائدة. ] 99/

والغلو ي النبي ﷺ حرام أن الغلو ي اأنبياء و الصاحن يؤدي إى الوقوع ي
الرك كا حصل لقوم نوح حن غلو ي الصاحن منهم.
ثم زين هم الشيطان فعبدوهم من دون اه كا قال سبحانه :

[ نوح. ]٢١-٢٣/

ثم بسبب الغلو ي الصاحن انتر الرك ي قوم نوح ،ثم انتقل إى من بعدهم،
حتى وصل الرك عن طريق الغلو إى أمة حمد ﷺ  ،وانتقلت تلك اأصنام من قوم
نوح إى باد العرب .
ومن ذلك غلو النصارى ي نبي اه عيسى ﷺ  ،فإهم جاوزوا احد ،ونقلوه من حيز
النبوة إى أن اَذوه إها من دون اه كا قال اه عنهم :

[ امائدة. ]99/

ثم غلوا ي أتباع عيسى ﷺ من اأحبار والرهبان ،وادعوا فيهم العصمة ،ثم اتبعوهم
ي كل ما قالوا ،سواء كان حق ًا أم باط ً
ا:
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[ التوبة. ]99/

هذا جب تعظيم النبي ﷺ وتوقره حسب ما ورد به الرع من غر غلو وا إطراء.
وي كَا َأ ْطر ِ
ول َ « :ا ُت ْطر ِ
عن عمر  قال َ :س ِم ْع ُت النربِ ري ﷺ َي ُق ُ
ت الن َرص َارى ا ْب َن
َ َ
ُ
َم ْر َي َم َ ،فإِن َرا َأنَا َع ْبدُ ُه َ ،ف ُقو ُلوا َ :ع ْبدُ اه َو َر ُسو ُل ُه» أخرجه البخاري( ).
ومظاهر الغلو ي اأنبياء والصاحن كثرة ،بعضها رك ،وفاعلها ُيـعتر مرك ًا،
وبعضها يدخل ي حيز البدع غر امكفرة ،وصاحبها يعتر من أهل الكبائر .
ومظاهر الغلو ي النبي ﷺ التي يكفر ها العبد ستة ,وهي كا يي:
اأول :دعاؤه ﷺ كأن يقول :يا رسول اه أغثني ،أو يا نبي اه اغفر َ ،ونحو ذلك .
فهذا رك ،أن الدعاء عبادة ا ترف إا ه وحده ،ومن ِف دعاءه لغر اه فهو
ضال مرك:
[ اأحقاف. ]9/

الثاي :دعوى الربوبية فيه ﷺ ،كأن يعتقد أنه خلق أو يرزق أو يدبراأمر ،ونحو ذلك.
وهذا رك ظاهر ،وهو من أقبح أنواع الرك ،أن اه وحده هو امتفرد بالربوبية عى
خلقه أمعن :
[ اأنعام. ]999/

الثالث :الذبح له ﷺ  ،والذبح لغر اه رك  ،أن الذبح عبادة ا جوز ِفها إا ه
[ الكوثر. ]9/
وحده :
الرابع :النذر له ﷺ  ،وهذا رك ،أن النذر عبادة ا ترف إا ه وحده :
[ احج. ] 99/

اخامس  :الطواف حول قره ﷺ  ،وهذا رك  ،أن الطواف عبادة  ،ا جوز ِفه
إا ه وحده  ،والطواف الرعي ا يكون إا ي مكان واحد من اأرض هو الطواف
[ احج. ]95/
بالبيت العتيق ي مكة حرسها اه  :ﮱ
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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السادس  :ادعاء أنه ﷺ يعلم الغيب  ،وهذا رك ي التوحيد  ،أن علم الغيب خاص
باه وحده  ،فمن ادعى أن غر اه يعلم الغيب فهو مرك :
[ اأنعام. ]١٩/

أما امظاهر امحرمة ي الغلو بالنبي ﷺ فيا دون الرك فهي عى درجتن :
منها ما يدخل ي حيز البدع  ..ومنها ما يدخل ي حيز الكبائر التي دون البدع ،
وكاما ليست من نواقض اإيان بالنبي ﷺ  ،وليست مكفرات بحد ذاَا  ،ولكنها
قد تؤدي إى الكفر والرك .
وهذا حذر منها النبي ﷺ ؛ أن كل ما كان وسيلة إى حرم فهو حرم  ،ودرء
امفاسد مقدم عى جلب امصالح :
[ النور. ]99/

ومن هذه امظاهر ما يي :
 -9اَاذ قره ﷺ مسجد ًا ُيصى فيه .
وهذا بحمد اه متعذر بسبب احجرة النبوية ،والسور احديدي امحيط ها  ،وقيام
احكومة السعودية حرسها اه بمنع ذلك.
عن جندب بن سفيان  قالَ :س ِم ْع ُت النربِ ري ﷺ َق ْب َل َأ ْن ُيت ََو رِ بِ َخ ْم ٍ
س َي ُق ُ
ول َ .. « :أ َا
اجدَ َ ،أ َا َف َا َتت ِ
ون ُقبور َأنْبِي ِائ ِهم وص ِ
ِ
اح ِيهم مس ِ
َوإِ رن َم ْن ك َ
رخ ُذوا
َان َق ْب َلك ُْم كَانُوا َيترخ ُذ َ ُ َ َ ْ َ َ
ْ َ َ
ال ُق ُبور مس ِ
اجدَ  ،إِ ِي َأ ْهَاك ُْم َع ْن َذلِ َك» أخرجه مسلم( ).
َ َ َ
ومن أجل هذا َدفن الصحابة رسول اه ﷺ ي حجرة عائشة ،لئا ُيـتخذ قره مصى .
ِ
ِ
ي اه عنها َأ رن َر ُس َ
مات فيه َ « :ل َع َن
ول اه ﷺ َق َال ِي َم َر ِض ِه ا رل ِذي َ
َع ْن َعائ َش َة َر َ
ـخ ُذوا ُق ُبور َأنْبِ َي ِائ ِهم مس ِ
ه ال َي ُهو َد َوالن َرص َارى ا رت َ
اجدَ » متفق عليه( ).
ا ُ
ْ َ َ
َ
 -9بناء مسجد عى قره ﷺ لعبادة اه وحده ،وهذا م حصل بحمد اه  ،ولن
حصل ؛ أن اه حافظ نبيه ﷺ حي ًا وميت ًا .
فيحرم عى أهل التوحيد بناء امساجد عى قبور اأنبياء أو الصاحن .
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)995
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ِ
ِ
يس ًة َر َأ ْين ََها بِاحَ َب َش ِة فِ َيها
َع ْن َعائ َش َة ري اه عنها َأ رن ُأ رم َحبِي َب َة َو ُأ رم َس َل َم َة َذك ََرتَا كَن َ
ول اه ﷺ  « :إِ رن ُأو َل ِئ ِك إِ َذا ك َ ِ
اوير لِرس ِ
ول اه ﷺ َ ،ف َق َال َر ُس ُ
الصالِ ُح
الر ُج ُل ر
َان ف ِيه ُم ر
ت ََص ِ ُ َ ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َف َا َت َ ،بن َْوا َع َ
ر ُار اخَ ْل ِق ِعنْدَ اه
ى َق ْ ِره َم ْس ِجدً ا َ ،و َص رو ُروا فيه ت ْلك ُ
الص َو َر ُ ،أو َلئك َ
ِ ِ
َي ْو َم الق َيا َمة» متفق عليه( ).
 -9دعاء اه  عند قره ﷺ  ،ومن يفعل هذا يظن أن الدعاء عند قره أقرب إى
ااستجابة  ،وهذا قول عى اه بغر علم  ،وقد هى النبي ﷺ أن ُيـتخذ قره عيدا  ،وم
يفعله أصحابه بعد ماته :
[ البقرة. ]999/

 -9طلب الدعاء منه ﷺ بعد ماته ،وهذا سفه ي العقول؛ أن النبي ﷺ قد مات
بنص ال قرآن ،وإماع الصحابة ،واميت ي حياة برزخية ا عاقة له باحياة الدنيا :
[ اأحقاف.]9/

ولو كان طلب الدعاء منه بعد وفاته مروع ًا لفعله الصحابة ري اه عنهم ،وإنا
يطلب منه الدعاء ي حياته فقط كا قال سبحانه :
[ النساء. ]99/

 -9اَاذ قره ﷺ عيد ًا يعوده اإنسان كل يوم ،أو كل اسبوع ونحو ذلك ،وهذا
حرم ،أنه من الزيادة ي التعظيم فوق القدر امروع .
ول اه ﷺَ « :ا َتت ِ
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
رخ ُذوا َق ْ ِري ِعيدً ا»أخرجه أمد وأبوداود ( ).
وهذا نعلم أن ما يفعله بعض الناس من زوار امدينة وغرهم من ارتياد قر النبي ﷺ
كل يوم ،أو بعد كل فريضة ،خالف للريعة .
 -9السفر إى زيارة قره ﷺ  ،وهذا حرم .
ول اه ﷺ َ «:ا ت َُشدُ الر َح ُال إِ را إِ َى َث َا َث ِة مس ِ
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
اجدَ :
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ » متفق عليه( ).
ح َرا ِم َ ،و َم ْسجد اأَ ْق َ
َم ْسجدي َه َذا َ ،و َم ْسجد ا َ
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )999ومسلم برقم (.)999
( )9صحيح/أخرجه أمد برقم ( )9999وهذا لفظه ،وأخرجه أبوداود برقم ( . ) 40
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )9559ومسلم برقم ( )9959واللفظ له.
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فمن أراد السفر إى امدينة فلتكن نيته السفر لزيارة امسجد النبوي والصاة فيه فقط،
وبعد الصاة يسن له زيارة قر النبي ﷺ .
 -9احلف به ﷺ  ،فهذا حرم  ،وقد يكون رك ًا خرج ًا من املة ،وقد ا يكون .
فإن كان احالف يعظم امحلوف به كا يعظم اه فيقول ( والنبي ) أو (وحياة النبي )،
فهذا رك ،أنه ساوى بن اه وامخلوق ي امنزلة ،وإن كان دون ذلك فهو من
الرك اأصغر الذي هو من كبائر الذنوب .
ف ِ
بغر اه
عن ابن عمر ري اه عنها قال :سمعت رسول اه ﷺ يقول  « :من َح َل َ
أر َك» أخرجه أبوداود والرمذي( ).
فقد َك َ
فر أو ْ َ
 -9تعظيم البقاع واأماكن التي مر ها النبي ﷺ أو صى عندها أو جلس فيها.
وهذا حرم ،أنه من التعلق بغر اه من اجادات :
[ الكهف. ]999/

 -5الترك بمسح قره ﷺ  ،أو أخذ تراب منه ،أو التمسح بجدران حجرته ،أو احديد
امحيط ها ،ونحو ذلك ا بتغاء الركة ،وهذا باطل وحرم ،أن الرع م يأت به ،وهو
من التعلق بغر اه من اجادات ،واأمور كلها بيد اه وحده ا ريك له:
[ البينة.]١/

ر َ ،م رر بِ َش َج َر ٍة ل ِ ْل ُم ْ ِ
و َع ْن َأ ِي َو ِاق ٍد ال رل ْيثِ ِي َ أ ّن َر ُس َ
ن،
ر ِك َ
ول اه ﷺ َلـ را َخ َر َج إِ َى ُخ ْي َ َ
ات َأنْو ٍ
ون َع َل ْي َها َأ ْسلِ َحت َُه ْم َ ،ف َقا ُلوا َ :يا َر ُس َ
اط ُ ،ي َع ِل ُق َ
ات
اج َع ْل َلنَا َذ َ
ول اه ْ ،
ُي َق ُال َهَا َ :ذ ُ َ
ٍ
ات َأنْو ٍ
اطَ ،ف َق َال النربِ ُي ﷺ ُ «:س ْب َح َ
اج َع ْل
وسى ْ :
َأن َْواط ك ََا َه ُ ْم َذ ُ َ
ان اهَ ،ه َذا ك ََا َق َال َق ْو ُم ُم َ
ِ ِِ
ِ
ر َك ُب رن ُسنر َة َم ْن ك َ
َان َق ْب َلك ُْم»أخرجه أمد والرمذي( ).
َلنَا إِ َهًا ك ََا َه ُ ْم آه َةَ ،وا رلذي َن ْفِ بِ َيده َل َ ْ
 -99التوسل بذاته ﷺ  ،كأن يقول  :اللهم إي أتوسل إليك بجاه نبيك أن ترزقني أو
تشفيني ونحو ذلك .
فهذا من التوسل البدعي ،أن الرع ورد بالتوسل بأساء اه احسنى ،أو بالعمل
الصالح من العبد ،أما التوسل بذوات اآخرين أو أعاهم ،فهذا م يرد ا ي القرآن
( )9صحيح /أخرجه أبوداود برقم ( )9999والرمذي برقم ( )9999وهذا لفظه.
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم ( ،)99995وأخرجه الرمذي برقم ( )9999وهذا لفظه.
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وا ي السنة ،فالتعبد به بدعة:

[ الذاريات. ]١٣-١٢/

ِ
ِ
ي اه َعن َْها َقا َل ْت َ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ «:م ْن َع ِم َل َع َم ً
ا َل ْي َس َع َل ْي ِه
و َع ْن َعائ َش َة َر َ
َأ ْم ُرنَا َف ُه َو َرد» أخرجه مسلم( ).
 -99ااحتفال بذكرى مولده ﷺ .
وهذا من البدع امشتهرة ،وقد أنكرها علاء اإسام عى مر العصور ،وهي من
التشبه بالكفار من النصارى الذين حتفلون بمولد عيسى ﷺ  ،ويتخذونه عيد ًا ،توقد
فيه الشموع ،و ُترتكب امحرمات من الغلو واأغاي وااختاط وغرها .
وي إقامة امولد تشبه بالنصارى ،وهو منهي عنه رع ًا .
ِ
ول اه ﷺ َق َال َ « :ل َتتربِعن سنَن ا رل ِذ ِ
َعن َأ ِي س ِع ٍ
ِ
يد اخُدْ ِر ِي َ أ ّن َر ُس َ
را
َ
ُ ر ُ َ
ْ
ين م ْن َق ْبلك ُْم ش ْ ً
َ
بِ ِش ْ ٍر َ ،و ِذ َرا ًعا بِ ِذ َرا ٍعَ ،حترى َل ْو َس َلكُوا ُج ْح َر َضب َل َس َل ْكت ُُمو ُه » ُق ْلنَا َ :يا َر ُس َ
ول اه
ن ؟ » متفق عليه( ).
ال َي ُهو ُد َوالن َرص َارى ؟ َق َال َ « :ف َم ْ
وااحتفال بامولد النبوي لو كان خر ًا لفعله الصحابة والتابعون الذين هم أشد الناس
تعظي ً
ا للنبي ﷺ  ،ولو كان خر ًا لسبقونا إليه ،واخر كله ي اتباع سنته وهديه،
والعمل با جاء به :
[ آل عمران. ]99/

وإقامة امولد النبوي بجميع أنواعه ،سواء كان ي امساجد أو غرها بدعة حرمة
حدثة ،أحدثها الشيعة الفاطميون إفساد دين اإسام ،وفيها من الفساد والرقص
وطم ما يندى له اجبن :
عم ّ
والغناء والغلو وامنكرات ما ّ
[ النور. ]99/

 عقوبة امستهزئ بالنبي ﷺ :
أما حكم ااستهزاء بالنبي ﷺ فهو لون من ألوان إيذائه ،ومن استهزأ به فهو كافر .
وعقوبة امستهزئ بالنبي ﷺ القتل كفر ًا ا حد ًا .
ِ
ِ
ول اه ﷺ َ « :م ْن ل ِ َك ْع ِ
ي اه َعن ُْه َا َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ب ْب ِن
عن َجابِ َر ْبن َع ْبد اه َر َ
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ول اه َأ ُ ِ
اأَ ْ ِ
ـح رمدُ ْب ُن َم ْس َل َم َة َف َق َال َ :يا َر ُس َ
ب
ح ُ
رفَ ،فإِ رن ُه َقدْ آ َذى اه َو َر ُسو َل ُه» َف َقا َم ُم َ
َ
َأ ْن َأ ْق ُت َل ُه َق َالَ « :ن َع ْم».
َق َال َف ْأ َذ ْن ِ
َ َأ ْن َأ ُق َ
ول َش ْي ًئا َق َالُ « :ق ْل».
الر ُج َل َقدْ َس َأ َلنَا َصدَ َق ًة َوإِ رن ُه َقدْ َعنرانَا َوإِ ِي َقدْ
َف َأتَا ُه ُمـ َح رمدُ ْب ُن َم ْس َل َم َة َف َق َال :إِ رن َه َذا ر
َأ َت ْيت َُك َأ ْست َْسلِ ُف َك.
َق َالَ :و َأ ْي ًضا َواه َلت ََم ُلنر ُه.
ِ
ِ
ي ٍء َي ِص ُر َش ْأ ُن ُهَ ،و َقدْ َأ َر ْدنَا َأ ْن
َق َال :إِنرا َقدْ ا رت َب ْعنَا ُه َف َا نُح ُ
ب َأ ْن نَدَ َع ُه َحترى َننْ ُظ َر إ َى َأ ِي َ ْ
ت ُْسلِ َفنَا َو ْس ًقا َأ ْو َو ْس َق ْ ِ
ن.
ِ
ي ٍء ت ُِريدُ ؟
َف َق َالَ :ن َع ِم ْ ،ار َهنُوي َ .قا ُلواَ :أ ري َ ْ
َق َال :ار َهن ِ
ُوي نِ َسا َءك ُْم.
ْ
م ُل ال َع َر ِ
ب؟
َقا ُلواَ :ك ْي َ
ف ن َْر َهن َُك نِ َسا َءنَا َو َأن َ
ْت َأ ْ َ
َق َالَ :فار َهنُ ِ
وي َأ ْبنَا َءك ُْم.
ْ
ِ
ب َأ َحدُ ُه ْم َف ُي َق ُال ُره َن بِ َو ْس ٍق َأ ْو َو ْس َق ْ ِ
ن َه َذا َعار َع َل ْينَا،
َقا ُلواَ :ك ْي َ
ف ن َْر َهن َُك َأ ْبنَا َءنَا َف ُي َس ُ
ِ
الأم َة َ -ق َال س ْفي ُ ِ
الس َا َح .-
ُ َ
َو َلكنرا ن َْر َهن َُك ر ْ َ
ان َي ْعني ِ
ِ
اعدَ ه َأ ْن ي ْأتِيه َفجاءه َلي ًا ومعه َأبو ن َِائ َل َة وهو َأ ُخو َكع ٍ ِ
اه ْم إِ َى
الر َضا َعة َفدَ َع ُ
ْ
َ ُ َ
َف َو َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ
ب م ْن ر
ِ ِ
ِ
اح ْص ِن َفن ََز َل إِ َل ْي ِه ْم َف َقا َل ْت َل ُه ا ْم َر َأ ُت ُهَ :أ ْي َن َ
السا َع َة؟
َ ُْر ُج َهذه ر
َف َق َال :إِن َرا ُه َو ُمـ َح رمدُ ْب ُن َم ْس َل َم َة َو َأ ِخي َأ ُبو ن َِائ َل َة َ -و َق َال َغ ْ ُر َع ْم ٍروَ :قا َل ْت َأ ْس َم ُع
صوتًا َك َأ رنه ي ْق ُطر ِم ْنه الدر مَ -ق َال :إِنرا هو َأ ِخي مـحمدُ بن مس َلم َة ور ِض ِ
يعي َأ ُبون َِائ َل َة ،إِ رن
َ ُ َ
َ ْ
ُ َ ر ْ ُ َ ْ َ ََ
ُ َ ُ ُ ُ
ٍ
ِ
اب.
يم َل ْو ُدع َي إِ َى َط ْعنَة بِ َل ْي ٍل َأَ َج َ
الك َِر َ
ِ
ـح رمدُ ْب ُن َم ْس َل َم َة َم َع ُه َر ُج َل ْ ِ
ن َف َق َال :إِ َذا َما َجا َء َفإِ ِي َق ِائل بِ َش َع ِر ِه َف َأ َش ُم ُه،
َق َالَ :و ُيدْ خ ُل ُم َ
ِ
است َْم َكن ُْت ِم ْن َر ْأ ِس ِه َفدُ و َنك ُْم َف ْ ِ
ار ُبو ُه َ -و َق َال َم رر ًة ُث رم ُأ ِش ُمك ُْم .-
َفإِ َذا َر َأ ْيت ُُموي ْ
ِ
يح ال ِط ِ
حا.
َفن ََز َل إِ َل ْي ِه ْم ُمت ََو ِش ًحا َو ُه َو َينْ َف ُح منْ ُه ِر ُ
يب َف َق َالَ :ما َر َأ ْي ُت َكال َي ْو ِم ِر ً
َق َالِ :عن ِْدي َأع َطر نِس ِ
ب َ ،و َأك َْم ُل ال َع َر ِ
اء ال َع َر ِ
ب.
ْ ُ َ
َف َق َالَ :أ َت ْأ َذ ُن ِ
َ َأ ْن َأ ُش رم َر ْأ َس َك.
َق َالَ :ن َع ْم َ .ف َش رم ُه ُث رم َأ َش رم َأ ْص َحا َب ُهُ ،ث رم َق َالَ :أ َت ْأ َذ ُن ِ
َن ِمنْ ُه َق َال:
است َْمك َ
َ؟ َق َالَ :ن َع ْمَ .ف َل را ْ
999

رو ُه  .متفق عليه( ).
ُدو َنك ُْمَ ،ف َق َت ُلو ُه ُ ،ث رم َأت َْوا النربِ ري ﷺ َف َأ ْخ َ ُ

وااستهزاء به ﷺ معاداة له ،وامعادي لوَ اه معاد ه ي احقيقة ،ومن عادى اه
فقد حاربه .
اى َق َال َم ْن َعا َدى ِ
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ عنْ ُه َق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ «:إِ رن اهَ َت َع َ
َ َول ِ ًيا ،
ي ٍء َأحب إِ َ ِ
ِ
ح ْر ِ
ر ْض ُت َع َل ْي ِه َ ،و َا
َ مرا ا ْف َ َ
بَ ،و َما َت َق رر َب إِ َ ر
َ َع ْبدي بِ َ ْ َ ر ر
َف َقدْ آ َذ ْن ُت ُه بِا َ
ِ
َ بِالن َروافِ ِل َحترى ُأ ِح رب ُه َ ،فإِ َذا َأ ْح َب ْب ُت ُه ُ ،كن ُْت َس ْم َع ُه ا رل ِذي َي ْس َم ُع بِ ِه ،
َي َز ُال َع ْبدي َي َت َق رر ُب إِ َ ر
ِ
ِ
وبره ا رل ِذي يب ِ ِ
ِ
ِ
ها َ ،و َل ِئ ْن َس َأ َلنِي
ََ َ َ ُ
ها َ ،و ِر ْج َل ُه ا رلتي َي ْمي ِ َ
ر بِه َ ،و َيدَ ُه ا رلتي َي ْبط ُش ِ َ
ُْ ُ
ِ
ِ
ِ
اس َت َعا َذ ِي َأُع َ
يذ رن ُه » أخرجه البخاري( ).
َأُ ْعط َينر ُه َ ،و َلئ ِن ْ
وامستهزئ بالنبي ﷺ حقيق بعقوبة اه له ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه :
[ احجر. ]59/

والنبي ﷺ م يسلم من اأذى والسخرية وااعتداء منذ بعثه اه إى يومنا هذا ،شأنه
شأن غره من اأنبياء ،لتستمر أجورهم من غرهم إجاب ًا وسلب ًا :
[ يس. ]99/

ومن استهزاء الكفار بالنبي ﷺ أهم اَموه باجنون ،والكذب ،والشعر والسحر،
وغمزوه ي عرضه الريف ،وكانوا يسمونه مذما ،ولكن اه حفظه ،وعصمه من
أذاهم كا قال سبحانه :
[ امائدة. ]99/

وقد أخر اه رسوله ﷺ أن من استهزأ باأنبياء فإن اه سيعاقبه ي الدنيا واآخرة :
[ اأنبياء.]99/

وااستهزاء بالرسول ﷺ ا ير الدين شيئ ًا ،فدين اه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار ا
حالة ،وقد بلغ وه احمد أكثر اأرض :
[ التوبة. ]99/
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ومن سب النبي ﷺ مكره ًا ،فهذا ا يؤاخذ كا قال سبحانه :
[ النحل. ]999/

وا شك أن ااستهزاء بالنبي ﷺ مستلزم للريعة التي جاء ها ،فلوا الدين الذي جاء
به ما استهزؤا به ،فمن استهزأ به فقد استهزأ بالريعة التي جاء ها ،ومن استهزأ
بالريعة فقد استهزأ باه الذي أنزها ،وكل ذلك كفر :
[ التوبة. ]99-99/

*

*

*
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*

*

البــاب السادس
صفة حياة الرسول ﷺ

وتشتمل عى ما يي :

 -1أحسن أسوة
 -2حياة النبي ﷺ اخاصة:وتشمل:

 -2دعـ ـ ـ ـ ـ ـوته ﷺ
 -1مابس الرسول ﷺ
 -3عبـ ـ ـ ـ ـاداته ﷺ
 -2أث ـ ـ ـ ـاثه ﷺ
 -4معاماته ﷺ
 -3طعامـه ﷺ
 -5مؤذني ـ ـ ـ ـه ﷺ
 -4خدم ـه ﷺ
 -6كـ ـ ـ ـ ـت ـَ ـاب ـه ﷺ
 -5مواليه ﷺ
 -7خطباؤه وشعراؤه ﷺ
 -6حرسـه ﷺ
 -4جهاد الرسول ﷺ :ويشمل:
 -7دوابـ ـ ـه ﷺ
-1ساحه ﷺ
 -8ركوبـه ﷺ
-2جه ـ ـاده ﷺ
 -9نومـ ـ ـه ﷺ وانتباهه
-3غزواته وبعوثه وراياه ﷺ
-11معارته ﷺ أهله
 -11من كان ي شؤونه اخاصة ﷺ -4أم ـ ـراؤه ﷺ
 -3حياة النبي ﷺ العامة :وتشمل-5 :حداته ﷺ
 -1أخاقه وشايله ﷺ :وتشمل:
 -1أخاق النبي ﷺ

 -2شايل النبي ﷺ

 -6من كان يرب اأعناق بن
يديه ﷺ

صفة حياة النبي ﷺ ي ضوء القرآن والسنة
 -1أحس ــن أســوة

اه سبحانه هو املك احق الذي شهدت له بالربوبية ميع خلوقاته ،وأقرت له باإهية
ميع مصنوعاته ،ا ريك له ي ربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته ،وا شبيه له ي ذاته،
[ طه. ] 9/
وأسائه ،وصفاته ،وأفعاله :
هو اإله والرب ،والواحد اأحد ،مالك املك ،قاهر كل يء بقدرته ،ومنعم عى كل
أحد بأنواع رمته ،ا فوز للعباد إا بطاعته ،وا نجاة هم إا باإيان به ،وا عز هم
إا بالتذلل لعظمته ،وا غنى هم إا باافتقار إى رمته ،وا هدي هم إا بااستهداء
بنوره ،وا سعادة هم إا بحسن عبادته ،وا فاح هم إا بإخاص العمل له :
[ الكهف. ]999/

وهو املك الغني العزيز الكريمُ ،يطاع فيشكر ،و ُيعَ فيغفر ،ويدعى فيجيب،
[ فاطر. ]99/
و ُيستهدى فيهدي ،و ُيسأل فيعطي :
وبحسب متابعة الرسول ﷺ تكون العزة ،والنرة ،والكفاية ،واأمن ،كا تكون بحسب
متابعته اهداية والفاح والنجاة :
[ اأعراف. ]999/

واه  هو وحده امتفرد باخلق وااختيارمنه كيف يشاء:

[ القصص.]99/

واحد ا ريك له خلق كخلقه ،وختار كاختياره ،ويدبر كتدبره ،فهذا اخلق العظيم،
وااختيار والتدبر ،من أعظم آيات ربوبيته ،وأكر شواهد وحدانيته ،وأعظم اأدلة عى كال
أسائه وصفاته :
[ اأنعام.]999/

فخلق سبحانه الساوات سبع ًا ،فأظهر لنا منهن واحدة ،وهي الساء الدنيا ،وأخفى
وفضلها عى سائر السموات ،واختصها
ست ًا ،واختار من الساوات السبع العليا ،ر
999

بالقرب من كرسيه الكريم ،وعرشه العظيم ،وأسكنها من شاء من خلقه ،وجعلها مستقر
امقربن من مائكته ،وجعل فيها بيته امعمور .
وخلق سبحانه أنواع اجنان ،واختار منها جنة الفردوس ،وجعل سقفها عرشه،
واختارها سكن ًا خرته من خلقه .
وخلق سبحانه امائكة الذين ا يعصون اه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ،واختار
منهم جريل وميكائيل وإرافيل ،وخصهم من بن امائكة بصفات وأعال عظيمة .
فجريل :موكل بالوحي الذي به حياة القلوب واأرواح .
وميكائيل :موكل بالقطر الذي به حياة اأرض واحيوان .
وإرافيل :موكل بالنفخ ي الصور الذي إذا نفخ فيه أحيا اه به اأموات .
واختار سبحانه اأنبياء والرسل من البر ،واختار الرسل من اأنبياء الذين عددهم ( ) 999
ألف نبي ،الرسل منهم (  ) 999رسواً ،واختار من الرسل أوَ العزم ( نوح وإبراهيم
وموسى وعيسى وحمد ) عليهم الصاة والسام .
واختار من أوَ العزم اخليلن ( إبراهيم وحمد ) عليهم الصاة والسام ،واختار من
اخليلن سيد اأنبياء والرسل حمد ًا ﷺ .
وفضلهم عى سائر اأمم ي توحيدهم
واختار سبحانه هذه اأمة من بن اأمم ،ر
وإياهم ،وي أعاهم وأخاقهم ،وي عظيم ثواهم ،وحسن جزائهم ،إن أصاهم ما
حبون مدوا وشكروا ،وإن أصاهم ما يكرهون صروا واحتسبوا .
واختار سبحانه من اأراضن السبع هذه اأرض ،واختار منها مكة ،وجعل فيها أول
بيت وضع ي اأرض ،وجعله حرم ًا آمنا جبى إليه ثمرات كل يء :
وجعل بيته احرام قبلة للناس إى يوم القيامة :

[ آل عمران. ]59/

ﯓ
وخلق سبحانه اأزمنة واأوقات ،واختار منها من اأيام يوم عرفة ،ويوم النحر ،ويوم
وفضله عى سائر الشهور،
عاشوراء ،ويوم اجمعة ،واختار من الشهور شهر رمضان ،ر
[ البقرة. ]999/

999

واختار من اللياَ واأيام لياَ العر اأواخر من رمضان ،وأيام عر ذي احجة،
فأيام عر ذي احجة فيها يوم عرفة ،ويوم النحر ،ولياَ العر اأواخر من رمضان
فيها ليلة القدر .
فيوم اجمعة أفضل أيام اأسبوع ،ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام ،وليلة اجمعة
أفضل لياَ اأسبوع ،وليلة القدر أفضل لياَ العام .
فاه سبحانه طيب ،وأساؤه أطيب اأساء ،وا يقبل من اأقوال واأعال إا ما كان
طيب ًا ،ومن طاب عمله ،طاب ثوابه ،ومن خبث عمله ،فجزائه جهنم دار اخبيثن :
وما كان امرك خبيث الذات ،خبيث الصفات ،م ُتطهر النار خبثه ،فهو خلد ي
النار دار اخبيثن  ،وامؤمن طيب الذات ،طيب الصفات ،فهو خلد ي اجنة دار
الطيبن ،وكانت النار حرام ًا عليه:
[ السجدة. ] 99-99/
هذا حاجة العباد إى معرفة الرسول ﷺ وما جاء به فوق كل حاجة ،فإنه ا سبيل
إى فاحهم وسعادَم ي الدنيا واآخرة إا عى أيدي الرسل ،وا سبيل إى معرفة
احق من الباطل ،والطيب من اخبيث ،اا من جهتهم ،وا ُينال رى اه البتة إا عى
أيدهم :
[ اأعراف. ]999/

فالطيب من ميع اأقوال واأعال واأخاق هو هدهم ،وهم اميزان الراجح الذين
بأقواهم وأعاهم وأخاقهم توزن أقوال وأعال وأخاق البرية ،وبمتابعتهم يتميز
أهل اهدى من أهل الضال ،وأهل احق من أهل الباطل ،وحصل الفوز باجنة
والنجاة من النار:

[النساء. ] 99-99/
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وإذا كانت سعادة اإنسان ي الدارين متعلقة هدي النبي ﷺ ،فيجب عى كل مسلم
حب أن يسعد ي الدنيا واآخرة أن يعرف من سرة النبي ﷺ وهديه وسنته ما خرج به
من قوائم اجاهلن ،ويدخل به ي عداد أتباعه امؤمنن :
[آل عمران. ]99/

وااتباع الكامل للنبي ﷺ يتحقق بستة أمور:
معرفة سرته وسنته  ..واتباعه ي نيته وفكره  ..وي أقواله احسنة  ..وي أعاله
الصاحة  ..وي أخاقه الكريمة  ..وي دعوته وجهاده.
وحياة النبي ﷺ أحسن حياة ،وأطهر حياة ،وأزكى حياة ،وأمل حياة.
وقد أكرم اه رسوله ﷺ بأنواع احياة امختلفة  :زوج ًا وأب ًا ،وداعي ًا ومعل ً
ا ،وعابد ًا
وزاهد ًا ،وإمام ًا وسيد ًا ،وذاكر ًا ومذكر ًا ،وغني ًا وفقر ًا ،وشاكر ًا وصابر ًا ،وجاهد ًا
ومقاتاً ،وغر ذلك من صفحات احياة القلبية والبدنية وامالية واأخاقية.
وذلك أواً :ليمتثل ﷺ أمر اه إليه ي كل حال ،ويبلغ فيها الكال ،وينال عليها أحسن
[ القلم. ]9/
الثواب:
وثانيا :ليكون ﷺ قدوة لكل فرد من أمته ،سواء كان رج ً
ا أو امرأة ،أو زوج ًا أو أب ًا ،أو
ا أو حكوم ًا ،أو قوي ًا أو ضعيف ًا ،أو داعي ًا أو معل ً
حاك ً
ا:
[ اأحزاب. ]99/
ﰀ
هذا جب عى كل مسلم ومسلمة تعلم ما جاء به ،والعمل بموجبه ،والدعوة إليه،
والتواي به:
[ العر.] 9-9/

وهذه بعض الصور العملية من حياته ﷺ اخاصة ،وحياته العامة .
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 -1حياة النبي ﷺ اخاصة

 مابس الرسول ﷺ :
كانت له ﷺ عامة تسمى السحاب ،وكان إذا اعتم أرخى طري عامته بن كتفيه .
عن عمرو بن حريث  قالَ :ك َأ ِي َأ ْن ُظ ُر إِ َى َر ُس َ
ول اه ﷺ َع َ
ى امِن َ ِْر َو َع َل ْي ِه ِع َا َمة
سوداءَ ،قدْ َأر َخى َطر َفيها ب َ ِ ِ
ن كَت َف ْيه  .أخرجه مسلم ( ).
َ ْ َ ُ
َ َْ َْ
ْ
ولبس ﷺ القميص ،وكان أحب الثياب إليه ،وكان كمه إى الرسغ ي الكف ،ولبس
اجبة  ،ولبس ي السفر جبة ضيقة الكمن ،ولبس القباء ،ولبس اإزار والرداء ،وكان
طول ردائه ستة أذرع وشر ،وعرضه ذراعان وشر ،وطول إزاره أربعة أذرع وشر،
وعرضه ذراعان وشر.
حلة إزار ورداء بشكل واحد.
ولبس ﷺ حلة مراء منسوجة بخطوط مر مع اأسود ،وا ُ
ولبس ﷺ اخميصة امع رلمة والساذجة ،ولبس الثوب اأسود ،ولبس الفروة
امكفوفة بالسندس.
ولبس ﷺ الَاويل،ولبس اخفن،ولبس النعلن ،ولبس اخاتم ي يمينه وي يَاه،
وظاهر يوم أحد بن درعن.
ولبس البيضة عى رأسه ،ولبس امغفر ،ولبس الدرع،
َ
وكان له ﷺ بردان أخران ،وكساء أسود ،وكساء أمر ملبد ،وكساء من شعر .
وكان قميصه ﷺ من قطن ،وكان قصر الطول ،قصر الكمن ،وكان أحب الثياب إليه
الرد فيه مرة .
القميص واحرة ،واحرة رب من ُ
وكان أحب األوان إليه البياض ،لبسه ﷺ  ،وأمر بلبسه ،وتكفن اأموات به.
َع ْن ابن عباس ري اه عنها َق َال :قال َر ُس ُ
اض ،
ول اه ﷺ« :ا ْل َب ُسوا ِم ْن ثِ َيابِك ُُم ا ْل َب َي َ
َفإِ رهَا ِم ْن َخ ْ ِر ثِ َيابِك ُْم َو َك ِفنُوا فِ َيها َم ْوتَاك ُْم » أخرجه أبوداود والرمذي( ).
و َعن َأ ِي برد َة قال  :د َخ ْل ُت َع َى َع ِائ َش َة َ ،ف َأ ْخرج ْت إِ َلينَا إِ َزارا َغلِي ًظا ِ
مرا ُي ْصن َُع بِا ْل َي َم ِن
ْ
َ َ
َ
ُْ َ
ْ
ً
ِ
ِ
ِ
وهَا امُ َل ربدَ َة َ ،ق َال َ :ف َأ ْق َس َم ْت باه إِ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ ُقبِ َض ِي
َوك َسا ًء م َن ا رلتي ُي َس ُم َ
َه َذ ْي ِن ال رث ْو َب ْ ِ
ن .أخرجه مسلم ( ).
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9995
( )9صحيح /أخرجه أبوداود برقم ( ، ) 383وأخرجه الرمذي برقم (.)990
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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ولبس ﷺ خاتم فضة ،وكان جعل فصه ما يِ باطن كفه ،وهى الرجال عن التختم
بالذهب .
وكان غالب ما يلبسه ﷺ وأصحابه من الثياب ما نسج من قطن ،وربا لبسوا ما نسج
من الصوف والكتان أحيان ًا .
وسنة الرسول ﷺ أن هديه ي اللباس أن يلبس ما تيَ له من اللباس من القطن أو
الكتان أو الصوف أو الشعر.
ولبس ﷺ العامة ،وأدارها عى احنك .
وكان إذا استجد ثوب ًا ساه باسمه ،وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه .
وهديه ﷺ ي أنواع اللباس ،أن اللباس اجميل إذا لبسه اإنسان جم ً
ا وإظهار ًا لزينة
ونعمة اه فهو مدوح ،وإذا لبسه تكر ًا وفخر ًا وخياء فهو مذموم .
وإذا لبس الديء من الثياب استكانة وتواضع ًا فهو مدوح ،وإذا لبسه شهرة وخياء
ورياء فهو مذموم .
عن ابن مسعود  عن النبي ﷺ قالَ « :ا َيدْ ُخ ُل اجَنر َة َم ْن ك َ
َان ِي َق ْلبِ ِه ِم ْث َق ُال َذ رر ٍة
ِ
ِ ِ
ب َأ ْن َيك َ
ُون َث ْو ُب ُه َح َسنًا َ ،و َن ْع ُل ُه َح َسنَ ًة َ ،ق َال « :إِ رن
الر ُج َل ُيـح ُ
م ْن ك ْ ٍر » َق َال َر ُجل  :إِ رن ر
اه َ ِ
ِ
ِ
ر َب َط ُر الـْ َح ِق َو َغ ْم ُط الن ِ
راس » أخرجه مسلم ( ).
ميل ُيـح ُ
ب اجَ َا َل  ،ا ْلك ْ ُ
 أثاثه ﷺ :
كان له ﷺ قدح يسمى الريان ،وقدح من قوارير ،وقدح مضبب بسلسلة من فضة ،وله
ركوة تسمى الصادر ،وتور من حجارة يتوضأ منه ،ومغتسل من صفر،وله ربعة جعل
فيها امشط وامرآة وامقراض والسواك  ،وله مكحلة يكتحل منها عند احاجة عند
النوم ي كل عن ثاث ًا باإثمد.
وكانت له ﷺ قصعة تسمى الغراء ،ها أربع حلق ،حملها أربعة رجال.
وله صاع ،ومد ،وقطيفة ،وله رير قوائمه من ساج ،أهداه له أسعد بن زرارة ،وله
فراش من أدم حشوه ليف ،وله وسادة من أدم حشوها ليف  ،وله كنانة تسمى اجمع .
وكل هذه وردت ي أحاديث صحيحة عنه ﷺ .
( )9أخرجه مسلم برقم (.)59
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 طعامه ﷺ :
كان هديه ﷺ ي الطعام أنه ما قرب إليه يء من الطيبات إا أكله ،إا أن تعافه نفسه
فيركه من غر حريم ،وما عاب طعام ًا قط ،إن اشتهاه أكله ،وإا تركه لغره يأكله .
وأكل ﷺ احلوى والعسل ،وكان حبها ،وأكل حم اجزور والضأن ،وأكل الدجاج
واحباري ،وأكل حم اأرنب ومام الوحش ،وأكل طعام البحر ،وأكل الشواء .
وأكل الرطب والتمر ،ورب اللبن خالص ًا ومشوب ًا ،ورب السويق والعسل مشوب ًا
باماء ،وأكل القثاء بالرطب ،وأكل اأقط ،وأكل التمر باخبز ،وأكل اخبز باخل،
وأكل الثريد ،وهو اخبز باللحم ،وأكل اخبز باإهالة السنخة ،وأكل القديد وأكل من
الكبد امشوية ،وأكل الدباء امطبوخة ،وأكل الثريد بالسمن ،وأكل اجبن ،وأكل
اخبز بالزبيب ،وأكل البطيخ بالرطب ،وأكل التمر بالزبد ،وكان حبه .
وكان هديه ﷺ ي الطعام أكل ما تيَ ،فإن أعوزه صر ،حتى إنه لربط احجر عى
بطنه من اجوع ،و ُيرى اهال ،ثم اهال ،ثم اهال ،وا يوقد ي بيته نار.
وكان ﷺ إذا جاءه ضيف ا يرد موجودا ،وا يتكلف مفقود ًا .
وكان معظم طعامه ﷺ يوضع عى اأرض ي السفرة ،وهي كانت مائدته ،وكان يأكل
بأصابعه الثاث ،ويلعقها إذا فرغ ،وكان جلس عى طعامه جلسة العبد ،وا يأكل
متكئ ًا عى اجنب ،وا عى إحدى يديه.
وكان ﷺ يأكل ويرب بيمينه ،ويقول (:بسم اه) ي أول طعامه ،وحمد اه بعد
الفراغ منه.
ا ،ورب مرة من زمزم لعذر قائ ً
وكان أكثر ربه قاعد ًا ،وزجر عن الرب قائ ً
ا.
وكان ﷺ إذا رب ناول من عى يمينه ،وإن كان من عى يساره أكر منه.
وكان ﷺ يعجبه التيمن ي شأنه كله .
ِ
يب بِ َا ٍء َو َع ْن َيـمين ِ ِـه َأ ْع َر ِ
عن أنس بن مالك َ أ رن َر ُس َ
اي،
ي بِ َل َب ٍن َقدْ ش َ
ول اه ﷺ ُأ َ
َو َع ْن َي َس ِ
ار ِه َأبو َبك ٍْرَ ،ف َ ِ
ن» متفق عليه( ).
اي َو َق َال« :اأَي َـم ُن َفاأَي َـم ُ
ر َب ُث رم َأ ْع َطى اأَ ْع َر ِ ر
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ( )9995واللفظ له.

959

 خدمه ﷺ :
منهم أنس بن مالك ،وكان عى حوائجه ،وعبد اه بن مسعود ،صاحب نعله وسواكه،
وعقبة بن عامر ،صاحب بغلته ،وبال بن رباح ،وأبو ذر الغفاري ،ري اه عنهم.
 مواليه ﷺ :
وزوجه مواته أم أيمن،
منهم زيد بن حارثة  ، حب رسول اه ﷺ ،أعتقه ﷺ ،ر
فولدت له أسامة بن زيد ري اه عنها .
ومنهم ثوبا ن ،وأسلم ،وأبو رافع ،وأبو كبشة سليم ،وشقران ،ورباح ،ويسار ،ومدعم،
وكركرة ،وأنجشة ،وسفينة ،وأفلح ،وعبيد ،وطهان ،وذكوان ،وأبوموهبة فهؤاء
مواليه من الرجال.
ومواليه من النساء منهن سلمى أم رافع ،وميمونة بنت سعد ،ومارية القبطية ،ورحانة،
وميمونة ،ري اه عنهن .
 حرسه ﷺ :
منهم سعد بن معاذ ،حرس النبي ﷺ يوم بدر حن نام ي العريش ،وحمد بن
مسلمة ،حرسه يوم أحد ،والزبر بن العوام ،حرسه أيام اخندق ،وامغرة بن شعبة
وقف عى رأسه بالسيف يوم احديبية .
ومنهم عباد بن بر ،وهو الذي كان عى حرسه .
وحرسه ﷺ ماعة آخرون غر هؤاء ،فلا نزل قوله تعاى:
[ امائدة.] 99/خرج ﷺ إى الناس فأخرهم ها ،وِف احرس.

 دوابه ﷺ :
ركب ﷺ الناقة ،واخيل ،واحار ،والبغل .
السكب ،وهو أول فرس ملكه ،وكان أغر حج ً
ا ،وامرجز ،وكان
فمن خيله ﷺ ر
أشهب ًا ،واللزاز ،واللحيف ،والظراب ،والورد ،وسبحة ،فهذه سبعة من خيله ﷺ .
وكانت له من البغال دلدل ،وكانت شهباء ،وبغلة أخرى تسمى فضة ،وبغلة شهباء
أهداها له صاحب أيلة ،وبغلة أخرى أهداها له صاحب دومة اجندل .
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ومن اإبل كانت له القصواء ،وهي التي هاجر عليها ،والعضباء ،واجدعاء ،وم يكن
ها عضب وا جدع ،والعضباء هي التي كانت ا تُسبق ،ثم سبقها قعود اأعراي .
وغنم ﷺ م ً
ا مهري ًا يوم بدر ،وكان أي جهل ،وكانت ي أنفه برة من فضة ،فأهداه
وذبحه يوم احديبية ليغيظ به امركن .
حمر عفر ،وكان أشهب ًا ،أهداه له امقوقس ملك القبط ،ومار آخر
وكان له من ا ُ
أهداه له فروة اجذامي .
وكان له ﷺ من اإبل مس وأربعون لقحة ،وله مائة شاة من الغنم ،وكان يريد أن ا
تزيد ،كلا و ّلد له الراعي همة ،ذبح مكاها شاة .
وكانت له سبع أعنز منائح ،ترعاهن أم أيمن ري اه عنها .
 ركوبه ﷺ :
ركب ﷺ اإبل ،واخيل ،والبغال ،واحمر ،ي أيام ومناسبات ختلفة.
وركب الفرس مَجة تارة ،وعري ًا أخرى ،وكان يركب وحده وهو اأكثر ،وربا
أردف خلفه عى البعر ،وربا أركب أمامه ،وأردف الرجال ،وأردف بعض نسائه .
وكان أكثر مراكبه ﷺ اخيل واإبل .
 نومه ﷺ وانتباهه :
كان فراشه ﷺ أدم ًا حشوه ليف ،وكانت وسادته أدم ًا حشوها ليف ،وكان له مسح ينام
عليه ُيثنى له ثنيتن .
وكان ﷺ ينام عى الفراش تارة ،وعى احصر تارة ،وعى النطع تارة ،وعى
اأرض تارة ،وعى الَير تارة بن رماله ،وتارة عى كساء أسود .
وت َو َأ ْح َيا»
اس ِم َك َأ ُم ُ
وكان إذا أوى إى فراشه للنوم قال« :ال رل ُه رـم بِ ْ
ِ
ِ
ور » أخرجه البخاري( ).
ح ْـمدُ  ٬ا رلذي َأ ْح َيانَا َبـ ْعدَ َما َأ َما َتنَا َوإ َليه الن ُُش ُ
اس َت ْي َق َظ َق َال« :ا َ
َوإ َذا ْ
وكان ينام عى شقه اأيمن ،ويضع يده اليمنى حت خده اأيمن .
وغر ذلك من أذكار وآداب النوم وااستيقاظ امبسوطة ي كتب الفقه واحديث .
( ) أخرجه البخاري برقم (.)9999

959

وكان ينام أول الليل ،ويقوم آخره ،وربا سهر أول الليل ي مصالح امسلمن،
وكانت تنام عيناه ،وا ينام قلبه ،وكان إذا نام م يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ،
وكان إذا عرس بليل اضطجع عى شقه اأيمن ،وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه،
ووضع رأسه عى كفه اأيمن  ،لئا يغلبه النوم.
 معارته ﷺ أهله :
وحسن اخلق ،وكان يقسم بن أزواجه
كانت سرته ﷺ مع نسائه ُحسن امعارةُ ،
ي امبيت والنفقة ،وكان إذا صى العر دار عى نسائه ،فدنا منهن ،واستقرأ
أحواهن ،فإذا جاء الليل انقلب إى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل ،وقل يوم إا
كان يطوف عليهن ميع ًا ،فيدنو من كل امرأة من غر مسيس .
وكان ﷺ يقسم بن نسائه التسع إا سودة بنت زمعة ،فإها ما كرت وهبت يومها
لعائشة ري اه عنها.
وكان ﷺ يطوف عى نسائه بغسل واحد ،وربا اغتسل عند كل واحدة ،وقد فعل هذا
وهذا ،وقد أعطي قوة ثاثن رج ً
ا ي اجاع وغره ،وقد أباح اه له من النساء ما م
يبحه أحد من أمته ،استكال حقيق الباغ ،وأحكام النساء امختلفة.
وكان ﷺ يأي أهله أول الليل وآخره ،فكان إذا جامع أول الليل ربا اغتسل ونام،
وربا توضأ ونام ،وكان إذا أراد سفر ًا أقرع بن نسائه ،فمن خرج سهمها خرج ها معه،
وكان إذا قدم من السفر م يطرق أهله لياً ،وهى عن ذلك .
َب إليها بنات اأنصار يلعبن معها ،وإذا
وكان ﷺ حب عائشة ري اه عنها ،و ُي َ ِ
هويت شيئ ًا ا حذور فيه تابعها عليه ،وإذا ربت من اإناء أخذه ووضع فمه ي
موضع فمها ورب ،وإذا تعرقت عرق ًا من حم أخذه فوضع فمه موضع فمها وأكل.
وكان ﷺ يتلو ويقرأ القرآن ورأسه ي حجرها ،وربا كانت حائض ًا ،وكان يأمرها
وهي حائض فتتزر ثم يبارها ،وكان يقبلها وهو صائم ،وسابقها ي السفر عى
اأقدام مرتن سبقته مرة ،وسبقها مرة .
وكان ﷺ يقولَ « :خ ْ ُرك ُْم َخ ْ ُرك ُْم أَ ْهلِ ِهَ ،و َأنَا َخ ْ ُرك ُْم أَ ْه ِِ» أخرجه الرمذي( ).
( )9صحيح /أخرجه الرمذي برقم (.) 393
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فنعم الزوج ﷺ كان ،ونعم اأب كان ،ونعم زوجاته أمهات امؤمنن ،ونعم إحسانه
وتربيته هن ري اه عنهن أمعن :

[ اأحزاب. ]99-99/

 من كان ي شئونه اخاصة ﷺ :
كان بال عى نفقاته ﷺ ،وكان معيقيب عى خامه ﷺ  ،وكان عبد اه بن مسعود
عى سواكه ونعله ،وكان يأذن عليه مولياه رباح وأنس ،وأذن عليه أنس بن مالك ،وأبو
موسى اأشعري ،ري اه عنهم أمعن .
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 -3حياة النبي ﷺ العامة
أخاق النبي ﷺ وشايله
 -1أخاق النبي ﷺ

 حسن خلق النبي ﷺ:
) [القلم.]9/
قال اه تعاى( :
متفحش ًا،
وعن عبداه بن عمرو ري اه عنها قال :م يكن النبي ﷺ فاحش ًا ،وا
ِ
إن ِم ْن ِخ َي ِ
وكان يقول « :ر
ُم َأ ْخاق ًا» متفق عليه( ).
ارك ُْم َأ ْح َسنَـك ْ
ن َف َا َق َال َُ :أفَ ،وا ل ِ َـم َصنَ ْع َتَ ،وا
وعن أنس  قالَ :خدَ ْم ُت النربِ ري ﷺ َع ْشـ َر ِسن ِ َ
ت .متفق عليه( ).
َأا َصنَ ْع َ
 كرمه ﷺ:
ِ
قط َف َ
ي ٍء ُ
قال :ا.متفق عليه( ).
عن جابر  قال :ما سئ َل الن ُ
ربي ﷺ َع ْن َ ْ
ول اه ﷺ َأ ْجـ َو َد الن ِ
َان َر ُسـ ُ
راس َ ،وك َ
وعن ابن عباس ري اه عنها قال  :ك َ
َان َأ ْج َو ُد
ان ي ْلقـاه ي كـ ِل َلي ٍ
ما َيك ـ ُ
مضـ َ
مضـ َ
ان َف ُيدَ ِارس ُه
لة م ْن َر َ
ان ْ َ
ون ي َر َ
ْ
حن َي ْلقـا ُه ِج ْ ِر ُيل َ ،وك ـ َ َ ُ
ِ
رآن َف َل َر ُ
الق ـ َ
الر ْي ِ
ح امُ ْرس َلة.متفق عليه(.)0
سول اه َأ َ
جو ُد باخَ ْ ِر م َن ِ
وعن أنس  قالَ :ما ُس ِئ َل َر ُس ُ
اإسا ِم َش ْيئ ًا رإا َأ ْع َطا ُهَ ،ق َالَ :ف َجا َء ُه
ول اه ﷺ عى ْ
نَ ،فرجع إى َق ِ
وم ِه َف َق َالَ :يا َقو ِم َأ ْسلِ ُـموا َف ر
َر ُجل َف َأ ْع َطا ُه َغنَ ً
ـح رـمد ًا ُيـ ْع ِطي
ا َب َ
إن ُم َ
ن َج َب َل ِ َ َ َ
َعطا ًء ا َي ْ
ـخ َشى ال َفا َق َة .أخرجه مسلم(.)3
 حي ـاؤه ﷺ:
عن أي سعيد اخدري قال :ك َ
َان النربِ ُي ﷺ َأ َشدر َح َيا ًء ِم َن ال َع ْذ َر ِاء ي ِخدْ ِر َهاَ ،فإ َذا
ر َأى َشيئ ًا يكْرهه َعر ْفنَاه ي و ِ
ج ِهه .متفق عليه( ).
َ ْ
ْ َ َ ُ ُ َ ُ
َ
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9995واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9995
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
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 تواضعه ﷺ:
ول« :ا ُت ْطروي كَا َأ ْطرتِ
ِ
عن عمر بن اخطاب  قالَ :سم ْع ُت النربِ ري ﷺ َيـ َق ُ
ُ ْ
َ
َ
را َأنا َع ْبدُ ُهَ ،ف ُقو ُلوا َع ْبدُ اه َو َر ُسو ُلـ ُه» أخرجه البخاري( ).
الن َرص َارى ا ْب َن َم ْر َي َـمَ ،فإن َ
ِ
يءَ ،ف َقا َل ْت َيا َر ُس َ
ول اه :ر
وعن أنس َ أ رن ا ْم َر َأ ًة ك َ
إن َ إ َل َ
اج ًة،
يك َح َ
َان ي َع ْقل َـها َ ْ
ت ،حترى َأ ْق ِضـي َل ِك حاج َت ِ
َك ِش ْئ ِ
ان ا ْن ُظ ِري َأي السك ِ
َف َق َال« :يا ُأم ُف ٍ
ـك» َف َخا َم َع َها ي
َ َ
َ
َ
ر ِ
َ ر
ِ
ِ
َبـ ْع ِ
اجت َـها .أخرجه مسلم( ).
ض ال ُط ُر ِق َحترى َف َر َغ ْت م ْن َح َ
يت إى ِذ َرا ٍع َأ ْو ك َُرا ٍع أَ َج ْب ُتَ ،و َل ْو
وعن أي هريرة  عن النبي ﷺ قالَ « :ل ْو ُد ِع ُ
ِ
ت» أخرجه البخاري( ).
َ ِذ َراع َأ ْو ك َُراع َل َقبِ ْل ُ
ُأ ْهد َي إ ر
 شجاعته ﷺ:
َان َأ ْج َو َد الن ِ
ول اه ﷺ َأ ْح َس َن الن ِ
ان َر ُس ُ
راسَ ،وك َ
راسَ ،وك َ
عن أنس بن مالك  قالَ :ك َ
َان
ِ
ِ
ٍ
َأ ْش َج َع الن ِ
اه ْـم
راسَ ،و َل َقدْ َف ِز َع َأ ْه ُل امَ ِد ْين َِة َذ َ
الص ْوتَ ،فـتَل رق ُ
ات َل ْي َلةَ ،فا ْن َط َل َق ناس ق َب َل ر
اجع ًا ،و َقدْ سب َقهـم إى الص ِ
ول اه ﷺ ر ِ
وتَ ،و ُه َو عى َف َر ٍ
َر ُس ُ
ـح َة ُع ْر ٍي ي
س أي َط ْل َ
ر
َ َ َ ُ ْ
َ
ِِ
ف َو ُه َو َيـ ُق ُ
ـحر»
الس ْي ُ
ولَ « :ل ْـم ُتـ َرا ُعواَ ،ل ْـم ُتـ َر ُ
ـحر ًاَ ،أ ْو إ رن ُه َل َب ْ
اعوا» َق َالَ «:و َجدْ نَا ُه َب ْ
ُعنُقه ر
َان َف َرس ًا ُي َب ر
َق َالَ :وك َ
ط ُأ.متفق عليه (.)0
وعن عِ  قالَ :ل َقدْ ر َأ ْي ُتنَا َيوم َبدْ ٍر َون َْح ُن نَلو ُذ بِرس ِ
ول اه ﷺ َو ُه َو أ ْق َر ُبنَا إى ال َعدُ ِو،
َ ُ
َ
َ
ٍ
ِ
وك َ ِ
ـن َأ َشدِ الن ِ
راس َيو َمئذ َبأسـ ًا .أخرجه أمد(.)3
َان مـ ْ
َ
 رفقه ﷺ:
عن أي هريرة  أن أعرابي ًا بال ي امسجد ،فثار إليه الناس ليقعوا به ،فقال هم
ا ِمن م ٍ
ٍ
ِ
ِِ
اءَ ،فإن َرا ُب ِـع ْث ُت ْـم
رسول اه ﷺَ « :د ُعو ُه َو َأ ْه ِري ُقوا عى َب ْولـه َذنوب ًا م ْن َماءَ ،أ ْو َس ْج ً ْ َ
ن» متفق عليه( ).
ينَ ،و َل ْـم ُت ْب َع ُثوا ُم َع َِي َ
ُم َي ِسـر َ
وعن أنس بن مالك  قال :قال النبي ﷺَ « :ي ِسـ ُروا َوا ُت َع ِسـ ُروا َ ،و َس ِكنُوا َوا ُتنَ ِف ُروا»

متفق عليه(.)8

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9599ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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ِ
ِ
وعن عائشة ري اه عنها أن رسول اه ﷺ قالَ « :يا َع ِائ َش ُة ر
الر ْف َق،
إن اه َرفيق ُيـح ُ
ب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْف ِق َما ا ُيـ ْعطي عى ال ُعنْفَ ،و َما ا ُيـ ْعطـي عى َما س َوا ُه» متفق عليه( ).
َو ُيـ ْعطـي عى ِ
 عفوه ﷺ:
قال اه تعاى(:
) [امائدة. [99/

ن َأ ْم َر ِ
وعن عائشة ري اه عنها قالتَ :ما ُخ ِ َر َر ُس ُ
َ ُه َـا َما
ول اه ﷺ َب َ
ين رإا َأ َخ َذ َأ ْي َ َ
َان َأ ْب َعدَ الن ِ
راس ِمنْـ ُهَ ،و َما ا ْن َت َق َم َر ُس ُ
اك َ
إن ك َ
اَ ،ف ْ
َان إ ْث ً
َل ْـم َي ُك ْن إ ْث ً
ول اه ﷺ لِنَ ْف ِسه ،رإا َأ ْن
ِ
ح ْر َم ُة اه ف َينتَق َم  ٬بِ َـها .متفق عليه( ).
تُن َت َـه َك ُ
 رمته ﷺ:
قال اه تعاى(:
) [آل عمران. [995/

وعن أي قتادة  قالَ :خ َر َج َع َل ْينَا النربِ ُي ﷺ َو ُأ َما َم ُة بِن ُْت َأي ال َع ِ
اص عى َعاتِ ِق ِه
ع َر َف َع َها .متفق عليه( ).
َف َص رلـىَ ،فإ َذا َرك ََع َو َض َعَ ،وإ َذا َر َف َ
وعن أي هريـ ـرة  قالَ :ق ربل رسول اه ﷺ احسن بن عِ وعنـ ـده اأقرع بن حابس
التميمي جالسـ ـ ًا ،فقال اأقرع :إن َ عشـرة من الولد ما َق ربلت منهم أحد ًا ،فنظر إليه
ـم» متفق عليه(.)0
رسول اه ﷺ ثم ق ـ ـ ـالَ « :م ْن ا َي ْر َح ُـم ا ُي ْر َح ُ
وعن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال« :إ َذا َص رلـى َأ َحدُ ك ُْم لِلن ِ
فَ ،ف ر
راس َف ْل ُي َ
إن
ـخ ِف ْ
يف ،و ِ
ِمنْـهـم ر ِ
يمَ ،والكَبِ َرَ ،وإ َذا َص رلـى َأ َحدُ ك ُْم لِنَ ْف ِس ِه َف ْل ُي َ
ط ِو ْل َما َشا َء» متفق عليه(.)3
السق َ
الضع َ َ ر
ُ ُ
ٍ
م ْع ُر ِ
ور ِ
و َع ِن ا َ
الر َب َذ ِة َو َع َل ْي ِه ُب ْرد َو َعى ُغ َا ِم ِه ِم ْث ُل ُه َف ُق ْلنَا:يا
بن ُس َو ْيد َق َالَ :م َر ْرنَا بِ َأي َذربِ ر
َت ُح رل ًةَ ،ف َق َال :إِ رن ُه ك َ
ن َر ُج ٍل ِم ْن إِ ْخ َواي ك ََام
م ْع َت َب ْين َُه َا كَان ْ
َان َب ْيني َو َب ْ َ
َأبا َذر َل ْو َ َ
يت النربِ ري ﷺ َف َق َال َ « :يا َأبا
َت ُأ ُم ُه َأ ْع َج ِم ري ًة َف َع ر ْر ُت ُه بِ ُأ ِم ِه َف َشكَاي إى النربِ ِي ﷺ َف َل ِق ُ
َوكَان ْ
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9599ومسلم برقم ( )9959واللفظ له.
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9559واللفظ له ،ومسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9559واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)999
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فيك ج ِ
اهلِ رية» ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
الر َج َال َس ُبوا َأ َبا ُه َو ُأ رم ُهَ ،ق َال:
ول اه َ ،م ْن َس ر
َذر إِن َرك ا ْم ُرؤ َ َ
ب ِ
ِ
ِ
فيك ج ِ
اهل ريةُ ،ه ْـم ْ
وه ْـم
ـح َت َأ ْيديك ُْمَ ،ف َأ ْطع ُم ُ
إخ َوا ُنك ُْمَ ،ج َع َل ُـه ُـم اه َت ْ
« َيا َأبا َذر إِن َرك ا ْم ُرؤ َ َ
وه ْـم َما َيـ ْغ ِل ُب ُـه ْـمَ ،ف ْ
وه ْـم ِم رـا َت ْل َب ُس َ
ِم رـا َت ْأك ُل َ
وه ْـم
إن َك رل ْف ُت ُـم ُ
ون َ ،وا ُت َك ِل ُف ُ
ونَ ،و َألبِ ُس ُ
ِ
ـم»متفق عليه( ).
َف َأعين ُ
ُوه ْ
َان ُغام يـه ِ
وعن أنس  قال :ك َ
ودي َي ْ
ـخدُ ُم النربِ ري ﷺ َف َم ِر َضَ ،ف َأتا ُه النربِ ُي ﷺ َيـ ُعو ُد ُه،
َُ
َف َقعدَ ِعنْدَ ر ْأ ِس ِه َف َقال َلـهَ « :أسلِـم» َفنَ َظر إى َأبِ ِيه وهو ِعنْدَ ه َف َق َال َلـهَ :أطِع َأبا ال َق ِ
اس ِم ﷺ
ْ
ُ
ُ
َ ُ َ
َ
َ
ُ ْ ْ
َ
ح ْـمدُ  ٬ا رل ِذي َأ ْن َق َذ ُه ِم َن الن ِ
َف َأ ْس َل َـم َ ،ف َخ َر َج النربِ ُي ﷺ َو ُه َو َيـ ُق ُ
رار» أخرجه البخاري( ).
ول« :ا َ
 ضحكه ﷺ:
عن عائشة ري اه عنها قالت :ما ر َأي ُت النربِي ﷺ مس َتـج ِـمع ًا َق ُط َض ِ
احك ًا َحترى َأ َرى
ُ ْ ْ
َ َ ْ
ر
ِمنْـ ُه َل َـه َواتِ ِـه ،إن َرا ك َ
َان ي َتـ َب رس ُم .متفق عليه( ).
وعن جرير  قالَ :ما َح َج َبنِي النربِ ُي ﷺ ُمن ُْذ َأ ْس َل ْـم ُتَ ،وا رآي رإا َتـ َب رس َم ي َو ْج ِهي.

 بك ـاؤه ﷺ:
ِ» ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اه ،آ ْق َر ُأ َع َل ْي َك،
عن ابن مسعود  قال :قال َ النبي ﷺ« :ا ْق َر ْأ َع ر
ِ
اء ،حترى َأ َتي ُت إى ه ِذ ِه ِ
اآية (:
َ
ْ
ور َة الن َِس َ
َو َع َل ْي َك ُأن ِْز َل؟ قالَ « :ن َع ْم»َ ،ف َق َر ْأ ُت ُس َ
) قالَ « :ح ْس ُب َك َ
اآن»َ ،فال َت َف ُت
ِ
ِ
إ َليه َفإ َذا َع ْينَا ُه ت َْذ ِر َفان .متفق عليه(.)3
رأيت َر ُس َ
ول اه ﷺ ُي َص ِ
وعن عبداه بن ِ
ِ َوي َصدْ ِر ِه َأ ِزيز َك َأ ِز ِيز
الش ِخر  قال:
ُ
ِ
ِ
ن ال ُبكَاء ﷺ .أخرجه أبو داود والنسائي( ).
الر َحى م َ
ر
ِ
ِ
وي رواية للنسائي« :كأزيز ام ـ ْر َج ِل» .
 غضبه ﷺ أمر اه:
ِ
فتلون
عن عائشة ري اه عنها قالت :دخل َع َلـ ري النبي ﷺ وي البيت ق َرام فيه صور ،ر

متفق عليه(.)0

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)99ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9959واللفظ له ،ومسلم برقم (.)955
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9995واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)999
( )9صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( ،)599وهذا لفظه ،وأخرجه النسائي برقم (.)9999
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راس َع َذاب ًا يوم ِ
وجهه ثم تناول السر فهتكه ،وقالت :قال النبي ﷺِ « :م ْن َأ َشدِ الن ِ
الق َيا َم ِة
َْ َ
ا رل ِذين يصور َ ِ ِ
الص َو َر» متفق عليه( ).
ون َهذه ُ
َ ُ َ ُِ
وعن أي مسعود  قال :أتى رجل النبي ﷺ فقال :إن ـ ـي أتأخ ـ ـ ـ ـر َع ـ ـ ْن صاة الغـ ـ ـداة
ٍ
موعظة
من أجل فان ما ُيطيل بنا ،قال :فا رأيت رسول اه ﷺ قـ ـ ـط أشدر غضب ًا ي
منه يومئذ ،قال :فقال« :يا َأ يـها النراس ر ِ
ين َفأ ُيـك ُْم َما َص رى بِالن ِ
راس،
إن منكُم ُمنَ ِف ِر َ
ُ
َ َُ
ِ
إن ِ
ـج رو ْزَ ،ف ر
اجة» متفق عليه( ).
فيه ُـم
َ
ح َ
َف ْل َي َت َ
امريض َ ،والكَبِ َرَ ،و َذا ا َ
 شفقته ﷺ عى أمته:
قال اه تعاى( :

) [التوبة.]999/

وعن جابر  قال :قال رسول اه ﷺَ « :م َثِ َو َم َث ُلك ُْم ك ََم َث ِل َر ُج ٍل َأ ْو َقدَ نَار ًا َف َج َع َل
ِ
ِ
ِ
ـح َج ِزك ُْم َع ِن الن ِ
رارَ ،و َأن ُت ْـم
جنَاد ُب َوال َف َر ُاش َيـ َق ْع َن ف ْي َـهاَ ،و ُه َو َي ُذ ُبـ ُه رن َعنْ َـهاَ ،و َأنا آخذ بِ ُ
ا َ
ُون ِم ِ
ن َيدي» أخرجه مسلم( ).
َت َف رلت َ ْ
 انبساطه ﷺ إى الناس:
ـخال ِ ُطنَا َحترى َيـ ُق َ
إن ك َ
عن أنس بن مالك  قالْ :
َان النربِ ُي ﷺ َل ُي َ
ول أَخٍ َ َص ِغ ٍر
ٍ
ر» متفق عليه(.)0
« َيا َأ َبا ُع َمر َما َف َع َل النُ َغ ْ ُ
 زهده ﷺ:
عن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺ« :ال رلهـم ار ُز ْق َآل مـح ٍ
ـمد ُق ْوت ًا»متفق عليه(.)3
ُ َ ر
ُ ر ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ـح رـمد ﷺ ُمن ُْذ َقد َم امد ْينَ َة م ْن َط َعا ِم ُبر
وعن عائشة ري اه عنها قالتَ :ما َشبِ َـع ُآل ُم َ
اث َلي ٍ ِ
حترى ُقبِ َض .متفق عليه( ).
ال ت َباع ًا َ
َث َ َ
وعن عروة عن عائشة ري اه عنها أها كانت تقولَ :واه َيا ا ْب َن ُأ ْختِي ْ
إن ُكنرا َلنَنْ ُظ ُر
ِ
ِ
ات رس ِ
ِ
ِ
ِ
اهالَ ،ثا َث َة َأ ِه رل ٍة ي َش ْه َر ِ
ول اه
اهالُ ،ث رم
اهال ُث رم
إى
ينَ ،و َما ُأ ْوقدَ ي َأب َي َ ُ
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9995واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9995واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ( )9599واللفظ له.
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َان يـعي ُشكُم؟ َقا َل ْت :اأَسود ِ
ان  ،الت ْرم ُر َوامَا ُء ،رإا أنه
ْ َ َ
ﷺ نَارَ ،ق َالُ :ق ْل ُت َيا َخا َل ُة َف َا ك َ ُ َ ِ ْ
ِ
َان لِرس ِ
نص ِ
َت َل ُـه ْـم َمن َِائ ُح َفكَانُوا ُي ْر ِس ُل َ
ون إى
ارَ ،وكَان ْ
ول اه ﷺ ِجران م َن اأَ َ
َقدْ ك َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
رس ِ
ن َأل َبان َـها َف َي ْسقينَا ُه .متفق عليه( ).
ول اه ﷺ م ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
حارث قالَ :ما ت ََر َك َر ُس ُ
ول اه ﷺ دينَار ًا َوا د ْر َهـ ً
اَ ،وا َع ْبد ًا َوا
و َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ا َ
ِ
السبِ ِ
أ َم ًة ،إا َبـ ْغ َل َتـ ُه ال َب ْي َضا َء ا رلتِي ك َ
يل َصدَ َق ًة.
َان َي ْر َك ُب َـهاَ ،وس َ
اح ُهَ ،و ْأرض ًا َج َع َل َـها ا ْب ِن ر

 عدله ﷺ:
مهم شأن امرأة امخزومية التي رقت..
عن عائشة ري اه عنها أن قريش ًا أ ر
وفيه :-فك رلمه أسامة بن زيد ،فقال رسول اه ﷺَ « :أ ْتش َف ُع ي َحد ِم ْن ُحدُ ْو ِد ا٬؟»
ِ
ُث رم َقام َف ْ
ر َق فِ ْي ِـه ُـم ّ
يف
الشـ ِر ُ
اخ َت َط َ
ب ُث رم َق َال« :إن َرا َأ ْه َل َك ا رلذي َن َق ْب َلك ُْمَ ،أ ره ُ ْـم كَانُوا إ َذا َ َ
ِ
ِ
ـح رـم ٍد
الض ِع ُ
ر َق فِ ِيه ُـم ر
حدر َ ،وأ ْي ُـم اه َل ْو َأ رن َفاط َم َة بِن َْت ُم َ
يف َأ َقا ُموا َع َليه ا َ
ت ََركُو ُهَ ،وإ َذا َ َ
ت َيدَ َها»متفق عليه( ).
ر َق ْت َل َق َط ْع ُ
ََ
 حلمه ﷺ:
عن عائشة ري اه عنها قالت :يا رسول اه ،هل أتى عليك يوم كان أشدر من يوم
يت ِمن َق ِ
ِ
وم ِك َوك َ
يت ِمنْ ُـه ْـم َيو َم ال َع َق َب ِة،إ ْذ َع َر ْض ُت
َان َأ َشدُ َما َل ِق ُ
أحد؟ فقالَ « :ل َقدْ َلق ُ ْ
َن ْف ِ
ُالَ ،ف َلـم ُي ِ
بن َع ْب ِد ك ٍ
ِ عى ا ْب ِن َع ْب ِد َيال ِـ َيل ا ِ
ـج ْبني إى َما َأ َر ْد ُتَ ،فا ْن َط َل ْق ُت َو َأنا
ْ
بَ ،فر َفع ُت ر ْأ ِ
ِ
ِ
ِ
ي َفإ َذا َأنا بِ َس َحا َب ٍة َقدْ
َم ْه ُـموم عى َو ْج ِهيَ ،ف َل ْـم َأ ْستَف ْق رإا بِ َق ْرن ال رث َعال ِ َ ْ َ
ول َق ِ
إن اه َع رز َو َج رل َقدْ َس ِم َع َق َ
َأ َظ رلتْني ،فنَ َظ ْر ُت َفإ َذا ف ْي َـها ِج ْ ِر ُيلَ ،فنَا َداي َف َق َال :ر
وم َك
اج َب ِ
يك َم َل َك ِ
َل َك َو َما َر ُد ْوا َع َل ْي َكَ ،و َقدْ َبـ َع َث إ َل َ
ال ل ِ َت ْأ ُم َر ُه بِ َا ِش ْئ َت فِ ِيه ْـمَ ،ق َال َفنَا َداي
ول َق ِ
ِ ِ
إن اه َقدْ َس ِم َع َق َ
ـح رـمدُ ر
وم َك َل َكَ ،و َأنا َم َل ُك
ُِ ،ث رم َق َالَ :يا ُم َ
َم َل ُك اج َبال َو َس رل َم َع َ ر
اج َب ِ
ِ
الَ ،و َقدْ َبـ َع َثني َر ُب َك إ َل ْي َك ل ِ َت ْأ ُم َري بِ َأ ْم ِر َك َ ،ف َا ِش ْئ َت؟ ْ
إن ِش ْئ َت َأ ْن ُأ ْطبِ َق َع َل ِيه ُـم
اأَ ْخ َش َب ِ
ن َ ،ف َق َال َلـ ُه َر ُس ُ
ول اه ﷺَ « :ب ْل َأ ْر ُجو َأ ْن ُي ْ
ـخ ِر َج اه ِم ْن َأ ْصابِ ِـه ْـم َم ْن َيـ ْع ُبدُ اه
وحدَ ه ا ي ْشـ ِر ُ ِ
ك بِـه َش ْيئ ًا» متفق عليه(.)0
َ ْ ُ ُ
أخرجه البخاري( ).

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ( )9599واللفظ له.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ( )9959واللفظ له.
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 صره ﷺ:
قال اه تعاى( :
) [الكهف.]99/
ِ
وعن عبداه بن مسعود  قالَ :د َخ ْل ُت عى رس ِ
وع ُك َف َم َس ْس ُتـ ُه بِ َيدي
ول اه ﷺ َو ُه َو ُي َ
َ ُ
َف ُق ْل ُتَ :ي َار ُس َ
ُوع ُك َو ْعك ًا َشديد ًا.
ول ا :٬إن َرك َلت َ
إي ُأو َع ُك كَا يو َع ُك رج ِ
َف َق َال َر ُس ُ
ان ِمنْك ُْم» َق َال َف ُق ْل ُتَ :ذلِ َك َأ رن
َ ُ
َ ُْ
ول اه ﷺَ « :أ َج ْل ِ ْ
َل َك َأ ْج َر ْي ِنَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ج ْل» متفق عليه( ).
ول اه ﷺ َ « :أ َ
اأرت  قالَ :شكَونَا إى رس ِ
ول اه ﷺ َو ُه َو ُمت ََو ِسد ُب ْر َد ًة َلـ ُه ي ظِ ِل
وعن خباب بن
ِ
َ ُ
ِ
ِ
ْر َلنَا؟ َأا تَدْ ُعو َلنَا؟ َف َق َالَ « :قدْ ك َ
الر ُج ُل
َان َم ْن َق ْب َلك ُْم ُي ْؤ َخ ُذ ر
ال َك ْع َبة َف ُق ْلنَاَ :أا ت َْس َتن ُ
ِ ِ
ِ
ـج َع ُل نِ ْص َف ِ
ـجا ُء بِامِن َْش ِ
ـح َف ُر َلـ ُه ي اأَ ْر ِ
ن،
ار َف ُي ْو َض ُع عى َر ْأسه َف ُي ْ
ـج َع ُل ف ْي َـهاَ ،ف ُي َ
ض َف ُي ْ
َف ُي ْ
اط ا ِ ِ ِ
ويـم َش ُط بِ َأم َش ِ
ِ
ـح ِـم ِه َو َع ْظ ِم ِهَ ،ف َا َي ُصدُ ُه َذلِ َك َع ْن ِد ْين ِ ِـهَ ،واه َل َيتِ رـم رن
حديد من ُدون َل ْ
َ
ْ
َُ ْ
ِ
ِ
ِ
اف رإا اه َ ،و ِ
ب م ْن َصنْ َعا َء إى َح ْضـ َر َم ْو َت ا َي َ
ْب
ـخ ُ
الذئ َ
الراك ُ
َه َذا اأَ ْم ُر َحترى َيس َر ر
عى َغن َِم ِه  ،و َل ِ
كنرك ُْم ت َْس َت ْع ِج ُل َ
ون» أخرجه البخاري( ).
َ
 نصحه ﷺ:
ا و َلب َكي ُت ِ
ِ
ِ
َان ﷺ َيـ ُق ُ
ولَ « :ل ْو َت ْع َل ُـم َ
ك َ
ـم كَثر ًا» متفق عليه( ).
ون َما َأ ْع َل ُـم َل َضح ْك ُت ْـم َقلي ً َ َ ْ ْ
ِ
ول« :ا ي ِ
ال ،ي ْلت َِقي ِ
َان ﷺ َيـ ُق ُ
ـح ُل ل ِ ُـم ْسلِـ ٍم َأ ْن َي ْـه ُج َر َأ َخا ُه َف َ
َوك َ
ان َف ُيـ ْع ِر ُض
وق َثاث ل َي ٍ َ َ
َ
ِ
السا ِم» متفق عليه(.)0
َه َذاَ ،و ُيـ ْع ِر ُض َه َذاَ ،و َخ ْ ُر ُه َـا ا رلذي َي ْبدَ ُأ بِ ر
إن ال رظن َأك َْذب ا ِ ِ
َان ﷺ َيـ ُق ُ
ول« :إ رياك ُْم َوال رظ رنَ ،ف ر
َوك َ
ـح رس ُسواَ ،وا
حديثَ ،وا َت َ
ُ
ر
َ
اسدُ واَ ،وا َتـ َب َ
اغ ُضواَ ،وا تَدَ ا َب ُرواَ ،وكُونُوا ِع َبا َد اه
َاج ُشواَ ،وا َت َ
ـج رس ُسواَ ،وا َتن َ
َت َ
ـح َ
ْ
إخ َوان ًا» متفق عليه(.)3
ِ ِ
َان ﷺ َيـ ُق ُ
ُون ال رل رعان َ
ول« :ا َيك ُ
َوك َ
ُون ُش َف َعا َء َوا ُش َهدَ ا َء َيو َم الق َيا َمة» أخرجه مسلم( ).
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9599
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9995
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9959
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اء بِوج ٍه وهؤ ِ
ن  ،ا رل ِذي ي ْأي هؤ ِ
ِ ِ
ِ
الو ْج َه ِ
َان ﷺ َيـ ُق ُ
َوك َ
اء
َ ْ َ َ ُ
َ ُ
َ
ر ِار النراس َذا َ
ول « :م ْن َ
بِو ٍ
جه»متفق عليه( ).
َ ْ
أخيهِ
َان ي حاج ِة ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وكان ﷺ يقول« :ا ُ
أخو امُ ْسلـ ِم ،ا َي ْظل ُـم ُه َوا ُي ْسل ُـم ُهَ ،و َم ْن ك َ
م ْسل ُـم ُ
َ َ
َان اه ي حاجتِ ِـه ،ومن َفـرج َعن مسلِـ ٍم كُرب ًة َفرج اه َعنْـه كُرب ًة ِمن كُرب ِ
ك َ
ات َي ْو ِم ا ِلق َيا َم ِة،
ُ َْ ْ َُ
َْ ر َ
َ َ
َ َ ْ ر َ ْ ُ ْ
ِ ِ
ر ُم ْسلِـ ً
ر ُه اه َي ْو َم الق َيا َمة» متفق عليه( ).
ا َس َ َ
َو َم ْن َس َ َ
إن ال ُظ ْلـم ُظ ُلـات يوم ِ
الش رح َف ر
وكان ﷺ يقول« :ا رت ُقوا ال ُظ ْل َـمَ ،ف ر
إن ُ
الق َيا َم ِةَ ،وا رت ُقوا ُ
الش رح
َ َْ َ
َ
ِ
ـح ِ
َان َق ْب َلك ُْمَ ،ح َـم َل ُـه ْـم عى ْ
أه َل َك َم ْن ك َ
ار َم ُه ْـم»
ْ
ـح ُلوا َم َ
اس َت َ
أن َس َفكُوا د َما َء ُه ْـم َ ،و ْ

أخرجه مسلم( ).

ِ

ِ

اب» أخرجه مسلم(.)0
وكان ﷺ يقول« :إ َذا َرأ ْي ُت ُـم امَدر اح َ
ن َف ْ
الر َ
اح ُثوا ي ُو ُجوه ِه ُـم ُ َ

ِ

ُم» أخرجه مسلم(.)3
وكان ﷺ يقول« :ا ت َُزكُوا أ ْن ُف َسك ُْم  ،ا ُ
ه أ ْع َل ُـم بِ ْ
الر منْك ْ
أه ِل ِ ِ

أحد ِمنْك ُُم ا َ
إن ك َ
م ْو َت لِ ُضـر ن ََز َل بِ ِـهَ ،ف ْ
َان ا ُبدر ُم َت َـمنِي ًا
وكان ﷺ يقول« :ا َي َت َـمن َ ر
رن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الو َفا ُة َخ ْر ًا
ح َيا ُة َخ ْر ًا ََ ،وت ََو رفني إ َذا كَانَت َ
ل ْل َـم ْوت َف ْل َيـ ُقل :ال رل ُه رـم ْ
أح ِيني َما كَانَت ا َ
َ» متفق عليه( ).
اع ِمنْك ُْم ْ
أن َينْ َف َع َ
أخا ُه َف ْل َي ْف َع ْل» أخرجه مسلم(.)8
اس َت َط َ
وكان ﷺ يقولَ « :م ِن ْ
َان ي ْؤ ِمن بِاه واليو ِم ِ
اآخ ِر َف ْل َيـ ُق ْل َخ ْر ًا ْأو ل ِ َي ْص ُم ْت ،و َم ْن ك َ
َان
َ َْ
وكان ﷺ يقولَ « :م ْن ك َ ُ ُ
َان ي ْؤ ِمن بِاه واليو ِم ِ
ِ
ِ
ِ
اآخ ِر َف ْل ُيك ِْر ْم َض ْي َف ُه»
َ َْ
ُي ْؤم ُن بِاه َوال َي ْو ِم اآخ ِر َفا ُي ْؤذ َج َار ُهَ ،و َم ْن ك َ ُ ُ

متفق عليه(.)3

 تقشفه ﷺ :
ِ
ر ٍ
اب َما ِش ْئت ُْم؟ « َل َقدْ َر َأ ْي ُت نَبِ ريك ُْم
عن النعان بن بشر  قال َ « :أ َل ْست ُْم ي َط َعا ٍم َو َ َ
ﷺ َو َما َ ِ
جدُ ِم َن الدر َق ِلَ ،ما َي ْم َ ُ
أ بِ ِه َب ْطنَ ُه» أخرجه مسلم.)9( .

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم ()9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9955
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)99
( )5أخرجه مسلم برقم (.)9599
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ِ
ِ
ي اه َعن َْها َقا َل ْتَ :ما َأك ََل ُآل ُمـ َح رم ٍد ﷺ َأ ْك َلت ْ ِ
اما
َن ِي َي ْو ٍم إِ را إِ ْحدَ ُ َ
و َع ْن َعائ َش َة َر َ
َتـ ْمـ ـر .أخرجه البخاري ( ).
ِ
َان فِر ُاش رس ِ
ول اه ﷺ ِم ْن َأ َد ٍمَ ،و َح ْش ُو ُه ِم ْن
َ ُ
و َع ْن َعائ َش َة ري اه عنها َقا َل ْت :ك َ َ
لِ ٍ
يف .متفق عليه.) ( .
ِ
ِ
حت ِ
َان َل ُه َح ِصرَ ،ي ْب ُس ُط ُه بِالن َره ِ
ي اه َعن َْها َأ رن النربِ ري ﷺ ك َ
َج ُر ُه
ارَ ،و َ ْ
و َع ْن َعائ َش َة َر َ
اب إِ َل ْي ِه نَاسَ ،ف َص رل ْوا َو َرا َء ُه .أخرجه البخاري ( ).
بِال رل ْي ِلَ ،ف َث َ
ِ ِ
ِ
وح النربِ ِي
و َع ْن َأ ِي ُب ْر َد َة َق َالَ :أ ْخ َر َج ْت إِ َل ْينَا َعائ َش ُة ك َسا ًء َوإِ َز ًارا َغلي ًظاَ ،ف َقا َل ْتُ :قبِ َض ُر ُ
ﷺ ِي َه َذ ْي ِن .أخرجه البخاري (.)0
 حلمه ﷺ :
َس ب ِن مالِ ٍك َ ق َالُ :كن ُْت َأم ِ
ي م َع النربِي ﷺ َو َع َل ْي ِه ُبرد ن َْجر ِ
اي َغلِ ُ
يظ
َ
ْ
ِ
َ
ْ
َع ْن َأن ِ ْ َ
اح ِ
اش َي ِةَ ،ف َأ ْد َر َك ُه َأ ْع َر ِ
اي َف َج َذ َب ُه َج ْذ َب ًة َش ِديدَ ةًَ ،حترى َن َظ ْر ُت إِ َى َص ْف َح ِة َعاتِ ِق النربِ ِي ﷺ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ م ْن م ِ
الر َداء م ْن شدر ة َج ْذ َبتهُ ،ث رم َق َالُ :م ْر ِ
ال اه ا رلذي عنْدَ َك،
َ
َقدْ َأ رث َر ْت بِه َحاش َي ُة ِ
َفا ْل َت َفت إِ َلي ِه َفض ِح َكُ ،ثم َأمر َله بِع َط ٍ
اء .متفق عليه (.)3
َ ْ َ
ر ََ ُ َ
 تيسره ﷺ :
قال اه تعاى :

[ اأعراف. ]999 /

ِ
ِ
ي اه َعن َْها َأ رهَا َقا َل ْتَ :ما ُخ ِ َر َر ُس ُ
ن َأ ْم َر ْي ِن َق ُط إِ را َأ َخ َذ
ول اه ﷺ َب ْ َ
و َع ْن َعائ َش َة َر َ
( )
َان َأ ْب َعدَ الن ِ
َان إِ ْث ًا ك َ
ُن إِ ْث ًاَ ،فإِ ْن ك َ
راس ِمنْ ُه .متفق عليه.
ماَ ،ما َم ْ َيك ْ
َ َُ
َأ ْي َ َ
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9995ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرج ه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
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ِ ٍ
و َع ْن َأن ِ
رواَ ،واَ ُتنَ ِف ُروا»
َس ْب ِن َمالك َ ع ِن النربِ ِي ﷺ َق َالَ « :ي ِ ُ
َوا َواَ ُت َع ِ ُ
َواَ ،و َب ِ ُ
متفق عليه( ).
 رمته ﷺ :
 -1رمته باأطفال :
ٍ ِ
َان َر ُس ُ
ي اه َعن ُْه َا قال :ك َ
ول اه ﷺ َي ْأ ُخ ُذ ِي َف ُي ْق ِعدُ ِي َع َ
ى
َع ْن ُأ َسا َم َة ْب ِن َز ْيد َر َ
ى َف ِ
ِ
ِِِ
خ ِذ ِه اأُ ْخ َرىُ ،ث رم َي ُض ُم ُه َاُ ،ث رم َي ُق ُ
ح َس َن َع َ
م ُه َا
ول« :ال رل ُه رم ْار َ ْ
َفخذهَ ،و ُي ْقعدُ ا َ
م ُه َا» أخرجه البخاري ( ).
َفإِ ِي َأ ْر َ ُ
اب َف َ ِ
ر ٍ
و َع ْن َس ْه ِل ْب ِن َس ْع ٍد َ أ رن َر ُس َ
ر َب ِمنْ ُهَ ،و َع ْن َي ِمينِ ِه ُغاَم،
ول اه ﷺ ُأ ِ َ
ي بِ َ َ
َو َع ْن َي َس ِ
ا ِمَ « :أ َت ْأ َذ ُن ِ
ار ِه اأَ ْش َي ُ
َ َأ ْن ُأ ْعطِ َي َه ُؤاَ ِء؟» َف َق َال ال ُغ َ
اخَ ،ف َق َال ل ِ ْل ُغ َ
ا ُمَ :واه َيا
( )
ول اه ،اَ ُأوثِ ُر بِن َِصيبِي ِمن َْك َأ َحدً اَ ،ق َالَ :ف َت رل ُه َر ُس ُ
َر ُس َ
ول اه ﷺ ِي َي ِد ِه .متفق عليه.
 -2رمته باخدم :
ِِ
ِ
جلِ ْس ُه
عن أي هريرة َ ع ِن النربِ ِي ﷺ َق َال« :إِ َذا َأتَى َأ َحدَ ك ُْم َخاد ُم ُه بِ َط َعامهَ ،فإِ ْن َم ْ ُ ْ
َم َع ُهَ ،ف ْل ُين ِ
َاو ْل ُه ُأ ْك َل ًة َأ ْو ُأ ْك َلت َْن» متفق عليه(.)0
 -3رمته بالضعفاء :
ى َأ َحدُ ك ُْم لِلن ِ
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ أ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ َق َال« :إِ َذا َص ر
فَ ،فإِ رن
راسَ ،ف ْل ُي َخ ِف ْ
يف و ِ
ِمنْهم ر ِ
يم َوالكَبِ َرَ ،وإِ َذا َص رى َأ َحدُ ك ُْم لِنَ ْف ِس ِه َف ْل ُي َط ِو ْل َما َشا َء» متفق عليه (.)3
السق َ
الضع َ َ ر
ُ ُ

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)95ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ،)999ومسلم برقم (.)999
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 -2شايل النبي ﷺ

الذ ِ
اه ِ
أح َس َن الن ِ
أح َسنَـ ُه َخ ْلق ًاَ ،ل ْي َس بِال رط ِو ِ
َان َر ُس ُ
يل ر
« ك َ
ب َوا
راس َو ْجه ًاَ ،و ْ
ول اه ﷺ ْ
بِال َق ِص ِ
ر» متفق عليه( ).
ِ
ِ
ِ
َان فِر ُاش رس ِ
ح ْشو ُه لـ ْيف» متفق عليه( ).
ول اه ﷺ ا رلذي َينَا ُم َع َل ْيـه َأ َدم ًا َ
َ ُ
 و«ك َ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
 و«ك َ
ح َعنْـ ُه بِ َيده» متفق عليه( ).
َان ﷺ إ َذا ْاش َتـكَى َن َف َث عى َن ْفسه بِامُ َع ِو َذاتَ ،و َم َس َ
 و«ك َ
ف ي َو ْج ِه ِه»
َان ﷺ َأ َشدر َح َيا ًء ِم ْن ا ْل َع ْذ َر ِاء ي ِخدْ ِر َهاَ ،وإِ َذا ك َِر َه َش ْيئ ًا ُع ِر َ








متفق عليه(.)0

ِ

َان َو ْج َه ُه ق ْ
اس َتن ََار َو ْج ُه ُه ك َ
و«ك َ
ط َع ُة َق َم ٍر» متفق عليه(.)3
ر ْ
َان ﷺ إ َذا ُ ر
ِ ِ

ار ن َسا َء ُه َف َ
و«ك َ
ح ريض» متفق عليه( ).
وق َ
اإز ِار َو ُه رن ُ
َان ﷺ ُي َب ُ
ِِ

ِ

ِِ

ِ

ِِ
ِ
ِ
ار َو ُه َو َص ِائمَ ،وك َ
و«ك َ
إربِـه» متفق عليه(.)3
َان َأ ْم َل َكك ُْم ْ
َان ﷺ ُيـق ِب ُل َو ُي َب ُ
ِ
َان ا َيدْ ُخ ُل ر
َان النربِ ُي ﷺ ا َي ْط ُر ُق َأ ْه َلـ ُه ،ك َ
و«ك َ
إا ُغدْ َو ًة َأ ْو َعش ري ًة » متفق عليه(.)9
ِ
ف ِم َن ال َع ْ ِ
َان َر ُس ُ
ح ْل َوا َءَ ،وك َ
و«ك َ
ر َد َخ َل
ْر َ
ول اه ﷺ ُيـح ُ
ب ال َع َس َل َوا َ
َان إ َذا ان َ َ
ِ
ِ ِِ
ن» متفق عليه(.) 4
إحدَ ُاه ر
عى ن َسائه َف َيدْ نُو م ْن ْ
ِ
 و« َك َ
امس ِج ِدَ ،ف َص ر
ى
ان ﷺ ا َيـ ْقدَ ُم ِم ْن َس َف ٍر رإا َن َـهار ًا ي ُ
الض َحىَ ،فإ َذا َقد َم َبدَ َأ بِ ْ
َنُ ،ثم ج َل ِ ِ
ِ
س فيه» متفق عليه( ).
ف ْيـه َر ْك َعت ِ ر َ َ
ِ
نَ ،لـه َشعر يب ُل ُغ َشحـم َة ُأ ُذ ِ
 و«ك َ
نيه»
َان النربِ ُي ﷺ َم ْر ُبوع ًاَ ،ب ِـعيدَ َما َب ْ َ
ن امَنْك َب ْ ِ ُ ْ َ ْ
ْ َ
ورهَ ،و ِ
َان ﷺ ُيـ ْع ِج ُبـ ُه ال رت َي ُـم ُن ي َتنَ ُعلـهَ ،وت ََر ُجلـهَ ،و ُط ُه ِ
و«ك َ
ي َش ْأنـه ُك ِله» متفق عليه(.)8

متفق عليه( ).

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9995واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9995ومسلم برقم ( )9959واللفظ له.
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9995واللفظ له.
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)999ومسلم برقم ( )959واللفظ له.
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9599واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )5متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9599
( )99متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )99متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ( )999واللفظ له.
( )99متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999

999

ن ُأ ُذ ِ
ول اه ﷺ ر ِجاًَ ،ليس بِالسبِ ِ
َان َش َعر رس ِ
 و «ك َ
نيه َو َعاتِ ِق ِه»
ط َوا اجَ ْع ِدَ ،ب ْ َ
ْ َ
ُ َ ُ
ر
َ


ِ
 و «ك َ
الص َا ُة » متفق عليه( ).
ِ َح ْي ُث َأ ْد َر َك ْت ُه ر
َان ﷺ ُيـح ُ
ب َأ ْن ُي َص ِ َ
ِ
ِ ِ
َان ﷺ إِ َذا ْاش َتكَى َن َف َ
 و «ك َ
ث عى َن ْفسه بِامُ َع ِو َذات » متفق عليه(.)0
 و« َك َ
ان ﷺ إ َذا تَـ َك رل َم بِكَلِ َـم ٍة َأ َعا َد َها َثاث ًا َحترى ُت ْف َه َـمَ ،وإ َذا َأتَى عى َقو ٍم َف َس رل َم َع َل ْي ِـه ْـم

متفق عليه( ).

ِ

و «ك َ
ـح ِيي آخ َر ُه» متفق عليه( ).
َان ﷺ َينَا ُم َأ رو َل ال رل ْي ِل َو ُي ْ

ـم َثاث ًا» أخرجه البخاري(.)3
َس رل َم َع َل ِيه ْ

اة ،وإ َذا ْاشتَدر احر أبرد بِالص ِ
َان ﷺ إ َذا ْاشتَدر الرد بكرر بِالص ِ
 و«ك َ
اة»
ر
َُ َْ َ
َ
ر
َُْ َ َ

َان َر ُس ُ
 وقال كعب بن مالك  :ل َق رل َا ك َ
ول اه ﷺ َي ْ
ـخ ُر ُج إ َذا َخ َر َج ي َس َف ٍر رإا َي ْو َم
اخَ ِـم ِ
يس .أخرجه البخاري(.)8
ِ ِِ
 و«ك َ
َان ﷺ ُي َص ِ
اس َت ْق َب َل
ِ عى َراح َلتـه َح ْي ُث ت ََو رج َه ْتَ ،فإ َذا َأ َرا َد ال َف ِر ْي َض َة ن ََز َل َف ْ
ِ
الق ْب َل َة» أخرجه البخاري(.)3
ول اه ﷺ ر ِحي ً ِ
َان َر ُس ُ
 و «ك َ
ا َرفيق ًا» أخرجه البخاري(.)9
َ
ٍ
ِ
 و «ك َ
ص َاة » أخرجه البخاري(.) 4
َان ﷺ َيت ََو رض ُأ عنْدَ ك ُِل َ
 و« َك َ
اح َـم رر ْت َع ْينَا ُهَ ،و َعا َصوتُـ ُهَ ،و ْاشتَدر َغ َض ُبـ ُهَ ،حترى َك َأن رـ ُه ُمن ِْذ ُر
ب ْ
ان ﷺ إ َذا َخ َط َ
َج ْي ٍ
ش َيـ ُق ُ
ُم» أخرجه مسلم( ).
ولَ :ص رب َحك ُْم َو َم رساك ْ
ِ
 و«ك َ
الس َواك» أخرجه مسلم( ).
َان ﷺ إ َذا َد َخ َل َب ْي َتـ ُه َبدَ َأ بِ ِ
أخرجه البخاري( ).

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9599واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ( )995واللفظ له.
( )9متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ،)999واللفظ له ،وأخرجه مسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه  ،أخرجه البخاري برقم ( ، ) 9995وأخرجه مسلم برقم ( ،) )9959واللفظ له.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)59
( )9أخرجه البخاري برقم (.)599
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9595
( )9أخرجه البخاري برقم (.)999
( )5أخرجه البخاري برقم (.)999
( )99أخرجه البخاري برقم (.)999
( )99أخرجه مسلم برقم (.)999
( )99أخرجه مسلم برقم (.)999

995


ا إ َذا مر بِ ٍ
آية فِ َيها تَسبِ ْيـح س رب َحَ ،وإ َذا مر بِس َؤ ٍ
 و«ك َ
ال َس َألَ ،وإ َذا َم رر
َر ُ
َ
ْ
ر ِس ً َ ر
َان ﷺ َيـ ْق َر ُأ ُم َ َ
ِ

ِ

ِ

و«ك َ
اء» أخرجه مسلم( ).
الس َ
َان ﷺ كَثر ًا م رـا َي ْر َف ُع َر ْأ َس ُه إى ر
ٍ

بِ َت َع ُوذ َت َع رو َذ» أخرجه مسلم( ).







ِ

ِِ

ِ

ِ

َان ﷺ إ َذا َم ِر َض َأ َحد م ْن َأ ْهلـه َن َف َ
و«ك َ
ث َع َليه بِامُ َع ِو َذات» أخرجه مسلم( ).
ِِ

و«ك َ
ح َيانـه» أخرجه مسلم(.)0
َان ﷺ َي ْذك ُُر اه َت َعاى عى ك ُِل َأ ْ
و«ك َ
ا َس ْه ً
َان ﷺ َر ُج ً
ا» أخرجه مسلم(.)3
ِ

ِ

َان ﷺ ُي ِ
و «ك َ
ـم» أخرجه مسلم( ).
وج ُز ي ر
الصاة َو ُيت ُ

َان ﷺ ا يـ ُقوم ِمن مص راه ا رل ِذي يص ِ ِ ِ
و «ك َ
الص ْب َـح َأو ال َغدَ ا َة َحترى َت ْط ُل َع
ِ فيه ُ
ُ َ
َ ُ ْ ُ َ ُ
الشمسَ ،فإ َذا َط َلع ِ
ت ر
س َقا َم» أخرجه مسلم(.)8
الش ْم ُ
َ
ر ْ ُ
 و «ك َ
َان ﷺ َر ِحي ً
ا َرقيق ًا» أخرجه مسلم(.)3
فيا َ
 و«ك َ
َان ﷺ َي َت َ
ـم»أخرجه أبوداود(.)9
يفَ ،و ُي ْر ِد ُ
الض ِع َ
ـخ رل ُ
م ِسرَ ،ف ُي ْز ِجي ر
فَ ،و َيدْ ُع ْو َل ُـه ْ
 و«ك َ
ـم َـر ِوتْر ًا» أخرجه أمد(.) 4
اس َت ْ
اس َت ْ
ـح َل ا ْك َت َ
َان ﷺ إ َذا ا ْك َت َ
ـج َ
ـج َـم َـر ْ
ـح َـل ِوتْر ًاَ ،وإ َذا ْ


ِ ِ
ٍ
 و«ك َ
أحد َبدَ َأ بِنَ ْفسه» أخرجه أمد وأبو داود( ).
َان ﷺ إ َذا َد َعا َ
ِ
ـاب إى رسـ ِ
(
ـب ال ِث َي ِ
 و« َكـ َ
ـص» أخرجه أبو داود والرمذي
ـول اه ﷺ ال َقم ْيـ ُ
ـان َأ َح ر
َ ُ
 و«ك َ
اج َة َأ ْب َعدَ » أخرجه أمد والنسائي(.) 0
ح َ
َان ﷺ إ َذا َأ َرا َد ا َ
و« َك َ
ان ﷺ تعجبه الريح الطيبة» أخرجه أمد وأبو داود( ).

( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9959
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
( )9أخـرجـه مسلم برقم (. )9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)995
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )5صحيح /أخرجه أبو داود برقم (.)9995
( )99صحيح/أخرجه أمد برقم (.)99999
( )99صحيح  /أخرجه أمد برقم ( ،)99999وأخرجه أبو داود برقم (.)9999
( )99صحيح/أخرجه أمد برقم ( )99999وهذا لفظه ،وأخرجه أبو داود برقم (.)9599
( )99صحيح /أخرجـه أبو داود برقم ( ،)9999وأخرجه الرمذي برقم (.)9999
( )99صحيح/أخـرجـه أمد برقم ( ،)99999وأخرجه النسائي برقم (.)99

999

).

ِ
ِ
الز ْع َفر ِ
الو ْر ِ
 و«ك َ
ان»
ـح َي َتـ ُه بِ َ
الس ْبت ري َةَ ،و ُي َص ِف ُر ل ْ
س َو ر َ
َان ﷺ َي ْل َب ُس النِ َع َال ِ

أخرجه أبو داود


ول اه ﷺ ا َيت ََو رض ُأ َبـ ْعدَ ال ُغ ْس ِ
َان َر ُس ُ
 و «ك َ
ل» أخرجه الرمذي والنسائي( ).
ِ
َـان َر ُس ُ
 و «ك َ
الصـا ِ
ع» أخرجه أبو داود والنسائي(.)0
ـول اه ﷺ َيت ََو رضـ ُأ بِامُـدِ َو َيـ ْغتَسـ ُـل بِ ر
اوي ًاَ ،و َأ ْه ُلـ ُه ا َي ِ
متتَابِـ َع َة َط ِ
اَ ا ُ
ـجدُ ْو َن َع َشا ًءَ ،وك َ
 و «ك َ
َان َعا رم ُة
َان ﷺ َيبِ ْي ُت ال رل َي ِ َ
والنسائي( ).

ِ

ِ

ِ ِ ٍ

ِ ِِ

َان لرس ِ
ول اه ﷺ َخات ُـم ف رضة َي َت َ
رم بِـه ي َيـمينـه» أخرجه النسائي( ).
ـخت ُ
و «ك َ َ ُ

ِ

ِ

الشع ْ ِ
ُخ ْب ِزه ْـم ُخ ْب َز ر
ر» أخرجه أمد والرمذي(.)3

ِ
ِ ِ
 و «ك َ
ها َص ْو َت ُه »
َان ﷺ إ َذا َع َط َس َغ رطى َو ْج َه ُه بِ َيده َأ ْو بِ َث ْوبِهَ ،و َغ رض ِ َ

أخرجه أبوداود

ِ
ِ
َان ﷺ ُيكْثِ ُر ِ
 و«ك َ
ف َأ ْن
الص َاة ََ ،و ُي َق ِصـ ُر اخُ ْط َب َةَ ،و َا َي ْأن َـ ُ
الذك َْرَ ،و ُيق ُل ال رل ْغ َوَ ،و ُيط ُيل ر
ِ
َي ْم ِشـ َي َم َع ْاأَ ْر َم َل ِة َو ْ ِ ِ
اج َة » أخرجه النسائي(.)8
ح َ
ي َل ُه ا َ
امسكن َف َي ْق َ
ر ُ ِ
قال:ه َو اه َر ِي ا ُأ ْ ِ
 و« َك َ
ك بِـه َشيئ ًا»أخرجه النسائي ي عمل اليوم والليلة(.)3
ان ﷺ إذا َرا َع ُه يء
ُ
 و«ك َ
ت» أخرجه احاكم(.)9
َان ﷺ ا ُي ْس ُأل َش ْيئ ًا رإا َأ ْع َطا ُه َأ ْو َس َك َ
ِ
ِ
 و «ك َ
َسل» أخرجه أمد والبزار(.) 4
َان ﷺ إِ َذا َم َشى َم َشى ُمـ ْجـتَمع ًا َل ْي َس فيه ك َ
َان ﷺ يـ ِ
خ ُ
 و«ك َ
وَم» أخرجه
يط َث ْو َب ُه َ ،و َيـ ْخ ِص ُ
َ
الر َج ُال ي ُب ُي ْ
ف َن ْع َل ُه َ ،و َي ْع َم ُل َما ي ْع َم ُل ِ
والرمذي( ).



أمد والبخاري ي اأدب امفرد

ِ

(

).

ِ

ِ

إن ك َ
ْج َز َلـ ُه ْ
ا َ ،وك َ
و«ك َ
َان ﷺ َرحي ً
َان عنْدَ ه» أخرجه البخاري
َان ا َي ْأتيه َأ َحد رإا َو َعدَ ُه َو َأن َ

ي اأدب امفرد( ).

( )9صحيح/أخرجه أبوداود برقم ( ،)9999وأخرجه النسائي برقم (.)9999
( )9صحيح/أخرجه النسائي برقم (.)9959
( )9صحيح/أخرجه الرمذي برقم ( ،)999وأخرجه النسائي برقم ( )999وهذا لفظه.
( )9صحيح/أخرجه أبو داود برقم ( ،)59وأخرجه النسائي برقم ( )999وهذا لفظه.
( )9صحيح/أخرجه أمد برقم ( ،)9999وهذا لفظه ،وأخرجه الرمذي برقم (.)9999
( )9صحيح /أخرجه أبو داود برقم ( ، ) 9995وأخرجه الرمذي برقم ( ،)9999وهذا لفظه.
( )9صحيح /أخرجه النسائي برقم (.) 9999
( )9صحيح/أخرجه النسائي ي عمل اليوم والليلة برقم (.)999
( )5صحيح /أخرجه احاكم برقم (.)9959
( )99صحيح /أخرجه أمد برقم (، ) 9999وأخرجه البزار  -كشف اأستار -برقم (. )9959
( )99صحيح /أخرجه أمد برقم (، ) 99599وأخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم (. )995
( )99حسن/أخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم (.)999

999


ِ
َان ﷺ ا ينَام رإا والسو ُ ِ
 و«ك َ
الس َواك» أخرجه أمد( ).
َ ُ َ ِ َ
اس َت ْي َق َظ َبدَ َأ بِ ِ
اك عنْدَ ُه َ ،فإ َذا ْ
ِ

و«ك َ
َان كَا ُم رسول اه ﷺ كَام ًا َف ْص ً
ن َسم َع ُه» أخرجه أبو داود( ).
ا َي ْف َه ُـم ُه ك ُُل َم ْ

رفرق اه  اأخاق احسنة ي اأنبياء ،ثم معها ي سيد اأنبياء ﷺ  ،ثم فرقها ي
أمة سيد اأنبياء.
فكان ﷺ أحسن الناس َخلق ًا ُ
وخلق ًا ،وأعظمهم رمة ،وأحسنهم حديث ًا ،وأطيبهم
.
رح ًا ،وأنقاهم ريرة ،وأكرمهم جود ًا ،وأتقاهم لربه:
وكان ﷺ جلس عى اأرض تارة ،وعى احصر تارة ،وعى البساط تارة.
وكان يتكئ عى الوسادة ،وربا اتكأ عى يساره ،وربا اتكأ عى يمينه ،وكان يتوكأ
أحيان ًا عى بعض أصحابه عند القيام من الضعف .
وكان ﷺ إذا مشى تكفأ تكفوء ًا كأنا ينحط من صبب  ،وكان أرع الناس مشية
وأحسنها وأسكنها ،كأن اأرض تطوى له.
وكان يمي حافي ًا ومنتعاً ،وياي أصحابه فرادى وماعة ،وكان أصحابه ري
اه عنهم يمشون بن يديه وهو خلفهم ،وكان ي السفر يسوق أصحابهُ ،يزجي
الضعيف ،و ُيردفه .
وكان ﷺ يستنجي باماء تارة ،وباأحجار تارة ،وجمع بينها تارة ،وكان إذا أراد
قضاء احاجة ي السفر توارى عن أصحابه ،واستر عنهم هدف أو شجر ،وكان يبول
قاعد ًا ،وبال قائ ً
ا مرة لعذر ،وكان يستنجي ويستجمر بشاله .
وكان ﷺ يعجبه التيمن ي تنعله وترجله وطهوره ،وأخذه وعطائه ،وي شأنه كله،
وكانت يمينه لطعامه ورابه وطهوره ،ويساره خائه ونحوه من إزالة اأذى واأوساخ.
وكان ﷺ حب السواك ،ويكثر من التسوك ،ويستاك مفطر ًا وصائ ً
ا ،وكان حب
الطيب ،و ُيكثر منه ،وا يرد الطيب ،وكان أحب الطيب إليه امسك .
وكان ﷺ أفصح اخلق ،وأحسنهم كام ًا ،وأحاهم منطق ًا ،إذا تكلم تكلم بكام
فصل مبن ،يعده العاد ،ليس هذ ريع ا يـُحفظ ،وا منقطع تتخلله السكتات ،وكان

( )9حسن/أخرجه أبوداود برقم (.)9995
( )9حسن/أخرجه أمد برقم (.)9595
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كثر ًا ما يعيد الكام ثاث ًا ليعقل عنه ،كامه جزل مؤثر ،يأخذ بمجامع القلوب،
ويغذي اأرواح .
وكان ﷺ طويل السكوت ،ا يتكلم من غر حاجة ،وا يتكلم فيا ا يعنيه ،ويتكلم
بجوامع الكلم ،وا يتكلم إا فيا يرجو ثوابه ،وكان إذا كره شيئ ًا ُعرف ي وجهه من
غر أن يتكلم بشأنه ،وم يكن ﷺ فاحش ًا ،وا متفحش ًا ،وا صخاب ًا ي اأسواق .
وكان ﷺ جل ضحكه التبسم ،بل كله التبسم،فكان هاية ضحكه أن تبدو نواجذه،
وكان يضحك ما ُيضحك منه ،و ُيتعجب من مثله .
وأما بكاؤه ﷺ فلم يكن بشهيق ،ورفع صوت ،بل كانت عيناه تدمعان حتى َما،
و ُيسمع لصدره أزيز كأزيز امرجل  ،وهي القدر التي تغِ.
وكان بكاؤه ﷺ تارة من خشية اه ،وتارة عند ساع القرآن أوقراءته ،وهو بكاء حب
وإجال وشوق مصاحب للخوف واخشية ،وتارة يبكي خوف ًا عى أمته ،وشفقة
عليها ،وتارة يبكي رمة للمريض أو اميت ،وتارة يبكي ما يرى من عظمة اه،
وسعة حلمه عى عباده ،وتواَ نعمه عى خلقه ،وتارة يبكي عند استغاثته بربه ،وعند
شهود تقصره با كلفه اه به ونحو ذلك .
وكان ﷺ خطب خطبه تارة عى اأرض ،وتارة عى امنر ،وتارة عى الناقة.
وكان إذا خطب امرت عيناه ،وعا صوته ،واشتد غضبه ،حتى كأنه منذر جيش
يقول صبحكم ومساكم ،وكان ا خطب خطبة إا افتتحها بحمد اه  ، وختمها
بااستغفار ،وكان خطب خطبه قائ ً
ا أو راكب ًا.
وكان مدار خطبه ﷺ عى مد اه وتوحيده ،والثناء عليه بآائه ،ومجيده بأسائه
وصفاته ،وتعليم قواعد اإسام ،وبيان أحوال اليوم اآخر ،واأمر بتقوى اه ،
وبيان ما حبه اه ويرضاه ،والرغيب فيه.
وهذه اأخاق والشائل التي مر ذكرها  ،ماهي إا نقطة من بحر أخاقه  ،أنه ما من
خصلة ميدة ذكرت ي القرآن أو السنة أو اآثار أو اأخبار إا وكان ﷺ يتصف ها ،
وهو أول العاملن ها  ،وأحسن امتحلن ها  ،قد مع اه أخاق اأنبياء والرسل ي
ظاهره وباطنه  ،وزاد عليها با أكرمه اه به من حاسن اأخاق واأقوال واأعال
[ القلم. ]9 /
كا قال سبحانه :
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 -2دعوته ﷺ

تنقسم حياة النبي ﷺ إى ثاثة أقسام ،وهي :
اأول :طريقة حياة ،وهي كل ما كان يتحى به الرسول ﷺ من اأخاق واآداب
[ القلم. ] ٤/
والسنن والفضائل الرعية :
الثاي :فرائض حياة  ،وهي ميع العبادات واحقوق والواجبات الرعية.
الثالث :مقصد حياة ،وهي الدعوة إى اه  ،وتعليم رع اه ،واأمر بامعروف،
والنهي عن امنكر.
وقدأرسل اه رسوله حمد ًا ﷺ رمة للعامن ،فدعا الناس إى توحيد رب
العامن ،وعبادة اه وحده ا ريك له ،واجتناب عبادة ما سواه من اأصنام واأوثان
وغرها كا قال سبحانه:
[ اأحزاب. ] ٤٤-٤٤/

فقام ﷺ بالدعوة إى اه تعاى بن أهله ،وعشرته ،وقومه ،وقريته ،وما حوها،
والعرب قاطبة ،والناس كافة ،والعام قاطبة يدعو إى اه ي الليل والنهار ،واحر
[ اأنبياء. ]٧٠١/
والسفر ،والصحة وامرض:
فب رلغ ﷺ الرسالة ،وأدى اأمانة ،ونصح اأمة ،وجاهد ي اه حق جهاده ،وترك اأمة
عى البيضاء ،ليلها كنهارها ا يزيغ عنها إا هالك ،حقيق ًا لقوله سبحانه:
[ امائدة. ]٧١/

ودعا ﷺ إى اه من أول يوم من بعثته،إى آخريوم من حياته،وربى أصحابه عى ذلك.
وتفصيل دعوته ﷺ أفردناه بفضل اه بباب مستقل ،أن الدعوة إى اه هي مقصد
حياته ﷺ كلها ،وهي واجبة عى كل مسلم ومسلمة ،وقد أمر اه ها قبل الصاة
والصوم وغرها من فرائض اإسام ،ووقت الفرائض حدود ،ووقت الدعوة مطلق
غر حدود ،بل الدعوة إى اه هي أم الفرائض كلها ،وأداء الفرائض من ثمراَا:
[ يوسف.]٧٠٤/
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-3عباداته ﷺ

كان ﷺ يعبد اه ويذكره ي ميع أحواله ،ي ليله وهاره ،وي حره وسفره ،وي
أقواله وأفعاله ،وي أخاقه وآدابه ،وي بيته وسوقه ،وي مسجده ،ويذكر اه عى كل
أحيانه ،ويدعو اه ي ميع أوقاته ،وحقق العبودية ه ي كل حال من أحواله،
حقيق ًا لقول ربه له :
[ الزمر. ]99-99/

وشكر ًا ه  عى نعمة اهداية والرسالة :
[ اأنعام. ]999-999/

وكان ﷺ يتوضأ لكل صاة ،وربا صى الصلوات اخمس بوضوء واحد كا فعل
يوم الفتح ،وكان يتوضأ بامد تارة ،وبأزيد منه تارة .
ومسح عى اخفن ي احر والسفر ،ومسح عى اجوربن والنعلن ،ومسح عى
العامة.
وكان ﷺ يتيمم بربة واحدة للوجه والكفن ،وكان يتيمم باأرض التي يصِ عليها
ا أو سبخ ًة ،وجعل التيمم قائ ً
تراب ًا أو رم ً
ا مقام الوضوء ،فيرب بيده اأرض،
ويمسح ها وجهه ،ثم يمسح ظاهر اليد اليمنى ،بباطن كف اليد اليَى ،ثم يمسح
ظاهر كف اليَى بباطن كف اليد اليمنى .
وكان ﷺ إذا قام إى الصاة قال ( :اه أكر) ويرفع يديه معها مدودة اأصابع،
مستقبا ها القبلة إى فروع أذنيه ،أو إى منكبيه ،ثم يكمل صاته فرض ًا أو نف ً
ا عى
أحسن صفة كا ورد ي كتب الفقه واحديث أكثر من مائتي مسألة من التكبر إى
التسليم.
وكان ﷺ يطيل الركعة اأوى عى الثانية من كل صاة ،ويطيل صاة الصبح أكثر من
سائر الصلوات ،أن قرآن الفجر مشهود ،يشهده اه ومائكته ،ومائكة الليل
والنهار:
[ اإراء.]١٤/
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وكان ﷺ إذا فرغ من القراءة ي الصاة سكت بقدر ما يراد إليه نفسه ،وكان يقيم
صلبه إذا رفع من الركوع ،وبن السجدتن .
وكان ﷺ ي صاته يضع ركبتيه عى اأرض ،ثم يديه ،ثم جبهته وأنفه ،وإذا رفع
رفع رأسه ،ثم يديه ،ثم ركبتيه.
وكان ﷺ يسجد عى اأرض كثر ًا ،وسجد عى اماء والطن ،وعى اخمرة
امتخذة من خوص النخل ،وعى احصر ،وعى الفروة امدبوغة.
وكان ﷺ يبكي ي صاته ،ويصِ حافي ًا تارة ،ومنتع ً
ا تارة.
وكان ﷺ يصِ إى سرة ،ويدنو منها .
وكان ﷺ يصِ التهجد بالليل إحدى عرة ركعة تارة ،وثاث عرة ركعة تارة،
واأُوى اأكثر من فعله ،وكان ا يدع قيام الليل حر ًا أو سفر ،وكان إذا غلبه نوم أو
وجع صى من النهار ثنتي عر ركعة ،وكان يصِ صاة التهجد بالليل مثنى مثنى .
وكان ﷺ ُيَ بالقراءة ي صاة الليل تارة  ،وجهر ها تارة  ،ويطيل القيام تارة ،
وخففه تارة  ،ويوتر آخر الليل وهو اأكثر  ،ويوتر أوسطه تارة  ،ويوتر أوله تارة .
وكان ﷺ يصِ التطوع بالليل والنهاري السفر عى راحلته ،وجعل سجوده أخفض
من ركوعه  ،فإن مكن من استقبال القبلة والركوع والسجود فعله .
وصى الرسول ﷺ صاة الضحى يوم ًا ركعتن  ،ويوم ًا أربع ًا  ،ويوم ًا ست ًا  ،ويوم ًا
ثاني ًا  ،ثم ترك  ،فمن أراد أن يصليها فليصلها عى ما شاء من هذه اأعداد أو أزيد .
وكان من هديه ﷺ سجود الشكر عن جدد النعم  ،أو اندفاع النقم  ،فكان إذا جاءه
أمر يَه خر ه ساجد ًا  ،شكر ًا ه تعاى .
وكان ﷺ إذا مر بسجدة ي الصاة كر وسجد واحدة ثم قام  ،وسجود التاوة خارج
الصاة ا قيام فيه وا تكبر ،وا تشهد فيه وا تسليم .
وكان من هديه ﷺ تعظيم يوم اجمعة وليلتها ،والغسل فيه  ،والتطيب فيه  ،والتبكر
إى اجمعة  ،وقراءة سورة الكهف  ،وي يوم اجمعة ساعة ا يوافقها عبد مسلم وهو
قائم يصِ يسأل اه شيئ ًا إا أعطاه اه إياه .
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وكان ﷺ ي صِ العيدين ي امصى الذي عى باب امدينة  ،وم يصل العيد ي
مسجده ﷺ  ،وكان يلبس عند اخروج لصاة العيدين أمل ثيابه  ،وكان يبدأ
بالصاة قبل اخطبة .
وكان ﷺ إذا كسفت الشمس  ،أو خسف القمر  ،صى صاة الكسوف ي امسجد
ماعة كا وردي كتب الفقه .
وكان ﷺ إذا أجدبت اأرض  ،وقحط امطر  ،صى صاة ااستسقاء ي امصى ،
واستسقى يوم اجمعة عى امنر ي أثناء خطبته  ،ووعد الناس يوم ًا خرجون فيه
إى امصى  ،فخرج إليهم ما طلعت الشمس متخشع ًا متذل ً
ا وصى هم صاة
ااستسقاء ،واستسقى ي بعض غزواته ما عطش أصحابه ،فسال الوادي  ،ورب
الناس وارتووا .
وكان ﷺ إذا رأى الغيم والريح ُعرف ذلك ي وجهه  ،فأقبل وأدبر  ،فإذا أمطرت
ُري عنه  ،وذهب عنه ذلك.
وكانت أسفاره ﷺ دائرة بن أربعة أسفار هي  :سفره هجرته  ،وسفره للجهاد ي
سبيل اه  ،وهو أكثرها  ،وسفره للعمرة  ،وسفره للحج .
وكان ﷺ إذا سافر خرج من أول النهار  ،وكان يقر الصاة الرباعية ي سفره حتى
يرجع  ،وكان يقتر عى الفرض ي السفر  ،وم حفظ عنه ي السفر من التطوع إا
سنة الفجر  ،وصاة التهجد  ،والوتر  ،فلم يكن يدعهن سفر ًا وا حر ًا .
وعلق ﷺ القر والفطر ي السفر عى مطلق السفر والرب ي اأرض  ،وم حدد
لذلك مسافة حدودة .
وكان ﷺ له حزب من القرآن يقرؤه كل يوم  ،وكانت قراءته ترتي ً
ا  ،وكان يق ِطع
قراءته آية آية  ،وكان حب أن يسمع القرآن من غره .
وكان ﷺ يقرأ القرآن قائ ً
ا  ،وقاعد ًا  ،ومضطجع ًا  ،ومتوضئ ًا  ،وحدث ًا  ،وم يكن
ويرجع صوته به أحيان ًا.
يمنعه من قرآءة القرآن يء إا اجنابة  ،وكان يتغنى بالقرآن ،
ِ
وكان ﷺ إذا صى عى اميت تبعه إى امقابر ماشي ًا أمامه  ،وكان ا يصِ صاة
اجنازة عى من قتل نفسه  ،ويصِ عى امقتول حد ًا  ،وكان يزور قبور أصحابه
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ري اه عنهم للدعاء هم  ،والرحم عليهم  ،وااستغفار هم  ،وكان يعزي أهل
اميت با ورد ي السنة .
وكان ﷺ إذا اجتمع خوف وسفر قر أركان الصاة وعددها  ،وقر العدد وحده إذا
كان ي سفر ا خوف معه  ،وقر اأركان وحدها إذا كان خوف ا سفر معه :
[ النساء. ]999 /

وكان هديه ﷺ ي الزكاة أكمل هدي وأحسنه  ،ي وقتها  ،وقدرها  ،ونصاها  ،ومن
جب عليه  ،ومرفها  ،أوجبها مرة كل عام  ،وراعى فيها مصلحة اأغنياء  ،ومصلحة
امساكن  ،وجعلها طهرة للال ،وجعل حول الزروع والثار عند كاها واستوائها،
وفاوت بن مقادير الواجب بحسب سعي أرباب اأموال ي حصيلها.
وفرض ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاع ًا من طعام ،عى الكبر والصغر  ،والذكر
واأنثى  ،واحر والعبد ،وبقية أحكام الزكاة ي كتب الفقه واحديث.
وكان ﷺ أعظم الناس صدقة با ملكت يده  ،وكان ا يستكثر شيئ ًا أعطاه ه وا
يستقله .
وكان ﷺ يعطي عطاء من ا خاف الفقر  ،وا يسأله أحد شيئ ًا إا أعطاه إياه ،قلي ً
ا
كان أو كثر ًا ،وكان العطاء والصدقات أحب يء إليه.
وكان ﷺ أجود الناس باخر  ،وكان روره وفرحه با يعطيه أعظم من رور اآخذ
با يأخذه .
وكان ﷺ ينوع ي أصناف عطائه  :تارة باهبة  ،وتارة باهدية  ،وتارة بالصدقة  ،وتارة
براء اليء ،ثم إعطاء البائع السلعة والثمن ميع ًا  ،وتارة يقرض اليء ،ثم يرد
أكثر منه  ،وتارة يشري اليء ،ويعطي صاحبه أكثر من ثمنه .
وكان ﷺ يقبل اهدية  ،ويثيب عليها بأحسن منها  ،فصلوات اه وسامه عليه .
وصام رسول اه ﷺ تسع رمضانات  ،وكان جريل يدارسه القرآن ي رمضان  ،وكان
أجود الناس  ،وأجود ما يكون باخر ي رمضان .
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وكان ﷺ يكثر ي رمضان من أنواع العبادات من الصدقة  ،واإحسان  ،وتاوة
القرآن ،والصاة  ،والذكر  ،والدعاء وااعتكاف .
وخر الناس بن اأمرين  ،وكان يصوم تطوع ًا
وسافر ﷺ ي رمضان فصام وأفطر  ،ر
ثاثة أيام من كل شهر  ،ور رغب ي صوم يوم ااثنن  ،وهى عن صوم يوم العيدين ،
وكان ﷺ يعتكف العر اأواخر من رمضان حتى توفاه اه .
وبقية أحكام الصيام ي كتب الفقه واحديث .
وقد اعتمر ﷺ بعد اهجرة أربع عمر  ،كلهن ي ذي القعدة :عمرة احديبية سنة
ست ..ثم عمرة القضاء من العام امقبل سنة سبع ..ثم عمرته ﷺ من اجعرانة عام
الفتح سنة ثان ..ثم الرابعة عمرته التي قرها مع حجته سنة عر من اهجرة .
وحج ﷺ بعد هجرته حجة واحدة ،وهي حجة الوداع ،سنة عر من اهجرة ،وكان
حجه قارن ًا ،وكتب اه له أجر حج القران بفعله ،وأجر حج التمتع بتمنيه .
وطاف ﷺ بالبيت ،ثم سعى بن الصفا وامروة ،ثم بقي عى إحرامه؛ وي ضحى
اليوم الثامن خرج إى منى ،وصى ها مس صلوات الظهر والعر وامغرب
والعشاء والفجر ،قر ًا با مع ،وما طلعت الشمس من يوم عرفة أفاض إى
عرفات ،ثم وقف ها إى الغروب ،ثم أفاض إى امزدلفة ،ثم بات ها ،وما صى
الفجر وقف بامشعر احرام ،ثم أفاض قبل طلوع الشمس إى منى ،ثم بدأ يرمي
مرة العقبة ،ثم نحر هديه ،ثم حلق رأسه ،ثم أكل من حم اهدي ،ورب من مرقه،
ثم لبس ثيابه ،ثم توجه إى البيت ،فطاف طواف اإفاضة ،ثم رجع إى منى ،وما
زالت الشمس من الغد رمى اجمرات الثاث مرتبة ،كل واحدة بسبع حصيات،
اأوى ،ثم الوسطى ،ثم العقبة.
ثم رمى ي اليوم الثاي عر والثالث عر كذلك بعد الزوال ،ثم خرج وصى الظهر
باأبطح ،وبات به ،ثم طاف بالبيت للوداع قبل الفجر ،ثم خرج من مكة بعد صاة
الفجر متوجه ًا إى امدينة ،وصفة حجته مبسوطة ي كتب الفقه واحديث .
وكان ﷺ أكمل اخلق ذكر ًا ه  ، وكانت حياته كلها ذكر ًا ه :
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فقد كان كامه كله ي ذكر اه  ، وكان أمره وهيه وتريعه لأمة ذكر ًا منه لربه
سبحانه.
وكان إخباره ﷺ عن أساء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه ووعده ووعيده ذكر ًا منه ه .
وكان مجيده لربه ،وثناؤه عليه ،ومده وشكره وتسبيحه لربه ذكر ًا منه ه . 
وكان سؤاله ودعاؤه ه ،ورغبته ورهبته ذكر ًا منه ه .
وكان سكوته ﷺ وصمته ذكر ًا منه ه بقلبه .
فكان ﷺ يذكر اه ي كل أحيانه ،وعى ميع أحواله ،كا أمره ربه بقوله :
[ امزمل. ] 9/

وكان ﷺ يذكر اه قائ ً
ا وقاعد ًا وعى جنبه ،وي مشيه وركوبه ،وي مسره ونزوله.
وكان ذكره ﷺ ه جري مع أنفاسه ،ومواطن أذكاره وأدعيته مبسوطة ي كتب الفقه
واحديث .
ـحمل السام من يريد السام عليه من
وكان ﷺ يسلم بنفسه عى من يواجهه ،و ُي ِ
الغائبن عنه .
وكان هديه ﷺ انتهاء السام إى وبركاته ،وكان يبدأ من لقيه بالسام ،وإذا سلم عليه
أحد رد عليه عى الفور مثل حيته أو أفضل منها :ﯿ
[ النساء. ] 99/

وكان ﷺ إذا استأذن استأذن ثاث ًا ،فإن ُأذن له وإا انرف ،وثبت عنه السام قبل
ا وتعلي ً
ااستئذان فع ً
ا.
وكان ﷺ حب العطاس ،ويشمت من عطس عنده إذا مد اه.
وكان ﷺ يكره التثاؤب ،أنه من الشيطان  ،وكان ﷺ إذا عطس وضع يده أو ثوبه
عى فيه ،وخفض أو غض به صوته .
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 -4معاماته ﷺ

كان ﷺ أحسن الناس معاملة ،وكان إذا استلف سلف ًا قى خر ًا منه ،ودعا لصاحبه.
وباع ﷺ واشرى ،وكان راؤه بعد الرسالة أكثر من بيعه ،وبعد اهجرة إى امدينة ا
يكاد حفظ عنه البيع إا ي قضايا يسرة أكثرها لغره ،وأما راؤه فكثر.
أجر نفسه قبل النبوة ي رعاية
وآجر ﷺ  ،واستأجر ،واستئجاره أكثر من إجاره ،ر
وأج ر نفسه من خدجة ي سفره باها إى الشام قبل النبوة ،وإن كان العقد
الغنم ،ر
معها مضاربة فامضارب أمن ،وأجر ،ووكيل ،وريك .
وو ركل ﷺ وتوكل ،وكان توكيله أكثر من توكُله.
واَب،وكانت هباته أكثر من اَابه.
وأهدى ﷺ وقبِل اهدية،وأثاب عى اهدية،ووهب ر
واستدان ﷺ برهن ،واستدان بغر رهن ،واستعار ،واشرى بالثمن احال وامؤجل .
وضمن ﷺ عى ربه أعااً من عملها كان مضمون ًا له اجنة ،وضمن من مات من
امسلمن وعليه دين م يرك له وفا ًء أن يوفيه عنه .
وشفع ﷺ ُ ،
وشفع إليه ،وردت بريرة شفاعته ي مراجعتها مغيث ًا ،فلم يغضب عليها،
ووقف ﷺ أرض ًا كانت له ،جعلها صدقة ي سبيل اه.
وحلف ﷺ ي أكثر من ثانن موضع ًا ،أمره اه باحلف ي ثاثة منها بقوله :
وقوله سبحانه :
وقوله سبحانه :

[ يونس. ]99/

[ سبأ. ]9/
[ التغابن. ]9/

وكان ﷺ يستثني ي يمينه تاره ،ويكفر عنها تارة ،ويمي فيها تارة ،وااستثناء يمنع
عقد اليمن ،والكفارة حلها بعد عقدها .
وري وا يقول ي توريته إا
وكان ﷺ يازح ،وا يقول ي مزاحه إا احق ،و ُي ِ
احق ،وكان ﷺ ُيشر ويستشر ،وشاور أصحابه ي جهاده وغزواته مرات كثرة .
وكان ﷺ جيب الدعوة ،ويمي مع اأرملة وامسكن والضعيف ي حوائجهم،
ويعود امريض ،ويشهد اجنازة ،ويقري الضيف .
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وكان ﷺ يصل من قطعه،ويعطي من حرمه،ويعفوعمن ظلمه،وحسن إى من أساء إليه.
وسمع ﷺ مديح الشعر ،وأثاب عليه ،وما قيل فيه من الشعر جزء من حامده ،وأمر
الناس أن حثوا ي وجوه امداحن الراب؛ أن مدحهم كذب.
وسابق ﷺ عى اأقدام ،ورقع ثوبه بيده ،وخصف نعله بيده ،وفى ثوبه ،وحلب
شاته ،وخدم نفسه وأهله ،وأعان أصحابه ي بناء امسجد ،وحفر اخندق وغرما.
وربط ﷺ احجر عى بطنه من اجوع تارة ،وشبع تارة ،وأضاف وأضيف.
وتداوى ﷺ من امرض ،وأمر بالتداوي ،ورقى وم يسرق ،واحتجم ي وسط رأسه،
وعى ظهر قدمه ،واحتجم ي اأخدعن ،واحتجم ي الكاهل ،وهو ما بن الكتفن.
وأمر ﷺ باحمية،وحفظ الصحة،واستفراغ امواد الفاسدة ،واجتناب اأشياء الضارة.

 -5مؤذنيه ﷺ

مؤذنو النبي ﷺ أربعة :
اثنان بمسجده ﷺ وهم  :بال بن رباح ،وهو أول من أذن لرسول اه ﷺ ،وعبد اه
بن أم مكتوم اأعمى ،ري اه عنها.
وسعد القرظ ي مسجد قباء  ،وأبو حذورة اجمحي ي امسجد احرام بمكة .

 -3كتَابه ﷺ

الكتراب الذين كانوا يكتبون الوحي والرسائل لرسول اه ﷺ هم:
أبو بكر وعمر وعثان وعِ ،والزبر بن العوام ،وأي بن كعب ،وعامر بن فهرة،
وعبد اه بن اأرقم ،وعمرو بن العاص ،وامغرة بن شعبة ،وعبد اه بن رواحة،
وثابت بن قيس بن شاس ،وحنظلة بن الربيع ،وخالد بن الواليد ،وخالد بن سعيد بن
العاص ،ومعاوية بن أي سفيان ،وزيد بن ثابت ،ري اه عنهم أمعن.

 -2خطباؤه وشعراؤه ﷺ

كان خطيبه ﷺ الذي كان خطب بن يديه بأمره ثابت بن قيس بن شاس اأنصاري .
وكان من شعرائه ﷺ الذين يذبون عن اإسام :
كعب بن مالك ،وعبد اه بن رواحة ،وحسان بن ثابت ،وكان أشدهم عى الكفار.
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 -4جهاد الرسول ﷺ

 ساحه ﷺ :
كان له ﷺ تسعة أسياف هي:
مأثور ،وهو أول سيف ملكه ،والعضب ،وذو الفقار ،تنفله يوم بدر .
والرسوب ،وال َق ْل ِعي ،وام ِ ْخذم .
ومن سيوفه البتار ،والقضيب ،واحتف ،ر
وكان له ﷺ سبعة أدرع هي:
ذات الفضول ،وذات الوشاح ،وذات احواي ،والبراء ،والسعدية ،والفضة،
واخرنق.
وكان له ﷺ مسة رماح هي :
امثوى ،وا ُ
مثنى ،وحربة يقال ها النبعة ،والبيضاء ،وعنزة يمي ها أحيان ًا ،ويتخذها
سرة يصِ إليها ي أسفاره.
ّ
اموشح ،واآخر السبوغ.
وكان له مغفران من حديد ،أحدما
وكان له ﷺ ثاث جباب يلبسها ي احرب ،وكانت له راية سوداء ،يقال ها العقاب،
وراية صفراء ،وألوية بيضاء .
وكانت له ﷺ ست قِ هي:
الروحاء ،والزوراء ،والبيضاء ،والصفراء ،والكتوم ،والسداد .
وكان له ترس يقال له الزلوق ،وآخر اسمه الفتق .
وكان له ﷺ حجن قدر ذراع أو أطول ،يمي به ،ويركب به ،ويعلقه بن يديه عى
بعره.
 جهاده ﷺ :
اجهاد ي سبيل اه ذروة سنام اإسام ،ومنازل أهله أعى امنازل ي الدنيا
واآخرة ،وكان رسول اه ﷺ ي الذروة العليا منه ،وقام بأنواعه كلها .
جنان ،والدعوة والبيان ،والسيف والسنان،
فجاهد ﷺ ي اه حق جهاده بالقلب وا َ
وكانت ساعاته وأيامه موقوفة عى اجهاد بقلبه ولسانه ويده وماله .
وهذا كان ﷺ إمام امجاهدين ،وأرفع العامن ذكر ًا ،وأعظمهم عند اه قدر ًا .
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وقد أمره اه  بأعظم أنواع اجهاد ،وهو الدعوة إى اه من حن بعثه ،بقوله
سبحانه:
[ الفرقان. ]99-99/

وجهاد الكفار وامنافقن يكون باحجة والبيان وتبليغ القرآن.
وجهاد امنافقن أصعب من جهاد الكفار ،وهو جهاد ورثة الرسل ،وخواص اأمة،
والقائمون به أفراد ي العام ،وامشاركون فيه ،وامتعاونون عليه ،هم اأعظمون عند
اه قدر ًا ،وأجر ًا ،ومنزلة ،وقد قام به ﷺ خر قيام ،وجاهد ي سبيل اه حتى أتاه
اليقن حقيق ًا أمر ربه له بقوله :
[ التوبة. ]99/

ورسول اه ﷺ أول وأعظم من أكمل مراتب اجهاد ،فجاهد نفسه أواً لتفعل ما
أمرها اه به ،وترك ما هى اه عنه ،وجاهد الشيطان عى دفع ما يلقي من الشبهات،
وما يزين من الشهوات ،وجاهد الكفار وامنافقن بالقلب ،واللسان ،والنفس،
وامال ،وجاهد ي اه حق جهاده هو وأصحابه ري اه عنهم حتى توفاه اه :
[ التوبة. ]99/

ورع ﷺ ي اجهاد من حن ُبعث إى أن توفاه اه  ، فشمر عن ساق الدعوة،
ودعا إى اه لي ً
ا وهار ًا ،ور ًا وجهار ًا ،وصدع بأمر اه ،ا تأخذه ي اه لومة ائم.
فدعا إى اه  الكبر والصغر ،والذكر واأنثى ،واحر والعبد ،واأمر واأسود،
واإنس واجن ،حقيق ًا لقوه سبحانه:
[ إبراهيم.] 99/

وما صدع ﷺ بأمر اه ،وِح لقومه بالدعوة إى اه وحده ا ريك له ،آمن به
بعضهم ،وكفر به وآذاه وسبه وشتمه أكثرهم ،فصر عى كل ذلك ،ثم قاتلوه وحاربوه،
فنره اه عليهم ،وأظهر اه دينه ،وقتل أئمة الكفر والكر والضال الذين يصدون
عن سبيل اه ،ويبغوها عوج ًا :
[ الصف.] 5-9/
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فصلوات اه وسامه عى من أرسله اه رمة للعامن ،وأفضل من دعا إى الراط
امستقيم ،فبلغ الرسالة ،وأدى اأمانة ،ونصح اأمة ،وجاهد ي اه حق جهاده حتى
أتاه اليقن :
[ التوبة. ] 999/

وحسن
ولعظيم جهاده وصره ﷺ  ،وعظيم أخاقه ورمته ،وكال معرفته بربهُ ،
عبادته ،ونره اه وغفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر:
[ الفتح. ] 9-9/

وصى اه عليه ومائكته ،وأمر اه امؤمنن بالصاة والسام عليه بقوله سبحانه :

[ اأحزاب. ] 99/

واجهاد ي سبيل اه نوعان :
اأول :جهاد حسن لذاته ،وهو الدعوة إى اه ،واأمر بامعروف ،والنهي عن امنكر
والنصح لكل مسلم ،وهو أعى أنواع اجهاد ،وهو جهاد ميع اأنبياء والرسل:
[ آل عمران. ] 999/

الثاي :جهاد حسن لغره ،وهو القتال ي سبيل اه ،لصد عدوان امعتدين ،وكَ
شوكة امستكرين ،ودفع الظلم عن امظلومن .
وقد كان القتال حرم ًا ي أول اإسام بمكة ،ثم مأذون ًا به ،ثم مأمور ًا به من بدأ
امسلمن بالقتال ،ثم مأمور ًا به جميع امركن.
ففي التحريم قال اه سبحانه:

[ النساء. ] 99/

وي اإذن بالقتال قال سبحانه :
[ احج. ]95/
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وي اأمر به من بدأ بالقتال قال سبحانه :
وي اأمر به لعموم امركن :
وقال سبحانه :

[ البقرة. ]959/
[ التوبة. ] 99/

[ البقرة. ] 959/

وهذا اجهاد فرض عن عى كل قادر إذا دعا إليه إمام امسلمن ،أو هجم العدو عى
بلد امسلمن ،أو حرامسلم صف القتال ،أو احتاج اأمر إليه بنفسه كطبيب وطيار
ونحوما:
[ النساء. ] 99/

وكان ﷺ ير ِغ ب أصحابه ي قتال أعداء اه امركن ،وحثهم عى الشهادة ي
سبيل اه ،وكان يبايع أصحابه ي احرب عى أن ا يفروا ،وربا بايعهم عى
اموت ،وكان إذا أراد غزوة ورى بغرها إا تبوك.
وكان ﷺ يبعث العيون ليأتونه بخر عدوه ،و ُيطلع الطائع ،ويبث احرس .
وكان ﷺ إذا لقي عدوه وقف ودعا ،واستنر اه عليهم ،وأكثر ذكر اه هو وأصحابه
ري اه عنهم:

[ اأنفال. ] 99-99/

وكان ﷺ يرتب صفوف اجيش ،ويعبئهم بيده ،وكان إذا اشتدت احرب اتقوا به،
وكان أقرهم إى العدو ،وكان يلبس الدرع ،ويتقلد السيف ،وحمل الرمح والقوس،
ويترس بالرس.
وكان ﷺ ينهى عن قتل الشيوخ والنساء واأطفال ي احرب .
وكان ﷺ يأمر أمراءه ي الَايا بثاثة أمور:
أن يدعوا عدوهم قبل القتال إى اإسام ..فإن أبوا اإسام دعوهم إى بذل اجزية..
فإن أبوا استعانوا باه وقاتلوهم .
999

وكان ﷺ ينهى ي مغازيه عن النهبة ،والغلول ،وامثلة .
وكان ﷺ يمن عى بعض اأرى ،ويقتل بعضهم ،ويفادي بعضهم بامال ،ويفادي بعضهم
بأرى امسلمن ،يفعل ذلك حسب امصلحة ،وثبت أنه قتل جاسوس ًا من امركن.
وكان هديه ﷺ أنه إذا صالح قوم ًا ،فنقض بعضهم عهده ،وأقرهم الباقون ،ورضوا به،
غزاهم ميع ًا ،كا فعل بقريظة وبني النضر من هود .
 غزواته وبعوثه وراياه ﷺ:
غزواته وبعوثه وراياه ﷺ كلها كانت بعد هجرته إى امدينة ،ي مدة عر سنن.
وغزواته ﷺ سبع وعرون غزوة ،قاتل منها ي تسع غزوات هي:
بدر ،وأحد ،واخندق ،وقريظة ،وبني امصطلق ،وخير ،والفتح ،وحنن ،والطائف .
والغزوات الكبار اأمهات سبع هي :بدر ،وأحد ،واخندق ،وخير ،والفتح ،وحنن،
وتبوك  ،وي شأن هذه الغزوات نزل القرآن الكريم:
فنزلت سورة ( اأنفال ) ي شأن غزوة بدر ،ونزلت آخر سورة ( آل عمران ) ي شأن
غزوة أحد ،ونزل ي غزوة اخندق وقريظة وخير صدر سورة ( اأحزاب ) ،ونزلت
سورة ( احر ) ي غزوة بني النضر ،ونزلت سورة ( الفتح ) ي شأن قصة احديبية
وخير ،وذكر اه الفتح ِح ًا ي سورة ( النر ) .
ونزلت سورة التوبة ي شأن غزوة تبوك .
وجرح ﷺ ي غزوة واحدة من غزواته ،وهي غزوة أحد ،وقاتلت معه امائكة منها
ُ
ي غزوتن ما بدر ،وحنن ،ونزلت امائكة يوم اخندق لنرته ﷺ ،فزلزلت
امركن وهزمتهم ،وأرسل اه عليهم الريح فهربوا.
وكان الفتح اأعظم ي غزوي بدر وحنن ،وقاتل ﷺ بامنجنيق ي غزوة واحدة،
هي غزوة الطائف ،وحصن باخندق ي غزوة واحدة هي غزوة اخندق .
أما عدد راياه وبعوثه فأكثر من ستن ،فصلوات اه وسامه عليه وعى آله وأصحابه
أمعن:
 أمراؤه ﷺ :
كان له ﷺ واة ي ختلف البلدان:

[ اأنفال. ]99/
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منهم باذان بن ساسان ،أ رمره رسول اه ﷺ عى اليمن كلها بعد موت كَى.
وهو أول أمر ي اإسام عى اليمن ،وأول من أسلم من ملوك العجم ،وما مات
باذان أ رمر بعده ابنه شهر عى صنعاء ،وما قتل شهر أ رمر بعده عى صنعاء خالد بن
سعيد بن العاص . 
ووى ﷺ زياد بن أمية اأنصاري حرموت ،ووى أبا موسى اأشعري زبيد وعدن
والساحل ،ووى معاذ بن جبل اجند ،ري اه عنهم أمعن.
ووى ﷺ أبا سفيان صخر بن حرب نجران ،ووى ابنه يزيد تياء شال امدينة،
ري اه عنها .
ووى ﷺ عتاب بن أسيد مكة ،وعمره دون عرين سنة .
ووى عِ بن أي طالب  اأماس باليمن ،ووى عمرو بن العاص ُ عان
وأعاها.
ووى ﷺ أبا بكر إقامة احج سنة تسع من اهجرة ،وأردفه بعِ بن أي طالب عون ًا له
ومساعد ًا ،وليقرأ عى الناس سورة براءة ،ري اه عنهم أمعن.
ووى ﷺ لكل قبيلة وال يقبض صدقاَا و ُيفرقها عى أهلها .
 حداته ﷺ :
حداته الذين كانوا حدون بن يديه ي السفر باأشعار التي تزيد ي النشاط ،وتطرد
الكسل هم :
عبد اه بن رواحة ،وأنجشة ،وعامر بن اأكوع ،وعمه سلمة بن اأكوع ،ري اه
عنهم أمعن.
 من كان يرب اأعناق بن يديه ﷺ :
الذين كانوا يربون أعناق الكفار وامجرمن ومن عليه حد بن يديه هم :
عِ بن أي طالب ،والزبر بن العوام ،وحمد بن مسلمة ،وامقداد بن عمرو،
والضحاك بن سفيان الكاي ،وعاصم بن ثابت ري اه عنهم أمعن.
وكان قيس بن سعد بن عبادة  منه ﷺ بمنزلة صاحب الرطة من اأمر.

*

*

*
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البــاب السابع
دعوة الرسول ﷺ

أصول الدعوة ومراحلها ي ضوء القرآن والسنة

وتشتمل عى ما يي :

 -1فقه الدعوة إى اه
 -2مراحل الدعوة ي حياة الرسول ﷺ  :وتشمل:
 -1مرحلة النر والتبليغ  :وتشمل :
 -9مناهج الدعوة إى اه
 -9أساليب الدعوة إى اه
 -9أهداف مرحلة النر والتبليغ
 -2م رحلة البناء والتكوين  :وتشمل :
 -9سات البناء والتكوين
 -9أسس البناء والتكوين
 -9أهداف مرحلة البناء والتكوين

 -3مرحلة امواجهة والتمكن  :وتشمل :
 -9مرحلة امواجهة

 -9روط النر

 -9عامات التمكن

 -9أهداف مرحلة امواجهة والتمكن
 -9الدعوة سبيل النجاة والفاح

 -1فقه الدعوة إى اه

الدعوة إى اه أم اأعال كلها  ،وهي وظيفة اأنبياء والرسل  ،ووظيفة هذه اأمة ميع ًا
كا قال سبحانه :
[ يوسف. ]999 /

والدعوة إى اه  رأس العمل الصالح  ،وبالدعوة إى اه يأي اإيان  ،وباإيان تأي
اأعال الصاحة  ،وي مقدمة اأعال الصاحة الدعوة إى اه كا قال سبحانه :
[ فصلت. ] 99/

وإذا قامت الدعوة إى اه جاء اإيان ي الناس  ،ثم جاءت اأعال الصاحة  ،ثم
صلحت أحواهم  ،ثم ري اه عنهم  ،ثم أسعدهم ي حياَم  ،ثم زاد سعادَم
عند اموت  ،ثم زادها ي القر  ،فيكون هم روضة من رياض اجنة  ،ثم بلغهم
رهم كال السعادة ي اجنة :
[ القمر. ]99 – 99 /

وبغر اإيان فالعمل الصالح كله حابط  ،وصاحبه خار :
[ الزمر. ]99 – 99 /

واجهاد نوعان :
جهاد حسن لذاته  ،وهو الدعوة إى اه  ،وتعليم رع اه  ،واإحسان إى اخلق :
[ الفرقان. ]99 /

وهذا اجهاد أعى أنواع اجهاد  ،وهو سبب حصول اهداية للداعي وامدعو :
[ العنكبوت. ]95 /
أما اجهاد احسن لغره فهو القتال ي سبيل اه  ،وهذا ا يكون إا بعد الدعوة  ،وهو
حسن لغره ما فيه حفظ دار اإسام  ،ودفع اأعداء  ،وفتح اأبواب لتدخل الدعوة ي
كل بلد :
[ البقرة. ]٣٩١/

والدعوة إى اه ليست ُخطب ًا ومواعظ ًا ودروس ًا فقط  ،بل هي خلق كريم  ،وعطاء جزيل ،
999

وإحسان ميل  ،ورمة باخلق  ،ورفق بالناس  ،وتواضع هم :
[ آل عمران. ]995 /

وهي كذلك بذل كل يء من أجل الدين  ،وترك كل يء من أجل الدين  ،وصر
عى امكاره :
[ احجرات. ]99 /

والدعوة كذلك حياة مطابقة حياة سيد اخلق ﷺ  ،الذي كان أحسن الناس خلق ًا وخلق ًا ،
وكان خلقه القرآن  ،وحياته ﷺ أحسن حياة  ،وأطهر حياة  ،وأمل حياة :
[ التوبة. ]999 /
وأعظم اإحسان بعد اإحسان ي توحيد اه وعبادته  ،هو اإحسان إى اخلق بدعوَم
إى اه الذي خلقهم ورزقهم :
[ فصلت. ] 99 /
واإسام هو امنهج الوحيد للحياة السعيدة للبرية كلها إى يوم القيامة ،فيجب
إباغه لكل الناس :
[ إبراهيم. ]99 /

وي القرآن والسنة ميع امناهج الرعية لأفراد واجاعات والشعوب  ،وهي
صاحة لكل زمان ومكان  ،ي ميع شعب احياة ااجتاعية وااقتصادية والسياسية :
[ امائدة. ]9 /

فالقرآن العظيم ذاته منهج حياة  ،وداخله مناهج :
والقرآن الكريم كله مناهج هي أحسن امناهج عى اإطاق:

[ النحل. ] 99 /

[ النحل. ]٩٩/

وبغر منهج القرآن فالبرية تعيش ي ظام وضال وبغي وعدوان:
[ آل عمران. ]٣١٩/
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والسنة النبوية ذاَا منهج حياة  ،وداخلها مناهج :

[ اجمعة. ] 9 /

والسرة النبوية ذاَا منهج حياة  ،وداخلها مناهج من أحسن امناهج الربوية :
ﰀ [اأحزاب. ] 99 /
ونر احق كنر الباطل  ،كاما حتاج إى جهود وتضحيات  ،وإى بذل وترك ،
وإى َطيط وتدبر وتنفيذ :

[ احج. ]٨٩/

وكا أنه ابد للمباي وامدن من َطيط وتنفيذ  ،كذلك ابد للبرية من تدبر وتنفيذ
وشورى  ،لكيفية دعوَم إى اه  ،وصبغهم بصبغة اه  ،لتكون حياَم ي الدنيا
واآخرة أحسن حياة  ،بالتوحيد واإيان  ،وعبادة اه وحده ا ريك له ،والفوز
برضوانه وجنته :
[ التوبة. ] 99 /

وأحسن التدبر امقرون بالتنفيذ  ،تدبر رب العامن  ،لرسوله الكريم ﷺ .
والتوجيه الرباي الكريم لصاحب الدعوة اأسوة ﷺ يبدأ بـ :
[ العلق. ] 9 – 9 /

ثم بعدها :

ثم بعدها :
ثم بعدها :
ثم بعدها :

[ امزمل. ] 9 – 9 /
[ امدثر. ] 9 – 9 /
[ الشعراء. ] 999 /
[ احجر. ] 59 /
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ثم بعدها :
ثم بعدها :

[ الشورى. ] 9 /

[ إبراهيم. ] 99 /

ثم بعدها :

[ البقرة. ]959 /

ثم بعدها :
ول اه ﷺ َق َال « :إِن َرك َت ْأ ِي َقوما ِمن َأه ِل ال ِ
كت ِ
وعن معاذ َ ق َال َ :ب َع َثنِي َر ُس ُ
َاب َفا ْد ُع ُه ْم إى
ْ ً ْ ْ
ول اهَ ،فإِ ْن هم َأ َط ُ ِ ِ
ِ
َش َها َد ِة َأ ْن َا إِ َل َه إِ را اهَ ،و َأ ِي َر ُس ُ
ر َض
اعوا ل َذل َك َف َأ ْعل ْم ُه ْم َأ رن اه ا ْف َ َ
ُ ْ
لةَ ،فإِ ْن هم َأ َط ُ ِ ِ
ات ِي ك ُِل يو ٍم و َلي ٍ
مس ص َلو ٍ
ِ
ر َض
َْ َ ْ
َع َل ْي ِه ْم َ ْ َ َ َ
اعوا ل َذل َك َف َأ ْعل ْم ُه ْم َأ رن اه ا ْف َ َ
ُ ْ
ِ ِ
ِ
اعوا لِ َذلِ َك َفإِ ري َ
اك َوك ََر ِائ َم
ر ُد ِي ُف َق َر ِائ ِه ْمَ ،فإِ ْن ُه ْم َأ َط ُ
َع َل ْي ِه ْم َصدَ َق ًة ت ُْؤ َخ ُذ م ْن َأ ْغن َيائ ِه ْم َف ُ َ
َأمو ِ
اه ْمَ ،وات ِرق َد ْع َو َة ا َ
ن اه ِح َجاب» متفق عليه ( ).
م ْظ ُلو ِمَ ،فإِ رن ُه َل ْي َس َب ْين ََها َو َب ْ َ
َْ
هذا هو التخطيط  ..وهذا هو التدبر  ..وهذا هو التوجيه للنبي ﷺ وأمته.
والدعوة إى اه  ،وإباغ هذا الدين  ،أعظم فريضة ي اإسام بعد التوحيد :
[ التوبة. ] 99 /

[ امائدة. ] 99 /

وعقوبة ترك الدعوة أعظم عقوبة :

[ البقرة. ]999 – 995 /

ولن َرج من الدعوة الثمرات إا إذا قامت عى هذه اأصول وامناهج :
وقام كل مسلم ومسلمة بالدعوة إى اه :
[ النحل. ]999 /
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9959ومسلم برقم ( )95واللفظ له.
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[ آل عمران. ]995 /

والذي جعله اه من خر أمة أخرجت للناس  ،فيجب عليه أن يرف ر
كل وقته ي عبادة اه ،
والدعوة إى اه  ،وتعلم وتعليم رع اه :
[ اأنعام. ]999 – 999 /
[ يوسف. ]999 /
[ آل عمران. ] 95 /
[ آل عمران. ]999 /

وإذا كان للحكومات والركات خطط ومناهج وأهداف  ،فكذلك الدعوة إى اه ،
بمنهج اه  ،ها َطيط ومناهج  ،وها أساليب ووسائل  ،وها من وراء ذلك كله
أهداف وغايات  ،وهي تعبيد الناس لرب العامن  ،با جاء به رسوله الكريم ،
ولذلك كله نتائج وآثار وثار  ،وزينة تظهر عى القلوب واجوارح  ،وهي أمل من
اأوراق واأزهار والثار عى اأشجار :

[ اأنفال. ] 9 – 9 /

وامناهج  :هي اخطط التي من خاها نخطط للدعوة إى اه  ،لتصل إى كل إنسان  ،وكل
أرة  ،وكل قرية  ،وكل دولة  ،وكل قارة  ،مسرشدين با جاء ي القرآن والسنة من توجيهات :

[ امائدة. ]٣١-٣١/

واأساليب  :الشكل الذي تتم به الدعوة إى اه  ،ليدخل اإيان ي القلوب  ،ثم تستجيب
اجوارح للقلوب بكل عمل صالح :
999

[ التوبة. ]999 /

والوسائل  :هي اأشياء امعينة إيصال احق إى الناس بأحسن وسيلة .
إن الدعوة إى اه  ،وإباغ دين اه  ،من أعظم الفرائض والواجبات بعد اإيان باه
 ، وامسلمون كلهم ركاء مع الرسول ﷺ فيها :
[ يوسف. ]999 /

را
ونحن خلفاء الرسول ﷺ ي إباغ دين اه إى البرية كافة كا قال ﷺ  « :إ ِن َ
ِ
م تُ ب ْ َع ث ُ وا ُم َع ِ ِ
ِ
َ ي َن » أخرجه البخاري ( ).
ُب ع ثْ تُ ْم ُم ي َ َِ ي َن َو َ ْ
والدعوة إى اه أمانة ثقيلة  ،ورسالة عظيمة  ،أشفقت من ملها أعظم امخلوقات،
وملها اإنسان ليفوز بثواها ،ويسعد بأدائها :

[ اأحزاب. ] 99 – 99 /

فيجب علينا ميع ًا رجااً ونسا ًء مل أمانة الدعوة إى اه  ،وإباغ الناس دين اه  ،كا جاء
ي كتاب اه  ، وسنة رسول اه ﷺ  ،ولن يصلح آخر هذه اأمة إا با صلح به أوها .
فمن قام بآدا ء هذه اأمانة العظيمة كا جاءت  ،أفلح وسعد ي الدنيا واآخرة :
[ آل عمران. ]999 /

ومن ضيع هذه اأمانة خَ وشقي ي الدنيا واآخرة :

[ طه. ] ٣٢١-٣٢١/

وهذا بيان موجز أصول الدعوة العلمية والعملية  ،وبيان مراحلها ،ي ضوء القرآن
والسنة  ،والتي دخل الناس بحسن تطبيقها ي دين اه أفواج ًا  ،وترك النبي ﷺ اأمة
بعدها عى البيضاء  ،ليلها كنهارها  ،ا يزيغ عنها إا هالك .
( )9أخرجه البخاري برقم (.)999

999

-1مراحل الدعوة ي حياة الرسول ﷺ

مرت الدعوة إى اه ي حياة الرسول ﷺ بثاث مراحل :
مرحلة النر والتبليغ  ..ومرحلة البناء والتكوين  ..ومرحلة امواجهة والتمكن .

 -1مرحلة النر والتبليغ

وهذه أول مراحل الدعوة إى اه  ،وهي أهم امراحل  ،وهي الغاية التي بعث اه
اأنبياء والرسل من أجلها  ،ليعبد الناس رهم وحده ا ريك له :
[ النحل. ] 99 /

وي هذه امرحلة كان الرسول ﷺ يتنقل بن الناس ي امجامع واأسواق  ،ويرحل
إى الب اد واأطراف  ،ويتحمل كل أذى من قومه وغرهم  ،ويقول للناس أينا
ِ
حوا» أخرجه أمد( ).
راس ُقو ُلوا َا إِ َل َه إِ را اهُ ُت ْفل ُ
ها الن ُ
وجدهم َ « :يا َأ ُ َ
ِ ِ
ويطلب من اأراف احاية والنرة قائ ً
ْر ِي؟ َحترى ُأ َب ِل َغ
ا َ «:م ْن ُي ْؤويني؟ َم ْن َين ُ ُ
ِر َسا َل َة َر ِي َو َل ُه اجَنر ُة» أخرجه أمد ( ).
والقرآن الكريم ينزل عى رسول اه ﷺ ويغذيه بالدائل والراهن واآيات التي
مأ قلبه توحيد ًا وإيان ًا  ،ورمة ورأفة  ،وحل ً
ا وصر ًا ،وبذاً وعطا ًء .
فينتقل ﷺ ي دعوته بن مناهج عدة  ،ويواجه الناس حسب اختاف عقوهم وعواطفهم ،
وحسب اختاف اأشخاص واأحوال  ،با يفتح قلوهم وعقوهم لإيان باه  ،وعبادته
وحده ا ريك له  ،حتى دخل الناس ي دين اه أفواج ًا.

( )9صحيح /أخرجه أمد برقم (.)99999
( )9صحيح/أخرجه أمد برقم (. )99999
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-1مناهج الدعوة إى اه

 -1إيقاظ الفطرة البرية :
القرآن كله إيقاظ للفطرة  ،والفطرة موجودة ي كل إنسان  ،والفطرة هي صفاء النفس ،
ونقاء ي الطبع  ،واستقامة ي القلب  ،ميل بالنفس إى احق واخر والفضائل ،
وميل ها عن الباطل والر والرذائل  ،وهي من أعظم نعم اه عى عباده :
[ الروم. ] 99 /

وعن أي هريرة َ ق َال :قال رسول اه ﷺ «:ك ُُل مو ُل ٍ
ود ُيو َلدُ َع َ
ى ال ِف ْط َر ِة َ ،ف َأ َب َوا ُه
َْ
هودانِ ِه وينَرانِ ِه ويمجسانِ ِه  ،كَا ُتنْتَج الب ِهيم ُة هِيم ًة ه ْل تـُ ِ
ح ُسو َن فِي َها ِم ْن
ُ َ َ َ َ َ
َُِ َ
َ
ََُ ِ َ
َُ ِ َ
َجدْ َعا َء »متفق عليه ( ).
والفطرة ي كل إنسان  ،حس ها ساعة الصفا  ،وساعة الفرج ،وساعة اأمن  ،وساعة
النعمة  ،فيمتلئ قلبه بحب اه ،ويشكر ربه الكريم عى نعمه التي ا تُعد وا حَ.
وحس ها ساعة العَة  ،وساعة الشدة  ،وساعة اخوف  ،فيفر إى ربه  ،وينكَ بن يديه .
وحس ها اإنسان ي آيات اه التي حدث كل يوم ي اأنفس واآفاق ،فيمتلئ قلبه
بالتوحيد واإيان :
[ فصلت. ]99 /

وحس ها إذا تأمل خلق السموات واأرض  ،وتأمل ي سر اأولن واآخرين  ،وتأمل ي
اختاف الليل والنهار ،فيمتلئ قلبه بعظمة اه وجاله :

[ آل عمران. ]959 – 959 /

وكل هذه الدائل واآيات تنطق  ،وكلها تشهد  ،وكل َتف  ،بأنه ا إله إا اه اخالق
لكل يء  ،امالك لكل يء  ،العليم بكل يء  ،القادر عى كل يء ،وكلها تشهد
بأنه ا إله إا اه الواحد اأحد  ،السميع لكل أحد  ،البصر بكل أحد  ،الرحيم بكل أحد،
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999

999

الغني عن كل أحد  ،الذي حتاج إليه كل أحد  ،الذي يعلم بكل أحد  ،وا خفى عليه
[ البقرة. ]999 /
أحد :
[ احر. ]٢٢/

ويشهد كل خلوق ي الكون  ،ي العام العلوي  ،وي العام السفِ  ،أنه ا إله إا
اه  ،له اأساء احسنى  ،والصفات العى  ،واأفعال احميدة  ،وامثل اأعى ،
وأنه امستحق للعبادة وحده ا ريك له :
[ اأنعام. ]999 – 999 /

وقد خلق اه سبحانه الفطرة ي كل إنسان  ،لكن قد تقرن الفطرة بالفطنة  ،فإذا هو
إنسان سوي يعرف اه عى بصرة  ،ويعبده عى بصرة  ،ويدعو إليه عى بصرة :
[ اجمعة. ]9 /

وقد تبقى الفطرة وحدها با فطنة  ،فيعرف هذا اإنسان ربه معرفة العوام  ،معرفة من
ُسئلت أين اه ؟ فقالت  :ي الساء .
يعرف اه معرفة من قال  :البعرة تدل عى البعر  ،واأقدام تدل عى امسر :
[ احجرات. ]99 /

وقد ينطمس بعض هذه الفطرة  ،لكنها ا ُتـمحى  ،قد يطمسها انشغال بالشهوات  ،أو
انشغال بامناصب  ،أو انشغال باأموال  ،أو هوى  ،أو انحراف فكر :
وقد تنطمس الفطرة كلي ًا  ،حتى يرى اإنسان احق باط ً
ا  ،والباطل حق ًا :

[ الفرقان. ]99 /

[ اأعراف. ]995 /

وإذا انطمست الفطرة عميت ،حتى ترى التوحيد رك ًا  ،والرك توحيد ًا  ،كا قال اه
[ ص.] 9/
عن عباد اأصنام ي مكة :
ومع هذا وذاك  ،تبقى الفطرة كامنة مستعدة لانبعاث ي أي وقت :
995

[ الشمس. ]99 – 9 /

وقد ُتـحرك العاطفة ظروف شديدة  ،فتذكر اه رغم أنف صاحبها :
[ اإراء. ] 99 /

والبر كلهم ينعمون بالفطرة ،لكن الفطن الذكي َزه نظرة أو مسة أو آية ،والضعيف
البليد َزه رجة أو زلزلة أو صاعقة  ،فهذا ينظر ببره  ،واأول ينظر ببصرته :
[ اأنعام. ]999 /

والقرآن العظيم كله مناهج عظيمة توقظ الفطرة  ،يثر ما فيها من كوامن التوحيد ،
واميل إى احق  ،والبعد عن الباطل  ،وتكبر من يستحق التكبر  ،وحب من يستحق
احب  ،وتوحيد من يستحق التوحيد :
[ فاطر. ]99 /

وآيات القرآن  ،وأدلة القرآن  ،أحسن اأدلة التي توقظ الفطر  ،وتثمر كال التوحيد
واإيان والتقوى :
[ إبراهيم. ] 99 /

[ امائدة. ]٩١/

والقرآن يأمرنا بأن ننظر ي اآيات الكونية  ،واآيات القرآنية  ،لتشهد الفطرة بأنه ا
إله إا اه  ،مع وعيد بالعذاب األيم هز النفس التي م تستيقظ فيها الفطرة  ،ومع
وعد بالنعيم امقيم يمني النفس با عند اه :
[ الشورى. ] 99 /

[ النساء. ]٣١-٣١/

مع القصص واأمثال التي ترح الصدور  ،وتؤنس النفوس  ،وتطمئن القلوب  ،وتسعد اأرواح :
999

[ إبراهيم. ]٢١-٢١/

وذلك كله يثمر أعظم الثمرات  ،من اإيان باه  ،وحب اه  ،والتوكل عى اه ،
واأنس باه  ،والرغبة إليه  ،والرجاء له  ،واخوف منه  ،واافتقار إليه  ،ورجاء جنته ،
واخوف من ناره :
[ الطاق. ] ٣٢/

فالقرآن كله سور وآيات توقظ الفطرة التي فطر اه الناس عليها  ،ليعبدوا رهم الذي خلقهم
ورزقهم وحده ا ريك له :
[ البقرة. ] 99 – 99 /

وآيات القرآن فيها شفاء من كل داء  ،تشفي من أمراض الكفر والرك والنفاق وغرها
من أمراض القلوب  ،فهي كالغذاء ينتفع به كل إنسان  ،وكاماء ينتفع به الكبر
والصغر  ،وحتاجه القوي والضعيف  ،والغني والفقر:
ﯓ [ اإراء. ]٩٢/
ومن أعظم اآيات التي توقظ الفطرة ي النفس البرية :
ﮱ

[ امؤمنون. ] 95 – 99 /
[ يونس. ]999 /
[ ق. ] 9 – 9 /

999

[ نوح. ] 99 – 99 /

[ العنكبوت. ] 99 /

[ فاطر. ] 99 –99/

 -2حريك العاطفة :
فالدعوة إى اه تكون بإيقاظ الفطرة  ،وتكون كذلك بتحريك العاطفة  ،وتوجيهها إى
حب اه  ،وحب رسوله  ،وحب دينه  ،وحب امؤمنن  ،وإى بغض الكفر والفسوق
والعصيان والطغيان والعدوان :
[ احجرات. ] 9 – 9 /

والعاطفة كالفطرة مشاعر هتز ها القلب  ،ثم حرك ها اجوارح ذات اليمن ،وذات
الشال :
[ البقرة. ] 95-99 /

واه سبحانه يرغب الناس ي الطاعات ،ويعدهم بامغفرة  ،ويبرهم باجنة ،فيقول :

[ آل عمران. ]999 – 999 /

ويعدهم باحياة الطيبة إذا آمنوا واتقوا :

[ اأعراف. ]٩١/

ويعد امؤمنن وامؤمنات بأنواع امَات :
[ التوبة. ] 99 /
[ اأنفال. ] 95 /

999

وخوف سبحانه الناس من النار فيقول :
[ النساء. ] 99 /

وخوف امؤمنن بالنار  ،ليقبلوا عى طاعته  ،وجتنبوا معصيته  ،فيقول :
[ التحريم. ] 9 /

ويعرض القرآن مصر أهل احق  ،ليشد الناس إى احق  ،فيقول :
[ الكهف. ]999 – 999 /
[ النحل. ] 59 /
[ القمر. ]99 – 99 /

ويصف مصر أهل الباطل فيقول :

[ الكهف. ]95/

ويقول :

ﰀ
[ احاقة. ]99 – 9 /

ويقول :

[ الفجر. ] ٣١-١/

ويقول سبحانه :

[ الذاريات. ] 99 – 99 /

999

واهدف من إثارة الفطرة  ،وحريك امشاعر  ،وتوجيه العاطفة  ،هو معرفة اه بأسائه
وصفاته وأفعاله  ،ثم عبادته وحده ا ريك بموجب هذه امعرفة :
[ حمد. ]95 /

 -3حاسن اأخاق :
حسن اخلق هو امنهج اأمثل جذب الناس إى اإسام  ،ومن أجل ذلك ُعرف
الرسول ﷺ من قبل البعثة بالصدق واأمانة  ،ولقب بالصادق اأمن .
[ القلم. ] 9 /
ومن بعد البعثة امتدحه ربه بقوله :
والدين كله حاسن وأخاق  ،وأكد ذلك حمد رسول اه ﷺ حن جعل غاية بعثته
ِ
مم َصالِ َح اأَ ْخ ِ
اق» أخرجه أمد ( ).
الدعوة إى مكارم اأخاق فقال  « :إِن َرا ُبع ْث ُت أُ َ ِ َ
ويربط ﷺ اأخاق باإيان فيقول َ « :م ْن ك َ
َان ُي ْؤ ِم ُن بِاه َوال َي ْو ِم اآ ِخ ِر َف َا ُي ْؤ ِذ
َان ُي ْؤ ِم ُن بِاه َوال َي ْو ِم اآ ِخ ِر َف ْل ُيك ِْر ْم َض ْي َف ُهَ ،و َم ْن ك َ
َج َار ُهَ ،و َم ْن ك َ
َان ُي ْؤ ِم ُن بِاه َوال َي ْو ِم اآ ِخ ِر
َف ْل َي ُق ْل َخ ْ ًرا َأ ْو لِ َي ْص ُم ْت » متفق عليه ( ).
ويمنن اه عى رسوله ﷺ بالرمة فيقول :
[ آل عمران. ]995 /

ويبن أن الغاية من رسالته ﷺ الرمة فيقول :
[ اأنبياء. ]999 /

ويصف امؤمنن بالرمة فيقول :
[ الفتح. ] 95 /

ويقرن مع الرمة اأمر بأداء اأمانة  ،واحكم بالعدل فيقول :
[ النساء. ] 99 /

ويأمر سبحانه بالعدل واإحسان  ،وينهى عن الفحشاء وامنكر فيقول :

( )9صحيح  /أخرجه أمد برقم (.)9599
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)99

999

[ النحل. ] 59 /

ويأمر سبحانه بالعدل مع القريب والبعيد  ،ومع الصديق والعدو فيقول :

[ امائدة. ] 9 /

وامتن اه عى اأمة بأن جعل رسوها ﷺ أرحم اخلق ها فقال :
[ التوبة. ]999 /

واأخاق احسنة من أعظم مناهج الدعوة  ،وباأخاق تلن القلوب القاسية ،وتؤر
النفوس الشاردة ،وها ُتفتح القلوب امغلقة  ،وبعد فتح القلوب فتحت باد مظلمة ي
أنحاء اأرض  ،بغر نقطة دم واحدة :
[ الفتح. ] 9 – 9 /

[ احجرات. ]٣٣/

[ احجرات. ] ٣٢/

وأصول اأخاق الكرى أربعة هي:
أن تصل من قطعك ،وتعطي من حرمك ،وتعفو عمن ظلمك ،وحسن إى من أساء إليك.
وهذه اأصول ينقلب العدو صديق ًا ،ويعود الكافر مؤمن ًا :
[ فصلت. ] ١١/

ومن هنا كان رسول اه ﷺ أحسن الناس َخلق ًا ُ
وخلق ًا  ،وكان خلقه القرآن  ،وكان
مقامه بينهم بأحسن اأخاق ،وأمل الصفات ،مع التوجيه اخفيف ،دعوة باأخاق
واآداب  ،قبل اأوامر واأقوال .
999

فكان ﷺ أسوة لكل إنسان ي كل حال كا قال سبحانه :
ﰀ [ اأحزاب. ] 99 /
فعلينا ااقتداء به ﷺ ي توحيده وإيانه  ،وي أقواله احسنة  ،وي أعاله الصاحة ،
وي أخاقه الكريمة .
ولنا ي رسول اه ﷺ أسوة حسنة ي كل ما جاء به  ،وي كل ما جمل به :
[ يوسف. ]999 /

 -4امنهج الفكري والعقي :
إن الدعوة إى اه تكون بإيقاظ الفطرة  ،وتوجيه العاطفة  ،للنظر والتدبر والتفكر ي
اآيات الكونية  ،واآيات القرآنية  ،ليمتلئ القلب بالتوحيد واإيان  ،وتتحى النفوس
بمكارم اأخاق  ،ليحب الناس حامل رسالة الدعوة إى اه  ،وحبون من أرسله ،
وحبون الدين الذي جاء به  ،ومن ثم يدخلون فيه :
[ القلم. ]9/

وكذلك دعا اإسام إى إعال الفكر والعقل  ،ليعرف اإنسان اخالق من امخلوق ،
والكبر من الصغر  ،والقوي من الضعيف  ،واملك من امملوك  ،والرازق من
امرزوق  ،وذلك يثمر توحيد اه  بأسائه وصفاته وأفعاله  ،وعبادته وحده ا
ريك له  ،واإيان باه ورسوله  ،وطاعة اه ورسوله ﷺ :
[ امائدة. ]59/

والفكر والتدبر والنظر  ،والعلم وامعرفة  ،كل ذلك وعاؤه العقل.
واحب والبغض  ،واخوف والرجاء  ،واإيان والكفر  ،وعاؤه القلب .
فالتفكر والتدبر والعلم باه وأسائه وصفاته وأفعاله شجرة مباركة ،وثمرَا التوحيد
واإيان  ،وتعظيم اه وتكبره ،ومد اه وشكره ،وحب اه ورسوله ودينه  ،وعبادة
اه بموجب ذلك :
[ يونس. ]١ /

999

والقرآن العظيم كله يدعو الناس إى توحيد اه  ،واإيان به  ،بالنظر والتدبر والتفكر ي
اآيات القرآنية  ،واآيات الكونية  ،وهذا من أحسن مناهج الدعوة إى اه وأيَها ،
[ اأعراف. ] ٣٩١/
وأجودها ثمرة  ،وأرعها تأثر ًا :
وهذه بعض اآيات التي دعا فيها القرآن الكريم إى إعال الفكر والعقل :

[ البقرة. ]999 /

[ آل عمران. ]959 – 959 /
[ حمد. ]99 /
[ النساء. ]99/
[ ص. ]95 /
[ اأنبياء. ]99 /
[ الروم. ]99 /
[ الروم. ]99 /
[ الروم. ]99 /
[ الروم. ]99 /
[ الروم. ]99 /

999

[ يونس. ]999 /
[ العنكبوت. ]99 /
[ فاطر. ] 9 /
[ يونس. ] 99 /
[ الرعد. ] 9 /

[ الرعد. ] 9 /

[ النمل. ] 99 – 95 /

[ النبأ. ]99 – 9 /

[ الغاشية. ] 99 – 99 /
999

وتكررت ي القرآن كثر ًا اآيات التي تدل عى أمية التدبر والتفكر ،ومنها:
[ يس. ] 99 /

[ اأنبياء. ] 99 /
[ السجدة. ] 99 /
[ السجدة. ] 99 /
[ اأنعام. ] 99 /
[ الرعد. ] 99 /
[ البقرة. ] 999 /
[ اأنعام. ]99 /

وغرها ما يدعو اإنسان للتدبر والتفكر الذي ينشأ عنه اإيان باه : 
وقد احتفى اإسام بالعلم والعلاء :
فقد كانت أول آيات القرآن نزواً دعوة إى العلم :

[ سبأ. ] 99 /

[ العلق. ] 9 – 9 /

وربط العلم باسم الرب  ،حتى يتجه الناس إى العلم النافع الذي ذكره اه ي القرآن ،
والذي ينشأ عنه اإيان باه وخشيته وتقواه :
[ فاطر. ]99 /

ورفع اه سبحانه مقام العلاء فقال :
وفرق بن العام واجاهل فقال :
ر

[ امجادلة. ]99 /

ﰀ

[ الزمر. ] 5 /

وكان تكريم أول اأنبياء والرسل آدم ﷺ بالعلم :
وبعد تريفه بالعلم أمر اه امائكة بالسجود له :
995

[ البقرة. ]99/
[ البقرة. ] 99 /

وكان تكريم آخر اأنبياء والرسل حمد ﷺ بالعلم :

[ النساء. ]999 /

والعلم النافع هو الذي يزكي القلوب باإيان  ،ويطهرها من الرك  ،وهو العلم اإهي
الذي يزيد اإنسان معرفة بربه  ،ومعرفة بنفسه  ،ومعرفه بدينه  ،ومعرفه بالكون من حوله،
[ اإراء. ]99/
وهذا العلم بحر واسع ا ساحل له:
وهذا العلم هو الذي َع رلم اه رسوله ﷺ أن يدعو به ،ويطلب امزيد منه بقوله :
[ طه. ]999 /

فسبحان العليم اخبر الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون:
[ اأنعام. ] 95/

والعلم اإهي وليد القرآءة والتحصيل والتدبر  ،وهو نعمة من أعظم نعم اه عى
عباده :
[ العلق. ] 9 – 9 /

والفضل فيه ه وحده ا ريك له كا قال اه سبحانه عن يعقوب ﷺ :
[ يوسف. ] 99 /

وإذا اجتمعت قوة الفكر مع العلم بلغ اإنسان مرتبة كريمة  ،ونال درجة كبرة  ،وتبوأ منزلة
رفيعة؛ أن الفكر إعال للعقل ي جاله  ،فإذا تسلح معه بالعلم النافع  ،بلغ شأو ًا كبر ًا ،
كا أظهر اه عى يد الذي عنده علم من الكتاب اإتيان بعرش بلقيس من اليمن إى الشام
ي محة بر :
[ النمل.] 99 /

وكا أظهر اه عى يد العبد الصالح الذي صحبه موسى ﷺ ليتعلم منه  ،بعض
اآيات :
[ الكهف. ] 99 – 99 /

فاللهم علمنا ما ينفعنا  ،وانفعنا با علمتنا  ،وزدنا عل ً
ا وإيان ًا وتقوى .
999

وكل ما عدا ذلك العلم اإهي فهو علم غر نافع  ،وهو كل علم يلهي أو يرف عن اه
واليوم اآخر :
[ الروم. ] 9 – 9 /

وما سوى العلم اإهي كله لغو يمر به اإنسان مرور الكرام  ،إا ما فيه مصالح معاشه كا
وصف اه امؤمنن بذلك :
[ الفرقان. ] 99 /

وما سوى العلم اإهي فهو جهل ،أنه يربط امخلوق بامخلوق فقط ،أما العلم اإهي
فربط امخلوق باخالق ،فيثمر توحيد الرب وتعظيمه وحبته وعبادته :
[ القصص. ] 99 /

وشتان بن الساء واأرض  ،وبن الليل والنهار  ،وبن العلم واجهل :
[ الرعد. ]95 /

والعلم التجريبي كل يوم يشهد ه بالوحدانية  ،والعظمة  ،والقدرة ،وهو جزء من العلم
اإهي :
[ فصلت. ]99 /

والعلم التجريبي ا يصلح وحده للدعوة إى اه  ،بل ابد أن يكمله امنهج الفطري ،
والتوجيه العاطفي  ،واإحسان إى الناس ،ليكون نور ًا عى نور  ،يصل الناس من خاله
إى اإيان احق :
[ النور. ] 99 /

والذين عرفوا اإسام عن طريق العلم وحده  ،شهدوا لإسام بأنه حق  ،لكنهم م
يسلموا  ،أو أسلموا وبقوا عى السلم دون أن يصعدوا إى مدارج اإيان  ،ومراتب
اأعال :
[ احجرات. ]99 /
وقد يكون ي امنهج العلمي من الدائل والشواهد ما جذب العقل ويملؤه  ،لكن
القلب يظل فارغ ًا حتى جد ما يملؤه بالتوحيد واإيان والتقوى :
999

[ اأنفال. ] 9 – 9 /

وهذه امناهج القرآنية هي أحسن سبل الدعوة إى اه  ،وأعظمها أثر ًا  ،وأكثرها نفع ًا ،
وأيَها م ً
ا  ،وأحسنها قبواً  ،وكل ما سواها حجاب دوها :
[ اأنبياء. ] 99 /

والناقل مؤمن :

والقرآن باغ لكل الناس ،وحق جب أداؤه لكل الناس :

[ اأنعام. ]95 /

[ إبراهيم. ]99 /

ومناهج الدعوة ي القرآن كثرة  ،والداعية إى اه ليس ملزم ًا بمنهج واحد  ،وا
بأسلوب واحد  ،وإنا له أن يتنقل بن تلك امناهج  ،ليكون التأثر أقوى وأحكم.
فقد يبدأ عند الدعوة إى اه مع أحد الناس بمنهاج فطري  ،ثم ينتقل به إى منهج عقِ ،
ثم يرده إى منهج خلقي يراه من خال سلوكه ومعاماته ،وقد جمع بن منهجن ي
آن واحد .
ومن ناحية اأساليب يتنقل من الدعوة باحكمة إى اموعظة احسنة  ،إى امجادلة
بالتي هي أحسن  ،وتقديم القدوة احسنة التي قد تكون أبلغ من احديث .
وهذا هو الباغ امبن من جهة امنهج  ،واأسلوب  ،والوسيلة :
[ النحل. ] 99 /

والدعوة للداعي تركيزا ،ولغره تذكرا :
ومن جاهد فإنا جاهد لنفسه:

[ الغاشية.]99/

[ العنكبوت. ] 95 /

999

-2أساليب الدعوة إى اه

اأسلوب :هو الطريقة احكيمة التي يصل ها الداعي إى مقصوده من غره.
وأساليب الدعوة َتلف من شخص إى شخص  ،ا ختاف القدرات والطاقات
والبيئات  ،وقد يصلح هذا اأسلوب للذكي الوجيه  ،وا يصلح لضده .
والدعوة إى اه هي أخذ امخلوق من امخلوق ،وتوجيهه إى اخالق ليؤمن به
ويكره ويشكره ،وحبه ويعبده وحده ا ريك له.
وأساليب الدعوة كثرة  ،وهي َتلف بحسب الداعي  ،وبحسب امدعو  ،وهذا
تنوعت أساليبها :
[ النحل. ]999 /

وهذه أهم أساليب الدعوة :
احكمة  ..اموعظة احسنة  ..امجادلة بالتي هي أحسن  ..حسن القدوة  ..القوة
 -1الدعوة باحكمة :
احكمة  :هي اإصابة ي القول والعمل  ،واإتقان ي القول والعمل  ،ووضع اليء ي موضعه.
واحكمة امقصودة هنا هي اأسلوب امؤثر الذي ينبغي للداعي أن يسلكه مع من
يدعو  ،لكي يؤمن باه  ،ويعبد اه وحده ا ريك له .
واحكمة عطاء من الرب  ،وجهد من العبد :
[ البقرة. ] 995 /

واحكمة ها ثاث صور :
حكمة ي السلوك  ..وحكمة ي امواقف  ..وحكمة ي اأقوال .
 -1احكمة ي السلوك :
السلوك احسن يؤثر ي القلوب  ،ويدفعها لإيان باه الذي أمر به.
وأحسن السلوك امتثال أوامر اه  ،واجتناب نواهيه  ،ي اأقوال واأعال واأخاق .
وأحسن السلوك جموع ي حياة الرسول ﷺ  ،الذي أمرنا اه بالقتداء به ي كل يء
إا ما خصه اه به :
ﰀ [ اأحزاب. ] 99 /
999

وميع الصفات التي وصف اه ها امؤمنن  ،ودعاهم لاتصاف ها ي كل زمان
ومكان  ،هي من أحسن السلوك الذي يتجمل به العبد بن يدي ربه  ،ويتجمل به بن
يدي خلقه  ،وينال عى هذا وذاك اأجر العظيم من ربه :

[ اأحزاب. ] 99 /

وقد ذكر اه ي القرآن الكريم أحسن أنواع السلوك  ،لنتحسن به  ،ونحسن به غرنا ،
فع ً
ا للحسن واأحسن  ،وترك ًا للِء واأسوأ  ،ومن ذلك آيات ي سورة اإراء ،
وآيات ي سورة لقان .
ففي سورة اإراء ذكر اه سبحانه اثنتي عرة وصية  ،فيها اثنتا عرة حكمة  ،سبع
جاءت عى سبيل النهي  ،ومس جاءت عى سبيل اأمر .
فتدبرها  ،وجمل ها  ،وتع ربد ه ها ،تنتقل إى غرك إذا رآها فيك :
قال اه تعاى ي سورة اإراء :

999

[ اإراء. ] 95 – 99 /

وي سورة لقان ذكر اه  ثان وصايا  ،مس جاءت عى سبيل اأمر  ،وثاث
جاءت عى سبيل النهي .
فتجمل ها حبك اه ورسوله  ،وتكون داعية إى اه بسلوكك .
قال اه تعاى ي سورة لقان :

[ لقان. ]95 – 99 /

واخُـلق العظيم  ،والسلوك احسن  ،من أحسن أبواب الدعوة إى اه :
[ القلم. ] 9 /

 -2احكمة ي امواقف :
الدعوة باموقف كالدعوة بالسلوك  ،فامواقف احسنة تدفع امدعو إى التوقف ،
وتقدير من هتم به ،وجره إى شكر اإحسان  ،وقبول اإستاع  ،وربا تكون نقطة
حول ي حياته  ،من أراد اه له اهداية :

[ البقرة. ]٣٩١/

وهذا كان لأنبياء والرسل مواقف من أحسن امواقف  ،وأتباعهم كذلك مواقف ،
وكلها حلم ورفق ولن وتلطف بامدعو  ،وإحسان إليه  ،وإكرام له  ،وكلها من أحسن
أساليب الدعوة التي تؤثر ي الناس .
999

ومن تلك امواقف احسنة لأنبياء والرسل :
 -1مواقف إبراهيم ﷺ :
 -9موقف إبراهيم ﷺ مع أبيه  ،الذي يكشف عن قوة رمته  ،فيحاول تلين قلب أبيه
الكافر بكل أسلوب مؤثر :

[ مريم. ]99 – 99 /

 -9وموقف إبراهيم ﷺ من الكواكب زاده إيان ًا ويقين ًا بربه  ،وعدم االتفات إى غره :

ﯓ
[ اأنعام. ] 95 – 99 /

 -9وموقفه ﷺ مع الكفار واأصنام  ،الذي أبطل به كفرهم  ،وقطع حجتهم  ،وأنجاه اه
من كيدهم :

999

[ اأنبياء. ] 99 – 99 /

 -9وموقفه ﷺ من املك النمرود الذي حاج إبراهيم  ،فقهره إبراهيم ﷺ بقوة احجة :

[ البقرة. ] 999 /

 -2مواقف الرسول ﷺ :
 -9مواقف الصر ي مكة  ،فقد احتمل ﷺ  ،وهو الريف ي قومه  ،من كفار مكة ،
كل أنواع السب والشتم والسخرية واأذى القلبي واجسدي ،لكال رمته ،وأنه يعلم
[ القلم. ] 9 /
ما ا يعلمون :
وحمل مع هذا كله أنواع اأذى والسب أصحابه  ،فأذى اجنود وآامهم مؤذ لقائدهم
ومؤم له :
[ النحل . ]٣٢٩ -٣٢٨

 -9مواقفه ﷺ ي اجهاد  ،فقد كان أرع الناس إى العدو  ،وأقرهم إى صفوف
العدو  ،وكان يستغيث بربه  ،يستنزل نره  ،لكال يقينه  ،وثقته بنره  ،وكان أشجع
الناس  ،ومنى لو خرج ي كل غزوة ورية :
ﰀ [ اأحزاب. ] 99 /
 -9مواقفه ﷺ ي اأخاق مع كل الناس .
مواق ف الساحة والعفو  ..مواقف الرمة واإحسان  ..مواقف العطاء واإكرام : ..
[ اأعراف. ]955 /

[ التوبة. ]999 /
[ آل عمران. ]995 /

ومواقف اخلفاء الراشدين  ،ومواقف الصحابة أمعن  ،كلها ترمة مواقفه اجميلة ﷺ ،
وكلها من أعظم أبواب الدعوة إى اه :

999

[ الفتح. ] 95 /

ومواقف علاء السلف ودعاَم إى يومنا هذا  ،كلها حكمة ،وكلها دعوة :
[ اجمعة. ] 9 /

 – 3احكمة ي اأقوال :
أقوال اأنبياء والرسل كلها حكمة  ،وأقوال الرسول ﷺ ومواعظه ونصحه وتذكره  ،كلها
حكمة  ،وكلها دعوة :
[ اجمعة. ] 9 /

والقلوب التي قد ا يؤثر فيها السلوك احسن  ،قد تؤثر فيها امواعظ  ،بالرغيب ي
الطاعات  ،وبيان حسن ثواها  ،والرهيب من امعاي  ،وبيان سوء عاقبتها .
قال اه تعاى ي الرغيب ي اإيان والطاعات :

[ البقرة. ] 99 /

وقال اه تعاى :

[ السجدة. ]99 – 99 /

وقال اه تعاى :
[ التوبة. ] 99 /

وقال اه تعاى ي الرهيب من الكفر وامعاي:
[ النساء. ]١١/

وقال اه تعاى :

[ آل عمران. ]٩٣/

999

وقال اه تعاى:

[ البقرة. ]٣١٢-٣١٣/

وقال اه تعاى :
[ النبأ. ] ٢٩-٢٣/

وهناك خطاب للقلوب العاقلةهدها إى احق :

ﮱ

[ امؤمنون. ] 59 – 99 /
[ الطور. ] ١١-١١/

وهناك خطاب للقلوب القاسية  ،هزها  ،ويذيب قسوَا  ،بالرغيب تارة  ،وبالرهيب
تارة :

[ النساء. ]99 – 99 /

وقال اه تعاى:

[ السجدة. ]٢٢-٣٩/

 – 2الدعوة باموعظة احسنة:
الوعظ هو النصح والتذكر بالعواقب  ،لتلن القلوب القاسية التي م تنفع معها احكمة .
واموعظة احسنة أسلوب من أساليب الدعوة ،وأكثر ما تكون اموعظة غالب ًا ي
التحذير والتخويف .
995

فنوح ﷺ حذر قومه من الكفر :

[ هود. ] 99 – 99 /

وهود ﷺ قال لقومه :
[ هود. ] 99/

وصالح ﷺ قال لقومه :

[ هود. ] 99 /

وشعيب ﷺ قال لقوم :
[ هود. ] 99 /

وكل القرآن مواعظ هذه اأمة :
[ البقرة. ]٢٢-٢٣ /

وقال اه تعاى :

وقال اه تعاى :

[ آل عمران. ]999 – 999 /

[ امائدة. ]99 /
[ البقرة. ] 999 /

 – 3الدعوة بامجادلة بالتي هي أحسن :
اجدل :هو اللدد واخصومة ي اأمور.
واجدال ي القرآن يعني امحاورة لقصد إظهار احق كا قال سبحانه :

[ النحل. ]999 /

999

وامجادلة بالتي هي أحسن  ،مقيدة بالغاية  ،بأن يكون إظهار احق غايته  ،ومقيدة
بالوسيلة  ،بأن تكون احسنى وسيلته .
واجدال قسان  :حمود  ..ومذموم .
والفرق بينها بحسب الغاية والوسيلة .
فإن كانت الغاية حق ًا فاجدال حمود  ،وإا فهو مذموم .
وإن كانت الوسيلة حسنة كان اجدال حمود ًا  ،وإا كان مذموم ًا .
وكا تكون الدعوة إى اه باحكمة  ،واموعظة احسنة  ،تكون كذلك بامجادلة
بالتي هي أحسن .
وجادلة ميع اأنبياء عليهم الصاة والسام أقوامهم  ،وجادلة الرسول ﷺ ،
وجادلة الصحابة ري اه عنهم  ،وجادلة التابعن هم بإحسان  ،كلها من اجدل
امحمود الذي غايته إظهار احق  ،وترغيب الناس فيه  ،وإبطال حجة اخصم .
ومن آيات اجدل امحمود :
[ النحل. ]999/

[ العنكبوت. ] 99 /
[ امجادلة. ]9 /

ومن آيات اجدل امذموم :

[ احج. ] 9 /
[ غافر. ] 9 /
[ غافر. ] 9 /

وهذه ناذج من اجدل ي القرآن  ،ويظهر فيها دفع احق للباطل  ،بقوة الدليل ،
وإفحام اخصم .
قال اه تعاى :
999

[ يس. ] 99 – 99 /

وقال اه تعاى :
وقال اه تعاى :

[ الزخرف. ] 95 – 99 /

[ لقان. ] 99 – 99 /

 -4الدعوة بالقدوة والقوة :
القدوة احسنة أحسن وسيلة لنر الدعوة إى اه وأيَها  ،وأكثرها أجر ًا وثواب ًا وتأثر ًا.
أحسن قدوة للبرية هم اأنبياء والرسل عليهم الصاة والسام  ،وإمامهم ي
الفضائل وامحاسن سيد اأولن واآخرين حمد ﷺ الذي كان أحسن الناس خلق ًا
[ القلم. ] 9 /
وخلق ًا  ،وكان خلقه القرآن :
وكانت حياته ﷺ جموعة من اأخاق والقيم ي كل اجاه:
ي حياته الرسالية داعي ًا ومعل ً
ا  ..وي حياته العامة إمام ًا وقائد ًا  ..وي حياته اخاصة
غنى وفقر ًا  ..وي ميع جوانب حياته يأمرنا اه
زوج ًا وأب ًا  ..وي حياته ااجتاعية ً
 باتباعه  ،واَاذه قدوة وأسوة :
ﰀ [ اأحزاب. ] 99 /
[ اأعراف. ]999 /

والقدوة احسنة ي جال الدعوة إى اه ازمة  ،وهي أنجح سبل الدعوة  ،والرسول ﷺ هو
القدوة اأوى واأسمى  ،ثم من بعده اأنبياء والرسل  ،ثم من بعدهم الصحابة ري اه عنهم ،
999

ومن بعدهم التابعون هم بإحسان  ،ومن بعدهم الدعاة والعلاء الربانيون ي كل زمان ومكان :

[ اأعراف. ]999 /

وقد أمر اه  الرسول ﷺ أن يقتدي باأنبياء ،وأمرنا أن نقتدي به ﷺ فقال:
[ اأنعام. ] 59 /
[ احر. ]٨/

وي حياة الشعوب عى ختلف العصور  ،قدوات سيئة  ،من طبقات احكام والوزراء ،
وامشاهر وامفسدين  ،الذين ُتطلق عليهم األقاب  ،و ُتسلط عليهم اأضواء الكاذبة ،
فتضل الشعوب وراء هذه القدوات السيئة :
[ النحل. ] 99 /

[ اأعراف. ] 99 /
[ القصص. ] ١/

والقوة أسلوب من أساليب الدعوة إى اه  ،تبدأ بقوة اإيان ثم بقوة الصف  ،وتنتهي بقوة
[ البقرة. ] 99 /
الساعد :

[ احج. ] 99 /

فقوة اإيان زاد عظيم ي طريق الدعوة القائم عى امجاهدة :
[ الفرقان. ]99 /

999

وقوة الصف قوة ي طريق الدعوة  ،تشد أزر امؤمنن  ،وهي قوة مؤثرة أمام الغر :

[ التوبة. ] 99 /

وقوة الساعد ماية للدعوة  ،والقوة البدنية غر الغلظة والشدة  ،وإنا هي ضد
الضعف  ،وامؤمن القوي خر وأحب إى اه من امؤمن الضعيف  ،وي كل خر .
َعن أي هريرة َ ق َال :قال رسول اه ﷺ  «:ا ُ ِ
ب إى اه ِم َن
م ْؤم ُن ال َق ِو ُي َخ ْر َو َأ َح ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ُ
ص َع َى َما َينْ َف ُع َك َ ،و ْاستَع ْن بِاه َو َا َت ْع َج ْز َ ،وإِ ْن
م ْؤم ِن ر
اح ِر ْ
الضعيف َ ،و ِي كُل َخ ْرْ ،
يء َف َا َت ُق ْل َ :ل ْو َأ ِي َف َع ْل ُت ك َ
َان ك ََذا َوك ََذا َ ،و َلكِ ْن ُق ْل َ :قدَ ُر اه َو َما َشا َء َف َع َل َ ،فإِ رن
َأ َصا َب َك َ ْ
الشي َط ِ
ان » أخرجه مسلم( ).
َل ْو َت ْفت َُح َع َم َل ر ْ
ورسول اه ﷺ سيد الدعاة وامجاهدين كان قوي اإيان  ،قوي اخلق  ،قوي الساعد :
[ الفتح. ] 95 /

فقوة إيانه ﷺ أثرت فيمن حوله  ،وقوة خلقه أرت قلوب من تعامل معه  ،وقوة بدنه
هزم ها من صارعه ي اإسام .
وقوة إنفاقه ﷺ عى امؤلفة قلوهم كانت سبب ًا لثباَم عى اإسام  ،فصاروا لبنات قوية ،
تدافع عن اإسام بعد أن كانت تقاتله  ،وتنفق عليه بعد أن كانت تأكل منه :

[ آل عمران. ]999 /

( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999

999

 -3أهداف مرحلة النر والتبليغ

الذي يضع نصب عينيه هدف ًا يسر إليه يصل إليه ،والذي يسر عى غر هدى فلن هتدي
إى ما يريد أبد ًا .
ورسول اه ﷺ أكمل الدعاة إى اه  ،وضع أمام عينيه أهداف ًا ثاثة  ،وما حققت
ُولدت ي اأرض خر أمة أخرجت للناس ي العبادة  ،ي الدعوة  ،ي التعليم  ،ي
اأخاق :
[ آل عمران. ]999 /

وهذه اأهداف الثاثة هي :
 -9نر الدعوة أفقي ًا ورأسي ًا ي أنحاء اأرض بقدر ااستطاعة .
قال اه تعاى :

[ امائدة. ]١٨/

فالذي يقصد بلد ًا ابد أن يمر بالباد التي دونه  ،وكذا الداعي الذي يريد التمكن ي اأرض ،
ابد أن ينر الدعوة إى اه أواً  ،ليؤمن ها الناس  ،ثم ليكونوا جنود التمكن ها .
وبلوغ التمكن بغر مرحلة الدعوة هو منهج اانقابات العسكرية  ،فهي وإن مكنت
ريع ًا  ،فإها مهددة بالزوال ي أي وقت  ،فتذهب ريع ًا كا جاءت؛ أنه ا أساس
ها  ،فهي عى شفا جرف هار سوف ينهار :
[ التوبة. ]995 /

والدعوة إى اه هي وظيفة اأنبياء وامرسلن  ،وسبيل التابعن  ،وهدف امسلمن أمعن .
قال اه تعاى :
[ النحل. ] 99 /

وقال اه تعاى :
وقال اه تعاى :

[ يوسف. ]999 /
[ فصلت. ] 99 /

999

والدعوة إى اه وسيلة لغاية  ،وهي عبادة اه : 

[ اأنبياء. ] 99 /

 -9حقيق الباغ لكل الناس  ،لتقوم احجة عى العباد :
من رمة اه  ،إرسال الرسل إى الناس  ،ليعبدوا اه وحده ا ريك له :
[ النساء. ]999 /

فا حرج عى من م تبلغه الدعوة :
واهداية بعد الدعوة بيد اه وحده :

[ اإراء. ]99 /
[ النور. ] 99 /
[ اانعام. ]999 /
[ التكوير. ]95-99 /

واه أعلم حيث جعل رسالته ةهدايته ،وشدة احرص ا تفيد؛ أن اهداية بيد اهادي
وحده ا ريك له :
[ النحل. ] 99 /

[ القصص]99/

ومن قبل احق نال أجره ،ومن أعرض عنه بعد الباغ فعليه وزره :
[ الشورى. ] 99 /

[ لقان. ] ٢١-٢٢/

[ الكهف. ]٢٩/

999

والباغ للدين جب أن يكون من ميع امسلمن إى ميع الكفار وامركن ،
والباغ امبن ابد أن يكون بطريقة حسنة ا بطريقة منفرة  ،ليكون سبب ًا للهدى من
يَه اه له :
[ إبراهيم. ] 99 /

[ النحل. ]999 /

 -9اختيار اأئمة والقادة :
اختيار اأئمة والقادة بعد الدعوة والباغ حتاج إى علم وخرة وفراسة  ،هذا يصلح ،
وأي يء يصلح .
وقد أراد عمر ري اه عنه يوم ًا أن يوَ أحد ًا عى إحدى الوايات  ،فتساءل من
يصلح؟ ُ
فذكِر أمامه أحد الناس وزكي  ،فسأل عمر من أشار به :لعلك رأيته يصِ
وهمهم ؟ قال  :نعم  ،فسأله ثاث ًا .
هل سافرت معه ؟ هل جاورته ؟ هل عاملته بالدرهم والدينار ؟
فقال  :ا  ،فقال عمر ري اه عنه  :إذن فأنت ا تعرفه .
تلك هي اخرة والفراسة  ،قبل أن يكون العلم والدراسة .
فا يؤم الناس إا أمن حافظ عى الفرائض  ،ويتخلق بأخاق اإسام  ،ويؤثر مصالح
[ القصص. ] 99 /
اأمة عى رغبات نفسه :

999

 – 2مرحلة البناء والتكوين

البناء أصعب من اهدم  ،وبناء البر أشد من بناء احجر  ،وهذا بعث اه اأنبياء
والرسل لربية البر  ،وم يرسل أحد ًا إصاح احجر :
[ اأنبياء. ] 99 /

والناس متفاوتون ي عقوهم وعواطفهم  ،ختلفون ي ذكائهم وفطنتهم  ،متباينون
ي علومهم وقدراَم  ،وي توحيدهم وإياهم وأعاهم .
ومن هنا كانت هذه امرحلة أشد عى الدعاة من اأوى؛ أهم ي اأوى يبحثون
عن اأرض اخصبة  ،وي هذه امرحلة يتخرون اللبنات ومنارات اهدى  ،ثم
جربوها ي اميدان  ،ثم يقومون ببناء هيكل اجاعة الذي يفي إى بناء اأمة ،
عى أحسن طراز عرفته اأرض :
[ اجمعة. ] 9 /

[ التوبة. ]٣٣٢/

هذا ابد لبناء هذا الكيان العظيم عى أصول رعية  ،من معرفة سات البناء
والتكوين  ،ثم معرفة أسس البناء والتكوين :
[ البقرة. ]999 /

999

 -1سات البناء والتكوين

القرآن العظيم كتاب الدعوة  ،وكتاب اهداية  ،وكتاب اأحكام ،وكتاب اأجر والثواب .
ربن اه فيه أصول الدعوة  ،وثواب الدعاة ،وصفات الداعي  ،وما يواجه به امدعو .
وسات البناء والتكوين ي القرآن كثرة  ،وجمعها مس سات وهي :
الرمة  ..واإحسان  ..والصر  ..والدأب  ..واإعراض
 -9فالرمة كا قال سبحانه :
[ آل عمران. ]995 /

وقال : 
 -9واإحسان كا قال سبحانه :

[ اأنبياء. ]999 /

[ آل عمران. ]999 – 999 /

وقال سبحانه :
 -9والصر كا قال سبحانه :

[ البقرة. ]959 /

[ الكهف. ] 99 /

وقال : 
يكوهم ويربيهم من امؤمنن ،
والصر أنواع  ،والصر هنا موجه للمسؤل مع َمن ِ
وهذا الصر نوعان :
صر عى ما حبه اه ويرضاه من أنواع الطاعات والقربات :
[ الروم. ] 99/

[ آل عمران. ] 999 /

وصر عن ما يغضب اه من امحرمات واإراف ي الشهوات :
فاه سبحانه قد ابتى عباده بثاث :
بالشهوات البرية  ..واأوامر اإهية  ..وبامصائب القدرية .
995

فمن م يعلو باإيان والطاعات ،سقط ي امعاي والشهوات :

[ مريم. ]95 /

وقال سبحانه :

[ البقرة. ] ٣١٨ -٣١١/

وقال سبحانه :
[ آل عمران. ]99 /

أما الصر الثالث فهو الصر مع الذين يدعون رهم عى مشاق الدعوة  ،وصر عى
تفلت البعض  ،وصر عى قوة الشدائد التي ا يلوح معها النر:
[ البقرة. ] 999 /

وصر عى ااستعجال :
[ اأحقاف. ] 99 /

اب ْب ِن اأَر ِت َ ق َالَ :شك َْونَا إى رس ِ
و َع ْن َخ رب ِ
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ى َغنَمهَ ،و َلكنرك ُْم ت َْس َت ْع ِج ُل َ
َع َ
ون»أخرجه البخاري( ).
وصر عى امكاره والشدائد  ،وهذه امكاره تساعد عى تكوين الداعي  ،وهي حتاج
إى صر من يتعرض ها بنفسه  ،وحتاج إى صر الداعي مع من يدعو  ،فيتعرض هو
للعذاب  ،ويتعذب إذا رأى من يدعوه يعذب من قبل أعدائه  ،كا يتعذب اأب واأم
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9599

999

لولدهم امريض أكثر من عذابه هو:
[ الشورى. ]١١/

وهذا حتاج اأمر إى صر الداعي ،وامدعو الذي استجاب  ،كا كان ﷺ يمر بآل يار
ِ
ِ
روا َآل َع را ٍر َ ،و َآل َي ِ ٍ
جنر ُة » أخرجه احاكم ( ).
ار َ ،فإِ رن َم ْوعدَ ك ُُم ا َ
وهم يعذبون فيقول َ « :أ ْب ُ
ويصر بااً .
وكان ﷺ يرى بااً ُيعذب  ،فيتأم لعذابه  ،فيصر ،
ِ
ورب أبو بكر الصديق ري اه عنه ي مكة  ،ووطأه الكفار بأرجلهم  ،وربوه
ُ
بالنعل ي وجهه ،حتى ا ُيعرف أنفه من وجهه  ،والرسول ﷺ يراه  ،ويتأم لعذابه ،
ويصر الصديق :
ويصر عى ما سمع ورأى،
ِ
[ العر.]١-٣/

وجهر ابن مسعود  بسورة الرمن ي امسجد احرام وقت الضحى عند امقام ،
فربه امركون ي وجهه  ،والرسول ﷺ يراه فيصر  ،ويصره .
وفوق هذا أبو جهل حاول منع الرسول ﷺ من الصاة عند الكعبة فيصر  ،وفيه نزل :

ﯷ

[ العلق. ]95 – 5 /

وأبو هب يتعقب رسول اه ﷺ وهو يدعو  ،فيكذبه أمام الناس  ،وتسبه زوجته بلساها
السليط  ،فيصر عى كل ذلك  ،رمة وشفقة عى الناس من النار  ،وي ذلك نزلت :
[ امسد. ] 9 – 9 /

وأمية بن خلف يلمز رسول اه ﷺ كلا رآه  ،فيصر عى ما سمع ورأى  ،وفيه أنزل اه :

[ اهمزة. ] 5 – 9 /

ومع هذا كله امركون كذبوه ﷺ وهو الصادق  ،وخونوه وهو اأمن  ،واَموه بأنه
ساحر  ،وجنون  ،وكاهن  ،وشاعر  ،فصر  ،فكذهم اه وأنزل :
( )9صحيح  /أخرجه احاكم برقم (.)9999

999

[ احاقة. ] 99 – 99 /

ويوضع الشوك ي طريقه ﷺ فيصر  ،وترب قدميه ي الطائف باحجارة فيصر ،
ويوضع سى اجزور عى رأسه وهو ساجد يصِ ه بامسجد احرام فيصر  ،واه قادر
عى نره  ،ولكن اه يري رسوله ﷺ  ،أنه أسوة لغره.
فصر ﷺ عى تلك امكاره والشدائد  ،رمة بامعارضن له  ،أهم ا يعلمون  ،ويصر
ليعلم امؤمنن به الصر عملي ًا  ،ويصر أنه عى يقن من نر اه له  ،واه يأمره بالصر ،
ويعده بالنر والفرج فيقول له :
ويقول له :

[ الروم. ] 99 /

[ احجر. ] 99 /

ويقول له :

[ امزمل . ] 99 – 99

ويقول له وأتباعه ﷺ :
ويقول :

[ اجاثية. ]99 /

[ الفرقان. ] 99 /

ويقول :

[ اأعراف. ] 999 – 955 /

ثم يتوج ذلك ا بالصر فقط  ،بل بدفع السيئة باحسنة  ،وكسب قلوب الناس  ،فيقول :

ثم يطمئنه بأن له أسوة باأنبياء قبله فيقول له :
[ اأحقاف. ] 99 /

999

[ فصلت. ] 99 – 99 /

إن اه  يري نبيه ﷺ عى أعى مكارم اأخاق  ،أن اه سبحانه سري به خر أمة
أخرجت للناس  ،ويري بسرته الدعاة والعلاء  ،والقادة واأمراء :
[ التوبة. ]999 /

ويقف ﷺ وحده أمام الباطل الواسع الرس  ،واه سبحانه يربيه ويثبته ويطمئنه
ويعده بالنر فيقول له :
[ احجر. ]55 – 59 /

ويقول له :

[ اأنعام. ] 99 /

ويقول له :
[ اإراء. ] 99 – 99 /

ويقول له :

[ اأنعام. ] ١١/

وأمر اه بالصر ي أكثر من ثانن آية ي القرآن  ،وكلها ي جال الصر عى الدعوة
إى اه  ،أها مل ثقيل ،وأمانة عظيمة ،ا يقوم ها إا خلفاء الرسل.
ونزلت السور امكية كسورة يوسف واأنبياء والشعراء وغرها بيان ًا أصول الدعوة
إى اه  ،واأمر بالصر عى ذلك .
 -4الدأب وااستمرار ي الرعاية :
إن حرص الداعي عى أتباعه  ،وحرص القائد عى جنوده  ،ا يقل عن حرص اأب عى
أبنائه  ،فاأبناء امتداد شخي لأب  ،واأتباع واجنود امتداد دعوي للداعي  ،وامتداد
عسكري للقائد  ،واأخرة مقدمة عى اأوى  ،ما فيها من إصاح اأمة معاء  ،وتكوين
اأرة الكرى  ،والقبيلة العظمى  ،وهي قبيلة امسلمن وامؤمنن وامتقن :
[ فصلت. ] 99/

وتكوين هذه اأمة  ،ودعوَا إى التوحيد واإيان ومكارم اأخاق  ،حتاج إى الدعوة
امستمرة  ،وامتابعة الدائمة :
999

[ الكهف. ] 99 /
[ يوسف. ]999 /

وذلك يستل زم الدأب والرعاية والعناية باأئمة من هذه اأمة  ،ليكونوا أئمة احق
واهدى إى يوم القيامة  ،وذلك يستلزم دوام العناية هم روحي ًا  ،لتمتلئ قلوهم
بالتوحيد واإيان والتقوى وحاسن اأخاق .
ويستلزم العناية هم عقلي ًا بتعليمهم أحكام اه ي القرآن والسنة  ،ليعملوا ها  ،ويعلموها
[ آل عمران. ]95/
الناس :
ويستلزم العناية بأبداهم وحوائجهم  ،لتقوى أبداهم عى مواصلة الدعوة والتعليم
واجهاد  ،ويتفرغوا مهات الدين :
[ امؤمنون. ] 99 /

وأصدق وأكمل وأحسن من ظهرت فيه هذه العناية بأمته رسول اه ﷺ  ،أن ربه علمه أن
امؤمنن كاجسد الواحد  ،وأنه ﷺ جزء من هذا اجسد الكبر  ،يتأثر ما حصل هذا
اجسد  ،وحب له ما حب لنفسه  ،وحرص عليه حرصه عى نفسه :
[ التوبة. ]999 /

فهو ﷺ حريص عى سامة أمته  ..حريص عى راحتهم  ..حريص عى سعادَم ..
حريص عى دعوَم  ..حريص عى دينهم  ..حريص عى دخوهم اجنة :
[ اجمعة. ] 9 /

فكل رمة ي البرية كلها ا تساوي مثقال ذرة من رمة رسول اه ﷺ للخلق :
[ آل عمران. ]995 /

فليجتنب الداعي إى اه العبوس ي وجوه الناس  ،والشدة ي الكام معهم ،
والغلظة ي معاملتهم  ،بحجة إظهار اهيبة للداعي أمام الناس  ،وإظهار جال العلم ،
وجرهم إى حبته وإجاله .
999

إنه بالرأفة والرمة واإحسان وتوقر الناس  ،يطيع اإنسان الداعي أو القائد من قلبه ،
بداً من أن يطيعه من الكلمة اخشنة  ،أو امعاملة القاسية :
[ النحل. ]999 /

إن هذا تنفر ا تبشر  ،من غاظ اأكباد  ،وقساة الترف  ،وهم حسبون أهم حسنون
صنع ًا :
[ الفتح. ] 95 /

 -5اإعراض عن اجاهلن :
وقت الداعي إى اه جب أن يشغله فيا يفيد  ،وا يضيعه فيا ا يفيد ولو كان ا
[ اأعراف. ]955 /
ير :
ووقت امسلم كله إناء لعبادة اه : 
[ اأنعام. ] ٣١١-٣١٣/

ومن صفات الدعاة إى اه  :ﮱ

[ الفرقان. ] 99 –99/

وإضاعة اأوقات فيا ا يفيد من قول أو فعل لغو  ،وقد أثنى اه  عى امؤمنن
بقوله :
وقوله :

[ امؤمنون. ] 9 – 9 /
[ القصص. ] 99 /

والوقت هو العمر  ،فمن شغله با حبه اه ويرضاه أفلح :
ومن أضاع أوقاته فيا ا يفيده  ،فقد ضيع عمره فيا ا يفيده :

[ احج. ] 99 /
[ الكهف. ]999 – 999 /

وقد أعرض رسول اه ﷺ عن كل حاوات ااستفزاز له وأصحابه .
999

فدعا ﷺ امركن وامنافقن  ،واليهود والنصارى  ،إى اإسام  ،وم ينشغل با
قالوه من ااستهزاء والسخرية والكذب واأذى رغم تكراره ومرارته .
كان ﷺ ي بداية الدعوة يطوف بالكعبة  ،فعرض عليه الوليد بن امغرة  ،والعاص بن
وائل  ،وأم ية بن خلف  ،وغرهم من سادة قريش  ،وقالوا  :هلم يا حمد فلنعبد ما
تعبد  ،وتعبد ما نعبد  ،فنكون ي اأمر سواء  ،فأعرض عنهم  ،فنزلت :
[ الكافرون. ] 9 – 9 /

وحن جاء عتبة بن ربيعة إى رسول اه ﷺ فقال  :يا ابن أخي  ،إنك منا حيث علمت
من السطة ي العشرة  ،وامكان ي النسب  ،وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ،
فرقت به ماعتهم  ،وسفهت به أحامهم  ،وعبت به آهتهم  ،وك رفرت به من مى
من آبائهم  ،فاسمع مني أمور ًا  ،وأنظر فيها  ،لعلك تقبل منها ما تشاء .
فقال رسول اه ﷺ  :قل يا أبا الوليد .
فقال عتبة  :يا ابن أخي  ،إن كنت إنا تريد با جئت به من هذا اأمر مااً معنا لك
من أموالنا  ،حتى تكون أكثرنا مااً .
وإن كنت إنا تريد به رف ًا سودناك علينا  ،حتى ا نقطع أمر ًا دونك .
وإن كنت تريد به ملك ًا م رل ْكناك علينا .
وإن كان هذا الذي يأتيك تابع ًا من اجن ا تستطيع رده طلبنا لك الطب  ،وبذلنا فيه
أموالنا  ،حتى نرئك منه .
فقال رسول اه ﷺ  :أفرغت يا أبا الوليد ؟ قال  :نعم  ،قال ﷺ فاسمع مني ،ثم قال :
[ فصلت. ] 9 – 9 /

وظل ﷺ يقرأ حتى بلغ :
[ فصلت. ]٣١/
فأمسك عتبة عى فيه ،وناشده بالرحم ،ورجع إى أهله ،وم خرج إى قريش،
واحتبس عنهم.
999

والتوجيه الرباي الصر مع امؤمنن  ،واإعراض عن الكافرين .
جاء ابن أم مكتوم اأعمى إى رسول اه ﷺ ليسأله  ،ورسول اه ﷺ مشغول بصناديد
قريش يدعوهم إى اإسام  ،فأعرض عنه  ،واشتغل بدعوة أولئك اأراف  ،فنزل
الوحي معاتب ًا لرسول اه ﷺ :
[ عبس. ]99 – 9 /

وقال بعض امؤلفة قلوهم :يا رسول اه  ،لو جلست ي صدر امجلس  ،ونحيت عنا
هؤاء الفقراء  ،يعنون سلان وأبا ذر وبال وغرهم  ،جلسنا إليك  ،وسمعنا منك ،
فنزلت :
[ الكهف. ] 99 /

فهذه أهم سات البناء والتكوين التي اتصف ها النبي ﷺ  ،وربى عليها أصحابه
ري اه عنهم .

999

 -2أسس البناء والتكوين

اأسس التي أقام عليها رسول اه ﷺ البناء أول مرة ي مكة  ،وهي ازمة ي جال
الربية ي كل مرة  ،ليكون البناء سلي ً
ا بقواعده وأعمدته وسقفه :

[ آل عمران. ]٣٢١-٣٢٢/

واأسس التي أقام عليها رسول ﷺ بناء اإسام ثاثه :
تاوة القرآن  ..وتزكية القلوب  ..وتعليم الكتاب واحكمة  ،كا قال سبحانه :
[ اجمعة. ] 9 /

 -1تاوة القرآن :
البناء والتكوين أواً عى القرآن تاوة وتدبر ًا  ،وعل ً
ا وعم ً
ا:
[ ص. ] 95 /

ومهمة الرسول ﷺ أن يتلو القرآن عى أصحابه ري اه عنهم .
وي القرآن :
[ فاطر. ] 95 /

[ العلق. ] 9 – 9 /
[ امزمل. ] 99 /
[ امزمل. ] 9 /

فالقراءة معروفة  ،والرتيل قراءة حسنة مع التجويد  ،وتاوة القرآن حق تاوته  ،تدبره،
وفهمه ،والعمل به حق العمل .
فتاوة القرآن حق تاوته ها مراحل :
999

قراءة مع الرتيل  ،ثم تدبر ما يقرأ  ،ثم فهم ما يقرأ  ،ثم عمل با يقرأ :
[ حمد. ] 99 /

وقد أنزل اه القرآن تبيان ًا لكل يء  ،وهدى من الضالة  ،ورمة من العذاب :
وقرن العلم بالعمل به هو سبيل الصاح واإصاح للفرد واأمة :

[ النحل. ] 95 /

[ اأعراف. ] 999 /

والعلم النافع هو كل ما جاء ي القرآن والسنة  ،وكان طلبه والعمل به مقرون ًا
باإخاص وخشية اه :
[ البينة. ] 9 /

وتدبر القرآن مفتاح العلم  ،وسبيل اخشية :
[ فاطر. ] 99 /

فهذه كيفية تاوة القرآن  ،وما سوى ذلك فاإنسان حاسب عليه  ،وجزي به بأشد
[ اجن. ] 99/
العذاب :
إن َأ رو َل الن ِ
عن أي هريرة  قال :سمعت رسول اه ﷺ يقول « :ر
ى َيو َم ا ِلق َيا َم ِة
راس ُيـ ْق َ
َع َلي ِـه - ..وفيه  :-ورجل َتع رلم ِ
الع ْل َـم َو َع رل َم ُه َو َق َر َأ ال ُق َ
ي بِ ِـه َف َع رر َف ُه نِ َع َم ُه َف َع َر َف َها،
رآنَ ،ف ُأ َ
ََ ُ
ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يك ال ُق َ
َق َالَ :ف َا َعم ْل َت ف َيها؟ َق َالَ :ت َع رل ْم ُت الع ْل َـم َو َع رل ْم ُتـ ُهَ ،و َق َر ْأ ُت ف َ
رآنَ ،ق َال :ك ََذ ْب َت
و َلكِن َرك َتع رلم َت ِ
رأت ال ُق َ
رآن ل ِ ُيـ َق َال ُه َو َق ِارئ َف َقدْ ِق َيلُ ،ث رم ُأ ِم َر بِ ِـه
الع ْل َـم ل ُيـ َق َال َعالِـمَ ،و َق َ
َ
َ ْ
ِ
ب َعى َو ْج ِه ِه َحترى ال ِق َي ي الن ِ
رار » أخرجه مسلم( ).
َف ُسح َ
إي َأ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن ِع ْلـ ٍم ا َينْ َف ُعَ ،و ِم ْن َق ْل ٍ
ـخ َش ُعَ ،و ِم ْن َن ْف ٍ
ب ا َي ْ
س ا ت َْش َب ُـعَ ،و ِم ْن
« ال رل ُه رـم ِ
ٍ
اب َل َـها» أخرجه مسلم( ).
ـج ُ
َد ْع َوة ا ُي ْس َت َ
 -2التزكية :
وصف اه رسوله ﷺ بأنه يتلو القرآن عى أتباعه ويزكيهم :
[ اجمعة. ] 9 /
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9599
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999

995

وتزكية القلوب بالتوحيد واإيان والتقوى  ،وتزكية الروح باأخاق والفضائل ،
وتزكية اجوارح باأعال الصاحة  ،هو امقصود من بعثة الرسل إى الناس :

[ النحل. ] 99 /

وبناء النفوس علمي ًا وعملي ًا ا بد يكون أبد ًا إا بالتزكية :

[ الشمس.]99–9/

والتزكية من أعظم مناهج بناء اأفراد واجاعات  ،وهي تقوم عى أصلن  :التخلية أم
التحلية  ،فهي تطهر للنفوس من الرور والرذائل  ،ثم بث اخرات والفضائل  :ﯿ
ﰚ
فإثبات التوحيد ه  ،ا بد أن يسبقه نفي الرك عنه كا ي كلمة التوحيد ( ا إله إا
اه ) فا إله  :نفي للرك  ،وهي التخلية  ،وإا اه  :إثبات األوهية ه وحده  ،وهي
[ البقرة. ] 999 /
التحلية :
والتخلية ها نصيب كبر من اسم التزكية  ،وهذا قدمها اه عى التحلية  ،أها حتاج
إى جهود كبرة  ،ذلك أن الناس ُزين هم حب الشهوات  ،والشيطان جري من إبن
آدم جرى الدم  ،ليعلم اه من يقدم أوامر ربه  ،عى شهوات نفسه :
[ البقرة. ] 999 /

[ آل عمران. ]99 /

فاإنسان مبتى بالشهوات احيوانية  ،ومبتى باأوامر اإهية  ،فمن تزكى بالتوحيد
واإيان قدم حبوبات الرب عى شهوات النفس  :ﯿ
[ اأعى. ] 99-99 /

ومبتى كذلك بالشيطان مزين ًا ا ملزم ًا  ،ليعلم اه من يطيع ربه الرمان  ،فمن يطيع
عدوه الشيطان  :ﯿ
ﰚ [ البقرة. ]999/
999

وقد أضل الشيطان أكثر اخلق فقدموا طاعة الشيطان عى طاعة الرمان :
[ سبأ. ] 99 /

ومن زكى نفسه بالتوحيد واإيان والتقوى رأى احق حق ًا وعمل به  ،ورأى الباطل
باط ً
ا واجتنبه  ،وقدم ما حبه اه ورسوله  ،عى ما حبه نفسه وَواه  ،وأخذ من
الدنيا بقدر احاجة  ،وأعطى للدين بقدر الطاقة :
[ اجمعة. ] 9 /

فالدين كله قائم عى التخلية ثم التحلية  ،وما متازمتان :
[ الزمر. ]99 – 99 /

فاجانب اأول من التزكية َلية القلوب والقوالب من الرك والرذائل والنجاسات،
وتطهرها من امعاي والسيئات .
واجانب الثاي حليتها بالتوحيد واإيان  ،وتطييبها باأقوال واأعال واأخاق
احسنة :
[ فاطر. ]99 /

وتزكية القلوب وحليتها يكون بثاثة أمور :
حب اه  ..واخوف من اه  ..والرجاء ي اه .
[ البقرة. ]999 /

[ السجدة. ]99 – 99 /

وهذا يكون القلب كالطائر يطر باإنسان باإيان باه  ،إى رضوان اه  ،إى القرب
من اه  ،إى نعيم اجنة  ،أنه يرى ربه وحده خلق ويرزق ويفعل ما يشاء  ،ويرى كل
ا عليه  ،ذلي ً
ما سواه دلي ً
ا بن يديه ،متصاغر ًا لكريائه.
999

فاللهم آت نفوسنا تقواها  ،وزكها أنت خر من زكاها ،أنت وليها ومواها:
[ النور. ] 99 /

وا بد ي التزكية مع عمل القلب من عمل آخر  ،وهو اأخاق التي تتزكى ها
النفوس  ،فبعد تزكية القلوب بالتوحيد واإيان  ،تزكى النفوس باأخاق الكريمة
من الصدق  ،واأمانة ،واحياء ،واحلم ،والعفة ،والرمة.
واأخاق ُتـخلق  ،ثم تصر ازمة  ،ثم تصر طبع ًا .
وقد زكى اه  حمد ًا ﷺ بأعظم اأخاق قبل أن يزكي نفسه  ،فقال سبحانه :
[ القلم. ] 9 /

ودعا اه  امسلمن لتزكية نفوسهم باإيان واأعال واأخاق لاقتداء به ﷺ
ﰀ
فقال:
[ اأحزاب. ] 99 /

ودعا اه امؤمنن إى اجنة وامغفرة بمكارم اأخاق التي حبها فقال :

[ آل عمران. ]999 – 999 /

وجعل سبحانه ثواب اجنة أكثره يتعلق باإيان مع اأخاق فقال سبحانه :

[ الرعد. ] 99 – 95 /

وي مقابل هؤاء أهل اأخاق السيئة التي توجب اللعنة  ،وتفي إى سوء الدار :
[ الرعد. ] 99 /

ووصف سبحانه عباد الرمن الذين يبرهم باجنة بأحسن اأخاق فقال :
999

ﮱ

[ الفرقان. ] 99 – 99 /

وقال سبحانه :
وقال سبحانه :

[ التوبة. ]999 /

[ امؤمنون. ]99 – 9 /

وقال سبحانه :

[ اأحزاب. ] 99 /

وا بد أن يسبق التحِ باأخاق احسنة  ،التخِ عن اأخاق السيئة :
[ النحل. ] 59 /
[ اأعراف. ] 99 /

[ احجرات. ] 9 – 9 /

وا بد مع التزكية بالتوحيد واإيان  ،والتزكية باأخاق  ،من التزكية بأهم يء ،
وهي العبادة بمفهومها العام  ،من شعائر ورائع :
999

[ احج. ] 99 /

[ اأنفال. ] 9 – 9 /
[ امزمل. ] 9 – 9 /
[ اإراء. ]95/

 -3تعليم الكتاب واحكمة :
تعليم الكتاب واحكمة من أفضل العلوم والعبادات :

[ آل عمران. ] 95 /

فتاوة القرآن حصل ها العلم العام الذي ا يسع أحد ًا من امسلمن اجهل به ،
وتعليم الكتاب واحكمة من العلم اخاص الذي يتخصص فيه فريق من علاء اأمة
وفقهائها :
[ اجمعة. ] 9 /

وهذا العلم اخاص يقوم عى أصلن :
اأول  :تعلم وتعليم الكتاب  ..والثاي  :تعلم وتعليم احكمة .
 -9فعلوم القرآن أعظم العلوم وأحسنها وأنفعها وأرفعها :
[ احجر. ] 99 /

[ الزمر. ] 99 /
[ النمل. ] 99 /
[ التوبة. ]999 /

[ النساء. ] 99 /

999

[ اأنبياء. ] 9 /
[ آل عمران. ] 95 /

فالعلم العام فرض عن عى كل مسلم ومسلمة  ،والعلم اخاص إن م يكن فرض عن ،
فهو بالتأكيد فرض كفاية  ،تأثم اأمة معاء إذا خلت من هذا اللون من العلاء الربانين .
عن عثان  عن النبي ﷺ قالَ «:خ ْ ُرك ُْم َم ْن َت َع رل َم ال ُق ْر َ
آن َو َع رل َم ُه»أخرجه البخاري( ).
ومن هنا جب ي مرحلة البناء والتكوين ااهتام هذا الفريق الذي يتعلم الكتاب
واحكمة :
[ اأعراف. ] 999 /

وهذا الفريق من العلاء الربانين يكون ويتكون بربيته عى تاوة القرآن  ،وتزكية
القلوب باإيان  ،والتزكي بمكارم اأخاق  ،مع العلم بتفاصيل ودقائق العلم
الرعي  ،ويبقى التوازن بن أشواق الروح  ،ومدارج العقل  ،وحسن العمل  ،وتقرن
الفتوى بالتقوى  ،فا يضل العقل وا يشقى .
ويتلقى هذا الفريق العلوم من القرآن والسنة  ،بفهم سلف اأمة  ،مع تربية ملكة تدبر
وفهم القرآن ،وتربية ملكة استنباط اأحكام من القرآن ،لتكون هذه النخبة أعام هدي
وهداية ،يستنر بعلمهم عامة اأمة إى يوم القيامة ،وهؤاء هم الراسخون ي العلم .
وقد كون الرسول ﷺ هذا الفريق من الصحابة ري اه عنهم  ،فكا ربى من صحابته
ي جال الفروسية أمثال خالد وسعد وأي عبيدة  ،ربى كذلك ي جال العلم والفقه
أمثال أي بكر وعمر وابن مسعود  ،وابن عباس  ،ري اه عنهم أمعن .
وتبع هؤاء اأخيار احسن البري  ،وسعيد بن امسيب وغرهم  ،ثم تبعهم أمثال
مالك وأي حنيفة والشافعي وأمد بن حنبل  ،ثم تبعهم من سار عى هدهم أمثال
ابن تيمية  ،وابن القيم  ،وهكذا يستمر ظهور هذه اأقار والشموس ي كل زمان
ومكان عى ختلف العصور :
[ البقرة. ]999 – 999 /
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999

999

ول اه ﷺ َي ُق ُ
وعن معاوية بن أي سفيان ري اه عنها قال َ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول َ « :ا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ي َأ ْم ُر
ر ُه ْم َم ْن َخ َذ َلـ ُه ْم َأ ْو َخا َل َف ُه ْم َحترى َي ْأ ِ َ
ت ََز ُال َطائ َفة م ْن ُأ رمتي َقائ َم ًة بِ َأ ْمر اه َ ،ا َي ُ ُ
اه و ُهم َظ ِ
ى الن ِ
اه ُرو َن َع َ
راس» متفق عليه ( ).
َ ْ
 -9تعلم وتعليم احكمة :
واحكمة :هي إصابة احق ي العلم والقول والعمل  ،ووضع اليء ي موضعه ،
ختص اه ها من يشاء من عباده :
[ البقرة. ] 995 /

واه سبحانه ربى رسوله ﷺ عى احكمة لري الرسول ﷺ أمته عى احكمة .
ومن حكمته ﷺ :
صره ﷺ عى أذى قريش وعنادهم  ،حتى دخل الناس ي دين اه أفواج ًا .
وترفه ﷺ ي موضوع حاطب بن أي بلتعة  ،الذي أرسل إى الكفار خرهم بمقدم
رسول اه ﷺ إى مكة لقتاهم كا مر معنا  ،حتى ا يقال حمد يقتل أصحابه.
وترفه ﷺ مع رأس امنافقن عبد اه بن أي سلول كا مر معنا .
وترفه ﷺ حن نقضت هود بني قريظة العهد كا مر معنا .
وترفه ﷺ مع اأعراي الذي بال ي امسجد  ،فلم يعنفه أو يعاتبه  ،أو يقطع عليه
بوله  ،بل أمهله حتى فرغ من بوله  ،ثم أمر الصحابة أن هريقوا عى بوله سج ً
ا من
ِ
ِ
ِ
م ُت بْ َع ث ُ وا ُم َع ِ ِ
َ ي َن » أخرجه البخاري ( ).
اماء ثم قال  « :إ ن َرا ُب ع ث ْ ت ُ ْم ُم يَ َِ ي َن َو َ ْ
وترفه ﷺ يوم احديبية  ،عندما قبل روط كفار مكة  ،وتصور الصحابة أن فيها دنية ،
وكانت فتح ًا مبارك ًا دخل الناس بعده ي اإسام آمنن:
[ النساء. ] 999 /

ومن احكمة ترفه ﷺ مع الشاب الذي جاء إليه  ،وقال  :ائذن َ بالزنا  ،فلم يسبه
أو يعنفه  ،بل أقنعه بحكمته ودعا له ،فتاب إى ربه.
تى َشا ّب ًا َأتى النربِ ري ﷺَ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
َع ْن َأي ُأ َما َم َة َ ق َال :ر
الزنَى،
ول اه ،ائ َْذ ْن َِ بِ ِ
إن َف ً
َف َأ ْق َب َل ال َق ْو ُم َع َل ْي ِـه َف َز َج ُرو ُهَ ،قا ُلواَ :م ْه َم ْهَ ،ف َق َال« :اد ُنـ ْه» َفدَ نَا ِمنْـ ُه َق ِريب ًاَ ،ق َالَ :ف َج َل َس،
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9أخرجه البخاري برقم (.)999

999

حبـه أُم َك؟» َق َالَ :ا واه  ،جع َلني اه فِدَ اء َكَ ،ق َال« :و َا النراس ي ِ
ِ
ـح ُبو َنـ ُه
ُ ُ
َ
َ َ
َ
َ
َق َالَ « :أ ُ ُ ُ ِ
أُمهاتِ ِـهـم»َ ،ق َالَ « :أف ُت ِ
ـح ُبـ ُه ابنَتِ َك؟»َ ،ق َالَ :ا َواه َيا َر ُس َ
ول اه َ ،ج َع َلني اه فِدَ ا َء َك،
رَ ْ
ـحبو َنـه لِبنَاتِ ِـهـم»َ ،ق َالَ « :أف ُت ِ
ِ
ـح ُبـ ُه أُ ْختِ َك؟» َق َالَ :ا َواه َ ،ج َع َلني اه
راس ُي ُ ُ َ
َق َالَ « :وا الن ُ
ْ
ـحبو َنـه أَ َخواتِـهـم»َ ،ق َالَ « :أف ُت ِ
ِ
ِ
ـح ُبـ ُه لِ َع رمتِ َك؟» َق َالَ :ا َواه ،
راس ُي ُ ُ
فدَ ا َء َكَ ،ق َالَ « :وا الن ُ
َ ْ
ـحبو َنـه لِعاتِ ِـهـم»َ ،ق َالَ « :أف ُت ِ
ِ
ِ
ـح ُبـ ُه ل ِ َ
ـخا َلتِ َك؟» َق َال:
َج َع َلني اه فدَ ا َء َكَ ،ق َالَ « :وا الن ُ
راس ُي ُ ُ َ ر ْ
َا واه  ،جع َلني اه فِدَ اء َكَ ،ق َال« :و َا النراس ي ِ
ـح ُبو َنـ ُه ل ِ َ
ـخ َااتِ ِـه ْـم»َ ،ق َالَ :ف َو َض َع َيدَ ُه
َ َ
َ
ُ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ُن َبـ ْعدُ َذلِ َك
َع َل ْيـه َو َق َال« :ال رل ُـه رـم ا ْغف ْر ذ ْن َبـ ُهَ ،و َط ِه ْر َق ْل َبـ ُهَ ،و َح ِص ْن َف ْر َج ُه» .قالَ :ف َل ْـم َيك ْ
ال َفتَى ي ْلت َِفت إى َ ٍ
يء .أخرجه أمد( ).
َ ُ
ْ
واحكمة فضل من اه يؤتيه من يشاء من يشكره :

وتكمل احكمة بالتعلم والتجارب :
[ العنكبوت. ] 95 /

[ لقان. ]99 /

وهذا يكون قد ا كتمل نصاب البناء والتكوين هذه اأمة  ،عى مستوى اأفراد
واجاعات :
[ آل عمران. ] 999 /

( )9صحيح/أخرجه أمد برقم (.)99999
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 -3أهداف مرحلة البناء والتكوين

أهداف هذه امرحلة بناء ثاث جهات :
بناء الفرد امسلم  ..وبناء اأرة امسلمة  ..وبناء امجتمع امسلم .
 -9بناء الفرد امسلم :
امقصود بالفرد هو امسلم ذكر ًا كان أو أنثى كا قال سبحانه :
[ النحل. ] 59/

والصفات الازمة للفرد امسلم ي مرحلة التكوين عر :
اأوى  :حسن الفهم للتوحيد والعبادة  ،وفهم مقاصد الريعة  ،وفهم عموم اإسام وشموله ،
ورد اأمر إى اه ورسوله :
ﰀ [ الزمر. ] 5 /
الثانية  :اإخاص ي القول والعمل  ،بأن تكون حياته مصبوغة بصبغة اإخاص :
الثالثة  :حسن العمل والتقوى  ،وهو ثمرة العلم واإخاص :

[ اأنعام. ] 999 /

[ الكهف. ] 999 /

الرابعة  :اجهاد ي سبيل اه :

[ التحريم. ] 5 /

اخامسة  :التضحية بكل ما يستطيع إعاء كلمة اه  ،وذلك ببذل النفس وامال
والوقت  ،وترك اأهل والبلد والشهوات  ،من أجل دين اه :
[ احجرات. ] 99 /

السادسة  :طاعة اه ورسوله  ،بامتثال ما أمر اه ورسوله به  ،واجتناب ما هى اه
ورسوله عنه  ،ي حال العَ واليَ :
999

[ النساء. ] 95 /

السابعة  :الثبات وااستمرار عى بذل كل جهد ي سبيل إعاء كلمة اه  ،حتى يلقى
اه عى ذلك :

[ احج. ] 99 /

الثامنة  :امحبة واأخوة بن امؤمن ن ،وامؤمن الصادق حب أخيه ما حب لنفسه،
وأقل احب سامة الصدر  ،وأعاه درجة اإيثار :

[ احر. ] 5 /

واأخ الصادق يرى إخوانه أوى بنفسه من نفسه  ،وامؤمن للمؤمن كالبنيان يشد
بعضه بعض ًا :
[ التوبة. ] 99 /

التاسعة  :التجرد  ،فيوجه فكره وعمله إى القيام بكل ما حبه اه ورسوله فقط  ،وا
يلتفت ما سوى ذلك :
[ البينة. ] 9 /

العارة  :الثقة التامة التي جعل اجندي يطمئن إى القائد ي كفاءته وإخاصه ،
اطمئنان ًا ينتج احب وااحرام  ،والتقدير والطاعة :
ن ِي ت ََوا ِد ِه ْم
َعن النعان بن بشر ري اه عنها َق َال :قال رسول اه ﷺ َ «:م َث ُل امُ ْؤ ِمنِ َ
وتَر ُ ِ
ِ
ِ
ِ
الس َه ِر
ج َس ِد إِ َذا ْاش َتكَى ِمنْ ُه ُع ْضو تَدَ َ
ج َسد بِ ر
اعى َل ُه َسائ ُر ا َ
ام ِه ْم َو َت َعا ُطف ِه ْمَ ،م َث ُل ا َ
َ َ
( )
ح رمى» متفق عليه .
َوا ُ
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
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فهذه أهم الصفات امطلوبة لبناء الفرد امسلم ي مرحلة التكوين.
أما واجبات امسلم الرعية فكثرة  ،وهذه أمها :
أن يكون له ورد يومي من القرآن  ..وأن حسن تاوة القرآن وتدبر معانيه  ..وأن يكون
رقيق الشعور  ..شديد احياء  ..وأن يكون رحيم القلب سمح ًا  ..وأن يكون صادق النية
والكلمة والوعد  ..وأن يكون وقور ًا يؤثر اجد  ..وأن يكون شجاع ًا قوي ااحتال  ..وأن
يكون حسن امعاملة يؤدي حقوق اه  ،وحقوق الناس  ..وأن يديم مراقبة اه ي الَ
والعلن  ،ويتذكر اآخرة ي كل وقت  ..وأن يقوم بأداء الفرائض ي أوقاَا  ،ويتقرب إى
اه بأنواع النوافل  ..وأن يستصحب نية اجهاد  ..ويكثر من التوبة وااستغفار  ..ويبتعد عن
قرناء السوء  ،وينر الدعوة ي كل مكان  ،ويعلم رائع اإسام :
[ البقرة. ]999 /

[ احج. ]99 /

وعن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺ « :ر
إن اه َت َع َ
اى َق َالَ :م ْن َعا َدى َ َول ّي ًا َف َقدْ
ِ
ي ٍء َأحب إ ِ
ح ْر ِ
ر ْض ُتـ ُه َع َل ِيه َ ،و َما َز َال
بَ ،و َما َت َق رر َب إ ر
آ َذ ْن ُتـ ُه بِا َ
َ َع ْبدي بِ َ ْ َ ر ر
َ م رـا ا ْف َ َ
ِ
َ بِالن َروافِ ِل َحترى َأ ْح َب ْب ُتـ ُهَ ،ف ُكن ُْت َس ْم َع ُه ا رل ِذي َي ْس َم ُع بِ ِـهَ ،و َب َصـر ُه ا رل ِذي
َع ْبدي َي َت رق َر ُب إ ر
يب ِصـر بِ ِـه ،ويدَ ه ا رلتِي يب ِط ُش بِـها ،و ِرج َلـه ا رلتِي يـم ِ
ي بِ َـهاَ ،و ْ
إن َس َأ َلنِي أُ ْعطِ َينر ُهَ ،و َل ِئ ْن
َ َ ْ ُ
َْ
ََ ُ
ُْ ُ
َ ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يء َأنَا َفاع ُلـ ُه ت ََر ُددي َع ْن َن ْف ِ
اس َت َعا َذي أُع َ
س امؤم ِن َ ،يك َْر ُه
يذ رن ُهَ ،و َما ت ََر رد ُ
ْ
دت َع ْن َ ْ
( )
اموت َو َأنا َأك َْر ُه َم َسا َء َتـ ُه» .أخرجه البخاري .
َ
وبناء الفرد امسلم أهم أهداف مرحلة البناء والتكوين .
 -9بناء اأرة امسلمة :
إن بناء اأرة امسلمة هدف  ،واأرة ي ذاَا لبنة كبرة من لبنات امجتمع  ،وي
الوقت نفسه اأرة حضن اللبنات الصغرة وهم اأفراد .
واإسام يقيم بناء اأرة من أول يوم عى اإيان والتقوى :
[ آل عمران. ]999 /

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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ومراحل اأرة امسلمة ثاث :
امرحلة اأوى  :اأرة قبل الزواج :
فهذه اأرة تبنى أواً ي الذهن عى تقوى اه  ، فالزوج حلم بذات الدين
واخلق  ،وهي حلم كذلك  ،وإذا توفر بعد ذلك حاسن أخرى طاب هذا الزواج .
عن أي هريرة ري اه عنه قال :قال رسول اه ﷺُ « :تنْك َُح امَ ْر َأ ُة أَ ْر َبـعٍ :ل ِ َـال ِ َـها،
ولِـحسبِـها ،وجـالِـها ،ول ِ ِدينِـهاَ ،فا ْظ َفر بِ َذ ِ
ات الدِ ِ
ين ت َِر َب ْت َيدَ َ
اك»متفق عليه( ).
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ْ
وليس ي هذه امرحلة سوى البحث لبلوغ هذا اهدف  ،وفق الضوابط الرعية .
امرحلة الثانية  :اأرة بعد الزواج :
لتكون هذه اأرة كاجسد الواحد  ،جب أن تقوم عى الرمة وامودة  ،والثقة
واأمانة والصفا والصدق وامحبة والصر :
[ الروم. ] 99 /

رك ُْم ِأ َ ْهلِ ِه َ ،و َأنَا َخ ْ ُرك ُْم ِأ َ ْه ِِ»
فيستحر الرجل قول الرسول ﷺ َ « :خ ْ ُرك ُْم َخ ْ ُ
أخرجه الرمذي ( ).
وتستحر امرأة قول الرسول ﷺ ي صفات امرأة الصاحة  « :الدُ ْن َيا َمتَاع َو َخ ْ ُر
ِ
اح ُة» أخرجه مسلم( ).
َم َتا ِع الدُ ْن َيا امَ ْر َأ ُة ر
الص َ
ويستحران فضل العفو واإحسان:
[ التغابن.]99 /

ويستحران مع ًا نعمة اه عليها :
[ الروم. ] 99 /

ويستحران حجم امسؤولية واأجر ي الرعاية والربية .
عن ابن عمر ري اه عنها عن النبي ﷺ أنه قالَ « :أا ُك ُلك ُْم َراعٍَ ،و ُك ُلك ُْم َم ْس ُؤول

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9959واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )9صحيح  /أخرجه الرمذي برقم (.)9959
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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ِ ِِ
ى الن ِ
الر ُج ُل َرا ٍع َع َ
َع ْن َر ِع ريتِ ِـهَ ،فاأَ ِم ُر ا رل ِذي َع َ
ى
راس َرا ٍع َو ُه َو َم ْس ُؤول َع ْن َرع ريتـه َ ،و ر
اعية َع َى بي ِ
ِ
ِِ
ت َب ْعلِ َها َو َو َل ِد ِه َو ِه َي َم ْس ُؤولة
َْ
َأ ْه ِل َب ْيته َو ُه َو َم ْس ُؤول َعن ُْه ْم َ ،وامَ ْر َأ ُة َر َ
َعن ُْهمَ ،وال َع ْبدُ را ٍع َع َى م ِ
ال َس ِي ِد ِه َو ُه َو َم ْس ُؤول َعنْ ُه َ ،أا َف ُك ُلك ُْم َرا ٍع َو ُك ُلك ُْم َم ْس ُؤول
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
( )
ن َرع ريته » متفق عليه .
َع ْ
امرحلة الثالثة  :اأرة عند فشل الزواج :
إذا حصل اخاف بن الزوجن وجب اإصاح بينها؛ ما فيه من حفظ اأرة من
التفرق:
[ النساء. ]99 /

واحل عند فشل الزواج التفريق بينها إن م ينفع اإصاح بينها :

[ النساء. ] 999 – 995 /

 -9بناء امجتمع امسلم :
امجتمع امسلم هو نتيجة أفراد مسلمن  ،وأر مسلمة  ،وبناؤه حتاج إى مزيد من
العناية والرعاية وامتابعة  ،وهو الغاية اأخرة مرحلة البناء والتكوين .
وصفات امجتمع امسلم الذي يريده اه  ،مذكورة ي كتاب اه كا قال سبحانه :
[ التوبة. ]999 /

وقوله سبحانه :

[ الشورى. ] 99 – 99 /
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)959ومسلم برقم ( )9995واللفظ له.
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وقوله سبحانه :

[اأحزاب.]99/

وقوله سبحانه :

[ امؤمنون. ] 99 – 9 /

وقوله سبحانه  :ﮱ

[ الفرقان. ] 99 /

فهذه صفات امجتمع امسلم الذي يريده اه  ، ويسعى إجاده حمد ﷺ  ،وهي تزيد
عى سبعن صفة حمودة بنص القرآن  ،وهي التي ميز بن جتمع اإلتزام  ،وجتمع
اإنتاء فقط :
[ احجرات. ] 99 /

وجتمع اإنتاء :
[ احجرات. ]99 /

959

 -3مرحلة امواجهة والتمكن

مرحلة امواجهة والتمكن ي مقدمة مراحل تكوين الدولة اإسامية  ،وي نفس
الوقت هي آخر مراحل الدعوة .
وهذه امرحلة ثاث مراحل :

 -1مرحلة امواجهة

إن مرحلة البناء والتكوين تفي با شك إى امواجهة  ،أنه إن صر أهل احق عى
أذى الباطل  ،فإن الباطل ا يصر عى انتشار احق :

[ البقرة. ]995 /

ومن هنا خاف أهل الباطل عى أنفسهم  ،فيتحرك الباطل ضد احق مفتع ً
ا احوادث ،
وختلق ًا اأكاذيب  ،وملصق ًا التهم بامسلمن  ،ومستفز ًا الشباب امسلمن  ،لتكون
بداية الصدام منهم  ،ليكون ذلك مرر ًا للكفار اجتثاث شأفة الدعاة إى اه  ،وإبادة
موع امسلمن ي كل مكان :
[ التوبة. ] 99 /

وقد تكرر ذلك أكثر من مرة  ،ي أكثر من بلد  ،ي أكثر من صورة ي القديم واحديث:

[ البقرة. ] 999 /

فقد انتهز كفار مكة خروج الرسول ﷺ لطلب العر ي بدر  ،وأثاروها مية جاهلية
ي العرب أن الرسول ﷺ سيعتدي عى جارَم .
وخرجت قريش وأحافها بخيلها وخيائها  ،حاد اه ورسوله  ،ي ثاثة أضعاف
امسلمن عدد ًا  ،وي مسن ضعف عدة :
[ اأنفال. ] 99 /

959

فأحبط اه كيدهم  ،وقتلهم خارج بادهم  ،وقطع دابرهم  ،ونر امؤمنن عليهم :
[ آل عمران. ]999 /

هذا كان واجب ًا عى أهل احق أن يستعدوا للعدو  ،وأن تكون لدهم القدرة عى مواجهته ،
وأن يصروا حتى يتم اإستعداد للعدو  ،ويصروا حتى يتم النر عى العدو .
وهذه هي الروط الازمة مواجهة العدو :
اأول  :الصر حتى يتم اإعداد الذي يواجه به العدو  ،فكل استفزاز من الكفار
يستجاب له قبل كال اإعداد له هاك وإهاك للمسلمن .
وقد استفز كفار مكة رسول اه ﷺ عدة مرات  ،لكنه م يقابله بعنف  ،وهو امؤيد من
الساء  ،واه يأمره بالصر وعدم امواجهة فيقول له :
[ الروم. ] 99 /

فربوا و ُعذبوا  ،وسخر الكفار منهم ،
وحدث ااستفزاز أصحابه ري اه عنهم ُ ،
والرسول ﷺ يتأم ما حصل هم من العذاب  ،فصروا وم يردوا عى هذا
ااستفزاز العارم ري اه عنها .
فأمرهم الرسول ﷺ أن هاجروا إى احبشة مرة  ،ثم مرة أخرى  ،وأخر ًا أمر أصحابه
باهجرة إى امدينة  ،ومغادرة مكة  ،حتى يمكن التجمع واإعداد مواجهة العدو
الغاشم  ،وهذا هو الصر الذي ينبغي أن يازم اإعداد :
[ اأنفال. ] 99 /

وجاء بعض اأنصار إى النبي ﷺ وهو ي مكة فقالوا  :يا نبي اه  ،كنا ي عز ونحن
مركون  ،فلا آمنا ِنا أذلة  ،فقال ﷺ  «:إِ ِي ُأ ِم ْر ُت بِال َع ْف ِو َ ،فا ُت َقاتِ ُلوا ال َق ْو َم »،
ِ
َف َلا َح رو َل ُه إى امَ ِدين َِة َأمر ُه بِال ِقت ِ
َال َف َك ُفوا َ ،ف َأن َْز َل اه َت َب َار َك َو َت َع َ
ين
اىَ ":أ َم ْ ت ََر إى ا رلذ َ
ََ
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َع َل ْي ِه ُم القت َُال إِ َذا َف ِريق
الصا َة َوآتُوا ر
الزكَا َة َف َل را كُت َ
يموا ر
ق َيل َه ُ ْم ُك ُفوا َأ ْيد َيك ُْم َو َأق ُ
راس" .أخرجه النسائي ( ).
ِمن ُْه ْم َ
خ َْش ْو َن الن َ
[ اأعراف. ]955 /
وأمره اه بالعفو:
وأمره بالصر وعدم ااستعجال :
[ الروم. ] 99 /

( )9صحيح  /أخرجه النسائي برقم (.)9999
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وأمر اه رسوله ﷺ ومن معه بالعفو والصر والصفح ،حتى يتم اإعداد للمواجهة ،وضبط
النفس ،وعدم ااستجابة لاستفزاز ،فكان امؤمنون كا وصفهم اه بقوله:

[ الشورى. ] 95 – 99 /

الثاي  :اإعداد مواجهة العدو :
فالبناء والتكوين لأمة أول اإعداد ؛ أنه إعداد معنوي وعقِ وجسدي .
أما اإعداد مواجهة العدو فيشمل أمرين :
[ اأنفال. ] 99 /
إعداد أقَ قوة :
[ اأنفال. ] 99 /
وإعداد أقَ ساح :
والقوة متعددة اجوانب  ،وجمعها أمران :
 -9اإعداد امادي  ،وهو استكال التدريب بأنواعه  ،وتنظيم اجيوش  ،وحسن توزيعها.
أما الساح بأنواعه فيلزم فيه أمران :
اأول  :توفر أحسن أنواع الساح وأحدثها  ،فا يظهر ي العام ساح حديث إا
كان امسلمون أسبق الناس إليه :
[ اأنفال. ] 99 /

الثاي  :بذل اجهد لتوفر هذا الساح وصناعته حلي ًا  ،حتى ا تتحكم قوى الباطل
ي حصولنا عليه  ،وحتى ا يتوقف اجهاد يوم ًا لتوقف اإمداد بالساح .
الثالث  :القدرة .
فا تصح وا جوز مواجهة العدو دون قدرة  ،أن امواجهة دون قدرة  ،أخطر من
القعود عن اجهاد مع القدرة  ،أن امواجهة دون قدرة حصل ها اجتثاث قوة
امسلمن اموجودة  ،ويورث ارتداد ًا ي نفوس امسلمن ما يرون من قوة اهزيمة
هم  ،ويولد اليأس الذي ا يمكن عاجه إا بعد زمن طويل.
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وما حصل وحصل ي العام اإسامي يؤكد كل ذلك  ،فامواجهة من دون استعداد
يرتب عليه مكن العدو وحكمه  ،وإذال امسلمن  ،وبقاء اجسد اإسامي صغر ًا
هامد ًا خامد ًا لزمن طويل  ،وهذا ما نراه اليوم ِح ًا كا رآه من قبلنا  ،سفك ًا للدماء ،
وهدم ًا للبيوت  ،وإحراق ًا للمزارع  ،وسجن ًا لأبرياء  ،وهذه عقوبة معصية اه  ،وخالفة
أمره :
[النور. ] 99 /

إن بعض اجاعات اإسامية التي خرجت عى طغاة حاكمن بغر قدرة كافية  ،قد
ُس حقت  ،وبررت هذه اأنظمة الكافرة إعال الساح ي مئات األوف من دعاة
امسلمن وعلائهم وعامتهم  ،وجعلت تلك اجاعات هي امسؤلة عن تلك
اأهار من الدماء  ،لينفض الناس عنها لعجزها عن امواجهة  ،ثم ليدب اخاف
واليأس من النر  ،لتبقى اأمة عاجزة عن امواجهة لفرة طويلة  ،وقد فطن اأعداء هذه
اخطة اماكرة  ،وأبادوا من خاها ماا حَ من امسلمن عى ختلف العصور ،
فا أعظم جناية من ساق اأمة با إعداد مواجهة عدو مستعد وجبار :
[ النساء. ] 999 /

والقدرة امطلوبة َتلف ي كل زمان ومكان وحال  ،من جهة عدد الرجال  ،وقوة
التسليح  ،وحداثة امعدات  ،وحسن التنظيم  ،وقوة التوحيد  ،وقوة اإيان  ،وحسن
ااستقامة ،والتوكل عى اه  ،وبعد ذلك :
[ البقرة. ] 995 /
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 -2روط النر

ربن اه  ي القرآن الكريم عوامل النر فقال :

[ اأنفال. ] 99 – 99 /

فهذه روط ستة  ،إذا كانت موجودة ي اأمة امسلمة ،نزل عليهم نر اه . 
 -9اإيان باه  ،فهو أعظم قوة يستنزل ها النر  ،ويواجه ها اأعداء ،فامؤمن
قوي أنه عبد القوي  ،ومنصور أنه عبد الناِ :
[ اأنفال. ] 99 /

 -9الثبات  ،فالثبات ي ميدان القتال يعطي قوة معنوية دافعة جيش امسلمن  ،وهز
قوة العدو امعنوية .
والثبات قوة يعقبها الفتح والنر عى مستوى الفرد واجاعة  ،فاإنسان الثابت عى
مبدئه وعقيدته  ،يغر اه به حياة أمة  ،كا حصل لأنبياء والرسل والصحابة والعلاء
[الزخرف.] 99 /
والدعاة الربانين :
واجاعة الثابتة عى مبدئها وعقيدَا ودعوَا هي حل نر اه :
[ حمد. ] 9 /

 -9ذكر اه  ،فذكر اه دائ ً
ا ثمرته اطمئنان القلب  ،والقلب امطمئن يستطيع أن
يثبت  ،وأن يفكر  ،وأن خطط  ،وأن حارب :
[ الرعد. ] 95 – 99 /

وفوق ذلك أن ذكر اه يقرب العبد من ربه  ،ومن َذ َكر اه ذكره ونره :
[ آل عمران. ]999 /

 -9طاعة اه والرسول :
الناِسبحانه إنا ينرأولياءه بطاعتهم له ،وبمعصية عدوهم ه ،فإذا تساووا معه ي
امعصية َى اه عنهم ،فامعاي أعظم من جنود العدو ،وها يرتفع النر،
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وحصل اهزيمة:

[ النساء. ] 999 /

وسبب طاعة اه ورسوله نراه رسوله ﷺ وأصحابه ري اه عنهم ي بدر وأحد
واأحزاب وفتح مكة وحنن وغرها .
ا مع الطاعة الكاملة  ،واخذان دائ ً
والنر دائ ً
ا مع امعصية  ،فسبب معصية
الرسول ﷺ ي أحد من بعض الرماة  ،حيث خالفوا أمره  ،ونزلوا من اجبل جمع
الغنائم ما رأوا النر  ،فانقض الكفار عى امسلمن من هذه الثغرة  ،وحصلت
اهزيمة بعد النر بسبب تلك امعصية :

[ آل عمران. ]999 /

وما حصل ي حنن من اإعجاب بالقوة عدد ًا وعدة  ،فرفع اه عنهم النر حتى تابوا
وثابوا فنرهم اه :

[ التوبة. ] 99-99 /

وكلا زادت امعاي وتنوعت  ،كانت اهزيمة واخَان أكر وأشد  ،كا خَ
امسلمون ي مواطن كثرة ُسفكت فيها دماء امسلمن  ،واستباح العدو ديارهم  ،كا
ُهزم امسلمون اآن عى أيدي أذل أمة هود  ،وكا ُهزم امسلمون عى أيدي عباد
البقر  ،وقسموا أكر دولة إسامية إى دولتن  :باكستان  ،وبنجاديش  ،و َقـ ْتل و َأ ْسـر
وتريد مئات األوف منهم كا هو حاصل اآن ي باد امسلمن:
[ النساء. ]999/

فالنر مقرون بطاعة اه ورسوله  ،واهزيمة مقرونة بمعصية اه ورسوله :
[ آل عمران. ] 999 /
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 -9عدم التنازع :
التنازع يعقبه الفشل واخسارة ا حالة :

[ الشورى. ]99/

[ اأنفال. ] 99 /

والتنازع تنشأ عنه الفرقة واخاف الذي يعقبه الكفر واهاك  ،وهذا حذرنا اه منه ،
لسوء عاقبته فقال :
[ آل عمران. ] 999 /

وكلا اشتد النزاع اقرب من الكفر :

[ آل عمران. ]999 – 999 /

والتنازع يوم أحد كانت نتيجته الفشل واهزيمة واخسارة والندامة.
 -9الصر :
الصر بأنواعه نصف الدين  ،صر عى الطاعات  ،وصر عن امعاي  ،وصر عى امكروه ،
وصر عى مشاق الدعوة :
[ آل عمران. ] 999 /

وامطلوب من امسلم ي حياته الصر عى إباغ هذا الدين  ،والصر عى إعداد
اأئمة والقادة  ،والصر ي ميدان القتال حتى يتم النر .
فقد يلوح النر ي البداية  ،فتكون معه العجلة التي تضيع النر  ،وحصل بسببها الكارثة ،
فاصروا عند اللقاء  ،واصروا حتى يتم النر :

[ اأنفال. ] 99 /

فهذه ستة عوامل هي روط النر للمسلمن ي كل زمان ومكان  ،وبمخالفتها أو
خالفة بعضها حصل اهزيمة با ريب :
[ الفتح. ] 99 /
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 -3عامات التمكن

وصف اه عباده الذين نرهم ومكن هم ي اأرض بقوله :
[احج. ]99–99/

ووعدهم باخافة ي اأرض  ،يعمروها  ،ويوجهون أهلها إى أبواب السعادة ي
الدنيا واآخرة  ،فقال :

[ النور. ]99/

فقد وصف اه من مكن هم ي اأرض بأربع صفات :
اأوى  :إقامة الصاة :
فإقامة الصاة إشارة إى إقامة رع اه ي اأرض  ،فالصاة عمود الدين  ،من أقامها
فقد أقام الدين  ،ومن استقام أمام ربه  ،استقام أمام خلقه .
والصاة أعظم أركان اإسام بعد الشهادتن  ،وهي أول ما حاسب عليه العبد يوم
القيامة  ،فإن صلحت نظر ي بقية أعاله  ،وإن م تصلح صاته فا عرة با سواها .
عن جابر  قالَ :س ِم ْع ُت النربِ ري ﷺ َيـ ُق ُ
ول « :ر
ن ِ
الشـ ْر ِك َوال ُك ْف ِر ت َْر َك
الر ُج ِل َو َب ْ َ
إن َب ْ َ
ن ر
ِ
الصاة» .أخرجه مسلم( ).
ر
وإقامة رع اه روط ا بد منها .
 -9أن يكون الرع ه ابتداء وانتهاء:
[يوسف. ] 99 /

 -9أن تكون ريعة اه هي العليا  ،ا ريعة فوقها  ،وا ريعة معها .
 -9أن تطبق ريعة اه كاملة غر جزأة :
[ آل عمران. ] 99 /

[ البقرة. ] 99 /
( )9أخرجه مسلم برقم (.)99
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[ الزمر. ] 9 /

الثانية  :إيتاء الزكاة :
فإقامة الصاة حق اه  ،وإيتاء الزكاة حق الناس  ،وإيتاء الزكاة إشارة إى إقامة اأمة
الواحدة التي تتكافل فيا بينها  ،ويعن بعضها بعض ًا :
[ البينة. ] 9 /

الثالثة  :اأمر بامعروف :
وهو نر احق ي العام  ،وإباغ دين اه لكل الناس  ،ليعبد الناس رهم الذي
خلقهم ورزقهم :
[ إبراهيم. ] 99 /

 -9النهي عن امنكر :
واأمر بامعروف مقرون بالنهي عن امنكر  ،والفاح مقرون هذا وهذا :
[ آل عمران. ]999 /

وأعرف امعروف هو رع اه  ،وأنكر امنكر ما سواه من الرائع .
واأمر بامعروف  ،والنهي عن امنكر  ،إشارة إى إقامة الدولة امسلمة العادلة .
ومهمة الدولة امسلمة أن تطبق رع اه عى من حت وايتها  ،وتبلغ رع اه إى
الناس كافة عى ختلف امستويات :
[ امائدة. ] 99 /

[ آل عمران. ]999 /

واحكومة حتى تكون رعية ها روط :
أن تطبق رع اه كا سبق  ..وأن تقوم برضا امسلمن ومبايعتهم  ..وأن تتوفر ي
اإمام روط اإمامة الرعية .
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فهذا اإمام الذي جب طاعته :
[ النساء. ] 95 /

فهذه صفات أهل التمكن ي اأرض :إقامة الصاة ،وإيتاء الزكاة ،واأمر بامعروف،
والنهي عن امنكر .
وقد وعد اه هؤاء بأعظم البشارات ي الدنيا فقال :

أما ي اآخرة فبرهم بقوله :

[ النور. ] 99 /

[ فصلت. ] 99 – 99 /
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 -3أهداف مرحلة امواجهة والتمكن

أهداف هذه امرحلة ثاثة :
إعاء كلمة اه  ..الشهادة عى العامن  ..أن يكون الدين كله ه .
 -1إعاء كلمة اه :
ويتم ذلك بأمرين :
 -9إقامة ريعة اه ي الداخل  ،واحكم بن امسلمن با أنزل اه :
[ امائدة. ] 95 /

 -9دعوة ميع الناس إى اإسام  ،ي كل زمان ومكان :

[ إبراهيم. ] 99 /

وذلك ا يتم حتى يكون رع اه هو الذي حكم بن الناس  ،وأن تطبق الريعة
كاملة غر جزأة  ،وأن تكون كلمة اه هي العليا  ،ا يء معها  ،وا يء فوقها .
وذلك يقتي البذل والرك إعاء كلمة اه  ،وماية الدعوة  ،وإزالة العقبات من
طريقها  ،ليكون الدين كله ه:
[ البقرة. ] 959 /

 – 9الشهادة عى العامن :
وذلك بالتطبيق العمِ الذي يرز القدوة احسنة  ،وحقق الشهادة بأن هذا الدين حق ،
[ اأنبياء. ] 999 /
ليعلم ذلك كل العامن :
وذلك يقتي بعث الدعاة إى كل اجهات  ،وإرسال الرسل إى كافة اأفراد
واجاعات واحكومات  ،والبث اإعامي اإسامي الكثيف بكافة اللغات  ،ليصل
احق إى كافة امستويات :
[ آل عمران. ]999 /

 -9أن يكون الدين كله ه :
ويكون ذلك بنر الدين اإسامي ي العام كله  ،وإزالة العقبات التي تقف ي
طريقه  ،ولو أدى ذلك إى استعال القوة  ،فالقصد من القوة ليس العدوان  ،وإنا
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القصد منها فتح اأبواب امغلقة دونه  ،ودفع العدوان عن دين اه  ،وبعد ذلك من
شاء أن يؤمن  ،ومن شاء أن يكفر :
[ الكهف. ] 95 /

[ امزمل. ]95 /

ﯿ

ﰚ
وهذا يكون الدين كله ه  ،وإن أعرض عنه أفراد أو ماعات حدودة  ،فعليهم دفع
اجزية مقابل احاية :
[ البقرة. ] 999 /

[ اأنفال. ]99 – 95 /

وبذلك تزول الفتنة  ،وينعم اجميع باأمن  ،ويكون الدين كله ه :

[ البقرة. ]959 /

وإقامة دولة اإسام هدف لبلوغ اهدف اأعظم  ،وهو تعبيد الناس لرب العامن ،
وهذا هو الباغ امبن :
[ إبراهيم. ] 99 /

وهذه مامح الدولة اإسامية امأمولة :
 -9أها دولة وحدة  ،تعبد رب ًا واحد ًا  ،وتتبع منهج ًا واحد ًا هو القرآن  ،وتقتدي برسول
[ امؤمنون.]99 /
واحد هو حمد ﷺ:
 -9أها دولة رمة  ،فهي تتعامل مع أبنائها ومع غرها بالرمة :
[ اأنبياء. ]999 /

خوة ،فجميع أبنائها إخوة ،حب كل واحد منهم أخيه ما حب لنفسه:
 -9أها دولة ُأ ّ
[ احجرات. ] 99 /

 -9أها دولة شورى  ،يتشاور أهلها ي جلب امصالح  ،ودفع امفاسد  ،وحاربة
[ الشورى. ] 99 /
الظلم وااستبداد :
 -9أها دولة حكم بالعدل واحق الذي أنزله اه :
999

[ امائدة. ] 99 – 95 /

 -9أها دولة دعوة إى اخر ي كل مكان وزمان :
 -9أها دولة العلم والتعليم لكل الناس :

[ آل عمران. ]999 /

[ آل عمران. ] 95 /

 -9أها دولة اأعال الصاحة ي الدين والدنيا :
 -5أها دولة اأخاق والقيم الرفيعة :

[ امائدة. ] 9 /

[ التوبة. ]999 /

 -99أها دولة اجهاد ،تبسط اأمن ي اأرض ،وتواجه الباغي امعتدي؛ لتمنع
الظلم عن نفسها وعن غرها :
[ التوبة. ] 99 /
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 -5الدعوة سبيل النجاة والفاح

الدعوة إى اه أعظم اأعال التي ُتفتح ها أبواب السعادة ي الدنيا واآخرة :

[ فصلت. ] 99 /

وإذا قامت الدعوة إى اه عى أصوها العلمية والعملية  ،ي ضوء القرآن والسنة  ،صارت
إجابية يسعد ها امسلمون وامركون  ،أها قائمة عى العدل واإحسان والرمة .
وإذا قامت الدعوة إى اه بتطبيق امناهج اإسامية ،واأساليب الدعوية ،والوسائل
الرعية ،ي ضوء القرآن والسنة،كا قام ها حمد ﷺ وأصحابه ،حقق بذلك ما يِ:
 -9وجود الرجل الصالح  ،واأرة امسلمة وامجتمع اإسامي  ،والدولة اإسامية
امأمولة  ،والباغ امبن لكل العامن :
[ إبراهيم. ] 99 /

ومن وراء ذلك كله رضا رب العامن  ،ودخول جنات النعيم :
 -9وحقق بذلك اأمن واهداية للبرية كلها :

[ التوبة. ]999 /

[ اأنعام. ] 99 /

 -9وحقق بذلك خروج الناس من الظلات إى النور  ..ومن الرك إى التوحيد ..
ومن الكفر إى اإيان  ،ومن اجهل إى العلم  ..ومن الفرقة إى الوحدة  ..ومن
الظلم والطغيان إى العدل واإحسان :
[ البقرة. ]999 /

 -9وحقق بذلك قيام اخافة الراشدة عى مناهج النبوة تعبد اه  ،وتنصح لعباد اه،
وحسن إى خلق اه  ،وتدعو إى اه  ،وتأمر بامعروف  ،وتنهى عن امنكر :

[ النور. ] 99 /
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وبقيت آمنة مطمئنة :
[ احج. ] 99 – 99 /

 -9وحققت بذلك عبودية اه ي اأرض  ،كا حققت ي الساء :
[ الذاريات. ] 99 – 99 /

وهذه سنة اه التي ا تتبدل أبد ًا :
[ اأحزاب. ] 99 /

فهذه ثمرات الدعوة إى اه ي ضوء القرآن والسنة .

أما إذا دخلت اأهواء ي هذا العمل العظيم  ،أو اختلت امناهج  ،أو تعثرت الوسائل ،

أو اضطربت اأساليب  ،فا بد من ثمن فادح  ،وخسارة كبرة  ،وعقوبة أكر  ،أن

الدين حق لكل الناس  ،وإباغه كا جاء واجب عى كل امسلمن :
[ اأنعام. ]95 /

[ النساء. ]999 /

وأول خسارة حرمان البرية من الباغ امبن :
وعقوبة من ترك الدعوة :

[ إبراهيم. ]99 /

[ البقرة. ]999 – 995 /

وعقوبته :

[ حمد. ] 99 /

وعقوبته :
[ امائدة. ] 95-99 /

999

واخسارة الثانية  :تأخر ااستخاف أو تعثره  ،فإن اه سبحانه رتب اإستخاف عى

أمرين :اإيان ،والعمل الصالح :

[ النور. ] 99 /

فاإيان أوله عمل القلب  ،وآخره عمل اجوارح  ،وهو العمل الصالح  ،والعمل الصالح
ي جال الدعوة هو اأخذ با أمر اه ورسوله به من إعداد امناهج  ،واختيار اأساليب ،
وااستفادة من الوسائل  ،ي ضوء القرآن والسنة :
[ يوسف. ]999 /

فإذا قر الدعاة إى اه  ،أو خالفوا أمر اه ورسوله  ،وقعدوا عن عمل نبيهم ﷺ ،
فسيتأخر اا ستخاف أو يتعثر  ،وفوق ذلك ستحكم اجاهلية دار اإسام :
[ حمد. ] 99 /

وقد عاش امسلمون تأخر ااستخاف ي كثر من بقاع اأرض  ،ورضوا باحياة الدنيا ،
فقعدوا عن العمل :

[ التوبة. ] 95 – 99 /

واأمور كلها بيد اه وحده ،ومن خالف أمر اه من احكام استبدله بغره:
[ آل عمران. ] 99 /

وقد حصل ااستبدال فيمن سبقنا من أمتنا بسبب ترك هذا العمل العظيم  ،فلا صار حكم
بني أمية ملك ًا عضوض ًا  ،استبدل اه هم بني العباس  ،فلا م يقوموا بالواجب ي أواخر
عهدهم  ،استبدل اه هم التتار ،فلا خالفوا أمر اه أزاهم .
فلا انتهى اأمر إى بني عثان أقاموا اخافة اإسامية  ،وملوا اأمانة مدة مسة
قرون  ،حتى عم اإسام كثر ًا من بقاع اأرض  ،وما كان ي أواخر عهد العثانين
أعرضوا عن رع اه  ،وقبلوا بقوانن اجاهلية امستوردة من الدول الكافرة  ،وتركوا هود
الدونمة يعيثون ي اأرض فسادا  ،حت اسم احرية والتسامح  ،فانتر الظلم ،وعم
995

الفساد ،فاقتلع اه هذه اخافة التي ضيعت اأمانة  ،وزالت عى أيدي الصليبية الفاجرة ،
واليهودية احاقدة :
[ النور. ] 99 /

وتلك سنة اه :

[ النساء. ]999 /

وحصلت بعد زوال اخافة اإسامية  ،واستبدال غرها  ،أمور عظيمة  ،ودواهي خطرة ،
فتمزق اجسد الواحد إى دول متناحرة  ،وتسلط اأعداء عى بادها وثرواَا  ،واشتغلت
احروب فيا بن اأشقاء  ،وعم الفساد  ،وانترت الفتن  ،وجرت أهار الدم بن امسلمن ،
وأكل بعضهم بعض ًا  ،وذلك كله بسبب خالفة أوامر اه : 
[ الشورى. ] 99 /

وعقوبة أشد :
[ طه. ]999 – 999 /

واخسارة الثالثة بسبب ترك الدعوة إى اه تأخر التمكن ي اأرض لأمة  ،وحتى
لأفراد  ،وتأخر التمكن عى مستوى اأمة واأفراد معناه نقض عرى اإسام عروة
عروة  ،واختفاء صورة امجتمع امسلم الذي جاءت ي القرآن صفاته وخصائصه .
وامجتمع اإسامي اليوم عى خر كثر  ،وإن اختفت منه كثر من صور ااستقامة ،
وا زال بحمد اه الكثر من امسلمن ي بقاع اأرض يقيمون أمر اه  ،وإن م تكن
هم خافة جمعهم  ،وا زال الدعاة والعلاء يقومون با أوجب اه عليهم كل
بر بذلك النبي ﷺ بقوله َ « :ا ت ََز ُال َطائِ َفة
بحسب قدرته  ،ي ميع أنحاء اأرض  ،ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ي َأ ْم ُر اه َو ُه ْم
ر ُه ْم َم ْن َخ َذ َلـ ُه ْم َأ ْو َخا َل َف ُه ْم َحترى َي ْأ ِ َ
م ْن ُأ رمتي َقائ َم ًة بِ َأ ْمر اه َ ،ا َي ُ ُ
َظ ِ
ى الن ِ
اه ُرو َن َع َ
راس» متفق عليه ( ).
وبن احن واحن ُتـ َو رجه من اأعداء ربات آثمة وقاسية للمسلمن ي ختلف
اأوطان ،إما لتقصرهم ي عمل القلب من ضعف اإيان  ،واحب ي اه  ،والرجاء
فيه  ،واخوف من اه  ،والتوكل عى اه  ،وااعتصام به .
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
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أو لتقصرهم ي عمل اجوارح  ،بعدم توجيه العقول تدبر ًا وتفكر ًا لنر الدعوة إى
اه  ،والعمل با حبه اه ورسوله  ،واستعال اجوارح من السمع والبر واللسان
ي غر طاعة اه ورسوله :
[ اأعرف. ] 59 /

وإما ابتا ًء من اه ومحيص ًا له ليتميز الصف الثابت الذي يستطيع أن حمل راية
اإسام التي ملها الرسول ﷺ :
[ العنكبوت. ] 9 – 9 /

واخسارة الرابعة  :اخوف  ،وهو عقاب اه للذين اختل إياهم  ،وفسدت أخاقهم ،
وضل سعيهم :
[ النحل. ]999/

وكلا كان العبد باه أعرف كان منه أخوف  ،وكلا ضعف اإيان كان اخوف من
امخلوق أشد  ،ومن خاف غر اه أخافه اه من كل يء :
[ آل عمران. ]999 /

واخوف من اه عبادة  ،واخوف من غر اه من البرأن يروه رك.
وإذا انتقضت عرى اإسام  ،وكثرت امعاي  ،وقلت الطاعات  ،جاء اخوف من
امخلوق  ،وظن الناس أن النفع والرر بيد البر  ،فألبسوا إياهم بظلم  ،وفقدو
الرشاد  ،وتسلط عليهم اأعداء  ،وفقدوا أمن النفس  ،وكان الضيق والضنك والشدة :
[ اأنعام.]99 /

إن سنة اه إذا تعطلت الدعوة إى اه أو تعثرت تأخر ااستخاف أو تعثر  ،ثم تأخر التمكن
حتى للفرد  ،ثم اضطربت القلوب واشتغلت بخوف من غر اه  ،يذهب اأمن ويورث
الشقاء ي الدنيا واآخرة :

[ طه. ]999 – 999 /

999

وسنة اه ماضية :
وسنة اه جارية :

[ البقرة. ] 99 /

[ احج. ] 99 – 99 /

اللهم أرنا احق حق ًا وارزقنا اتباعه ،وأرنا الباطل باط ً
ا وارزقنا اجتنابه ،يا ذا اجال
واإكرام.

*

*

*
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*

*

البــاب الثامن
حبة الرسول ﷺ وتوقره

وتشتمل عى ما يي :

 -1حبة النبي ﷺ وتوقره

 -2اأسباب اجالبة محبة النبي ﷺ وتوقره
 -3وجوب حبة النبي ﷺ

 -4دائل ومظاهر حبته وتعظيمه ﷺ
 -5دائل عظمة قدر الرسول ﷺ

 -1حبة النبي ﷺ وتوقره

خص اه  رسوله حمد ًا ﷺ من بن اأنبياء والرسل بخصائص كثرة ،وصفات
كريمة ،وأخاق رضية ،وآداب مة ،ورمة عامة ،وحاسن ميلة ،وعلم واسع،
وقدوة حسنة ،وشائل رفيعة ،وأقوال حسنة ،وأعال صاحة ،وعبودية كاملة.
وهذه اخصائص والصفات وامكرمات اختاره اه ليكون سيد اأولن واآخرين،
وسيد اأنبياء وامرسلن ،وسيد الثقلن ،وسيد امتعبدين وامتقن ،وسيد الدعاة
[ القلم. ] 9/
والعلاء ،وسيد امجاهدين وامتقن:
وقال تعاى:
[ آل عمران. ]99/

وقال تعاى:

[ التوبة. ] 999/

وذلك كله يدعو كل مسلم أن حبه ﷺ وجله ،ويوقره ،ويعظمة ،ويعظم سنته ،بقلبه
ولسانه وجوارحه:
[ النساء. ] 99/

وقال تعاى:

[ النساء.] 99/

ولعظيم ما جاء به ﷺ من احق من ربه ،وعظمة ماقام به من الباغ أمته ،وعظمة
ماحمل من الصر واأذى ي سبيل ذلك ،فقد أثنى اه عليه ،وأخر أنه يصِ
ومائكته عليه ،وأمر امؤمنن باإكثار من الصاة عليه كا قال سبحانه:

[ اأحزاب. ] 99/

ِو ِ
و َع ْن أي هريرة َ ق َال :قال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ «:م ْن َص ر
احدَ ًة َص ر
ى اه َع َل ْي ِه
ى َع َ ر َ
را» أخرجه مسلم( ).
َع ْ ً

( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
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فاللهم صل عى حمد ،وعى آل حمد ،كا صليت عى إبراهيم ،وعى آل
إبراهيم ،إنك ميد جيد.
وأصح امخلوقات مزاج ًا هم بنوآدم ،وأصح بني آدم مزاج ًا هم امؤمنون ،وأصح
امؤمنن مزاج ًا اأنبياء و الرسل ،وأصح اأنبياء والرسل مزاج ًا هم أوَ العزم
اخمسة( :نوح و إ براهيم و موسى وعيسى وحمد) صلوات اه وسامه عليهم
أمعن.
وأصح أوَ العزم مزاج ًا اخليان ( إبراهيم و حمد ) وأصحها مزاج ًا سيد اأولن
واآخرين( حمد ) ﷺ الذي كان أحسن الناس َخلقا ُ
وخلقا ،وكان خلقه القرآن،
يتأدب بآدابه ،ويعمل بمحكمه ،ويؤمن بمتشاهه ،وحلل حاله ،وحرم حرامه،
ويمتثل أوامره ،وجتنب نواهيه:
[ التوبة. ] 99/

فالنبيﷺ نبي الرمة ،ونبي اهداية ،بلغ الرسالة وأدى اأمانة ،ونصح اأمة ،وجاهد
[ اأنبياء. ] 999/
ي اه حق جهاده:
وقال تعاى:
[ امائدة. ] 99/

وقال تعاى:

وقال تعاى:
وقال تعاى:

[ يوسف. ] 999/
[ الفرقان.]99/
[ التوبة. ] 999/

مله ظاهر ًا وباطن ًا ،وأرسله ،ومأ قلبه توحيد ًا
فسبحان الرب الكريم الذي خلقه و ر
وإيان ًا ،وعل ً
ا ورمة ،وأرسله باحق للناس كافة:
[ النساء.] ١١١/

و ُأخر أنه مع فيه حاسن اأخاق كلها:
وقد اختار اه  لرسوله حمد ﷺ اسم (حمد) و (أمد) ،وما اسان
مشتمان عى احمد والثناء.
[ القلم. ] 9/
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فهو ﷺ حمود عند اه تعاى ،وحمود عند ما ئكته ،وحمود عند إخوانه اأنبياء
وامرسلن ،وحمود عند أهل اارض كلهم؛ أن صفاته حمودة عند كل ذي عقل
[ الفتح. ] 95/
وإن كابر وجحد:
[ اأحزاب.] 99/

وهو ﷺ أمد أهل اأرض و الساء لربه ،وأحسنهم ثناء عليه ،ومد ًا له ،ومجيد ًا
له ،وأعظمهم ذكر ًا له ،وتكبر ًا له ،وتواضع ًا له ،وافتقار ًا إليه:
[ الصف. ] 9/

وهو أمد اخلق للخلق ،وأرحم هم من أنفسهم ،وأنفع هم ،وأنصح هم:
[ اأحزاب. ] 9/

فصدق اه العظيم الذي أثنى عى ُخلقه العظيم بقوله:

[ القلم. ] 9/

وصدق ﷺ حن قال عن نفسه َ « :أنَا َس ِيدُ َو َل ِد آ َد َم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة  ،و َأ رو ُل َم ْن ين َْش ُق َعنْ ُه
القر  ،و َأ رو ُل َشافِ ٍع و َأ رو ُل ُم َش رف ٍع » أخرجه مسلم( ).
وما حمد عليه ﷺ ما جبله اه عليه من مكارم اأخاق ،وكريم الشيم ،فهو خر
الناس أخاق ًا،وأحسنهم شائل،وأعظمهم أمانة ،وأصدقهم حديث ًا ،وأشدهم تواضع ًا،
وأجودهم إنفاق ًا ،وأقواهم صر ًا ،وأحسنهم حل ً
ا ،وأعظمهم عفو ًا ،وأوسعهم مغفرة.
وهو ﷺ أفصح اخلق بيان ًا ،وأحسنهم تعبر ًا ،وأكملهم توقر ًا ،وهو ﷺ أعظمهم بر ًا،
وأوفاهم عهد ًا ،وألينهم معاملة.
وهو ﷺ أصر اخلق ي مواطن الصر ،وأكرمهم ي مواطن اجود ،وأصدقهم ي
مواطن اللقاء ،وأعظمهم إيثار ًا عى نفسه ،وأكملهم مكافأة عى اجميل بأضعافه.
وهو ﷺ أقوم الناس با يأمر به ،وأتركهم ما ينهي عنه ،وأوصل اخلق لرمه.
وأعظمهم استجابة أمر ربه.
وهو ﷺ أكرم اخلق أصحابه ،وأعدهم مع أعدائه ،وأشد اخلق ذباً عن أصحابه،
وماية هم ،ودفاع ًا عنهم ،وأعظمهم نفع ًا أتباعه ي دينهم و دنياهم:
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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[ اأعراف.]999/

وعن عبد اه بن عمرو ري اه عنها أنه قال ي صفة رسول اه ﷺ ي التوراة:
ِ
َاك َش ِ
م ْو ُصوف ِي الت ْرو َر ِاة بِ َب ْع ِ ِ ِ ِ ِ
ها النربِ ُي إِنرا َأ ْر َس ْلن َ
واه إِ رن ُه َ
اهدً ا
ض ص َفته ي ا ْل ُق ْرآن َ :ي َأ ُ َ
را َون َِذ ًيرا َ ،و ِح ْر ًزا لِ ُ
ْت َع ْب ِدي َو َر ُس ِ
وَ َ ،س رم ْيت َُك امت ََوك َِل َ ،ل ْي َس بِ َفظ
ن َ ،أن َ
أ ِم ِي َ
َو ُم َب ِ ً
ِ
وا َغلِ ٍ
ِ
يظ َ ،وا َص رخ ٍ
الس ِي َئ َة َ ،و َلكِ ْن َي ْع ُفو َو َي ْغ ِف ُر ،
َ
الس ِي َئة ر
اب ِي اأَ ْس َواق َ ،وا َيدْ َف ُع بِ ر
ِ
َو َل ْن َي ْقبِ َض ُه اه َت َع َ
يم بِ ِه ام ِ رل َة ا ْل َع ْو َجا َء  ،بِ َأ ْن َي ُقو ُلوا  :ا إِ َل َه إِا اه َ ،و َي ْفت َُحوا
اى َحترى ُيق َ
ها َأ ْع ُينًا ُع ْم ًيا َ ،وآ َذانًا ُص ًا َ ،و ُق ُلو ًبا ُغ ْل ًفا .أخرجه البخاري( ).
َِ

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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 -2اأسباب اجالبة محبة النبي ﷺ وتوقره

الذي يدفع امسلم محبة الرسول ﷺ وتعظيمه أمور:
اأول :معرفة سرته ﷺ احسنة ،ومعرفة أخاقه العظيمة ،وشائله الكريمه ،ومعرفة
عظيم رمته باأمة ،ومعرفة جهاده وصره ،ومعرفة عظمة صدقه وحرصه:
ومعرفة روح رسالته:

[ التوبة. ] 999/

[ اأحزاب. ] 99 -99/

[ آل عمران. ]999/

فمن عرف سيد اأولن واآخرين هذه الصفات واأخاق أحبه ووقره وأكثرمن
الصاة والسام عليه:
[ الفتح. ] 5/

[ اأحزاب. ] 99/
[ الفتح. ] 99/

الثاي :موافقة مراد اه  ي حبته للنبي ﷺ وثنائه عليه ،وتعظيمه ،وتوقره.
[ القلم. ] 9/
فقد أثنى اه عليه بقوله:
وقوله :
واكرمه بأعظم الكرامات بقوله:

[ التوبة. ] 999/

[ الرح. ]٤-١/

فا يذكر أحد ي الدنيا وا يثنى عليه كا يذكر نبينا ﷺ ،ويثنى عليه .
995

وأقسم اه بحياته تعظي ً
ا لشأنه فقال :
وزكى اه عقله وقلبه ولسانه بقوله :

[ احجر.]99/
[ النجم. ]9-9/

واَذه اه خلي ً
ا كا اَذ إبراهيم خلياً.
وحبة رسول اه ﷺ وتعظيمه تابعة محبة اه وتعظيمه ،فامؤمن حب اه ،ومن
حبه اه من رسله وأو ليائه.
فامؤمنون حبون رسول اه ﷺ محبة اه له ،ويعظمونه وجلونه إجال اه له .
وحبة أهل العلم واإيان ،وحبة الصحابة الكرام وإجاهم ،كل ذلك تابع محبة
اه ورسوله:
[ آل عمران. ]99/

[ البقرة. ]999/

و َع ْن أنس َ ق َال :قال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ «:ا ُي ْؤ ِم ُن َأ َحدُ ك ُْم َحترى َأك َ
ب إِ َل ْي ِه ِم ْن
ُون َأ َح ر
َو َل ِد ِه َ ،و َوالِ ِد ِه َ ،والن ِ
ن» متفق عليه ( ).
م ِع َ
راس َأ ْ َ
ِِ
ِ
ِ
جنر َة َحترى
وعن أي هريرة  قال  :قال النبي ﷺ َ « :وا رلذي َن ْفِ بِ َيده َا تَدْ ُخ ُلون ا َ
تُؤ ِمنُوا ،و َا تُؤ ِمنُوا حترى حابوا َ ،أو َا َأد ُلكُم ع َى َ ٍ
حا َب ْبت ُْم َ ،أ ْف ُشوا
َ ُ ْ َ
يء إِ َذا َف َع ْلت ُُمو ُه َ َ
َ ْ
ْ
َ ُ
َ
ْ
الس َا َم َب ْينَك ُْم » أخرجه مسلم ( ).
ر
-9أن حبة النبي ﷺ وتعظيمه من روط إيان العبد ،وكذا حبة ماجاء به من
الوحي ،فحب الرسول ﷺ وتعظيمه وتوقره وطاعته ،به يكون قيام الدين كله ،وبضد
ذلك يكون سقوط الدين كله:
[ النساء. ]99/

قال تعاى:
[النساء. ]99/
وقال تعاى:

[ آل عمران. ]١١١/

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )99ومسلم برقم ( )99واللفظ له.
( )9أخرجه مسلم برقم (.)99
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 -9معرفة ماخصه اه به من رف النسب ،وكرم احسب ،وكال الصفات:

[ الفتح. ]95/

وقال تعاى:

[اأحزاب.]٤١/

وقال تعاى:

[ التوبة. ]999/

فمن عرف ذلك زاد إيانه باه ورسوله ،وسارع إى اتباع رسوله ﷺ  ،وامتأ قلبه
بمحبته:
[ اأعراف. ]999/

 -9معرفة شدة حبته ﷺ أمته ،وعظيم شفقته عليها ،وشدة رمته ها ،وفرحه
بفضل اه عليها:
[ التوبة. ]999/

 -9معرفة قدر الثواب واأجر احاصل باتباعه وطاعته:

[ النساء]٧١–٥٢/
[ اأحزاب. ] ٧١ /

فكل خر وهدى ي هذه اأمة ،وكل فاح و سعادة ،وكل كرامة و عزة ،وكل أجر
وثواب ايمكن أنه حصل أحد من البر إا باإيان باه ورسوله ،واتباع الرسول
ﷺ وطاعته:
[ اأعراف. ]١١٨/

فكل خر وفاح ي هذه اأمة إنا جاء من طريق الرسول ﷺ الذي :
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[ اأعراف. ]١١٧/

 -3وجوب حبة النبي ﷺ

اإيان باه ورسوله ،وحبة اه ورسوله ،أعظم أصول اإيان ،فا إيان من م
يكن اه ورسوله أحب إليه ما سواما :

[ التوبة. ]99/

وعن أي هريرة  قال  :قال النبي ﷺ َ « :ما ِم ْن ُم ْؤ ِم ٍن إِ را َو َأنَا َأ ْو َى الن ِ
راس بِ ِه ِي
ن ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم" » متفق عليه .
امؤ ِمن ِ َ
الدُ ْن َيا َو ْاآ ِخ َر ِة  ،ا ْق َر ُءوا إِ ْن ِش ْئت ُْم " :النربِ ُي َأ ْو َى بِ ْ
وعن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍك  عن النبي ﷺ قالَ « :ث َاث َم ْن ُك رن فِ ِيه َو َجدَ هن َح َا َو َة
اما ،و َأ ْن ُ ِ
ِ ِ ِ
ِْ
يا ِنَ ،أ ْن َيك َ
حِ ُب ُه إِ را هِ،
ب امَْ ْر َء َا ُ
ح ر
ُون اه َو َر ُسو ُل ُه َأ َح ر
ب إِ َل ْيه مرا س َو ُ َ َ
اإ َ
َو َأ ْن َيك َْر َه َأ ْن َي ُعو َد ِي ا ْل ُك ْف ِر بعدَ ْ
ف ِي الن ِرار»
أن أنقذ ُه ا ُ
ه من ُه ،ك ََا َيك َْر ُه َأ ْن ُي ْق َذ َ
متفق عليه( ).
و َع ْن أنس َ ق َال :قال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ «:ا ُي ْؤ ِم ُن َأ َحدُ ك ُْم َحترى َأك َ
ب إِ َل ْي ِه ِم ْن
ُون َأ َح ر
َو َل ِد ِه َ ،و َوالِ ِد ِه َ ،والن ِ
ن» متفق عليه ( ).
م ِع َ
راس َأ ْ َ
وَا يكون بحسب معرفة ما ي امحبوب من كال وجال
وبا عث امحبة و ُق ر
ومال ذاي ،واه تعاى وحده أحق هذه امحبة ،لكال ذاته وأسائه وصفاته
وأفعاله ،والرسول ﷺ أحق من يتلوه ي هذه امحبة؛ أنه أكرم اخلق عند ربه،
وأعظمهم أخاقا :
( )

[البقرة. ]999/

وإن كان باعث امحبة للغر بسبب ما يصل إليك من الغر من امنافع والنعم
واخرات ،فاه تعاى أحق هذه امحبة؛ أن نعمه جري عى العباد ي كل حن،
[النحل. ]99/
فكل نعمة منه : 
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9995
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )99ومسلم برقم ( )99واللفظ له.
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )99ومسلم برقم ( )99واللفظ له.
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وقال تعاى :

[

النحل. ]99/

وقال تعاى :

[ إبراهيم. ]99/

والرسول ﷺ أحق من يتلوه ي هذه امحبة ،فهو الرسول الكريم الرحيم الذي أكمل
اه به الدين ،وأتم به النعمة ،وأخرجنا اه به من الظلات إى النور ،ومن الضالة إى
اهدى ،واستنقذنا به من النار ،فليس بعد اه أحد أم رن علينا منه :
[ اجمعة. ]9/

وقال تعاى :

وقال اه تعاى :

[ امائدة. ]99-99/

[ آل عمران.]999/

اللهم إنا ُنشهدك ،و ُنشهد ميع خلوقاتك ،أننا نحبك ،ونحب أنبياءك ورسلك،
ونحب دينك ،ونحب امؤمنن وامؤمنات :
[ آل عمران. ]99/

ومن أحب اه ،وأحب أن حبه اه ،ويغفر ذنوبه ،فليتبع رسول اه ﷺ :

[ آل عمران. ]99/

وحبة الرسول ﷺ عى قسمن :
اأوى  :فرض ،وهي امحبة التي تقتي قبول ما جاء به الرسول ﷺ من عند اه،
وتلقيه بامحبة والقبول والرضا والتعظيم والتسليم ،وحسن ااتباع له فيا أرسله اه
999

به ،وتصديقه فيا أخر ،وطاعته فيا أمر ،واجتناب ما هى عنه وزجر ،ونرة دينه،
وجهاد من خالف ما جاء به ،فهذه امحبة تبعث عى امتثال أوامره ،واانتهاء عن
معاصيه ،والرضا با جاء به :
[ النساء. ]99/

فهذا القدر ابد منه ،وا يتم إيان العبد إا به :

[ النور. ]99/

الثانية  :فضل ،وهي امحبة التي تقتي حسن التأي به ،وحقيق ااقتداء بسنته،
وأخاقه ،وآدابه ،ونوافله ،وأكله ،وربه ،ولباسه ،وحسن معارته ،وسائر تطوعاته :
ﰀ
[ اأحزاب. ]99/

وقال تعاى :

[ النساء. ]95/

وأكمل امسلمن دين ًا من مع ي ااتباع بن الفرض والفضل :
[ احديد. ]99/

والتعظيم وامحبة حقان واجبان للرسول ﷺ كا قال سبحانه :
[ الفتح. ] 5-9/

فاحق امشرك بن اه ورسوله :
[ الفتح. ]5/
واخاص باه وحده :
[ الفتح. ] 5/
واخاص بالرسول ﷺ
وتعزيره ﷺ نره ،ونر ما جاء به ،وتأييده ،ومنعه من كل ما يؤذيه .
وتوقره إجاله،وإكرامه،وتعظيمه ،وتبجيله ،ما له من حرمة ومكانة ُيع رظم من أجلها.
والتعظيم أعى من امحبة؛ أن امحبوب ا يلزم أن يكون معظ ً
ا ،فالولد الصغر
حبه والده حبة تدعوه إى تكريمه ا تعظيمه ،والولد حب أباه حبة تدعوه إى
تعظيمه وإكرامه .
[ الفتح. ]5/
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وكيف نحقق حبة النبي ﷺ وتعظيمه ؟
حبة النبي ﷺ وتعظيمه عبادة نتقرب إى اه سبحانه ها :

[ اأحزاب. ] 99/

والعبادة التي يريدها اه  من العبد ،وحبها ويرضاها ،هي ما ابتغي ها وجه اه،
وكانت عى الصفة التي رعها اه ورسوله :
[ البينة. ] 9/

فاإخاص وابتغاء وجه اه ي اأعال هو مقتى شهادة أن ا إله إا اه؛ أن
معناها ا معبود بحق إا اه .
ومتابعة النبي ﷺ ي كل ما جاء به من ربه هو مقتى شهادة أن حمد ًا رسول اه؛
أن معنى الشهادة له بأنه رسول اه حق ًا :طاعته فيا أمر ،وتصديقه فيا أخر،
واجتناب ما هى عنه وزجر ،وأن ا يعبد اه إا با رع .
وي هذا كال امحبة له ﷺ  ،وكال التعظيم له ،وكال التوقر له :
[ الفتح. ] 5-9/

وكال اهداية باإيان باه ورسوله ،وكال اإيان والتقوى ،واإخاص
وامتابعة:
[ اأعراف. ] 999/

أما من م يؤمن برسالته ﷺ  ,أوشك ي خره ،أو استنكف عن طاعته ،أو ارتكب
خالفته ،أو ابتدع ي دينه ،أو عبد اه من غر طريقه ،أو جحد ما جاء به ،أو استهزأ به،
فهو بعيد عن اإيان به ،بعيد عن حبته وتعظيمه ُبعد اأرض عن الساء :
[ النور. ]99/

[ النساء. ]999/
[ النساء. ]99/
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وهذا من سلك ي عبادته سبي ً
ا م يرعها رسول اه ﷺ فقد ضل وأضل ،وعمله
مردود غر مقبول :
[ الكهف. ] 999/

و َع ْن عائشة ري اه عنها َقا َلتَ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ «:م ْن َأ ْحدَ َ
ث ِي َأ ْم ِرنَا هذا َما
َل ْي َس ِمنْ ُه َف ُه َو َرد » متفق عليه ( ).
وهذا أنكر اه  عى من عبد غر اه ،أو عبد اه با م يرعه اه ورسوله،
وتوعدهم بالعذاب األيم :
[ امائدة. ] 99/
وقال سبحانه :
وقال سبحانه :

[ التوبة. ] 99/

[ الشورى. ] 99/

إن حبة الرسول ﷺ وتعظيمه وتوقره من أصول اإيان ،وهي عبادة من العبادات
التي نتقرب إى اه بفعلها.
والعبادة حلها القلب واللسان واجوارح .
ويتحقق تعظيم النبي ﷺ بالقلب بتقديم حبته عى حبة النفس والولد والوالد
والناس أمعن ،فا يتم اإيان إا بذلك :
[ النساء. ] 999/

واتوقر واتعظيم با حبة له ﷺ  ،وا تعظيم وا حبة إا بعد معرفته  ،ومعرفة
سرته  ،ومعرفة قدره وحاسنه .
وإذا استقرت حبته الصادقة ي القلب أثمرت تعظيمه ﷺ و طاعته واتباعه وااقتداء
به ي ميع ما جاء به من ربه بعبادات تظهر عى القلب واللسان و اجوارح:
ﰀ

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9959ومسلم برقم (.)9999
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[اأحزاب.] 99/

[ التوبة.]99 /

 أحوال الصحابة ي حبة وتعظيم النبي ﷺ :
أكرم اه  الصحابة ري اه عنهم برف لقاء النبي ﷺ  ،واإيان به  ،وحبته،
وتعظيمه  ،فكان هم النصيب اأكمل واأوِ من حبته وتعظيمه وااقتداء به  ،ما
سبقوا به غرهم  ،ولن يدركهم فيه من بعدهم  ،فري اه عنهم  ،ورضوا عنه كا قال
سبحانه :
[ التوبة]999 /

ِ
ِ
َان ُح ُبكُم لِرس ِ
ِ ْب ُن َأ ِي َطال ِ ٍ
ول اه ﷺ ؟ َق َال  :ك َ
فك َ
َان َواه
ب َ : ك ْي َ
ْ َ ُ
َو ُسئ َل َع ُ
ب إِ َل ْينَا ِم ْن َأ ْم َوالِنَا َ ،و َأ ْو َا ِدنَا َ ،وآ َب ِائنَا َ ،و ُأ رم َهاتِنَا َ ،و ِم َن امَاء ا ْل َب ِ
ار ِد َع َ
ى ال رظ َمإ.) ( .
َأ َح ر

( ) 9انظر كتاب الشفا بتعريف حقوق امصطفى (.)999/9
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 -4دائل ومظاهر حبته وتعظيمه ﷺ

 -1تقديم النبي ﷺ وتفضيله عى كل البر :
فقد فضل اه نبيه حمد ًا ﷺ عى ميع اخلق أوهم وآخرهم  ،فهو خاتم اأنبياء ،
وإمام امرسلن ،وسيد اخلق أمعن:
[ التوبة.]999 /
و َعن َواثِ َلة ْبن اأَ ْس َق ِع َ ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
اص َط َفى ِكنَا َن َة ِم ْن
ول اه ﷺ  « :إِ رن اه ُس ْب َحا َن ُه ْ
و َل ِد إِسا ِع َيل  ،واص َط َفى ُقري ًشا ِمن كِنَا َن َة  ،واص َط َفى بنِي ه ِ
اش ٍم ِم ْن ُقر ْي ٍ
ش ،
َ
َ
َ ْ
ْ
َْ
َ ْ
َ
ْ َ
واص َط َفاي ِمن بنِي ه ِ
اش ٍم » أخرجه مسلم( ).
ْ َ َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
وعن أي هريرة  قال  :قال رسول اه ﷺ َ « :أنَا َس ِيدُ َو َلد آ َد َم َي ْو َم ا ْلق َيا َمة  ،و َأ رو ُل َم ْن
ين َْش ُق َعنْ ُه القر  ،و َأ رو ُل َشافِ ٍع و َأ رو ُل ُم َش رف ٍع » أخرجه مسلم( ).
هذا جب عى ميع اأمة إذا عرفت فضائله حبه وتوقره  ،واستشعار هيبته ،
وجالة قدره  ،وعظيم شأنه  ،واستحضار مكانته وحاسنه  ،ومعرفة اأمور اجالبة
حبه  ،والعلم بسرته وسنته  ،وحسن ااقتداء به :
ﰀ [ اأحزاب. ]99 /
ومتى كان حب النبي ﷺ وتعظيمه مستقر ًا ي القلب  ،فإن آثار ذلك ستظهر عى
اللسان واجوارح ا حالة .
فرى اللسان جري بمدحه  ،والثناء عليه  ،وذكر حاسنه  ،واإكثار من الصاة عليه :
[ اأحزاب. ]99 /

وسرى بقية اجوارح مستجيبة ما جاء به  ،تتبع رعه  ،وتتمثل أوامره  ،وجتنب
نواهيه  ،وتؤدي حقه من احب والتعظيم والتكريم والطاعة :
[ اأنفال.] 99 /

( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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[ احجرات. ]١١/

فضل اأولياء
فضل اأئمة من آل البيت عى النبي ﷺ فقد ضل  ،ومن ر
فمن ر
واأقطاب عى النبي ﷺ فقد ضل .
فضل أحد ًا من البر عى النبي ﷺ فهذا كفر وإحاد  ،وخالفة لنصوص
ومن ر
الريعة  ،وإماع اأمة :
[ النساء. ] 999 /

 -2حسن اأدب معه ﷺ :
ويتحقق ذلك باأمور اآتية :
 -9حسن الثناء عليه ﷺ با هو أهله  ،وأكمل ذلك ما أثنى عليه به ربه  ، وما أثنى
به هو عى نفسه ﷺ  ،وأفضل ذلك الصاة والسام عليه  ،أمر اه  بذلك وتوكيده
كا قال سبحانه:
[ اأحزاب]99 /

ولعظيم مقام عبداه ورسوله حمد ﷺ أخرنا اه  بأنه يثني عليه ي امأ اأعى،
وأن امائكة تصِ عليه  ،ثم أمرنا بالصاة والسام عليه  ،ليجتمع الثناء عليه من ربه
العظيم  ،ومن أهل العام العلوي  ،وأهل العام السفِ .
وهذه اآية تدل عى وجوب الصاة والسام عليه ،وأبخل الناس وأذهم وأحقرهم
من ذكر عنده فلم يصل عليه.
عن احسن بن عِ بن أي طالب ري اه عنها قال  :قال رسول اه ﷺ « :ا ْلب ِ
خ ُيل
َ
الذي َم ْن ُذكِ ْر ُت ِعنْدَ ُه َف َل ْم ُي َص ِل َع َلـ ري » أخرجه أمد والرمذي ( ).
و َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ْف َر ُج ٍل ُذكِ ْر ُت ِعنْدَ ُه َف َل ْم ُي َص ِل
ول اه ﷺ َ «:ر ِغ َم َأن ُ
ْف َر ُج ٍل َأ ْد َر َك َأ َب َو ْي ِه ِعنْدَ ا ْلكِ َ ِر َف َل ْم ُيدْ ِخا ُه ْ
ْف َر ُج ٍل
اجَنر َة َ ،و َر ِغ َم َأن ُ
ِ َ ،و َر ِغ َم َأن ُ
َع َ ر
َد َخ َل َع َل ْي ِه َر َم َض ُ
ان ُ ،ث رم ان َْس َل َخ َق ْب َل َأ ْن ُي ْغ َف َر َل ُه» أخرجه أمد والرمذي ( ).
( )9صحيح  /أخرجه أمد برقم ( ،)9999والرمذي برقم (.)9999
( )9صحيح  /أخرجه أمد برقم ( ،)9999والرمذي برقم (.)9999
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والصاة من اه الثناء عليه ﷺ ي امأ اأعى  ،والصاة من امائكة وامؤمنن
سؤال اه الثناء عليه .
وثمرات الصاة عى النبي ﷺ كثرة منها:
أها سبب حصول احسنات  ،وحو السيئات  ،ورفع الدرجات  ،وإجابة الدعوات ،
وحصول الشفاعة ،والنجاة من البخل  ،وصاة اه عى العبد  ،ودوام حبة النبي ﷺ،
وغر ذلك من الفوائد والثمرات .
ِو ِ
هذا رغب النبي ﷺ ي الصاة عليه بقوله َ « :م ْن َص ر
احدَ ًة َص ر
ى اه َع َل ْي ِه
ى َع َ ر َ
را» أخرجه مسلم( ).
َع ْ ً
والصاة عليه ﷺ مروعة ي كل وقت  ،ومروعة ي عبادات كثرة تزيد عى
أربعن موطن ًا  ،ومن ذلك الصاة عليه ي التشهد ي الصاة  ،واخطبة  ،وبعد اأذان،
وي صاة اجنازة  ،وعند الدعاء  ،وعند ساع اسمه وغر ذلك .
ـحـم ٍد َو َعى ِ
آل
وأفضل صيغ الصاة عليه ﷺ ماعلمه أصحابه « :الله رـم َص ِل عى ُم َ ر
م ٍ
آل ِ
ِ
اهيم إن َرك َح ِـميد م ِ
اهيم َو َعى ِ
ـجيد ،الله رـم َب ِ
ار ْك عى
ُ َ
َ
إبر َ
َ
إبر َ
ـح رـمد ،ك ََا َص رل ْي َت عى َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم إن َرك َحـميد
ـح رـمد ،ك ََا َب َارك َ
ـح رـمد َو َعى آل ُم َ
ُم َ
إبراه َ
يم َو َعى آل َ
إبراه َ
ْت عى َ
م ِ
ـجيد» .متفق عليه( ).
َ
 -9اإكثار من ذكره ﷺ  ،وذكر حاسنه وفضائله  ،ومعجزاته  ،ودائل نبوته ،
وتعليم الناس سنته  ،ودوام تذكرهم بمنزلته ومكانته  ،وتذكرهم بحقوقه وصفاته
وأخاقه  ،وتذكرهم بدعوته وسرته  ،وجهاده وغزواته .
فالعبد كلا أكثر من ذكر امحبوب  ،واستحر ي قلبه حاسنه وفضائله  ،تضاعف
حبه له  ،وزاد شوقه لرؤيته  ،وكملت طاعته له .
وهذا أمرنا اه باإكثار من ذكره ي كل وقت كا قال سبحانه :
[ اأحزاب.] 99-99 /
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)999
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وأمر اه سبحانه بالصاة والسام عى نبيه بقوله :

[ اأحزاب.]99 /
 -9حسن اأدب عند ذكر اسمه ﷺ  ،فا يذكر باسمه جرد ًا  ،بل يوصف بالنبوة
أوالرسالة .
وقد خصه اه ي القرآن من بن اأنبياء  ،فلم يذكره بإسمه جرد ًا  ،بل ناداه بقوله :
.

وحن قال:

قال بعدها:

[اأحزاب. ]99 /

ومن كال اأدب معه أنه ينادى ويذكر بوصف النبوة والرسالة  ،ا بغر ما ورد ي
[ النور. ]99 /
القرآن والسنة :
 -9حفظ حرمة بلده امدينة النبوية  ،فإها مهاجره  ،ودار نرته  ،وبلد أنصاره ،
وحل إقامة دينه  ،وفيها قره  ،وفيها مسجده أفضل امساجد بعد امسجد احرام.
هذا جب عى من سكنها  ،أو زارها  ،أو دخل فيها  ،مراعاة حسن امجاورة فيها،
وحسن التأدب  ،وفعل الطاعات  ،واجتناب امعاي .
 -9حسن اأدب عند دخول مسجده ﷺ  ،وكذا عند زيارة قره  ،وترك اللغط ورفع
الصوت هناك

[ احجرات. ] 9-9/

 -9توقر حديثه ﷺ  ،وحسن ساعه  ،والوقار عند دراسته  ،وحسن قراءته  ،وتعظيم
سنته  ،وحبة حديثه  ،وامسارعة إى العمل به  ،تعظي ً
ا له
[ النجم. ]9 – 9 /
وكان مالك بن أنس رمه اه إذا أراد أن خرج حدِ ث توضأ وضوءه للصاة  ،ولبس
أحسن ثيابه ،ولبس قلنسوته ،ومشط حيته ،فقيل له ي ذلك ،فقال  :أوقر به حديث
رسول اه ﷺ .
999

 -3تصديق النبي ﷺ فيا أخر :
من أصول اإيان اأساسية اإيان بعصمة النبي ﷺ من الكذب والبهتان  ،وتصديقه
ي كل ما أخر به عن اماي أو احار أو امستقبل
[ احر. ]9 /

واجفا كل اجفا  ،بل الكفر كل الكفر  ،اَامه ﷺ فيا أخر وتكذيبه .
وقد رد اه ي كتابه عى من كذبه بقوله سبحانه:

[يونس]95 – 99 /
[ السجدة. ]9 /

فالتوحيد يقوم عى ركنن :
اأول  :توحيد اه بأسائه وصفاته وأفعاله  ،وتوحيده بالعبادة وااستعانة  ،واخضوع
والذل  ،والتوكل واإنابة:

[ البقرة. ]999 /

الثاي  :توحيد الرسول ﷺ بااتباع له  ،واانقياد أمره  ،والتسليم حكمه  ،واإذعان
لطاعته :
[ النساء. ]99 /
وهذا وهذا يكمل التوحيد  ،ويتحقق اإيان؛ توحيد الرسول ﷺ بااتباع  ،وتوحيد
من أرسله بالعبادة :
[ آل عمران. ]99 /

 -4التحاكم إى سنته ﷺ :
حكيم سنة النبي ﷺ ي كل حال وشأن أصل من أصول اإيان به وحبته واتباعه.
فا إيان من م حتكم إى ريعته ،ويسلم له تسلي ً
ا مطلق ًا:
[ النساء. ]99 /
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ومن أعرض عا جاء به ﷺ  ،وري بحكم غره  ،فتلك حقيقة النفاق:
[ النساء. ] 999/

كا أن حقيقة اإيان هو حكيم سنته  ،وارتفاع احرج عن الصدور بحكمه ،
رى واختبار ًا وحب ًه .
والتسليم امطلق ما حكم به
ً
وقد بن اه  أن من عامات الزيغ والنفاق ،واإعراض عن سنة النبي ﷺ  ،وترك
التحاكم إليها  ،وحكيم غرها كا قال سبحانه :

[ النساء. ] 99-99/

 -5اتباع النبي ﷺ وطاعته :
اأصل ي أقوال النبي ﷺ وأفعاله ،وأخاقه ،وأحواله ،أها لاتباع والتأي به مطلق ًا
كا بن سبحانه وتعاى :
ﰀ [ اأحزاب. ] 99/
ويستثنى من ذلك ما خصه اه به دون غره.
وقد أمر اه  بطاعته وطاعته رسوله ﷺ ي آيات كثرة فقال :
[ آل عمران. ] 99/

وقال :
وقال :

[ آل عمران. ] 999/

[ النساء. ] 99/

وأمرنا اه  عند التنازع أن نرد ذلك إى اه والرسول فقال :
[ النساء. ] 95/

فعلينا ميع ًا أن نتعبد ه  باتباع النبي ﷺ  ،وطاعته ،وااقتداء به ،وااهتداء هديه،
وحكيم سنته ،وتصديق خره ،وتعظيم أمره وهيه :
ﰀ [ اأحزاب. ] 99/
999

[ النساء. ] 99-95/

 -3الذب عن النبي ﷺ :
الدفاع عن رسول اه ﷺ ونرته ومايته من أعظم الراهن والدائل عى حبته
واجاله :
[ الفتح. ] 5-9/
وقد رب أصحاب النبي ﷺ أروع اأمثلة ،ي الذب عن رسول اه ﷺ  ،وفدائه
باأنفس واأموال واأواد ،ي العَ واليَ ،وي امنشط وامكره :

[ احر. ] 5 -9/
من َْش ِ
وعن ُعباد َة ب ِن الص ِام ِ
اع ِة ِي ا َ
ت  قالَ :با َي ْعنَا َر ُس َ
ول اه ﷺ َع َ
ط
الس ْم ِع َوال رط َ
ر
َ َ ْ
ى ر
َوامَك َْر ِه َ ،و َأ ْن َا ُنن ِ
َاز َع ْاأَ ْم َر َأ ْه َل ُه َ ،و َأ ْن َن ُقو َم َأ ْو َن ُق َ
ثا ُكنرا َ ،ا ن َ
اف ِي
َخ ُ
ح ِق َح ْي َ
ول بِا َ
اه َل ْو َم َة َا ِئ ٍم .متفق عليه( ).
ومن الذب عنه ﷺ الذب عن سنته ،والذب عن سنته يكون بحفظها وتنقيحها،
وإخراج ما ليس منها ،ومايتها من تأويل اجاهلن ،وحريف الغالن ،وانتحال
امبطلن  ،ورد شبهات اماحدة والزنادقة الطاعنن ي سنته ،وبيان أكاذيبهم
وأباطيلهم ودسائسهم ،والرد عى شبهات امستهزئن با جاء ي سننه من قول أو
فعل أو اعتقاد ،كمن يستهزئ باللحية أو احجاب أوالسواك أو رفع اإزار أو امراث.
وااستهزاء بالسنة الصحيحة كفر خرج من املة :

[ التوبة. ] 99-99/

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9955واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9995
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والتهاون ي الذب عن رسول اه ﷺ وعن ريعته من اخذان الذي يدل عى
ضعف إيان امسلم أو زواله ،فمن ادعى حب النبي ﷺ وم تظهر عليه الغرة عى
حرمته وعرضه وسنته ،فهو كاذب ي دعواه :
[ آل عمران. ] 99/

فاحذر أن يكون خصمك يوم القيامة رسول اه ﷺ فيقول لك :ب َل َغتك سنتي فلاذا م
تعمل ها ؟ وماذا م تنرها ؟ وماذا م تدافع عنها ؟
والرب العظيم سوف يسأل كل رسول ،وكل من ُأرسل إليه :

[ اأعراف. ] 5-9/

فامحامي عن السنة ،الذاب عن ماها كامجاهد ي سبيل اه : 
[ العنكبوت. ]95/

وقد كان جريل ﷺ مع حسان بن ثابت ،يؤيده ما نافح عن رسول اه ﷺ ي أشعاره،
فكذلك من ذب عن سنته ودينه من بعده .
ان بن ثابت ْ «:اه ُج ُهم َأ ْو َه ِ
ر ِاء َ ق َال :قال َر ُس ُ
ح رس َ
اج ِه ْم َو ِج ْ ِر ُيل
ول اه ﷺ َ
َع ْن ا ْل َ َ
ْ
َم َع َك » متفق عليه ( ).
ومن مام حبة النبي ﷺ وتعظيمه احرص عى إباغ ما جاء به من ربه كا قال
سبحانه:
[ إبراهيم. ] 99/

واحرص عى نر سنن النبي ﷺ وأقواله وأفعاله وإباغها للناس ،كا أمر بذلك
رسول اه ﷺ بقوله َ « :ب ِل ُغوا َعنِي َو َل ْو آ َي ًة» أخرجه البخاري ( ).
ِ
وقوله ﷺ «:لِيب ِلغ ر ِ
ب » متفق عليه ( ).
الشاهدُ ا ْل َغائ َ
َُ
وحرص امسلم عى نر السنة وإباغها وتعليمها باب عظيم من أبواب حبة النبي
ﷺ وتعظيمه ،وباب كبر من أبواب كسب اأجر والثواب .
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )999ومسلم برقم (.)9999
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سمعت َر ُس َ
َع ْن زيد بن ثابت َ ق َال:
َر اه ا ْم َرء ًا َس ِم َع ِمنرا
ُ
ول اه ﷺ يقول  «:ن ر َ
َح ِدي ًثا َف َح ِف َظ ُه َحترى ُي َب ِل َغ ُه َغ ْ َر ُه َ ،ف ُر رب َح ِام ِل فِ ْق ٍه إِ َى َم ْن ُه َو َأ ْف َق ُه ِمنْ ُه َ ،و ُر رب َح ِام ِل فِ ْق ٍه
َل ْي َس بِ َف ِق ٍيه» أخرجه أبوداود والرمذي ( ).
فإباغ السنة ،وتعليمها ونرها ،والعمل بموجبها ،هو روح رسالة النبي ﷺ ،
والرهان القاطع عى حبته وتعظيمه وتعظيم سنته :
[ يوسف. ] 999/

و َع ْن أي موسى  عن النبي ﷺ قال َ «:م َث ُل َما َب َع َثنِي اه بِ ِه ِم َن ْ
اهُدَ ى َوا ْل ِع ْل ِم ،
ماء َ ،ف َأ ْنبت ِ
ِ
ِ
ث ا ْلكَثِ ِر َأصاب َأر ًضا َفك َ ِ
كَم َث ِل ا ْل َغي ِ
َت ا ْلك َ َ
ب
َأ َوا ْل ُع ْش َ
َ
ْ
َان من َْها نَق رية َقبِ َلت ا َ َ
َ َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
راس َف َ ِ
ر ُبوا َو َس َق ْوا
ا ْلكَث َر َ ،وكَان ْ
ها الن َ
َت من َْها َأ َجاد ُب َأ ْم َسكَت امَا َء َ ،فنَ َف َع اه ِ َ
م ْ ِس ُك َما ًء َو َا ُتنْبِ ُت ك َ ً
َو َز َر ُعواَ ،و َأ َصا َب ْت ِمن َْها َط ِائ َف ًة ُأ ْخ َرى إِن َرا ِه َي ِقي َعان َا ُ
َأ ،
َف َذلِ َك َم َث ُل َم ْن َف ُق َه ِي ِد ِ
ين اه َو َن َف َع ُه َما َب َع َثنِي اه بِ ِه َف َعلِ َم َو َع رل َم َ ،و َم َث ُل َم ْن َم ْ َي ْر َف ْع
بِ َذلِ َك َر ْأ ًسا َو َم ْ َي ْق َب ْل ُهدَ ى اه ا رل ِذي ُأ ْر ِس ْل ُت بِ ِه » متفق عليه ( ).
ومن مقتضيات ذلك احرص عى إماتة الضاات والبدع امخالفة هدي النبي ﷺ
وأمره ،فاابتداع ي دينه من خوارم حبته وتعظيمه :
[ النور. ] 99/

َع ْن عائشة ري اه عنها َقا َلت :قال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ «:م ْن َأ ْحدَ َ
ث ِي َأ ْم ِرنَا َه َذا َما َل ْي َس
ِمنْ ُه َف ُه َو َرد» متفق عليه ( ).
فمحبة النبي ﷺ وتعظيمه تقتي التسليم للحبيب ﷺ  ،واانقياد أمره ،وتتبع آثاره،
والوقوف عند أمره وهيه ،وعدم النقص أو الزيادة ي دينه :
[ النساء. ] 999/

تلك بعض أمارات حب النبي ﷺ وتعظيمه ،نسأل اه  أن يرزقنا العمل بموجبها ما بقينا.
 -9وا شك أن الذب عن النبي ﷺ يقتي الذب عن أصحابه ري اه عنهم ،فهم
ثقات عدول ،وهم خر القرون ،وهم أفضل اأمة بعد نبيها ﷺ  ،وقد ري اه عنهم
( )9صحيح  /أخرجه أبوداود برقم ( ،)9999والرمذي برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )95واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9959ومسلم برقم (.)9999
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ورضوا عنه كا قال سبحانه :
وقال : 
وقال : 

[ التوبة. ] 999/
[ الفتح. ] 99/

[ الفتح. ] 95/

ِ
ِ
وه ُ ْم ُ ،ث رم
َع ْن عمران بن حصن َ ق َال :قال النبي ﷺ َ «:خ ْ ُرك ُْم َق ْري ُ ،ث رم ا رلذي َن َي ُل َ
ِ
وه ُ ْم» متفق عليه ( ).
ا رلذي َن َي ُل َ
و َعن َأ ِي س ِع ٍ
ول اه ﷺ  «:ا ت َُس ُبوا أحد ًا من َأ ْص َح ِ
يد اخُدْ ِر ِي َ ق َال :قال َر ُس ُ
اي ،
ْ
َ
ِ
ٍ
ِ
فإ رن َأ َحدَ ك ُْم ْلو َأ ْن َف َق م ْث َل ُأ ُحد َذ َه ًبا َما َأ ْد َر َك ُمدر َأ َحد ِه ْم َوا ن َِصي َف ُه» متفق عليه ( ).
هذا فحقوق الصحابة علينا كثرة جد ًا منها :
 -9حبتهم ،والري عنهم ،وااستغفار هم ،وحسن الثناء عليهم :
[ احر. ] 99/

 -9ااقتداء بسنتهم ،وااهتداء هدهم :
بن َس ِ
اض ِ
َعن ا ْل ِع ْر َب ِ
ار َي َة َ ق َال :قال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ .. « :فإِ رن ُه َم ْن َي ِع ْش ِمنْك ُْم َب ْع ِدي
اختِ َا ًفا كَثِرا َ ،فع َليكُم بِسنرتِي وسن ِرة ْ ِ
ن الر ِ
ِ
اش ِدي َن َ
َف َس َ َرى ْ
ها
م َ رسكُوا ِ َ
اخُ َل َفاء امَْ ْهد ِي َ ر
َ ُ
َ ْ ْ ُ
ً
َو َع ُضوا َع َل ْي َها بِالن َرو ِ
اج ِذ » أخرجه أبوداود والرمذي ( ).
والقدح ي الصحابة وسبهم قدح ي النبي ﷺ  ،فهم خاصته وأصحابه وبطانته الذين
آمنوا به ونروه وأطاعوه ،وجاهدوا معه ،ونقلوا لأمة سنته وريعته ،فري اه
عنهم أمعن .
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9صحيح  /أخرجه أبوداود برقم ( )9999وهذا لفظه ،والرمذي برقم (.)9999
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وأعظم من طعن ي الصحابة وسبهم الرافضة ،وباطن أمرهم الطعن ي الرسول ﷺ ،ليقول
القائل رجل سوء ،كان له أصحاب سوء ،ولو كان رج ً
ا صاح ًا لكان أصحابه صاحن:
[ البقرة. ] 99/

فا أعظم جرمهم ،وما أقبح افراءهم ،وما أسوأ كذهم :

[ الروج. ] 99/

 -9ومن الذب عن النبي ﷺ وسنته الذب عن عرضه ،وعرض أزواجه الطاهرات
أمهات امؤمنن ري اه عنهن ،خاصه أم امؤمنن عائشة ري اه عنها أحب نسائه
إليه ،وأحفظهن لسنته ،واكثرهن رواية حديثه ،والتي برأها من فوق سبع سموات
بقوله سبحانه :
[ النور. ] 99/

فمن سب عائشة ري اه عنها بعد هذه الراءة ُقتل؛ أنه كافر خالف لنصوص القرآن.
وميع أمهات امؤمنن مؤمنات طيبات تقيات نقيات ،وهذا ساهن اه أمهات
[ اأحزاب. ] 9/
امؤمنن بقوله :
والوقيعة ي زوجات النبي ﷺ  ،واَامهن بالباطل ،من أعظم اإيذاء للنبي ﷺ ،
والقدح ي دينه وعرضه وأهله ،وذلك كفر من فاعله :
[ اأحزاب. ] 99/

[ اأحزاب. ] 99/
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 -5دائل عظمة قدر الرسول ﷺ

النبي ﷺ أعظم الناس قدر ًا ،وأحسنهم دين ًا ،وأكملهم توحيد ًا ،وأقواهم إيان ًا،
وأفضلهم حديث ًا ،وأكثرهم عل ً
ا ،وأكرمهم نفس ًا ،وأعاهم شأن ًا ،وأعزهم مكانة،
وأرفهم نسب ًا ،وأحسنهم ُخلق ًا.
ودائل عظمة قدر الرسول ﷺ كثرة ,وهذه أمها :
 -9أن اه  اصطفاه واختاره ليقوم بأعباء الرسالة العامية من بن سائر الناس :
[ التوبة. ] ١١/

 -9أن اه سبحانه مع محمد ﷺ بن النبوة والرسالة كا قال سبحانه :
[ اأعراف. ] ١١٨/

 -9أنه ﷺ م ن أوَ العزم من الرسل ،فهو أفضلهم وسيدهم ،وأولو العزم من الرسل
مسة (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد) صلوات اه وسامه عليهم أمعن.
وقد ذكرهم اه ي قوله سبحانه :
[ الشورى. ] ١١/

وقال : 
 -9أن اه  خصه من بن اأنبياء بآيات ومعجزات تدل عى صدق نبوته ،ويؤمن
بسببها الناس ،وأعظمها القرآن الكريم :
[ اأحقاف. ] 99/

[ احجر. ] 99/

ومعلوم أن آيات اأنبياء انتهت بموَم ،أما القرآن العظيم فآية خالدة باقية إى قيام
الساعة .
 -9أن اه  أنزل عليه أحسن كتبه ،وهو القرآن العظيم :
[ الزمر. ] ١١/
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وأوحى إليه بالسنة التي هي أفضل الرائع ،وأحسنها ،وأكملها ،وأيَها :
[ النجم. ] ١-١/

 -9أن اه  أتم به بنيان اأنبياء  ،وهذا سمي بخاتم اأنبياء
[ اأحزاب. ] 99 /

وعن َأ ِي هرير َة  أن رسول اه ﷺ قال  «:إ رن م َث ِِ وم َث َل ْاأَنْبِي ِ
اء ِم ْن َق ْب ِِ ك ََم َث ِل
َ
َ ْ
َ َ
َ
ُ ََْ
ٍ
ٍ ِ
ِ
راس َي ُطو ُف َ
ون بِ ِه،
َر ُج ٍل َبنَى َب ْيتًا َف َأ ْح َسنَ ُه َو َأ ْ َ
م َل ُه إِ را َم ْوض َع َلبِنَة م ْن َز ِاو َية َ ،ف َج َع َل الن ُ
ون َل ُهَ ،و َي ُقو ُل َ
َو َي ْع َج ُب َ
ن»
ون َه را ُو ِض َع ْت َه ِذ ِه ال رلبِنَ ُة َ ،ق َال َ :ف َأنَا ال رلبِنَ ُة َو َأنَا َخاتِ ُم النربِ ِي َ
متفق عليه ( ).
 -9أن اه  فضل النبي ﷺ عى ميع اخلق  ،فهو سيد اأولن واآخرين  ،وسيد
اأنبياء وامرسلن .
ِ
ِ
َع ْن أي هريرة  قال :قال النبي ﷺ َ «:أنَا َس ِيدُ الن ِ
راس َي ْو َم ا ْلق َيا َمة» متفق عليه ( ).
 -9أنه ﷺ أعلم اخلق بربه  ،وأخشاهم له  ،وأتقاهم له كا قال ﷺ َ « :أ َما واه إِ ِي
َأَ ْخ َشاك ُْم ه َو َأ ْت َقاك ُْم َل ُه » متفق عليه ( ).
 -5أن اه  اَذه خلي ً
ا  ،واخلة أعى درجات امحبة.
َعن أي سعيد اخدري َ ق َال :قال رسول اه ﷺ َ «:لو ُكن ُْت مت ِ
رخ ًذا َخلِي ً
ا ا رتـ َخ ْذ ُت
ْ
ْ
ُ
ِ
()0
َأ َبا َبك ٍْر َخليا» متفق عليه .
 -99ومن دائل عظمة قدره ﷺ أن اه مع فيه ماتفرق ي غره من اأنبياء  ،وهو
اخلة والكام والنبوة والرسالة  ،وأفضل اأخاق والشائل وغرها:
[ التوبة. ]999 /

 -99أن اه  خصه باإراء إى بيت امقدس  ،وامعراج إى مافوق الساء
السابعة  ،وتكليمه بالوحي:
[ اإراء.]9/
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم (.)959
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9599ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
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وقال :

[النجم.]١١-١١/

 -99أن اه  جعل حمد ًا ﷺ قدوة وأسوة جميع الناس ي أقواله وأفعاله
وأخاقه وميع أحواله كا قال سبحانه:
ﰀ [ اأحزاب. ]99 /
 -99أن اه  أكرمه بشق صدره  ،واستخراج حظ الشيطان منه  ،و َغ ْسل قلبه َ ،وم ْلئه
إيانا وحكمة .
وقد حصل شق صدر النبي ﷺ مرتن :
اأوى  :وهو غام صغر ي بادية بني سعد .
والثانية  :قبيل اإراء والعروج به إى الساء .
 -99أن اه  أرسله للناس كافة  ،اإنس واجن  ،بينا أرسل غره من اأنبياء إى
أقوامهم خاصة  ،كا قال سبحانه:
[ سبأ. ]99 /
م ًسا َم ْ ُي ْع َط ُه رن َأ َحد
و َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اه َ ق َال :قال رسول اه ﷺ ُ «:أ ْع ِط ُ
يت َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الر ْع ِ
ب َم ِس َر َة َش ْه ٍر َ ،و ُج ِع َل ْت ِ
ورا ،
َ ْاأَ ْر ُض َم ْسجدً ا َو َط ُه ً
ُر ُت بِ ُ
م َن ْاأَنْبِ َياء َق ْبِ ،ن ْ
ِ
ِ
الص َا ُة َف ْل ُي َص ِلَ ،و ُأ ِح رل ْت ِ
َ ا ْل َغن َِائ ُم َ ،وك َ
َان النربِ ُي ُي ْب َع ُث
َو َأ ُي َا َر ُج ٍل م ْن ُأ رمتي َأ ْد َر َك ْت ُه ر
ِِ
اص ًة َ ،و ُب ِع ْث ُت إِ َى الن ِ
يت ر
اع َة » متفق عليه ( ).
راس كَا رف ًة َ ،و ُأ ْعطِ ُ
الش َف َ
إِ َى َق ْومه َخ ر
 -99أن اه  جعله رمة للعامن ي العام العلوي  ،وي العام السفِ  ،وي
[ اأنبياء. ]999 /
الدنيا  ،وي اآخرة :
 -99أن اه تعاى وهب نبيه ﷺ أحسن اأخاق  ،وأثنى عى عظيم ُخلقه فقال له :
[ القلم. ]9 /
فكان خلقه القرآ ن  ،يتمثل أوامره  ،ويتجنب نواهيه  ،ويصدق أخباره  ،ويتأدب بآدابه ،
وحل حاله  ،وحرم حرامه  ،ويبلغ أحكامه
[ الصف. ]5 /

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999
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وقد أمل ﷺ بعثته كلها ي مكارم اأخاق بقوله  «:إِن َرا ُب ِع ْث ُت أُ َ
م ِ َم َصالِ َح
اأَ ْخ ِ
اق» أخرجه أمد ( ).
ومكارم اأخاق قسان :
اأول  :حسن اخلق مع اخالق بتوحيده ،واإيان به ،وعبادته وحده اريك له .
والثاي :حسن اخلق مع امخلوق باإحسان إليه  ،وكف اأذى عنه ،وكان ﷺ أعظم
[ القلم. ]9 /
الناس أخاق ًا ي هذا وهذا :
وعن عائشة ري اه عنها قالت  :إن خلق نبي اه ﷺ كان القرآن .أخرجه مسلم( ).
وإذا كان خلقه القرآن  ،فالقرآن هدي للتي هي أقوم كا قال سبحانه :
[ اإراء. ] 5/

مله باأخاق ظاهر ًا وباطن ًا  ،وأرسله لتجميل الناس باإيان والتقوى
فسبحان من ر
ومكارم اأخاق :
[ التوبة]999 /

فالدين كله حسن اخلق  ،ما جعل اأخاق العظيمة هي البعثة كا قال سبحانه :

[ البقرة. ]999 /
فقد مع اه سبحانه ي هذه اآية الدين كله بأقسامه الثاثة :
اإيان باه ومائكته  ...إلخ  ،واإسام من صاة وزكاة  ...إلخ  ،واإحسان من
وفاء وصدق وصر وتقوى اه . 
فمن أكمل هذه اأخاق ي الدنيا  ،كان أقرب الناس منزلة من نبيه ﷺ يوم القيامة.
رك ُْم بِ َأ َح ِبك ُْم
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :قال رسول اه ﷺَ « :أا ُأ ْخ ِ ُ
( )9صحيح  /أخرجه أمد برقم (.)9599
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
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إَ و َأقربِكُم ِمنِي مـجلِس ًا يوم ِ
َت ال َقو ُم َ ،فـ َأ َعا َد َها َم ررت ِ
َن َأ ْو َثاث ًا َ ،ق َال
الق َيا َم ِة ؟ » َف َسك َ
َ ْ
َ َ
ر َ َ ْ
ال َقو ُم َ :ن َعم َيا َر ُس َ
ُم ُخ ُلق ًا» .أخرجه أمد والبخاري ي اأدب امفرد( ).
ول اهَ ،ق َالَ « :أ ْح َسنُـك ْ
 -99أن اه رفع ذكر رسوله ﷺ رفع ًا عظي ً
ا كا قال سبحانه:
[ الرح. ]9 /

فجعل اه سبحانه اسم نبيه ﷺ جزء ًا من شهادة التوحيد  ،فا ُيذكر اه تعاى إا و ُذكر
معه النبي ﷺ ي اأذان ،واإقامة ،وي الصاة ي التحيات والتشهد  ،وي اخطب،
وكثر من اأذكار واأدعية .
ِ
يدوي ي كل مكان ي العام العلوي ،والعام السفِ ،واه ومائكته
َفذكر النبي ﷺ ِ

وامؤمنون يصلون ويسلمون عليه ي كل آن ،ومنارات امساجد َتف بذكره ي كل
يوم وليلة مس مرات ،ي كل وقت ،وي كل بلد.
فليس بر ي الدنيا ُيذكر ويثنى عليه كا ُيذكر النبي ﷺ ويثنى عليه .
 -99أن اه  أمر امؤمنن بالصاة والسام عليه  ،وأخر سبحانه أنه يصِ عليه
ومائكته فقال :
[ اأحزاب. ]99 /

فالصاة والسام عليه مروعة ي كل حال  ،ومروعة ي أحوال خاصة كالتشهد ي
الصاة  ،وي صاة اجنازة  ،وي اخطبة  ،وبعد اأذان  ،وعند الدعاء  ،وغرها من
امواطن .
ولعظمة قدره ﷺ رتب اأجر العظيم عى من صى عليه  ،وأخر ﷺ أن من صى
عليه واحدة ،صى اه عليه ها عر.
ى َع َلـي و ِ
احدَ ًة َص ر
َع ْن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺ َ «:م ْن َص ر
ى اه َع َل ْي ِه
ر َ
را» أخرجه مسلم( ).
َع ْ ً
فاه  يصِ عليه  ،وأمر امائكة بالصاة والسام عليه  ،وأمر امؤمنن بالصاة
والسام عليه  ،لعظمة مكانته ومنزلته وقدره  ،هذا اجتمع أهل العام العلوي
والسفِ عى الصاة والسام عليه .
( )9صحيح/أخرجه أمد برقم ( ،)9999وأخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم (.)999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999

999

 -95أن اه  ميزه برف النسب ،وكريم احسب ،وصفاء النشأة ،فهو خر الناس
بيت ًا ،وخرهم نفس ًا .
و َعن َواثِ َلة ْبن اأَ ْس َق ِع َ ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
اص َط َفى ِكنَا َن َة ِم ْن
ول اه ﷺ « :إِ رن اه ُس ْب َحا َن ُه ْ
و َل ِد إِسا ِع َيل  ،واص َط َفى ُقري ًشا ِمن كِنَا َن َة  ،واص َط َفى بنِي ه ِ
اش ٍم ِم ْن ُقر ْي ٍ
ش ،
َ
َ
َ ْ
ْ
َْ
َ ْ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
( )
اص َط َفاي م ْن َبني َهاش ٍم » أخرجه مسلم .
َو ْ
 -99ومن دائل عظم قدره ﷺما خصه اه به من خصائص ذاتية،وخصائص رعية.
فالذاتية التي تتعلق ببدنه :أنه تنام عيناه وا ينام قلبه ،وما جعل اه فيا انفصل من
جسده من الركة كعرقه ،وريقه وشعره ،وماء وضوئه ،وهذا خاص به .
أما خصائصه الرعية فمتعددة ،ومنها أنه ا يورث ،وما تركه صدقة ،ومنها أن الصدقة
حرمة عليه وعى آل بيته ،ومنها أن اه أباح له النكاح من أكثر من أربع نسوة ،ومنها
جواز الوصال ي الصوم ي حقه ،وأنه ا جب عليه القسم ي اللياَ بن نسائه ،ومع
ذلك يقسم لكال ُخلقه ﷺ :
[ اأحزاب. ]99/

 -99ومن دائل عظم قدره ﷺ ما اختص اه به أمته من خصائص وكرامات أمها :
 -9أن اه جعل أمته خر اأمم كا قال سبحانه :
[ آل عمران. ] 999/

 -9أن اه  اجتباها من بن اأمم كا اجتبى اأنبياء واصطفاهم من بن الناس:
[ احج. ] 99/

 -9أن اه  جعل أمته أمة وسط ًا ،وجعلهم شهداء عى الناس:
[ البقرة. ] 999/

و َعن َأ ِي س ِع ٍ
يد اخُدْ ِر ِي َ ق َال :قال رسول اه ﷺ ِ َ «:
جي ُء نُوح َو ُأ رم ُت ُه َ ،ف َي ُق ُ
ول اه
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ول َ :ن َع ْم َأ ْي َر ِب َ ،ف َي ُق ُ
اى َ :ه ْل َب رل ْغ َت ؟ َف َي ُق ُ
ول أُ رمته َ :ه ْل َب رل َغك ُْم ؟ َ ،ف َي ُقو ُل َ
َت َع َ
ون َ :ا،
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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ُوحَ :م ْن َي ْش َهدُ َل َك ؟ َف َي ُق ُ
َما َجا َءنَا ِم ْن نَبِيَ ،ف َي ُق ُ
ول لِن ٍ
ول  :ح َ رمد ﷺ َو ُأ رم ُت ُهَ ،فن َْش َهدُ َأ رن ُه َقدْ
َب رل َغَ ،و ُه َو َق ْو ُل ُه َج رل ِذ ْك ُر ُه " َوك ََذلِ َك َج َع ْلنَاك ُْم ُأ رم ًة َو َس ًطا ل ِ َتكُونُوا ُش َهدَ ا َء َع َى
الن ِ
راس" َوا ْل َو َس ُط ا ْل َعدْ ُل.أخرجه البخاري( ).
فهذه اأمة أمة وسط وعدل ،وصفهم اه بالوسط ،لتوسطهم ي الدين ،فا هم أهل
ُغ ُلو ي الدين ُغ ُلو النصارى الذين َغ َلوا بالرهب ،وغلو ي نبيهم عيسى فقالوا إنه اه
أو ابن اه ،وا هم أهل تقصر ي الدين تقصر اليهود الذين بدلوا كتاب اه وحرفوه،
وقتلوا أنبياء هم ،وكذبوا عى رهم ،وكفروا به ،وقالوا عى اه غر احق .
 -9أن اه  جعل أمته ﷺ اآخرون ي الدنيا ،السابقون يوم القيامة ي احساب
ودخول اجنة.
فهم اآخرون زمان ًا ،اأولون منزلة ،فهم أول من ُيـحر ،وأول من حاسب ،وأول من
يدخل اجنة.
ون ْاأَ رو ُل َ
َع ْن أي هريرة َ ق َال :قال رسول اه ﷺ  «:ن َْح ُن ْاآ ِخ ُر َ
ون َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ،
ِ
َاب ِم ْن َق ْبلِنَاَ ،و ُأوتِينَا ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم »
جنر َة َ ،ب ْيدَ َأ رهُ ْم ُأوتُوا ا ْلكت َ
َون َْح ُن َأ رو ُل َم ْن َيدْ ُخ ُل ا َ
متفق عليه ( ).
 -9أن أمته ﷺ أول من جوز من اأمم عى الراط يوم القيامة.
الصـ َر ُ
ن
اط َب ْ َ
عن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال ي حديث الرؤيةَ « :و ُي ْضـ َر ُب ِ
ُون َأنَا َو ُأمتي َأ رو َل م ْن ُي ِ
َظ ْه َـري َج َهن َرمَ ،ف َأك ُ
يز » متفق عليه( ).
ـج ُ
َ
ر
 -9أن اه هدى أمته ﷺ إى يوم اجمعة سيد اأيام ،فأمته ﷺ جتمعون للعبادة يوم
اجمعة ،واليهود يوم السبت ،والنصارى يوم اأحد .
ون ْاأَ رو ُل َ
َع ْن أي هريرة َ ق َال :قال رسول اه ﷺ  «:ن َْح ُن ْاآ ِخ ُر َ
ون َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ،
ِ
َاب ِم ْن َق ْب ِلنَاَ ،و ُأوتِينَا ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه ْمُ ،ث رم
جنر َة َ ،ب ْيدَ َأ رهُ ْم ُأوتُوا ا ْلكت َ
َون َْح ُن َأ رو ُل َم ْن َيدْ ُخ ُل ا َ
ِ ِ
َه َذا َي ْو ُم ُه ُم ا رل ِذي ُف ِر َض َع َل ْي ِه ْمَ ،ف ْ
راس َلنَا فِ ِيه َت َبع ،ا ْل َي ُهو ُد
اخ َت َل ُفوا فيه َ ،ف َهدَ انَا اهَ ،فالن ُ
َغدً اَ ،والن َرص َارى َب ْعدَ َغ ٍد » متفق عليه (.)0
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9995
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )999ومسلم برقم ( )999واللفظ له.

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)999ومسلم برقم ( )999واللفظ له.

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )999ومسلم برقم ( )999واللفظ له.
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وخلق اه آدم يوم اجمعة ،واإنسان إنا خلق للعبادة ،فناسب أن يشتغل أكثر بالعبادة
فيه ،وأن اه أكمل فيه خلق اموجودات ،وخلق فيه اإنسان الذي ينتفع ها ،فناسب
أن يشكر ربه عى ذلك بالعبادة فيه :

[ اجمعة. ] 99-5/

 -9أن أمته ﷺ ا جتمع عى ضالة:
[ امؤمنون.]١١/

َع ْن ابن عمر ري اه عنها َق َال :قال النبي ﷺ  «:إِ رن اه َا َيـ ْج َم ُع ُأ رمتِي َ ،أ ْو َق َالُ :أ رم َة
ُمـ َح رم ٍد ﷺ َع َى َض َا َل ٍة » أخرجه الرمذي ( ).
 -9أن أمته ﷺ يأتون يوم القيامة غر ًا حجلن من آثار الوضوء.
ن ِم ْن
َع ْن أي هريرة َ ق َال :قال النبي ﷺ  «:إِ رن ُأ رمتِي ُيدْ َع ْو َن َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ُغ ًرا ُمـ َح رجلِ َ
ار ا ْلوض ِ
وء» متفق عليه ( ).
آ َث ِ ُ ُ
 -5أن أمته ﷺ نصف أهل اجنة أو أكثر.
عن عبداه بن مسعود عنه قال :كنا مع النبي ﷺ ي ُق رب ٍة فقالَ « :أت َْر َض َ
ون َأ ْن َتـكُونُوا
جن ِرة؟ » قلنا نعم قالَ « :أت َْر َض َ
جن ِرة؟ » قلنا نعم ،قال:
ون َأ ْن َتـكُونُوا ُث ُل َث َأ ْه ِل ا َ
ُر ُب َـع َأ ْه ِل ا َ
« َأت َْر َض َ
جن ِرة؟ » قلنا :نعم.
ون َأ ْن َتـكُونُوا َش ْط َر َأ ْه ِل ا َ
ِ
إي أَرجو َأ ْن َتـكُونُوا َش ْطر َأه ِل ا ِ
ج رن َة ا َيدْ ُخ ُل َـها رإا َن ْفس
َ ْ
قالُ ْ ِ « :
جنرةَ ،و َذل َك َأ رن ا َ
َ
َالشعر ِة البيض ِ
ِ
اء ي ِج ْل ِد ال رث ِ
ور اأَ ْس َو ِدَ ،أ ْو
الر ِك رإا ك ر ْ َ َ ْ َ
ُم ْسل َـمةَ ،و َما َأن ُت ْـم ي َأ ْه ِل ِ ْ
ك ر ِ
الس ْو َد ِاء ي ِج ْل ِد ال رث ِ
ـم ِر» .متفق عليه( ).
ور اأَ ْح َ
َالش ْع َرة ر
 -99أن اه ُ يدخل من أمته ﷺ سبعن ألف ًا بغر حساب وا عذاب.
ِ
ِ اأُ َم ُـمَ ،ف َأ ِجدُ النربِ ري
عن ابن عباس ري اه عنها قال :قال النبي ﷺُ « :عر َض ْت َع ر
رةَُ ،والنربِ ُي َي ُـم ُر َم َع ُه
َي ُـم ُر َم َع ُه اأُ رم ُةَ ،والنربِ ُي َي ُـم ُر َم َع ُه الن ُ
رفرَ ،والنربِ ُي َي ُـم ُر َم َع ُه ال َع َ َ
( )9صحيح /أخرجه الرمذي برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)999
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اخـمس ُة ،والنربِي يـمر وحدَ هَ ،فن َظرت َفإ َذا سواد كَثِرُ ،ق ْلت :يا ِجر ُيل ،هؤ ِ
اء ُأ رمتي؟
ْ ُ
َ ُ
َ َ
َْ َ َ ُ َ ُُ َ ْ ُ
ُ َ ْ
اء ُأمت َُك ،وهؤ ِ
إى اأُ ُف ِقَ ،ف َن َظرت َفإ َذا سواد كَثِرَ .ق َال :هؤ ِ
َق َال :ا ،و َل ِ
كن ا ْن ُظ ْر َ
اء
ْ ُ
َ َ ُ
َ ُ
َ
ر
َ
ِ
ابُ .ق ْل ُتَ :ول ِ َـم؟ َق َال :كَانُوا ا َي ْكت َ
َس ْب ُع َ
َوون،
اب َع َل ْي ِـه ْـم َوا َع َذ َ
ون َأ ْلف ًا ُقدر ا َم ُه ْـم ا ح َس َ
َطرونَ ،و َع َى َر ِهِ ْـم يتو رك ُل َ
ر َ
ون» .متفق عليه( ).
قونَ ،وا َيت ر
وا َي ْس َ ْ
 -99مضاعفة أجورهذه اأمة  ،فاحسنة بعر أمثاها ،إى سبعائة ضعف ،إى
[ اأنعام.]999/
أضعاف مضاعفة ،إى أضعاف كثرة:
[ البقرة. ] 999/
[ البقرة.]١٤١/

ِ
ي اه َعن ُْها عن النبي ﷺ قال َ «:م َث ُلك ُْم َو َم َث ُل َأ ْه ِل ا ْلكِتَا َب ْ ِ
ن  ،ك ََم َث ِل
و َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر َ
ار َع َى ِقر ٍ
َ ِمن ُغدْ و َة إِ َى نِص ِ
ف الن َره ِ
اط
ْ
َ
اس َت ْأ َج َر ُأ َج َرا َء َ ،ف َق َال َ :م ْن َي ْع َم ُل ِ ْ
َر ُج ٍل ْ
َ
ى ِقر ٍ
َ ِمن نِص ِ
ِ ِ
ف الن َره ِ
ار إِ َى َص َا ِة ا ْل َع ْ ِ
اط ؟
َف َعم َلت ا ْل َي ُهو ُد ُ ،ث رم َق َال َ :م ْن َي ْع َم ُل ِ ْ ْ
ر َع َ َ
ِ
ى ِقرا َط ْ ِ
َ ِم َن ا ْل َع ْ ِ
َف َع ِم َل ْت الن َرص َارىُ ،ث رم َق َالَ :م ْن َي ْع َم ُل ِ
يب ر
ن؟
رإِ َى َأ ْن تَغ َ
الش ْم ُس َع َ َ
َف َأ ْن ُتم همَ ،ف َغ ِضب ِ
ت ا ْل َي ُهو ُد َوالن َرص َارى َ ،ف َقا ُلوا َ :ما َلنَا َأ ْك َث َر َع َم ًاَ ،و َأ َق رل َع َطا ًءَ ،ق َالَ :ه ْل
َ
ْ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن َق ْص ُتك ُْم م ْن َح ِقك ُْم؟ َقا ُلواَ :اَ ،ق َالَ :ف َذل َك َف ْضِ ُأوتيه َم ْن َأ َشا ُء»أخرجه البخاري( ).
وعن أي ذر  ي قصة اإراء وامعراج أن النبي ﷺ قال َ «:ف َف َر َض اه َع رز َو َج رل
ِ
َع َ
وسى َف َق َالَ :ما َف َر َض اه
م ِس َ
ى ُأ رمتِي َ ْ
ن َص َا ًةَ ،ف َر َج ْع ُت بِ َذل َك َحترى َم َر ْر ُت َع َى ُم َ
َل َك َع َ
ن َص َا ًة َق َالَ :ف ْار ِج ْع إِ َى َر ِب َك َفإِ رن ُأ رمت ََك َا تُطِ ُيق
م ِس َ
ى ُأ رمتِ َك؟ ُق ْل ُتَ :ف َر َض َ ْ
ِ
اج ْع ُت َف َو َض َع َش ْطر َها َفر َج ْع ُت إِ َى موسى ُق ْل ُتَ :و َض َع َش ْطر َهاَ .ف َق َال :ر ِ
اج ْع
َذل َك َف َر َ
َ
َ
ُ َ
َ
َ
ِ
اج ْع ُتَ .ف َو َض َع َش ْط َر َها َف َر َج ْع ُت إِ َل ْي ِه َف َق َالْ :ار ِج ْع إِ َى َر ِب َك
َر رب َك َفإِ رن ُأ رمت ََك َا تُط ُيق َف َر َ
ِ
ِ
م ُس َ
ونَ ،ا ُي َبدر ُل ا ْل َق ْو ُل
مسَ ،و ِه َي َ ْ
اج ْع ُت ُه َف َق َالِ :ه َي َ ْ
َفإِ رن ُأ رمت ََك َا تُط ُيق َذل َكَ .ف َر َ
َلدَ ري » متفق عليه ( ).
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )995واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999

999

مكرمة ،ذنوها مغفورة  ،وعيوها مستورة  ،وأعاها مضاعفةوأعارها
فهذه اأمة أمة ر
قليلة  ،أن اه رفها كاأنبياء بالدعوة والعبادة :
[ آل عمران. ]١١١/

 -99أن أمته ﷺ ا يعمها اهاك العام كاأمم السابقة بغرق أو خسف أو جدب ،
فهي باقية إى يوم القيامة  ،كا أهلك اه تعاى الذين كذبوا رسله من قبل:
[ العنكبوت. ]99 /
وعن سعد بن أي وقاص َ ق َال :قال النبي ﷺ  «:س َأ ْل ُت ر ِي َث َا ًثا َ ،ف َأ ْع َط ِ
اي ثِنْت ْ ِ
َن،
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ومنَعنِي و ِ
احدَ ًة  ،س َأ ْل ُت ري َأ ْن َا ِ
ه ِل َك
َ ِ
َ َ َ َ
هل َك ُأ رمتي بِ ر
َ
السنَة َف َأ ْع َطان َيها َ ،و َس َأ ْل ُت ُه َأ ْن َا ُ ْ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ج َع َل َب ْأ َس ُه ْم َب ْين َُه ْم َف َمنَ َعن َيها» أخرجه مسلم( ).
ُأ رمتي بِا ْل َغ َرق َف َأ ْع َطان َيها َ ،و َس َأ ْل ُت ُه َأ ْن َا َ ْ
 -99ومن خصائص أمة حمد ﷺ بقاء طائفة منها عى احق ظاهرين إى يوم
القيامة ،جعلنا اه وإياكم وميع امسلمن منهم .
عن معاوية َ ق َال  :سمعت رسول اه ﷺ يقول َ «:ا ت ََز ُال َط ِائ َفة ِم ْن ُأ رمتِي َق ِائ َم ًة بِ َأ ْم ِر
اه َ ،ا ي ُر ُهم من َخ َذ َهم َأو َخا َل َفهم حترى ي ْأ ِي َأمر اه و ُهم َظ ِ
ون َع َى الن ِ
اه ُر َ
راس»
َ ُ ْ َ ْ
ُْ ْ
َ ْ
ُ ْ َ َ َ ُْ
متفق عليه ( ).
 -99أن اه  أكرم هذه اأمة بحسن الريعة وكاها  ،فقد حوت ميع حاسن
الرائع اإهية امتقدمة  ،ورفع اه عنها ماا يائمها  ،كرفع احرج  ،والعفو عند
اخطأ والنسيان واإكراه  ،واآصار واأغال  ،وحديث النفس :

[ اأعراف. ]999/
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9995
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
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[ احج. ]99 /
 -99أن اه قيض أمة حمد ﷺ من جدد ها دينها عى رأس كل مائة سنة ،ليحفظ
ها دينها عى مر القرون اى يوم القيامة .
عن أي هريرة  عن رسول اه ﷺ أنه قال  «:إِ رن اه يبع ُث ِ
ه َ ِذ ِه ْاأُ رم ِة َع َى َر ْأ ِ
س ك ُِل
ََْ
ِمائ َِة َسن ٍَة َم ْن يـُ َجدِ ُد َهَا ِدين ِ َها » أخرجه أبوداود( ).
 -99أن اه  اختص أمته ﷺ بالريعة السمحة  ،و ُيَ التريع  ،وأحل ها بعض
ماحرم عى اأمم قبلها .
ِ
ِ
ت
عن جابر  أن النبي ﷺ قال ُ «:أ ْع ِط ُ
ُر ُ
يت َ ْ
م ًسا َم ْ ُي ْع َط ُه رن َأ َحد َق ْبِ  ،ن ْ
ِ
الر ْع ِ
ب َم ِس َر َة َش ْه ٍر َ ،و ُج ِع َل ْت ِ
ورا َ ،ف َأ ُي َا َر ُج ٍل ِم ْن ُأ رمتِي
َ ْاأَ ْر ُض َم ْسجدً ا َو َط ُه ً
بِ ُ
َ امَ َغانِم و َم َ ِ
الص َا ُة َف ْل ُي َص ِل َ ،و ُأ ِح رل ْت ِ
يت ر
الش َفا َع َة ،
ح رل ِأَ َح ٍد َق ْب ِِ َ ،و ُأ ْع ِط ُ
َأ ْد َر َك ْت ُه ر
ُ َ ْ
ِِ
اص ًة َ ،و ُب ِع ْث ُت إِ َى الن ِ
َوك َ
راس َعا رم ًة» متفق عليه ( ).
َان النربِ ُي ُي ْب َع ُث إِ َى َق ْومه َخ ر
وغر ذلك من اخصائص والكرامات التي خص اه ها أمة حمد ﷺ .
ونعود اآن إى تكميل دائل عظمة قدره ﷺ .
 -99ومن دائل عظمة قدره ﷺ أنه أول من تنشق عنه اأرض يوم القيامة  ،وأنه أول
من يفيق .
راس َي ْص َع ُق َ
ون َي ْو َم
عن أي سعيد  أن النبي ﷺ قال َ «:ا ُتـ َخ ِ ُروا َب ْ َ
ن ْاأَنْبِ َياء َِ ،فإِ رن الن َ
ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،ف َأك ُ
ُون َأ رو َل َم ْن َتن َْش ُق َعنْ ُه ْاأَ ْر ُض » متفق عليه ( ).
ِ
وعن أي سعيد  أن النبي ﷺ قال َ «:ا ُتـ َخر ِ
وي ِم ْن َب ْ ِ
راس
ن ْاأنْبِ َياء َ ،فإِ رن الن َ
ُِ
ون يوم ِ
الق َيا َم ٍةَ ،ف َأك ُ
ُون َأ رو َل َم ْن ُي ِف ُيق » متفق عليه (.)0
ُي ْص َع ُق َ َ ْ َ
 -99أن اه  خصه من بن الرسل بالشفاعة العظمى لبدء احساب يوم القيامة ،
تريف ًا مقامه  ،وإظهار ًا مكانته  ،إذ جعله ربه شفيع ميع اخائق لبدء حساب
العباد كلهم ،مؤمنهم وكافرهم  ،حن يطول هم اموقف يوم القيامة  ،ويعتذر ميع
اأنبياء عن الشفاعة من لدن نوح إى عيسى  ،عليهم الصاة والسام  ،ثم يذهبون إى
( )9صحيح  /أخرجه أبوداود برقم (.)9959
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9599واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
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ِ
ي َف ُي ْؤ َذ ُن ِ
ها
ََ ،و ُي ْل ِه ُمنِي َمـ َح ِامدَ َأ ْ
حمد ﷺ فيقول َ «:أنَا َهَا َ ،ف َأ ْس َت ْأذ ُن َع َى َر ِ َ
مَدُ ُه ِ َ
مَدُ ُه بِتِ ْل َك امَ َح ِام ِد َ ،و َأ ِخر َل ُه س ِ
ر ِي َ
اجدً ا َ ،ف َق َال َ :يا ُمـ َح رمدُ ْ ،ار َف ْع
ا َْ
اآن َ ،ف َأ ْ
ُ َ
حُ ُ
َر ْأ َس َكَ ،و ُق ْل ُي ْس َم ْع َ ،و َس ْل ُت ْع َط َ ،و ْاش َف ْع ت َُش رف ْع » متفق عليه ( ).
فالنبي ﷺ أعظم اخلق جاه ًا وقدر ًا عند اه  ،ما قام به من جهد الباغ والرسالة ،
والصر عى أداء اأمانة ،وهذا فهو أول شافع  ،وأول مشفع .
ِ
الناس َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة» متفق عليه ( ).
عن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺ  «:أنَا َس ِيدُ
ومن دائل عظمة قدره عند اه أن اه خصه يوم القيامة بثاث شفاعات غر العظمى
امتقدمة ي أهل اموقف وهي :
 -9شفاعته ﷺ لعصاة امؤمنن من أهل الكبائرمن أمته من استحق النار أا يدخلها.
ِ
ها َ ،و ُأ ِريدُ
عن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺ  «:لك ُِل نَبِي َد ْع َوة ُم ْست ََجا َبة َيدْ ُعو ِ َ
َأ ْن َأ ْختَبِ َئ َد ْع َو ِي َش َفا َع ًة ِأُ رمتِي ِي ْاآ ِخ َر ِة » متفق عليه ( ).
 -9شفاعته ﷺ للمؤمنن ي دخول اجنة ،فإذا شفع فتحت هم أبواب اجنة فدخلوها.
عن أنس بن مالك  قال :قال رسول اه ﷺ ِ «:
جن ِرة َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َأ ْس َت ْفتِ ُح ،
آي َب َ
اب ا َ
ول اخَ ِاز ُنَ :م ْن َأن َْت؟ َف َأ ُق ُ
َف َي ُق ُ
ولُ :مـ َح رمدَ ،ف َي ُق ُ
ول:بِ َك ُأ ِم ْر ُتَ ،ا َأ ْفت َُح ِأَ َح ٍد َق ْب َل َك»أخرجه مسلم(.)0
فالشفاعة اأوى لزوال الكرب والغم ،لرتاح الناس من كربات احر  ،والثانية ي
عصاة امؤمنن  ،لرحهم من اهم والغم  ،والثالثة ي دخول اجنة  ،لينال امؤمنون
الفرج والَور بدخول اجنة ،فصلوات اه وسامه عليه .
 -9شفاعته ﷺ ي َفيف العذاب عن عمه أي طالب ،ليخفف عنه العذاب ،جزاء
إحسانه إليه  ،ودفاعه عنه .
عن العباس بن عبد امطلب  قال للنبي ﷺ َ :ما َأ ْغنَ ْي َت َع ْن َع ِم َكَ ،فإِ رن ُه ك َ
َان
اح ِم ْن نَارَ ،و َل ْو َا َأنَا َلك َ
ب َل َك؟ َق َالُ « :ه َو ِي َض ْح َض ٍ
َان ِي الدر َر ِك
يـَ ُحو ُط َكَ ،و َي ْغ َض ُ
ْاأَ ْس َف ِل ِم ْن الن ِرار» متفق عليه (.)3
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)959
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم (.)959
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)955
( )9أخرجه مسلم برقم (.)959
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)995

999

فهذه الشفاعات اأربع خاصة به ﷺ ،وهناك شفاعة خامسة  ،ولكنها مشركة بينه وبن
امؤمنن وامائكة ،وهي الشفاعة ي امؤمنن الذين استحقوا النار أن خرجوا منها.
 -99أن اه  قرن حقه بحق نبيه ﷺ ي ثاثة مواطن :ي اإيان به  ،وي طاعته ،
وي حبته .
فاإيان به ي قوله سبحانه :
[ التغابن. ] 9/

وطاعته ي قوله سبحانه:
وي امحبة ي قوله سبحانه:

[آل عمران.]999/

[ التوبة. ]99 /

 -99أن الساء قبيل بعثته ﷺ حرست من اسراق الشياطن للسمع  ،لئا ختلط
الوحي بكذب الشياطن  ،وهذا حدث عظيم  ،فقد كانت الشياطن يسرقون السمع ،
ثم يلقونه إى الكهان  ،ثم يلقيها الكهان عى الناس بعدما يزيدون فيها كذبات كا
قال سبحانه عن اجن:
[ اجن]5 – 9 /

وعن عائشة ري اه عنها أها سمعت رسول اه ﷺ يقول « :إِ رن امَ َا ِئ َك َة َتن ِْز ُل ِي
ِ
الشي ِ
ِ
ِ
الس ْم َع ،
اط ُ
الس َاءَ ،فت َْس َ ِر ُق ر َ
الس َح ُ
ن ر
ي ِي ر
ا ْل َعنَان َو ُه َو ر
ابَ ،فت َْذك ُُر ْاأَ ْم َر ُق َ
َفتَسمعه َفت ِ
ُوح ِيه إِ َى ا ْلكُه ِ
ان َف َيك ِْذ ُب َ
ون َم َع َها ِما َئ َة ك َْذ َب ٍة ِم ْن ِعن ِْد َأ ْن ُف ِس ِه ْم » متفق عليه ( ).
ر
ْ َ ُُ

 -99ومن دائل عظيم قدره ﷺ تسليم بعض اجادات عليه كاحجر الذي كان
يسلم عليه بمكة قبل البعثة .
عن جابر بن سمرة  قال :قال رسول اه ﷺ « :إِ ِي أعرف حجر ًا ك َ
ِ
َان يسلم َع ّ
قبل َأن ُأ ْبعثَ ،وإِ ِي أعرفه ْاآن » أخرجه مسلم( ).
 -99توقر بعض احيوانات له ﷺ  ،كقصة اجمل الذي خر ساجد ًا بن يديه .
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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ان َأه ُل بي ٍ
ت ِم َن ْاأَن َْص ِ
مل َي ْسن َ
ُون َع َل ْي ِه َ ،وإِ رن
ار َه ُ ْم َ َ
عن أنس بن مالك  قالَ :ك َ ْ َ ْ
ِ
ب َع َل ْي ِهم َفمنَ َع ُهم َظ ْهر ُه َ ،وإِ رن ْاأَن َْصار َجاؤا إِ َى رس ِ
ول اه ﷺ ،
است ُْصع َ
َ ُ
َ
َ
ْ َ ْ
اج َم َل ْ
َْ
ِ
ِ
ِ
َف َقا ُلوا :إِ رن ُه ك َ
ب َع َل ْينَا َ ،و َمنَ َعنَا َظ ْه َر ُه َ ،و َقدْ َع ِط َش
َان َلنَا َ َ
است ُْصع َ
مل ن ُْسني َع َل ْيه َ ،وإِ رن ُه ْ
ِ
ِ
الز ْر ُع َوالن ْرخ ُل َ ،ف َق َال َر ُس ُ
ح ِائ َط
ر
ول اه ﷺ أَ ْص َحابِه ُ « :قو ُموا» َ ،ف َقا ُموا َفدَ َخ َل ا َ
اجم ُل ِي ن ِ
َ
َاح َيته َ ،ف َم َشى النربِ ُي ﷺ ن َْح َو ُهَ .ف َقا َل ْت ْاأَن َْص ُار َ :يا
رسول اه  ،إِ رن ُه َقدْ
َو ْ َ َ
ب ا ْلكَلِ ِ
َص َار ِم ْث َل ا ْل َك ْل ِ
ب َ ،وإِنرا ن َ
ِ ِمنْ ُه َب ْأس »
َخ ُ
اف َع َل ْي َك َص ْو َل َت ُه َ ،ف َق َالَ « :ل ْي َس َع َ ر
ول اه ﷺ َ ،أ ْق َب َل ن َْح َو ُه َ ،حترى َخر س ِ
اجم ُل إِ َى رس ِ
ن َيدَ ْي ِه َ ،ف َأ َخ َذ
اجدً ا َب ْ َ
َ ُ
َف َل را َن َظ َر ْ َ َ
ر َ
ول اه ﷺ بِن ِ
َر ُس ُ
َت َق ُط َ ،حترى َأ ْد َخ َل ُه ِي ا ْل َع َم ِل َ ،ف َق َال َل ُه َأ ْص َحا ُب ُه َ :يا
َاص َيتِ ِه َأ َذ رل َما كَان ْ
ِ ِ
يمة َا َت ْع ِق ُل ت َْس ُجدُ َل َك َ ،ون َْح ُن َن ْع ِق ُل َ ،فن َْح ُن َأ َح ُق َأ ْن ن َْس ُجدَ َل َك !
نبي اه َ ،هذه َهِ َ
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َقالَ «َ :ا َي ْص ُل ُح ل َب َ ٍ
ر َأ ْن َي ْس ُجدَ ل َب َ ٍ
ر َ ،و َل ْو َص َل َح ل َب َ ٍ
ر َأ ْن َي ْس ُجدَ ل َب َ ٍ
ر َأَ َم ْر ُت امَ ْر َأ َة
َأ ْن ت َْس ُجدَ ل ِ َز ْو ِج َها ِم ْن ِع َظ ِم َح ِق ِه َع َل ْي َها » أخرجه أمد( ).

 -99حبة بعض اجادات له كجبل أحد:
ِ
عن أي ميد  قالَ :أ ْق َب ْلنَا َم َع النربِ ِي ﷺ ِم ْن َغ ْز َو ِة َت ُب َ
ر ْفنَا َع َى
وكَ ،حترى إ َذا َأ ْ َ
امَ ِدين َِة ،قال « :ه ِذ ِه َطاب ُة  ،وه َذا ُأحد جبل يـ ِحبنَا ون ِ
ُح ُب ُه » متفق عليه ( ).
َ َ َ
َ
ُ ََ ُ ُ َ
 -95طاعة بعض اجادات له ﷺ  ،فحن صعد النبي ﷺ عى جبل أحد  ،ومعه
أبوبكر وعمر وعثان ،فرجف هم اجبل  ،فربه ﷺ برجله  ،وقال  « :ا ْث ُب ْت ُأ ُحدُ ،
َفا َع َلي َك إِا نَبِي و ِصدِ يق و َش ِهيدَ ِ
ان » أخرجه البخاري( ).
َ
َ
َ ْ
 -99تعظيم بعض الكفار له ﷺ وإن م يتبعوه ،وهذا مشاهد معلوم ي اماي
واحار ،أما ي احار امعاِ فكم كتب كفار معاِون ي عظاء البرية ،
وجعلوا نبينا حمد ًا ﷺ أول العظاء .
وأما ي اماي فكا روي أن هرقل عظيم الروم تأثر من كتاب النبي ﷺ  ،وأوشك
أن يسلم  ،ووضع كتابه له ي قصبة من ذهب تعظي ً
ا له  ،وأنه ايزال حكام الروم
يتوارثونه كابر ًا عن كابر  ،ودامت دولة الروم أكثر من دولة الفرس .
( )9حسن/أخرجه أمد برقم (.)99999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9959
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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 -99أنه ﷺ أكثر اأنبياء تبع ًا .
ول اه ﷺ َ «:أنَا َأ ْك َثر اأَنْبِي ِ
َع ْن أنس َ ق َال :قال َر ُس ُ
اء َت َب ًعا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َ ،و َأنَا َأ رو ُل َم ْن
َ
ُ
جنر ِة» أخرجه مسلم( ).
َي ْق َر ُع َب َ
اب ا َ
و َع ْن أنس َ ق َال :قال َر ُس ُ
جن ِرة» أخرجه مسلم( ).
ول اه ﷺ َ «:أنَا َأ رو ُل شفي ٍع ي ا َ
 -99ومن دائل عظمة قدر النبي ﷺ أنه كان إمام اأنبياء ي الصاة ليلة اإراء
ببيت امقدس.
ِ
ِ
َع ْن أي هريرة َ ق َال :قال َر ُس ُ
ر ُق َر ْي ًشا
ول اه ﷺ َ «:ل َقدْ َر َأ ْيتُني ِي اح ْج ِر َو َأنَا ُأ ْخ ِ ُ
وي َعن َأ ْشياء ِمن بي ِ
م ْق ِد ِ
تا َ
س َم ْ ُأ ْثبِت َْها َ ،ق َال َ :فك ُِر ْب ُت ك َْر ًبا َما
اي َق َال َ :ف َس َأ ُل ِ ْ َ َ ْ َ ْ
َ َ
َع ْن َم ْ َ
ِ ِ
ِ
ك ُِر ْب ُت ِم ْث َل ُه َق ُط َ ،ق َال َ :ف َر َف َع ُه اه َع رز َو َج رل ِ
ي ٍء إِا
َ َأ ْن ُظ ُر إ َل ْيه َ ،ما َس َأ ُلوي َع ْن َ ْ
ِ
َأ ْنب ْأ َُم بِ ِه َ ،ق َال  :ور َأيتُنِي ِي َ َ ٍ ِ
وسى َق ِائم ُي َص َِِ ،فإِ َذا َر ُجل
ََ ْ
ما َعة م َن اأَنْبِ َياء َفإِ َذا ُم َ
َ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ َ ،أ ْق َر ُب الن ِ
يسى َق ِائم ُي َص ِ
راس بِ ِه َش َب ًها
رب َج ْعد َك َأ رن ُه م ْن ِر َجال َشنُو َء َة َ ،وإِ َذا ع َ
َ ْ
راس بِ ِه ص ِ
ٍ ِ
ِ
ِ َ ،أ ْش َب ُه الن ِ
يم َق ِائم ُي َص ِ
اح ُبك ُْم ،
َ
ُع ْر َو ُة ْب ُن َم ْس ُعود ال رث َقف ُي َ ،ق َال َ :وإِ َذا إِ ْب َراه ُ
متُهم َف َلا َفر ْغ ُت ِمن الص ِ
ِ
اة ِق َيل َ َ :يا ُمـ َح رمدُ َ ،ه َذا َمالِك
َ ر
َق َال َ :ف َحانَت ر
الصا ُة َف َأ َ ُ ْ ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب الن ِ
السا ِم » أخرجه مسلم( ).
َصاح ُ
رار َف َس ِل ْم َع َل ْيهَ ،فا ْل َت َف ُت إِ َل ْيه َف َبدَ َأي بِ ر
 -99أنه ﷺ أكثر اأنبياء جهد ًا وصر ًا  ،وأعظم الناس أجر ًا وثواب ًا يوم القيامة
قال اه تعاى:
[ التوبة. ]٨٨/

ى َخ ٍر َف َله ِم ْث ُل َأج ِر َف ِ
َع ْن أي مسعود َ ق َال :قال َر ُس ُ
اعلِ ِه»
ْ
ول اه ﷺ َ «:م ْن َد رل َع َ ْ ُ
أخرجه مسلم(.)0
 -99أن قرنه ﷺ خر قرون بني آدم  ،كا أنه خر قرون أمته .
ول اه ﷺ  «:ب ِع ْث ُت ِمن َخ ِر ُقر ِ
َع ْن أي هريرة َ ق َال :قال َر ُس ُ
ون َبنِي آ َد َمَ ،ق ْرنًا َف َق ْرنًا،
ُ
ْ ْ ُ
َحترى ُكن ُْت ِم َن ا ْل َق ْر ِن ا رل ِذي ُكن ُْت فِ ِيه» أخرجه البخاري(.)3
( )9أخرجه مسلم برقم (.)959
( )9أخرجه مسلم برقم (.)959
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9959
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999

999

وعن عائشة ري اه عنها َقا َلتَ :س َأ َل َر ُجل النربِ ري ﷺ َ :أ ُي الن ِ
راس َخ ْر ؟ َق َال  « :ا ْل َق ْر ُن
ا رل ِذي َأنَا فِ ِيه ُ ،ثم ال رث ِ
اي ُ ،ث رم ال رثال ِ ُث » أخرجه مسلم( ).
ر
 -99أن اه  أخر النبي ﷺ بأنه غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر وهو حي يمي
عى اأرض كا قال سبحانه
[ الفتح.]9 -9 /

وم ينقل أن اه  أخر أحد ًا من اأنبياء بمثل ذلك  ،والظاهر أنه سبحانه م خرهم؛
أهم ي مقام الشفاعة ي اموقف ذكر كل واحد منهم خطيئته التي أصاها  ،ثم
اعتذر عن الشفاعة  ،ولو علم بغفرآن خطيئته م يوجل منها وشفع .
 -99أن اه  أقسم بحياته إظهار ًا لعظيم مكانته وقدره كا قال سبحانه:
[ احجر. ]99 /

واإقسام بحياته يدل عى رف حياته وعزَا وقدرها عند امقسم ها ،وأن حياته
ﷺ جديرة أن يقسم اه ها؛ ما فيها من الركات العظيمة ،وامنافع اجمة ،واجهد
العظيم الذي بذله ي سبيل إعاء كلمة اه :
[ التوبة. ] 999/

 -99أن اه  وقر نبيه ﷺ ي ندائه ،فلم خاطبه باسمه حمد جرد ًا ،بل ناداه
[ امائدة . ] 99/وبقوله :
بوصف الرسالة والنبوة بقوله :
[ التحريم. ] 9/

وهذا خاص بالنبي دون غره من اأنبياء ،وما أخر عنه بقوله:
[ اأحزاب. ] 99/
[اأحزاب.] 99/قال بعدها:
أما اأنبياء من قبله فقد ناداهم بأسائهم فقال :
[ الصافات. ] 999-999/
[ هود . ] 99/وقال سبحانه :
[ القصص. ] 99/
وقال:
[ امائدة. ] 999/وقال :
وقال :
[ هود. ] 99/
[ ص. ] 99/وقال :
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999

999

 -99أنه ﷺ أول من جيز عى الراط ،وأول من يقرع باب اجنة ،وأول من
يدخلها ،وهذا خاص به دون غره .
الصـ َر ُ
ن
اط َب ْ َ
عن أي هريرة  أن رسول اه ﷺ قال ي حديث الرؤيةَ « :و ُي ْضـ َر ُب ِ
ٍِ
ِ
َظ ْه َـري َج َهن َرمَ ،ف َأك ُ
الر ُس ُلَ ،و َد ْع َوى
ُون َأنَا َو ُأ رمتي َأ رو َل َم ْن ُيـج ُيزَ ،وا َي َتـ َك رل ُم َي ْو َمئذ إا ُ
ٍ
ـم َس ِل ْم َس ِل ْم» .متفق عليه( ).
الر ُس ِل َي ْو َمئذُ :
الله ر
ُ
ِ
ِ
ِ
و َع ْن أنس َ ق َال :قال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ «:أنَا َأ ْك َث ُر اأَنْبِ َياء َت َب ًعا َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َ ،و َأنَا َأ رو ُل َم ْن
جن ِرة» أخرجه مسلم( ).
َي ْق َر ُع َب َ
اب ا َ
وعن أنس بن مالك  قال :قال رسول اه ﷺ ِ «:
جن ِرة َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َأ ْس َت ْفتِ ُح،
آي َب َ
اب ا َ
ولُ :مـ َح رمدَ ،ف َي ُق ُ
ول اخَ ِاز ُنَ :م ْن َأن َْت؟ َف َأ ُق ُ
َف َي ُق ُ
ول :بِ َك ُأ ِم ْر ُتَ ،ا َأ ْفت َُح ِأَ َح ٍد َق ْب َل َك»أخرجه مسلم( ).
 -95ومن دائل عظمة قدره ﷺ كثرة أسائه وتنوعها ،وكلها أساء مدح وكال
وصفات قائمة به ،مثل حمد وأمد وغرها .
وأساؤه ﷺ نوعان :
أحدما  :خاص به ا يشاركه ي معناه غره من الرسل كمحمد ،وأمد ،والعاقب،
[ الفتح. ] 95/
واحار ،وامقفي ،ونبي املحمة :
[ الصف. ] ٥/

وعن جبر بن ُم ْط ِعم  قال  :قال رسول اه ﷺِ « :
م َس ُة َأ ْس َا ٍءَ :أنَا ُم ـ َح رمد،
َ َْ
احي ا رل ِذي يمحو اه ِي ا ْل ُك ْفر ،و َأنَا ْ ِ
ِ
مَدُ  ،و َأنَا امَ ِ
راس َع َى
َو َأ ْ
ر الن ُ
َ َ
َْ ُ
َ
َ
ار ا رلذي ُيـ ْح َ ُ
اح ُ
ِ
ِ
ب» .متفق عليه(.)0
َقدَ ميَ ،و َأنَا ا ْل َعاق ُ

الثاي  :أساء يشاركه ي معناها غره من الرسل ،لكن له منها الكال  ،فهو ختص
بكاله دون أصله كرسول اه  ،ونبي اه  ،وعبد اه  ،والشاهد  ،وامبر  ،والنذير ،
ونبي الرمة  ،ونبي التوبة  ،وامتوكل  ،واأمن  ،والقاسم  ،وغرها :

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)999ومسلم برقم ( ،)999واللفظ له.
( )9أخرجه مسلم برقم (.)959
( )9أخرجه مسلم برقم (.)959
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999

999

[ اأحزاب.]99 – 99 /
[اأحزاب.]9/

وأما إن اشتققنا له ﷺ من كل وصف من أوصافه اس ً
ا ،فإن أساؤه تتجاوز امائتن
كالرؤف الرحيم  ،والصادق امصدوق :
[ التوبة. ]999 /

فهو ﷺ ( حمد ) كثر اخصال التي ُيـحمد عليها  ،الذي ُيـحمد أكثر من غره  ،الذي
حمده أهل الساء واأرض .
وهو ﷺ ( أمد ) فهو أمد اخلق لربه  ،ومده أكثر من مد غره لربه  ،وهو أحق
الناس وأواهم بأنه حمد  ،لكثره خصال اخر فيه .
وهو ﷺ ( امتوكل ) الذي توكل عى اه ي إقامة الدين  ،وي كل أموره  ،توك ً
ام
يركه فيه غره .
وهو ﷺ ( احار ) الذي حر الناس عى قدمه  ،فكأنه بعث  ،ليحر الناس .
وهو ﷺ ( العاقب ) الذي جاء بعد اأنبياء كلهم  ،فليس بعده نبي .
وهو ﷺ ( اماحي ) الذي يمحو اه به الكفر والرك .
وهو ﷺ (امقفى) الذي قفى عى آثار من تقدمه من اأنبياء ،فهو خامهم وآخرهم .
وهو ﷺ ( اأمن ) فهو أمن اه عى وحيه ودينه ،وهو أمن من ي الساء ،وأمن من
ي اأرض.
وهو ﷺ ( الضحوك ال َق رتال ) وما اسان مزدوجان  ،ا يفرد أحدما عن اآخر  ،فهو
ضحوك ي وجه امؤمنن َ ،ق رتال أعداء اه امكابرين وامستكرين  ،ا تأخذه فيهم
لومة ائم .
وهو ﷺ ( الفاتح ) الذي فتح اه به أبواب اهدى  ،وفتح به أمصار الكفار  ،وفتح به
أبواب اجنة ،وفتح به أبواب العلم النافع والعمل الصالح  ،وفتح به القلوب واأساع
واأبصار واأمصار .
999

وهو ﷺ ( نبي التوبة ) الذي فتح اه به أبواب التوبة عى أهل اأرض .
وكان ﷺ أكثر الناس توبة واستغفار ًا وأكملهم .
عن اأغر امزي  أن رسول اه ﷺ قال« :إ رن ُه َل ُيـ َغ ُ
إي أَ ْس َت ْغ ِف ُر اه ي
ان عى َق ْلبِي َو ِ
ٍ
ِ
ال َيو ِم ما َئ َة َم ررة» أخرجه مسلم( ).
وتوبة أمته ﷺ أكمل من توبة سائر اأمم وأيَها  ،وكانت توبة من قبلهم من أصعب
اأشياء  ،حتى كان من توبة بني إرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم .
ولكرامة هذه اأمة جعل اه توبتها الندم ،واإقاع عن امعصية :
[ النساء. ]999 /

وهو ﷺ ( نبي الرمة )  ،الذي أرسله اه رمة للعامن  ،فرحم اه به أهل اأرض
ميع ًا  ،مؤمنهم وكافرهم .
فامؤمنون نالوا النصيب اأكمل واأوفر من الرمة ي الدنيا واآخرة  ،وأما الكفار
فمن دفع اجزية عاش ي ظله وعدل رعه  ،ومن قتل من الكفار فإنه تعجل إى
النار ،واسراح من احياة الطويلة التي ا تزيده إا شدة العذاب ي اآخرة .
وهو ﷺ ( نبي املحم ة )  ،الذي بعثه اه بجهاد أعدائه من الكفار الذين آذوه،
وحاربوه ،وأِوا عى كفرهم ،فجاهدهم بنفسه وماله ،ولسانه ويده :
[ التحريم. ]5 /
وم جاهد نبي وأمته مثل جهاد رسول اه ﷺ وأمته .
وهو ﷺ ( البشر ) الذي بر من أطاعه باجنة  (،النذير ) الذي أنذر من عصاه بالنار :
[ اأحزاب. ]99 /

وهو ﷺ ( عبد اه ) وقد رفه اه هذا ااسم ي أعظم امقامات كا قال سبحانه :
[ الفرقان. ]9 /

وي مقام اإراء بقوله سبحانه:
[ اإراء. ]9 /

( ) أخرجه مسلم برقم (.)9999

999

وقد وصف اه رسوله بالعبودية ي تسعة مواضع من القرآن .
 -99ومن دائل عظيم قدره ﷺ أن اه نره بالرعب مسرة شهر من كل جهة  ،فيلقي
اه تعاى الرعب ي قلوب أعدائه مسره شهر  ،حتى لو كان وحده بدون عسكر .
عن جابر بن عبداه ري اه عنها ر
أحد
أن النربِ ري ﷺ قالُ « :أ ْع ِط ُ
يت َخ ْـمس ًا َل ْـم ُيـ ْع َط ُه رن َ
ِ
َقبِ :ن ُِر ُت بِالر ْع ِ ِ
اأر ُض َم ْس ِجد ًا َو َط ُهور ًاَ ،فأ ُي َا َر ُج ٍل
ْ
َ ْ
ب َمس َر َة َش ْه ٍرَ ،و ُجع َل ْت َ
ُ
ْ
ِ
ِمن أمتي أدر َك ْتـه الصا ُة َف ْليص ِل ،و ُأ ِح رل ْت َ ا َ ِ
طيت
أح ٍد َق ْبَِ ،و ُأ ْع ُ
م َغان ُم َو َل ْـم تَـح رل َ
َ
ُ َ
َْ ُ ر
َ
ْ ر
َان النربِي يبع ُث َ ِ ِ
إى الن ِ
اع َةَ ،وك َ
اص ًةَ ،و ُب ِـع ْث ُت َ
ر
راس َعا رم ًة» متفق عليه( ).
الش َف َ
إى َق ْومه َخ ر
ُ َُْ
 -99أنه ﷺ رأى ي امنام أنه أوي مفاتيح خزائن اأرض فوضعت ي يده  ،وحصل
اأمر كا رأى  ،فورثت أمته كنوز كَى وقير وغرها من امالك .
ِ
ِ
ِ
ِ
ُر ُت
عن أي هريرة  قال :سمعت رسول اه ﷺ يقولُ « :بع ْث ُت بِ َج َوام ِع ا ْلكَل ِم َ ،ون ْ
ض َفو ِضع ْت ِ ِ
ِ
الر ْع ِ
يت بِ َم َفاتِ ِ
ي َيدي» متفق عليه( ).
ب َ ،و َب ْينَا َأنَا ن َِائم ُأتِ ُ
يح َخ َزائ ِن ْاأَ ْر ِ ُ َ
بِ ُ
 -99ومن دائل عظمة قدر النبي ﷺ أن أتباعه ي ازدياد  ،فا يمر يوم إا ودخل
داخل ي دين اإسام  ،بخاف اأنبياء اآخرين :
[ النر.] ١-١/

 -99أن الشيطان ا يتمثل به ﷺ ي امنام  ،فمن رآه ي امنام وكان الذي رآه كا
جاء ي صفته امذكورة ي السنة ،فقد رأى شخصه حق ًا ،ومنع اه الشيطان أن يتمثل
ي صورته؛ لئا يكذب عى لسانه ي النوم .
آي ِي امَنَا ِم َف َقدْ ر ِ
عن أي هريرة  عن النبي ﷺ قال« :م ْن ر ِ
الش ْي َط َ
آي َ ،فإِ رن ر
ان َا
َ
َ َ
ور ِ
ي » .متفق عليه( ).
َيت ََم رث ُل ِي ُص َ
 -99أن ما بن بيته ﷺ ومنره روضة من رياض اجنة  ،أي كروضة من رياض اجنة
ي نزول الرمة  ،وحصول اخر والسعادة با حصل فيها من اأعال الصاحة  ،أو
أن العبادة فيها تؤدي إى اجنة .
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9599واللفظ له ،ومسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999

999

ن َب ْيتِي َو ِمن َ ِْري َر ْو َضة ِم ْن ِر َي ِ
جن ِرة ،
عن أي هريرة  عن النبي ﷺ قالَ « :ما َب ْ َ
اض ا َ
ِ
ح ْوي» متفق عليه( ).
ومنْري َعى َ
 -99ومن دائل عظم قدره ﷺ عصمته من الرك  ،ومن اخطأ ي جال التبليغ،
وعصمة نسبه من السفاح  ،وعصمته من كبائر الذنوب  ،وعصمته من رذائل اأخاق :
[ النجم. ]9 – 9 /

 -99أن الصدقة حرمة عليه ﷺ  ،وعى آل بيته؛ أها أوساخ الناس ،وهذا كان
بذها طهرة للال والشخص .
َعن عبدامطلب بن ربيعة َق َال :اجتَمع ربِيع ُة بن اح ِ ِ
م رطلِ ِ
اس ْب ُن َع ْب ِد ا ُ
ب،
ارث َ ،وا ْل َع رب ُ
ْ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ
ِ ِ
َف َق َاا  :واه َل ْو َب َع ْثنَا َه َذ ْي ِن ا ْل ُغ َا َم ْ ِ
ن  -وفيه  -فقال َر ُس ُ
الصدَ َق َة
ول اه ﷺ  «:إِ رن َهذه ر
ِ
ٍ
ِ ِ
اخ الن ِ
إِن َرا ِه َي َأ ْو َس ُ
ـح رم ٍد » أخرجه مسلم( ).
راسَ ،وإِ رهَا َا َتـح ُل ل ُـم َح رمدَ ،و َا آ ِل ُم َ
 -99أن اه  أعانه عى قرينه من اجن فأسلم  ،فا يأمره إا بخر .
َع ْن ابن مسعود  قال  :قال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ «:ما ِمنْك ُْم ِم ْن َأ َح ٍد إِ را َو َقدْ ُوك َِل بِ ِه َق ِرينُ ُه
ول اه ؟ َق َال  « :وإِياي  ،و َل ِ
ِم َن ِ
اج ِن» َقا ُلوا َ :وإِ ري َ
اك َيا َر ُس َ
ك رن اه َأ َعانَنِي َع َل ْي ِه َف َأ ْس َل َم ،
َ ر َ َ
َف َا َي ْأ ُم ُر ِي إِ را بِ َخ ْ ٍر » أخرجه مسلم( ).
 -99ومن دائل عظم قدره ﷺ حريم نكاح زوجاته من بعده أبد ًا :
[ اأحزاب.]99 /

 -95أن من سبه ﷺ ،أو سب نبي ًا من اأنبياء  ،فإن عقوبته القتل  ،سواء كان مسل ً
ا أو
كافر ًا.
َعن َع ِِ َ أ رن ه ِ
َت،
َت ت َْشت ُُم النربِ ري ﷺ َو َت َق ُع فِ ِيهَ ،ف َخنَ َق َها َر ُجل َحترى َمات ْ
ود ري ًة كَان ْ
ْ
َُ
َف َأ ْب َط َل َر ُس ُ
ول اه ﷺ َد َم َها .أخرجه أبوداود (.)0
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم (.)9959
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9صحيح  /أخرجه أبوداود برقم (.)9999
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 -99ومن دائل عظم قدره ﷺ أنه ا ينبغي عنده التنازع  ،فإنه ﷺ ما اختلف عنده
بعض الصحابة عند وفاته ،وكثر اللغط قال ُ « :قو ُموا َعنِي َو َا َي ْن َب ِغي ِعن ِْدي ال رتن َُاز ُع »
متفق عليه( ).

بل إن رفع الصوت فوق صوته موجب حبوط العمل :
[ احجرات.]9 /

 -99ومن دائل عظم قدره ﷺ أن أشد الناس عذاب ًا يوم القيامة رجل قتله نبي ،أو
قتل نبي ًا.
ول اه ﷺ قالَ « :أ َشدُ الن ِ
َع ْن عبداه بن مسعود  أن َر ُس َ
راس َع َذا ًبا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
ن» أخرجه أمد ( ).
َر ُجل َق َت َل ُه نَبِي َ ،أ ْو َقت ََل نَبِ ًيا َ ،وإِ َما ُم َض َا َل ٍة َ ،و ُمـ َم ِثل ِم َن امُ َم ِثلِ َ

*

*

*

*

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9حسن  /أخرجه أمد برقم (.)9999
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*

البــاب التاسع
حقوق النبي ﷺ

وتشتمل عى ما يي :
 -1اإيان بالنبي ﷺ

 -2تصديقه ﷺ فيا أخر
 -3طاعته ﷺ فيا أمر

 -12الدعوة إى دينه ﷺ
 -11تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـره ﷺ

 -12حسن اأدب معه ﷺ

 -4اجتناب ما هى عنه ﷺ وزجر  -13الدعاء للنبي ﷺ

 -5أن ا يعبد اه إا با رع ﷺ  -14الذب عن ذاته ﷺ

 -3تعظيم سنته ﷺ

 -2التحاكم إى ريعته ﷺ

 -1هجر امعرضن عن سنته ﷺ

 -3حبة النبي ﷺ

 -15الذب عن دينه ﷺ
 -13توقر آل بيته ﷺ

 -12توقر زوجاته ﷺ

 - 11توقر أصحابه ﷺ

حقوق النبي ﷺ

إن اإيان باه  يقتي توحيده وطاعته ،وتعظيمه وتكبره ،ومده وشكره،
وعبادته وحده ا ريك له ،وغر ذلك من احقوق العظمى الواجبة ه . 
وكذا اإيان بالرسول ﷺ يقتي توحيده بااتباع  ،وتصديقه  ،وطاعته  ،وغر ذلك
من احقوق الواجبة له ﷺ .
والقيام بحقوق النبي ﷺ هو الركن اأعظم من الدين بعد أداء حقوق اه : 
[ آل عمران. ]99 /

ِ
وعن ميم الداري َ ق َال :قال َر ُس ُ
يح ُة» ُ ،ق ْلنَا  :مَ ِ ْن ؟ َق َال :
ول اه ﷺ «:الدِ ي ُن النرص َ
ن َو َعا رمتِ ِه ْم» أخرجه مسلم( ).
«ه َ ،ولِكِتَابِ ِه َ ،ول ِ َر ُسول ِ ِه َ ،وأَ ِئ رم ِة امُ ْسلِ ِم َ
والنصيحة لرسول اه ﷺ تكون بتحقيق اأمور اآتية :
التصديق برسالته ونبوته  ..واإيان بكل ماجاء به  ..وتصديقه فيا أخر  ..وطاعته
فيا أمر  ..واجتناب ما هى عنه وزجر  ..وأا نعبد اه إا بارع  ..ونرته حي ًا
وميت ًا  ..وموااة من وااه  ..ومعاداة من عاداه  ..وتعظيمه وتوقره  ..وتعظيم سنته ..
وإحياء دينه وطريقته  ..وبث دعوته  ..ونر ريعته  ..والتفقه ي معانيها  ..والتلطف
ي تعلمها وتعليمها  ..والدعوة إليها ..والذب عنها  ..والتأدب عند قراءَا ..
وإعظامها وإجاها  ..ونفي التهمة عنها  ..وعدم الكام فيها بغر علم  ..وإجال
أهلها انتساهم إليها
[ الفتح. ]5 – 9 /

ومن حقوقه ﷺ التخلق بأخاقه الكريمة  ..والتأدب بآدابه اجميلة  ..وحبته ﷺ ..
وحبة آل بيته  ..وحبة أصحابه  ..وجانبة من ابتدع ي دينه  ..وهجر من تعرض
أحد من أصحابه .

( )9أخرجه مسلم برقم (.)99
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ومن حقوقه ﷺ اانقياد والتسليم أمره  ..وبذل النفوس واأموال دونه ي حياته ..
وإحياء سنته بعد موته :
ﰀ [ اأحزاب. ] 99/
وحقوقه ﷺ كثرة ،وامؤمن حق ًا من أداها كا جاءت ي القرآن والسنة ،واتبع نبيه ﷺ.
ي مسة أمور جمع احقوق كلها :
اتباعه ﷺ ي توحيده وإيانه ..وي نيته وفكره ..وي أقواله احسنة  ..وي أعاله
الصاحة  ..وي أخاقه الكريمة .
وهذه حقوق النبي ﷺ كا جاءت ي القرآن والسنة  ،وقد أحصينا منها ثانية عر
حق ًا  ،نسأل اه  أن يعيننا عى أدائها  ،وأن يرزقنا حسن العمل بموجبها ،وأعام
الناس ها .

999

 -1اإيان بالنبي ﷺ

اإيان باأنبياء والرسل أحد أركان اإيان الستة كا ي حديث جريل أنه سأل
ائكَتِ ِـه ،و ُكتُبِ ِـه ،ورسلِ ِـه ،واليو ِم ِ
النبي ﷺ عن اإيان فقال َ « :أ ْن ت ُْؤ ِمن بِا ،٬وم ِ
اآخ ِر،
َ َ
َ
َ
َُ ُ
َ َ
وت ُْؤ ِمن بِال َقدَ ِر َخر ِه و َ ِ
( )
ره» أخرجه مسلم .
َ
َ
ْ َ ِ
واإيان بالنبي ﷺ هو التصديق بنبوته  ،وبا جاء به من الرسالة :
[ احجرات. ]99 /

وقد أمرنا اه  باإيان باه ورسوله ي آيات كثرة كا قال سبحانه :
وقال سبحانه :
وقال جل جاله :

( )9أخرجه مسلم برقم (.)9

[ النساء. ]999 /
[ اأعراف. ]999 /
[ الفتح. ]5 – 9 /
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 -2تصديقه ﷺ فيا أخر

تصديق النبي ﷺ فيا جاء به من ربه  هو شطر اإيان به  ،فإن اإيان به له ركنان:
تصديق ماجاء به من اأخبار  ..واانقياد ما جاء به من اأوامر :
[ النساء.]99/

وتصديق النبي ﷺ يتضمن التصديق بكل ماجاء به من أمور التوحيد واإيان ،
والرائع واأحكام  ،واأخبار واآداب :
فكل ماجاء به ﷺ من الوحي حق جب اإيان به  ،وتصديقه  ،واتباعه :

[ اجمعة. ]9 /

[ النجم]9 – 9 /

فالنبي ﷺ جاء بالوحين القرآن والسنة  ،وما أصدق احديث  ،وهو ﷺ أصدق
اخلق  ،ومن آمن به فيجب عليه أن يصدق با جاء به :
[ النحل. ]99 /

وأعظم من آمن به ﷺ وصدقه من هذه اأمة أبوبكر الصديق  ،فقد آمن به حق
اإيان  ،وصدقه حق التصديق  ،ثم اتبعه ي كل ماجاء به ﷺ  ،فهو أفضل هذه اأمة
بعد نبيها ﷺ ،لكال إيانه وتصديقه واتباعه ،ولذلك سمي أبوبكر الصديق:
[ الزمر. ]99 /

فعلينا أن نؤمن به ﷺ ونصدقه ،ونتبعه  ،لنسعد ي الدنيا واآخرة  ،ونكون من يرافقه
ي اجنة مع اأنبياء وامؤمنن :
[ النساء. ]99 – 95 /

إن َأه َل ا ِ
را َء ْو َن َأ ْه َل
وعن أي سعيد اخدري  أن رسول اه ﷺ قال « :ر ْ
َ
جنرة َل َي َ َ
ِ
ِ ِ
ِْ
َب الدُ ِر ري ال َغابِ َر ِم َن اأُ ُف ِق ِم َن
امر ِق َأ ِو
َرا َء ْو َن الك َْوك َ
ال ُغ َرف م ْن َف ْوق ِه ْـم ،ك ََا ت َ َ
ام ْغ ِر ِ
اض ِل َما َب ْينَ ُـه ْـم» ،قالوا يا رسول اه :تلك منازل اأنبياء ا يبلغها غرهم ،
ب ل ِ َت َف ُ
999

ِ

ِ

ِ ِ

ِ

ن» .متفق عليه( ).
قالَ « :ب َىَ ،وا رلذي َن ْفِ بِ َيدهِ ،ر َجال آ َمنُوا بِاَ ٬و َصدر ُقوا امُ ْر َسل َ

وضد التصديق للنبي ﷺ التكذيب والشك واإعراض  ،وذلك كله من نواقض
تصديقه :
[ النساء.]999 /
فليحذر العبد من ذلك  ،لينجو من عقوبة ذلك :
[ النور. ] 99/

 -3طاعته ﷺ فيا أمر

اإيان بالرسول ﷺ يقتي طاعته ي كل ماجاء به من ربه  ، وقد قرن اه طاعة
رسوله بطاعته ي آيات كثرة تأكيد ًا لوجوب طاعته ﷺ فقال سبحانه :
[ النساء. ]95 /

وقوله سبحانه :
وقوله سبحانه :

[ آل عمران. ]999 /

[ آل عمران. ]99 /

وقد ذكر اه طاعة الرسول ﷺ ي ثاثن موضع ًا من القرآن الكريم .
وأعلم اه تعاى وأخروأكد بأن من أطاع الرسول فقد أطاع اه بقوله :
[النساء. ]99 /

والرسول ﷺ إنا جاء هذا الدين من عند اه  ،فهو مبلغ عن اه  ،وم يأت بيء من
عند نفسه كا قال اه له :
[ الكهف. ]999 /

وقال سبحانه:

[ امائدة. ]99 /

وقد أمر اه  بطاعته  ،وطاعة رسوله  ،وطاعة أوَ اأمر ،فقال سبحانه :
[ النساء. ]95 /

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ( ،)9999واللفظ له.
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فأعاد سبحانه ( أطيعوا ) مع الرسول إعام ًا بأن طاعة الرسول ﷺ جب استقااً ،
فإذا أمر وجبت طاعته  ،سواء كان ما أمر به ي القرآن  ،أو م يكن فيه  ،فإنه أوي
القرآن ومثله معه وهي السنة .
وم يأمر اه تعاى بطاعة أوَ اأمر استقااً  ،بل حذف الفعل ( أطيعوا )  ،وجعل
طاعهتم ضمن طاعة اه ورسوله  ،فمن أمر منهم بطاعة اه ورسوله وجبت طاعته ،
ومن أمر منهم بخاف ما جاء عن اه ورسوله فا سمع له وا طاعة .
َع ْن عِ َ ق َال :قال َر ُس ُ
ول اه ﷺ  «:ا َطا َع َة ِي َم ْع ِص َي ِة اه ،إِن َرا ال رطا َع ُة ِي
ِ
امَ ْع ُروف» متفق عليه( ).
ول اه ﷺ َ «:ا َطا َع َة ل ِـم ْخ ُل ٍ
و َع ْن عِ َ ق َال :قال َر ُس ُ
وق ِي َم ْع ِص َي ِة اه َع رز َو َج رل»
َ
أخرجه أمد ( ).
وأولو اأمر الذين جب طاعتهم هم العلاء واأمراء  ،فالعلاء واة أمرنا ي بيان
ريعة اه  ،واأمراء واة أمرنا ي تنفيذ ريعة اه عى عباد اه .
وي طاعة العلاء واأمراء ي غر معصية اه اأمن والنجاة والسعادة  ،وي
معصيتهم الفتن واخوف والشقاوة .
وأمرنا اه  عند التنازع ي اأمور بالرد حلها إى اه والرسول فقال سبحانه :
[ النساء. ]95 /

فالرد إى اه سبحانه هو الرد إى كتابه  ،والرد إى الرسول ﷺ هو الرد إليه نفسه ي
حياته  ،والرد إى سنته بعد وفاته .
فيجب علينا ميع ًا تلقي كل ماجاء به الرسول ﷺ بالرضا والتسليم ،واانقياد أمره :
[ احر. ] 9/

وقد أمرنا اه  باتباعه وطاعته ﷺ  ،وااهتداء هديه  ،وتعظيم أمره وهيه بقوله
سبحانه :
[ اأعراف. ]999 /

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9صحيح  /أخرجه أمد برقم (.)9959
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وأخر اه سبحانه أن الفوز والسعادة ي الدنيا واآخرة فقط بطاعة اه ورسوله:
[ اأحزاب. ]99 /

وأكد النبي ﷺ عى وجوب طاعته ،وتواترت النصوص النبوية التي فيها احث
والتأكيد عى وجوب طاعته واتباعه  ،واانقياد لسنته  ،وعدم خالفة أمره .
عن أي هريرة َ ق َال :قال َر ُس ُ
ول اه ﷺ  «:ك ُُل ُأ رمتِي َيدْ ُخ ُل َ
جنر َة إِ را َم ْن َأ َبى ،
ون ا َ
اعنِي َد َخ َل اجنر َة َ ،وم ْن َع َص ِ
َقا ُلوا َ :يا َر ُس َ
اي َف َقدْ
ول اه َ ،و َم ْن َي ْأ َبى ؟ َ ،ق َال َ :م ْن َأ َط َ
َ
َ
َأ َبى» أخرجه البخاري ( ).
ِ
وعن أي هريرة َ ق َال :قال َر ُس ُ
اع اه َ ،و َم ْن
ول اه ﷺ َ «:م ْن َأ َطا َعني َف َقدْ َأ َط َ
ِ
َ اه » متفق عليه( ).
َع َصاي َف َقدْ َع َ
ول اه ﷺ َ «:ذر ِ
وعن أي هريرة َ ق َال :قال َر ُس ُ
وي َما ت ََر ْك ُتك ُْم َ ،فإِن َرا َه َل َك َم ْن ك َ
َان
ُ
ِ
َقب َلكُم بِ َك ْثر ِة س َؤاهم و ْ ِ ِ
ِ
ي ٍء َف ْأتُوا ِمنْ ُه َما
ْ َ
َ ُ
ْ ْ
اخت َاف ِه ْم َع َى َأنْبِ َيائ ِه ْم َ ،فإ َذا َأ َم ْر ُتك ُْم بِ َ ْ
ٍ
( )
ِ
يء َفدَ ُعو ُه» أخرجه مسلم .
ْ
اس َت َط ْعت ُْم َ ،وإ َذا َه َ ْي ُتك ُْم َع ْن َ ْ
فيجب عى كل مسلم اانقياد لسنته ،وامسارعة إى طاعته ي كل حال ،
وااستجابة أمره إذا علم به .
َعن َأ ِي س ِع ِ
ِ َفدَ َع ِ
يد ْب ِن امُ َع رى َ ق َالُ :كن ُْت ُأ َص ِ
اي النربِ ُي ﷺ َف َل ْم ُأ ِج ْب ُهُ ،ق ْل ُت َيا
ْ
َ
َِ .ق َالَ « :أ َم َي ُق ْل اه "است ِ
َجي ُبوا ه َولِلرس ِ
َر ُس َ
ول اه إِ ِي ُكن ُْت ُأ َص ِ
ول إِ َذا َد َعاك ُْم مَا
ر ُ
ْ
ْ
يـُحييكُم"» ُثم َق َالَ « :أ َا ُأ َع ِلم َك َأ ْع َظم سور ٍة ِي ال ُقر ِ
آن َق ْب َل َأ ْن َتـ ْخ ُر َج ِم ْن ا َ
م ْس ِج ِد؟»
ْ
َ ُ َ
ُ
ر
ول اه ،إِن َرك ُق ْل َت َأُ َع ِلمن َرك َأ ْع َظم سورةٍ
َخ ُر َج ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
َف َأ َخ َذ بِ َي ِديَ ،ف َل را َأ َر ْدنَا َأ ْن ن ْ
َ ُ َ
َ
ِ
ِمن ال ُقر ِ
آنَ .ق َال« :احمدُ ه رب العامَ ِ َ ِ
م َث ِ
الس ْب ُع ا َ
اي َوال ُق ْر ُ
يم ا رل ِذي
َ ِ َ
آن ال َعظ ُ
ن ،ه َي ر
َْ
ْ ْ
ُأوتِي ُت ُه » أخرجه البخاري (.)0
واه سبحانه إنا أرسل رسله ليطاعوا فيا جاؤوا به عن رهم :

[ النساء. ]99 /

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9599واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999

995

وميع اأنبياء والرسل أمروا أقوامهم بطاعتهم  ،ليسعدوا ويفلحوا كا ذكر اه ي
سورة الشعراء عن نوح وهود وصالح وغرهم  ،وك ّل رسول قال لقومه :
[ الشعراء. ]999 – 999 /
وطاعة الرسول ﷺ تكون باتباع كل ما جاء ي سنته  ،والتأي به ي مسة أمور :
ي توحيده وإيانه  ،وي نيته وفكره  ،وي أقواله احسنة  ،وي أعاله الصاحة ،
وي أخاقه الكريمة :
[ اأحزاب. ]99 /

واتباع النبي ﷺ وطاعته دليل عى حبة اه لعبده كا قال سبحانه :

[ آل عمران. ]99 /

فمحبة اه  توجب اتباع الرسول ﷺ  ،واتباع الرسول ﷺ يثمر حبة اه للعبد  ،وهذه
أعظم  ،فليس الشأن أن حب اه فقط  ،بل الشأن كل الشأن أن حبك اه  ،وا حبك اه
إا إذا اتبعت رسوله ﷺ ظاهر ًا وباطن ًا  ،وصدقته خر ًا  ،وأطعته أمر ًا  ،وآثرته طوع ًا ،
وقدمت حكمه عى حكم غره  ،وحبته عى حبة غره  ،وطاعته عى طاعة غره .
ومن لوازم حبة الرسول ﷺ طاعته  ،وهذا أعقب اه تعاى آية امحبة بآية اأمر
بطاعة اه ورسوله فقال :
[ آل عمران. ]99 /

وطاعة الرسول ﷺ فيها حياة القلوب واأرواح،واحياة النافعة الطيبة حصل بالطاعة
وااستجابة ه ورسوله كا قال سبحانه:

[ اأنفال.]99/

فمن استجاب ه والرسول ظاهر ًا وباطن ًا فهم أحياء وإن ماتوا  ،ومن م يستجب فهم
أموات وإن كانوا أحياء اأبدان.
وأكمل الناس حياة  ،وأسعدهم حياة هو رسول اه ﷺ  ،فيجب عى اخلق طاعته
واانقياد أمره  ،أن كل ماجاء به ودعا إليه فيه أكمل احياة  ،فمن أطاعه فيا جاء به
حيا وحسنت حياته  ،ومن فاته جزء ما جاء به فاته جزء من احياة  ،ومن أعرض عا
جاء به فهو ميت بن اأحياء :
999

[ اأنعام.]999 /

وكل أحد سوف ُيسأل يوم القيامة عن طاعة الرسول ﷺ أو معصيته كا قال سبحانه :
[ القصص. ]99 /
فمن أطاع اه ورسوله  وأرضاه  ،وأدخله اجنة يوم القيامة ونال من ربه أجره
وثوابه:
[ النساء.]99 /

وهؤاء رفقاؤه وجلساؤه ﷺ:
[ النساء. ]99 – 95 /

ومن عَ اه ورسوله سخط اه عليه  ،فشقى ي الدنيا  ،وأدخله النار يوم القيامة :
[ النساء.]99 /

وهؤاء جنود إبليس وأتباعه:
[ الشعراء. ]59 – 59 /
وكل من عَ اه ورسوله فسوف يندم أشد الندم حن اينفع الندم :

[ الفرقان. ]95 – 99 /

فالناس ي هذه الدنيا إما أحياء أو أموات  ،أو مؤمنون وكافرون  ،أو أهل طاعه وأهل
معصية  ،ولكل درجات أو دركات ما عملوا :

[ طه. ] 999-999/

999

وعن أي موسى َ ق َال :قال َر ُس ُ
ول اه ﷺ  «:إِ رن َم َث ِِ َو َم َث َل َما َب َع َثن ِ َي اه بِ ِه  ،ك ََم َث ِل
ج ْي َش بِ َع ْين رَي َ ،وإِ ِي َأنَا الن ِرذ ُير ال ُع ْر َي ُ
ان
َر ُج ٍل َأتَى َق ْو َم ُه َ ،ف َق َال َ :يا َق ْو ِم  ،إِ ِي َر َأ ْي ُت ا َ
ِِ
ِ ِ
جوا َفا ْن َط َل ُقوا َع َ
ى ُم ْه َلتِ ِه ْم َ ،وك رَذ َب ْت َط ِائ َفة ِمنْ ُه ْم،
َفالن َرجا َءَ ،ف َأ َطا َع ُه َطائ َفة م ْن َق ْومهَ ،ف َأ ْد َ ُ
َاح ُه ْم َ ،ف َذلِ َك َم َث ُل َم ْن َأ َطا َعنِي
اجت َ
َاه ُ ْم َف َص رب َح ُه ُم اجَ ْي ُش َ ،ف َأ ْه َلك َُه ْم َو ْ
َف َأ ْص َب ُحوا َمك َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ح ِق» متفق عليه( ).
َوا رت َب َع َما ج ْئ ُت بِه َ ،و َم َث ُل َم ْن َع َصاي َوك رَذ َب َما ج ْئ ُت بِه م َن ا َ
وأكمل الناس طاعة وحبة واتباع ًا لرسول اه ﷺ هم الصحابة ري اه عنهم ،
والذين اتبعوهم بإحسان من هذه اأمة :
[ التوبة. ]999 /

هؤاء الذين ري اه عنهم ورضوا عنه ،يدورون مع النصوص حيث دارت ،وحكمون
ها عى أنفسهم وعى غرهم  ،وحكمون عى الرجل أنه عى الراط امستقيم ما كان
عى اأثر :
[ الزمر. ]99 – 99 /

وكال انقياد الصحابة لنبيهم ﷺ  ،وحسن طاعتهم له  ،وصدق اتباعهم ما جاء به ،
فقد أثنى عليهم ﷺ  ،وحذر من سبهم.
عن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺ« :ا ت َُس ُبوا َأ ْص َح ِ
اي ،ا ت َُس ُبوا َأ ْص َحاي،
َف َوا رل ِذي َن ْفسـي بِ َي ِد ِهَ ،ل ْو َأ رن َأ َحدَ ك ُْم َأ ْن َف َق ِم ْث َل ُأ ُح ٍد َذ َهب ًا َما َأ ْد َر َك ُمدر َأ َح ِد ِه ْـم َوا ن َِصي َف ُه».
متفق عليه( ).

ِ
ِ
وه ُ ْمُ ،ث رم
و َع ْن عمران بن حصن َ ق َال :قال النبي ﷺ َ «:خ ْ ُرك ُْم َق ْري ُ ،ث رم ا رلذي َن َي ُل َ
ِ
وه ُ ْم» متفق عليه ( ).
ا رلذي َن َي ُل َ
وما كانت طاعة الرسول ﷺ هذه امنزلة العظيمة  ،وامكانة العالية  ،وهي من أعظم
أسباب حبة اه لعبده  ،فحري بنا أن نجتهد لتحقيقها ي حياتنا ظاهر ًا وباطن ًا  ،قواً وعم ً
ا.
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ( ،)9999واللفظ له.
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999

999

واأسباب امعينة عى طاعة الرسول ﷺ كثرة وهذه أمها :
 -9أن يلجأ العبد إى ربه  ،وأن يترع بن يديه  ،ويظهر اافتقار واحاجة إليه  ،بأن
هديه الراط امستقيم  ،ويعينه عى طاعة الرسول ﷺ  ،وحسن التعامل با جاء به ،
وهذا دعاء امسلم ي كل صاة :
[ الفاحة. ]9 – 9 /
واحق الذي جاء به الرسول ﷺ كله ِبن  ،ومن اشتبه عليه احق  ،أو أخفي عليه  ،أو
أشكل عليه فهمه  ،فا يستقل بفهمه اخاص  ،بل يدعو ربه أن هديه للحق كا كان
يفعل النبي ﷺ :
[ يونس. ]99 /
[ غافر.]99 /

ِ
ي ٍء ك َ
َان نَبِ ُي اه
من َق َالَ :سال ُت َع ِائ َش َة ُأ رم امُ ْؤ ِمن ِ َ
الر ْ َ
وعن َأي َس َل َم َة ْبن َع ْبد ر
ن بِ َأ ِي َ ْ
ﷺ َي ْفتَتِ ُح َص َا َت ُه إِ َذا َقا َم ِم ْن ال رل ْي ِل؟
ِ ِ
َان إِ َذا َقام ِمن ال رلي ِل ا ْف َتتَح ص َا َته « ال رلهم رب ج ِ
ِ
َقا َل ْت :ك َ
رافِ َيل،
َ َ ُ
َ ْ ْ
ُ ر َ ر َ َْ
رائ َيل َوميكَائ َيل َوإ ْ َ
حكُم ب َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ام ال َغ ْي ِ
َ ِ
ب َو ر
يا كَانُوا
الش َها َد ِةَ ،أن َ
ن ع َباد َك ف َ
ْت َ ْ ُ َ ْ
َفاط َر ر
الس َا َوات َواأ ْرضَ ،ع َ
ف فِ ِيه ِمن اح ِق بِإِ ْذنِ َك ،إِن َرك ََ ِدي من ت ََشاء إِ َى ِِ ٍ
ونْ ،اه ِد ِي َ
فِ ِيه َيـ ْختَلِ ُف َ
م ِا ْ
اط
اختُلِ َ
َ ْ
ُ
ْ
ْ َ
َ
ُم ْست َِقي ٍ
م» أخرجه مسلم( ).
 -9تدبر القرآن الكريم .
فمن تدبر آيات القرآن الكريم  ،وتأملها حق التأمل  ،دله القرآن عى كل خر  ،وحذره
من كل ر  ،ومأ قلبه باإيان  ،وأوصله إى ماحبه اه ويرضاه :
[ حمد. ]99 /

والقرآن فيه تبيان كل يء  ،ومن تدبره بان له الطريق اموصلة إى اه ،وإى رضوانه،
وإى جنته ،وإى رمته:
[ اأنعام. ]999 /

( )9أخرجه مسلم برقم (.)999

999

واستبان له الطريق امعوج اموصل إى عذاب اه ،وإى نار اه اموقدة :
[ التوبة. ]99 /

فهؤاء أهل اجنة:
[ التوبة. ]99 /

 -9صحبة العلاء الربانين  ،وحضور جالسهم .
من أعظم اأسباب التي تعن عى طاعة الرسول ﷺ واتباعه صحبة العلاء واأخيار ،أن
الصاحب ساحب وقائد  ،فإن كان الصاحب صاحب سنة واتباع مله عى ذلك ،وإن كان
الصاحب صاحب بدعة وفسوق مله عى ذلك :
[ الكهف. ]99 /
وقد أمر اه عباده بلزوم بيئة اإيان والتقوى فقال :
[ التوبة.]995 /

وحذر سبحانه من بيئة اأهواء والفجور والفسوق فقال :
[ اأنعام. ]99 /

والرجل دائ ً
ا عى دين خليله  ،فلينظر أحدكم من خالل .
ِ
جلِ ِ
جلِ ِ
الس ْو ِء،
يس ر
يس ر
الصال ِح َوا َ
عن أي موسى  عن النبي ﷺ قال « :إِن َرا َم َث ُل ا َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك ِ
َاع ِمنْ ُه َ ،وإِ رما
َحام ِل ام ْسك َو َناف ِخ الك ِر َ ،ف َحام ُل ام ْسك إِ رما َأ ْن ُيـ ْحذ َي َك َ ،وإِ رما َأ ْن َت ْبت َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حا َط ِي َب ًة َ ،ونَاف ُخ الك ِر  ،إِ رما َأ ْن ُيـ ْح ِر َق ث َيا َب َك َ ،وإِ رما َأ ْن َ
َأ ْن َ
حا َخبِي َث ًة».
جدَ ِر ً
جدَ منْ ُه ِر ً
متفق عليه( ).

ى ِد ِ
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
الر ُج ُل َع َ
ين َخ ِليلِ ِه َ ،ف ْل َينْ ُظ ْر
ول اه ﷺ « :ر
َأحدُ كُم من يـ َ ِ
خال ُل » أخرجه أبوداود والرمذي( ).
َ ْ َ ْ ُ
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9حسن/أخرجه أبوداود برقم ( ، )9999وأخرجه الرمذي برقم (.)9999

999

 -4اجتناب ماهى عنه ﷺ وزجر

الطاعة ضد امعصية  ،وضد طاعة النبي ﷺ معصيته  ،وكا أمر اه  بطاعة اه
ورسوله  ،فقد هى كذلك عن معصية اه ورسوله ي آيات كثرة .
قال اه تعاى :
[ النساء. ]99 /

وقال اه تعاى :

[ اأحزاب. ]99 /

وقال اه تعاى :
[ الفرقان. ]95 – 99 /

وقال اه تعاى :

[ النساء. ]999 /

وقال اه تعاى :
[ النور. ]99 /

ِ
وعن أي هريرة َ ق َال :قال َر ُس ُ
ي ٍء َف ْأتُوا ِمنْ ُه َما
ول اه ﷺ .. «:إ َذا َأ َم ْر ُتك ُْم بِ َ ْ
ِ
ي ٍء َفدَ ُعو ُه» أخرجه مسلم ( ).
ْ
اس َت َط ْعت ُْم َ ،وإ َذا َه َ ْي ُتك ُْم َع ْن َ ْ
ومعصية الرسول ﷺ سبب للعقوبة ي الدنيا قبل اآخرة .
عن سلمة بن اأكوع َ أ رن ر ُج ًا َأك ََل ِعنْدَ رس ِ
ول اه ﷺ بِ ِش َال ِ ِهَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ :
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ر َ .ق َالَ :ف َا َر َف َع َها
« ك ُْل بِ َيمين َك» َق َال َ:ا َأ ْستَط ُ
اس َت َط ْع َت » َما َمنَ َع ُه إِ را الك ْ ُ
يع َ ،ق َالَ « :ا ْ
إِ َى فِ ِيه .أخرجه مسلم( ).
و َعن َأ ِي حـمي ٍد الس ِ
اع ِد ِي َ ق َال َ :غ َز ْونَا َم َع النربِ ِي ﷺ َغ ْز َو َة َت ُب َ
وك  -وفيه َ -ف َل را َأ َت ْينَا
ْ
ُ َْ ر
ِ
ِ
َت ُب َ
ب ال رل ْي َل َة ِريح َشديدَ ة َف َا َي ُقو َم رن َأ َحد َ ،و َم ْن ك َ
َان َم َع ُه َبعر
وك َ ،ق َال َ :أ َما إِ ره َا َست َُه ُ
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999

999

ِ

ٍ

ِ

يء  .متفق عليه( ).
َف ْل َي ْعق ْل ُه َ ،ف َع َق ْلن َ
َاها َ ،و َه رب ْت ِريح َشديدَ ة َ ،ف َقا َم َر ُجل َفال َق ْت ُه بِ َج َب ِل َط ِ

ومعصية النبي ﷺ أربعة أنواع :
صغائر  ..وكبائر  ..وبدع  ..وكفر .
 -9فالصغرة كل ذنب م يرد فيه حد الدنيا  ،وا وعيد خاص ي اآخرة.
واإِارعى الصغرة،وعدم التوبة منها ،جعلها كبرة ،وحقرات الذنوب جتمعن
عى العبد حتى هلكنه :
[ الطاق. ]9 /

 -9والكبر ة كل ذنب ورد ي القرآن أو السنة ي حق فاعله لعنة أو غضب أو حد أو
وعيد بالنار كالربا والزنا ،والظلم والكذب ،والَقة ورب اخمر ،وقطيعة اأرحام
ونحو ذلك .
وصاحب الكبرة إذا م يتب يكون حت امشيئة ي اآخرة  ،إن شاء اه عذبه ي
النار بقدر ذنبه ثم أخرجه ،وإن شاء غفر له :
[ النساء. ]99 /

والواجب عى امسلم احذر من الصغائر والكبائر ،واتباع الرسول ﷺ؛ لينجو من
العقوبة  ،وتسلم له دنياه وآخرته :
[ احر. ]9 /

 -9والبدعة هي إحداث اعتقاد أو عبادة ي الدين م تأت به الريعة :
[ النساء. ]999 /
و َع ْن عائشة ري اه عنها َقا َلتَ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ «:م ْن َأ ْحدَ َ
ث ِي َأ ْم ِرنَا هذا َما
َل ْي َس ِمنْ ُه َف ُه َو َرد » متفق عليه ( ).
 -9والكفر هو ارتكاب يء من نواقض اإسام كعبادة غراه من اأنبياء والصاحن،
أو عبادة اأصنام من أشجار وأحجار  ،أو سب اه أو رسوله  ،أو ااستهزاء بالدين  ،أو
رد يء من الدين معلوم بالرورة كاإيان باه ورسوله ووجوب الصاة والزكاة،
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9959
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9959ومسلم برقم (.)9999
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ونحو ذلك من النواقض :
[ النساء. ]999-999 /

وقد ِف الشيطان أكثر اخلق عن طاعة اه ورسوله  ،وجرهم إى معصية اه
ورسوله  ،فجرهم من امباحات  ،ثم إى الصغائر  ،ثم إى الكبائر  ،ثم إى الكفر :
وقد حذرنا اه سبحانه من طاعة الشيطان واتباعه فقال

[ سبأ. ]99 /

:

[البقرة. ]999 /

ودوافع معصية الرسول ﷺ بأنواعها اأربعة السابقة ثمرة ثاثة أمور :
اتباع اهوى  ..القول بالرأي  ..التقليد اأعمى .
 -9فاتباع هوى النفس يقود إى أنواع امعاي اأربع كلها :

[ ص. ]99 /
فاتباع اهوى يقود إى ارتكاب الصغائر كالنظرة احرام مث ً
ا  ،ويقود كذلك إى
ا رتكاب الكبائر كالكذب والغيبة وأكل الربا والزنا ورب اخمر ونحو ذلك من
امعاي التي ورد ي شأها الوعيد الشديد من ارتكبها .
واتباع اهوى يقود إى الوقوع ي البدع امكفرة وغر امكفرة  ،والبدع القولية والعملية :
ﰀ
[ القصص. ]99 /

واتباع هوى النفس يقود كذلك إى الكفر  ،فقد يعرف اإنسان احق ثم يعرض عنه ،
ويكفر به  ،تقليد ًا آبائه وعشرته كا فعل أبو طالب حن رفض الدخول ي اإسام ،
ليس كراهية للحق  ،ولكنه أنفة وخوف ًا من مامة قومه :
[لقان. ]99 /
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واتباع هوى النفس يقود إى اا ستكبار عن احق  ،ورد اأمر عى اآمر  ،كا فعل
إبليس حن أمره اه بالسجود آدم فامتنع :
[ البقرة. ]99 /

واتباع اهوى يقود اإنسان إى احسد  ،كا رد اليهود دعوة النبي ﷺ حسد ًا للعرب أن
خرج منهم نبي ،وإا فإهم يعرفون أنه نبي كا يعرفون أبناءهم :
[ البقرة. ] 999/

 -9القول بالرأي :وامقصود به الرأي الباطل الذي ليس له مستند صحيح من نص
رعي أو قياس صحيح ،وإنا مستنده اإعجاب بالعقل ،وتقديم ما يستحسنه العقل
عى النقل ،أو القياس اخاطئ ،أو ااستحسان .
فاإعجاب بالعقل مث ً
ا رد حديث الذباب؛ أن العقل يقول ا يزيده غمسه ي اماء
إا دا ًء ،ولكن الطب احديث أكد صحة معنى احديث .
الذباب ِي إِن ِ
عن أي هريرة َ أ رن َر ُس َ
َاء َأ َح ِدك ُْم َف ْل َي ْغ ِم ْس ُه
ول اه ﷺ َق َال « :إِ َذا َو َق َع ُ َ ُ
ِ
ِ
َاح ْي ِه ِش َفا ًءَ ،و ِي اآ َخ ِر َدا ًء» أخرجه البخاري( ).
ُك رل ُهُ ،ث رم ل َي ْط َر ْح ُهَ ،فإِ رن ِي َأ َحد َجن َ
وأما القياس اخاطئ فيقع فيه من ا يعرف ضوابط القياس الرعي الصحيح.
وأما ااستحسان فغالبه استحسان م تأت به الريعة،وهوما يعرف بالبدع ،ومن أمثلة ذلك:
ط إِ َى بي ِ
عن َأنَس بن مالِ ٍك  قال :جاء َث َا َث ُة ره ٍ
اج النربِ ِي ﷺ َي ْس َأ ُل َ
وت َأ ْز َو ِ
ون َع ْن
َ ْ
ُُ
َ َ
ْ َ
ِ ِ
وها َف َقا ُلواَ :و َأ ْي َن ن َْح ُن ِم ْن النربِ ِي ﷺ َقدْ ُغ ِف َر َل ُه
روا َك َأ رهُ ْم َت َقا ُل َ
ع َبا َدة النربِ ِي ﷺَ ،ف َل را ُأ ْخ ِ ُ
َما َت َقدر َم ِم ْن َذنْبِ ِه َو َما َت َأ رخ َر.
َق َال َأ َحدُ ُه ْمَ :أ رما َأنَا َفإِ ِي ُأ َص ِ
ِ ال رل ْي َل َأ َبدً ا.
َو َق َال َ
آخ ُرَ :أنَا َأ ُصو ُم الدر ْه َر َو َا ُأ ْفطِ ُر.
َو َق َال َ
آخ ُرَ :أنَا َأ ْعت َِز ُل النِ َسا َء َف َا َأت ََز رو ُج َأ َبدً ا.
َف َجا َء َر ُس ُ
ول اه ﷺ إِ َل ْي ِه ْم َف َق َالَ «:أ ْنت ُْم ا رل ِذي َن ُق ْلت ُْم ك ََذا َوك ََذاَ ،أ َما َواه إِ ِي َأَ ْخ َشاك ُْم ه،
ِ
َو َأ ْت َقاك ُْم َل ُهَ ،لكِنِي َأ ُصو ُم َو ُأ ْفطِ ُرَ ،و ُأ َص ِ
ب َع ْن ُسنرتِي
ِ َو َأ ْر ُقدُ َ ،و َأت ََز رو ُج الن َِسا َءَ ،ف َم ْن َرغ َ
َف َل ْي َس ِمنِي» متفق عليه ( ).
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
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ولو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخف أوى بامسح من أعاه عند امسح ،ولكان
ترك التيمم بالراب أوى من فعله .
فيجب علينا ااعتصام بالقرآن والسنة ،واحذر من اآراء والبدع ،وعدم العمل
واإفتاء إا بقرآن ناطق أو سنة ما ضية :
[ اأعراف. ] 999/

فأعظم صنم معبود من دون اه هو اتباع هوى النفس اموجود داخل اإنسان :
[ يوسف. ] 99/

ورأس الضالة اتباع اهوى:
فاتبع رسول اهدى ﷺ  ،وا َالف أمره فتهلك :

ﰀ

[ القصص. ] 99/

[ النور. ] 99/

 -9التقليد اأعمى :وهو العمل بحكم بدون معرفة دليله ،وا محيص لصحته،
وإنا تقليد ما عليه اآباء أو علاء السوء أو غرهم :
[ امائدة. ]999/

والتقليد اأعمى هو الدافع الثالث من دوافع معصية الرسول ﷺ .
والواجب عى امسلم اتباع النبي ﷺ بالدليل الرعي من القرآن والسنة أو أحدما :
[ الكهف. ] 999/

وخطر التقليد أنه يكمن ي اتباع قول باطل بدون دليل رعي ،وااتباع بالدليل
الرعي وسط بن طرفن ما :التقليد ،واتباع الرأي.
فإن التقليد فيه تعطيل للعقل ،واتباع الرأي فيه تقديم العقل عى النقل ،وأما ااتباع
فهو تسليم العقل ما يوجبه النقل :
[ النساء. ] 99/

995

والواجب عى كل مسلم يشهد (( أن ا إله إا اه ،وأن حمد ًا رسول اه )) توحيد
اه بعبادته وحده ا ريك له ،وتوحيد رسوله ﷺ بااتباع.
وأن يعلم أن أفضل اخلق بعد اأنبياء هم أصحاب رسول اه ﷺ  ،فا ينتر
لشخص انتصار ًا عام ًا مطلق ًا إا لرسول اه ﷺ  ،فاحق واهدى يدور مع الرسول ﷺ
حيث دار ،ويدور مع أصحابه ﷺ دون أصحاب غره حيث داروا ،أولئك أصحاب
حمد ﷺ أبر هذه اأمة قلوب ًا ،وأصدقها إيان ًا ،وأعمقها عل ً
ا ،وأحسنها اتباع ًا :

[ الفتح. ] 95/

والعامي من امسلمن عليه أن جتهد ي اختيار العام الرباي الذي يقلده عند النازلة،
فيختار العام الشديد التمسك بالسنة ،الشديد اخوف من اه :
[النحل. ] 99/

فمن أراد النجاة والسعادة ي الدنيا واآخرة فليعتصم بالكتاب والسنة :

[ فصلت. ] 99-99/

999

 -5أن ا يعبد اه إا با رع ﷺ

من أعظم حقوق النبي ﷺ ااعتصام بسنته  ،واحذر من البدعة ي دينه :

[ احر. ]9 /
ول« :إِنرا اأَ ْعا ُل بِالنِي ِ
عن ُع َم َر ْبن اخَ رط ِ
ول اه ﷺ َي ُق ُ
اب َ ق َالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ات،
ر
َ
َ
َوإِن َرا لِك ُِل ا ْم ِر ٍئ َما ن ََوىَ ،ف َم ْن كَا َن ْت ِه ْج َر ُت ُه إِ َى ُد ْن َيا ُي ِصي ُب َها َأ ْو إِ َى ا ْم َر َأ ٍة َينْكِ ُح َها
اج َر إِ َل ْي ِه» متفق عليه ( ).
َف ِه ْج َر ُت ُه إِ َى َما َه َ
َع ْن عائشة ري اه عنها َقا َلتَ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ «:م ْن َأ ْحدَ َ
ث ِي َأ ْم ِرنَا هذا َما َل ْي َس
ِمنْ ُه َف ُه َو َرد » متفق عليه ( ).
و َع ْن عائشة ري اه عنها َقا َلتَ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ «:م ْن َع ِم َل َع َم ً
ا َل ْي َس َع َل ْي ِه َأ ْم ُرنَا
َف ُه َو َرد » أخرجه مسلم ( ).

فحديث عائشة هذا ميزان لأعال الظاهرة  ،وحديث عمر « إنا اأعال بالنيات»
ميزان اأعال الباطنة  ،ودين اإسام كله يقوم عى هذين اأصلن العظيمن .
فكل عمل ا يراد به وجه اه  فهو باطل ا ثواب فيه  ،وكل عمل ا يكون عليه أمر
اه ورسوله فمردود عى عامله :
[ الكهف. ]999 /

وعن ال ِع ْر َباض بن سارية  قالَ :ص رى بِنَا َر ُس ُ
ات َي ْو ٍم ُث رم َأ ْق َب َل َع َل ْينَا
ول اه ﷺ َذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب َ ،ف َق َال َق ِائل َ :يا َر ُس َ
ول
َف َو َع َظنَا َم ْوع َظ ًة َبلي َغ ًة َذ َر َف ْت من َْها ال ُع ُيو ُنَ ،و َو ِج َل ْت من َْها ال ُق ُل ُ
اهَ ،ك َأ رن َه ِذ ِه َم ْو ِع َظ ُة ُم َو ِدعٍَ ،ف َا َذا َت ْع َهدُ إِ َل ْينَا ؟.
ِ
الس ْم ِع َوال رطا َع ِة َ ،وإِ ْن َع ْبدً ا َح َب ِش ًيا َفإِ رن ُهَ ،م ْن َي ِع ْش ِمنْك ُْم
َف َق َال ُ « :أوصيك ُْم بِ َت ْق َوى اهَ ،و ر
ِ
ن الر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بع ِدي َفسرى ْ ِ
اش ِدي َنَ ،
م َ رسكُوا
َْ
اخت َا ًفا كَث ًراَ ،ف َع َل ْيك ُْم بِ ُسنرتي َو ُسنرة اخُ َل َفاء امَ ْهد ِي َ ر
َ ََ
اج ِذ  ،وإِياكُم ومـحدَ َث ِ
ِها َو َع ُضوا َع َل ْي َها بِالن َرو ِ
ات اأُ ُم ِ
ور َ ،فإِ رن ك رُل ُمـ ْحدَ َث ٍة بِدْ َعة َ ،و ُك رل
َ ر ْ َ ُ ْ
َ
بِدْ َع ٍة َض َا َلة » أخرجه أبوداود والرمذي (.)0
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9ومسلم برقم (.)9599
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9959ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9صحيح  /أخرجه أبوداود برقم ( )9999وهذا لفظه ،وأخرجه الرمذي برقم (.)9999
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وإذا استرى وانتر ي اأمة اتباع اهوى  ،وترك اهدى  ،فتح الشيطان للناس أبواب
امعاي بأنواعها ،والتقليد اأعمى ،واآراء الباطلة ،والبدع امختلفة.
وهذا مربع الر اأعظم الذي يفتك بعقيدة امسلمن  ،وينقلهم من السنة إى البدعة،
ومن اهدى إى الضال:
[ البقرة. ]99 /

ون َر ُس َ
راس َي ْس َأ ُل َ
وعن ُح َذ ْي َف َة ْب َن ال َي َا ِن  قال  :ك َ
ول اه ﷺ َع ِن اخَ ْ ِر َو ُكن ُْت
َان الن ُ
ول اه إِنرا ُكنرا ِي ج ِ
خَا َف َة َأ ْن ُيدْ ِركَنِي َ ،ف ُق ْل ُت َ :يا َر ُس َ
الر َ
اهلِ ري ٍة َو َر َف َجا َءنَا
َ
َأ ْس َأ ُل ُه َع ِن ر ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الر
اه ِ َ
ه َذا اخَ ْر َف َه ْل َب ْعدَ َه َذا اخَ ْر م ْن َر؟ َق َال َ « :ن َع ْم » ُق ْل ُت َ :و َه ْل َب ْعدَ َذل َك ر ِ
ِم ْن َخ ْ ٍر؟ َق َال َ « :ن َع ْم َوفِ ِيه َد َخن».
هدُ َ
ون بِ َغ ْ ِر َهدْ ِييَ ،ت ْع ِر ُ
ف ِمن ُْه ْم َو ُتنْكِ ُر » ُق ْل ُت َ :ف َه ْل َب ْعدَ
ُق ْل ُت َ :و َما َد َخنُ ُه؟ َق َالَ « :ق ْوم َ ْ
َذل ِ َك اخَ ْ ِر ِم ْن َر؟ َق َال َ « :ن َع ْم ُد َعاة إِ َى َأ ْب َو ِ
اه ْم إِ َل ْي َها َق َذ ُفو ُه فِ َيها »
اب َج َهن َرمَ ،م ْن َأ َج َ ُ
ُق ْل ُت َ :يا َر ُس َ
ول اه ِص ْف ُه ْم َلنَا.
َف َق َال ُ « :ه ْم ِم ْن ِج ْلدَ تِنَا َو َي َت َك رل ُم َ
ون بِال ِسنَتِنَا » ُق ْل ُت َ :ف َا َت ْأ ُم ُر ِي إِ ْن َأ ْد َركَنِي َذلِ َك؟ َق َال :
ما َع َة ا ُ
ما َعة َو َا إِ َمام؟ َق َال:
ن َوإِ َما َم ُه ْم» ُق ْل ُتَ :فإِ ْن َم ْ َي ُك ْن َه ُ ْم َ َ
م ْسلِ ِم َ
« َت ْل َز ُم َ َ
« َفا ْعت َِز ْل تِ ْل َك ال ِف َر َق ُك رل َها َو َل ْو َأ ْن َت َع رض بِ َأ ْص ِل َش َج َر ٍة َحترى ُيدْ ِرك َ
ْت َع َى
َك امَ ْو ُت َو َأن َ
َذل ِ َك» متفق عليه ( ).

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
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 -3تعظيم سنته ﷺ

من أعظم حقوقه ﷺ تعظيم سنته ،وتعظيم سنته يقتي العمل بريعته  ،وااقتداء
بسنته ،وا متثال أوامره ،وحكيم كل ما جاء به ،والرضا بحكمه ،والتسليم له ،والسعي
ي إظهار دينه  ،وتبليغ رسالته للناس  ،ودعوَم لإيان به :
[ النساء. ]99 /

ومن تعظيم سنته ﷺ طاعته فيا أمر ،وتصديقه فيا أخر ،واجتناب ما هى عنه وزجر،
وأن ا يعبد اه إا با رع:
[ الفتح. ]5 – 9 /

ومن تعظيم سنته ﷺ تع ُلم ما جاء به  ،والعمل به  ،وتعليمه الناس :
[ آل عمران. ]95 /

ومن تعظيم سنته ﷺ توقر حديثه ،والتأدب عند ساعه ،والوقار عند دراسته ،واإصغاء
إى حديثه كأنه يتكلم به ،وتوقر جلس احديث ،والتحفز استباق العمل به،تعظي ً
ا له.
ومن تعظيم سنته ﷺ نر ما جاء به  ،والذب عن سنته  ،والدفاع عنها  ،واحب
والبغض أجله  ،وجهاد من خالفه  ،والبعد عن معصيته  ،وااستغفار عا وقع من
التقصر ي حقه :
[ آل عمران. ]999 /

وتعظيم سنته ﷺ يقتي إجال العاملن ها  ،وامعلمن ها  ،وتقديرهم وتوقرهم ،
خاصة العلاء منهم؛ أهم كالنجوم زينة أهل اأرض  ،وعامات هتدي ها الناس
إى احق  ،ورجوم ًا أهل البدع والضال  ،وهم اأمنة واأمناء عى مراث النبوة :
[ فاطر. ]99 /

وقال سبحانه عن علمهم وعبادَم :

ﰀ

[ الزمر. ]5 /

وقال :

[ الرعد. ]95 /

999

 – 2التحاكم إى ريعته ﷺ

اإيان بالنبي ﷺ يقتي التحاكم إى ريعته  ،والرضا بحكمه  ،والتسليم أمره :
[ النساء. ]99 /

ِ
اإ ِ
وعن العباس  أن َر ُس ُ
ي بِاه َر ًبا،
ول اه ﷺ قالَ « :ذ َاق َط ْع َم ِ َ
يانَ ،م ْن َر َ
ِ
َوبِ ِ
ـح رم ٍد َر ُسو ًا» أخرجه مسلم( ).
اإ ْس َا ِم دينًاَ ،وبِ ُم َ
هذا جب التسليم الكامل ،واانقياد التام ،لكل ما حكم به اه ورسوله ،وليس ي
ذلك اختيار بل الواجب السمع والطاعة ،واانقياد والتسليم ،لكل ما جاء ي الريعة:
[ النور. ]99 /

فيجب عى كل من آمن باه ورسوله السمع والطاعة  ،وعدم خالفة أمر اه ورسوله؛
أن ذلك من موجبات اإيان باه ورسوله :
[ اأحزاب. ]99 /

فا يؤمن أحد من الناس حتى ح ِكم الرسول ﷺ ي ميع اأمور  ،فا حكم به فهو
احق الذي جب اانقياد له ظاهر ًا وباطن ًا ،والتسليم الكامل ما حكم به من غر
مانعة  ،وا مدافعة  ،وا منازعة  ،وأخذه بقبول ورى وانراح صدر :
[ النساء. ]99 /

ورى
فامؤمن حق ًا  ،والسعيد حق ًا هو من انقاد ما حكم به رسول اه ﷺ طوع ًا
ً
وتسلي ً
ا ،ا تسليم قهر كا يستسلم امقهور من قهره كرها .
بل ُيس ِل م تسليم عبد مطيع لسيده ومواه الذي هو أحب اخلق إليه  ،لعلمه أن سعادته
وفاحه ي تسليمه إليه ،وأنه أوى به من نفسه ،وأرحم ها منه ،وأنصح له منها ،وأعلم
بمصاحه منها :
[ التوبة. ]999 /

( )9أخرجه مسلم برقم (.)99
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وإذا علم العبد هذا من الرسول ﷺ استسلم له  ،وانقادت كل ذرة من قلبه إليه  ،ورأى
أنه ا فاح وا سعادة له إا هذا التسليم امطلق :
[ اأحزاب. ] 99 /

وضد التحاكم إى ريعته ﷺ اإعراض عنها  ،وعدم التحاكم إليها  ،وهذا من أكر
عاقات الزيغ والنفاق :

[ النساء. ] 99 – 99 /

وا إيان وا فاح ،وا نجاة وا سعادة ،إا بتحكيم ريعته ﷺ ي كل يء:

[ امائدة. ]99 – 95 /

 – 1هجر امعرضن عن سنته ﷺ

ومن حقوقه ﷺ عى أمته جانبة الراغبن عن سنته من أهل اأهواء والبدع والضال؛
لئا ُيلبسوا عى امسلم دينه ،أو يغمسوه ي ضالتهم ،وليكون ي هجره هم تأديب ًا هم،
لعلهم يتوبون من بدعتهم :
[ اأنعام. ]99 /

والصاحب ساحب إى سنة أو بدعة  ،ومن جالس الصاحن زاد صاحه  ،وحسن
دينه  ،ومن جالس أهل الزيغ والفساد زاغ قلبه  ،وفسد دينه .
ِ
ِ
ج ِل ِ
ج ِل ِ
َح ِام ِل
الس ْوء ،ك َ
يس ر
يس ر
الصال ِح َوا َ
عن أي موسى  عن النبي ﷺ قال «:إِن َرا َم َث ُل ا َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َاع ِمنْ ُه َ ،وإِما َأ ْن َ ِ
جدَ ِمنْ ُه
ام ْسكَ ،ونَاف ِخ الك ِرَ ،ف َحام ُل ام ْسك إِ رما َأ ْن ُيـ ْحذ َي َك َ ،وإِ رما َأ ْن َت ْبت َ
ر
ِرحا َط ِي َب ًةَ ،ونَافِ ُخ الكِ ِر ،إِما َأ ْن ُيـ ْح ِر َق ثِ َيا َب َكَ ،وإِما َأ ْن َ ِ
حا َخبِي َث ًة» متفق عليه( ).
جدَ ِر ً
ً
ر
ر
وا شك أن من جالس صاحب بدعة وهوى م يسلم من إحدى ثاث آفات :
إما أن يكون فتنه لغره  ..وإما أن يقع ي قلبه يء يره  ..وإما أن يعجب بنفسه ،
ويثق بعلمه وإيانه  ،ويقول :واه ا أباَ هم  ،و َم ْن َأ ِمن اه عى دينه طرفة عن سلبه
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
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اه إياه  ،فقال عى اه غر احق :
[ اأنفال. ]99-99/

فعى امسلم أن يلزم جالس أهل اإيان والتقوى ،ويتجنب جالس أهل البدع
واأهواء :
[ الكهف. ]99 /

وأعظم من ينبغي احذرمن جالستهم هم امنافقون  ،وأهل البدع العقائدية والعملية،
وأهل اأهواء امضلة :
[ النساء. ]999 /

 -3حبة النبي ﷺ

حب النبي ﷺ وتوقره  ،وتعظيم سنته  ،واتباعه ،من لوازم اإيان به  ،ومن أصول
الدين التي أوجبها اه عى العباد :
[ اأعراف. ]999 /

وكال حبة النبي ﷺ يكون بتقديم حبته عى حبة النفس وامال والوالد والولد
والناس أمعن؛ أنه ﷺ أوى بكل مؤمن نفسه كا قال سبحانه عنه :
[ اأحزاب. ]9 /
وعن أي هريرة  أن النبي ﷺ قالَ «:ما ِم ْن ُم ْؤ ِم ٍن إِ را َو َأنَا َأ ْو َى بِ ِه ِي الدُ ْن َيا
َواآ ِخ َر ِة ا ْق َرؤوا إِ ْن ِش ْئت ُْم " النربِ ُي َأ ْو َى بِا ُ
ات َوت ََر َك
ن ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم " َف َأ ُي َا ُم ْؤ ِم ٍن َم َ
م ْؤ ِمنِ َ
ِِ
اعا َف ْل َي ْأتني َف َأنَا َم ْو َا ُه » .متفق عليه( ).
َم ًاا َف ْل َ ِر ْث ُه َع َص َب ُت ُه َم ْن كَانُواَ ،و َم ْن ت ََر َك َد ْينًا َأ ْو َض َي ً
وعن أنس  قال  :قال النبي ﷺ َ « :ا ُي ْؤ ِم ُن َأ َحدُ ك ُْم َحترى َأك َ
ب إِ َل ْي ِه ِم ْن َوال ِ ِد ِه
ُون َأ َح ر
َو َو َل ِد ِه َوالن ِ
ن » متفق عليه( ).
م ِع َ
راس َأ ْ َ
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9955واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9995
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )99واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)99
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ْت َأحب إِ ََ ِمن ك ُِل َي ٍء إِ را ِمن َن ْف ِ
وعن عمر  أنه قال َ :يا َر ُس َ
ِ  ،فقال
ول اهَ ،أَن َ َ ُ ر ْ
ْ
ْ
النبي اه ﷺَ « :ا وا رل ِذي َن ْف ِ
ِ بِ َي ِد ِهَ ،حترى َأك َ
ب إِ َل ْي َك ِم ْن َن ْف ِس َك» َف َق َال َل ُه ُع َم ُر:
ُون َأ َح ر
َ
ِ
ِ
َ م ْن َن ْفَِ ،ف َق َال النربِ ُي ﷺ« :اآ َن َيا ُع َم ُر»أخرجه البخاري( ).
َفإِ رن ُه اآ َن َواه َأَن َ
ْت َأ َح ُ
ب إِ َ ر
وكال امحبة أن يكون اه ورسوله أحب إليه ما سواما  ،فا يكتفي امسلم بأصل
احب  ،بل ابد أن يقدم حب اه ورسوله عى حب كل حبوب سواما  ،ليحصل
للعبد كال اإيان  ،ويذوق حاوته :
[ البقرة.]999 /

وعن أنس  قال  :قال النبي ﷺ َ « :ث َاث َم ْن ُك رن فِ ِيه َو َجدَ َح َا َو َة ِ
يا ِنَ ،أ ْن َيك َ
ُون
اإ َ
اما ،و َأ ْن ُ ِ
ِ ِ ِ
حِ ُب ُه إِ را هَ ،و َأ ْن َيك َْر َه َأ ْن َي ُعو َد
ب امَ ْر َء َا ُ
ح ر
اه َو َر ُسو ُل ُه َأ َح ر
ب إِ َل ْيه مرا س َو ُ َ َ
( )
ف ِي الن ِ
رار » .متفق عليه
ِي ال ُك ْف ِر ك ََا َيك َْر ُه َأ ْن ُي ْق َذ َ
وقد جاء ذكر حبة الرسول ﷺ مقرن ًا بمحبة اه  ي عدة نصوص من القرآن
والسنة ،وذلك لعظيم شأن حبته ﷺ ،ومدى الصلة الوثيقة بن حبة اه تعاى
وحبة رسوله ﷺ .
وي هذا ااقران إعام بعظيم قدر حبة النبي ﷺ  ،وإشعار بأميتها  ،وإشارة إى
علو مكانتها .
وكل حب وتعظيم للبر فإنا جوز إذا كان تبع ًا محبة اه وتعظيمه  ،كمحبة رسول
اه وتعظيمه  ،فإها من مام حبة من أرسله وتعظيمه .
وأمته ﷺ حبونه محبة اه له  ،وجلونه إجال اه له:
[ الفتح.]5-9 /

وكذلك حبة الصحابة  ،وأهل العلم واإيان  ،وإجاهم وإكرامهم  ،كل ذلك تابع
محبة اه ورسوله هم .
وامحبة التامة الكاملة ه ورسوله تقتي من العبد حب كل ما حبه اه ورسوله ،
وكره كل ما يكرهه اه ورسوله  ،كا تقتي طاعة اه ورسوله ي كل أمر ،ومعصية

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )99واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)99
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أعداء اه ورسوله من شياطن اإنس واجن :
[ آل عمران. ]99 – 99 /

ومن أعظم دائل احب الصادق للرسول ﷺ موافقة الرسول ﷺ ي حب ما حبه ،وكره ما
يكرهه ،فمن أحب اه ورسوله حبة صادقة من قلبه ،أوجب له ذلك أن حب بقلبه ما حبه
اه ورسوله ،ويكره ما يكرهه اه ورسوله ،ويرى با يرى به اه ورسوله ،ويسخط ما
يسخطه اه ورسوله ،ويعمل بجوارحه بمقتى هذا احب والبغض:

[ التوبة. ]99-99 /

فإن عمل امسلم بجوارحه شيئ ًا خالف أمر اه ورسوله دل ذلك عى نقص حبة اه
ورسوله ﷺ  ،فعليه أن يتوب  ،ويسعى لتكميل امحبة الواجبة  ،لتأي الطاعة الكاملة،
وحصل له الثواب الكامل :

[ فصلت.]99-99/

وميع امعاي والذنوب إنا تنشأ من تقديم هوى النفوس عى حبة اه ورسوله ،
وحبة ما حبه اه ورسوله كا قال سبحانه :
ﰀ
[ القصص. ]99 /

وكذلك البدع تنشأ من تقديم اهوى عى الرع :
[ امائدة. ]95 /

فيجب عى كل مؤمن ومؤمنة حبة اه جل جاله  ،وحبة من حبه اه من امائكة
واأنبياء والرسل ،وحبة امؤمنن والصديقن والشهداء والصاحن عموم ًا.
999

ومن أحب ه وأبغض ه  ،وأعطى ه  ،ومنع ه  ،فقد استكمل اإيان  ،وفاز بكريم
اأجر والثواب :
[ اأنفال. ]9 – 9 /

وامؤمن يواَ ي اه  ،ويعادي ي اه  ،وامؤمن جب موااته وإن ظلمك واعتدى
عليك  ،والكافر جب معاداته وإن أكرمك وأحسن إليك
[ اممتحنة. ]9 /

وإذا اجتمع ي اإنسان خر ور ،أو طاعة ومعصية ،استحق من اموااة والثواب
بقدر ما فيه من اخر ،واستحق من امعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الر:
وقال سبحانه :

[ اممتحنة. ]9 /

[ امجادلة. ]99 /
ومن دائل الصدق ي حبة النبي ﷺ مني رؤية وصحبة النبي ﷺ ي اآخرة.
ول اه ﷺ قال ِ « :م ْن َأ َشدِ ُأ رمتِي ِ
عن أي هريرة  أن َر ُس ُ
َ ُح ًبا نَاس َيكُون َ
ُون َب ْع ِدي،
َي َو ُد َأ َحدُ ُهم َل ْو ر ِ
آي بِ َأ ْهلِ ِه َو َمال ِ ِه » أخرجه مسلم( ).
ْ َ
ومن دائل الصدق ي حبة النبي ﷺ ااقتداء به ي كل ما جاء به  ،وااجتهاد ي
اأعال التي تقرب لرؤية وصحبة النبي ﷺ ي اآخرة  ،مثل التحِ باأخاق
الفاضلة  ،والصفات احسنة .
عن عبداه بن عمرو ري اه عنها قال :م يكن النبي ﷺ فاحش ًا وا متفحش ًا،
إن ِم ْن ِخ َي ِ
وكان يقول « :ر
ُم َأ ْخاق ًا» .متفق عليه( ).
ارك ُْم َأ ْح َسنَ ـك ْ
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9995واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
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ِ
ِ
و َع ْن َجابِ ٍر َ أ ّن َر ُس َ
ـجلِ ًسا َي ْو َم
ََ ،و َأ ْق َربِك ُْم منِي َم ْ
ول اه ﷺ َق َال « :إِ رن م ْن َأ َح ِبك ُْم إِ َ ر
ال ِقيام ِةَ ،أح ِ
اسنَك ُْم َأ ْخ َا ًقا» أخرجه الرمذي ( ).
َ َ َ
ِ
ِ
و َع ْن َس ْه ٍل َ ق َال :قال َر ُس ُ
جن ِرة َهك ََذا» َو َأ َش َار
ول اه ﷺ َ «:أنَا َوكَاف ُل ال َيتي ِم ِي ا َ
الس ربا َب ِة َوال ُو ْس َطىَ ،و َف رر َج َب ْين َُه َا َش ْي ًئا.أخرجه البخاري ( ).
بِ ر
والناس باعتبار احب والبغض ي اه ثاثة أقسام :
اأول  :من نحبه ملة  :وهو من آمن باه ورسوله  ،وقام بوظائف اإسام  ،فامتثل
أوامر اه ورسوله  ،وأخلص أقواله وأفعاله ه وحده ا ريك له .
الثاي  :من نبغضه ملة :وهو كل من كفر باه ومائكته وكتبه ورسله واليوم اآخر ،
أو أرك باه ي أسائه وصفاته وعبادته :

[ امجادلة. ]99 /

الثالث  :من نحبه من وجه  ،ونبغضه من وجه :وهو امسلم الذي خلط عم ً
ا صاح ًا بآخر
[ احجرات. ]99 /
سيئ ًا :

[ فاطر. ]99-99 /

و َع ْن ُع َم َر ْب ِن اخَ رط ِ
اس ُم ُه َع ْبدَ اهَ ،وك َ
ى َع ْه ِد النربِ ِي ﷺ ك َ
اب َ أ رن َر ُج ًا َع َ
َان
َان ْ
ِ
الر ِ
َان ُي ْض ِح ُك َر ُس َ
ول اه ﷺَ ،وك َ
م ًارا َوك َ
ي
ب َِ
ابَ ،ف ُأ ِ َ
ُي َل رق ُ
َان النربِ ُي ﷺ َقدْ َج َلدَ ُه ي ر َ
بِ ِه َي ْو ًما َف َأ َم َر بِ ِه َف ُجلِدَ َ ،ف َق َال َر ُجل ِم ْن ال َق ْو ِم :ال رل ُه رم ال َعنْ ُه َما َأ ْك َث َر َما ُي ْؤتَى بِ ِه.
ِ
ِ
ب اه َو َر ُسو َل ُه» أخرجه البخاري ( ).
َف َق َال النربِ ُي ﷺَ « :ا َت ْل َعنُو ُهَ ،ف َواه َما َعل ْم ُت إِ رن ُه ُيـح ُ
( )9صحيح  /أخرجه الرمذي برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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وفضائل حبة النبي ﷺ كثرة منها :
 -9أن من أحب الرسول ﷺ كان معه ي اآخرة :

 -9أن اتباع الرسول ﷺ سبب محبة اه لعبده:

[ النساء. ]99 – 95 /

[ آل عمران. ]99 /
وعن أنس َ أ رن رج ًا س َأ َل النربِي ﷺ َع ِن الس َ ِ
اع ُة؟ َق َال َ « :و َما َذا
الس َ
اعة َ ،ف َق َال َ :متَى ر
ر
ر
َ ُ َ
ِ
ب اه َو َر ُسو َل ُه َ ،ف َق َال َ « :أن َْت َم َع َم ْن َأ ْح َب ْب َت ».
ي َء  ،إِ را َأ ِي ُأح ُ
َأعْدَ ْد َت َهَا ؟ » َق َال َ :ا َ ْ
َق َال َأنَس َ :فا َف ِرحنَا بِ ٍ
ْت َم َع َم ْن َأ ْح َب ْب َت »َ ،ق َال َأنَس :
يء َف َر َحنَا بِ َق ْو ِل النربِ ِي ﷺ َ « :أن َ
َ ْ
َ ْ
ِ
ب النربِ ري ﷺ َو َأ َبا َبك ٍْر َو ُع َم َرَ ،و َأ ْر ُجو َأ ْن َأك َ
اه ْم َوإِ ْن َم ْ َأ ْع َم ْل
ُون َم َع ُه ْم بِ ُح ِبي إِ ري ُ
َف َأنَا ُأح ُ
ِ
( )
اه ْم .متفق عليه
بِم ْث ِل َأ ْع َ

ونحن نقول إننا نحب اه ورسوله ،ونحب ميع أصحاب النبي ﷺ  ،ونحب ميع
امؤمنن وامؤمنات ،ونرجو أن نكون معهم وإن م نعمل بمثل أعاهم.
 اأسباب امعينة عى حب النبي ﷺ:
اأسباب امعينة اجالبة حب النبي ﷺ كثرة أمها :
 -9معرفة صفات النبي ﷺ الكريمة  ،وأخاقه العظيمة  ،فا من صفة ميدة إا وقد
حى ها النبي ﷺ  ،وما من خلق يء إا والنبي ﷺ منزه عنه  ،فهو كا قال عنه ربه :
[ القلم. ]9 /
ومن أعظم صفاته ﷺ الكريمة الصدق ،واأمانة ،والرمة ،واإحسان ،والعفو ،والكرم،
واإيثار ،والشجاع ة وغرها من اأخاق الكريمة:
[ اأحزاب. ]99 /

ِ
َان َأ رو ُل َما ُب ِد َئ بِ ِه َر ُس ُ
وعن َع ِائ َش َة ري اه عنها َأ رهَا َقا َل ْت :ك َ
الر ْؤ َيا
ول اه ﷺ م ْن ال َو ْح ِي ُ
الص ِ
اد َق َة ِي الن ْرو ِم  -وفيه -أنه قال خدجة« :ماَ فقد خشيت عى نفِ» ف َقا َل ْت
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
رَ ،ف َواه َا ُي ْ
ـخ ِز َ
الرح َمَ ،وت َْصدُ ُق
َل ُه َخد َ
يك اه َأ َبدً اَ ،واه إِن َرك َلتَص ُل ر
ج ُة  :ك رَاَ ،أ ْب ْ
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9995
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ِ
ِ
يث ،و َ ْ ِ
ن َع َى َن َو ِائ ِ
ب
الض ْي َ
فَ ،وت ُِع ُ
ب امَ ْعدُ و َمَ ،و َت ْق ِري ر
حم ُل الك رَلَ ،و َتكْس ُ
احَد َ َ
ح ِق .متفق عليه( ).
ا َ
وعن ع َط ِ
يت َعبدَ اه بن َعم ِرو ب ِن الع ِ ِ
ِ
اء ْب ِن َي َس ٍ
ي اه َعن ُْه َا
َ ْ َ
َ
ْ َ ْ ْ
ار َق َالَ :لق ُ ْ
اص َر َ
ِ
ِ
ِ
ُق ْل ُتَ :أ ْخ ِر ِي َع ْن ص َفة رس ِ
ول اه ﷺ ِي الت ْرو َراة َق َالَ :أ َج ْلَ ،واه إِ رن ُه َ
م ْو ُصوف ِي
َ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الت ْرو َر ِاة بِ َب ْع ِ
ها النربِ ُي إِنرا َأ ْر َس ْلن َ
را
َاك َشاهدً ا َو ُم َب ِ ً
ض ص َفته ي ال ُق ْرآنَ " :يا َأ ُ َ
ِ
وَ ،سميت َُك امتَوك َِلَ ،ليس بِ َفظ و َا َغ ِل ٍ
َون َِذ ًيرا َو ِح ْر ًزا ل ِ ْ ُ
يظ،
ن َأن َ
أ ِم ِي َ
َ
ْ َ
َ
ْت َع ْبدي َو َر ُس ِ َ ر ْ
ِ
ِ
َو َا َس رخ ٍ
الس ِي َئ َةَ ،و َلكِ ْن َي ْع ُفو َو َي ْغ ِف ُرَ ،و َل ْن َي ْقبِ َض ُه اه
الس ِي َئة ر
اب ِي اأَ ْس َواقَ ،و َا َيدْ َف ُع بِ ر
حترى ي ِق ِ ِ
ها َأ ْع ُينًا ُع ْم ًياَ ،وآ َذانًا
يم بِه ام رل َة ال َع ْو َجا َء ،بِ َأ ْن َي ُقو ُلوا َا إِ َل َه إِ را اهَ ،و َي ْفت َُح ِ َ
َ ُ َ
( )
ُص ًاَ ،و ُق ُلو ًبا ُغ ْل ًفا".أخرجه البخاري .
وغر ذلك من أخاقه الكريمة الواردة ي السنة النبوية .
 -9تذكر شفقته ﷺ عى أمته  ،ورمته هم  ،وخوفه عليهم من عذاب اآخرة :
وقال :

[ اجمعة. ]9 /
[ التوبة. ]999 /

ول « :إِن َرا َم َث ِِ َو َم َث ُل الن ِ
ول اه ﷺ َ ،ي ُق ُ
وعن أي هريرة َ أ رن ُه َس ِم َع َر ُس َ
راس  ،ك ََم َث ِل َر ُج ٍل
ِِ
اب ا رلتِي َت َق ُع ِي الن ِرار َي َق ْع َن
ْاست َْو َقدَ ن ًَارا َف َل را َأ َضا َء ْت َما َح ْو َل ُه َ ،ج َع َل ال َف َر ُاش َو َهذه الدر َو ُ
آخ ُذ بِ ُح َج ِزك ُْم َع ِن الن ِرارَ ،و ُه ْم َي ْقت َِح ُم َ
فِ َيهاَ ،ف َج َع َل َين ِْز ُع ُه رن َو َي ْغ ِل ْبنَ ُه َف َي ْقت َِح ْم َن فِ َيها َ ،ف َأنَا ُ
ون
فِ َيها» متفق عليه( ).
 -9وما يقوي حبة النبي ﷺ ي القلوب معرفة تضحياته من أجل هداية أمته
وسعادَم ،وشفقته عليهم  ،فقد بذل ﷺ كل يء من أجل دعوة الناس إى اه  ،وترك
كل يء من أجل ذلك  ،حتى أظهر اه دينه ،ودخل الناس ي اه أفواج ًا .
قال اه تعاى :
[ التوبة. ]999 /

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )9599ومسلم برقم (.)999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999

959

اف َأحد،و َل َقدْ ُأ ِ
و َع ْن َأن ٍ
َسَ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺَ « :ل َقدْ ُأ ِخ ْف ُت ِي اه َو َما ُي َ
يت
وذ ُ
ـخ ُ َ َ
ون ِم ْن َب ْ ِ
ن َل ْي َل ٍة َو َي ْو ٍم َ ،و َما ِ
ِ َث َا ُث َ
َ َولِبِ َا ٍل
ِي اه َو َما ُي ْؤ َذى َأ َحدَ ،و َل َقدْ َأت ْ
َت َع َ ر
ٍ ِ
يء ُي َو ِار ِيه إِ ْب ُط بِ َا ٍل» أخرجه الرمذي ( ).
َط َعام َي ْأ ُك ُل ُه ُذو كَبِد إ را َ ْ
وعن عائشة ري اه عنها أها قالت للنبي ﷺ  :هل أتى عليك يوم كان أشد من
يت ِمن َقو ِم ِ
ِ
يت ِمنْ ُه ْم َي ْو َم ال َع َق َب ِة،
يتَ ،وكَا َن َأ َشدر َما َل ِق ُ
ك َما َل ِق ُ
يوم أحد؟ قالَ « :ل َقدْ َلق ُ ْ ْ
إِ ْذ َعر ْض ُت َن ْف ِ
ِ َع َ
ت،
جِبْنِي إِ َى َما َأ َر ْد ُ
ى ا ْب ِن َعبْ ِد َيال ِ َيل ْب ِن َعبْ ِد ك َُا ٍل َف َل ْم ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ى َو ْج ِهيَ ،ف َل ْم َأ ْستَف ْق إ را َو َأنَا بِ َق ْرن الثر َعال ِ
َفا ْن َط َل ْق ُت َو َأنَا َم ْه ُموم َع َ
ب.
َفر َفع ُت ر ْأ ِ
ت َفإِ َذا فِي َها ِج ِر ُيل َفنَا َد ِ
اي َ ،ف َق َال :
ي َفإِ َذا َأنَا بِ َس َحا َب ٍة َقدْ َأ َظ رلتْنِيَ ،فنَ َظ ْر ُ
َ ْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
إِ رن اه َقدْ َسم َع َق ْو َل َق ْوم َك َل َك َو َما َر ُدوا َع َليْ َكَ ،و َقدْ َب َع َث إِ َليْ َك َم َل َك ِ
اجبَال لتَ ْأ ُم َر ُه
ِ ِ
ِ ِ
ِ
بِ َا ِشئْ َت فِ ِ
يا
ِ ُ ،ث رم َق َالَ :يا ُم َ
ـح رمدُ َ ،ف َق َالَ :ذل َك ف َ
يه ْمَ ،فنَا َداي َم َل ُك اج َبال َف َس رل َم َع َ ر
ِشئْ َت ،إِ ْن ِشئْ َت َأ ْن ُأ ْطبِ َق َع َليْ ِه ُم اأَ ْخ َشبَ ْ ِ
ن ».
خ ِر َج اه ِم ْن َأ ْص َا ِهِ ْم َم ْن َي ْعبُدُ اه َو ْحدَ ُه َا ُي ْ ِ
َف َق َال النربِ ُي ﷺَ « :ب ْل َأ ْر ُجو َأ ْن ُيـ ْ
ر ُك بِ ِه
َش ْيئًا » متفق عليه( ).
َان َي ْو ُم ُحن ْ ٍ
وعن ابن مسعود َ ق َال  :مرا ك َ
َاسا َ ،أ ْع َطى اأَ ْق َر َع ِما َئ ًة ِم َن
ْ
َن آ َث َر النربِ ُي ﷺ ن ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هذه الق ْس َمة َو ْج ُه اه،
َاساَ ،ف َق َال َر ُجل َ :ما ُأ ِريدَ ِ َ
اإبِ ِلَ ،و َأ ْع َطى ُع َي ْينَ َة م ْث َل َذل َكَ ،و َأ ْع َطى ن ً
ِ
ِ
ِ
ر»متفق عليه( ).
وسى َقدْ ُأوذ َي بِ َأ ْك َث َر م ْن َه َذا َف َص َ َ
ر رن النربِ ري ﷺ َ .ق َال َ «:رح َم اه ُم َ
َف ُق ْل ُتَ :أُ ْخ ِ َ
 -9اإكثار من قراءة كتب السرة النبوية  ،وتذكر حياته وسرته ﷺ  ،وااطاع عى
أحواله وأعاله  ،ودعوته وجهاده وصره وحلمه ،ي سبيل إباغ الرسالة.
ومعرفة ذلك ما يقوي حبته  ،ويسهل ااقتداء به :
ﰀ [ اأحزاب. ]99 /

( )9صحيح  /أخرجه الرمذي برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9959
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
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 -12الدعوة إى دينه ﷺ

ومن أعظم حقوقه ﷺ العمل با جاء به  ،ونر سنته  ،وإباغ دينه للناس كافة كا قال سبحانه :
[ إبراهيم. ]99 /

فكل مسلم نائب النبي ﷺ ي أمته بعد وفاته ي الدعوة إى اه  ،وتعليم رع اه ،
واإحسان إى اخلق :
[ آل عمران. ]999 /

وقال تعاى :

[ آل عمران. ]95 /

والدعوة إى اه أفضل اأعال  ،وهذا رف اه ها هذه اأمة مع رسوها ﷺ كا قال
سبحانه:
[ يوسف. ]999 /

والدعوة إى اه واجبة عى كل اأمة رجااً ونساء ،كل بحسبه:

[ آل عمران. ]999 /

وع ْن َع ْب ِد اه ْب ِن َع ْم ٍرو َ أ ّن النربِ ري ﷺ َق َالَ « :ب ِل ُغوا َعنِي َو َل ْو آ َي ًة»أخرجه البخاري( ).
َ
واأدلة عى فضائل الدعوة إى اه ووجوها ،واأمر بامعروف  ،والنهي عن امنكر ،
كثرة جد ًا ي القرآن والسنة.
قال اه تعاى :
[ فصلت. ]99 /

وقال اه تعاى :
وقال اه تعاى :

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999

[ آل عمران. ]999 /
[ النحل. ]999 /
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وعن سهل بن سعد َ أ ّن َر ُس َ
ر لعِ «: ا ْن ُف ْذ َع َ
ى ِر ْس ِل َك َحترى
ول اه ﷺ َق َال َي ْو َم َخ ْي َ َ
احتِ ِه ْم ُ ،ث رم ا ْد ُع ُه ْم إِ َى ِ
ب َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َح ِق اه فِ ِيه َ ،ف َواه
ر ُه ْم بِ َا َ
جِ ُ
َتن ِْز َل بِ َس َ
اإ ْس َا ِم َ ،و َأ ْخ ِ ْ
َأَ ْن ه ِدي اه بِ َك رج ًا و ِ
احدً ا َخ ْر َل َك ِم ْن َأ ْن َيك َ
م ُر النر َع ِم» متفق عليه( ).
ُون َل َك ُ ْ
َ ُ َ
َْ َ
ِ
ِ
وع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ أ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ َق َالَ « :م ْن َد َعا إِ َى ُهدً ى كَا َن َل ُه م ْن اأَ ْج ِر مثْ ُل
َ
ص َذل ِ َك ِم ْن ُأ ُج ِ
ُأ ُج ِ
ور ِه ْم َشيْئًا َو َم ْن َد َعا إِ َى َض َا َل ٍة كَا َن َع َليْ ِه ِم ْن
ور َم ْن تَبِ َع ُه َا َينْ ُق ُ
اإ ْث ِم ِمثْ ُل آ َثا ِم من تَبِعه َا ينْ ُقص َذل ِ َك ِمن آ َث ِ
ِ
ام ِه ْم َش ْيئًا»أخرجه مسلم ( ).
ْ
َ ْ َُ َ ُ
وعن ابن مسعود  قال َ :س ِم ْع ُت النربِ ري ﷺ َي ُق ُ
َر اه ا ْم َر ًأ َس ِم َع ِمنرا َشيْئًا
ول  « :ن ر َ
َفب رل َغه كَا س ِمعَ ،فرب مب رل ٍغ َأو َعى ِمن س ِ
ام ٍع »أخرجه الرمذي ( ).
َ ُ َ َ َ ُ ر َُ ْ
ْ َ
والنبي ﷺ بعثه اه رمة للعامن با جاء به من هذا الدين العظيم :
[ اأنبياء. ]999 /

وأهل اأهواء والبدع ا حبون نر السنة النبوية  ،بل يسعون لكتاها  ،وينهون عن
إشاعتها وإباغها  ،خاف ًا ما أمر اه ورسوله به من وجوب الباغ عى ميع اأمة
ِ
كا قال ﷺ « :ليب ِل ْغ ر ِ
ب » متفق عليه(.)0
الشاهدُ ال َغائ َ
َُ
وقد ذم اه عز وجل ي كتابه الذين يكتمون ما أنزل اه من البينات واهدى فقال
سبحانه:
وقال عز وجل:

[ البقرة. ]999 – 995 /

ومن ب رلغ رسالة ربه حفظه اه من عدوه ،وأجزل له اأجر وامثوبة:
[ امائدة. ]99 /

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9صحيح  /أخرجه الرمذي برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9995واللفظ له.
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[البقرة.]999/

 -11توقره ﷺ

من حقوقه ﷺ وجوب توقره وتعظيمه  ،وتعظيم سنته  ،والتوقر هو التعظيم واإجال
واإكرام :
[ الفتح. ]5 – 9 /

فاإيان باه والرسول ،والتعزير والتوقر للرسول  ،والتسبيح بكرة وأصي ً
ا ه وحده.
والتعزير التقوية بالنرة وامعونة ،وا يكون ذلك إا بالطاعة والتعظيم واإجال له.
وامؤمنون به ﷺ حق ًا ،القائمون بحقوقه صدق ًا هم

[ اأعراف. ]999 /

ومن أعظم دائل توقر اه تعاى لنبيه ﷺ أنه خصه ي امخاطبة با يليق به من
.
اإجال والتكريم بقوله:
وأمر سبحانه اأمة بحسن خطابه ودعائه ﷺ فقال :
[ النور. ]99 /

ومن توقر اه عز وجل لنبيه ﷺ حريم إيذائه بقول أو فعل ،حريم نكاح أزواجه من
بعده أبد ًا كا قال سبحانه :
[ اأحزاب. ]99 /

وإجااً وإكرام ًا له ﷺ جعل أزواجه أمهات للمؤمنن ميع ًا كا قال سبحانه:
[ اأحزاب. ]9 /
وأعظم اخلق توقر ًا واتباع ًا للنبي ﷺ هم الصحابة ري اه عنهم  ،فا يتجادلون ي
جلسه ﷺ  ،وا يرفعون أصواَم أمامه بحوار أو نقاش  ،وإنا جلونه ويوقرونه ،
وا يرفعون رؤوسهم إليه إعظام ًا له؛ عما بقوله سبحانه :
[ احجرات. ]9 /
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ومن تعظيم الصحابة للنبي ﷺ  ،وتوقرهم له ما رواه عروة بن مسعود الثقفي ما أتى
للتفاوض مع النبي ﷺ ي صلح احديبية  ،وكان إذ ذاك مرك ًا  ،فرأى من تعظيم الصحابة
للرسول ﷺ ما هاله  ،فقال لقريش عندما رجع إليهمَ :أ ْي َق ْو ِم َ ،واه َل َقدْ َو َفدْ ُت َع َ
ى
ِ
ِ
امُ ُل ِ
وكَ ،و َو َفدْ ُت َع َ
ايَ ،واه إِ ْن َر َأ ْي ُت َملِكًا َق ُط ُي َع ِظ ُم ُه َأ ْص َحا ُب ُه
ى َق ْي َ َ
رَ ،وك ْ َ
َىَ ،والن َرج ِ
ـح رم ٍد ُمـ َح رمدً ا َ ،واه إِ ْن َتن رَخ َم ن َ
َف َر ُج ٍل ِمن ُْه ْم
ُخا َم ًة إِ را َو َق َع ْت ِي ك ِ
اب ُم َ
َما ُي َع ِظ ُم َأ ْص َح ُ
ى و ُض ِ
ها َو ْج َه ُه َو ِج ْلدَ ُهَ ،وإِ َذا َأ َم َر ُه ُم ا ْبتَدَ ُروا َأ ْم َر ُهَ ،وإِ َذا ت ََو رض َأ كَا ُدوا َي ْقتَتِ ُل َ
وئ ِه،
ون َع َ َ
َفدَ َل َك ِ َ
ِ
اَم ِعنْدَ ه ،وما يـ ِحدُ َ ِ
يا َل ُه.أخرجه البخاري ( ).
ُ َ َ ُ
ون إِ َل ْيه النر َظ َر َت ْعظ ً
َوإِ َذا َت َك رل َم َخ َف ُضوا َأ ْص َو َ ُ ْ
وتعظيم النبي ﷺ وتوقره يكون بثاثة أشياء :
بالقلب  ..واللسان  ..واجوارح.
 -9فتعظيم القلب له ﷺ يكون باستشعاره هيبته ﷺ  ،وعظيم شأنه  ،وجالة قدره ،
واستحضاره محاسنه وأخاقه ،ومكانته ومنزلته ،وكل ما من شأنه أن جعل القلب ذاكر ًا
حقه من التعظيم والتوقر والتعزير واإكرام:
[التوبة.]999 /
 -9أما تعظيم اللسان له ﷺ فيكون بالثناء عليه با هو أهله ما أثنى به عليه ربه  ،وأثنى
هو عى نفسه  ،من غر غلو وا تقصر  ،ومن أعظم ذلك الصاة والسام عليه كا قال
سبحانه :
[ اأحزاب. ]99 /
ـح رم ٍد
وأفضل أنواع الصاة عليه ما نقوله ي التشهد ي الصاة  « :ال رل ُه رم َص ِل َع َى ُم َ
ِ
ِ
اهيم إِن َرك َح ِـميد م ِ
اهيم َو َع َ ِ
ى ِ
ـح رم ٍد ك ََا َص رل ْي َت َع َ
َو َع َ
ـجيد  ،ال رل ُه رم
آل ُم َ
َ
ى آل إِ ْب َر َ
ى إِ ْب َر َ
ِ
ِ
ِ
ى ِ
َب ِ
ْت َع َ
ـح رم ٍد َو َع َ
يم إِن َرك
ـح رم ٍد ك ََا َب َارك َ
آل ُم َ
ار ْك َع َى ُم َ
يم َو َع َى آل إِ ْب َراه َ
ى إِ ْب َراه َ
َح ِـميد م ِ
ـجيد » متفق عليه( ).
َ
ومن تعظيم اللسان له ﷺ تعداد فضائله  ،وخصائصه  ،ودائل نبوته  ،وإعام الناس
بسرته  ،وتعليمهم سنته  ،وتذكرهم بمكانته  ،وتعريفهم بحقوقه  ،وتذكرهم بدعوته
وجهاده  ،والثناء عليه ومدحه ي حدود ما ورد به الرع  ،مع اابتعاد عن مظاهر الغلو
وااطراء امذموم .
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999
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وي كَا َأ ْطر ِ
ولَ «:ا ُت ْطر ِ
عن ُع َم َر قال َ :س ِم ْع ُت النربِ ري ﷺ َي ُق ُ
ت الن َرص َارى ا ْب َن َم ْر َي َم
َ َ
ُ
َفإِن َرا َأنَا َع ْبدُ ُه َ ،ف ُقو ُلوا َ :ع ْبدُ اه َو َر ُسو ُل ُه » أخرجه البخاري ( ).
 -9أما تعظيم اجوارح للرسول ﷺ فإن القلب ملك لأعضاء  ،واللسان ترمانه ،
واجوارح جنوده  ،فإذا كان تعظيم النبي ﷺ مستقر ًا ي القلب  ،فإن آثار ذلك ستظهر
عى اللسان واجوارح تعبد ًا ه عز وجل  ،فرى اللسان يتكلم بمدحه ﷺ وذكر
حاسنه وهديه  ،وترى ميع اجوارح متثلة ما جاء به  ،ومستجيبة أمره  ،ومؤدية
ما له من احقوق :

 -12حسن اأدب معه ﷺ

[ اأنفال. ]99 /

من حقوقه ﷺ حسن اأدب معه بندائه حن كان حي ًا بلفظ النبوة أو الرسالة ،إجااً
له ،وتعظي ً
ا لشأنه :

[ النور. ]99 /

ومن حقوقه ﷺ عدم رفع الصوت واللغط ي مسجده  ،وعند قره  ،أن حرمة النبي ﷺ ي
حياته وماته عى حد سواء :
[ احجرات. ]9 /

وقد بلغ الصحابة ري اه عنهم الغاية ي احرام النبي ﷺ وتوقره  ،وحسن اأدب
معه قواً وفع ً
ا ،وكذا من تبعهم بإحسان إى يوم الدين:
[ اأعراف. ]999 /

وقد شدد عمر  النكر عى رجلن من أهل الطائف رفعا أصواَا ي مسجده ﷺ،
وقال ها َ :لو ُكنْتُا ِمن َأه ِل الب َل ِد َأَوجع ُتكُا ،تَر َفع ِ
ان َأ ْص َوا َتكُا ِي مس ِج ِد رس ِ
ول
َ ْ ْ
ْ َ ْ َ ْ َ
َ
ْ
َ ُ
َ ْ
َ
اه ﷺ  .أخرجه البخاري ( ).
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)999
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وضد اأدب معه ﷺ إيذاؤه بالقول أو الفعل ،وإيذاؤه كفر ،ومن أسباب لعنة اه
وعذابه كا قال سبحانه :
[ اأحزاب. ]99 /

وإيذاء النبي ﷺ يكون بسبه ،أوشتمه ،أو سب دينه ،أو ااستخفاف بدينه ،أو سب صحابته،
أو سب زوجاته :
[ النساء. ]999 /

وااستهزاء بالنبي ﷺ ردة عن اإسام ،وكفر باه عز وجل كا أخر اه عن امنافقن
الذين استهزؤا بالنبي ﷺ وسخروا منه ي غزوة تبوك فقال :

[ التوبة. ] 99-99/

 -13الدعاء للنبي ﷺ

الدعاء للنبي ﷺ عبادة من العبادات ،وحق له ﷺ  ،وأعظم الدعاء له الصاة والسام
عليه كا ورد ي القرآن والسنة .
والدعاء للنبي ﷺ ثاثة أنواع :
الصاة والسام عليه  ..الدعاء له بالوسيلة والفضيلة  ..الدعاء له بأن يبعثه اه مقام ًا حمود ًا
 -9فالصاة عى النبي ﷺ كا قال سبحانه :
[ اأحزاب. ]99 /
فالصاة من اه عى النبي ﷺ رمته  ،وثناؤه عليه عند امائكة  ،فهي من اه إكرام،
وتعظيم ،ورمة ،وحبة ،وثناء عى نبيه ﷺ .
وصاة امائكة عليه ﷺ الدعاء له  ،فامائكة تتقرب إى اه بالصاة والسام عليه،
والثناء عليه ﷺ .
والصاة من الناس دعاء له  ،وثناء عليه  ،وطلب من اه أن يرفع ذكره  ،ويزيده تعظي ً
ا
وتريف ًا وثواب ًا .
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فالصاة عى النبيﷺ معناها تعظيمه وإجاله ،فمعنى قولنا (اللهم صل عى حمد)
ع ِظم حمد ًا ي الدنيا بإعاء ذكره  ،وإظهار دينه  ،وإبقاء ريعته  ،وتكثر أتباعه ،
وي اآخرة ع ِظمه بإجزال مثوبته ،وتشفيعه ي أمته ،وإظهار فضيلته بامقام امحمود.
أما السام عليه فيتضمن سامته من كل آفة .
فا أعظم منزلة النبي ﷺ عند ربه حيث أخر سبحانه أنه يصِ عليه  ،وامائكة
تصِ عليه  ،ثم أمر الناس بالصاة والسام عليه  ،فاجتمع ي الثناء عليه أهل العام
العلوي والسفِ،فصلوات اه وسامه عليه وعى آله :
[ اأحزاب. ]99 /

ومن تعظيم حقه ﷺ أن من صى عليه واحدة صى اه عليه ها عر ًا .
ِو ِ
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ أ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ َق َال َ «:م ْن َص ر
احدَ ًة َ ،ص ر
ى اه َع َل ْي ِه
ى َع َ ر َ
را» أخرجه مسلم ( ).
َع ْ ً
وجب الصاة عى النبي ﷺ عند ذكره .
عن أي هريرة َ أ رن َر ُس َ
ْف َر ُج ٍل ُذكِ ْر ُت ِعنْدَ ُه َف َل ْم ُي َص ِل
ول اه ﷺ َق َال َ « :ر ِغ َم َأن ُ
ْف َر ُج ٍل َد َخ َل َع َل ْي ِه َر َم َض ُ
ْف َر ُج ٍل
ان ُث رم ان َْس َل َخ َق ْب َل َأ ْن ُي ْغ َف َر َل ُه َ ،و َر ِغ َم َأن ُ
َِ ،و َر ِغ َم َأن ُ
َع َ ر
ِ
ِ
ِ
جنرة» أخرجه أمد والرمذي ( ).
ر َف َل ْم ُيدْ خ َا ُه ا َ
َأ ْد َر َك عنْدَ ُه َأ َب َوا ُه الك َ َ

صفة الصاة عى النبي ﷺ :
صفة الصاة عى النبي ﷺ وردت بعدة صفات ينبغي للمسلم التعبد ه ها  ،إحياء
للسنة بأنواعها  ،وهذه أشهرها :
آل م ٍ
ِ
ِ
ـح رم ٍد َ ،و َع َ
«ال رل ُه رم َص ِل َع َ
يم إِن َرك َح ِـميد
ى ِ ُ َ
ى ُم َ
ـح رمد  ،ك ََا َص رل ْي َت َع َى آل إِ ْب َراه َ
ِ
م ِ
ْت َع َ ِ
ى ِ
ـجيد  ،ال رل ُه رم َب ِ
ـح رم ٍد َ ،و َع َ
ار ْك َع َ
يم إِن َرك
ـح رم ٍد  ،ك ََا َب َارك َ
آل ُم َ
ى ُم َ
ى آل إِ ْب َراه َ
َ
ِ
ِ
( )
حـميد َمـجيد »متفق عليه .
َ
ِِ
ِ ِ
«ال رلهم ص ِل َع َى م ٍ
ِ
ِ
يم َ ،و َب ِ
ار ْك َع َ
ى
ُ َ
ُ ر َ
ـح رمدَ ،و َأ ْز َواجهَ ،و ُذ ِر ريته  ،ك ََا َص رل ْي َت َع َى آل إِ ْب َراه َ
ِ
اهيم إِن َرك َح ِـميد م ِ
ـحم ٍد َ ،و َأ ْز َو ِ
ْت َع َ ِ
ـجيد »متفق عليه(.)0
اج ِه َ ،و ُذ ِر ريتِ ِه  ،ك ََا َب َارك َ
َ
ى آل إِ ْب َر َ
ُم َ ر

( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
( )9صحيح  /أخرجه أمد ( ، )999/9وأخرجه الرمذي برقم ( )9999وهذا لفظه.
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999
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ِ
يمَ ،و َب ِ
ار ْك َع َ
ـح رم ٍد َع ْب ِد َك َو َر ُسولِ َك  ،ك ََا َص رل ْي َت َع َ
«ال رل ُه رم َص ِل َع َ
ى
ى ُم َ
ى إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
ى ِ
ْت َع َ
ـح رم ٍد َو َع َ
يم »أخرجه البخاري ( ).
ـح رم ٍد  ،ك ََا َب َارك َ
آل ُم َ
ُم َ
يم َوآل إِ ْب َراه َ
ى إِ ْب َراه َ
وأمية الصاة عى النبي ﷺ  ،وعظيم شأها وقدرها  ،وعظيم أجرها وثواها  ،فقد
وردت مروعيتها ي عدة مواطن :
ي الصاة ي التشهد اأخر فرض ًا أو نف ً
ا  ..وي صاة اجنازة بعد التكبرة الثانية ..
وي اخطب كخطبة اجمعة  ،والعيدين  ،وااستسقاء  ،والنكاح  ،وغرها  ..وعند
الدعاء  ..وعند ذكره ﷺ  ،وعند اجتاع القوم قبل تفرقهم  ،وغر ذلك من امواطن .
وفضائل الصاة عى النبي ﷺ كثرة وهذه بعض ثمراها :
أها امتثال أمر اه تعاى بالصاة والسام عليه  ،وأها عبادة مستقلة يؤجر العبد عليها ،
وأها من الذكر امستحب  ،والذكر من أفضل اأعال  ،وأها سبب مغفرة الذنوب ،
وكفاية العبد ما أمه  ،ومنها حصول عر صلوات من اه من صى عى النبي ﷺ .
ومن فوائدها وثارها أن من صى عى النبي ﷺ ُيرفع عر درجات  ،و ُيكتب له عر
حسنات  ،ويمحى عنه عر سيئات  ،وأها سبب لشفاعته ﷺ إذا قرها بسؤال الوسيلة
له  ،وأها سبب لطيب امجلس وزكاته  ،وأها سبب أداء أقل القليل من حقه ﷺ .
أما السام عى النبي ﷺ فقد جاء مقرون ًا بالصاة عليه كا قال سبحانه :
[ اأحزاب. ]99 /

والسام عليه ﷺ حيته بتحية اإسام ( :السام عليكم ورمة اه وبركاته ) والدعاء
له بالسامة من كل آفة ،كا نقول ي تشهد الصاة (السام عليك أها النبي ورمة
اه وبركاته).
وتسليم اه عى أنبيائه ورسله أمنة من اه للمرسلن ي الدنيا من كل مكروه  ،وي
اآخرة من فزع اليوم اأكر :
[ الصافات. ]999-999 /

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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وتسليم اه عى أنبيائه ورسله من باب اجزاء بامثل ،فاه سبحانه يسلمهم ويقيهم من
كل مكروه ،لسامة ما قالوه عن رهم أقوامهم من اخطأ والزلل ،وسامة حياَم من
الذنوب وامعاي ،وسامة عباداَم من النقص والتقصر.
وتسليم امسلم عى من لقيه من إخوانه أفضل حية حيي ها امسلم إخوانه  ،وهو
من غاية اإكرام واإجال  ،وهي حية اه لعباده امؤمنن ي اجنة  ،جعلنا اه
[ اأحزاب. ]99 /
وإياكم منهم :
واإكثار من السام سبب للمحبة بن الناس  ،ودخول اجنة .
ِ
ِ
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ «:ا تَدْ ُخ ُل َ
جنر َة َحترى ت ُْؤمنُواَ ،و َا ت ُْؤمنُوا َحترى
ون ا َ
َتـحابواَ ،أو َا َأد ُلكُم ع َى َ ٍ
الس َا َم َب ْينَك ُْم» أخرجه مسلم ( ).
َ ُ َ ُ ْ َ
يء إِ َذا َف َع ْلت ُُمو ُه َ َ
حا َب ْبت ُْم؟ َأ ْف ُشوا ر
ْ
 -9الدعاء له ﷺ بالوسيلة والفضيلة .
فالوسيلة منزلة عالية ي اجنة ا تكون إا لعبد واحد ،وأما الفضيلة فهي الدعاء له ﷺ
بأنواع الركات واخرات والكرامات .
ِ
ِ
ول « :إِ َذا َسم ْعت ُْم ا ُ
َع ْن َع ْب ِد اه ْب ِن َع ْم ِرو ري اه عنها َأ رن ُه َسم َع النربِ ري ﷺ َي ُق ُ
م َؤ ِذ َن
ِ
ولُ ،ث رم َص ُلوا َع َ ِ
َف ُقو ُلوا ِم ْث َل َما َي ُق ُ
را ،
ِ َص َا ًة َص رى اه َع َل ْيه ِ َ
ر
َِ ،فإ رن ُه َم ْن َص رى َع َ ر
ها َع ْ ً
َ الو ِسي َل َةَ ،فإِها من ِْز َلة ِي اجن ِرة َا َتنْب ِغي إِ را لِعب ٍد ِمن ِعب ِ
اد اهَ ،و َأ ْر ُجو َأ ْن
َْ ْ َ
َ
ُث رم َس ُلوا اه ِ َ
َ
رَ َ
ُون َأنَا ُه َوَ ،ف َم ْن َس َأ َل ِ
َأك َ
َ ال َو ِسي َل َة َح رل ْت َل ُه ر
اع ُة» أخرجه مسلم ( ).
الش َف َ
 -9الدعاء له ﷺ بامقام امحمود الذي وعده به يوم القيامة  ،وامقام امحمود هو
قيامه ﷺ بالشفاعة الكرى يوم القيامة لبدء حساب اخائق  ،وهي شفاعته العظمى
أهل اموقف حن تنتهي إليه  ،فيشفع و ُيشفع ،ثم يفصل اه بن الناس.
َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اه َ أ رن َر ُس َ
ن َي ْس َم ُع النِدَ ا َء  :ال رل ُه رم َر رب
ول اه ﷺ َق َال َ « :م ْن َق َال ِح َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ـح رمدً ا ال َو ِسي َل َة َوال َف ِضي َل َة َ ،وا ْب َع ْث ُه َم َقا ًما
الص َاة ال َقائ َمة  ،آت ُم َ
َهذه الدر ْع َوة الترا رمة َ ،و ر
اعتِي َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة » أخرجه البخاري ( ).
ـح ُمو ًدا ا رل ِذي َو َعدْ َت ُهَ ،ح رل ْت َل ُه َش َف َ
َم ْ
فامقام امحمود هو تلك الشفاعة العظمى ،والثناء العظيم عى ربه ي ذلك امقام
العظيم:
[ اإراء. ]95 /

( )9أخرجه مسلم برقم (.)99
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)999
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 -14الذب عن ذاته ﷺ

الدفاع عن النبي ﷺ ونرته من أعظم دائل حبته وإجاله  ،وقد سبق ها الصحابة من جاء
بعدهم كا أخر اه عنهم بقوله :
[ احر. ]9 /

والصحابة من امهاجرين واأنصار أفضل الناس بعد اأنبياء  ،اختارهم اه لصحبة نبيه ،
والقيام معه  ،والذب عنه  ،وإقامة دينه  ،ري اه عنهم ورضوا عنه :
[ التوبة. ]999 /

لقد بذلوا كل ما يملكونه  ،وتركوا كل ما يملكون ،من أجل ما جاء به رسول اه ﷺ
من الدين احق ،وصدقوا فيا عاهدوا اه عليه ،وضحوا من أجل ذلك بأنفسهم،
وأمواهم ،وأوقاَم ،وشهواَم ،وأهلهم ،وبادهم فلهم أجر عظيم :
[ اأعراف. ]999 /

ام ِ
وعن ُعباد َة ب ِن الص ِ
ت َ ق َال َ :با َي ْعنَا َر ُس َ
ول اه ﷺ َع َ
الس ْم ِع َوال رطا َع ِة ِي
ر
ْ َ َ ْ
ى ر
ِ
امَن َْش ِ
ط َوامَك َْره َ ،و َأ ْن َا ُنن َِاز َع اأَ ْم َر َأ ْه َل ُه َ ،و َأ ْن َن ُقو َم َأ ْو َن ُق َ
ح ِق َح ْي ُث َا ُكنرا َ ،ا
ول بِا َ
اف ِي اه َل ْو َم َة َا ِئ ٍ
ن َ
م  .متفق عليه( ).
َخ ُ
ول اه ﷺ ُأ ْف ِر َد َي ْو َم ُأ ُح ٍد ِي َس ْب َع ٍة ِم ْن اأَن َْص ِار َو َر ُج َل ْ ِ
و َع ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍك َ أ ّن َر ُس َ
ن
ِ ِ
ِ
ِم ْن ُق َر ْي ٍ
جن ِرة»َ ،ف َت َقدر َم
جنر ُةَ ،أ ْو ُه َو َرفيقي ِي ا َ
شَ ،ف َل را َره ُقو ُهَ ،ق َالَ « :م ْن َي ُر ُد ُه ْم َعنرا َو َل ُه ا َ
ِ
ِ
ِ
جنر ُةَ ،أ ْو
َر ُجل م ْن اأَن َْص ِار َف َقات ََل َحترى ُقت َلُ ،ث رم َره ُقو ُه َأ ْي ًضا َ ،ف َق َال َ « :م ْن َي ُر ُد ُه ْم َعنرا َو َل ُه ا َ
ِ ِ
جن ِرة»َ ،ف َت َقدر َم َر ُجل ِم ْن اأَن َْصا ِر َف َقات ََل َحترى ُقتِ َلَ ،ف َل ْم َي َز ْل ك ََذلِ َك َحترى
ُه َو َرفيقي ِي ا َ
ول اه ﷺ لِص ِ
ِ
الس ْب َع ُةَ ،ف َق َال َر ُس ُ
اح َب ْي ِهَ « :ما َأن َْص ْفنَا َأ ْص َحا َبنَا »أخرجه مسلم ( ).
َ
ُقت َل ر
ٍ
اه َ َز َم نَاس ِم ْن الن ِ
و َع ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍك َ ق َال :مرا ك َ
راس َع ْن النربِ ِي ﷺ َو َأ ُبو
َان َي ْو ُم ُأ ُحد ْ
ـج ِوب َع َل ْي ِه بِ َح َج َف ٍةَ ،ق َالَ :وك َ
َان َأ ُبو َط ْل َح َة َر ُج ًا َر ِام ًيا َش ِديدَ
َط ْل َح َة َب ْ َ
ن َيدَ ْي النربِ ِي ﷺ ُم َ
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9955واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9995
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9995

599

الن ْرز ِع َوك َََ َي ْو َم ِئ ٍذ َق ْو َس ْ ِ
ج ْع َب ُة ِم ْن النر ْب ِل َف َي ُق ُ
ن َأ ْو َث َا ًثا َق َالَ :فك َ
ول:
الر ُج ُل َي ُم ُر َم َع ُه ا َ
َان ر
َ
ِ
«ا ْن ُث ْر َها ِأَ ِي َط ْل َح َة» َق َال َو ُي ْ ِ
ف نَبِ ُي اه ﷺ َي ْن ُظ ُر إ َى ال َق ْو ِم َف َي ُق ُ
ول َأ ُبو َط ْل َح َةَ :يا نَبِ ري اه،
ر ُ
ْت َو ُأ ِمي َا ت ْ ِ
ون ن َْح ِر َ
ف َا ُي ِص ْب َك َس ْهم ِم ْن ِس َها ِم ال َق ْو ِم ،ن َْح ِري ُد َ
ك .متفق عليه( ).
ُر ْ
بِ َأ ِي َأن َ
فري اه عن الصحابة أمعن الذين دافعوا عن نبينا حمد ﷺ ونروه بكل ما
يملكون ،فاللهم ارزقنا نرسنته ،وحسن الدفاع عنه ببيان صفاته ،وفضائله ،وحاسنه،
ودينه بألسنتنا وأقامنا  ،والتأي به  ،والذب عنه :
[ الفتح. ]5 – 9 /

 -15الذب عن دينه ﷺ

من أعظم حقوقه ﷺ الذب عن دينه الذي أرسله اه به:
[ فاطر. ]99/

والذب عن الدين الذي جاء به الرسول ﷺ يتضمن أمور ًا مسة:
اأول  :حفظ سنته ﷺ من الضياع  ،ويتحقق ذلك بكتابة وحرير أحاديثه الصحيحة ،
وآثار الصحابة والتابعن عى مر القرون واأجيال .
الثاي  :ماية سنته ﷺ من انتحال امبطلن  ،وحريف الضالن  ،وتأويل اجاهلن ،
وقد قام به علاء اأمة منذ ظهر الكذب عليه  ،وظهرت البدع بعده .
َعن َعب ِد اه ب ِن مسع ٍ
ود َ أن َر ُس َ
ول اه ﷺ َق َال َ « :ما ِم ْن نَبِي َب َع َث ُه اه ِي ُأ رم ٍة َق ْب ِِ،
ْ َ ْ ُ
ْ ْ
ون بِ ُسنرتِ ِهَ ،و َي ْقتَدُ َ
ونَ ،و َأ ْص َحاب َي ْأ ُخ ُذ َ
ان َل ُه ِم ْن ُأ رمتِ ِه َح َو ِار ُي َ
إِ را َك َ
ف
ون بِ َأ ْم ِر ِهُ ،ث رم إِ رهَا َتـ ْخ ُل ُ
ون َما َا ُي ْؤ َم ُر َ
ونَ ،و َي ْف َع ُل َ
ون َما َا َي ْف َع ُل َ
ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ُخ ُلوفَ ،ي ُقول َ
اهدَ ُه ْم بِ َي ِد ِه
ونَ ،ف َم ْن َج َ
ِ
ِِ
ِ
اهدَ ُه ْم بِ َق ْلبِ ِه َف ُه َو ُم ْؤ ِمن َ ،و َل ْي َس
اهدَ ُه ْم بِلِ َسانه َف ُه َو ُم ْؤمن َ ،و َم ْن َج َ
َف ُه َو ُم ْؤمن َ ،و َم ْن َج َ
َو َرا َء َذلِ َك ِم َن ِ
يا ِن َح رب ُة َخ ْر َد ٍل » أخرجه مسلم ( ).
اإ َ
الثالث  :تنقيح سنته ﷺ ما أدخله امبطلون فيها من اأحاديث الضعيفة وامكذوبة ،
وبيان الصحيح من السقيم .
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9أخرجه مسلم برقم (.)99
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الرابع  :الرد عى شبهات امستهزئن با ثبت ي هديه ي القول أوالفعل أو ااعتقاد ،
كاستهزاء البعض بالصاة أو احجاب ،أو السواك ،أو اللحية ،أو برفع اإزار فوق
الكعبن  ،أو امراث ونحو ذلك:
[ امائدة.]99 /
واا ستهزاء بالسنة الصحيحة  ،والطعن فيها  ،كفر خرج من ملة اإسام :

[ التوبة. ]99 – 99 /

والرد عى الطاعنن ي القرآن والسنة من أعظم اجهاد  ،وامحامي عن السنة ،
الذاب عنها كامجاهد ي سبيل اه :
[ الفرقان. ]99 /

والتهاون ي الذب عن ريعة اإسام التي جاء ها رسول اه ﷺ من اخذان الذي
يدل عى ضعف اإيان ،أو زواله بالكلية ،فمن أحب أحد ًا ،وم تظهر عليه آثار الغرة
عى حرمته وسنته ،فهو كاذب ي دعواه :
[ آل عمران. ]99 – 99 /

اخامس  :ومن الذب عن دينه اجهاد ي سبيل اه تعاى  ،وبذل النفس وامال
والوقت لنرة اإسام بالعلم واللسان  ،والسيف والسنان :
[ احجرات. ]99 /

599

 -13توقر آل بيته ﷺ

من حقوقه ﷺ عى أمته حب آل بيته ﷺ والري عنهم ،والصاة عليهم ،وإكرامهم،
والعناية هم  ،وتوقرهم  ،تنفيذ ًا لوصية رسول اه ﷺ فيهم .
ٍ
عن زيد بن أرقم  قالَ :قا َم َر ُس ُ
ما
ول اه ﷺ َي ْو ًما فِينَا َخطِي ًبا بِ َاء ُيدْ َعى ُ ً
ِ
ِ
ن م رك َة وا َ ِ ِ
ها
َب ْ َ َ َ
مدينَةَ ،ف َحمدَ اه َو َأ ْثنَى َع َل ْيه َو َو َع َظ َو َذك َررُ ،ث رم َق َالَ « :أ رما َب ْعدُ َأ َا َأ ُ َ
ِ
ِ
َارك فيك ُْم َث َق َل ْ ِ
يبَ ،و َأنَا ت ِ
ي َر ُس ُ
ن َأ رو ُه ُ َا
الن ُ
ول َر ِي َف ُأ ِج َ
راس َفإِن َرا َأنَا َب َر ُيوش ُك َأ ْن َي ْأ ِ َ
ِ ِ
ِ
ى كِت ِ
ُورَ ،ف ُخ ُذوا بِكِت ِ
است َْم ِسكُوا بِ ِه» َف َح رث َع َ
َاب اه
كت ُ
َاب اه َو ْ
َاب اه  ،فيه اهُدَ ى َوالن ُ
ب فِ ِيهُ ،ث رم َق َالَ « :و َأ ْه ُل َب ْيتِيُ ،أ َذك ُِرك ُْم اه ِي َأ ْه ِل َب ْيتِيُ ،أ َذك ُِرك ُْم اه ِي َأ ْه ِل َب ْيتِي،
َو َر رغ َ
ُأ َذك ُِرك ُْم اه ِي َأ ْه ِل َب ْيتِي »أخرجه مسلم ( ).
وآل بيت النبي ﷺ هم الذين حرم عليهم الصدقة ,وهم:
بنو هاشم بن عبد مناف ،وبنو امطلب بن عبد مناف ،فهؤاء يدخلون ي سهم ذوي
القربى ،وحرم عليهم الصدقة ماية جناب النبوة ،وتعظيا ً لقدرهم ،أن الصدقة
أوساخ الناس.
ِ
ِ
عن َع ْبد امُ رطلِ ِ
ب ْبن َربِي َع َة  أن رسول اه ﷺ قال  « :ر
الصدَ َق َة َا َتنْ َبغي آ ِل
إن ر
اخ الن ِ
ـح رم ٍد ،إِن َرا ِه َي َأ ْو َس ُ
راس» أخرجه مسلم ( ).
ُم َ
وأزواج النبي ﷺ داخات ي آل البيت بنص القرآن كا قال سبحانه :
[ اأحزاب. ]99 /

وقد جعل اه آل البيت حق ًا ي اخمس والفيء عوض ًا عا ُح ِرموه من الصدقة .
ان إِ َى رس ِ
َع ْن ُجبَ ْ ِ
ر ْب ِن ُم ْط ِع ٍم َ ق َال َ :م َش ْي ُت َأنَا َو ُع ْث َا ُن ْب ُن َع رف َ
ول اه ﷺ َ ،ف ُق ْلنَا :
َ ُ
ب وتَر ْك َتنَا ونَحن وهم ِمن َْك بِمن ِْز َل ٍة و ِ
ول اه َ ،أ ْع َطي َت بنِي ا ُ ِ
َيا َر ُس َ
احدَ ٍة َ ،ف َق َال
َ
ْ َ
َ
َ ْ ُ َ ُ ْ
م رطل ِ َ َ
ب وبنُو ه ِ
اش ٍم َيء و ِ
َر ُس ُ
احد» أخرجه البخاري ( ).
ول اه ﷺ « :إِن َرا َبنُو امُ رطلِ ِ َ َ َ
ْ َ
فيجب علينا توقر آل بيت الرسول ﷺ  ،والري عنهم  ،وإكرامهم  ،واإحسان
إليهم  ،وا حرامهم  ،وحبتهم  ،وموااَم  ،فإهم من ذرية طاهرة  ،ومن أرف بيت
عى وجه اأرض حسب ًا ونسب ًا ،ا سيا إذا كانوا متبعن للسنة النبوية الصحيحة.
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999

599

ول اه ﷺ َي ُق ُ
عن َواثِ َل َة ْب َن اأَ ْس َق ِع  قالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
اص َط َفى ِكنَا َن َة ِم ْن
ول « :إِ رن اه ْ
ِ
و َل ِد إِسا ِع َيل ،واص َط َفى ُقري ًشا ِمن ِكنَا َن َة ،واص َط َفى ِمن ُقري ٍ ِ
اص َط َف ِ
اي ِم ْن
ش َبني َهاش ٍمَ ،و ْ
ْ َْ
َ ْ
ْ
َْ
َ ْ
َ ْ َ
بنِي ه ِ
اش ٍم » أخرجه مسلم ( ).
َ َ
ومن دائل توقر آل بيت النبي ﷺ أن النبي ﷺ َع رلم أمته أن يقولوا ي التشهد ي
ِ
ى ِ
ى ِ
يم َو َع َ
ـح رم ٍد ك ََا َص رل ْي َت َع َ
ـح رم ٍد َو َع َ
آل
آل ُم َ
الصاة « :ال رل ُه رم َص ِل َع َى ُم َ
ى إِ ْب َراه َ
ِ
اهيم إِن َرك َح ِـميد م ِ
ى ِ
ـجيد  ،ال رل ُه رم َب ِ
ْت َع َ
ـح رم ٍد َو َع َ
ار ْك َع َ
ى
ـح رم ٍد ك ََا َب َارك َ
آل ُم َ
ى ُم َ
َ
إِ ْب َر َ
ِ
ِ
اهيم إِن َرك َح ِـميد م ِ
اهيم َو َع َ ِ
ـجيد » متفق عليه( ).
َ
ى آل إِ ْب َر َ
إِ ْب َر َ
فالصاة عى النبي ﷺ حق له وآله دون سائر الناس .
وأعظم امسلمن توقر ًا آل البيت أصحاب النبي ﷺ ،وي مقدمتهم أبو بكر الصديق .
عن أي بكر الصديق  قال  :وا رل ِذي َن ْف ِ
ِ بِ َي ِد ِه َل َقرا َب ُة رس ِ
َ َأ ْن
ول اه ﷺ َأ َح ُ
َ
ب إِ َ ر
َ َ ُ
َأ ِص َل ِم ْن َق َرا َبتِي .متفق عليه( ).

 -12توقر زوجاته ﷺ

من حقوقه ﷺ توقر زوجاته  ،ورعاية حرمتهن  ،وصيانة أعراضهن  ،وبيان فضائلهن،
وحسن الثناء عليهن  ،وااستغفار هن  ،والري عنهن  ،والدعاء هن .
وقد رفع اه  مقام أزواج النبي ﷺ  ،وبوأهن منزلة عالية  ،بل رفع قدرهن إى منزلة
اأمومة جميع امؤمنن بقوله سبحانه :
[ اأحزاب. ]9 /
وهذه امنزلة العالية هن هي من التريف والتعظيم الذي أعطاه اه للنبي ﷺ .
وسلف هذه اأمة من أهل السنة واجاعة إى يومنا هذا يتولون أزواج النبي ﷺ
أمهات امؤمنن ،ويؤمنون بأهن أزواجه ي الدنيا واآخرة ،يرضون عنهن خاصة
زوجته خدجة ري اه عنها أ ُم أكثر أواده  ،وأول من آمن به ،وأول من أعانه
وعاضده عى أمره.
وكذا الصديقة بنت الصديق عائشة ري اه عنها أحب نسائه إليه ،وأحفظهن لسنته .
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم (.)9995
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ى النِس ِ
عن َأنَس بن مال ِ ٍ
ول اه ﷺ َي ُق ُ
ك  قال َ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول َ « :ف ْض ُل َع ِائ َش َة َع َ
اء
َ
ْ َ
ِ
َك َف ْض ِل ال رث ِر ِ
يد َع َ
ى َسائ ِر ال رط َعام » متفق عليه( ).
وقد دل القرآن عى طهارة أزواج النبي ﷺ من السوء والفحشاء كا قال سبحانه :
[ اأحزاب. ]99 /

وما يدل عى عظمة قدر أمهات امؤمنن ري اه عنهن عظيم مكانتهن ،ومضاعفة
أجورهن كا قال سبحانه:
[ اأحزاب. ]99-99 /

وهن مقام كبر ،وعليهن مسؤولية عظيمة ،أهن أزواج رسول اه ﷺ :

[ اأحزاب. ]99-99 /

وما يدل عى عظيم حق أمهات امؤمنن َق ْرن الصاة عليهن بالصاة عى النبي ﷺ
ي التشهد ي الصاة .
عن أي ميد الساعدي َ أ ره ُ ْم َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ف ن َُص ِ
ِ َع َل ْي َك؟ َق َالُ « :قو ُلوا
ول اهَ ،ك ْي َ
ِ
ـحم ٍد َو َأ ْز َو ِ
اج ِه َو ُذر ريتِ ِه كَا َص رل ْي َت َع َ ِ
يم َ ،و َب ِ
ال رل ُه رم َص ِل َع َ
ار ْك َع َى
ى آل إِ ْب َراه َ
َ
ِ
ى ُم َ ر
ِ
اهيم إِن َرك َح ِـميد م ِ
ـحم ٍد َو َأ ْز َو ِ
ْت َع َ ِ
ـجيد»متفق عليه( ).
اج ِه َو ُذ ِر ريتِ ِه ك ََا َب َارك َ
َ
ى آل إِ ْب َر َ
ُم َ ر
وأزواج اأنبياء والرسل ،وأزواج النبي ﷺ ،مسلات مؤمنات قانتات تائبات عابدات
طيبات طاهرات  ،والطعن فيهم طعن ي أزواجهن من اأنبياء والرسل.
والطعن ي أمهات امؤمنن أو بعضهن كطعن الرافضة ي عائشة ري اه عنها ،مع
تطهر اه ها من فوق سبع ساوات  ،وذلك كفر وإيذاء للنبي ﷺ ،وقد توعد اه من
فعل ذلك بالعذاب األيم كا قال سبحانه :
[ اأحزاب. ]99-99/

( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9995واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)999
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وأزواج النبي ﷺ من دخل قل هن من النساء ،وهن إحدى عرة:
خدجة بنت خويلد ،وسودة بنت زمعة ،وعائشة بنت أي بكر ،وحفصة بنت عمر ،وأم
حبيبة ،وأم سلمة ،وزينب بنت جحش ،وزينب بنت خزيمة ،وجويرية بنت احارث،
وصفية بنت حيي  ،وميمونة بنت احارث  ،ري اه عنهن أمعن .

 -11توقر أصحابه ﷺ

من حقوقه ﷺ عى أمته توقر أصحابه ،والري عنهم ،وااقتداء هم ،وحسن الثناء
عليهم ،واإمساك عا شجر بينهم ،ومعاداة من عاداهم ،والدعاء هم ،وااستغفار
هم ،وذكر فضائلهم وحاسنهم ،وحبتهم وإجاهم ،من امهاجرين واأنصار والذين
اتبعوهم بإحسان :
[ التوبة. ]999 /

وأصحاب النبي ﷺ كلهم عدول مرضيون ثقات  ،وعدالة الصحابة ثابتة معلومة
بتعديل اه هم  ،وإخباره عن طهارَم  ،ورضاه عنهم  ،وشهادة رسوله ﷺ هم .
قال اه تعاى :
[ آل عمران. ]999 /

ووصفهم اه وزكاهم بقوله :

[ الفتح. ]95 /

ِ
ِ
وه ُ ْم ُ ،ث رم
و َع ْن عمران بن حصن َ ق َال :قال النبي ﷺ َ «:خ ْ ُرك ُْم َق ْري ُ ،ث رم ا رلذي َن َي ُل َ
ِ
وه ُ ْم» متفق عليه ( ).
ا رلذي َن َي ُل َ
و َعن َأ ِي س ِع ٍ
ول اه ﷺ  «:ا ت َُس ُبوا أحد ًا من َأ ْص َح ِ
يد اخُدْ ِر ِي َ ق َال :قال َر ُس ُ
اي،
ْ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
( )
لو َأ ْن َف َق مثْ َل ُأ ُحد َذ َهبًا َما َأ ْد َر َك ُمدر َأ َحده ْم َوا نَصي َف ُه» متفق عليه .
فإ رن َأ َحدَ ك ُْم ْ
والصحابة ري اه عنهم أفضل اأمة بعد النبي ﷺ ،لثناء اه  عليهم  ،وثناء
رسوله ﷺ عليهم  ،وأن اه اختارهم لصحبة نبيه ﷺ  ،وخصهم برؤية وجهه
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
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الريف ،وساع حديثه من فمه الريف  ،وأخذ الريعة عنه  ،وتبليغ ما جاء به من
احق عى أكمل الوجوه  ،واجهاد معه ي سبيل اه :

[ احر.]99 – 9 /

عى أنه لو م يرد عن اه ورسوله ثناء عليهم وتعديل هم  ،أوجبت احال التي كانوا
عليها من اإيان واهجرة والنرة واجهاد ،وبذل اأنفس واأموال واأوقات ي
سبيل إعاء كلمة اه  ،وفراق اأهل والباد  ،وقتل اآباء واأواد  ،نرة لدين اه ،
مع قوة اإيان  ،وحسن ااتباع ،أوجب ذلك كله القطع بعدالتهم  ،واجزم بنزاهتهم ،
وأهم أفضل من جاء بعدهم .
عن ابن عمرري اه عنها قال :من كان مستن ًا فليستن بمن قد مات ،أولئك أصحاب
أبرها قلوب ًا ،وأعمقها عل ً
ا  ،وأقلها تكلف ًا  ،قوم
حمد ﷺ كانوا خر هذه اأمةّ ،
اختارهم اه لصحبة نبيه ﷺ .أخرجه أبونعيم ي احلية ( ).
وإيان الصحابة أقوى إيان اخلق بعد اأنبياء  ،وقد شهد اه هم بأهم امؤمنون
حق ًا بقوله سبحانه :
[ اأنفال. ]99 /

وأخر سبحانه أن الناس إن آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدوا كا قال سبحانه :
[ البقرة. ]999 /

وندب من جاء بعدهم إى ااستغفارهم وحبتهم كا قال سبحانه :
[ احر. ]99 /

( )9حسن /أخرجه أبو نعيم ي احلية (.)999/9
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وأمر رسوله ﷺ باللطف هم  ،والعفو عنهم  ،ومشاورَم ،وااستغفار هم ،فقال سبحانه:
[ آل عمران. ]995 /

وأخر ﷺ بأهم خرا القرون  ،وأن أجرهم مضاعف عى أجر من جاء بعدهم .
َعن َأ ِي س ِع ٍ
ول اه ﷺ  «:ا ت َُس ُبوا أحد ًا من َأ ْص َح ِ
يد اخُدْ ِر ِي َ ق َال :قال َر ُس ُ
اي،
ْ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
( )
لو َأ ْن َف َق مثْ َل ُأ ُحد َذ َهبًا َما َأ ْد َر َك ُمدر َأ َحده ْم َوا نَصي َف ُه» متفق عليه .
فإ رن َأ َحدَ ك ُْم ْ
وذكر اه  فضلهم وخريتهم ي التوراة واإنجيل والقرآن فقال سبحانه :

[ الفتح. ]95 /

وأهل السنة واجاعة يؤمنون ويقبلون ما جاء ي الكتاب والسنة من فضائلهم
ومراتبهم  ،فيؤمنون بأن خر هذه اأمة بعد نبيها أبو بكر ،ثم عمر ،ثم عثان ،ثم عِ،
ثم بقية العرة امبرين باجنة ،ويقدمون امهاجرين عى اأنصار ،ويفضلون من
أنفق منهم قبل الفتح وقاتل عى من أنفق من بعده وقاتل ،وأن اه قال أهل
بدر«:ا ْع َم ُلوا َما ِش ْئت ُْم َف َقدْ َغ َف ْر ُت َلك ُْم»متفق عليه ( ).
وبأنه ا يدخل النار أحد بايع حت الشجرة كا جاء ي الكتاب والسنة :
[ الفتح. ]99 /

وواجبنا نحو أصحاب حمد ﷺ أن نحبهم ميع ًا ونوقرهم  ،ونثني عليهم  ،بأن تكون
ألسنتنا رطبة بذكرهم باجميل من صفاَم وأفعاهم ،وقلوبنا عامرة بحبهم ،وما صح فيا
جرى بينهم من خاف فهم فيه جتهدون ،من أصاب منهم فهو مأجور ،ومن أخطأ فخطؤه
مغفور  ،فليسوا معصومن  ،بل هم بر يصيبون وخطئون .
ومن طعن ي أصحاب حمد ﷺ ميع ًا كفعل الرافضة فهذا كفر؛ أن القدح ي
الصحابة قدح ي النبي ﷺ  ،فهم أصحابه وخاصته وبطانته  ،وهم الذين نقلوا الدين
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9959
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من جاء بعدهم  ،فمن طعن فيهم لزم من هذا الطعن فيا نقلوه من القرآن واأحاديث ،
وهذا كفر ِبن؛ أن القرآن حق  ،والرسول ﷺ حق  ،وإنا أدى إلينا هذا القرآن والسنة
أصحاب رسول اه ﷺ.
وإنا يريد الرافضة من الطعن ي الصحابة ري اه عنهم جرح شهود النقل  ،ليبطلوا
الكتاب والسنة ،فظاهر أمرهم الطعن ي الصحابة ،وباطنه الطعن ي الرسالة :
[ النساء. ]999 /

والقيام بحقوق الصحابة ري اه عنهم يتضمن أربعة أمور :
اأول  :حبهم والري عنهم  ،وااستغفار هم ،كا قال سبحانه :
[ احر. ]99 /

الثاي  :اإيان بأهم أفقه اأمة بأمر دينها  ،أنه تر ربوا عى عن النبي ﷺ  ،وعاينوا
التنزيل  ،وأن للخلفاء الراشدين منهم سنة متبعة .
ى بِنَا َر ُس ُ
عن ال ِع ْر َباض بن سارية  قالَ :ص ر
ات َي ْو ٍم ُث رم َأ ْق َب َل َع َل ْينَا
ول اه ﷺ َذ َ
ِ
وب َ ،ف َق َال َق ِائل َ :يا َر ُس َ
َف َو َع َظنَا َم ْو ِع َظ ًة َبلِي َغ ًة َذ َر َف ْت ِمن َْها ال ُع ُي ُ
ول اه،
ونَ ،و َو ِج َل ْت من َْها ال ُق ُل ُ
ِِ ِ
ِ
اع ِة ،
الس ْم ِع َوال رط َ
َك َأ رن َهذه َم ْوع َظ ُة ُم َو ِدعٍَ ،ف َا َذا َت ْع َهدُ إِ َل ْينَا ؟ َف َق َال ُ « :أوصيك ُْم بِ َت ْق َوى اهَ ،و ر
َوإِ ْن َع ْبدً ا َح َب ِش ًياَ ،فإِ رن ُه َم ْن َي ِع ْش ِمنْك ُْم َب ْع ِدي َف َس َ َرى ْاختِ َا ًفا كَثِ ًرا َ ،ف َع َل ْيك ُْم بِ ُسنرتِي َو ُسنر ِة
اج ِذ ،وإِياكُم ومـحدَ َث ِ
ن ِ ِ
اخ َل َف ِاء ا َ ِ
ات اأُ ُم ِ
ين َ
ور،
ها َو َع ُضوا َع َل ْي َها بِالن َرو ِ َ ر ْ َ ُ ْ
الراشد َ
ُ
م َ رسكُوا ِ َ
م ْهد ِي َ ر
ـحدَ َث ٍة بِدْ َعةَ ،وك رُل بِدْ َع ٍة َض َا َلة » أخرجه أبوداود والرمذي ( ).
َفإِ رن ك رُل ُم ْ
الثالث  :ذكر حاسنهم  ،والكف عا شجر بينهم .
الرابع  :الذب عنهم ما قاله بعض امبتدعة فيهم كالرافضة ومن سلك سبيلهم .

*

*

*

*

*

( )9صحيح  /أخرجه أبوداود برقم ( )9999وهذا لفظه ،وأخرجه الرمذي برقم (.)9999

599

البــاب العاشر
فقه اتباع النبي ﷺ

ويشتمل عى ما يي :

 -1أصول ااعتصام بالسنة

 -2فقه ااتبــاع

 -3أفعال النبي ﷺ من حيث ااتباع
 -4قواعد هامة ي ااتباع

 -5منزلة ااتباع ي الريعة
 -3حكم اتباعه ﷺ

 -2أقسام الناس ي ااتباع
 -1عامات ااتباع

 -3الوسائل امعينة عى اتباع النبي ﷺ
 -12عوائق ااتباع

 -1أصول ااعتصام بالسنة

 أصول ااعتصام بالسنة واحذر من البدعة كثرة وهذه أمها:
اأول  :أن اإسام مبني عى أصلن عظيمن ما :
 -9أن ا نعبد إا اه وحده اريك له  ،وهو معنى شهادة أن ا إله إا اه .
 -9أن ا نعبد اه إا با رع  ،وهو معنى شهادة أن حمد ًا رسول اه .
فالرك ضد اأصل اأول ،والبدعة ضد اأصل الثاي:
[ الكهف. ]999 /

فا يقبل اه  أي عمل إا إذا كان خالص ًا صواب ًا ،واخالص ما كان ه وحده ،والصواب.
ما كان عى السنة ،فالفوز والنجاة ي التوحيد والسنة  ،واخَان واهاك ي الرك
والبدعة :
[ الزمر. ]99 – 99 /

الثاي  :أن السنة سنتان  :سنة فعلية  ..وسنة تركية .
فالسنة الفعلية  :هي ما فعله النبي ﷺ  ،أو أمر به  ،أو أقر عليه  ،مثل اأذان للصلوات
اخمس  ،والتلبية ي احج ونحوها .
والسنة الركية  :هي ما تركه النبي ﷺ مع قيام امقتى لذلك ،مثل ترك اأذان لصاة
العيدين  ،وصاة اجنازة  ،فركه سنة نبوية  ،كا أن فعل اأول سنة نبويه :
[ احر. ]9 /

الثالث  :أن اأصل ي العبادات امنع إا بدليل رعي من القرآن والسنة  ،أو من
أحدما ،واأصل ي امعامات والعادات احل إا بدليل رعي يدل عى التحريم.
ِ
ِ
( )
س َع َل ْيه َأ ْم ُرنَا َف ُه َو َرد » أخرجه مسلم
ودليل اأول قول النبي ﷺ َ «:م ْن َعم َل َع َما َل ْي َ
ودليل الثاي :
ﰀ [ البقرة. ]95 /
الرابع  :أن التأي بالنبي ﷺ ي عبادته يتحقق بستة أمور :
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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 -9السبب :بأن تكون العبادة موافقة للريعة ي سببها ،فلو زاد أحد صاة سادسة
عى الصلوات اخمس فعبادته مردودة؛ أنه ليس ها سبب رعي ي القرآن أوالسنة:
قال اه تعاى:
[ الشورى. ]99 /
و َع ْن عائشة ري اه عنها َقا َلتَ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ «:م ْن َأ ْحدَ َ
ث ِي َأ ْم ِرنَا هذا َما
َل ْي َس ِمنْ ُه َف ُه َو َرد » متفق عليه ( ).

 -9اجنس :فلو ضحى أحد بفرس م تقبل أضحيته؛ أن الريعة جاءت باأضحية
من هيمة اأنعام فقط ( الغنم والبقر واإبل ) .
قال اه تعاى:
[ احر. ]9 /
 -9القدر  :فلو صى اجمعة ثاث ًا م تقبل صاته ،أها خالفة للريعة ي قدرها ،
أن الريعة جاءت بصاة اجمعة ركعتن .
قال اه تعاى:
[ الطاق. ]9 /
 -9الكيفية  :بأن تكون العبادة موافقة للريعة ي كيفيتها  ،فلو غسل إنسان رجليه ي
الوضوء ثم مسح رأسه  ،ثم غسل يديه  ،ثم غسل وجهه  ،فهذا وضوءه غر مقبول ،
وصاته به غر صحيحة  ،أنه خالف الريعة ي كيفية الوضوء .
قال اه تعاى :
[ النساء. ] ١١١/

 -9امكان  :فلو وقف احاج يوم عرفة بمزدلفة ،أو طاف بغر الكعبة  ،أو اعتكف ي
بيته ،فهذه العبادات ا تصح  ،أنه خالف الريعة ي مكان العبادة امحدد ها رع ًا .
عن عائشة ري اه عنها أن رسول اه ﷺ قالَ « :م ْن َع ِم َل َع َما َل ْي َس َع َل ْي ِه َأ ْم ُرنَا َف ُه َو
َرد » أخرجه مسلم ( ).
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9959ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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 -9الزمان  :فلو صى مسلم الظهر قبل الزوال  ،أو صام فرض رمضان ي رجب ،
فهذا صاته وصيامه ليس بصحيح  ،أنه خالف الريعة ي زماها امحدد ها رع ًا .
قال اه تعاى:
[ الكهف. ] ١١١/

فهذه ستة أوصاف اتتحقق متابعة النبي ﷺ إا باجتاعها ي كل عبادة :

[ النور. ]99 /

اخامس  :أن اه  أكمل الدين ببعثة حمد ﷺ  ،فا يستطيع أحد أن يأي بيء
يقرب إى اه تعاى غر النبي ﷺ فقط :
[ احر. ]9 /

السادس  :أن كال الدين يقتي بطان البدع  ،فدين اإسام كامل ا حتاج إى
زيادة  ،كا أنه ا جوز فيه النقص :
[ امائدة. ]9 /
فاه سبحانه بن ي كتابه كل يء حتاجه الناس ي معاشهم ومعادهم كا قال سبحانه:
[النحل.]95/

وقال رجل من امركن لسلان الفاريَ :ع رلمكُم نَبِيكُم ك رُل َي ٍء حترى ِ
اخ َرا َءةَ،
ْ َ
َ ْ ُ ْ
َق َالَ :ف َق َالَ :أج ْلَ ،ل َقدْ هانَا َأ ْن نَس َت ْقبِ َل ال ِقب َل َة لِ َغ ِائ ٍ
ط َأ ْو َب ْو ٍلَ ،أ ْو َأ ْن ن َْس َتن ِْج َي بِال َي ِم ِ
نَ ،أ ْو
ْ
َ
ْ
ََ
ِ
ِ
َأ ْن ن َْس َتن ِْج َي بِ َأ َق رل م ْن َث َا َثة َأ ْح َج ٍ
ارَ ،أ ْو َأ ْن ن َْس َتن ِْج َي بِ َر ِجي ٍع َأ ْو بِ َع ْظ ٍم .أخرجه مسلم( ).
السابع  :أن التريع حق ه وحده كا قال سبحانه :
[ يوسف. ]99 /

وأنكر سبحانه عى من رع للناس دين ًا أضلهم به فقال :
[ الشورى. ]99 /

والتريع قد انقى بموت النبي ﷺ بعد حجة الوداع ،بعد أن أنزل اه عليه ي عرفة:
[ امائدة. ]9 /
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
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فمن أحدث ي دين اه ،وزاد فيه ما ليس منه  ،فقد جعل نفسه مرع ًا مع اه ،ومقتى
فعله أن النبي ﷺ م يتم الرسالة  ،وأنه ببدعته جاء ليتم الريعة  ،وكل ذلك باطل مردود
معاقب عليه:
[ النساء. ]999 /
و َع ْن عائشة ري اه عنها َقا َلتَ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ «:م ْن َأ ْحدَ َ
ث ِي َأ ْم ِرنَا هذا َما
َل ْي َس ِمنْ ُه َف ُه َو َرد » متفق عليه ( ).
واابتداع ي الدين ولو بقصد حسن يعتر تكذيبا ً ه  ي قوله سبحانه :
[ امائدة. ]9 /

الثامن  :أن اابتداع ي الدين تقدُ م بن يدي اه ورسوله  ،وهذا من اجرأة عى اه
ورسوله  ،وقد حذر اه من ذلك بقوله سبحانه:
[ احجرات. ]9 /

التاسع  :أن النبي ﷺ كان حذر من البدع دائ ً
ا ي كل خطبة  ،وي كل معة  ،وهذا
يدل عى عظيم خطر البدع  ،وشدة ررها  ،وأن كل بدعة ضالة :
[ النور. ]99 /

َان َر ُس ُ
وع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اه َ ق َال :ك َ
اح َـم رر ْت َع ْينَا ُهَ ،و َع َا َص ْو ُت ُه،
َ
ب ْ
ول اه ﷺ إِ َذا َخ َط َ
ِ
َو ْاشتَدر َغ َض ُب ُه َحترى َك َأ رن ُه ُمن ِْذ ُر َج ْي ٍ
ول َص رب َحك ُْم َو َم رساك ُْمَ ،و َي ُق ُ
ش َي ُق ُ
اع ُة
الس َ
ولُ « :بع ْث ُت َأنَا َو ر
ِ
ولَ « :أما بعدُ َفإِ رن َخر ا ِ ِ ِ
ك ََهات ْ ِ
الس ربا َب ِة َوال ُو ْس َطى َو َي ُق ُ
َاب
َن» َو َي ْق ُر ُن َب ْ َ
حديث كت ُ
ر َْ
ن إِ ْص َب َع ْيه ر
َْ َ
ـح رم ٍدَ ،و َر اأُ ُم ِ
اَاَ ،وك ُُل بِدْ َع ٍة َض َا َلة » أخرجه مسلم( ).
ور ُم ْ
اهَ ،و َخ ْ ُر اهُدَ ى ُهدَ ى ُم َ
ـحدَ َث ُ َ
ُ
العار  :أن التعبد ه ا يكفي فيه معرفة اهدي النبوي فقط  ،بل ا بد من معرفة ضده
من الركيات والبدع  ،لئا يقع اإنسان ي الرك أو البدع وهو ا يدري  ،كا مر ي
حديث حذيفة السابق .
وقد وقع أناس ي الرك الذي هو أعظم من البدع ،فكيف بالبدع ،أن الوقوع فيها أخف
وأرع ،أن أمرها قد خفى عى اإنسان  ،فيظن أها سنة  ،وأها من العمل احسن ،وأها
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9959ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
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تقربه إى اه ،وهي ا تزيده من اه إا بعد ًا ،فيكون من قال اه فيهم:

[ الكهف. ]999 /

احادي عر :أن البدع تكون ي ااعتقادات واأقوال واأفعال ،وإذا انترت اشتهرت،
وصارت كأها سنة .
واموارد التي تنشأ منها البدع سبعة موارد هي :
 -9اأحاديث الضعيفة .
 -9اأحاديث اموضوعة.
 -9اأحاديث التي ا أصل ها .
 -9العادات أو العبادات امأخوذة من الكفار .
 -9العادات التي يستحسنها العامة واجهال .
 -9ما نص عى استحبابه بعض العلاء بدون دليل  ،وهذا من زات العلاء .
 -9الغلو ي العبادات .
الثاي عر  :أن البدع درجات ،وليست ي خطورَا عى درجة واحدة ،فبعضها
يفي إى الكفركبعض بدع العقائد ،وبعضها ا يفى إى الكفر ككثر من بدع
العبادات القولية والفعلية .
والبدع فوق الكبائر ي امرتبة ،وليس فوق البدع إا الرك ،أن البدعة فيها تعد عى
الريعة بزيادة ،والزيادة حريف  ،وا أظلم من ذلك :
[ اأعراف. ]99 /

وإثم البدع أعظم من إثم الكبائر من وجوه :
اأول :أن صاحب البدعة يعتقد أنه عى صواب فيا يقوم به من عبادات حدثة ،فا
يفكر ي التوبة منها ،أما فاعل الكبرة من زنا أو رقة ونحوها ،فيعلم أنه خطئ،
فربا أحدث توبة  ،فتاب اه عليه :
[ النساء. ]999 /

595

الثاي  :أن البدع تؤدي مع مرور الزمن إى تغيرالدين  ،أها تتطور وتتفرع وتشتهر ،
أما الكبائر فكل أحد يعلم أها خالفة للدين  ،وليست منه .
 -9أن أهل البدع ي الغالب حاربون أهل السنة إذا أمروهم بالسنة  ،وهوهم عن
بدعهم  ،وربا فسقوهم  ،أو كفروهم  ،أو اَموهم .
أما أهل الكبائر فإن من جاءهم ليذكرهم باه وعقابه فإهم أما أن يقبلوا النصيحة
ويتوبون إى اه  ،وهذا هو اأغلب  ،وإما أن يردوا النصيحة مع طلب الدعاء هم
باهداية .
 -9أن إحياء البدع وإشهارها يؤدي إى هدم السنة النبوية  ،والبعد عنها :
[ النساء. ]999 /
الثالث عر:أن صغائر البدع تكر مع مرور الزمان ،وقلة امناصح ،فتصر كبائر ،وتقوى
وتشتد حتى تصبح دين ًا ُيتعبد ه به.
فالنجاة ي ااعتصام بالسنة ،واحذر من البدعة ،وهذا هو الراط امستقيم:
[ اأنعام.]999/

واخارجون عن الراط امستقيم إى الراط امعوج اثنان :
أحدما :رجل زل عن الطريق وهو ا يريد إا اخر ،فهذا ا ُيقتدى بزلته ،أها مهلكة :
[ اأنعام. ]999 /

الثاي :من عاند احق ،وخالف َم ْن كان قبله من امتقن ،فهذا ضار ضال مضل ،وشيطان
مريد ،حق عى من يعرفه أن حذر الناس منه ،لئا يقع أحد ي بدعته :
[ النساء. ]999 /

الرابع عر  :أن البدع كلها ضالة  ،وكلها سيئة ،وكلها مردودة.
والبدع ليست من اإسام  ،والبدعة ليست بحسنة .
اب إِ َى رس ِ
عن َج ِر ِير ْب ِن َع ْب ِد اه َ ق َالَ :جا َء نَاس ِمن اأَ ْع َر ِ
وف
الص ُ
ول اه ﷺ َع َل ْي ِه ْم ُ
َ ُ
راس َع َ
الصدَ َق ِة َف َأ ْب َط ُئوا َعنْ ُه َحترى ُر ِئ َي
ى ر
اجةَ ،ف َح رث الن َ
َف َر َأى ُسو َء َحاه ْم َقدْ َأ َصا َبت ُْه ْم َح َ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ر ٍة ِم ْن َو ِر ٍقُ ،ث رم َجا َء َ
آخ ُرُ ،ث رم
َذل َك ي َو ْج ِههَ :ق َالُ :ث رم إ رن َر ُج ًا م ْن اأَن َْصار َجا َء بِ ُ ر
ور ِي َو ْج ِه ِه.
َتتَا َب ُعوا َحترى ُع ِر َ
الَ ُ
ف ُُ
ِ
ِ
ول اه ﷺ َ « :م ْن َس رن ِي ِ
َف َق َال َر ُس ُ
ب َل ُه ِم ْث ُل َأ ْج ِر
ها َب ْعدَ ُه كُت َ
اإ ْس َا ِم ُسنر ًة َح َسنَ ًة َف ُعم َل ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يءَ ،و َم ْن َس رن ِي ِ
ها
ها َو َا َينْ ُق ُ
اإ ْس َا ِم ُسنر ًة َس ِي َئ ًة َف ُعم َل ِ َ
َم ْن َعم َل ِ َ
ص م ْن ُأ ُجوره ْم َ ْ
بعدَ ه كُتِب َع َلي ِه ِم ْث ُل ِو ْز ِر من َع ِم َل ِها و َا ينْ ُق ِ
ِ ِ
يء» أخرجه مسلم( ).
َ َ َ ُ
َ ْ
َْ ُ َ ْ
ص م ْن َأ ْو َزاره ْم َ ْ

فمن أحيا سنة كانت موجودة فعدمت  ،ثم أحياها وعمل ها الناس بعده  ،فله مثل أجر
من عمل ها ،وكذا من سن العمل فبدأ به قبل الناس ،وليس من سن العمل تريع ًا،
أن التريع منوع  ،وهو بدعة  ،وكل بدعة ضالة  ،وكل ضالة ي النار .
وحديث أي هريرة يفَحديث جرير بن عبد اه ري اه عنها.
عن أي هريرة  أن َر ُس ُ
ول اه ﷺ قال َ « :م ْن َد َعا إِ َى ُهدً ى ك َ
َان َل ُه ِم ْن اأَ ْج ِر ِم ْث ُل
ص َذلِ َك ِم ْن ُأ ُج ِ
ُأ ُج ِ
ور ِه ْم َش ْي ًئاَ ،و َم ْن َد َعا إِ َى َض َا َل ٍة ك َ
َان َع َل ْي ِه ِم ْن
ور َم ْن تَبِ َع ُه َا َينْ ُق ُ
ِ ِ
ص َذلِ َك ِم ْن آ َث ِام ِه ْم َش ْي ًئا» أخرجه مسلم( ).
اإ ْث ِم م ْث ُل آ َثا ِم َم ْن َتبِ َع ُه َا َينْ ُق ُ
فليس ي اإسام إا السنن ا البدع  ،كا أنه ليس ي البدع بدعة حسنة  ،بل البدع
كلها سيئة .
وأما اأثر الذي أساء فهمه بعض الناس فهو ما ورد عن عبد الرمن َ أ رن ُه َق َال:
ان إِ َى ا َ ِ
خ رط ِ
اب َ ل ْي َل ًة ِي َر َم َض َ
راس َأ ْو َزاع
م ْس ِجدَ ،فإِ َذا الن ُ
َخ َر ْج ُت َم َع ُع َم َر ْب ِن ا َ
ِِ
ُم َت َف ِر ُق َ
الر ُج ُل َف ُي َص ِ
الر ُج ُل لِنَ ْف ِس ِهَ ،و ُي َص ِ
ونُ ،ي َص ِ
الر ْه ُط.
ِ بِ َصاَته ر
ِ ر
ِ ر
ار ٍئ و ِ
اح ٍد َلك َ
م ْع ُت َه ُؤاَ ِء َع َ
َان َأ ْم َث َلُ ،ث رم َع َز َمَ ،ف َج َم َع ُه ْم
َف َق َال ُع َم ُر :إِ ِي َأ َرى َل ْو َ َ
ى َق ِ َ
ون بِ َصا َِة َق ِ
ي ْب ِن َك ْع ٍ
راس ُي َص ُل َ
َع َ
ار ِئ ِه ْمَ ،ق َال
بُ ،ث رم َخ َر ْج ُت َم َع ُه َل ْي َل ًة ُأ ْخ َرىَ ،والن ُ
ى ُأ َ ِ
ون .ي ِريدُ ِ
ِ
ِ
ُع َم ُر :نِ ْع َم البِدْ َع ُة َه ِذ ِهَ ،وا رلتِي َينَا ُم َ
آخ َر ال رل ْي ِل
ون َعن َْها َأ ْف َض ُل م َن ا رلتي َي ُقو ُم َ ُ
راس َي ُقو ُم َ
َوك َ
ون َأ رو َل ُه  .أخرجه البخاري( ).
َان الن ُ
فاجواب عنه :أن عمر  من أشد الناس تعظي ً
ا لكام اه ورسوله ،والوقوف عند
أحكام الريعة وحدودها .

( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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وصاة الراويح سنها النبي ﷺ بقوله وفعله  ،وقد فعلها ﷺ ي امسجد ثاثة أيام ،
ثم تركها خشية أن تفرض عى اأمة.
واستمر الناس يصلوها فرادى ي خافة أي بكر  ،وصدر ًا من خافة عمر  ،ثم
أهمه اه فعلها ماعة  ،فسن إحياء قيام رمضان ماعة  ،وقال :نعمت البدعة هذه .
فبالنظر إى أها موافقة لفعل النبي ﷺ فهي سنة ،وبالنظر إى ما كان عليه اأمر قبل
إحيائها من جديد فهي حدثة ،وهذا وصفها باحسنة.
اخامس عر  :أن بدع العقائد أشد خطر ًا من بدع اأعال؛ أن العقيدة عمل القلب،
وإذا صلح بالعقيدة الصحيحة صلح عمل اجوارح  ،وإذا فسد القلب بالبدع امحدثة،
فسد سائر عمل اجوارح .
ول اه ﷺ َي ُق ُ
عن النُ ْع َان ْبن َب ِش ٍر  قال َ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ح َرا ُم َب ِن،
ول  « :ا َ
حا َُل َب ِنَ ،وا َ
ِ
َو َب ْين َُه َا ُم َش رب َهات اَ َي ْع َل ُم َها كَثِر ِم َن الن ِ
َر َأ لِ ِد ِينِ ِه َو ِع ْر ِض ِه ،
راسَ ،ف َم ِن ا رت َقى امُ َش رب َهات ْاست ْ َ
احمى ي ِ
ِ
ِ
َو َم ْن َو َق َع ِِ ُ
وش ُك َأ ْن ُي َو ِاق َع ُه.
الش ُب َهات ك ََرا ٍع َي ْر َعى َح ْو َل َ ُ
ج َس ِد ُم ْض َغ ًة إِ َذا
َأاَ َوإِ رن لِك ُِل َم ِل ٍك ِ ً
مى اه ِِ َأ ْر ِض ِه َ
مىَ ،أاَ إِ رن ِ َ
ح َ ِار ُم ُهَ ،أاَ َوإِ رن ِِ ا َ
ِ
ب » متفق عليه ( ).
ج َسدُ ُك ُل ُهَ ،أاَ َوه َى ال َق ْل ُ
ج َسدُ ُك ُل ُه َ ،وإِ َذا َف َسدَ ْت َف َسدَ ا َ
َص َل َح ْت َص َل َح ا َ
والبدع ي العقيدة كثرة  ،وقد أخر النبي ﷺ عن تفرق أمته ي باب العقيدة إى فرق
وطوائف نحو ًا من ثاث وسبعن فرقة .
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ أ رن َر ُس َ
ول اه ﷺ َق َال َ « :ت َف رر َق ْت ال َي ُهو ُد َع َ
ن َأ ْو
ى إِ ْحدَ ى َو َس ْب ِع َ
ى َث َا ٍ
ا ْث َنت ْ ِ
ن فِ ْر َق ًةَ ،والن َرص َارى ِم ْث َل َذلِ َكَ ،و َت ْف َ ِر ُق ُأ رمتِي َع َ
ن فِ ْر َق ًة»
ث َو َس ْب ِع َ
َن َو َس ْب ِع َ
أخرجه أمد والرمذي ( ).
ومن أعظم البدع والفرق التي ظهرت ي العقيدة :
بدعة اجهمية ،وبدعة القدرية .
وبدعة امرجئة الذين قالوا ا ير مع اإيان ذنب .
وبدعة امعتزلة الذين قالوا إن مرتكب الكبرة كالزنا كافر  ،وهو خلد ي النار.
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم (.)9955
( )9صحيح  /أخرجه أمد برقم ( ،)9999وأخرجه الرمذي برقم ()9999وهذا لفظه .
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ومثلهم اخوارج ،وبدعة الرافضة الذين طعنوا ي الرسالة  ،وصحة القرآن  ،وأنكروا
السنة إا ما وافق مذهبهم  ،وك رفروا الصحابة كلهم إا أفراد ًا ا يصلون إى العرة،
وكذبوا ما نقلوا لأمة من اأحاديث ،وعبدوا القبور ،وحكموا بردة اخلفاء الراشدين
وكفرهم إا علي ًا .
وك رفروا أهل السنة وعادوهم وحاربوهم  ،وكانوا دائ ً
ا مع أعدائهم كا حصل منهم
مع التتار  ،فشاهوا اليهود ي عقيدَم التي ها كفروا كا قال سبحانه :
[ البقرة. ]99 /

وبدعة اخوارج والزيدية من أعظم البدع ي باب السمع والطاعة لواة اأمور ،
فاستحلوا اخروج عى اأئمة إذا رأوا منهم معصية .
وقد فعل اخوارج ما فعلوا من قتل عثان وعِ ري اه عنها ،ثم انفتحت أبواب
الر عى امسلمن إى يومنا هذا .
وي باب اإيان بالقدر ضلت اجرية الذين قالوا إن اه ا يعلم اليء إا بعد وقوعه .
ورؤوس أهل البدع الكرى أربعة :اخوارج  ..والرافضة  ..واجهمية  ..وامرجئة .
وأما البدع ي العبادات فبحر ا ساحل له  ،فا تكاد جد عبادة إا وأضاف إليها أهل
البدع زيادة  ،سواء ي هيئتها أو عددها أو وقتها.
فا أعظم تاعب الشيطان بالناس:
[ فاطر. ]9 /
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 -2فقه ااتباع

ااتباع :هو ااقتداء والتأي وااقتفاء واإئتام .
واتباع النبي ﷺ  ,والشهادة له بالرسالة ،هو الركن الثاي من أركان التوحيد .
فالتوحيد كله ي أمرين  :شهادة أن ا إله إا اه ،وشهادة أن حمد ًا رسول اه .
وااتباع ي الرع :هو ااقتداء والتأي بالنبي ﷺ ي مسة أمور :
ي توحيده وإيانه  ،وي نيته وفكره ،وي أقواله احسنة ،وي أعاله الصاحة ،وي
أخاقه الكريمة .
[ اأحزاب. ] 99/

[ اأعراف. ] 999/
[ احر. ] 9/
[ النساء. ] 99/
[ القلم. ] 9/

فنوحد اه كتوحيد النبي ﷺ لربه ،ونؤمن باه كإيانه ،ونذكر اه كذكره ،وندعوه كدعائه،
ونستغفره كاستغفاره ،ونعبد اه كعبادته ،ونتوضأ كوضوئه ،ونصِ كصاته ،ونصوم
كصيامه ،ونحج كحجه ،ونبيع كبيعه ،ونشري كرائه ،ونجاهد كجهاده ،وندعو إى اه
كدعوته ،ونعلم رعه كا علمه  ..وكذا نحسن كإحسانه ،ونعفو كعفوه ،ونرحم كرمته،
ونحلم كحلمه ،ونعطي كعطائه ،ونزور كزيارته  ..وهكذا .
فنقول كقوله ﷺ  ،ونفعل كفعله ﷺ  ،عى الوجه الذي فعله ،من أجل أنه فعله كاأدعية
واأذكار ،والصاة والصيام ،والنكاح والطاق ،والبيع والراء ،والدعوة واجهاد وغرها
ما جاء عنه ﷺ ,وهذه حقيقة التأي وااتباع :
[ اأحزاب. ] ١١/
ﰀ
وضد ااتباع امخالفة ،وتكون ي ااعتقاد ،والقول والفعل ،والرك :
وكا أنه لكل اتباع ثواب ،فكذا لكل خالف عقاب :
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[ النور. ] 99/

[ النساء. ] 999/

ومن يتعد حدود اه فقد ظلم نفسه :
هذا جب أن نفعل ما فعله ﷺ من ميع اأوامر والطاعات ،ونرك ما تركه من أنواع
امعاي وامحرمات ،ونفعل اأوامر حسب ااستطاعة :
[ الطاق. ]9/

[ التغابن. ] 99/

ونجتنب ما هى اه ورسوله عنه مطلق ًا .
َع ْن َأ ِي ُهر ْير َة َ ع ِن النربِي ﷺ َق َال َ « :د ُع ِ
وي َما ت ََر ْك ُتك ُْم ،إِن َرا َه َل َك َم ْن ك َ
َان َق ْب َلك ُْم
ِ
َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجتَن ُبو ُه َ ،وإِ َذا َأ َم ْر ُتك ُْم بِ َأ ْم ٍر َف ْأتُوا
يء َف ْ
بِ ُس َؤاه ْم َو ْاخت َاف ِه ْم َع َى َأنْبِ َيائ ِه ْم َ ،فإ َذا َهَ ْي ُتك ُْم َع ْن َ ْ
ِمنْ ُه َما ْاس َت َط ْعت ُْم» متفق عليه ( ).

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
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 -3أفعال النبي ﷺ من حيث ااتباع والتأي

 أفعال النبي ﷺ من حيث ااتباع والتأي ثاثة أقسام :
القسم اأول  :اأفعال اجبلية :كالقيام والقعود ،والدخول واخروج ،واأكل والرب،
والنوم واليقظة ونحو ذلك فهذا من حيث ااتباع والتأي نوعان :
اأول  :نوع جاء النص الرعي بإجابه أو ندبه كاأكل باليمن ،والنوم عى الشق اأيمن،
والسام عند الدخول واخروج.
فهذا يرع التأي وااقتداء به ﷺ ي ذلك .
الثاي  :نوع م يأت به نص دال عى مروعيته ،فهو باق عى أصل اإباحة ،كالصاة
ي موضع صى فيه النبي ﷺ اتفاق ًا ،وكنزوله باأبطح ما فرغ من مناسك احج.
فهذا ا يرع التأي وااقتداء بالنبي ﷺ ي فعله ،أن فعله اتفاق ًا ا قصد ًا له بعينه .
القسم الثاي  :اأفعال التعبدية :وهي ميع العبادات وامعامات التي ُيقصد ها التريع.
فهذه جب ااقتداء بالنبي ﷺ ها فع ً
ا لأوامر ،واجتناب ًا للمناهي.
وهذه هي اأصل ي أفعال النبي ﷺ كا قال سبحانه :
ﰀ [ اأحزاب.]١١/
القسم الثالث  :اأفعال اخاصة به :وهي التي علمنا رع ًا أها من خصائصه ﷺ  ،سواء
كانت من امباحات أو الواجبات أو امحرمات أو امكروهات .
فمن امباح له ﷺ خاصة مثل نكاح أكثر من أربع نسوة ،والنكاح با مهر ،ونكاح الواهبة
نفسها له .
ومن الواجب عليه وجوب التهجد ،وقيام الليل .
ومن امحرم عليه اأكل من الصدقة ،وأكل ما له رائحة خبيثة من امباح كالثوم والبصل .
فهذه خصائص ا يشاركه فيها أحد ،وا يقتدى وا يتأسى به فيها أحد ،أنه جاء اخر
بأها من خصائصه .
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 -4قواعد هامة ي ااتباع

 هذه أهم القواعد الواجبة ي اتباعه ﷺ :
اأوى :أن دين اإسام بني عى الوحين القرآن الكريم والسنة الصحيحة ،ا عى ما تراه
العقول ،أوتستحسنه اأهواء .
فا جاء من أمر أو هي ي كتاب اه تعاى ،أو سنة رسوله ﷺ  ،فإنه جب علينا اإيان به،
وقبوله ،وامسارعة إى امتثاله فع ً
ا أو ترك ًا :
[ احر. ] 9/

[ النساء. ] 999/

و َع ْن عائشة ري اه عنها َقا َلتَ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ «:م ْن َع ِم َل َع َم ً
ا َل ْي َس َع َل ْي ِه َأ ْم ُرنَا
َف ُه َو َرد » أخرجه مسلم ( ).
فمن اه الرسالة واحق واهدى ،وعى الرسول اامتثال والباغ ،وعلينا التسليم وااتباع :

[ اأنعام. ] 999-999/

فامؤمن حق ًا من يدور مع القرآن حيث دار ،ويقف مع السنة حيث جاءت :
[ الكهف. ]١١١/

[ اأعراف. ] 999/
[ آل عمران.]99/

فا يستقيم إيان العبد إا بالتسليم وااستسام لنصوص الوحين ،واانقياد إليها،
والرضا با فيها ،وتصديق أخبارما ،وتنفيذ أوامرما ،وعدم ااعراض عليها :
[ النساء. ] 99/

( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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[ احر. ] 9/

[ البقرة. ] 99/

وجب عى امسلم اتباع السنن واأحكام التي جاء ها النبي ﷺ سواء عرف حكمتها أم
م يعرف ذلك؛ أن مدار العبودية عى طاعة من أمر ها .
هذا فبعض وجوه احق تأي كثر ًا عى خاف الرأي ،وعى خاف ما حبه النفس كإسباغ
الوضوء عى امكاره ،وكون احائض تقي الصوم وا تقي الصاة ونحو ذلك .
وابد من ااتباع فيا نعرف معناه وما ا نعرف معناه :
[النساء. ] ١١/

الثانية  :جب عى امسلم معرفة احكم الرعي فيا يريد أن يفعله قبل أن يفعله ،وذلك
ي ميع شئون حياته ،ومن عمل عم ً
ا م تأت به الريعة فعمله باطل ومردود.
عن عائشة ري اه عنها قالت :قال رسول اه ﷺ َ «:م ْن َع ِم َل َع َما َل ْي َس َع َل ْي ِه َأ ْم ُرنَا
َف ُه َو َرد » أخرجه مسلم ( ).

الثالثة  :اتباع الرسول ﷺ يكون باتباع كل ما جاء به من أوامر ونواهي ي القرآن
الكريم ،والعمل بالسنة التي هي أفعاله وأقواله وتقريراته .
َع ِن ام ِ ْقدَ ا ِم ْب ِن َم ْع ِدي ك َِر َب الكِن ِْد ِي َ ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
يت
ول اه ﷺَ « :أ َا إِ ِي ُأوتِ ُ
ِ
َاب َو ِم ْث َل ُه َم َع ُه »أخرجه أبوداود والرمذي ( ).
الكت َ
الرابعة  :كل ما تركه النبي ﷺ من جنس العبادات ،وم يفعله مع وجود امقتي
لف عله عى عهده ففعله بدعة ،وذلك مثل ااحتفال بامولد النبوي ،واحياء ليلة
اإراء وامعرج ،وليلة النصف من شعبان ،ورأس السنة ونحو ذلك .

( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
( )9صحيح  /أخرجه أبوداود برقم( )9999وهذا لفظه  ،وأخرجه الرمذي برقم (.)9999
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فكل قول أو فعل م يثبت عن النبي ﷺ وا عن أصحابه فهو بدعة ،أنه لو كان خر ًا
لسبقونا إليه :
[ النور. ] 99

و َع ْن عائشة ري اه عنها َقا َلتَ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ «:م ْن َأ ْحدَ َ
ث ِي َأ ْم ِرنَا هذا َما
َل ْي َس ِمنْ ُه َف ُه َو َرد » متفق عليه ( ).

اخامسة  :أن الريعة جاءت بتبيان كل يء ي أصول الدين وفروعه ،ي أمور الدنيا
واآخرة ،من العبادات وامعامات والعاقات ،ي السلم أو احرب ،ي السياسة أو
ااقتصاد وغر ذلك كا قال سبحانه :
[ النحل. ] 95/

[ امائدة. ] 9/

السادسة :أن ااقتداء وااتباع للرسول ﷺ ا يتحقق بالكامل إا إذا كان العمل موافق ًا
للرع ي ستة أمور هي :السبب ،اجنس ،القدر ،الكيفية ،الزمان ،امكان كا سبق.
قال اه تعاى:
[ الكهف. ] ١١١/

وقال اه تعاى :

[ النساء. ] ١١١/

السابعة  :اأصل ي كل ما أمر اه ورسوله به ،أو هى اه ورسوله عنه ،التعبد
واامتثال واإذعان ،دون االتفات إى احكم وامعاي ،فاحكمة اأصل هي َأ ْمر
اه ورسوله ي امأمورات ،وهي اه ورسوله ي امنهيات ،وهذا هو حقيقة التسليم
واانقياد :
[ النساء. ] ٥١/

والعبودية الكاملة أن تكون مسل ً
ا أمر اه ورسوله ،سواء عرفت حكمته أو م
تعرفها.
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9959ومسلم برقم (.)9999
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والبحث عن احكم وامعاي واأرار ي ميع أوامر اه مطلوب رع ًا ،لنعرف
[ يونس] ١/
عظمة اخالق فيا خلق ،وفيا حكم وقى
ﰀ [ البقرة. ] ١١٢/
[ البقرة. ] ٤٤/
وميع العبادات وامعامات ،واأوامر والنواهي ،التي جاءت ها الريعة ،معقولة
امعاي ،بل هي ي منتهى احكمة ،وإن كانت ا تظهر احكمة أحيان ًا لبعض الناس :
[ هود. ] ١/

وقد يكون من مام العبودية اا نعرف احكمة ،وإن كانت تزيد ي اإيان ،إا أن
اامتثال والتسليم مطلق ًا أصدق إيان ًا ،وأحسن اتباع ًا .
فمعرفة احكم وامعاي مطلوب رع ًا ،لكن امراد التحذير من التنطع ي استخراج
امعاي ،أو ربط القيام بالعمل بمعرفتها .
الثامنة  :امشقة ليست مقصودة ي التريع مطلق ًا ،أن اأصل ي الريعة التيسر
[ التغابن. ]١٥/
ورفع احرج عن العباد :
[ امائدة. ] ٥/
[ البقرة. ]١٨١/

فامطلوب من امسلم امتثال اأوامر بقدر ااستطاعة ،واجتناب امنهيات مطلق ًا .
َع ْن َأ ِي ُهر ْير َة َ ع ِن النربِي ﷺ َق َال َ « :د ُع ِ
وي َما ت ََر ْك ُتك ُْم ،إِن َرا َه َل َك َم ْن ك َ
َان َق ْب َلك ُْم
ِ
َ َ
ٍ
ِ
اهم و ْ ِ ِ
ِ
ِ
اجتَن ِ ُبو ُه َ ،وإِ َذا َأ َم ْر ُتك ُْم بِ َأ ْم ٍر
يء َف ْ
بِ ُس َؤ ْ َ
اخت َاف ِه ْم َع َى َأنْبِ َيائ ِه ْم َ ،فإ َذا َهَ ْي ُتك ُْم َع ْن َ ْ
ِ
اس َت َط ْعت ُْم» متفق عليه ( ).
َف ْأتُوا منْ ُه َما ْ
فا يصح التقرب إى اه بامشاق ،أن اه رع ال ُق َرب كلها تعظي ً
ا للرب بامتثال
أمره ،واجتناب هيه ،وليست امشاق تعظي ً
ا وا توقر ًا .
ولكن امشقة غر امقصودة التي تلحق امكلف أحيان ًا بسبب أدائه لفعل مروع كا
حصل ي مناسك احج أحيان ًا تزيد ي ثوابه ،فاأجر عى قدر النصب كا قال
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9995
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سبحانه :
[ التوبة. ] ١١١/

وقال ﷺ لعائشة ري اه عنها حينا أصاها التعب ي حجتها َ « :أ ْج ُر ِك َع َ
ى َقدْ ِر
َن َف َقتِ ِك» متفق عليه ( ).
ِ
ِ
ِ
ِ
يع ُب ُيو َتنَا ،
وعن َجابِر ْبن َع ْبد اه َ ق َال :كَا َن ْت د َي ُارنَا نَائ َي ًة َع ِن امَ ْس ِجدَ ،ف َأ َر ْدنَا َأ ْن نَبِ َ
َفنَ ْق َ ِر َب ِم َن ا َ
م ْس ِج ِدَ ،فن ََهانَا َر ُس ُ
ول اه ﷺ َف َق َال «:إِ رن َلك ُْم بِك ُِل َخ ْط َو ٍة َد َر َج ًة»

أخرجه مسلم( ).

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9995
( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
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 -5منزلة ااتباع ي الريعة

 -9كل عمل ليكون صاح ًا ومقبواً عند اه له ركنان :
أن يكون خالص ًا ه  .. وأن يكون موافق ًا ما جاء به النبي ﷺ .
فكا أن كل عمل ا يراد به وجه اه فهو مردود عى عامله ،فكذلك كل عمل ا
يكون موافق ًا هدي اه ورسوله فهو مردود عى عامله؛ أن اه إنا ُيعبد بأمره الذي
بعث به رسوله ﷺ فقط  ،ا باأهواء واآراء :
[ الكهف. ] ١١١/

و َع ْن عائشة ري اه عنها َقا َلتَ :ق َال َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ «:م ْن َع ِم َل َع َما َل ْي َس َع َل ْي ِه
َأ ْم ُرنَا َف ُه َو َرد » أخرجه مسلم ( ).

فااتباع رط لقبول وصحة العبادات وامعامات .
 -9أن إخاص العبادة ه وحده هو حقيقة إيان العبد وشهادته بأن ا إله إا اه .
وااتباع والتأي برسول اه ﷺ هو كذلك حقيقة إيان العبد وشهادته بأن حمد ًا
رسول اه .
فها توحيدان ا فاح للعبد وا نجاة له من عذاب اه إا ها:
ِ
امرسل ،وتوحيد متابعة الرسول ﷺ  ,ومدار الدين كله عى هذين اأصلن
توحيد
العظيمن :
أحدما :أا نعبد إا اه ،والثاي :أا نعبده إا با رع اه ورسوله :
[ الكهف. ] ١١١/

 -9ااتباع دليل حبة اه تعاى ،فمحبة اه توجب اتباع الرسول ﷺ ،واتباع الرسول
ﷺ يوجب حبة اه للعبد ،واتباع الرسول ﷺ يكون باتباعه ي نيته وأقواله وأعاله
وأخاقه ،وبحسب قوة ااتباع تكون قوة حبة اه للعبد :
[ آل عمران. ] ١١/

( )9أخرجه مسلم برقم (.)9999
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 -9ااتباع هو الطريق الوحيد لتحصيل حبة الرسول ﷺ ،وقد أوجب اه عى عباده
حبة رسوله ﷺ واتباعه ،وا سبيل لتحصيل تلك امحبة إا عن طريق كال اتباعه
وااقتداء به ،وهذه امحبة من روط اإيان.
عن أنس  قال :قال النبي ﷺ َ «:ا ُي ْؤ ِم ُن َأ َحدُ ك ُْم َحترى َأك َ
ب إِ َل ْي ِه ِم ْن َوالِ ِد ِه
ُون َأ َح ر
َو َو َل ِد ِه َوالن ِ
ن» .متفق عليه( ).
م ِع َ
راس َأ ْ َ
ْت َأحب إِ ََ ِمن ك ُِل َي ٍء إِ را ِمن َن ْف ِ
وعن عمر  أنه قال َ :يا َر ُس َ
ِ  ،فقال
ول اهَ ،أَن َ َ ُ ر ْ
ْ
ْ
النبي ﷺَ « :ا وا رل ِذي َن ْف ِ
ِ بِ َي ِد ِهَ ،حترى َأك َ
ب إِ َل ْي َك ِم ْن َن ْف ِس َك» َف َق َال َل ُه ُع َم ُر :
ُون َأ َح ر
َ
ِ
ِ
َ م ْن َن ْفَِ ،ف َق َال النربِ ُي ﷺ« :اآ َن َيا ُع َم ُر»
َفإِ رن ُه اآ َن َواه َأَن َ
ْت َأ َح ُ
ب إِ َ ر

أخرجه البخاري( ).
 -9ااتباع سبيل دخول اجنة ،والنجاة من النار .
عن أي هريرة َ ق َال :قال َر ُس ُ
ول اه ﷺ  «:ك ُُل ُأ رمتِي َيدْ ُخ ُل َ
ون اجَنر َة إِ را َم ْن َأ َبى»
ول اهَ ،وم ْن َي ْأ َبى ؟ َق َال  « :م ْن َأ َطا َعنِي َد َخ َل اجنر َة َ ،وم ْن َع َص ِ
َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
اي َف َقدْ
َ
َ
َ
َ
َأ َبى» أخرجه البخاري ( ).

 -9ااتباع هو سبيل امتثال أوامر اه بطاعة رسوله ﷺ  ،واجتناب معصيته كا قال
سبحانه
[ النساء. ] ١٢/
[ آل عمران. ] ١١/

فا سبيل إى امتثال أوامر اه بطاعة رسوله ﷺ إا بااتباع والتأي به :
[ اأنفال. ] ١٤/

 -9ااتباع عامة من عامات التقوى وصحة اإيان كا قال سبحانه :
[ احج. ] ١١/

( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )99واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)99
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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وشعائر اه أوامره وأحكامه وأعام دينه الظاهرة ،ومن أعظمها وأعاها طاعة النبي
[ آل عمران. ]١١١/
ﷺ  ،واتباع رعه:
 -9ااتباع من صفات امؤمنن الازمة هم كا قال سبحانه :
[ النور. ] ١١-١١/

وقد نفى اه  اإيان عمن أعرض عن طاعة الرسول ﷺ وم يرض بحكمه كا قال

سبحانه :

[ النساء. ] ٥١/
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 -3حكم اتباعه ﷺ

جب عى كل مسلم ومسلمة اتباع الرسول ﷺ والتأي به ي كل ما جاء به عن ربه
 ،لينال رضا ربه ،ويفوز بجنته ،وينجو من عذابه .
[ احر. ] ٧/
[ النساء.] ١١١/
[ النور. ]٥١/
[ النساء. ] ٥١/

فقد أقسم اه بنفسه الكريمة أنه ا يؤمن أحد حتى حكم الرسول ﷺ ي ميع
اأمور ،فا حكم به فهو احق الذي جب اانقياد له ظاهر ًا وباطن ًا ،وما هي عنه فهو
الباطل وامحرم الذي جب اجتنابه ظاهر ًا وباطن ًا .
فيجب اانقياد لكل ما جاء به ﷺ ما أمره اه به ،وأمره الذي جب اتباعه ،وا جوز
خالفته هو منهاجه وسنته وطريقته وريعته :
[ اأعراف. ]١١٨/

اض بن سارية  قالَ :و َع َظنَا َر ُس ُ
ول اه ﷺ َ ،م ْو ِع َظ ًة َذ َر َف ْت ِمن َْها ال ُع ُي ُ
ون ،
وعن ال ِع ْر َب ُ
ِ
ول اه،إِ رن َه ِذ ِه َ
وبَ ،ف ُق ْلنَاَ :يا َر ُس َ
م ْو ِع َظ ُة ُم َو ِدعٍَ ،ف َا َذا َت ْع َهدُ إِ َل ْينَا؟ َف َق َال :
َو َو ِج َل ْت من َْها ال ُق ُل ُ
« َقدْ تَر ْك ُتكُم ع َى البيض ِ
اءَ ،ل ْي ُل َها َكن ََه ِار َهاَ ،ا َي ِز ُ
يغ َعن َْها َب ْع ِدي إِ را َهالِك» أخرجه ابن ماجه( ).
َْ َ
ْ َ
َ
ومن ترك سنته وطريقته فقد ترأ منه ﷺ .
ِ
عن َأنَس  ي قصة الرهط الثاثة  -وفيه  -فقال َر ُس ُ
ب َع ْن
ول اه ﷺَ « :ف َم ْن َرغ َ
ُسنرتِي َف َل ْي َس ِمنِي»متفق عليه( ).
( )9صحيح  /أخرجه ابن ماجه برقم (.)99
( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم (.)9999

599

 -2أقسام الناس ي ااتباع

 الناس ي ااتباع للرسول ﷺ عى أربعة أرب :
اأول  :من يمتثل ما أمر اه ورسوله به ،وجتنب ما هى اه ورسوله عنه.
وهذا أكمل أحوال أهل اإيان ،وأعى درجات امتقن :
[ اأحزاب. ] ٧١/

الثاي  :من يمتثل امأمور ،ويقرف امحظور .
فهذا وإن سلم من التقصر ي فعل الطاعات ،فقد تورط لغلبة الشهوة عى اإقدام
عى فعل امعصية ،فينال ثواب الطاعة ،ويستحق العذاب عى انتهاك احرمات،
وجاوزاحدود :
[ التوبة. ] ١١١/

الثالث  :من ا يمتثل امأمور ،وا يقرف امحظور ،فهذا الصنف يستحق عذاب ترك
الطاعات ،والغفلة عن القربات .
وامسلمون ي امتثال أوامر اه ورسوله عى ثاث درجات :
ظام لنفسه  ..ومقتصد يفعل الواجبات ،ويرك امحرمات  ..وسابق باخرات يؤدي
الواجبات وامستحبات ،وجتنب امحرمات وامكروهات ،وكل هؤاء ي اجنة
عى درجاَم :

[ فاطر. ]١١-١١/

الرابع  :من ا يمتثل امأمور ،ويقرف امحظور .
وهؤاء أخبث أحوال امكلفن ،وهؤاء جنود إبليس ي العامن ،يستحقون عذاب
امعرض عا أمره اه ورسوله به من الطاعات ،وعذاب امجرئ عى ارتكاب ما
هى اه ورسوله عنه من امعاي وامنكرات :
[ سبأ. ] ١١/

[ النساء. ] ١٤/
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 -1عامات ااتباع

 لاتباع عامات ,أبرزها ما يي :
 -9الرضا بحكم رسول اه ﷺ ورعه ي كل يء .
ِ
اإ ِ
ي بِاه َر ًبا ،
عن العباس  أن َر ُسول اه ﷺ قال َ « :ذ َاق َط ْع َم ِ َ
يان َم ْن َر َ
ِ
َوبِ ِ
ـح رم ٍد َر ُس ً
وا » أخرجه مسلم( ).
اإ ْس َا ِم دينًا َ ،وبِ ُم َ
والرضا جمع القبول واانقياد والتسليم ما جاء به حمد ﷺ .
فمن ري بمحمد رسواً ونبي ًا َح ركم سنته ،و َقبِل حكمه ،وانقاد له ،واتبعه ،وري
بكل ما جاء به من ربه ،ورأى نعمة اه عليه حيث جعله من أتباع سيد امرسلن .
يقتدي بالرسول ﷺ :ي نيته وفكره ،وي توحيده وإيانه ،وي أقواله وأفعاله ،وي
صفاته وأخاقه ،و ايلتفت إى غر هديه ،وايعول ي سلوكه عى غر سنته:
[ يونس. ] ١٨-١٧/

[ امائدة. ] ١٥-١١/

[آل عمران.]١٥٤/

[ التوبة. ]٥١-٥١/

 -9حكيم العبد للرع وحاكمه إليه .
فتحكيم العبد للرع ،وحاكمه إى الرع ي كل شأن ،هو العامة الفارقة ،والسمة
( )9أخرجه مسلم برقم (.)99
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البارزة بن امسلم والكافر ،وبن امسلم الذي يتبع هواه بغر هدى من اه ي بعض
أموره :
[ النساء. ] ٥١/

[ النساء. ] ١٢/
[ امائدة. ] ٤٧/
[ القصص. ] ١١/

ﰀ

 -3تعظيم النصوص الرعية :
فتعظيم النصوص الرعية من القرآن والسنة من أبرز عامات ومظاهر ااتباع ،
وتعظيمها يكون باإيان ها ،وتقديرها وإجاها وتقديمها عى غرها ،وعدم
هجرها ،واعتقاد أن اهدى فيها ا ي غرها ،واحرص عى تعلمها وفهمها وتدبرها،
والعمل بموجبها ،وتعليمها للناس ،وعدم معارضتها.
فمن عرف ربه العظيم ،آمن بكتابه العظيم ،وامتثل أمره العظيم ،واتبع رسوله الكريم،
ونال ثواب ربه العظيم :
[ البقرة. ] 999/

[ آل عمران. ] 95/
[اأعراف.]999/
[ النساء. ] 99/
[ النساء. ] 9/
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 -9ااقتداء بالنبي ﷺ ظاهر ًا وباطن ًا ،والتأي به قواً وفع ً
ا وخلق ًا ،وعبادة ومعاملة
ومعارة كا قال سبحانه:
ﰀ [ اأحزاب. ] 99/
واأسوة احسنة أن تكون الريعة التي جاء ها حمد ﷺ من ربه هي امهيمنة عى
العبد ي ميع أحواله ،والنبي ﷺ أوى بالعبد من نفسه ،فمن م يكن رسول اه ﷺ
أوى به من نفسه فليس من امؤمنن .
هذا ا يكون للعبد حكم عى نفسه أصاً ،بل احكم عى نفسه للرسول ﷺ حكم
عليها أعظم من حكم السيد عى عبده أو الوالد عى ولده ،وحكمه ريعته التي جاء
[ اأحزاب. ] 9/
ها من ربه كا قال سبحانه :
 -9اخوف الدائم من الزيغ واانحراف وااستدراج ،واخوف من امعاي والذنوب،
واخوف من عدم الثبات عى احق ،كل ذلك من عامات ومظاهر ااتباع:
[السجدة. ]99/
[ اأنفال. ] 9/

[ امؤمنون.] 99/
فامؤمن حق ًا يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف :
[ امؤمنون. ] 99/

وأصحاب النبي ﷺ خافون عى أنفسهم من الزيغ إن خالفوا سنته أو شيئ ًا من أمره،
وهم خر القرون ،فكيف بنا اليوم و َم ْن بيننا من يستهزىء بنبيه ﷺ  ،ويستهزىء
بأوامره وسنته ،ويتباهى بمخالفته :
[ النور. ] 99/

[ النساء. ] 999/

 -9الدع وة إى اه ،وتعليم رع اه ،واإحسان إى اخلق ،من أبرز مظاهر
وعامات ااتباع  ،فالنبي ﷺ خاتم اأنبياء ،وهذه اأمة آخر اأمم ،واه أكرمها
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كاأنبياء بالدعوة والعبادة :

[ آل عمران. ]999/

[ آل عمران. ]999/
[ يوسف. ] 999/
[ إبراهيم. ] 99/
[ البقرة. ]959/
[ آل عمران. ] 95/

و َع ْن َع ْب ِد اه ْب ِن َع ْم ٍرو ري اه عنها َأ ّن النربِ ري ﷺ َقا َل َ «:ب ِل ُغوا َعنِي َو َل ْو آ َي ًة »
أخرجه البخاري ( ).

( )9أخرجه البخاري برقم (.)9999
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 -3الوسائل امعينة عى اتباع النبي ﷺ

 الوسائل امعينة عى اتباع النبي ﷺ كثرة ,أمها :
 -9تقوى اه . 
فمن اتقى اه وخافه جعل له فرقان ًا يميز به بن احق والباطل ،وبن النور والظام،
وبن ما ينفعه وما يره .
فمن اتقى اه أعطاه اه نور ًا و عل ً
ا وهدى يمي به ي ظلات اجهل والضال كا
قال سبحانه :
[ احديد. ] 99 /

والتقوى وااستقامة هي أساس الدين كله ،وأساس سعادة اإنسان ي الدنيا
واآخرة:
[ اأنفال. ] 95/

 -9إخاص العمل ه . 
فمعرفة احق فقط ا ت كفي للعبد ،بل ابد من التجرد ه ي طلبه ،وشكره عى
معرفته ،وطلب عونه ي أدائه وإباغه ،فمن سعى لطلب احق خلص ًا هداه اه إليه،
[ حمد. ] 99/
وأعانه عى أدائه :
[ العنكبوت. ]٥٢/

ومن أعرض عن اتباع احق الذي يعلمه ،فإن ذلك يورثه اجهل والضال حتى يعمي
قلبه عن احق الواضح :

[ الصف. ] 9/

 -9إظهار اافتقار ه ،والترع إليه ،واللجوء إليه ،من أعظم اأسباب امعينة عى
ااتباع ما جاء به النبي ﷺ من اهدى والنور :

وكان رسول اه ﷺ كثر ًا ما يفعل ذلك ،ومن دعائهﷺ:
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[ غافر. ] ٥١/

ِ
ِ
«ال رلهم رب جرائِ َيل و ِميكَائِ َيل وإِ ِ
ِ
ام ال َغيْ ِ
َ ِ
ب
َ
راف َيل َ ،فاط َر ر
ُ ر َ ر َ َْ
َ ْ َ
الس َا َوات َواأ ْرض َ ،ع َ
ف فِ ِ
اد َك فِيا كَانُوا فِ ِ
ن ِعب ِ
اه ِد ِي مَِا ْ
يه َي ْ
َو ر
يه ِم ْن
اختُلِ َ
الش َها َد ِةَ ،أن َ
ْت َ ْ
ـختَلِ ُفو َنْ ،
حك ُُم َب ْ َ َ
َ
رك ََ ِدي من ت ََشاء إِ َى ِِ ٍ
ِ
اط ُم ْست َِقي ٍ
م» أخرجه مسلم( ).
َ ْ
ُ
احَ ِق بِإِ ْذن َك إِن َ ْ
َ
ت َظ ْه ِري إِ َل ْي َكَ ،ر ْغ َب ًة
«ال رل ُه رم َأ ْس َل ْم ُت َو ْج ِهي إِ َل ْي َك َ ،و َف رو ْض ُت َأ ْم ِري إِ َل ْي َك َ ،واجَ ْأ ُ
َو َر ْهبَ ًة إِ َليْ َك َ ،ا َم ْل َج َأ َو َا َمنْ َجا ِمن َْك إِ را إِ َليْ َك  ،ال رل ُه رم آ َمن ُْت بِكِتَابِ َك ا رل ِذي َأن َْز ْل َت،
ى ال ِف ْطر ِة  ،واجع ْلهن ِ
ْت َع َ
آخ َر َما
َوبِنَبِ ِي َك ا رل ِذي َأ ْر َس ْل َت َ ،فإِ ْن ُم رت ِم ْن َل ْي َلتِ َك َف َأن َ
َ ْ َ ُ ر
َ
َتتَ َ
ك رل ُم بِ ِه » أخرجه البخاري( ).
 -9تعلم اأحكام الرعية من القرآن والسنة :
فالعمل بأحكام اإسام فرع عن العلم ها ،فا بد من العلم قبل القول والعمل كا
قال سبحانه:
[ حمد. ] ١٢/

[ امجادلة. ] ١١/

[آل عمران. ] ٧٢/
وساع القرآن وتاوته وتدبره من أعظم اأسباب امعينة عى ااتباع ،ما فيه من
تقرير التوحيد واإيان ،وأخبار اأنبياء والرسل ،وأحوال اليوم اآخر :
[ النحل. ] ٨٢/

[ العلق. ]١-١/

وعن معاوية  قال :قال رسول اه ﷺَ « :م ْن ُي ِر ِد اهُ بِ ِـه َخ ْر ًا ُي َف ِق ْه ُه ي الدِ ِ
ينَ ،واهُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين َع َ
ي َأ ْم ُر ا٬
ى َم ْن َخا َل َف ُه ْـم َحترى َي ْأ ِ َ
ام ْعطيَ ،و َأنَا ال َقاس ُمَ ،وا ت ََز ُال َهذه اأُ رم ُة َظاه ِر َ
و ُهـم َظ ِ
اه ُر َ
ون» متفق عليه( ).
َ ْ
وعن عثان  عن النبي ﷺ قال َ « :خ ْ ُرك ُْم َم ْن َت َع رل َم ال ُق ْر َ
آن َو َع رل َم ُه ».أخرجه البخاري(.)0

( )9أخرجه مسلم برقم (.)999
( )9أخرجه البخاري برقم (.)999

( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له ،ومسلم برقم (.)9999
( )0أخرجه البخاري برقم (.)9999

599

 -9تدبر نصوص القرآن والسنة ،وفهم معانيها ،فها مصدر تلقي احق واهدى
[ اإراء. ]٢/
والسنة واأحكام :

[ النحل. ] ٤٤/

[ النساء.]٨١/

وقد تكفل اه سبحانه بحفظ كتابه من التحريف أو التبديل أو الزيادة أو النقصان،
وذلك أنه منهج اأمة إى فيام الساعة :
[ احجر.]٢ /
وكذلك قيض اه لسنة حمد ﷺ من يكتبها وحفظها ويدافع عنها ،وخرج منها ما
ليس منها ،وذلك أن القرآن والسنة مصدر اأحكام ،وطريق ااعتصام باحق،
واأمن من الزيغ والضال :
[ الزخرف.]٤١/

 -9اتباع طريقة السلف ي فهم النصوص ،وي العلم والعمل .
فخر قرون هذه اأمة وأفضلها أقرها إليه ﷺ ،فهم أبر هذه اأمة قلوب ًا ،وأعمقها
عل ً
ا ،وأقلها تكلف ًا ،قوم اختارهم اه لصحبة نبيه ،وإقامة دينه .
ِ
ِ
وه ُ ْمُ ،ث رم
َع ْن عمران بن حصن َ ق َال :قال النبي ﷺ َ «:خ ْ ُرك ُْم َق ْري ُ ،ث رم ا رلذي َن َي ُل َ
ِ
وه ُ ْم» متفق عليه ( ).
ا رلذي َن َي ُل َ
ى إِ ْحدَ ى َأ ْو ثِنْت ْ ِ
و َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ أ رن َر ُس َ
ر َق ْت ال َي ُهو ُد َع َ
َن
ول اه ﷺ َق َال « :ا ْف َ َ
ن فِر َق ًة ،و َت َفر َق ِ
ِ
ت الن َرص َارى َع َى إِ ْحدَ ى َأ ْو ثِنْت ْ ِ
ن فِ ْر َق ًة َ ،و َت ْف َ ِر ُق ُأ رمتِي
َن َو َس ْب ِع َ
َ ر
َو َس ْبع َ ْ
ى َث َا ٍ
َع َ
ن فِ ْر َق ًة » أخرجه أبوداود والرمذي( ).
ث َو َس ْب ِع َ
فالفاح والنجاة ي فهم النصوص الرعية من القرآن والسنة بفهم سلف اأمة فقط :
[ النساء. ] ١١١/

( )9متفق عليه ,أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9حسن  /أخرجه أبوداود برقم ( )9959وهذا لفظه  ،وأخرجه الرمذي برقم (.)9999
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[ النساء. ] ١١/

عن ابن عمرري اه عنها قال :من كان مستن ًا فليستن بمن قد مات ،أولئك أصحاب
أبرها قلوب ًا ،وأعمقها عل ً
ا  ،وأقلها تكلف ًا  ،قوم
حمد ﷺ كانوا خر هذه اأمةّ ،
اختارهم اه لصحبة نبيه ﷺ .أخرجه أبونعيم ي احلية ( ).
 -2الصحبة الصاحة :
صحبة الصاحن واأخيار من أهل اإيان والتقوى من أعظم اأسباب التي تعن
امسلم عى ااتباع والتمسك والعمل با جاء به النبي ﷺ:
[ التوبة. ] ١١٢/
ِ
جلِ ِ
جلِ ِ
الس ْو ِء،
يس ر
يس ر
الصال ِح َوا َ
وعن أي موسى  عن النبي ﷺ قال « :إِن َرا َم َث ُل ا َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك ِ
َاع ِم ْن ُه َ ،وإِ رما
َحام ِل ام ْسك َونَاف ِخ الك ِر َ ،ف َحام ُل ام ْسك إِ رما َأ ْن ُيـ ْحذ َي َك َ ،وإِ رما َأ ْن َت ْبت َ
َ
جدَ ِمنْ ُه ِرحا َط ِي َب ًة َ ،ونَافِ ُخ الكِ ِر  ،إِما َأ ْن ُيـ ْح ِر َق ثِ َيا َب َك َ ،وإِما َأ ْن َ ِ
َأ ْن َ ِ
حا َخبِي َث ًة»
جدَ ِر ً
ً
ر
ر
متفق عليه( ).

فالصاحب ساحب إما إى خر أو إى ر ،وإما إى سنة أو بدعة ،وإما إى تقوى أو
إى فجور ،وإما إى جنة أو نار.
ى ِد ِ
الر ُج ُل َع َ
ين َخلِيلِ ِهَ ،ف ْل َينْ ُظ ْر َأ َحدُ ك ُْم َم ْن
َع ْن َأ ِي ُه َر ْي َر َة َ أ ّن النربِ ري ﷺ َق َال « :ر
ُيـ َخال ِ ُل» أخرجه أبوداود والرمذي ( ).
ففي الصحبة الصاحة اتباع ونجاة ،وي الصحبة السيئة ضال وهاك :
[ الكهف.]١٨/

( )9حسن /أخرجه أبو نعيم ي احلية (.)999/9
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
( )9حسن  /أخرجه أبوداود برقم ( ،)9999وأخرجه الرمذي برقم (.)9999
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 -12عوائق ااتباع

َ يـ ُحول بن امسلم وبن اتباع النبي عوائق كثرة ,أمها :
 -9اجهل باه وأسائه وصفاته ،واجهل بآائه ونعمه ،واجهل بدينه ورعه،
واجهل بسرة نبيه ﷺ وما جاء به من ربه :
[ امائدة. ]١١/

هذا اجهل بأنواعه من أعظم عوائق ااتباع  ،بل هو من أعظم أسباب الوقوع ي
الكبائر وامحرمات من كفر ورك ،وبدع ومعاص ،سواء كان جه ً
ا بعدم ااطاع
ا بمعانيها ومنزلتها ،أو جه ً
عى نصوص القرآن والسنة ،أو جه ً
ا بمقاصد الريعة،
وقواعد العلم الرعي وأصوله .
وخطورة اجهل العظيمة نجد القرآن الكريم ،والسنة النبوية الصحيحة يؤكدان عى
أمية العلم ،واحث عى تعلمه وتعليمه ،والتحذير من اجهل ،وبيان خطورته :
[ حمد. ] 95/

ﰀ

[ الزمر. ] 5/
[ آل عمران. ] 95/
[ فاطر. ] 99/

[ هود. ] 99/:
[ البقرة.] 99/

واجاهل يقول عى اه با علم ،ويعمل با علم ،والقول عى اه با علم أعظم
امحرمات عند اه وأشدها إث ً
ا ،أنه يتضمن الكذب عى اه ،ونسبته إى ما ا يليق
به ،وتغير دينه وتبديله ،ويتضمن حب ما أبغضه اه ،وبغض ما أحبه ،ونفي ما أثبته،
وإثبات ما نفاه ،وإحقاق ما أبطله اه ،وإبطال ما حققه ،وحليل ما حرمه ،وحريم ما
أحله ،ويتضمن القول عى اه با علم ،ووصفه با ا يليق بذاته وأسائه وصفاته
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وأفعاله:

[ اأنعام. ] 99/

فليس ي أنواع الكبائر وامحرمات أعظم عند اه وا أشد إث ً
ا من القول عى اه با
علم كا قال سبحانه:
[ اأعراف.]99/

فالقول عى اه با علم أصل الكفر والرك ،وعليه أسس الشيطان البدع
والضاات ،فكل بدعة قولية أو فعلية أو اعتقادية أساسها القول عى اه با علم :
ﰀ
[ اإراء. ] 99/
[ لقان. ] 99/
[ اأعراف. ] 99/

وعن عبد اه بن عمرو ري اه عنها قال :سمعت رسول اه ﷺ يقول « :إِ رن اه َا
ِ
ِ
ِ ِ
ي ْقبِ ُض ال ِع ْلم انْتِ َز ً ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
اعا َينْتَز ُع ُه م َن الع َبادَ ،و َلك ْن َي ْقب ُض الع ْل َم ب َق ْبض ال ُع َل َاءَ ،حترى إ َذا َم ْ
ِ
ِ
ِ
اما ر
ُي ْب ِق َع ً
وسا ُج ره ًااَ ،ف ُسئ ُلوا َف َأ ْفت َْوا بِ َغ ْ ِر ع ْل ٍم َف َض ُلوا َو َأ َض ُلوا»
اَ ََذ الن ُ
راس ُر ُء ً
متفق عليه( ).

وعن عِ  - ي صفة اخوارج  -قال :قال رسول اه ﷺ« :سي ْخرج ِي ِ
آخ ِر
َ َ ُ ُ
اث اأَسن ِ
الزم ِ
ون ِم ْن َخ ْ ِر َق ْو ِل ال َ ِر ري ِة َ ،ي ْق َر ُء َ
َان ُ ،س َف َها ُء اأَ ْح َا ِم َ ،ي ُقو ُل َ
ان َق ْوم َأ ْحدَ ُ
ون
ْ
ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
او ُز َحن ِ
آن َا ُيـ َج ِ
ون م َن الدِ ِ
َاج َر ُه ْم َ ،ي ْم ُر ُق َ
ال ُق ْر َ
الرم رية َ ،فإِ َذا
ين ك ََا َي ْم ُر ُق ال رس ْه ُم م َن ر
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن َق َت َل ُه ْم عنْدَ اه َي ْو َم الق َيا َمة » .متفق عليه( ).
وه ْم َفا ْق ُت ُل ُ
َلقيت ُُم ُ
وه ْم َ ،فإِ رن ِي َقتْل ِه ْم َأ ْج ًرا مَ ْ
 -9اتباع اهوى :
اهوى ضد اهدى ،واتباع اأهواء والشهوات من أعظم عوائق ااتباع  ،وسلوك طرق
اانحراف ،والزيغ عن احق :
ﰀ [ القصص. ]99/
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ، )9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
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ومن م يتبع اأوامر الرعية هبط به الشيطان إى الشهوات احيوانية كا قال
سبحانه:

[ مريم. ] 95/

وميع البدع وامعاي تنشأ من تقديم اهوى عى النصوص الرعية التي كلها
هدى وطاعات ،أن من طبيعة النفس البرية أها ميل وحب الشهوات ،وا يقدر
عى ِفها عن ذلك إا من قوي إيانه :
[ يوسف. ] 99/

وكل من م يتبع الرسول ﷺ فيا جاء به من ربه فقد اتبع اهوى ،وترك اهدى :
ﰀ
فأعظم صنم معبود من دون اه موجود داخل اإنسان ،وهو هوى النفس :
[ القصص. ]99/

[ اجاثية. ] 99/

إي َأ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن
وكان ﷺ يتعوذ باه من اأهواء وخاف منها كا قال ﷺ « :ال رل ُه رـم ِ
ِ
منْكَر ِ
ات اأَ ْخ ِ
اق َواأَ ْعا ِ
ل َواأَ ْه َواء» أخرجه الرمذي( ).
َ
ُ َ
 -9جالسة أهل البدع وامعاي واانحراف من أعظم عوائق ااتباع  ،فإن
الصاحب ساحب إى يمن أو شال .
فأصحاب السوء يزينون جليسهم باطلهم حتى يراه حق ًا ،فإن م يستطيعوا قلب احق
إى باطل ي ذهنه أجروه عى فعل باطلهم إما جاملة أو خوف ًا من نقدهم أو
استهزائهم ،فإن م يستطيعوا ذلك فا أقل من أن يداهنهم برك اإنكار عليهم .
هذا حذر اه ورسوله من جالسة أهل السوء ،لشدة ررهم ،وعظيم خطرهم :
[ اأنعام. ]99/

ور رغب اه ورسوله ﷺ ي جالسة الصاحن ،لعظيم نفعهم ،وكثرة بركتهم فقال :
( ) صحيح/أخرجه الرمذي برقم (.)9959
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[ الكهف. ] 99 /
[ البقرة. ] 999/

ِ
جلِ ِ
جلِ ِ
الس ْو ِء،
يس ر
يس ر
الصال ِح َوا َ
وعن أي موسى  عن النبي ﷺ قال « :إِن َرا َم َث ُل ا َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك ِ
َاع ِمنْ ُه َ ،وإِ رما
َحام ِل ام ْسك َونَاف ِخ الك ِر َ ،ف َحام ُل ام ْسك إِ رما َأ ْن ُيـ ْحذ َي َك َ ،وإِ رما َأ ْن َت ْبت َ
َ
جدَ ِمنْ ُه ِرحا َط ِي َب ًة َ ،ونَافِ ُخ الكِ ِر  ،إِما َأ ْن ُيـ ْح ِر َق ثِ َيا َب َك َ ،وإِما َأ ْن َ ِ
َأ ْن َ ِ
حا َخبِي َث ًة».
جدَ ِر ً
ً
ر
ر
متفق عليه( ).

 -9تقديم آراء اآباء واأكابر والشيوخ عى نصوص القرآن والسنة من أعظم عوائق
اتباع النبي ﷺ فيا جاء به من الريعة :

[ البقرة. ] 999/

[ امائدة. ] 999/
وما أكثر الناس الذين غرهم الشيطان ،وزين هم اتباع اآباء ،وتقليد اأكابر ،وطاعة
الشيوخ ،واإعراض عن دين اه :
[ سبأ. ] 99/

[ فاطر. ] 9/

وما أشد حَة من قلد اآباء ي ضاهم ،وأعرض عا جاء من اه ورسوله من احق
واهدى :

[ الفرقان. ]99/

[ اأحزاب. ] 99-99/
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ،)9999ومسلم برقم ( )9999واللفظ له.
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ودين اه  مبني عى ثاثة أصول :
كتاب اه  .. وسنة نبيه ﷺ  ..وما أمعت عليه اأمة .
وهذه الثاثة هي امعصومة من الزيغ والزلل ،وما تنازعت فيه اأمة ي أمر من اأمور
نرده إى القرآن والسنة فقط :
[ النساء. ] 95/

وا جوز أحد أن ينصب لأمة شخص ًا يدعو إى طريقته ،يواَ عليها ويعادي ،أن
هذا من فعل أهل البدع الذين يصدون الناس عن اهدى باهوى :
[ النساء.]999/
[
النور. ] 99/

وكم جر الشيطان من أبناء امسلمن إى حزبه ،فقدموا رأي شيوخهم أو أئمتهم أو
أحزاهم أو ماعتهم عى النصوص الرعية الرحة من القرآن والسنة :
[ امائدة. ] 99/

[ سبأ. ]99/

[ امائدة. ]999/
 -9تقديم العقل عى النقل من القرآن والسنة الصحيحة .
للبر حد ينتهي إليه ،وللسمع حد ينتهي إليه ،وللعقل حد ينتهي إليه ،فالعقل يستقبل
وفضله بالعقل ،ومدح
الوحي ،ويميز بن البدائل واأشياء ،واه سبحانه أكرم اانسان ر
ي كتابه أوَ األباب والعقول امستنرة فقال :
[ ص. ] 95/

[ البقرة. ] 99/
[ الصافات. ] 999/

595

وكثر من الناس زل ي مسألة العقل ،وم يبقه ي امنزلة التي خلقه اه ها ،بل زلوا
فيه من جهتن :
فمنهم من عطله وم يقم له وزن ًا ،فهذا تفريط .
ومنهم من بالغ فيه ،وجعله إه ًا ومصدر ًا للتريع ،فقدمه عى النقل من قرآن أو سنة،
وهذا إفراط ،واجفا والغلو كاما مذموم ،وهذا كله من الباطل.
واه سبحانه أمرنا بالتسليم حكمه وحكم رسوله تسلي ً
ا مطلق ًا،ابمحاكمة النصوص
إى العقول قبل التسليم
[ النساء. ] 99/

وقال تعاى :

[امائدة. ]99/

فمن اه الرسالة ،وعى الرسول ااتباع والباغ ،وعلينا التسليم وااتباع والباغ :
ﰀ

[اأحزاب.]99/

[ احر.]9/

[ إبراهيم. ] 99/

فتقديم العقل عى الوحي من أعظم معوقات ااتباع :
[ امائدة. ]99/

 -9التعلق بالشبهات من عوائق ااتباع ما جاء به حمد ﷺ من الوحي ،فمن ق رلت
معرفته بالوحي من قرآن وسنة ،تعلق بالشبهات ،ومن تعلق بالشبهات أقعدته عن
ااتباع  ،وسار عى ما ي قلبه من ضاات وشبهات فضل وأضل :

[ آل عمران. ] 9/
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ِ ِ
ين َيتربِ ُع َ
ون َما
وقد حذر النبي ﷺ من أهل الشبهات والضاات بقوله َ «:فإِ َذا َر َأ ْيت ا رلذ َ
ِ ِ ِ
ِ
وه ْم» متفق عليه( ).
اح َذ ُر ُ
ين َس رمى اه َف ْ
ت ََشا َب َه م ْن ُه َف ُأو َلئك ا رلذ َ
ُون ِي ِ
و َع ْن َأ ِي ُهر ْير َة َ ع ِن رس ِ
ول اه ﷺ َأ رن ُه َق َال َ « :س َيك ُ
آخ ِر ُأ رمتِىُ ،أنَاس ُيـ َحدِ ُثو َنك ُْم
َ ُ
َ َ
اهم» أخرجه مسلم( ).
َما َم ْ ت َْس َم ُعوا َأ ْنت ُْم َو َا آ َب ُ
اؤك ُْم َ ،فإِ رياك ُْم َوإِ ري ُ
فدين اإسام قائم عى تسليم العبد امطلق للوحين القرآن والسنة:
[ اأنبياء. ] 99/

[ الزخرف. ] 99/

 -9سكوت العلاء عن بيان احق ،والتحذير من الباطل ،جعل صوت الباطل يقوى،
وصوت احق يضعف ،فيلتبس اأمر ،ويظن بعض الناس أن أهل الباطل لكثرَم،
وقوة سلطاهم ،هم أصحاب احق ،بدليل ظهورهم وقوَم وسلطاهم وإا ما
ظهروا وبرزوا ،وينتج عن ذلك قلة اتباع احق .
هذا جاءت نصوص الريعة بالرغيب ي نر العلم ،والتحذير من كتان العلم،
وعدم نره كا قال سبحانه :
[ إبراهيم. ] 99/

[ البقرة. ] 999-995/
[ امائدة. ] 99/

ِ
ِ
ـج َـم ُه اهُ
وعن أي هريرة  قال :قال رسول اه ﷺَ « :م ْن ُسئ َل َع ْن ع ْلـ ٍم َف َك َت َـم ُه َأل َ
ِ ِ
ِ
ـجا ٍم ِم ْن ن ٍ
َار َيو َم الق َيا َمة» أخرجه أبو داود والرمذي( ).
بِل َ
 -9القعود وال تثاقل عن حضور جالس الذكر واإيان والدعوة والعبادة والطاعات،
واانشغال بالشهوات عن أوامر اه من أعظم عوائق ااتباع :
( ) متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( )9999واللفظ له  ،ومسلم برقم (.)9999
( )9أخرجه مسلم برقم (.)9
( ) صحيح  /أخرجه أبوداود برقم ( )9999وهذا لفظه ،وأخرجه الرمذي برقم (.)9995
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[ الكهف. ] 99/

[ النور. ]99/

[ مريم.]١٢/

 -5ااعتاد عى النصوص النبوية الضعيفة واموضوعة ،وإثبات اأحكام ها عى
أها سنة ،ورد احق الثا بت بالنص الصحيح ها ،بسبب اجهل أو التعصب ،أو بسبب
ااغرار بقول من جيز العمل باحديث الضعيف ي فضائل اأعال ،متناسن
روط العمل به ،وهي:
أا يعتقد ثبوته عن النبي ﷺ  ..وأا يكون الضعف شديد ًا  ..وأن يكون احديث
الضعيف مندرج ًا حت أصل عام جاءت به الريعة:
[ النساء. ]999/

*

*

*
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*

*

اخامة

احمد ه رب العامن عى نعمة التوحيد واإيان ،واحمد ه رب العامن
عى نعمة البدء واختام ،واحمد ه رب العامن الذي بنعمته تتم الصاحات،
واحمد ه رب العامن الذي فتح أبواب اخر للناس أمعن ،واحمد ه رب
يَ كل عسر ،وأظهر ما كان ي القلب مكنونا ،ليكون عى
العامن الذي ر
ظهور اأوراق مسطورا ،وبن يدي اخلق مقروءا.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ،واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم.
اللهم ِ
آت نفوسنا تقواها ،وزكها أنت خر من زكاها ،أنت وليها ومواها.
اللهم علمنا ما ينفعنا ،وانفعنا با ع رلمتنا ،وزدنا عل ً
ا ،إنك أنت العليم احكيم.

.

(
).

(

).

(

(

).

).

.
.

« سبحانك اللهم وبحمدك  ،أشهد أن ا إله إا أنت ،أستغفرك وأتوب إليك ».

*

*

*
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